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 روایت دیباچه ای بر این
 ای. دور دنآمدیخوب به نظر م زیو ظاهرا همه چ کردمیم یرا سپر  یخوب و پرجنجال یماد یزندگ یسالگ 33ن در س

 یااز هر سلک و طبقه یادیز نیمعاشر نیخوب داشتم و همچن اریبس یو کار  یعال یبار گشته بودم و درآمد نیرا چند
. اما ناگهان، کردندیم نید و شهرت و اعتبارم را تضمدادنیهم به من قدرت م نیمعاشر نیکه در آن زمان، ظاهرًا هم

 هامدت «دهیگنک خواب د»شد که من به مصداق  کیو تار اهیس زیپلک به هم زدن، چنان همه چ کیدر کمتر از 
 .تا بفهمم کجا هستم و چرا هستم دیطول کش

)که  به رحم مادر شباهتیمتفاوت که ب یتیمرا به سمت وضع یقو اریبس یانرژ  کیباورم که آن هنگام،  نیامروز بر ا 
جسم  نیدوباره را در هم یتولد ن،یجن کیمناسب است(، پرتاب کرد تا من همچون  اریبس نیرشد و نمو جن یبرا

سخت و کشنده و در سکوت مطلق و مملو از هجوم  اریبس یعنیمتفاوت با رحم مادر،  یتجربه کنم. البته رحم امیخاک
  .توقف نداشتند هیثان کی یکه حت یافکار 

راه هم یمتفاوت اریبس یهامن متوقف شده بود. سه ماه اول با سه ماه دوم و سه ماه سوم با تجربه یکامالً برا زمان،
 امینیمرا از بعد زم جیبودم که به تدر یدیجد اتیمتفاوت و تجرب اریبس یکه هر سه ماه شاهد رشد روح دیبود. باور کن

پرتاب شده بودم، به طور  ینیجن طیان سکوت سخت و مرگ آور آن محیماهه که به م 9ن دورا نی. در اکردیجدا م
 «چرا من؟: »دادیآزارم م یسوال وسته،یپ

 یشب که آورمیم ادی. به ستندین فیدرخودم بودم که قابل توص یدرون ادیز اریبس راتییسه ماهه سوم، شاهد تغ در
و قادر به درک  دمیدیرا م زیکه همه چ یداد، کامالً از هوش رفتم، درحالکه در من رخ  یو درون یروح انیغل کیبراثر 

شدم که مرا کامال در خلسه خود فرو برد و به  یشاهد نور  مبود که در ذهن و جسم یابودم. همان جا نقطه طیمح
  .کرد لیتبد یگر یانسان د

در  ینداشتم؛ ول یفرق هاهر، با همه آدمآمدم درظا رونیآن حصار تنگ ب یکیماهه سکوت و تار 9که از بند  یزمان
 توانستمی. م«ستمیمردم ن نیاز جنس ا گریمن د»که:  کردیم یادآور یو مرتب به من  دیجوشیم یادرونم شعله

 نیکامال در دلم رو به اضمحالل رفته بود و درواقع ا یسه بعد یایدن نی. عشق انمیصورت همه را بب یرو یهانقاب
 .فرسوده و ظاهرًا ورشکسته شده بودجسم من بود که 

برده بودم و در نبود تمام آنچه قبال داشتم و به دست  یبه عشق وجود ینگذشت که به دل کوه پناه بردم، پ یطول
بود که در  یقسمت ماجرا، نور  نیتر. جالبدمیدینم یمیاز حضور دوستان و مخلصان قد یاثر  چیآورده بودم، ه

ار رفت یمثل مردم عاد گران،یمانند نقاب د ینقاب مکبا ک کردمیظاهرا تالش م یول داشت؛یدرونم مرا به حرکت وا م
 یمیباشم، به دنبال دوستان قد یکار  یدر پ رات،ییتغ یبرخ یبودم برا دهینداشتم و از آنجا که الزم د یکنم. شغل

  .دادیبه سمت درونم سوق م شتریکه مرا ب دمیدیم ییو رفتارها رفتمیم

. بعد دمیگز یخزر سکن یپر از انرژ  یایشمال کشور رفتم و درکنار در یگم گشته به سو یرا بستم و مانند زائر  مچمدان
خود خواهش کردم  یخزر مشاهده کردم، از خدا یایطلوع آفتاب را در کنار در امیبار با چشم درون نیکه اول یاز مدت

 و به کردمیحرکت م کیو آن نور و خلسه شب تار یم عادن مردیکه به من سالم کند، تا دلم دوباره روشن شود. ب
 .گشتمیم یر یدنبال مس



 د

 کردیاز من مراقبت م یو به مدت چند سال همان نور درون کردمیعالم را در درون قلبم حس م« جان»آن روزها  در
  .وجود آورده بود من به یرا برا یدیکامالً متفاوت و جد یکه زندگ ی. احساسساختیم انیرا بر من نما ریو مس

و تاب  به تب یبادبان قیستون فقراتم احساس کردم. بدنم مانند قا هیرا در درون خودم و ناح یراتییتغ یاز مدت بعد
اب رک با،یبا دوچرخه در شهرک آرام و ز ها. صبحکردمیحس م میهادر درون قلب و پشت پلک یدیافتاده بود. نور سف

 .داشتم یجالب یهامکالمه اهانین و گو مرتب با تمام درختا زدمیم

ر از پ دمیدیکه هر روز صبح آن را م یمعجزه بودم که درخت نیشدم و شاهد ا داریب یگنجشک یروز با آوا کی باالخره
مام ت گری. ددادیآزارم نم انمیتفکرات اطراف گریرخ داده بود! من عاشق روز شدم. د یشکوفه شده است. انقالب درون

 اریهوش اریقلب مهربان و بس کیتپش است.  کیدم کل عالم ی. همان جا بود که فهمدیتپیدست م کی میعالم برا
خود خسته  ییاز تنها زین« دوست»که آن  دمی. فهمندیآفریعنصر را در درون خود م هاونیلیکه با هر تپش خود، م
بلکه من و  ستم؛ین اریکه من شهر دمیممن دلتنگ است. در آن لحظه فه یاو هم برا طلبمیشده و اگر من او را م

تا  دهی. او ما را آفرمیشو ارشیکه  دهیما را آفر« او»و  میهست« او»در اصل به منزله  یهست نیموجودات ا یمامت
 یهستم که با تمام شوق و عشق درون یمن همان نور  دمیچشمان ما شکوه خود را مشاهده کند. فهم نهییبتواند در آ

بخورم و جسمم را رها کنم... و من گام در  وندیپ اومطلق برسم، با  یزودتر به آن نور هست ام دوست دارم هرچه
 .دیخوان یکتاب م نیگذاشتم که شرح آن را در ا یر یمس

ذهن من و  دهییرا که زا هانوشته نیمن نباشد، من را بر آن داشت تا ا یبرا یگر ید یفردا دیکه شا شهیاند نیا
 یکه نور  دیکنم، شا قتیداران راه حقدوست یو تمام زمیعز یبه شانا میگرف است، تقدش یهامحصول آن تجربه

 .یتناهیجهان ال نیا کیتار یهاباشد بر گوشه
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 و خدایی که در این نزدیکی است

 تجربه های یک سفر
است  الزم یمواقع نیر شده است. در چنپ مانیدرون تیظرف مینیبیکه م میرسیم یابه نقطه ،یاوقات در زندگ یگاه

و  دتریو احتماال مف گرید یهاداده یالزم، برا یتا فضا میزیبر رونیانباشته شده در درون را ب یمحتوا نیاز ا یبخش
ها و گذاشته و افق خود را باالتر برده و گام در مراحل تازه یدرون تیرفظ میتوانیصورت م نیباز شود. در ا تر،یضرور 
 . میرا توسعه ببخش مانیرو شیپ یاندازهامچش

سلول کوچک و  کیپرماجرا که مرا از  ی. سفر افتمیاست که من با تمام وجودم به آن دست  یاهمان تجربه ن،یا
ن ناب و شگرف، فراپشت م اریبس یهاسرشار از تجربه یخزر رسانده بود. سفر  یایدر یو پر از انرژ  بایسرد، به ساحل ز

 د،یکتاب را در دست دار نیشما که االن ا یعنی گران؛یبا د ااست که آن ر دهی. موقع آن رسکردمیاحساس م بود و حاال
 به اشتراک بگذارم. 

 یرو شیاست و آن چه پ دهیزمان نوشتنم فرارس کردمیبودم که احساس م دهیرس یاز پختگ زانیبه آن م حاال،
 که در شعر دیهست یزبانیو درخاطرم مانده است. شما همان م دانمیاست که از آن سفر م یز یشماست، تجسم آن چ

 . دهدیشاعر از طول سفرش گوش م بنا یهامقابل او نشسته است و به تجربه یسهراب سپهر « مسافر»بلند 

ارد بگذ انیرا با مخاطبش درم یشگرف تیکه قرار است روا دانمیم« کل یدانا»که نه خود را  کنمیهمه اذعان م نیا با
به گفتن  کنمیکه فکر م یاام. تجربهتجربه کی تگریکائنات بپردازد. من فقط روا حیکه قرار است به تشر یلسوفینه ف و

 یاهیرایپ یساده و ب تیروا نیهم دیسخنم، شا نی. گواه ا«دانمیچ نمیه» نایس ی: درواقع به قول بوعلارزدیاش م
 واندتیکه اگرچه از نظر عام، م یانه چندان فاخر و حرفه اتیادب. متن و دیباشد که درطول کتاب حاضر شاهدش هست

طه عنوان نق هب قتیو درحق ژهیخصلت و کیکتاب به عنوان  نیجا و در ا نیاش باشد، اما در ا سندهینقطه ضعف نو
 (1« )درخت ریبانک چه در ز کیچه در باجه  میساده باش»مطرح است:  تیقوت روا

 یقیحق ییالگو کنمیکتاب تالش م نیاست که من در ا نیا قتیحق ست؟یسخن بر سر چسر اصل مطلب.  میبرو حاال
اف به اهد دنیرس یدر پ گر،یکه قابل درک باشد تا به کمک همد ییکنم. الگو یساده ساز  تانیرا برا یهست نیاز ا
 تیمندارد. آن چه اه ینچندا تیاهم د،یهست یو شما چه کسان ستمیمن ک کهنیا ن،ی. بنابرامیمان باش یزندگ هیعال

 یکار قرار است ساده و از رو نیا یو برا میآن را کشف کن گریکه قرار است به کمک همد یقتیاست. حق قتیدارد، حق
 :دیگویم ی. چنان چه مولومییسخن بگو« احساس»

 راز ندیبا حس تو گو هاحس

 مجاز یزبان و ب یب قتیحق یب

 ستهالیقابل تاو قتیحق نیک

 ستهالییتخ هیما توهم نیو

 انیرا که باشد از ع قتیحق آن

 (2) انینگنجد درم یلیتاو چیه
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 و خدایی که در این نزدیکی است

 میکنیگونه شروع م نیپس ا

 و یستیکرده ام، ک یکه در آن ط یر یجهان و مس نیام در ا یقیبا حضورحق مرتبطی، است؛ نام«کس چیه»نام من، 
ر د قتیچون حق سم؛ینویو ساده م کنمیشروع م ساده م؛یگویچه م دیابییندارد. حتما در م یتیمن اهم یستیچ

ع کرد و درواق دایآفاق و انفس به آن دست پ ریسپس از  یاست که سهراب سپهر  یاهمان فلسفه نیاست. ا یسادگ
محض را  یو سادگ انیعر قتیحق نیا یبودن. سهراب سپهر  «چستانیپشت ه«. »بودن چیه»عصاره کالم اوست. 

  :کندیم انیطور ب نیدارد اکه درتمام آثارش حضور 

 د،ییآیسراغ من اگر م به

 .چستانمیه پشت

 .است ییجا چستانیه پشت

 است ییهوا، پر قاصدها یهارگ چستانیه پشت

 .بوته خاک نیاز گل واشده دورتر آرند،یخبر م که

 است که صبح یفیسم اسبان سواران ظر یهاها هم، نقششن یرو

 .رفتند قیسر تپه معراج شقا به

 :چتر خواهش باز است چستان،یه پشت

 بدود، یدر بن برگ یعطش مینس تا

 .دیآیباران به صدا م زنگ

 تنهاست جانیا آدم

 .است یجار  تیتا ابد ینارون هیسا ،ییتنها نیدر ا و

 د،ییآیسراغ من اگر م به

 مبادا که ترک بردارد د،ییایو آهسته ب نرم

 (3) .من یینازک تنها ینیچ

ند و ندار یی. چون سواالت انتهاستیکتاب پاسخ به سواالت دشوار ن نیکه هدف ا میمشخص کن ابتدا نیهم پس
سان است که هر ان نیمساله اضافه کنم ا نیبه ا دیکه فورا با یدی. اما نکته مهم و کلستمیمن منبع الهام و دانش ن

همان  نیاست. ا یر و افول هستظهو« بار کی»به منزله  قتیجهان درحق نیاست و سفر او در ا یبه منزله جهان
 نیدر هم زین هاشود. تفاوت انسان تیکتاب روا نیسفر است و قرار است در ا کیاست که حاصل  یتجربه ارزشمند
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 و خدایی که در این نزدیکی است

گفتن  یابر یز یچ چیو ه روندیو م ندیآیکه م یگرانینوشتن دارند و د یبرا یتیکه روا ی. کسانشودیمساله خالصه م
  :ندارند. به قول شاعر

 ماست یهنرمند یکتایصحنه  یندگز

 خود خواند و از صحنه رود ینغمه یهرکس

 بجاست وستهیپ صحنه

 (4) ادیآن نغمه که مردم بسپارند به  خرم

 صیبدان معناست که حر نیا ،یکتاب را به دست گرفته و درحال خواندن هست نی! اگر ازیخواننده عز یتو ا حاال
هنوز در  ایکرده و رفته اند و  فایا یصحنه، نقش نیکه در ا یهست یان. مشتاق سرنوشت کسیدانستن هست شتریب

کرده  فایا نیکره زم یرو هاکه آدم شودیم هخالص ییهاجهان در مجموعه نقش فیکه تعر یدانیصحنه حاضرند. م
 کرده ام. فایصحنه ا نیا یکه خودم رو زنمیحرف م یاند. من هم دارم درباره نقش

 مهم دارم هیند توصچ یز یقبل از هر چ

 نیاز ا یعصاره بخش دیشا د،یخوانیکه در ادامه م یجمالت ند؟یگویسخن گفته ام، چه م هاکه از آن ییهاتجربه
 .باشد هاتجربه

وشن ر فشی. کنترل خشن و در لباس زور، تکلشودینم سریم« خشن»به شکل  شهیهم« کنترل»که  دیباش مراقب
لمات که با ک ییهااست. آن یرپوستیز یهاتر کنترلخطر ناک هاشکسته شود. اما از آن دیبا ،یعلن یگر است. سلطه

  .خواهندیم دشانقرار بدهند که خو یر یشما را در مس خواهندیم بایبه ظاهر ز

جود مو یهایدئولوژ یا ریو سا یمکاتب فکر  ،یو توسل به مسائل معنو هیکه با تک گرددیباز م یبه کسان یاصل مشکل
  !دیو چطور فکر کن دینیچطور بب د،یچه بخور د،ییچه بگو د،یکه چه بکن ندیبه شما بگو خواهندیدر جهان م

 بایو ز ختهیفره یهاو درقالب صحبت یو لفاظ یهم هستند که با توسل به منطق و کالم و سخنور  یگر ید دسته
 هاکه آن دیشو یو به کنترل خود درآورند تا همان دهیکش ریدهان شما را ببندند، افکار شما را به زنج خواهندیم
که  دیرا انجام ده یو کار  دییسخن بگو یخواهند. زمانیم هاکه آن دیو انجام ده دییرا بگو یو همان خواهندیم

  .خواهندیم هاکه آن دیحرکت و خاموش شو یب یو زمان خواهندیم هاآن

 قتایکه حق یفرزندان خود نوشته شده اند. درحال یبرا نیوالد یهستند که از سو یادیز یهاکتاب ات،یادب یایدن در
ابن  کاووسیک یبوده است. کتاب قابوس نامه، نوشته عنصرالعمال خیتمام مردم در تمام طول تار هاکتاب و خطاب آن

 یکنامه به کود »کتاب ست. هانمونه نیاز ا یکیاست،  شدهبه فرزندش نوشته  یآموزش روش زندگ یاسکندر که برا
 .ستهاکتاب نیاز ا یگر ینمونه د ییایتالیا ریروزنامه نگار شه ،یفاالچ انایاثر اور« که هرگز متولد نشد
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کتاب  نیعام دارند. مخاطب خاص من در ا نیاز مخاطب یمخاطب خاص و انبوه کیدست،  نیاز ا ییهاکتاب پس
 یبه جست و جو گریبا همد خواهدیکه دلم م یامم شما دوستانع نیدختر دلبندم است و مخاطب زم،یعز ی« شانا»

 .میده تمهبه هرنوع سلطه نامحسوس و محسوس خا یو با شروع خودشناس میبرو قتیحق

 میگویو به شما م زمیعز  یپس به شانا

 نییتع فیتکلشما  یشما را کنترل کند و برا از،یاحساس ن یافکار، گفتار، رفتار، نحوه نگرش و حت یکس دینده اجازه
 یبع انرژ تا به نور و من دیآزاد کن ییروی. خودتان را از کنترل و سلطه هر ندیو به خودتان افتخار کن دیکند. خودتان باش

  .دیببر یخود پ یدرون

ه شما همان است ک تیکند و بخواهد آن را کنترل کند. هو فیآن را تعر یکه کس ستین یز یشما چ تیهو دیکن باور
  .دیداشته باش یو نسبت به آن حس خوب دیاست آن را احساس کن یکاف جوشد،یان ماز درون خودت

 د،یدشوار بود و متوجه موضوع نشد تانیدرک مساله، برا ییمطالعه، اگر درجا نیاست که درح نیا گرمیمهم د هیتوص
  :یگنجو ی. به قول نظامدی. من را هم قضاوت نکندیو جلوتر نرو دیدست نگه دار

 یه هر ورق که خوانب کوشیم

 یآن تمام دان یمعن تا

 خود تیبه غا ییگرپاالن

 (5) بد یدوز ز کاله بهتر

مان چون پاسخ، در ز د؛یایب شیسوال پ دی. اتفاقا بگذاردینجنگ هابا آن ست،ین تانیسواالت و ابهامات ذهن منظورم
مطلب و مغز کالم است! نگران « لب»و به قول معروف، گرفتن  ح،ی. منظورم درک صحدیمناسب به شما خواهد رس

. فقط به خود و مانندیجا هستند و م نی. همروندیمن ییجا ها. آندیهم نباش دیاکه هنوز نخوانده یمطلب بعد
 کیتار یایزوا دیبگذار د،یرا هضم کن دیدار ریگیآن کم یکه رو یتا مطلب دیبده یشتر یقدرت فکرتان وقت و فرصت ب

از فهم مطلب  تی. فقط پس از آنکه به احساس رضاکشدیچقدرطول م ستیشن شود. مهم نرو تانیموضوع برا
  .دیبرو یمطلب بعد سراغبه  دیدیرس

 رمنتظرهیغ د،یمطالب جد نیخواندن ا دیاز خوانندگان شا یبعض یمتفاوت است. برا گریکدیقطعا سطح افراد با  البته،
  .داشته باشند یممکن است نسبت به آن از قبل آگاهساده بوده و  اریبس گرید یاعده یباشد و برا

 سرعت یو بعض کنندیجاده، کندتر حرکت م نیدر ا یمتفاوت است. بعض زانیم نیهم به هم هاحرکت آدم سرعت
 جاده منتظر ما چیپ نیجلوتر، در اول یو کم کنندیحرکت م ترعیهم هستند که سر یاشان با ما برابر است و عده

  .میشان کن یو همراه میا از گرد راه برست مانندیم

ما را به سرمنزل  تیجاده درنها نیو ا میجاده درحال قدم زدن هست کیدر یندارد. مهم آن است که همگ یتیاهم اصال
  .رساندیمقصود م
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. دینیبب کیتا همه جا را تار دیخود را ببند یها: چشمدیبه خودتان بده یبهتر، ابتدا زحمت یبه درک دنیرس یبرا
 یها. گوشدیکن یتا حافظه خود را خال دیامن بگذار یادر گوشه یالحظه یبرا د،یاعتقادات و آن چه را که در ذهن دار

 رونیب دیکه هست یی. از جادیکن اریو سکوت اخت دی! صفر شودیرا نشنو هاشوند و آن لتریتا صداها ف دیریخود را بگ
 دیکنیه گمان مک یی. جادیستیو ن دینبود دیکنیکه فکر م دیبرو یی. به جادیریگفاصله ب نیاز زم د،یباالتر برو د،یبرو

جهان و خلقت را از  دیکن یسع د،یو دوباره نگاه کن دیخدا در آن جا نشسته است! حال، چشم و گوش خود را باز کن
 ...دیباالتر به جهان بنگر یو از موضع دیبرو رونیاز آن ب یو حت دینیبب گرید یاهیزاو

 ابعاد تینها یجهان ب

  .مکنیمثال شروع م کیدرک بهتر، ابتدا از  یاست. برا یشروع خودشناس میشروع کار است، بهتر است بگو نیا

آدمک درون  دی. فرض کندیاطرافش را بکش طیدرخت و مح کیخانه،  کیآدمک،  کی ریتکه کاغذ، تصو کی یرو
 .را دارد طشیدارد و آن کاغذ حکم جهان و مح یندگخودش ز یکاغذ زنده است و جان دارد و برا نیا

است که فقط طول و عرض دارد. آن آدمک، خانه، درخت  یجهان دو بعد کیبرگه کاغذ )با فرض ضخامت صفر(  نیا
باشد  طشیرا که درون مح یز یهستند. او فقط چ یرا دارند. دو بعد تیخاص نیهم زیو تمام آنچه درون آن است ن

  .از آن شیو نه ب کندیو درک م ندیبیم

 شتریپارامتر ب کیما در برابر جهان او،  م؟یدار ییهاتیو چه مز میچه هست ،یجهان فرض نیما در برابر ا مینیبب حاال
 قتی. درحقمیکنیم یزندگ یسه بعد یو درجهان میهست یسه بعد ی؛ چون ما موجود«ارتفاع»به نام  ی. پارامتر میدار

  .از ماست یا رمجموعهی( باتمام موجوداتش زیآن کاغذ )جهان دو بعد

جهان سه  اتیچون همان خصوص م؛یکنیو آن را درک م میشناسیمداد را م نی. ما امیداریمداد بر م کیما  حال
 دادیرو نیخواهد افتاد؟ ا ی. خب چه اتفاقمیکنیم جادیا یو سوراخ میکنیما را دارد. آن مداد را در کاغذ فرو م یبعد

 ! چه؟ یاز نگاه آن آدمک کاغذ یول استساده و قابل درک  ،یاتفاق معمول کیما  دید از

چون  ندیبیجهان ما قرار دارد. او شما را نم لیما و ذ یایآن کاغذ وجود دارد( در درون دن ی)که رو شیایو دن او
 همان تکه یذ را در افق تک بعددر همان کاغ یشده دو بعد ینقاش ایسطح کاغذ قرار دارد و تنها اش یرو شیهاچشم

د، تنها باش یرا درک کند و بفهمد؛ مگر آنکه خودش سه بعد یبعد سهمداد  تواندیاو هرگز نم نی. بنابراندیبیکاغذ م
  .شده است جادیاست که در جهانش ا یسوراخ ندیبیو م کندیکه او درک م یز یچ

و مانند همان  میسطح موجودات هست نیترنییر عالم ابعاد، پا. ما دمیده میمثال را تعم نیا دیاجازه ده اکنون
 یعیاکه پشت وق میکنی. ما هرگز گمان نممینیبیاطراف خود م طیکه در مح میکنیکاغذ تنها آنچه را باور م یرو آدمک

وجود داشته ما  یخارج از درک ابعاد ذهن یدادیرو ایموضوع  دهند،یما رخ م یهامقابل چشم وستهیکه به طور پ
 .باشد

 مینیبیکه آن را نم میقرار دار یجهان چهار بعد کی ریکاغذ در ز یما درست مثل آن آدمک رو دیتصور کن دیتوانیم ایآ
  بعد چهارم حضور دارند، بر ما اشراف دارند؟ نیکه در ا یو مخلوقات
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 ما فرو کنند و در یایرا در دن یهار بعدمداد چ کیبعد فراتر از بعد سوم حضور دارند،  کیکه در  یکسان دیکن فرض
 نی! )امیفهمیاما علتش را نم م؛ینیبیصورت ما سوراخ را م نیکنند. در ا جادیازن! ا هیسوراخ مثل سوراخ ال کیآن، 

 است.( لیدل نیبه ا قعاازن وا هیسوراخ ال نکهیمثال بود، نه ا کیفقط 

که در ابعاد باالتر حضور دارند و ما تنها  رندیگیشکل م ییهادهیتوسط پد ،یعیبه ظاهر طب عیاز وقا یار یبس دیشا
 .میاثرات آن بر جهان خود را شاهد هست

 یجهان وجود دارد! ما برا یجهان رو تینها یتا ب میبدان یوقت شودیچه م دیلحظه فکر کن کیاوصاف،  نیبا ا حاال
اگر  ی. آن آدمک حتمیخود هست یبا جهان سه بعد یو همانند ساز  یساز  هیمجبور به شب هازیاز چ یار یدرک بس

 یآن مداد را به همان صورت تواندیاش شده هرگز نم یسوراخ در جهان دو بعد جادیباعث ا یسه بعد یبداند که مداد
 شیبرا کند تا یساز  هیآن را با جهان خود شب یخودش بتواند به گونه ا هیتوج یبرا دیکه هست تصور کند. فقط شا

  .شود قابل فهم

ادراک خود  میبا جهان و مفاه یاز مسائل، مجبور به مشابه ساز  یار یدرک بس یو برا میطور هست نیهم هم ما
  .کمک مان کند یدار یدر ب یکم دیفقط شا ست،ین نیموضوع ا قتیاصل و حق ی. ولمیهست

 میتوانی. قطعا هرگز نممیاوریب یرو یساز  هیمسائل، به شب دنیفهم یکه برا میندار یطور که قبال هم گفتم، چاره ا همان
 حاکم بر جهان خودمان نیخودمان و مطابق با قوان یآن را برا میتوانی. فقط ممیرا آن گونه که هست درک کن قتیحق
موجود در جهان خودمان کمک  ریو تعاب ریاز کلمات، احساسات، تصاو ظورمن نیا یو برا میداده و قابل فهم کن قیتطب

 .میریگیم

 گریمثال د کی

 قتیدرحق ،دیهست یونیزیبرنامه زنده تلو کی دنیدر خانه درحال د ایو  دیرویم نمایبه س لمیف کی یتماشا یبرا یوقت
  مقابل چشمان شماست؟ یز یچه چ

 دنشیشما درحال د کهیهستند؟ آن آدم تیهستند که در واقع ییهاهمان ون،یزیو تلو لمیدرون ف یهاواقعا آدم ایآ
از سلول  که یآدم سه بعد کیو نه  نماستیپرده س ای شیصفحه نما یشده رو لیتشک یدو بعد ریتصو کی دیهست

. ریپرده خ یرو یهااما آدم م؛یهست یشده است. ما، به عنوان تماشاگران صحنه، واقع لیو گوشت و خون تشک
کاغذ در مثال قبل(  یند آدمک رودرک و هوش بودند )مان یاگر دارا ون،یزیصفحه تخت تلو ایپرده  یرو یهاآدمک

عاجز  میهست هاآن دنیفضا درحال د نیا رونیو از درک ما که ب کردندیاطراف خود را درک م طیتنها خود و مح
 .بودند

نداشته پ یدرست همانند ما، خود را واقع ز،یما ن یفرض یتک بعد یایدن یهااست که آدم نینکته مهم قابل ذکر ا البته
 م؛یخندیشان م یو سادگ هاما به آن عتای. طبدانندیو اوهام م یواقع ریارج از چارچوب بعدشان را غخ یز یو هرچ

  .از ما هستند یتر نییپا کو با در  ترنییدرسطح پا یموجودات هاچون آن
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لم وجود که نسبت به عا میما هست نیا قتیما وجود دارد. درحق یاست که درحال حاضر در جهان واقع یتیواقع نیا
ه در نسبت به آنچ میآنچه هست یول ایزنده و پو میهست ییها. ما انسانمیستین یواقع ن،یو راست یقیو جهان حق

  .باشد یرواقعیاست، ممکن است غ انیما در جر یاز فضا رونیب

 کیو انعکاس  بازتاب ای هیهمواره گفته شده ما سا م،یا دهیها و مذاهب شنموضوع را بارها در مکاتب و فلسفه نیا
 شهیمساله را درک نکرده و هم نیاست که ما به عنوان نوع بشر، هرگز ا نیا قتیحق ی! ولمیپشت پرده هست قتیحق

 یکه از رو میدور شده ا قتیآن قدر از اصل و حق تنادرس یهابا برداشت ایو  میگذشته ا یاز کنارش به سادگ
 !میکنیرا انکار م قتیحقیسردرگم

 ریمطرح شد و با تعاب ونان،ی کیبزرگ عصر کالس لسوفیبار توسط ف نیاول یاست که برا یل مهمهمان اص نیا
شده و مرکز ثقل فلسفه  ادیاز آن  (Appearance) «مثل هینظر» ای، «مثل افالطون»، «غار لیتمث»چون:  یمختلف

از  یناش هاآن هیر در حرکتند و ساغا کی دهانهدر  یمردان دیتصور کن ه،ینظر نی. براساس ارودیافالطون به شمار م
ردان م ای ست،هاهیجهان ما متشکل از آن سا ایاست که آ نیغار افتاده است. سوال ا کیتار وارهیبر د دیتابش خورش

  ت؟یاز اصل واقع ییهافقط شکل ای میجهان هست نیا تیما واقع ایبر دهانه غار؟ آ ستادهیا

 تقینکته نهفته است که ما و جهان ما درحق نیبه دنبال کشف آن هستند، در هم که همگان یو اسرار  هاآن راز تمام
 ،یخوب و بد، زندگ یدادهایدرک تمام رو م،یهست گرید زیچ کیاز  ریتصو ایبازتاب  کی. ما تنها ستیاصل ماجرا ن
  .نکته نهفته است نیمرگ و... در ا

واکنش  نیقطعا در اول د؟یکنیباره چه فکر م نیاالن در ا نیکه در باال گفته شد، هم یخوب! با توجه به مطالب اریبس
 م؟یکنیکه با گوشت و پوست خود آن را لمس م یدرحال میهست یرواقعیکرد. چگونه ما و جهان ما غ دیآن را رد خواه

ن هاباره ارائه شده است: ج نیهم در ا یگر یمختلف د یهایور . تئستین نیاست که موضوع اصال ا نیا تیاما واقع
مسائل بپردازم.  نیبعد دهم و... اما من درحال حاضر قصد ندارم به ا ،یمواز  یهاجهان ارواح، جهان ک،یهولوگراف

 میبدان کهنیا ی! تالش براتیاز واقع یاز پرده و نشان دادن بخش یاست، کنار زدن گوشه ا یگر ید زیهدف من چ
قر؟ در ف هایدر نعمت اند و بعض هایبدند؟ چرا بعض هایخوب هستند و بعض هایچرا بعض ست؟یچ یزندگ قتیحق

و در  ن؟رایدر ا یو بعض ندیآیم ایبه دن کایدر آمر یدارند؟ چرا بعض یطوالن یزندگ یو بعض رندیمیزود م یچرا بعض
ا چه ت ایجبر جغراف ست؟یشهرت دارد، چ «ایجبر جغراف» هکه ب یمهم اریبشر درخصوص مساله بس فیباره تکل نیا

  ده؟یو عق مانیاست؟ مخصوصا در امور مربوط به ا «تیمسئول یناف»و تا چه حد « آور تیمسئول»اندازه 

گونه چ اریاخت ،یدر مقابل جبر زندگ م؟یخود ندار یدر نوع زندگ یچرا انتخاب ست؟ین یکوتاه است و ابد یزندگ چرا
 .گریپاسخ د یو هزاران سوال ب دهد؟یمعنا م

 میرا بدان یقاعده باز 

 نیا یوقت یبه نظر خواهد آمد؛ ول یکار دشوار  مانیبرا مینیبیرا م گرانیکردن د یو اسک میستیبلد ن یاسک یوقت
  .میدهیهم سر م یشاد ادیو فر غیج یو حت میبریباز هستند از آن لذت م یهمانند آنان که اسک م،یریبگ ادیمهارت را 
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 ی. وقتشودیو جذاب هم م نیریکه ش ستیکردن نه تنها دشوار ن یباز  م،یرا بدان یقانون و قواعد باز  یوقت زین درعالم
که اصوال  دید دیباره خواه کیو  شوندیخود محو م یبه خود هااز سوال یار یآن وقت بس د،یرا بدان یراز بزرگ هست

 !وجود ندارد ییچرا چیه

ه است. ب یکودک شاد و پر انرژ  کی. میوگیشاد و کودکانه را م یاست، آن سادگ «یدر سادگ قتیحق»بودم  گفته
 یاحساسات متفاوت کندیکه م یهر کار  ی! او براکندیم یهمه کار  د،یریاو را نگ یو اگر جلو دودیسو و آن سو م نیا

جا فقط  نیبه طور مفصل به آن خواهم پرداخت. در ا ااست که بعد یمهم یلیموضوع خ نی. اکندیرا تجربه م
  .کوتاه و گذرا داشته باشم یااشاره  خواهمیم

 زیاز درون بجوشد و سرر دیبا هانی. امیدار ازین« عطش دانستن»و  «اقیاشت»مانند  ییدانستن، به ابزارها یبرا ما
 اریسوال بس نینه؟ جواب ا یار یو بس کنندیو درک م دانندیم یچرا بعض یها همواره بوده و هستند؛ ولشود. پاسخ

در مقابل چشمانم بوده است؛  یسواالت شهیمن هم یمتفاوت است. برا یهر فرد یان دانستن براساده است: چون زم
  .متوجه پاسخ سواالتم شدم که از درون، به خواستن و دانستن فوران کرد یفقط زمان یول

که انتظارش را  ییاز هرجا وار،ی. از اطراف، از در و دشودیمثل روز روشن م زیباره همه چ کی ایگو ،یطیشرا نیچن در
 یول ینیو بب یبدان یتوانستیدرتمام مدت، م نکهیاز ا ،یطیشرا نی. در چندهندیها خود را به تو نشان مپاسخ یندار 

 اقی! سوال بود. اشتیهم احساس تاسف! چرا زودتر متوجه نشد دیو شا ردیگیخنده ات م یدیدیو نم یدانستینم
  .نبود یکاف ایو عطش خواستن نبود؛  جانیو ه

و زمان،  افتدیدر زمان خودش اتفاق م یز یمهم است. هرچ شودیم دیکه تول یاست، آن انرژ  یانرژ  گریمهم د مساله
وجود  یزمان قتیچون درحق کنم؛یمنظورم از زمان را هم بازتر م میجلوتر برو کهیعامل تکامل و رشد آن است. کم

و  یا دهیالزم رس یکه به تکامل و رشد فکر  یاز زندگ یآن نقطه ا یعنی« در زمان خودش» میگویم یندارد. وقت
 دیبا زی. قبل از هرچیکن زشانیو آنال ینیبب یبهتر  دیمسائل را با د یکه بتوان یباال برده ا یخود را تا حد تیظرف
کودک » مبه نا یمهم اریمگر با موضوع بس ستین سریامر م نیو ا ییرا در ذهن بگشا یو بازتر  دیجد یهاافق یبتوان

 .«درون

 دیدانب دیبا یول د،یاز آن سخن گفته ا یبه شوخ یو گاه دیا دهیباره شن نیها در اکه بار دانمیم«! کودک درون» ،یآر 
 !کودک درون شما یهاجاست، در دست نیدر هم یدار یب دیکل

 یست که شما را به آن سوا ییهمان نور خدا« کودک درون» ست،ین یاصطالح روانشناس کیفقط « درون کودک»
 کیو دلربا، آن فرشته کوچک که درواقع  طانیآن بچه پاک و معصوم، راستگو، صاف و ساده، ش کند،یپرده متصل م

بخندد، بدود، تجربه کند و... پس الزم  شد،شاد با اورد؛یسردرب زیاز همه چ خواهدیموجود در درون شماست. او م
 .دیو دوستش داشته باش دشیببوس د،یبا او حرف بزن د،یننوازشش ک د،یاست که غمش را بخور

 ینرساند، لطفا او را در انبار  یبیخشن، به او آس یایدن نیو مقررات ا هاتا چارچوب دیخود را بکن یلطفا تمام سع 
و د. اشاد باش دیکند. بگذار یباز  دیو بگذار دیمانعش نشو د،یبه او فرصت بروز ده د،یجسم تان حبس نکن کیتار
  .شماست یحل معما دیکل
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ط . او شما را با آن سو مرتبکندیباز م دیجد ییایشما را به دن یهااو هم چشم د،یبا او باش یوقت د،یبه او بها ده یوقت
کودک است. او در  نیاز لطف عشق به ا دانمیاست در وجود شما. آنچه که اکنون من م ی. او ذات پاک الهکندیم

  .ندارد یتمام شیهایگوش یو باز  کندیم یشوخ مدامزنده، آزاد و فعال است و من با تمام وجودش 

 یچه کس دی. فراموش کندیابتدا به کودک درون خود برس د،یو درک کن دهیباال د چهیرا از در یهست دیخواهیم اگر
 د،یمحصور شده ا یزندگاگر در اوج فشار و مشکالت  یحت د؛ی. با تمام وجودتان شاد باشدیو چند سال دار دیهست

. دیآواز بخوان بلند ی. با صدادیکن ینقاش د،ی! رنگ بزندیکنتاب و سرسره را فراموش ن د،یکودکانه بکش یهاغیباز هم ج
تان به کودک دلبندتان فرصت بروز و  یدرون اقیو اشت جانی. با هدیانجام ده د،یرا که دوست دار یهرکار کودکانه ا

  .دیو بهتر بدان دیو بهتر بشنو دینیبهتر بب دیانتوی: حاال مدیظهور ده

 یحاو «ید یو ید» ای «ید یس» کی. دیا دهید کیاز نزد ایو  دیرا انجام داده ا یوتر یکامپ یهایاز شما باز  یار یبس
. اهنیا ریشطرنج و نظا ،یفکر  ،یسیپل ،یوجود دارند؛ فوتبال، جنگ یمتفاوت یهایباز  د،یکنیرا انتخاب م یباز  کی

کل بدن و ش ت،یرنگ پوست و مو، جنس دیتوانی. مدیانتخاب کن یباز  درکاراکتر خود را  دیتوانیم یبسته به نوع باز 
 و به کمک او دیشو یو با آن کاراکتر وارد باز  دیو سپس دکمه شروع را بزن دیده رییخود را تغ کنیمشخصات باز

  .دیکن ینقش خود را باز 

 دنیفرا یبرا ییهاتیمحدود یسر  کی «ید یو ید» اتیقبال در محتو سان،یت؟ برنامه نوچگونه اس یباز  ندیفرآ
 فیتعر یمتعدد درطول باز  یهااز انتخاب یاحتماالت فراوان نیهمچن یباز  نیا سندگانیکرده اند، نو فیتعر یباز 

 یفاوتمت یزهایآن با چ جهینتدر د،یرا انتخاب بکن ابانیخ ای ریشما کدام مس کهنیمثال بسته به ا یکرده اند. برا
 .شد دیمواجه خواه

 دیواهخ یباز  گرید یدر مواجه با کاراکترها یالعملشماست: چه عکس یرو شیپ یمتعدد یهانهیگز بیترت نیهم به
 یابیریمس ینقشه راهنما برا کیاز  د؟یکنیم یاز سالح خود چه استفاده ا د؟یکنیاستفاده م یداشت؟ از چه اسلحه ا

 حیحاصال انتخاب شما از ابتدا ص ایآ د؟یرسیبه مقصد م ایآ د؟یکنیم یاستفاده درست ایآ ر؟یخ ای دیکنیاده ماستف
شما  یمثال باز  یاگر برا ای د؟یرسیم یا جهیبه چه نت یاستراتژ  نیو از ا د؟ینیگزیبرم یدر باز  یبوده؟ چه استراتژ 

  دهد؟یانجام م یحرکت شما چه حرکت یدر ازا وتریو کامپ دیدهیشطرنج است، کدام مهره شطرنج را حرکت م

و شما در  کنندیم هیتعب یباز  ید یو یرا در د هانیفراوان با احتماالت فراوان وجود دارند که ا یهاانتخاب پس،
نش واک ایالعمل و در قبال عمل و کنش خود، عکس دیهر انتخاب ممکن را انجام ده ایهر حرکت  دیمختار یباز 

  .دیکن افتیمناسب با آن را در

کردن  یباز  یرا برا یحال زمان نیدر ع یول د؛یخود را انتخاب کرده ا یباز  جان،یه جادیلذت بردن و ا یشما برا قطعا
دوست دارند باز هم و باز هم  یو بعض کنندیم رابیعطش خود را س یباز  یبا کم هایبعض د،یدهیخود اختصاص م

  !هندادامه د یبه باز 

 شهیهم یشده در آن هستند و برا یطراح یو فضا توریمحدود در همان چارچوب مان یموجود در باز  یهامکان
 ،یآن باز  آنجا، در یانتها داشته باشد ول یب دیبه مراتب بزرگ و شا ییفضا یواقع یایدن رایندارند. ز تیجذاب تانیبرا
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به دست  تی. آنچه درنهادیشما محدود هست زیم یور یباز تخته  کی دیخانه و شا کیاتاق،  نیشهر، چند کیدر 
ست شک ای یروز یاز پ یبد که ناش ایخوب  یبازنده؟ احساس ایبرنده  د،یریگیم یاست که در باز  یا جهینت دیآیم

  .است

ر تسخت آن را از مراحل آسان تر شروع کرده و به مراحل ،یباز  کیبا  ییو در مواجه ابتدا یعیشما به طور طب البته
 و شتریب ازیبه دست آوردن امت یسخت و چالش برا یباز  کیکار، انتخاب شما  یرفت و اگر در همان ابتدا دیخواه

مهارت و تجربه  یو به اندازه کاف دیرا انجام داده ا یشابهم یهایباز  نیاز ا شیباالتر است، حتما پ یگاهیکسب جا
 .دیدار

 تیماه حیتوض یقابل درک بود برا یساز  هیشب کیهم استفاده ساده از باز  قتیدرحق ر،یاخ حاتیتوض نیا تمام
  .یجهان هست نیو نحوه حضور ما در ا یزندگ یواقع

شده، درحال  نییتع شیاز پ یالگو و مبنا ساخته شده است، ما در درون چارچوب نیما بر هم یو جهان واقع یزندگ
 یباز  کیکه دارد، با ییهاشباهت و هدف ت،یفینظر ک از یزندگ ی! ولمیمنتخب خود هست یبا کاراکترها یباز 

 یوتر یکامپ یشما اگرچه ظاهرا به باز  یاز آن است! زندگ زتریانگ جانیفراتر و ه اریو بس ستین سهیقابل مقا یوتر یکامپ
 تیشماست با قابل یروح اتیاز تمام خصوص یمنحصر به فرد و کامل یالگوها یمورد نظر ما شباهت دارد؛ اما دارا

 آن! یحک شده بر رو یهابرنامه رییتغ

  میگردیبر م یدوباره به آن نقطه آزاد معنو

بار،  نیکه خدا نشسته است! ا ییجا د،یکه در ابتدا گفتم، فرض کن یمطلق فکر  یدوباره خود را در آن نقطه آزاد حاال
! چه دیهست یعالم هست یروافرمان دیفرض کن د،یکه اکنون هست یفراتر از انسان د،یهست یگر ید زیچ دیفرض کن

تصور  دیاز آنچه هست ترمیبزرگتر و عظ اریخود را بس د،یریهم که شده خود را دست کم نگ یلحظات یدارد؟ برا یاشکال
را  زیهمه چ ز،یدانا و توانا به هر چ یموجود د،یهست تینها یکه شما در ب دی. تصور کنیو ابد ینامحدود، ازل د،یکن
 دارد؛وجود ن یدر آن قلمرو مطلق خداگونه، تجربه ا یاست. ول ی. آن جا فقط آگاهستین یدرد غم و چی. هدیدانیم

 کی ،میکائنات هست یوجود داشته باشد. در آنجا و آن نقطه که ما فرمانروا تواندیچون تجربه، بدون ضد خودش نم
 دیو علم کامل دار یآگاه هاه بر آنموضوع را ک نیچند ای کی دیخواهیو م جوشدیدر شما م یو عطش درون اقیاشت

 نیا توانیم یطیو خشونت را! خب! چه وقت و در چه مح برتک یحت ای ،یمهربان ای. مثال بخشش دیتجربه کن
 یمتجل دیدانستیکه آنچه را که از قبل م دیباش یو به شکل ییجا دیاحساسات را به طور ملموس، تجربه و درک کرد؟ با

به  ازیمستعد وجود داشته باشد که در آن، ن یطیمح دیمنظور، با نیا یبرا عتای. طبدیربه اش کنتج دیبتوان ای دیکن
شما  !شودیشروع م ی! پس باز یرسان بیو آس یر یپذ بیآس یبه بخشش وجود داشته باشد، حت ازین ای یمهربان

. دیکنیرا انتخاب م نیزم یبر رو یو زندگ یجهان سه بعد نیمثال هم ی. برادیزنیدست به انتخاب م یشروع باز  یبرا
 نیزم یکه اکنون بر رو یتینوع موجود نیفعال با تصور هم ت،شمار اس یشما متعدد و ب یهااست که انتخاب یعیطب
  !میدهیادامه م میدار

 هیشب یشده است. زمان یآن طراح یمانند زمان و مکان برا یاست و عناصر  یانسان، سه بعد دیکه از د ییجا ن،یزم
 یکه هر کس به اندازه خود، قصد باز  ی. محدوده امیدرباره اش صحبت کرد نیاز ا شیکه پ یوتر یکامپ یبه همان باز 
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 یکه چرا بعض شودیمشخص م م،یکنیخود م یباز  یکه برا هیاول یهاانتخاب نیو لذت بردن از آن را دارد. حاال با ا
 ایدن نیدارد که خودشان قبل از ورود به ا یبسته به انتخاب هانیهمه ا. روندیم ایاز دن یجوان ای یدر کودک هااز آدم

 یباشد و برا بوده یکاف نیزم یبر رو یسال تجربه زندگ 22 کنانیاز باز یکی ی( انجام داده اند. ممکن است برای)باز 
 .است یجداگانه ا یحثساله، ب 122آن فرد  ایتر بوده ساله اش موفق 22 یآن شخص با زندگ کهنیسال. ا 122 یگر ید

و  رییاست؛ تغ یذات هست نی. چرا که اابدی رییتغ تواندیم یهست یباز  نیدر ا یز یاشاره کرد که هر چ دیبا البته
 ...نیبه زم میبرگرد میخواهیتحول، رشد و نمو و تکامل. فعال م

 ،دهدیبه شما دست م یه در باز ک ییهاو ترس هاتیاز خطرات و محدود د،ینینشیم وتریکه پشت کامپ یزمان ایآ
 دیشو GAME OVER و به قول معروف دیبسوز یدر باز  ایبه انتها برسد و  یزمان باز  نکهیاز ا ایآ د؟یوحشت دار

حس کودک درون تان.  یارضا ی. برادیخود را آماده کرده ا یلذت بردن از آن باز  یشما برا ریخ د؟یکنیوحشت م
 یاز ب کیدادن است، فقط  یو سالم نشسته و آن چه درحال رو حیصح وتر،یپشت کامپتان  یکه خود واقع دیدانیم

 و در آرامش دیکاناپه لم ده یبر رو دیتوانیچه بازنده، م دیچه برنده شو ،یدارد و با اتمام باز  یاست و زمان مشخص
 ای یباز  تین با موفقرساند انیاز پا یحس شماست، احساس شادمان ماندی. آنچه مدیکن لیقهوه م فنجان کی

  .شکست بوده است کیکه حاصل آن  جهینت یب یتالش

 جسم نیا یآر  م،یدانستیرا درمورد خودمان م زیمان همه چ یباز  تیدر زمان انتخاب کاراکتر و شکل بدن و شخص ما
ه و ن میآمد ایدن نیو انتخاب خودمان به ا یبا آگاه م؛یاش را از قبل، خود انتخاب کرد یرا و تمام زندگ تیو شخص

دون ب میتا بتوان میکه هست می. ما به عمد فراموش کرداریاخت بدونجبر روزگار و  یباور دارند، از رو یآن طور که عده ا
 یشکل ممکن، باز  نیبه بهتر م،یخود استفاده ببر یانتها یخود، از علم و دانش ب کرانیآنکه از ذات خود، از قدرت ب

  .میخود را انجام ده

 یدخوب و ب یهاو تجربه جیچه نتا جهیو در نت یر یو چه مس یکه با انتخاب خودتان چه نوع زندگ دیدانستیم شما
و  اقیبا اشت یکرد. ول دیتجربه خواه ریمس نیدر ا ینیریتلخ و ش یهابیکه چه تخر دیدانستی. مدیدار شیدر پ

 .دیگام نهاد یو به باز  دیشد ایدن نیشجاعت وارد ا

 میخواه شیرا در پ یر یهمان مس یبه راست ایآ م،یریقرار بگ یباز  نیکه اگر در ا میمساله فکر کن نیبه ا دییایب حال،
ه چ م؟یدهیانجام م م،یریگیقرار م طشیدر شرا یها را وقتکدام انتخاب یزندگ یدر باز  م؟یکنیگرفت که تصور م

  م؟یکنیرا تجربه م یاحساس

ه اکنون ب کرد،یم یگر یاش انتخاب د یزندگ ریاز مس یشده، اگر در نقطه ا ایدن نیاوارد  تلریآنکه در قالب ه دیشا
 لیلبه د زین دندید بیکه از او آس هابود که او کرد و آن یانتخاب نیا م،یکردیمتفاوت در مورد او صحبت م یگونه ا

شدن  لیاش تبد یزندگ یبرا تلریه که انتخاب اول میشو ادآوری اشدبد نب دیشدند. شا نیخود چن گرید یهاانتخاب
اش، آن انتخاب  یزندگ یاصل یهاچیاز پ یکیهم داشت. اما در  ییهاراه تجربه نینقاش آماتور بود و در ا کیبه 
  .شد استیس یایرا کرد و وارد دن یخیتار
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جلوتر  یو کم میکن مرحله عبور نیفعال از ا دیسوال خواهد داشت؛ اما اجازه ده یجا یار یبس یبحث قطعا برا نیا
ه همه است ک قتیاز حق یبخش نیکه ا میقبول کن دیعجالتا با یمعماها حل گردد. ول نیتا خود به خود تمام ا میبرو

آن  یحت را و یرا، شاد یمهربان میبفهم می. آمده امیتر شویتجربه کردن متعال نیو با ا میتا تجربه کن میهست نجایا
ما  یراب یقابل درک ریو غ ترقیعم میشرارت! البته مفاه ایمانند: فقر، غم، ظلم  ییزهای. چمیپنداریکه بد م ییزهایچ

 به استفاده از رفعال ناچا قتیدرحق م،یکن انیرا احساس و ب هاآن میتوانینم میخود بازنگرد یوجود دارد تا به جا
  .هستم یجهان سه بعد نیو هم ینیو کلمات محدود زم میمفاه

ادله، مع گریکه در طرف د رفتیخواهد پذ ریقطعا ناگز کندیکه ظلم و شرارت را تجربه م یکس دیشداشته با نیقی
باشد،  تریمتعال یپشت صحنه شماست که هرچ یخود متعال نیتجربه کند. ا زیرا ن یو زخم خوردگ تیمظلوم

مت به س چیحرکت مارپ کیکه  یانتخاب نباشد،که دور باطل  یانتخاب دهد،یانجام م یتر و برتر درست یهاانتخاب
  .خداوند است یگانگی

تند؟ از خود هس دیناام یچرا بعض بازند؟یدر برابر مشکالت خود را م هاانسان یکه چرا بعض دیمتوجه بشو دیشا حال
کرده چون فراموش  م؟یکنیم تیو روزگار شکا یآمدن مان، از زندگ ایبه دن یو از خدا برا میکنیچرا رو به آسمان م

چون خودمان انتخاب کرده  میجا هست نیا می. فراموش کرده امیهست یگر ید زیفضا و بعد، چ نیاز ا رونیکه ما ب میا
است که  یباز  طیاز شرا نی! چون امیرا حس و تجربه کن یموضوع میخواهیو م میخواستی. چون ممیکه باش میا

 نوچ ستیدر کار ن یرشد دیریدرمعرض انتخاب قرار نگ یآزمون و تجربه انتخاب است، تا وقت نی! امیفراموش کن
د؛ که وجود ندارن شوندیخلق م هادر آن توسط انسان ییزهایکه چ میریگیقرار م ییای. ما در دنستیدر کار ن یحرکت

  ...و یکیترس، تارمانند 

در  یتشده اند، ما ح رفعالیما غ از حواس یار یشده هستند، بس لتریما ف یفعال برا قیاز حقا یار یدانست که بس دیبا
 و درک میشنویم م،ینیبیم یفرکانس و محدوده مشخص کیدر  م،یشده ا لتریف میهمان حواس پنجگانه که دار

. چون اگر همان میحضور داشته باش دیمشخص با نزما کی. چون در میریقرار بگ تیدر محدود دیچون با میکنیم
ه در پاسخ ب دیخواهیکه م یو بخشش ی. مهرباندهدینم یمعن یباز  گرید میهستکه  میقادر و دانا باش یفرمانروا

ت. از الزامات آن اس یکیاست.  یباز  نیاز قانون ا یبخش ی. پس فراموشدهدیرخ نم دیخود تجربه کن یدرون اقیاشت
افتادن در  ریگ لیتا ما به دل شوندیم فیتعر ید یس یرو یهایباز  یهاتیما مانند محدود یهاتیمحدود
اشتباه،  ایدرست  یهاانتخاب م،یهم ما همواره درحال انتخاب هست یدرطول باز  ی. آر میکنانتخاب  ها،تیمحدود

  .شود یبعد یهااست منجر به انتخاب مکنم زین جهیو آن نت شودیمنحصر به فرد م یا جهیمنجر به نت یهر انتخاب

احتمال را در آن جا داده اند،  یکه تعداد مشخص یوتر یکامپ یهایباز ما برخالف  ،یبزرگ هست یدر باز  نجا،یا
  .رخ بدهد تواندیانتخاب و اتفاق م نه،یگز تینها یبلکه ب م،یندار یتیمحدود

که  میستین نجایصحنه تئاتر ا یرو یباز  ی. ما برامیکن ینوشته شده را باز  شیداستان از پ کی ستیقرار ن ما
ما با  م،یآزاد میخود انتخاب کرده ا لیکه به م ی. ما در نقشمیو اجرا کن میاز رو بخوانرا  سندهینو یهاالوگید

 گرددیبه خود ما بازم میبه طور مستق زیآن ن جهیو نت میسینویخود داستان منحصر به فرد خودمان را م یهاانتخاب
  .گرددیخود ما بازمباز به  گذاردیم زین اتیچرخه ح یاعضا گرید یکه رو یا رهیزنج ریو تاث
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 یبزرگ و عال یهدف یها و رد پاها را برانشانه دیاست. فقط با یباز  نیا یمان قائده اصل یاصل وجود یفراموش
 . تنها، هدفدیکن یط نیریو آرامش و همراه با توجه به خود و سا یخود را هدف دار، با شاد ی. فقط زندگدیدنبال کن

 نی. اکنون و حاال در ادیها، آن باالها نگاه کنآن دوردست بهو  دیرا فراموش کن یدگزن نکهی. نه ادیرا درک کن یزندگ
  .دیجا نگاه کن نیبه هم دیجا با

 یگرمسر  یعنیآن؛  یلغو یمتفاوت از معنا اریچرخه بس نیمفهوم در ا نیدادم که ا حیقبال توض «یباز »مفهوم  درباره
در پشت صحنه است. هدف، « خود»و درک وجود و حضور  افتیدر «اتیح»بودن  «یباز »بر  دیاست. هدف از تاک

  .درحال نظاره است رونیاست که از ب نهانپ« کل یدانا»خواننده و  نیب ترکینزد یحس و رابطه ا یبرقرار 

ود خ ریدرگ زیکتاب را ن نیلحظه ذهن خواننده ا نیکه ممکن است در ا میاشاره کن یجا به مساله ا نیهم دیده اجازه
 عیفجا گریو د هاجنگ دگانیاز درد کش ،ییقایاز گرسنگان آفر میا دهیشن اریگفته اند و بس اریه باشد. بله، بسکرد

 .میاطالع دار اهاز آن یو همگ ستیبه تکرارشان ن یاز یکه ن یجهان

و  د، معترضان رفتهیکه پذ یاز نقش ،یاجبار  یلحظه بابت فراموش نیاکنون و در ا دیشا هاکه آن میبگو دیبگذار
  .وجود نداشتند هانقش نیا هاخود آن یهستند؛ اما بدون خواست قلب شانیپر

مر جهان، با ع سهیبوده است، در مقا یطوالن اریبس تیاز بشر یبخش یما برا دید هیکه زاو ییهادرد و رنج نیچن البته
ده حاضر ش ،یا قهیدق یبرا یافراد چرا، حت نیکه ا میکنیو سوال م میگذریبحث م نی. اما از استین شیب یا قهیدق

  رند؟یرا بپذ ییهانقش نیاند چن

خلق  رانگید یخود، بلکه برا یها، نه برانقش نیاز ا یار یکه بس میرا بدان نیا دیشمار است؛ اما در ابتدا با یب لیدال
 دارند،یراحت و آسوده گام برم یباز  گرید یکه در سو یگرانیو درد بکشند تا د ندیایکه ب رندیپذیم ها. آنشوندیم
  .کنند جادیا یر ییو تغ ندو درک کن نندیها را ببدرد و رنج نیا

درباره اش سخن  نیاز ا شیکه پ یمجرد به تجربه و خنث طیمح کیرا از  یهست یاست که باز  یهمان تجربه ا نیا
  .کندیمتفاوت م میگفت

ر وجود دارد به خاط یکه اگر عذاب و رنج ندیآور شوند و بگو ادیا را به ما م یتا خود انسان ندیآیرنج م گرانیباز نیا
 یداوطلبان هستند. پس فرصت درک و شناخت خود را در قاموس هست هاراه هستند. آن یاست که در ابتدا یگرانید

 و ابراز تیشکا شده است، با ایمه یباز  گریدر طرف د هاآدم نیو سلسله مراتب آن، که به واسطه شجاعت حضور ا
  .میو عبث ازدست نده هودهیو خالق آن ب یانزجار از عالم هست

کل ش نیتان به ا یرابطه شما با خود واقع ،یباز  کیبه صورت  یزندگ کی یساز  هیبهتر از شب یدرک احساس یبرا
 یه صداهاما بو گوش ش توریصفحه مان یچشم شما رو د،یشویم یباز  کینشسته و وارد  وتریپشت کامپ یاست: وقت

 یایها شما در دندر آن لحظه د،یکامال غافل طرافا طیکه از مح دیشویم یچنان محو باز  ی. گاهشودیآن متمرکز م
همچنان همانجا و پشت  یواقع یشما جدا شده باشد. شما تیاز ماه یز یچ نکهیبدون ا د،یکنیم ریس یگر ید

  .است ینشسته؛ اما ذهن و حواسش به باز  وتریکامپ
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 یهمچنان و به همان صورت واقع یاست. آن خود واقع تیوضع نیمشابه ا زیتان ن یشما و خود واقع یحس رابطه
  .شودیختم م نجایذهن و فکر و حواس اوست که به ا نیوجود دارد، ا ییخود در جا

 یرا مخدوش کند، برا یشده تا بدون آنکه هدف باز  یطراح یبه گونه ا هایدر باز  زین help ایدکمه عالمت سوال  آن
و  هایادآور ی نی، همهابرساند، آن یینقشه راه به شما کمک و راهنما یادآور ی ایها و موانع چالش یعبور از بعض

ستند و درک بهتر ه یبرا یساز  هیصرفا شب هانیا دینکن راموشف ی. ولدیشنویو م دینیبیهستند که م ییتلنگرها
 دیکه در آن هست یتیماست. اگر از واقع یخود واقع یذهن یآگاه زانیاساس مخلق شده بر تیواقع کی یزندگ

 .دیرا شروع کن راتییجا تغ نیاز هم ستیبایم دیهست یناراض
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 را به جهان آموخت« بودن دیسف»که  یپوست اهیس
مطرح شد. نلسون ماندال  یمباحث نیزم یرمورد انتخاب آگاهانه کاراکتر و جسم خودمان بر روقبل د یهابخش در
  .است «یآگاه»نوع  نیا نیترو واضح نیتراز شفاف یکی

که  دانستیم یو شجاعت وارد شد به خوب یگشود و با آگاه ایدن نیکه در قالب نلسون چشم بر ا یبرتر « خود» آن
خواهد  نیخود بر زم یزندگ ریزندان و شکنجه و مبارزه را در مس یسخت و طاقت فرسا اریو بس یطوالن یهاسال

 به یکه بتوان یبه شرط ،یرواقعیمحدود و غ یگزند  یباز  کیواال داشت.  اریبس یتیاو هدف و مامور یداشت؛ ول
 موش کرد. از لحظه تولدجهان گشود، فرا نیکه چشم بر ا یاو از لحظه ا یچه باک! ول ،یکن دایبزرگ دست پ یقتیحق

  .جهان وارد شد نیادیبن راتییتغ رینداشت؛ اما خود به خود در مس ادیرا به  هاکدام آن چیبه بعد او ه

داشت و به خشونت در مبارزه خود رو آورده  یانقالب یجانیبود، شور و ه گرید یمعمول یهادر ابتدا مانند همه آدم او
ان و هفت سال به زند ستیبود. سپس به مدت ب یگر ید زیچ ریتقد یباز  یشد؛ ولو به اعدام محکوم  ریبود، دستگ

 .ییو هفت سال در سلول تنها ستیار طاقت فرساست. بیبس ینیانسان زم کی یو هفت سال برا ستیشد. بمحکوم 

 ادیا به ر یلم هست. او راز بزرگ عااوردیب ادیبرترش را به « خود»و هفت ساله بود که باعث شد او  ستیب ییتنها نیا 
 کی. او انتخاب کرد. دیبخش یداد، بخشش. او به راحت هارا به انسان امیپ نیتررا آغاز کرد. او بزرگ راتییآورد و تغ

 نهیدر س یبزرگ اریبس یهاکه غم یاهانیکه ببخشند. س رندیبگ ادیتا  اهانیس یشد برا یی. او الگویانتخاب نوران
ند که گرفت ادیاز او  یشکل شکنجه و کشته شده بودند؛ ول نیبودند که به بدتر یزانیداغ دار عز کیداشتند و هر 

  .ببخشند

 هانشان داد. او عشق و آرامش را به آن هارا به آن ایاز دن گرید یا چهیو در ختیگروه را درهم ر نیا دگاهید نلسون
رسوخ کرده بود، ناگهان  هادر اعماق وجود آن ینژاد ضیکه تفکر تبع یپوست دیکرد که قوم سف یداد. او کار  هیهد

دن بو کیتا قبل از آن واقعه، متوجه تار هاکار خود شوند و به گناهان خود اعتراف کنند! آن یاهیو س یمتوجه زشت
 دگاهیبودند. نلسون د اهیشدن قلب شان س اهیبه واسطه س هاآن قتیاما درک کردند که درحق شدند؛یعمل خود نم

 .داد هیهد هارا به خود آورد، عشق و آرامش را به آن هاو آن ختیوه را در هم رگر نیا

 نیریش ایرا تلخ  یمان زندگ دگاهیکه در د میما هست نیخروشان. ا یاست. همچون رودخانه ا انیدر جر یزندگ 
ود بش میتر ازآنچه امروز هستوتمتفا تواندیمتفاوت شد و م یبوده و هستند؛ اما زندگ هاهمان آدم ها. آدممیکنیم

  .میتفاوت نباش یفقط اگر ب

بودند  زین یگرانی. دهانادرست انسان یبزرگ در تفکر  یر ییتغ یآمده بود. برا نیبزرگ به زم تیمامور کی یبرا نلسون
  .ندیآیم نیبه زم یراتییتغ نیچن یو هستند که همچنان برا
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د؛ از او و نامش نبو یامروز اثر  دیکند و آنگاه شا یگر ید یر یگ جهینت و هفت سال ستیدر آن ب توانستیم نلسون
و نقش خود را به  ی. باز دیبر بودن و ماندن ند یلیدل گریکار بزرگ برآمد و اکنون او د نیاز پس ا یاما او به خوب

 .اهیفرشته س نیا تخود بازگش یقیو ذات حق گاهیکرد. پس به جا فایا یخوب

 ستین یساده انگار  یبه معنا یساده ساز 

 حیدر وهله نخست چندان صح ینیچن نیا یهایو مشابه ساز  ریموضوعات و استفاده از تعاب یساده ساز  نیا دیشا
فهم راحت مطلب است،  یدرک و تجسم بهترموضوعات و برا یروش صرفا برا نیدانست که ا دیبه نظر نرسد. اما با

  .باشد هشکل ساد نیبه ا نایع دهیچیجهان گسترده و پ نیا ندیفرا نکهینه ا

غز م دیبندیم دنیخواب یکه چشمان خود را برا یصورت است که از لحظه ا نیبه ا یاز منظر علم دنیخواب د ندیفرا
تا وارد  گذاردیو معموال حداقل پنج مرحله را پشت سر م شودیم یدیوارد سطح جد یشما به صورت چند مرحله ا

  !شودیتکرار م دیشب تا صبح شا کیبار در  11تا  12حدود  یز یهم چ ندیفرا نیا شود و کل دنیمرحله خواب د

و نه  یدار ی)نه ب هیو دوباره به سطح اول دیرویشب تا صبح بارها و بارها به خواب م کیشما درطول  قتیدرحق
  .تسین نی. خوب بحث ما اصال اشودیتکرار م ندیو دوباره فرا دیگردیکامل( باز م یار یهوش

رژ، به شا میبدنمان را بزن میخواهیپاسخ ساده است! م م؟یخوابیاصال چرا م میبگو خواهمیاست که م نیا مساله
 !مان لیمانند موبا

 یره انرژ تا دوبا دیچند ساعت مستمر آن را شارژکن دیحتما با دیکنیتان استفاده م لیبه طور مکرر از موبا یوقت شما
 یتناهیجهان، از آنجا که خود ال نیقبل را داشته باشد. ما قبل از ورود به ا ییو همان کاراشود  رهیدر آن ذخ دیجد

ان بدن م ینیتا در فواصل مع میبا خود قرارداد بسته ا میکرده ا بدنچارچوب به نام  کیمان را محدود و وابسته به 
 یاز خود انرژ  یدوباره جزئ یست و وقتخالص ا یکه انرژ  یبه جهان م،یبرگرد شیخو یاصل تیرا ترک کرده و به ماه

  .میآغاز کن یدیجد یرا با انرژ  ینیروز بعد زم میتوانیم میو آزاد و رها هست میشویم

 رشتیهرچه ب لیدل نیو به هم خوابندیرا م ایدن نینوزادان در بدو تولد قسمت اعظم زمان خود در ا لیدل نیهم به
 قیجهان ماده تطب نیچون دارند به قوان کنندیبه خواب احساس م یکمتر  ازین شوندیو بزرگ سال م کنندیرشد م

  .کنندیم دایپ

خود است. )البته  دیجد طیشدن و درک مح لیبسته، فقط درحال تبد یماه در رحم مادر با چشمان 9 ،یانسان کودک
 کرد.( میماه و فلسفه آن در ادامه صحبت خواه 9 نیدرباره ا

ظاهر  یکی یکی دیو حواس جد کندیرا تجربه م یدتر یو درک جد کندیها را باز مودک چشمماه ک 9 نیاز ا پس
  .شوندیم

پس الزم است زودتر از کالبد خود  د،یو وارد جهان ماده شد دیانتخاب کرد یو شاد اقی. درست است! شما با اشتبله
ا با جهان بهتر خود ر دیکنیرشد م شتریطور که ب نیو هم دیخوابی. پس مدیو در جهان باالتر تفکر کن دییایب رونیب
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 کی دیچون دار د،یو شاد هست دیخندیتولد م یدر ابتدا نیهم یبرا. دییافزایتان م یو بر شاد دیدهیماده وفق م
جهان  نیا یهاتیخوب محدود یول د؛یکنیذوق م دی. داردیدهیرا برحسب انتخاب تان انجام م میتجربه عظ

. چون دیهم بکن هیگر دیپس شا د؛یایتحمل به نظر ب رقابلیغ دیکه در بدو ورود شا کندیم جادیهم ا ییهایتناراح
 هیرکمتر گ گری. ددیتوانیکه م دیشویمتوجه م گذردیزمان م شتریاما هرچه ب د؛ییآیاز پسش برنم دیکنیفکر م

 زیکردن، خراب کردن، تجربه کردن همه چ یکه عاشق باز  یشگویو باز طانیکودکان ش د،یخندیم شتریو ب دیکنیم
  .دیشما هست نیبدون ترس و واهمه هستند. ا

ها و تجربه نیو مانع ا دهدیدارد. آنچه بعدتر، هنگام رشد رخ م یهدف نیو چن یوجود نیچن م،یعظ یذات واقع آن
 شانیهاو جسارت هاییپروا یها و بشجاعتو  شودیآنچه بعدها باعث ترس و وحشت کودکان م شود،یم هایشاد
  !که فراموشش کرده اند روزیکودک د انترهاست. همبزرگ یهایها و امر و نهآموزش رد،یگیرا م

که قانون  دیشویوارد م یدر جهان ینداشت. ول ییمعنا رایکه ترس از سقوط وجود نداشت؛ ز دیآمده ا ییاز جا شما
از سقوط از ارتفاع در  یدرک و ترس دینداشته باش یشده است. اگر آموزش کاف فیرجاذبه و خطر سقوط در آن تع

ک ترس کود  یرا برا« لولو» کیشده باشد. نه آن که  تیریمد دی. پس هشدار و آموزش الزم است؛ اما بادیندار یکودک
 .میموجود محروم کن یهاتیمان وارد ذهن کودک کرده و او را از تجربه واقع لیاز تخ

 به موضوع خواب میردبرگ

ش و کار خود یپ رودیو م زندیکه در هنگام خواب، خود برترتان بدن شما را به شارژ م میگونه تصور کن نیا دییایب
 افتد،یچارچوب در هنگام خواب اتفاق م نیکه در خارج از ا ییزهایآن چ اوردنین ادیپرت کردن حواس و به  یبرا

 مهین ذهن یرا برا شودیم لیتبد ریو به تصو دیآیوجود م هب اتیاحساسات و تجربکه از  یمغز  ریدکمه پخش تصاو
 ونیزیتلو یو او را پا دیگذاریکودک تان کارتون م یکه برا ی. مثل زمانکندیو او را مشغول تماشا م زندیم اریهوش

 !دیپردازیخودتان م یراحت به کارها الیو با خ دیکنیمشغول م

شفاف و متفاوت را  ب،یعج ی. ما خوابمیآوریم ادیآن قدر باالست که ما به  یو آگاه یار یهوش نیسطح ا یگاه اما
 نیا که میدانی. ما در آن لحظه و در خواب مکنندیم ریرا به خواب صادقانه تعب ندیفرا نیا ی. بعضمیآوریم ادیبه 

است ج نینکته در ا ی. ولمیمنحصر به فرد هست یربه اخاص درحال تج ییاست و ما درجا یبلکه واقع ست،یخواب ن
 ای دیاوریبرزبان ب دیداشت طیرا که در خواب و در آن مح یآن احساس و درک واقع دیتوانینم یدار یکه هرگز پس از ب

  .دیدرک کن

دن همه ش داریشم و ببا باز کردن چ دیکنیکه گمان م دینیبیم ییهاو رنگ یو اسام گذردیم یخواب مسائل درحالت
اول، با  هیکامل، در همان چند ثان یدار یشدن تا ب داریب یداشت؛ اما به محض اراده برا دیبه خاطر خواه یرا به خوب

آن  دیشویم دارتریهرچه ب د،یکردیآن کلمات را درک م ای اسوجود آن که در همان لحظات اول هنوز آن احس
. دیمانع از محو شدن آن احساس و حالت شو دیتوانیو نم شوندیتر مو کمرنگاحساسات و کلمات از ذهن تان دورتر 

ن . چون آکندیم دایپ قیجهان تطب نیبا ا زیدرک شما ن ،یو کاهش ابعاد جهان یبا بازگشت به ذهن ماد قتیدرحق
  .نجایو نه در ا کندیم دایپ یمعن یشتر یو احساسات در ابعاد باالتر و ب میمفاه
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. میکنیفراموش م یدار یما در ب یول نندیبیهمه درخواب، م میبهتر است بگو ای نندیبیهمه خواب م میبگو همخوایم
  !نندیبیگاه خواب نم چیکه ه کنندیفکر م یرو عده ا نیاست و از ا یجا فراموش نیچون در ذات ا

به مشغول کردن بچه  ید برترشان عالقه اخو دیندارند شا دنیاز خواب د یآن عده که تصور  نند،یبیخواب م همه
 یاهدهیاحساس و د یبرا ینیگزیافراد جا نی. ازندیمغزشان نم یرا برا لمیخود با کارتون ندارد و آن دکمه پخش ف

  !لمیف یفراموش شده ندارند، فقط بخش خال

مل کا یشارژ آن کامل نشود بازدهاگر  یول کندیدرحال شارژ است هم هنوز فعال است و کار م کهیهنگام لیموبا کی
 یانرژ  لیزودتر از تکم میتوانیخواهد داشت. ما هم در خواب هنوز م ازینخواهد داشت و دوباره به سرعت به شارژ ن

م است که هم جس یانرژ  دیتجد یبرا ی. خواب فرصتمیشویم ستهزود دوباره خ یلیخ یول م؛یشو داریب ازمانیمورد ن
 .برندیمو هم روح از آن نفع 

 به اسم زمان وجود دارد؟ یز یچ ایآ

مان در  ی. چون ما و تمام زندگشودیبعد باالتر م کیاست که باعث عدم درک ما از  یهمان موضوع نی. ا«زمان»
 تینسب ی. از تئور دیچارچوب دشوار است. البته نگران نباش نیخارج از ا یقالب زمان قرار گرفته و تصور ساختار 

 یساز  هیهمان شب قیبا مثال و از طر کنمیم یسع یکنم؛ ول یصحبت خواهمیمسائل نم نیعت نور و او سر نینشتیا
  .کنم یمفهوم را تداع

. دهدیوجود مکان رخ م لیما به دل یزمان وجود ندارد. گذر زمان برا یقیطور که قبال اشاره کردم در جهان حق همان
  !م وجود ندارده یپس زمان د؛یدرآن واحد همه جا باش یوقت

را هم نامعلوم  ندهیو آ میدانیم خیرا گذشته و تار میو از آنچه عبور کرد میدانیم یفقط لحظه و زمان حال را واقع ما
  .است یگر ید زیچ تی. واقعمینیما بب خواهدیاست که مغز ما م یز یآن چ نیا یو خارج از دسترس! ول

 گرانیتفاوت که باز نیبا ا دیهست یساعته ا 2 یینمایس لمیف یرحال تماشاد دیقبل. فرض کن یهابه مثال گردمیبرم
نوان هستند و شما به ع لمیو داستان ف ریمس رییقادر به تغ لمیزنده هستند و جان دارند و به انتخاب خود در ف لمیف

. دین است، هستدرحال خلق شد گرانیهمان لحظه توسط باز رنامه آن د لمیف کهیلمیف یتماشاگر درحال تماشا
لحظه دکمه  نیگذشته و شما در ا لمیساعت از زمان ف میدارد و زمان درحال گذشتن است. ن انیجر لمیدر ف یزندگ

نه صح کیدر  لمی. فدیکنیاتاق را ترک م قهیچند دق ،یانجام کار  یو برا دیدهیرا فشار م دئویکنترل و یمکث رو
ا شم یثابت مانده. پس از مدت شیبا تمام داستان و کاراکترها لمیافتاده. ف یشده است. اتفاق ساده ا متوقف

  .ابدییاز همان جا که متوقف شده بود ادامه م لمیو ف دیزنیو دوباره دکمه پخش را م دیگردیبرم

 یان براکه زم یاز لحظه ا ها! آنچیه قتیافتاده؟ درحق هااز منظر آن یزنده بودند، چه اتفاق هافرض آن که آن با
. ندکنیاحساس نم یر یتاخ ایفاصله  چیشان برقرار شده، ه یزندگ انیکه دوباره جر یشان متوقف شده تا لحظه ا

از  یکیدر  یرونیکه در جهان ب دی. شما بودابدییساعت ادامه م 2داستان به همان اندازه و به مدت  هاخود آن یبرا
  .دیوجود نداشت درحال نظاره بود ینکه زما یدر آن نقطه ا لمیثابت ف یهالحظه
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باره صحنه را دو کیو  میبریبه عقب م یرا کم لمی. فمیکنیتر مرا سخت کاریو کم میدهیانجام م گرید شیآزما کی
ن که به عقب برگشته و اکنو داندیاو م ایآ کند؟یرا احساس م زیچه چ لمیکاراکتر ف دیی. حال به من بگومینیبیم

ر که در زمان حال قرا کندیلحظه تصور م نی. او در اریکرده بود؟ خ یباز  بلق قهیکه چند دق کندیم یرا باز  یا صحنه
او  یتصور را خواهد داشت. برا نیدوباره هم میرا به عقب ببر لمیو اگر دوباره و دوباره ف امدهیهنوز ن ندهیدارد و آ

  !«زمان حال» شودیکه هست م ییهمان جا شهیهم

 یداستان بازگشت ول نیا یجلو ایعقب  یهابه نقطه توانیاست. م نیچن نیا یتصورش سخت است؛ ول دانمیم
 ستیهم ن ی. اصرار میا رفتهیجهان خود پذ ریناپذ ییاز اصول جدا یکیساختار. چون ما زمان را به عنوان  نینه در ا

  .است نیچن نی. شالوده اش امیکه آن را دور بزن

رد گ یدرک بهتر، زمان را به صورت توپ ی. برامیبازهمان جا هست میاز زمان را که انتخاب کن یا هر نقطه ام قتیدرحق
از سطح درون توپ را انتخاب کرده و  یی. حال هرجامیتوپ هست نیما درون ا دیو فرض کن دیو باد شده تصور کن

سطح توپ حرکت  یرو میبه صورت مستق ،دیدار وستکه د یو از همان نقطه در هر جهت دیعالمت نقطه بگذار کی
. دیکه از اول بود ییبه جا یعنی. دیرسیم دیبه همان نقطه اول که انتخاب کرد ریمس یپس از ط تی. درنهادیکن
 ییباز به همان جا یول د؛یادامه ده یر یو از آنجا در هر مس دیتوپ انتخاب کن یرا رو یمتفاوت یجاها دیتوانیم
رکت، و آن ح دیکنیاست که انتخاب م یمتفاوت یهاتوپ زمان ی. نقاط مختلف رودیدا انتخاب کرداز ابت که دیرسیم

 2تصور در زمان  نیهستند. ا یکی ندهیحال و گذشته و آ دیکنیکه انتخاب م یدرهر زمان تیدرنها یگذشت زمان. ول
 3از مداد  یبعد 2همانند تصور آدمک  از آن یقصجا تصور نا نیو ما در ا رسدیم تینیبه ع یبعد 4 یعنی یبعد
  .میدار یبعد

 کیه در پرد یسو نیو ناگهان با ورود به ا دیکه فقط هست دیهست ییرا که جا یحالت دیتصور کن یدگاهید نیچن با
شدن زمان، فرصت نشان دادن خود به  یبه مقصد و ط دنیو تا رس دیریگیقرار م یبه نام زندگ ریالس عیقطار سر
ت باف نیبه درک ا ازیانسان قبل از تولد است ن تیماهبحث که مربوط به  نیادامه ا دنیفهم ی. برادیرا دارخودتان 

  .دیدار یفرازمان

ود انتخاب خ یلیرا به دال ستمیس نی. امیفرار کن میکه درآن هست یتیاز موقع میخواهیکه ما نم دیفراموش نکن البته
 یدرک بهتر مسائل یبه شما بدهم برا تیدورنما و ذهن کی خواهمی. تنها ممیدانیرا م شیهاتیو محدود میکرده ا

به  نیا ی. ما براشومیرا متذکر م یاست. نکته ا یکاف نی. همکنمیمطرح م ندهیکه درگذشته صحبت کرده ام و در آ
 میودکه ب ییجا یرسو بر قاتیو هدف خود را مشغول تحق یکه زندگ میرفتیرا نپذ شیهاتیو محدود میامدین نجایا

 یرا. بمیکن جادیا یاحساس ای یجانیه ،یتجربه ا ،یر ییتغ ،یکار  م،یبا فراموش کردن هرچه که بود می! آمده امیکن
. میخلقت و خالق را شناخت یعنی میخودمان را بشناس یو وقت میخودمان را بشناس می. خواستمیآمده ا یهدف بزرگ

 ...را تی. انسانمیدرآور تینیبه تجربه و ع سازندیاو را م کهیمین که مفاهبه نام انسا یدر قالب موجود میآمده ا

را  هافعال آن ی. ولدهندینم ییمربوط اند و بدون هم معنا گریکدیبه  میبگو خواهمیرا که گفتم و م یمطالب تمام
ا مطالعه ر یو مطالب بعد میروی. سپس جلوتر که ممیهر موضوع تمرکز و تفکر کن بریتا ابتدا کم کنمیم کیتفک

  .دیکنیرا درک م گریکدیبه  نهایهمه ا میو اتصال مستق وندیپ میکنیم
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در  ای دیآن را مردود بدان دیشماست. شا یذهن یهاچالش نیشتریکه احتماال محل ب پردازمیم یبه موضوع اکنون
. دیبه عقب داشته باش ی. مرور دیه آن فکر کن. هرچه هست فقط بدیمتعجب به آن بنگر ایو  دیبرابرش مقاومت کن

و  دیزمان حاضر باش لمیف یهادر همه صحنه دیتوانیکه وجود ندارد و م یپشت پرده. به زمان یبه آن خود برتر و باز 
که  ینه به صورت یول دیکرده ا ی! شما بارها زندگستیشما نبوده و ن یتنها تجربه زندگ نکیآنجا زمان حال باشد... ا

  ...یچرخش فراکتال کیچرخه!  ایتسلسل  میی. بهتر است به آن بگوشودیمفهوم تناسخ شناخته م با

 یعدب ای یقبل یهایو زندگ ستیجهت جبران ن یگر یبار است و فرصت د کی نیهم یزندگ کنندیادعا م ونیمذهب
انسان  دیوح پس از مرگ وارد بدن جدپس از مرگ وجود ندارد و ر یزندگ ندیگویو طرفداران تناسخ م کنندیرا رد م

. هر دو در اشتباه هستند و در اعتقادات خود دهدیادامه م یشده و مجددا متولد شده به زندگ یگر یجاندار د ای
  !گرفتار شده اند

 ی. حتاهیهم گ دیبوده ا وانیهم زن. هم ح دی! هم مرد بوده ادیرا داشته ا یز یشما بدون استثنا تجربه هرچ یهمگ
  !ینیرزمیموجود غ کی ایگلبول قرمز! و  کی

 ستین یا دهنیکه گذشته، حال و آ دیشویپس متوجه م دیباش رفتهیو اساس کائنات پذ هینبود زمان را به عنوان پا اگر
به عنوان  یو حاال نقش چندم تان است! چون نقطه شروع دیوارد شد یشما اول در چه نقش مییبگو میکه بخواه
  .میدر مقابل نقطه آغاز تکامل دار یول م؛یزمان ندار

ول سل کیاز خاک، از  یذره، از دانه ا کی. از دیشروع کرد یاز لحاظ شعور و آگاه اتیسطح ح نیترنییابتدا با پا شما
ت اس یز یمقدمه کشف آن چ نی. اکنمیصحبت م یهانیک یآگاه ایاز شعور  ات،یح یگلبول. من از انرژ  کی یحت ای

را از ساده  یانجام دادم و برطبق فطرت خود باز  یوتر یپکام یهایکه با باز  یمانند مشابه ساز ! شما همیکه هست
 کیه . بتردهیچیپ یهایسراغ باز  دیروی. بعد از آن کم کم مدیکنیآغاز م یساده و تک بعد یاتیاز ح د،یکنیشروع م

  !آمد دیچون انسان بر نخواه یا دهیچیپ اریبس یباره از پس باز 

کوه  کیذره. بعد  هاونیلیقلوه سنگ که خود متشکل بود از م کی دیبار شا نیرفت. اباالتر  یبعد یهاآرام تجربه امآر
 کیو نباتات. تجربه  اهانیو درک باالتر. گ یبا آگاه ی. به سطحمی! سپس جلوتر رفتنیمثل زم ارهیس کی یحت ای

... اناتویبود! حشرات، پرندگان، ح شتریب توانیه هنوز مبود. آ زیانگ شیستا یگل بودن سطح کی ایدرخت بودن 
  .گوناگون یهاو چقدر تجربه اتیاز ح یچه تنوع

درباره آن سخن گفته شده  شهیاست که هم یمهم بشر  «یکهن الگوها» ای هاپیتا یاز آرک یکیمفهوم  نیا البته
  :کنمیاست، اشاره م یبلخ نیل الدمشهور آن که از زبان جال ارینمونه بس کیجا فقط به  نیاست. در ا

 شدم یمردم و نام یجماد از

 برزدم وانینما مردم به ح وز

 و آدم شدم یوانیاز ح مردم

  ز مردن کم شدم یچه ترسم ک پس
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 از بشر رمیبم گرید حمله

 پر و سر کیبر آرم از مال تا

 جستن ز جو دمیملک هم با وز

 (6) اال وجهه لکهاءیش کل

 گریکدیبا  هاوجود دارد؛ منتها درجه و سطح آن یکائنات یو انرژ  اتیشعور و ح زیده است. در همه چزن زیهمه چ یآر 
زنده هستند و احساس دارند و نسبت به  اهانیتوانسته است کشف کند که گ ریمتفاوت است. علم در چند سال اخ
آب را کشف  یستالیکر یبلورها رایخ. دانشمندان، ادهندیانجام م یمتفاوت یهاآهنگ و نوازش و کلمات واکنش

. نددهیانجام م یمتفاوت یانرژ  دیمتفاوت و بازتول یهاواکنش بایزشت و ز یکرده اند که نسبت به کلمات و آواها
ون و اکن میهست شرفتهیپ یاست که ما موجودات نیا یبه معنا نیا ایاما آ ده؛یگردیاثبات علم رایاخ نهایا یهمگ
 یهانیما از سرزم اکانیگذشتگان و ن ،یو تکنولوژ  شرفتیهمه پ نیدورتر قبل از ا اریبس م؟یا قت را کشف کردهیحق

ه ب یا ژهینگاه و احترام و ها. آندانستندیرا م نیا کایآمر یهاسرخ پوست یهاتمدن یعنی ا؛یدن یپارس تا آن سو
روح و  یرا دارا طیمح نیکل ا هاداشتند. آن نیزم ارهیس بهبه رودها و آب روان و  وانات،یو ح اهانیبه گ عت،یطب

  .دانستندیزنده م

 ری. شما همچون تصویصحبت کنم. چرخه انسان یروح میچرخه عظ نیبخش از چن کیدر  خواهمیمن تنها م اکنون،
  !هم نه دیباشد شا نیآخر دیشا دی. آنچه اکنون هستدیکرده ا ضیرا تاکنون تعو یگوناگون یهافوق، قالب

 او قتیاست. درحق یشعور و آگاه یما دارا ارهیس میاگر گمان کن ست؛یخنده دار ن ایعنوان مضحک و  چیبه ه نیا
 یناسش نیزم لیدال یدارا یاز منظر علم نی، زلزله و رانش زمهاو طوفان لیس د،یشد یجو راتییاست. تغ دارتریاز ما ب

 لیشد مسبب آن دال دیمتوجه خواه دینیبب دیهم بتوانگر یاگر با چشم د یاست ول حیاست که کامال صح رهیو غ
 آگاهانه پاسخ نیو زم گذارندیم یبرجا نیاز خود بر زم هااست با منشا احساسات ژرف که انسان یو اثر  یانرژ  یعلم

  .شودیم یجا ناش نیاز ا دیشا «عتیخشم طب» انهیعام ری. تعبدهدیالعمل نشان مو عکس

ا و ب گذاردیآن اثر م الیس یهایبر انرژ  ،یبر آن، مثبت و منف یجار  یو زندگ عتیما با طب یهارفتار نیترکوچک
  .رفتارها در گروه و اجتماع بازگشت آن به خود جمع خواهد بود نیا شتریتجمع هرچه ب

 اریبس کهینطق علمبر اثبات با م میو اصرار دار میرفته ا شیپ ،یدر شناخت علم یاکنون ما به طور تک بعد متاسفانه،
 یبرداشت م،ینامیبا استناد به آنچه آن را مذهب م نکهیا ای. کندیمشاهدات قضاوت م یناقص است و صرفا بر رو

ور د یفرع یهاو فاصله و اکثر مواقع از راه ری! علم با تاخمیریپذیرا م یو ذات اله قتیشده از حق فیمتفاوت و تحر
  .کنندیم یرا بررس دادهایرو ،یو روح یقیخرافات و بدون شناخت بعد حق ریاز مس یو دراز و مذهب، گاه

به درون است و  قینگاه عم کیدارد  اجیکه در آن فرو رفته احت یبرون رفت از حالت انجماد یبرا یبشر امروز  آنچه
 میخود چه بود گذشته یهادر تجارب و رفت و آمد نکهیخود. ا یو معنو یکیزیسطح دانش ف 2هر  یکوشش در ارتقا

و  میتجربه انسان بودن را بفهم میکه اکنون بتوان دمانخو یتعال یتجربه بود برا کیندارد. اگر بود  یتیاکنون اهم
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 اریبس میهست یگوناگون و گسترده. آنچه در قالب بشر امروز  یهااست دامنه دار در قالب یالبته انسان، خود، تجربه ا
  !رودیاست که انتظار م یمل انسانقالب کا کیتر از پا افتاده شیپ

گون گونا  یهایمختلف. زندگ یهاتی. جنسدیداشته ا یمختلف انسان یهادر قالب یار یبس اتیاز شما تجرب هرکدام
 نیحرکت ب ندیفرآ میاگر بخواه قتی. درحقمیثابت و مستق ریخط س کینه در  یگوناگون. ول یخیتار یهادر زمان

 ینااست که درطول ش ینیگفت؛ بسان حرکت دلف دیبا م،یکن ریمتعدد خود را تعب یهایزندگ عالم و عالم باال و نیا
  .دزنیم رجهیآب ش ریو دوباره به ز ردیگیو اوج م جهدیو دوباره از آب به باال و فضا م زندیم رجهیآب ش ریخود به ز

 به یدیجد یهارنگارنگ و تجربه یایدر آنجا دن رودیاز هواست( م ترنیسنگ یآب )که ماده ا ریبه ز نیدلف یوقت
 داندیم شتریچون ب ردیگیاوج م شتریبار ب نیا پردیسبک م یآورده به هوا رونیسر از آب ب یو وقت آوردیدست م

 «ندیکه به جز خدا نب ییبه جا یرسد آدم: »تیو درنها شتریو ب شتریو دفعه بعد ب

. در آنجا در دیگردیو مرگ به جهان باال باز م یو پس از هر زندگ دیست که دارا یشما برحسب کمال یفعل یزندگ
 دارد یآگاه زیبرتر که بر همه چ« خود». آنگاه آن دیکنیرا دنبال م یو هدف یرا ط یدرجات دیکه دار یو کمال یتعال

اگر  د؟یتجربه کن دینده که نخواهما یز یهنوز چ ایآ ر؟یخ ای اردوجود د شتریب لیبه تکم یاز یو ن اقیکه اشت داندیم
و  اقیاست که اشت ییانتخاب همان کار دشوار ابتدا نیوجود دارد. ا گریمانده بازگشت مجدد و انتخاب د یهنوز کار 

  .دهدیباشد رخ م ازیاگرن یول ستین ی. کارساده اخواهدیشجاعت م

شق ع یبه جا ایو  کردیاحساس م ازین یو ب یقومستبد که خود را در برابر همسرش  دیبود یمرد یفعل یدرزندگ اگر
خودخواهانه به افزودن ثروت خود  ان،یتوجه به مشکالت اطراف یکه ب دیبود ی! اگر فردزدیاو را کتک م دنیورز

ود . اگر درکل طول عمرخشدیم جادیا گرانید یدر زندگ رگبز یر ییکمک شما تغ یکه فقط با ذره ا یمشغول بود، درحال
 یتعال روح به نی. حال ادینداشت یتوجه یو به زندگ یبه مهربان ،یاطراف خود، به از خود گذشتگ عتیه به طبگا چیه

 نوارد شود و آ فیزن ضع کیبار در نقش  نیانتخاب کند ا دیموفق نشده، پس شا یکه در باز  داندیچون م دهینرس
 یمشابه به عنوان مرد یکند و نقش سکیاره رهم دوب دیهمسر خشن و مستبد درک کند و شا کیدرد و رنج را از 

 خود، سرنوشت خود و همسرش اریاش بتواند با اخت یقبل تیرفتار و هو یبار و پس از فراموش نیتا ا ندیخشن برگز
به عنوان  دیبار شا نیرا به وجد آورد. ا یتعال یبار خشمش کند و  نیگزیدهد و احترام و عشق به او را جا رییرا تغ

د؛ اما فرد ثروتمند را انتخاب کن کیهم،  دیبودن را درک کند. شا ازمندینداشتن و ن یتا معن دیایب ازمندین ای ریفق کی
 اکه او ب دیتر است؛ چون ممکن است همچنان آن اشتباه را تکرار کند. فراموش نکنمجدد، سخت یهاانتخاب نیا

  !نکرده است یر ییتغ زیچ چیصورت ه نیا ریدر غ دیآیم یفراموش

که درک آن  دهدیجهان رخ م نیخارج از ا یا دهیچیتو در تو و پ اریبس یندهایرفت و آمدها فرآ نیپس تمام ا در
 شتریب کینزد ندهیدر آ یمدارج در جهان بعد یط یخصوص و نحوه چگونگ نیدشوار است. در ا اریما بس یاکنون برا

  .خواهم نوشت

 یقیموس کی یما در نقطه ا ی. همگمیدار ندهیاز گذشته تا آ یو آگاهما خروارها تجربه اندوخته  یهمگ قتیدرحق
 یاز چه مقوله ا میدانیو م می. پزشک بودمیآن را درک کن میتوانیو م می. نقاش بودمیشناسیو آن را م میدان بود

ساسات و اح اتیتجرب ها واز اندوخته یا نهی. ما گنجمیدیکش دو در میبود ری. فقمیو قدرت داشت میاست. پادشاه بود
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 یهمه تکاپو را بدون هدف سپر  نیداشت و هرگز ا میخواه دیو شا میکه داشت یدرقالب هزاران هزار کاراکتر  میهست
  .و شناخت خودمان بود میبردن به آنچه هست ی. هدف ما پمینکرده ا

تا  میکنیفراموش م دیکه نبا میپردازیم ییزهایاکنون به چ یخواهم گفت... ول م؟یشناختیخودمان را م دیبا چرا
را که قبال  یار ک دیشا ای. مییفزایمان ب اتیبر تجرب یدیجد زیو چ میبر نقش خود تمرکز داشته باش یدر آسودگ میبتوان

 هاکه اکنون فاقد درک آن میبپرداز یلیبه دال دی. بامیرا پاسخ ده یگر ید اقیاشت ای میدوباره انجام ده میانجام نداد
  .هستند یمفهوم و معن یدر پس پرده داراو  میهست

 یبرا یمحکم لیکه دال دینداشته باش د،یاز سرگذرانده ا ییهاو چه تجربه هایبر دانستن آن که چه زندگ یاصرار  یول
نقش  دیکن یو سع دیفکر کن دی. به آنچه هستدیبود یندارد که چه کس یتیاهم نیوجود دارد. اکنون ا هاآن یفراموش
ود ازگذشته خ ای میمغرور شو ایکه خود را باخته  ستیآن ن یبرا یدار یب نی. ادیادا کن حیاکنون درست و صح خود را

  !نی. هممیجا هست نیچه ا یاکنون برا میآن است که بدان ی. برامیمسرور شو ای مناکیب

 نینها در برابر همت تینهفته است. انسان یاش راز  یو بلند یو پست یاست. در هر سخت ییفرصت طال کی یزندگ
  .میهدر نده هودهیو ب میرا بدان ی. قدر زندگکندیم دایپ یاست که معن راتییتغ

اکنون  د؟یفهمیچه م هاتیو جنس هاتیچرخه و تنوع موجود نی. از ادیبوده ا یو هر کس یز یکه شما هرچ گفتم
و من و  یمن من هستم! تو، تو هست«. اردند تیخود برتر ما جنس: »کهنی. ادیبرده باش یپ یاساس یبه نقطه ا دیبا

  !میهست یکی قتیتو درحق

س همجن یجنس شیوجود ندارد. راز گرا یتیپرده. جنس یاست. در آن سو ینیزم یایدن نیدر ا فیتعر کی تیجنس
 یتیجنس ییپر از جابه جا خچهیو تار تینکته و در ذات بدون جنس نیاختالالت افراد دوجنس گرا در هم ایگراها و 

  .شودیگرفته م دهیشان ناد یکیزیف تیباور جنس لیصرفا به دل نیریماست که متاسفانه توسط سا

ات ما و هنوز احساس مییآینم رونیبه طور کامل از پشت پرده ب ایو  میفراموش کن میتوانیرا نم یقبل تیجنس ،یگاه
که جنس روحش و با جنس بدنش تطابق  کندیدوجنسگرا گمان م کی. ردیگینشات م یتیجنس چیه یاز آن سو و ب

رده را فراموش نک یقبل یتیو جنس یخاطرات زندگ نوزاو ه قتیدرحق یشده ول یوارد بدن اشتباه یر یندارد و به تعب
 یاد، در زندگمتض یتیبا جنس یخود خالص شود. چه بسا انتخاب جسم نیشیپ تیبه جنس یو نتوانسته از وابستگ

ندارد. از  یتفکر  نیهمجنسگرا البته چن کیاش بوده.  یقبل تیبه جنس یاز وابستگ ییرها لیاو به دل یبرا یفعل
جهان  یاو هم در واد ریاست؟ خ ماریاو ب ایآ یندارد. ول ییو از ابراز عشق به همجنسش ابا ستا یراض تشیجنس

ب مناس یه پاسخ. علم هنوز نتوانستشناسدیو مرز و محدوده نم تیباال مانده چرا که عشق، جنس تیبدون جنس
. مذهب ابدیبودنش را ب یعیطب لتع تواندینم یاست؛ ول یعیمساله طب نیکه ا دیگویو فقط م ابدیمساله ب نیا یبرا

دام ک چیو صورت مسأله دارد. ه قتیدر حذف حق یو سع داندیم یعیرطبیو غ یمار یب ای کندیبرعکس آن را انکار م
 ایاز خود را کشف نکرده و  شتریباالتر و ب یقتیهنوز حق هااند. آن دهیم نرسعال 2آن دو )علم و مذهب( هنوز به مرز 

  !ندارند قتیحق رشیپذبه  یلیتما دیشا
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شده  دهیجاست. د نیدرهم زین یعمل جراح ایبه مغز  یافراد در زمان ضربه ناگهان یلهجه و زبان ناگهان رییتغ راز
ان شوک، ناگه کیپس از وارد آمدن  ایحادثه  کینداشته در  یقیموس یبا نتها ییآشنا نیترکوچک یکه حت یفرد

 یاشنق یتابلوها دنیمشابه ناگهان شروع به کش ارددر مو ایکرده  یقیموس یشروع به نواختن هنرمندانه و حرفه ا
عمل  کیکه پس از به هوش آمدن بعد از  یاز افراد ایکه در عمرش دست به قلم مو نزده بوده است.  یکرده؛ درحال

رده ک رییتغ دانسته،یدر مورد آن نم یز یکه تاکنون چ یگر یبه زبان د یاز زبان مادر  هاناگهان زبان و لهجه آن یجراح
  .در دست است یار یموارد شواهد و مدارک بس نیو از ا آورندیم ادیگذشته خود را به  یهایکه زندگ یافراد ایو 

خود استفاده  یتعال یبرا هاکه از همه آن میگوناگون دار یهاجربهو ت هاتیبزرگ از شخص یگالر  کیاز ما  هرکدام
ممکن است  یگر یبرسد و آن د ییبه کمال نها ت،یدو شخص ای کیاز شما ممکن است با انتخاب  یکی. میکرده ا

  .توط استنها به خودتان مرب نیآماده نباشد! ا یتعال یلحظه گذرانده باشد و هنوز برا نیتجربه را تا ا هاونیلیم

ت صور نیدر ا کند،یبرترمان انتخاب م« خود»که چگونه  میدانیصورت م نیدر ا م؟ییجا نیکه چرا ا میبدان یوقت
خدا مانند انسان  نکهیبه فرزندش، به خودش بازتاب داده خواهد شد. ا یضرب و شتم پدر  جهیچگونه نت میدانیم

 یهایو توال ریخود، ادامه مس یبا رفتارها ی. هرکسردحضور ندا قیمجازات و تشو ی. او براشدیاندیو نم ندیبینم
 ساده دهد،یو انجام م شدیاندیبازگشت خود را با آنچه م ریمس ی. هر فرددهدیم لیپست خود را تشک ای یمتعال

ن درش جاضرب و شتم پ لیبه دل کهیآن بچه معصوم میدانیو خم و دشوار خواهد کرد. من و تو نم چیپرپ ایو روان 
ش داشته ا یچون پدر فعل یخود رفتار  نیشیپ یدر زندگ ایآ میدانیقبل از تولدش انجام داده و نم یچه انتخاب پرده،س

برخوردها  نیا صرفا تماشاگر میتوانینم م،یبدان زین نیقیرا به  نیاگر ا یحت ر؟یخ ای ندیبیو اکنون بازتاب رفتار خود را م
  .خودش است نیشیرفتار پ ازتاباتفاق ب نیکه ا هیتوج نیبا ا م،یباش

 ناسدشیاش را م یی. آن که توانامیریقرار بگ ییرفتارها نیدر مقابل چن دیخود با یو انسان یبرحسب روح متعال ما
 داریها را آگاه و بآدم دیو من با دیده ادیرا به آن پدر  یدار  شتنیخو دینجات آن بچه تالش کند. شما با یبرا دیبا

جا  نیآنچه که ا دانمیکه من م ی. وقتگریکدیاست در برابر  یروهو گ یفرد یهاتالش نیمجموعه تمام ا یندگکنم. ز
 نیاز چن شتریدادن است، ب یدرپس پرده درحال رو قتیو حق ستین قتیو حق تیدرحال رخ دادن است واقع

فاوت ت یب ایدن یپدر در هر جا کیاز  یرانسانیغ یرفتارها نیچن دنیبا د توانی. چگونه مشومیم نیغمگ ییرفتارها
به  توانمیهستند که من هستم. آن را م «یکی»از همان  یآن پدر و آن بچه هر دو جزئ تیدرنها دانمیم یوقت د؛بو
  .درمان شود دیکنم که با هیتن تشب کیاز  ماریعضو ب ایسلول  کی

 یار و راه رستگ ابدیتا زودتر شفا  کنمیکش تالش مسطح ادرا  یرشد و ارتقا یو کمک به او برا یآگاه ساز  یبرا پس،
  .هموار شود ترعیاست، سر یکیمن و او که 

 صورت نیافراد، همچون تک تک رفتار خودتان است. در ا یهاکه رفتار دید دیخواه د،ینیخودتان را از باال بب یوقت
و  ابدیتا بهبود  دیگذاریبرآن زخم م یهممر ای د؟یکنیو نابودش م دیبریم نیآن قسمت را از ب د؟یکنیچه کار م

  رد؟یقرار گ یسالمت تیاعضا در وضع ریهمچون سا

اسخ همه . پدیشجاع باش دیدانستن با ی. براماندینم یباق ییآنگاه معما دیو درک کن دیعالم را بفهم نیا یالگو اگر
 یساختارها دهندیم حیندارند و ترج تقیحق رفتنیبه پذ یلیتما هاانسان موجود است؛ منتها انسان یهادغدغه
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 نی( حفظ کنند و خود را از شر مساله راحت کنند! بدده ش دمانیچ یحیصح هیبرپا کنندیخود را )که گمان م یفکر 
 یچرا گاه»پرسش روبه رو هستند که:  نیو مدام با ا مانندیم یو چالش ذهن یحلقه از سردرگم کیسان، همواره در 

 «رود؟ینم شیاست، پ ستهیکه با یا وهیبه آن ش یزندگ

، است. ماده کیفشرده و تار ن،یبا ابعاد باالتر ماده، سنگ سهینرود انسان از جنس ماده است و از لحاظ مقا ادتانی
و آن را  میکن یقالب را به تن زندگ کیبه زور  میخواهی. ما اغلب مدهدیم حیترج لیو تبد رییسکون و رکود را به تغ

  !هست. نه آن گونه که مینیبب میوست دارآن گونه که د

 لیتحم رانگیاست، به د ریمس نیبهتر دیکنیرا که تصور م یزندگ ریو آن مس دیرا همان گونه که هستند، درک کن افراد
هست  را آن گونه که ی. زندگدیترس و واهمه نداشته باش ستی. از آنچه مطابق با شناخت و تصور و عرف شما ندینکن
  .آوردیو شجاعت اراده دانستن را با خود م دیدار ازیدانستن به شجاعت ن ی. برادیبا آن همگام شوو  دیریبپذ

 یلو د؛یجهت حرکتش را برعکس کن دیتوانیاست. شما نم رخودیپرجنب وجوش درحال حرکت درمس یزندگ رودخانه
از  و جاناتیو از ه دیکن یر یگی. ماهدیکن یسوار  قی. قادیریبگ ادیاز فرصت استفاده کرده، در آن شنا  دیتوانیم

  .دیهست دیتجربه جد کیدرحال  یصورت همگ نی. در ادیریکمک بگ تانیهاغلبه بر ترس یرودخانه برا یهاخروش

ه خود و ب میندازیجهان ب نیا عیدوباره به ابعاد وس ینگاه ،یاز منظر علم دییایب یول د؛یاز وسعت جهان آگاه مطمئنا
  .میرکجا قرار دارد میکن یادآور ی

ن بد ی. فقط اگر راجع به اعضامیهست یدگیچیپ یدارا یا دهیچیو پ میجهان عظ نیخود، به اندازه چن هاانسان ما
 یب هاهیها و ثانو روزها و ساعت هاکه سال یکرد. قلب میرا درک خواه نشیآفر یشگفت میخود و کارکردشان تعمق کن

ر به فرد. منحص ستمیبا س ی. چشمانمیهست یر یادگی یالفبا یداورد کارکردش در ابتکه هنوز درم ی. مغز تپدیوقفه م
با  میستمستقر ه ینیزم یرو یدگیچیهمه پ نیابعاد و ا نیو... حال ما با ا یعصب ستمیها و سکارکرد گلبول یچگونگ
 ،یعالم نیوسعت چن با سهیکه خود در مقا یدی. خورشستین شیب ینقطه ا دیبا خورش سهیکه فقط در مقا یوسعت

  !شودیمحسوب نم زیهمان نقطه ن یحت

نها ت زیو منظومه ما ن دهندیم لیتنها منظومه ما را تشک ،یابعاد نیبا چن گریکره د نیو چند نیو زم دیخورش نیا
است  یدرحال نیستاره! ا اردیلیم 122مشتمل بر  یر یبه نام کهکشان راه ش یتر میاز مجموعه عظ یکوچک اریعضو بس
دور  اریبس اریستاره است! فواصل بس اردیلیهزار م 122از  شیکه تاکنون کشف شده شامل ب یکهکشان نیترکه بزرگ

 !بماند شود،یم دهیسنج یسال نور  اردهایلیچون؛ هزاران و بلکه م ییهااسیکه با مق گریکدیاز  هاآن

ق به کرده و موف شرفتیپ یا آنجا که بشر امروز ت دیبهتر است بدان یسخت است؛ ول اریجا هم بس نیتا هم تصورش
جا قادر به تصور عظمت ماجرا  نیتا هم ای! آدهیکهکشان درکائنات گرد اردیلیم 422از  شتریمشاهده و شمارش ب

  د؟یهست

ده شاست که بشر موفق به درک آن  یاز ابعاد یتصور، تنها بخش رقابلیابعاد غ نیکه عالم ما انتها ندارد. ا میدانیم ما
 .است



 
 

28 

 و خدایی که در این نزدیکی است

و  دیریرا مرکز عالم در نظر بگ یی: اگر جاگفتیبودم که م دهیابعاد کائنات د فیدر توص یاز دانشمند یمطلب ییدرجا
( به مدت قه یدر دق لومتریک ونیلیم 11با سرعت نور، ) میمستق ریمس کیو در  دیانتخاب کن دیخواهیکه م یهرجهت

  !دیجهت( حرکت کرده ا کیخود )آن هم فقط در یقدم ازجا 4 است که تنهاز منظر عالم مانند آن ا د،یسال سفر کن 12

 نجایا یکل نیجزء از چن کیدرک  یرا ندارد. چون ما برا یعیابعاد وس نیهضم چن شیو گنجا یی. مغر ما توانادانمیم
. کندیسال برآورد م داریلیم 13حدود  م،یتاکنون، که ما در آن هست نیجهان را از لحظه صفر آغاز نشی. علم، آفرمیهست

به  دی)که شا یو زمان یدرحال حرکت و رشد است، درلحظه ا امعالم که مد نیکه چگونه کل ا دهدیم حیعلم توض
شده و همچنان با سرعت درحال رشد و بزرگ شدن  دهیاتم آفر کیتر از بارها کوچک یهم نرسد( از نقطه ا هیهزارم ثان

 یه الحظ در ندیگویو م نامندیانفجار بزرگ م ای« بنگ گیب»لحظه را  نیعلم ا یایدر دن د،یدانیاست! همچنان که م
متولد شده است. البته در مورد  یکرانیعظمت ب نینبوده و ناگهان کل عالم با چن زیچ چیرخ داده که ه ییو از جا

  !وجود دارد یسردرگمآن، همچنان  یلحظه صفر و درک علم

از دو  بعد دیشد و شا جادیگفت که نور، آغاز کائنات بود. سپس بعد از نور، ماده ا توانیگونه م نیطور خالصه، ا به
ه ما ک یست. کهکشانهااز ذرات کوچک آن یکیما  دیشکل گرفتند و خورش هاسال از انفجار بزرگ، کهکشان اردیلیم

 نکهیا رشیاست. البته با فرض پذ به وجود آمده شیسال پ اردیلیحدود ده م زی( نیر ی)کهکشان راه ش میدر آن هست
  .رخ داده است شیسال پ اردیلیم زدهیبنگ س گیب

 نیهم ا یگر ید یا هیاز زاو دییایب یول شود؛یخصوص صحبت م نیا دریدر منابع و محافل علم ی! به اندازه کافخب
. «یزمان یب» یندارد. همان جا یمفهوم هیثان 1سال و  اردیلیم 13که  ییحضور خدا! جا هیاز زاو م؛ینیموضوع را بب

 توانیاست. چون نم انیب نیدشوارتر نی. البته و قطعا امیهمرا بف نشیخلقت و آفر نیا یمعن میبتوان دیآنگاه شا
از هم ب یکرد. ول فیکلمات، توص یعنیابزار؛  نیترییو با ابتدا نییپا یافکار و ابعاد است را در سطح یآنچه در ورا

 ...سمیو بنو نمیساده بب کنمیم یو سع یدگبه سراغ سا رومیم

از هر  . چرا قبلدییگویکودکانتان م یاست که هرشب موقع خواندن قصه برا یجمله ساده ا نینبود! ا یکیبود  یکی
. همان آغاز، قبل از کندیرا بازگو م نشیجمله همان لحظه صفر آفر نیچون ا د؟یکنیجمله آغاز م نیرا با ا یداستان

  .یهر داستان ی! بتدایهر شروع

مطلق.  یخرد محض، عشق محض. آگاه کی. تینها یتا ب تینها یاز ب ت،یبود. خدا بود. از ازل تا ابد یکی فقط
م ه زیچ چیحال ه نیدرع یبود... ول زیهمه چ یکیمتعلق به اوست. آن  دیبگذار کهی. هر نامدیدوست دار کهیهرنام

. نداشت یو سقوط کردن معن دنینداشت. چرخ ینمع نیینبود. باال و پا یوجود نداشت. حرکت یز ینبود. چون چ
بود و  یکینبود!  یو مخلوق ینبود. خلقت یز یاز چ ینبود. درک یز ینبود. چ ینبود. مکان دنیو شن دنید یبرا یز یچ

 !هم نبود یکی... و یکیفقط 

ت... خواست که خود را بشناسد. اراده بود! پس خدا خواس نیچن نیگفت چه مدت ا توانیخود خداوند نم ریتعب به
کرد و  ی. خدا خود را متجلمیاستفاده کن یتر و خلق کند؛ چون او خالق بود. بهتر است ازکلمه مناسب ندیافریکرد که ب

 !بنگ گیداستان عالم شروع شد. ب
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که آن فضا  کنندیم ایرا مه ییخود و تجربه و مشاهدات شان ابتدا فضا شاتیآزما یکه دانشمندان برا میدانیم
 .و مجهز میعظ شگاهیآزما کی ایباشد  شیلوله آزما کی تواندیم

از لحاظ  ی! ولتینها یب یعنیبه وسعت خودش؛  دیآفر ییاما خدا فضا د؛یگونه خلق کرد. ابتدا فضا را آفر نیاو ا دیشا
 .تینها یدر دل آن ب تیمحدود جادیا یعنیفضا  ،یمعن

د به وجو گرید یبه نقطه ا ی. حرکت کردن از نقطه ادیآیبه وجود م« ابعاد»به نام  یاست که مفهوم «تیمحدود» در
 یو... همگ یگرما و سرما، لطافت و زبر  دن،ید دن،یو اندازه، کوچک و بزرگ، چرخ اسیرفتن، مق نیی. باال و پادیآیم
  !به وجود آمد هانیا

! میبود که خدا بود. همان جا که ما ابتدا بود ییبه جا متعلق« مطلق»وجود نخواهد داشت. « مطلق» گریجا د آن
  .را به وجود آورد« تضاد» م،یمفاه نیهم

 دیشا قتیهم هست. درحق ییگرما هست پس در نبودش سرما یهم هست. وقت ینییپس پا یرویباال م یوقت
خلق  یبه نام زندگ یفهومخلق شد. م «تینسب»شد!  خلقیمیو ش کیزیو ف یاضیخلق شد. ر مینامیآنچه ما علم م

به وجود آمد. به عبارت  یرا به تجربه رساند و از تجربه هست یشد... و خدا خودش را به خودش نشان داد. خدا آگاه
خلق کرد. او تجربه بزرگ را آغاز کرد و ما همچون او درحال تجربه و خلق  یتجربه هست قیخود را از طر یاو تجل گرید

  .میهست «یهست» نیخلق و تجربه ا ندیکل و فرآ نیز اا ی. ما بخشمیکردن هست

! )نه لحظه زمان؛ که زمان وجود نداشت( خلق شد و اکنون ظاهرا خلقت درحال یدر لحظه ا اتی. کائنات و حیآر 
  ذره؟ ذره خدا؟ کی م؟یعظمت چه هست نیما در مقابل ا یابعاد نیتکامل و بازگشت به اصل خود است. درچن

 ی. وقتمیتعالم هس ی. ما شگفتمیستین ری. حقمیستیعالم. کوچک ن نیبه اندازه ا میهست یما عظمت دیگویخود م خدا
درک  ی. برامیمان را درک کن رونیو ب میببر یشد که به نور پنهان درون مان پ میو عظمت خواه یشگفت نیمتوجه ا

 سریمساله م نی. ادید دیبا یفکر  یهاز چارچوبا رونی. بدید دیخارج شد. از باال با دیبا یخدا، از قالب و تفکر انسان
  .دهیچیپ قایبه ظاهر ساده و عم ی. امر دی. خودتان را بشناسدیابینخواهد شد مگر آن که خودتان را ب

 یحت .میکنیرد م ایآن را باور  یسطح نازل به سادگ نیمفهوم عالم است که ما در ا نیترعیو سر نیتردهیچیپ خدا،
خدا  میستیقادر ن یسطح و ابعاد چیببرد و البته هرگز و در ه نیدرونش را از ب یکنجکاو تواندیرد نمندا مانیآن که ا

 کی ای هیزاو کیصرفا  هیو تشب حیو توض ری. پس، هرگونه تفسمیمگر آنکه خود خدا باش م؛یرا به طور مطلق درک کن
  .میکه از او دار یجزء محدود شده است از او، برحسب مفروضات

و ساده  هالیکه تمث دیتاک شهیمفهوم صحبت کنم و مثل هم نیشکل در مورد ا نیترمن به ساده دیده زهاجا
و درک مساله است و اگر آن آدمک دو  میتفه یکاغذ، برا یرو یایدر دن یمن همچون آن آدمک دوبعد یهایساز 
 کرده و هیخودش تشب یایدن اتروضرا با مف یمن در جهان سه بعد یسه بعد تیبتواند ماه یکاغذ یایدن یبعد

خود  یبرا تیباالتر از من را بفهمد که هنوز آن موجود یدر جهان یچهاربعد یموجود تیماه ستیدرک کند، قادر ن
صا که خصو ست؛یشکل ن نیبه هم قایو دق یسادگ نیو اصل مطلب به ا تیماه ن،یمن ناشناخته مانده است. بنابرا
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بتواند به مغزما در درک  دیساده شا ریتصو نیادراک و افکار است. ا یکه ورا نمصحبت ک یبخواهم درمورد خداوند
 مان کمک کند! دهیچیالعاده پعالم فوق یالگو

 
سطح  که به ییو جا کندینور را پخش م پراکندیکه به اطراف م ییکه با پرتوها دینیبیرا م یمنبع نور  ر،یدر تصو

بازتاب  دیکه منبع نور مانند خورش کردمیآماده م یر یتصو دی. البته بادینور را د ریبازتاب و تصو توانیم رسدیم نیزم
جا محدود به شعاع کردم تا  نی. پس نور را ارساندینم یرا به خوب نظورم ینور به همه اطراف را نشان دهد؛ ول

 منبع کی.( وجود دارد. آن ساده دارد. منبع نور )المپ، چراغ قوه، شمع.. یر یمتناسب با آن باشد. تفس حمیتوض
 تیشوند و درنهای)درخال( از آن ساطع م یو نامرئ وستهینور به طور پ ینور است. پرتوها دکنندهیاست. تول یانرژ 

، نور یو نه پرتوها نیزم یرو ییاما نه روشنا کند؛یرا روشن م نیو زم ابدیی( بازتاب منیسطح )زم یبررو ییدرجا
نبع نور هستند که وابسته به م یهانور فوتون ی. پرتوهاستندیهم ن هادارند. اگر نور نباشد آنبدون منبع نور، وجود ن
عمال وجود ندارند. فقط  هااست. آن ریتنها بازتاب و تصو زیسطح ن ینور رو ریشوند و تصوینوراند و از آن ساطع م
  .نور است که وجود دارد

. خشدبی)عشق( م ییروشنا کسانیکه اطراف خود را به طور  میریخدا در نظر بگ در عالم، اگر منبع و منشا نور را حال،
 ی. همان خرد و آگاهمیخود برترمان تصور کن میتوانیرا م شوندیکه از منشا به اطراف پخش م ینور  یآنگاه پرتوها

 وجود دارند یول شوند؛یمن دهی. همان طور که آن پرتوها دستین اخود خد یکه به منشأ و مبدأ خدا متصل است؛ ول
  .به منبع نور متصل هستند وستهیو به طور پ

ابسته و و وستهیخدا به عالم است و پ یکامل و مشرف بر عالم به وسعت کل پرتو افکن «یآگاه»برتر و آن « خود» آن
در کل عالم  زیتر نبر« خود». همان گونه که پرتوها در فضا و در خال هستند، آن ردیگیبه اوست و از او سرچشمه م

را به خودمان  دهدیسطح م یرو یبعد 2 ریتصو کی لیتشک هک نیبازتاب نور برسطح زم میتوانیم تیهست و درنها
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وجه خدا  نیتر. ما اکنون ملموسمیکن هیو درک خودمان تشب دنیمان و به جهان قابل د یکیزیف تیو به موجود
  .میخدا در ماده هست( بازتاب و انعکاس نشی. ما )جهان آفرمیهست

 درسیم نیندارند به سطح زم تیهستند و محدود وستهیخود که به او پ یبا پرتوها یمنشا نور وجود دارد؛ ول ،یآر 
د. بر یبه نور پ توانیپس م دیسطح د یاثرش را رو توانیو م شوندیو چون آنجا محدود م کندیم دایو بازتاب پ

  .است یکه منشأ و مبدأ هست ییاست. خدا نیکل عالم به مانند هم ندیفرآ

 و متاثر از آن منشأ و تیوجود دارد که بدون محدود یبرتر « خود» م،یکرد میکه ترس یساختار هست نیدر ا ن،یبنابرا
 نیوجود دارد و ا یسطح یبازتاب رو کیبه  ازیشناخت و درک خود، ن یبرا تیدرنها یاست. ول یسرچشمه اصل

 ایال بزنم. آمث توانستمیتر نمساده نی. من از امیکنیم دایبازتاب پ یکیزیف یایرت جسم و در دنکه ما به صو شودیم
  د؟یکنیرا درک م ییبایز نیا

. او خود را روشن کرده و خلقت آغاز کندیبتوان گفت خدا دارد خود را تماشا م دیساده انگارانه شا اریبس یر یتفس در
 زین یگانگیمفهوم  یبه چگونگ توانیم یشود. تا حد یرده تا بازتاب نورش متجلمحدودش ک ییشده است و در جا

. ما میدهیسطح را انجام م یکشف و درک بازتاب رو فهیوظ رامونیبرد. ما با درک خود و جهان پ یمثال پ نیبا ا
نبع و ما و م نیتر، حائل بخود بر نیبرتر است. ا« خود» کندیخدا متصل م یعنیو آنچه ما را به مبدا  میریفقط تصو

حله در مر ناکنو یول د،یاز خدا هست یعنی د؛یبه باال خواهد بود. پس شما از همان منبع نور هست نییما از پا یراهنما
 سرانجام با تجربه و درک آنچه یول د؛یستی. خود خدا ندیستیازخود نور ن یجدا یز یچ تیدرنها یول د؛یبازتاب قرار دار

 شینور ب کیکه همه ما همان  دیو بفهم دیاوریب ادیبودن و خدا بودن را به  یمنبع هست دیتوانیم د،یاکنون هست
  .مفهوم واحد به نام خدا کی. میهست یکی تی. ما درنهامیکرده ا دایپ بگسترده در عالم بازتا نیکه چن مینبود

ه قبال را ک یاز شما فقط و فقط مطالب یکاش بعض ی! اکردمیباشک( فکر م میموشک )قا میقا یدوران کودک یباز  به
چگونه با کودک درون خود رفتار  دیریبگ ادی یتا وقت دینخوان چیه گریو د دینوشتم را بخوان« کودک درون»در مورد 

  .دیکن

 یکهنه و ترسناک زندان هیدرون، با آن همه اسباب و اثاث کیتار یو در انبار  ریکاش او را آنچنان در غل و زنج یا
 !دیکردیم یموشک باز  میهم با او قا یکاش کم ی! ادیردکینم

ها نزد خودتان و در درون تان حبس شده است. من تنها از پاسخ یار ی. بسستمین تانیهاپاسخ یتناهیمنبع ال من،
ر ب دیواهخیاگر همچنان م د؛یبه استفاده از آن ندار یلیاز شما تما ی. اگر بعضدهمیرا نشان م هادیها و کلنشانه

تر به دیانتخاب خود شماست و طبعا با نی. استیبر شما وارد ن یرادیا چیه د،یخود از عالم اصرار بورز یهابرداشت
ه را ب یباز  ،یاز زندگ ییهاشما قرار داده شده چگونه، با چه هدف و خواسته اریکه اکنون در اخت یدر فرصت دیبدان

ن را اگر آ ی. حتدیآوریم ادیحتما در پشت صحنه به  د،یاوریبه خاطر ب دیانتویرساند. اگر اکنون نم دیخواه انیپا
زود  ای ریدوباره د دیو مجبور دیاز دست داده ا یدار یب یرا برا ییطال ی. تنها تفاوت در آن است که فرصتدیباور نکن

  .دیشو داریجا ب نیدر ا ن،یآهنگ ییهادوباره با ضربه دیتا شا دیفرو برو ینیبخواب سنگ
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سکوت  نیجاست. تمام ا نیدر هم تی. اهمکندینم جادیدر خودتان ا رییو تغ دهدینم یدر آن سو معن یدار یب
چقدر قدرت و  د؟یداده ا تیبه درون تان اهم زانیچه م نکهیاست. ا نیهم یکه از باال حکمفرماست برا نیسنگ

چقدر  د؟یچقدر خود را باور دار د؟یرا دار قتیحق رشیچقدر قدرت شجاعت پذ د؟یرا دار یکیبا تار ییارویجسارت رو
قدر دانسته  شیهایو بد هایرا با تمام خوب یچقدر لحظات زندگ د؟یچقدر خود را شناخته ا د؟یرا شناخته ا گرانید
 که در باالست و بدان یبه عظمت و منشاء قدرت د،یدار نییپا یایکه اکنون در دن یتیچقدر در موقع تیو درنها د؟یا

 د؟یکرده ا دایکرده و خدا را پ دایاشراف پ د،یتصل هسمت

 اش رهیو دا یسنجاق قفل

! یبه ذهنم آمد. سنجاق قفل یناگهان دهیا کیبار  نیدهم. ا حیتوض گرید یمسائل را دوباره و درقالب یبرخ دمید الزم
دور به اندازه طول عمرمان  کیو  یاز مبدأ سنجاق قفل م،یاز تسلسل و گردش در عالم. ما از باال آمده ا یطرح فانتز  کی

 ،ستین یکاف یکره خاک نیدر ا یدور زندگ کیاست؟ اگر  یکاف زگشتبا یدور، برا کی نیا ای. آمیزده ا نیزم یرو
  ؟دیو باالخره رها و آزاد شو دیاست تا آن را درکش کن یکاف یماد اتیح نیدر چرخه ا گریو حلقه د گریچند گردش د

 هیو تفاوتش با تناسخ بارها صحبت کرده ام و آن را شب دیکه دار یو نحوه تسلسل یاد زندگقبال درمورد تعد البته
 عمر انیدور حلقه و پا کی نیکردم و مراحل پرش ب یساده ساز  یول نجایدانسته ام. در ا نیدلف یهاحرکت و پرش

 دیکنیجهش م ییصرفا به باال ،نیقت شما همچون آن دلفیو بازگشت به ابعاد باال را نشان ندادم؛ چون درحق ینیزم
ه تجرب د،یو درحال دور زدن و ساختن حلقه خود بود نییپا نیکه در ا یدر زمان دیکه خود هنوز باال دارد! و اگر نتوان

 دیددور و حلقه ج کیجهان و ساخت  نیو ورود به ا رجهیبه ش اقیوجودتان دوباره اشت نیپس دلف د،یکسب کن یکاف
  .است یجهش بزرگتر بعد یو بهتر برا شتریکسب تجربه ب دیبه ام اقیاشت نیشت. ارا در خود خواهد دا

 دیکه شما اکنون وجود دار یی. جانجایکرده. ا ریاست که درون آن حلقه گ ینیآن کره زم یو بر رو نجایتمرکز ما ا اکنون
  .دیو هست

 .شودیبه دارنده و سازنده اش مربوط مآن  یهامتفاوت است و تعداد دورها و حلقه یگر یهرکس با د یقفل سنجاق
و  شودیشما تمام م یها. چون سرانجام حلقهدیبه دور زدن ادامه ده تینها یتا ب دیتوانیدانست که نم دیفقط با

 اتیهر ح ای) نیزم یجا رو نیدارد، ا ازیکه ن یبه تعداد رکسه یول م؛یگردی. پس همه باز مدیبه مبدأ بازگرد دیبا
داشته ن دنیبه چرخ یاز ین گریکه د یخودش را بسازد تا زمان یهاحلقه دیکامل کند. با دیرا با کلیس کی( رگید یماد

 یتیبرحسب انتخاب و ظرف دیها که هست. شما اکنون در هرکدام از حلقهرسدیباشد. سرانجام به دور آخر و بازگشت م
 ؟یتیهمراه با نارضا ای کنندهیراض یدر سطح د،یدار یزندگ کی. حاال دیشده ا یزندگ نیوارد ا د،یکرده ا ایکه از قبل مه

  ؟یهمراه با شاد ایپرتنش  ر؟یفق ایثروتمند  مار؟یو ب ضیمر یتن ایسالم  یجسم

: دییگوی، به خود مهاصحبت نیا جهیاست که اگر در نت نیفورا مشخص شود ا دیجا با نینکته که در هم کی اما
 یهایدر زندگ دیاز آنچه هستم باشم، پس حتما با شتریب توانمیکه دارم نم یو زندگ تیشخص نیمن، اکنون با ا

  .فکر کامال اشتباه است نیام برطرف شوند، ا یکنم تا مشکالت فعل یگر ید یهاانتخاب ای گرید یکارها یبعد
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 یر یکار خ نیو آنگاه با چن دیازمدرسه بس ای مارستانیب کی دیتا بتوان دیبودیم ارثروتمندیبس دیبا دیکنیم اگرگمان
س پ د،یهست ینامناسب ایو  یمعمول یوضع مال یاکنون که دارا یول د،یافتادیو جلو م دیکردیچند حلقه جهش م

در ذهن شماست. در کائنات  یو کوچک یو بزرگ اسی. مقدیکنیم! کامال اشتباه دیجز سکوت و تماشا ندار یچاره ا
  .دارد تیتان اهم یوندر تیدارد. ن تیمفهوم اهم

با جمله  یحت ایاست و  ارتانیکه دراخت یا لهیوس ای دیکه دار یکه با پول محدود دیباش یتیاست شما در موقع ممکن
د چنان ثروتنمن کیکه ثروت  دیبه وجود آور یکس یدر زندگ یبزرگ رییتغ د،یاوریبرزبان ب دیکه توان یآرامش بخش

  .کند جادیا تواندیرا نم یر ییتغ

 یدرون تینشده است. ن یز یطرح ر ییمبنا نیکه عالم برچن یدرحال د؛یکنیم یر یگ جهیو نت دینیبیظواهر را م شما
 کهنی. چه برسد به اخوردینم بیعالم فر د،یده بی. اگر در درون تان خود را فردیدهیکه انجام م یمهم است نه فعل

  .دیده بیرا فر گرانید دیبخواه

انتخاب  دیکه بتوان دهدیقرار م یتیخود به سراغ شما خواهد آمد. او خود در موقع لزوم شما را در موقععالم  درضمن
 ها همان! حلقهستیاالن وقتش ن دیکنیگمان م ای دیکه انتظارش را ندار ی. در زماندیخود را انجام ده یو باز  دیکن

 شیپ ییهاو انتخاب طیشرا ،یپس در هر حلقه زندگ د،یردا ازین یشتر یب یها. اگر شما به حلقهشوندیم لیجا تشک
همه  ینه! برا ای دیدار ازین یبعد یهاو به حلقه یبعد یبه باز  ایکه آ دیکنیو شما مشخص م ردیگیشما قرار م یرو
الن ا نی. شما همدیکننده است. منتظر بعد نباش نییتع دیکه اکنون هست یفرد نیلحظه و هم نیهم ،هاندیفرا نیا
 نیو اول دیخالق و خود خالق هست ریباشد شما تصو ادتانی. دیده رییشکل تغ نیتان را به بهتر یخود درون دیتوانیم
  .دیباش دیاست که دوست دار ی«خود»آن  دیخلق کن دیتوانیم یکه به راحت یز یچ

 یه کافاگر به انداز ای د؛یندار یتوق یبخشندگ یبرا گریپس د دیمهربان هست یچون به اندازه کاف دیکنیگمان م اگر
ون هم اکن دیتوانیم ایساخت!  دیباز هم حلقه خواه ایآ د،یو خنداندن ندار دنیبه خند یاز یپس ن د؛یبخشنده هست

لذت  د،یکه هست یقالب نیبا هم دیکه هست ییجا نیو در هم همبا  هاو از همه آن دیخود را پرکن یهاتیهمه ظرف
  .دیها را بدان. قدر لحظه لحظهدیو حس کن دیبشنو د،ینیبب د،یت دقت کناس ی. فقط کافدیببر

از دست دادم و  یآمده بود، بدون توجه و به راحت شیپ میبخشش را که برا ای یمهربان یبرا ییهاتیخود، موقع من
الفاصله ب ینکردم. ول یتو انتخاب درس توانستمیم کهنیاز ا مانیشدم. پش شانیپس از آن واقعا از درون ناراحت و پر

و از آنجا که درون و برون  کردیفراهم م یمشابه تیعالم موقع زدم،یکه به خود م یو تلنگر  یپس از خواست قلب
 .یسادگ نیبه هم د؛یاست بخواه ی. فقط کافدادمیرا از دست نم تیبار موقع نیخود را آماده کرده بودم، ا

 جداست هاعلت عاشق ز علت

خود  در پشت صحنه کیاختالل ژنت کی ایحادثه  کیبزرگتر از  یعلت دیشایجسم تیدارد و معلول یمعلول یهر علت
 ی. چه بسا اتفاقدهدیرا پس م یبوده و مجازات کار بد یکه فرد معلول آدم بد ستیبدان معنا ن نیداشته باشد. ا

علت  ایبزرگ در درونش کند.  یر ییرا متوجه تغتا او  داو باش« فرشته گون»شخص افتاده به خاطر درون  کی یکه برا
 .از اعمال خود اوست که به خودش بازگشته است یکیانعکاس  ایآن بازتاب 
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اشد علت هرچه که ب میبدان دی. اما باستیبه دانستنش ن یاز یو اصال ن دیدانیاکنون خود نم زیشما ن دانم،ینم من
از عهده اش به خاطر نقص  میکنیکه گمان م یگر یو از هر تجربه د شسته ایدست از دن شودیمساله سبب م نیا ایآ

  م؟یدست بردار م،ییآیعضو برنم

ا؛ که نه دست دارند و نه پ ییهاکه انسان دیبرخورد کن یشمار  یاست تا به موارد ب یکاف نترنتیجست وجو در ا کی
. ستندیبا چهار دست و پا قادر به انجامش ن گرید یهاانکه انس کنندیم ییبایز یو کارها ندیگویاما عاشقانه از خدا م

مه ه ی. گاهتانینه دست و پاها کند،یاست که شما را وادار به حرکت م یکه عشق درون دیپس به خاطر داشته باش
  .است شتریتمرکز ب یبرا نایا

. دیکن رییو تغ دیزیآن را دور بر دیتوانیم. دیرا از وجودتان محو کن یمار یب یبه راحت دیتوانیکه م دیبدان د،یماریب اگر
چه نکند. آن یاثر  نیتربر شما کوچک یول د؛یریقرارگ زایمار یب یهاروسیاز و یدر معرض طوفان دیتوانیم یشما حت

  .هاست فراموش شده استست که مدتهاانسان یقدرت اصل نی. اایاست نه رو ینه فانتز  میگویم

. شانیبا باورها شان،یهابا ترس شان،یهابوده اند با نوع انتخاب هاردن، خود انسانفراموش ک نیا یاصل مسبب
 نیا یعمرتان به انتها برسد؟ اما شما برا شهیتا ش دیبمان یمار یطور با آن ب نیهم دیخواهیم ایبا شماست! آ میتصم

 ایغلبه برترس،  ای ،یدیدر اوج نا ام یدآن کار شا دی. شادیکن یکار  دی. آمده ادیا امدهین ایبه دن یو پوچ یهدف یب
  .دیعالم هست یشما شگفت دیزیو برخ دیاوریب ادیباشد. به  رممکنیغ کیممکن ساختن 

به فکر  فتدیب یسنجاق قفل کیاکنون هر وقت نگاهتان به  ای. آمیندازیب ینگاه یبه مساله سنجاق قفل گریبارد کی
دار  هدف یسرنوشت و حرکت به سمت رییش و کوچک ما را وادار به تغارز یب یسنجاق قفل کی دیشا د؟یرویفرو نم

 کند.
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 ن در مرز میان خیر و شرآ

 اتیح خیکه درطول تار ی. مساله اندازمیب« و شر ریخ» «یکهن الگو» ایبه مفهوم  یجا قصد دارم نگاه کوتاه نیدر ا
  .او بوده است یاصل یهااز دغدغه یکیبشر، 

 ییهاتفاوت« شرارت»و « ظلمت»و  «یراست»و  «یپاک»مانند  یمیو مفاه« بد»و « خوب»مفهوم  نیب خواهمیم من
  .قائل شوم

 و یانسان ریغ یآن، اعمال ریقتل، ظلم، تجاوز، و نظا ت،یکه شرارت، جنا داندیخود م تیدر قالب انسان یانسان هر
رساند را به قتل ب یگر یشخص د ،یاست که امکان ندارد کس نی. مساله اشودیم یتلق هاانسان ریننده به ساز بیآس

 یاههم به خصلت یبکار یدهد که فر بیبخواهد خود را فر هاست! مگر آنک یقتل کار بد دانستمیمن نم دیو بگو
  .اش اضافه خواهد شد یدرون یمنف

. کنندیم تیاصرار بر انجام آن گناهان دارند. جنا یار یهمچنان بس یول رد؛یگیقرار م رهیاد نیدر هم نامندیگناه م آنچه
خودشان آن را به  ندیخوشا هاتیرا نه تنها گناه محسوب نکرده، بلکه با توج هانیکدام ا چیاما ه کنند؛یتجاوز م

 نیز بد و خوب صحبت کنم منظورم چنا خواهمی! پس هرگاه من مکنندیمرتبط م یخداپرست ضیملزومات و فرا
  .یرانسانی. اعمال غستین یاعمال

 ییرفتارها یسر  کیمنحصر به فرد باشد.  تواندیم یاز منظر هر فرد م،یگویکه من از آن سخن م ی«بد»و  «خوب»
شروع مشروع و نام . مثال رابطه دختر و پسر که ما به رابطهمیاطالق کن یفرهنگ یهاتفاوت هابه آن یبه نوع دیکه شا
که سابقا  نندکیم یبند میبه بد و خوب تقس یرا بعض یقیموس ای. ستین نیدر غرب چن یول م؛یکنیم یبند میتقس

قانون و  شانیبرا یو عده ا دانندیرا مستحق مرگ م انیهمجنسگرا یدر کشور ما حرام هم اعالم شده بود. عده ا
 ارک نیا یاما عده ا دانند؛یقابل بخشش م ریزشت و غ یار یهمسر را بس به انتی. خکنندیوضع م یاجتماع تیحما

مشروب و هزاران  دنیمدل مو، نوش دن،ی. نوع لباس پوشدهندیکرده و انجام م زیو تجو یخود خوب تلق یرا برا
 .دارد یتمتفاو یمعان ایوجود دارد که در نقاط مختلف دن یمتفاوت یهاو برداشت هادگاهیبا د یرفتار اجتماع

 ایو  یاسیس ،یاجتماع ستمیتسلط س اینفوذ و  لیاکثرا به دل هاانسان یاست که گاه ادیز یبه قدر  هاتفاوت نیا
دارند،  هاکه درباره آن ییهادیبه خاطر شک و ترد ایخود،  یسنت یها و باورهابرحسب عادت ایکشور خود  یمذهب

  .شوندیمیدچار سردرگم

به قانون  یعده ا کنند؟یچه م ییهاها و تناقصتفاوت نیدر مواجهه با چن هاست. آنهاالف انساننقطه اخت نجایا
 .برندیپناه م دهندیانجام م تیاز آنچه اکثر دیبه عرف و تقل ی. عده اکنندیکشور خود اتکا م یاجتماع
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عرف  ایعرف وجود دارد  یبر مبنا صیتشخ کیدر پشت  یتیاکثر یبه راست ایکه آ شودیگاه مشخص نم چیه البته
 .چند نفر مشخص مکتوب شده است یاز سو یاتینظر یعنی

به منطق و استدالل خود و  یخانواده خود و عده ا ایقوم  دیسف شیبه ر یبه مذهب خود و برخ یهرحال، عده ا به
 .شوندیبه استخاره متوسل م یعده ا یحت

 د؟یخودتان بفهم دیستیموضوع قادر ن کی« بد» ای« خوب» صیتشخ یجاست که چرا برا نیدر ا یسوال اساس اما
دستخوش  خیدرطول تار ایهستند و  یمرجع انسان کیخود  ای هامعتبر هستند. آن ریمراجع غ نیچون اغلب ا

و  دیدارد؛ به مرکز عالم متصل شو وجود قتیحق کیراه و  کیشده اند. تنها و تنها  یار یبس یهافیو تحر راتییتغ
 ایبر شما  یمنف ایمثبت  ریکه انجام آن عمل چه تاث دیفهم دیصورت خواه نی. در ادیورد آن موضوع تفکر کندرم

قلب  ریساده است: از مس اریسوال بس نیجواب ا م؟یو بدان میخواهد داشت. چگونه به مرکز عالم متصل شو گرانید
 !خود

 نیمدام ب یهاو کشاکش ها. بارها شاهد تناقضدیا دهیکننده از قلب خود شن تیهدا یسخن راست و ندا بارها
و رابط شما با کودک درون، که  یجاست. آن کانال درون نیدرست هم صی. آن محور تشخدیقلب و ذهن خود بوده ا

  .عالم است یخود مرتبط با آن سو

جمله  نیو ا «دیکناز قلب خودتان سوال »و او گفت:  ست؟یخوب و بد چ فی: تعردیپرس امبریاز پ یشخص ندیگویم
  .را سه بار تکرار کرد

! چرا دیکرد؟ چرا نگفت به ذهن خود مراجعه کن دیقلب تاک یقدر رو نیجمله را تکرار کرد؟ چرا ا نیاو سه بار ا چرا
 چرا هرکس را به قلب خودش د؟یخودش بپرسند؟ چرا نگفت به کتاب رجوع کن یحت ایمرجع و  ای هیفق کینگفت از 

  ستند؟یمتفاوت ن هاانسانرجوع داد؟ مگر 

 یاگر شاد ی. حتدهدیم صیرا تشخ شودیتان م ی. قلب آنچه باعث تعال«دیگویقلب دروغ نم»است:  نیا پاسخ
کرده اند ساخته شده است.  کتهیبه شما د گرانیتان از آنچه د یذهن یآن عمل با ذهن تان در تضاد باشد. باورها

مختلف به شما القا شده و  یهاچون خودتان به روش یگرانید یو از سو یوران کودکهستند که از د ییهاداده هاآن
 .کرده است رهیخود ذخ یرا برا هااز آن ینیذهن شما گلچ

که در ذهن  یمحدود و خاص یهاآن را با داده دیتنها دار قتیدرحق دیگذاریرا برعهده مغز خود م صیتشخ یوقت
 یونه ابه گ ییایو جغراف یاجتماع ،یمذهب ،یفرهنگ ستمیبرحسب س زین یهر فرد و ذهن دیکنیم سهیشماست، مقا

 .ستین نیچن نیقلب ا یها پر شده است. ولفرض شیها و پمتفاوت با داده

. قلب همه ریدر قلب شما خ یخود را در آن فرو کنند؛ ول یهاداده توانندیشست و شو دهند. م توانندیشما را م ذهن
. دیاست به آن رجوع کن ی. فقط کافسنجدیمنشأ واحد در نهان خود اشاره دارد. قلب، خداگونه م کیه ب هاانسان

 که گوش تان نسبت دیگوش نکرده ا شیو به صداها دیا ودهتوجه ب یقدر به قلب خود ب نیجاست که ا نیمشکل ا
هست که در مذاهب  یامیهنوز پ. دیبه آن اعتماد و توجه کن دیشده است. با نیقلب تان سنگ یندا دنیبه شن

ل که نماد عشق است. مح ی. قلب شکلیاست. خواسته قلب یدرون تین تیقرار نگرفته. آن اهم راتییدستخوش تغ
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انجام دهد آن است که آن احساس را به فکر  دیکه مغز شما با یو کار  کندیکه احساس را تجربه م ییاتصال شما. جا
 شوندیم یرحم ی. آنان که دچار قساوت و برودینم نیاز ب ی. انرژ شودیجهان آزاد م در یانرژ  نیکند و همه ا لیتبد

  .دور شده اند اریفراموش کرده اند و از منشأ بس کامالکه قلب خود را  لیدل نی. به اندیگویرا اصطالحا سنگدل م

د بتوان یمنج کی ایمذهب  ایعلم  یوز سپرده اند تا بلکه ر یعصر خود را به دست فراموش نیگمان من مردمان ا به
 کهنیاعصاب درمورد ا نیمتخصص یرا برداشته است. برخ ییهاعلم گام رایرا کشف کرده و به خود آورد. البته اخ هاآن

 زیب نقل کندیعلم اعتراف م زیگفته اند. اکنون ن سخنارگان هوش است تا دستگاه پمپاژ خون  کی شتریقلب ب
 یعلم دیاز د قتیآن همچون مغز است. درحق یعصب یهاها و غدهحافظه و هوش است و سلول یهمچون مغز دارا

ردم م شتریآنچه که ب دیگویمغز وجود دارد. علم م کیدر داخل قلب  ییهمچون مغز دارد. گو یعملکرد یقلب به نوع
ت که اس یز یاز آن چ شتریب کندیم که قلب به مغز ارسال یاطالعات زانیاست که در واقع م نیا ستندیواقف ن نبه آ

  .فرستدیمغز به قلب م

مت و سال دهدیقرار م ریقلب را تحت تاث ،یو اجتماع یعوامل روان رینگرش مثبت و سا ،ییاسترس، تنها ،یافسردگ
 یلب و الگوق تمیر کند،یرا تجربه م یکه فرد احساسات مثبت ی. برعکس، زمانگذاردیم ریمتعاقبا بر مغز تاث زیقلب ن

 دیدانیرا م قتیحق ی. شما همگکندی. قلب مانند مرکز احساسات عمل مگرددیهماهنگ و منسجم م یامواج مغز 
 ییدرجا ایبازگو کند و  تانیقابل اعتماد برا یمرجع ای دیمگر آن که آن را از زبان علم بشنو د،یدار دیدر باورش ترد یول

  .دینیبا چشمان خود بب

 تیا محورب یاز زندگ دیاشتباه بزرگ بشوند. با کیمتوجه  دیبا هاانسان گر،یاست. د دهیرس رییمان تغاکنون ز یول
 یکه به خرد و هوش عالم متصل است حرکت کنند. فقط کم یقلب تیبا مرکز یکه برترس استوار است به زندگ یذهن

  .و باور به قلب خود مانیو ا خواهدیشجاعت م

او را با هر  شودیبکشم و همچنان م ریشکل مختلف به تصو نیکردم خدا را در چند ی، سعکتاب یجا نیتا ا من
 حال با وجود متفاوت بودن نیدرع یول ستند؛یکامل و اصل ن هاکدام آن چیکرد و البته که ه فیتعر یگر ید ریتصو

آن را آن گونه که  دیبا یول دینیبب دیکه دوست دار یور . خدا را هرجدهندیرا نشان م زیدر معنا همه چ ف،یتعار نیا
  .دیاوست د ستهیشا

 دیآیچرا از پس پرده برون نم کند؟یپس چرا خدا خودش را آشکار نم ندیگویکه م یشما هستند کسان انیدر م قطعا
 یند. وقتکرا درک  ییفرد نتوانسته مفهوم خدا یعنیاست.  یمانیایب قایدق نی! ااورندیب مانیو ا نندیتا همه او را بب

حظه ل نیتا ا ییکه خدا یرفتیدر فکر خودت و در درون خودت پذ یعنیخودت را بر من آشکار کن!  ایخدا ییگویتو م
از خودت و در  رونیکه در خودت و در ب ییزهایکدام از چ چی. هیکردینم یدرخواست نیبرتو آشکار نشده؛ وگرنه چن

باشد،  دیبا یکنیکه فکر م یو صورت یاو را به شکل یخواهیپس م ؛یرفتیاطرافت هست را به عنوان خدا نپذ طیمح
 یه هر شکلو ب کنندیکه مردم تصور م یبه هر شکل تواندیاو م د؟یکنیشکل تصور م کیهمه شما خدا را به  ای. آینیبب

هرکس  یاگر او برا شودیخاص دارد، حال چه م یا دهیاو را بشناسند ظاهر شود. هرکس از او تصور و ا توانندیکه م
دا خ اردهایلیو م هاونیلیخدا وجود ندارد! هزاران، م کیشود؟ معلوم است. آنگاه  شکارآ کندیآن گونه که او تصور م

برحسب تصورش ظاهر شده  گرینفر د یکه برا ییاست، باور دارد و خدا دهیخدا را آن گونه که خود د ی. هرکسمیدار
  .متعدد خداست یهاتنها جلوه هانیحال هم ا نیرا قبول ندارد؛ اما با ا
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وجود ندارد همه اجزا و عناصر،  یکه زمان ییدر هرجا دیدانیم د؛یو تمام مطالب گفته شده را مرور کن دیبرگرد اگر
 یشعور ب نیکه از ا ستین ییو جا یز یچ یعنیهستند.  یهانیو شعور ک یآگاه یهاو موجودات، تجربه اءیذرات، اش

  .باشد بینص

و درحال آزمون  میرا آزمود یمختلف یخودمان از عقب به جلو کاراکترها یزندگ یکه همه ما در سلسله و توال دیدانیم
  !به نام خدا شودیم یکی نهای. همه امیمنشأ هست کی یدارا ی. همگمیبه هم متصل یو از آن سو همگ میهست

طعات ق نیاتصال مجدد ا یکه برا میو بزرگ هست یاصل نهیآ کیدا از ج یها و قطعاتکه ما تکه نمیبیگونه م نیا من
سا فراتر و چه ب یچند بعد یاله ری! تصومیکل عالم باش ریپس از کامل شدن پازل، بازتاب تصو تیتا درنها میدر تالش

و  زیر کوچک ازآن، پس ما، هرکدام از قطعات یقطعه ا یتاست چه ح کسانی نهیآ تیحال چون خاص نیاز آن. درع
 ریوو همچنان تص میبزرگ را دار نهیآ اتیو همان خصوص میهست نهیآ کیخود  زین ییهمچنان به تنها نهیآ نیدرشت ا

. میدهیاز خلقت را بازتاب م یو منظره ا میدار یهرکدام از ما درحال بازتاب است. هرکدام رو به سمت قیعالم از طر
 میهست ییهانهییباشند. ما تنها آ بایناز دیآنچه شا یو بعض کنندیلوه مج بایز مانیبازتاب آنچه هستند که برا یبعض

  .گذاردیم شیو ابعاد تودرتو را به نما یانسان یهایدگیچیبا پ یر یکه تصو

 یتئور  نیمطرح شده است. ا «کیجهان هولوگراف» یتحت عنوان تئور  رایاست که اخ یا دهیتصور و ا هیشب اریبس نیا
 داندیم کیهولوگراف یهالمیف یو آن را مشابه تکنولوژ  کشدیم ریبه تصو یا هیپا نیهان را بر چنوجود و ساختار ج

در هر قطعه  یکل عالم اصل اتیهمچنان خصوص م،یکن میتر تقسعالم را به قطعات کوچک یکه هرچقدر هم اجزا
  .تر نهفته استکوچک

 یطحس یهانه با شباهت کنمیم انیگونه ب نیام. ا دهیخود آفر هیانسان را شب دیگویآن عبارت پروردگار را که م من
باشد که خود را محور سنجش و شباهت  تواندیتفکر بشر م نیتریو سطح نیترناپخته نی. ایولوژ یزیو ف یظاهر  ای

ساده و  ریاستف هانی. ادانمیم یکل ابد نیاز ا یرا جزئ ودمانخدا. من خ یعنیخدا. عالم  یعنیقرار دهد. کائنات 
  .هستند یقابل فهم

از درون تان  یز یچ دیخوانیکلمات و عبارات را م نیکه ا ینور درون ماست. اگر زمان نینور دانست و ا توانیرا م خدا
جسم  نیو ا دیخود هست یکیزیف تیبزرگتر از ظرف دیکنی. اگر در درون تان احساس مدیآیو به سطح م کشدیزبانه م

  .دیتان هست یدرون میو نور عظ یصورت شما درحال کشف آن انرژ  نیا رکه در درون تان قرار گرفته است؛ دتان است 

ور و است. او به سراسر عالم ن دنیوقفه درحال تاب یب دی. او مانند خورشنمیبیگفته بودم که خدا را چگونه م ترشیپ
ست. خود ا دنیو بخش دنیدرحال انتشار و تاب تیتا ابدوقفه  یو ب گانینور و عشق به طور را نی. ابخشدیم اتیح
را  یچتر  ،یزندگ ندینادرست از فرآ یهابا افکار و برداشت فتارمان،با اعمال و ر مان،یهاکه با انتخاب میما هست نیا

جسم و  یور یکیو تار هیسا جادینور و ا دنی. شما با برافراشتن چترتان مانع رسمیکنیدر مقابل آن نور بخشنده باز م
 نیدر ا گردد؛یم ییهایو ناراحت یمار ینور آفتاب به بدن شما باعث بروز ب دنی. همان طور که نرسدیروحتان شده ا

از  یبدون انتظار  دیوگرنه خورش د؛یکرده ا جادیا یکیو تار هیو سا دیگرفته ا یچتر خود را در مقابل نور اله زیجهان ن
  .وقفه درحال تابش است یشما ب
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ابر مانع در بر جادینور و ا دنیدر اثر کمبود و نرس قتیدرحق دیخوانیم یطانیو ش یمنف یروهایو عذاب و آنچه ن بال
دارد...  یعشق راه حل ساده ا ییو لذت بردن از روشنا تیوضع نیتابش نور )عشق( به وجود آمده اند. خروج از ا

  !دیاست چتر خود را ببند یفقط کاف

 زیچه چ درک نور یبرا»که:  شودیمطرح م یاکنون پرسش م،یکرد هیم را به منبع و بازتاب نور تشبکه ساختار عال حاال
  !یکیکه نور نباشد... تار یی. جایآر « الزم است؟  گرید

ن که از آ یاست؛ وگرنه جنس نور  دنیدرک و فهم یراه موجود برا نیترخداوند به نور، ساده رینشود که تعب فراموش
  .هوش و عشق محض است یانرژ  یو چراغ متفاوت است. آن نور دارا دیبا جنس نور خورش میکنیم به خدا ریتعب

ا را روشن و آنج دینور بتابان ییبه جا دیتوانیدر اثر عدم نور است. شما م یکیوجود ندارد؛ بلکه تار یکیتار قتیدرحق
آن را در  دیرا از نور محروم کن ییوجود ندارد. اگرجااصال  یکی! چون تاردیبتابان یکیتار ییبه جا دیتوانیاما نم د؛یکن
ترس  نی. ادیترسیم کی. از ذات تاردیترسیشما از آن م یوجود ندارد؛ ول خود یبه خود یکی. تاردیبریفرو م یکیتار

ح و طرا کتایو تضاد را خالق  یدوگانگ نیاست که خود، وجود ندارد و ا یکیو خلق شده توسط تار دهییاست که زا
ه ترس را به عنوان نقط ،یبزرگ یباز  نیچن ی. برادیافرین دیصحنه به وجود آورده است. او شما را شرور و ذاتا پل نیا

  .مقابل عشق قرار داد

پرستان ادعا  طانیش یحت ایموجود به آن صورت که مذاهب و  کیبه عنوان  طانیاست. ش نیچن نیهم ا طانیش
خود را نشان  یکیکه نور خدا بر آن نتابد تار ییهست که وجود دارد و جا فقط خدا نیندارد. ا تیموجود کنندیم
 یمار یب یهامانند لکه مانیبراثرکمبود ا کهندارد؛ بل تیو موجود تیخود ماه یبه خود طانیش ای یکی. تاردهدیم
 انشیدرگم و پرسر کیاتاق کامال تار کیاست که در  یبه مانند کس شودی. آن که در ظلمت غوطه ور مشودیم دهید

دم مطلق و ع یکی. تاررساندیم بیآس زین گرانیو به د ندیبیم بیرو خود آس نیو از ا کوبدیم واریخود را به در و د
. او به سازدیم زیخود همه چ یبرا چیاز ه یکی. او در تارکندیم شتریوحشت او را ب ط،یشناختش از مح ییتوانا

با  زیمقابله به مثل با خدا و جنگ و ست ییکه توانا آوردیاز آن به وجود م یطانیو ش دهدیو قدرت م تیهو یکیتار
و ترس و وحشت  یکیاو فقط آن قدر غرق در تار ستین زیچ چیه قتیدرحق ستادهیاو را دارد. حال آن که آنجا که او ا

در  تواندیبتابد م کیتاراز نور به درون اتاق  ییخود ساخته است! اگر فقط کورسو یبرا یهست کی یکیشده که از تار
. ارددوجود ن یز یاز آن استفاده کند؛ چون اصال چ تواندیکند! نم یکار  یکیبا تار تواندیاو نم یکند ول دایخروج را پ

در  تواندینم یکیدارد. تار یمیفوق العاده عظ یکه انرژ  مانینور ا یستیاست. ن یستیفقط ن ست،ین یانرژ  یکیتار
رد. محافظت خواهد ک یکی. اگر نور باشد، از شما در برابر تارستیهراس آور ن یکیکند. پس تار دایحضور نور تداوم پ

  .دیداشته باش مانیو قدرتش ا یاگر به انرژ 

. یفهمیعشق را م قتیحق ازیلزوم و ن ،یکنیو فقدان نور و سقوط را لمس م یشویهنگام که در ترس غوطه ور م آن
 ی. اگر به جایکه بتاب یگونه خلق شد نی. چون تو ایبتاب یکیو برتار یبودنت را اثبات کننور  یتوانیآنگاه است که م

  .یاست که خودت را گم کرده ا لیدل نیا هب یرویراه م یکیدر تار یو روشن کن یآن که بتاب
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 اله آن قدرمس نیچون ا د؛یباش افتهیدر یجا را به خوب نیموضوعات مطرح شده تا ا دیبا میگویدرک آنچه م یبرا
 یکیاربرخالف تصور بشر، ت دیشود. بدان یکیمنجربه سقوط شما در تار تواندیاست که برداشت نادرست از آن م فیظر

  .شودیم ریخداوند تعب ینعمت از سو کی

ر دوگرنه چگونه  میببر یبه نور وجودمان پ یکیاز تار دیبا قتیدرک و فهم ما قرار داد. ما درحق یتضاد را برا خداوند
  و بازتاب آن چگونه است؟ یینور و اثر روشنا میدارد بفهم انیکه نور محض در آن جر یملکوت

 یستممکن است برداشت نادر د،ینداشته باش یکامل و کاف ینیو روشن ب یجاست که اگر رشد فکر  نیهم فیظر نکته
خاموش  تر نمودن و کیبا تار دیگمان بر د،یتابش ده یکیرا برتار ییآن که روشنا یو به جا دیمفهوم داشته باش نیاز ا

 گرانید توسط ای یزندگ یهااز دوره یکیکه توسط شما در  هایکیتار نیدانست! آنگاه ا دیخواه شتریب ییکردن روشنا
دا را خ یکیحاال که تار دیکنیو گمان م ابدییشما تقدس م یتسلسل شان به وجود آمده، برا یهااز دوره یدر بخش

  !میشویرستگارتر م میدر آن فرو رو شتریقرار داده، پس هرچه ب رشد ما یبرا

به آنان که در توهم  دادهایو رو هااست. در داستان یو از دست دادن نور وجود یکیشدن شما با تار یکی نیا اما
 طلب طانیخود به ش تیفروش انسان یرا در ازا یقدرت و جاودانگ ها. آندینگاه کن فروشند،یم طانیخود را به ش

 .رسدب ییتقلب کند و به مقصود نها یکیور شدن در تار غوطهبا  خواهدیم هاناخودآگاه آن ریضم قتی! درحقکنندیم

اصال مفهوم را درک نکردند.  قتیاند. درحق دهیبا انکار خدا )نور( و غوطه ور شدن در ظلمت، مفهوم را اشتباه فهم هاآن
 یتیماه یکی. چون تارریکرده اند؟ خ دایپ یاست( دسترس طانیش ها)که از نظرآن واقعا به منشا و قدرت هاآن ایآ

  !تنددور باخ نیرا در ا یفقط باز  هانداشت. آن

اگر به  د،یشویتاب م یاطراف خود ناراحت و ب طیخشونت و لمس ظلمت در مح دنیکه شما از د یتیدر وضع یحت
خرج  و خشونت یکیو رفع تار میترم یو از نور وجودتان برا دیور بتابانو از خود ن دیکن فاینقش مثبت ا کهنیا یجا
ارزه با است به مب یکیکه خود از جنس تار یبا عمل ات دیکن جادیدر درون تان ا یکیاز جنس تار یخشم و غضب د،یکن
  !شد دیخواه یکیاز تار یو نقش تان، جزئ« خود»به  یتوجه یب نیبا ا دیداشته باش نیقی د،یبرو یکیتار

و  رفتیذپ اقیتان با اشت یجهان است که خود برتر و متعال نیو تضاد در ا یکیوجود تار لیکه به دل دینکن فراموش
  .میدانیبد، زشت، ناپسند، دردناک و رنج آور م ک،یکه تار ییجا شود. جا نیخواست که وارد ا

 ،یزشت انیبودن در م بایز ،یبد انیب بودن در مخو ،یکیروشن کردن تار ر،ییخلقت، رشد و تغ یمعن میتا بتوان میآمد
  .میعشق را بفهم یعنیادراک  نیو کل ا میبه نام زمان را درک کن یصبر و آرامش در محدوده ا

 که با برجا ماندن ماندیم مانیدفتر خاطرات پرمحتوا برا کیبه مانند  یزندگ نیکل ا میگردیبه اصل باز م یوقت
  .کرد میمرورش خواه نجایاز آن تجربه، نسبت به عملکردمان در ا یشنا یهاافتیاحساسات و در

د نقش اگر خو یو حت شودیآشفته م ندیبیم گرید یهاو خشونت را از انسان یرحمی. بیبد یوقت یانسان معمول کی
 یعدالت خواه گر و سهیآن خطاکار را دارد. چون ذهن مقا هیو تنب ینابود ینداشته باشد در درونش آرزو یمیمستق

و  یکه قطعا خوب داندیم یو زشت یدر مواجهه با آن بد یتعالانسان م کی ی. ولردیگیم میآن تصم یدارد که بر مبنا
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ه از در تجربه و استفاد یوجود داشته باشد. پس سع تواندیم یو بخشش هم به عنوان نقطه مقابل آن زشت ییبایز
ه ک داندیکند. او م حتشیو نص تکاریلزوما برود سراغ آن جنا کهنی. نه ادکنیو نور خود را منتشر م کندیم هاآن

اطراف خود به مورد  طیپس اگر در مح کند،یو درک م ندیبیرا م اتی. او کلمیبه هم متصل و متاثر از هم هست یهمگ
و محبت به ا بخشد،یم به او ده،یو بخشش را نفهم یو مهربان یخوب یکه معن دیرس یبرخورد کرد. اگر به فرد یمشابه

  .دهدیو نور را نشان م

جا کنار ما هم اگر رخ دهد بد خواهد بود و ما  نی. همدانندیهمگان آن را بد م دهدیرخ م یتیجنا ایدن یآن سو اگر
  .میبده میپنداریبه آنچه بد م یتجربه متقابل میپنداریبا انتشار آنچه خوب م میتوانیم

د او از نظر خو دی)که شا یفرو رفته متوجه نور شود و بفهمد مقابل بد یکیه نظر شما در تارکه ب یآن فرد دیبگذار
  .وجود دارد یگر ید زی( چد یخوب به نظر آ

 یالگو دیتوانیشما م شود،یشناخته م یمنف ییالگو یفرد ی. وقتکندیم دایپ یبد است کار خوب معن یکار  یوقت
  .دیو خود را خوب بروز ده دیبودن را جست و جو کن بایمثبت و ز

: دیناز خود سوال ک یکیروشن در قلب تار یبلکه به عنوان نقطه ا د،یرا محکوم نکن دینامیم یشر و بد ایدر دن آنچه
از شما به عنوان رفتارتان رخ  رونیصورت آنچه در ب نیانجام داد؟ در ا توانیم یچه کار  دادیرو نیا رییتغ یبرا
 رییتغ یبرا یما به اندازه کاف یدادن است و اگر آگاه رخاست که در درون شما درحال  یز یبه واسطه چ دهد،یم
  .میاز آن عبور کن دیپس با ستیبه وجود آورده ن یکه خرد جمع یز یچ

 دیکن . فرضیکیوجود ندارد. بدون هرگونه تار یو شرارت ینوع بد چیکه در آن ه میرا تصور کن ییایدن دییایب اکنون
 یکیدور خود و از تار یهاکه از خاطرات و گذشته میظهور کنند و ما هم نباش ایدر دن دیجد یدورتر، نسل یا ندهیدر آ

  .میکن فیتعر شانیبرا یز یاجداد خود چ یهاو شرارت

 ،یمحبت، دلسوز  یمعن هابه آن دیوجود ندارد. حال چگونه با یبد زیچ چیو ه ندیآیم ییهافرض، انسان نیا با
گر م د؟یایهست که ترحم به وجود ب یمگر محتاج د؟یکه ببخش دهدیرخ م یمگر بد م؟یرا بفهمان ترحم، بخشش

  ست؟خوشبخت ا ایآگاه، شاد و  ایآ ایدن نیا د؟به محبت دار ازین یمگر اصال کس د؟یهست که دلسوزش باش یمیتی

گم  میمفاه نجایا یول د؛یشویمخود  یبدبخت ای یمتوجه خوشبخت دیکنیم سهیمقا گرانیخود را با د یوقت شما
 یهادر بعد ما به وجود نخواهد آمد! چرا؟ حلقه زیاز خطا ن یدست و عار  کیجهان کامال  نی. در واقع هرگز چنشوندیم

د. سازنده اش باش یبرحسب تعال تواندیهر نفر م یهاقهگفتم که تعداد حل د؟یرا که فراموش نکرده ا یسنجاق قفل
وم و مفه دهیکه اکنون هستم رس یجا آمده و بازگشته ام تا سرانجام به نقطه ا نیر به امن چندبا ستیمشخص ن

 .دیکرده ا یرا ط یروند نی. شما هم چنرمیخودم بپذ یدرجهت ارتقا و رشد درون یاله هیهد کیرا به عنوان  یکیتار
در گردش  هایتوال نیدر اگشت؟ چند نفر و چند روح  دیدوباره باز خواه ایو آ دیچند بارآمده ا ستیمشخص ن

  رد؟یگیم یا جهیهستند. گمان نکنم قابل شمارش باشد! چه نت

گوناگون با درجات  یها. همواره درطول زمان روحدیاوریمتعدد را به خاطر ب یهامثال بادکنک و انتخاب زمان آن
 همزمان یگاه همگ چیلزوما ه هاآن. کنندیخوب و بد کسب م یهاو تجربه شوندیوارد م یگوناگون هرکدام از نقطه ا
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ز ا یبا هزاران حلقه. پس هر نقطه ا یکیحلقه و  کیبا  یکی. رسندینم یاند و همزمان با هم به تعال امدهیبا هم ن
 و به دیاز خود نور تول یکیو تار یاند و با درک بد دهیبه حلقه آخر رس یهم تعداد دیزمان را هم که انگشت بگذار

 دارد،که وجود ن یکیمتوجه تار گری. چون دگردندیشادمان م یکیهمه تار نیو در اوج و درون ا اطراف پخش کرده
 ییداابت یهاهنوز هستند که در حلقه یگرانیاست و هم از آن سو د یبلکه متوجه نور خود هستند که واقع ستند؛ین

 .بد و خوب بدهند نیب یحیصح زیتما توانندیکسب تجربه خود هستند و نم

 نیدر ا یبه طور مطلق متعال ییایدن ،یمنف یفاقد هرگونه انرژ  یایاز رنج و اندوه، دن یعار  یایدن کیمنتظر  پس
. دیکنینم یشرفتیپ چیو ه دیمانیم« آرزو داشتن» تیصورت، در همان موقع نیچون در ا د؛ینباش یمرحله از باز 

ه چون آن هم د؛یببر نیرا از ب هایکیهمه تار دیتوانی. نمدیحضور دار ییایکه اکنون در چه سطح و چه دن دیدرک کن
 ییا کورسوافتاده ب ریتا بلکه آن کس که در ظلمت گ دیخودتان را بتابان دی. شما بادانندیهستند که هنوز نم یگرانید

را باال  تاندخو. دیکنیم جادیا رییتغ کی یانسان رهیزنج نی. شما دراابدیدر خروج را با تالش خود ب دیکه شما تابانده ا
که  ییهارصتاز ف دی. بادیابی یتجل یا کخانهیتار نیچن انیشکل درم نیباتریچگونه با ز دیمتوجه بشو دی. بادیبریم

  .دیهمچون خدا را تجربه کن افتنی یتجل دی. بادیاستفاده کن آورندیبه وجود م نجایها در اتضاد

شده  دیداشت یفرض ذهن شیازآنچه تاکنون به عنوان پ ریغ یگر یمتفاوت د یهااکنون در درون خود متوجه نگاه ایآ
 یراتیو تاث راتییدر اطراف خود تغ ،یانسان ریعمل غ کیاز  یخشم و انزجار درون یبه جا دیتوانیاکنون م ایآ د؟یا
المپ  دیکل دینتوایم ایتر شود؟ آکم یمشابه دادیبروز رو حتمالا دیستیکه شما ن یزمان یو حت ندهیکه در آ دیکن جادیا

  د؟یکرده و فشار ده دایپ یکیتار نیدرون تان را اکنون و در ا

 ...دیمنتظر شماست؛ باورکن ایدن 

 ای یاز شما را درخصوص آنچه شانس و بدشانس یبرخ یابهام ذهن کنمیم یبخش کتاب و در ادامه آن، سع نیدرا
  .کنم حیتشر تانیرا برا یزندگ یرخدادها قتیببرم و حق نیاز ب دیدانیم ریتقد

به دست  یقبل یهاها و تکاملکه از تجربه ی. خود برترتان برطبق درجه و تعالمیبار مرور کن کیبزرگ را  یباز  دیبگذار
 دیانتخاب کرده، مطمئن باش دیکه دار یاتیمرحله، با تمام خصوص نیاکنون و در ا یاقیو اشت یآورده و بنا به هدف

حساس ا یو اگر اکنون نواقص دیدیکه آن را برگز دیوجود را دوست داشت نیود. حتما اانتخاب خود شما ب نیبهتر نیا
 دیداشت یرشد و تعال یکه پشت صحنه برا یهدف ایشماست. چون  یاشتباه از فکر فعل دیندار تیاگر رضا د؛یکنیم

 دهیگرد یبانتخا نینجر به چنکه م دیآوریقبل را به خاطر نم یهایخود و تجربه زندگ یتعال زانیم ای دیدانیرا نم
  .است

 ،یدرست و متعال یهابا انتخاب دیکه هست یصورت نیو به هم یزندگ نیکه اکنون، و در هم دیفراموش کرده ا ایآ
د و دار انیهنوز جر یکه زندگ دیبدان دیندار تیخود رضا یزندگ یها. اگر از انتخابدیبه رشد و نمو برس دیتوانیم
 و« هم اکنون»و  «نکیهم ا»گفته بودم که  نیاز ا شی. پدکر جادیا تیانجام داد و رضا یگر ید یهاانتخاب توانیم

  .دیکن لیها را تکمهمه حلقه دیتوانیم شیهایبا تمام کم و کاست ،«یشکل زندگ نیهم»در 
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ا به م یاراده و نور فردو  دیدر مقابل نور باز کرده باش یچتر بزرگ یاگر با خرد جمع کهنیکردم به ا یاشاره ا ن،یهمچن
از نور  یفرادان یچتر و بهره مند ریکار عبور از ز نیبهتر میچتر باز شده بزرگ را ببند مینباشد که بتوان یآن اندازه کاف

  .است

ز وجود . پس شما که اافراشتندیرا برنم یچتر  نیچن نایقیداشتند  یبرپا کرده اند، اگر آگاه یکه چنان چتر  یجمع آن
که  ییچتر را به جا ریز ستادگانیا دیتوانی. آنگاه مدیستیو در آن جا که نور است با دیاز آن رد شو دیدار یاهچتر آگ

راه حل  نیدسته آن چتر را نگاه نخواهد داشت. ا یکس گرینور قطعا د به هاو با توجه دادن آن دیفرا خوان دیهست
 و دهدیاست که مرتبط با شخص شما رخ م یشمار  یئل بمشکالت کالن و بزرگ جوامع است اما... در مقابل، مسا

  .کندیرا بر شما سخت و دشوار م یزندگ

اتوان ن دیآیو عمال خود را در برابر آنچه برسرتان م دیدهیم بیقضا و قدر و شانس فر ر،یچون تقد یرا با کلمات خود
 افتدیم نیکه بر زم ی! هربرگدیریپذیرا م شد کتهیو هرچه برشما د ی. نقش خالق بودن خود را نفدیکنیم عیو مط

 یم اجزاتما یکه همچون تارو پود یشمار نامرئ یب یو پارامترها روهایبلکه به واسطه ن یشانس ای ینه به طور تصادف
  .دهدیمتصل کرده رخ م گریکدیرا به  هانیک

 دهد،یرخ م یروز یپ ایعنوان شکست  شما به ی. آنچه در زندگشودیاطراف شما توسط افکار شما خلق م یایدن تمام
  .دیآیشما به وجود م یو درون یو افکار پنهان ریبراساس کلمات، جمالت، تصاو

خ ر  یوقفه و پشت سر هم و متوال یمساله چنان ب نیا یول د؛یخود هست یدر هرلحظه درحال خلق لحظات زندگ شما
ر . باودیگونه ساخته ا نیخود را ا یرتمام مدت زندگ. ددیشویکه متوجه خلق آن لحظات توسط خودتان نم دهدیم

 منوال بنا شده است. نیاما ساختار عالم بر هم د؛یکنینم

 است نیچن نیافکار ا خلق ندیفرآ

از فکر شما وارد  یانرژ  نی. ارودینم نیخالص حاصل از فکر از ب یخالص است. انرژ  یمتراکم و فکر، انرژ  یانرژ  ماده،
 یهایانرژ  .کنندیم دایپ یتالق گریکدی. همه افکار با هم مرتبط هستند و با ابدییتا ابد ادامه م و شودیم یعالم هست

 یور تص رقابلیمقدار انبوه و غ یو وقت آورندیمشابه به وجود م یانرژ  از یو توده ا کنندیرا جذب م گریکدیمشابه 
 یرمشابهیغ ایمخالف  یکه ساختار آن توسط انرژ  یا زمانو ماده هم ت دیآیمشابه به وجود آمد، ماده به وجود م یانرژ 

که از آن  یخام و خالص یکرده و انرژ  هیمخالف ماده را تجز یآن انرژ  تیو درنها ماندیم یاز هم گسسته شود، باق
  .سازدیشده بود را خارج م لیتشک

 یو وقت تر خواهد بودپررنگ یآن در زندگ رییتغ ای ریباشد، تاث شتریافکار همگرا و مشابه ب یروین زانیتعداد و م هرچه
 یتر شیموضوع خاص تمرکز داشته باشند، آن موضوع با قدرت و سرعت ب کی یجامعه رو کیاز افراد  یادتر یتعداد ز

  .دیآیبه وجود م

 ییجامعه خود را به سمت و سو یجمع یآگاه کنندیدروغ تالش م ایو  غاتیرو با تبل نیها از او حکومت هادولت
وت قدرت و ثر شیبه نفع افزا هاآن یدرون یفکر  یرویاز ن گانیبه طور را قتیکه مد نظرشان هست جلب کنند. درحق

 چیه و یدولت چیآگاه به نور و مسلط بر درون خود باشند، ه نیسرزم کیاگر مردمان  ی. ولکنندیم یکشبهره شیخو
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رو هرجا که  نیو از ا دانندیم یبه خوب زیرا آنان ن نید کرد. انخواه دایرا پ هاتسلط بر افکار آن ییتوانا یحکومت
  .کنندیشوند باتمام قدرت تالش در خاموش کردنش م یمتوجه حضورآگاه

به  دینکیکه م یشما براساس افکار گذشته و درون پنهان تان رخ داده است. هرفکر  یاز تجارب مثبت و منف یار یبس
ر فک جادیتجربه خواهد شد. دوباره آن تجربه باعث ا کیداد و تجمع، منجر به و درصورت امت شودیم لیتبد یانرژ 

  .همچنان ادامه دارد ندیفرا نیو ا کندیخلق م گریتجربه د کیو دوباره  شودیدر شما م

ر اگر فک خواهد کرد و دایپ انیشما جر یبر زندگ یدائم ینشاط دیبدان نیقیاگر فکر حاکم بر شما نشاط آور باشد  پس
  .به ارمغان خواهد آورد یشما در زندگ یباشد، جهنم را برا یو عذاب آور و توام با ناسپاس یحاکم تان منف

را  هاعبور به سالمت از آن ایو  دادهایاز رو یار یبس رییتغ یی. شما تواناشودیشما توسط شما خلق م یزندگ یچگونگ
  .داشت. فقط به واسطه چگونه فکر کردن خودتان دیخواه

 ریصرفا در مس یدرطول زندگ ایکه اش دیتوهم بشو نیوجود زمان و وجود وقفه ممکن است دچار ا لیتنها به دل اما
ا هکه چون روزها و هفته یبه علت فکر خلق شده اند. درحال هاکه همه آن دیمتوجه نشو دیو شا رندیگیشما قرار م

  .دیخلق شان کرده ا هک دیکه خودتان بود دیها، گذشته، فراموش کرده او ماه

 رهیت زیکه همه چ یدر لحظات یاست، حت کیو تار ی. به آنچه منفدیشیندیخوب و درست ب یزهایفقط به چ نیبنابرا
  .دیاست. شما خالق هست دهیاو شما را همچون خود آفر دی. فراموش نکندیفکر نکن د،یآیو تار به نظر م

 یکیزیاثر ف کیدر ناخودآگاه تان به صورت  دیتاک ایدراثر تکرار و  د،یکنیکه درذهن خود مرور م یجمالت وکلمات تمام
صر منح یکارکرد اصول و الگو نیا یاست. خلق کردن. ول نیمغز هم یقیحق یبروزخواهد کرد. کارکرد و شگفت یو ماد

ما را به  یو فکر  یروند یهاازیها و نممکن است درخواست م،ینکنآن را درک  حیبه فرد خود را دارد و اگر کارکرد صح
  .دیدقت و تعمق کن میگویبه وجود آورد. به آنچه م میانتظارش را ندار گرکهید یگونه ا

س من از پ»که  دییگویو با خود م دیکنیآن م ریمشکل، ذهن خود را درگ نیخود با بروز اول یشخص یدر زندگ یوقت
 یراتییتغ جادیشروع به ا قتیو... در حق «توانمیمن نم» ای« باشم نجایا خواهمیمن نم» ای «میآیمشکل برنم نیا

  .دیدر اطراف خود کرده ا

 یزندگ یبود روند منف دیمثبت قادر خواه یکه با فکر کردن به آرزوها دیکنیگمان م یوقت زین یدر فاز مثبت فکر  یحت
شما  یشیمثبت اند یکه حت دینیبیم تیاما درنها« طور شود نیا خواهدیمن دلم م» دییگوی. مثال مدیکن یرا خنث

از  یحلقه تازه ا کی. دوباره وارد شوندیو خلق نم امدهیدرن بهبه تجر بایو آن افکار ز دهدیجا هم جواب نم نیدر ا
  ! مشکل کجاست؟شودیاست و اوضاع دوباره بدتر م ترقیبار عم نیکه ا دیشویم یدیناام

افکار به  نی. شما با اکندیبه آن نگاه م یدیموشکافانه و کل اریعالم بس یول دیکنیدر افکارتان به جمالت دقت نم شما
خواهد شد. نه صرفا به عنوان سنگ صبور  رایامر و دستور پذ کیجمالت را به صورت  نیو عالم ا دیدهیعالم دستور م

  .عنصر کنگشر و عمل کننده کیو شنونده بلکه به عنوان 
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 یتوانحالت نا نیو شما را در هم «دیتوانیقبول، پس شما نم» دیگویعالم م د؛یکنیم« نتوانستن»صحبت از  یوقت
ما را خواسته ش نیعالم هم تیدرحق دیکنیآرزو م یوقت ای دیکنیم« خواستن»صحبت از  ی. برعکس وقتداردینگه م

 یندارد او کار  تیاو اهم یو مثبتش برا ی! منفداردیآرزوداشتن نگاه م تیشما را در وضع یعنی کند؛یبرآورده م
  !دیبمان« خواستن» ای« نتوانستن» تیکه شما همواره در وضع کندیم

ل . مثکندیم کیآن را به شما نزد« نخواستن»از شما دور و د،یخواهیآنچه را م« خواستن». عمل دیمساله را بدان کی
 قتینه! درحق ندیگویبه جنگ مو  کنندیجامعه تظاهرات ضدجنگ به پا م کیمردم  یمخالف آهن ربا. وقت یهاقطب

است. همان طور که مادر ترزا گفت  ییدرحال خلق و قدرت نما یجا خرد جمع نی. اکنندیآن را به سمت خود جلب م
 اهصلح است شرکت خواهد کرد. از منظر عالم آن یکه برا یشرکت در تظاهرات ضد جنگ تنها در تظاهرات یاو به جا

  .خواهند ماند« آرزو صلح»الت صلح داشتند و درح یهمه آرزو

چشم! در همان آرزو باش و بمان.  دیگوی. او هم مدیخانه را دار کیداشتن  یشما آرزو د؟یشویمنظورم م متوجه
از قبل وجود  زیهمه چ دیبدان دی. بادیده ریینگاه خود به عالم را تغ دی. بادیکن«انتخاب» دی. شما بادیکن دآرزویشما نبا

که:  تصور است نیعالم هم بر ا د،یبریکردن و خواستن را به کار م وکلمه آرز ی. وقتدیکنیانتخاب مدارد و شما فقط 
. دیخواهیرا م« نخواستن» ایو « خواستن»و « آرزو کردن»وجود ندارد و شما  دیکه شما انتخاب کرده ا یز یپس چ

  .شودینم جادین اتا طیدر شما و مح یر ییو تغ بردیفرو م شتریب تیپس شما را در آن وضع

هم اکنون وجود دارد و شما صرفا  زیهمه چ دیکه بدان دیباش دهیروشن رس یو ذهن یو باور درون قتیحق نیبه ا اگر
 دگاهیبسته به عمق و وسعت د د،یانتخاب کن دیخواهیرا م یز یچ دیو فقط با دیباش هاشاکر و سپاسگذار نعمت دیبا

  .داشت دیواهرا در دست خ زیزود آن چ یلیتان، خ

خودتان که به  یذهن یهاتیشما وجود ندارد، مگر محدود« انتخاب»برآورده شدن  یبرا یزمان مشخص قتیدرحق
  .کنندیم فیتعر ازمانی تیآن خواسته، محدود یبرا یطور پنهان

ن م یول» دییگویدر ته دلتان م یول دیدار« باور»و به آن  دیکرده ا« انتخاب»در ذهن خود  یکه خانه بزرگ دیدانیم
. دیکنیم« منوط به داشتن پول»آن انتخاب را  ت،یمحدود جادیبدان معناست که با ا نیا«. که هنوز پولش را ندارم

در  یر ییکه بتوانم تغ ستین یطور  تمیاالن وضع یداد؛ ول رارق ریسخنان، مرا به شدت تحت تاث نیآه ا: »دییگویم
 «!را انجام بدهم میکارها هیبقکه  گریتا چند ماه د دیخودم بدهم! شا

ند شدن آن چ یبعد از سپر  یو احتماال حت دیدهیخود قرار م یدرون راتییدر برابر تغ یشما خود مانع بیترت نیا به
  .دیکرده ا «دیشا»شد چون آن را منوط به  دیماه هم موفق نخواه

شگرف  یهاییانابه تو جیو به تدر دیکن نیتمر دینتوایم ینباشد؛ ول رینگاه و افکار شما به سرعت امکان پذ رییتغ دیشا
 یهاتخاباز ان دیتوانیم د،یخود متصور باش یرا اکنون برا یبزرگ اریافکار بس دیتوانی. اگر نمدیکن دایخود اشراف پ

ود فکر خ نیمعناست. ا یکه از منظر عالم فکر کوچک و فکر بزرگ ب دیبدان ی. ولدیشروع کن یتر تر و قابل هضمکوچک
  .کندیم جادیدسترس بودن را ا رقابلیغ ایدر دسترس  ای یو بزرگ یماست که کوچک
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روبه رو شد،  یبا مقاومت زندگ دیکن جادیا دیخواهیکه م یر ییو تغ دادی. اگر رودینشو دیراه ناام نیگاه در ا چیه
 . پس دستدیا دهیکامل نرس مانیو ا و به باور دیدار ییهایر یپنهان از درون تان هنوز ابهامات و درگ ییدرجا دیبدان

  .دیاز تالش برندار

نگران سخنان و افکار لحظه  یدارند. ول تیاهم د،یکنیم جادیکه همراه آن ا ی. کلمات و جمالت و احساسکنمیم تکرار
ال شما تصکه محل ا ی. قلبدیآیافکار موثر آن است که از اتصال به قلب به وجود م رایز د،یو ناخواسته خود نباش یا

( د یبکن دیآلوده، نبا یانرژ  دیتول لی)که به دل دیکنیم ینیو نفر لعن یدیخشم و ناام یاست. پس اگر از رو نشیبه آفر
ه شدت ب دیام با یاتصاالت درون لیوجود دارد؛ از جمله؛ خود من که به دل زین ی. البته استثنائاتدهدیرخ نم یاتفاق

 ای و هیتنب یبرا ار یعبارت و جمالت یجد ایو  یشوخ یاز رو شیپ هاسال قتیمراقب جمالت و گفتارم باشم، درحق
جه تا متو دیکش طولیو کم دادیو به همان شکل رخ م نایدرنگ ع یکه ب کردمیابراز م گرانیخود بر د ییقدرت نما

  .استفاده نکردم یر یمس نیاز آن در چن گریشدم و د ییقدرت نما نیچن یاثرات انعکاس

کتاب  نیا میگویبه شما م دیشدن افکارتان را بهتر لمس کن ینیو نمود ع قتیحق نیآن که ا یبحث برا نیا انیپا در
و از درون  یبه جست وجو و دانستن در شما آن چنان قو اقیشد. اشت جادیشما ا یها و افکار درونبراساس پرسش

 یابههمسو و مش یرویچنان ن د،یدار گرید کیکه از  یلفواص رغمیافکار شما در عالم عل ،یپاک بوده که با انتشار انرژ 
ون شما نمود و اکن یکتاب نیچن جادیکرد و مرا وادار به ا دایبه نوشتن در من بازتاب پ اقیکرد که به صورت اشت جادیا

 آنخواهان دانستن  شیکه از پ دیهست یمیها و مفاهپاسخ افتیدرحال در د،ینمود جادیکه ا یاقیبا همان اشت
  .دیدبو

و  یانسان به طور فرد کی. همان گونه که کنندیاستفاده م یمشابه یاز الگوها یزندگ یها و روندهااز دوره یار یبس
به  لیخود تبد یدر سن بزرگ سال تیتا درنها کندیم یر یرشد کرده و فراگ یبه آرام یو کودک یدرطول زمان از نوزاد

 یدرطول زمان از خرد و آگاه یانسان یهاسان هم جامعه نبه هما دهد،یکودک آموزش م کیکه به  شودیم یکس
عه جام ییدانا یبه معنا نیکرده اند. ا دایارتقا پ یباالتر  یرشد کرده و به آگاه جیبه تدر میکودکانه در درک مفاه

  .را همان گونه که هست، دارند قتیو درک حق رشیپذ ییمعناست که اکنون توانا نیبلکه به ا ست؛ین

د به او برسان تواندیکه م یبیخطر و نوع آس یبه او در مورد چگونگ دیآگاه کن یرا از خطر  یکودک دیخواهیم یوقت
بزرگسال  کیرا به  نیهم نیع ای! آ«یشیاوف م! »«زهیج» دییگویساده به او م یلیبلکه خ د،یدهینم حیتوض

 د؛کردنیبه درس خواندن و رقابت م قیتشو نیآفرزارو ه نیصدآفر ییمقوا یهادر مدرسه شما را با کارت د؟ییگویم
 ازین قینداشت. پس به تشو ندهیموثر آن در آ یهاجهیاز مفهوم آموزش و نت یچون ذهن کودکانه شما تصور درست

 ها. آندینکیها نگاه مبا خنده و تمسخر به آن کارت دیکرده ا لیو اکنون که رشد و تحص دیتا از علم بهره ببر دیداشت
  .داشتند یر یادگی یها نقش محرک شما در حرکت و اراده براتن

ز ا ،یزندگ طیمح نیدرون و همچن یکه به واسطه سادگ میکه رو به رو هست ییهاما با انسان ،یخیگذشته تار در
ند. لم بودعا یهایدگیچیپ رشیرو، باطنا قادر به پذ نیبرخوردار بودند و از ا یشتر یبهتر و ب یدرون تیخلوص و شفاف
 یدگزن طیشدن مح دهیچیو شلوغ و پ اشیعلم یآگاه طحباال رفتن س لیبه دل یکه انسان امروز  یبرخالف مقاومت

  .دارد رشیاش در پذ
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 یدکمانند کو قایآن عاجز بودند، دق حیو درک صح قیعم میمفاه افتیدر در زیبا همان پارامتر ساده ن ه،یاول یهاانسان
  .نگردیو اطراف خود م ایحال صادقانه، خالص و معصومانه به دن نیدرع که صاف و ساده و کودکانه و

 کیو زنده نگه داشت، با  ایپو یخرد و آگاه یاگر آن خلوص و صداقت را بتوان در کودک به همراه رشد و تعال حال
  .شد میرو به رو خواه یانسان اله

 حال نیشما قابل فهم و درک بود و درع یه دادم و براارائ یکیو تار طانیاز ش دیجدیمفهوم ،یقبل یهادر بخش من
ود وج شود،یم یکه داستان پرداز  یبه صورت موجود طانیکه ش دیموافق باش نهیزم نیبا من در ا دیتوانیم یحت

  .ندارد

 لیوقفه درحال عبادت و سجده پروردگار بود و سپس به دل یصحبت شد که ب یدر مورد فرشته ا شیسال پ هزاران
 کیارهراسناک و ت یبه موجود لیاز جنس نور، تبد یشد! فرشته ا دیاز دستورات خدا رانده و تبع یچیو سرپ یفرماننا

 یهانسل یرا برا «زیج»داستان حکم همان  نیا مامبشر هم تا به امروز بر عهده اوست! ت یهایشد و تمام بدبخت
تجسم کنند؟  گرید یابعاد عالم به گونه ا نینه را در باالترصح نیدر آن زمان قادر بودند ا هاآن ایدور ما داشت و آ

  ...مینیهمان داستان را امروز بب دییایحال ب

ور و د ییو ظلمت را با جدا یکیبزرگ کرد و تار یشیاست، اراده به آزما یوقفه و ازل یآن عشق و نور محض که ب خدا؛
  .به وجود آورد ییاز خود نور و روشنا یکردن مفهوم

  .خلق کرد یاهداف باالتر  یرا برا یتضاد نیچن نیاز نبودن خود به وجود آورد و ا دیمفهوم جد کی او

ارد( وجود د یملک و کاخ و مکان ییشده )گو یکه از فرشته درگاه خود عصبان ییتر است؟ خداملموس تانیبرا کدام
 یته او فرش کندیم دیو تبع دهدیدستور منشسته!( و همچون حاکمان  زیعالم ن ییفرمانروا یکه خدا در آن بر صندل
 یر یبتع ایو...  شودیم لیتبد طانیبه نام ش یموجود بهخداوند بود ناگهان  شیوقفه درستا یهم که تا آن لحظه ب

به نام  یمفهوم جادیا ینور و محبت محض است و آن چگونگ شیکه در آن ساختار عالم همچنان پا برجاست. خدا
  .خام و ناقص شناخته شود ریتعب کیعالم در حد  دگاهیاز د زین ریتعب نیهم دیشا ؟یکیتار

. کندیکه جهانش را سوراخ م یو مداد یزدم از کاغذ و آدمک کاغذ یدرک ابعاد باال مثال یبرا ییابتدا یهابخش در
 1222 دیحال فرض کندرک بهتر بشکافم و باز کنم.  یموجود، مساله را برا یهانداشتم که با داده یچاره ا قتیدرحق

مرا مورد  یهادر ابعاد سفر کرده و باال رود و نوشته یاست حت رو قاد افتهیدست  ییسال بعد بشر به سطح ادراک باال
از  هم دی)شا یآدم کیچه مضحک!  ندیبا خود بگو دیخواهد داشت؟ شا یا دهیقرار دهد. به نظر شما چه عق ینیبازب

 یبعد 4 ادمد کیشان در اثر فرو رفتن  ارهیازن س هیسوراخ ال گفتیردم عصر خود م!( به میامبر یپ کی هانظر آن
  !رخ داده

 یهامانز ی. جوامع انسانمیافتاده ا ریگ قیبر سر درک حقا خیو تار انیبا گذشته و اد یاست که ما اکنون درتضاد نیا
 ندیوگ امبرشانینبودند. جز آنکه پ یآن زندگ تیو ماه تیفیعوالم باال و ک قیعم میو درک مفاه رشیدور، قادر به پذ

 یکه همگ یشو داریاز خواب ب یبودند و چه سخت است در جوامع هشد دارینبودند جز آنان که ب یکسان امبرانیو پ
  .در خواب هستند
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ازه انددر همان حد و  کندیو لمس م ندیبیآنچه م زانیکه درکش به م یجامعه ا یبرا کردیاقتضا م دیحال شا نیدرع
تکار به از خود اب گرانیکه قادر به فهم مطلب نبودند در انتقال مفهوم به د زیکرده و شنوندگان ن یساز  هیدرکشان شب

 .افزودندیو شاخ و برگ به آن م دادندیخرج م

 خیردور شده بود. پس درطول تا اریکه از اصل بس آمدیبه وجود م یو مفهوم ویسنار کیبا گذشت زمان  تیدرنها
نقل  ییو جا به جا رییو تغ فیو هم گذر زمان باعث تحر رودی( باالتر میدرک )و نه لزوما شعور اجتماع یهم آگاه

  .شودیم قتیغلط از حق یر یبرداشت و تفس جهیها و در نتقول

 نیترو ساده نیاول د،یریگیقرار م یمورد عذاب اله دی: اگر کار بد انجام دهگفتیبه قوم خود م یامبر یکه پ یزمان
را با ابزار شکنجه عذاب  هابود که همچون حاکمان همان زمان آن نیخشمگ یخدا کیآن مردم، ساختن  تیذهن

که ما خود  کندیکه عذاب نازل م ستیخدا ن نیا یول تعبارت همان عبارت اس میگویخواهد داد! حال آن که امروز م
که جنس آن مقدس است و آن عذاب به مانند  میشویز آن ما یناش ینادرست موجب عذاب و سخت یهابا انتخاب

عبارت کامل و  قتی! )در ادامه بحث به مساله بهشت و جهنم به طور کامل خواهم پرداخت.( درحقستیآن شکنجه ن
و  بیبود و آن برداشت به نسل امروز منتقل شده و اکنون باعث تکذ حیناصح گرانیو فهم د اشتبود. برد حیصح

  .گرددیانکار م

شده و  نیخشمگ هابکشند که از بندگانش به واسطه اعمال آن ریرا به تصو ییداشتند خدا ازین خیدرطول تار انیاد
 ی. کودکان خردسالهارشد انسان گونه آدم یبه جا هادهد. آن یپاداش شان م کیعمل ن یو در ازا دهدیم فرشانیک

 یا خوب بمانند. عده کنندیم یسع« لولو»نشدن توسط  ودهو رب یببه آب نبات چو دنیرس یرا پرورش دادند که برا
مقاصد  یبرا زین یخود و عده ا یو براساس فهم و درک شخص یناآگاه یاز رو یبا اهداف مقدس مد نظر خود. عده ا

 تقیاز حق ایوارد کردند و  قتیحق یالرا البه اتیو گذشت زمان، جعل خیو منفعت طلبانه خود درطول تار یشخص
  !چرخه همچنان ادامه دارد و هنوز متوقف نشده است نیو ا دربودن

 یفر چه کسن نیاول نکهیمورد دستبرد قرار گرفتند. ا قیاز کجا حقا کهنی. استمیماجرا ن نیا ییمن به دنبال چرا اکنون
 دیا دهیرس یشعور و آگاهندارد. شما به آن درجه از  تیاهم هانیا گریبود که نقل قول اشتباه کرد. د یلیو به چه دل

 صیرا تشخ قتیدرون تان، حق قتیقلب و حق یبا گوش دادن به صدا ودرصورت اراده و خواست خودتان  دیکه بتوان
واست خ زانیکار و جست و جو بر عهده خودتان و به م ی. مابقدینیبب دیتا شما بتوان کنمی. من فضا را روشن مدیده

است  رو بهت فی. به آن صورت که از آن تعرستیبهشت و جهنم هم هست و هم ن .گرددیو اراده و تالش تان باز م
را  دیدانیم دیکردیابتدا آنچه گمان م میگویفهم آنچه م یوجود ندارد. برا کنند،یم یاز آن بهره بردار  میبگو
  .دیبنگر دیجد هیو از زاو دیفراموش کن یلحظات یبرا االمکانیحت

 ییاو روشن یکیتار یانرژ  نیب ی. نبردزدیخیو ذهن بشر برم یاست که از دوگانگ یه ابهشت و جهنم مسال داستان
د به نبر نیوجود جنگ است و انسان در قلب ا لیدل ی. دوگانگشودیم دهینام تیانسان نیوجود دارد و ا نیزم یبررو

که اکنون وجود دارد براساس  یفی! جهنم و بهشت با تعرکندیم اسیوزن ق نی. اما او کل کائنات را بر همبردیسر م
خدا.  فکر انسان است نه نیبنا شده است. ا بایخوب، بد، زشت و ز ستمیتضاد موجود در جهان ما، بر طبق س ستمیس
 راینخواهد شد، ز یکس یدار یباعث ب هاداستان نیو با محبت محض پروردگار منافات دارد. ا یاله ستمیبا س نیا

 . تنها جسم ترسانش را آوردهیموفق به حضور در قلب او نشده ا یکنیدعوت م یز یاز چ را با ترساندن یکه کس ینزما
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 همان قدرت انسان است یکیتار نیترکیدارد. تار یکیمنتج از تار یتیو ترس نقطه مقابل عشق است. ترس ماه یا
 نی. ادیبرو یکیتار یبه سو دیتوانیم ایو  دیبرو ییناروش یبه سو دیتوانیرا خلق کند. م یکیتار ردیگیم میکه تصم

هره برده خود ب یدر زندگ« خدا ریتصو»از  ندیگزیرا برم ییکه روشنا ی. کسدیکه درهر دو قدرتمند باش دیرا دار تیقابل
  .باشد یگانگیتقدس و  انگریرا خلق کند و نما یمتعال یو حاالت هاییروشنا نیترروشن تواندیاست و م

 دیدتصورات را در شما پ نیهستند. ترس ا نیاطیها شوجود نیترو ترسناک نیترکیکه تار دیتنها تصور کرده ا شما
. گناه شودیم جادیجا ا نیاز جنس نور است. گناه در هم قتی. حقرودینم نیمنشا دارد و از ب قتیاما حق آورد؛یم

 یهاآن که منتظر تجربه یجااست و تو به  گرانید ربهکه حاصل تج دیشو یز یچ دیآن است که به خود اجازه ده
  .یکن ینف گرانیآنچه به توآموخته اند تجربه خودت را به نفع د لی. به دلیخودت شو

 ییو غذاها استیشما مه یلذت بردن و عشق باز  یدر آن برا انیو پر انیکه حور شودیوعده داده م یشما بهشت به
 دیوارد آنجا خواه یخوش گذران یو برا استیشراب مه یو عسل و حت ریاز ش ییهایگوارا و جو یهایدنیو نوش ذیلذ

 یبه عشرتکده ا ایدارد؟  یشباهت قتیبه حق بهشت نی. ادیمنظره بنگر نیو به ا دیدرنگ کن یلحظه ا یشد. برا
لبته و ظاهرا ا نداختهیرا از قلم ن ینیو جهان زم یماد یایدن یهایکدام از لذات و وابستگ چیاست که ه هیشب شتریب

  !شودیم زیمحدود به جنس مذکر ن فقط

و  هاقلب شما بار یصدا ای. آپرسمیخود متصور بودند. از شما م یبرا هااست که انسان ینیزم یبهشت آرمان نیا
ردن و لذت ب ینکرده است؟ چرا و چگونه است که سکس و شهوت و مست یادآور یتضاد و تناقص را به شما  نیبارها ا

وجود دارد و  تانیجا برا نیرا که در ا یقیو موس رقصو  یو شاد ذیلذ یهاوهین طعام و مو خورد یعیاز مناظر طب
به  یول د،یرا حرام و مکروه بدان هاآن یو حت دیاز آن عبور کن د،ی. سرکوب کندیبگذار یبه کنار  دیدلچسب است با

 نیشمگخ اریبس ییخدا کهیجهنم شود؟یم دهیکش ریبه تصو یو چه جهنم د؟یباش گرید ییها در جاوعده نیانتظار هم
 یاهاست و با شکستن و خرد کردن استخوان یدوزخ یشما مشغول برافراشتن آتش یطانیو ترسناک از اعمال ش

 هیبه چه شب یآن به راست یجهنم و خدا نیو... ا زدیریتان م یداغ در گلو یو سرب کندیم ایجهنم را مه زمیشما، ه
  است؟

عدالت را بر خطاکاران با  خواهدیچون او م دینپرس یز ی. از مغزتان چدیو از قلب خود سوال کن دیخود جرأت ده به
شباهت  اهانسان ییقرون وسطا یهابه شکنجه گاه شتریب نیا ایبدتر از آنچه گفته شده پاسخ دهد. آ دیشا یمجازات

  .مشاهده کرد گریبه اشکال د هاتها و حکومآن را در دولت توانیندارد که هنوز هم م

همه تنوع در اعدام و قصاص  نیاست که پس چرا و با وجود ا بی! عجهامتنبه شدن انسان یو مجازات برا هیتنب ابزار
که اوضاع جهان روز  افتهیکاهش ن یطانیو افکار ش تیو خطاکاران، نه تنها جرم و جنا نیو مجازات و شکنجه مجرم

از شما  یبعض یبرا رششیپذ دیدرحال گسترش است؟ شا یکی! چرا تارگرددیم زیتر ن میبه روز نسبت به گذشته وخ
 یخدا رو نیاز ا یعدالت نیو چن ییخدا نیعدم باورش به چن لیشما آن که به دل انیدر م دیسخت باشد که بدان

م نهاده است. اگر جست و جو گا ییباالتر نزد او خواهد داشت. چرا که او در مرحله ابتدا یگرداند و انکارش کند مقام
آن که از بدو تولد نام مومن  یموشک برنده خواهد شد. ول میقا یدر باز  یبردارد به راحت حیصح زیرا ن یبعد یهاگام

 یکه مقام بردیو اکنون گمان م رفتهیو هرچه نشانش داده اند پذ دهیشن نایرا بر او نهاده اند و هرچه گفته اند را ع
 اقیاز اشت یو رخوت ادامه دهد و در ذهن و قلب خود توفان یتحالت سس نیر به همخواهد شد، اگ بشینص یاله
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امه و درج شده در شناسن گانیرا مفت و را مانیرا تکرار کند. ا یباز  دیرا جست و جو نکند، با قتینکند و خود حق جادیا
  .دیابیو آن را ب دیبه درون گوش ده دیآورد. با دیبه دست نخواه

« خود» شندیاندیبه هرچه که م لیدل نیتصورات شان محدود شده است. به هم زانیبه م شهیهم هاانسان دانش
 یو کل عالم را با خود و زندگ سنجندیخود م یمدل انسان یرا بر مبنا یز یهر چ ها. انساندهندیرا مرجع آن قرار م

درجه کمال  یرا در منتها یانسان یهایژگیو دیبا خدا کنندکهیفکر م عتایطب هارو انسان نی. از اکنندیم اسیق یانسان
. کندیدر مورد خدا صدق نم نیتعلق دارد؛ اما ا د،یکه در آن هست یتنها به مکان و بعد یانسان یهایژگیداشته باشد! و

ه در کدانند، حال آن یو ساختار عالم م هیو شر را پا ریتفکرخ هاست. آنهاانسان دیو سف اهیتفکر س نیا قتیدرحق
است متعلق به  یو شر مفهوم ریوجود ندارد. خ یز یجنگ و ست چیوجود ندارد. ه یو شر  ریخ چیپرده ه یآن سو

  .است یبزرگ دوگانگ شیاز آزما ییجا جز نیا رایجا؛ ز نیا

و  شودینم دهیتدارک د کندیم تیجا ظلم و ستم و جنا نیکه ا یکس یاست که برا یچه عدالت نیا دیگمان کن دیشا
 ینیدور مفسران د یهادر گذشته لیدل نیبه هم دیشا شود؟یدر نظر گرفته نم یپاداش م،یکنینم یبه ما که جز خوب

 بد خود منصرف نکند یاست بدکاران را از کارها مکنبهشت و جهنم م قتیگفتن حق کردندیآن که گمان م لیبه دل
 یاشدر جهنم و پاد نیاز وحشت آتش یتصور انسان گونه ا نینکند، چن قیخوب تشو یرا به سمت کارها هاانسان ایو 

که باور داشتند راه بشر را  یعالم کردند تا به مصلحت اله قیانسان در بهشت را وارد حقا یشهوان یازهایمتناسب ن
  .تگفهمان گونه که هست  دیرا از ابتدا با قتیحق کهنی. اکندیرا بازگو م یگر ید زیگذر زمان چ یگردانند ول وارهم

و  قی. تشوکندیو آتش جهنم به پا نم زمی. هکندیعدالت است، نم یاجرا دیبری. آنچه گمان مکندیقضاوت نم خدا
  .کندیم یی. خدا، خدادهدیپاداش تان نم

 یلحظه ا یبرا یصورت حت نی. در ادیکه تا چه حد مورد عشق واقع شده ا دیدانستی. شما نمستین یجهنم
ت . خدا شما را دوسهاانسان نیترکیتار یبرا ی. حتکشدیپرده انتظار شما را م یدر آن سو یمجازات که دیشیاندینم

که  یز یو شرط است. چ دیق یب شیها. عشق او به بندهنداز آن که بخواهد شما را در جهنم بسوزا شتریب اریدارد. بس
  .قادر به انجامش است یانسان چیبه ندرت، ه

انتخاب  یمهربان یرا به جا یکه تباه یوقت د؟یکنیعشق خود را چگونه ابراز م د؟یدوست دار شما چقدر او را اما
محض  ریکه در مس دیی. او عشق محض است و شماستیپاسخ و بازتاب عشق خالص خدا ن نیکه ا دیدانیم د،یکنیم

 مانیاهماست که انتخاب عشق در زانیم نیا و شودیاست که به آنجا ختم م یر یمس یکی. ندیحرکت کن دیشدن با
  .دهندیم لیرا تشک

 دیشما به هرحال دوست دار ینکرده است. ول ایشما مه قیتشو ای هیتنب یبرا یو بساط کندیهرگز قضاوت نم خدا
 یظالم و مظلوم باشد تا عدالت اجرا شده باشد. اما از نظر او خوب و بد معن ایخوب و بد، زاهد و قاتل  نیب یتفاوت

ابراز نکند. اما همچنان  هاانسان نیترکیبه تار یکه عشقش را حت دیاو عشق محض است پس از او نخواه. دهدینم
. او گردندیگشوده، مورد رنجش و عذاب خود م یوجود آن چترها لیهستند که خود به دل کیتار یهاانسان نیا

  .زده است راههیاست که به ب کشیارو توقف نکرده است. انسان و روح ت دیترددر ابراز عشقش  یلحظه ا یحت
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که در  دیو بدان دیخود را کنترل کن یساختار قضاوت ذهن دیاشکال دارد. شما با انیشماست که از بن یاساس فکر  نیا
 . به خودتان ودیستین دهدیرخ م گرانیتوجه به آنچه توسط د ی. برادیا امدهیقضاوت کردن به وجود ن یعالم برا

  .شما یبرا گرانیو نه د دیخودتان مهم هست ی. شما برادیکنخودتان توجه  یتعال

تر به که هرکس زود دینیمسابقه بب کیرا مثل  یهرچند کودکانه. زندگ یهیو تشب یبه ساده ساز  اورمیرو ب دیبگذار
که مشغول خوردن  یمسابقه خواهد نشست و درحال نیهم vip انیتماشاچ گاهیبرسد، زودتر هم در جا انیخط پا

را گم کرده  ریکه هدف و مس ییهاکنیلذت خواهد برد! آن باز گرانید یباز  یاست از تماشا یعالیبا طعم یپسیچ
هستند، درحال از  دنیذهن شان است، دور خود درحال چرخ یکیاز تار یکه ناش یبا اعمال ریمس یط یاند و به جا

به خود خواهند آمد و از خط رد خواهند شد  ییجا کیدر  هاهمه آن تیدست دادن فرصت و زمان اند و البته درنها
! حاال شما درحال تلف دیآنجا بوده ا هااز آن شیها پشما مدت ی. ولوستیخواهند پ پسیخوردن چ یو به شما برا

 یط یکه به جا یکنیباز نیکه چرا به ا دیهست یدر اعتراض به داور باز  یباز  نیکردن زمان خود و توقف در وسط زم
  ؟یدهینم ریگ زندیودش چرخ مدور خ ریمس

عقب افتاده است. شما هم توجه خود  یکجا برود و از باز  دیبا داندیعمال نم زندیکه دور خودش چرخ م کنیباز آن
 یبا خنده و شاد یسر  کی. درعوض دیستین یباز  نیخود در زم ستادنیو متوجه توقف و ا دیاو گذاشته ا یرا رو

 یککم ستین ریمس دنیبه او که قادر به د یتوانیکه م یکنی. پس اگر گمان مهستند ریمس یو ط دنیدرحال دو
 اینود بش یز یاست که از تو چ یز یبدتر از آن چ تشیوضع ینیبیو اگر م ریدستش را بگ ایاش کن  یی. راهنمایکن

 باورت کند به راه خودت ادامه بده و از مسابقه لذت ببر!

  ست؟یگفتم جهنم هست. آن چ یول

ا. است. روح مرتکب خط یشماست. آن ضد شاد نشیو آفر هاممکن از انتخاب جهینت نیکه جهنم تجربه بدتر دیبدان
ب سل گرانیرا از د یحق زندگ یو شرارت و خباثت است. آن که به راحت تیاز ظلم و فساد و جنا زیآن که درونش لبر

اگر به صورت  یصرف شده و حت گرانید یوحر و یجسم یرسان بیصرفا به آس ی. آنکه اعمالش در زندگکندیم
از  یادیز تیاش جمع یداشته باشد که با اعمال منفعت طلبانه شخص یآگاه یکار را نکرده باشد ول نیا میمستق
را  نیکه او ا کندیرا درک و تجربه م یتیاز کل و محروم یینقص و جدا ،یآنچنان ناشاد نند،یبیم بیآس هاانسان

  .داندیجهنم م

. تنها و نیا یعنی. جهنم یتنها هست یکنیات را و خدا را انکار و خود را از او جدا م یخود اله تیهابا انتخاب یتوق
  !میکابوس عظ کیافتاده در دل  ریترسان در دل ظلمت. گ

ولد از و ت نشیآفر یبایاز مفهوم ز یبدون در نظرگرفتن داستان آن و جدا دیباش دهیرا د (gravity) جاذبه لمیف اگر
که  یساست، ک دهیکش ریبه تصو نیو نماد یلیآمدن و پا برخاک گذاشتن که آن را به صورت تمث ایرحم مادر تا به دن

 هیکه بدون هرگونه تک یدارد؛ زمان لمیف گریکه باز است یمشابه همان احساس کند،یاحساس حضور در جهنم را م
انتها و ناتوان از کنترل خود، ناتوان از  یو ب کیتار یجهان تنها و خسته و درمانده و وحشت زده و معلق در یگاه

به  نیزم لمیف نیوجود دارد )در ا یو شاد یدورتر زندگ ییدرجا داندیکه م یاست. درحال یسمانیچنگ زدن به ر
دارد. را ن قراردارد که امکان ورود به آن مکان یطیو شرا ییاو درجا یبود( ول انینما یزندگ عادگاهیگاه و م هیتک وانعن
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اندازه  ی. او بندیبیاو را نم یاو را بشنود. کس یکه صدا ستیآنجا ن یندارد. کس ستادنیا ایگرفتن  یرا برا ییجا
مام ت ییشد. چون خواب در جا یسپر  لمیاست که در آن ف یلحظات ایخواب  کیتر از تصور وحشتناک نیتنهاست و ا

م جهن نیندارد، ا یانیپا ایانتها  کهیدر عالم ی. ولافتییم انیاو پا بود سرانجام با مرگ یاگر هم واقع ای شودیم
  .برسد یبه آگاه یکه آن انسان جهنم یندارد، مگر زمان یتمام زیخودساخته ن

 برقرار شیبرا طیو مح هاانسان ریکه سا ییگران بها یهااز فرصت یتنوع انیو درم نجایاو که در ا دیکنیم گمان
 ییدشوار باشد درجا تواندیم زانینبود چه م یبه آگاه دنیو رس قتیوجود نور بهره نبرد و قادر به درک حق از کردیم

  شود؟ یآگاهمتوجه حضور نور و  ستیخودش ن ییجز تنها یز یکه چ

ون چ شود،یم لیگذرانده به جهنم تبد تیخود را با ظلم و شرارت و جنا یماد یکه زندگ یروح یدر آن سو، برا یزندگ
ت و بود! پس از بازگش یکیتار ریبماند و آن تازه تصو یکیعالم باالست، او انتخاب کرد که در تار ریجا که تصو نیا

ه در ک یخواهد بود که او در آن فرو رفته. عمق یکیتار صلمتوجه ا ست،یبر او حاکم ن یفراموش گریکه د یتیوضع
  !. قعر جهنمیکیقعر تار یعنیوجود دارد  یکیتار

 اهدانشمندان نابغه را دارد! زبان آن انیسواد محصور در م یب کیهمچون  یاحساس یارواح بهشت انیدر آنجا در م او
. قادر به درک ستین دهندیو انجام م ندیگویندارد. قادر به درک آنچه م یگاهیجا هاآن انیو درم فهمدیرا نم
  .فرار کرده و پناه ببرد تواندینم یگر ید یبه جا تیوضع نیااست که از  نیا یو موضوع اصل ستین هاآن یهالذت

 ستیکه مشخص ن یتا زمان رسد؟یراحت به نظر م یتیوضع نیبرون رفت ازچن ایافتاده است! آ ریگ یکیدر قعر تار او
ل سا هاونیلیوجود زمان. مشابه گذشت م اسیدر مق دیشا ماندیم دنیعذاب کش تیوضع نیخواهد بود، در هم یک
ندارد  یاز عالم، چاره ا یعظمت نیدر چن ییو تحمل تنها یتیوضع نیخروج از چن یو بفهمد که برا دیشد تا به خود آبا

  .اشتباه خود بشود یهاکه متوجه انتخاب

 نیمحبت خدا را درک کرد، ا یو آنجاست که وقت گرددیکه متوجه حضور و نور خدا م رسدیم ییسرانجام به جا او
 یل)از لحاظ او( و گریخسته کننده د یباز  کی یو برا دیابینقطه از زمان و مکان را ب کیکه دوباره  ابدییفرصت را م

را  ییهایکه مجبور است سخت داندیکند تا بفهمد. م یسع هدوبار دیکه با داندیبازگردد. م ازشیبه شدت مورد ن
عدم  لیلبه د داندیمرحله بوده است. م نیش در انکردن دایپ یو تعال یاشتباه قبل یهاانتخاب جهیتحمل کند که نت

م انجام دهد. جهن گرید یزندگ کیبازگشت در قالب  یاکنون برا یخوب یلیخ یهاانتخاب ستیقادر ن شرفتشیپ
  .آور و گم شدن در عظمت عالم بدون فهم و درک أسیتقالها و احساسات  نیهمه ا یعنی

است که باعث توجهش به خود و به  یعذاب از جنس مقدس نیون اچ شود؟یگفته م یچرا به آن، عذاب اله حال
و شکنجه، تنها به واسطه  یکند. بدون آتش باز  یرا باز  یخدا نقش انیم نیدر ا کهنی. بدون ادیعالم و خدا گرد

مدت درخودش محصور بود. جهنم از  تمامبه نام جهنم که اصال از اول وجود نداشت! او  ییانتخاب خودش درجا
دت م نیو وجود ندارد. فقط نور وجود دارد. او در تمام ا تیکردم که هو فیرا قبال توص یکیاست و تار یکیتارجنس 

  !ستین ییجا چی. پس جهنم هستیکه اصال ن ییبود! در جا یستیدر ن
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. دهدیرخ نمانجام عمل بد  یدر ازا هیجزا و تنب زیو ن کیدر مقابل انجام عمل ن زهیبه واسطه پاداش و جا یو تعال رشد
  .پدر و مادر و آموزگاران شماست یآموزش ستمیس نیا

 بیفر نیشما به خالق شود؟ ا وستنیباعث پ خواهدیمخلوق م کی ایاثر،  کی ه،یهد کیبه  دنیرس تیماه ایآ
شود؟ در آن  یو تعال یباعث ترق تواندیوحشت و ترس از مجازات م ای. آستیاست. قطعا آن عشق و کمال حرکت ن

 ییبوده است. چون ترس او را جا بتداخواهد بود که از ا ییت قطعا آن موجود تا لحظه آخر هم در همانجاصور
که  دیرا درک کن یمیمفاه دی. بادیبنگر دیو سف اهیداستان س کیتر از ژرف یز یبه چ دی. باداردیفقط باز م برد،ینم
  .دیبه موضوع بنگر یگر یاز ابتدا و طور د دیشما. با ینه عذاب و ناراحت شودیلذت بردن شما م لیدل

 یتا آنجاست. در هر سطح نجایاز ا یتوال کی. بهشت ستیخاص ن ارهیس کی ایمکان مشخص  کی! بهشت دوستان
جهنم در همان سطح از جهان خلق  ایخود را به صورت بهشت  رامونیپ طیمح د،یرویکه باالتر م بیاز جهان و به ترت

 نیبهشت و جهنم هم ندیگویهاست. آنان که مجا و آن سرش در آن دوردست نیاسرش  کی. بهشت دیکنیم
 مجموعه از مجموعه ریز کیباالست.  یهاجهان ریجا تصو نی. اکنندیاشاره م یجاست بدون آنکه بدانند به نکته ا

و در  دینک دایپ یتعال دیتوانیجا م نی. از استین نجای. اصلش هم استیجا ن نیا انشیپا یاز باالست ول ترمیعظ یا
 ؛دیباالتر بهره مند شو یهاکردن در مدارج باالتر وسعت داده و از لذت یو بهشت خود را با ط دیکن یبهشت زندگ

 دیبا یکیکرد. جهنم همچون همان بحث نور و تار ریتفس دیبا قیطر نیبه هم زی. جهنم را نترقیتر و عمالبته پرمفهوم
و وجود شماست. جهنم  تیو خالق کرد، چون محصول نبودن نور است. بهشت حاصل فشود. جهنم وجود ندار لیتحل

 . جهنم فقداندیو داشته باش دیبساز دیتوانستیاز آنچه م یدور  یعنیفقدان بهشت.  یعنی. یوجود یب یعنی
  .درد است نیباالتر نیهاست و الذت

دارند،  ییهاشباهت د،یرسیکه در ابعاد باالتر به آن م یبا درک د،یدار ینیزم یجا از بهشت نیکه ا یتفاهم و درک البته
وس، ه دیو نوش. شا شیع دیو شا یخوش گذران یعنی. اکنون بهشت از نظر شما ستندین یواقع هاشباهت نیاما ا
و کامل  آلدهیبهشت ا کیو ناقص بودن شان  یر یتصو تیماه لیبه دل هانی. اما همه اییبایلذت بردن از ز دیشا

  !به رنج هستند ختهیبلکه اتفاقا آم ستند،ین

. دیشویچرا که با مشکالت سالمت جسم و بدن رو به رو م د،یو بنوش دیبخور دیخواهیآن طور که م دیتوانینم
 یر یشگیپ لیخود به دال یاز ارتباط جنس دیتوانی. نمدینگه دار یو افسردگ یر یرا بدور از گذر زمان و پ ییبایز دیتوانینم

 یکیو تار هیهمه جا را مطلقا روشن و بدون هرگونه سا دیتوانینم. دیببر یلذت کامل و کاف یسالمت یهاراقبتو م
درمراحل باالتر آنجا که شما با درجه  ی. ولمیاز بهشت دار یو آرمان ایرو شتریجا ب نیما در ا قتی. پس درحقدینگاه دار

  .دیبریم ی، لذت واقعاز کامل بودن دینگریبه عالم م یاز آگاه ییباال

محدود شدن و کمتر شدن و از  ایدر مورد تمام شدن زمانش،  یلذت بردن از عمق وجود، بدون نگران یعنی بهشت
 نیترآل دهیلذت بخش دارد را در آ اریبس یتیتصور و وضع تانیکه اکنون و درحال حاضر برا یز یدست دادنش. هرچ

. گنجدیکه درتصور نم یاسیدارد. آن هم در مق امهوقفه اد یو تا ابد ب ودشیوقت تمام نم چیکه ه دیحالتش تصور کن
ده و رنگ و نور ساخته ش یقیو موس یاز شاد ییبایکه به ز ییاز فضا یاوج لذت بردن و شاد یعنی. نیا یعنیبهشت 

  ...است
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بهتر متوجه منظورم  کنمیم حیتشر تانی)پس از مرگ( را برا یدر جهان بعد یکه نحوه ادامه زندگ یو زمان ندهیآ در
آن را به بهشت  توانیکه م شوندیوارد م یدر جهان یو معمول یعاد یهاکه اکثر انسان دیشد. فقط بدان دیخواه

 یرا سپر  یدردناک جهنم مانند یهاچنان تجربه هاانسان نیدارد و ا یمتفاوت یهرکس معنا یبرا یکرد؛ ول رییتعب
خصوصا آنان که  هااز انسان یار یجهنم باعث شده است بس تیماه ایکلمه گناه خواهند کرد. وحشت و ترس از 

 یتبهش ای هستندیجهنم یهاجزو انسان دانندینم نکهیاز ا یناش یدارند همواره در اضطراب و نگران یمذهب دگاهید
 مانع در کید و ترس را از خود ندار یشناخت و آگاه چیه قتیتاسف است که آن انسان درحق هیما نیسر برند! ا به
  .راه در ذهن خود ساخته است نیا

 صیتشخ یبه راحت یرا در جامعه انسان کیتار یهاوجود و حضور انسان تواندیم گرید یما و هر انسان معمول همه
ود هستند که خ یدرحال فرورفتن در قعر جهنم ییپروا یاند و به همان ب تیپروا درحال ظلم و جنا یب هادهد. آن

  .درحال عمق دادن به آن هستند

 یارهارفت یسر  کی یبه ازا دیبا ایداشته باشد؟ آ ییابتدا یدرمورد اعمال و رفتار خود شناخت تواندینم یهر فرد ایآ
  فرض کند؟ یجهنم کیواقف است، خودش را  هاناپسند که اکنون خود برآن

را  نانیماط نیعملکرد خود، ا اینقص در رفتار و  لیه به دلفرض کند ک یبهشت کیخود را  دیاو با مییاست بگو بهتر
عدم  نیاز او باعث چن یچه عامل داندیکردن همه مراحل و درجات عوالم باال ندارد و حال اکنون که او م یدر ط
و در مورد  دییآیکه به خود م یقطعا هست. وقت ؟هست یراه خروج و اصالح ایدرمورد خودش شده، آ ینانیاطم
 دیو اصالح. اگر واقعا دوست دار رییبه تغ دیشروع کن دی. پس از آن بادیگام اول را برداشته ا یعنی د؛یفهمیم خود

  .دینیمسابقه بنش vip گاهیزودتر در جا

خود دوباره به چرخه  تیو برون رفت از وضع رییتغ یبرا یصفحات قبل اشاره کردم که سرانجام آن فرد جهنم در
 یگر یهمه ما که دوباره به چرخه د ایکه پس آ دیایب شیپ یتصور برا نیشت. اکنون ممکن است اباز خواهدگ یزندگ

باال.  ینومع یهاندارد. در جهان یر یتعب نیچن یبازگشت ر. هریخ میبگو دیبا م؟یبوده ا یجهنم میبازگشته ا یاز زندگ
 خاص یکه در سطح ی. نقاطندیآیو رفع نقاط ضعف خود م لیتکم یبرا یبخش مییگویهمان جا که بهشتش م

 یبازگشت با ناراحت نیندارد و ا یصعود به مراحل باالتر آمادگ یکه بدون درک آن برا شودیبه روح م یآگاه نیباعث ا
ت پر دس دیاز خود انتظار دار یو به قول دیپس از بازگشت دوباره دار یبه ترق دیاست. چون ام یبلکه با شاد ستین

اال مقام و و یارواح عال یدر آنجا وجود دارد که بعض فیوظا مییبهتر است بگو ایشغل  یسر  کی نی. همچندیبرگرد
 نی. اکنند فاینقش ا هاانسان یا رهیزنج یدار یدرب تا ندیآیم نیبه زم یزندگ کیبه واسطه انتخاب خود به عنوان 

  .نوع شغل و کار کی نیاست و همچن یینوع محبت از نوع عشق خدا کی

نبردن از محبت و  ایبلکه لذت بردن  ینه جا و نه مکان خاص هااست که همه آن نیبهشت و جهنم ا قتیقح پس
به  شیهارا برحسب انتخاب طشیجا هستند! هرکس خود و مح کیدر  قتیعشق خدا در عالم هستند و همه درحق

 در یکی نیا یساخته؛ ول هشتب یگر یهست که د ییکرده. آن که جهنم ساخته همان جا لیجهنم تبد ایبهشت 
 یکیاست و آن  دنیشده و درحال عذاب کش یکیتار جادینور و ا دنیکه به خاطر عملکردش مانع رس ستادهیا یقسمت

 چیتا سرانجام ه تابدیکه خدا فاقد زمان و مکان است و صبور و محبت محض. آن قدر م تیدر اوج لذت. درنها
 نماند... یکیدر تار یکس
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  اعداد

مختصر  یحاتیتوض ستیبایم یبه چند عدد داشتم و قبل از ورود به مباحث بعد یچند جا اشارات کوچک ن،یااز  شیپ
  .موضوع بدهم نیدرباره ا

گونه  نیاز علم اعداد ا یفی. در تعردیعالم شده باش نیا زیاسرار آم یمتوجه حضور و نقش اعداد در زندگ زیشما ن دیشا
جاذبه است که  یروین شیتنها افزا نیوجود ندارد و ا ایه نام شانس در دنب یز یچ قتیکه درحق شودیم فیتعر

  .اعداد و ارتعاش حروف تعاش. ارتعاش کلمه، ارشودیدر ارتعاشات ما م یموجب هماهنگ

 کی تا حاصل به کنندیرقم را با هم جمع م کیاعداد  یعدد، تمام کی ریو تفس شهیبه ر دنیرس یبرا یعدد شناس در
  :مثال یشود. برا یمنته 22و11 ای یرقم کیعدد 

 9=1+3+1شودیم 131 اجماع

  32=7+1+9+7 شودیم7197 اجماع

  3=3+2 شودیم 32 اجماع

 است 3برابر ارتعاش عدد  7197ارتعاش عدد  یعنی نیا

 29=9+9+1+3 شودیم 3199 اجماع

 لیتبدیرقم کی یهاهستند که به عدد 11و22 یهاچون تنها عدد میدهیادامه نم گرید 11و چون شد  11=9+2 اجماع
  !هستند یاعداد خاص و منحصر به فرد ها. آنشوندینم

صرفا  نیا کنم،یصحبت م 9من از عدد  یبه عنوان مثال وقت یعنی! ستندیشکل ن نیاعداد به ا یدر جهان هست اما
خود دارد که  یدر ورا یقیفهوم عمو م تیماه کی یواقع 9است! خود  9 ریتصو ای هیسا نیا یعدد است. ول نیا

خود را مشاهده  یاش بر روند زندگ یثربخشو ا یو فرکانس یموج راتی. ما فقط تاثستیما مفهوم ن یاکنون برا
 :دهمیم حیتوض ریاعداد را به شرح ز یهانیتر. حاال، چند مورد از مهممیکنیم

 3عدد

در نزد  یضلع 3 ایعدد کامل است. مثلث  کیعدد  نیاستفاده شده است. ا اریدر مکاتب و مذاهب مختلف بس 3
نقش  3عدد  زین گری. در مذاهب و مکاتب ددهدیرا نشان م ثیتثل رایدارد. ز یو احترام خاص تیاهم هافراماسون

و در  وایو ش شنویهندوان از برهما، و شی. در کدبه پدر، پسر و روح القدس اشاره دار تیحیمس نی. در دداردیمهم
 شی. در کشوندیامشاسپندان محسوب م یسه رکن اصل «شتایآشاوه»و « وهومن»و « اهورامزدا» زین انیپارس شیک

وجود دارد. « نفرتوم»و« پتاه» ،«سیمنف» «یقدم» شیاست و در ک« خونسو»و « موت»، «آمون»اهل تب سخن از 
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و نمک به  بقیگوگرد، ز زین ایمیکاشاره شده است. در علم « هوروس»و  «سیریاوس» ،«سیسیا»به  میدر مصر قد
  .هست زیو مرگ ن یشناخته شده اند. عدد سه مظهر تولد، زندگ یعنوان سه عامل نر، ماده و خنث

دد ع نیآنچه که خلقت عالم بر آن شکل گرفته است. همچن یعنی. یتجربه و هست ،یآگاه ؛یعنی 3 گر،ید یمنظر  از
  .ه که خلقت ما بر آن شکل گرفته استآن چ یعنیبر؛ ذهن، روح و بدن ناظر است.  3

 .در خود دارد یچه اسرار  9عدد  مینیبب نیبنابر ا 9=3+3+3چرا که:  میشویم ییراهنما 9به  3از  ما

 9عدد

 9 یعنی 2به توان  3

  (9=7+2) 27 یعنی 3به توان  3

  (9=1+8) 11 یعنی 4به توان  3

 (9=3+4+2)243 یعنی 1به توان  3

 ...و

مثلث  ینوع 3و مثل عدد  3عدد  3خود برابر است با جمع  9و تکامل است.  انیناظر بر پا 9که عدد گفت  توانیم
کتاب چندبار به آن  نیدر هم م؟یا دهیرا د 9. ما کجاها ستهاکانیدوره  انیدر اعداد پا 9دارد.  یبیعج یرمونهاو

و ورود به  یدوران باردار  انیو پا نیشدن جنکامل  یبرا یماه است! زمان 9 یعیطب مانیزا کی. مدت میاشاره کرد
  .رونیجهان ب

 یعدد 9=7+2 یعنی 27؟ چون  21 اینبود  27مکث کردم؟ چرا  شیسال در زندان بود! خاطرتان است که رو 27 ماندال
 یسطح خاص کی 9 زی. درجهان پس از مرگ نرونیب یایدوران اسارت و ورود به دن انی. پارساندیکه او را به کمال م

  .دیاست که به آن خواهم رس

 7عدد

 7نت دارد.  7 یقیکمان. موس نیرنگ رنگ 7رنگ دارد.  7نور در منشور  فیعدد کامل، پاک و مقدس است. ط هفت
به مبعود است.  دنیاز منظر عالم همان رس 7طبقه آسمان.  7دور مراسم طواف.  7مرحله سلوک عرفان.  7شهر عشق. 

  .شد دیخواه 7 تیرگ متوجه اهمپس از م یهادر مبحث جهان

 22و 11 اعداد

 هینظر نی. طبق آخردانندیخداوند م یکه آن را مربوط به خالق و به معنا شودیم یمقدس تلق یعدد 11عدد
بعد آن بعد زمان  کیو  یاست که ده بعد آن ابعاد مکان یبعد 11معروف است، عالم  M هیدانشمندان که به نظر
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 11. منظور دهدیم لیرا تشک« َاَبرجهان»به نام  یز یو اسرار آم یمجموعا حوزه نامتناه یبعد 11 یهست نیاست. ا
  .میبعد آن هست 3بعد است که ما درحال حاضر تنها قادر به درک  11بلکه منظور  ست،یجهان ن

 دیتول 11:11که  یانرژ  .آوردیبه ارمغان م تانیرا برا یورود به حوزه آگاه دیکه نو یمعروف است. کد یدار یبه کد ب 11:11
  .(11+11) ردیگیاز آن نشأت م زین 22دارد و  ییاست و همگرا کیرمونهاکندیم

ما خود در برابر ش یاست، بلکه نماد به خود اوردهینکرده و آن را به وجود ن ییکس نمادگرا چیه دیداشته باش ادی به
. دهندیرا برحسب حروف ابجد به خدا نسبت م 22و  11زین ی. در مکاتب قرآنکندیو توجه تان را جلب م ردیگیقرار م

 . 22برابر است با عدد« هو ای» جهیو در نت 11هم برابر است با  «ای( » 7و= 1)ه =11عدد هو =

 لیدل نیروست و به هم نیاعداد از ا تیکه عالم بر آن مبنا خلق شده است. اهم یارتعاش است. ارتعاشات نهایا همه
 یرا در درجه بند 33و22و11. اگر به عنوان مثال ابندیدست  هابه آن کردندیتالش م خیدرطول تار هااست که انسان

. البته کنندیم یتلق طانیرا به عنوان نماد ش 777 ایو  دیکنیمها مشاهده ها و گروهفرقه یو مراسم و مناسک بعض
 هرچند ناقص دست یقیبه حقا هاآن تقی. درحقستین یطانیش دیدانیکه م ستین یطانیش اینحس  یعدد چیه
 درک و عدم تسلط و یکج فهم لیبه دل یاعداد هستند. ول نیو استفاده از ارتعاش ا دنیرس یاند و در تالش برا افتهی

 یکیخود در تار هاانسان نیعالم هستند و از آنجا که ا ییبه قدرت خدا دنیرس یدر تالش برا هاآنیمفهوم تیماه
 آورندیو از آنجا به وجود م دانندیقابل کنترل م ریغ ایو  کیو قدرت نهفته در اعداد را تار رویرار دارند، لذا نذهن شان ق

 .شوندیوحشت زده م

از  22در روز  یخرد جمع کیکه به صورت  رانی. انقالب ا11بشر بود و نه قدرت عدد  یخرد یسپتامبر محصول ب 11 
 یمحصول یبرقرارکرده رخ داد ول تیبا مرکز الوه کردیکه گمان م یاه و به جهت اتصالرخ داد، به طور ناخودآگ 11ماه 

  !عکس داد جهیناقص و نت ،یعدم رشد خرد و آگاه لیکرد به دل دیکه تول

مت و البته ما به آن س ابدیکامل  یو اسرار آن برود که برخود به عنوان خالق، آگاه روین نیبه سمت ا یزمان دیبا بشر
  .میحرکت درحال

اطراف تان برحسب اعداد  طیتمام مح ،یقیموس یها، نتهاما انسان DNA عالم هستند و یهااعداد، کد قتیدرحق
 یالگوها زین ایامواج در ایها اشکال مانند سنگ نیترنظم یدر ب یساخته شده اند. حت یمنظم هندس یو الگوها

  .نظر برسد نظم به یاز منظر ما ب دیوجود دارد که شا یمنظم

. نندکیم انیرا نما تیسطح و فرکانس موجود یو بزرگتر از خود عدد بودن شان دارند. به نوع ترمیعظ یمفهوم اعداد
 یفرکانس مشخص یخود رو یویراد میخاص قرار دارند که با تنظ یفرکانس عدد کی یکه رو ییویراد یهامشابه کانال

  .داشت دیخواه یرسن فرکانس دستآ یخاص و متنوع رو یهاشما به برنامه

دو  نیهماهنگ هستم. وجود و حضور ا 22و 11. من با عددکنمیبازگو م تانیبرا زیدرمورد خود را ن یشخص یا نکته
نه پشت صح گاهیمنشأ و جا ییدارند. گو باالتریمن مفهوم یاعداد برا نی. اشودیم دهیمن به کرات د یعدد در زندگ
 ییهاخود رد پا و نشانه یو برا میکد تنظ نیا یرو ارهیس نیبه ا نو من خودم را قبل از تولد و آمد کشندیام را به رخ م

برنامه  شیپ چیکه ه یبود؛ درحال یالدیم 11از ماه  22کتاب از روز  نی! آغاز نوشتن ااورمیب ادیبه جا گذاشته ام تا به 
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ان شروع به نوشتن کردم و تا چند روز پس از آن متوجه و شروع آن نداشتم و در آن روز فقط ناگه جادیا یبرا یخاص
 .نبودم زیتقارن ن نیا

نمودم.  زین نیصفحه الت جادیبه ا میزبان داشتم، تصم یسیانگل کیکه از  یو از بازخورد لیآن که درهمان اوا ترجالب
 یبه سال شمس11از ماه  11روز  اقیمتن دق نیماه بعد انجام شد! و هم 11در روز  یقبل میبدون تصم زیآن ن جادیا خیتار

  !نوشته شد

الم ع یهاهمه کد هانیوجود ندارد. ا یتصادف زیچ چیهستند. ه یتصادف هادمانیچ نیا دیکنیگمان م یبه راست ایآ
 دیبه بعد خواه نیاز ا ایو  دیها داشته انوع برخورد نیبا ا یادیمواجهه ز دن،یاز شما بدون فهم یبرخ دیهستند. شا

  .تداش

به تمرکز و  یشما و جهان اطراف مطرح شد و لزوم نیب یرابطه حس کی یو برقرار  ییآشنا یمطلب صرفا برا نیا
  .دی. شما فقط توجه کنشودیخود برقرار م. ارتباطات خودبهدیروابط و اعداد ندار یرو ادیز یذهن یر یدرگ

و اطالعات  اتیشامل خصوص DNA گفت که توانیم یدارند. به طور خالصه و عموم ییآشنا DNA با تیاکثر امروزه
 ریبتوانند بر آن کنترل داشته و رنگ چشم و قد و وزن و سا ندهیدر آ دوارندیشماست و دانشمندان ام یکیکامل ژنت

  !دهند رییمشخصات فرزند شما را به دلخواه تغ

DNA  شودیشناخته م ییدوتا یرشته ا بیترک کیمتفاوت و منحصر به فرد است و به صورت  گریکدیهرکدام از ما با .
 یدرصد باق 97را کشف کرده و  DNA تنها سه درصد از کل یاست علم امروز  نیا قتیهمه ماجراست؟ حق نیا ایاما آ

 دهیآن د انیپرابهت که تنها چند چراغ روشن در م شآسمان خرا کی! همچون داندیاستفاده م یو ب دیمانده را زا
  !اموش هستندهمه خ هیو بق شودیم

ند چ یوجود داشته باشد، آن را به مرور زمان و ط یا دهیفا یب زیخلق شده که اگر چ یبدن انسان به گونه ا زمیمکان
حفظ  هاهمه نسل و گذشت سال نیا یرا در ط یو اضاف دی. پس چرا ما هنوز آن بخش زاکندینسل دفع و خارج م

ان مانده است. دانشمند رفعالیسال است که غ انیلاست که سا گرید ییپنج رشته دوتا یآن بخش اضاف م؟یکرده ا
 یها پرشته نیا تیمطرح کردند که اگرچه تا امروز به ماه 2229در سال  یموضوع را در کنفرانس نیبار ا نیاول یروس

 االحبه آن اصط خود مشاهده کرده اند که یکیالکترون یهاکروسکوپیم ریها را زرشته نیاز ا ییهاهیسا ینبرده اند ول
DNA ندیگویم هیسا.  

همه آن  ردیآورد که بپذ رونیب هیببرد و آن را از سا یپ گریرشته د 12آن  قتیقادر خواهد بود به حق یزمان علم
فقط  کهنیاز ا یواالتر  اریمقصود بس  DNA .در ارتباط است هاانسان یو معنو یبا بخش احساس رفعالیغ یهابخش
  .از بدن انسان باشد دارد و ساده هیاول یطرح

و  و مراکز دهندیبه قلب خود گوش نم گریست دهاسال هاآن که انسان لیگونه که قبال هم بارها گفتم به دل همان
 ناقص یو معنو یکه از لحاظ روح یکرده اند، باعث شده ما در جهان لیمربوط به قلب خود را تعط یارتباط یهاکانال
اعث ب نیو هم افتهیکاهش  یادیز زانیو شفابخش ما به م یودشه یهاییو توانا میکن یندگکمبود است، ز یو دارا

  .میخود بهره ببر یو مغز  یفکر  ییدرصد از توانا 12از کمتر از  شودیم
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رشته و در آن صورت آن انسان به عنوان  2رشته باشد نه  12 یدارا دینقص با یانسان کامل و ب کی DNA یعنی نیا
 یدارا و ریپذ بیو آس فیمتفاوت از انسان ضع اریانسان کامل بس کی یشناخته خواهد شد. معن یروحانموجود  کی

خواهند نهاد، نسبت  خودیفراتر از منطق علم اریبس راکه پا  ندهیآ یهااست و قطعا انسان یامروز  یروح یهاکمبود
  .ناکارآمد قضاوت خواهند کردپا افتاده و  شیپ یبه عنوان موجودات میبه اجداد خود که ما باش

 یدرمورد ماست. بخش یار یبس یهایشگفت یو خاموش بدن ما حاو دهیفا یو ب دیبه اصطالح زا DNA آن قتیدرحق
 یجارباز تمام ت یو تسلسل تاکنون است! کتابخانه ا یزندگ نیما از زمان اول یهایزندگ خچهیاز تار یاز آن کتابخانه ا

ه که انسان داشت یادیز یروح یهاییمتعدد و جا به جا یهایاست و درتمام زندگ ازین یعالبه حالت ت دنیرس یکه برا
  .است DNA یو معنو یهمان بخش اصل نیاست. ا رهیشما موجود و ذخ DNA یگانیدر با هانیاست. همه ا

هندسه، اعداد،  ت،یمعنواز  یقیعم یمفهوم تیماه لهیبه وس هاوجود دارند و ارتباط آن یجهت تعال ییکدها DNAدر
است  و جالب میهست یانسان روحان کی میباش یکیزیانسان ف کیاز آن که  شی. ما بشودیو رنگ برقرار م یقیموس

 یهافرکانس یسر  کیارتباط دارد و  DNA یبا فعال ساز  هاموجود در آن یهامبحث اعداد و فرکانس دیکه بدان
خود  یکد و تکرار آن در زندگ نیمتوجه ا دیو مربوط هستند. شا ریدرگ DNA با سطوح مختلف یاعداد خاص به نوع

  !دیباش رایعالم را پذ ییخوشامدگو د،یقرار گرفته ا یدار یب تیصورت شما در وضع نی. درادیشده ا

 افتینخواهد  یآگاه DNA آن قسمت اعظم تیحرکت کند، از ماه قتیحق نیکه علم نخواهد به سمت ا یزمان تا
هست. متاسفانه  زیو غرور علم ن دهیشامل ذهن خواب یدار یقرار خواهند گرفت. ب هیآن همواره در سا یبراو مجهوالت 
 ییو چنان تابو کشندیم یبلند یوارهاید دانندیم یآنچه آن را خارج از منطق علم یو بررس رشیدر پذ یجوامع علم

قرار  و مورد تمسخر خودیترس به خطر افتادن اعتبار علمباور هستند از  نیهم که بر ا یکه دانشمندان کنندیم جادیا
  !نشوند یقاتیمحدوده و حوزه تحق نیوارد ا دهندیم حیترج یمراجع علم ریگرفتن سا

 یاز ین ،یعروج و تعال یبه حق و برا دنیرس یسو دارد. برا نیبه باور و حرکت به ا ازیجهش و تکامل خود ن یبرا علم
در  عیشا اریو بس انبری. راه حل مستین یو روح یو تحمل مشقات جسم یج و عذاب و سخترن ای یشیبه مسلک درو

درونتان و با  یمعنو یهاچهیکه با باز شدن در ی. دانششودیشده که آن هم با دانش فعال م نهیدرون خودتان نهاد
 ستیقادر ن جهیر نداده. در نتقرا یا هیروح عالم سهم یاما برا ،ی. دانش ناقص امروز شودیشدن آن فعال م داریب
 ییهاییبه چه توانا دیانسان با فعال شدن هر رشته جد دیدانیم ایدرصد از توان خود را استفاده کند. آ 12از  شتریب

 یو معنو یو هم روح یکیزیو ف یهم درحوزه جسم هاییتوانا نیا رسد؟یاست م هیما به معجزه شب یکه از منظر فعل
  .خواهد بود

حفظ سالمت کامل در  یی. بدن انسان تواناستیدر کار ن یمار یب گرید ،یاضاف یهافعال شدن آن شاخه رتدرصو
و ساخت  میترم ییبدن انسان توانا رایز ست؛یدر کار ن یرا دارد. نقص عضو هاروسیو نیترانهیبرابر هجوم وحش

 گری. دشودینم یر یاقبت، دچار مرگ و پمر واصول  تیقطع شده خود را دارد. بدن انسان درصورت رعا یمجدد اعضا
و به خواست خود انسان در  یکامل روح ینخواهد مرد. مرگ تنها با آگاه یمار یبه واسطه اتمام طول عمر و ب یانسان

 یخواهد کرد. کنترل کامل دای. انسان قدرت عروج و صعود به سطوح و ابعاد مختلف جهان را پدهدیمراحل رخ م یط
  .ممکن خواهد شد د،یدانیم رممکنیو غ یباف الیخواهد داشت و خالصه هرآنچه اکنون آن را خ سامبر ذهن و اج



 
 

61 

 و خدایی که در این نزدیکی است

 122داده شده. استفاده کامل و  یاست که درتمام مذاهب به بشر و پس از آمدن منج ییآشنا یهاهمان وعده نهایا
  ...نیبر زم یو ساخت بهشت هاانسان یهاییدرصد از توانا

شد تا پله پله ر شودیچرا به بشر فرصت داده م ست؟ی: پس چرا اکنون فعال ندیپرسی. مدین داردر ذه یسوال قطعا
و  هاتیمرتکب چه جنا DNA رشته 2فقط و فقط با فعال بودن  یخود را باالتر ببرد؟ بشر فعل یکند و سطح آگاه

د. دهد و باورکن صیخود را تشخ یزندگ اتیهیبد ستهها و تجاوزها که نشده است. بشر هنوز نتوانها و ظلمخشونت
. هنوز بر نفس خود، بر خشم نگردیم یو ناباور  دیهنوز درمورد روح خود و درمورد خالق و مخلوقاتش با شک و ترد

 یاست. بشر عالوه بر نابود دهیرا نفهم یزندگ یواقع یخود، بر ذهن خود، بررفتار خود مسلط نگشته و هنوز معنا
بشر قبل از آن که  نیاگر هم شودیکشتن نسل خود و هم نوعانش است. حال چه م همچنان درحال خود ارهیس
 دایمافوق دست پ یقدرت نیبه چن کردیم دایرا پ شیهاخود و کاربرد یهاییاز توانا یحیدرک صح تیو قابل اقتیل

  !کندیم بودنا یرا در ظرف مدت کوتاه ی! منظومه شمسچیکه ه نی. زمدیدانیکند؟ خود م

نون . اکیمگر با رشد درون ابدیشگرفش دست  یهاییها و تواناآن رشته تیبه ماه ستیپله پله! بشر قادر ن پس
هستند.  گرانید یدارساز یفعال شده و درحال ب نیدر سرتاسر زم ییگرفته و محافظان روشنا دنیتاب نیبر زم ییروشنا

 یا یزندگ ریدر مس افتهیجهش  ی. نسلدیمنتقل کن را یآگاه نیرو ا شیآنگاه نوبت شماست که به فرزندان و نسل پ
 ندیفرآ نیبعد و درطول ا یهارشد کند و آنگاه آن نسل به نسل یهانیک یتوسط شما با آگاه ستیبایقرار گرفته که م

و  میدرون هست یدار یبود. ما اکنون در مرز ب میفرزندان بشر خواه DNA گرید یهاشاهد فعال شدن رشته جیبه تدر
  .است یر یبزرگ درحال شکل گ یر کا

به  یاهگوناگون گ یهاقهیواکنش نشان ندهد. هرکدام شما با سل یقیکرد که به موس دایرا بتوان پ یندارد کس امکان
 اریاخت یب ای دیشویو محوش م دیدانی. آن را آهنگ روح خود مدیشد دنشیکه مست شن دیبرخورده ا ییهایقیموس
چه » تمیاز شما ر یبنا شده. بعض یقیموس هیعالم مان برپا وما  رای. زدیکنیم دایپ دنیبه حرکات موزون و رقص لیتما
موزون و  ییرا به عنوان صداها ایباران و موج در زشیر یبرگ درختان و صدا یالپرندگان و وزش باد البه« چه

  .دیبریو از آن لذت م دیدهیم صیتشخ یقیموس کیهماهنگ همچون 

آن  دنیو شن یقی. خب چرا؟ چرا انسان به سمت موسبرندیبهره م زین شنیتیمد ناتیها در تمرصدا نوع نیاز ا اتفاقا
 هامایو هواپ هالیاتومب یتحمل صدا دی. نسل جددینیبیبه گوش م یروزها همه را هندزفر  نیدارد؟ ا شیهمه گرا نیا

همه  نیا یال به ال عتیطب یو صدا تمیر را ندارد. یو بشر  یشده گوشخراش مصنوع دیتول یو انواع صداها عیو صنا
  .گم شده است یصوت یآلودگ

  !یقیموس یعنیجمله؛ عالم  کی فقط

 جهینت نیبه ا ی. دانشمندان علم ستاره شناستیتا ابد نشینواخته شده. از لحظه آفر یقیموس یعالم بر مبنا کل
قوس چون نا یینواخته شد. نوا یقیت موسن کیآرام به صورت  ییبنگ با نوا گیهمان ب ای نشیاند که آفر دهیرس

 12هم کردند. البته فرکانس آن را  یساز  هیآن را شب یدارد و حت انیمنتشر شده و اکنون در تمام فضا جر جیکه به تدر
ارگان اند که ست دهیعق نیمحققان بر ا نی. همچنردیگوش انسان قرارگ ییبار ارتقا دادند تا در محدوده شنوا 42به توان 

در  را یطوالن اریبس یر یمس دیصدا با نیآنکه ا لیبزرگ دارند؛ اما به دل یقیموس یمانند سازها یصل ارتعاشاتدر ا
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ها . اصوات و نواها نه تنها در اعماق فضا، بلکه در مولکولمیستین هاآن دنیکند تا به ما برسد، ما قادر به شن یفضا ط
 !DNA یعنی اتیمولکول ح نیترزیآن، خصوصا در شگفت انگ نیتردهیچیتا پ نیترشده اند. از ساده افتی زیها نو اتم

دستگاه اسپکترومتر مادون قرمز و  لهیبه وس DNA و با ثبت ارتعاشات مولکول یعلم شاتیآزما یدر ط دانشمندان
 DNA یهافرکانس هارا به صوت ترجمه کنند. آن DNA کرده اند ارتعاشات یسع یقیها به نت موسفرکانس لیتبد

 بایز اریسب یقیموس کی یبود. خروج زیشگفت انگ جهیسلول را به نت ترجمه کرده و شروع به نواختن کردند. نت کی
انسان  DNA بیترت نیخواهد بود و به ا تردهیچیپ شیهاسلول یباشد، صدا ترافتهیتکامل  یبود! هرچقدر موجود

  .است اریتمارع یقیموس کی

خود گوش دادند کامال مسحور  DNA یقیاز افراد که به موس یار یکردند. بس شیز افراد آزماا یادیتعداد ز یرو هاآن
 یقیو موس هااز درون آن یینوا یقیموس نیاذعان کردند که ا گرید یکردند. برخ هیگر جانیاز فرط ه یشدند و برخ

نمونه از  کیرفته و به   parsitop. persiangig. com تینمونه به سا یبرا دیتوانیشان است. شما م یزندگ
 .دیگوش فرا ده DNA کیشده توسط  جادیا یقیموس

 یقیموس نیبه وجود آمده بود. ا DNA رشته از 2تنها براساس  نیشما بود. ا یکل وجود یقیاز موس یتنها بخش نیا
را برعکس فوق  شیدانشمندان سپس آزما قاتیاست. در ادامه تحق ریهنوز کامل نشده و اصل و کل آن وصف ناپذ

 DNA رشته کیگرداندند و بر (DNA سازنده یاواحده) دهایرا به نوکلئوت یقیموس کی یهانت یعنیانجام دادند. 
 ها! آنشدندیم یسرطان یهاژن هیشب DNA که ناهنجار بودند پس از ترجمه به ییهایقیموس کهنیساختند. جالب ا

 نیا و عالوه بر کنندیم دیتول یمغشوش و ناهنجار  یصداها یسرطان یهابافت یهاکه سلول دندیرس جهینت نیبه ا
 یراتییتغ ،یدر معرض صداها و امواج صوت یسرطان یهاثابت شد که قرار گرفتن سلول یار یبس یهاشیدر آزما

 هایار میع بنو نیا یدرمان، برا یقو لیپتانس کیرا به عنوان  «یآوا درمان»که  یی. صداهاکندیم جادیا هادرآن یاساس
  .کندیمطرح م گریو موارد د

دنبال کردند. هر خانم به مدت سه ساعت در روز  نهیمبتال به سرطان س ماریدو ب یرا بر رو یقاتیتحق نیهمچن هاآن
 دیکامال ناپد هااز آن یکیقرار گرفتند. پس از اتمام دوره درمان، تومور  یدرمان یقیماهه، تحت موس کیدرطول دوره 

و جراح او گزارش داد که اندازه تومور کامال کوچک شده و تا حد  ندک یدوم مجبور شد تومور را جراح ماریاما بشد؛ 
  .رفته بود لیهم تحل یادیز اریبس

 میما در سالمت هست خوانندیبه صورت هماهنگ آواز م مانیهااندام یکه وقت میرسیم جهینت نیبه ا هاافتهی نیا از
 شودیمزتریداستان شگفت انگ نیو ا میکنیم یمار یما احساس ب خوانندیشان آواز م میخارج از تنظ هاکه آن یو وقت

 DNA منحصر به فرد هستند و DNA کیو فقط  کی یدارا ندهموجود ز کیبدن  یهاکه تمام سلول میاگر بدان
نوشته شده  ژهیو یده آهنگمعناست که در هر موجود زن نیبد نیمتفاوت است و ا زین یگر ید DNA با یهرموجود

  !منحصر به فرد هستند یهمه مشغول نواختن آهنگ یاست و در تمام هست

منتشر  در فضا یبه راحت یقیموس نیکه ا ردیگیقرار م ییدر فضا یاز بدن فعل ییکه روح پس از جدا دیبدان دیبا یآر 
  .شودیم دهیشنوجود داشته و  یقیموس ،یعوالم بعد یرو در سراسر فضا نیو از  شودیم
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ن را آ ای کندیو دور م ینه یقیشما را از موس یاحمقانه ا لیکه به دال یقانون ای یدولت ،یمذهب ،یکه هر فرد دیبدان
با  دیرا با یکیتار نیمطلق قرار دارند و ا یکیدر تار ها. آنکندیم یانسان را نف یقیمفهوم حق کند،یبر شما حرام م

 دیبدن شما را خاموش کنند. هرگاه دلتان خواست برقص یقیپوچ، موس رآن افکا دیه ندهبرد. اجاز نیاز ب یقیموس
که  یقیمتن باشم و ناگهان موس نیاگر وسط نوشتن هم ی. حتدهمیاست که من انجام م یکار  نی. ادیپس برقص

 تذو ل رقصمینگ مو متناسب با آن آه شومیو مرا به وجد آورد، بلند م ندیبر روحم بنش برمیلذت م دنشیاز شن
  .نمیبیآن رقص است که شکوه عالم را م انی. من در مبرمیم

 یقیموس زینوجوان ن کیو خاص را دوست داشته باشم و  میمال یقیموس کی. ممکن است من به عنوان مثال بله
و  دیدج ینوجوان فضا کی یآن برا یناهنجار و گوش خراش باشد. ول اریمن بس یبرا کایمتال یقیرا و موس کایمتال

را  یز یچون چ ایآ م؟یبگو یطانیخراشش ش گوشاز آن نوع  یحت یقیبه موس توانمیم ایکند. آ یرا تداع یلذت بخش
. ستین یطانیش یا یقیموس چی. هریخ رم؟یبگ یگر یحق را دارم که حق انتخاب را از د نیا دانمیخوب م ایمن بد 

توسط من انسان انجام  سهیمقا نیو ا بایو آن را ناز دانمیم بایرا ز نیا. من ستین یاله یرمونهایآن فقط دارا
عالم تشابه و تطابق دارد به شما کمک  یرمونهاکه با یقیوجود دارد. موس هایقیتفاوت در موس کی. فقط شودیم
آن  یکند. برا کینزد رونیدرون شما را به ب تواندیکه م دیرا تجربه کن ییهاو حالت دیبرو یبه سفر برون کندیم

که جبر  یهمچون خودش دارد. ذهن روشپرخ یبا ذهن یبه زعم ما خشن و ناهنجار، تناسب یقینوجوان، آن موس
و  فیکودک ساده و لط خواهدیو از او م کندیم ینیجهان زم نیقوان رشیاطرافش او را وادار به پذ طیو مح یزندگ

  !روح آماده کند یپرنوسان و خشک و ب یزندگ کی یدرونش را فراموش کند و خود را برا یاله

 کند،ینم رفتنش رونیبه باال رفتن و ب یآن است که کمک رادشیاست و تنها ا یدرون راتییتغ نیتناسب ا یقیموس آن
 شتری. او بکشاندیبه داخل م شتریاو را در درون و دور خود و هرچه ب چرخدیکه به دور خود م یبلکه همچون گرداب

او  یچون خودش با خودش تنهاست باالخره زمان دهدیمبه او احساس آرامش  نیو ا رودیدرخود فرو م شتریو ب
  .دیعالم را خواهد شن یقیکند. پس آنگاه او هم موس یدارد برون فکن ازیکه آنجا فقط خودش است و ن دیخواهد فهم

 یقیسمو نیبزرگتر یی. شما هنرنمادیالم هستع یقیاز موس یشگفت کی شما از دام هر که! هاانسان یا دیبنواز پس
  .دیدان عالم هست

خواهم  ندهیاز آنچه درگذشته به شما گفتم و از آنچه در آ ییهانگارش خود همواره در هر متن نشانه وهیدر ش من
  .کنمیآن را حفظ م یا رهیو ارتباط زنج گذارمیگفت م

 ییهاهستند. انسان یستاره ا یهاهمان انسان هاکردم. آن نیدر زم ییبه محافظان روشنا یصفحات قبل اشاره ا در
را  یرگبز یبزرگ نور افشان یکار  یبرا تیو درنها شوندیکه از لحظه تولد مثل شما متولد شده اند. مثل شما بزرگ م

  .ابندیارتقا  یاره است ییهابه انسان نیچن نیا زین گرانیهمه آن د ات کنندیآغاز م نیزم یرو یهابا کمک همه انسان

 یبا سطح فرکانس عال ییهاایاز دن هاآمدند. آن ارهیس نی( به ای)بلور  یستالیوکر لگونینوع ن 2بر  یستاره ا کودکان
 نیسنگ یاز خواب هاآن یدار یو ساکنانش و ب نیبه منظور کمک به زم «ژهیو تیمأمور»گروه  کیو باالتر و به عنوان 

  .ندیآیم نجایباالتر به ا یبا بعد «دیجد نیزم» کی رتل و تولد دوباره به صوانتقا یو برا یو طوالن
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 یلیهستند که به شکل کودکان ن ییهاشده اند. گروه نخست آن لیاز دو گروه تشک یستالیو کر لگونیساالن ن بزرگ
 شوندیم یکیزیو ف یمعنو یدگرگون کیدستخوش  هاهستند. آن یستالیآمده اند و اکنون درحال انتقال به کر ایبه دن

 وندیپ یالستیاز موج رو به تکامل، آنان را با کودکان کر یبخش عنوانو به  کندیم داریب هارا در آن یستالیکر یکه آگاه
  .دهندیم

 با سخت ایرا کسب کرده اند و  هاآن ایآمده اند؛  ایبه دن هاصهیخص نیکه بدون ا شودیرا شامل م یدوم افراد گروه
 ییاتوان نیشما ا یآن است که همگ یبه معنا نیهستند. ا هافرا گرفتن آن ریمستمرخود در مس یر یگیو پ یکوش

امل شما تک ریدر مس یقدم بعد هایستالیو کر هایلگونین دهی. پددیگروه نوظهور باش نیاز ا یکه جزئ دیبالقوه را دار
  .تا راه را به شما نشان دهندهستند  نجایا هااست. آن یانسان یهابه عنوان گونه

و  یلین . افرادترندکیشان نزد یاصل و منشأ اله ی. به بازشناسارترندیهستند هوش یچه کس نکهینسبت به ا هاآن
و به  شوند میسه گرانیتا با د آورندیم ارهیس نیارتعاشات را به ا نیتنها با حضورشان ا ها. آنیستالیکودکان کر

  .شوندمنتقل  دیارتعاشات جد نیبه ا دکننیکمک م گرانید

 . چشمان نافذ و جذابکندیافراد را به خود جلب م شتریکودکان توجه ب نیا فیکه در برخورد با هر دو ط یز یچ نیاول
 دینکی. احساس مکندیم زمیپنوتیشما قفل شده و شما را ه یبر رو هاست. چشمان آنهاتر و داناتر از سن آنو عاقل

با محبت، مهربان و بخشنده  اریبس ،یشاد، دوست داشتن هاآن کودک قرار گرفته است. آن دیدر معرض د چشم تان
  .دارند یدر زندگ یحساس بوده و اهداف مهم اریها، بسنسل نیا یهستند. هر دو

کردن شان نابود  یجنگ جو دارند، چون هدف جمع یروح هایلیاست. ن شانیدر خلق و خو هاآن یاصل تفاوت
 یو ب یآموزش ،یسنت ،یحکومت یهاهستند تا نظام نجایا ها. آنندیآیبه کار ما نم گریکه د استیمیقد یهانظام
 دیسخت و دشوار است که باور و عقا اریبس نیا ورا باطل کنند  یاله یهاشهیو اساس و فاقد ر هیپا یب یقانون

که مزاحم  یهمچون کس هاخفته به آن یهاچون آنگاه انسان ند؛یاو اصالح نم رییرا تغ هانادرست در اذهان انسان
 یکم دیراسخ و مصمم و شا یبه عزم ازین هاهدف آن نیبه انجام رساندن ا ی. برانگرندیشده م هاخواب خوش آن

  .دارند ییتندخو

 اریداشته باشند؛ اما بس ییهایکج خلق یشادمان و آرام هستند. ممکن است گاه یستالیمقابل؛ کودکان کر در
  .ودشیم یدچار بدفهم گرانیتوسط د زین یستالیکودکان کر یو ذات یروحان یها. موهبترندیبخشنده و سهل گ

 یهاو الگو لههایهارنگ یدو نسل داده شده که به درست نیخاطر به ا نیبه ا «یستالیکر»و  «لگونین» یاسام نیا
ن روش یهارنگ دارند که نشان دهنده موهبت یلیو پرتو ن لهها،یلگونین یها. انسانندکیم فیرا توص هاآن یانرژ 

 یبه ابعاد باالتر انسان آگاه نیاشباح و ارواح را دارند. همچن ،یانرژ  دنید ییتوانا هااست. آن یو شفاده ینیب
  .دارند

پ راست و چ مهیبه ن یبوده و اغلب قادرند به راحتخالق  ها. آنترندنیتر و روشن بتر، حساسذاتَا، باهوش هایلین
 ییو ماجراجو وتریو کامپ یمرتبط با تکنولوژ  یهانهیحال مهارت در زم نیو درع یذوق هنر  هاکه به آن ابندیمغز دست 

  .بخشدیم
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ه هم ب هانرنگ دارند. آ ییطال یپرتو ایرنگ  فیط نیرنگارنگ با چند ییهالهها،یستالیکودکان کر گریطرف د از
قدرتمند  اریبس هاییها و تواناموهبت نیبا ا هایستالیکائنات است تعلق دارند. کر یآگاه انگریعالم که نما یابعاد باال

 فتهیش نینسل همچن نیباشند. ا توانندینور و صوت م یهانهیژه در زمیاستاد خلق کردن بو هاو خالق هستند. آن
 و جواهرات هستند. هاستالیکر

 لگونین یهاخاص کودکان و انسان یژگیو

 هند . اگر هم بروز ندکنندیرفتار م نگونهیو اغلب ا ندیآیم ایدن نیاز جالل و شکوه و شاهانه به ا یبا احساس هاآن
  .بر عهده داشته اند نیاز ا شیکائنات را تا پ ییفرمانروا کنندیاحساس م یبه نوع

 ندکنیاحساس را ندارند تعجب م نیا گرانید نکهیدارند و از ا نجایوجود در ا از حضور و یستگیاحساس شا هاآن.  
 ای ینیرزمیانسان غ کیخود را  یاغلب و در قالب شوخ«. هستند یک هاآن» ندیگویخود م نیاغلب به والد هاآن 

  .دانندیفرشته م کی
 ییهاانسان یمشکل دارند، آن هم از سو یفکا حاتیبدون توض نشیگز ای تیصالح دییبا اقتدار محض و تا هاآن 

  .را هم ندارند یآگاه زانیکه حداقل م
 مشکل است هاآن یاز کارها را انجام نخواهند داد. به طور مثال؛ منتظر ماندن در صف برا یسر  کی یبه سادگ.  
 رده را سرخو هاآن د،ستنین یو نوآور  تیمختلف که محتاج خالق یهاو رسوم و سنت فاتیمربوط به تشر یهانظام

  .کندیم
  کنندینم یرویپینظام چیو از ه« سنت شکن هستند»اغلب درخانه و مدرسه.  
 بودن، اغلب  یمشرب و اجتماعرغم خوش یمشابه در اطراف شان نباشد عل یهمانند خود و با آگاه یاگر افراد

 نیندر چ ها. آنکنندیرا درک نم هاآن هاسانان ریسا کنندیو درونگرا باشند. احساس م ریگوشه گ دهندیم حیترج
  .را دارند نیزم ارهیاحساس غربت در س یتیوضع

 نهیو بب ادیصبرکن پدرت ب: »دهندینشان نم یبه دنبال دارد واکنش خوب «ریگناه و تقص»که  یتیبه نظام ترب هاآن 
 «یچه کار کرد

 پروا هستند یو ب حیو صر کشندیرا ابرازکنند خجالت نم شانیازهاین نکهیاز ا.  
 کنندیدرخود احساس م هافراتر از ادراک انسان یو قدرت رندیگیم می. آگاهانه تصمکنندیآگاهانه صحبت م. 

  .هستند رگذاریتاث ینیزم یزندگ یبر امور و رخدادها کنندیاحساس م

 یستالیکودکان کر  یهایژگیو

 هستند یو نوجوان یو اکنون دررده کودک فتای دیخواه دینسل جد نیمتولد انیرا درم هاآن.  
 رسندیتر از سن شان به نظر متر و داناداشته و عاقل رایپرجاذبه و گ یتیشخص.  
 نیبه کالم آهنگ یادیز شی( و گرایسالگ4ای3) ندیبه حرف آ ریاز صحبت کردن آواز بخوانند و د شیممکن است پ 

  .دارند
 کنندیارتباط استفاده م یبرقرار  یابداع کرده اند برا که خود یو زبان اشاره ا یپاتاز تله.  
 داده شوند صیتشخ« اسپرجر»و سندروم  سمیممکن است به اشتباه مبتال به اوت.  
 هستند نیآرام و مت.  
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 و همدل هستند ارحساسیبس.  
 دارند یکیارتباط نزد واناتیو ح عتیبا طب.  
 دهندیبروز م یاز شفاده ییهانشانه.  
 عالقه مند هستند اریو جواهرها بس هالستایبه کر.  
 کنندیگذشته صحبت م یو خاطرات زندگ ییها، ارواح نگهبان و محافظان روشنااغلب در مورد فرشته.  
 به شدت هنرمند و خالق هستند.  
 دهندیم حیترج یمعمول یرا به غذاها هاوهیو آبم یاهیگ یغذاها.  
 پوشندیاس مها هستند و رنگارنگ لبعاشق رنگ هاآن.  
 یهاانیها، سرو صدا، جرها و حشره کشو آفت کش ییایمیها، مواد شواکسن ک،یانرژ یفضاها ط،یبه مح 

 دهدیم ینسبت به آنچه در اطراف شان رو زین یبه لحاظ احساس نیحساس اند و همچن اریبس یکیالکتر
  .دهندینشان م تیحساس

 راسخ دارند خصوصا  یهستند. اراده و عزم یهمچنان از درون قو یدارند؛ ول یدفاع یو ب یر یپذ بیاحساس آس
  .شوندیمتمرکز م یموضوع یکه بررو یزمان

 ه چ یبفهمند در سر و قلب کس توانندیم رسدیاز ترس افراد دارند. به نظر م یپرده بردار  یبرا یذات ییتوانا
  .گذردیم

 لگونین که بزرگ ساالن یباش داریب قیخود را از طر یو آگاه دیهست یستالیاز شما سرپرست کودکان کر یار یبس اکنون
، که منجر هامحدود انسان یفکر  یهاو چارچوب دهیپوس یهانظام هالگونیکرد. ن دیهماهنگ خواه زنند،یبر شما م

 یستالین کررا تا به آن اندازه روشن خواهند کرد که فرزندا نیمخواهند کرد و ز رانیشده را و هایکیتار شیدایبه پ
 نو دراندازند. یباالتر برپا کرده و طرح یرا در سطح دیجد ییایاز دن دیجد ییبتوانند نما

 یشفا، درمان و سالمت ،یمار یب

 . دیهست ریبا آن درگ میرمستقیغ ای میهستند که اکثر شما به طور مستق یشفا و درمان از جمله موضوعات ها،یمار یب

چه  یداستان و پشت پرده هر فرد میدانیطرف گفتم که نم کی. از میزا رو به رو هستما با دو بحث مج نه،یزم نیا در
و افراد را به صورت همان  میکنیهر فرد را تنها از لحظه تولد به بعد مشاهده و قضاوت م یبوده؛ چون ما زندگ

ند که وارد جسم شده اند و هست ییهاو روح هاتیهو هاآن یدرحال مینیبیم یزندگ کیدارند و همان  کهیاجسام
ما کامال نادرست  یها. پس قضاوت و مالکمیندار یآگاه هاقبل دارند که راجع به آن یهایاز زندگ ییهاخچهیتار

 یگه زند ک یراتیبا وجود تاث یو حت گریاز طرف د نیاست. همچن دهیچیگسترده و پ اریبازه بس نیاست. خصوصا که ا
 دیو تهد هایمار یاز ب یادیاش دارد، بخش موثر و ز یو سالمت فعل ینوع زندگ یرو یهر فرد یقبل یهاو انتخاب

. گسترده است اریبازه هم بس نیو برطرف شدن است. ا رییکه قابل تغ دهدیسالمت جسم از طرف خود آن افراد رخ م
و  کلمات نادرست انیبا ب یار یانجام شود: بس دیامطلب توسط خودتان ب افتیدر یول دهمیم حیبه اختصار توض

با  اهاز آن ی. برخندیافزایرا خلق کرده و هر روز بر قدرتش م هایمار یاحساسات نادرست، آن ب انیبا ب گرید یار یبس
خود به کرات و با آه  یمار یرا دارند. از ب انیحس ترحم اطراف ختنیدر جلب توجه و برانگ ینشان دادن خود سع ماریب
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خودآگاه عمال به طور نا ها. آنکنندیم جادیرا ا یمار یو عالقه به ب یدرون خود وابستگ بیترت نیو به ا برندیو ناله نام م
 احساساتشان کرده اند.  یاجرا یخود برا ستمیاز س یرا دوست دارند و آن را جزئ یمار یب

به وجود  را یمار یبر ضد سالمت خود ب یو ناسپاس یناشکر  انیجمالت اشتباه و ب انیمرتبا با ب زین گرید یبرخ آن
دوست  ای ستمیبا ایبروم  ییجا ادهیپ یوقت دوست ندارم پا چیمن ه دیسالم داشته باشد و بگو ی. اگر پاهاآورندیم

د به ادامه کارکرد خو یلیزتمایو پاها ن دیخواهد رس شیقلبش به گوش پاها یقطعا صدا نم،یجا بنش کیدارم فقط 
و  منیبیدر اطرافم نم یفرد قابل توجه ایمنظره قشنگ  چیمن ه دیگر بگوا  اینخواهند داشت و فلج خواهند شد. 

خود را متوقف خواهند کرد و کور خواهند شد.  تیفعال شیهاقطعا چشم برم،ینم یها و زندگرنگ دنیاز د یلذت
 گونه افراد نزد خودشان است. با اصالح رفتار، گفتار و احساسات خود.  نیادرمان 

 ای ردیگیزود سرطان م ای ریقطعا د کشدیم گاریس یفرد یاست وقت یهیهم بد یسالمت فرد مورد بهداشت و در
 تیحال آن را رعا نیو درع دانندیرا همه م نی. اشودیم یخشم خود را مهار کند دچار سکته قلب تواندینم یوقت
 ینوعمص یبا ابزارها یمار یب یمداوا نگران به دنبال ووحشتزده  یمار یو تنها بعد از قدرتمند شدن و بروز ب کنندینم

 . دهندیمحل رشد و نمو م یمار یحس ترحم به آن ب ختنیهستند و هم زمان با جلب توجه و برانگ ییایمیو ش

ن در درون و برو ییهایمار یب شیدایاشاره کنم که مستوجب پ زین یگر یمهم و پنهان د اریبه عوامل بس خواهمیم اما
 ،یغرور، افراط، حرص و طمع، کج خلق ،یچون نفرت، ترس، نگران یو مخرب یاحساسات منف . بروزشوندیجسم افراد م

 نیتراز مخرب یکیهستند. نفرت،  هایمار یب یمولد اصل یاخالق لیرذا نیو... بله تمام ا یقضاوت ناحق، نامهربان
اهند آمد. ترس، دشمن و عوارض مربوط به آن به وجود خو کندیاست که بدن را به شدت مسموم م یذهن طیشرا

کدام هر  یمنف صیتمام آن خصا بیو به همان ترت یقلب ستیضمه و اهاو اضطراب باعث سوء یاست. نگران زیهمه چ
 دی. مطمئن باششوندیگوناگون م یهایمار یقطع ارتباط جسم با درگاه خداوند و به وجود آمدن ب عثبا یبه نوع

 . دیداشته باش یروح یهاکنند که نقطه ضعف داینمود پ یمار یعنوان بدر بدن شما به  توانندیم یوقت هاروسیو

 رییبا تغ هایمار یب نی. همه اشودیم جادیکه ا یا رهیت یهااست که در مقابل نور گرفته اند و لکه یمثال چتر  همان
 دیا و پزشک ابتدا بادرمان، دو ی. پس به جاشودیانجام م یبه راحت دی. اگر بخواهروندیم نیاز ب ماریافکار ذهن ب

 بود.  دو اصالح رفتار و اخالق خو یمار یب شهیبه فکر ر

سخ کرد؟ پا دیخواه یحداکثر چند سال زندگ یعیبه طور طب دیکنیپرسش را مطرح کنم که تصور م نیاز شما ا اگر
الک را م گرانیچون د دیاز آن تصور کن شتریب یسن دیتوانیسال است. شما نم 122تا  12 یحوال نانهیخوش ب یلیتان خ
 12 نیدرطول هم یزندگ یعیروند طب کیکه درصورت  رندیپذیو م دهندیکار را انجام م نی. همه همدیدهیقرار م

 یکار را خواهد کرد و عمر شما را طور  نیهم تانیرفت. مغز شما برا دیخواه نیاز ب یر یو پ یفرسودگ لهیسال به وس
اگر بدون توجه به  شودیچه م دیکنی. حال فکر مدیو به سمت مرگ برو شده ریسال پ 12که ظرف  کندیم میتنظ
خود را حفظ کرده  یو جوان یکه شاداب یو درحال یسال به راحت 2222که  دیتصور را داشته باش نیخود ا رافاط طیمح

 ما! تان ارباب شو نه مغز دیممکن است! اگر شما ارباب مغزتان باش میگویخنده دار است؟ من م د؟یکنیم یزندگ دیا

 یخلق پ نیکه مربوط به خلق فکر بود، گفتم که هر لحظه توسط ذهن درحال خلق شدن است و آن قدر ا یمباحث در
 دهیی. ماده توسط ذهن زامینیبیم یزندگ یعیطب انیجر کیکه ما آن را به عنوان  افتدیو مستمر اتفاق م یدر پ
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که شما  یدر هر لحظه براساس احساس و فکر  هاهستند. سلول رییغبدن هم هر لحظه درحال ت یهاو سلول شودیم
 . کنندیم رییتغ دیکنیم جادیا

. آوردیبدن در م یکیزیافکار را به فرم ف نی. ذهن ادیدچار خشم و نفرت شو ای دیفکر کن یشما به افکار منف چنانچه
 ت، غرور، دروغ و... است. نفر هاو عامل آن ندیآیابتدا در ذهن به وجود م هایمار یهمه ب

 ریاثو ت نیکه در رابطه با تلق یار یبسیعلم یهاشیها صادق است. حتما آزماسلول میدر درمان و ترم زیآن ن برعکس
وانسته ت تیخاصیب ییداروها قیدرمان از طر یروان ریکه چگونه فقط با تاث دیا دهیانجام شده را شن ریتاثیب یداروها

جا هم صورت مسئله را بر عکس مطرح  نیاند و متاسفانه در ا دهینامذهن  نیا دهند و آن را تلقرا شف مارانیاند ب
است.  قتیخود حق نی. برعکس استیو گول زدن ذهن ن بیوجود ندارد. فر یذهن نیکرده اند. چون اصال تلق

درمان  وهیموثر در ش نیتلق کیدارو و قرص است که  نیاست و ا یمار یو رفع ب میذهن خود قادر به ترم قتیدرحق
بدن  یرو یایمیوشیب ریتاث نیلیس یمثال آمپ میگویرا وابسته به درمان کرده است. نم هااست. دارو ذهن انسان

 یر یجلوگ یمار یندارد. ذهن شما از ب یر یواقعا تاث نیلیس یآمپ دیو آگاه داشته باش یقو یاگر ذهن یندارد. دارد ول
به  به سرعت نتوان دی. شادیتان کار کن کینزد ماریب افراددر مورد خودتان و  شتریث بمبح نیا یرو دیخواهد کرد. با

 خواهد داشت.  یمطلوب اریبس جینتا ریحرکت در آن مس یول دینقطه مطلوب رس

نکه قبل از آ دیاز االن شروع کرد. با دی. بادیکن اریرا هوش هاتا آنگاه آن دیبستگان تان نباش ایشدن خود  ماریب منتظر
 حوصله و ماریفرد ب کیمعموال  رایکرد. ز میترم دیها را با. ذهنمیاش را باال ببر یدچار شود، آگاه یمار یبه ب یفرد

 ریدر خود به دارو و نظر پزشک احساس خواهد کرد. درجه تاث یادیز یتگبه خود نخواهد داشت و وابس یتوجه کاف
خنان س ایکننده پزشک معالج و  دینظر ناام کیاست. لذا  یاز حالت عاد شتریدرخصوص سالمتش ب ماریب یر یپذ

به  حس کند و ندهیو صداقت را در گفتار گو تیاگر جد ایو خلع سالح کند و  دیبه کل او را ناام تواندیم انشیاطراف
 کرد.  خواهد رییو اراده بر تغ دیشی. به عنوان تنها راه نجات خود در مورد خود خواهد انداوردیب مانیموضوع شفا ا

 ییگو شیپ ای ینیب شیپ

از  لگرانیکه محققان و تحل استیاصطالح علم کی «ینیب شیپ»در معنا با هم تفاوت دارند.  یدوعبارت کم نیا
 ریو نظا یو اجتماع یاسیس یدادهایآب و هوا، نرخ طال و سهام، رو راتییدرخصوص تغ اتیاضیبر ر یمبتن یابزارها

. تسیبحث موضوع ما ن نیخطا در ا ای تیموفق زانیم. کنندیبلند مدت استفاده م ایکوتاه  ندهیآ کیآن جهت در 
و  یالم یبازارها یتحوالت آت یاضیو ر ینمودار  یهستم که برحسب پارامترها لگرانیتحل نیاز ا یکیاتفاقا من خود 

ر که معموال د «ییگو شیپ». اما دهمیکرده و مشاوره م ینیب شیرو را پ شیو مثبت پ یمنف یدادهایو رو یاقتصاد
 ایاصطالح خرافه  کی لگرانیهمان محققان و تحل یکاربرد دارد، در تصور عموم و حت یجهان یدادهایرو ینیب ندهیآ

 . استیعلم رینامتعارف و غ ییهاکه ابزارش متوسل شدن به روش لیدل نیبه ا دی. شاشودیم ریتعب یکیزیمتاف

 و کیآکادم ریغ ییدر ظاهر از ابزارها دیشا رایاست. ز ینیب شینوع پ کیهم  ییگو شیاست که پ نیمن ا تصور
که  میکنیم یزندگ یاست! البته متاسفانه در عصر  اتیاضیساختار و شالوده اش همان ر یاستفاده شود، ول یرعلمیغ

و  شیداشته که محل رودر زمان حال باز یرا از زندگ هانه تنها آن ندهیبه دانستن در مورد آ هاانسان ادیز لیتما
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 یبر ساختار عالم نداشته و کسب و کار  یگونه اشراف چیشده که ه نیدروغ ییهاگوها و رمال شیاز پ ینسل شیدایپ
 اند.  دهیخود تدارک د یمقوله برا نیاز ا

 حیصح ییوگ شیکدام پ کهنی. استمین تواندینم ایکند  ییگو شیپ تواندیم یچه کس کهنیجا به دنبال ا نیدر ا من
ز آن بر که ا ییگو شیو پ ندهیآ یفلسفه وجود خواهمی. بلکه مستیمساله مورد بحث من ن زین ستیاست و کدام ن

 را بشکافم.  دیآیم

 ییابتدا ییآشنا یول دیاوریسردر ب یاضیکه از روابط ر ستین یاز یو ن ستین یو علم دهیچیپ کنمیم انیکه ب یبحث
 به شما کمک خواهد کرد.  در درک آن یاضیر میبا مفاه

ت. هر مفهوم اس نیفهم ا یبرا یساز  هیتشب کی نی! و البته انمیبیم یاضیر دهیچیفرمول پ کیرا مشابه  ندهیآ من
. ندکنیم یزندگ کسانیفرمول واحد و  کیبر  هاهمه انسان میتصور کن میگویدارد و من م یفرمول زندگ کی یفرد

 یو مسائل ماد دیکنیم یکه درآن زندگ یو اجتماع رو کشو یبر محل تولد زندگ یعنوان مبتن چیکه به ه یفرمول
ها که انتخاب ی. فرمولکنمیصحبت م یزندگ نیا یو از ورا یو نه مجاز  یواقع یندارد. من از فرمول یتان ارتباط طیمح

 ! یفرمول معنو کیاست.  لی( درآن دخد یکه داشت ییهایهمه زندگ یها)همه انتخاب

 باشد: هاما انسان یفرمول زندگ ریساده ز اریفرمول بس دیکن فرض

A=X-2Y+Z^10+√(2&K)  

عشق،  انگریهستند که ب یمعنو یرهایمتغ هاما هستند. آن یزندگ یرهایمتغ yو zو kو xماست و ندهیآ Aپارامتر
 میگویخوب من م افراد چون دروغ و ترس و نفرت و حسادت و... هستند. یمنف یهاخصلت یسخاوت، محبت و حت

که  یا هیمتفاوت است؟ چون مقدار اول درق نیما ا یهایاست. پس چرا زندگ یکیهمه ما  یبرا یفرمول فرض نیا
 جهیگذشته و در نت یهااز تجربه یتفاوت ناش نیمتفاوت بود و ا میداده ا ریبه هر متغ یزندگ نیهرکدام از ما در آغاز ا

 یحت یکیباشد و مال آن  122 یگر یباشد. مال د 1 تواندینفر م کی x. پسمیه ااست که انجام داد یانتخاب کاراکتر 
 نیا جهینت یعنی نیداده شده و ا صیتخص یعدد کیهر فرد در ابتدا  ریهر متغ یطور برا نیو هم یمنف یعدد کی

ت و متفاو جهیو نتعدد  کی: یعنیدارد که از ابتدا قرار داده شده است.  یاعداد زانیبه م یهرکس بستگ یفرمول برا
 خواهد بود.  یمنحصر به فرد

 هاه آنک رهایمتغ ریشخص براساس مقاد ندهیاست و آ ریرناپذیی. بله فرمول تغشودیوارد م یا ندهیآ کیبا  یهرکس
فرمول را  دیتوانیجاست. شما نم نیمشخص است. اما نکته در هم دیکه انجام داده ا یتیهم براساس انتخاب هو

 تیعمتناسب با وض یر ییبا هر تغ جهیو در نت دیده رییرا تغ رهایهرکدام از متغ هیمقدار اول دیتوانیاما م ؛دیده رییتغ
 . کندیم رییشما تغ ندهیو آ دیآیبه وجود م یگر ید جهینت ریآن متغ

آن در شروع  هیار اولو اگر مقد میدر عالم را دارد، بدان ریتاث نیهمان عشق که باالتر نجایرا در ا zعنوان مثال اگر  به
 12توان  لیبه دل جهیناگهان در نت 2آن به  رییخود و فقط تغ یفعل یآن عشق در زندگ شیباشد. با افزا 1شما  یزندگ
آن به  شیبا افزا م،یکن ریرا به ظلم تعب yاگر  ایداشت و  دیخواه ندهیفرمول و آ جهیدر نت یر یچشمگ رییتغ زانیآن م

 . دیشویشده دور م ینیب شیپ ندهیاز آ جهیر نتو د شیبرابر افزا 2 زانیم
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د گذار ریخود تاث یفرمول زندگ هیاول ریمقاد یاش رو یقادر است با اعمال مثبت و منف یدرطول زندگ یهر فرد پس
وجود  زین یفرمول جهان کیکه  میبدان دیقرار دهد. حال با رییو تغ ریخود را تحت تاث یزندگ یفرد ندهیآ جهیو در نت

هر انسان،  ندهیهم در ابتدا با مقدار عدد مشخص آ آنست و هافرمول تک تک انسان جهیکه حاصل جمع نتدارد 
هر فرد،  ندهیآ جهینت رییرا نشانه گرفته و به همان سو در حرکت است. حال با تغ ندهیاز آ یمشخص جهیعدد و نت کی

کامال متاثر از رفتار تک تک  ندهیهد آمد. پس آبه وجود خوا یراتییتغ زین یفرمول جهان جهیدر نت زانیبه همان م
 کرد.  یساز  ادهیپ یتصور  نیدر قالب چن توانیرا م «یاثر پروانه ا» هی. آن نظرستهاانسان

که آن مقدار که به هر پارامتر نسبت  میشویم یوارد زندگ یمتفاوت هیفرمول و با مقدار اول کیهرکدام از ما با  پس
ر ورود د یبهتر  یهاانتخاب دیباش تریکه گفته بودم هرچه متعال دیدار ادی. به میکرد جادیآمدن ارا خود قبل از  میداد

 ردیگیقرار گرفته و سرانجام مورد رحمت و بخشش خداوند قرار م کیرکه در جهان تا یداشت؟ کس دیخواه یبه زندگ
قادر  کیذهن تار لیرا تجربه کند. او به دل یینو یو باز  ریو مس دهیرا برگز یکه وجود ابدییدوباره م یو اکنون فرصت

 یاز نظر نحوه زندگ یا ستهیشا یهاانتخاب جهیقرار دهد و در نت یفرمول زندگ یهارا در پارامتر یاعداد مناسب ستین
 نوع نی. البته اردیگیاز آن م یمعمول یخروج کی جهیو در نت دهدیم 1ندارد. مثال او به پارامتر عشق  نیزم یبر رو

 یبلکه فقط به پاک دهند،ینم یتیاهم نیبر زم یبه زندگ یکیخروج از تار یو برا نیدرهنگام برگشت به زم هاتیهو
او  دیدارد. پس شا تیاهم نیو واقعا هم ا کنندیکه درآن رشد م یطیدارند و نه مح هتوج نندیگزیکه بر م یوجود
بن بست و  تیکه بتواند به او در خروج از وضع دهیزرا برگ یوجود یرا متحمل شده باشد ول یار یبس یهایسخت

رار دادن ق ییتوانا شودیم دجهان باال وار یکه از طبقات باال یتیباالتر کمک کند. درعوض به فرض هو یهاورود به پله
 .ندیگزیبهتر را برم یا ندهیدر پارامتر عشق فرمول خود را دارد وآ یمقدار باالتر 

در هر لحظه  یشده است، ول یما از قبل مشخص و مقدار ده ندهیآ کهنیا رم؟یبگ خواهمیم یا جهی! من چه نتخوب
 ندهیاز ابهام هستند. زمان وجود ندارد و آ یله اهادر هاییگو شیچرا پ دیدرک کن دیاست. حال با رییقابل تغ یزندگ

 به آن تواندیم یطیدر شرا یواقع یگو شیپ کیاست و  یانرژ  کیاز هم اکنون اتفاق افتاده است و وجود دارد. آن 
ها ساخته شده است که اکنون و براساس انتخاب یا ندهی. آن آندیرا همچون زمان حال بب ندهیبرسد و آ یتوده انرژ 

 و اتفاق افتاده است. 

شده و  داریب یاز فرزندان خانواده از تابش نور  یکیشب هنگام در خواب هستند و ناگهان  یخانواده ا کی یاعضا
 و تکان از خواب ادیخانواده را با فر یبود که بر خانه افتاده پس او تمام اعضا یآن نور بازتاب آتش شودیتوجه مم

 تی، قطعصرفا هشدار یعنیمنوال باشد؛  نیبرا دیبا قطف قایدق ییگو شیکرد. پ دارخواهدیلذت بخش شان ب نیسنگ
 . ستیمحتوم ن ست،ین

ر را هشدا ندهی. آن آدهدیرخ م ندهیکه قطعا در آ داندیو م ندیبیم تیبشر یفاجعه بزرگ را برا کیما  ییگو شیپ
که  ندهیکه قطعا به آن نقطه از آ دهندیخود ادامه م یبدون توجه به هشدارها به زندگ ای ها. حال انساندهدیم

 دکنیجهت آن تالش م رییتغ یو هرکس به سهم خود برا کرده یتلق یهشدار را جد ای دیفاجعه رخ داده، خواهند رس
 دادیو رو میدیخواهد افتاد. بعد که به زمان مورد نظر رس ریزمانش به تاخ ایرخ نخواهد داد  گرید ندهیآن آ جهیو درنت
 ندهیآن آ دیو در آن لحظه که د دیرا د قتیحق گوشیپ قتی! درحقمیکنیرا تمسخر م گوشیپ میدیند یز یآمفاجعه

 شدن.  دارینبود مگر با ب سریم نیو ا کردیم رییتغ ریمس دیرخ داده بود. پس با
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منجر خواهد  یا جهیبه چه نت یبشر فعل یهاانتخاب جهینت دیکه بتوان د دیایبه نظر ب یدیکار مف ییگوشیپ دیشا
هستند منتشر کرد. چرا که  نییپا اریبس یکه از نظر رشد معنو یآن را الاقل در جوامع امروز بشر  توانینم یشد. ول
 نیند. همکن یتلق ریو تاث اریشده و خود را فاقد اخت ندهیآن آ میتسل نده،یآ رییاراده در تغ یبه جا توانندیم هاانسان

مز آن را به صورت ر لیدل نینکنند. به هم یخود را علن یواقع انیگو شیکه پ طلبدیمساله م نیجاست که ظرافت ا
 . سندینویو شعر و در لفافه م

شدند  ییهامانع تحقق فاجعه یانتشار نور آگاه قیتاکنون چند بار از طر ییمحافظان روشنا میا بگوبه شم دیبگذار
ه و . بشر ناآگادادیکامل قرار م یو ساکنان آن را در خطر نابود نیزم هانادرست انسان اریبس یهاانتخاب لیکه به دل

 صیشخت یبرا هابه آن یکه لزوم تلنگر  کردیکت محر  یمعنو سقوط یبیچنان با سرعت در سراش قیمغرور در خواب عم
ه از باال صورت نگرفت بلک یدخالت چیه دیکه انجام دادند به وجود آمد. دقت کن یبد یهاو انتخاب کنندیکه م یکار 

 درحال گام نهادن بودند، شوند.  شانیپا یکه جلو یر یمتوجه مس هاتالش شد با تابش نور آن

به آن درجه از درک و  هاانسان عیکه جم شودیآشکار و در مورد آن صحبت م یبه راحت یزمان ندهیآ ییگو شیپ
. رندیخود بپذ یمعنو یهاو محتوم برحسب انتخاب ریمتغ جهینت کیباشند که مفهوم آن را به عنوان  دهیرس یآگاه

عالم ا هاعنوان هشدار به انسان مگر آنکه به ماندیم یباق توانندیکه م ینزد کسان شودیم دهیتا آن زمان هرآنچه د
 گردد. 

ر که در ه میمشخص شده دار شیاز پ یا ندهیآ یکنم. وقت یرا ساده ساز  یموضوع خواهمیموضوع قبل، م لیدرتکم
آنگاه خداوند و البته تنها او از سرنوشت و  زند،یرا رقم م یدیجد ندهیکرده و آ رییپارامترها تغ رییبا تغ یلحظه زندگ

را  یا دهیچیمساله بزرگ وپ نیچن میتوانیقطعا ما نم دهد؟یرخ م ندهیآگاه است که کدام آ شیل عالم از پک ندیفرا
 م،یکن فیجهان توص نیسطح موجود و در ابعاد ا نیترنییبا پا دهد،یرخ م ییخدا گاهیبعد و در جا 11 یکه در ورا

 کنم.  هیرا تشب دگاهید نیاما من تالش دارم ا

 نیلحظه محصور در زمان، ا نیدر ا یدارد. ول یو در مورد آن آگاه دهیشما را برگز یزندگ یزمان یدر ببرتر شما  خود
 دجایدر آن ا یر یخود را خلق و مس یجسم و ذهن لحظات حال زندگ نیاکنون با ا تان،یهاکه با انتخاب دیشما هست

رخ دادن  درحال یز یتا او بداند که چه چ دیکن تجربه دیبا داکه شما ابت میطور تصورکن نیا میتوانی. پس مدیکنیم
 است. 

 یسال زندگ 122شماست و شیدایپ aنقطه  نجایو ا دیشما با فرمول منحصر به فرد خودتان متولد شد دیفرض کن حال
 هاینفر بعد و بعد یزندگ نده،یآن آ یکه به مقتضا دیبه وجود آورد یا ندهیو آ دینمود لیچرخه را تکم کیو  دیکرد
 نیر زمد یسال زندگ ونیلیم کی میکنیشد. فرض م ینتهبزرگ و خاص م ندهیو آ جهینت کیاثر از آن گشته و به مت

و با  دیکه شما وارد آن شد یشیدایسال، از نقطه پ ونیلیم کیو جهان پس از گذشت  نیزم ندهیآ تیگذشته و درنها
 . ابدییم انیدر انتها پا kمشخص  جهیبا نت دیتآن گذاش یسال کوچک از عمر خود رو 122که شما درطول  یراتیتاث

سال را  ونیلیم کی نیا دهد،یخود را از دست م یکه زمان معن ییو در جا مینینشیخدا م یجا میرویم حال
 ترعیسر اریاربسیهمان طور که درحال رخ دادن است به صورت بس زی. همه چمیکنیدور تند و تماشا م یرو میگذاریم

دور  . او سرعتمیستیزمان ن یفشردگ نیمتوجه ا میتهس ندیفرآ نیما که خود در درون ا یول شود،یم دهیتوسط او د
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 عیدر سر... آن قترعیسر اری... بسهی! نه! باز هم تندتر. به هزارم ثانرساندیم هیثان کیو به  کندیتندتر م اریآن را بس
 از نظر او. لحظه شود. لحظه حال  کیسال فقط  ونیلیم کی نیکه کل ا

گذشت. به  خیپس از آن تار زیسال زمان ن ونیلیم1و  میاز خود گذاشت یو اثر  میکرد یسال زندگ 122ما که  یبرا پس
 ندهیاز آ k جهینت کیسال  ونیلیم1درطول  میکرده بود جادیا یسال زندگ 122در آن  زیکه ما هرچند ناچ یا ندهیآ لیدل
 توسط خدا نظاره شد.  تلحظه در سکو کیدر  نهایبه وجود آمد و همه ا اتیح

 ریمس نیکوچک در ا یر ییتغ کیخاص.  یبا انتخاب یانسان کیسال  ونیلیم کی نیا انهیبه عقب. در م میبرگرد حاال
 شودیم Q دیجد جهیو نت گرید ندهیآ کیمنجر به  یمسافت طوالن نیدرطول چن رییذره تغ کیکه آن  کندیم جادیا

 یبار به گونه ا نیسال را که ا ونیلیم کی نی. اندیبب یدر لحظه ا تواندیسال را م هاونیلیمو خدا که هم چنان همه 
 . لحظه حال. ندیبیلحظه م کیرخ داده همچنان در همان  گرید

 هاونیلیم جهیرخ دهد و در نت تواندیو انتخاب م رییتغ ونیلیم هاونیلیسال م ونیلیم کیدر آن  قتیدرحق اما
دا لحظه توسط خ کیفقط در  جهیو نت ندهیآ هاونیلیم نیشود و همه ا جادیو منحصر به فرد ا دیجد جهینت ونیلیم

باشد که خدا به آن  تواندیم یو آن لحظه هر لحظه ا دهدر لحظه حال او رخ دا زی. پس همه چشودیرصد و نظاره م
است و نه  ندیفرآ نیحظه بودن کل ال کیسال است نه متوجه  ونیلیم کیآگاه است. آن کس که در درون آن 

از خود  یمتفاوت درحال حرکت هستند. او فعال جزئ یهاندهیکه به سمت آ یمتعدد یرهایمنشعب بودن و مس
 است.  ندیفرآ

ه لحظ کیاو  یبرا هاونیلیکه م میبود کوچک کردم تا فقط درک کن ونیلیکه در ابعاد م یعظمت او را با مثال من
 و یانسان در آن زندگ کیکه  میو کار دار سریکه ابتدا و انتها ندارد. با عالم میسر و کار دار یالماست. اما ما با ع

ر . هکندیانتخاب نم کیو هستند و خواهند آمد و هر انسان تنها  دهشمار انسان از ابتدا بو ی. بکندیانتخاب نم
 یب یادهادیتصور با تعداد رو رقابلیالم به وسعت غع کی یعنی نی. اکندیم جادیا رییشمار انتخاب و تغ یانسان ب

همه ابعادش،  اب هاداستان نیو همه ا کندیم جادیا یداستان مصور هنرمندانه و منحصر به فرد کیشمار که هرکدام 
 .شودیلحظه سکوت توسط او نظاره م کیدر 
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 های موازی نظریه جهان
از خود شما  ریغ یگر یموجودات د هامتقاطع هستند و در آن ها! آنستندین یاصال مواز  یمواز  یهاجهان قتیدرحق

رده درباره زمان گفته ام را درک ک زیقبل و ن یهادر بخش کهیمیمفاه ستیبایم حاتمیدرک توض ی! براستندیساکن ن
 یمشخص ندهیها به سمت آبر طبق انتخاب دیگذر از آن هست ورحال نظاره حاال د نیکه اکنون و هم ی. جهاندیباش

 انیبه سمت نقطه پا یمنحن ای میمستق ریخط س کیشروع شده و در  یکه از نقطه ا یدرحال حرکت است. جهان
 یو چه جمع یو شخص یفرد یجهان )چه در غالب زندگ نیحرکت ا ریاز مس یدرحال حرکت است. حال در نقطه عطف

پرش  یگر ید یجهان به جهان مواز  نیشما از ا یاز سو یناآگاهانه ا دیک انتخاب به ظاهر ساده و شای( با یجهانو 
 یمواز  یهااز شما در جهان یگر ید یهاکه خود یداد درحال دیآن جهان خواه ریو ادامه حرکت را در مس دیکنیم
 !در حرکت هستند زین یگر ید یهابا انتخاب یگر ید

 دهمیم حیوضت یمثال با

توسط شما و قبل از خروج از  تواندیم دادی. سه رودیدرحال برگشت از دانشگاه به منزل هست یاز زندگ یصحنه ا در
از  . بدون توقفدیکنیو سپس حرکت م دیکنیتوقف م یقیآب دقا وانیل کی دنینوش یدانشگاه انجام شود: برا

البته ) دیرویو سپس به منزل م دیکنیمراجعه م فهبه بو یچا دنینوش ی. برادیرویدانشگاه خارج شده و به منزل م
 یدادهایها روانتخاب نی( در امتداد امیکنیحالت بسنده م 3 نیرخ دهد و ما به هم تواندیم یشمار  یب یدادهایرو
 :وندندیپیبه وقوع م ریز

 مرد دیدر تصادف خواه شما

 نیا مرد و داستان دیبا شما تصادف کرده و شما خواه دهیرمزش برکه ت لیاتومب کی. دیباش دهیآب را نوش وانیل اگر
  .ابدییجا خاتمه م نیهم یزندگ

 بود دیمرگ خواه کیشاهد  شما

و شما به خود  دهدیرخ م یتصادف د،یپس از آن که از محل مورد نظر دور شد ی. کمدیبدون توقف خارج شو اگر
  .دیبود ستادهیقبل شما آنجا ا یتصادف رخ داد که لحظات یطه ا. چون در همان نقدیچقدر شانس آورد دییگویم

 دید دیرا خواه یمیدوست قد کی شما

آن  یشد. بلکه به جا دینخواه یصحنه تصادف چیمتوجه ه د،یکرده باش یرا در بوفه دانشگاه ط یا یزمان طوالن اگر
  ...کرد دیبرخورد خواه یمیقد یبرگشت به دوست ریدر مس

 رفاگیا یشما یبرا یول تینظاره گر است قابل رو رونیو ب «یزمان یب»که در  یناظر  یبرا دادهایو رو هاانتخاب نیا
 میبه شما بگو خواهمیقابل دسترس است. م ریحضور و وجود زمان غ لیبه دل ،یزندگ ریخط س نیو انتخابگر درون ا

 کی ر،یهست... هرمس دیشما نقش دار هاهمه آنکه در  هاخلق شده و وجود دارند. هرکدام آن ،یهمگ رها،یمس نیا
شما که در هرکدام از آن  یول رگرفتهیآن انتخاب تاث جهیکه از نت یجهان است با انتخاب منحصر به خودش و رخداد
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 دیدهیکه انجام م یپس با انتخاب د،یباش گرید یاز خودتان به موازات آن، در جهان گرید یمتوجه خود هاانتخاب
  .دیریگیکه درطول زمان درحال حرکت رو به جلو هستند قرار م ییرهایدر هرکدام از مس قتیدرحق

وار س دکهینیگزیشما اکنون بر م یها وجود دارند ولها و صحنهکه همه انتخاب دیدرک کن یرا به خوب نیا دوارمیام
ن و آ دیکنیآن لحظه عمل مبلکه برحسب حس خودتان در  د؛یکنیانتخاب نم یرا تصادف نیو ا دیکدام قطار شو

تان است و برحسب  یاز زندگ یو نقطه عطف لحظهکسب شده خودتان تا آن  یهایآگاه زانیحس نشات گرفته از م
  .کندیقلب و ذهن تان عمل م یر یدرک و فراگ

ه سمت شد بشما با یدور زندگ نیا یباز  انینقش تان بنا بر پا یفایاتمام ا ایشکست و  ای یروز یپ ل،یبه هر دل اگر
که  دیرفتار کرده ا یرفت و سپس تصادف و مرگ تان رقم خواهد خورد. اگر به گونه ا دیخواه شیآب پ دنینوش

 شتریب تعمق یو آمادگ دیبشو گنجد،یاز آنچه در درک شما م شتریبرتر و ب ییروین تیمتوجه حضور و حما ستیبایم
ار و ذهن تان واد دیتا از لحظه تصادف در امان باش دیرویف مآنگاه بدون توق دیداشته باش شرفتیدر درون خود و پ
 یاجیآن احت به ای دیریبگ یصحنه درس نیاز ا ستیشود. اگر قرار ن دیزنده نباش دیتوانستیم نکهیبه تفکر در مورد ا

ون ثه بدتا حاد دینوشیم یهست، پس قهوه ا یاز یخود ن یدر زندگ یگر یگذاشتن بر فرد د ریتاث یبرا ایو  دیندار
گرفت. انتخاب در ناخودآگاه شما و برحسب  دیقرار خواه گرینفر د کی ریبعد شما در مس یحضور شما رخ دهد و کم

لکه ب راندیبر شما فرمان نم رونیاز ب ی. اراده اردیگیشما شکل م یعدم رشد درون ایها و رشد پسرفت ای هاشرفتیپ
 یخود واقع نی. اکندیم میخود را تنظ یخروج د،یه آن داده اکه ب ییهایدرون شماست که برحسب ورود نیا

  .دیکرده ا میخود تنظ auto pilot یشماست که آن را رو

 در همان رد،یشما قرار بگ ریو آن روز در مس دیایب ایبه دن یدرس و تجربه خاص کی یبخواهد برا دیروح جد کی اگر
گذشته دور  تواندیحال ما آن زمان م یاست )که برا یر و زماندر چه قرن و عص نکهیتوجه به ا یب «یزمان یب»توپ 

و  دیدینوش یکه شما در آن قهوه ا کندیرا انتخاب م استشده  لیتشک 3که در جهان شماره  یر یباشد( مس ندهیآ ای
  .دیدوست قرار گرفت نیا ریبدون علم به تصادف در مس

ما . شدیکه در چارچوب زمان در کدام حرکت کن دیکنیانتخاب مشما  یاز قبل خلق شده اند. ول جیها و نتاصحنه همه
همه از قبل وجود  ها. آندیکنیخلق شده را جابه جا م یهاخود در جهان ریخود، مس یها و آرزوهابا خلق خواسته

چه خلق به سمت آن یو بر طبق آن حس و آگاه دیخوانیفرا م ار هادارند و توسط شما خلق شده اند. شما تنها آن
  .دیکنیحرکت م دیکرده ا

چه را آرزو آن دیبلکه با دیآرزو کن دیکه گفته بودم نبا دیدار ادیمرتبط با قدرت فکر و ذهن به  نیشیپ یهابخش در
که اکنون درحال انجامش  یخلق نیچون از قبل خلق شده است. درک تفاوت ب د،یو آن را بردار دیکن« انتخاب» دیدار

وجود دارد و در قاب زمان شما انتخاب  هازیهمه آن چ یمانز یقبل خلق شده، زمان است. در ب با آنچه از دیهست
  .دیخلق کن یز یکه چه چ دیکنیم

 یاست؛ ول رامونشیاست که هر انسان خود خالق جهان پ نیا قتیحق یاست ول دشواریما کم دید هیاز زاو تصورش
 نوع ساختارهماهنگ و کیبرقرار است چون آنچه بر عالم حکم فرماست  زین گرید یهاانسان یهابا جهان یاشتراکات

 دیرا تول یمعنادار  یقینظم و موس کی گریکدی باکه  میهست یقیموس یهااست. ما مانند قطعات نت کیهارمون
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ها و هم اشتراک د،یکنیکه شما مستقال خلق م یبا جهان کنم،یکه من خلق م یچرا و چگونه در جهان نکهی. امیکنیم
که اکنون در آن قرار  یبعد 3ساختار عالم را نه صرفا از نگاه سطح  دیاست که با لیدل نیوجود دارد؟ به ا ییهاییسو
 کیدر  زدیخیکه از من بر م ی. فکر میهمگام با آن درک کن زیساختار اتصال به ابعاد باالتر را ن دیبلکه با مینیبب م،یدار

  .ستین شتریبفکر  کی قتیدرحق یبعد 11عالم 

 یهانجها نی. اکنندیعبور م گریکدیاز  یار یدر نقاط بس هاجهان نیتمام ا قتی. درحقستندین یمواز  هاکه آن گفتم
 با یادیمتداخل ز یرهایوجود دارند که مس یقابل تصور  ریبه تعداد غ یا دهیدر هم تن یهاخلق شده همچون کالف

دارند و بسته به آنکه اهرم  گریکدیبا  یچندگانه ا یهایتالقکه  یراه آهن یهالیکرده اند. همچون ر جادیگرایکدی
  .دیدهیم رییتغ گرید لیبه ر یلیقطار را از ر رحرکتیمس دیرا به کدام سو بچرخان ریمس رییتغ

و نه در  دیهست یار یبس یبه ظاهر مواز  یهادرجهان ییدرحال حرکت و جابه جا یزندگ« طول»شما در  قتیدرحق
نچه . آدیدر ارتباط باش گرید یهابا خودتان درحالت دیستیقادر ن یزندگ« عرض»در  یخط ثابت. ول کیجهان و  کی

وجود دارد و شما  یار یبس یهالیر یول د؛یهست نآ یوجود دارد و شما رو لیر کیاست که تنها  نیا دیکنیتصور م
  .ندینمایروح از بدن رخ م یپس از آزاد قی! حقادیهست هاهمه آن یرو

ل اجزا ک قتیبود. درحق گریکدیمرتبط به  یرا عنوان کردم که به نوع یادیکتاب، مطالب ز نیگذاشته ا یهابخش در
االتر و ب یاتصال دارند. از جهان گرید هیبه ال یا هیاز ال یمتصل هستند و همگ گریکدیبه  ینامرئ یجهان با تاروپودها

 دیان. اما الزم است بدمیبا جهان باالتر داشته باش یساز  هیشب باتوام  یدرک نمودم یسع یبعد چهارم گفتم و تا حد
 ییهاجهان زین هاباالتر و پس از آن باز هم باالتر و باالتر وجود دارد و در هرکدام از جهان یپس از جهان باال، جهان

 یار ساخت هاهمه آن یول شودیل فهم مقاب ریکننده و غ جیاز همه سو گ ییهاجهان نیتو در تو. تصور چن ادیز اریبس
 یار یهوش ندیاز آن، فرآ یمان است. آگاه یصرفا گام بعد میدار ازی. آنچه اکنون به آن ننشیدارند براساس نظم آفر

 .کندیم عیتسر تانیرا برا یآمدن از حالت فراموش رونیو ب

 میبدان یدرباره گام بعد دیآن چه با

سرد لد یفعل یو نه باعث خواهد شد از زندگ کندیم کیاز آن، نه شما را به آن نزد دانستن شما از مرگ و پس شتریب
  .دانست دیو لحظات آن را خواه یقدر زندگ شتری. اتفاقا بدیبه مرگ زودتر داشته باش یلیتما ایشده 

انجام  رییتغ سفر و نیدور. ا یلیخ یچه زود چه حت تینقشه راه آنجاست. درنها دیالزم است بدان تیدرنها آنچه
 قبل از آن د،یمسافرت به خارج از کشورآماده کن ایو  یسفر کوتاه شهر  کی یخود را برا دیخواهیم یخواهد شد. وقت

دوستان و  یحت اینقشه و کتاب راهنما و  نترنت،یا قیالزم در مورد مقصد را از طر یهایحداقل اطالعات و آگاه
 تانیبرا زیرپراسو کیدوستان شما  دیاگر فرضا تصورکن دیکنیم دایپ یس. چه احسادیکنیپرس و جو وکسب م انیآشنا

هوش تان کنند و شما را به همان صورت به  یب دیهست یکه در خواب خوش یبدهند و شب هنگام و زمان بیترت
و  نییآو با  دیبا مردم جد د،یکشور جد کیو ناشناخته منتقل کنند و شما صبح روز بعد خود را در دیدور و جد ییجا

 یاحساس شادمانه و خوشحال یبه جا د،ینداشت دیجد یجا نیازا یقبل نهیزم شیپ کیاگر  د؟یکن دایپ دیمقررات جد
 دیبود تا کم کم به خودتان مسلط شو دیواهو منگ خ جیخودتان گ تیرا بسته به ظرف یشدن، مدت زیاز سورپرا یناش

 یذهن یو آمادگ یالزم است تا حداقل اطالعات عموم لیدل نیهم به زیاز آن سو ن ی. دانستن و آگاهدیاوریب ادیو به 
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 ندیدر فرآ عی. تسردیشد داشته باش میبا آن مواجه خواه یزود همگ ای ریکه سرانجام د ییدادهایرو یالزم را برا
  .یادآور ی

چار خواهم بود و قطعا نا پردازمیم یدر جهان بعد یزندگ یچند متن بعد به موضوع پس از مرگ و چگونگ نیا در
ه آنک یآن برا رشیپذ دیمن دشوارنخواهد بود اما شا یبرا نیقرار دهم. ا دیشما را مورد ترد یدتیعق یاز باورها یبرخ
  .دشوار باشد کردیم یشده زندگ نییتع شیاز پ یو اصول یچارچوب فکر  کیدر 

 ای نندیبیم یطیرا در شرا هاارواح هستند. آن با یار یاخت ریغ ایهستند که قادر به ارتباط آگاهانه  یکسان «هاومیمد»
  .ندارد یجعل یهاومیو البته مد رهایها و فالگبا رمال یارتباط چیمسئله ه نی. اشنوندیرا م شانیصدا

 یدسترس ومیمد کیبود به  دیقادر نخواه یشما به راحت قتیساده است. درحق نیاز دروغ یقیحق ومیمد شناخت
 غی. تبلکنندیو آشکار نم یرا در جامعه علن شانیهاییخود و توانا ها! آندیودش آگاه باشو از وج دیداشته باش

احضار روح و  یبا ادعا ی. پس اگر فردکنندینم ییاراه درآمدز نیو خصوصا از ا کنندینم ی. خود را معرفکنندینم
درکسب شهرت نمود،  یانداخت و سع هانام خود را برسر زبان ایرا داشت و  یحق الزحمه ا افتیمشابه آن قصد در

  .ستیدر کار ن ییروین چیدروغ است و ه کی دیبدان

 یاز آن جز برا دهدیم حیترج یپس از آگاه ومیاست که مد صهیخص کیاست و نه آموزش.  یبودن نه کاسب ومیمد
و تحمل  ییتوانا دیبا رایز د،یقدم نشو شیپ ریمس نیدر ا کنمیم هی. همواره توصدیاستفاده ننما یسطح آگاه یارتقا
مورد  ترشی. آنچه بدیبه خود را دار یرساندن روح بیآس مالو احت دیرا داشته باش طیمواجهه با انواع شرا یبرا ییباال

  .دیدار اریدر اخت گانیاست که آن را به را یاست کسب آگاه ازین

و همه  کنندیم انیب هاساکن در آن جهان یهاتیاست که خود ارواح و هو یفاتیتوص هانیا دیداشته باش ادی به
 کرده اند فیرا توص کسانی یالگو کیارتباط برقرار کرده اند،  هاکه با آن ییهاومیاز هر نقطه عالم به همه مد هاآن

 اس شهودکه براس یفاتینموده ام. توص یجا بازساز  نیرا من در ا اتیئجز نیشتریالگو و ب نیترقیدق کنمیکه گمان م
ول محص دیخوانیکه م یشده است. مطالب هیته ،یتا عال نییپا یهارده یهابا دعوت و احضار روح ای گرانیمن و آن د

  .میشویم اتیوارد جزئ حاتیتوض نیبا ا یتصورات شخص ایبوده و نه نظرات  هاها و کنکاشپرسش و پاسخ

بودم متوجه شدم اکثر « پس از مرگ» یعنیوضوع م نیمتناسب با ا ریتصاو یدر جست و جو نترنتیکه در ا یزمان
 !و به شدت اندوه بار دارند رهیت یمضمون ایو ترسناک اند و  دیو سف اهیس ریتصاو

از دوستانم انجام داده بودم که در آن آزمون فرد را وارد  یتعداد یکه قبال رو زین یآزمون روانشناس کیدر  نکهیا جالب
ه به اتفاق افراد، نادانسته از ورود ب بیقر تیرا انجام دهد، اکثر یفاتیتا توص کنمیناخودآگاه خود م ریدر ضم ییفضا

ود پرده وج یبه دانستن آن سو یلیتما هادر درون انسان یعنیکردند! یامتناع م شد،یکه مربوط به مرگ م یبخش
  !پس از آن یز یوجود چاعتقاد به  یب ای. حال چه با اعتقاد شودیمانع دانستن م یترس درون ایندارد و 

است که افراد دارند. پس الزم است من به صراحت مسائل را باز  ینادرست یهااز تصورات و برداشت یناش هانیا
  .کرده و بشکافم
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است  یعدد 3و گفته بودم  میشده ا لیعنصر تشک 3بلکه از  م،ینشده ا لیتصور عموم ما از جسم و روح تشک برخالف
در  ثی. تثلدهندیشما را نشان م یهر سه، هست نی. جسم، ذهن و روح. ادهدیرا نشان م که ساختار مخلوقات

تباه اش یر یسرچشمه گرفته که به تعاب قتیقح نیاز ا انیحیمکاتب و اصطالح پدر، پسر و روح القدس در نزد مس
  .شودیم ریتفس

. جسم کندی. ذهن خالق است و خلق مو آگاه است داندیبعد و وجود، روح م 3 نیو براساس ا میهست یانرژ  ما
  :میپردازیم« ذهن»و « جسم»و « روح»سه مفهوم  فی. حاال به تعرکندیتجربه و احساس م

 روح

است شبح مانند که به اندازه جسم و در درون آن حبس شده و  یز یاست که روح چ نیعموم ا گرینادرست د تصور
 نیا قتی. درحقدیکردیگونه است اشتباه م نیکه ا دیکردین م. اگر گماشودیپس از مرگ از جسم رها و خالص م

جا هست و آنچه ما به عنوان روح در کالبد  همهجسم است که در درون روح قرار دارد. روح اصال اندازه ندارد. روح 
  .درک ما یاستعاره است برا کیفقط  م،یشناسیبدن م

که فاقد  از روح مان یکه جسم ما فقط در بخش کوچک مییبگو میتوانیطور م نیا م،یبفهم یساز  هیبا شب میبخواه اگر
( اجسام ت یروح )با فرض محدود یهاقسمت یتصور کرد در مابق توانیاندازه و جا و مکان است قرار گرفته پس م

برتر پشت پرده تان است. همان « خود». روح همان ستیبحث ما ن نیقرار گرفته اند که البته ا گریو اشخاص د
روح فاقد اندازه، زمان و مکان است، در  کهنیو اشراف دارد. اما با وجود ا یآگاه زی. همان که بر همه چیاصل گریباز

است  لیدل نیبه ا نی. البته اشودیبه صورت متفاوت حس م ،یهر فرد یبودن برا یکیهمه جا هست و با وجود 
 زنمیم هالیاتومب لهیبه وس ی. مثالکنندیرا درک نموحدت  نیبودن، اذهان مستقل ا یکیو درک  یگانگی حظهکه تا ل

 :دیتا بهتر متوجه شو

که در  یلیتومبقراضه، ا یلیکارکرده، اتومب یلیاتومب لومتر،ینو و صفر ک یلی. اتومبدیریرا در نظر بگ هالیاز اتومب یانواع
 یهاتیخصوص یلیرده است... هر اتومببا کولر روشن که داخلش را خنک و مطبوع ک یلیاتومب ایآفتاب داغ مانده،  ریز

! هوا هالیداخل اتومب یشکل است. هوا کی هادر همه آن زیچ کی یول دمنحصر به فرد و رنگ و مدل خودش را دار
و تحت پوشش هوا  ریهستند که در ز هالیاتومب نیآن. پس ا رونیو چه در ب لیهمه جا هست چه در داخل اتومب

 ی. هواریاست؟ خ کسانی هالیدر همه اتومب ستین شتریب یکیهوا، که  نیا ای. آستین ترشیب یکیقرار دارند و هوا 
 یازگت یبو یکینامطبوع است. در  یگر یمطبوع و در د یکیدارد. در  لیهر اتومب یهاتیبه خصوص یهرکدام بستگ

 نیتفاوت است. روح چنم رونیب یهم با هوا هاداخل همه آن ی. هواشودیهوا حس م ینیسنگ یگر یو در د دهدیم
ث شده متفاوت بر آن حاد یتیفیقرار گرفته و ک تشیخصش ریتحت تاث یهر فرد یبرا یهست، ول یکیدارد.  یتیفیک

  .است

 جسم

بلکه همچنان در  رود،ینم نیبعد از مرگ جسم از ب دیبدان دیو اشتباه از جسم وجود دارد. با یعموم یهم تصور  باز
تر تر و شفافو هر بار سبک دهدیشکل م رییکه بعدا خواهم گفت، همراهتان است. تنها تغ جهان بعد و در طبقات آن
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 ریاست. در مرگ تنها بخش غ یمانند حالت پوست انداز  یتیجسم وضع ضی. تعوکندیم رییآن تغ تیفیو ک شودیم
  .دیگذاریشفاف خود را پشت سرم

 ذهن

 یبدن به صورت فکر وجود دارد و فکر انرژ  یهالکه در تک تک سلولب ست،یبر خالف تصور عموم در مغز ما ن زین ذهن
که ذهن و فکر ما  میکنیطور گمان م نیبدن است ا یجاها ریاز سا شیها در مغز باز آنجا که تجمع سلول یاست. ول

  .کندیم فایرا ا یکیزیف مبدل کیجا نقش  نیدر ا قتیدر مغز ما قرار دارد. مغز درحق

احضار  ایجهان ارواح  میبگو گرانیندارم همانند د یمن عالقه ا ،یروح میصورات نادرست از مفاهت نیهم لیدل به
حالت داده  رییبرقرار است. فقط تغ تیوضع نیهستند. آنجا هم هم لیو دخ ریجا جسم و روح و ذهن درگ نیروح! ا

را جهان ارواح  یکنم. جهان بعد استفاده شودیم 3که شامل هر «تیهو»از اصطالح  شتریب دهمیم حیاند. من ترج
 جیو را انهیدر چند جا مجبور شوم از همان اصطالحات عام دیشا یول دانم،یم دیجد یهاتی. جهان هودانمینم

  .مسائل استفاده کنم میتفه یبرا یروح

  ست؟یمرگ چ و

 . فقطدیدهیدست نم را از یز ی. چدیروینم ییاست، شما جا یو پوست انداز  تیوضع رییتغ کیمرگ که تنها  با
 یلی. مرگ به طور خستین یاز دست دادن زندگ ی. پس مرگ به معناگرید یو ارتعاش تیبه وضع دیکنیم دایتکامل پ
 یهاتنها از ارتعاش قتیدرحق میکنیحلول م یو در جسم نییاز بعد باال به پا ی. وقتتیوضع رییتغ یعنیساده، 

مرگ  . درمیکن جادیاز ماده ا یتوده ا نییتا در آن سرعت پا میابییاهش مبه سرعت ک تیقابل رو ریو غ عیارسریبس
  .دهدیبرعکس آن رخ م

آنگاه  د،یپریو ناگهان از خواب م دیکنیو خود را در خطر احساس م دیکابوس هست دنیدر خواب و درحال د یوقت
 یداشت. وقت دیرا خواه یحالت نیخواب بود. پس از مرگ چن کینداشت و فقط  تیآن کابوس واقع دیشویمتوجه م

 کی: تمامش دییگویم د،یابییخود را باز م یاهو آگ دیگردیو به موضع باالتر خود برم دیشویاز بدن خود جدا م
که آنجا باز  یتیباشد در موقع یجا هر چقدر هم واقع نی. ادیهست یبود! چون آنجا واقع یواقع ریخواب بود. غ

  .شودیم یخواب کوتاه تداع کیمانند  دیبود نیرا که در زم یتمام مدت محدود دیگردیم

را  رییتغ ایو فالن کار  دمیخوابیم شتریبیکاش کم مییبه خود بگو میآنجا هست یکه وقت میکن یزندگ یطور  دینبا
را از  یفعل یهالحظه نیا دیبود، نبا می. پس با وجود دانستن آن که آن جا چقدر خوب و خوش خواهکردمیم جادیا

  .میتر کنخود در آنجا را کامل یشادو  تیو رضا میبساز ینیریخواب ش میتوانی. ممیدست بده

 !یخروج از باز  یعنیاست؛  تیو واقع یابد یایورود به دن مرگ

صفحه  نیا «یصرف چا»و « لم دادن» یبرا خواهدیو م داندیم یرا کاف یاست که روح، باز  یمرگ آن موقع زمان
 دیکن یبا او چانه زن دیبخواه دی. البته شادیروح را ندار یرو یرگذار یتاث ییجسم و ذهن، توانا یک کند. شمارا تر  یباز 

در  نیاز ا شیاوست. اگر او تصور کند که ماندن ب رندهیم گیتصم تیدرنها یول د،یریبگ یباز  یبرا یشتر یو مهلت ب
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 یویدن یهاتیاست و نگران موقع یروح تکامل و تعال. هدف کندیترکش م کند،ینم نیاش را تام یعالم اهداف عال
  .ستین تانیهاو خواسته

 سمانیر  هینظر 

. کندیم فیتوص یاز انرژ  ییهاسمانیر لهیهست که جهان را بافته شده به وس «سمانیر هینظر»به عنوان  یا هینظر
  .متصل به هم هستند ،ینامرئ یو همه کس با تاروپودها زیالگو بنا شده! همه چ نیاست عالم بر هم نیا قتیحق

از نظر ما و  یرنگ نامرئ ینوار نقره ا کیما  تیما و هو یمغز جسم فعل نیاست که ب نیا میدانیآنچه ما م اکنون
 دیآیوتا هرجا به اندازه عمق فضا و عالم کش م کندیمتصل م گریکدیدو را به  نیقابل انعطاف وجود دارد که ا اریبس

ه ب یارتباط نامرئ نیهم لهیو سرانجام به وس دیبرو دیخواهیم که ییبه هر جا دیتوانیلم خواب مرو درعا نیو از ا
است و با قطع آن مانند رها شدن  ینوار نقره ا نیقطع ارتباط ا دهدی. آنچه در هنگام مرگ رخ مدیجسم خود باز گرد

 یپا هب نیسنگ یهمچون وزنه ا کهیسمآمد و از بند ج دیبادکنک سبک رو به سمت آسمان به پرواز درخواه کی
از جسم و لحظه مرگ  ییجدا ی. حس مشترک همه مردگان در ابتدادیکنیم دایپ ییشده بود، رها ریشما زنج تیهو
به  یآن چه پس از آن رقم خواهد خورد بستگ یاست. ول یو آزاد ییحس شادمانه و سبک شدن و رها نیهم

  .هد گرفتدارد که او در آن قرار خوا یتیموقع

 (7) .یاهلل قوچان تیبه نام آ یاثر فرد« غرب احتیس»به نام  دمید یکتاب شیپ یچند

 ینه تنها خود شهود سندهیاعالم کنم. متاسفانه نو ییهادهیپد نیچگونه تاسف خود را از رواج چن دیبا دانمینم
 التیرا با تخ هابوده، آن قتیودش حقکه به باور خ یمطالب یبلکه با جمع آور  ده،یاز پس پرده ند یز ینداشته و چ

 دکنیرا دنبال م یهدف مقدس کردهیگمان م دی. شااستخودش آراسته و منتشر کرده  ییهایترسناک و ذهن پرداز 
ترس از خدا کند!  جهیجهان پس ازمرگ و در نت رشیرا وادار به پذ نیریبا اتکا به ترس و ترساندن، سا تواندیو م
و دور از  کیتار ییهاموجه، داستان ریغ ایموجه  لیو روشن به هر دل بایز قتیحق کیاز  یوقت . هرچه بوددانمینم

ر را در گو قتیکه حق شودیافزوده م قتیو خاردار به گوهر حق زیت ییهاو چنان شاخ و برگ شودیساخته م قتیحق
  .ط خود فرد خواهد شدنخواهد کرد، بلکه باعث سقو گرانید یبه تعال ینه تنها کمک کند،یمدفون م

را در  ندارند، تخم ترس یا شهیکه منشا و ر یکیآنچنان با کلمات و جمالت تار ،یندگانیگو نیچن ایفوق و  سندهینو
ماجرا دعوت کرد. او در کتابش  قتیرا به حق هانتوان آن یبه راحت دیکاشته اند که شا قتیاذهان ناآگاه و تشنه حق

و از همه طرف بدن او را  شوندیقبر فشرده م یهاوارهید ندکهیبیرا م یود شب قبر خ یو برطبق همان باور مذهب
  ...و زندیم رونی! از جسد باهیس یکه روغن دهندیچنان فشار م

  .دینیبیم تریقیو حق ترکینزد« تان یباور قلب»هرکدام را که به  د،یخود، باور و انتخاب کن شما

نده با آن داس بلند کش یآن نماد اسکلت ای ید. آن فرشته مرگ ترسناک در مفهوم شرقبه آن مفهوم وجود ندار لیعزرائ
 داردچرا انسان الزام  دانمیبه نام مرگ! نم یبیانسان است از مفهوم غر ییهمان نماد گرا هانی. ایاش در مفهوم غرب

 یبسوال و جوا چیه ،یو منکر  رینک چیه ،یشب قبر  چیخلق کند! ه اکترو کار تیهو یهر مفهوم و عمل یبرا نکهیبه ا
. تکاریناج یقاتل ای ی. مومن باشیچه نباش یباش ی. چه مذهبیچه نباش یپس از مرگ وجود ندارد. چه تو مسلمان باش
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 کندیم ،گمانذهن کوتاه کیچگونه و چرا  دانمی. نمیات قرار ندار  یکیزیدر بدن و جسم ف گرید یعنی یر یمیم یوقت
روح وجود ندارد که او  یبرا یبماند! اصال زمان یکیآن قبر و در آن تار ریدر جسم خودش در ز دیروح در شب اول با
  .است یزندگ نیدر ا یبند میو تقس یباشد. زمان بند رشیهمچون زندگان اس

و ت دیعقا شیتفت یو منکر و برا رینک هاآن یول شوند؛یحاضر م ییهاتیدوم، هو ایلحظه مرگ و نه در شب اول  در
رد ندارد. در مو یگاهیجا چیاست و در عوالم باال ه کیتار یهاو بازخواست و اقرار از ابداعات انسان شی! تفتستندین

 قبل گفتم به صورت یهاکه در بخش یتیفیهمان صورت و ک به. خوب و بد بودن تو پرسندینم ینماز و روزه کس
ت. تفاو یب ایکافر  ایجهود  ای یحیمس ای یچه تو مسلمان باشاز بهشت و جهنم در مورد خودت رخ خواهد داد؛  یتجل

 نیاز چن یابییخود را باز م یگرفت. درآنجا که آگاه ینخواه یمدال چیتو ندارد و ه یبرا یاز یامت چیدر آنجا ه نهایا
 هدیخود سنج تیانسان زانیشد. تو برحسب م یخواه نیشرمگ یداشت نیکه در زم یکودکانه ا اریطرز فکر بس

 نیخواهد کرد. مذهب در شناسنامه و گر نییتو را تع تیوضع یشر رساند ایو  یکرد یکیکه ن زانی. آن میشویم
  .... پسیکارتت نخواهد بود. تو فقط تو هست

  دهد؟یاز مرگ چه رخ م بعد

 رونیخود را سبک و ب)روح(  تی. در ابتدا هودیا دهیقبال د هاو داستان هالمیرا در ف دهدیدر لحظه مرگ رخ م آنچه
ده که دچار مرگ موقت ش ی. اکثر کساندیکنیاو باز شده مالحظه م یاز نور را که به سو یو تونل دینیبیاز جسم خود م

وح ر یو ناراحت تی. آن نور نه تنها باعث اذستینور ن کیکرده اند. آن نور صرفا  فیرا توص یتونل نوران نیاند ا
. کندیدارد که روح را به سمت خود جذب م انیاز محبت و عشق خالص در آن جر یکه برعکس چنان کشش شودینم

 یشاد نیدل بود که ا اهیو س شیاند کیتار یقابل لمس است. اگر فرد هیحضور و محبت خدا از همان لحظات اول
 ندیبیدارد م زیبه شدت محبت آم یکه احساس یدوام ندارد و او خود را درحال دور شدن از نور  شیب یلحظات یو سبک

وجه مت ستیکه مشخص ن ی. او تا مدتابدییکرده بودم م حیکه تشر یکیو خود را درحال فرو رفتن در همان قعر تار
 قتیچون اگر او در دوران زنده بودنش متوجه نور و حق شد،و عذاب با یکیدر تار زانیم نیا دینخواهد بود که چرا با

 شانیهایو خوب هایبد ندیافراد در حد نرمال با جمع فرآ ریر نداشت. اما ساقرا یتیموقع نیشده بود که اکنون در چن
 و نجای. اکنندیاز محبت را درک م قیعم یو احساس شوندیبه سمت نور جذب م ستند،ین یکیتار نیکه مستحق چن

متوجه  عیسر یمرگ توسط او متفاوت است. بعض رشیآن روح، زمان پذ یآگاه زانیبه م یمرحله، بستگ نیدر ا
جا  نیکه ا یا هیاول یتمام نخواهد شد. پس آگاه هابه نفع آن نیکه ا کنندیمرگ خود را انکار م یو بعض شوندیم

  .به شما کمک خواهد کرد یاموشفر تیآمدن از وضع رونیو ب یادآور یدر  دیکنیو اکنون کسب م

رو است که معموال در  نیو از هم ندیآیقبالش مو اقوام او به است کانی)روح( نزد تیدر هنگام مرگ فرد، هو اکثرا
را در اطراف  یگرانیخود ندارد، بلکه د انیبه اطراف یکه درحال جان دادن است، توجه و نگاه یلحظات آخر عمر کس

 آنو نشان دادن راه ورود به  ییراهنما یبرا ها. آنشنودیرا م اهآن یو صدا نگرندیبه او م یکه با شاد ندیبیخود م
 تیوضع ردیمیم زین یتصادف و مرگ ناگهان ایسانحه  کیآن کس که در  یبعد و جهان به او کمک خواهند کرد. برا

 یگهانو نا  عیرا سر یگر یرا کند و د دادیرو کی دیاز منظر شما که در آن زمان محصور هست نیاست. ا نیچن نیا
  .دینیبیم
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انفجار رخ  کیکه در اثر وقوع  یمانند مرگ یدر مواقع یندارد. حت و آن وجود نیا نیب یفرق ،یزمان یآن پهنه ب در
 یطور  کنند،یشدن جسمش دور م ی)از نظر ما( آن روح را از محل متالش ادیز اریبس یارواح راهنما با سرعت دهد،یم

  .شودینم یبیانفجار مه نیکه او متوجه چن

ر به طو ی. آن مرحله بازگشت به خود اصلدیرسیصل روح نمباره به ا کیوجود دارد. با مرگ به  نجایا یمهم نکته
  .یاست و نه خط فیط کیو به صورت  جیهم به تدر یبازگشت به خود اصل قتی. درحقدهدیکامل و فورا رخ نم

 یتر تردهگس یاز منبع تا بازتابش. شما آگاه یفی. طدیاوریکردم، به خاطر ب هیکه در آن خداوند را به نور تشب یبحث
 ی. در خود اصلدی. اما هنوز بر همه آن واقف نشده اگرددیفراموش شده باز م یهااز بخش یار ی. بسدیکنیم ادیپ

که  انتیهاو ناشناخته عیکه شما را وس تانیهاکه از درون آگاه شما و از شناخته دیدار یبند فیتان مرتبه و درجه وط
  .شودیمشخص م کند،یمحدود تان م

 یتیخود اهم نیزم یرو ی. اگر در تمام زندگکندیمرگ مقاومت م رشیکه در برابر پذ دیهست یتیهو مرحله، اگر نیا در
از شما  یآزار  هانیبا وجود همه ا یول د،یدی. اگر هرگز خدا را در اطراف خود و در درون خود نددینداد یبه جهان بعد

 دیجهان جد لیشما را قابل سکونت در اوا تیکه وضع دیدادیمانجام  یو همچنان حداقل اعمال دهینرس یبر کس
و مجهز به  میعظ اریمرکز بس کی. آنجا در دیشویمحدوده خاص قبل از ورود به جهان باال م کیابتدا وارد  کند،یم

 ریبتع هروح شناسان ب ها. آنینیهمچون پزشکان زم یشد. البته نه درمانگران دیخواه یمجرب! نگهدار  ییدرمان گرها
 ورود به یبرا یارواح نیآماده ساختن چن هاآن فهیروانکاوان و روانشناسان. وظ هیشب یز ی. فراتر از چشما هستند

  .است دشیجد یهاو فرمت نیقوان ای دیجد یجهان

دارد. هرگاه  هاخود آن یو مقاومت درون رشیبسته به پذ شوند،یم یکه در آن مرکز نگهدار  ییهاتیتوقف هو مدت
  .شوندیم تیاز آنجا مرخص و به منطقه خود در جهان باالتر هدا ابند،یرا باز یکاف یطح آگاهو س ادآورندیبه 

  .خواهم کرد انیب لیرا به تفص هامناطق و طبقات و جهان نیا ییو چرا یچگونگ یبخش بعد در

 کس چیاز منظر من: ه یبزرگ هست راز

 یهایچارت و جهان بند نیشد. من ا دیدش خواهاست که پس از مرگ وار ینقشه خالصه و ساده شده جهان نیا
 بیترتا بهر ها. آندیدقت کن زیاعداد ن نیکردم. به ارتباطات ب میهر جهان ترس فیمتناسب تعر یرنگ یهافیباال را با ط

 :دهمیم حیتوض

 صفر جهان

 نیزم یجز بر رو ستین ییآن قرار دادم. جهان صفر جا ینام را برا نیمن ا یوجود ندارد؛ ول یجهان صفر  قتیدرحق
 یضبع ایو  کنندیم یاست که اقدام به خودکش یسرگردان، متعلق به کسان یهاتیارواح سرگردان. عمده هو یو برا

 لیدل عمل به نیدهند که ارا انجام  یتمام مهین یکارها دیاب کنندیو تصور م کنندیکه از ورود به تونل نور امتناع م
 دیاب کندیگمان م دیخواهد شد. او که شا شترشانیب یو گمراه یت و تنها باعث سرگردانسهابرداشت اشتباه آن

به  فهد یبدانند و ب دی)زندگان( با هیکه بق دهیفهم یز یچ کندیگمان م ایخود آگاه کند،  تیخانواده اش را از وضع
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. او ستیها نراهنما یکردن به ندا. او حاضر به گوش دهدیتنها خود را تحت فشار قرار م رود،یسو و آن سو م نیا
جا توسط  نیکه تن به ورود بدهد و ا شودیقانع م ییجا کیسرانجام  یورود به تونل را ندارد ول یآمادگ یحت

 یکند. در مورد افراد دایخود را پ یبه نقطه آرامش درون دنیو با رس یتا به آرام رودیم یها به آن منطقه موقتراهنما
 :شکل است نیبه ا دهندیکه رخ م یتیوضع کنندیم یکه خود کش

 یسالگ 22الزم را کسب کند، در سن  یهاکند و آن تجربه یزندگ نیسال در زم 72که مقدر شده بود  یجوان دیکن تصور
 یوچو پ یدیدر اوج ناام یکه زنده بود، حت یرا انجام دهد. او تا زمان یخودکش یعنیانتخاب اشتباه خود،  نیتربزرگ
 یسال فرصت بعد 42انجام دهد. درطول  توانستیم گرید یاهانتخاب یادیز اریبود، تعداد بس دهیه آن رسکه ب
که در اطرافش وجود داشتند  گرید یهاانسان یادیباز کند. با تعداد ز ایببندد  توانستیرا م یار یبس یدرها

و  یدفه یو ب یخود، پوچ یزندگ رییتغ ینگتعمق و تفکر و چگو یکند. او به جا دایارتباط و تعامل پ توانستیم
 یزندگ ستیبایو م توانستیم یقطع ارتباط خود با زندگ یم شدن و در خود فرو رفتن را انتخاب کرد. او به جایتسل

خود متصور بود، راحت  یکه برا یپوچ و عذاب آور  یخام خود که با کشتن جسم خود از زندگ الی. به خکردیم
و  هاوردین ادیو پررنج را به  کیجهان تار نیشجاعانه اش قبل از ورود به ا مینخوانده بود. تصم . او نقشه راشودیم

ابوس ک نیکه بزرگتر افتدیم یگر یاتفاق د یحال تمام آن اعتماد به نفس قبل از آمدنش را در خود کشته است. ول
  .کندیخود خلق م لهیاش را به وس یزندگ

فاقد جسم  گریتفاوت که د نیبا ا شودیما م انیجا و درم نیده بودنش درهمبه محض کشتن خود، متوجه زن او
متوجه حضور  یکس گرید یخواهد ماند ول ییجا در سکوت و تنها نیدرست هم نیزم نیاش است! او در هم یکیزیف

 که یزمان در یداده است، ول تیوضع رییتغ. او فقط دیشن دیرا نخواه شیو صدا دید دیاو نخواهد شد. او را نخواه
 به شدت تنها و ترسان یجاست؛ ول نیاشتباه نشده جز خودش. او اکنون باز هم هم نیمسبب ا یوکس شدیم دینبا

را که  یر گید یهابرسد، تمام فرصت ادشیو به فر ندیاو را بب ایرا بشنود  شیبتواند صدا یو اکنون بدون آنکه کس
 نکوهش زیبرد. در مذاهب ن نیاشتباه سوزاند و از ب اریاب بسانتخ کیرخ دهد، با  توانستیمسال  42 نیدرطول ا
  .با تاسف و تاثررابراز شده است یخودکش

نه خود که چگو دانستندیکاش م ی. ادانستندیآن م جهیدرمورد نت یانتخاب اشتباه نیقبل از چن هاانسان نیا کاش
  .کنندیسرگردان کرده و در جهان سفر م نیسطح زم یرا رو

ه به واسط شوند،یآشکار م عایارواح سرگردان سر شود،یانجام م هاومیکه توسط مد یچرا در اکثر احضار ارواح هکنیا
متوجه  شود،یپخش م هاومیکه از مد یدرخشش نور  قیاز طر هاو آن شودیمتشعشع م هاومیاست که از مد ینور 

به  یلو کنندیارتباط و کمک م یتالش به برقرار  ودشانشده توسط خ جادیا ییو در آن سکوت و تنها شوندیشان م
از  خواهندیو فقط م کنندینم هاییبه کمک و راهنما یشان توجه تیروح شان و عدم فهم موقع یشانیپر لیدل

و  هاآرامش آن یجز دعا برا دیآیبر نم شانیبرا هاومیاز مد یکمک چیحالت ه نیفوق خالص شوند. در ا تیوضع
  .به خودشان در آرامش هاآن نتوجه کرد
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 1 جهان

 و تکاریخود قعر و عمق دارد. افراد جنا یستیکه در ن یکیکردم. همان تار فیاست که توص یجهان همان جهنم نیا
ن قرار در آ دندیترس را آفرو ییو تنها یکیاز تار یقعر  نیوحشتناک خود چن یهاکه با اعمال و انتخاب یثیشرور و خب

 نیاز ا ییقادر به کنترل ذهن خود و رها ،یکیو در آن تار اکنونعدم درک جهان واال،  لیبه دل هاآنخواهند گرفت. 
و کاشانه  خانه چیه توانندیپوشش خود خلق کنند. نم یبرا یلباس مناسب توانندینم یحت ها. آنستندین تیوضع

قدرت  ییهاو ذهن شودیتوسط ذهن خالق خلق م در جهان باال زیهمه چ رایکنند. ز جادیدر آن ا شیآسایدم یبرا یا
 یل و روکه از قب یدهشتناک یکیندارند جز تار یا نهیگز چیه هاباشند. آن دهیرس یخلق کردن دارند که به حداقل تعال

  .را کامال ملموس درک خواهند کرد قشیعم اریخلق کرده اند و آنجا قعر بس نیزم

 2 جهان

که  شوندیگرفتار م یجا هم افراد نیاست و عذاب آور. تنها تفاوتش عمق آن است! ا کیتار 1هم مانند جهان  نجایا
 طیدر مح یکه مولد امواج منف یو درواقع به خود بدکردند. کسان شدندیم نیریسا تیموجب آزار و اذ یدر زندگ

  ...و رانیبودند همانند اوباش و زورگ یزندگ

 یاطهمچنان ارتب یو ساده انتخاب کنند ول یپوشش معمول کی توانندید و مانتخاب دارن حقیکم زانیبه م نجایا در
 یاهفیدو جهان را با ط نی. ابرندیبه سر م تیوضع نیاز ا ییرها یندارند و درحالت ترس و عذاب و دعا برا گرانیبا د
  .نشان دادم رهیو ت کیتار

 هاکه آن ستندین یمشخص یفضا و جا کیعمال جهان  2 نیاست که مطابق مطالب گذشته ام، ا یادآور یبه  الزم
 هانیخودش. ا ی. هرکدام براروندیخود فرو م یکیرا خلق کردند در تار یکیکه تار هاواردش شوند. بلکه هرکدام از آن

بدون در و  یانفراد یهاخود را در سلول هابدهند. آن لیکاجتماع در جهنم را تش کی گریکه با همد ستندین یگروه
  !کرده اند ریاس وارید

  3 جهان

سخن خواهم گفت.  لیبه تفص یطبقه و سطح است در متن بعد 9آن که خود شامل  اتیجهان و خصوص نیا درمورد
  .دیجهان وارد شده ا نیشما از طبقات مختلف ا تیچون اکثر

  7تا  4 یهاجهان

 دیباز نخواه نییپا یهابه جهان گرید 4به جهان  . با وروددهدیرخ م گریبزرگ د رییتحول و تغ کیبه بعد  4جهان  از
 یداشت؛ مگر در مواقع دینخواه یماد یبه بازگشت به زندگ یلیو تما ازین گری. دیمعنو یهاتیمامور یگشت؛ مگر برا

  .ندیآیم هاجهان نیاز ا یروح یقیحق دیقت اساتی. درحقیاله ژهیو یهاتیخاص و انجام آن مامور

به  یاز سطح گریبه بعد دوباره با آنچه تا جهان سوم هست متفاوت خواهد بود. آنجا د 4ر جهان د یزندگ تیفیک
با کلمات  وانتی. نمگرید یتیبه ماه دیکنیم رییو تغ دیشویم لیبلکه تبد د؛یکنینم رییتغ 3مانند جهان  گریسطح د
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آن قدر  هاداد. درک آن جهان حیتوض ست،ین فیتوص قابلما  یرا که در جهان ماد یتیمفهوم و هو ،هافیتوص ای
 حیاز آن دارند و در مورد آن قادر به توض یدر آنجا هم اطالعات کم یجهان سوم روح نیساکن یدشوار است که حت

  .ستندیشفاف ن

و ورود  است که با عبور از آن مرز نیبه بعد دادند، ا 4جهان سوم از جهان  یارواح رده باال کهیقابل فهم یهافیتوص
و  . عظمتمیشویم لیدرخشنده و مسحور کننده تبد ینور و ارتعاش هیشب یتیبه آن جهان به طور خالصه به ماه

درجه  کی. روح به میکنیم دایاز خالق را در وجود خود پ یگرفش یهایی. دانش و توانامیکنیرا تجربه م میعظ یجالل
داشت که رنگ آن  میعالم بر تن خواه انیهمچون فرمانروا ینوع پوشش تیو در آن موفق رسدیم شتنیاز خو یعال

 رد جیمتفاوت و درخشنده که به تدر اریبس یتیفیدانست. البته با ک هیشب یلین یبه آب توانیرا از نظر مشابهت م
  .کندیم لیباال م ییبعدتر به سمت روشنا یهاجهان

 دنیرس ی. آر رسدیم یبه ملکوت اعل 7هستند که در جهان  اهجهان نیمتعلق به ا یبزرگ و عال انیو راهنما استادان
  .شودیم یجا ناش نیاز ا 7محض و مقدس دانستن عدد  یورود به منشا آگاه یعنی 7به جهان 

 زیهستند، ن یو جهان روح نیزم نیب هاامیدر رد و بدل پ یکه واسطه ا یروح یهاومیمد یحت دیداشته باش ادی به
  .است سریم یخود استادان روح لهیارتباط تنها به وس نیو ا ستندیبه باال ن 4 یهارتباط با جهانا یقادر به برقرار 

 3جهان  فیتوص

پس از مرگ وارد جهان سوم  یو از نظر فراوان نیانگیبه طور م هاخواهد بود. عموم انسان نجایبحث ما در ا عمده
ها از رنگ یفیرا به صورت ط 3مشهود است، من کل جهان  (شی. همان گونه که در نقشه آنجا )در مطالب پشوندیم

حصول جهان م نیو ا کنندیم رشیجهان است. همان که به بهشت تعب نیترو متنوع نیترجا رنگارنگ نینشان دادم. ا
  .)ارواح( ساکن در آن است یهاتیهو ایها خلق ذهن

است. از آنج یبخش هیجا شب نیکنم. ا حیا تصحاست. بهتر است حرف خود ر نیبه زم هیشب اریآنجا بس قتیدرحق
  .آنجاست یاصل یگونه از زندگ هیوجه ناقص و سا کی یو ماد ینیزم یتر است و زندگچون آنجا به مراتب کامل

 تیفیک یوجود دارد، ول یعیمناظر طب نیاست که در آنجا هم مانند زم نیبه شما بدهم ا دیبا یکه به طور کل یینما
تر هستند. شادتر و شفاف تر،یقیحق باتر،یز اریبس نیتا سطوح باال متفاوت است و نسبت به زم نییح پااز سطو هانیا

که  جا است نیتر از او متنوع شتریو شکل و به لحاظ وجود ابعاد، ب حآنجا نه تنها از نظر طر  یهاکوه ایمثال درختان 
  .و به شدت زنده و رنگارنگ هستندشفاف و درخشان  یاجسام یماده، دارا یرگیعدم ت لیبه دل

 کهیمیو عظ بایز یهاساختمان یبلکه دارا ن،ینه به مانند زم یول دینیبیمانند شهر م ییدر آنجا هم جاها نیهمچن
 یو بلدوزر بنا نشده، بلکه همگ مانیتوسط آجرو س هادارند. آن ساختمان یروح یهاشرفیدر پ یخاص یکاربردها

ا آنج گر،ی. به عبارت دشوندیتوسط فکر خلق م هاییبایآنجا خلق شده. همه ز یهاتیار هوتوسط قدرت خلق افک
  .هنر و خلق است یایدن
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. آنجا اجتماعات و گروه شوندیاستفاده م ینشر آگاه یمشابه دانشگاه و کتابخانه وجود دارد که برا یمراکز  آنجا
ح رو یهایقیانداز موس نیجا عالوه بر شاد و رنگارنگ بودن طنآن یمربوط به خود را دارد. فضاها یهاو شغل هایبند
ود خ یقیموس یو آگاه تیبا شفاف تواندیخالص شده و م یکیزیجسم ف نیا دیاست. آن جاست که روح از ق ینواز 

آن جا بسته به  یفضاها نی. همچنیشنویرا م یقیخوش موس ینوا یرا در فضا به ارتعاش درآورد. آن جا هرجا برو
 یهمجلل و با شکو یهایها و مهمانو مست کننده است. آنجا جشن زیعطرانگ اریاش بس نیساکن یسطح تعال زانیم

 یهایدر مهمان ایخود بودند  میمشغول تعال ایدرآنجا  میرا داشت ها. الاقل ما هرگاه قصد ارتباط با آنشودیمبرگزار 
  .ندارد ینیو زم یمیتقو یدادهایا روب یارتباط چیباشکوه دعوت بودند. آن جشن و سرورها ه

 یر تنییرشد و درک پا یکه دارا یکه خاص هرکدام است. کسان ییهایژگیطبقه است با و 9 یجهان دارا نیخود ا یول
ترتا هستند در طبقات باال تریتر و متعالکه آگاه یافراد بیترت نیو به هم شوندیساکن م نییباشند در طبقات پا

  .دهمیم حیمتفاوت است که توض 9طبقه  تیشتم. وضعحداکثر طبقه ه

 ینیینسبت به پا یتر عیفرکانس است و طبقات باالتر از ارتعاشات سر ایطبقات آن جا برحسب ارتعاش  ساختار
وارد کدام طبقه از آن  دانمینم قایدق: »دیتا بهتر متوجه شو کنمیاز شهود خود را نقل م یکیبرخوردارند. سخنان 

که هر  دیبلند. )توجه داشته باش یهابا ساختمان بود ورکیویچون ن یبزرگ یآنجا مانند شهرها یه بودم ولجهان شد
ته به شکل شهر ساخ یآنجاست و اگر محدوده ا نیبرحسب نوع افکار ساکن یطبقه خود مشتمل بر انواع شکل زندگ

 هاابانیدر خ یادیو مردم ز آمدیبه نظر مشلوغ  یلیخلق شده(. خ گریکدیافکار سازندگان آن به  یکیشده از نزد
د. به بودن هابود. تنها انسان هاابانیدر آن خ لیبودند. آنچه جالب بود نبود اتومب ییدرحال تردد و حرکت به هر سو

 یمضطرب بودند. از هر نژاد و شکل یبرخ زیتوجه به خودشان و ن ریبودند که درگ یتیاکثر افراد در وضع آمدینظر م
 افتاد تعجب کردم. با فاصله میپا رینگاهم به ز یبودند. وقت تکاپودر  یهمگ بایو تقر شدیم دهید هاآن انیهم در م

فاف ش مهیمانند ن یبودم حالت ستادهیآن ا یکه رو یابانیقرار داشت و کف خ گریشهر بزرگ د کیمن  یپا ریدر ز یا
م وجود در باال ه نبود که رو به باال هم نگاه کردم و مشابه آ یر وقتت. جالبنمیآن را بب ریز توانستمیداشت که من م

 یاآن شهره ینگاه کن نییپا ایصورت نبود که هر وقت روبه باال  نیدر طبقه باال! به ا گرید یشهر مواز  کیداشت. 
 در ذهن رخ شتریتن بو خواس دنیکه اراده د دادیرخ م یبود زمان نییپا ایباال  یآنچه در ورا دنی. دینیرا بب یمواز 

 !«ماه اینوک انگشت  دنید»دارد:  یمعروف لکه مث ی. مثل همان حالتدادیم

سر  یرامبه آ یاراده ذهن نیکه به محض ا نمیبب زیبروم و آنجا را ن ینییام گرفت و خواستم که به طبقه پا یکنجکاو
بود که قبال بودم! حرکت همه  ییکندتر از جا جا نیدر ا زیهمه چ افتمیقرار گرفتم. اما در نیریخوردم و درطبقه ز

ر رهگذ کی ی. جلودیماجرا قرار دار نیپخش است و شما وسط ا الدور کند درح یرو کهیلمیبود؛ مانند ف زکندتریچ
د. او مانند دشوار بو یپاسخ کم دنیشن یانتظار برا یو خواستم صحبت کنم؛ ول دمیاز او پرس یرا گرفتم و سوال رزنیپ

دادم  نصرافصحبتش بودم که از ادامه مکالمه ا انیپا یبرا یو من مجبور به صبور  دادیپاسخ م لمیدورکند ف صحنه
  ...و سبک شدم و به باال برگشتم

کردم و به محض اراده، سبک شده و رو به باال حرکت کرده و به آنجا سرک  دایطبقه باالتر پ یرا برا یکنجکاو نیهم
 کردندیحرکت م یادیز اری. مردم با سرعت بسشدیبا سرعت انجام م ه،یاول تیرخالف موقعب زیجا همه چ نی. ادمیکش
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 دیقابل تحمل بود. من درآن لحظه با ریغ تیرا از حرکت بازدارم تا با اوحرف بزنم. وضع یکس توانستمینم یو من حت
  .با آن مطابقت داردمن  یکه فرکانس وجود یکه ارتعاشم با آن متناسب بود. طبقه ا ماندمیم ییجا

که ارتعاشش با آن برابر است و درصورت  شودیم یوارد طبقه ا یمنوال قرار دارند. هرکس نیبرهم قایطبقات دق آن
 ترعیرتان س یباشد ارتعاشات وجود شتریو دانش شما ب یآگاه زانی. هرچه مشودیمنتقل م یارتقا به طبقات باالتر 

 شماست، یدرون ازیو مطابق ن شتریکه سرعت آن ب یخود به طبقه و جهان خواهد گشت و به همان نسبت خود به
ان که شما و آن نیب یگاه تنش و تضاد چیرو ه نی. از ادیشویم نیچون خود همنش یو با کسان دیکنیم دایکشش پ

 « .در فرکانس شما قرار دارند نخواهد بود

 یافراد و با دیریگیکارتان قرار م طیمح ایمدرسه، دانشگاه  مانند ییهاطیبه اجبار در مح ،ینیزم یاکنون در زندگ شما
توافق و درک  کیدر  هاآن یکه لزوما با همگ دیریگیدر ارتباط قرار م یبه عنوان خانواده، دوست، همکار و مشتر 

 قهیلتضاد س لیرابطه به دل جادیو لذت از ا یاحساس همفکر  ست. ممکن ادیستین یکسانی یو اخالق یو روح یفکر 
بود  میرا شاهد نخواه یتیوضع نی. آنجا چنشودیها مو اختالف هایناراحت جادیباعث ا نیو هم دیو فکر نداشته باش

جاد یا یو آزار و ناراحت یگاه اختالف و دشمن چیرو ه نیاست که همفکرانش هستند و از ا یدر ارتعاش یو هرکس
خود به سطح و  یهاشرفتیپ لیواهد بود و هرگاه که به دلارتباط برقرار خ نیو لذت از ا ینخواهد شد؛ بلکه شاد

 دیکرد و به همان سبک با هم ترازان خود خواه دیخواه دایبه فرکانس و سطح باالتر سوق پ دیرسیم یدرجه باالتر 
  .بود

که  یتیهو م،یریرا در نظر بگ 3مثال اگر طبقه  یعنیاست.  فیبه صورت ط یطبقه بند نیوجود دارد. ا زین ینکات البته
ارتعاش  کیاست،  2به طبقه کیو نزد 3طبقه  نییکه در پا یتیاست با هو 4به طبقه  کیو نزد 3طبقه  یدر باال

 یو همفکر  یکیدر هر سطح از ارتعاش برحسب نزد نیمچندر ارتباط نخواهند بود. ه گریکدیندارند و لزوما هم با 
که شکل و بافت هر محدوده  ردیگیخاص هرکدام شکل م یاهاجتماعات و محدوده ها،تیاز هو یمتفاوت یهاگروه

  .و فکر آن گروه خلق شده و به وجودآمده است تیهم از خالق

شماست که به طبقات باالتر  تیو خلوص ن یآگاه زانیم د،یریبگ یاز طبقات جهان سوم جا یکیمقرر باشد در  اگر
 ل،یاز حد به پول، غذا، خواب، اتومب شیو ب ادیقه زهمچون عال یکیزیو ف یماد یهایو وابستگ دهدیسوق تان م

ما را  یاز زندگ یبخش نیدر زم یباشد، ول شتهندا یگاهیکه در آنجا جا یز یو هر چ ینیزم یهایورزش و سرگرم
  .شودیم ترنییدر طبقات پا یو ماندگار  ینیمانع رشد ما در آنجا و باعث سنگ تواندیدهد، م لیتشک

 ،یتفاوت به زندگ یهدف و ب ینداشته و ب یبه خودش توجه کاف ینیزم یکه در زمان زندگ یکس میمتوجه شد ما
 یحزمان رو شتریب گرید یکی. کردهیخوش سر م یو اوقات خود را در خواب دهیگز یدر طبقه اول آنجا سکن ستهیزیم

بود و آن  ذیلذت بردن از آن لذاو غذا و  یدنینوشو  یخود در خلق انواع خوراک یهاخود را درحال برآوردن خواسته
مورد عالقه اش در  هینقل لیبا وسا یو عشق تمام درحال رانندگ یبود آنجا با شاد ونیجا راننده کام نیکه ا یکی

  .که دوست داشت بود ییایرو یرهایمس

ندارند  هاازیو ن هایوابستگ نیبه ا یاز ین گرید نکهیبه ا هاتیآن هو ،یکاف یعدم آگاه لیبه دل یول ستیبد ن هانیا
 بیترت نی. به اشودیذهن خالق مانع توجه به خود و درجات باالتر م یهاییو توانا یآگاه یهاچهیو باز نشدن در
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وجود  هاو استفاده و لذت از آن هافرصت خلق آن ینیزم یزندگ درکه  شودیم ییهامعطوف به خواسته هاتوجه آن
ممکن است باعث عدم کشش و صعود  یو حت شودیانجام م یو کند ریارتقا با تاخ مساله روند نیداشت. به خاطر ا

باط با ارت یبرا یکمتر  ازیاحساس ن روندیو به باالتر م شوندیم تریمتعال هاتیبه باالتر شود. هرچه هو یاز مرتبه ا
  .ر خواهد بودسخت و دشوا هاهم با آن هاومیما خواهند داشت و احضار و ارتباط مد نییجهان پا

هستند. در ارتباطات  یاز نور و شاد یرشد و ارتقا در بستر  یو تالش برا اددادنی ای یر یادگی یاکثرا در تکاپو هاآن
 و ندگانینما قیشده بود، از طر دهیتدارک د شانیکه برا ییهاها و کالسآن آموزش تیاهم لیبه دل یگاه ،یومیمد
 را در قتیکه حق ییها. کالسستندیقادر به حاضر شدن ن ومیبه درخواست مد که دادندیم امیپ گرید یهاتیهو
در مورد خود، عالم و خدا  یقیدر آن جا همچنان و به صورت عم ها. آنکردندیاستفاده م هااز آن ایو  سیتدر هاآن

  .میآنچه ما و شما اکنون مشغول به انجام آن هست هی. شبکنندیبحث و مکاشفه م

 یو عده ا دیشویباالتر م یهاو ورود به جهان 3عبور از مرز جهان یجهان برا نیشما وارد طبقات ا تیودم اکثرب گفته
 .گردندیآمده اند و به عرش خود باز م نیبر زم یاله یهاتیبه باال و صرفا جهت انجام مامور 4 یهااز ابتدا از جهان زین

تدا روزنه نور اب صیپس از درک و فهم و تشخ دیکردند، مانده اند که با ادجیا ودکه خ یکیدر جهان تار زیدالن ن کیتار
  .برسانند و دست به کار شوند 3از جهان  1خود را به طبقه 

 دنیرس تیکردن درجات و طبقات رو به باال و درنها یو ط یدر جهان سوم رشد و ترق 1تا  1طبقات نیتمام ساکن هدف
زمان  تواندیارتقا م نیدارد و ا یتیهر هو یروح التیتما یآگاه زانیابسته به مرشد و حرکت و نیاست! ا 9به طبقه 

 ییر جاد یکسب نکرده باشد و حت یاز جهان ماد یکاف اتیربتج تیرا بطلبد. اگر آن هو یتالش مضاعف ای ادیز یروح
بازگشته و از نو  یماد یبه جسم تواندیم تیمتوقف بماند. آنگاه با اراده خداوند و درصورت انتخاب خود آن هو

  .گذردیم یبر چه منوال یزندگ 1تا  1در طبقات  مینیشروع کند. اما ابتدا بب

 به نیی. البته هرچه از پایو انواع شاد هاتی. خالقیگوناگون. آثارهنر  یهاها و رنگجهان مملو است از پوشش نیا
  .ته استبهتر وابس یذهن یهاییو توانا یبه رشد و تعال نیو ا کنندیم دایپ یشتر یعمق ب هاییبایز دیرویسمت باال م

 حیساکن در آنجا ترج یهاتیهو شتریب میبگو دیبا میقرار ده سهیجهان سوم را مالک مقا 1طبقه  میبخواه اگر
 لی. دلدرسیبه نظر م ترنییپا نیاستفاده کنند و لذت ببرند. چون سطح آنجا از زم نیزم عتیاز مناظر و طب دهندیم

ل مث ینیزم یهابه شدت به عادت نیکه در زم هستند یمستقردر آنجا کسان یهاتیاست که اکثر هو نیعمده آن ا
التر رفتن به طبقات با یرا برا هاآن هایوابستگ نیداشته اند و اکنون هم یآن وابستگ ریو غذا خوردن و نظا دنیخواب
 خلق ییاستفاده کنند و حداکثر توانا بایز طیخلق مح یخود برااز قدرت فکر  یبه آسان توانندیکرده و نم ترنیسنگ
  .و درک کرده اند دهید ینیاست که در جهان زم ییهاهمان هاآن

 هانیشده اند. ا 3از جهان  1گذشته و وارد طبقه  2و1یجهنم یهاهستند که از جهان یکسان هااز آن یبخش نیهمچن
 یراب یلباس معمول کیو استقرار خود و  شیکوچک به عنوان محل آسا یخانه ابه محض ورود، فقط به فکر ساختن 

 تیکه دارند به نسبت موقع یتیو از وضع دهندینم یتیاهم هاآن ییبایو ز اتیپوشش خود هستند و به جزئ
  .دارند و شاکر محبت خداوند هستند تیداشته اند، رضا کیتار یهاکه در جهان یوحشتناک
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ز ا ترقیعم یز یو مفهوم خانه و لباس در آنجا چ یاست که معن نیچه؟ موضوع ا یخانه و لباس برا دییگویم حتما
. دهدیبه صاحب آن م یو رنگش شکوه ییبای. زدهدیم تیهو هااست. لباس در آنجا به آن ینیمفهوم زم

 کنند،یکه خلق م یز یچ نیخود، اول ذهنپس از تسلط بر قدرت  شوندیکه پس از مرگ به آنجا وارد م ییهاتیهو
لخواه را به د هاآن توانندیو م کنندیخلق م یو فاخرتر  باتریز یهاباشند لباس تریلباس خودشان است. هرچه متعال

 خلق شده یهاآن لباس روندیو باال م رسندیم یتر عیو به ارتعاشات سر شوندیم تریدهند و هرچه متعال رییتغ
د با ورو تیو درنها رییدرحال تغ هاتی. چون هوشوندیم لیاز وجود و بدن تبد یبه جزئ رفته رفته زیتوسط ذهن ن

  .شوندیم گرید یز یبه چ لیتبد 4به جهان 

 کی جادیقدرت خلق و ا کیو دو افراد تار کی یهامنوال است. در جهان نیبه هم زیمورد خلق و ساخت مسکن ن در
 .شودیداده م 3ان از جهان امک نیمسکن و مأمن آرامش را ندارند و ا

نخواهد شد؛ اما هرچه  دهیاست، د نیآنچه در زم ییبایحداقل به ز ییبایو ز لیشک یهاساختمان1که در طبقه  گفتم
 یموضوع در مذاهب به درست نی. اشودیتر مو با شکوه شتریب هاساختمان اتیو جزئ ییبایعظمت، ز دیرویباالتر م

 ایشامل آشپزخانه  نیزم یآنجا مانند رو یهااند و... خانه هاز طال و مرمرساخته شد ییهااشاره شده که آنجا خانه
مخصوص عبادت ساخته شده است. ارواح  زین ییهادارد و بخش ییرایچون پذ یحالت شتری. بلکه بستیاتاق خواب ن

  .رندیگیقبل از ورود اجازه مکه  کندیگونه حکم م نیآداب و احترام آنجا ا یندارند، ول واریبه در و د اجیاحت

خلوص  زانیبه م میمستق یبستگ دیکنیآنچه خلق م تیفی. کدیکنیآن خلق م کیدر  دیرا که بخواه یز یجا هرچ نیا
 ییزهایکند چ یکیافتاده اگر تالش به خلق در آن تار ریگ کیآن که در جهان تار عتایبودن ذهن تان دارد. طب یو متعال

  !شدباعث ترسش خواهد  شتریکه ب کندیخلق م وبیناقص و مع

جا هم از خلق تفکرات و ذهن ما به وجود  نیدر ا زیذهن گفته بودم که همه چ تیمطالب مربوط به قدرت خالق در
فکر تا لحظه تجربه باشد و ما با گذر زمان متوجه  نیب یجا ممکن است وقفه ا نیا یکیزیف یدر زندگ یول د؛یآیم

نجا مساله در آ نیاما ا م،یکه در گذشته کرده بود است یاز فکر  یناش ندیآیه به سمت ما مک ییایکه آن اش مینشو
  .دیکن یجا فقط قرار بود خلق آن نیو ا دیچون از قبل بلد بود دیآوریم ادیاست. آنجا فقط به  یفور 

ما  یت تصورش براکه آرزو دارد و ممکن اس یو به هر شکل ییخلق و ذهنت خود در هر جا زانیبرحسب م هرکس
در منظره  ی. بعضکنندیسرسبز را انتخاب م یدر مزرعه ا بایز یخانه ا ی. بعضکندیم یممکن به نظر برسد، زندگ ریغ
ند و بل اریبس ییهادر ساختمان ی. بعضدهندیم حیجابر و مه را تر یرو یزندگ یآب و حت یرو یزندگ یا هیکوهپا یا

دارد  بایز یر یندارد. بلکه تعب ینیزم یچون مال اندوز  ی. تجمالت در آنجا معانکنندیم یمجلل زندگ یدر خانه ا یبعض
 فشانکه در اطرا سازندیم یخود را به گونه ا یهافرد دارد. البته اکثر خانه یو نشان از وسعت و قدرت ذهن و تعال

هم از  یروح یقیو خلق موس یقاش. نآنجاستیو مفهوم یاله یهااز شغل یکی نیهم برسند. ا یو باغبان یبه گلکار 
خاب خود انت یآن را در کنار شغل روح تیکه اکثر ییهااز شغل یکیدارند.  شیبه آن گرا تیهست که اکثر ییهاشغل

  .روح نگهبان است کنند،یم

 لو درطو نندیگزیرا برم نیزم یشان رو کینزد شانیاز خو یکیو محافظت از  ینگهبان فهیافراد در آنجا وظ اکثر
که فرد زنده انجام  یاشتباه یرهایها و مساو راهنما و محافظش خواهند بود. محافظت در برابر انتخاب یزندگ
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او  ریوجود داشته باشد، حضور و تاث یو موثرتر  ترکیزدن یفرد از قبل ارتباط قلب نیآن روح و ا نی. هرچقدر بدهدیم
 یآن و لحظه ا کی. از آنجا که در آن بعد، زمان وجود ندارد در تر خواهد بودتر و پر رنگفرد زنده ملموس یبر زندگ

ما و روح ش دیدر خواب هست یکه وقت ی. درست مانند حالتدیبه کمک دارد، روح نگهبان خواهد فهم ازیکه فرد زنده ن
 به جسملحظه  کیدر  یشما درحال گشت و گذار است و ناگهان با رخداد یها دورتر از جسم مادو فرسنگ لومترهایک

هبان روح نگ دیآیم شیفرد زنده پ یکه برا یو مشکل یناراحت کی. مشابه آن با شودیم داریو از خواب ب گرددیباز م
واقع شود به  دیفرد زنده موثر و مف یبرا تواندیاو تا چه حد م کمک نکهیدر همان لحظه و رخداد آنجا خواهد بود. ا

ن است و ممک رفتنیو پذ دنید ای دنیاو خود تا چه حد آماده شن نکهیه ادارد. ب یفرد بستگ یقلب مانیو ا یروشن
  .روح نگهبان را جذب نکند یکمک یهاگنالیو س دادهایوقت رو چیاست او ه

 شرفته،یپ اریدر آنجا به صورت بس یو خودشناس یتا روانکاو دیریکه به روح مرتبط باشد از هنر بگ یکل، هر شغل در
 رکاریو تعم استمداریتحت عنوان آشپز و ورزشکار و س نجایکه ما در ا یکاذب یهاو شغل شودیشغل محسوب م کی

  .نخواهد داشت یدر آنجا کاربرد گرید میو... دار

و  عمل کیبلکه به عنوان  ست،یکسب درآمد ن ی. شغل در آنجا به معنیاستیوجود دارد و نه س ینه حکومت آنجا
ان و خودش یانجام داد( برا توانیم نیکه در زم ی)البته نه به سرعت شرفتیو پ یاست که ثمرات معنو یروح فهیوظ

 .گذارندیم ریو در صف روح تاث کنندیاحساس را منتقل م گرانیبه د شانیهابا شغل هاتیدارد. هو گرانید زین
  ...و یشکر و قدر دان ن،یتحس ت،یرضا ،ییبایشعف، ز ،یاحساس شاد

 از عدم یکه هنوز درک نیی. تنها ارواح سطح پایوجود دارد و نه خستگ ید. آنجا نه شبندارن اجیبه خواب احت هاآن
 یروشن و نوران شهیآنجا هم یبه خواب را احساس کنند. فضا ازیبه خواب ندارند، بر طبق عادت ممکن است ن ازین

 یاهگ دهندیم حیح فقط ترجدارد و اروا ینیتا غروب زم حمانند صب یاز حالت یتلورانس و نوسان کینور  نیاست و ا
  !در خلسه رفتن ایمثل چرت زدن  یکنند. حالت استراحتیدر وجودشان کم یو چرخش انرژ  رهیجهت ذخ

 یهاعادت لیبه دل نییاحساس در طبقات پا نیندارند و ا یتشنگ ای یجهت رفع گرسنگ یدنیبه غذا و نوش ازین آنجا
هم چنان حس، بو، مزه، طعم و لذت خوردن غذا و  یود داشته باشد. ولهنوز وج یا بندهیبه طور فر تواندیم ینیزم
 نکهیمثل ا یز ی. چشودیاراده ذهن آن روح، خلق م محضبه  زیوجود دارد و همه چ گرید یبه صورت یدنیو نوش وهیم
و و مزه ب .دیذهن تان خلق کن لهیرا به وس دیکه دوست دار ییتزایپ یو در آن دیدرست کن تزایپ دیباره هوس کن کی

. ستیما ن یبدن آنجا مانند جسم فعل زمیمکان ی. ولخوردیآن را م تیو درنها زدیخیروح برم یآن از قدرت خلق ذهن
 یگرفته شدن توسط ذهن به فضا دهیناد ایبلکه آن ماده پس از خورده شدن  دهد،یرخ نم ییایمیو انفعاالت ش فعل
روشن و شفاف خود  یهاتیبا جمع ذهن یمتعال یهاتی! هوشودیم هیتجز یگفت در آن توانی. مگرددیباز م یانرژ 

ورد و م جادیا نیساکن ریسا یاهداف رشد و تعال یخلق کرده اند که برا بایز تینها یو شگرف و ب میعظ ییهامکان
و رد و بدل کسب  یبرا ییهااز آن جمله اند. محل یچون دانشگاه و کتابخانه روح ییها. محلردیگیاستفاده قرار م

  .آن عالم شمندانیاند یو دانش روح اتیکردن تجرب

 یواحد ی. آنجا زبان ارتباطمیستیوجود دارند که اکنون قادر به درک آن ن یمیها، صداها، الفاظ و مفاهرنگ آنجا
نوع  کیندارد، بلکه  ینیزم یو نوشتار  یبه نوع گفتار  یکه شباهت ی. زبانشودیم سیتدر یمتعلق به جهان روح

 تهخیو به هم ر دهندینم یمعن نجایآواها در ا یبه عبارت ایاست. آن کلمات  یمنحصر به فرد یذهن یساختار ارتباط
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 سمیبنو نجایآن را ا یمن بتوانم معادل زبان نکهیتلفظ شوند و با ا یبعد 4به صورت  دی. باکنندیجلوه م یمعن یو ب
  .متفاوت است

هرکس به خودش توجه دارد و در  یعنیاست  یفرد یزندگ ،ینیزم یاجتماع یدر آنجا برعکس زندگ یزندگ سبک
  .است نیچن نیجهان ا نیبلکه شالوده ا ستیآن جا بد و خودخواهانه ن نی. اکندیخودش تالش م یجهت تعال

روح و خالقانه. آن جا عالم  یبعد 4 ییهااست. طرح یو طراح یاست. آن جا عالم رنگ و نقاش یقیجا عالم موس آن
 یبعد 4 دیبا یافسانه ا یهاآن رنگ دنید یو روان است و البته همه آن رنگ و صداها اصل هستند و خالص. برا

  .کر استف تیخالق یای. آن جا دنشودیآشکار م تان یدر آن بعد برا یواقع یرنگ به معنا تیفی. کدینیو بب دیباش

« کسس»و کلمه  ستین یرابطه جنس کیا وجود دارد! آن در آنج گرید یا وهیبه ش زیو سکس ن یعشق و عاشق البته
 یاحساسات روح نیترقیعم ها. آندهدیرخ م یجا به عنوان رابطه جنس نیبود که ا یعمل یمشابه ساز  یصرفا برا

 تینستفاوت ج نیاست. ا یمعن یت در پس پرده بیکه گفتم جنس دیدار ادی. به رسندیهستند که آنجا به تبلور م
 گریکدیروح به  2 یقدرتمند و رنگارنگ است. وقت یعشق یرویبلکه آن ن کند،یجذب م گریکدیارواح را به که  ستین

غوطه ور شوند. در  گریکدیدر  توانندیو تا هر زمان که خودشان بخواهند م تیبدون محدود کنندیم دایکشش پ
و  دهندیرا در بغل هم فشار م گریکدیتن  2 دهدیرابطه خوب و ارضا کننده رخ م کی یوقت ینیزم یارتباط جنس

. اما آن جا شودیروح م 2و تداخل  دنیمانع رس یکنند که البته جسم ماد کتریخود را به هم نزد خواهندیم ییگو
در  دهندیو به هم فشار م کنندیم لرا بغ گریکه با هدف معاشقه و همد ییهاروح یعنی. دهدیرخ م نایعمل ع نیا

 کنندیرا تجربه م یو اوج آن احساس لذت بخش و عشق ورز  شوندیروح م کی. شوندیادغام م و روندیهم فرو م
  .مانندیم تیشوند در همان وضع رابیکه س یو تا هر لحظه ا

 2 یر یاش، ما هم تصو یدر جهان کاغذ یبعد 2مانند آدمک  رایدشوار است. ز یکم افهیشکل و ق یاز چگونگ صحبت
 هاییبایتبلور ز یبرا یها متفاوت است و تنها محلو درطول تسلسل ی. جسم ما انتخابمین هستاز خود کامل ما یبعد

  .روحمان است یهایزشت ای

بخواهند به صورت  هااگر آن یمانند. ول الیهستند و س یبعد 4 ها. چون آنستین حیقابل توض هاآن یشکل تیماه
. ناختندشیم نجایظاهر خواهند شد که او را در ا یار کنند، به همان صورتارتباط برقر ینیزم یهابا انسان افتهیتجسد 
  .دیشو هتا بهتر متوج رمیگیگذشته کمک م یهااز مثال

که تنها همچون  یبعد 2. همان موجودات دیآن را تصور کن یرو یبعد 2 یزنده، ول گرانیو باز نمایپرده س همان
 خواهمیم یبعد 3در همان محدوده دارند. حال من  یتنها درک طین محو در آ نندیبیسطح پرده م یخودشان را رو

شده  که به صورت کوچک رمیو تصو ستمیایم روژکتوردستگاه پ کی یپشت عدس رومیارتباط برقرار کنم. م هابا آن
جهان  یم را روعکس توانندی. آنگاه آن موجودات ماندازمیپرده م یرا رو شودیخارج م یعدس یاز آن سو یبعد 2و 

که آن تنها عکس من است و من به  میدانیما م یول کنند؛یو درک م فهمندیکه م ی. به همان صورتنندیخودشان بب
و  درصورت ییهایو فرورفتگ هایتر هستم. حجم دارم و برجستگبزرگ اریبس یوجود دارم. من در ابعاد گرید یشکل

پرده به طور کامل  یکه هستم در رو یقتی. من آن حقشودیس و درک نمح یبعد 2 ریدر تصو نیبدنم وجود دارد که ا
  .ستمین
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او  ابدیروح باالتر رود و وسعت  یذهن یمتاثر از درک خود روح است. هر چقدر آگاه یجوان ای یر یتبلور پ والبته
 گرانیو بر دا یظاهر  یدر تجل نیتر شدن به موازات کهن شدنش خواهد داشت و اتر شدن و جواناحساس شاداب

  .گذاردیم ریتاث

شفاف و آشکار است. همه احساسات رو  زیکند. همه چ دایوجود ندارد که درون افراد را پ ینیزم رهیجسم ت گرید آنجا
ست و هاآن یعامل ارتقا و خوش بخت نیو ا ورزندیمحبت م گریکدیوجود ندارد. آنجا همه به  یهستند و پنهانکار 

 یو زندگ نیمحبت در زم زانیاگر همان م قتی. درحقستین یبیعج زیمحبت چ نیاست، االبته چون آنجا خلوص 
جا خلوص با  نیا رایز د؛یگردیم یبرابر همان محبت در آن جهان باعث رشد و ترق نیچند شد،یانجام م یفعل رهیت

از معادلش در همان جا  باالتر اریبس یجا ارزش نیمحبت خالص ا جهیشده و در نت ختهیدر هم آم یو ناخالص یکیتار
  .اشتخواهد د

 یبودن محبت خدا در فضا یآن جا جار  کهنیداشتند. ا دینکته تاک کیکه مورد پرستش قرار گرفتند بر  یارواح همه
ان ش یانسان یهایستگیساکن در آنجا برحسب شا یهاتیهو یبهره مند زانیو م شودیملموس درک م اریعالم بس

 یآن که همگ نی. درعکندیم نییبودن را تع نییو باال و پا ید است که مالک درجه بندمحبت خالص خداون نیاز ا
 صیاز خصا یخوشحال و شاد هستند. آنان که بعض رند،یگیکه در جهان مورد مورد محبت خداوند قرار م هاآن

 نیرکه نتوانند به باالتهستند  مناکیاز آن ب دهیقلب شان گرد ییدر روشنا رهیت ییهالکه جادیشان باعث ا یاخالق
ابت نوع حس رق کیجا  نیبهره و لذت کامل را ببرند. ا یمحبت خالص و جار  نیکنند و نتوانند از کل ا دها صعومرتبه

از همه  یبهره مند یخودش و برا یبلکه هرکس برا هاگرفتن از آن یشیپ یو برا گرانینه با د یول دیآیم شیپ
ه اشتبا یهاانتخاب یجاست که ممکن است به علت وجود بعض نیهم قایحسن. دقمحبت خداوند به طور کامل و ا

صعود تا  یالزم برا ییشما و عدم توانا ینیسنگ جادیمسائل که باعث ا یبه بعض ادیز یوابستگ ایو  یماد یدر زندگ
 رگیتسلسل د کی و گرید یماد یدر زندگ گرید یشده، مجاب به بازگشت و تالش 9تا طبقه  ییطبقات و درجات انتها

  .دیشویم

 ها. آندهندیانتخاب را انجام نم نیا هاتی. البته همه هوشودیجا مشخص م نیا یآن سنجاق قفل یبعد یهاحلقه
و تالش به  یخودشان بمانند و با سع تیهمانجا و در موقع دهندیم حیترج ابندییکه شجاعت الزم را در خود نم
د رش ندیفرا نیا م،یمالک قرار ده یبه نسبت زمان روح را نیا میاگر بخواه ینند. ولدرجات و طبقات باالتر عروج ک

وجود دارد فراهم  یکیکه در آن تضاد و تار یجا. جهان نیخواهد بود؛ چون اسباب و وسائل رشد در ا یطوالن اریبس
  .است

شما و  یرقت یبرا انبریم کی نجایا .دیمشکالت نشو میو تسل دیخود را بدان ینیزم یقبال گفتم قدر زندگ نیهم یبرا
گرنه و  دیکردیفراموش م دی. بادیبود یبار کجا و در چه نقطه ا نیکه آخر دیکردن طبقات است. االن فراموش کرد یط

 که دانستن تان دیبرس یو خالص نخواهد بود مگر آنکه به آن درجه از آگاه یجا قلب نیدر ا یزندگ یتالش تان برا
ش در آن و تال یزندگ یباش ییایدن نیچن نیبودن ا یو شنوا به مجاز  ناینکند. اگر ب جادیارتان ادر خلوص رفت یمانع

 شو. پس فرامیکنیهم نم یو رشد ردیگیدر تو عمق نم شهیهم نخواهد بود و احساسات و اند یسرگرم یحت تیبرا
با  یمحدود از هر لحاظ. حت یهست ییدر جا یتا باور کن یانجام ده یتوانستیو م یدانستیهمه آنچه م یکنیم
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م مورد لزو راتییو تغ یتا زمان را از دست نده کندیبلکه کمکت م یآور ینم ادیگفتن من و باور سخنان من هم به 
  .یکن جادیخود را در لحظه ا

و  یبا سعو  دهندیارتقا م یسطح درک و آگاه شیآنجا پله پله ارتعاش خود را با افزا یهاتیهرکدام از هو یزمان
به  یو با خوشحال کندیوداع م یبا دوستان و همراهان خود در طبقه فعل کند،یم دایسوق پ یتالش به مرحله باالتر 

ارتعاش آن خانه خود ساخته خود را  رییذهن خود و با تغ یروین لهیبه وس توانندیم ها. آنکندیمرحله باالترکوچ م
  .نندک یبه ارتعاش باالتر منتقل و اسباب کش

به  یاز ین چیه گریتجمل ندارند. د ایسکونت  یبرا یبه مسکن ازیدرک کردندکه ن هاتیکه هو یزمان ت،یدرنها
 بگذارند یکه خلق کرده اند را باق یز یاند که هرچ دهیرس یدر جهان فوق ندارند و به آن نقطه ا یروح یهایوابستگ

 9را آغاز کنند و به طبقه  یگر ید دیشان سفر جد تحال نیدر سبک تر خواهندیاند که م دهیرس یو بروند، به درک
به بعد است.  4 یعنیپرتاب شما به جهان باال  یسکو 9و تکامل. بله طبقه  انیعدد پا د؟یدار ادیرا که به  9برسند. 

 یکینقطه تار چیه گریکه د ییهاتیاند. هو دهیرس یکه به کمال و آگاه ییهااست! آن یمحل سکونت موقت 9طبقه 
جا  نی. با ورود به اشوندیآماده م 4و ورود به جهان  3خروج از جهان  یبرا شود،ینم افتی هادل آن ییروشنادر 

 هکیو جسم دهدیرخ م گرید ی. آنجا مرگندینمایم گرید یو به صورت گرید ییسفر و عروج به جا کیخود را آماده 
و عروج به  داریخواهند شد. آن لحظه و شوق د لیتبد گرید یز یچخواهند گذاشت و به  یدر آنجا دارند دوباره برجا

 نندکیم دایپ یآور و خوشحال کننده است. آنجا آمادگ یشاد تینها یکه آنجاست ب یتیهر هو یدرجات عرش خدا برا
  .ستهاآن یشادمان نیو باالتر یخالص. آن لحظه در اوج خوشحال یشدن به انرژ  لیبه نور و تبد وستنیپ یبرا

 د؟یکنیرا برداشت م یکسانی یهایآگاه ایآ دیخوانیم نرجایرا ا یکسانیکتاب، مطلب  نیکه شما خوانندگان ا اکنون
و  کنندیپرسش م ی. بعضستندیچشم شان قرار داده ام، قادر به درک مطلب ن یآن را جلو نکهیبا وجود ا یبعض

واحد به  زیچ کیو من  دیجا هست کی. همه کنندیم عاشقانه لمسش یو بعض رندیپذیبدون فکر م یاستنتاج. بعض
ت صور نیبه هم یشما در آن جهان سوم روح یر یقرارگ ی. چگونگدیدر فهم دار یسطوح متفاوت یول دهمیشما ارائه م

استفاده شما از آن است که ارتعاش  زانیم نیاست. ا یبا تمام خلوصش آنجا جار  یمحبت و آگاه الیس انیاست. جر
ه ک یرسیم یبه درجه و نقطه ا یصفحه مشغول مطالعه هست نیکه در ا ییشما تی. درنهاکندیم صخشما را مش

 لیباالتر تبد یز یو به چ یدهیم تیموقع ریی. پس تو در آن لحظه تغیسیو بنو یر یمن قرار بگ یجا یخواهیم
 کی گریوجود دارد. تو د 4ه ب 3که در جهان  یشباهت یشویم لیتبد سندهینو کیخواننده به  کی. تو از یشویم

  ...یی. تو خود اویستیمحبت ن انیاستفاده کننده از جر

 یعضو ب شتریاز آن ب یمحبت، بعض الیس انیبودن جر کسانیکرده بودم که چگونه با وجود  یمشابهت ساز  قبال
ت محب الیآن س تیماهجدا از  زین ی. دانش و آگاهرندیگیمتفاوت قرار م یدر سطوح جهیو درنت برندیکمتر بهره م

 یاش سواالت یبر طبق عمق فکر  یدارد. هر کس ودگوناگون وج یهادر همه ابعاد و همه عوالم به صورت نیو ا ستین
ه است ک ینگاه فرد به داستان زندگ هیو زاو ی. چگونگردیگیقرار م تیو درجه اهم تیاو در اولو یدارد و پاسخ آن برا

کشش به سمت و سو هست که  نی. حال همشودیم دهیو به آن سو کش کندیممسائل را پررنگ  یتوجهش به بعض
رات و در درون ذ یکیسوار بر بالن.  یکیو  گذردیم ابانیاز کوه و ب یکی. کندیرا متفاوت م قتیحقبه  دنیررسیمس

 کدام چیند. هها و توجهات خودشان را دارستارگان و نجوم. هرکدام پرسش انیدر م یکیو  کندیها کنکاش مسلول
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هرکس  یراب قایاست که دق یمساله ا نی. ابهترکدام نگاه ارجح است و  ایکدام راه  مییکه بگو میستین یتیما در موقع
 ی. ولجستجو ریگام برداشتن در مس یعنی ی. هر سوالستیبد ن یسوال چیدر نوع خودش باشد. ه نیبهتر تواندیم

  .شودینم افتیشکل در کیجا و به  کیها از همه پاسخ

و در ابعاد باالتر  یزندگ یبعد یهایدر توال تیوضع نیهم نی. عمیبدان میخواهیکه م میدانیما هرآنچه را م هرکدام
 یبرحسب نوع نگاه یتیما وجود دارد. هر هو یدر هوا ژنیمانند اکس هاآن جهان یادامه دارد. علم و دانش در فضا

او  رای. زدهدیکه پاسخش او را به سطوح باالتر سوق م پرسدیماز خود  یالتدارد سوا یو هست نشیکه به خدا و آفر
. او در باالتر درک کند یرا بدون اتصال به راهنما و ارتباط شیهاکه بتواند پاسخ دهیکامل نرس ینیهنوز به آن جهان ب

  ندارد؟ یسوال گریح دباالتر از درک او قرار دارد و چه موقع است که رو یاست که در سطح یز یچ یجست و جو

  .و آن لحظه، همان لحظه خود خدا بودن است داندیها را در خود دارد و مآن زمان که همه پاسخ

  ...یداستان زندگ نیبر کل ا میکن یمرور 

. همه ما میاراده بود کیفکر و  کیدر خلقت عالم. تا قبل از آن همه ما با هم « ابتدا»با فرض بودن مفهوم  گفتم
آن  یول میفکر و اراده شد تینها یو متکثر. ب میشد یو تکثر. متجل یبر تجل میگرفت میکه تصم میخدا بود کیهمان 

 میمنحصر به فرد خودمان شروع کرد یهاو اراده تفکرهابود و هست. هرکدام ما؛ هرکدام آن  یکیهنوز همان  یکی
ه به باال. از ساده ب نییبه تجربه کردن از پا میدو شروع کر میبه جست و جو و کنکاش در خودمان. خلقت را آغاز کرد

 به نییچرخه پا کیخود  تیانسان نیو ا تیبه مرحله انسان میدیرس تیدرنها نکهی. از نقطه به ابعاد. تا اشرفتهیپ
  .دارد یبه روشن کیو تار ییباال

. هرکدام میقرار گرفت گریکدیکنار جا در اطراف و  نیکه اکنون و در ا ییهاآدم نیهمه ا میلحظه شد نیدر ا تیدرنها
در  سطوح رییدرحال تغ یکی. ییدر مرحله ورود به روشنا یکی. یکیهنوز در تار یکیمتفاوت.  یسطح و درجه ا کیاز 

 لیتکم یراب میبهتر بگو ایرفع نواقص  یجا برا نیا هاانسان قبه اتفا بیقر تی. اکثرییخود روشنا یو بعض ییروشنا
  .باالتر هستند یخود به سطح تیسطح و طبقه و موقع رییو تغ یز هستدرک خود ا ندیفرآ

. باال به ستیمافوق بودن ن ایبرتر  ی. باال به معنمیریخودش در نظر بگ یمتفاوت از معن دیبا زیرا ن« باال»کلمه  البته
 یاهاز آگ یآن منشأ. دور  دور بودن از یبه معنا «نییپا». به منشأ. به نور است. یبودن به مرکز آگاه ترکینزد یمعن

  .خواب بودن است رو د یهوشیجهالت و ب ،یکیبه تار یکیو نزد

 دادیجهان نشان م نیشما را قبل از تولد و ورود مجددتان به ا نیشیپ تیکه قبال اشاره کردم وضع یآن طبقات پس
. هدف دیاست که دار یاز عمق یناش تانیهایها و شادها و غمو مقاومت قیو متفاوت بودن شما در درک و فهم حقا

  .در درون تان است شتریعمق ب جادیمن ا

به  مربوط یوانیح یو درندگ یگر  یوحش یشده اند و خو تیوارد مرحله انسان ترنییپا یو از بعد یبه تازگ یبعض
ت ا بخشش و محب)جهنم( غوطه ور بودند و ب یکیدر تار یرا رها نکرده اند. بعض یانسان یاز درک روح ترنییابعاد پا

 دیجد یتا در قالب افتندی گرید یدسترس خود شدند و فرصت زدور ا ییهااز نور در دوردست یخدا متوجه روزنه و شعاع
  .ابندیرا در یاز زندگ یتر حیبار درک صح نیورود کنند و ا
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که در درون تان به  دیوردبرخ ییهاخودتان به نقاط کور و گره یو رشد روح یادراک ندیفرآ نیا یاز شما در ط یار یبس
آن و  یراب جهیو در نت شدیارتعاش و باال رفتن شما در سطوح باالتر م رییوجود داشت و مانع تغ یکیصورت نقاط تار

  .دیهست نجایاکنون ا ندیفرآ نیا لیتکم یبرا

کمک به همه در  یا. ما برمیوارد صحنه شده ا م،یو اراده کرده ا میآنچه هست یتجل یچون من هم برا یو افراد من
 یا انرژ . تمیرا کم کن تانیهاتا ترس میکن یار یمراحل  نیکردن ا یتا شما را در ط میقرار گرفت یاطراف شما به هر شکل

. شما میروشن کن د،یده صیتشخ دیکه بتوان یبه اندازه ا تانیبرا را طی. محمیفراهم کن تانیارتقا برا نیا یالزم برا
  .یعلف یبودن تان و هدف تان از زندگ ییدرباره خودتان است. چرا دنیفهم دیانجام ده دیبا که یکار  نیتنها و بزرگتر

لکه . بستین کنمیکه مطرح م یعنوان باوراندن و قبوالندن شما به مسائل چیکتاب به ه نیجا و ا نیمن در ا هدف
و  دیچرا هست دیبفهم دیقط بااست. شما ف یشما به زندگ حیمتوجه کردن شما به خودتان و معطوف کردن نگاه صح

  .دیباش دیخواهیکه م دیتا آن باش دیکن یو چگونه زندگ دیکن یو زندگ دیادامه ده دیچرا با

ه تا هم دهدیرخ نم یچرا معجزه ا شود؟یبه شما ارائه نم یتر اثبات شده قاطع لیها و دالچرا نشانه دیپرسیم البد
در مورد  ینیقیهمچنان در پرده ابهام است و  شودیکه گفته م ییزهایچ چرا همه د؟یاوریب مانیباره ا کیشما به 

ل ک ند؟یگویاندک به شما درباره پشت پرده م یشود و فقط تعدادیرخ نداده؟ چرا پرده کنار زده نم تانیبرا هاآن
  .است نیداستان در هم

. دیو بفهم دیکه بدان دیبخواه دیخودتان با. دیریبگ میو خود تصم دی. قرار است فقط بداندیشما باور کن ستین قرار
ز ا دیدرک آن خودتان با یاست که برا یمفهوم تیکه آماده در دهان شما گذاشته شود. انسان ستین یلقمه ا نیا

 دینک شهیدر خود ر دی. بادیو خودتان به آن آب ده دیبشکاف یاهیدرون تان را همچون دانه گ دی. بادیدرون شروع کن
شوه ع دیدی. آنگاه که به باال قد کششودیها از درون تان آغاز مگرفت رشد ساقه یدرون تان محکم جا شهیر یو وقت

خود ینمود و خود از خود مست و از خود ب دیخواه یشد و شروع به عطر پراکن دیکرد و شکفته خواه دیکنان گل خواه
  .دیشویم

 دینکیم یط دینیبیرا که م یراه ی. گاهدیریگیقرار م هاقتیها و حقاز دروغ یانیو شما در جر مییگویما فقط م پس
گر . ا دیخودتان با خودتان کنش و واکنش دار نی. بدیکنیم دی. ترددیراهتان را خودتان بساز دیدوست دار یو گاه

 اپشت سر خود ر یکی. تاردینیبیرا نم یگر ید یجا چیو ه دیدهیبه خود نم یزحمت و حرکت چیپرده نباشد شما ه
. اما چون پرده دیشویمحروم م دیاوردیکه خود به دست ن ییاز لذت عشق و روشنا جهیو در نت دیکنیهرگز درک نم

 و کی. شروع به تفکدینمای. شروع به حرکت و جست و جو مماندیحرکت نم یهست پس درون شما هم ثابت و ب
زود  ای ریو سرانجام د یقتیبه حق ،یبه پاسخ ،ییبه جا دنیرس یبرا اقیاشت ،یتفکر، دانستن،کنجکاو ها،دهیدرک پد

 د،یاشداشته ب دیخواهیکه شما م یعشق زانیبه م اق،یتکاپو، به عالقه و اشت ای. همه آن فهم به تالش دیفهم دیخواه
  .مرتبط است

 دیما بامرحله. ش نی. الاقل فعال و در استیکار شما ن یدار یب نی. ادیخفته نباش یهااز آدم یبزرگ تیتعدا اکثر نگران
 قایآورد که دق دینخواه ادی. اگرچه قطعا به دیانجام ده د،یجا هست نیاش ا لیتکم یو آنچه را برا دیشیندیبه خود ب

مورد  دریناتمام یکه هنوز کارها یگرفت. تا زمان دیعمل قرار خواه تیوقع. بلکه در مورد آن کارها در مدیچه آمد یبرا
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 اریسهستند را ب داریکه ب یشما دشوار خواهد بود. شما تعداد کسان یبرا گرانید یدار یب کمک کردن به دیخودتان دار
 .دیکنیقضاوت م هاو برحسب متوسط طول عمر خود و انسان یلحظه زمان نیرا تنها در ا هاچون آن دینیبیکم م

! ریخ .دیانسان شاهد باش کی یدگبه اندازه طول زن یاسیدر مق دیرا با راتییکه قائدتا همه تغ دیکنیچون گمان م
سل ن کیدر  تواندیاست. م یگر یآن به گونه د رونی. از بشودیصورت نگاه نم نیبه ا یدر قالب زمان یزندگ ندیفرا

. به اراده و خواست تک شودیبه تک تک شما مربوط م نیکند و همه ا رییتغیآرامها به نسل تواندیخالصه شود. م
 ی. انرژ مییگویاست که چه م نی. مهم استیما چ تیو هو تیو فرد میستیو امثال من ک من ستیتک شما. مهم ن

ا ر شودیگفتن ما رها م زکه ا یا ی. مهم آن است شما انرژ دیابیدر گذارمیتامل م یو برا ادگاریشما به  یرا که برا یا
  .دیکنیچگونه و به چه شکل استفاده م

ت وحش هاتیو از جنا دیکنیم تیها شکا. از ظلمدیبریرنج م گرانید یبد . ازدیهست گرانید تینگران موقع شما
  ؟هاهستند جز خود انسان یگونه هستند چه کسان نیکه ا ها. آندیشویزده م

 ینه برا دیپرورش و رشد خودتان آمده ا یجا برا نیرا. شما ا گرانینه د دیخود را بساز دیبا یفعل تیدر موقع شما
را به  رانگید دیتصور را داشته باشد که با نیا تواندیم یانسان باروح مبتد کی. تنها گرانیو ارشاد دمتنبه کردن 

و به طور قطع و  دیباز دارد. قطعا اگر رشد کرده باش پنداردیم غلطکه  یاز راه ایکه خود باور دارد ارشاد کند  یراه
القه هر و تصور و ع اریبه انتخاب و اخت نی. ادیکنینم یر و نهرا ام یها کدامند کسراه نیبهتر ای نیبدتر دیبدان نیقی

ه در . آنچیبا خود کن یرا مجبور به همراه یکس ی. اجازه ندار یو برو ییبگو یتوانیمرتبط است. تو فقط م یانسان
ر چه را نفو آن یا ستادهیا یانسان یهااز باور یا رهیشده. تو در صف زنج لیاست به تو تحم قتیحق زانیباور تو م

ر هم از آن فک ریغ یز یکدام به چ چیو ه رفتهیپذ یگر یطور آن فرد از د نیو هم یا رفتهیاز تو به تو گفته را پذ شیپ
 کید کن لیرا تحم یکه به تو آگاه ییو حرکت کن. خدا ایب رونیاز صف ب یقتیحق اهانو خو ندهی. اگر جوکنندینم

  .دکنیمحض است که تنها با بخشش نور و عشق توجه تو را جلب م یخالق آگاه یاست. خدا یمخلوق انسان یخدا

 قیعالم تطب یاش را با الگو یآمده در داستان زندگ شیپ طیهرکدام شما اکنون به خود مجال دهد و همه شرا اگر
 هرکدام شما در مورد خود شروع به حرکت کند، یو از خود شروع خواهد کرد. وقت دیآن را خواهد فهم یدهد، معن

 یقرار خواهند گرفت. اگر تو توجه کن رونشاند تیرشد و معنو یدر حرکت به سو شیهاجهان با انسان نیهمه ا
 فیرظ یمعن نیخورده است. ا وندیپ گرانیجا با توجه تو به د نیاست و فراموش نکن توجه تو به خودت در ا یکاف

ست ها. با کمک به آنیوجود ندار  گرانیجا بدون د نیا. تو یقابل رشد ریغ گرانیجا بدون د نیرا درک کن. تو ا یزندگ
  .یشویکه تو آن م

 یسع یدیبه خودت در ترد دنیو اگر هنوز در عشق ورز یورز یعشق بورز که به خودت م زانیبه همان م گرانید به
نه  یباش ول رانگیکن و با د دای. خودت را پیگرانیزدن به د بیکه قطعا تو درحال آس یآن را ببخش گرانینکن به د

  .را فراموش نکن هاآن یول ابی. خودت را درستندکه با تو ه ییهاباش و نه عقوبت انسان اینگران نجات دن

  !دنیساده در مطرح کردن اما دشوار در فهم دیشا یموضوع

 یهاتفاوت یدکآن که هر کو یتی. اما نه در باب جنسمیبودن بگو« زن» ایبودن « مرد»در مورد  خواهمی! حاال مخب
فاصله و تفاوت  زین دهدیکه جامعه و خانواده به او م ییهاو با آموزش داندیخود با جنس مخالف را م یتیجنس
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 یساختار  نیدر چن یشرق و غرب تفاوت چندان انی... امروز مردیپذیرا م هانهیدو مفهوم در همه زم نیا نیب یتر قیعم
  .هستند گریکدیساختار نادرست به  کیدرحال انتقال  یدر پ یپ یها. تفاوت در محتواست. نسلستین

 نیا در او زن و مرد بودن صرف تیکه جنس دیدانیم دیباور باش نیبر ا زیگفته بودم و اگر شما ن ن،یشیپ یهانوشته در
 نیهم چن. دیابعاد، شما تنها خودتان هست نیاز ا رونیشده و در ب یطراح یکیزیتضاد عالم ف یجا و برحسب الگو

 یهاخهدر چر دیتوانیو م دیمتفاوت داشته ا یتیجنس یهاییابا جابه ج یگذشته ا دیکه اکنون هرچه هست دیدانیم
  .دیکن یزندگ گرید یتیبا جنس زین یبعد

زن بودن  ایچه بر مرد بودن  یبرا د؟یکنینم افتیو مفهوم را در دیشویخود م تیچه محو در جنس ی! پس براخب
و  گرفته دهیچرا درون خود را ناد د؟یکنیم هیبه عنوان محک زدن تک یتیموقع ای یپارمتر برتر  کیوان خود به عن
ا با که تنه دیرس دیخواه جهینت نیمتضاد به ا یهاالبدر ق یر یها و قرارگرفت و آمد نیسرانجام ا د؟یکنیسرکوب م

  .دیرسیوجود در درون شماست که به مقصود م 2قرار گرفتن هر 

از آن زنان است! تو مرد  هیگر ؟یکن هیو گر یز یاشک بر دینبا یمرد کیمرد! چون  یتو ا آموزدیبه شما م امعهج
 یچون تو زن هست یشغل شو نیوارد ا دی. تو نبایزن هست کیاز آن توست چون تو  یزن عشوه گر  ی! تو ایهست

 میآموزیو به فرزندان خود م میکنیوفور استفاده م هب یکه همگ انهیجمالت عام لیقب نی! و از ایزنانه دار  اتیو خصوص
: شودیانجام م هاتوسط خود انسان هاها و زندر مورد مرد یکل یبند میتقس 2 ریتفاس نیکه با ا میکنیو منتقل م

  .انیاحساس گرا یعنیها و زن انیمنطق گرا یعنیمردها 

چپ و راست مغز در مردان و  یهامکرهیمتفاوت ن تیفعال زانیمشود پاسخ را به  دهیاگر از هرکدام شما پرس احتماال
زش راست مغ مکرهیکه از ن یچپ و زن مکرهیکه از ن یمرد دی. اما فراموش نکندیدانیم یعیامر را طب نیزنان مرتبط و ا

 تیعالودت با فمتفاوت از خ یتیدارد. پس چرا تو جنس اریدر اخت زینرا  گرید مکرهیهمچنان آن ن برد،یم یشتر یبهره ب
و کشف آنچه گمان  یکه دار  ییهاتیاستفاده از قابل یچون تو برا ؟ینیبیمتفاوت در مقابل خودت م یو کارکرد

  !یآمده ا ،یندار  یکنیم

 کیخودت به عنوان  گریزن! از بخش د کیعالوه بر لذت بردن از خلقت خودت به عنوان  دیبا یزن کیکه  یوقت تو
خودت به عنوان زن  گریاز بخش د دیبا یکه از توانمند بودنت دار  یعالوه بر احساس ،یمرد کیو اگر  یمرد آگاه باش

  .یتو هست زیخودت وحشت نکن آن ن ی. از روبه رو شدن با وجه پنهانیآگاه باش

نانه ز بخش یعنی ؛یکنیبلند اعالم م یمرد بودنت را با صدا یو در هر جمع یکنیاگر به مرد بودن خودت افتخار م تو
وگرنه تو خود از ابتدا مرد . یبفهم زیزن مقابلت را ن یتوانیو قطعا نم یا دهیآن را ند یعنی ؛یکنیوجودت را انکار م

 ریحقت دیبه د یزن در جمع دوستانت از مردانگ کیتو اگر به عنوان  نیچنبه اعالم تو نبود! و هم یاز یو ن یخلق شد
  .یفهمیو مرد مقابلت را نم یار کردهمان را در وجودت انک ،یدیو خند یگفت

 «ازین»شده تا با احساس کیدرک بهتر شماست که تفک یو آن برا دیتا همه وجوه درون تان را درک کن دییجا نیا شما
 دیتو تنها به آنچه هس دیغافل هست یکشف نیاما اکثر شما از چن ؛یو آن را کشف کن یبه سمت مخالف خود حرکت کن
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 خود را که آشکار است دوباره تی! شما جنسدیزنیجار م زرگب یرا به عنوان کشف دین چه از قبل بوداکتفا کرده و هما
  !دیکنیاعالم م

از  یمرد بودن و آگاه نیاست که در ع نی. هدف ادیمورد فکر کن نیدر ا قای. عمیهرگونه برداشت سطح بدون
 نیو در ع دیبهره ببر شودینادرست م ریتعب یزنانگخود که به  یاز احساسات درون دیخود بتوان یمردانگ اتیخصوص

  .دیاستفاده کن زین یراحساسیغ انهیزن بودن از نوع تفکر منطق گرا

و به احساسات درون خودت  یدهیاز حد بر قدرت استدالل و استنتاج و تفکر خود وزن م شیو ب یمرد هست یوقت
 یفاقد درک قوا یمنطق گرا کیکه به  شودیهمان م یهدینم یتیاهم یو آموزش یغلط اجتماع یباورها لیبه دل

تو  و بردیم نیتو را از ب یو روحان یمعنو اطدرون ارتب یحس یعدم ارتباط تو با قوا نیو ا یشویم لیتبد یاحساس
 !یفهمیداستان را نم گری. تو نصف دینیبیم مکرهین کیرا از  زیهمه چ

 یطحرا س یز یکه هر چ شودیهمان م یدهیاحساس، بدون فکر انجام م بر یمبتن یماتیو صرفا تصم یزن هست یوقت
و را متزلزل ت یتصورات قبل تواندیم کهیمیبودن آن باور با هر نس یهمان سطح لیو به دل یکنیو ساده انگارانه باور م

صرفا  زی. چون تو نیدهیرا از دست م یارتباط خود با عالم هست زیو تو ن یکنیو سقوط م یز یریفرو م یکند به راحت
  !یدیمغزت د گرید مکرهیرا از ن زیهمه چ

ه ب ،یخودت درک کن یو روحان یرا در هر دو بعد جسمان یو تعال شرفتیو پ یباش یانسان کامل یخواهیاگر م پس
و . تفکر، احساس و عمل کن یکه دار  یتیات بها بده و توجه کن. به دور از جنس یدرون یو پنهان یهمه جوانب ظاهر 

 یب نیمراحل را گذرانده باشد، ا نیکه شناخت ا املانسان ک کیو  یانسان کی تی. تو درنهایزن ایمرد  کیاز  شیب
ها و . معموال شما مردبردیاز تمام وجوه خود بهره م یانسان نیو احساس تکامل را در درون خود دارد. چن یاز ین

  .شوندیم هامجذوب آن ،یتیکه فارغ از کشش جنس دینیبیگونه افراد م نیرا گرداگرد ا یادیز یهازن

چه زن و چه مرد ارتباط برقرار  ر،یچه کودک باشد، چه جوان، چه پ یگر یبا هر انسان د یبه راحت ییهاانسان نیچن
. ندازیب ینگاه زیبه درون خودت ن یباش نیچن نیا یخواهیاگر م زیدوست شان دارند. پس تو ن یکرده و همگ
 ونگیاز کارل گوستاو  یبحث را با جمالت نی. اینگر یم یو به آنچه هست ستادهیا نهیکه در مقابل آ یقتمخصوصا و

 یو مردانگ یاست که از هر دو وجه زنانگ یانسان کامل انسان کی: برمیم انیبه پا یسیروانپزشک و متفکر سوئ
  .بردیروحش بهره م

 اگر قرار است م،یعشق بورز یی. اگر قرار است جامیاز آن استفاده کنخوب  دیپس با دهیطور آفر نیخداوند ما را ا اگر
 اپسندبیز ییاگر قرار است در جا م،یکن یط یرا به سخت یبحران روح کیاگر قرار است  م،یمحکم و استوار باش ییجا

مرد.  ای میزن هست مینگاه نکن م،یرفتار کن یگر یشکل د به میکه هست یگر ید تیدر هر موقع ایو  میو حساس باش
  .میو انجام ده میو حس کن مینیبلکه آن چه روح مان تشنه اوست را بب

  چگونه است؟ شانیرابطه افراد خداباور با خدا نوع

و در مقابلش  کندیاحترام م یبه او چون بزرگان و پادشاهان ادا یکیبا او قهر!  یگر یاست و د قیبا خدا رف یکی
است  دنشییهر لحظه درحال پا کهنیاز او و ا یکی. ردیگیر آغوشش مد یبه راحت یگر یو آن د کندیم میتعظ
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 یو رنج یبا بروز هر سخت یکیاست.  شادمانهرلحظه مراقب و همراهش است شاکر و  نکهیاز ا یگر یو د ترسدیم
 یمذهب و یسنت میخدا را در تعال یکی. کندیدر مورد آن حادثه فکر م یگر یو د دهدیرو به آسمان کرده و دشنامش م

 هیمبل خانه اش تک یرو یکیاست.  شیدر کوه و صحرا در جست وجو هاشسته و سال ایدل از دن یکی. ندیبیاش م
کدام بهتر و  میگویمن نم د؟یدانیخداست. م یدر جست و جو وترشیپشت کامپ یگر یو د شیهازده و در کتاب

 خداوندش شیسکوت غرق ستا یدر لحظه ا دیشا یکیتر بوده. در شناختش موفق کیاست و کدام  ترعیکدام سر
 دنیاز منزلش با د خروجبه محض  دیشا یکیکرده باشد.  دیحرکات و عادات نماز خواندن را تقل هاسال یکیبشود و 

 یر گیو شادمانه عشقش را ابراز کند. آن د ندیآواز پرنده جلوه حضور خدا را در همه جا بب نیاول دنیگل و شن نیاول
ردرگم س نترنتینشسته و در ا وترشیدر پشت کامپ یکیخدا باشد.  یشده و هنوز در پ ابانیآواره کوه و ب ستهاسال

به  ندیبب یر یمس نکیل نیدر اول یگر یرا بفهمد. د قتیحق دیکه شا رودیم گرید ینکیل هب ینکیاز ل یدر پ یو خسته پ
  !قتیدروازه حق

 لیخواست و تما زانیبه م زیشما ن یو آگاه ردیگیتان صورت م یآگاه زانیانتخاب خود شماست که برحسب م نیا
از همان  پس د؟یندار ای دیرا دار رییشجاعت تغ د؟یندار ای دیدار رییبه تغ ازین دیکنی. تصور مگرددیتان باز م یدرون
  .دیانتخاب کرده ا یلیکه به دل دیرویم یراه

نواع ا زین دنیترس نیا ی! و برادیاز خدا بترس ندیگویاره مو همو کنندیهستند که شما را به خدا دعوت م یکسان
ما من به ش یترس از عذاب و... ول ،یترس از عظمت، ترس از بزرگ بافند؛یم گریکدیرا به  یفلسف یو معان ریتفاس

 رتضاد موجود د یندارد. ترس مقابل عشق و بر مبنا ودترس از خدا وج یبرا یلیدل دیکه کن یر یهر تفس میگویم
 ! فقط دوستشدی! نترسدی! نترسدیاز خدا نترس میگویخلق شد. خدا عشق محض است و به شما م یجهان هست
 دنیاز قدرت و نه از عظمت که بر عکس د یندارد. نه حت یجنبه اش ترس چی. خدا از هدی. عاشقش باشدیداشته باش

کلمه را  نیا یکرده بشر است. تا وقتکلمه ساخته ذهن رشد ن« ترس»دارد.  یلذت و شاد متشو درک قدرت و عظ
  .. همان طور که او هستدی. پس عاشقانه دوستش داشته باشدیابییخدا را آن گونه که هست نم دیزیدور نر

. ستمیبود منشا آن من ن زیچ 3 نیاز ا ریبه غ یز یو هر چ یی. هرجادیرا جست وجو کن زیچ 3فقط  دیگویخود م خدا
 کیخود  میکلمه به ظاهر ساده صحبت کن 3 نیاگر قرار باشد در مورد هرکدام از ا .«قتیحق»و  «یشاد»، «عشق»

 ایچون عشق  یدر درک مفهوم میتوانیما م کثر. ا ستین یسادگ نیبه ا هاکردن آن یکتاب خواهد شد. چون معن
 دیبا قایگونه که عمو نه آن  میرا در همان سطح کلمات بفهم هاو آن میبشو یدچار گمراه قتیحق افتنیو  یشاد

  .درک شود

دانستن  شتری. تو که از بیتو ترس را در مقابل عشق انتخاب کرده ا یعنی ؛یترسیم قتیو حق تیاز قبول واقع یوقت
که  یها و تفکراتکه باور ؟یترسیبه چه علت م قای. دقیترسیم یو از دست دادن آنچه قبال بدان باور و اعتقاد داشت

تند هس فیقدر سست و ضع نیتو ا یذهن یهاانیشود؟ اگر بن زشیباره دچار تزلزل و ر کیراه بود به با تو هم هاسال
ه ک یر یگیخود را م یهاگوش یشک کن. وقت هابودن آن یقیپس در اصالت و حق زندیریفرو م یگر یکه با کالم د

 کیتار ترس قسمت ست؟یبگو ترس چو به من  یمغلوب ترس شد یعنی ؛ینیکه نب یبندیو چشمان خود را م ینشنو
ن و تو خود مسبب آ دهدیسوق م یکی. پس ترس تو را به تارستی. عشق نستیاست که نور ن یی. ترس جاتوست
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 دنیکس جز خودت را به خاطر نشن چی. هیآن را نداشت افتیتو شجاعت در یبه سمت تو آمد ول قتیچون حق ؛یبود
  .یسرزنش کن یتوانینم دنیو ند

ت . ترس مانع شجاعدیو آگاه شو دیبدان شتریب ای دیکن حیخود را تصح یقبل یباورها دهدیشما اجازه نمبه  ترس
مان گرفت و اگر گ یسر خود خواه یرا باال اهیس یچتر  ،یترس نیو اصل است. تو با چن قتیبه حق یابیشما در دست 

و آن تو را در امان نگاه خواهد  باردیآسمان سنگ م که از نبه گمان آ یسر خود نگاه بدار  یآن چتر را باال دیبا یکنیم
  .یداشت، خود را از تابش نور محروم کرده ا

در راه باشد آن چتر و ترس تو مانع برخورد  یخواهد شد که اگر سنگ شرفتتیو آن مانع پ یترسیکه م یتو هست نیا
  .نخواهد شد

نظر و از م رونیرا از ب نیکه زم ینیفرازم گانهی. دو بکردیم حیجهان ماررا تشر تیکه وضع دمید یکاتور یکار ییجا در
: دگفتنیم گریکدیبه  هابودند. آن نیزم یرو یها و کشتارهاو شاهد انفجارها و جنگ کردندیتماشاگر نظاره م کی

  !است زتریصلح آم کیکه مذهب کدام  ندیتا بگو ندهست گریکدی( درحال جنگ با نیزم نی)ساکن هاآن

قرار  هاخداست. همه آن یگانگیواحد دارند و آن  امیپ کی ای. ظاهرا مذاهب دندینگاه کن هاو اختالفات آن انیاد به
خدا صحبت کنند. در مورد سعادت و عروج انسان صحبت کنند، اما چرا زبان  کیو در مورد  ندیرا بگو زیچ کیاست 

 نیاست ب یخدا تنها مشترک گردد؟یباز م ایبه مذاهب دنجهان  یها و کشتارهاجنگ شهیچرا ر فهمند؟یرا نم گریکدی
خدا  یول شدیاندیاست که آن فرد م یبه گونه ا یکه به اندازه هر انسان متفاوت است! از منظر هر فرد هاانسان
. داخ تیهستند و نه اثبات حقان یگر یخود به د تیاثبات حقان یدر پ هااست که آن نیا قتیاست! حق یکیهمان 

ت! بر حق اس هاآن نید امبریخدا و پ ندیکه بگو کنندیرا نابود م یار یبس یهاو انسان کنندیها به پا مجنگ هاآن
. عمق فاجعه آنجاست دانندیرا باطل و در اشتباه م گرانیسعادت بشر و د هیهرکدام خود را بر حق، کامل و ما هاآن

و باز  شودیم یو سن عهیرا تکه پاره کرده است. اسالم ش هاآن ،نهیک واختالف  زیو مذهب ن نیکه در درون هر د
! خواندیرا کافر و ملحد م یگر یگوناگون تا آن حد که هرکدام د یهاها و فرقهشاخه هاهمچنان در هرکدام از آن

 هایهودی! و شندکیم شرا به آت گریکدی یساهایبه چندپاره و کل زین هاو آن هاکیو کاتول هاپروتستان تیحیدرمس
 شوندیم گانهیب گریکدیبا  تیرو و... درنها انهیو م یتحت عنوان افراط شود،یشناخته م نیدر تمام آنچه به نام د زین

 یراموشو ف یمانیا ینظاره گران به ب یبرا یامیبشر و پ یو جنگ برا یو دشمن نهیک شیجز افزا یکه تاکنون ثمره ا
  !خدا نداشته است

که خود در آن قرار  یمحصور کرده که تنها شاخه ا یحالت هم، خود را درحصار  نیتردر صلح طلبانه یذهبرهرو م کی
 تیکه از کل دهیبه دور خود کش تیداده اند آن قدر محدود میاز آنچه به او تعل دی. او به تقلداندیدارد را حق و کامل م

مذهبش با او مشترک هستند را  تیکه در کل یانگرید یتا آنجا که حت ده؛یمحدوده خاص رس کیمذهب خود به 
  .است یضد آگاه نی! اکندیم ینف

که  یتو هست نیو ا دهدیرا مورد تابش قرار م ی. او کل هستتابدینم یا ستادهیکه ا یا رهیخداوند فقط بر آن دا نور
  !شودیم افتیخدا تنها در همانجا  یکنیکه گمان م یستیایم ییدر جا
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ذهنش  یخدا خواهدیم یو هرکس کنندیم یو راهبر  یها رهبر گونه است؟ چون مذهب را آدم نیچرا ا دیدانیم ایآ
به آگاه است از مرت یکند و چه کس یمستول گرانینام مذهب بر دبه یا لهیتوسط وس کندیرا همان گونه که تصور م

  است؟ عالمدر پس صحنه  یو درجه و طبقه آن واسطه و مرجع انسان یقیحق

کرده  یوادار به حضورشان در جهان ماد اتیهستند که طعم تجربه قدرت و نفسان یو ناآگاه یمبتد یهاروح هاآن
 دینها تاک. او تکندیم یادآور یبه مبدا را به شما  میبلکه اتصال مستق کند؛ینم یاست. روح عالم و آگاه هرگز واسطه گر 

  .کند فایا ینقش یاتصال نیچن در تواندیبه جز خودتان نم یانسان چیه کندیم

باشد،  هاانسان ریسا تیهدا یبرا یا لهیآن که وس یو به جا دهدیخود را از دست م ییجاست که مذهب کارا نیا
ول و اص لیدادن و تحم یو برتر  ینابودگر. به قدرت طلب یابزار جنگ کیشود. به  یقدرت م نیماش کیبه  لیتبد

 یواهیه نیندارند. در ا یاله تیکدام ماه چیو ه است یانسان یکیتار اتیته از نفساننشات گرف هانیالگوها. همه ا
  !شودینم افتیخدا باشد  دیکه با ییخدا ،یانسان

اثبات عدم وجود  یبوده که در مذاهب ساخته و پرداخته شده و از آن برا ییهمواره به خدا انیخدا یو ادله ب استدالل
 لیلبه د هاآن یرا به مذهب دوختن و نف امبرانیاستفاده کرده اند. خدا و پ ییداخ یب هیخدا و بسط وگسترش فرض

ع را گرداگرد خود جم هابودند و انسان امیتنها حامل پ امبرانیاست. پ جیرا یاشتباه هابرخورد مذاهب با آن یچگونگ
  .کردندیرا ردوبدل م هاامیو پ کردندیم

به نقش  هاعالم و آنچه در پشت صحنه وجود دارد بود. توجه دادن انسان یبه باز  هامتوجه کردن انسان هاآن هدف
شکل نگرفته بود. مذهب پس  یمذهب چیهنوز ه ت،یآمده اند. در آن موقع نیزم یآن بر رو یفایا یکه برا یو هدف
 یرهایو تفس هاشهیشد. توسط اند لیتشک ریمس نیا دنو به تصور مستمر بو هاو توسط هواداران آن هااز آن

، تفاوت هاآن نیاز مقلد رهیدا نیشدن ا ترعیبه هم. اما با گذشت زمان و هرچه وس کینزد یتا حدود یمتفاوت ول
 یارب گرید یهاکه انسان یشدند. مراجع دایخدا پ یهاها و واسطهتر شد؛ آنگاه داللو منفک ترعیهم وس هاشهیاند

 ییاالب ییاجرا یهانهیارتباط هز نیکنند و ا یالگوبردار  هاارتباط برقرار کنند و از آن هاآن از کانال دیارتباط با خدا با
پر از پول و سکه شود تا ارتباط موثر واقع شود!  ستیبایآراسته به مقدسات الجرم م یمراجع با ظواهر  سهیدارد و ک

ف، ص ییقطعا نفر جلو کهنیسانده اند، با تصور ارا قبال از نماندن در صف تر هاکه آن ینیصف نش یهاهمان توده
دود مح رهیدا کیو در  یینقطه انتها کیدر  قتی. اما حقستندیایهم پشت سر هم م گرانید ستاده،یا یدرست یدرجا

 شود،ینم ییبه جا ینتهبوده است. خدا م یر یمس نیاز آغاز چن شی. خدا پستین یر یچنان مس انی. خدا در پاستین
و اطراف و همه سو قرار  طیاست که در مح یز یهمه آن چ قتیبتدا همه جا و به همه شکل بوده است. حقبلکه از ا

  .دارد

 ییهاحال، راه نیاست و درع اریبه خدا بس دنیرس یهابا شما رو راست و صادق باشم. بله راه نهیزم نیدر ا دیبگذار
 یقبل و یفکر  یهاتیشما چه ظرف نکهیدارد به ا یبستگ نی. اارندیبس زیدور و منحرف کنند ن قتیکه شما را از حق

  د؟یکنیطلب م یاز زندگ زیو چه چ دیدار یآگاه نیریسا نبه انسان بودن خودتان و انسان بود زانی. چه مدیدار

 «به عرفان مرتبط است؟ میگویآنچه م ایپس در مقابل مذهب، عرفان خوب است؟ »که:  شودیم دهیاز من پرس اریبس
نه گو نی. مذاهب هم همدیکن یاسم گذار  شیو برا دیبده قتیبه حق یفرم ایحتما عنوان  دیچرا دوست دار انمدینم
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 رششیبودند تا پذ یساختار و کتاب و اصول جادیا تارخواس دندیشنیکه م یقیحقا یبرا هاخلق شدند چون انسان
کننده هستم.  فیتوص کی. من دهمیقرار نم یمحدوده ا چیو دره گذارمینمیاسم چیه قتیحق یکنند! من برا

 دکیرا  یعنوان دیو بدون آن که مجبور باش دیریخاص قرار بگ یقیطر ایعرفان  ایبدون آن که در مذهب  دیتوانیم
از  ریغ رگید ییو جا یز یاگر به چ د،یکنیرا درخود احساس نم ییتوانا نی. اما اگر چندیرینور قرار بگ رتودر پ دیبکش

ر و دورت رترید ی. سرانجام در زماندیو آن راه را انتخاب کن دیپس آن کار را انجام بده دیدار ازیزدن ن هیتک یخود برا
که  دیودو خود شما ب دیو راحت به مقصود برس عیسر اریو بس انبریم دیتوانستیکه از ابتدا م دیرسیم یآگاه نیبه ا
  .دیرا انتخاب کرد یطوالن یر یمس

خود را نگه  دیعقا دیتوانیم دیهست ی. اگر مذهبکنمیم یو نه از آن نه کنمیخاص م یمذهب را نه دعوت به شما
 یساختار زندگ ها. آندیدر ارائه آن دارد احترام بگذار یکه مذهب سع ییهاو به ارزش دیباش بندیپا هاو به آن دیدار

ا، دارد؛ نقشه راهنم ازیسفر ن کی یبرا ییهالنباشد به حداق شناآ ریکه به مس ی. هر مسافر دهندیم لیشما را تشک
  ...و ابیچراغ قوه، جهت 

ه ب دنیرس یرا برا یر یکه مس دیشما هست نیا تیو درنها رساندیهست که شما را به مقصد م یمتعدد یرهایمس
  .دیرا بردار یکیموجود  یراهنما یهااز نقشه دیتوانیم دیو اگر بخواه دیکنیمقصد خود انتخاب م

 ردیگشما قرار ب ریدر مس یکس دیشا انیم نی. در ادیداشته باش یطوالن یحت ییهاخود توقف ریدر مس دیمجبور هگا
. دیخود را برو ریمس دیدهیم حیترج ایو  دیکنیم نانیبه او اطم ایصورت  نیبه شما نشان دهد. در ا یانبر یو راه م

و  دینیدرست بب دیتوانیاست و نم کیکه راه تار یزمان یبرا د؛یکن دایپ ازین یمشعل و چراغ قوه ا ت،یبه کبر دیشا
  !که در دستان شماست لیآن وسا یها بر عهده خودتان هست حت. همه انتخابدیده صیتشخ

 یتوجه و تمرکزتان را در راه خود قرار داده و آگاه شان،یدر باورها ونیمقابله با مذهب یبه جا د،یستین یهم مذهب اگر
  .دیدهتان را پرورش ب

در برداشتن  یسع ای دیکنیتالش م یگر ید ریمتوقف کردن و مسدود کردن مس یبرا ایاست که آ نیسوال ا حال
 یار یبس د،یرا هموار کن ریو مس دیها را بردارآن سنگ یشما قرار داده است؟ وقت ریکه مذهب در مس دیکنیم یسنگ

  .عبور خواهند کرد یبه راحت زیکه از عقب آمده اند ن

ون چ ییو جهت نما لهیهمراه داشتن وس ایمانند مذهب و  یز یدادن به چ هیبدون تک دینتوان دیاز شما شا یار یسب
 شودیم چه ی. ولدیکرده ا دایو سوق پ لیسمت م نیبا اجبار به ا ای یار ی. پس اختدیکن دایخود را پ ریکتاب، مس کی

 یباتر  یعنی آن، ییاما منبع روشنا د؛یود اگر چراغ داشته باششی. چه مدیاما سواد نداشته باش د؛یاگر کتاب داشته باش
 ایدرست است  زیکه چه چ میگوی. پس نمدهندیشما از دست م یخود را برا ییکارا هاآن د؟یاش را نداشته باش

را ود ها و اعتقادات خباور دیکن یاست که سع نیام ا هی. تنها توصدیده صیتشخ دیکه با دیخودتان هست نیغلط؟ ا
هرکدام  ر؟یخ ایکامل و مجهز هستند  دیکه در دست دار یلیوسا دینی. ببدیقرار ده ینیو بازب یمورد بررس یکی یکی

 یدارا دیکنی. آنچه گمان مدیکن ضیبود را تعو رادیو ا بیع ی( داراگر یکس د چیکه به نظرتان )به نظر خودتان نه ه
را به  ستندیکه با ساختار کل عالم هماهنگ ن هاندارد. آن تانیابر یکردن بارتان سود نیاست جز سنگ رادینقص و ا

و آرامش  ی. به آرامدینرسان انیصدمه و ز ی. فقط به کسدیقرار ده شیرا سر جا یتر حیو آدم صح دیبگذار یکنار 



 
 

104 

 و خدایی که در این نزدیکی است

ه درست باشد! شیر دی. شادیخراب و نابود نکن شهیخود را از ر یهاو باور دیباره عقا کی. به دیکار را انجام ده نیا
. در دینیتا اصل را بهتر بب دیکرده اند را بردار زانیآن آو یهاترساندن شما به شاخ و برگ ای نیتزئ یابتدا آنچه از برا

 دیواهخ گرانیرا به د هانی. آن روز شما ادینیبیم ریخود را در سفر و مس یو وابستگ لهیوس چیه یب یصورت روز  نیا
  .آموخت

 یعیمسائل فراطب ایعدم وجود خدا  ایوجود  میتوانیما نم»مضمون:  نیدارند به ا یاناباوران شعار خد ای هاستیآتئ
 «میدانینم مییگویم ای میریپذیرا نم یعیفراطب یادعاها ایخدا  ینادرست ای یپس درست م،یرا اثبات کن

ال قب هادارند. آن ونیصب دارند که مذهبخود تع یهمان قدر نسبت به باورها هاوجود دارد: آن یقتیمتاسفانه حق اما
 دهیگزندارند بر  یکه نسبت به او شناخت ییابراز انزجار از خدا یرا برا یاند و خداناباور  دهیعدم وجود خدا رس جهیبه نت

ه ک است ییو خدا یمذهب یباورها هاو قابل اثبات و نقطه مقابل و انکار آن یعلم اتیتجرب هاآن یاند. محور باورها
 دانندیم یاند؛ چون خدا را دستاورد تفکر مذهب دهیدرمقابل مذهب صف کش هاآن قتی. درحقکندیم یمذهب معرف

  .کنندیم یتلق گریکدیو آن دو را مرتبط با 

ب رد و مقابله با مذه یبر مبنا ستیکرده و آتئ دایتفکر از غرب برخاسته است؛ چون غرب، خدا را تنها در مذهب پ نیا
 یعیکه درتجربه طب یز یتنها به آن چ ندیگویم هاقرار گرفته است. آن شود،یم دهیآن و آنچه خرافات نام یاو خد

  .باور خواهند داشت دیدرآ هاآن

 ریبدانند: تو اس خواهندیو م دانندینم ندیگویاست که خداناباور هستند چون م یسخن من با آن دسته از افراد یرو
. نه من نه ی. تو خود محور سنجش خودیا شهی. تو خود صاحب فکر و اندیستین یگر یان دانس چیو برده فکر ه

ضح وا نی. ایرا دار  یرد و قبول هرمساله ا یو اراده برا اری. تو اختمیرا بقبوالن یبود به تو مساله ا میقادر نخواه هاآن
محدود و  شود،یپنج گانه ات حاصل مخودت و به آنچه از حواس  یهاتو فقط خودت را به تجربه یاست که وقت

  .یا افتهیکه اکنون  افتی یاز آن نخواه شیب یکنیم یمتک

شده است. در فرهنگ غرب، خدا به مذهب گره خورده؛  فیاست که در مذهب تعر ییاز خدا، خدا یو تصور غرب تفکر
 نیبهره اند و ا یبیمفهوم نیدرک چن از های. غربدیابییو مذهب نم نیخدا را لزوما در د انیرانیاما در عرفان ا

قصد  عنوان چیآن باشد. اگرچه بنده به ه ینوع غرب هنسبت ب یشرق ینیروشن ب سهیدر مقا یدینقطه ام تواندیم
کل ش یآن چه به عنوان خداناباور  یپشتوانه فکر  خواهمیرا به عرفان متصل کنم؛ بلکه م میهانوشته ایندارم خود 

  .گرفته را شفاف کنم

 کنندیکه گمان م ییبر سر خدا یدرون یادهایکردن فر یخال یشده برا یخداناباور تنها مجال یهاعملکرد گروه متاسفانه
 ییخدا یاز ب روزمندانهیو خسته شده اند و اکنون آنجا پ زاریب هاآن انیکه از مذهب و خرافات و خدا ی! کسانستین

مشاهده  یخدامدار  انیو مذهب و مدع نیاز د یفاجعه بار  جینتان چو کنندیخدا را انکار م دهند،یخود خبر م
  ...کنندیم
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ه در از آنک شیاست که ب مانیاز ا ها. به باور من مذهب تصور اشتباه انسانمینیبی. ما همه منمیبیرا م هاآن زین من
 ییهرچند کم، راهگشا یعده ا یبرا تواندیمذهب م نیهم یرا از آن دور کرده است. ول دانشیمر دیبگو قتیمورد حق

  .باشد قتیورود به دروازه حق یبرا

تعداد که از  نیاست که ا نیا قتیحق یرا درک کرده اند؛ ول کتای یآن خدا ریمس نیا قیکه از طر یکسان هستند
  .اندک هستند اریاند، بس دهید بیبا آنان که از آن آس سهیمذهب در امان مانده اند در مقا یهابیآس

 دهیحرکت مناسب د یبرا یگرانیهستند که د ییهاهم راه ها. آنمیرا ندار هاریمانع در آن مس جادیا ایقصد مقابله  ما
 یاند و حال آن جا برا دهیرا د یاشتباه یجاست. از ابتدا خدا نیدر هم زیاند. نقطه لغزش و اشتباه خداناباوران ن

 ها. آنستیبر نبودن او ن لیدل هاآن افتنیبر خواسته اند. اما، ن وشتفاوت و خام یناعادل و ب یمبارزه با آن خدا
  .دهند صینتوانستند او را تشخ

دارد؟ شما از  ی. خب چه اشکالی. الزم است انکارش کنیر یو فاصله بگ یدرک خدا الزم است از او دور شو یبرا یگاه
 از خود یانتخاب شماست؛ اما حال که رفت یزادحق آ نی. ادیکنیکه وجودش را انکار م یر یمس د؛یرفته ا ریمس نیا

 نیخشم خود را به ا نکهیا ای ؟یآن است که تو رفته ا قتیراه درست و حق یکنیتصور م ایآ ؟یچه رفت یبپرس برا
  دارد؟ تیخدا اهم دنیبر طبل انکار کوب تیپس چرا هنوز برا یدار  تیاگر از کار خود رضا ؟ینشانیفرو م قیطر

خشمت فرو خواهد نشست و تو دوباره شروع به جست و  یده! بلکه با خودت روراست باش. روز ن حیمن توض به
به سراغت خواهد آمد و تو آن  تیکنجکاو یروز  یجا هست نیجست وجو ا یبرا یکنیکرد و اگر گمان م یجو خواه

  !یشروع کنکه از ابتدا  یندار  یبود و چاره ا یخسته و ناتوان خواه اریادامه دادن، بس یروز برا

دعوت است.  کی نی. ادیکردن آن را ندار انیشجاعت ب یول د؛یاز درون شما آگاهم. به همان اندازه که شما آگاه من
وت با دع ستی. قرار نستین ینید چیدعوت به ه نی. استین یدعوت به خداپرست کی نی. ایآگاه یدعوت برا کی

ها اگر ذره . تنها و تندیشو نیلعن و نفر ایخدا نابود  یانکار و نف لیبه دل ستیقرار ن دی. باور کندیریرا بپذ یز یمن چ
که  دی. تنها بداندیاما باورش نکن د؛یتا بدان دیفقط بخوان طپدیم قتیبردن به حق یپ یقلب تان همچنان برا یا

  .در اطراف شما رخ دهد که از کنترل و تفکر شما خارج است تواندیهم م یشتر یب یزهایچ

 ی. اما آگاهییخدا یب ایباور شما به خدا باشد  خواهدیاست. حال م یار یشدن با باور کردن فاصله بسآگاه  نیب
 کی اینادرست  یتصور  ای الیخ زیباشد و چه چ قتیحق تواندیم زیشماست که به شما نشان خواهد داد چه چ

  !اشتباه

سرانجام  . تویبه آن تعلق دار  یکنیکه احساس م یتیکتاب را بخوان و باور نکن! تنها بخوان و برگرد به آن موقع نیا
  .گذارندیم شیچشمان تو به نما ینه آن گونه که از جلو افتی یرا آن گونه که هست خواه قتیحق

 دوارمی. تنها امافتی یخواه هایپنهان کار  یکیرا در تار ینشده ا افتنشیکه تاکنون موفق به  یآن نور  یروز  سرانجام
  .یبرس نجایو اکنون و با دور زدن زمان به ا یگرفتار نشو تیابد یوالنط یهاکه در چرخه
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آن چتر  یتوانیم ست،ین یمشکل ،ینیتا مبادا خدا را بب یسر خود داشته باش یرا باال اهیچتر س نیا یدوست دار  اگر
 ی. آنچه در ورادسته اش را محکم نگه دار یدار  یشتر یگونه احساس آرامش ب نی. اگر ایخودت داشته باش یرا برا

 یکنیدر خودت حس م یهم کنجکاو یتفاوت نسبت به تو خواهد ماند. اما اگر کم یچتر تو قرار دارد همان طور ب
 یاز فضا شتریب یوقت دیچتر را باال بده تا چشمانت حداقل بتواند افق روبه رو را مشاهده کند. شا نیا لبهیفقط کم

 کارکه وجودش را ان ی. همان نور یدیو آنگاه نور را د یکرد دایرا در خود پ شجاعت کنار زدنش یدیچتر را د یداخل
. دید یخودت را در آسمان خواه ریزد. چون تو تصو یبلند هق هق خواه ی. باور کن همان لحظه با صدایکنیم

  ...یکردیکه در تمام مدت خودت را انکار م ییتو

کل  هاانسان در عالم است! آن تیقرار دادن مالک و محور ان،یمنطق گرا زیو ن یمذهب یهااز مشترکات باور یکی
 یفیر. مذهب با تعاسنجندیآن نسبت به خودشان م سهیو با مقا یرا از نگاه صرف انسان نشیخدا و آفر ،یعالم، هست

 به انسان هیشب یز ی. ما درمورد چدهندیانجام م شیکه در تجربه و آزما یفیبا تعار انیاز خدا و عالمش و منطق گرا
ت بزرگ و کوچک صحب یحت ایمثبت  ای ی. ما در مورد منفمیکنیکند صحبت نم یکه او م یفعل، رفتار و قضاوت ای

  .میکنینم

بشر و  یچون کلمات اختراع ییهاتیبا محدود میتوانیکه نم میکنیصحبت م یز یچ یو معنا تیدر مورد ماه ما
 دیا. اما شمیده حیدارند، آن را توض یمشخص و محدود ییکه در توانا ییو شنوا یینایکه ساخته ماست و با ب یابزار 
 یراکرده و ب یساز  هیمنطق خودمان مسائل را شب مانکتاب گفتم با ه نیا یقبل یهاهمانند آنچه در بخش میبتوان

  .میخود قابل درک کن

که تا کنون از من  ییهال نوشتهرا در ک فشی. تعرستیرا نشان دادم ن شیعالم که الگو نیاز ا یجدا یز یچ خدا
  .کرده و قابل فهم کرده ام یساده ساز  دیخوانده ا

از  یجدا یز یچ یکی نیمشترک قرار دارند. ا یتیامتداد و با ماه کیهستند و در  زیچ کیعالم و انسان همه  خدا،
  .دیریبپذ کیبدون جدا کردن و تفک دیتوانیشما نم یول ست؛ین یگر یآن د

رده که کسب ک یو تجربه ا یشما با منطق انسان ایکنند  ختهیآم هابا داستان دیرویرا که م یت راهاس یعیطب خب
 ندشویم فیکه به اندازه فهم هر انسان توص میمواجه هست یگوناگون ی. در واقع ما با خداهادیآن را نقدش کن د،یا

  .شوندیم یو درجه بند میتقس بیترت نیو به ا

ه ست کهاانسان نیمشترک ب دهیمعنا که خدا تنها پد نیاست که من قبال هم مطرح کرده ام، به ا یا دهیهمان ا نیا
 ییکه اگر پارامترها دینیبیخود م ریرا در مس یار یمجهوالت بس یهم خوب، ول یلیبه اندازه هر انسان متفاوت است! خ

کرد و همچنان مجهوالت و  دیخواه یشرویپ بعد، کیصرفا در دیریبگ دهیناد زدیخیبرم یدرون گرید یرا که از قوا
صوص خ نیکه بحث در ا دیدرک موضوع بزنم تا بدان یمثال ساده برا کیداشت.  دیرا خواه یار یپاسخ بس یسواالت ب

  .رسدیچرا سخت به نظر م
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. مثال انسان دهدیم صیها را تشخو رنگ دینیبیم یدر فرکانس و محدوده مشخص یعیانسان درحالت طب چشم
مز ها، از مادون قراز فرکانس یتر در محدوده بزرگ ی. حال اگر چشمان فردندیرا بب ایبدون نور اش یکیدر تار تواندینم

  .ندیهم بب یکیدر تار تواندیتا ماورء بنفش، قرار داشته باشد م

وضع ه نسبت به او مناباوران هی! بقنمیبیدرخت است. من م کی! آنجا ی: هدیگویم نیریاو به سا ،یتیوضع نیچن در
 ی! عده امینیبینم یز یخود را مالک قرار داد و خواهند گفت: امکان ندارد چون ما چ یینایب یخواهند گرفت. عده ا

فت: متوهمانه خواهند گ نندیبیهم که نم ی. عده اییگویراست م وت دیشا میدانیاما واقعا نم مینیبی: ما نمندیگویم
هستند که  یگروه ها... آننندیبینم هاکه چرا آن روندیبه فکر فرو م ی! و عده ای. چه درخت شکوهمندیآر  یآر 

  .دیخواهد رس یگوناگون یهاریبه طرق و مس هاتالش آن نیو ا دنید یبرا کنندیتالش م

 گرید یض. بعدیو بهتر خواهند د شتریشده و ب ناتریو فرکانس چشمانشان بازتر و ب کنندیم دایراز درون را پ یبعض
و  یخواهند ساخت که به طور ابزار  ییهانکیو ع هااختراع و اکتساب علم و مصنوعات و دستگاه ریحداقل از مس

  .کندیم سریم شانیرا برا دنید یکمک

 دنشیکه موفق به د یکسان یو آن را برا دهیاست که آن درخت را د یاز کس رادیا ایجاست که آ نیسوال ا حال
 ست،ین گرانید دیدرخت همان جاست و وجود دارد و چون در محدوده د ای یچون آن ش کند؟یم فیتوص ستندین

در را قا هاکه آن یتنها و تنها عامل باشدمهم  گرانید یبرا دنیاست که اگر د نیجز ا ای. آشودیحذف نم تشیموجود
  خودشان است؟ میاراده و تصم کندیم دنیبه د

وانده خ یعیفرا طب هاکه توسط انسان یز یهرچ ایپس از مرگ  یزندگ گریا، ابعاد دخد ستمی! من قادر نزمیعز دوستان
آن را به  اینشان تان داده  کنمیهستند( را همان طور که درک و لمس م یو عاد یعیطب یکه همگ ی)درحال شودیم

 ر،یمحدود کلمات و تصوشکل و استفاده از ابزار  نیترییبا ابتدا توانمیکنم. فقط م یروش خودتان اثبات منطق
ز درون که ا دیرا همان گونه که هستند درک کن هاآن دیتوانیم یدهم. شما زمان حیآن را توض یکرده و چگونگ فیتوص
  .درون شما یدار یهست که من در تالش انجامش هستم. ب یآن کار  نیو ا دیشکوفا شو رونیبه ب

 توانندیکردند، حداقل در همان جا م دایپ یدر مقابل خود آگاه ینسبت به وجود درخت یول دندیکه درخت را ند هاآن
شود. اگر فقط اراده  یمنجر به آگاه تواندیبه درخت را انتخاب کنند و به آن برسند. پس شک م یمنته یر یمس

ه علم از دانش ک یبزرگتر  رهیام که اتفاقا دا ستادهیدانستن در پس آن شک باشد. من در مقابل علم نا یخواستن برا
 دکنیبلکه آنچه مذهب انکارش م ستاد،ینخواهم ا زی. در مقابل مذهب نکنمیم فیاز آن قرار دارد را توص یدر بخش

  .را نشانتان خواهم داد

کند  دایآن پ یدر البه ال یز یچ دیباشد که شا نیهدفش ا خواندیکتاب را م نیا یاست که وقت یو جو گر کس جست
نشان  بگردد که با باطل یز یبه دنبال دستاو نکهیه باشد، چه باور کند چه نکند. نه اداشت یگیهمسا قتیکه با حق

خود و شکست  یروز یو پ دنیمبارزه به قصد به چالش کش کیخود شود و آن را  یدرست یدادن طرف مقابل مدع
  .ینیبیتر مکوچک یر یقرار بگ یتر کوچک رهی. هرچه در داندیبب فیحر
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 یشلوغ و درهم پنهان شده مثال خوب یدو بعد ریکه درون تصاو یسه بعد ریوت است. تصاومتفا «دنید»با  «دنید»
م صرفا اشکال دره یکی. کنندیو لمس م نندیبی)جهان( را م یدو بعد ریتصو نیمبهم و درهم. همه ا یر یاست. تصاو
 هاهیکافانه تمام خطوط را با تمام زاوموش یگر یاست. د «اآگاهن» یعنی آورد؛یاز آن سر در نم یز یو چ ندیبیو برهم را م

را شرح داده  یبعد 2در یبعد 3ریتصو یاضیمدل ر یساز  ادهیپ یکرده و نحوه و چگونگ یر یو طول و شعاع اندازه گ
  .است« عالم»شخص  نیخواهد شناخت. ا ریو خود را کاشف و عالم به آن تصو

 یور خود را ط دیبا همان چشم، کانون د یو تمرکز فکر  یوناراده در لهیبه وس توانندیکه م شوندیم دایهم پ یکسان
 نند؛یواضح و روشن بب یدرهم را به صورت یبعد 2 ریو پنهان درون همان تصاو یمخف یسه بعد ییایدهند که دن رییتغ
  «آگاه» یعنی

. «مینیبینم ینیبیکه تو م را یز یاما چ مینیبیما م: »ندیگویم ها! آننی: ببندیاگر گروه آگاه به آن دو گروه بگو حاال
ناباورانه به صحت  دیشا یبرده درک کنند و حت یسه بعد ریتصو دنیرا که آن شخص از د یلذت توانندینم هاآن
  !دکنند و او را متوهم بخوانن دیاو ترد دگاهید

م هم با همان چش گرید یجورها توانیاست بدانند م یفقط کاف»که  افتندییدست م یآگاه نیبه ا هابود آن یکاف
 .«است سریخودشان م یدر اراده درون یر ییو آن فقط با تغ دید

 یها«ورج» توانیباور کنند که م گرانیخود کنند؛ مگر آن که د گاهیاز جا دنیرا وادار به د گرانید تواندیآگاه نم شخص
که در  یست. شعر سهراب سپهر ا سریخودشان م یدر اراده درون یر ییو آن فقط با تغ دیهم با همان چشم د گرید

 گریهمان جور د نیا «دید دیبا گریشست/ جور د دیرا با هاچشم: »د؟یدار ادیکتاب بدان اشاره شده را به  یابتدا
  .است دنید

 یو گاهیدر جا ییهرکدام خود به تنها گرانیخود کنند مگر آن که د گاهیاز جا دنیرا وادار به د گرانید تواندیآگاه نم 
  رسند؟ینم یآگاه نیدر کجاست و چرا به ا ها. خب مشکل آنرندیبگقرار 

 دهمیم حیتوض گرید یبا مثال

شنا آ کنندینور استفاده م یزهایم یبر رو یجهت نقشه کش نیشفاف که مهندس مهیبا صفحات شفاف و ن حتما
مپ است، قرار داده و واضح آن ال ریکه ز یز یم شهیش یشده رو یطراح یهاشامل الگوها و نقشه ی. صفحه ادیهست

را برداشته تمام  ی. صفحه اکندیعمل م وهین شیعلم گرا به ا ای. منطق گرا دهندیقرار م یو روشن آن را مورد بررس
مورد بحث قرار  یموضوع ی. وقتسدینویآن صفحه م یعلوم کشف شده و احتماالت مورد قبول منطق خود را بر رو

وع که آن بحث و موض یو درصورت کندینگاه م گریکدیو ارتباطات منظم و مرتبط با به آن صفحه و اشکال  ردیگیم
  .ردیگیو انکار قرار م یو مورد نف شودیاثبات نم هاآن رشیدر آن صفحه نداشته باشد، جهت پذ ییجا

جود ندارد و وگرنه و رد؛یشده در آن صفحه قرار بگ فیو تعر یموجود و طراح یهابرطبق داده دیصرفا با یز یهرچ
اختالالت  یو دارا یاالتیو مطرح کننده آن موضوع جاهل و خ ردیگیقرار م الیتوهم و خ فیدر رد یقطعا با نامگذار 

به آن خالص  ییپاسخ گو یو خود را از چگونگ فکالم صورت مساله را حذ کی. در شودیم ریتفس یروان یروح
  !کنندیم
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 یها و رسوماتدارند با باورها و دستورالعمل گرید یصفحه ا هااست. آنمسلک برقرار  یمذهب یمشابه برا یتیوضع
  .شودیو مردود قلمداد م یطانیش ایو خارج آن باشد کفر و الحاد  ریشده و آنچه غ فیکه در آن تکل

  و صفحه علم و دانش چگونه است؟ زیاز نگاه ما به آن م تیحال وضع و

خطوط نامفهوم و  هاآن یکه ظاهرا بر رو ی. صفحاتمیکنیاست توجه م زیم یهم که رو یگر ید یبه صفحات طلق ما
ود را خ بی. هر صفحه اشکال و خطوط عرسانندیرا در نگاه اول نم یخاص فیتعر ایشده که مفهوم  میترس یمعن یب

 ستادهیا هاکه آن ییدرجا یول م؛ینیبیاشاره را هم م دمور یهاگروه یهااطالعات و داده یداراست. ما آن صفحه حاو
  .میدار «یآگاه»پازل  نیکننده ا لیو تکم گری. ما به وجود صفحات دمیدهیاند خود را قرار نم

 گریدکی یهستند را رو یخطوط پراکنده و نامفهوم یو دارا دهندینم یخاص یمعن ییکه به تنها یتمام آن صفحات ما
رار هم ق یکه از باال به صفحات رو یگونه زمان نی. به امیکنین مرا روش زیو نور م میدهیقرار م گرانیصفحه د یو رو

 دهیول دصفحه ا یرو هیاول فی. آن اشکال و تعاردینیرا بب دیشکل جد نآ هیزاو نیاز ا دیتوانیم د،یکنیگرفته نگاه م
ده اسرار پنهان شتمام  یکه حاو دهدیرا به شما نشان م یدیجد یشده، الگو یکیخطوط  نیبلکه با تمام ا شود،ینم

شما به  یبرا د،ینیبب دیرا آن گونه که بتوان «یراز عالم هست». من دینیبیدر خود بود. شما عالم را آن طور که هست م
 که تمام مدت تنها دیفهم دی. خواهدینینشان دادم که همه را با هم بب ییکردم. الگو ایرا مه زیدرآوردم و نور م شینما

 و به خود زحمت دیکرده بود یصفحه طلق کیچون تنها خود را مشغول  د؛یکردینگاه م از داستان یبه بخش ناقص
 شکل داستان عوض بیترت نیتا به ا دیو نگاه کردن مجدد به آن را نداده بود گریکدی یرو گریقرار دادن صفحات د

 .شود

ا قرار ب دیبداند که نقشه را با کند و دایپ یآگاه گریبخواهد به وجود صفحات د نندهیکه ب دهدیرخ م یزمان اثبات
  .همگان است دید ررسیقرار گرفته و در ت زیم ینگاه کند نه آنچه از قبل رو گریکدی یرو هادادن همه آن

و  دیوسعت د دی. ابتدا بادیستیکل داستان ن دنیقادر به فهم دیکنیصفحه محدود م کیخود را به همان  یوقت تا
 نیبه بحث و صحبت کردن در ا یاجیاحت ی. پس از آن من و شما حتدیود توسعه دهفهم خود را از محدود به نامحد

 .میدانیو م میا دهیرا فهم زیهمه چ یچون همگ م؛یخصوص هم ندار

  ال؟یخ ای قتیحق ،ینوران اءیو اش هاینیفرازم

. میود. هرگز نبمیستیما تنها نبودند.  دهیناشناس پرس ینوران اءیو اش هاینیاز دوستان، نظر مرا درمورد فرازم یا عده
روزها به وفور  نی: امیکن کیمسائل را ازهم تفک دیوجود دارد. اما ابتدا با یو زندگ یانواع شعور و آگاه هان،یدر ک

و  یساختگ ریتصاو نیدرصد ا 99که  میگویبه صراحت م دیکنیمشاهده م اهو روزنامه نترنتیاز ارواح در ا یر یتصاو
نقل کرده  تانیروح برا یاز چگونگ یکه خود مطالب مفصل میگویرا من م نیو مخاطب است. ا راژیت شیجهت افزا

 درخصوصکه  ییهاها )عمدتا آنو بشقاب پرنده ینیکه از موجودات فرازم یر یام. به موازات آن و درخصوص تصاو
درصد مدارک و  12از  شتریبمنتشر شده  یرسم قاتی. برطبق تحقشودیاست( مشاهده م ینیاجساد موجودات فرازم

 ای ژهیو یهاچون فتوشاپ و جلوه ییآسان به ابزارها یو دروغ هستند. خصوصا با دسترس یموجود جعل ریتصاو
 یبر خ یهاو شبکه اتیافراد و نشر یبرا یادیز یبر و داغ خ ینترنتیکه خوراک ا یو عروسک یمصنوع یهاساخت مدل
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و موشک است که با  مایهواپ دنید ای یجو یهادهیمربوط به پد زیفراد ناز مشاهدات ا ییها. بخشکندیم جادیا
  ...اما شودیم یلیداستان تخ کیبه  لیتبد هاآن یذهن اتیوجود فرض

است.  یباشد کاف قتیدرصد آن هم حق 1اگر فقط  یحت میگویدارد. من م یقتیمانده نشان از حق یدرصد باق 22 آن
 واقعا چه هستند.؟ هاآن میبدان دیصحبت کنم. اکنون با هاتیمورد واقعدر  خواهمیخب پس من م اریبس

 یهااببه بشق هیاکثرا شب ییهانهیبا سف گرید اراتیاز س هااست که آن نیوجود دارد ا هاکه از آن یا انهیعام تصورات
 هیبش ایو  ندیآیم نیبه زمست( هاانسان یرو شاتیخاص )که اکثرا جهت آزما یاهداف یبرا یپرنده به صورت پنهان

ET ه ب یلیموجودات تما نیهستند. ا «هایخاکستر »معروف به  هاستیوفولوژینزد  هاآن نیترهستند که معروف
 یشده و نگهدار  ریدستگ انییکاینودا توسط آمر یدر صحرا هازنده و مرده آن یهاشکار شدن هم ندارند و نمونه

شان  یوژ ولبودن تکن ترشرفتهیپ لیبه دل هاآن یو از سو شودینگاه م گانگانیبه ب دیترد دی. اکثرا با دشوندیم
  .شودیاحساس خطر م

طعا پس ق ست؛یشعور و ساکن در آن ن یقطعا انسان تنها موجود زنده و دارا ،ییانتها یعظمت و ب نیبه ا یهانیک در
لزوما  دیبا هاهمچون خود او باشد؟ چرا آن ستیبایهر آنچه هست م کندیاما چرا انسان گمان م م؛یستیما تنها ن
 هیلنق لهیلزوما همچون انسان با وس هاآن دیچرا با اشند؟داشته ب ینیجانداران زم ایمشابه ما  یکیزیف یساختار 

ر شعو یدارا یرا موجودات هاو آن ندیگویسخن م اتیهم هستند که از اشکال گوناگون ح یمسافرت کنند؟ محققان
  .کنندیم یمعرف رآنیو نظا ییایو حشره و عروس در یباکتر  هیشب دیاش یول

که باشند قادر نخواهند کرد همچون  یتیموجودات را درهر نقطه گ ییاست؛ اما شعور به تنها اتیاصل و الزمه ح شعور،
  .نندک شیان آزماانس یعنیظاهرا کم شعورتر از خود  یموجود یو رو گرشوندید یا ارهیبسازند و وارد س نهیانسان سف

ه باالترداشت ایانسان و  زانیحداقل به م یتیماه دیدر ابعاد جست وجو کرد. آن موجودات از لحاظ درک با دیرا با هاآن
 یهامونیرا همچون م هاآن دینبا میکه ما را تحت نظر دارند صحبت کن یگانگانیباشند. پس اگر بناست ما در مورد ب

از  ترشیاز جسم و چه بسا ب یتر قیعم یهاهیال یو دارا ترقیعم دیرا با ها. آنمینیهوش ببخود با شعور و با  ارهیس
  .مینیخود بب

و  مینیبیم شتریرا ب هاکه ما آن کنمیصحبت م فیط نیتر از او قدرتمند ترشرفتهیپ اریبس یدر مورد موجودات من
. شودیاشتباه م هایخاکستر  یهاگونه یهاکه با بشقاب پرنده یدرخشان ینوران اءی. آن اشمیدار هااز آن یکمتر مدرک
ون بد یکیزیف نیمشاهده شده اند که خارج از قوان یر یو متغ وناگونگ یهاکه به اشکال و رنگ ینوران اءیهمان اش

ت و در جاذبه در هر رنگ و شکل و با هر سرع ای کیزیف نیقوان تیو بدون رعا اسیاستاندارد در اندازه و مق تیرعا
رد در مو تثاب تیذهن کیو چون ما از قبل  شوندیم دیکه آمده اند ناپد یو به همان سرعت کنندیحرکت م یهر جهت

پرنده  اءی! متاسفانه همه اشمیریگیاشتباه م هاوفویرا با  هاآن میدار هاآن یبشقاب پرنده ا یهانهیو سف هاینیفرا زم
  !اشتباه رخ داده است نیقالب قرار گرفته اند و ا کیدر  گریکدیبا  ینوران اءیناشناس و اش

 انگانگیاز هجوم ب یترس و نگرانهمواره یفکر  یو حرکت تک بعد یمعنو یعقب ماندگ لیبه دل یمدرن امروز  انسان
  .کندیم جادیدر ذهن خود ا هاییچون جنگ ستارگان و حمله فضا یو تصورات ییفضا
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 دارد. آنگاه هاینیتصور را در مورد فرازم نیو هم بردیم نیرا از ب گرید یهاود انسانخ یعدم رشد روح لیبه دل انسان
 هاچون انسان دهندیخودشان را نشان نم هاآن دهند؟یخودشان را نشان نم هاپس چرا آن دیگویهرروز به خود م

، به اشکال مختلف هابشناسند! انسان را گرانیخود د قتیشناخت حق ازقبل  خواهندیهنوز خود را نشناخته اند و م
که از  هاخود هستند. حاال به آن ستیز طیو نوع بشر و مح گریکدیدرحال صدمه زدن به  یچه روح ویچه جسم

  احترام بگذارند و درکشان کنند؟ ستندیجنس شان ن

ا ظاهر م انیدر م یبه راحت وانندتیشان که م شرفتهیپ یهاداشته باشند و گونه یگوناگون یهامدل توانندیم هاآن
ترام اح یباز  نیو به ا شناسندیم یاش را به خوب نیو ساکن نیزم یصحنه باز  هاشوند، فقط نظاره گر هستند. آن

که با فلز و چرخ دنده و سوخت  یا هینقل لهیوس چیکه به ه ستنده شرفتهیپ یآن قدر از لحاظ روح ها. آنگذارندیم
 که ما به عنوان یز ی. چکنندیخلق م شیحرکت شان را از وجود خو لهیوس هاندارند. آن یاجیساخته شده باشد احت

 ونگدرخشان گونا  یهابا رنگ یهندس یاشکال ایدرخشان  یهایچون گو یو پرنده ناشناس و به اشکال ینوران ایاش
د. هستن اریزنده و هوش هاستند. آنشان ه یو بازتاب وجود هاخود آن م،ینیبیم یرمنطقیغ یهاو با حرکات و سرعت

زنده هستند از  ییاجزا ها. آنستین نیماش کیاز جنس  وفوی ای مایهواپ کیهمچون  هادرخشان آن یهانهیسف
 هانآ یو متعال اریهوش یتوسط آگاه مینیبیاست( هر چه م یقیوجود حق کیاز  یتنها بازتاب نیخودشان )البته ا

 ناشناخته است. ینوران اءیاش مینیبیم ها. آنچه ما از آنشودیهن ناآگاه بشر مشاهده مو توسط ذ شودیساخته م
ا گوناگون که مرتب ییهابه رنگ یی. نورهاکنندیگونه سفر و حرکت م نیدر سطوح عالم و ابعاد به ا هاحال آن که آن

. دیآیجور در نم یا هینقل لهیوس چیکه با حرکت ه ینیبشیپ رقابلینامانوس و غ ییهاحرکت کنند؛یم رییتغ
پروازند و از درک آن  لیپرنده و وسا یهابه دنبال بشقاب هاشب تاب! انسان یهاهمچون حرکت کرم ییهاحرکت
خود عاجزند؛ چون  شرفتهیمدرن و پ هینقل لیبا وسا شانیهاکتها و حر ها و رنگو عدم تطابق آن نور نندیبیچه م

  .است نیزم نییدر بعد پا هاینیهمان بازتاب حضور فرا زم هاآن نور دانندینم

 دهید ینوران رهیدا کیپرده گرفته شده است. از پشت آن پرده و به چشم ناظر،  کیبا فاصله به سمت  یقوه ا چراغ
اب و پرشت هیهمه سو یهاحرکت شود،یآن داده م بهیکم هیزاو رییبه چراغ قوه و تغ کهیمیمال یها. با حرکتشودیم

 ییهاچراغ قوه است با حرکت کی یکه ش یدرحال د؛یآیبه چشم م اردتر از آن قرار دکه دور یپرده ا یرو رهیاز آن دا
 دیبهتر درک کن دیمثال شا نی. با ایدو بعد یدر صفحه ا یدو بعد ینوران رهیدا کی یآن ش ریو تصو میمال اریبس

 یورانن یبعدکره سه  ای یما به صورت ش یکه در جهان سه بعد یست. بازتابهابازتاب حضور خود آن یبه نوع هانیا
  !ما ناشناس و نامفهوم است یکه برا ینوران یمشاهده خواهد شد. ش

 از خود تریمتعال اری. چه برسد به آن که آن را بسداندیدرسطح خود هم نم یشعور  یرا دارا یتوده نوران کی انسان
 کند دایانسان حضور و بازتاب پ کیها از جسم است و خود نور است. اگر همان نور در وجود که فارغ و ر یبداند. نور 

ور و شع یموجود دارا کیبه عنوان  نند،یآن را نب هاکند تا انسان نپنها کیو تار رهیتیاش را در جسم یو وجود نوران
  !ریاما به طورخالص خ شود؛یم رفتهیپذ یآگاه

 شنیآفر یکه هنوز درمورد چگونگ ییهااز انسان یسطح فکر  نیکه حضورشان در ا ید متعالهستن ییهاوجود هاآن
 نیکه قصد صدمه زدن به مارا دارند. ا ستندین هااند درک نخواهد شد. آن دهینرس یا جهیو خلقت خودشان به نت

نند انسان است که به ما یزد. موجود مغرور  دصدمه خواهن هاهستند که درصورت حضورشان به آن هاانسان
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ول چون پ یناماندگار  یهایوابستگ لیکه همنوع و همجنس خود را به دال ی. انسانزندیم بیآس شرفتهیموجودات پ
 یو موجود دهدیرا پرورش و آموزش م ایهمچون حسادت و عدم صداقت و ر کیتار ی. صفاتبردیم نیو قدرت از ب

  .شودیم لمدادثبات ق یخطرناک و ب

 ید که براخو یاستفاده و بهره بردار  یرا نه برا ینیو منابع زم ندیبیاش م هینقل لیرا در سالح و وسا شرفتیپ انسان
 کندیم سهی. انسان همه را با خود مقااندازدیها راه مآن جنگ یو برا داندیو افزودن نفوذ و قدرتش مهم م یرگیچ

بودن آن موجودات  شرفتهیندارد متصور است! اما پ هااز آن یور که تص یرا در موجودات ندیبیو هرآنچه که در خود م
و حمله و  یچون نابود یگاه تصور  چیاند، ه شرفتهیاز درون و فکر و روحشان است و چون در آن کامال پ یناش

ها نشو ت ما یاز مراحل گذر کرده اند و اکنون تنها به ب نیتر از اقبل یلیخ ها. آنکنندینم یرا متجل بیخشونت و آس
  .هابزرگ انسان ی. به باز کنندینگاه م مانیهاو کنش

 آن یفرگشت و اشکاالت اساس یتئور 

و بر  یکه توسط دانشمندان امروز  یطرح فرگشت انسان ی. تئور رمیپذیرا م نیتکامل دارو هیآن که من نظر رغمیعل
  .دانمی( آن می)انسان رهیدر زنج یه او حلقه مفقود یاساس یرادیا یشده را دارا یطراح نیدارو هینظر هیپا

و  به نسل بعد تواندیم یجزئ راتییتغ نیو ا ستندیمانند هم ن قایگونه دق کیاز  یدو فرد چیه دیگویم نیدارو
  .موجود را به سمت تکامل سوق دهد کی تواندیکوچک م راتییتغ نیدرطول زمان ا بیترت نیفرزندان برسد. به ا

در  هامونیو م هااست که جد انسان نیاز آنچه کشف محققان عصر حاضر است، ا یزده علم جانیمشتاقان ه باور
 تیدرحال حرکت است. اثبات و سند ندهیهمچنان رو به آ راتییتغ نیتسلسل، مشترک است و ا نیدور ا اریگذشته بس

 دیاب یتکامل نیچن رشیت. با پذاس شودیخوانده م ماآنچه اجداد  یهااستخوان اتیبه استناد کشف زیآن مراجع ن
 دیاش ای یامروز  یهامشابه انسان ییهابه انسان ندهیآ یهادر سال یامروز  یهامونیاز م ینسل میانتظار داشته باش

  !ابندیتکامل  شتریب یز یچ

 کیکه  گونه است. همان طور دانسانیتقل کی کنندیم یزندگ یکه درکنار جوامع انسان یامروز  یهامونیم رفتار
سرعت  یتصاعد شیکه با قانون افزا میریبپذ دیصورت با نیپس در ا کندیانسان، ظاهرا صحبت م دیبه تقل یطوط

 نیر ادر کنا یبه نام انسان امروز  شرفتهیپ و یموجود مترق کیوجود لیموجودات و به دل یر یتکامل برحسب الگوپذ
 رایسال بعد که بس ونیلیبه اندازه چند م ینه حت هاآن آموزش هم بدهد، واناتیبه ح تواندیم یجانداران که حت

  !کنند دایتکامل پ شرفتهیپ یتر به موجودات عیسر

 یهامونیسال بعد هم م ونیلی، چند مهاآن دیو تقل یامروز  یهامونیم یچون انسان برا یبا وجود مرجع یحت اما
 یشگاهیاآزم یهامونی، مبه فضا ارسال کنند و در آن شاتلشاتل  ای سندیزبان بنو یکشنر یقادر نخواهند بود د یامروز 

که حافظه  ییهستند و توانا یامروز  یهااز انسان تریقو اریبس یاز نظر حافظه حت یامروز  یهامونیقرار دهند! م
بات اث مونیانسان و م یولوژ یزیو ف یندارد. شباهت استخوان بند یدر پردازش دارد را انسان فعل هامونیم یر یتصو

 DNA نه از لحاظ ساختار یوجود دارد ول یظاهر  یها. مشابهتستین یمونیدر کالبد م یانسان شهیاند یوجود
 .یجسمان نیبلکه در مراحل تکو یانسان
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از آن منظر، انسان خردمند  رایندارد، ز یبه نام انسان وجود خارج یموجود ن،یدارو یفرگشت و تکامل انسان هیفرض در
 چیه انیم نیبه وجود آمده است و در ا اتیح شیداینسل از موجودات زنده از بدو پ هاونیلیمل ماز تکا یامروز 

 میتعم یآغاز و به جانداران آبز  یمحسوب کرد. از تک سلول انانس نیبه عنوان اول توانیموجودات را نم نیکدام از ا
به آنچه ما امروز  تیکرده و درنها دایپ یتسر  هامونیچون م یو نسل یخود به خشک یتکامل ریکرده و در س دایپ

  واقعا انسان بود؟ ندیفرا نیاست که انسان، واقعا از کدام نقطه ا نیاست. سوال ا دهیرس مینامیانسان م

 نیچن رشیصرفا تکامل است. با پذ هیاست و بق ینقطه شروع همان موجود تک سلول یتسلسل تکامل نیا در
 انهیدر م ینقطه ا دیریبپذ نکهی! مگر اکنندیمحسوب نم هارا هم جزو انسان یوز دور انسان امر ندهیدر آ یاتیفرض

خود جدا گشته است و آن نقطه و لحظه چه بوده؟  یمونیبه وجود آمده که از جد م یرخ داده و انسان یراه اتفاق نیا
 دیپد« انسان»آن  انهیاز مکرده که  جادیا یتکامل رهیزنج نیدر ا ینقطه عطف نیچن یرخ داده و چه عامل یچه جهش

  آمده؟

مشخص شود که علل  تیتا درنها کنندیها کار مشدن ژن در بافت انینما سهیمقا یهنوز و به شدت رو دانشمندان
ته با ناشناخ یز یکه چ دانندیم هاچه هستند؟ آن هاها و انسانشامپانزه انیکنترل کننده و ناشناخته بروز تفاوت م

 نمویژن م لیکرده مانع تشک جادیو انسان ا مونیم نیب یگکه تفاوت بزر  RNAاز مولکول یکوچک اریکنترل قطعه بس
 زیو غفلت از چ هابسنده کردن به استخوان یعنی قت؛یعلم باز هم در شناخت حق یتوجه ی. بشودیم DNA توسط

  .«روح»تفاوت از کنار آن عبور کرده است:  یکه ب یمهم

 کیکه در  یاست. همان شعور  اتیکه منشا آن عالم ح یندارد، بلکه شعور دارد. شعور  همانند انسان یروح مونیم
ه ک یآن اتفاق مونیم کیبا مرگ  یشعور است که متفاوت است ول تیفیدرجه و ک نیاست. ا یماه کیگربه و در 

 اتیکه در ح یامون پس از مرگش و تجربه یشعور م ی. انرژ دهدیدر آن موجود رخ نم دهدیانسان رخ م کی یبرا
باالتر قرار دارد و پس از مرگ  یانسان در بعد کی ی. ولگرددیاز آن حد کسب کرده به چرخه شعور کائنات خود باز م

  .ردیگیدادم قرار م حیکه مفصل توض یدر همان توال

اما ما درباره  ؛دهندیشکل را ادامه م رییتکامل و تغ ندیدرطول زمان به مرور فرآ نیدارو هیموجودات طبق نظر بله
 یطوالن یهااست. اجسام شما درطول زمان بیرق یمنحصر به فرد و ب نیکه در زم ی. موجودمیکنیانسان صحبت م

و  یعیطب نی. ادیگذاریم طیکه خود بر مح یو اثرات یطیمح طیبوده و خواهد بود. بسته به شرا رییدستخوش تغ
داران از جان یمتفاوت یهاگونه یر ی. ممکن است از جفت گشودیمن لیتبد گریبه موجود د یموجود یاست. ول یهیبد

 یهالنس یر یکه محصول پرورش و جفتگ ییهاهمانند سگ د؛یبه وجود آ واتانیاز ح دیجد ینسل گریکدیمشابه با 
. کندینم یر یپرنده جفت گ کی ایسگ  کیبا  لیف کیگرگ و مشابه آن بوده؛ اما قطعا  یهااز گونه یگذشته ا

 رهیاما در خود دا آورند؛یبه وجود م یدتر یجد یهاها، نسلها و نژادنسل بیو ترک تیهم با رشد جمع هاانانس
هستند و تکامل  مونیاز نسل م هامونیهم در چارچوب خودشان وجود دارد. م هامونیم یبرا رهیدا نیو ا هاانسان

  .نسل خود و درهمان راستا ها ازو انسان دهدیدر همان راستا رخ م هاآن رییو تغ

آن همان  یو فقدان و فراموش دهدیانسان بودن را م یاست. روح انسان است که به او معن گانهیهنوز با روح ب علم
وح از ر» دیگوی. خدا درباب خلقت انسان مکندیم لیتبد نیزم یموجود رو نیترو مخوف نیترانسان را به ترسناک

تا انسان، روح است! همانجا که اندازه  مونیم شتطرح معروف فرگ نیا نیقوده بحلقه مف!« دمیخود در او دم
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ه اند ک افتهیپاسخ دست ن نیشده است، دانشمندان هنوز به ا تیگررویکدیدو نسل متفاوت از  نیب یهاجمجمه
 یجیتدر رشد نیب یاتفاق افتاده و تناقض جیبه تدر ایبوده و  «یانقالب»به صورت  هادر انسان نیرفتار نو شیدایپ

روح در جسم  دنیتکامل در مقابل خود دارند. آن لحظه تحول، دم نیا انهیدر م یتمدن در نسل یجسم و ظهور انقالب
 شیبود که در جسم قرار گرفت و آزما ینبود. آن قالب و الگو و فرمت انسان یانسان جسمان نشیبود. آغازش آفر
  .بزرگ شروع شد

 هیخود هستند. چهره و بدن ما امروز شب یو باز ساز  رییما روزانه و در هر لحظه درحال تغ یهاکه سلول دیدانیم حتما
ل شک رییما هستند که تغ یمختلف روح یهاتیها در وضعفرق کرده اند و سلول مانیهاسلول یاست؛ ول روزمانید
 نیغمگ یو وقت داستیشما هو و صورت افهیاز ق یانرژ  آن دیشاد و سرزنده هست ی. وقتشوندیو ساخته م دهندیم

 تی. ظلم و خشونت چهره را زمخت کرده و برق و شفافدهدیدرهمان چهره خود را نشان م دیو ناراحت هست یو عصب
 یاحساس روحان زیدارند ن فیلط یپاک و روح ی. آنان که قلبشودیم یو نور از وجود آن افراد خال بردیچشمان را م

  .کنندیم یتداع را در همان صورت به شما نبود

توسط روح.  تیدر جسم او به وجود آمد جهت هدا یگر یبه وجود آمد که عالوه بر شعور، بعد د یاز نقطه ا انسان
درآورد و انسان به آن معنا که  تینیجسم به ع نیبا درک باالتر را با ورود به ا یو تجربه خود در بعد یروح، حس تجل

  .بدن خود را با حضور روح مطابقت دادند یاهبدن و جسم، سلولخلق شد و با ورود روح به  میدانیم

 ریتاث زیبدن انسان ن یهابر سلول کرد،یرا درک م یشتر یمعنا و عمق ب یها، هرچه روح انسانزمان و سال درطول
 دهنیدر آ گریکدیروح و جسم با  یروند تکامل نیمتناسب خود دربر داشت. هم زیرا ن یو تکامل جسم گذاشتیم

از انسان  یشفاف همچون روح خودشان. جهش آغاز شد و تکامل انسان امروز  یخواهد ساخت با کالبد ییهاانسان
 دیانتویرا م نیساخت. ا ایدرک باالتر از جسم مه یکرد و فرصت را برا دایادامه پ یخود به آرام ریدرمس هیروح اول یدارا

 یانسان از منظر من به معنا نی. خلقت اولدیاز طرف من بدان هیرضو ف هینظر کی ایو درک از خلقت انسان  یآگاه
عام که  یبه معنا م،یشیاندیبه نام انسان م ییقالب و الگو کیبلکه به  ست،یموجود به نام آدم و حوا ن نیخلقت اول

 یقیو تکامل حقرشد  ندیقرار داده شد تا در فرآ یباز  نیبا عنوان زم نیبه نام زم ییدرجا یمهره باز  کیبه صورت 
  .میمفهوم استفاده کن نیاز ا میبتوان یروح

تند و به طبع قادر هس نندیافریقادر خواهند بود که شعور را ب هاانسان یروح را اختراع کند. روز  تواندینم یانسان چیه
ون ان؛ چخواهند بود، نه انس وانیبه انسان هم خلق کنند ح هیشب یاگر موجود یخلق کنند. حت یمصنوع یوانیح
منظورم  کنمیانسان توسط انسان م هیموجود شب کیصحبت از خلق  یروح را در آن وارد کنند. وقت توانندینم

ن را در فقط آ هاکه قبال خالق خلق کرده است. آن استیاز جسم یواقع یبراساس تخمک نگی. کولستین نگیکولون
 یها و رگ و خونش مصنوعاست که تمام سلول ین مصنوع. منظور من خلق انساکنندیپرورش و بارور م شگاهیآزما

و به صورت کامال  یرا بدون هرگونه استفاده از هر نوع جنس بشر  یو کروموزوم و نطفه اصل DNA آن یعنیباشد. 
  .کنند جادیا یمصنوع

 گرید یالق انسانخ گرید یو عناصر انسان اتیاز جزئ یرا که از نقطه صفر، خود انسان، بدون بهره بردار  یحالت نیچن
 اندتویکه قالب حضور روح را دارد، روح م دیآیبه وجود م یانسان یجسم ی. وقتدیخلقت نام کی توانیرا م شودیم

 با وجود شباهت کامال یساخته شود؛ حت ندهیدر آ نکهیبا فرض ا یانسان یجسم کامال مصنوع کیواردش شود؛ اما 
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. چون روح در آن یخواهد بود و نه انسان یوانیح یشعور و احساسات یدارا تنها یو گفتار  یاز نظر رفتار  یانسان
 دبروح در کال کی تواندیم ی. پس انسان وقتشودیشدن ندارد. روح توسط خالق و به اراده او خلق م دهیدم تیقابل

  .. بلکه خداستستیآن زمان انسان ن گریبسازد که د

 راتییتغ زانیداشته باشم و م د،یمرا مطالعه کرد یهاست نوشتهد نیپرسش از شما دوستان که ا کی خواهمیم
که  دیبحث، بدانم. دقت کن نیاز ورودتان به ا شیو مطالعه، نسبت به قبل و پ ییشما را اکنون و پس از آشنا یدرون

شما  یروند راتیی. بلکه تنها تغستیمالک پرسشم ن ردمکه من مطرح ک یو مسائل میباور و اعتقاد شما به مفاه زانیم
  .مورد سوال من است

ز ا شیهاو رنج یبا همه شاد یزندگ ندیو با توجه به آنکه فرآ دیمرا کامل خوانده ا یهااکنون که دست نوشته ایآ
 رخ داده است که یدر نگاه شما نسبت به زندگ یر ییگذشته تاکنون همچنان با آهنگ خودش درحال گذر است، تغ

نمودار است؟ دوست  4 نیاز ا کیکدام  هیشما شب یدرون راتیتغ نیباشد؟ نمودار اکتاب بوده  نیمطالعه ا جهینت
  .صادقانه شما را بدانم یهادارم پاسخ

 اول تیوضع

 شیه پک ی. تو همان هستامدیدر درونت به وجود ن یر ییتغ چیکتاب ه نی. قبل و بعد از مطالعه ارییو بدون تغ ثابت
ث بح نیورود به ا یتو برا تیبود. قاعدتا ن نیاز ا شیکه پ چرخدیان شکل متو به هم یبرا یو زندگ یبود نیاز ا

  .کرد ریموقت تعب یگذر  رفاص ایتفنن  ای یآن را کنجکاو توانینبود، بلکه م یآگاه

. اکنون یابییرا در خود م رییتغ تیقابل رتریو د گرید ی. تو تنها در فرصتستیبر تو وارد ن یرادیا چیه صورت: نیا در
  .یبا آن هست ییخود و آشنا طیتو تنها درحال شناخت مح

 دوم تیوضع

 یز یکه چ یافتیدر کبارهیاما  ؛یوار شدن بود دیو درحال ام یکردیرا درخود احساس م رییاحساس تغ یلحظات یبرا
 .یخود بازگشت یقبل تیسراب شباهت داشت و به موقع کینکرده و آنچه بود به  رییتغ

 ینالگیس کهنی. ایبا آن گروه داشت یتفاوت ،یتفاوت یب رغمیبود؛ اما عل 1گروه  هیشب زیدف تو نقطعا ه صورت: نیا در
امکان را در  نیو ا یندار  رییتغ یبرا یکاف یاکنون آمادگ دینبود. شا نیاز ا شیگرفت که تا پ دنیدر تو تپ یو ضربات
 یر گید دیجد یهاگنالیوباره مورد تابش ساز آن د شیپ یول یکنات کسب  یزندگ یبعد یهاحلقه دیشا ایمراحل 

و  یهم چندبار دعوت شده بود نیتا قبل از ا دی. شایابیب دنیفهم یجا برا نیرا در هم گرید یتا فرصت یر یگیقرار م
  .شروع خوب است کیخود  نیو ا ی. تو در نقطه آغار دانستنیندانست

 سوم تیوضع

 نیقی. دوباره یکنیو انکار م یشویاما بعد مردد م ؛یفهیاال و مب یروی. میدار  یفراوان یهاو پرسش هادیترد
  .ی. هنوز در کش و قوس خواستن و دانستنیکنی. باز شک میکنیم
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 یکاف یانرژ  ی. درون تو شروع به جنب و جوش کرده و تو تالش دار یبرخواستن یدرحال تقال برا تو  :صورت نیا در
 یاسهر شیهانییادامه بده. از شدت نوسانات و باال و پا تیهاو به کنکاش . نترسیخواستن را درخود جمع کن یبرا

 یشد و اوج خواه ینوسان خالص خواه نیا زها ااز فراز یکیسرانجام در  یندار  یدار یتا ب یدینداشته باش. فاصله ز
  .گرفت

 چهارم تیوضع

 یکنیو احساس م یابییدر خود م یجنب و جوشو  ینیبیم یکرده و خود را باالتر از نقطه قبل رییتغ یطور ملموس به
  .یکنیتر و فراتر از کالبد خود را تجربه مبزرگ

 یودب دنیو فهم رشی. آماده پذیبلکه عاشق بود یستیاز قبل آماده شده بود. ساده و زودباور ن درونت :صورت نیا در
اوج  یتوانیکه م یدانیندارد. م ییتو جا. ترس در ی. تو قطعا درحال رشد و نمو هستیداشت ازیتلنگر ن کیو فقط 

  .داد یادامه خواه یبدون کمک یو به راحت یر یگیو م یر یبگ

 نمانده است یکس دست خال چیه

رخ  تواندینم یز یچ نینزول را نشان دهد قرار ندادم؛ چون چن ایکه سقوط  یطور که واضح است من نمودار  همان
  .کرده باشد دایپ لیتما یکتاب به ناآگاه نیخواندن اشما پس از  یدرون راتییداده باشد و تغ

را  دیتداش نیاز ا شیکه پ یاگر اعتقادات یقرار نگرفته اند. حت ریکه تحت تاث دیباش 1حداکثر جزو گروه  دیتوانیم شما
در  یراتییو تغ دیشویکنندگان محسوب م دیو ترد 3جزو گروه  د،یکتاب از دست داده باش نیبه واسطه خواندن ا
  .دهدیدرون شما را نشان م

 نیبه دانستن ا یاز یبه آن برسم. من ن خواستمینهفته بود که م یمطلب دمیکه از شما پرس یسوال ساده ا یورا در
 کی فراخوان به درون تان بود. کی قتیپرسش درحق نی! ادیدانستیم دیکه با دیشما بود نیها نداشتم بلکه اپاسخ

ه کدام ب دیخواهیو م دیکه کجا هست دیتا بدان دیبپرسدتان. پرسش از خودتان. از خود خو تیدعوت و رجوع به وضع
  .دیسمت برو

 یز یکردم تا در درون تان دنبال چ جادیا تانیسوژه برا کیشما  راتییتغ یکتاب و چگونگ نیبا مالک قرار دادن ا من
شما قرار دهم؛ بلکه  یدرون یابیرا مالک ارز کتاب نیخود و ا خواهمینم دی. دقت کندیو متوجه خودتان شو دیبگرد

  .میکه کردم، بنما یشما را متوجه کار  خواهمیم

خوانده اند به آن پاسخ داده اند.  نیاز ا شیمطالب را در منابع مختلف، پ نیکه ا یدرصد از کسان 12کمتر از  تاکنون
نند ک دایمشابه پ یبت به خود تصور و شناختقادر نبودند نس ایدرصد  92گرفت آن  جهینت توانیپس در وهله اول م

  .افتندیابراز نظر در خود ن یبرا یکافشجاعت  یول گرفتندیقرار م 1حداکثر در گروه  ایو 

ما کنم. ش ریکتاب تفس نیو بدون مرجع قرار دادن ا گرید یها را به گونه انوع نمودار و حرکت نیهم خواهمیم اکنون
 کیز ا یگر یو بابت هر بهانه د یگر یرا به هر شکل و صورت د یآگاه شیو افزا یمعنو نوع نگرش رشد نیا دیتوانیم
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. دیدر مقابل خودتان مطرح کن یتر زندگو جامع تریکل عیقاتا و دهدیکه در مقابل شما رخ م یموضوع کوچک و جزئ
و  میمستق یهارکت. به خودتان و حدیده صیآن را تشخ یو سمت و سو دیخودتان را نظاره کن ینمودار حرکت

 یهاممکن است مدت دی. اگر متوجه خودتان نباشدیتوجه کن دیکه درحال انجامش هست یدار  بیو ش گزاگیز
 یاما وقت د؛یچون از حرکت خود غافل بوده ا د؛یهدف مانده باش یو ب یچرخش ای یثابت خط تیعوض کیبر  یطوالن

شت دا دیبر خود خواه یآگاه د،یکنیحرکت م یبه چه شکلو  یو به چه سمت دیهست یکه درحال چه کار  دیکه بفهم
  .دیبشو دیجد یحرکت ای رییو ممکن است خواستار تغ

وح خود، در ر یاقیو اشت جانیشود و بدون هرگونه نوسان و ه یگونه زمان سپر  نیهم دیشا دیو توجه نکن دینینب اگر
 دیدانستیکه نوع حرکت خود را نم یتا زمان دیشا. دیمانیانحنا همچون نموداد م یصاف و ب ریمس کیدرحرکت بر 

امتداد  نیدر ا یر ییتغ دیبخواه دیشا دیهست یگروه نکه در چنا دیکه متوجه بشو یاما زمان د؛یبود یاز آن راض
درباره  خود و یقبل تیبر موقع دیکند و باز گرد جادیا دیجدیو مفهوم یجانیه تانیپالس برا کی دی. شادیکن جادیا

  .دیوارد شده ا 2که به گروه  دینیبیبار م نیو ا دیشیدنیآن ب

که انجام  یحرکت دنیبا د دیخود بازگشت نیآغاز تیو موقع نییاما باز به پا د؛یدیاکنون که طعم باال بودن را چش دیشا
تکرارش  زآن را با دیو شا گرید یبه شکل دی. شادیکه انجامش ده دیبار بخواه نیو ا دیمتوجه خود بشو شتریب دیداد
. درحال سنجش خوب و بد. درست و نادرست. دییدرحال آزمون و خطا و دیقرار گرفت 3درگروه  دینیبیبار م نی. ادیکن

  .دیا افتهیاست که هنوز ن یقتیحق افتنی یبرا هانیو مثبت و تمام ا یمنف

ن به اوج گرفت ازیچرخه ن نیرفت از ا برون یکه برا دیفهم دیخواه «هانییباال و پا» نیدر ا قیدرک حقا یبرا تیدرنها
و پرواز. آنگاه شجاعت و اراده در شما شروع به شکل  لهیهمچون شکفتن پ یاز درون. به حالت یاساس یر یی. تغدیدار

 یرفت. وقت دیخواه رونیشکست و از آن ب دیرا خواه کلیس نیا وشد  دیرا خواستار خواه رییگرفتن خواهد کرد و تغ
 وزریتر از دتر و کاملامروز خود را با مفهوم ی. وقتدیخود را درحال پرواز حس کن ی. وقتدینیبب رییخود را درحال تغ

 .دیکنیاحساس اوج و رشد و تکامل را درک م ی. معندینیخود بب

باره و همچون موشک به آسمان اوج  کیندارد که به  ی. لزومدیخود تجسم کن یبرا دیتوانیم زین یگر ید اشکال
لذت  دیو کسب کرد دیو از آنچه گذراند دیبه خود بده یافق ریاستراحت و خط س کی یدر هر اوج دیتوانی. مدیریبگ
را  . جهت خودتاندیخودتان را کشف کن دیباال. شما با ههمچون پله رو ب ی. شکلدیبردار گریدیو دوباره گام دیببر

. دیکائنات قرار دار نیا یکه اکنون درکجا دیبدان دی. بادیاز خودتان درمقابل خودتان سوال کن دی. بادیده صیتشخ
 بالبه دن دی. نبادیبه معلم و استاد محتاج باش دیبه عهده خودتان است. شما نبا دیکجا باش کهنیا میهر لحظه تصم

خ را از و پاس دیمن با تصورات شما در تضاد است پس حرکت کن یهاکه پاسخ دینیبی. اگر مدیآماده باش یهاپاسخ
. دیهد صیرا تشخ شودیم افتیکه پاسخ در ییسطح جا دیبتوان دیاز آن با شیپ ی. ولدیبکش رونیدرون خود ب

به شما  ییپاسخ گو یمن از ابتدا برا دینکن اموش. فرکندیرا مشخص م قتیپاسخ به منشا حق یکیکه نزد یتیموقع
شروع کردم و ساده شروع کردم و در شروع به  ،دیدر آن هست کهیو عالم طیتوجه دادن شما به مح ی. من براامدمین

افکار، گفتار، احساس و رفتار شما را کنترل کند. پله پله وزن  ینوشته ا چیکس و ه چیه دیکردم که نگذار هیشما توص
تان دشوار شد  یو هضم راحت مطالب چنانچه درک مطالب برا یهمراه یکردم که برا دیکردم و تاک ادیرا ز هاشتهنو

از آخر به اول، مطالب را خوانده باشد آن  ایدرهم  یاگر کس عتای. طبدیبه باال حرکت کن یو به آرام دیه داردست نگ
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. البته شفاف کردن موضوعات و مسائل مبهم و دیارتباط مد نظر من برقرار نشده و گنگ و مبهم به نظر خواهد رس
در  دیهستند. شا یپا افتاده ا شیابزار ناقص و پ هانیا رایچون کلمات و جمالت دشوار است؛ ز یرمزآلود با ابزار 

 درک و یمنتقل کرد تا طرف مقابل آن را به خوب یگر یبتوان فکر و احساس را به همان گونه که هست به د ندهیآ
  .کند حس

به خود  یاسخپ دی. بادیو حوادث پرسش کن دادهایاز خود دربرابر رو دی. بادی. با خود ارتباط برقرار کندیشروع کن دیبا
. ستین یوانگید نیا دی. نترسدیروزگار مراقبت کن یهایاز خود دربرابر نوسانات و باز  دی. بادیابیب هادر مقابل سوال

و به  دیاز همه دوست باش شی. با خود بدید. با خود روراست و صادق باشینگران نشو زین گرانیاز نگاه و تمسخر د
  .دیاز همه اعتماد کن ترشیخود ب

از نظر من آماده خواندن  دیدرک نکن ی! اگر آن را به خوبانیپا یاست برا یکه موخره ا دیمتن را به دقت بخوان نیا
کرده  برخوردیساخته محکم گرانید ایخودساخته  یهابود و ذهن شما به بن بست دینخواه یو درک مطالب بعد

 .است

هر روز و هر  ییکه با ابزارها ییخدا«. خدا»همان  یعنیان ارتباط ما با خودمان است. خودم یدرباره چگونگ موضوع
چه  دارد که تیاهم نیبلکه ا کند؛یصحبت م یکه با چه کس ستیخدا مهم ن یلحظه درحال گفت و گو با ماست! برا

  .محاوره یصحبت. احساس است به جا یارتباط است به جا کندیآنچه او برقرار م دهد؟یگوش م یکس

ر قرا رییها متفاوت است و دستخوش تغو برداشت رهایو تفس شوندیم دهیلمات اغلب بد فهموجود آن که ک با
 اریو از آن بس مینگاه کن یسطح ارتباط نیسطح به عنوان باالتر نیبه ا میدوست دار هاما انسان یول رند،یگیم

را  و ارتباط فیکه وجود دارد، توص را همان گونه اتکه کلمات هرگز قادر نخواهند بود احساس ی. درحالمیاستفاده کن
  .ستین یاست و آن خود واقع یساز  هیبه همان شکل برقرار کند. رابطه کلمات با احساسات همانند شب

  د؟یدار ادیرا به  11. عدد کندیارتباط با بندگانش استفاده م یبرا یاز کل عالم هست خداوند

ما به ش ندیفرآ نیا یدرک ساده چگونگ ی. برادانندیخداوند م است و آن را مربوط به یاست که منشا آگاه یعدد 11
 طرف کیکه  دی. تصور کنکیدر مقابل  کی. دینیرا بب ازدهیاستخراج کرده ام!  11که از کد دهمیرا نشان م یدگاهید

ف که در اطرا یطیو مخلوقاتش و با تمام مح اتیجزئ مبا تما یکل عالم هست گریو در طرف د دیا ستادهیشما ا
ز کل عالم به ج میگویم یشما قرار دارد. وقت یکل آن مجموعه تا اعماق کائنات به جز شما در روبه رو یعنیشماست. 

خانواده و دوستان و  یشماست تا اتاق و خانه تان با تمام اعضا یکه جلو یوتر یو کامپ زی. از مزیهمه چ یعنیشما؛ 
 یو فضا هاو کهکشان اراتیجاندار آن. با تمام س ریو جاندار و غو موجودات زنده  ارهیو جهان و کل س نیمردم سرزم

 دیقالب کوچک جا ده کیاست در  یابیدست رقابلیخودتان را هرچقدر هم که بزرگ و غ ریبه غ زی. همه چهاآن نیماب
 ای عالم دییبگو دیتوانی. مدیبگذار دیکه دوست دار یز یهرچ ا. اسم آن ردیمقابل خود بگذار تیهو کیو به عنوان 

 پس از آن متوجه ،یدید گرید یکیخودت و کل را به صورت  یکیو  یتصور کن یرا توانست نیهم یخدا. اگرچه وقت
 کهدیفهمی. آن جاست که مگریکدیشده و در مقابل  کیو نه تفک دیهست «کی»شد که تو و او هر دو، همان  یخواه

به  عالم که نیبا ا خواهمی. حال من مکندیم تیبودن هدا کیرک تو را به سمت د ازدهینبود و  شتریب یکیابتدا  از
  .واحد در مقابلم قرار دارد، صحبت کنم کیصورت 
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را دارد.  خودش وهیعالم مقابل من ش کنیول نم؛یگزیرا برم یارتباط کالم یعنی وه،یش نیترمن ساده یعیطور طب به
 تواندیم یز یدارد. هرچ اریرا در اخت هاتیو موجودات و هو ایشاز ابراز و ا میعظ یاست و مجموعه ا« کل» کیعالم 

خداوند  یهاابزار هانیها، حواس، همه اها، رنگآهنگ ،هانساننوع ارتباط باشد تمام صداها، تمام مکالمات ا کی
که با او  دینیبی. اما شما خود را آن قدر ارزشمند نمدیکه به او گوش کن ی. به شرطکنندیهستند که با شما صحبت م

  .دیرا بشنو شیصدا دیکه بخواه دیو آن قدر باورش ندار دیصحبت کن

 قتیدرحق گریکدیدر موازات صحبت با  هااست که آن نیبه مانند ا دینیبیم گریکدیرا درحال صحبت با  گرانید یوقت
جا چگونه و از ک دییگویم . به خوددیهست ابانیدر خ یآدرس یجست و جو یدرحال صحبت با شما هستند. مثال در پ

 کیدرحال دادن آدرس همان مقصد به  یراننده تاکس کیتر از شما به مقصد بروم؟ همان لحظه چند قدم دور دیبا
درحال پاسخ دادن به شما « حاضر شهیناظر هم»برتر و مسلط، آن « خود»آن  ،یعالم هست قتیرهگذر است! درحق

است. اگر  دنیشن یشما برا یکه الزم است آمادگ یز یما قرار دارد. تنها چاست که در محدوده حواس ش ییبا ابزارها
رگردان س ام،یپ دنیبدون توجه و شن د،یاگر از قبل و نه صرفا درهمان لحظه درونتان را آگاه نکرده باش د،یشآماده نبا

 هاآن ازیو پرسش کالم رانگیمتوقف کردن د ایمانند استفاده از نقشه  یگر ید یتا با ابزارها دیدهیبه راه ادامه م
 .دیابیپاسخ را ب

شماست.  صدا به نیترکی. او نزدبردیصحبت به کار م یاست که خداوند برا ییصدا نیدرون، بلندتر یکه صدا دیبدان
ساخته ذهن  یترس )که همگ ایشما را که براساس عشق و  یهاو انتخاب کندیکه همچون رادار عمل م ییصدا

کدام غلط است و کدام  ،یو کدام ساختگ است یواقع کدامدیبفهم دیتوانیآن م یو در پ کندیم یشماست( معن
  درست؟

به آن پاسخ داده شده. فقط  شیاز پ دیبدان دیدار ی. هرگاه سوالدیدر همه جا بشنو دیتوانیخدا را م یو صدا امیپ
قرار  زیم یکه در روزنامه چاپ شده و اکنون روباشد  ی. پاسخ ممکن است در مقاله ادیها را آماده کنها و گوشچشم
ه آن ب لیکه در اتومب ی. در آهنگدیآن هست یمشغول تماشا هک یلمیکه درحال پخش است. در ف یدر سخنان ایدارد. 

ا ... خدا بدیکه اکنون درحال خواندنش هست ی. در متنشودیم یجار  یکه بر زبان دوست ی. در کلماتدیدهیگوش م
 و نور همان جاست.و عشق  قتیحق

 است یکینزد نیکه در ا ییو خدا

ا به لحظه ر نیذهنم تا به ا قتیرا بر من آشکار کند. اکنون حق قتیکه حق خواستمیم یمن، از عالم هست درگذشته
 :میگویم یعالم هست

ر خواهد هم درکا یگر یمن است )البته چانچه در بعد زمان و مکان باشم مطالب د یهابخش آخر دست نوشته نیا
ه از آن که ب شتریاما در آن صورت توجه شما ب بود؛یمن م یهابخش، شروع نوشته نیا ستیبایم قتیبود(. درحق

  .باشم بالشنبود که به دن یز یچ نیو ا شدیباشد متوجه خود من م میهاگفته

وع موض انیو ب یساز  هی. شبستین ییرمزگشا گریدارد. د هابخش ریتفاوت با سا کی دیخوانیچه که در ادامه م آن
صرار بر ا ای یآن را نف انیکه منطق گرا یاست. همان تجربه شخص یتجربه شخص کی انیفقط ب نی. استین یخاص
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کردم را  انیجا ب نیکه از ابتدا تا ا یآسان خواهد بود، اگر مطالب اریشما بس یدارند. اثباتش برا گرانید یاثباتش برا
  .سخت باشد تانیآن برا رشیباور و پذ دیوگرنه شا د،یدرک کرده باش

که  یذهن یهاتیمحدود لی. آن هم به دلدیها طول کشخود من هم هضم آن ساده نبود و ماه یبرا کنمیم اعتراف
و با ورود به عمق مراقبه بود که نگاه و  جیآن را باور نکنم. به تدر کردیدر طول دوران رشدم وادار م گرانید یهاآموزه

جزه مع کیبود.  یو باور نکردن بیاز حد عج شیب میموقع برا نشد. آ رایباز و پذ قتیحق یقلبم به سو یهاچهیدر
بود و روزها فکر مرا به خود مشغول کرده بود. بعدها متوجه شدم که  نیسنگ میاش هضمش برا یسادگ نیبود! درع

 .ترشده استواقعه در ذهن من برجسته نیا

در آن شب آن گفت وگو  یاز آن هرروز درحال رخ دادن بود و متوجه نبودم. ول ترمی. عظساده بود اریواقعا بس موضوع
 !و دو طرفه با خدا یمیساده و صم یگفت و گو کیمن اتفاق افتاد.  یبرا

ان من در زم ییخام و نا آگاه و ابتدا تیذهن لیگفت و گو به دل نینوع و سبک سواالت من در ا یو سادگ یناپختگ
 میکه پاسخش برا یسوال چیاز جهان و عالم نداشتم. ه یا دهیو عق دهیتصور و ا چیبود. من در آن زمان هآن رخداد 

در مورد خدا  یشناخت و تصور و تفکر  چی. هداشتمعالم ن یهادهیاز پد یجست و جو و کنجکاو چیمهم باشد. ه
 یشدگ یکه داشتم از شرط یا یآگاهیکه بامن بود احساس دوست داشتن درونم بود و تمام یز ینداشتم. تنها چ

  :قرار بود نی. ماجرا به ایدگیچیساده و بدون هرگونه پ یلیذهنم بود و بس. خ

ن در که ستارگان فراوا یاهینشسته بودم و به آسمان س ایشب هم گذشته بود. من کنار پنجره اتاقم رو به در مهین از
خاموش بودند  گرید یها. چراغ خانهشدیمق وجودم حس مدرع ایموج در یصدا کردم؛ینگاه م دند،یدرخشیآن م

درد و دل کردن با  یبرا شودیدلم باز م کنمیاش درخواب بودند. من، هر وقت به آسمان پرستاره نگاه م نیو ساکن
درچه مورد بود؛ اما در  ستین ادمیبا بغض همراه است.  یکه گاه دهدیبه من دست م یجور حس دلتنگ کیخدا. 
 زندیدارد در دلش با خدا حرف م یوقت یکس چیه کنمی. فکر نمزدمیبا خدا حرف م یخودمون یلیاشتم خدلم د

مان با به ه تی. پس ادامه رواکندیو راحت استفاده م یبلکه از کلمات خودمان د،یبگو یصورت کتاب هجمالتش را ب
  :دیبخوان یزبان محاوره ا

 یچطور  رسه؟یبه تو م میمن از کجا بدونم صدا: »دمیک درونم از خدا پرسکود  یدرعمق وجودم با تمام اون سادگ هوی
ا تا اجابت کنم شم دیمرا بخوان یگیم ؟یشنویمو مهاو تو واقعا درد دل رسهیبه عرش تو م میمطمئن بشم که دعاها

 «دو طرفه داشت؟ یگفت وگو کیشه با تو یطرفه است؟ چرا نم کیمکالمه  کی نیا شهیرا. پس چرا هم

که وجود داشت من  یز یدر مورد عالم نداشتم. تنها چ یذهن نهیزم شیپ چیو ه یدرون یآگاه چیآن زمان من ه رد
 .گفتمیرا به او م هاحرف نی. انگار که خدا مقابل من بود و ازدمیها را محرف نیدرون داشتم ا یواقعا با تمام سادگ

  ...از دسترس من است رود اریبس ییدرجا تشیموقع کردمیحال حس م نیدرع یول

 یز یچ ینبود، ول یخستگ ایخواب  هیشب یباز نگه دارم! احساس توانمیرا نم میهالحظه بعد، احساس کردم پلک چند
بودم که  داریکامال ب یبستم ول د،یفکر و تمرکز کن دیخواهیکه م یرا مثل حالت میها. پلککردیم ینیسنگ میهابه پلک

  ...شد دهیشن گرید ییااز ج گرید ییناگهان صدا
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  .تو هستم یبنده من. با من سخن بگو. من خدا یا :صدا

 ی. اون صدا هم صدازدمیدلم با خدا حرف م یبود که تو یخودم نبود! همون طور  یاز درونم بود! اما صدا صدا
 کی یعنیم نبودم! اون صدا خود یچطور، ول دونمیدرونم بود! نم گهید یجا هیاز تو دلم نبود! از  یخودم بود. ول
صحبت  یاون صدا با کلمات خودمون کهنیداشت! ضمن ا زدمیحرف م شهیخودم که تو دلم هم یتفاوت با صدا

که از  ییو ناباورانه دربرابر صدا جیگنگ و گ ی. من درحالتکردیصحبت م سیو سل یرسم یبلکه با کلمات کرد،ینم
  !فقط سکوت کردم دمیشنیدرونم م

  .تو هستم یبنده من. با من سخن بگو. من خدا یا رار کرد:دوباره تک صدا

  !االتهیتوهم و خ نی! ازنمیشده ام! خودم دارم با خودم حرف م وانهیبه خودم گفتم حتما د من

  .تو هستم یبنده من. با من سخن بگو. من خدا یا صدا دوباره تکرار کرد: یول

شروع مکالمه ما شد. من تو دلم به  نین صدا صحبت کنم و اشدم که تو همون دلم با او بیجا ترغ نیمن درا و
  !شروع به صحبت کردم دیچیپیاز درونم م یگر ید یخودم که در جا یمتفاوت و ناآشنا یبا آن صدا یصورت خودمون

  ؟یهست یا گهید زیچ ؟یفرشته ا ؟یروح دی. شایستینه تو خدا ن :من

  .تو هستم ینه! من خدا :صدا

  شه؟ینم یوح امبرایشده؟ مگه فقط به پ یاالن به من وح یعنی شه؟یمگه م :من

  .خدا و بنده اش نیمکالمه ساده است ب کی نیا :صدا

 چیلحظه ه نیکه تا ا ییصدا به من قبوالند که خداست و من به او اعتماد کردم و خب من از اون جا سرانجام،
. دمیپرسیمحدود خود م یزندگ رهیگونه و در دا یمادپا افتاده و  شیپ یلیخ ینداشتم، سواالت یخاص یمعنو شرفتیپ

در پناه او خواهند بود. سپس در مورد  یو او به من بشارت داد که همگ دمیاز او در مورد خانواده و دوستانم پرس
  .ام داشتم ییکه در مورد پرونده قضا یو نگران دمیام از او پرس ندهیآ

  .در نظر گرفته ام یگر ید یدر جا یگر ید ندهیآ تو ی... )نامم را صدا زد(. من برایا :خدا

  !جاست نیمن ا ندهینه! آ :من

  .در نظر گرفته را اجراکند تیکه برا یدرخشان ندهیبگذار خداوند آ :خدا

 . بشه یاون بهتره پس همون طور  یگیباشه. پس اگر م :من

ا ام واقع یو دوستان قبل یشدم که زندگرخداد متوجه  نیفقط چند ماه پس از ا یدلم مردد بودم! ول یهنوز تو یول
و  کردمیهستم که از قبال در ذهن خودم تجسم و تصور م ییبوده اند و من اکنون درجا ندهیسراب و بدون آ کی
  !که باشم خواستمیم
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ما سه  کوچک یایام نسبت به فساد حاکم بر دن یدرون یاز خشم و ناراحت یکه ناش گرانیهمانند د یازآن سواالت پس
 دوننیم نیتو بر زم ندهیو خود را نما کنندیکه به نام تو ظلم م هانیبساط ا یو گفتم: تا ک دمیبود، پرس هایبعد

  ؟ینیبیرو نم هایکیها و تارفساد و دروغ نیتو ا یعنیبرقراره؟ 

  !روزگار است یاز ب نینخواهد ماند. ا یباق هااز آن یآثار  چیخواهند شد که ه دهیچیچنان در هم پ هاآن :خدا

 .کنمیباور نم :من

  .کندیخدا در وعده خود خالف نم :خدا

  دم؟یعمرم رس یهاشدم و به آخر ریپ یالبد وقت ؟یک :من

  .دید ی. تو با چشمان خودت خواهریخ :خدا

  !رو مطرح کنم خدا خودش شروع به صحبت کرد یا گهیمن بخواهم سوال د نکهیجا قبل از ا نیا در

  .کن ادیبنده من. مرا  یا :خدا

  .بار دوم تکرار کرد یساکت بودم و او برا من

  .کن ادیبنده من. مرا  یا :خدا

 ؟یچطور  :من

  .کن. به من گوش کن میبه من فکر کن. مرا بخوان. صدا :خدا

 یقیقح دنیو درک کردن فرآ دنیدرک کنم که تفکر و خواندن و گوش دادن و د یرا به خوب امیپ نیزمان نتونستم ا آن
 .اتصال به خداست

 یبدهد! مثال نامرئ یعیمافوق طب یروین کیواقعا خداست به من  کهنیاثبات ا یمن از خدا خواستم که برا تیدرنها
  ...امدین ییصدا چیهام هدرخواست نیبعد از گفتن ا ی. ولگهید ییکار ماورا کی ایبشم! پرواز کنم! 

  با خدا( یشوخ) اد؟ی! صدا مدهیالو؟ الو؟ آنتن نم :من

  ...توانمینم :خدا

و رو انجام بده. پس ت یخدا نتونه کار  شهی! مگه میکه خدا هست ی. منو دست انداختیساعته وقت منو گرفت هی :من
  .یستیخدا ن

 تیهاییتوانا شیافزا یتو دربرابر انجام رفتارت در ازا تی. مسئولدمیتو صالح د یچون برا توانمینه بنده من. نم :خدا
  .خواهد کرد رییدر نظر گرفته ام تغ تیکه برا یدرخشان ریخواهد شد و آنگاه مس شتریب
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  .یبهم بده که من باور کنم تو هست کیقدرت کوچ هیخب! پس حداقل  :من

  .دهدیم رییرا تغ رتیو مس کندیم جادیا تیدر تو مسئول زانیهرچقدر هم که قدرتت کوچک باشد به همان م :خدا

ن من بده چو گرانویمثال به من قدرت خوندن فکر د ،یمعمول زیچ هینکنم. فقط  یسوء استفاده ا چیه مدیقول م :من
  ...دمیبخورم. قول م بیو ممکنه زود فر کنمیقلبم صافه و به همه اعتماد م

  .یقدرت را دار  نیا یچشمانت را که باز کن :خدا

 ...: من

 گرانیذهن د توانمیم یاراد ریکه به طور غ افتمیود که من ناگهان دربعد و در جمع دوستان ب یاز آن و در روزها پس
خودم ترسناک شده بود!  یموضوع برا نیقبل از گفتن بفهمم. اما ا ند،یبگو خواهندیرا که م یرا بفهمم و مطلب

. پس شدیدوستان از من م یاحساس داشت باعث دور  نیحضور دارم و ا هامن در فکر آن کردندیگمان م انمیاطراف
ش در من خامو تیقابل نیقلبا خواستم ا نیخود قرار داد. بنابرا یرا در سرجا یز یهر چ دیاز آن بود که درک کردم چرا با

  ...باشم دیخاموش شد و من همان شدم که با تیشود و من همان باشم که بودم. آن قابل

  .بار خدا قبل از سوال من خودش شروع به صحبت کرد نیباز هم ا و

  !مکالمه بگو نیبه همه در مورد ا :خدا

  !یزنیبا من حرف م یکه تو دار  شهیبگم؟ من خودم هنوز باورم نم یخدا! چجور  ای :من

  .خود صحبت کنند یبا خدا یسادگ نیبه هم توانندیبه همه بگو تا بدانند که م :خدا

 .سیقد کی ایام  وانهید کیمن  ای کننیدر اون صورت مردم فکر م :من

  .تو بگو تا بدانند. من با تو هستم :داخ

  بعدا هم باهات حرف بزنم؟ تونمیم ای. آیباشه. ممنونم خدا که باهام حرف زد :من

  .یتوانیم یهروقت که اراده کن :خدا

  !دوستت دارم خدا :من

... 

  ...برقرار شد سکوت

اطرافم شدم.  طیسکوت مح یصدا متوجهیامهنگام و به آر نی. در ادمیشنیخودم و او را م یلحظه فقط صدا نیا تا
 اریسب میآنچه گذشت برا یداشت و آسمان همچنان پرستاره بود. باور تمام انیهمچنان جر یچشمانم را بازکردم. زندگ

  ...سخت بود
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ه ا بارتباط ر نیکردم دوباره ا یو چند شب پس از آن سع کردمیروزها من به آن شب و آن مکالمه فکر م نیتمام ا در
اره تا دوب کردمینم دایکودکانه درون را همانند آن شب پ یو سادگ یتفاوت یهمان صورت برقرار کنم؛ اما آن نقطه ب

  !آن طرف خط را بشنوم یو صدا میقفل درون را بگشا

 رنوشته شده بود د یداستان کوتاه چند خط کی شیکه در انتها زدمیرا ورق م یگذشت و در دفتر کارم کتاب روزها
مله که ج خواندمیآن کتاب نداشت. آن را م اتیبا محتو یبا خدا که ارتباط مشیو صحبت مستق یمورد حضرت موس

 !کرد خکوبیمرا م یا

خدا « است؟ یسخن گفتن تو با من از چه جنس» دیاز خدا پرس یکه موس ینوشته شده بود: زمان نگونهیا درداستان
  «!خدا و بنده اش نیت بمکالمه ساده اس کی نیا»به او پاسخ داد: 

 !بود که آن صدا به من گفت یعبارت نیع نیا

خن با من س»چشمانم آمد:  یدرشت جلو یتر یبودم. ناگهان در آن کتاب ت یدرحال مطالعه کتاب زیپس از آن ن یمدت 
  «بگو

ما و لذت بردم از  ارتباطش را با یچگونگ دمیروشن و شفاف شد. فهم میبرا زیو از آن روز و آن لحظه همه چ ناگهان
 یا صداصدا. ب نیترنبودم؟ خدا با بلند ادشیبا او بودن. چگونه درک نکرده بودم؟ چگونه باور نکرده بودم؟ چطور به 

 ! از آنجا شد که مراقبهیسادگ نیساده با خدا داشتم. به هم همکالم کی یدرون با من سخن گفته بود. من به راست
  .م شداز وجود یروزانه در سحرگاه بخش

ست. ا کیچقدر خدا نزد دیباور کن دینکرد ی. سعدیدانیوصول م رقابلیدور از دسترس و غ ییخدا را جا تانیباورها در
  .دیاوردین مانیا یکینزد نی. کودکانه به چندیرا در گفتن جمالت ادا کرد نیتنها ا

ه کتاب ابتدا گام ب نیآشکار کردم. من در ا آن گونه که بود زیدرونم را ن یینها امیپ یطوالن یمن پس از وقفه ا حاال
و  هاافتیدر نی. چندیهست کیکه چقدر نزد دیدانیاکنون م تیکردم و درنها ترکیگام شما را به او و به خودتان نزد

م. مطالب گفت نیرا بارها در ب یدرک نیبه چن دنیرس ی. چگونگدرآوردمبه نگارش  تانیمنجر به آن را برا یهایآگاه
برسند! من همه آنچه  افتیو در یکه چه کار کنند تا به آگاه کنندیاز دوستان از من سوال م یه همچنان برخاگرچ

 دی. بگذاردینباش یناگهان یدگرگون ایمعجزه  کی. منتظر رخ دادن دی. عجله نکندیالزم بود را گفتم. تنها نگران نباش
ا برسم ب یافتیدر نیباعث شد به چن یباورم که نه ماه انفراد نیو با آرامش رخ دهد. من خود بر ا یبه آرام زیهمه چ

  .اشدتفاوت نب یاگر ب رسد؛یبه نقطه مطلوب م یبودم. هرکس سرانجام در زمان کینزد قتیبه حق اریوجود آن که بس

 دی. شاتقیحقراه  دوستانی: شانا و تمامارمی گانهیبه  کنمیم میو آن را تقد دیخود رس انیها به پادست نوشته نیا
 ...دینیبا او به گفت وگو بنش زیباشد تا شما ن دهیزمان آن رس
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 هانوشت یپ
 آب یپا یهشت کتاب، صدا ،یسهراب سپهر  (1)

 دفتر دوم ،یمولو یمثنو (2)

  در لحظه یشعر واحه ا ،یانتشارات طهور  ،یهشت کتاب، سهراب سپهر  (3)

  یژاله اصفهان  (4)

 و مجنون یلیل ،یگنجو ینظام  (5)

 دفتر سوم ،یمعنو یمثنو (6)

 1349( که در سال یهجر  14)قرن  یقوچان یبه قلم آقا نجف یسرنوشت ارواح پس از مرگ، کتاب ایغرب  احتیس  (7)
مشهور  یاهباره کتاب نی. البته در اکندیم تیپس از مرگ روا یایرا درباره دن یداستان ثیمنتشر شد و به استناد احاد

 .است« دانته یاله یکمد»و « نامه رافیاوارد» هاآن نیته شده است که بارزترهم نوش یگر ید

ناخودآگاه خود  ریهر انسان چه به عنوان مرد و چه به عنوان زن، در ضم ونگ،ی یلیتحل یدرمکتب روان شناس (1)
ه نهفت نهیعنصر ماد ایمردانه اش پنهان دارد. عنصر زنانه  ایاز جنس مخالف خود را در پشت نقاب زنانه  یوجه کی

( Animus) «موسیآن»زنان را  تینهفته در شخص نهینر ای( و عنصر مردانه Anima) «مایآن»مردان را  تیدر شخص
 .ندیگویم

 

  



 

 

 


