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او . منتظر پروردگارم هسـتم . است و من طبق دستور، قلم به دست نشسته ام ١٩٩٤عید پاك        

ود، تـا گفتگـوي مـدت دار    قول داده همانگونه که در دو عید پاك گذشته آشکار شد، بر من ظاهر ش

  .حداقل براي حال حاضر –سومین و آخرین گفتگو . دیگري را شروع کنیم

پایـان   ١٩٩٥شروع شـد و در عیـد پـاك     ١٩٩٢این ارتباط خارق العاده در سال  –این فرایند       

روابـط  : در جلد اول بیشتر به موضوعات شخصی پرداخته شـد . سه سال، سه کتاب. خواهد گرفت

نه، پیدا کـردن شـغل مناسـب و بـا انـرژي هـاي قدرتمنـد پـول، عشـق، جنسـیت و خداونـد            صمیما

جلـد دوم ضـمن پـرداختن بـه ایـن      . سروکار داشتن و آنها را با زندگی هاي روزانـه تلفیـق کـردن   

سیاسی، ماهیت دولت ها، خلق جهانی رها از جنـگ و تشـنج و    –موضوعات، به مسائل جغرافیایی 

سـومین و آخـرین کتـاب روي    . براي یک جامعـه متحـد بـین المللـی پراخـت      ایجاد سنگ پایه هایی

مسائلی در ارتبـاط بـا سـایر    . مسائل مهمتري که بشر امروزي با آن روبرو است، تکیه خواهد کرد

پیشـروي  . اقلیم ها، سایر اهاد، و اینکـه چگونـه بـین بافـت هـاي پیچیـده بـا هـم جـور مـی شـوند           

  :موضوعات به این ترتیب بوده است

  حقایق فردي -

 حقایق جهانی -

 حقایق عالمگیر -

  قلم را روي کاغذ . فراینده ساده است. در مورد دو کتاب اول هیچ عقیده اي ندارم که ابراز کنم     
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اگـر اتفـاقی   . می گذارم و سوالی را مطرح می کنم و منتظرم ببینم چه افکاري بـه ذهـنم مـی رسـد    

کل فرایند حـدود یـک سـال و    . بعد به تعویق می اندازم نیفتد و حرفی به ذهنم نرسد، کار را تا روز

کتاب دوم هنوز پس از شروع کتاب بعـدي در دسـت   . (کتاب دوم بیشتر از این زمان طول می کشد

  .)است

  .تصور می کنم جلد سوم از دو کتاب دیگر مهم تر باشد     

دو مـاه از عیـد پـاك    . گـاهم براي اولین بار پس از شروع این فرایند، نسبت به آن بسیار خود آ     

یعنی تاریخی که چند بند از کتاب سـوم را نوشـته ام، گذشـته و هـیچ اتفـاقی نیفتـاده اسـت، هـیچ         

  .چیزي جز خودآگاهی

چندین هفته را صرف دوباره خوانی و تصـحیح اشـتباهات دسـت نـویس کتـاب اول کـردم و             

غلـط   ٤٣افت نمودم، به این نشـانی کـه   کتاب اول را دری. تازه این هفته آخرین نسخه تصحیح شده

کتاب دوم که هنوز نسخه دستخط آن موجود اسـت، تـازه هفتـه پـیش تمـام شـد،       . دیگر پیدا کردم

کتـاب فعلـی،   .) پایـان پذیرفتـه باشـد    ٩٤قرار بود کتـاب عیـد پـاك    . (»موعد مقرر«دوماه دیرتر از 

» کتـاب دوم «آغاز شد و اکنـون کـه    یکشنبه عید پاك در  حالی که کتاب دوم هنوز تمام نشده بود،

  .به پایان رسیده، جلد سوم فریاد می زند که او را دریابم

که ایـن کتـاب شـروع شـد، اگـر در       ١٩٩٢با وجود این بنظر می رسد براي اولین بار از سال       

احساس می کـنم در دام وظیفـه اي   . مقابل این فرایند رنجشی ندارم، حداقل مقاومت نشان می دهم

عـالوه بـر   . رفتار شده ام؛ در حالی که هیچوقت در زندگی از کار اجباري کردن خوشم نمی آمـد گ

آن، پس از ارسال نسخه هاي صـحیح نشـدة کتـاب اول بـراي تعـداد کمـی از دوسـتان و شـنیدن         

واکنش هاي آنها، اکنون اطمینان حاصل کرده ام که این سـه کتـاب شـهرت زیـادي کسـب خواهـد       

رد بررسی قرار خواهد گرفت و به دلیـل اهمیـت مـذهبی تجزیـه و تحلیـل مـی       کرد، بطور کامل مو

  .شود و براي چندین سال موضوع بحث داغ محافل خواهد بود
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البته تا به اینجا رسیدن کار آسانی نبوده است، چون می دانم که با اتمام، انتشار و پخـش ایـن         

ت تعداد زیادي از مردمی که در برابـر آنهـا   مقاالت در معرض بدترین حمالت، استهزاء و شاید نفر

جرات انتشار این اطالعات را به خود داده ام، قرار می گیرم؛ چه برسد به اینکه ادعا کنم آنچـه مـی   

  .گویم از طرف خداوند به من وحی شده است

تصور می کنم باالترین ترسم این باشد که سخنگوي بی صالحیت و نامناسـب خداونـد قلمـداد         

سلسله اي است از اشـتباهات مکـرر و خـالف کـاري هـایی کـه        ، چون هرچه باشد زندگی امشوم

  .زندگی و تحصیلم را زیر سؤال برده است

کامالً حـق دارنـد    –از جمله همسران سابق و فرزندانم  –آنهائی که از گذشته مرا می شناسند       

 لباس پدر و همسـر،  مـن در  ادرست رفتارهاي نکه قدم به جلو گذاشته و نوشته هاي مرا به علت 

من واقعاً به شکست خود در این مورد خاص و به دیگـر شکسـت هـایم در سـایر     . به کلی رد کنند

جنبه هاي زندگی که به  دوستی، تمامیت فردي، صنعت و مسئولیت مربوط می شود، اعتـراف مـی   

  .کنم

نـدارم کـه بـه عنـوان نماینـده      بطور خالصه اقرار می کنم که به هـیچ وجـه صـالحیت ایـن را           

  .خداوند عرض اندام کنم یا خودم را پیام آور حقیقت بدانم

چون هنگامی که تمام زندگیم شاهدي است بر ضعف و نقصان اخالقـی مـن، در واقـع بـا ایـن           

  .ادعا به حقیقت لطمه زده ام

نیم، اگرچـه تـو   تصور می کنم الزم باشد آنچه در اینجا شـروع کـردیم، بـه پایـان برسـا           

در واقع کوچکترین وظیفه اي نسبت به من . کوچکترین تعهدي نداري که این کار را انجام دهی

  .یا هیچکس دیگري نداري، هر چند از افکارت می خوانم که دچار احساس گناه شدیدي شده اي

  .اممن با رفتار و کردارم افراد بسیاري، از جمله فرزندانم را از خود مأیوس کرده      
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و  –اتفـاق افتـاده، صـرفاً بـراي آن بـوده کـه تـو         –و اطرافیان تـو   –آنچه در زندگی تو       

  .به گونه اي که باید و شاید، رشد کنی –همچنین آنها 

و آنهایی است که دوست دارند از زیـر  » عصر جدید«کاملی براي همه ساکنین » گریز«این راه        

  .ه اند و پیامدهاي ناخوشایند آن فرار کنندبار مسؤلیت اعمالی که مرتکب شد

در سراسـر   –شـدیداً خودخـواه    –احساس می کنم در طول زندگی آدم خودخواهی بـوده ام        

زندگی همواره اعمالی انجام داده ام که صرفاً مرا راضی و خشنود مـی کـرده، صـرفنظر از اینکـه     

  .چه تأثیري روي دیگران داشته است

  .ام دادن کارهایی که تو را خشنود می سازد، وارد نیستعیبی برانج       

  .ولی من بسیاري از افراد را رنجانده و تحقیر کرده ام      

تـو ظـاهراً ادعـا    . فعالً صحبت از کارهایی است که تو را بیش از همه خشنود مـی سـازد          

یی است که ضرري داري که در حال حاضر آنچه تو را بیش از همه خشنود می سازد، رفتارها

  .به دیگران نمی زند و اگر بزند بسیار ناچیز است

  .البته اگر بخواهیم قضیه را بگونه اي مالیم مطرح سازیم       

تو باید یاد بگیري که بـا خـودت مالیـم تـر باشـی و قضـاوت       . عمالً باید این کار را بکنی        

  .کردن را کنار بگذاري

. به ویژه وقتـی دیگـران آنقـدر بـراي قضـاوت کـردن آمـادگی دارنـد         –این کار مشکلی است        

احساس می کنم اگر اصرار داشته باشم که این سه جلد کتاب را به اتمـام رسـانده و منتشـر کـنم،     

مایه شرمساري تو و حقیقت خواهم بود، چون تصور می کنم براي مأموریتی که دارم، بقدري بی 

  .با پذیرفتنش، آن را از اعتبار ساقط کرده ام صالحیت و ناشایست هستم که در واقع

قابل اثبات است و نـه رد  نه . تو نمی توانی حقیقت را بی اعتبار کنی حقیقت، حقیقت است       

  .کردن، بلکه به سادگی وجود دارد
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شگفتی و زیبایی پیام من با آنچه مردم در مورد تو قضـاوت مـی کننـد، خدشـه دار نمـی             

  .شود

از قضا، تو پیام آور مناسب و شایسته اي هستی، چون خـودت قبـول داري کـه زنـدگیت            

  .چیزي کمتر از کامل بوده است

با تو ارتباط بر قـرار   –ضمن اینکه تو را مورد قضاوت قرار می دهند  –مردم  می توانند        

میمی هستی، ممکن کنند و چنانچه مشاهده نمایند که تو واقعاً در اعمال و رفتارت صادق و ص

  .قلم عفو بکشند» خطاهاي گذشته ات«است حتی بر 

تا زمانی که نگران هستی مردم چه قضاوتی روي تو دارنـد، در  : با وجود این به تو بگویم       

  .بند اسارت آنها هستی

تنها زمانی که به تأیید و تصدیق دیگران نیـازي احسـاس نکـردي، مـی تـوانی حـاکم بـر              

  .ود باشیسرنوشت خ

من بیشتر نگران پیامی که باید برسانم بودم تا خودم، چون تصور می کنم پیام تو را بـه علـت        

  .ناشایستگی لکه دار می کنم

در مورد لکه دار شدنش هم نگـران  . اگر نگران پیام هستی، می توانی فقط آن را ابالغ کنی       

  .پیام براي خودش صحبت می کند. نباش

آنقدر که رسـاندن پیـام اهمیـت دارد، چگـونگی     . را به تو آموختم، به یاد داشته باش آنچه      

  .دریافت آن مهم نیست

  .تو آنچه را که باید یاد بگیري، می آموزي: این راهم به خاطر بسپار      

  .لزومی ندارد کسی براي آنکه دربارة کمال صحبت کند، کامل باشد      

  .نکه درباره تکامل صحبت کنی، به باالترین سطح آن برسیلزومی ندارد براي ای      
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را که تصـور مـی کنـی    » صدماتی«اگر می خواهی . فقط سعی کن صادق و صمیمی باشی      

آنچه در قدرت و توانایی تو است، انجام . وارد کرده اي، جبران کنی، آنرا در اعمالت نشان بده

  .بده و همه چیز را به حال خودش رها کن

  .به زبان، خیلی ساده می آید ولی گاهی من شدیداً احساس گناه می کنم      

  .احساس گناه وترس، یگانه دشمن هاي بشر هستند       

  .احساس گناه مهم است، چون وقتی کار نادرستی از ما سر می زند، ما را آگاه می سازد        

جـود داشـته باشـد کـه بـه تـو       ممکن است چیـزي و . وجود ندارد» نادرست«چیزي بنام         

  .خدمت نکند و مبین خود واقعی تو و گوهر الهی تو نباشد

  .احساس گناه، احساسی است که تو را قالبی که خود واقعی تو نیست، نگاه می دارد       

  .رفته اي تو را متوجه می سازد که به بیراههولی این حس، چیزي است که حداقل       

  .ه آن صحبت می کنی، آگاهی است نه احساس گناهآنچه تو دربار       

سمی کـه گیـاه را    –احساس گناه حکم سرمازدگی را براي گیاه دارد : این را به تو بگویم        

  .می کشد

  .تو از طریق این حس رشد نمی کنی، بلکه چروکیده شده و از بین می روي      

ولی آگاهی از احساس گناه و عشـق از  آگاهی چیزي است که تو در جستجوي آن هستی،       

  .ترس متفاوت است

در مقابـل،  . دشمنان منحصر بفرد تو ترس و احسـاس گنـاه هسـتند   : باز هم تکرار می کنم      

  .عشق و آگاهی دوستان واقعی تو می باشند

 پس مراقب باش که آنها را با هم اشتباه نگیري، چون یکی تو را نابود می کند و دیگري به      

  .تو زندگی می بخشد

  .پس من نباید در مورد هیچ چیز احساس گناه کنم      
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چه خیري در این کار وجود دارد؟ این عمل صرفاً سبب مـی شـود تـو از    . هرگز، هیچوقت       

  .خودت بدت بیاید، و این هر فرصتی را براي اینکه تو دیگري را دوست بداري، از بین می برد

  هم نباید بترسم؟ و من از هیچ چیز      

هوشـیار   –جانب احتیاط را از دسـت نـده   . ترس و احتیاط دو کیفیت از هم مجزا هستند       

ولی از چیزي هراس نداشته باش، چون ترس صرفاً فرد را فلـج مـی کنـد، در حالیکـه      –باش 

  .هوشیاري تو را به تحرك وا می دارد

  .مجهز باش، نه فلج و از کار افتاده        

  .به من همیشه یاد داده اند که از خداوند بترسم        

  . می دانم، و تو از آن زمان تا کنون در رابطه ات با من فلج شده اي        

در حالیکه از لحظه اي که ترس را کنار گذاشتی، توانستی رابطه معناداري با من برقـرار         

  .کنی

دیه اي که به فیض و برکـت آن بتـوانی مـرا پیـدا     اگر می توانستم به تو هدیه اي بدهم، ه      

  .کنی، همان شجاعت بود

  .افراد خوشبخت شجاع هستند چون خدا را می شناسند     

  .تو باید شجاع باشی تا آنچه درباره خداوند به تو القاء و تلقین شده، بدور بیاندازي     

  .و خورانده اند، کنار بگذاريتو باید شجاع باشی تا آنچه دیگران دربارة خداوند به ت     

  .تو باید شجاع باشی تا قدم به جلو گذاري و خداوند را شخصاً تجربه کنی     

اگر آنچه تجربه کردي برخالف آن چیزي بود که دیگـران  . و ضمناً نباید احساس گناه کنی      

  .به تو تلقین کرده بودند، بازهم نباید احساس گناه کنی

ند که عقیده دارند عمل کردن به طریقی که تو پیشنهاد می کنی، نوعی ارتبـاط  ولی کسانی هست      

  .داشتن با شیطان است، و این تنها شیطان است که چنین چیزي پیشنهاد می کند
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  .شیطان به این صورتی که می گویی، وجود ندارد       

  .می کند، چیز دیگري استالقاء آنچه او       

  چیزهایی که خداوند می گوید، نمی گوید؟ آیا شیطان همۀ آن       

  .صرفاً با زرنگی و حیله بیشتر       

  .منظورت این است که شیطان با خوب جلوه  دادن کارهاي بد تو، تو را اغفال می کند       

  .با قدري حیله گري، آنقدر که فرد را از راه راست منحرف نماید      

  .بیشتر درباره شیطان سخن بگوییمتصور می کنم ما باید مقداري        

  .در کتاب اول به اندازه کافی درباره شیطان صحبت شد      

عالوه بـر آن، ممکـن اسـت افـرادي پیـدا شـوند کـه کتـاب اول را         . آنچه رفت کافی نبود        

  .نخوانده باشند

  .بهرحال می خواستم تو بدانی که چگونه و چرا چنین موجودي خلق شده است       

می توانیم به این گفتگو ادامه دهیم، ولی یک نکته هست که باید مـردم بـا شـروع    ! بسیار خوب      

نوامبر  ٢٥اکنون . ماه از تاریخی که من کتاب سوم را شروع کردم، می گـذرد ٦: کتاب سوم بدانند

ت وقایع زیـادي در ایـن مـد   . حرف هاي تو که در باال آمده می گذردهفته از آخرین  ٢٥ – ١٩٩٤

  چرا این بار همه چیز آنقدر طول کشید؟. رخ داد ولی این کتاب یک خط هم جلو نرفته

 –می بینی تو چطور می توانی راه رابر خودت سد کنی؟ می بینی چطور می توانی خـود         

تخریبی کنی؟ می بینی چگونه می توانی وقتی فرصت براي جلـو رفـتن وجـود دارد، خـود را     

  .ي است که تو یک عمر انجام داديمتوقف سازي؟ این کار

کـاري از مـن سـاخته    . این من نیستم که این پـروژه را متوقـف کـردم   . آه، یک دقیقه تأمل کن       

مگر اینکـه احسـاس کـنم بـه ایـن کـار تحریـک         –من حتی یک کلمه هم نمی توانم بنویسم  –نیست 
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به کار ببـرم، ولـی تصـور مـی کـنم       دوست ندارم این کلمه را... مگر اینکه احساس کنم ... شده ام 

  ... ناگزیرم بکار ببرم 

تـو نصـف سـال را دسـت روي     . اشتباه تو و افرادي نظیر تو همین  اسـت ! دوست عزیز        

بعد، دیگري یـا چیـزي   . دست می گذاري و در جهت آرمان هاي متعالی خود قدمی بر نمی داري

الگـویی را در  . م پیشرفت خود قلمداد می کنیبیرون از خودت را متهم می کنی و او را دلیل عد

  اینجا نمی بینی؟

  ... چرا        

این را به تو بگویم، لحظه اي وجود ندارد که من با تو نباشم، لحظه اي وجـود نـدارد کـه           

  .نباشم» آماده«من 

  به تو نگفتم؟ آیا این را قبالً      

  ...چرا، ولی      

مـن  . معهذا هرگز اراده ام را به تو تحمیـل نمـی کـنم   . تم، تا آخر دنیامن همیشه با تو هس       

و . همواره بهترین ها را براي تو انتخاب می کنم، ولی مهمتر از آن، اراده تو برایم اهمیـت دارد 

  .این مطمئن ترین نشانه عشق است

دهـم کـه   زمانی که من براي تو چیزي می خواهم که تو براي خودت می خواهی، نشان می      

  .واقعاً ترا دوست دارم

و هنگامی که براي تو آن چیزي را می خواهم که خود آنرا اراده کرده ام، به گونه اي دیگر       

  .الطافم را به تو نشان می هم

به همین ترتیب، تو می توانی تصمیم بگیري که آیا دیگران ترا دوست دارند، و این که آیا        

  ت داري؟تو واقعاً آنها را دوس
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چون عشق چیزي را براي خودش انتخاب نمی کند، و فقـط ایـن انتخـاب را بـراي دیگـري            

  .فراهم می آورد

در آنجـا تـو   . ولی این ظاهراً با آنچه تو در کتاب اول درباره عشق مطرح کردي در تضاد است     

» خـود «بلکـه بـا آنچـه     گفتی که عشق ارتباطی با آنچه دیگري هست، انجام می دهد و دارد، ندارد،

  .برتر هست، انجام می دهد و دارد، ارتباط پیدا می کند

نظیر اینکه پس چگونه می شـود عشـق والـدي را    ... این، سؤال هاي دیگري را پیش می آورد        

یـا جـان خـودش را بـراي     » توي خیابان ندو«که به هنگام عبور بچه اش از خیابان فریاد می کشد 

می اندازد، توجیه کرد؟ آیا می شود گفت که چون در اینجا مـادر ارادة خـودش    به خطرنجات بچه 

  را به بچه تحمیل کرده، پس او را دوست ندارد؟

تو تعالیم ربانی را در مـورد  . فقط تو هماهنگی را مشاهده نمی کنی. تضادي وجود ندارد       

ـ       ن بـراي خـودم نظیـر    عشق درك نکرده اي، وگرنه قبول مـی کـردي کـه بـاالترین انتخـاب م

  .باالترین انتخابی است که تو براي خودت داري؛ و  علت هم این است که من و تو یکی هستیم

موضوع در اینجا است که تعالیم ربانی دو حالت دارند، به دلیـل اینکـه زنـدگی هـم یـک             

  .کیفیت دو حالتی است

مـی تواننـد در یـک جـا و همزمـان       تجربه اي که در بطن آن، دو حقیقت به ظاهر متضاد  -     

  .وجود داشته باشند

در این مورد خاص، حقایق به ظاهر متضاد این است که من و تو در عین حال که یکـی مـی        

  .باشیم، از هم جدا هستیم

  .همین تضاد ظاهري در رابطه میان تو و هرکس دیگري هم وجود دارد      
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بـاالترین اشـتباهی کـه مـردم در     : زدم، مـی ایسـتم   من هنوز روي حرفی که در کتاب اول      

روابط انسانی مرتکب می شوند، این است که به جاي آنکه مراقب و نگـران رفتـار و اعمـال و    

  .پندار خود باشند، نگران رفتار و اعمال دیگران هستند

 بـاالترین انتخـاب فـرد بـه    . ضمناً من روي حرفی هم که در آن کتاب مطرح کـردم، هسـتم        

  .صورت باالترین انتخاب براي دیگري در می آید

بنابراین، اشتباه در انتخاب آنچه براي تو از همه باالتر و بهتر است، نمی باشد، بلکـه در         

این که ندانی چه چیز از همه براي تو بهتر است، و این ناشی از این می شود که نه تنها گوهر 

  .ر زندگی در جستجوي چه چیز هستیذاتت را نشناخته اي، بلکه نمی دانی د

  .منظورت را درك نمی کنم     

 ٥٠٠ اگــر تــو بخـواهی برنــده اینــدیاناپلیس . اجـازه بــده بــا مثـالی تــو را روشــن کـنم         

)Indianapoliee 500 (مایل در سـاعت بهتـرین    ١٥٠رانندگی با سرعت . بشوي، احتمال دارد

ح به خواربارفروشی برسی، شـاید ایـن عمـل    ولی اگر بخواهی سالم و صحی. کار ممکن باشد

  .بهترین کار ممکن نباشد

  .منظورت این است که همه چیز به هم بافته شده و گره خورده است      

کار ممکن چیست، بستگی به شـخص تـو و   » بهترین«این که . آري همه زندگی چنین است      

از روي خرد تصمیم بگیـري کـه و    تا زمانی که نتوانی. اینکه می خواهی چه کسی باشی، دارد

  .چه هستی، نمی توانی به طور عاقالنه انتخاب کنی چه چیز براي تو از همه بهتر است

من هم به عنوان خداوند می دانم چه انتظاري از بندگانم دارم و مسلماً می دانـم نفـع آنهـا          

  .بیشتر از همه در چه چیز است
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اگرچه ممکن اسـت  ... می کنم که از همه براي تو بهتر است  من همواره چیزي را به تو عطا      

اکنون که پی بردي من در پی چه چیز هستم، این رمز تا حدي . همیشه هم این واقعیت را ندانی

  .روشن می شود

  .من خالق یکتا هستم       

ز؛ آلفـا و  ابتدا و انتهاي همه چی. من مجموعه اي از همه چیز هستم. من خالق متعال هستم       

  .امگا هستم

باال و پـایین، چـپ و راسـت، اینجـا و     . من کل و جوهر همه هستی هستم، سؤال و پاسخم       

  .حال، قبل و بعد

من برکت و خوبی بی پایـانم، بـدي اي   . من نور و تاریکی اي هستم که آفریننده نور است       

و مـن نمـی    –اي از همـه چیـز    من همه اینها هستم و مجموعـه . می آفریند» خوبی«هستم که 

  .تجربه کنم» کل وجودم«را بدون تجربه » خودم«توانم جزئی از 

  .و این چیزي است که تو در مورد من درك نمی کنی        

. خوبی می سازي، نه بـدي . بلندي می سازي نه پستی. تو از من واحد می سازي، نه تکثّر       

ز خود را نفی می کنی، و با این کار هرگز بـه گـوهر ذات   تو با نفی نیمی از من در واقع نیمی ا

  .خود پی نمی بري

من جمال مطلق هستم، و آنچه در جستجوي آنـم ایـن اسـت کـه خـود را بطـور تجربـی               

. من این کار را طریق تو و از طریق هر پدیدة دیگري که وجود دارد، انجام مـی دهـم  . بشناسم

م، خودم را به صورت جمال مطلق تجربه می نمایم، چون هر من از طریق انتخابهایی که می کن

  که من در لحظه کنونی انتخاب می کنم، می باشم؟ انتخابی نشانی از من دارد، از همان کیفیتی
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با وجود این اگر چیزي وجود نداشته باشد که من بتـوانم کیفیتـی از آن را انتخـاب کـنم،            

متی از من براي من، کمتر از جمال مطلق باشد تا بخشـی  نمی توانم تجلی جمال باشم، باید قس

  .را که جمال مطلق است، انتخاب کنم

  .در مورد تو هم همین طور است       

  .من در مسند خالق، کارم خلق کردن است       

  .و این قدرتی است که به تو هم تفویض شده است        

این چیزي است که روح تـو شـدیداً   . آنرا داردو این چیزي است که روح تو آرزوي انجام        

  .تشنه آن است

اگر من تو را  از انتخابی که داري باز دارم، مثل این می ماند که خودم را از انتخـابی کـه           

  .دارم، منع کنم

چون باالترین خواسته من این ا ست که خودم را به عنـوان آنچـه هسـتم تجربـه کـنم، و             

کتاب اول تذکر دادم، من می توانم این کـار را در حـوزه آنچـه نیسـتم، انجـام       همانطور که در

  .دهم

  .بنابراین من آنچه را نیستم خلق کردم تا آنچه را که هستم تجربه کنم        

) بـه عبـارتی  (بنابراین مـن   .با وجود این، من در ذره ذره کائنات حضوري بی بدیل دارم        

  .آنچه نیستم هستم

  چگونه فردي می تواند چیزي باشد که نیست؟       

  .به رفتار خودت دقیق شو. تو تمام مدت در حال انجام آن هستی. آسان است        

. چیزي در عالم خلقت نیست که نشـانی از مـن نداشـته باشـد    . سعی کن این را درك کنی       

  .بنابراین من آن چیزي هستم که هستم، و چیزي هستم که نیستم

  .این دو حالت بودن خداوند است       
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این رمزي ربانی است که تا کنون فقط ذهن هاي آگاه از عهده درك آن برآمده انـد، و مـن          

  .آن را در اینجا به گونه اي که براي تو قابل فهم باشد، بازگو کردم

بـه دومـین   ولی اجازه بده به یکی از حقایق معنوي بپردازم، چـون در رابطـه بـا پاسـخ            

  .بخش از سؤال تو است

چگونه است که آنچه پدر و مـادري مـی گویـد و    . امیدوار بودم به این سؤال بر گردیم من هم      

بـر خـالف اراده او عمـل    در جهت تأمین منافع بچه باشد، حتی اگر مجبـور شـود   . انجام می دهد

ترافیک بازي کند، عشـق واقعـی خـود    یا اینکه چگونه پدر و مادر با اجازه دادن به بچه که در  کند؟

  را به او نشان می دهند؟

  .این سوالی است که براي هر پدر و مادري پیش می آید. سؤال جالبی را مطرح کردي       

همـه چیزهـاي خـوب    «. صـبر و شـکیبایی  ! پاسخ تو صبر و شکیبایی است، پسر عزیـز        

  .»دهندنصیب افرادي می شوند که از خود شکیبایی نشان می 

  .یاد پدرم افتادم که عادت داشت همین را به من بگوید و من از این نصیحت بیزار بودم! آه      

اگر انتخـاب هـاي    –حرف تو را درك می کنم، ولی سعی کن با خودت صبور باشی بویژه       

  .از جمله پاسخ به قسمت دوم سؤالت. به بار می آورد که از آن راضی نیستی تو نتایجی

انسـان هـر چـه را در    . تو می گویی به دنبال پاسخ می گردي ولی واقعاً اینطـور نیسـت         

  .زندگی انتخاب کند، می تواند تجربه نماید

و بنـابراین نمـی   . انتخاب تو این بود که باور داشته باشی پاسـخ سـؤالت را نمـی دانـی           

  .دانی

من هر چه را انتخاب کنم و می توانم همـین  . يدر کتاب اول هم به این سؤال اشاره کرد. آري      

تا زمـانی کـه نـدانم مـی تـوانم تجربـه       معهذا  –از جمله درك کامل  پروردگار  –حاال داشته باشم 

  .کنم، آنچه را دارم تجربه نخواهم کرد
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  .دقیقاً همین طور است     

دا کـنم؟ چگونـه مـی    نسـبت بـه آن پیـ   شناختی چگونه می تـوانم  تجربه نکنم ولی تا چیزي را      

همه دانش هـا  «آیا این حرف یکی از بزرگان نیست که . توانم چیزي را که تجربه نکرده ام بشناسم

  »از طریق تجربه بدست می آید؟

  .حرف او درست نبوده       

  .شناخت تجربه را دنبال نمی کند بلکه قبل از آن می آید       

  .کنند ولی اکثر مردم عکس این را تصور می       

کـه مـی    آگـاه نیسـتم  فقـط   –پس عقیده تو این است که من از پیش پاسخ سؤالم را می دانم        

  .دانم

  .دقیقاً همین طور است      

چگونه می توانم به این مرحلـه  . معهذا اگر من ندانم که می دانم، بنابراین چیزي نمی دانم       

تـو  . ، تناقض در همین جـا اسـت  »انم که می دانمند«، اگر »بدانم که چیزي می دانم«برسم که، 

  .، تظاهر کن که می دانی»بدان که می دانی«

  .در کتاب اول هم به این موضوع اشاره کردي      

از «. اکنون هم موقعیت مناسبی براي توجه مجدد داشـتن بـه آموختـه هـاي قبلـی اسـت             

ابتداي ایـن کتـاب آنچـه در کتـاب     سؤال خوبی را مطرح کردي و به من فرصت دادي از » قضا

  .اول مطرح کردم بطور خالصه تکرار نمایم

صـحبت کـردیم و اشـاره     داشـتن،  –انجـام دادن   –در کتاب اول ما، درباره الگوي بودن         

  .کردم که اکثر مردم عکس این الگو را دنبال می کنند

وقت، پول، عشق یا (زیاد داشته باشند اکثر افراد بر این باورند که اگر از چیزي  به تعداد        

کتابی بنویسند، سـرگرمی و کـاري پیـدا    . (»انجام دهند«نهایتاً می توانند کاري ) هر چیز دیگر
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، که به آنها اجازه می )کنند، به تعطیالت بروند، خانه اي خریداري کنند، رابطه اي برقرار کنند

  ).ز محبتخوشحال، آرام، راضی یا سرشار ا(» باشند«دهد چیزي 

در عـالم خلقـت بـه    . داشتن را معکوس می کنند –انجام دادن  –در واقع آنها الگوي بودن        

را بوجـود نمـی   » بـودن «، »داشـتن «) برخالف آنچه شما تصور مـی کنیـد  (صورتی که هست 

  .آورد، بلکه عکس آن صادق است

بعـد شـروع بـه    ) سوز یـا غیـره  یا دانا، یا دل(» شادمان«نظیر » هستید«ابتدا شما چیزي         

و به زودي آنچه انجام می دهید چیزهایی براي شـما بـه    –انجام کاري از این موضع می کنید 

  .باشید» داشته«ارمغان می آورد که همواره آرزو داشتید، 

کاري که شما براي بکار انداختن و فعال کردن فرآیند خلقت باید انجام دهید این است کـه          

چه چیز هستید و از خود سؤال کنید اگـر آن کیفیـت را   » خواستار«ق شوید و ببینید خوب دقی

  .»باشید«داشتید چه آدمی بودید و سپس فوري سعی کنید آن شخصیت 

در واقـع آن   –داشتن را معکوس می کنید  –انجام دادن  –به این ترتیب شما الگوي بودن         

وازات قدرت خالفه عالم خلقت نه عکس آن عمـل مـی   و به م –را در جهت درست قرار می دهید 

  .کنید

  :در اینجا راه میان بري براي بیان این اصل وجود دارد       

  .در زندگی تو نباید کاري انجام دهی       

  .مسئله فقط این است که تو چه هستی       

  .می پردازماین یکی از سه پیامی است که مجدداً در پایان این گفتگو به آن         

براي حاال و به منظور نشان دادن این الگو شخصی را مجسم کن که تصور می کنـد اگـر            

یا عشق بیشتري نصیبش شده بود واقعـا آدم  . قدري بیشتر وقت داشت، پول بیشتري داشت

  .خوشبختی بود
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مطلـوب   و وقـت، پـول یـا عشـق    » در حال حاضر خشنود نبودن«چنین شخصی ارتباط میان        

  .نداشتن را نمی تواند درك و حس نماید

ظاهراً بنظر می رسـد  » است«دقیقاً همین طور است از طرفی دیگر، شخصی که خوشحال        

که وقت کافی براي انجام هر کار مهمی که در پیش اسـت، دارد همـه پـولی کـه مـورد نیـازش       

  .است، و عشق کافی که با آن یک عمر زندگی کند

وجه می شود که او همه چیزهایی را که براي شاد بودن مورد نیاز است، با شـاد بـودن،   او مت      

  .در اختیار دارد

وقتی تو از قبل تصمیم می گیري چه انتخابی داشته باشی در عمـل  . دقیقاً این چنین است       

  .هم آنچه در ذهن داري تجربه می کنی

  .»بودن یا نبودن، سؤال این است«       

و مثل همه حاالت ذهنی هر چه تو در ذهن تصور مـی  . شادي یک کیفیت ذهنی است .دقیقاً       

  .کنی واقعیت فیزیکی پیدا می کند یادت باشد

  »همه مراتب و حاالت ذهنی، خود را مجدداً خلق می کنند«        

ي آن ولی چگونه می شود براي شروع کار شاد یا هر چیـز دیگـري را کـه شـما در جسـتجو            

چنانچه آنچه را شما تصور می کنیـد بـراي    –مثل خوشبخت تر، دوست داشتنی تر  –هستید، بود 

  .دارا بودن آن کیفیت به آن نیاز دارید، در اختیار نداشته باشید

  .تو می توانی وانمود کنی که هستی و لذا آن کیفیت را به طرف خودت جلب می کنی        

  .آن می کنی در نهایت همان خواهی شدآنچه تظاهر به بودن         

  .به عبارت دیگر وانمود کن که کیفیتی را درا هستی، همان نیز خواهی شد       

نمی کنی چون اعمـال تـو بایـد صـمیمانه     » تظاهر«آري، چیزي شبیه این، فقط تو واقعاً         

  .باشد
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  .اصالت عمل از بین می رودهر کاري انجام می دهی باید در نهایت صداقت باشد وگرنه        

نخواهم داد، بلکه قـانون طبیعـی ایجـاب مـی     » پاداشی«این هم به دلیل این نیست که من        

کند که جسم، ذهن و روح در گفتار، کردار و پندار باهم یکی باشند تا فرایند خلقت درست عمل 

  .نماید

اشته باشی ذهن کـامالً آن را حـس   تو نمی توانی خودت را فریب دهی، اگر عدم صداقت د        

می کند و دیگر کار تمام است، و تو هرگونه شانسی براي اینکه ذهنت به گونه اي خالق عمـل  

  .نماید از دست خواهی داد

تـو مـی   . که البته بسیار مشـکل تـر اسـت    –البته بدون کمک ذهن هم می توان خلق کرد         

البته چنانچه بدن به انـدازه  . ذهنت آنرا باور ندارد توانی از بدنت بخواهی کاري انجام دهد که

و مقاومت را رها می کند و ذهنیت جدیـدي را مـی    کافی این عمل را تکرار کند، ذهن سرسختی

پذیرد زمانی که نسبت به پدیده اي فکر جدیدي بدست مـی آوري، آنـرا بـه صـورت جنبـه اي      

  .ظاهر به آن می کنی، خلق می کنیدائمی از وجود و هستی خود، و نه به صورت عملی که ت

این، یعنی با سختی کاري را به انجام رساندن، ولی حتی در ایـن مـوارد هـم عمـل بایـد              

برخالف معامله اي که شما با مردم می کنید، شما نمی توانیـد دنیـا را بازیچـه    . صادقانه باشد

  .خود قرار دهید

جسم کاري انجام می دهد که ذهن بـه آن  . ریف داریمبنابراین، در اینجا توازنی بسیار ظ        

اعتقادي ندارد، با وجود این ذهن ناگزیر است چاشنی صـمیمیت و یکرنگـی را بـه کـار جسـم      

  .اضافه نماید تا آن کار را شدنی نماید

هنگامی که ذهن به آنچه جسم انجام می دهد اعتقاد نـدارد، چگونـه مـی توانـد بـه آن چاشـنی             

  هد؟صمیمیت بد

  .با بیرون کردن عامل منفعت شخصی       
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  .چگونه      

ذهن قادر نیست صمیمانه این را بپذیرد که اعمال جسم می تواند به آنچه تو انتخاب مـی          

ولی در این شکی ندارد که خداوند از طریق تو مـی توانـد بـه دیگـري     . کنی به تو ارزانی دهد

  .خیر و برکت برساند

  .این آنچه برخود می پسندي براي دیگري هم بپسندبنابر        

  .ممکن است این را مجدداً تکرار کنی       

  .البته       

  .آنچه براي خود می خواهی براي دیگران هم بخواه         

  .اگر شادي را انتخاب می کنی کاري کن که دیگران هم شاد شود         

  .دیگري را هم خوشبخت کن اگر خوشبختی را انتخاب می کنی         

اگر عشق بیشتري را در زندگی انتخاب مـی کنـی کـاري کـن کـه دیگـري هـم از عشـق                  

  .بیشتري برخوردار شود

این کار را صمیمانه انجام بده، نه بدلیل اینکه در جستجوي منفعت شخصی باشی بلکـه          

است و از طرفی این قانون طبیعـی   از جهت اینکه واقعا شادي و خوشبختی دیگران برایت مهم

  .است که از هر دست بدهی از دست دیگر می گیري

  چگونه ممکن است این قانون صحت داشته و عملی باشد؟       

همین عمل بخشش و چیزي را به دیگري دادن سبب می شود که تو این را تجربه کنی که        

. می تـوانی چیـزي بـه دیگـري بـدهی     چیزي داري که ببخشی چون اگر چیزي نداشته باشی ن

به این معنـی   –بنابراین، ذهنت در مورد تو به نتیجه گیري جدید و به عقیدة جدیدي می رسد 

  .که تو باید این چیزي را داشته باشی وگرنه نمی توانی آنرا از دست بدهی
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آن این فکر  جدید، سپس به صورت تجربه تو در می آیـد، و تـو سـعی مـی کنـی تجلـی               

، با این کـار دنـده هـاي    »می شوي«و به محض اینکه تو تبلور کیفیتی . خاص باشی» کیفیت«

  .گوهر الهی وجودت را  –پرقدرت ترین ماشنی هاي خلقت را در عالم هستی به کار می اندازي 

  .تو هر آنچه هستی همان را خلق می کنی        

از آن کیفیت را در زندگی ات خلق می کنی و  دورِ کامل است و تو مقدار بیشتر و بیشتري       

ایـن همـان   . این باالترین رمز زندگی اسـت . این در تجربه فیزیکی تو خودش را نشان می دهد

  .براي تو به تفضیل آشکار ساختند ٢و  ١چیزي است که کتاب 

تـا گـره    ممکن است به من بگویی چرا صمیمیت و یکرنگی در فرآیند گره از کار مردم باز کـن        

  .از کارت گشاده شود، آنقدر مهم است

اگر تو چیزي را از روي تدبیر و با نقشه قبلی به دیگري بدهی با این پیش تصـور کـه در          

تو به او عالمت داده اي که دیگر آنچـه را  . مقابل چیزي دریافت داري، وجدانت متوجه می شود

عالم هستی چیزي جز یـک ماشـین فتـوکپی     و چون. از دست داده اي، اکنون در اختیار نداري

متجلی مـی سـازد،    –که به صورت تجربه در می آید  –نیست که افکار تو را در شکل فیزیکی 

  .را صرفنظر از آنچه انجام دهی، نصیب تو می سازد» تجربۀ نداشتن«لذا 

او . ی آیـد عالوه بر آن عمل تو به صورت تجربه فردي که از تو کمکی دریافت می کند در م      

متوجه می شود که تو صرفاً درصدد گرفتن و به دست آوردن چیزي هستی، و این که در واقع 

چیزي براي تقدیم کردن نداري، و تازه عمل بخشش تو یک ژست تـو خـالی اسـت کـه صـرفاً      

  .براي تأمین منافع شخصی خودت می باشد

  .خود دور می سازيبنابراین آنچه را درصدد جذبش بودي با این کار از         
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صرفا به دلیل اینکه آنها بـه   –با وجود این وقتی با خلوص قلب به کسی چیزي می دهی         

آنوقت است که کشف می کنی تو چیزي داري بـراي   –آن نیاز دارند و باید آن را داشته باشند 

  .آنکه ببخشی و این کشف بزرگی است

بیاد می آورم یکبـار وقتـی زنـدگی مـرا شـدید تحـت       . افتد و واقعاً مؤثر می! این واقعیت دارد      

فشار گذاشته بود و فکر می کردم که نه پول دارم نه غذاي کافی به حـدي کـه نمـی دانسـتم غـذاي      

همـان شـب مـرد و زن جـوانی را در     . تهیه کـنم یـا چگونـه کرایـه منـزل بـدهم      بعدي ام را چگونه 

زده و از کـت خـود بـه عنـوان پتـو اسـتفاده کـرده        ایستگاه اتوبوس دیدم که روي نیمکت چمباتمه 

  .بودند

بـه طـرف آنهـا    . ناگهان قلبم فرو ریخت و به هیجان آمدم و به یاد دوران جوانی خودم افتادم      

رفتم و از آنها خواستم به منزل من بیایند و حداقل در کنار آتش بخاري خود را گرم کنند و قهـوه  

آنها با چشـمانی کـه از حیـرت    . در جاي راحتی استراحت نمایندداغی با من صرف کنند، و شب را 

  .درست مانند بچه ها در صبحگاه کریسمس. باز شده بود به من نگریستند

آنها قبول کردند ما به اتفاق به منزل رفتیم و من غذایی بـراي آنهـا تهیـه دیـدم شـام آن شـب             

جـا بـود و یخچـال پـر بـود ولـی در پسـتو        غذا همیشه در آن. بیش از هر شب دیگر به من مزه داد

گذاشته شده بود من فقط باید دست دراز می کردم و چیزهایی را به عقب زده، غذا را به جلـو مـی   

اسـت بـه طـرف آن دسـت دراز کـرده بـودم و واقعـاً        » در یخچال –همه چیز «من با ایده . کشیدم

  .حیرت زده شده بودم که این همه غذا از کجا ناگهان ظاهر شد

آنها را با ماشین به مدرسـه رسـاندم    روز بعد حتی توانستم به بچه ها صبحانه بدهم و وقتی      

» شـاید بـدردت بخـورد   «دست در جیب کردم، بیست دالر بیرون آوردم و به دخترم دادم و گفـتم  

 و همین تجربه که هرگز فراموش نمـی کـنم  . تمام روز حالم خوب بود، نه تمام روز بلکه تمام هفته

  .موجب تغییر عمیقی در دیدگاه و درك من از زندگی شد
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  .از آن به بعد زندگیم روند بهتري پیدا کرد       

بنـابراین وقتـی   . روند کار دقیقاً این چنین اسـت . تو راست می گویی. داستان قشنگی بود       

تجربـه مـی   فوراً داشـتن آن را  » دل کندي«چیزي می خواهی آن را رها کن و وقتی از آن چیز 

و از آن به بعد فقط مسئله مراتب اشیاء است تو به طور روانشناختی متوجه می شـوي  . کنی

  .خیلی راحت تر است به چیزي بیفزایی تا بخواهی از آب باریکه اي سدجوع کنی

آیا می توانی این را به قسـمت دوم سـؤال مـن ربـط     . می کنم مطلب پر عمقی شنیدماحساس        

  اطی را احساس می کنی؟بدهی آیا ارتب

پاسخ من این است که در جستجوي هر چه می باشی آنرا از خـود دور کـن تـا آنـرا بـه              

  .دست آوري

پرسیدي اگر عشق به این معنی باشد که تو براي دیگران همان چیزي را می خـواهی کـه           

ترافیک بیـرون مـی کشـد    آنها را براي خود می خواهی؟ چگونه پدر و مادري که بچه اش را از 

  و حاال من از تو این سؤال را می کنم؟. می تواند واقعاً بچه اش را دوست داشته باشد

  .نمی دانم       

  می دانم که نمی دانی ولی فکر کن اگر می دانستی پاسخت چه بود؟        

ه بچـه بـراي   تصورم این است که پدر و مادر براي بچه چیزي را می خواهند کـ . بسیار خوب      

می گویم بچه نمی خواهد بمیرد، فقـط نمـی دانـد کـه وارد      .زنده ماندنیعنی  –خودش می خواهد 

بنابراین پدر و مادر با دویـدن در وسـط خیابـان و گـرفتن     . ترافیک شدن خطر مرگ را دربر دارد

کننـد بـا    فقط سـعی مـی   –بچه، او را از این فرصت که اراده اش را اعمال نماید، محروم نمی کنند 

  .عملی سازند –که زنده ماندن است  –این عمل خواسته درونی بچه را 

  .پاسخ خوبی دادي      
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مـا را از  اگر آنچه گفتم صحیح است پس تو به عنوان پروردگـار بایـد کـاري نکنـی جـز اینکـه            

نیسـت کـه   چون مسلماً عمیق ترین خواسته ما این . نگاه دارياینکه به خود صدمه بزنیم در امان 

به خودمان صدمه بزنیم معهذا تمام مدت در حال صدمه زدن به خود هستیم، و تو فقـط در جـاي   

  .خود نشسته و ما را نظاره می کنی

  .من همواره از عمیق ترین خواسته هاي تو آگاهم و همواره آنرا به تو عطا می کنم        

. شود اگر مرگ آرزوي قلبـی تـو باشـد   حتی اگر تو کاري انجام دهی که منجر به مرگ تو        

  .تجربه مرگ را: آنچه خواسته اي همان را به دست می آوري

  .من هرگز و تحت هیچ شرایطی با آرزوي قلبی تو مخالفت نمی کنم       

قلبـاً مـی   آیا منظورت این است که وقتی ما به خود صدمه می زنیم، این همان چیزي است که       

  خواستیم؟

ضـرر رسـاندن یـک    . تو چنـین قـدرتی را نـداري   » صدمه بزنی«نمی توانی به خودت تو        

تو می توانی تجربه صدمه زدن بـه خـود را انتخـاب    . واکنش ذهنی است و نه یک پدیده عینی

  .کنی ولی این امر صرفاً تصمیم تو است

ی زنـی، ایـن   وقتی تو به خود صدمه م –با وجود این  حقیقت، پاسخ سؤال تو، بله است         

به دلیل آن است که می خواستی به خودت صدمه بزنی ولی مـن از سـطحی خیلـی بـاالتر از     

  .سطح مادي سخن می گویم در حالی که تو از جنبه دیگري به قضیه نگاه می کنی

به گونه اي که تو موضوع را مطرح می کنی یعنی به عنوان یک انتخاب آگاهانـه، پاسـخ          

این معنا که هرگاه از تو عملی سر می زند که به تو صدمه می زنـد ایـن بـه    به . تو منفی است

  .صدمه بخوري» می خواستی«دلیل این نیست که تو 

بچه اي که با ماشین تصادف می کند چون بدون احتیاط به وسـط خیابـان دویـده نمـی             

  .ن به او بزندماشی) آرزو نمی کرده، آگاهانه انتخاب نکرده، جستجو نمی کرده(خواسته 
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آرزو (مردي که با زنی که کوچکترین تجانسی با او ندارد، ازدواج مـی کنـد نمـی خواهـد            

  .ازدواج نافرجامی بوجود آورد) نمی کند، آگاهانه انتخاب نمی کند، جستجو نمی کند

مردي که به هنگام کار با چکش، دستش زیر چکش می رود نمی خواسته چنین مـوقعیتی         

  .تجربه کند او بطور آگاهانه چنین وضعی را نه آرزو، نه جستجو و نه انتخاب کرده است را

. با وجود این همۀ پدیده هاي عینی به طور نیمه هوشیارانه به طرف تو جلب مـی شـوند         

هر فرد، مکان یا چیزي که در زنـدگی تـو   . همۀ تصادفات به گونه اي ناآگاهانه بوجود می آیند

البتـه اگـر اراده تـو در آن    ( –حاصل خلقت خود تو بـوده   –ه سوي تو جلب شده توسط تو ب

براي آنکه شرایط دقیق، کامل و فرصتی فراهم نماید تـا تـو در مسـیر     –) داشته باشد دخالت

  .تکامل، آنچه آرزو داري، تجربه نمایی

فرصت کاملی براي  هیچ چیز در زندگی اتفاق نمی افتد، نمی تواند حادث شود، جز این که       

تو فراهم سازد تا تو چیزي را شفا بخشی، خلق کنی یا تجربه نمایی، همان چیزي را کـه مایـل   

واقعـی  هستی شفا بخشی، خلق کنی یا تجربه نمائی، براي آنکه گوهر ذات ات را بیایی و خود 

  .ات را پیدا کنی

  ولی خود واقعی من کیست؟     

هر جنبه اي از گوهر ذات الهی ات را کـه آرزو داري باشـی،    –کسی که مایل هستی باشی       

معهـذا اگـر مـی    . که هر موقع اراده کنی می توانی آنرا تغییر دهـی  خود واقعی تو همان است،

خواهی زندگی ات روند آرامی داشته باشد و یک سري تجارب گوناگون را پشت سر نگـذاري،  

ت که مکرر در مورد اینکه خود برترت کیست و راه کار این اس. راهی براي این کار وجود دارد

  .چه کسی را انتخاب می کنی باشی، تغییر عقیده ندهی

  .آنچه می گویی به گفتن آسان می آید      
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بچـه اي  . آنچه شاهد آن هستم این است که این تصمیمات را در سطوح مختلف می گیري       

گ را بخرد، او ممکـن اسـت یـک سـري     که به وسط خیابان می رود، تصمیم ندارد که خطر مر

  .مادر هم این را می داند. تصمیمات دیگر اتخاذ کند که مسلماً خطر مرگ جزو آنها نخواهد بود

مسئله در اینجا این نیست که بچه انتخاب کرده بمیرد، بلکه انتخاب هایی کـرده کـه مـی           

این حقیقت نه بـر او آشـکار   . ستتواند به بیش از یک نتیجه منجر شود، که یکی از آنها مرگ ا

که بچه را از این که انتخاب روشن و  –این همان حلقۀ گم شده است . است، و نه شناخته شده

  .بهتري داشته باشد باز می دارد

  .که تو خیلی کامل تجزیه تحلیل کردي بنابراین می بینی       

اگـر   –هاي تو دخالت نمـی کـنم    به عنوان پروردگار هرگز در انتخاب در حال حاضر، من،       

بنابراین تصور تو ممکن است این باشد که اگـر اتفـاقی بـراي    . چه همیشه از وجود آنها آگاهم

  .چون در دنیاي خداوند هیچ نقص و ناکاملی وجود ندارد –تو افتاد، باید این اتفاق بیفتد 

ور کامل توسط خالق کامل بط –مردم، مکان ها، و حوادث موجود در آن  –نقشۀ زندگی تو        

  .در تو، به عنوان تو و از طریق تو... تو و من : کماالت بوجود آمده اند

و اکنون ما می توانیم با هم در این فراینـد بـه کمـک هـم خلـق شـده بطـور آگاهانـه یـا                 

بـور  تو می توانی از میان نشیب و فرازهاي زندگی آگاهانه یا ناآگاهانـه ع . ناآگاهانه کار کنیم

  .انتخاب با تو است. تو می توانی در راهی که در پیش داري خفته یا بیدار قدم برداري. کنی

اجازه بده برگردیم به اظهار نظـري کـه در مـورد تصـمیم گیـري در سـطوح       . قدري تأمل کن      

 تو گفتی اگر من مایلم زندگی ام روالی عادي داشته باشد بایـد مرتـب در مـورد اینکـه    . مختلف بود

و وقتـی پاسـخ دادم کـه گفـتن آن     . خود واقعی ام کیست و چه می خواهد باشد، تغییر عقیده بدهم

آیا می تـوانی  . حرف آسان است، تو اظهار داشتی که همۀ ما انتخاب هایی در سطوح مختلف داریم

  در این مورد توضیح بدهی؟ منظورت چیست؟ داللت هاي ضمنی چیست؟
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ردي همانی بود که روحت آرزو می کرد همـه چیـز خیلـی سـاده     اگر آنچه تو آرزو می ک       

اگر تو به بخشی از وجودت که روح پاك و لطیـف اسـت گـوش مـی دادي هـم      . پیش می رفت

این به دلیل آن اسـت کـه   . تصمیماتی که می گرفتی راحت بود و هم نتایج آن شادي بخش بود

  .انتخاب هاي روح همواره باالترین انتخاب هستند

آنها . نیازي به تجزیه و تحلیل و ارزیابی ندارند. آنها نیازي به حدس و گمان مجدد ندارند       

  .و به آنها عمل شود دصرفاً باید دنبال شون

تو یک وجود سه گانه مرکب از جسـم، ذهـن و روح   . با وجود این تو فقط یک روح نیستی       

زیرا تو اغلب تصمیمات و انتخاب . نداین هم شکوه و هم اعجاب انگیزي تو را می رسا. هستی

  .و از آنها هم هیچ گاه با هم برخورد نمی کنند –هایت را هم زمان در سه سطح می گیري 

این غیر معمول نیست اگر جسم تویک چیز را آرزو کند در حالیکه ذهن تو چیز دیگـري را        

ن صادق است، که آنقـدر  این به ویژه در مورد کودکا. بخواهد و روحت عشق سومی آرزو کند

پخته و کامل نیستند که بین آنچه براي بدن تفریح محسوب می شود، و آنچـه بـه نظـر ذهـن     

به این دلیل کودك . تشخیص دهند چه رسد به آنچه از نظر روح منطقی است –معقول می آید 

  .به داخل خیابان می دود

ـ           حتـی آنهـایی را کـه نیمـه      –اهم و من به عنوان پروردگار از همۀ انتخاب هـاي شـما آگ

ولی هرگز در آنها دخالت نمی کنم بلکه برعکس کار من ایـن اسـت   . هوشیارانه انجام می دهید

آنچـه مـن   . در واقع تو انتخاب کننده هستی(مطمئن شوم انتخاب هاي شما تحقق پیدا می کند 

سیستم، فراینـد خلقـت   به این . انجام می دهم این است که تو را در اجراي مقاصدت آزاد گذارم

  .ن در کتاب اول به تفصیل اشاره شدمی گویند، که به آ

وقتـی جسـم، ذهـن و روح بـا      –اما زمانی که انتخاب هاي تو با هم در تعـارض هسـتند          

فرایند خلقت در همۀ سطوح عمل می کند و نهایتاً نتایج مبهمـی بـه    –هماهنگی عمل نمی کنند 
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م و ذهن و روح با هم عمل کنند، و انتخاب هـاي تـو بـا هـم در     برعکس اگر جس. دست می آید

  .تجانس باشند، چیزهاي حیرت انگیزي می تواند حادث شود

کـه مـی توانـد     -» همه چیز را با هم داشـته بـاش  «: جوانان عبارتی دارند به این مضمون      

  .توصیف کنندة این وضعیت متجانس و هماهنگ باشد

و، سطوحی درون سطوح دیگـر وجـود دارد ایـن بـه ویـژه در مـورد       در تصمیم گیري ت        

  .سطوح ذهنی صادق است

منطـق،  : ذهن تو حداقل از یکی از سه سطوح درونی انتخاب می کند و تصمیم مـی گیـرد          

و لذا زمینه اي براي تعـارض درونـی بیشـتر     –و گاهی از همه سه سطوح  -شهود، احساس، 

  .فراهم می کند

اینهـا  . پـنج سـطح دیگـر وجـود دارد     –احساسـات   –در درون هر یک از این سـطوح   و        

  .غم، خشم، رشک، ترس و عشق: احساسات طبیعی هستند

عشق وتـرس؛ کـه اسـاس و پایـۀ همـۀ      : و در درون اینها هم دو سطح نهایی وجود دارد        

  .هیجانات می باشند

سه هیجـان دیگـر فـرع بـر دو هیجـان      . شدپنج هیجان طبیعی شامل عشق و ترس می با       

نهایتاً عشق و ترس بر همۀ افکار حاکم می باشـند و در اینجـا قطبیـت بزرگـی     . اصلی هستند

همه چیزها، نهایتاً به یکی از این هیجـان هـا   . این همان دوگانگی اولیه است. مشاهده می شود

نتخاب ها و اعمال براساس یکی از همه افکار، عقاید، مفاهیم، ادراکات، تصمیمات، ا. بر می گردد

  .این دو می باشد

  .و در نهایت فقط یک هیجان باقی می ماند        

  .عشق        

  .در واقع عشق همه چیزي است که وجود دارد        
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حتی ترس از عشق ناشی می شود، و اگر به طور صحیح مورد استفاده قرار گیرد، عشق        

  . را بیان می کند

  نفهمیدم ترس بیان کننده عشق است؟      

هر چیزي نشان دهندة عشـق اسـت، البتـه در صـورتی کـه آن      . در باالترین شکلش بلی       

  .تجلی در باالترین شکل خود ظهور کند

آیا والدي که بچه اش را از خطر مرگ نجات می دهد ترسش را نشان می دهد یـا عشـقش          

  را؟

ا، ترس به خطر افتادن زندگی بچه، و عشقِ کافی که جـان خـود را بـه    تصور می کنم هر دو ر      

  .خاطر بچه اش به خطر بیندازد

بنابراین می بینی که ترس در باالترین شکلش عشقی است کـه بـه صـورت تـرس     . دقیقاً       

تبلور پیدا کرده به طور مشابه، وقتی مدارج هیجانات طبیعـی نظیـر غـم، خشـم، و رشـک و      

می کنی، متوجه می شوي که همه شکلی از ترس هستند که به نوبۀ خـود شـکلی   حسد را طی 

  .از عشق می باشند

  .یکی به دیگري منتهی می شود       

مشکل زمانی پیش می آید که یکی از این پنج هیجـان طبیعـی دچـار انحـراف شـود، و در            

نشـعات عشـق قابـل    و دیگـر بـه صـورت م   . آنجا است که ماهیت اصلی خود را از دست داده

  .تشخیص نیست، چه رسد تبلوري از ذات حق که عشق مطلق است

من دربارة هیجانات طبیعی قبالً مطالبی از الیزابت کوبلرراس شـنیده بـودم ولـی ممکـن اسـت            

  .مجدداً در این مورد مطالبی بشنوم

د وقتـی تمـایلی   غم بخشی از تو است که به تو اجازه می ده. غم یک هیجان طبیعی است       

را با تجربـه هـر نـوع ضـرري، بیـان کنـی،        به وداع نداري، وداع کنی، و اینکه غم درونی ات
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این می تواند از دست دادن عزیزي باشد، یا از دست دادن لنـز   .بیرون بریزي و متبلور سازي

  . چشم

ه اجـازه دارنـد   بچه هایی ک. وقتی اجازه داري غمت را بیان کنی از آن رهایی پیدا می کنی      

وقتی غصه اي دارند، غم خود را بیرون بریزند، وقتی بزرگ می شوند در مورد غـم احسـاس   

  .لمی دارند، و بنابراین به راحتی دورة غم را طی می کنندطبیعی و سا

به بچه هایی که اجازه داده نمی شود گریه کنند، وقتی بزرگ می شوند، دچار مشکل مـی         

بنابراین آنها ناراحتی و غـم خـود را   . ر به آنها گفته شده، این کار را نکنندگردند، چون یک عم

  .سرکوب می کنند

غمی که مرتباً سرکوب شود به صورت افسردگی مزمن در مـی آیـد، کـه هیجـان بسـیار             

  .غیرطبیعی است

شده  افرادي به علت افسردگی مزمن مرتکب قتل شده اند جنگ هایی به همین علت شروع       

  .و ملت هایی سقوط کرده اند

خشم وسیله اي است که به شما اجـازه مـی دهـد بگوییـد     . خشم یک هیجان طبیعی است       

  .و هرگز نباید به دیگري صدمه بزند. خشم نباید آزاردهنده باشد» نه، متشکرم«

رخـوردي  بچه هایی که در کودکی اجازه دارند خشم خود را بیرون بریزنـد، در بزرگـی ب         

  .سالم با خشم دارند، بنابراین خیلی زود خشمشان فرو می نشیند

و نادرست است کـه آن   –به بچه هایی که القاء می شود خشم شان هیجان طبیعی نیست        

در بزرگـی بـه سـختی مـی تواننـد       –را ابزار کنند، چه برسد به اینکـه آن را تجربـه نماینـد    

  .باشندبرخوردي سالم با خشم خود داشته 

خشمی که مرتباً سرکوب شود به صورت غضب شدید که هیجـانی غیرطبیعـی اسـت در          

  .می آید
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٣١ 

افراد، به علت خشم شدید مرتکب قتل شده اند جنگ هایی شروع شده است و ملـت هـایی         

  .سقوط کرده اند

پـنج  این همان هیجانی است که سبب می شـود یـک طفـل    . رشک یک هیجان طبیعی است       

. ساله آرزو کند مثل خواهرش بتواند دستش به کلید بـرق برسـد یـا دوچرخـه سـواري کنـد      

رشک هیجانی است طبیعی که سبب می شود شما کاري را دوباره انجام می دهید، سـخت تـر   

رشک بردن در حد مناسب آن، هـم طبیعـی اسـت و    . بکوشید، آنقدر تالش کنید تا موفق شوید

که اجازه دارند رشک خود را بیان کنند در بزرگی برخـوردي سـالم   بچه هایی . هم امري سالم

  .با مسائل دارند، و به همین دلیل اگر نسبت به چیزي رشک ورزند زود از آن می گذرند

کـار   و به آنها القاء مـی شـود کـه کارشـان      –بچه هایی که از رشک بردن منع می شوند       

در بزرگی به سختی می تواننـد بـا ایـن احسـاس      –غلطی است و حتی نباید آنرا تجربه کنند 

  .خود کنار بیایند

  .رشکی که مرتباً سرکوب شود به صورت حسد، یک هیجان غیر طبیعی در می آید      

جنگ هایی به همین دلیل آغاز شده و ملت هـایی  . افراد به دلیل رشک مرتکب قتل شده اند      

  .سقوط کرده اند

تـرس از افتـادن و   : یعی و بچه ها فقط با دو ترس به دنیا می آیندترس هیجانی است طب       

  .ترس از صداهاي بلند

سایر ترس ها واکنش هاي آموخته شده است که توسط محیط به بچه یادآوري و توسط       

مقصود از ترس این است که احتیاط در شخص بوجـود مـی   . والدین به بچه آموخته می شود

  .است که بدن را زنده نگه می دارداحتیاط وسیله اي . آورد

  .»خود«احتیاط حاصل و نتیجه عشق است، همان عشق به        
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وابـراز آن   –به بچه هایی که از کودکی آموخته می شـود ترسـیدن کـار نابجـائی اسـت             

نادرست است و نتیجتاً نباید تجربه شود در بزرگی مشـکل زیـادي بـا کنـار آمـدن آن بطـور       

  .ح دارندمناسب و صحی

ترسی که مرتباً سرکوب شود به صورت وحشت که هیجانی غیر طبیعـی اسـت در مـی            

  .آید

افراد به علت وحشت دست به قتل زده اند، جنگ هائی به همین علـت شـروع شـده ملـت            

  .هائی سقوط کرده اند

ـ     . عشق هیجانی است طبیعی        دودیت و قیـد  وقتی بچـه اي اجـازه دارد آزادانـه بـدون مح

چـون شـادي و   . وشرط، و بدون منع یا ناراحتی آن را بیان کند، به چیـز دیگـري نیـاز نـدارد    

بـاوجود ایـن عشـقی کـه     . نشاط حاصل از بیان و دریافت چنین عشقی خودبخود کافی اسـت 

شرطی و محدود شده، مقید به اصول، قوانین، آداب و قیود است و تحت کنترل اسـت، عشـقی   

  .باشدغیرطبیعی می 

به بچه هایی که القاء می شود عشق آنها امري طبیعی نیست و بیان آن نه تنها نادرست         

در بزرگسـالی بـه سـختی مـی تواننـد بـا ایـن مسـئله           –بوده بلکه حتی نباید تجربه شـود  

  .برخوردي درست داشته باشند

هیجانی بسیار بسـیار   عشقی که پیوسته سرکوب می شود، جنبه مالکیت پیدا می کند که       

  .غیرطبیعی است

جنگ هایی به همـین دلیـل شـروع    . افراد بدلیل احساس مالکیت کردن مرتکب قتل شده اند      

  .شده و ملت هایی سقوط کرده اند

واکنش ها و پاسخ هـاي   به خاطر داشته باش وقتی احساسات طبیعی سرکوب می شوند،      

ه، اکثر هیجان هاي طبیعی در اغلب افـراد سـرکوب مـی    متأسفان .غیرطبیعی بوجود می آورند
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آنها هدایا و ابزارهاي ربانی هستند که به . در حالیکه این هیجانات دوستان شما هستند. شود

  .کمک آن شما پدیده ها را تجربه می کنید

نـد  آنها به شما عطا شده تـا بـا زنـدگی در پیو   . این ابزار از بدو تولد در اختیار شما است       

  .باشید

  چرا این هیجانات در اکثر افراد سرکوب می شود؟     

  .به آنها گفته شده چنین کنند. به مردم آموخته شده که آنها را سرکوب کنند       

  توسط چه کسانی؟      

  .توسط والدینشان، آنهایی که ایشان را بزرگ کرده اند       

  چرا؟ چرا آنها چنین کاري می کنند؟      

پدر و مادرشان به آنها چنین آموختند و پدر و مادر هم توسط والدینشان این یافته ها را        

  .دریافت کرده اند

  ولی چرا؟ علت چیست؟. قبول دارم      

  .علت این است که افراد نامناسبی وظیفه والدینی را انجام می دهند     

  منظورت چیست؟ افراد نامناسب چه کسانی هستند؟     

  .پدر و مادر      

  پدر و مادر افراد نامناسبی براي بزرگ کردن بچه ها هستند؟     

ایـن واقعـاً معجـزه اسـت کـه      . اگر جوان باشند، بلی حداقل در اکثر موارد این چنین اسـت      

  .بسیاري از پدر و مادرها وظیفه خود را به خوبی انجام می دهند

و جالب است . براي وظیفه والدینی نامناسب نیستندهیچکس به اندازه جوانان بی تجربه       

  .که پدر و مادرهاي جوان این واقعیت را بهتر از هر کسی می دانند
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بسیاري از والدین، با تجربه اي اندك، حتی قبـل از اینکـه از مهـر والـدینی سـیراب شـده             

ن راه صدد پیدا کـرد  آنها هنوز در جستجوي پاسخ و در. باشند، کار والدینی را آغاز می کنند

  .حل براي خود هستند

آنها قبل از اینکه حتی خود را کشف کرده باشند، شروع به راهنمائی و پرورش فرزندانی        

آنها قبـل از اینکـه قـادر بـه توصـیف خـود باشـند،        . می کنند که از خودشان آسیب پذیرترند

یدا کردن راه حلی براي مشکل عدم آنها هنوز در نیمه راه پ. ناگزیر به توصیف دیگران هستند

  .توصیف صحیح  خود توسط والدین خود هستند

آنها گوهر ذات خود را کشـف نکـرده، ناگزیرنـد بـه فرزندانشـان راه و رسـم زنـدگی را               

فشار این مسئولیت آنچنان زیاد است که آنها قدرت هـدایت آنـرا در مسـیر درسـت     . بیاموزند

بنابراین همه چیز را خـراب  . که آنها از حل مسائل خود هم عاجزندمسئله این جا است . ندارند

  .می کنند، هم زندگی خودشان و هم زندگی فرزندانشان را

فرزنـد بـر   . به بچه آنقدرها سنگین نخواهد بود اگر خیلی خوشبخت باشند، صدمۀ وارده       

از آن صدمات به فرزنـد   ولی احتماالً نه قبل از منتقل کردن بعضی –آن مشکالت غلبه می کند 

  .خودش

بسیاري از شما، پس از پایان دوران والدینی به خرد، شکیبائی، تفاهم و عشق کـافی کـه          

  .الزمه یک والد اصیل است می رسید

این نکته را درك نمی کنم، اظهار نظرهاي تو در همـه مـوارد صـحیح    . ولی چرا این طور است      

  است، ولی چرا این طور است؟

چـون  . چون بسیاري از والدین جوان بدون آنکه آمادگی داشته باشند بچه دار مـی شـوند        

  .رسیدن به سن بلوغ و آمادگی براي بچه دار شدن دو چیز کامالً متفاوت است

  .کامالً حرف تو را درك نمی کنم     
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اگر چـه بـا کمـال     –افراد بشر بطور بیولوژیکی در سنین پایین قادر به تولید مثل هستند       

  .تعجب ممکن است خودشان هنوز بچه باشند، حتی در سنین چهل یا پنجاه سالگی

  ساله هنوز بچه هستند؟ ٥٠یا  ٤٠نفهمیدم افراد       

اگرچه قبول دارم که درك و قبول ایـن واقعیـت ممکـن اسـت     . از نقطه نظرهاي خاصی بله       

  .نگاهی به رفتار نژادت نقطه نظر مرا ثابت کند شاید. مشکل باشد، ولی به اطرافت توجه کن

و آمـاده  » بـالغ «سـالگی شـما را    ٢١مشکل در اینجا است که در جامعه شما همه در سـن        

در حالیکه بسیاري از شما توسط پدر و مـادري بـزرگ شـده    . براي شروع زندگی می پندارند

و شما می توانید از همـین جـا   . دسال نداشتن ٢١اید که وقتی بچه دار شدند خودشان بیش از 

  .مشکل را حدس بزنید

شما تا قبل از پنجاه سـالگی نمـی   . اگر بچه دار شدن و بچه تربیت کردن یک معنی می داد      

  .توانستید بچه دار شوید

بچه دار شدن باید قاعدتاً کار جوان ها باشد که بدنی رشد یافته و قوي دارند و بچه بزرگ       

  .اً باید کار بزرگترها باشد که ذهنی قوي و رشد یافته دارندکردن قاعدت

در جامعه شما تأکید بر این است که هر مادري که بچـه دار مـی شـود مسـئول تربیـت و             

پرورش بچۀ خود می باشد و این عمل نه تنها فرایند بزرگ کردن بچه را مشکل می سازد بلکه 

در . ان جوانی خود آن طور که باید و شاد لـذت ببرنـد  مانع از این می شود که جوان ها از دور

حالیکه با استفاده از کمک و خرد بزرگترها این امکان وجود داشت که هم جوان ها بار سـنگین  

. را به دوش نکشند و هـم معنـی لـذت از زنـدگی را بیشـتر درك و هضـم کننـد       تربیت فرزند 

می شود کمتر فرصت پیدا می کند  مادري که تمام جوانی اش صرف تربیت و بزرگ کردن بچه

  .به نیازهاي شخصی خود برسد، و از جوانی و مواهب آن برخوردار شود
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طبیعت انسان به شکلی است که در هر سنی مقتضیات و تمنیات خاص خود را دارد ولی         

بسیاري از عوامل مانع از این می شود که انسان بتواند بر اساس فطرت انسـانی خـود عمـل    

بچه ها اصوالً از هنگامی که به سن بلوغ می رسد، چشم به پدر و مادر دارنـد و منتظـر   . یدنما

این کار را نقطه نظر والدین خوب است؟ بد است؟ مورد قبول آیا . عالمتی از جانب آنها هستند

  است؟ باید جلوي آنرا گرفت؟ آنرا دنبال کرد یا رها نمود؟

به بچه ها در مورد مسائلی که با طبیعت انسان ارتبـاط  مشاهده شده که تذکرات والدین        

به خود پدر و مادرها قبـل از ازدواج چـه مطـالبی    : پیدا می کند ریشه در جهات گوناگونی دارد

دیکته شده؟ مذهب به آنها چه چیز را حکم می کند؟ و اجتماع چگونـه فکـر مـی کنـد؟ در واقـع      

قـرار گرفتـه مـی شـود، از جملـه فشـارها،       همه جنبه ها جز روند طبیعی اشـیاء مـورد نظـر    

و ایـن امـر سـبب    . محدودیت ها، و قیودات اقتصادي، خانوادگی، مذهبی، اجتماعی و اقتصادي

می شود جنسیت که امري طبیعی است غیر طبیعی به نظر بیاید از کودکی به بچـه هـا تـذکر    

قتی بچه هـا بـه سـن    و. می شود که از نام بردن بعضی از اعضاي بدن خود پرهیز کنند داده 

عواقب پیـروي از نفسـانیات مـی ترسـانند و ایـن ابهـام       نوجوانی می رسند والدین آنها را از 

همین سرکوبی ها، قدغن کردن ها و زشـت و پلیـد جلـوه    . زیادي در نوجوان بوجود می آورد

  .دادن غرایز طبیعی موجب ممنوعیت، به انحراف کشیده شدن و خشونت شده است

در مـورد  . ر جامعه معموالً از کارهایی که از انجام آن شرم داریـد منـع مـی شـوید    شما د       

احساساتی که در شما سرکوب شده، واکنش منفی نشان می دهید، و در مـورد اعمـالی کـه از    

در حالیکـه  . انجام آن نهی شده ولی قلباً این ممنوعیت را قبول ندارید، خشونت نشان می دهید

هـدایت   –ایز به مسیري طبیعی، به جاي سرکوب شدن و نهـی شـدن   اگر همه احساسات و غر

شوند، و روند طبیعی خود را طی کنند، بشر شاهد این همه خشم، تجاوز و خشـونت نخواهـد   

  .بود
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این خشم سرکوب شده، به  ارزش هاي اخالقی گمراه کننده، در جامعه فعلی مبـدل شـده          

ها و تمبرهاي یاد بود، فـیلم هـا، تصـاویر، برنامـه      مجسمه –جامعه اي که به یادبودها . است

هاي تلویزیونی، و بعضی از صحنه هاي شنیع خشونت فخر می ورزد و مباهـات مـی کنـد و    

در مقابل، مقام عشق را که مقامی بلند و قابل ستایش است ارزان مـی گیـرد و بـی ارزش مـی     

  .شمارد

نکه آنهـایی کـه بچـه دار مـی شـوند تنهـا       ای: همه این مشکالت از یک فکر ناشی می شود       

  .ایشان و منحصراً مسئول پرورش و تربیت فرزندان خود می باشند

اگر والدینی که بچه دار می شوند مسئول بـزرگ کـردن بچـه هـاي خـود نیسـتند چـه کسـی                

  مسئول است؟

  .به ویژه بزرگترها. همه جامعه      

  بزرگترها؟      

دهاي پیشرفته بزرگترها بچه را بـزرگ مـی کننـد، پـرورش مـی دهنـد و       در جوامع و نژا       

  .و خرد، تعالیم و آداب و رسوم خود را به او می آموزند. تربیت می کنند

 –در جامعه اي که بچه دار شدن در سنین نوجوانی کاري نادرسـت شـمرده نمـی شـود            

ار همۀ مسئولیت ها بر دوش مـادر  چون بزرگترهاي فامیل بچه را بزرگ می کنند و بنابراین ب

  .نیست، از تجاوز، انحرافات جنسی و گمراهی خبري نیست

  جوامع در سیاره ما پیدا می شوند؟ آیا از این       

. شما می خواستید که آنها را ریشه کن کنید تحلیل ببریـد . اگرچه آنها محو شده اند. آري        

زن هـا،  (ه اي که شما متمدن می پندارید به بچـه هـا   در جامع. چون آنها را بدوي می پنداشتید

به صورت مایملک و تعلقات شخصی نگاه می شود، و کسانی که بچه دار می شوند ) شوهرها

  .دارند» تعلق«چون بچه ها به آنها . شخصاً مشغول پرورش بچه هاي خود هستند
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کـه همسـرها و بچـه هـا      یک فکر ریشه دار در بطن همۀ مسائل اجتماعی، این عقیده است       

  .متعلقات شخصی هستند و به شما تعلق دارند

حاضر فقط براي یک لحظه در مورد این موضوع باز هم صحبت خواهیم کرد، ولی در حال       

فکر کن آیا کسی که آمادگی جسمی براي بچه دار شدن دارد، الزاماً توانایی پـرورش و تربیـت   

  او را هم دارد؟

سالگی هم آمادگی بزرگ کردن بچه  ٤٠و  ٣٠است که اکثر انسان ها حتی در  حقیقت این        

آنها به بلـوغ کـافی   . را ندارند و نباید هم از آنها انتظار داشت که این توانایی را داشته باشند

  .هنوز نرسیده اند که خرد عمیقی را به فرزندان خود منتقل سازند

مارك تواین در یکی از نوشته هایش به این موضوع اشـاره   این نظریه را قبالً هم شنیده بودم،      

سـاله   ٣٥وقتی نوزده ساله بودم پدرم هیچ چیز نمی دانست ولـی وقتـی   : او می نویسد. کرده بود

  .»شدم از اینکه پدرم چقدر آموخته بود، در حیرت بودم

هرگز بـراي حقیقـت   سال ها و دوران جوانی شما . او این واقعیت را به خوبی دریافته بود       

پـس شـما چگونـه مـی توانیـد      . آموزي برنامه ریز نشده بلکه براي جمع آوري حقایق اسـت 

  حقیقتی را که خودتان هنوز به آن نرسیده اید به فرزندانتان منتقل سازید؟

حقایق آموختـه   –شما فقط آنچه را می دانید به آنها خواهید آموخت . البته که نمی توانید       

همه چیز جز یافته هاي خودتـان کـه   . ین، دانسته هاي پدر، مادر، فرهنگ و مذهبتان رااز سایر

  .هنوز در جستجوي آن هستید

شما هنوز در حال کسب تجربه، کسب یافته ها، شکل دادن، اصالح کردن حقیقـت خـود و           

تان گذشته عقایدي هستید که در مورد خود دارید، که متوجه می شوید حدود نیم قرنی از عمر

  .است
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و نهایتاً ممکن است به نقطه نظر و نتیجه اي در مـورد حقیقتـی کـه بـه آن رسـیده ایـد،               

و احتماالً باالترین حقیقتی که به آن خواهید رسید این اسـت کـه هـر واقعیتـی الزامـاً      . برسید

اینـد در حـال   پایدار نیست، اینکه واقعیت به مثابه زندگی، یک فراینـد در حـال تغییـر، یـک فر    

و تازه وقتی تصور می کنید فرایند تکامل متوقـف شـده،    –رشد، یک فرایند رو به تکامل است 

  .اشتباه می کنید، چون تازه شروع شده است

  .همین طور است، خود من در پنجاه سالگی به این نتیجه رسیدم      

کنـون قابلیـت و شایسـتگی    و ا. بسیار خوب، تو اکنون مرد عاقل تر و فهمیده تري هستی       

این بزرگترها هستند که بایـد  . یا حتی چند سال بعد از این. بزرگ کردن فرزندان خود را داري

  .بچه را بزرگ کنند، و قرار هم همواره همین بوده است

این بزرگترها هستند که به حقیقت رسیده اند، زندگی را دریافته اند، و بـه اهمیـت اشـیاء          

رسـیده   و به معانی واژه هایی نظیر تمامیت، صداقت، وفاداري، دوستی و عشق پی برده اند،

  .اند

درك این واقعیت مشکل است ولـی کـامالً صـحت دارد    . متوجه نکته اي که اشاره کردي هستم      

می کنـیم، خودمـان بـه سـختی از     او که بسیاري از ما وقتی بچه دار می شویم و شروع به تربیت 

بنابراین آنچه از پدر و مادر خود آموخته ایم بـه بچـه مـی    . رسیده ایم» شاگردي«مرحلۀ بچگی به 

  .آموزیم

  .به این ترتیب گناه پدر به پسر می رسد و گاهی تا هفت نسل بعد ادامه پیدا می کند       

  ولی چگونه می شود این را تغییر داد؟ چگونه می شود به این چرخه پایان داد؟      

والـدین هروقـت   . پرورش بچه ها را به بزرگترهاي عاقـل و باتـدبیر بسـپارید   مسئولیت        

مایل باشند می توانند بچه خود را ببینند، و اگر انتخاب کنند با آنها زندگی کنند، ولی مسـئول  

نیازهاي جسمی، اجتماعی و روحی بچه ها توسط . منحصر بفرد تربیت و مراقبت آنها نباشند
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اگرچه . ربیت و ارزش هاي ارائه شده توسط بزرگترها تأمین می گرددکل جامعه، با تعلیم و ت

  .این الگوها با روشی که شما زندگی خود را براساس آن پایگذاري کرده اید، نمی خواند

  منظورت چیست؟      

منظورم این است این تنها وظیفۀ والدینی نیست که شما با الگویی غیر مؤثر آن را دنبـال         

  .کلّ روشن زندگی شما نادرست استمی کنید، 

  منظورت چیست؟       

شما از خانواده هاي خود بریده اید، اجتماعات کوچـک  . شما انسان ها از هم دور شده اید        

، »قبایـل «در شهرهاي بزرگ جمعیت زیادتر است ولی . را به نفع شهرهاي بزرگ ترك گفته اید

نید که اعضاء آن مسئولیت خود را جزئی از مسئولیت گروه ها و خانواده کمتري را پیدا می ک

بنـابراین، در هـیچ مـورد اضـطراري، شـما بزرگتـري را کـه در مواقـع         . کل جامعه بپندارنـد 

  .ضروري در دسترس باشد پیدا نمی کنید

آنها را در حاشیه . جدا از بریدن و ترك کردنِ بزرگترها، شما آنها را بکلّی کنار گذاشته اید       

  .قدرت را از آنها گرفته اید، و حتی آنها را از خود رنجانده اید. ر داده ایدقرا

آري، برخی از اعضاء جامعه شما حتی از بودن بزرگترها در میان خود، احساس نـاراحتی        

می کنند، و ادعا می کنند که بزرگترها سرباري بـراي سیسـتم اجتمـاعی بشـمار مـی آینـد و       

لب می کنند که آنها ناگزیرند با وجود مخـارج روزافزونـی کـه دارنـد     منافعی را از جوان ها ط

  .بپردازند

درست است، بعضی از جامعه شناسان جنگ نسل ها را پیش بینی می کنند، جامعـه اي کـه در         

آن کهنسال ها به علت آنکه بیشتر و بیشـتر طلـب مـی کننـد در حالیکـه کمتـر و کمتـر مـی تواننـد          

در حال حاضر تعـداد زیـادي شـهروند کهنسـال وجـود      . م و مقصر هستندثمربخش باشند، محکو

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://www.irpdf.com/
http://www.irpdf.com/


 
٤١ 

دارد، جدا از افرادي که به زودي وارد مرحله بزرگسالی می شـوند و آنهـایی کـه عمـري طـوالنی      

  .داشته اند

ناگفته نماند اگر بزرگترها کمک و خدمتی نکرده اند به دلیل این است که جوان هـا اجـازه          

شما از آنها خواسته اید زمانی از شـغل خـود دسـت بکشـند کـه مـی        .داده اندآنرا به ایشان ن

توانستند واقعاً براي جامعه مفید فایده باشـند، و شـما از آنهـا خواسـته ایـد از مشـارکت در       

بسیاري از فعالیت هاي مثمر و سـازنده در زنـدگی دسـت بکشـند، درسـت در مـوقعیتی کـه        

  .اثر باشد همراهی و کمک آنها می توانست منشاء

نه تنها در وظیفۀ والدینی، بلکه در امرسیاست، اقتصاد و حتی مـذهب، در مـوقعیتی کـه            

بزرگترها می توانند، پشتیبان و پایگاهی به حساب بیایند، شما به صورت یـک جامعـه جـوان    

  .پرست و طردکننده کهنسال ها قد علم کرده اید

جامعه اي . عه منفرد نه یک جامعه منسجم درآمده ایدعالوه بر آن شما به صورت یک جام       

  .که سازنده آن بیشتر افراد هستند تا گروه ها

منابع ذیقیمت خـود را  با فردپرستی و جوان پرستی شما مقادیر مهمی از غناي فرهنگی و        

در حـال حاضـر   . نتیجه کار این بوده کـه اکنـون از هـر دو خـالی شـده ایـد      . از دست داده اید

  .بسیاري از شما در فقر هیجانی و روحی، با احساس تهی بودن از درون، زندگی می کنید

  باز ناگزیرم سؤالم را تکرار کنم، آیا راهی براي پایان دادن به این چرخه وجود دارد؟      

چون بسیاري از شما این واقعیـت را نفـی مـی    . قدم اول شناخت و قبول این واقعیت است       

شـما حتـی بـه    . اري از شما تظاهر می کنید آنچه به سادگی وجود دارد، وجود نداردبسی. کنید

خودتان هم دروغ می گویید و حاضر نیستید واقعیت را بشنوید، چـه رسـد بـه اینکـه بـه آن      

  .اعتراف کنید
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دربارة این مطلب و تمدن هاي بسیار پیشرفته مجـدداً صـحبت خـواهم کـرد، چـون نفـی              

و اگـر شـما   . ر نشدن به مشاهده و قبول واقعیات خـودش کـم چیـزي نیسـت    واقعیت، و حاض

  .واقعاً طالب تغییر اوضاع و احوال هستید به خود اجازه می دهید به من گوش کنید

  آیا آمادگی براي شنیدن داري؟. وقت بیان واقعیت بگونه اي ساده و آشکار رسیده است       

  .نزد تو آمدم و اصوالً صحبت ما این چنین شروع شد البته که دارم، من براي همین به      

حقیقت اغلب تلخ است، فقط براي افرادي دلپذیر است که مایل به نفی آن نمـی باشـند، در          

  .آن صورت حقیقت نه تنها خوشایند بلکه الهام بخش به نظر می رسد

  .واقعاً از این گفتگوي سه بخشی لذت بردم، لطفاً ادامه بده      

آشکار است که روند اشیاء رو به تغییر . خشنود شدن و امیدوار شدن تو بی دلیل نیست       

در سال هاي اخیر در میان ابناء بشر تأکید روي ایجاد جامعـه و سـاخت خـانواده هـاي     . است

گسترش یافته از همه بیشتر بوده است و شما بیشتر و بیشتر به سالمندان احترام گذاشته و 

  .این قدمی مفید و شگفت انگیز است. نها معنا، ارزش و شکل بخشیده ایدبه زندگی آ

به نظر می رسد فرهنگ شما این قدم . بنابراین روند اشیاء رو به تغییر و دگرگونی است        

  .را برداشته باشد و از آن به بعد همه چیز خودبخود جلو خواهد رفت

براي نمونه تو نمی توانی سبک تعلیم و . بگیرداین تغییرات نمی توانند یک شبه صورت        

  .تربیت را یکباره بهم بریزي ولی می توانی قدم به قدم چیزها را تغییر دهی

. خواندن این کتاب یکی از آن قدم هاست این گفتگو بارها و بارها به نکات مهم برمی گردد       

  .این تکرار تصادفی صورت نمی گیرد، و صرفاً براي تأکید است

اجازه بده بـا  . است براي ساخت فرداهاي شما یسؤال تو اکنون در مورد طرح نظریه های       

  .نگاهی به گذشته هاي تو صحبت را شروع کنیم
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  چه ارتباطی بین گذشته و آینده می تواند وجود داشته باشد؟       

تو از من سؤال می . ی آینده را حدس بزنیوقتی تو دربارة گذشته می دانی بهتر می توان        

براي پاسخ مفید است بدانی تو چگونـه بـه   . کنی چکار کنی که زندگی ات روند بهتري پیدا کند

  .اینجا رسیده اي

  .و تفاوت میان این دو صحبت خواهم کرد –من براي تو از قدرت و اقتدار         

ر افسانه ها دربارة آن خوانده اید صحبت مـی  نه آن خدایی که شما د» خودم«من دربارة         

من هستی و ذاتم را بگونه اي توصیف می کنم که تو بـا اشـتیاق سـتاره شناسـی را بـا      . کنم

نظام عالم خلقت و رابطه اش بـا مـن، برایـت دربـارة زنـدگی،       –اسطوره شناسی جابجا کنی 

  .چگونگی روند آن به طریق فعلی صحبت می کنمروند آن و 

پس از دانستن این چیزها تو می توانی تصمیم بگیري چه قسمت هایی را از آنچـه نـژاد           

چون اثر فعلی دربارة سـاختار دنیـاي جدیـد و خلـق واقعیـت      . تو خلق و ابداع کرده جدا کنی

  .جدید است

بندگانم، شما مدت هاي مدیدي است که خود را در زندان ابـداعات خـود محبـوس سـاخته            

  .ون وقت آن رسیده که خود را آزاد سازیداکن. اید

شما پنج هیجان طبیعی خود را به بند کشیده اید و به هیجـان هـاي غیـر طبیعـی مبـدل             

  .ساخته اید که ثمره اي جز ناشادي، مرگ و نابودي براي دنیا داشته است

براز نکـن، اگـر   هیجان هاي خود را ا: قرن هاست الگوي رفتاري این سیاره این بوده است       

غم داري؛ بر آن حاکم شو، اگر احساس خشم می کنی؛ فروبده، اگر احساس رشک می کنـی؛ از  
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آن شرمنده باش، اگر احساس ترس می کنی؛ بر آن غلبه کن، اگر احساس عشق می کنی؛ آنـرا  

 هر کاري از دستت برمی آید، براي متوقـف  –مهار کن، محدود کن، با آن نساز و از آن فرار کن 

  .درست در همین لحظه و همین جا –ساختن بروز آن بکار ببر 

  .اکنون وقت آن رسیده تا خودت را رها کنی       

  کامالً هیجان زده شدم، چگونه شروع کنیم؟ از کجا شروع کنیم؟      

براي آنکه بفهمی چگونه به اینجا رسیده اي اجازه بده به دورانـی برگـردیم کـه جامعـه             

این زمانی بود که مردها نوع برتر به حساب آمدنـد و سـپس   . خود را سازمان دهی کردمجدداً 

تصمیم گرفتند که ابراز و بیان احساسات و گاهی حتی داشتن آن، کار درسـت و شایسـته اي   

  .نیست

  منظورت از سازمان دهی مجدد چیست؟      

زندگی می کردي، سـپس یـک    در گذشته هاي بسیار دور، تو در جامعه هاي مادرساالري        

پس از ایـن جابجـایی،   . جابجایی و تغییر اساسی صورت گرفت و جامعه مردساالر ظهور کرد

  .تو دیگر از ابراز و بیان احساساتت دور شدي وبیان احساس را نقطۀ ضعف عنوان دادي

  منظورت از شیطان ابداعی مردها چیست؟       

بخشی از یک طرح انقالبـی علیـه   » عملی شیطانی«ع دوري جستن از احساسات و اخترا        

مادرساالري بود، دورانی که زن ها بر همه چیز از زاویه احساسات می نگریستند، آنهـا همـه   

پست هاي دوستی، همه وظایف مذهبی، کلیـه مشـاغل اقتصـادي، علمـی و پزشـکی را تحـت       

  .اختیار خود داشتند

  مردها چه قدرتی داشتند؟       
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آنها جز شرکت در امر تولید مثل . یچ چیز، آنها باید موجودیت خود را توجیه می کردنده        

و برداشتن بارهاي سنگین وظیفۀ دیگري نداشـتند، آنهـا مثـل مورچـه و زنبورعسـل کـارگر       

  .بودند

صدها سال طول کشید تا مردها توانستند پایگاهی در بافـت جامعـه بـراي خـود بوجـود             

پیدا کردند در امور قبیلۀ خود دخالـت و شـرکت کننـد و    گذشت تا مردها اجازه قرن ها . آورند

زن ها تصور نمی کردند مردها خرد و هـوش  . در تصمیم گیري هاي قبیله نقشی داشته باشند

  .الزم براي انجام این امور داشته باشد

کاندیـدا  رهبـري خـود را    قرن هاي بیشتري گذشت تا آنها موفق شدند براي پسـت هـاي         

  .کنند، آنها در هیچ یک از مشاغل حساس و مهم شغل و موقعیتی نداشتند

که وقتی مردها مشاغل مهم را به دست گرفتند و پرسـتاري بچـه    جاي تحسین و ستایش دارد      

و کار باربري را رها کردند، علیه زن ها شورش نکردنـد، و همـواره بـه زن هـا قـدرت، احتـرام و       

  .آنها بود، عطا کردندنفوذي که شایسته 

  .شوخی جالبی بود     

. اجازه بده قبل از اینکه دربارة خلق شیطان صحبت کنیم کمی دربارة قدرت صحبت کنـیم       

  .چون خلق شیطان همه اش مربوط به این موضوع می شود

دسـت   می دانم می خواهی این را بگویی که مردها در جامعۀ امروز همه قدرت و اختیار را در      

  .اجازه بده قبل از تو بگویم چرا این اتفاق افتاد. دارند

تو گفتی که در جامعۀ زن سـاالري مردهـا مثـل مورچـه و زنبـور کـارگر عهـده دار کارهـاي               

و باید به بچه ها هـم مـی رسـیدند و از آنهـا حمایـت مـی کردنـد،        . سنگین و در خدمت ملکه بودند

هـم همـین کـار را مـی      اکنـون  آنها » پس چه تغییر کرده است؟«ناگهان این فکر به ذهنم رسید که 
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کنند، شرط می بندم بسیاري از مردها هم اعتراف می کنند که چیز زیادي تغییر نکـرده اسـت، جـز    

  .کسب قدرت بیشتر. اینکه در مقابل این شغل بدون دستمزد آنها غرامتی گرفته اند

  .در واقع همه قدرت را        

وب، همه قدرت را ولی طنز قضیه در این است که هم زن و هم مرد براین باورند که بسیار خ       

خودشان کارگر بی اجر و دستمزد هستند و این دیگري است که از همـه گونـه رفـاهی برخـوردار     

مردها از اینکه زن ها تالش می کنند حقوق از دست رفتۀ خود را بـه دسـت آورنـد، ناراحـت     . است

ت الزمـه را  قـدر  ند اگر آنها زحمات الزم را براي فرهنگ متحمل شوند ولـی  چون می گوی. هستند

  .محکوم به نابودي هستند نداشته باشند،

زن ها هم از اینکه همۀ قدرت به دست مردها است احساس غبن می کننـد و مـی گوینـد آنهـا            

مثـل ایـن اسـت کـه     اگر همه زحمات را براي فرهنگ جامعه متقبل شوند ولی قدرت نداشته باشـند  

  .هیچ چیز ندارند

جالب اینجاست که هم زن ها و هم مردها اشتباهات خـود را  . درست تجزیه تحلیل کردي        

در یک چرخۀ پایان نیافتنی مرتباً تکرار می کنند تا روزي که به این نتیجه برسند کـه زنـدگی   

ی جدایی نیست بلکه وحـدت  عبارت از کسب قدرت نیست بلکه اقتدار است، و اینکه معنی زندگ

چون در وحدت است که قوت درونی نضج می گیرد، و در جدایی اسـت کـه تحلیـل مـی     . است

رود، و شخص را با احساس ضعف و ناتوانی باقی می گذارد، و همـین سـبب مـی شـود فـرد      

  .براي کسب قدرت شروع به مبارزه کند

بر توهم جدایی غلبه کنـی، بـه نسـج     اگر به این شکاف موجود خاتمه دهی و: یادت باشد       

همان قدرتی که انجام هر کاري را براي تو میسر می سازد، . نیروي درونی دست خواهی یافت

قدرتی که به کمک آن می توانی هرچه می خواهی باشی و هرچه می خواهی در اختیار داشـته  

  .، نشأت می گیردچون قدرت خالقه از قدرت درونی که از طریق وحدت به دست می آید. باشی
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  .این در مورد رابطه تو و پروردگار و رابطۀ میان تو و سایر انسان ها هم صدق می کند       

اگر این فکر را که تو از دیگران جدا هستی کنار بگذاري، همۀ قدرتی که از یگانگی و وحدت        

چـه بـه عنـوان    چه در چهارچوب یک جامعه جهانی و  –سرچشمه می گیرد به سراغت می آید 

   –جزئی از کل 

  :با وجود این یادت باشد       

قدرت از نیروي درونی سرچشمه می گیرد، نه نیروي درونی از قـدرت، در حالیکـه دنیـا           

  .عکس این را می پندارد

. اقتـدار درونـی بـدون وحـدت یـک دروغ اسـت      . قدرت بدون اقتدار درونی یک توهم است       

تصـور  . بشري خدمت نکرده، بلکه در هوشیاري نژادي بستر گرفتـه اسـت  دروغی که به نژاد 

تو بر این است که اقتدار درونی از فردیت و جدایی می آید، در حالیکه بهـیچ وجـه ایـن طـور     

بـا وجـود   . جدایی از خداوند و از ابناء بشر، علت العلل همۀ رنج ها و کج روي هاست. نیست

ظـاهر مـی شـود، و سیاسـت، اقتصـاد و حتـی برخـی از         این جدایی، در قالب و هیئت اقتـدار 

  .باورهاي شما این دروغ را تحکیم می کند

این دروغ سنگ پایۀ همه جنگ ها و هم مبارزات طبقاتی که منجر به جنگ می شود، همـه          

خصومت هاي میان نژادي و طبقاتی، همۀ قدرت طلبی ها که منجر به خصومت می گردد، همـۀ  

صی و رنج ها و همۀ مبارزات درونی که منجر به رنج و محنت مـی شـود،   کشمکش هاي شخ

  .می باشد

با وجود این شما با پافشاري به دروغ می چسبید، صرفنظر از اینکه این دروغ شما را بـه         

حقیقـت را بشـناس و   : اگرچه نهایت آن نابودي شما است ولـی ایـن را بـدان    –کجا می کشاند 

  .دهد و رها می سازد حقیقت تو را نجات می

  .در عالم خلقت جدایی وجود ندارد، نه از خداوند نه از یکدیگر و نه از هیچ پدیدة دیگري        
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و من بطور مکرر به . این حقیقت بارها و بارها در البالي خطوط این کتاب تکرار می شود        

  .آن برمی گردم

ز جدا نیستی و همین موجب نجـات دنیـاي   طوري عمل کن که گویی از هیچکس و هیچ چی       

  .فردا می شود

این باالترین رمز زندگی است و پاسخی است که بشر میلیون ها سال است در جستجوي        

این راه حلی است که براي آن تالش کرده و زحمت کشیده و براي یافتن آن دعـا  . آن می باشد

  .نموده است

  .یز جدا نیستی و این دنیا را نجات خواهد دادطوري عمل کن که تو از هیچ چ        

سعی کن این را بفهمی که باید براي منافع مشترك و نه برتري و تفوق بر دیگري تـالش          

  .کنی

ابتدا ایـن زن هـا بودنـد کـه     . اجازه بده به آن برگردم. متشکرم، موضوع را کامالً متوجه شدم      

ون روند معکوس شده، تا مردهـا قـدرت را از چنـگ رهبـران     بر مردها تسلط و تفوق داشتند و اکن

  .زنِ قبایل، یا طوایف بربایند

  .آنها از حربۀ ترس استفاده کردند چون این تنها وسیله اي بود که داشتند. آري       

گـاهی  . مردها تا به امروز به این ترفند ادامـه داده انـد   .ولی، چیزي آنچنان عوض نشده است       

بـویژه اگـر   . استفاده کنند، متوسل به تـرس مـی شـوند   منطق تی قبل از اینکه از توسل به اوقات ح

گاهی به نظر می رسد ایـن کیفیـت   .) یا ملت بزرگ تر یا قوي تري باشند( مردانِ بزرگ تر، قوي تر،

  .اقتدار قدرت است. به نظر آنها قدرت حق است. آنها فرورفتهسلول هاي در تاروپود مردها و در 

  .آري، روند، از واژگون شدن سیستم مادرساالري تا کنون همواره همین بوده است       

  این جابجایی چگونه صورت گرفت؟       
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آنچه مردها براي کسب قدرت در زمان استیالي زن ها باید انجام می دادند، این نبود کـه          

د، بلکه فقط الزم بـود مردهـاي   زن ها را قانع سازند که به مردها باید قدرت بیشتري داده شو

  .دیگر را قانع سازند

زندگی در آن دوران روند آرامی داشت و مردها به وضعیت و موقعیتی که داشتند عادت         

بنابراین کار آسانی نبود که یک مشت آدم بی قدرت عده اي بی قدرت نظیر خـود  . کرده بودند

  .عده اي ترس را کشف کردند را قانع سازند به دنبال قدرت بودند، تا آنکه

  .ترس تنها چیزي بود که زن ها روي آن حساب نکرده بودند       

. بـین مردهـا پاشـیده شـد     این ترس، همراه با بذر شک و تردیـد توسـط افـراد ناراضـی          

و توجه دیگـران نبودنـد و جثـه    » عالقه«پاشیدگان این بذر مردانی بودند که بهیچ وجه مورد 

دقیقاً همان هایی که زن ها کوچکترین توجـه را بـه ایشـان     –یرمردانه داشتند اي ضعیف و غ

  .ندارند

بنابراین تالش کردنـد  . مردان ناراضی باید از تنها حربه اي که داشتند استفاده می کردند       

بذري که آنها پاشیدند این بود، از کجا که زن ها تـا  . از بذرهاي شک و تردید ترس را بیافرینند

نون درست عمل کرده باشند؟ از کجا معلوم است که آنها در ادارة امور دنیا روش صـحیحی  ک

. و نژاد بشري را به نابودي و سقوط نکشانده باشد –داشته اند؟ از کجا که سیاست آنها دنیا 

هرچـه باشـد زن هـا بـا     . این چیزي بود که بسیاري از مردها تصورش را هـم نکـرده بودنـد   

  تقیم داشتند، و آیا تجسد فیزیکی جنبه هاي متعالی ذات حق نبودند؟خداوند ارتباط مس

  .تعلیمات به قدري قوي و به قدري نافذ بود که مردها انتخاب دیگري نداشتند        

تربیت نااهـل را چـون گردگـان    «چیزي که همه جامعه درك می کرد و قبول داشت نظریه         

تجربه اي که داشتند می دانستند که بعضـی از بچـه    همۀ مادرها براساس. بود» برگنبد است
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از آب در می آیند، به ویـژه بچـه   » نااهل«ها صرفنظر از اینکه پدر و مادر چقدر زحمت بکشند 

  .هاي پسر که قابل کنترل نبودند

  .بنابراین اسطوره اي خلق شد        

الهه خـوبی فرزنـدي بـه دنیـا     یک روز این افسانه در همه جا پخش گردید که الهه مادر،          

هرچه مادر تالش کرد زحماتش به جایی نرسید تا به آنجا کـه  . آورد که بعدها پسر نااهلی شد

  .روزي پسر علیه تخت و تاج مادر قیام نمود

مـادر فرزنـدش را   . قبول این اسطوره حتی براي مادرهاي مهربان و ایثارگر مشکل بـود          

راند ولی پسر به قیافه هاي مبدل مرتب ظاهر می شد، گـاهی حتـی   طرد کرد و از منزل بیرون 

  .در هیئت خود مادر

ما از کجا بدانیم کـه الهـه   «این افسانه براي مردها سؤالی را پیش آورد و آن این بود که         

این ممکن است همان پسر نااهل باشـد کـه اکنـون بـزرگ شـده و مـی       . مادر، الهه واقعی است

  .»ریب دهدخواهد ما را ف

با این نقشه و تخطئه مردها، مردهاي دیگر را نگران و سپس خشمگین کردند که چـرا زن          

  .ها نگرانی آنها را جدي نمی گیرند و بعد شروع به انقالب نمودند

همین طور قانع کردن زن هاي قبیله کـه  . کار دشواري نبود» نااهل«اختراع اسطورة بچه        

ضمناً مشکل نبود به دیگران این مـادر را قبوالنـد کـه    . موجودي وجود دارد امکان وجود چنین

  آیا مردها جنس پست تر نبودند؟: این بچۀ نااهل پسر بود

اگر بچه نااهل پسـر بـود و اگـر آن    . این نقشه طرح ریزي شد تا اسطوره اي بوجود آورد       

ـ » نااهل«آدم  چـون،  . دازد؟ مسـلماً نـه یـک الهـۀ زن    مرد بود به چه کسی نیاز بود تا او را بران

مردها با زرنگی این را مطرح کردند که وقتی موضوع خرد، بصـیرت، پـاکی، شـفقت، برنامـه     

با وجـود ایـن   . ریزي و تفکر پیش می آید، هیچکس در برتري و شایستگی زنان تردیدي ندارد
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ـ       ک مـرد نیـاز   در موضوعاتی که به خشونت و قدرت سبعانه ارتباط پیـدا مـی کنـد آیـا بـه ی

  نیست؟

همراهـان زن را ایفـا مـی کردنـد و بـه       –قبالً در اسطوره الهه زن، مردها نقش اسـکورت         

ولی اکنون به مردي نیاز بود کـه بتوانـد بـیش از ایـن انجـام      . عنوان خدمه خدمت می نمودند

یر بنیـادي  این تغی. وظیفه کند، مردي که بتواند از الهه زن حمایت کند و دشمن را شکست دهد

یک شبه صورت نگرفت بلکه در طول سال هاي متمادي، بتدریج، و آهسته و آهسـته، جوامـع   

در اسطوره هاي خود به مرد نه تنها به صورت یک اسکورت بلکه یک حمایت کننده اشاره می 

کردند، چون اکنون که فردي بود که از الهه زن پشتیبانی کند، پس وجود او بطور حـتم مـورد   

  .تنیاز اس

از آن پس، دیگر صعود مرد از مقام حامی و پشتیبان به شریکی در حد و مسـاوي بـا زن          

باین ترتیب الهه مرد بوجود آمد و براي مدتی الهه زن و مرد در . جهش عظیمی بشمار نمی آمد

  .کنار هم بر اسطوره ها حکومت می کردند

نیـاز بـه حمایـت و بـه     . برتري داده شـد پس از آن بتدریج به مردها نقش هاي مهم تر و        

لذا عشق جدیـدي در ایـن اسـطوره هـا شـروع بـه       . اقتدار، جایگزین نیاز به خرد و عشق شد

این ضمناً عشقی بود که آنچـه  . شکفتن کرد، عشقی که با قدرتی حیوانی از زن حمایت می کند

ن حسـد مـی ورزیـد،    را حمایت می کرد تحت ملکیت خود در می آورد، عشقی بود که به الهۀ ز

عشقی بود که دیگر در خدمت خواسته ها و تمایالت زنانه نبود، بلکه براي آن می جنگید و بـه  

  .خاطر آن کشته می شد

الهـه زن جنـگ ومبـارزه     افسانه هایی دربارة خدایان قدرت که در راه زیبایی بی منتهاي        

  .بوجود آمد می کردند، شروع به رشد کرد، و به این ترتیب خداي حسد
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چندي نگذشت که حسد خدایان نه تنها به الهه ها  بلکه به کلیه مخلوقات در کلیه قلمروها         

  .آنچه این خدایان طلب می کردند عشق به آنها بود و نه هیچ الهۀ دیگري. نفوذ کرد

پرقـدرت  باتوجه به اینکه مردها پرقدرت ترین نوع مخلوقات بشمار می رفتند و خـدایان          

بحـث و گفتگـویی در مـورد اقتـدار و برتـري آنهـا در       ترین مردها بودند، بنابراین دیگر جاي 

  .اسطوره هاي جدید باقی نماند

داستان هایی دربارة آنهایی که نسبت به این قدرت جدیـد، بحـث و گفتگـو مـی کردنـد و             

  .خشم بوجود آمدنهایتاً بازنده بودند، شروع به رشد کرد و به این ترتیب خداي 

بزودي کل ایدة مربوط به خدایان دچار انحراف و تخریب شد، و الهـه هـا بـه جـاي آنکـه             

  .منبع عشق باشند منبع همۀ ترس ها و هراس ها شدند

عشق بـی پایـان مـادر نسـبت بـه       –الگوي عشق که به مقدار قابل مالحظه اي زنانه بود        

ا عشق توأم با حسد و خشم خداي ناشـکیبا و طلبکـار کـه    فرزند، و حتی عشق زن به شوهر ب

  .تحمل هیچگونه دخالت، الابالی گري و خطایی را از جانب زن نداشت،  جابجا شد

لبخند الهه شفقت، که عشق بی منتها را تجربه می کرد و با مالیمت تسلیم قوانین طبیعـت         

قـوانین طبیعـت و از    اي تسلط برايمی شد، با قیافۀ خشن و عبوس خداي بدون خنده که ادع

  .آن بیشتر عشق محدود را داشت، جابجا گردید

این خدایی است که امروز پرستش می کنی و این بود چگونگی تغییر روند پدیـده هـا، از          

  .آنچه بود به آنچه به صورت امروزي در آمد

  ورت از بیان این نکات چه بود؟ولی منظ. آنچه گفتی واقعاً حیرت انگیز و شگفت و جالب بود      

» قـدرت «این مهم است بدانی که تو مخترع و مبدأ همۀ این داستان ها بودي، این عقیده که        

حرف اول را می زند، یا اینکه قدرت اقتدار است، توسط افسانه هاي مذهبی کـه مردهـا مبتکـر    

  .آن بودند درست شد

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://www.irpdf.com/
http://www.irpdf.com/


 
٥٣ 

نبۀ تصوري داشت ولی چیزي که تـو سـال هـاي    خداي خشم، حسادت و خشونت ابتدا ج        

عـده اي از شـما هنـوز هـم ایـن      . سال به تصویر بکشی کم کم به صورت واقعیت در می آیـد 

چیزها را واقعی می دانید، در حالیکه این  اسطوره ها کوچکترین ارتباطی با واقعیت نهـایی، و  

  .آنچه در اینجا مطرح می شود، ندارد

  رح می شود؟اینجا چه چیز مط       

اینکه روح همواره باالترین تجربه اي را که می تواند از خودش به تصویر بکشـد، آرزو          

  .واقعیت دهد –در تجربه اش  –تا به خودش  –روح براي همین به دنیا آمد . می کند

و چون خود را در آنها غرق  –همه نوع لذاتی را  –روح سپس لذات نفسانی را کشف کرد        

  .کرد، بتدریج لذات معنوي را به فراموشی سپرد

ممکـن اسـت آنهـا را مجـدداً     . اجازه بده برگردیم به مطالبی که قبل از این گفتگو با هم داشـتیم       

  تکرار کنی؟

مسئله . ما از مطلبی دور نشدیم که به آن برگردیم، ما همه چیز را با هم در نظر می گیریم      

  .کامالً ساده است

روح . این است که خود الهی تو را متجلی سـازد  –علت و زور او به جسم  –هدف از روح        

  .او آرزو می کند خودش و تجربه اش را بشناسد. شوق بسیاري به این کار دارد

خـدایی  . این درواقع خداوند است که اشتیاق دارد از طریق بنده اش خودش را تجربه کند       

روح ابزاري است که . نکته در همین جا است. مده، خداي واقعی نیستکه در کتب تاریخ شما آ

  .من خودم را بیان و تجربه می کنمتوسط آن 

  نمی کند؟محدود آیا این، تجربه تو را        

تو می توانی در هـر سـطحی   . این بستگی به تو دارد. آري می کند، مگر آنکه نخواهد بکند       

کسانی بوده اند که تجلیات بزرگی را انتخاب کرده انـد  . ربه کنیکه انتخاب کنی خداوند را تج
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افرادي نظیر موسی و مسیح هم بوده اند که در باالترین سـطح ممکـن   . خداوند را تجربه کنی

  .خداوند را تجربه کرده اند، ولی نظیر مسیح در تاریخ کم نداشته ایم

  و ساخته دست پروردگار نیست؟آیا مسیح باالترین نمونۀ فرد متعالی نیست؟ آیا ا      

آري، همین طور است، ولی او یگانه فردي نیست که به باالترین درجۀ معنویـت و تعـالی         

  .مسیح ساخته دست پروردگار هست، ولی نمونۀ منحصر بفرد نیست. رسیده باشد

بـا   .تو همـان مـن هسـتی در هیئـت فعلـی ات     . همۀ افراد به تصویر خداوند خلق شده اند       

چون براي من نه محدودیتی وجـود  . وجود این در مورد اینکه مرا محدود می کنی نگران مباش

آیا تصور می کنی هیئت و شکل تو تنها فُرمـی باشـد کـه    . دارد، نه تاکنون وجود داشته است

آیا تصور می کنی تو تنها موجودي هستی کـه نفخـۀ الهـی بـه او دمیـده      . من انتخاب کرده ام

  شده؟

به تو بگویم، مرا در شمیم همۀ گل ها، در رنگین کمان، در هر اختـر تابنـاك و در ذره ذره          

  .کائنات می توانی بیابی

مرا در زمزمۀ باد، در گرمی خورشید، در فردیت منحصر بفرد هر موجود، در کمال اعجاب        

یت خرگـوش  مرا در شـکوه صـعود عقـاب، در معصـوم    . انگیز دانۀ برف می توانی کشف کنی

  .صحرایی، در جسارت و جرأت شیر، و خرد اندیشمندان قدیم می توانی مشاهده کنی

تو نمی دانی من کیستم، فقط تصور می کنی . من در هیچ قالب و الفاظی به بیان نمی آیم        

  .یعه گذاشته شددتو به و» نوع«تصور نکن که جوهر هستی فقط در . می دانی

همـه  . مـن همـه چیـز هسـتم    . مۀ مخلوقات و در کلّ کائنات وجـود دارد جوهر هستی در ه       

چیزي نیست که من در آن نباشـم،  . تمامیت فطرت من است. فراگیر به نوعی مرا بیان می کنند

  .و چیزي که من در آن نباشم وجود ندارد
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ز خـود  هدف من از خلقت ابناء بشر این بود که به عنوان خالق تجربـۀ خـود، تجربـه اي ا          

  .داشته باشم

  عده اي این را درك نمی کنند ممکن است بیشتر توضیح دهی؟      

یکی از جنبه هاي خداوند که مخلوقات معینی می توانستند متجلی سازند، جنبۀ خالقیـت          

مـن خـالقی   . من الهه هاي ذکر شده در اسطوره ها نیستم. من خداي اسطوره هاي شما نیستم

  .با وجود این من انتخاب می کنم خود را در تجربه ام بشناسم. کندهستم که خلق می 

که من کمال وجودي ام را از طریق یک دانۀ برف، و جمال بی منتهـاي خـود را    همان طور        

  .به قدرت خالقه خود نیز از طریق تو نظاره می کنم. از طریق گل سرخ مشاهده می کنم

ه کرده ام تا آگاهانه تجربه خود را خلـق کنـی، و ایـن همـان     من  به تو این قدرت را افاض       

  .قدرتی است که خودم دارم

من همه کماالت و خصائل خود را در  تو به ودیعه گذاشته ام، همۀ کیفیـاتی کـه در سـایر           

تو از حـس آگـاهی   : مخلوقات و پدیده هاي طبیعی وجود دارد در تو هم هست و عالوه بر آنها

  .همۀ این مواهب برخورداريشناخت براي درك و 

و این باالترین مواهب است، چون تو از بـودن  . آگاهی برخوردار هستی –پس تو از خود        

  .دقیقاً نظیر من –و هستی خود آگاه هستی 

  .من نسبت به ذات واقعی خود آگاهی دارم      

  .منظورم از بیان جملۀ من هستم آنچه هستم، همین بود      

  .تو بخشی از من هستی که آگاهی تجربه شده است      

  .من هستم) و آنچه من از طریق تو تجربه می کنم(و آنچه تو تجربه می کنی       

  .من در حال خلق مکرر خود می باشم      
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به این گونه که هریک از شما تصـمیم مـی   . شما هم در هر لحظه در حال خلق خود هستید      

شما به طور جمعی، و بـه طـور مشـترك    . کیست، و آن را تجربه می کند گیرد خود واقعی اش

  .این کار را انجام می دهید

و من در مقام خالق از آنچه شما و کل مخلوقات انتخاب می کنیـد باشـید، انجـام دهیـد و            

  .داشته باشید، آگاهم

هـم و در لحظـۀ دیگـر دارم    چگونه می شود تو از آنچه من انتخاب می کنم، هستم، انجام می د      

  .آگاه باشی، چه رسد به اینکه از انتخاب کل نژاد بشري آگاه باشی

آنچه را که تو می خواهی باشی، انجـام  . تو از پیش انتخابت را انجام داده اي. ساده است       

  .دهی یا داشته باشی، از پیش انجام داده اي، تو در حال حاضر هم در حال انتخاب هستی

  .می بینی؟ چیزي به نام زمان وجود ندارد      

  .ولی ارزش دارد که مجدداً مطرح نمایی. این را قبالً هم مطرح کردیم      

گذشته، حال و آینده، مفاهیمی هستند که تو ابداع کـرده اي تـا زمینـه اي فـراهم آوري و            

  .ي هم قرار می گرفتندوگرنه همه تجارب تو رو. تجربه فعلی ات را در آن چارچوب قرار دهی

فقط تو ایـن را   –زمان اتفاق می افتند » در یک«یعنی  –در واقع تجارب روي هم می افتند         

  .نمی دانی تو خودت را در صدف مفاهیم پنهان کرده اي که کل واقعیت را می پوشاند

هرچیـز،  . اق می افتـد نکته اي که در اینجا الزم به ذکر است این است که همه چیز فوراً اتف       

و همیشـه هـم ایـن را مـی     » چـه بـوده ام  «و » چه هسـتم «، »چه خواهم بود«بلی من می دانم 

  .دانستم

  .پس می بینی که راهی براي آنکه تو مرا دچار شگفتی کنی وجود ندارد        

خـود  بوجود آمد تا تو به گوهر ذات خود پی ببري و  –نمایشنامۀ جهانی فانی  –قصۀ تو        

  .واقعی ات را تجربه کنی
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ضمناً داستان خلقت به گونه اي طرح ریزي شده تا تو فراموش کنی که هستی براي آنکه        

  .خود واقعی ات را مجدداً خلق کنی

پـا   ٦هـم اکنـون   اگر من . کنمخلق چون اگر خود واقعی ام را تجربه کنم دیگر نمی توانم آنرا       

پـا، قـد داشـته    ٦از کمتـر  پا قد دارد خلق کنم، مگر اینکه ٦توانم فردي که قد داشته باشم دیگر نمی 

  .دارمکه  تصور کنم باشم یا 

دوسـت دارد  ) خداونـد (و چـون روح   –تو خیلی خوب درك کـردي  . دقیقاً همین طور است       

و راه ) بنـدگان خـدا  (خود را به عنوان خالق تجربه کند، و چون همه چیز از قبل خلق شده، مـا  

  .اینکه راهی براي فراموش کردن کل داستان خلقت خود بیابیمچاره ئی نداشتیم جز 

چگونه سعی داریم فراموش کنیم که همۀ مـا یکـی   . در حیرتم که ما چگونه راهی را پیدا کردیم      

چگونـه  . هستیم و چون به تصویر خداوند خلق شده ایم، پـس همـۀ کیفیـات او را دارا مـی باشـیم     

  این چنین هیپنوتیزم شده باشیم؟ممکن است 

این زندگی در عـالم  . تو درست روي دلیل مخفی براي کل زندگی فیزیکی، انگشت گذاشتی       

و به حق این اتفاق افتاده، چـون هـر    –. فیزیکی است که این چنین همۀ شما را هیپنوتیزم کرد

  .چه باشد زندگی، ماجرایی بسیار شگفت انگیز است

دنیاي فیزیکی به ما کمک کرد تا فراموش کنیم، آن چیزي است که برخـی از شـما    آنچه در       

اصل خشنودي می نامید باالترین مرتبه خشنودي مرتبه اي است که شما در تجربه اي که هم 

اکنون و همین جا دارید، گوهر الهی خود را خلق کنید، و بعد در مراتب گوناگون به طور مکـرر  

  .در مراتب عالی تر بپردازیددر مکرر به خلق مجدد 

. مراتب پایین ترِ خشنودي مرحله اي است که شما خود واقعی تان را فرامـوش مـی کنیـد          

البته مراتب پایین تر را نباید محکوم کرد چون بدون آن تو نمی توانسـتی مرتبـۀ بـاالتري را    

  .تجربه کنی
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را فرامـوش کنـی   خود واقعی ات ب شود تو درست مثل این می ماند که ابتدا لذایذ نفسانی سب      

  .و بعد همین نفسانیات وسیله و چاره اي شود که از طریق آن ما دوباره به یاد بیاوریم که هستیم

و به کار بردن تمنیات نفسانی به عنوان جاده اي براي آنکه مـا خـود   . خوب متوجه شدي       

انرژي حیـات در سراسـر بـدن میسـر مـی       واقعی مان را به یاد بیاوریم، از طریق بیدار کردن

  .گردد

انرژي حیات در امتداد ستون درونی هستی اوج می گیرد تا به ناحیه اي برسد که تـو آن         

. این منطقه اي است درست پشت پیشانی بین دو چشم و باالي ابروها. را جسم سوم می نامی

تا این انرژي در سراسر بـدن   وقتی تو انرژي حیات را به حرکت در می آوري، سبب می شوي

  .به جریان بیفتد

  این چگونه اتفاق می افتد؟      

تو در واقع جادة درونی را براي چاکراها آمـاده   . تو به کمک فکر این کار را انجام می دهی       

وقتی انرژي درونی به طور مکرر به جریان افتاد، احساسی متعالی بر تو حاکم می . می سازي

جود همۀ اینها تو شوق و تمایلت را نسبت به غرایز نفسانی از دسـت نمـی دهـی و    با و. شود

چون انسان تا مراتب پـایین را طـی و تجربـه نکنـد نمـی      . کوشش هم در این راستا نمی کنی

وقتی به مراتب متعالی وجود می رسی، بایـد مجـدداً   . تواند مراتب باالتر را درك و تجربه کند

  .ی تا لذت اوج گیري به مراتب متعالی را تجربه کنینزول و سقوطی داشته باش

تو با این عمـل انـرژي را در سراسـر وجـودت بـه      . این ضرباهنگ مقدس کل زندگی است       

  .حرکت در می آوري

تو در مراتب و به شکل هاي نازل تري تجسد پیدا می کنی، و بعد به مراتب باالتر صـعود         

تبه رسیدي به طور کامل آن را تجربه می کنی، و بعد تصمیم مـی  و وقتی به باالترین مر. کنی

  .گیري چه چیز را تجربه کنی و در قلمرو نسبیت براي تجربۀ آن به کجا بروي
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تجربه کنی و در آن صورت تو ممکن است تصمیم بگیري مجدداً خودت شوي و خودت را        

  .یممکن است دوباره حرکت را بر مدار چرخ کیهانی شروع کن

  نیست؟» چرخ کارمائی«آیا این چیزي شبیه       

. چیزي به نام چرخ کارمائی به گونه اي که تـو بـه تصـویر کشـیده اي وجـود نـدارد      . نه      

بسیاري از شما تصور می کنید که دنیا دنیاي تقاص و مکافات است و شما در این دنیـا زجـر   

نه مـی کوشـید تـا عمـل زشـت مجـددي       می کشید تا بدهی اعمال گذشته را بپردازید و شجاعا

ایـن طـرز فکـر    . این همان چیزي است که عده اي از شما چرخ کارمائی می نامیـد . انجام ندهید

چون در هر دو آنها، بشـر بـه صـورت    . اختالف چندانی با نظریه مذهب شناسان غربی ندارد

بـاالتر   گناهکار ناچیزي دیده می شود که در جستجوي تطهیر روح بـراي حرکـت بـه سـطوح    

  .معنوي است

چـون در آن  . از طرف دیگر تجربه اي را که من اینجا عنوان نمودم، چرخ کیهانی می نـامم        

چرخ کیهانی فقط واقعیـت  . وجود ندارد» تطهیر«نشانی از بی ارزشی، مدیون بودن، تنبیه، یا 

  .نهایی یا آنچه ممکن است کیهان شناسی عالم بنامی را توصیف می کند

یا آنچه من گاهی بر آن عنوان فرایند می گذارم که توصیف کننده . این چرخه زندگی است       

بدون آغاز و بدون انتها بودن ماهیت اشیاء و ادامـه دار بـودن جـاده اي اسـت کـه از هرچیـز       

  .شروع و به آن ختم می شود، جاده اي که در آن روح با خشنودي مسیر ابدیت را طی می کند

باهنگ مقدس زندگی است که به کمک آن تو انـرژي ربـانی را بـه حرکـت در مـی      این ضر       

  .آوري

هدف تو از ابتدا هم این بـود کـه بـه همـه چیـز      . چقدر راحت و روشن همه چیز را درك کردم      

  .شفافیت ببخشی
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اصـالً چگونـه مـی توانـد وجـود      . در چرخۀ کیهانی وجـود نـدارد  » بلندي«و » پستی«در واقع       

  .اشته باشد؟ این چرخ است نه نردباند

بنابراین چیزهـایی را کـه   . عالی بیان کردي، عالی به تصویر کشیدي و عالی درك نمودي       

غرایز پست، ابتدایی، یا حیوانیِ انسان می نامی محکوم نکن بلکه محترم بشـمار و بـه عنـوان    

  .ولیه ات برگردي، احترام بگذارجاده اي که از طریق آن و به کمک آن تو می توانی به منزل ا

آنچه را مقدس اسـت بـا آنچـه    . هیچ دلیل ندارد که تو خود را از لذایذ زندگی محروم کنی       

مقدس نیست در هم بیامیز چون از طریق درك مراتب نازله است که تو می توانی بـه عظمـت   

مادیـات و معنویـات در   زندگی، نفی جنبه هاي مادي نیست بلکه قبـول  . مراتب باالتر پی ببري

  .کنار هم و ارج گذاشتن به همۀ مواهب حیات است

      

      

        

  

       

       

تو گفتـی کتـاب دوم بـه حقـایق فـوق       است درباره مرگ چند دقیقه اي صحبت کنیم؟ ممکنآیا       

تـو   بسیار خـوب، در صـحبت هـایی کـه بـا هـم داشـتیم،       . طبیعه، به حقایق عالم وجود می پردازد

مطـرح نکـردي اجـازه بـده      –و اینکه بعد از آن چه اتفـاقی مـی افتـد     –مطالب زیادي درباره مرگ 

  .اکنون به این موضوع بپردازیم

  بسیار خوب، چه چیزي می خواهی بدانی؟        

  وقتی ما می میریم چه اتفاقی می افتد؟        

٣ 
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  تو انتخاب می کنی چه چیزي اتفاق بیفتد؟         

  منظورت این است که آنچه ما انتخاب می کنیم همان چیزي است که اتفاق می افتد؟        

  آیا تصور تو بر این است که بعد از مرگ، چیزي خلق نمی کنی؟         

  .خبر ندارم به همین دلیل از توسؤال کردم         

که خـود چیـز    –ه اي کردولی می بینم که فراموش . بسیار خوب، از قضا این را می دانی        

  .همه چیز آنطور که باید و شاید پیش رفته است –مهمی است 

  آیا این توصیف کافی بود؟. وقتی تو می میري، عمل خلقت را رها نمی کنی       

  بله       

  بسیار خوب       

. یـري را رها نمی کنی این است که تو هرگز نمی م دلیل اینکه تو پس از مرگ فرایند خلقت       

. و حیات نمی توانـد خـالی از حیـات باشـد    . چون تو، عین هستی می باشی. نمی توانی بمیري

  .بنابراین تو نمی توانی بمیري

  .تو به زندگی ادامه می دهی –بنابراین پس از مرگ چنین اتفاق می افتد        

. ن را ندارنـد چـون تجربـه مـرد    –به همین جهت آنهایی که مرده انـد آنـرا بـاور ندارنـد            

  ).چون واقعاً هم زنده هستند(برعکس آنها زنده بودن را احساس می کنند 

روح می بیند که جسم بی جان، و از حرکت بازایستاده گوشه اي افتاده است، در حالیکـه         

روح احساس می کند که بر همه آفاق و . روح اوج می گیرد و از باال همه چیز را نظاره می کند

و چنانچه هرچیز خاصی را آرزو کنـد، فـوراً آنـرا    . بر کل محیط اطرافش احاطه دارد هم زمان

  .تجربه می کند

براي نمونه اگر این فکر به ذهن روح برسد که چـرا جسـم مـن حرکـت نمـی کنـد، فـوراً                 

  .خودش را در باالي سر جسد می یابد که دارد با کنجکاوي به جسم بی جان نگاه می کند
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اگر کسی وارد اطاق شود و براي روح این سؤال پیش بیاید که او کیست؟ فوراً خود را در        

بنابراین، در کوتاه مدت روح متوجه می شود که مـی توانـد   . کنار یا مقابل آن شخص می یابد

  .با سرعت فکرش به هر کجا که اراده کند، برود

و مدت زمانی طول نمی کشـد کـه   . یرداحساس بی بدیلِ رهایی و سبکی، روح را فرا می گ       

  .روح به این پروازهاي سبکبال به کمک فکر عادت می کند

اگر روح بچه هایی داشته باشد و به آنها فکر کند، فوراً در همانجایی کـه هسـتند آنهـا را           

 بنابراین، روح در می یابد که با سرعت فکرش می تواند نه تنهـا در هـر کجـا کـه    . پیدا می کند

  .میل کند حاضر شود، بلکه همزمان در دو یا سه، یا پنج جا باشد

در این مکان ها روح می تواند همزمان، پدیده ها را مشاهده کند و فعالیت هایی را، بـدون         

سپس می تواند به هر یک از مکان هاي قبلـی بـا تمرکـز ذهـن     . زحمت یا سردرگمی هدایت کند

  .مجدداً برگردد

ر زندگی بعدي به یاد می آورد که چه چیزهایی را بهتر است در ایـن زنـدگانی بـه    روح د        

و اینکه همه تأثرات توسط فکر خلق می شوند وتجلی پدیده هـا، نتیجـۀ قصـد و     –یاد بیاورد 

  .اراده است

  پس من روي هرچه با قصد و اراده تمرکز کنم، بصورت واقعیت در می آید؟       

تنها تفاوت موجود  سرعتی اسـت کـه تـو بـه کمـک آن نتیجـه را       . طور استدقیقاً همین         

در قلمرو روح . در زندگی فیزیکی ممکن است وقفه اي میان فکر و تجربه باشد. تجربه می کنی

  .وقفه اي وجود ندارد، و نتایج فوري هستند

نترل کنند، چون آنچه بنابراین ارواح تازه عزیمت کرده یاد می گیرند دقیقاً افکارشان را ک       

بطـور لفظـی اسـتفاده کـردم تـا      » یادگیري«من از کلمۀ . را به تصویر بکشند، تجربه می کنند

  .واژه بیاد می آورند واژه صحیح تري است. عملی
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چنانچه ارواح تجسد یافته یاد می گرفتند افکار خود را به سـرعت و کـارائی ارواح عـالم           

  .آنها تغییر می کرد باال کنترل کنند، کل زندگی

در خلق واقعیت فردي، تحت اختیار گرفتن افکار یا آنچه عده اي دعا می نامند، همه نقشی        

  را ایفا می کنند؟

  دعا؟       

بنـابراین فقـط بـه چیزهـاي خـوب و      . کنترل فکر باالترین شکل دعا محسوب مـی شـود          

حتی در لحظاتی که همه چیـز تـار و تیـره    . کنبه منفی ها و تاریکی ها فکر ن. درست بیندیش

فقط کمال اشـیاء را سـعی کـن ببینـی و شـکرگزار       –به ویژه  در این لحظات  –بنظر می آید 

  .باشی و ببین تجلی کدام کمال را در مرحله بعدي می توانی انتخاب کنی

و در ایـن   با پیروي از این فرمول تو آرامش را پیدا خواهی کـرد، بـه آرامـش مـی رسـی            

  .آگاهی شادي و نشاط را خواهی یافت

  .چه مژده شادي بخشی دادي خوشحالم که من وسیلۀ رساندن این پیام هستم      

مواقعی شفافیت ذهن تو بیشتر از سایر . خوشحالم که آمادگی پذیرش این خبر را داشتی       

ه باشد، و سـوراخ هـاي   مواقع است، درست مثل یک صافی که از آن ناخالصی ها بیرون نرفت

  .بیشتري در آن باز شود

  .چقدر خوب موضوع را مطرح کردي      

  .نهایت سعی ام را می کنم        

روح ها پس از خروج از جسم فـوراً متوجـه مـی    . اجازه بده مجدداً  آنچه گفتم تکرار کنم        

ند فوراً آنرا خلـق و تجربـه   شوند که باید کامالً مراقب افکار خود باشند چون به هرچه بیندیش

  .می کنند
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در مورد روحی که در جسم است نیز این مصداق دارد، با این اختالف کـه نتـایج معمـوالً           

در دنیاي فیزیکی اختالف میان فکر و خلقت ممکن است روزهـا، هفتـه   . آنقدر فوري نمی باشند

وهم را بوجود می آورد که اشـیاء  و این اختالف، این ت –ها، ماه ها و حتی سال ها طول بکشد 

این نوعی توهم است که سـبب مـی   . بر شما حادث می شوند، و نه به علت شما، پدید می آیند

  .شود شما فراموش کنید که بوجود آوردندة حوادث هستید

چون اصل خود . همانطور که قبالً توضیح دادم این فراموشی، بخشی از روند خلقت است       

ی نمی توانی گوهر ذات خود را بیابی، بنابراین توهمی که باعث فراموشی مـی  را فراموش نکن

  .شود، تأثیري است که عمداً بوجود آمده

زمانی که بدن را ترك می کنی ارتباط فوري میان فکر و خلقت موجـب حیـرت شـدید تـو            

  .خواهد شد

نده است، چـون کـم کـم بیـاد     تکان اولیه بسیار شدید و بعد کامالً لذت بخش و خشنود کن       

  .می آوري که توئی که سبب خلق تجربه خود می شوي و نه تأثیرپذیر از آن

میان فکر و خلقت این همه اختالف زمانی وجود دارد و پس از مرگ ایـن  در زمان حیات چرا         

  اختالف بکلی از بین می رود؟

ز مرگ فاصـله اي بـین فکـر و خلـق     پس ا. چون تو در چارچوب و هم زمان عمل می کنی        

  .دور هستیاشیاء وجود ندارد، چون تو از پارامتر زمان 

  .در واقع همانطور که قبالً اشاره کردي زمانی وجود ندارد      

حاصل نقطه نظر » زمان«پدیدة . نه به صورتی که تو در عالم فیزیکی آن را درك می کنی       

  .دیدگاهی تو است

  گام حیات زمانی وجود دارد؟چرا به هن      
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تو زمان را با حرکت کردن به سوي آن با فرض کـردن، بـا دیـدگاه فعلـی ات بـه وجـود               

از این دیدگاه، تو به عنوان ابزاري که با آن می توانی تجربه هایـت را خیلـی کامـل    . آورده اي

هـم و نـه بـه آن     تر بررسی و جستجو کنی، و از طریق تقسیم کردن زمان به قطعـات جـدا از  

  .صورت یک رویداد واحد نگریستن، بوجود آورده اي

. زندگی یک رویداد واحد است، حادثه اي در کیهان که هم اکنون در حال اتفاق افتادن است        

  .این فرایند در همه جا یکسان است

  »ااینج«وجود ندارد جز » مکانی«زمانی وجود ندارد هرچه هست لحظه کنونی است        

  .اینجا و اکنون همۀ آن چیزي است که وجود دارد       

با وجود این تو انتخاب کردي عظمت و شکوه اینجا و اکنون را با کلیه جزئیات آن تجربه        

فقـط دو راه  . کنی، و خود ربانی ات را به عنوان خالق اینجا و اکنون آن واقعیت، تجربه نمایی

که به کمک آن می توانستی این کـار را انجـام    –شته تجربه دو ر –براي این کار وجود داشت 

  زمان و فضا. دهی

  .این فکر بقدري باشکوه بود که تو از خوشحالی منفجر شدي        

و در آن انفجار شادي فضایی بین بخش هاي تو بوجود آمد، و زمانی طول کشـید تـا تـو            

  .از یک بخش به بخش دیگر حرکت کنی

ایـن طـور   : ن ترتیب تو در واقع خود را چندپاره کردي تا به اجزاء خود نگاهی بیفکنیبای        

  .»تکه هایی تقسیم شدي«هم می توان تغبیر کرد که تو آنقدر خوشحال بودي که به 

  .و از آن زمان تاکنون مشغول جمع آوري آن قطعات هستی        

ع آوري قطعـات و کـاوش کـردن در ایـن     پس زندگی من روي هم رفته این است؟ کار من جمـ       

  جهت است که آیا عملم درست و منطقی است؟
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در واقع از طریق ابزاري به نام زمان است که تو موفق شدي قطعات را از هم جـدا کنـی،          

آنچه غیرقابل تقسیم است تقسیم کنی، صرفاً براي آنکه آن چه را خلق کرده اي کاملتر ببینـی   

  .و تجربه کنی

حتی زمانی که به یک جسم جامد در زیر میکروسـکوپ نگـاه مـی کنـی، آن را بهیچوجـه              

بلکه توده اي از میلیون ها جزء گوناگون می بینی که همه یـک بـاره در حـال     جامد نمی بینی

بـه همـین ترتیـب تـو از زمـان بـه        –اتفاق افتادن بوده و شیئی بزرگتر را بوجود می آورند 

  .وح خود استفاده می کنیعنوان میکروسکوپ ر

ایـن  . زمانی صخره اي بود مملو از اتم ها، پروتون ها، نوترون ها و اجزاء کوچکتر از اتم       

بـه  » اینجـا «اجزاء بگونه اي پیوسته در الگویی در حال چـرخش بودنـد هـر جـزء بـا ذره از      

بـه قـدري سـریع     می رفت، و زمانی براي این جابجایی صرف می شد، ولی این دوران» آنجا«

بود که صخره ظاهراً کوچک ترین حرکتی نداشت و سـرجایش محکـم و اسـتوار ایسـتاده، از     

  .تابش آفتاب استفاده می کرد، باران را جذب می کرد و اصالً حرکتی نمی کرد

  .»چیست؟آنچه در درون من در حرکت است «: صخره یکبار از خود پرسید       

  »این توهستی«: صدایی از درون گفت       

من که کوچک ترین حرکتی ندارم، هـر کسـی   . من؟ این غیرممکن است«: صخره پاسخ داد       

  .»می تواند این واقعیت را لمس کند

از دوردست بلی، از این فاصله به نظر می رسـد تـو شـیئی جامـد، بـی      « : صدا پاسخ داد       

وقتی از نزدیک بـه آنچـه    –می شوم  ولی زمانی که من به تو نزدیک تر. حرکت و ایستا باشی

متوجه می گردم آنچه تو را تشـکیل مـی دهـد، در     –در حال اتفاق افتادن است خیره می گردم 

چرخشی غیرقابل باور، از طریق زمان و مکان، در الگویی خاص کـه تـو را   . حال چرخش است

  .بوجود می آورد» صخره«به صورت شیئی به نام 
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تو در حرکت هستی و در عین حال ساکن می ! ر شبیه یک معجزه هستیبنابراین تو بیشت       

  .باشی

پس در این میان، کدام یک خطـاي حسـی اسـت؟ یکپارچـه بـودن،      «: صخره سپس پرسید       

  .ساکن بودنِ صخره یا تفرق و حرکت مولکول ها

دگار؟ یـا  صدا چنین پاسخ داد، می پرسی کدام خطاي حسی است؟ یکتایی، و سکون پرور        

  جدایی و حرکت مولکول ها؟

زیـرا ایـن صـخره اعصـار و     . را می سازمبرفراز این صخره من کلیسایم : پس گوش کن        

این علـم کیهـان شناسـی    . من همه چیز را به صورت یک داستان کوتاه بیان کردم. قرون است

  .است

ایـن حرکـت هـا روي    . باور زندگی رشته اي است از دقایق، در حرکتی سریع و غیرقابل        

باوجود این همانگونه  کـه در مـورد    .سکون جوهر هستی ذرات عالم تأثیري باقی نمی گذارند

اتم هاي صخره صداقت دارد، این حرکت فوق العاده سریع است که بـی حرکتـی بوجـود مـی     

نمـی  از دوردست تو تفرقی مشاهده نمی کنـی،  . آورد، آن هم  در مقابل چشمان حیرت زدة تو

مـن  . چون آنچه هست همه چیزي است که هست، و چیز دیگـري نیسـت  . تواند هم چنین باشد

  .حرکت دهنده بی حرکت هستم

از دیدگاه محدودي که با آن تو به همۀ پدیده ها نگاه می کنی، خودت را جـدا و مجـزا مـی          

کـه بـه طـور     بینی، و نه به صورت یک شی ء ایستا مشتمل بر بسیار بسـیار ذرات زنـده اي  

  .پیوسته در حرکت هستند

  .می باشند» واقعی«هر دوي این مشاهدات صحیح است و هر دوي این واقعیت ها        

 –بهیچ وجه نمی میـرم بلکـه وارد آگـاهی عـالم بـاال مـی شـوم        » می میرم«بنابراین وقتی من       

  .داینجا و آنجا، قبل و بعدي وجود ندار» فضا«یا » زمان«جایی که از 
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  .دقیقاً این طور است، خوب متوجه شدي     

  اجازه بده ببینم آیا می توانم آنچه گفتی تکرار کنم؟     

  بگو       

از یک دیدگاه وسیع، جدایی و تفرقی وجود ندارد، از دوردست همه چیز یک پارچه و کامل بـه        

یئی کامل مـی بینـی، ولـی    وقتی در پاي صخره قرار داري آنرا بصورت یک کل و ش. نظر می رسد

ذرات . اگر از خیلی نزدیک به آن نگاه کنی، چیزهاي زیادي درون آن در حـال اتفـاق افتـادن اسـت    

ایـن  . سـرعتی تحیرانگیـز در چـرخش هسـتند    تشکیل دهنده صخره با حرکتی غیرقابل بـاور و بـا   

ده مـی کنـی،   ذرات مشغول چه کاري می باشند؟ آنها صخره را به صورتی که تو از بیرون مشـاه 

  .در می آورند

نگاه می کنی حتی اگر بطور ادراکی آگاهی داشـته باشـی ایـن فراینـد را نمـی       وقتی به صخره      

. صخره در حال صـخره شـدن نیسـت   . در حال اتفاق افتادن است» اکنون«بینی، براي تو همه چیز 

  .صخره، صخره است که محکم و استوار در مقابل تو قرار دارد

ی اگر تو هوشیاري که از ذرات ملکـولی داخـل صـخره بـودي، خـود را در حـال چـرخش        ول       

مشاهده می کردي، و چنانچـه صـدایی بیـرون    » آنجا«و سپس در » اینجا«غیرقابل باوري، ابتدا در 

از صخره به تو می گفت، همه چیز فوري و یکباره در حـال اتفـاق افتـادن اسـت، او را دروغگـو و      

  .يشارالتان می نامید

با وجود این، اگر از دور به قضیه نگاه کنی، این عقیده که هر بخشی از صخره از بخش دیگـر        

ظـاهراً نادرسـت   . بر آن با سرعتی شگفت انگیز بطور دورانی در حرکـت اسـت  . جدا است و عالوه

 یـک   تـو فقـط   –از آن فاصله، آنچه تو از نزدیک شاهد آن هستی، قابل دیدن نیست . بنظر می رسد

  .چرخش نینداخته استچیز می بینی و آن دوران ها هم چیزي را به 
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این است که زندگی، مسـئله اي دیـدگاهی   . آنچه گفتی حقیقت دارد. مطالب را خوب گرفتی       

و . اگر به این واقعیت پی ببري شروع به درك و شـناخت واقعیـت عـالم بـاال مـی کنـی      . است

همه چیز در عالم خلقت بهـم پیوسـته و بهـم    : جود پی ببريموفق می شوي به رمز کل عالم و

  .گره خورده است

  .عالم هستی ملکولی از عالم باال است       

  .خیلی از موضوع دور نیستی        

  .می نامیم باز می گردیم» مرگ«و این به عالم باال است که ما پس از آنچه        

آن باز می گردي عالم کوچکی است از یک عالم بزرگتر، ولی حتی عالم باال که تو به . آري       

  .که درعین حال بخش کوچکتري از یک عالم بزرگتر است و این فرایند تا ابدیت ادامه دارد

اهللا بطور پیوسته در حال خلق خود هستیم، مکرراً در حال شـدن آنچـه    ةما در مقام خلیفـ      

  .ر نباشیم و چیز دیگري شویمتا روزي که دیگ... اکنون هستیم، می باشیم،

قبل از اینکه صخره، صـخره شـود،   . حتی یک صخره هم تا قیامت صخره باقی نمی ماند        

صـخره  . و در طی یک فرایند صدها هزار ساله بصورت صخره فعلی درآمـد . چیز دیگري بود

  .قبالً چیز دیگري بود و مجدداً چیز دیگري خواهد شد

تو چیـز دیگـري   . تو همواره آنچه اکنون هستی نبودي. ین مصداق دارددر مورد تو هم ا        

  .بازهم چیز دیگري هستی... بودي و امروز که با ابهت و کمال در اینجا ایستاده اي 

تـو  . قبالً چنـین چیزهـایی نشـنیده بـودم    . آنچه می شنوم واقعاً حیرت انگیز و شگفت آورست       

واقعـاً جالـب   . هایی که براي من قابل فهم باشد، بیـان کـردي   همه کیهان شناسی حیات را در واژه

  .بود

همه این صحبت، هنگامی پیش آمد کـه مـن ایـن سـؤال را     . اجازه بده به اصل قضیه برگردیم       

چگونه است که زمان وقتی ما در جسم مان قرار داریم وجود دارد ولی نـه هنگـامی   «: مطرح کردم
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و آنچـه تـو پاسـخ دادي ظـاهراً ایـن بـود کـه زمـان، یـک مسـئله           خارج می شود؟  که روح از بدن

زمان نه وجود دارد و نه، ندارد، و اینکه وقتی روح دیدگاه خود را تغییر مـی دهـد،   . دیدگاهی است

  .ما واقعیت نهایی را به گونه هاي مختلف تجربه می کنیم

  .دقیقاً همین طور است       

میـان  ارتبـاط مسـتقیم،   کردي این بود که در عالم باال روح از نکته مهم تري که به آن اشاره       

  .استآگاه یک فرد و تجربه او افکار از ارتباط میان  خلقت،و فکر 

آري در سطح فوق طبیعه، مثل آن می ماند که تو صخره و حرکت هاي دورانـی درون آن        

خش آنـرا بوجـود مـی    میان حرکت اتم ها و ظاهر صـخره اي کـه ایـن چـر    » زمانی«. را ببینی

ایـن علـت و   . صخره، هست،  چون حرکت هـا هسـتند و اتفـاق مـی افتنـد     . آورند، وجود ندارد

  .وجود دارد» هم زمان«حرکت، اتفاق می افتد و صخره هم . معلول فوري است

این صـرفاً  . می نامی به آن پی می بري» مرگ«این چیزي است که روح در لحظه اي که تو       

  .تو بیشتر می بینی، در نتیجه بیشتر درك می کنی. اهی استتغییري دیدگ

تو صخره را می بینی و همچنـین درون آن  . بعد از مرگ تو دیگر محدودیت ادراکی نداري       

  .تو به آنچه پیچیده ترین مظاهر حیات است نگاه می کنی ولی تعجبی نمی کنی. را

همین طور که برگرد چرخ کیهـانی  . ن فکر کنیاز آن پس رموز جدیدي را می بینی که به آ       

  .می گردي، حقایق بزرگتر و بزرگتري بر تو آشکار می شود

دیدگاه تو افکار تو را خلـق مـی کنـد، و     –با وجود این اگر این حقیقت را بیاد داشته باشی       

آن پی ببـري،   اگر تو به این واقعیت قبل از مرگ، ونه پس از –. افکار تو همه چیز را می آفریند

  .همۀ زندگی ات تغییر خواهد کرد

  .پس راه در اختیار گرفتن افکار، تغییر دیدگاه است      
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دقیقاً؛ دیدگاهت را تغییر بده، خواهی دید چگونه فکر متفاوتی نسبت به هر پدیده اي پیـدا        

ر خلـق تجربـه   باین ترتیب تو یاد می گیري که عنان افکارت را در دست بگیـري، و، د . می کنی

  .افکار کنترل شده، نقش مهمی ایفا می کنند

  .تعدادي این عمل را به نیایش دائمی تعبیر و تفسیر کرده اند       

چـرا  . تو قبالً هم این را گفته بودي ولی من هرگز به آن بصورت نیایش نیندیشیده بـودم        

  !نمی خواهی ببینی اگر اینگونه تصور کنی چه اتفاقی می افتد

اگر می توانستی تصور کنی که دراختیار داشتن فکر و هدایت آن باالترین شـکل نیـایش           

اگر روي چیزهـاي منفـی و سـیاهی هـا،     . است، فقط به چیزهاي خوب و فضایل فکر می کردي

هرچقدر هم که در آن فرو می رفتی، تکیه نمی نمودي و در لحظاتی که همه چیز غم افزا بنظـر  

  .تو فقط کمال را می دیدي –ویژه در آن لحظات ب –می رسید 

  .تو به این نکته قبالً هم اشاره کرده بودي       

. با این ابزار تو می توانی زندگی ات را تغییر دهـی . من ابزارها را در اختیار تو می گذارم        

  .آورد چون تکرار شناخت بوجود می. فقط به نکته هاي مهم آن بارها و بارها برمی گردم

مـی افتـد تظـاهر بیرونـی     هر چیز که اتفاق افتاده، و دارد اتفاق  –آنچه که اتفاق می افتد        

درونی ترین افکار، انتخاب ها، عقاید، و تصمیمات تو در این جهت است کـه تـو کـی هسـتی و     

 بنابراین با جنبه هایی از زنـدگی کـه بـا آن مـوافقتی نـداري     . انتخاب می کنی چه کسی باشی

همین طور شرایطی را کـه آن موقعیـت   . در عوض کوشش کن آنها را تغییر دهی. مخالفت نکن

  .را بوجود آورد

برعکس چراغی فراراه آن باش، و آنرا دگرگـون  . تاریکی ها را ببین ولی آنها را لعنت نکن       

قرار دارنـد از  اجازه بده انوار تابنده تو بقدري درخشان باشند، که آنهایی که در تاریکی . ساز

  .نور هستی تو روشن گردند، و همۀ شما نهایتاً خود واقعی تان را پیدا کنید
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نور تو می تواند . چون نور تو می تواند فراتر از راه تو را روشن سازد. آورندة نور باش       

  .به جهان روشنی بخشد

و چـون تـو از   . باشـد  بتاب، بتاب اجازه بده تـاریکترین لحظاتـت، بـاالترین موهبـت تـو            

موهبتی برخوردار هستی می توانی آنرا به دیگران هم ارزانی داري، بـه عبـارتی گنجـی بـی     

  .خود واقعی شان را: بدیل به آنها تقدیم کنی

اجازه بده بزرگترین شادي تو این باشد که گـوهر الهـی   . اجازه بده مأموریت تو این باشد      

دنیا در انتظار تو است، آن را شفا ببخش در جایی که هسـتی،  . انسان ها را به آنها نشان دهی

بندگان من راه خود را گـم کـرده انـد، و اکنـون     . کارهاي زیادي است که می توانی انجام دهی

تو در نقش یک شبان خوب آنهـا را هـدایت کـن و بـه     . وقت آن رسیده که راهشان را پیدا کنند

  .سوي من باز گردان

      

       

  

  

تشـکر  . متشکرم از اینکه هدفی پـیش پـاي مـن گذاشـتی    . سپاسگزار مراحم و عنایات تو هستم      

به همـین   .می کنم از اینکه همواره راهی را که درجهت خیر و صالح من بود در مقابلم گسترده اي

و از این رو  است که از این گفتگو لذت برده و آنـرا مـوهبتی بـزرگ و    . جهت به تو پناه  می آورم

چون ضمن این گفتگو است که حضور تو را در درونم حس مـی کـنم، و   . یتی خاص می پندارمعنا

  . ضمناً تجلی ذاتت را در همه مخلوقات و کائنات مشاهده می نمایم

دلیل موجهی که من به سوي تو آمـدم،  . بندة عزیزم همۀ بهشتیان از سخنان تو شادمانند       

همچنانکه اکنـون در  . بخواند، خواهم آمد هم، همین بودو بر هر مخلوقی که مرا به سوي خود 

٤ 
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چـون مخاطـب ایـن گفتگـو، تنهـا تـو       . کنار کسانی هم که مشغول خواندن این خطوط هستند

این گفتگـو دقیقـاً در   . نبودي، بلکه میلیون ها مردمی بودند که در سراسر دنیا زندگی می کنند

نۀ معجزه آسا در اختیار آنها گذاشـته شـده   لحظات و مواقعی که افراد به آن نیاز داشتند بگو

این گفتگو خردي را که آنها طلب کرده اند، دقیقاً در دقایق حساس زندگی بـه آنهـا اعطـا    . است

  .کرده است

باین معنی که هر کس بـه  : این اعجاز و شگفتی چیزي است که در اینجا اتفاق افتاده است       

گویی کس دیگري این کتاب را بـه شـما داده، و   . نوبۀ خود فوایدي را نصیب خویش می سازد

   .معهذا شما با پاي خود به این میهمانی آمده اید. شما را به این گفتگو فراخوانده باشد

  .آیا ممکن است قدري بیشتر دربارة زندگی ما پس از مرگ توضیح دهی       

فتـد رخـدادي اسـت کـه تـو      همانطور که قبالً اشاره کردم، آنچه در زندگی تو اتفاق مـی ا       

تو واقعیت خود را نـه تنهـا وقتـی در    . هشیارانه یا ناآگاهانه آنرا به طرف خود جلب کرده اي

  .جسم ات هستی بلکه زمانی که از آن دور می باشی، خلق می کنی

در آن . در ابتدا ممکن اسـت ایـن را درك نکنـی، و واقعیـت خـود را آگاهانـه خلـق نکنـی                

افکـار کنتـرل نشـده یـا هوشـیاري      : تو توسط دو انرژي دیگر خلق می شـود صورت تجربۀ 

  .جمعی

به میزان و درجه اي که افکار غیر تحت اختیار تو قوي تر از هوشیاري جمعی باشند، بـه          

  .آن درجه تو آنها را به عنوان واقعیت تجربه می کنی

جذب و درونـی مـی شـود، بـه همـان      به میزان و درجه اي که هشیاري جمعی، پذیرفته،         

  . میزان تو آنرا به عنوان واقعیت خود تجربه می کنی

  .این همان چیزي است که در زندگی کنونی، تو آنرا واقعیت می نامی       

  :در زندگی همواره تو سه انتخاب در پیش داري        
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  .لحظه را بیافرینندتو ممکن است به افکار غیر تحت اختیار خود اجازه دهی  -١        

  .تو ممکن است به هشیاري خالق خود اجازه دهی لحظه را بیافریند -٢        

  .تو ممکن است به هشیاري جمعی اجازه دهی لحظه را بیافریند -٣       

  :معمایی در اینجا وجود دارد          

نی، و اغلـب تصـور   در زندگی کنونی، براي تو مشکل است براساس آگاهی فردي عمل ک         

می کنی درك فردي تو از مسائل، باوجود همه چیزهایی کـه در اطرافـت مـی بینـی، نادرسـت      

  .باشد، و لذا به هشیاري جمعی، چه در جهت منافع تو باشد چه نباشد، تسلیم شوي

در اولین لحظات زندگی بعد از مرگ، ممکن اسـت برایـت مشـکل باشـد، بـا وجـود همـه                

تسـلیم  ) که ممکـن اسـت برایـت غیرقابـل بـاور باشـد      (در اطراف خود می بینی چیزهایی که 

هشیاري جمعی شوي و بنابراین ترجیح می دهی تسلیم ادراکات فردي خود چه به سـود تـو   

  .نباشد، شويباشد، چه 

هنگامی که تو به هشیاري پایین تر احاطه می شوي، بیشـتر سـود مـی    : ولی این را بدان       

ی به ادراکات فردي خود باشی و هنگامی که با هشیاري باالتر احاطه مـی شـوي،   بري اگر متک

  .سود می برياز تسلیم شدن بیشتر 

  .بنابراین خردمندانه است چنانچه به دنبال افرادي با هشیاري باال باشی       

 در زندگی بعد از مرگ تو در این زمینه نگرانی و تشویشی نداري، چون بطـور خودبخـود        

  .و با خود هوشیاري باال احاطه می شوي –و فوري با افرادي با هوشیاري باال 

تـو ممکـن اسـت فـوري     . با وجود این ممکن است ندانی که تو در عشق محصـور هسـتی         

بنابراین چنین ممکن است  بنظر برسد که تـو سـبب شـده اي حـوادثی بـر تـو       . متوجه شوي

  .ي را که در آن جان می سپاري، تجربه می کنیدر واقع تو هوشیاري ا. اتفاق بیفتد
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تمام زندگی، تو در این فکـر  . برخی از شما انتظاراتی دارند که حتی از آن آگاه نمی باشند       

آن افکار تجلی پیدا می کننـد، و  » می میري«بودي که بعد از مرگ چه بر سرت می آید، و وقتی 

و این قوي ترین افکار تـو،  . ان جنبۀ واقعیت می دهیتو به آنچه قبالً به آن می اندیشیدي، ناگه

  .همان هایی که شدیداً به آن باور داشتی است که، مثل زمان حیاتت غالب خواهد شد

نکته اي را که باید بدانی و درك کنی این است که انتخاب همیشه با تو است که چه چیـز          

عد از مرگ نتایج فوري است و تـو نمـی   علت این است که در زندگی ب. را بخواهی تجربه کنی

و تجربه اي که آن افکار بوجـود مـی آورد، از    توانی ارتباط میان افکارت را در مورد یک چیز 

  .دست بدهی

  .تو متوجه می شوي که در حال خلق واقعیت خود هستی        

ـ          ك و تجربـه  ه دربا وجود این اگر تو روند خلق واقعیت خود را متوقف سازي و شـروع ب

  .فوراً فرصت این را پیدا خواهی کرد واقعیت بزرگتري کنی،

کسانی که با چنین انتخاب، با چنین آرزو، با چنـین شـناخت و اشـتیاق بـه وصـال حـق              

  .رسیدن، دنیا را ترك می کنند فوراً به آرزوي خود می رسند

  .ی کنداین دقیقاً در مورد روح هنگامی که در بدن است، صدق م       

رهـا نمـی کـنم،    البته من تو را . همه چیز مسئله اشتیاق، انتخاب، و خلق واقعیت ها است       

تو چـه در زمـان حیـات و چـه بعـد از آن مـی       . ضمناً اراده خودم را هم به تو تحمیل نمی کنم

تو می توانی به حق ملحق شوي و از دست دادن فردیت خـود را  . توانی به سوي من بازگردي

و یا می توانی جز این خود را بر اساس انتخابی کـه داري مجـدداً خلـق و تجربـه     . به کنیتجر

  .کنی

تـو مـی   . تو می توانی کل کائنات را از کوچکترین ذره تا بزرگترین پدیده ها تجربه کنـی        

هنگامی که در کالبـد جسـم هسـتی تـو بخـش      . توانی عالم صغیر یا عالم کبیر را تجربه کنی
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یک کلّ عظیم را تجربه می کنی، و هنگامی که از بند جسم رها می شوي، با جهشـی   کوچکی از

ناگهان بنظر می رسد که همه چیز را می دانی و مـی  . کوانتومی دیدگاهت را وسعت می بخشی

تو دیدي بسیار وسیع نسبت به اشیاء پیدا می کنی و همـین بصـیرت   . توانی همه چیز باشی

  .را نمی دانی درك کنیبه تو اجازه می  دهد آنچه 

بعد از مرگ تو می توانی انتخاب کنی به همه پرسش هایی که تا آن زمان داشـتی پاسـخ          

   .داده شود و می توانی پاسخی براي همه سؤاالتی که هرگز تصورش را هم نمی کردي بیابی

   .مسئله صرفاً مسئلۀ انتخاب است      

زیزانم مرا مالقات خواهند نمود و بـه مـن در درك آنچـه در    آیا بعد از مرگ خویشاوندان و ع      

آن عالم می گذرد، کمک می کنند؟ آیا من به آنهایی که قبـل از مـن دنیـا را تـرك کـرده انـد ملحـق        

  خواهم شد؟

اینکه تو چه چیز را انتخاب کنی، اگر دوست داري ایـن چیزهـا   . همه، مسئله انتخاب است       

  .اداتفاق بیفتد، خواهد افت

من دچار سردرگمی شدم، آیا منظور تو این است که همـۀ مـا ارادة آزاد داریـم، و اینکـه ایـن            

  اراده حتی بعد از مرگ ما به قوت خود باقی است؟

  .آري این چیزي است که من می گویم     

اشـته باشـد   اگر این واقعیت دارد، در آن صورت اراده آزاد عزیزانم باید با ارادة من هماهنگی د     

حال فرض کنیم که آنها باوجود اشـتیاقی  . آنها هم باید افکار و آرزوهایی نظیر من داشته باشند –

که من به این دارم که همواره در کنار آنها باشم ترجیح دهند کـه از مـن دور شـوند یـا بـه عـوالم       

  باالتري صعود کنند در آن صورت چه خواهد شد؟
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چیزهایی وجود دارند که به ظاهر متناقض بنظر می . وجود ندارددر عالم خلقت تناقضی         

اگر وضعیتی نظیر آنچه گفتی پیش بیایـد، هـر دو شـما فرصـت     . رسند ولی این چنین نیست

  .انتخاب دارید

  چگونه؟       

تصور تو در مورد خداوند چیست؟ تصور مـی کنـی در یـک جـا باشـد و در جـاي دیگـر               

  نباشد؟

تـو ذات در همـه جـا    . ور من این است که تو همزمان در همه جا هستی، حضـور داري نه، تص      

  .حاضري

   آیا به آنچه می گویی اعتقاد داري؟       

  .آري      

  .خوب پس چه چیز سبب می شود که تو فکر می کنی در مورد تو این چنین نیست       

  .چون تو خدا هستی و من انسان فانی      

  .چسبیده اي» موجود فانی محض«نوز به ایدة تو ه       

خوب تصور کنیم که من تصویري از تو هستم و چون روح تو در مـن دمیـده شـده، پـس، از           

  همۀ کشفیات تو برخوردارم ولی آیا من هم می توانم همزمان همه جا باشم؟

اقعیـت خـود نگـاه    این بستگی به این دارد که هوشیاري تو انتخاب کند چـه چیـز را در و         

مثالً اگر بخواهی خـود  . در عالم ملکوت هرچه را به تصویر بکشی می توانی تجربه کنی. دارد

ولـی اگـر بخـواهی    . را در هیئت شخص ویژه اي در جا و موقع خاصی تجربه کنی، می توانی

در بیش از یک جا همزمان حاضر باشی، این مکان هم وجود دارد در واقع روح تـو مـی توانـد    

و یـک  » زمـان «علت هم این است که یک . مزمان در هر کجا که اراده کند حضور داشته باشده

  .بیشتر وجود ندارد» مکان«
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  .بنابراین هر موقع آرزو کنی می توانی بخش یا بخش هایی از آنرا تجربه کنی       

عزیـزانم   ولـی یکـی از  باشـم  آرزو داشته باشم بـا عزیـزانم   من فرض کنیم، در عالم ملکوت       

  .و در جاي دیگري باشدکسان دیگر بخواهد با 

مشـابهی نداشـته   این امکان وجود ندارد که تو و خـانواده ات خواسـته هـاي مشـترك و            

  .تو و خانواده ات همه یکی هستید. باشید

  .هر چه تو آرزو کنی آنها هم همان را آرزو می کنند       

همۀ انسان هـا در بـاطن در اشـتیاق کیفیـت هـاي      . ق دارددر زمین هم این واقعیت مصدا       

همۀ آنها به دنبال آرامش، خوشبختی، شادي، موفقیت، رضـایت و خرسـندي،   . مشابهی هستند

  .موفقیت شغلی، عشق و تندرستی هستند

. زنـدگی چنـین رونـدي دارد   . فکر می کنی این، یک همزمانی باشد؟ ولـی اینطـور نیسـت          

  .نون به واقعیت ها پی ببريدوست دارم هم اک

تنها تفاوتی که بین روند اشیاء در سیاره زمین و عالم ملکـوت اسـت، ایـن اسـت کـه در              

راه هایی که به تحقق ایـن   زمین اگرچه همۀ شما آرزوهاي مشابهی دارید ولی در مورد تعقیب

هـاي گونـاگونی را    بنـابراین همـۀ راه  . آرزوها می انجامد، عقاید و روش هاي مختلفی داریـد 

  .براي رسیدن به هدف مشابهی دنبال می کنید

این ها را می تـوان همـانطور کـه    . این گونه عقاید است که نتایج مختلفی به بار می آورد       

  .فکر پشتیبان نامید. قبالً به آن اشاره کردم

و شما در تـه دل   فکري که قریب به اکثریت شما در آن اشتراك دارید، فکر نابسندگی است      

  .همیشه این تصور را دارید که آنچه دارید کافی و بسنده نیست
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غذاي کافی وجـود نـدارد، پوشـاك کـافی،     . پول کافی وجود ندارد. عشق کافی وجود ندارد      

پناهگاه کافی، وقت کافی و حتی عقاید خوب براي اشاعه و ترویج وجـود نـدارد و نهایتـاً آدم    

  .دخوب کافی وجود ندار

این فکر پشتیبان سبب می شود تو از همه راهبردها و فـن آوري هـا بـراي کسـب آنچـه             

در حالیکه اگر باور داشتی که از . استفاده کنی» کافی از آن وجود ندارد«تصور می کنی مقدار 

و همـراه بـا آن   ... همه چیز بقدر کـافی وجـود دارد، همـۀ ایـن رویگردهـا را رهـا مـی کـردي         

از بین مـی رود،  » نابسندگی«می نامی، عقاید و افکار » ملکوت«را در آنچه تو عالم  آرزوهایت

  .چون تو باین آگاهی می رسی که بین تو و خواسته هایت جدایی و فاصله وجود ندارد

تو مـی دانـی کـه    . تو حتی به این آگاهی می رسی که بیش از حد کافی از همه چیز هست        

بنابراین دلیلی ندارد که آنچه دیگري آرزو مـی  . بیش از چند جا باشی می توانی در» همزمان«

   .کند تو آرزو و انتخاب نکنی

گفتن وجود ندارد، مرتبـه اي اسـت کـه    » نه«این سطح و مرتبه اي که در آن دلیلی براي         

  .من همواره در آن بسر می برم

  .نه نمی گویداین را قبالً هم به تو گفته بودم خداوند هرگز        

من هر آنچه آرزو کنی، دقیقاً همان را نصیب تو خـواهم کـرد، از ابتـداي تـاریخ هـم ایـن              

  .چنین بوده است

  راستی هر کس هر آرزویی داشته باشد تو برآورده خواهی کرد؟      

  .آري بندة عزیزم      

آن باور داري بدست خـواهی  زندگی تو بازتابی است از آنچه آرزو می کنی و آنچه تو به       

صـرفنظر از اینکـه ایـن     –من نمی توانم آنچه را تو به آن باور نداري نصیب تو سـازم  . آورد

  .چون من دخالتی در افکار و عقاید تو ندارم –آرزو چقدر در تو قوي باشد 
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باور داشتن به اینکه تو به چیزي نخواهی رسید، مسـاوي بـا آرزوي چیـزي را نداشـتن            

  .ست، چون از هر دو یک نتیجه عاید می شودا

براي نمونـه مـا همزمـان نمـی     . ولی ما در زمین آنچه آرزو می کنیم نمی توانیم بدست آوریم      

توانیم در دوجا باشیم، و بسیار چیزهاي دیگري هست که ما آرزوي آن را داریم ولی نمی تـوانیم  

  .به آن برسیم، چون در زمین همه چیز محدود است

چون تو اینگونه فکر می کنی، لـذا همـین طـور هـم برایـت پـیش مـی آیـد ولـی حقیقـت                  

انکارناپذیر این است که همواره آنچـه را قلبـاً بـه آن بـاور داري همـان را در زنـدگی واقعـی        

  .تجربه می کنی

نخواهی بنابراین، اگر باور داشته باشی که همزمان نمی توانی در دو  جا باشی، عمالً هم        

ولی اگر باور داشته باشی که با سرعت فکر هر کجا که آرزو کنی، مـی تـوانی باشـی، و    . بود

حتی در هیئت فیزیکی می توانی همزمان در بیش از یک جا باشی، می توانی به ایـن خواسـته   

  .واقعیت ببخشی

ایـن اطالعـات   من دوست دارم باور داشته باشم کـه  . در اینجا تضادي در من بوجود می آید       

ولی وقتـی تـو چیزهـایی نظیـر آنچـه در بـاال رفـت را مـی          –مستقیماً از جانب تو به من می رسد 

  .تجربۀ بشري هیچگاه چنین چیزي را نشان نداده است. گویی، دچار شک و ناباوري می شوم

ـ . برعکس، قدیسین و اندیشمندان همه مذاهب، هر دو مورد بـاال را تجربـه کـرده انـد،            ه چ

چه هـزاران  . کسب چنین تجربه اي نیاز به سطح خارق العاده اي از باور و ایمان داشته باشد

  .سال طول کشیده باشد تا بشر به این درجه از باور وایمان برسد

  ن درجه از باور برسم؟ي را خلق کنم؟ چگونه می توانم به آمن چگونه می توانم چنین باور      

آنچه می گویم عـین واقعیـت   . تو فقط می توانی در آن مرتبه باشی .تو نمی توانی برسی       

چیزي نیست که تو سـعی در   –می نامم » دانایی کامل«این نوع باور و عقیده، آنچه من . است
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ایـن  . در واقع اگر تو سعی کنی آنرا بدست آوري، موفق نخـواهی شـد  . کسب آن داشته باشی

  .ن دانایی هستی، تو این هستی، و وجود، هستیتو ای. چیزي است که خیلی ساده، تو هستی

اگـر  . احساس بودن کردن از مرتبه آگاهی کامل می آید، صرفاً می تواند از آن مرتبه بیاید       

  .تو در جستجوي آگاهی باشی، نمی توانی آنرا بدست بیاوري

تـو  . پا قـد داري ٤پا قد پیدا کنی وقتی تو فقط  ٦درست مثل این می ماند که تو سعی کنی        

پس از رشـد و بزرگـی تـو    . پا قد داشته باشی٤پا قد پیدا کنی تو فقط می توانی ٦نمی توانی 

پا قد پیدا کردي می توانی همۀ کارهایی را کـه  ٦وقتی . می توانی به آن درجه از بلندي برسی

مرحلۀ آگـاهی  بطور مشابه هنگامی که به . افرادي با آن قد و اندازه انجام می دهند، انجام دهی

  .کامل برسی می توانی همۀ کارهایی که افرادي در آن سطح آگاهی انجام می دهند، انجام دهی

بـرعکس،  . بنابراین، سعی نکن باور داشته باشی، که می توانی این کارهـا را انجـام دهـی         

ـ  . سعی کن و بکوش تا به مرحلۀ آگاهی کامل برسی . وددر آن مرحله نیازي به باور نخواهـد ب

  .دانایی کامل، اعجاب هاي خود را نمایش می دهد

چقدر خوب شد به این نکته اشاره کردي، چون ایـن مطالـب مـی توانـد مخـاطره آمیـز باشـد،              

ایـن از جملـه مطـالبی    . اینکه تو همزمان می توانی در دو جا باشی، یا اگر اراده کنـی انجـام دهـی   «

در حـالی کـه فریـاد مـی کشـد       Empire Stateمان است سبب شود از باالي ساخت است که ممکن

من میتـوانم پـرواز کـنم، خـودش را بـه زیـر       . برخوردارم» من از قدرت خارق العاده فوق طبیعه«

  .بیفکند

چون ایـن  . ترجیح دارد تو ابتدا به مرتبۀ آگاهی برسی، بعد دست به چنین کارهایی بزنی       

  .ب می شود تو با مغز به زمین کوبیده شويعدم دانایی در واقعیت تو متجلی شده و سب
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. خداوند هرگز تالشی نمی کند تا خود را به کسی ثابت کند، چون نیازي به این کار نـدارد        

آنهایی که با ذات حق یکی شده اند، یا از درون به این تجربه رسیده اند، نـه نیـازي احسـاس    

  .کسی، حداقل، به خودشان ثابت کنند می کنند، و نه در جستجوي این هستند که خود را به

اگر تو پسر خـدا  «و به همین دلیل بود که وقتی گمراهان او را سرزنش کردند و باو گفتند       

  .مسیح واکنشی نشان نداد» هستی از صلیب پایین بیا

با وجود این سه روز بعد، آرام و بدون مزاحمتی، هنگامی که نه شاهد و نه جمعیتی و نه        

کاري که دنیـا هنـوز    –سی که چیزي به او ثابت شود، او کاري بس شگفت انگیزتر انجام داد ک

  .است دربارة آن صحبت می کند

در این معجزه رستگاري نهفته است، چون حقـایق بـر شـما آشـکار شـود، نـه در مـورد               

دروغی کـه   صحیح بلکه در مورد گوهر ذات خودت، بنابراین تو هم این فرصت را داري که از

توسط دیگران به تو القاء شده و تو آنرا به عنوان حقیقت پذیرفته اي، خـود را رهـا سـازي و    

  .نجات دهی

  .خداوند همواره تو را به باالترین عقیده اي که نسبت به خود داري دعوت می کند        

ی سـاخته انـد، و   بسیاري هم اکنون در سیاره تو هستند که بسیاري از این افکار را متجل       

به علت بـاور  . به علت دانائی ایشان. همۀ اینها، به علت ایمانی که داشته اند اتفاق افتاده است

  .راسخی که داشتند، باوري که به آنها چون و چراي پدیده ها را آشکار می ساخت

نـوان  با آنکه در گذشته اگر فردي کاري خارق العاده انجام مـی داد شـما بـه آن حادثـه ع           

معجزه می دادید و شخص را قدیس می نامیدید، ولی در حال حاضر اینگونه افـراد تفـاوتی از   

و این پیامی است کـه ایـن قدیسـین بـراي     . همۀ شما قدیس و نجات دهنده هستید. شما ندارند

  .شما به ارمغان آورده اند

  .اد ندارممن به این موضوع اعتق. چگونه می توانم حرف هاي تو را باور کنم      

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://www.irpdf.com/
http://www.irpdf.com/


 
٨٣ 

  .لزومی ندارد باور داشته باشی کافی است آنرا بدانی      

  چگونه می توانم به این نتیجه برسم؟ چگونه می توانم این واقعیت را درك کنم؟     

اگر نمی توانی به جایی . آنچه را براي خودت انتخاب می کنی، در اختیار دیگري هم بگذار       

  .یی برسد و آنها را براي آنچه دارند مورد ستایش قرار بدهبرسی به دیگري کمک کن به جا

البته اخیراً بـه علـت تبلیغـات بـدي کـه علیـه       . ارزش مربی مذهبی داشتن در همین است       

مربیان مذهبی شده همه نسبت به آنها بدبین شده اند و تصور می کنند با یک مربـی مـذهبی   

مـذهبی  احترام به یک مربی . ود را از دست دادنپیمان بستن مساوي است به قدرت و اقتدار خ

  .گذاشتن، قدرت خود را از دست دادن بشمار نمی رود، بلکه کسب قدرت محسوب می شود

چون وقتی تو به یک مربی مذهبی احترام می گذاري و به او می گویی مـن کیفیـات تـو را           

ـ    می بینم، آنچـه مـی بینـی    . اهده کنـی درواقع آنچه در او می بینی می تـوانی در خـودت مش

. آنچه می بینی اثبات بیرونی حقیقت درونی تـو اسـت  . بازتابی است از کیفیات درونی خودت

  .این حقیقتی است که از طریق تو در کتاب هایت متجلی می شود. حقیقت ذات تو

: مـن همـین قـدر مـی دانـم کـه      . مردم مختار هستند هرگونـه قضـاوتی در مـورد مـن بنماینـد           

اگرچـه در حـال حاضـر مشـغول نوشـتن      . یستگی ابالغ حقایقی که اکنون مبلغ آن هستم نـدارم شا

سومین کتابم هستم ولی به علت همۀ اشتباهاتی که مرتکب شده ام، خودخواهی هایی که داشـته ام  

و رفتارهایی که با اطرافیانم داشته ام، بهیچ وجه شایستگی این را نـدارم کـه آورنـدة ایـن حقـایق      

  .فت انگیز باشمشگ

  :ولی شاید همین، بهترین پیام این کتاب باشد      

او بـا همـۀ بنـدگانش حتـی پسـت تـرین آنهـا        . اینکه خداوند خود را از هیچکس پنهان نمی کند      

چون اگر خداوند با من صحبت می کنـد پـس مسـتقیماً و از راه دل، بـا هـر زن و      . صحبت می کند

   .حقیقت باشد سخن می گوید مرد و بچه اي که در جستجوي
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هیچکدام از ما آنقـدر گناهکـار نیسـت کـه خداونـد از او      . پس این امید براي همۀ ما وجود دارد     

  .روي بگرداند، و آنقدر بدذات نیست که خداوند او را فراموش کند

ـ     –آیا باور قلبی تو این است        ی و همۀ مطالبی که به رشـته تحریـر در آوردي همـین را م

  گوید؟

  .آري       

  .پس به این باور اعتقاد داشته باش و آنرا بپذیر       

. همانگونه که همۀ شما ارزشمند هسـتید . با وجود این، این را بدان که تو ارزشمند هستی       

تـو ارزش خـود را   . احساس تحقیر بدترین کیفیتی است که تا کنون نژاد بشر گرفتار آن شـده 

   .محک می زنی و من آیندهبراساس گذشته ات 

آنچه تو انجام . زندگی تو با آینده گره خورده است نه گذشته: آینده آینده، همیشه آینده       

حقیقت تـو در  . داده اي در مقایسه با آنچه در آینده انجام خواهی داد، کوچکترین اهمیتی ندارد

  .آینده گسترده است، نه در گذشته

خطاهـایی کـه تـو    . در مقایسه با آنچه انجام خواهی داد ارزشی ندارد آنچه انجام داده اي       

  .مرتکب شده اي در مقایسه با چگونگی آنچه خلق می کنی بی اهمیت است

بر همۀ آنها، من اشتباهات لفظی تو، انحرافـات  . من بر همۀ اشتباهات تو قلم عفو می کشم       

  .تو، همه را  می بخشم، همۀ آنها را فکري، اعمال صدمه آور تو، تصمیمات خودخواهانه

دیگـران ممکـن اسـت تـو را     . دیگران ممکن است تو را نبخشند، ولی من تو را عفو می کنم       

دیگران ممکن اسـت نگذارنـد تـو فرامـوش     . دچار احساس گناه کنند، ولی من این چنین نیستم

ـ  چـون مـن مـی    . ذارمکنی، اجازه ندهند تو جلو بروي، شخصیت جدیدي بشوي ولی من می گ

هـر  . هسـتی خـواهی بـود   دانم تو آنچه بودي، نیستی، ولی تو اکنون، و براي همیشـه آنچـه   

  .گناهکاري پس از توبه و عدم بازگشت به گناه، می تواند از گناه پاك شود
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من از این عبارت استفاده مـی  . »خواهم بخشید«بهمین دلیل است که من می گویم شما را        

  .آن ظاهر را درك می کنی کنم چون تو

همانطور که بارها از طریق تعـالیم  . ولی من می توانم تو را رها کنم و این کار را می کنم       

  .بسیاري از مربیان دیگر این کار را  انجام داده ام

   پس چرا ما اینها را نشنیده ایم؟ چرا باالترین پیمان تو را باور نداشته ایم؟      

در . بنابراین خوبی هاي خدا را هم فراموش کـن . به رحمت پروردگار باور نداري چون تو       

  .عوض به یک منطق ساده باور داشته باش

البته ممکن است . نه تو می توانی به من صدمه بزنی نه من را برنجانی و نه از بین ببري       

و . جز وهم وخیال نیستاین به تصور تو برسد که تو می توانی مرا برنجانی ولی این چیزي 

  .تصوري است بس باطل

و کسـی کـه آسـیب پـذیر     . نه تو می توانی به من صدمه بزنی و نه من صدمه پذیر هستم      

  .نیست به دیگري هم صدمه نمی زند

اکنون منطقی را که در پس این واقعیت وجود دارد درك کن که در مورد تو هم این واقعیت       

اگرچه همـۀ شـما بـر ایـن تصـور       –که در مورد دیگران مصداق دارد  مصداق دارد، همانطور

   .هستید که دیگران می توانند شما را برنجانند یا صدمه برسانند

چون تو بر این تصوري که دیگري به تو صدمه زده، پس احساس نیاز می کنی که انتقـام         

ه احسـاس مـی کنـی و نیـاز     چون تو درد را تجربه می کنی پس براي تالفی هم که شد. بکشی

ولی چه فایده و توجیهی از ضرر رساندن بـه دیگـري مـی    . داري دیگري هم درد را تجربه کند

توان کرد؟ چون توبر این تصوري که دیگري به تو صدمه زده این را حق مسلم خود می دانی 

خـورد  آنچـه از نقطـه نظـر تـو رفتـار و بر     . و خود را محق می شماري که مقابله به مثل کنی
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صحیحی نیست که مردم نسبت به هم دارند، اگر منافع ات ایجاب کند، همان کار از نقطه نظـر  

   .تو کار درستی است و قابل توجیه است

فقط آنچه در این کار غیرخردمندانـه نمـی بینـی    . در حالیکه این کاري غیرعاقالنه  است        

سانند خود را بگونه اي توجیه می کننـد  این است که همه افرادي که به دیگران صدمه اي می ر

هر عملی که از طرف فردي سر می زنـد باتوجـه بـه خواسـته و     . و خود را موجه می شمارند

  .آرزویی که دارد، نقطه نظر او کار درستی بنظر می رسد

از نقطه نظر تو، آنچه دیگري در جستجوي آن است، و آرزو می کند، کار نادرستی اسـت         

  .طه نظر آن فرد آن کار کار درستی استولی از نق

شما ممکن اسـت بـا الگـوي زنـدگی دیگـران، بـا سـاختارهاي اخالقـی، عالیـق مـذهبی،                   

ولـی آنهـا براسـاس    ... تصمیمات، انتخاب ها، یا اعمال و کردارشان موافقـت نداشـته باشـید،    

  .ارزش هایی که به آن معتقدند آنها را درست می پندارند

می نامید ولی چه کسی این حق را دارد جز خودتان که » نادرست«ا ارزش هاي آنها را شم       

ارزش هاي شما درست هستند چون . بودن بزند؟ فقط شما» درست«به ارزش هاي شما محک 

به آنچه مـی  حتی این استدالل را هم می شد قبول کرد اگر شما . شما آنها را درست می پندارید

فقـط مسـئله در اینجـا اسـت کـه شـما هـم مرتـب عقایـدتان را در مـورد           گفتید پایبند بودید، 

شما این کار را به عنوان یک فرد و بـه  . بودن مسائل تغییر می دهید» غلط«بودن یا » درست«

   .عنوان جامعه انجام می دهید

آنچـه  . آنچه جامعه شما چند دهه قبل درست می پنداشت شما امروز نادرست مـی نامیـد          

چه کسی می تواند نظر . گذشته اي دور بنظرتان نادرست می آمد، امروز درست می آید نه در

  بدهد کدام یک درست یا غلط است؟
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و با وجود این ما به خود جرأت می دهیم دیگران را مـورد قضـاوت قـرار دهـیم، دیگـري را             

مـا واقعـاً اعجوبـه    . محکوم کنیم، چون او مطابق خواسته هاي در حال تغییر ما عمل نکـرده اسـت  

ما حتی نمی توانیم در مورد آنچه درست و نادرسـت بنظرمـان مـی آیـد، اسـتواري      . هایی هستیم

   .عقیده از خود نشان دهیم

این مشکلی بشمار نمی آید، تغییر عقیده دادن در مورد درست است یا نادرسـت، مسـئله          

تغییر، حاصل تکامـل  . رگز رشد نمی کنیدشما باید آن عقاید را تغییر دهید وگرنه ه. اي نیست

  .و رشد است

. نه، مسئله در این نیست که شما تغییر کرده اید یا ارزش هایتان تغییر پیدا کـرده اسـت         

مسئله اینجا است که شما تصور می کنید ارزش هایی که اکنون دارید درست و کامل اسـت، و  

ی از شما همیشه می خواهید همه چیز را توجیـه  برخ. اینکه دیگران هم باید از آن پیروي کنند

  .کنید و موجه بشمارید

اگر عقاید و باورهاي شما به شما خدمت می کند به آنها بچسبید، و از موضع خود عـدول         

چون عقاید شما در مورد درست یا نادرست بودن پدیده ها، در واقع توصـیفی از خـود   . نکنید

یگران توقع نداشته باشید که خـود را بـا خواسـته هـاي شـما      ولی از د. واقعی شما می باشد

تطبیق دهند، و آنقدر هم به عقاید و باورهاي خود نچسبید که فراینـد تکامـل شـما را متوقـف     

  .سازد

چون زندگی با شما و بدون شما به رونـد خـود   . درواقع شما اگر هم بخواهید نمی توانید        

. قی نمی ماند و هیچ چیز هم بـدون تغییـر بـاقی نمـی مانـد     هیچ چیز یکسان با. ادامه می دهد

  .بدون تغییر باقی ماندن، یعنی ایستا بودن و حرکت نکردن، یعنی مردن

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://www.irpdf.com/
http://www.irpdf.com/


 
٨٨ 

. همه چیز حرکت می کند. حتی صخره ها هم پر از حرکت هستند. همۀ زندگی حرکت است       

انون حرکت، هیچ چیز از بنابراین طبق ق. چیزي وجود ندارد که حرکت نداشته باشد. همه چیز

  .یک لحظه با لحظۀ دیگرش یکسان نیست

یکسان باقی ماندن یا در جستجوي یکسانی بودن بـرخالف قـانون زنـدگی اسـت، کـاري             

  .احمقانه است، چون در این مبارزه، زندگی همواره برنده است

خـود را تغییـر   » بـد «و » خـوب «عقایـد  . تغییر کنید. بنابراین در جستجوي تغییر باشید        

ساختارهاي خود را، الگوها و فرضـیه  . تغییر دهید» آن«و » این«عقاید خود را در مورد . دهید

  .هاي خود را تغییر دهید

خودتـان آنهـا را تغییـر دهیـد، بـه خـاطر       . به عمیق ترین حقایق خود اجازه تغییر دهیـد        

  .ارتباط مستقیم با رشد شما دارد چون عقاید شما در مورد خود واقعی تان. ماهیت خوبی

صرفنظر از اینکه تصور شما از پدیده ها چقدر خوب باشد، آنها باز هم می توانند بهتـر از        

نظریه ها، عقاید و دانش بـاالیی داریـد، ولـی    آن باشند صرفنظر از اینکه شما تصور کنید چه 

خوبی هاي موجود در سیاره و  چون. عقاید و نظریه هایی شگرف تر از شما هم پیدا می شود

  .آسمان ها بیش از آن است که به تصور بگنجد

بنابراین ظرفیت خود را براي قبول و پذیرش عقاید نو باال ببرید و به عقاید قـدیمی خـود          

  .نچسبید

بـرعکس سـعی کنیـد از قضـاوت کـردن      . در مورد قضاوت دیگران، راه عجله را نپیمایید       

، چه بسا عقاید نادرست فردي، باورهـاي اعتقـادي شـما در گذشـته باشـد، یـا       خودداري کنید

اشتباهات فرد دیگري نظیر اعمال گذشته شما باشد که اکنون تصحیح شده و یا ممکـن اسـت   

انتخاب ها و تصمیمات دیگري همانقـدر مضـر، خودخواهانـه و غیرقابـل بخشـش باشـد کـه        

  .بسیاري از عقاید کنونی شما، زیان آور است
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وقتی اعمال و رفتار دیگري بنظرتان عجیب می آید، یادتان باشد که اعمال و گفتار گذشته        

  .خود را چگونه فراموش کرده اید

و به آن عده از شما که خود را بی ارزش و پلید و غیرقابل اصالح می پندارید الزم اسـت         

چـون همـۀ   . غیرقابـل اصـالح باشـد   حتی یک نفر هم در میان شما پیدا نمی شـود کـه   : بگویم

همۀ شماها تجربـه تکامـل را پشـت سـر مـی      . شماها، همه شماها فرایند شدن را طی می کنید

  .گذارید

  

  

  

     

بار پروردگارا خودم را شایسته آنکـه  «. به یاد دعایی که به هنگام کودکی آموخته بودم، افتادم      

وجود این ایمان دارم که فقط به اشـاره تـو شـفا پیـدا      با. تو را زیر سقف خانه خود بیابم نمی بینم

  .»خواهم کرد

دگر احسـاس بـی ارزشـی    : اکنون هم پس از بیان این کلمات احساس شفا و تندرستی می کنم      

اگر هدیه اي براي تقدیم کردن بـه  . تو می دانی چگونه به بنده خود ارزش و اهمیت بدهی. نمی کنم

  .ن بودابناء بشر داشتم، این هما

  .تو با این گفتگو، هدیۀ خود را تقدیم کرده اي         

  .من دوست دارم حتی پس از پایان یافتن این گفتگو، به این کار ادامه دهیم       

   .این گفتگو هرگز پایان نمی پذیرد        

  این سه کتاب چه زمانی پایان می پذیرد؟       

  .واهی کردتو روشی براي این کار پیدا خ        

٥ 
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همـه مـا   . چون این هدیه اي است که روح من آرزو دارد، تقـدیم کنـد  . از این پاسخ خوشحالم       

  .و چقدر جاي خوشحالی است که من دهنده این هدیه باشم. هدیه اي براي تقدیم کردن داریم

ارزشمندي پس به این کار ادامه بده و سعی کن به افرادي که با آنها تماس داري، احساس        

به مردم این احساس را بده که هر فردي به عنوان یک انسان ارزشمند و در نـوع خـود   . بدهی

  .این هدیه را تقدیم کن و  دنیا را شفا خواهی داد. پدیده اي شگفت انگیز است

  .با خشوع و تواضع از تو مدد می طلبم      

   .اره در کنار تو هستممن همو. تو همواره از کمک من برخوردار خواهی بود       

صحبت می کردي، اشـاره کـردي کـه تـو مـی      » بین دنیا و آخرت«زمانی که تو دربارة زندگی      

  این به چه معنی است؟. را هرنوع که اراده کنم، مجدداً خلق نمایم» خود برترم«توانی تجربۀ 

تی جدیـد  این بدین معناست کـه تـو هروقـت اراده کنـی مـی تـوانی بـه عنـوان شخصـی                

  .خودنمایی کنی

منظورت این است که من هروقت کـه اراده کـنم مـی تـوانم بـه هوشـیاري و آگـاهی فراوانـی               

  برسم؟

آري، تو هرموقع اراده کنی می تـوانی بـه هـر تجربـه اي کـه آرزوي آن را داري تحقـق              

  .ببخشی

یـا آنهـا تجربـه شـان پایـان      در مورد کسانی که به علت تصادف از بین مـی رونـد چطـور؟ آ         

  است؟» قطع شده«پذیرفته، یا در جایی 

  آیا هنوز هم تصور می کنی افراد به علت تصادف می میرند؟       

» همزمـانی «یا  »تصادف«چیزي بنام . هیچ چیز در این دنیا بطور تصادفی اتفاق نمی افتد       

  .وجود ندارد

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://www.irpdf.com/
http://www.irpdf.com/


 
٩١ 

هرگـز بـراي آنهـایی کـه مـرده انـد،       . ه ایـن واقعیـت دارد  اگر می توانستم خود را قانع کنم کـ        

  .عزاداري نمی کردم

  .عزاداري آخرین چیزي است که آنها مایلند تو انجام دهی       

اگر تو می دانستی آنها کجا هستند، و اینکه با اتخاذ انتخاب باالتري به آن جا رسیده انـد،         

ي یک لحظه آنچه زنـدگی بعـد از مـرگ مـی نـامی،      اگر تو برا. عزیمت آنها را جشن می گرفتی

تجربه می کردي، و با باالترین افکاري که نسبت به خود و خداي خود داري، باین تجربـه مـی   

  .رسیدي، به هنگام تشییع جنازه لبخند می زدي و قلبت از شادي لبریز می شد

انس دیـدار مجـدد او را   گریه ما به علت این است که عزیزي را از دست می دهیم و هرگـز شـ        

  .نداریم

بـا وجـود   . این در واقع ابراز احترامی است به عشق از دست رفتـه . این گریه خوبی است       

این اگر می دانستی چه حقایق بدیع و تجارب شگرفی در انتظار روح از بدن خارج شده است، 

  .کمتر اشک می ریختی

  ؟ ممکن است دربارة آن مطالبی بگویی؟راستی زندگی پس از مرگ به چه صورتی است      

همانطور که قبالً بحث کردیم، تو ممکن اسـت در آنچـه زنـدگی پـس از مـرگ مـی نـامی،               

تـو  . هستی، یکی از این سه کار را انجام دهـی همانطور که از زندگی کنونی در حال تجربه آن 

ممکـن اسـت از روي    تـو . ممکن است به خلق افکاري که تحت اختیار تو نیست تسـلیم شـوي  

اراده و اختیار تجربه اي را خلق کنی، یا ممکن است هوشیاري جمعی آنچه هسـت، را تجربـه   

  .این تجربه نهایی وحدت یا کلی شدن نامیده می شود. کنی

در تجربۀ راه سوم، تو به سرعت به سوي تسلیم پـذیري کامـل، آرامشـی کامـل، شـادي             

چون این هوشیاري جمعی است سـپس تـو بـا    . حرکت می کنیکامل، آگاهی کامل، عشق کامل، 

  .وحدت کل یکی می شوي و به این مرحله نیرواه می گویند
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که به هنگام تمرین هاي تمرکزي، تو بـراي لحظـاتی   » وحدت کل«این تجربه یکی  شدن با       

  .آنرا تجربه می کنی همان وجد و سرور ربانی است

 منبـع اصـلی،  پس از ملحق شدن به  –ز رسیدن به مرتبه نیروانا آیا این درست است که پس ا     

  ما دیگر در آن مرتبه باقی نمی مانیم؟

. باقی ماندن در مرحلۀ متعالی مطلقیت یا یکی شدن با همه چیز، چیـزي غیـر ممکـن اسـت          

همانطور که قبالً گفتم، آنچه که هست نمی تواند باشد، مگر در فضاي آنچـه کـه وجـود نـدارد     

  .حتی سرور مطلق هم به معنی واقعی کلمه وجود ندارد. قرار بگیرد

  .مگر اینکه چیزي کمتر از آن وجود داشته باشد      

یکـی شـده ایـم و در واقـع     احدیت ولی هنگامی که ما در سرور و وجد مطلق هستیم، وقتی با       

وجـود داریـم چـون     چگونه می دانـیم کـه  همه چیز هستیم و در عین حال هیچ چیز نیستیم هم 

  .این وضعیت برایم گنگ و نامفهوم است... چیز دیگري وجود ندارد که ما تجربه کنیم 

خداونـد هـم در ابتـداي    ( تو داري چیزي را بیان می کنی که من دوراهی ربانی مـی نـامم         

او یکـی بـود   . خلقت به  جمال خود نگریست و آن را در هیئت آفرینش و کائنات متجلی ساخت

. در این تکثر دنیا و آفرینش بوجود آمـد . و یکی دوتا  شد، در عین  حال که یکی، یکی باقی ماند

هر ذره در عالمِ وجـود تجلـی ذات   . آنچه بوجود آمد خداوند نبود ولی از خداوند هم جدا نبود

   ).احدیت است

ه نادانسـتنی و بعـد   تصور من بر این است که هر یک از ما بطور پیوسته و دائمی از دانستن ب      

به دانستن، از بود به نبود و دوباره به بود، از وحدت بـه کثـرت و دوبـاره بـه وحـدت، در چرخـۀ       

  .کیهانی پایان ناپذیري در حرکت هستیم

  .خوب گفتی، دقیقاً همین طور است        
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نـدارد؟ آیـا    وجـود اسـتراحتی  نیست؟ آیا براي ما هرگز مالل آور با وجود این آیا این فرایند       

ایـن آمـدن و   آیا ما تا ابـد محکـوم بـه    . بمانیمباقی این امکان وجود ندارد که ما در مرحلۀ نیروانا 

  هستیم؟ آیا ما در سوي ابدي به سوي مقصدي نامعلوم هستیم؟رفتن 

جایی براي رفتن، کاري براي انجام دادن وجـود نـدارد، و    .رازي در این حقیقت نهفته است      

  .آنچه اکنون هستی نباید چیز دیگري باشی تو هم جز

تـو در حـال   . نـدارد واقعیت این است، سفري به صورتی که تو تصـور مـی کنـی وجـود            

تو در حال حاضر همانجایی هستی که تصـمیم   .حاضر آن چیزي هستی که سعی داري باشی

  .داري بروي

بـه مبـارزه  خاتمـه مـی دهـد، و بعـد       این پیر طریقت است که این را می داند، و بنابراین        

مرشد سعی می کند به تو در پایان دادن به مبارزه ات کمک کند، همانطور که وقتی تو به مقام 

  .مرشدي برسی سعی می کنی به مبارزه دیگران خاتمه دهی

چرخه ماللت باري نیست واین تأیید شکوهمند و دانه  –چرخۀ کیهانی  –معهذا این فرایند        

و چیز مـالل آوري در مـورد آن وجـود     –ي از شکوه مطلق حضرت حق و کل زندگی است دار

  .ندارد

  .با وجود این هنوز هم این فرایند بنظرم مالل آور بنظر می رسد      

  اجازه بده ببینم می توانم عقیده تو را تغییر دهم؟       

ه می شد اگر به تو خبـر  فرض کن شخصیت هاي خاصی مورد عالقه و نظر تو هستند، چ       

می دادند که از فردا تو می توانی به مالقات هر کدام که می خواهی بـروي و هـر خواسـته اي    

  داري از آنها بخواهی؟

  آیا این دیدار باید برخالف ارادة آنها باشد؟      
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کننـد  نه من ترتیب کار را طوري می دهم که آنها هم از دیدار و خواسته هاي تو اسـتقبال         

  .و عالقه و عشق زیادي نسبت به تو احساس کنند

  .عالی شد     

تو باید بین هر دو مالقات مدتی درنگ و تأمـل کنـی تـو نمـی تـوانی      . فقط یک شرط دارد      

  .مستقیماً از یک شخصیت به شخصیت دیگر بروي

  .کم کم دارم متوجه موضوع می شوم     

از این برخورد را تجربه کنی، باید یک وقفه زمانی را حفظ بنابراین، براي آنکه وجد ناشی       

وجد و نشاط را تو زمانی تجربه می کنی که در عین حال براي مدتی وجد و سـروري را  . کنی

  .تجره نکنی

  .در مورد وجد و سرور ربانی هم این کامالً مصداق دارد      

، آنچه هست فقط نشاط و شادي در مورد چرخه زندگی هیچ چیز مالل آوري وجود ندارد       

  .است

رسیدن به مقام پیر طریقت ممکن اسـت  . پیرهاي طریقت واقعی همواره شاد و بانشاط اند      

موقعیت مورد آرزوي تو باشد، در آن صورت تو می توانی به مرتبه وجد و سـرور برسـی و   

  .آن  را پشت سر بگذاري، ضمن اینکه همواره شاد و خرسند باشی

تو نیازي احساس نمی کنی که وجد و سـرور نشـاط آور باشـد، تـو صـرفاً خوشـحال و             

  .خرسندي و می دانی که سروري وجود دارد

  

     

  

       
٦ 
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اگر اجازه داشته باشم مایلم موضـوع صـحبت را تغییـر دهـم و دربـارة تغییـرات سـیاره اي              

اهراً بسیاري از مطالب در اینجا بـیش از  ظ. ولی قبل از آن مایلم به نکته اي اشاره کنم .صحبت کنم

  .یک بار تکرار شده گاهی احساس می کنم یک مطلب را چندین بار شنیده ام

یـک  . این پیام به مانند یک فنر می ماند، زمانی که جمع می شود به سر جایش برمی گردد       

یچ درمی آید و بـه  دایره دایرة دیگر را می پوشاند، فقط زمانی که فنر باز است بصورت مارپ

  .مقدار زیاد کشیده می شود

در اینجا چنـدین بـار و بـه صـورت هـاي      . حق با تو  است، بسیاري از مطالب گفته شده       

  .مختلف و گاهی به همان صورت بیان شده است

. زمانی که این پیام به اتمام می رسد تو باید بتوانی نکات اصلی مطرح شده را تکرار کنـی       

  .می رسد که اشتیاق داشته باشی این کار را انجام دهیروزي 

در ادامـه صـحبتم تعـداد زیـادي از مـردم چیـزي کـه مـی         . بسیار خوب، متوجه مطلب شـدم        

خواهند بدانندد این است که آیا سیاره زمین رو به انحطاط و زوال است؟ شاید این سـؤال را قـبالً   

آیا تغییـر و تحـول زمـین، طبـق پـیش بینـی       : ی خواهمکرده باشم، ولی اکنون یک پاسخ مستقیم م

پیش گویان حتمی است یا صرفاً وهم و خیال است؟ آیا ما باید دست به دعـا دراز کنـیم؟ در خـود    

تغییراتی بوجود آوریم، کاري هست که انجام دهیم؟ یا از انجام هر کار و کمکی قاصـریم و آنچـه   

  باید بشود، خواهد شد؟

ه این سؤاالت پاسخ دهم، ولی در این راستا پیشرفتی وجود نـدارد، چـون   خوشحالم که ب       

  .از  پیش و به تفصیل به پرسش ها پاسخ داده شده

  منظورت این قسمت از گفتگو است که آنچه باید اتفاق بیفتد از پیش اتفاق افتاده است؟      

  .آري      

  اتفاق افتاده؟ چه چیز اتفاق افتاده است؟ چگونه است؟ولی این چیست که از پیش اتفاق افتاده      
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ببـین آیـا   . می خواهم موضوع را در واژه هایی که براي تو بهتر قابل فهم باشد بیان کـنم       

  این کمک می کند یا نه؟

  بازي ویدیوئی کنند؟ CD-ROMآیا تا بحال بچه ها را دیده اي که با استفاده از یک       

  .آري      

نون از خود سؤال کرده اي، کامپیوتر از کجا می داند به هر حرکتی که بچه انجـام  آیا تا ک       

  می دهد، پاسخ دهد؟

  .آري، از خود سؤال کرده ام      

کامپیوتر می داند چگونه بـه هـر حرکـت بچـه     . ضبط شده) Disk(همه چیز روي دیسک        

قبل روي دیسک ضبط شـده   پاسخ دهد، چون هر حرکت ممکنی، همراه با پاسخ مقتضی آن از

  .است

  .واقعاً عجیب است       

چه چیزي عجیب است؟ اینکه هر حرکتی و هر پیچ و تابی که منجر بـه آن حرکـت شـود           

این صرفاً تکنولـوژي  . در اینجا وجود ندارد» عجیبی«روي کامپیوتر برنامه ریزي شده؟ چیز 

هم بیاید، در مورد تکنولوژي عالم خلقت پس اگر تکنولوژي یک بازي ویدئویی بنظرت م. است

فرض کن، همـه حرکـات از قبـل پـیش       CD-ROMچه داري بگویی؟ حال چرخه کیهان را یک 

بینی شده، عالم خلقت فقط منتظر است ببیند چه حرکتی انجام می دهی، و هنگامی کـه بـازي   

ی عـالم خلقـت مـی    به پایان می رسد، چه برنده باشی، یا بازنده یا خودت را عقب کشیده باش

  .»آیا باز هم شوقی به بازي مجدد داري؟«: پرسد

دیسک کامپیوتر اهمیتی نمی دهد که تو بـازي را ببـري یـا ببـازي، تـو او را حتـی نمـی                

همـه  . کامپیوتر فقط فرصت دوباره اي به تو می دهد که بازي را تکرار کنی. »برنجانی«توانی 
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که چه پاسخی را تو دریافت می کنی بستگی بـه انتخـاب تـو    اینپاسخ ها از قبل آماده است و 

   .دارد

  .عمل می کند CD-ROMپس به عبارتی خداوند مثل یک       

  .فقط براي روشن شدن موضوع بود CD-ROMهر طور که می خواهی فرض کن، مثال        

از قبـل  همـه نـوع امکـانی وجـود دارد و     . است CD-ROMزندگی از جهات زیادي شبیه        

  .فقط تو باید انتخاب کنی کدامیک را می خواهی تجربه کنی. پیش بینی شده

  .این دقیقاً ارتباط با سؤال تو در مورد تغییرات زمین دارد       

آنهـا  . آنچه بسیاري  از پیشگویان در مورد تغییرات احتمالی زمین گفته انـد صـحت دارد         

مسئله اینجا است که چـه آینـده اي را دیـده    . دیده اند دریچه اي به سوي آینده گشوده و آنرا

  .بیش از یک پیش بینی وجود دارد CD-ROMاند، در مورد پایان بازي 

تعبیر دیگـر عکـس   . این است که زمین دچار تحول و دگرگونی عظیمی می شود یک تعبیر       

  .این را قبول دارد

آنچه تاکنون اتفـاق افتـاده، در حـال حاضـر      .ولی آنچه در گذشته گفتم بیاد داشته باش        

دارد اتفاق می افتد، و در آینده اتفاق می افتد، ریشه در حال دارد، همانگونـه کـه کلیـه حرکـت     

  .هاي بازي کامپیوتر، در حال حاضر، روي آن دیسک وجود دارد

ـ           ین را بنابراین اگر تصور می کنی پیش بینی آن عده از پیشگویان که زیـرورو شـدن زم

همه توجه ات را روي این تغییر متمرکز کـن و   پیش بینی کرده اند، به حقیقت خواهد پیوست،

اگـر افکـارت روي واقعیـت دیگـري     . بدان آنچه در خیال پرورانده اي جنبۀ تحقق خواهد گرفت

تمرکز دارد و مایل به تجربه آن می باشد، فکرت را روي آن حادثه متمرکز کن و بدان کـه مـی   

  .آن را به طرف خود جلب نمایی توانی
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چـه مـی گـویی؟ عـده اي عقیـده دارنـد آنچـه تـاکنون عـدم           ٢٠٠٠در مورد مسئلۀ کامپیوتر        
  می نامیم موجب تحول بزرگی در سیستم اجتماعی و اقتصادي ما خواهد    ١  kکارکرد صحیح 

    ٢.                  شد

  آیا این حقیقت دارد؟

اگرچه نسـبت بـه   . ا نیستم تا آینده را پیش بینی کنم، پیش بینی هم نمی کنممن در اینج        

همه چیز علم کامل دارم فقط این را بتو بگویم، اگر دقت نکنی، آنچه نباید اتفاق بیفتـد خواهـد   

  .بنابراین اگر راهی را که در پیش گرفته اي نمی پسندي، راهت را تغییر بده. افتاد

چه کاري از من ساخته است؟ چگونه مـن مـی تـوانم جلـوي چنـین رونـد        در چنین موقعیتی        

عظیمی را بگیرم؟ در مقابل پیش بینی فاجعه هاي بزرگ توسط افراد پیشگو و بزرگان دینی از من 

  چه کاري برمی آید؟

با درون نگري و جستجوي خرد درونی، آنچه احساس می کنی بایـد انجـام دهـی، انجـام            

و صـاحبان صـنایع و درخواسـت از     می کنی با نامه نویسی به سیاستمداران اگر تصور. بده

آنها براي اقداماتی علیه آلودگی ها محیط زیست به تغییرات کـره زمـین کمـک کنـی، از هـیچ      

اگر فکر می کنی با انجام کوشش هایی می توانی رهبران جامعه را بـراي  . اقدامی فروگذار نکن

نهایتاً اگر تصور می کنی بـا کوشـش و   . اً دست به کار شوگرد بیاوري حتم Y2Kحل مسئله 

تالش و فرستادن انرژي مثبت و دور نگاه داشتن اطرافیان از ترس ها و نگرانی ها و جدا نگاه 

  .به اطرافیانت کمک کنی، درنگ نکنداشتن آنها از مسائل و مشکالت می توانی 

پیش می آید، خشنود باش و بدان که همه  از همه مهم تر ترسی به خود راه نده، از هرچه       

  .چیز درست شدنی است

بدان که تو دقیقاً در جایی هستی که بایـد  . سعی کن کمال را در همۀ پدیده ها مشاهده کنی      

  .باشی براي آنکه آنچه را انتخاب می کنی تا کویر ذات خود را خلق کنی، خلق نمایی

  .ۀ چیزها، کمال را مشاهده کندر هم. این راهی است بسوي آرامش      
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  .نهایتاً سعی نکن از چیزي فرار کنی، تو در مقابل هر چه مقاومت کنی، پافشاري می بینی      

مردمی که از آنچه ممکن است در آینده اتفاق بیافتد غمگین هسـتند یـا نگـران گفتـه هـاي            

  .»ددر کمال باقی بمانن«دیگران در مورد آینده هستند نمی توانند 

  پند دیگري نداري بدهی؟     

  .راضی به رضاي حق باش. زندگی را جشن بگیر، از خودت خشنود باش      

  .تو نماد شادي هستی، و همواره خواهی بود. شادي را وارد لحظۀ کنونی زندگی ات کن      

توانـد  اگر تصور می کنی خداوند چیـزي را مـی   . چیز را ناکامل خلق نمی کند خداوند هیچ      

  .ناکامل خلق کند، پس در مورد خداوند کوچک ترین آگاهی و دانشی نداري

با آینده بـدون تـرس روبـرو    . بگیر وفقط کمال و زیبایی ها را ببین موجود را جشنکمال        

  .شو

آرامش، سکون، متانت و وقار، تو را از بسیاري از تجربه ها و نتایجی کـه دیگـران منفـی          

سعی کن از روي خرد و عقل رفتار کنی، و اگر تصور می کنـی راه  . ، دور می کندلقب می دهند

  .بهتري براي دنبال کردن داري آن را دنبال کن

ولی اگر همۀ آنچه تو گفتی نادرست باشد؟ اگر اصوالً تـو خـدا نباشـی آنچـه مـن مـی شـنوم              

  زاییدة تخیالتم باشد چه؟

  .یباز به همان سؤال قبلی برگشت       

  منظورت از این ولی اگرها چیست؟ آیا تو راه بهتري براي زیستن داري؟      

آنچه من می گویم این است که اگر در کلیه شرایط و موقعیت هـاي زنـدگی خونسـردي و          

  .آرامش خود را حفظ کنی نتایج بهتري عایدت خواهد شد

این حرف ها را می زند، تو بندرت  خوب توجه کن حتی اگر این نیل دونالد والش باشد که       

. می توانستی در مورد موضوع هایی که بحث آنها رفت پند بهتري براي دنبال کردن پیدا کنـی 
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بنابراین این طور به قضیه نگاه کن یا من خداوند هستم که با تو سخن می گویم و یا این نیـل  

  .آدم زیرك و باهوشی است

  .اوتی نمی کنددر هیچکدام از این دو صورت تف      

فرق آن این است اگر مطمئن بودم این خدا است که با من سخن می گوید، دقیق تر به او گـوش       

  .می دادم

دست از این شوخی ها بردار این پیام ها را من هزاران بـار بـه طـرق مختلـف بـراي تـو              

  .فرستادم و تو همه را مورد غفلت قرار داده اي

  .حق با تو است      

پـس  . چه کسی تو را به این کتاب رهنمون ساخت؟ این تو بودي. پس این دفعه غافل نشو       

  .اگر نمی توانی به خداوند گوش دهی به خودت گوش بده

   .ي قدرت فوق طبیعه استایا به دوستی که دار      

  .یا به دوستی که داراي قدرت فوق طبیعه است       

ی این موضوع دیگري را پیش می آورد که می خواستم دربـارة آن  تو مرا دست می اندازي ول     

  .صحبت کنم

  .می دانم می خواهی درباره افرادي که قدرت فوق طبیعه دارند صحبت کنی     

  تو از کجا می دانی؟     

  .چون قدرت فوق طبیعه دارم      

  یست؟درست حدس زدي آنچه می خواهم بدانم این است که قدرت فوق طبیعه چ     

همۀ شما نسبت بـه  . این همان حس ششم است. همۀ شماها از این قدرت برخوردار هستید      

  .اشاره پیرامون خود داراي حس ششم هستید
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قدرت فوق طبیعه یعنی تو این توانایی را داشته باشی که از تجارب محدود خود پا فراتـر        

بیش از یک انسـان محـدود، و محـدودیت    . گذاشته و دید وسیع تري نسبت به اشیاء پیدا کنی

هاي که او براي خود قائل است، احساس قدرت کنی بـیش از ایـن و آن بـدانی حقـایق اطـراف      

  .خود را بیش از یک انسان معمولی درك کنی، احساس انرژي و قدرت بیشتري کنی

  چگونه می توان این قدرت را رشد داد؟       

عـده اي اراده مـی کننـد آن را    . چیزي است شبیه عضـله  این. کلمۀ مناسبی است» رشد«       

  .تقویت کنند، و عده اي آن را تقویت نکرده باقی می گذارند

. هر روز و در تمام مـدت . و ورزش دهی تو باید آنرا بکار بیاندازي» عضله«براي تقویت        

هگـاهی  تـو گا . در حال حاضر عضله آنجا است ولی کوچک و ضعیف و استفاده نشـده اسـت  

برخی اوقات نسبت به چیزي حـس ششـم   . حس ششم پیدا می کنی ولی آنرا بکار نمی اندازي

خوابی می بینی، یا چیزي به تو الهام می شود، ولی از آن می . داري ولی آنرا نادیده می گیري

  .گذري و به آن توجه نشان نمی دهی

را انتخاب کنـی، نادیـده نگرفتـی،    این کتاب . خدا را شکر، حس ششمی که تو را وادار کرد       

  .وگرنه در حال حاضر مشغول خواندن این خطوط نبودي

  شاید تصور تو این است که تصادفی به این کتاب برخورد کردي، اینطور نیست؟       

حس ششم این است قبول کنی این قـدرت را داري و  » رشد قوه«بنابراین اولین قدم براي        

به هر حس ششمی که داري به هر احساسی که داري، به هر حس شهودي از آن استفاده کنی، 

  .که تجربه می کنی، توجه نشان دهی

بعد به هرچه حس ششم می گویند، عمل کنی، اجازه ندهی ذهنیاتت تو را از تصمیمی کـه        

  .اجازه ندهی ترس تو را عقب بکشد. داري باز دارد
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 .ود خود عمل کنی، حس شهود قوي تر می شـود هر چه با جسارت بیشتري روي حس شه      

  .تقویت دارد و رشدحس ششم همیشه هست، فقط نیاز به توجه و 

من در مورد حس ششمی که همیشه هست تا شما آنرا بکـار گیریـد، صـحبت نکـردم، مـن در            

قـدرتی کـه سـبب    . قدرتی که توان آینـده نگـري دارد  . مورد قدرت واقعی فوق طبیعه صحبت کردم

  .ی شود شما دربارة مردم چیزهایی بدانید که راه دیگري براي پی بردن به آن وجود نداردم

  .من هم در همین مورد صحبت کردم      

این قدرت فوق طبیعه چگونه عمل می کند؟ آیا الزم است بـه حـرف آنهـایی کـه از ایـن قـدرت             

در مورد من پیشگویی کننـد، آیـا بـه     برخوردارند گوش کرد؟ اگر افرادي با این قدرت خارق العاده

قدرت تغییر آن را دارم، یا آیندة من از قبل تعیین و تثبیت شـده؟ چگونـه بعضـی از ایـن افـراد بـه       

  محض ورود شما به اطاق می توانند مطالبی دربارة شما بگویند؟

بـه   کمی تأمل کن و اجازه بده تک بـه تـک  . تو چهار سؤال مختلف مطرح کردي. صبر کن        

  .آنها بپردازیم

   بسیار خوب، قدرت فوق طبیعه چگونه عمل می کند؟       

چهار قانون براي پدیده فوق طبیعه وجود دارد که به شما اجازه می دهـد درك کنیـد ایـن           

  .قدرت چگونه عمل می کند، اجازه بده آنها را بررسی کنیم

  .افکار نوعی انرژي هستند -١       

     .اء همواره در حرکتنداشی -٢       

    .زمان، زمان حال است -٣       

افراد روشن بین کسانی هستند که نسبت به تجاربی که این پدیده ها بوجود می آورنـد،          

ارتعاشات، گاهی بصورت اشکال در ذهن شکل می گیرد، گاهی فکـري اسـت کـه    : آگاهی دارند

  .بصورت یک کلمه ظاهر می شود
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چـون  . این، در ابتدا کار آسـانی نیسـت  . روشن بین این انرژي را راحت جذب می کندفرد        

درست مثل نسیم مالیم تابستانی . این انرژي ها، بسیار سبک، بسیار فرار و بسیار ظریف اند

. در شب تابستان که شما احساس می کنید موهایتان را نوازش می دهد ولی ممکن است ندهـد 

اي شنیده شده از نقطه اي دور است که شما حس می کنید آنـرا  درست مثل ضعیف ترین صد

درست مثل تصویري کـه یـک آن در صـفحه ذهنتـان ظـاهر و      . شنیده اید ولی مطمئن نیستید

  .سپس محو می شود

این سؤالی است که یک رهرو تازه کار از خود همیشه سؤال می کنـد ولـی یـک شـخص             

ن سؤال، پاسخ را به عقب می اندازد، و همین پرسش چون پرسید. بابصیرت هرگز نمی پرسد

ذهن را مشغول می کند و این آخرین چیزي است که یک روش بین می خواهد انجام دهد حـس  

چـون  . باشـد  براي روشن بین بودن شما باید دور از ذهنیاتتـان . شهود با ذهنیات کاري ندارد

  .حس شهود با روح ارتباط دارد

  .روح استشهود حس شنوایی         

روح تنها وسیلۀ حساسی است که قادر اسـت خفیـف تـرین ارتعاشـات را بگیـرد، ایـن                

  .انرژي ها را حس کند، امواج موجود در میدان را حس کند و آنها را تعبیر و تفسیر نماید

... شما شش حس دارید نه پنج حس، حس بویایی، چشایی، المسـه، بینـایی، شـنوایی و            

  .یدانای

  .بنابراین قدرت فوق طبیعه چنین عمل می کند       

فکـر یـک   . هر زمان که شما فکري به ذهنتان می رسد، فکر انرژي اي را بیرون می فرسـتد        

غیب دان واقعی تأمل نمی کنـد  . روح فرد روشن بین آن انرژي را دریافت می کند. انرژي است

هر چه آن انرژي حس و ادراك مـی کنـد، بیـان مـی     که فکر رسیده را تعبیر و تفسیر کند فقط 

  .از این طریق است که یک روشن بین می تواند افکار شما را بخواند. نماید
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روح مجموعه اي  اسـت از  . هر احساس که شما تاکنون داشته اید در روحتان  سکنی دارد       

ري و ذخیـره  روح مخزن احساسات است حتی اگـر سـال هـا از جمـع آو    . همۀ احساسات شما

احساسات گذشته باشد، فرد روشن بینی که چشم بصیرت دارد می توانـد ایـن احساسـات را    

  .نماید و اینگونه است که دربارة گذشته شما نظر می دهد» حس«درك و 

هر حادثه اي مـوجی از انـرژي بـه    . همه چیز اکنون اتفاق می افتد. فردایی هم وجود ندارد       

. روي صفحه عکسبرداري کیهانی اثـري محـو نشـدنی بـاقی مـی گـذارد      بیرون می فرستد، و 

شخص روشن بین تصویر فردا را آنچنان می بیند که گوئی همین حاال در حـال اتفـاق افتـادن    

  .بدین گونه است که تعدادي از روشن بین ها آینده را پیش بینی و بازگو می کنند. است

  ق می افتد؟این امر چگونه بطور فیزیولوژیکی اتفا      

احتماالً فرد روشن بینی بدون آنکه بداند چکار می کند، از طریق تمرکز شـدید ریـزه اتـم           

او، اگر تو اراده کنی بدن وي را ترك کرده وارد فضـا  » فکر«. هایی از خودش ساطع می سازد

ـ » اکنونی«می شود، و آنقدر تند و سریع حرکت می کند که بتواند دور بزند و  و هنـوز  را که ت

  .تجربه نکرده اي ببیند

  !مسافرت خُرد اتمی در زبان       

آري، خُرد اتم هاي فرد پس از جذب انرژي تصویري که از طریـق تمرکـز بدسـت آمـده،             

شخص تصویري را بطور مـبهم مشـاهده   . فوراً همراه با انرژي به بدن شخص وارد می شود

لی سخت می کوشد تا داده وارد شـده را پـردازش   می کند، یا احساسی بر او حاکم می شود و

شخص بابصیرت یادگرفته به . نکند ولی خیلی سریع، توصیفی از تصویر به ذهنش می رسد

آنچه فوراً به ذهنش می رسد، یا تصویري که می بیند، یا احساسی که بر او غلبه می کند فکـر  

  .نکند بلکه بدون هیچگونه تماس اجازه دهد فکر بیاید و برود
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چند هفته بعد، اگر حادثه اي که به ذهن فرد رسیده یا آنـرا احسـاس کـرده واقعیـت پیـدا             

  .کند، این را غیب دانی می گویند

نادرسـت از آب در آمـده یـا    » پیشـگویی هـا  «اگر این واقعیت دارد، چگونه است کـه برخـی از         

  .نمی افتد» اتفاق«هرگز 

ي را پیش بینی نکرده و فقـط یکـی از احتمـاالت موجـود را در     آینده ا» پیشگو«چون فرد        

این همواره با شخص پیشگو است که چه انتخـابی را  . لحظه ابدي کنونی مشاهده نموده است

لحظه . او می تواند خیلی ساده انتخابی داشته باشد که ارتباطی با پیشگویی ندارد –برگزیند 

همانطور که بارها اشاره کردم، همه چیز از پیش . اردابدي حال همه گونه احتماالتی را در بر د

شکل گوناگون آنچه باقی می ماند، شما هستید که باید بطور ادراکـی   به میلیون –اتفاق افتاده 

  .انتخابی برگزینید

تغییر مـی دهیـد، در واقـع    زمانی که شما ادراکتان را . همه چیز مسئلۀ فهم و ادراك است        

هر انتظـار و نتیجـه اي    .کنید و فکر شما واقعیت شما را بوجود می آورد فکرتان را عوض می

تنها کاري که شما بایـد انجـام دهیـد    . که از حوادث داشته باشید، از پیش در انتظار شما است

  .این است که این موقعیت را درك کنید و بشناسید

درواقـع  . شده، همین است منظور از جملۀ حتی قبل از اینکه پرسشی کنی پاسخ آن داده        

  .دعاي تو قبل از آنکه آنرا مطرح کنی، برآورده شده

  چطور است که بسیاري از دعاهاي ما برآورده نمی شود؟      

شما معمـوالً آنچـه را درخواسـت مـی کنیـد،      . دربارة این موضوع در کتاب اول بحث شد       

فرایند خلقـت بـدنبال   . دست می آوریدبدست نمی آورید، ولی همواره آنچه را خلق می کنید، ب

  .فکر، که به دنبال ادراك است، پدید می آید
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بایـد تجربـه کـنم،    اکنون اگر همه چیز در حال اتفاق می افتد، چه بخشی از آن آنچه را که من       

  دیکته می کند؟

کـه در   این بـاور از طریـق افکـاري   . و باوري که به انتخاب هایت داري –انتخاب هاي تو        

یعنـی   –مورد موضوع خاصی داري بوجود می آید و این افکار ناشی از ادراکـات تـو هسـتند    

  .نحوة نگریستن تو به مسائل

. می کنی می بیند و نتایج آن را هم مـی دانـد  » فردا«غیب دان انتخابی را که تو در مورد         

د کارها به آن صـورت باشـد   ولی غیب دان واقعی همیشه به تو می گوید که لزومی ندارد رون

  .را تغییر دهی» نتایج«و اینکه تو می توانی انتخاب مجددي داشته باشی و 

بسـیاري از مـردم ادعـا    . دوست داشتم در مورد مسئله غیب گویی کمی بیشتر صـحبت کـنم         

  دارند که غیب گو هستند، چگونه می توان یک غیب دان واقعی را از قالبی تشخیص داد؟

آنچه شما در جسـتجویش  . هستند» حقیقی«بنابراین همۀ آنها . است» غیب دان«هر فردي        

  آیا آنها درصدد کمک کردن به شما هستند یا غنی کردن خودشان؟. هستید هدف آنها است

پیشگوهاي حرفه اي که درصدد پرکردن جیب خود هستند اغلب قول می دهند که کارهایی       

معشوق از دست رفته اي را بازگردانند، ثـروت   –ده خود انجام دهند به کمک قدرت خارق العا

  .حتی سبب شوند شما مقداري وزن کم کنید –و شهرت بیافرینند 

آنها ادعا می کنند که همـۀ ایـن کارهـا را مـی تواننـد انجـام دهنـد ولـی در ازاي دریافـت                

و  –ة رئیسـتان، نامزدتـان   و دربـار  –آنها حتی می تواننـد دسـت شـما را بخواننـد     . دستمزد

یک شال گردن، یک عکس، یا دستخط طـرف  «: آنها پیشنهاد می کنند. دوستتان مطالبی بگویند

  .»را بیاور تا من دربارة آنها مطالبی بگویم

ولی فردي که اهل بصیرت و شهود است هرگز قول نمی دهد که سبب شود دوسـتی بـه           

کند، یا شما به نتایج مورد انتظار خود در مـورد   سوي شما برگردد، شخصی فکرش را عوض
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یک پیشگوي واقعی می داند اجازه ندارد اراده کسـی را تغییـر دهـد،    . موضوع خاصی برسید

  .افکار کسی را مورد حمله قرار دهد، یا فضاي روحی کسی را مورد تجاوز قرار دهد

  یکباره از کجا پیدا شدند؟ »هرگزها«این . وجود ندارد» درستی«و » غلط«من فکر کردم       

در ارتباط با کارهایی است که شـما درصـدد هسـتید بـه     » هرگز«یا » همیشه«واژه هاي        

فطرتـاً درصـدد تکامـل، رشـد معنـوي و      هـر انسـانی   . انجام آن موفق شوید، یا انجـام دهیـد  

لی هر فردي درصدد است بـه بـاالترین تصـویري کـه از متعـا     . خود است» اصل«بازگشت به 

  .ترین وجه شخصیتی خود دارد، جنبه تحقق بخشد

و یکـی از آنهـا قـانون علـت و      –با وجود این قوانینی طبیعی بر عالم فیزیکی حاکم است        

  .معلول است

  :یکی از مهمترین قوانین علت معلولی این است       

  .از هر دست بدهی از دست دیگر می گیري       

با دیگران آنچنان رفتار کن که دوسـت داري آنهـا   : صیه مسیح می دانندتعدادي این را تو       

  .با تو رفتار کنند

اما در مورد غیب دان هایی که محل اقامـت همسـر گمشـده، بچـه دزدیـده شـده، نوجـوان از               

منزل فرار کرده ولی پشیمان را شناسایی می کنند یا به پلیس براي پیـدا کـردن محـل یـک فـراري      

  نند چه می گویی؟کمک می ک

آنچـه یـک غیـب دان واقعـی همـواره از آن      . این پرسش ها همه به خود پاسخ می گوینـد        

  .او همیشه هست براي آنکه خدمت نماید. اجتناب می کند، تحمیل اراده اش بر دیگري است

  آیا غیب دان این قدرت را دارد تا با اموات هم ارتباط برقرار کند؟      

  ه منظوري؟به چ        

  براي اینکه آیا آنها چیزي براي گفتن به ما دارند؟      
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اگر فردي از دنیاي اموات بخواهد پیامی به ما برساند همیشه راهـی بـراي آن پیـدا مـی             

خاله، عمو، برادر، خواهر، پدر، مادر، همسر از دست رفته به سفر خود . کند، تو نگران آن نباش

ي کامل را تجربه می کنند و در جهـت درك کامـل از مسـائل حرکـت مـی      ادامه می دهند، و شاد

  .کنند

از حـال شـما بـاخبر     –اگر یکی از خواسته هاي آنها این باشد که به سوي شما باز گردند        

  .مطمئن باش این کار را انجام می دهند –شوند و شما را از حال خود آگاه سازند 

المتی داده شد آنرا دریافت کنـی و بـر ظـنّ اینکـه تصـوراتی      بنابراین مراقب باش اگر ع       

  .بیش نیست از آن غافل نشوي

خانمی را می شناسم که از همسر بیمار خود نگاهداري می کرد و روزي بـه او التمـاس کـرد          

او قـول داد و دو روز  . که اگر روزي وي را ترك کرد از حال و هواي خود همسرش را مطلع کنـد 

یک هفته بعد یک شب زن با این احسـاس کـه کسـی در کنـار تخـت خـوابش نشسـته از        . دیگر مرد

وقتی چشم هایش را باز کرد همسرش را دید که لبه تخـت نشسـته و بـه او لبخنـد     . خواب بلند شد

او تصـور کـرد آنچـه دیـده وهـم و خیـال       . ولی وقتی چشمانش را به هم زد، او رفته بود. می زند

  .بوده است

گونه مشاهدات بسیار رایج و غیرقابل انکار است، فقط سعی دارید آنرا نفـی کنیـد یـا    این       

  .تصور می کنید ذهنتان شما را به بازي گرفته است

نظیر خـردي کـه در ایـن     –چرا ما چنین کاري می کنیم، چرا ما چیزي را درخواست می کنیم        

  .نیمسه کتاب نهفته است و بعد از دریافت، آنرا نفی می ک

چون به عظمت و قدرت حق تعالی مشکوك هستید، شما همه چیـز را بایـد ببینیـد، حـس            

دیـدنی و حـس شـدنی و لمـس شـدنی      ولـی اینگونـه چیزهـا    . کنید، لمس کنید، تا باور کنیـد 
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و شما هنـوز آمـادگی و ظرفیـت درك آن عـوالم را     . آنها به عوالم دیگري تعلق دارند. نیستند

  .وقتی شاگرد حاضر باشد، معلم ظاهر می گردد. انی نشوولی عصب. ندارید

خوب تصور کنیم شما مطلبی دارید که می خواهید شخص متوفی از آن مطلع شود، نـه اینکـه         

  .شما از او پیامی بشنوید

آیا تصور می کنی اموات پیام هاي شما را نمی گیرنـد؟ هـر فکـر و اندیشـه اي کـه شـما              

  .دارید، هوشیاري او را متوجه شما می سازد» عوالم دیگر«نسبت به فردي در 

امکان ندارد شما فکر یا عقیده اي در مورد شخصی که از دنیا رفته داشته باشـید و ذات او        

عشـق بهتـرین وسـیله    «نداریـد  » واسـطه «از آن مطلع نشود براي این ارتباط شما نیازي به 

  »ارتباط است

مفید فایده است؟ یا اصـوالً چنـین ارتبـاطی    » واسطه«نبه چطور؟ آیا یک در مورد ارتباط دوجا      

  آیا ترس آور و خطرناك نیست؟. ممکن است

تو در مورد ارتباط با ارواح صحبت می کنی، هرچه از آن بترسی، بطـرف تـو جلـب مـی            

  .با وجود این چیزي که از آن بترسی وجود ندارد. شود

دور نیستند، در فاصله اي نه کمتر از یک فکر، و همیشه هـم بـراي    عزیزان تو هرگز از تو      

مشورت، دادن آرامش و پند آماده اند اگر تو شدیداً نگران حال فرد از دست رفتـه اي باشـی او   

تـو لزومـی نـدارد آنهـا را بـه      . برایت پیامی می فرستد، پیام کوچکی تا از حال او باخبر شوي

که در این زندگانی تو را قلبـاً دوسـت داشـتند، بـه محـض      چون افرادي . سوي خودت بخوانی

  .آنکه تو دچار ناراحتی یا مشکل شوي به طرف تو کشیده می شوند

و چنانچه واقعاً از صمیم قلب آنها را جستجو کنی، به سوي تو پرواز مـی کننـد و بـه تـو           

آنهـا را حـس    تو در صورت آمادگی حضور آرامش بخش. آرامش می دهند و کمک می رسانند

  .می کنی
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شخص از دست رفتـه اي را در اطـاق دیـده انـد، مـی      » قسم می خورند«پس ادعاي آنهایی که       

  تواند صحت داشته باشد؟

مسلماً می تواند، گاهی شما بوي عطر یا بوي سیگار یا صداي متوفی را  حس می کنید یـا         

لیلی ناگهان ظاهر می شـود، و ایـن زمـانی    با یکی از متعلقات او بدون هیچگونه د. می شنوید

. اتفاق می افتد که شما سخت به فکر فرد متوفی بودید، یا دلتان برایش شدیداً تنـگ شـده بـود   

این چیزها هرگز تصادفی اتفاق نمی افتد، به تو بگویم در عالم خلقت همزمانی تصادفی وجود 

  .ندارد

  

           

  

  

  ارد و خواهد داشت اینطور نیست؟زندگی بطور پیوسته ادامه د      

  .همین طور است       

  و پایانی بر آن مترتب نیست؟      

  .نه       

  آیا این امکان وجود دارد که ما پس از مرگ به شکل فیزیکی ظاهر می شویم؟      

  .بله، این امکان وجود دارد       

  ك کنیم؟آیا ما می توانیم هر موقع تصمیم بگیریم دنیا را تر      

این کار غیـر ممکـن اسـت چـون ایـن      . هیچ تجربه اي خالف اراده روح تحقق پیدا نمی کند      

  .روح است که هر تجربه اي را می آفریند

٧ 
 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://www.irpdf.com/
http://www.irpdf.com/


 
١١١ 

روح، بخشـی از  . شـکوه خرد، دانش، قـدرت و  . روح چیزي نمی خواهد چون همه چیز دارد      

  .کند وجود شماست، که هرگز نمی خوابد، که هرگز فراموش نمی

  .می پرسی آیا روح میلی به مردن جسم دارد؟ نه روح آرزو می کند که تو هرگز نمیري       

  .شادمانه     

  .با شادي زیاد      

  .هیچ روحی با تأسف نمی میرد     

  .هیچ روحی هرگز نمی میرد      

ر حـال تغییـر   منظورم این است هیچ روحی متأسف از این نیست که شکل فیزیکـی کنـونی او د       

  .است» مردن«شکل دادن است، در حال 

  .بدن هرگز نمی میرد، فقط به روح استحاله پیدا می کند       

اگر تو درك صحیحی از آنچه زندگی پس از مرگ می نامی، داشـتی، یـا چنانچـه عقایـدي            

مـی  داشتی که معتقد به تجربه یکی شدن با ذات احـدیت، پـس از مـرگ اسـت، در آن صـورت      

  .فهمیدي که، روح هرگز دربارة آنچه تو مرگ می نامی تأسفی ندارد

اکنون روح مـی توانـد بـه    . مرگ در لحظۀ جدایی، تجربه باشکوه و شگرفی بنظر می رسد      

روح احسـاس سـبکی غیرقابـل بـاور و آزادي     . شکل طبیعی خود، مرتبه عادي خود بـازگردد 

همراه با آگاهی کلی شدن، که در نوع خـود بسـیار    .کامل، و رها شدن از محدودیت ها می کند

  .شادي بخش و متعالی است

  .روح هرگز از این جابجایی نمی تواند متأسف باشد       

  است؟شادي بخش پس منظورت این است که مرگ تجربه اي       

  .است یبراي روح که انتظار چنین تجربه اي دارد، مرگ تجربه شادي بخش       

  ر روح آنقدر مشتاقانه مایل به خروج از جسم است چرا زودتر از آن خارج نمی شود؟اگ        
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درست بـرعکس، از اینکـه در جسـم باشـد، خشـنود      . روح از بودن در جسم ناشاد نیست       

  .اگرچه به همان نسبت به خروج از جسم تمایل دارد. است

  .آن قاصر است حقایق زیادي در مورد مرگ وجود دارد که فهم من از      

درست است، علت این است که با مشاهده هر لحظه از زندگی، تـو بایـد بـه یـاد مـرگ و              

  .چون در غیر اینصورت فقط نیمی از زندگی را مشاهده کرده اي. نیستی بیفتی

اگر تو این واقعیت را درك نکنـی  . هر لحظه به محض اینکه آغاز می شود، پایان می پذیرد       

  .و لحظات به نظرت عادي می رسند. ظمت حیات پی نبرده ايبه ع

اگـر روي ایـن موضـوع    . »پایان مـی پـذیرد  «، »آغاز می شود«هر تعاملی به محض آنکه        

  –بطور کامل تأمل و تعمق شود، گرانبها بودن هر لحظه از زندگی آشکار می شود 

تو باید برداشـتی بـیش   . ده می آینداگر تو مرگ را درك نکنی، مواهب زندگی به نظرت سا      

تو باید از مرگ استقبال کنی، همانگونه کـه از زنـدگی   . از یک درك ساده از مرگ داشته باشی

  .استقبال می کنی

اگر بر این تصور باشی که این لحظه ممکن است آخرین دیدار تو با عزیزي باشـد، قـدر و         

از لحظه کنونی شگفت انگیـز بـود، چنانچـه     ارزش زندگی را خیلی بیشتر می دانی تجربه تو

عدم آمادگی تو براي قبول واقعیـت  . فکر می کردي که این لحظات ممکن است دیگر تکرار نشود

لـذا زنـدگی را   . مرگ سبب می شود، از تفکر کردن روي زنـدگی و مواهـب آن خـودداري کنـی    

دست می دهی مرا با همـه   آنطور که باید تجربه کنی، تجربه نمی کنی و در نتیجه لحظه را از

مواهبی که می تواند براي تو داشته باشد تو به جاي آنکه در لحظه زندگی کنـی، بـه گذشـته    

  .برمی گردي و تأسف هاي ناشی از آن

اگر به طور عمیق به چیزي نگاه می کنی، درون آن را مـی بینـی، بـا تفکـر و تعمـق روي             

در آن صـورت بـاور نادرسـتی کـه     . رون آنـرا ببینـی  چیزي تو این قدرت را پیدا می کنی تا د

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://www.irpdf.com/
http://www.irpdf.com/


 
١١٣ 

و تو هر چیزي را آنچنان که هست مـی بینـی و   . دربارة ماهیت آن چیز داشتی از بین می رود

. به عبارتی شادي را وارد آن سـازي  –. فقط در آن صورت است که می توانی از آن لذت ببري

  .بردن یعنی چیزي را شادي بخش ساختن» لذت«

بـه قـول   . ز وهم و خیال می توان لذت برد، چون تو می دانی که وهـم وخیـال اسـت   حتی ا      

این واقعیت که تصـور مـی کنـی چیـزي واقعـی اسـت       . قدیمی ها وصف العیش نصف العیش

  .موجب درد و رنج تو می شود

  .هر چیزي که تصور شود واقعی نیست سنگینی بار رنج خود را از دست می دهد      

تـو مـی تـوانی    . فیلم یا نمایشنامه اي است که روي صحنه ذهن ظـاهر شـود  درست مثل       

  .موقعیت و شخصیت ها را در ذهن خود بیافرینی، تو نویسندة نمایشنامه هستی

به محض آنکه حس کنی هیچ چیز واقعیت ندارد دیگر چیـزي بـه نظـرت رنـج آور نمـی             

  .رسد

  .که در مورد زندگی این، همانقدر در مورد مرگ مصداق دارد       

وقتی به این واقعیت رسیدي که مرگ هم، چیزي جز وهم و خیال نیست، بعـد مـی تـوانی           

  »آه، مرگ نیش تو کجا است؟«بگویی 

  .تو حتی می توانی از مرگ استقبال کنی و ضمناً از مرگ دیگري هم متأسف نشوي      

رتی که تو مفهوم مـرگ و زنـدگی را درك   البته آنچه گفتم عجیب به نظر می رسد، در صو      

  .نکرده باشی

. مرگ دري است که گشوده می شـود نـه بسـته   . مرگ هرگز پایان نیست، بلکه آغاز است       

وقتی متوجه شدي که زندگی ابدي است، آنوقت متوجه می شوي که مرگ وهم و خیال است و 

ولـی  . فقط همین جسم هسـتی باور غلط سبب شده تو همواره نگران باشی و تصور کنی تو 

  .بپذیر که تو جسم نیستی و اگر پذیرفتی دیگر از بین رفتن آن تو را نگران نمی کند
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مرگ باید به تو بیاموزد که آنچه راحتی است، زندگی است، و زندگی باید با تـو بیـاموزد          

  .که آنچه اجتناب ناپذیر است، مرگ نیست بلکه ناپایداري پدیده ها است

  .ناپایداري یگانه حقیقت موجود است      

  .هیچ چیز پایدار نیست، همه چیز در حال تغییر است، در هر لحظه و هر دقیقه       

چون حتی خود کلمه پایدار زمانی معنا پیـدا  . اگر چیزي پایدار بود، وجود خارجی نداشت       

ـ   .می کند که در مقابل مفهوم ناپایدار بیاید روي ایـن  . داري، ناپایـدار اسـت  بنابراین، حتـی پای

  .آنوقت است که خداوند را درك می کنی. عبارت خوب دقیق شو و تعمق کن

ایـن  . این علم و معلم است. این قانون بودا است. این رسم اجتماعی است و این بودا است       

  .این شیئی و مشاهده کننده است که با هم یکی شده اند. درس و مربی است

این تو هستی که آنها را از هم جـدا کـرده اي، بـراي آنکـه     . از هم هرگز جدا نبوده اندآنها       

با وجود این وقتی رمز زندگی بر تـو آشـکار مـی شـود،     . زندگی را از حالت معما خارج سازي

مبـدل بـه آن   ولی . وهم و خیال را ببین از آن لذت ببر. انسجام و پایداري خود را از دست نده

  . نشو

  .و وهم و خیال نیستی بلکه خالق آنیت      

  .تو در دنیا هستی ولی به آن تعلق نداري      

اجازه بده آن کلیدي باشد که ابعـاد  . بنابراین از وهم بودن مرگ استفاده کن، آنرا بکار ببر      

وقتی گل پژمرده می شـود و فرومـی ریـزد، غمنـاك     . دیگري از زندگی را به سوي تو بگشاید

گر تو به گل به  صورت بخشی از یک درخت کامل نگاه کنی که در حال تغییر است، است ولی ا

اگـر بـه ایـن واقعیـت     . و به زودي به بار می نشیند، آنوقت به زیبایی واقعی گل پی می بـري 

برسی که به گل نشستن و پژمرده شدن آن نشانه این است که درخت آمادة به بـار نشسـتن   

  .کنی است، آنوقت زندگی را درك می
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  .به این فرایند خوب دقت کن آنوقت متوجه می شوي که زندگی استعارة خودش است      

و ریشـه  . تـو  درختـی  . همواره این را به خاطر بسپار که تو نه گل هستی و نه حتی میوه      

هایت عمیق و ادامه دار است، تو از خاك بیرون آمده اي و هم گل و هم میوه تو مجدداً به خاك 

بنابراین، میراث زندگی، زنـدگی اسـت و هرگـز نمـی     . ی گردد و خاك را غنی تر می سازدبرم

  .تواند چیزي به نام مرگ باشد

از آنچه امروز هستی بسیار خوشنود باش، ولی آنچه دیروز بودي محکوم نکن، و ضـمناً        

  .آنچه می توانی فردا باشی پیش بینی نکن

  .ت زاییدة تصورات تو هستندیادت باشد که درست و نادرس       

براي نمونه در مورد مسئله پایان دادن به زندگی عقیده اکثریت مردم این اسـت کـه ایـن           

کاري غیرقانونی و غلط است، به طور مشابه بسیاري از مردم قویاً معتقدند که این نادرسـت  

کمـک   ،)ري نـاعالج به علت بیما(است به کسی که دوست دارد به زندگی اش خاتمه داده شود 

  .شود

شما به این نتیجه گیـري رسـیده   . بدون شک این دو عمل هر دو خالف عرف و شرع است       

ولی آن دسته از اعمالی که منجر به . اید چون در هر دو مورد مرگ تقریباً فوري اتفاق می افتد

ا ببـار مـی   مرگ در آیندة دور می شود، غیرقانونی بشمار نمـی آینـد اگرچـه همـان نتیجـه ر     

  .آورند

بنابراین، اگر کسی با طپانچه خودش را بکشد، افراد خانواده اش مزایاي بیمه را از دست         

می دهند، ولی اگر کسی با کشیدن سـیگار و سـایر اعتیادهـا خـودش را بکشـد، خـانواده اش       

  .مزایایی را از دست نمی دهند

ین خودکشی به شمار می آیـد، ولـی اگـر یـک     اگر دکتر به مریضی در کشتن او کمک کند ا       

  .شرکت دخانیات چنین جرمی را مرتکب شود، تجارت محسوب می شود
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شما سیستم خود را . شما محیط زیست را با تنفس کردن مواد سرطان زا مسموم می کنید      

با خوردن غذاهایی که به مواد شیمیایی آغشته شده و در طوالنی مدت می کشد، مسموم مـی  

شـما  . آلوده کرده اید، مسموم می سـازید  نید، شما سیستم خود را با تنفس هوایی که مرتبک

سیستم خود را به صدها شیوة گوناگون و در هزاران لحظات مختلف مسموم کرده اید، و این 

ولی چون . در حالی است که به خوبی آگاهی دارید که این مواد بر سالمتی شما زیان بخش اند

تدریجی است و در طوالنی مدت اتفاق می افتد، آنرا خودکشی به حسـاب نمـی   این مرگ مرگی 

  .آورید

با آشکار شدن مسئله همه چیز کامالً روشن به نظر می رسد، پس چرا ما نمی توانیم ایـن         

  حقایق آشکار را مشاهده کنیم؟

انجام دهید، در حالیکه چون اگر شما این حقایق را می دیدید، ناچار بودید کاري براي آنها        

شما تمایلی به این کار ندارید، بنابراین چاره اي نداریـد جـز اینکـه بـه مسـائل نگـاه کنیـد و        

  .تظاهر کنید که آنها را نمی بینید

  ولی اگر ما واقعاً این مسائل را می بینیم چرا کاري براي آن انجام نمی دهیم؟      

د کاري براي آنها انجام دهید، بایـد بـه لـذات، و تفـریح     شما بر این باورید که اگر بخواهی       

خود پایان دهید، و پایان دادن به لذات مادي چیزي است کـه شـما کـوچکترین رغبتـی بـه آن      

  .ندارید

بسیاري از چیزهایی که سبب مرگ بطئی شما می شوند، چیزهایی هستند که بـراي شـما         

به شما لذت می دهند، چیزهایی هستند که جسـم  لذت و شادي می آورند، و اکثر چیزهایی که 

در واقع این همان چیزي است که جامعه تو را به صورت یـک جامعـه   . شما را ارضاء می کنند

زندگی هاي شما بیشتر بر حول چیزهایی که لذایذ مادي را جستجو می کنـد و  . اولیه در آورد

  .درصدد تجربه آن است، دور می زند
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هیچ عیبـی بـر ایـن کـار     . ن ها دوست دارند از لذات مادي بهره مند شوندالبته همۀ انسا       

آنچه جوامع و انسان هاي درون آن را از . در واقع این روند طبیعی اشیاء است. مترتب نیست

اگـر جامعـه اي   . هم متفاوت می سازد، چیزي است که به آن عنوان لذایذ و تمتعات مـادي داده 

ده باشد، در سطحی کامالً متفاوت از جامعه اي کـه براسـاس   براساس لذایذ مادي پی ریزي ش

  .معنویات پی ریزي شده، عمل می کند

و ضمناً این هم به این معنا نیست که پاك دینـان درسـت فکـر مـی کردنـد و کلیـه لذایـذ               

این بدین معنا است که در  جوامع تکامل یافته، لذایـذ مـادي سـایر    . جسمی باید نفی و رد شود

ها را تحت الشعاع قرار نمی  دهد و همه توجه ها روي آن متمرکز نیست، هرچـه جامعـه    لذت

  .تر و تکامل یافته تر باشد، لذایذ آن هم پیشرفته تر است اي پیشرفته

  آیا این گفته ها قضاوت ارزشی به نظر نمی رسد؟      

  است؟ Mc Kinlegآیا این قضاوت ارزشی است اگر بگویی کوه اورست بلندتر از کوه       

  آیا می توانی بگویی در کالس چهارم بودن بهتر از در کالس اول بودن است؟       

  .آنچه من انجام می دهم مشاهده است نه قضاوت       

  .و در این سیاره ما شاگردان کالس چهارم نیستیم بلکه هنوز در کالس اول ایم      

  .ی تو در مهدکودك هستیبندة من تو حتی در کودکستان هم نیست      

آیا این حرف را من نباید توهین تلقی کنم؟ چرا تصورم بر این است که تو نـژاد بشـري را مـی         

  خواهی تحقیر کنی؟

مشکل تو این است که آنچنان گرفتار ایگو هستی که آنچه نیستی خود را تصور می کنـی         

  .و نه آنچه واقعاً هستی

ات را توهین تلقی می کنند و این در صورتی است که آنچه مشاهده مـی  افراد مشاهد اکثر       

  .شود آن چیزي نباشد که آنها آرزو دارند باشند
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ضمناً تو . ولی تا زمانی که تو به چیزي قالب می شوي، نمی توانی خود را از آن رها کنی       

  .نمی توانی صاحب چیزي که نیستی بشوي

  .نمی پذیري تغییر دهی تو نمی توانی آنچه را       

  .دقیقاً        

روشنگري با قبول و پذیرش واقعیت ها، و قضاوت نکردن در مورد ایـن و آن آغـاز مـی            

  .شود

. به هرچه نگاه کنید ناپدید می شـود . شما  در مقابل هرچه مقاومت کنید، اصرار می ورزد       

شـما آنـرا بـه صـورتی کـه      . ست می دهدمنظور این است که مشکل خیالی بودن خود را از د

فقط چیزي که نیسـت نمـی   . هست می بینید، و آنچه هست، همیشه می تواند تغییر شکل دهد

در مقابـل آن  . بنابراین براي تغییر آنچه هست به طرف آن حرکت کنید. تواند تغییر شکل یابد

  .آنرا انکار نکنید. مقاومت نکنید

د، درواقع آنرا اعالم می کنید، آنچه را اعالم می کنیـد، خلـق مـی    آنچه آن را انکار می کنی        

  .کنید

نفی هر چیزي خلق مجدد آن به شمار می آید، چون نفی هر چیزي آن را در آنجا قرار مـی         

  .دهد

آنچـه را نفـی کنیـد نمـی توانیـد      . قبول هر چیز شما را در کنترل آن شیئی قرار می دهـد        

  .بنابراین آنچه را نفی کنید، شما را کنترل می کند. وجود آنرا نفی کرده ایدکنترل کنید، چون 

اکثر نژاد بشري نمی خواهد قبول کند که شما حتی در حد یک کـودك کودکسـتانی تکامـل          

و عـدم  . نمی خواهد قبول کند که نژاد بشري هنوز در مرحلـۀ مهـدکودك اسـت   . پیدا نکرده اید

شما به قدري در شخصـیتی  . ا در همان سطحی که هست نگاه داشتهقبول این واقعیت، بشر ر

که نیستید غرق شده و آن را به عنوان خود واقعی تان قبول کرده اید، که دیگر از خود واقعی 
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بنابراین علیه خود عمل می کنید، علیه خود مـی جنگیـد، و در نتیجـه تکامـل     . تان جدا شده اید

ترین راه براي رسیدن به تکامل با قبول واقعیـت هـا و نـه    سریع . خود را به عقب می اندازید

  .نفی آنها آغاز می شود

هنگامی که من از شنیدن واقعیت ها احساس اهانت نکنم، می دانم که آنچـه را هسـت پذیرفتـه           

  .ام

بگـویم چشـم هـاي آبـی     آیا تو احساس توهین می کنی اگر به تـو  . دقیقاً همین طور است      

  :این را بدانداري؟ پس 

  .هر قدر جامعه اي از نظر معنوي تکامل یافته تر باشد لذاتش هم تکامل یافته تر است      

  .آنچه تو شادي و نشاط می نامی، چیزي است که میزان تعالی تو را نشان می دهد      

  چیست؟» تعالی«منظورت از این واژه      

از انرژي ناخالصی درست شده ایـد، کـه در   تو و جسمت، . وجود تو یک عالم صغیر است      

  .اطراف هشت مرکز انرژي یا چاکراها به صورت خوشه قرار دارند

  .آنچه براي چاکراهاي پایین تر لذت بخش است براي چاکراهاي باالتر نیست       

  .هرچه زیست نیرو را که در سراسر بدن است باالتر ببري، هوشیاریت باالتر می رود        

به نظر می رسـد افـرادي کـه از هوشـیاري بـاال      . این عقیده ظاهراً با تجرد ارتباط پیدا می کند      

  .برخوردارند، در مقابل با سایر انسان ها بر اساس چاکراهاي پایین تر عمل نمی کنند

  .همین طور است      

  ولی من تصور کردم تو زناشویی را امري طبیعی و ارزشمند می پنداري؟     

  .همین طور است      

  .پس لطفاً مرا راهنمایی کن چون در این مورد، با هم در تناقض هستیم     
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گـاهی حقـایق بـزرگ    . عدم تناقض، الزاماً مؤلفۀ حقیقـت نیسـت  . دنیا پر از تناقضات است      

  .تري درون تناقضات مستطرند

  .آنچه ما در اینجا داریم یک دوحالتی ربانی است      

چـون در سراسـر زنـدگی شـنیده ام چقـدر      . من کمک کن واژة دو حالتی را درك کـنم  پس به      

این، توجیه اصلی عرفا بـراي  . رهایی بخش است که از چاکراي پایین انرژي کوندالینی را باال ببري

  .داشتن زندگی فاقد لذایذ نفسانی بود

قلمرو ناآشنا شدیم پـوزش مـی    می دانم که از موضوع مرگ، جدا افتادیم از این که وارد این       

  .طلبم

موضوع اصلی که پیرامون آن صحبت می کنیم این اسـت  . جایی براي پوزش باقی نمانده       

که انسان کامل بودن یعنی چه، و زندگی در این کهکشان چه معنایی دارد؟ ایـن تنهـا موضـوع    

  .قابل بحث است

نکته اي کـه قـبالً    –به زندگی اندیشیدن  به موضوع مرگ اندیشیدن همانقدر مهم است که       

اگر تبادالت ما منجر به بحثی می شود کـه موضـوع خلقـت و بزرگداشـت     . به آن اشاره کردم

  آنرا بگونه اي شکوهمند در بر می گیرد، پس چرا در این ارتباط به صحبت مان ادامه ندهیم؟

ي واال این ادعا را ندارند که همۀ اجازه بده، موضوع را یک بار دیگر روشن کنم، انسان ها       

تمایالت نفسانی باید خاموش و خفه شود، اگر اینچنین بود، انسان واالیی دیگر پیدا نمـی شـد   

  .چون روند تکامل متوقف می گردید

  .به نکته روشنی اشاره کردي      

ـ           دس آنهـا  پس اگر کسی ادعا کند که افراد مقدس هرگز ازدواج نمی کنند و ایـن نشـانه تق

  .است، هرگز مفهوم زندگی را درك نکرده اند
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اگر تو نیاز به محکی داري که توسط آن بتـوانی  . اجازه بده این نکته را کامالً روشن کنم       

  :قضاوت کنی چه چیزي براي نژاد بشري خوب است یا نه این سؤال ساده را از خودت بکن

  اتفاقی می افتاد؟ اگر این کار را همه انجام می دادند چه      

اگر هـرکس کـاري انجـام مـی داد و     . این محک ساده اي است، و در عین حال بسیار دقیق       

بـود ولـی اگـر آن عمـل بـا      » کار نیکو و برجسـته اي «نتیجه به نفع نژاد بشري بود، آن کار، 

ل فاجعه و مصیبت براي نژاد بشري منجر شود، کار قابل توصیه و شایسـته اي نیسـت، قبـو   

  داري؟

  .البته      

پس قبول داري که یک رهبر و سالک هرگز ادعا نمی کند که تجرد راه رسیدن بـه سـلوك          

با وجود این عقیده رایج این است که دوري گزیدن از تمایالت جنسی راه متعـالی تـري   . است

مکن اسـت  است و اینکه تمایالت نفسانی را ارضاء و ابراز کردن موجب احساس گناه شده و م

  .از رشد معنوي شخص را باز دارد

اگر دلیل تجرد این باشد که این امر از تولیدمثل جلوگیري می کند، پس اگر انسان بـه حـدکافی         

  .بچه داشته باشد، دیگر لزومی به این تمایالت نباید داشته باشد

. ، ازدواج نمی کنـد کسی صرفاً براي تولیدمثل و مسئولیتی که نسبت به نژاد بشري دارد       

مردم ازدواج می کنند، چون این، امري طبیعی و نیازي فطري است و یک ضرورت بیولوژیکی 

  .به شمار می آید

ضرورت بیولوژیکی براي خلق افراد بیشتر نیست بلکه براي تجربه کردن مواهب بیشتر        

یکـی شـدن و یکـی     تجلـی : و تجربه کردن آن زندگی به صورتی که وجود دارد –زندگی است 

  .بودن
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آیا به این دلیل است که زن و شوهرها پس از بچه دار شدن هم از داشتن رابطه زناشـوئی بـا         

  یکدیگر منع نمی شوند؟

  .همین طور است       

معهذا عده اي عقیده دارند رابطه زناشوئی پس از بچه دار شدن باید متوقـف شـود و کسـانی          

  .می دهند در حقیقت یک تکانه فیزیکی پست را ارضاء می کنند که به این کار ادامه

  .همین طور است       

و اینکه این عمل، کاري متعالی نیست، بلکه عملی پست و حیوانی است که فطرت متعـالی بشـر         

  .را می پوشاند

  .این ما را به موضوع چاکراها یا مراکز انرژي برمی گرداند        

اشاره کردم که هرچه تو زیست نیرو را در جسمت باالتر ببري، هوشیاریت بیشـتر  قبالً         

  .و متعالی تر می شود

  .و این به معنی نداشتن رابطه جنسی است       

  .اینطور  نیست         

رابطـه زناشـویی نـه    : اجازه بده به اظهارنظر قبلی تو برگردم و نکته اي را روشن کنم         

فتمندانه  و نه از تقدس خالی است، بهتر است این عقیـده را از ذهـن و فرهنـگ    کاري غیر شرا

  .خود بیرون کنی

رابطۀ زناشوئی نه عملی پست، نه حیوانی و نه خالی از وقـار و سـنگینی اسـت، تکانـه             

این تکانه ها در سیستم فیزیکی بدن، توسط من . هاي فیزیکی مشابه یک رفتار حیوانی نیست

  .شته شده اندکار گذا

هستند که همـۀ شـما    با این وجود، این تکانه ها، جزئی از آمیزة پیچیده اي از واکنش ها        

. یادت باشد تو یک موجود سه بخشـی بـا هفـت مرکـز چـاکرا مـی باشـی       . نسبت به هم دارید
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چنانچه تو از هر سه بخش و کلیه هفت مرکز، همزمان واکنش نشان می دهی، در آن صـورت  

  .و در واقع براي آن خلق شده اي حس می کنی –به کاملی را که در جستجوي آن هستی تجر

ولـی اگـر یکـی از آنهـا را فقـط       –چیزي غیرمقدس در مورد این انرژي ها وجـود نـدارد          

  .انتخاب کنی، در خالف کمال عمل کرده اي

ن چیزي است که می تـوان  وقتی تو کامل نباشی، پس کمتر از خود واقعی ات هستی، و ای        

  .نامید» غیر مقدس«

دوري جستن و پرهیز از تمایالت جنسی براي آنهـایی کـه در تـالش بـراي رسـیدن بـه               

دعـوت،  . تعالی روحی بودند، هرگز نشانه ترس از من نبوده است، بلکه دعوتی به سـوي مـن  

  .و تلقی تو این چنین بوده است. تَنََبه محسوب نمی شود

بلکه بـراي زودتـر رسـیدن بـه     . و این دعوت، براي احتراز از رابطه جنسی مشروع نبود       

  .کمال بوده است

چه رابطه جنسی مشروع، چه خوردن صبحانه، چه رفتن به  –هر کاري که انجام می دهی        

هـر کـاري کـه     –سرِکار، چه قدم زدن در ساحل، چه خواندن کتاب، چه هرگونه تفـریح سـالم   

  .می دهی، در قالب یک انسان کامل انجام بده، همان انسان کاملی که هستی انجام

اگر رابطه جنسی فقط جنبۀ حیوانی داشته باشد، پس از چاکراي پایین عمل شده و جنبـۀ         

ولـی اگـر در یـک دوسـتی متقابـل و رابطـۀ جنسـی        . مقدس و شکوهمند آن تجربه نمی شود

گرفته شود، تجربه تو تجربه اي کامل و متعالی اسـت و   مشروع همه هفت مرکز انرژي به کار

  .چگونه می تواند چیزي غیرمقدس باشد

بنابراین دعوت به باال بردن انرژي حیات از طریق جسم فیزیکی به چاکراي بـاال، هرگـز           

  .به منزله و دعوتی به  جدا ماندن و جدا بودن از چاکراي پایین نبوده است
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رژي را تا چاکراي قلب یا حتی چاکراي تاج باال ببري، این به این معنی نیست که اگر تو ان        

  .انرژي نمی تواند در پایین ترین چاکرا هم باشد

  .در واقع اگر چنین نباشد، تو جدا و منفصلی       

هنگامی که تو انرژي حیات را به مراکز باالتر هدایت می کنی می توانی انتخاب کنی که با        

ولی اگر نداشتی این بـه ایـن دلیـل نیسـت کـه      . همسرت رابطه داشته باشی یا نداشته باشی

داشتن رابطه زناشوئی ناقض قانون کیهانیِ تقدس و پاکی است، یا موجب تعـالی روحـی تـو    

ضمناً داشتن یک رابطه مشروع و سالم تو را به حد چاکراي پایین تنـزل نمـی دهـد،    . می شود

بنـابراین در ایـن مسـئله دعـوت     . اي پایین و باال خود را منفصـل سـازي  مگراینکه تو از چاکر

  .مطرح است نه ترساندن

انرژي حیات را در وجود خود تا آنجا که ممکن است باال ببر، خواهی دیـد کـه چگونـه بـه            

این به معنی بـاال بـردي   . این ارتباطی با مسئله رابطۀ زناشوئی ندارد. تعالی روحی می رسی

  .ري است صرفنظر از آنچه تو انجام می دهیهوشیا

اگرچه نمی دانم چگونه می توانم هشـیاري ام را بـاال ببـرم، یـا چگونـه      . متوجه موضوع شدم      

انرژي حیات را از طریق مراکز چاکرا باال ببرم، بعید می دانم اکثر مردم حتی بدانند این مراکز چـه  

  !.هستند و چه می کنند

لند اطالعات بیشتري دربارة فلسفه معنویت به دست آورند، به راحتـی مـی   ی که مایکسان      

  .توانند در این زمینه اطالعاتی کسب کنند

تو می توانی از نوشته هاي دیپاك چوپرا یا سایر نویسنده هایی که در این زمینه مطالـب        

نـه تنهـا چگونـه     تو از طریق این نوشته ها یاد می گیـري . مبسوطی نوشته اند، استفاده کنی

  .انرژي حیات را باال ببري، بلکه چگونه خود را از قید جسم رها کنی
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و . تو از طریق این نوشته ها یاد می گیري چقدر از قید جسم رها بودن لـذت بخـش اسـت         

تو به دو حالتی بودن پدیده ها پـی  . ضمناً یاد می گیري که دیگر ترسی از مرگ نداشته باشی

  .در جسم بودن لذت بخش است و همین طور رها بودن از آنچقدر : می بري

  

        

       

        

        

  

  

  

       

یادم می آید که هر پاییز روز اول مدرسه چقـدر  . زندگی را می توان به مدرسه اي تشبیه کرد       

  .هیجان داشتم و در پایان هر سال چقدر ناراحت بودم که باید از دوستانم جدا شوم

  .دقیقاً همین طور است با تفاوت اینکه زندگی مدرسه نیست       

تـا آن موقـع تصـور مـی کـردم      . درست است، تو در کتاب اول به همۀ این نکات اشاره کردي      

ولی تو به من کمک کـردي کـه   . »درس هایی بیاموزیم«و ما آمده ایم تا » است«مدرسه زندگی یک 

  .ستدکترین غلط بوده ایک  بفهمم این 

خوشحالم، این همان کاري است که ما سعی داریم در این سه کتاب به آن بپردازیم و شما        

  .را نسبت به مسائل آشنا سازیم

آرامـش و شـادي شـود    و حاال تو می دانی چرا و چگونه روح می تواند پس از مرگ قرین        

  . بدون آنکه الزاماً تأسفی از مردن داشته باشد

٨ 
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  .تو سؤال مهم تري را مطرح کردي و شایسته است اکنون به آن بپردازیمولی       

  تو گفتی اگر روح از بودن در جسم به این شدت ناشاد است، چرا آن را ترك نمی کند؟      

  .کامالً درست است      

آري، روح جسم را رها می کند، البته نه فقط به هنگام مرگ، همانطور کـه اکنـون اشـاره           

روح جسم را رها می کند براي آنکه فرح و نشاط مجددي را پیـدا  . و نه به دلیل ناشادي. دمکر

  .کند

  آیا این کار را اغلب انجام می دهد؟     

  .آري، هر روز      

  جسم را ترك می کند، چه موقع؟هر روز روح      

  .ی یابدهرگاه به دنبال تجربه مهم تري باشد، او این تجربه را نشاط بخش م      

به همین دلیـل اسـت کـه مـا     . در سرتاسر زندگی. روح جسم را به طور مکرر ترك می کند      

  .خواب را آفریدیم

  آیا روح به هنگام خواب جسم را ترك می کند؟      

  .آري، این همان خواب است       

راي کسـب  در فاصله هاي زمانی کوتاه مدت، در طول زندگی، روح براي سوخت گیري و ب      

  .نشاط مجدد جسم را ترك می کند تا بتواند با زحمت در قفس تن ادامه زندگی دهد

فکر می کنی براي روح سکنی گزیدن در جسم آسان باشد؟ اینطور نیست ممکن است کار        

این مشکل ترین . یک نوع شادي است، ولی کار راحتی نیست. ساده اي باشد ولی آسان نیست

  .تا کنون انجام داده است کاري است که روح

روح که طعم سبکی و آزادي را بگونه اي که هرگز به تصور تو نمی آیـد چشـیده، مجـدداً          

رسیدن به این مرتبه را آرزو می کند، همانگونه که بچه اي مدرسه می رود، انتظـار تعطـیالت   
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س می کند تنهـا بـا   یا بزرگسالی که همیشه تنهایی بیزار است، گاهی هو. تابستان را می کشد

روح تجلـی سـبکی و رهـایی و    . خودش باشد، روح مرتبه واقعی هستی را جستجو مـی کنـد  

روح . و از هرگونه درد و رنج رهـا اسـت  . روح بی مرز و بی انتها است. آرامش و نشاط است

  .مظهر خرد و عشق کامل است

د این هنگامی که در جسـم  با وجو. روح همۀ اینها هست به عالوه بسیاري چیزهاي دیگر        

بنابراین روح با خود قراري گذاشته که تا زمانی کـه  . است کمتر، این مواهب را تجربه می کند

الزم است در جسم می ماند تا خودش را خلق و تجربه کند، به شرط آنکه هـر موقـع اشـتیاق    

  .داشت بتواند بدن را ترك کند

  .، اگرچه این تجربه را شما خواب می نامیدروح هر روز این کار را انجام می دهد       

  .من تا کنون تصور می کردم ما می خوابیم چون بدن نیاز به استراحت دارد      

خـواب  «روح در جستجوي استراحت است و سـبب مـی شـود بـدن بـه      . تو در اشتباهی        

  .»رود

محدودیت ها، از سـنگینی و  روح براي موقت بدن را رها می کند، و آن هنگامی است که از        

سوخت «او بدن را ترك می کند هنگامی که نیاز به . استاز محبوس بودن در زندان تن خسته 

دارد، هنگامی که از واقعیت هاي کاذب، نبود حقیقت، خطرهـاي تصـوري خسـته    » گیري مجدد

  .شده و مجدداً در پی ارتباط مجدد، آرامش و بیداري ذهن است

روح براي اولین بار جسم را در آغوش می گیرد، این تجربه را بسیار سـخت   هنگامی که        

می یابد و همچنین خسته کننده، به ویژه براي یک روح تازه وارد، براي همین است کـه بچـه   

  .ها زیاد می خوابند

هنگامی که روح از تکان اولیه اي که به او به علت حبس شدن در قفس جسم، بیرون مـی          

  .شروع به افزایش میزان تحمل خود می کند، و به تدریج بر آن می افزایدآید، 
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همـانطور کـه از    –همزمان، بخشی از جسم که ذهن نام دارد، شروع به فراموشی می کند        

حتی پروازهاي روح به خارج از بدن کـه اکنـون از میـزان آن کـم     . قبل برنامه ریزي شده بود

  .خاطره هاي فراموش شده را در ذهن بیدار نمی کندشده، ولی هنوز ادامه دارد، 

. در طول این مدت روح ممکـن اسـت آزاد باشـد، ولـی ذهـن امکـان دارد مغشـوش باشـد               

من کجا هستم؟ من در حال خلـق  : بنابراین همۀ وجود، ممکن است این سؤال برایش پیش بیاید

کوتـاه یـا حتـی ترسـناك      چه چیزي می باشم؟ این جستجوها ممکن است منجر بـه سـفرهاي  

  .می نامید» کابوس«شما این سفرها را . شود

در . روح به مکانی می رسد که بـه خـوبی آنـرا بـه یـاد دارد     . گاه خالف این اتفاق می افتد       

که شـما پـس    –و این روح را لبریز از آرامش و شادي می کند . اینجا ذهن به بیداري می رسد

  .احساس می کنید از بازگشت روح به بدن آن را

و هرچـه   –هرچه وجود شما با اطمینان بیشتري این دوباره جوان شدن را تجربـه کنـد           

بیشتر آنچه با جسم انجام می دهد، و سعی دارد انجام دهد، را به یاد بیاورد، روح کمتر از آن 

ایل روح این تم. روي می گزیند، چون اکنون می داند که به دلیل و مقصودي به بدن آمده است

است که با جسم هماهنگ و سازگار باشد و از تمام اوقاتی که با او اسـت بهتـرین اسـتفاده را    

  .بکند

  .فردي با خرد باال کمتر به خواب نیاز دارد       

آیا مقصود تو این است که درجه تکامل شخصی بسـتگی بـه خـوابی دارد کـه بـه آن نیازمنـد             

  است؟

گاهی روح صرفاً به دلیل شادي ناشی از این کار، جسم را ترك مـی  . است گاهی این طور       

این عمل لزوماً نباید براي بیداري ذهن یا زنده کردن بدن باشد، روح به سـادگی انتخـاب   . کند
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بنـابراین  . می کند تا وجد و سرور محض ناشی از یکی شدن با ذات احدیت را مجدداً خلق کنـد 

  .فته شود هرقدر فردي بیشتر بخوابد، ناکامل تر استهمیشه هم صحیح نیست اگر گ

هرچه انسان ها بیشتر به آنچه با جسم : با وجود این دور از حقیقت نیست اگر گفته شود       

و به این حقیقت برسند که آنها  جسم شان نیستند، بلکه بـا  . شان انجام می دهند، واقف شوند

قات بیشتري را بـا جسـم شـان بسـر برنـد و      مشتاق می شوند که او –جسم شان می باشند 

  .»کمتري نیاز دارند«ظاهراً به خواب 

از طرفی عده اي هم ترجیح می دهند کـه نادیـده گـرفتن جسـم و یکـی شـدن بـا روح را               

این افراد خود را چنان آموزش می دهند که در  عـین حـال کـه بـا جسـم      . همزمان تجربه کنند

ناشی از خود ربـانی شـان را تجربـه     با آن هستند، و لذا سرورعین حال همسانی ندارند، در 

  .می کنند، بدون آنکه بیداري و آگاهی خود را از دست بدهند

  آنها چگونه این کار را انجام می دهند؟       

تو نمی توانی با آگاهی کامـل کـاري را   . این مسئله بیداري و رسیدن به آگاهی کامل است       

  .توانی در آگاهی کامل باشی انجام دهی، تو می

  !چگونه؟ باید قاعدتاً ابزاري براي این کار باشد      

با کمک آن شما مـی توانیـد   . مراقبه یکی از ابزاري است که این تجربه را بوجود می آورد       

هستید، جسم را تـرك  » بیداري«و زمانی که در  ...انرژي حیات را به باالترین چاکرا باال ببرید 

  .یدکن

به هنگام مراقبه شما این آمادگی را پیدا می کنید که آگاهی کامل را، ضمن اینکه جسم تان        

لزومـی  . این حالت آمادگی، بیداري واقعی نامیده می شود. در حالت بیداري است، تجربه کنید

  .ندارد شما در حال نشسته باشید تا این حالت را تجربه کنید
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ولی شما نباید در حالت نشسـته باشـید تـا ایـن     . وسیله، یک ابزار استمراقبه صرفاً یک        

  .حالت را تجربه کنید

تو در حالت توقف، در حالـت  . تو باید این را بدانی که تمرکز ذهن یگانه نوع مراقبه نیست       

  .قدم زدن، در حال انجام دادن کار هم می توانی مراقبه کنی

  .تاین حالت بیداري واقعی اس      

وقتی تو در این حالت کاري را انجام می دهی، همه چیز رنگ مراقبه به خود می گیرد، مثل        

تـو در حـال شسـتن ظـرف     . اینکه هدیه اي را تقدیم روح کنی و روح آنرا به همه ارزانی دارد

هستی و از گرمی آب بهم مالیدن دست ها لذت مـی بـري و از آب و گرمـی آن شـادي شـگفت      

در حال حاضر کردن غذا هستی و از درست کردن غذا، در عالم خلقـت، از  . ی کنیآوري حس م

این مهم نیست که غـذا چقـدر مفصـل یـا سـاده      . موهبتی که خدا نصیبت ساخته لذت می بري

  .باشد مهم، عشقی است که تو نثار می کنی

ـ  . لزومی ندارد از جسم رها شوي تا این لذت وشـادي را تجربـه کنـی           ت بیـداري  ایـن حال

  .واقعی است

هنگامی که تو آمادگی داري در بیداري هستی حتی یـک لبخنـد مـی توانـد تـو را بـه اوج              

لزومـی نـدارد بـه چیـزي     . یک لبخند ساده فقط براي یک لحظه توقف کن و لبخنـد بـزن  . ببرد

ـ      فقط براي آنکه . لبخند بزنی ر احساس شادي کنی فقط به خاطر آنکـه قلـب تـو از رمـزي خب

لبخنـد زیـاد، ایـن لبخنـد همـه      . به زندگی لبخنـد بـزن  . دارد، و روح تو آن رمز را می شناسد

  .دردهاي تو را از میان بر می دارد

  .و من آنرا به تو می دهم تو از من ابزار کار می خواهی        

اي که  بگونه. آرام و آهسته. تنفس عمیق، این ابزار دیگري است، عمیق و بلند نفس بکش        

این عشق الهی اسـت  . گویی کوچک ترین ارزشی ندارد، و تو سرشار از انرژي و عشق هستی
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خیلی خیلـی عمیـق نفـس     .سعی کن آنرا حس کنی. عمیق نفس بکش. که تو استشمام می کنی

  .بکش و شادي ناشی از این حالت تو را به گریه می اندازد

  .گریۀ شادي        

  .حس کرده اي و خداوند تو را با روحت ارتباط داده استچون تو خداوند را         

مردم پـس از تجربـه ایـن    . پس از تجربۀ این حالت، زندگی مثل گذشته به نظر نمی رسد        

. یا دچار وجد و سروري نـاگفتنی شـده انـد   . می کنندحالت احساس می کنند که عرش را سیر 

  .ی کندحالت درونی و احساس آنها به کلی تغییر پیدا م

  .ساده و خالص. آنچه گفتی چیزهاي ساده اي بود. متشکرم      

البته این را هم بدان افرادي هستند که سال ها است مراقبه می کنند و هرگز این تجربه را        

و درجۀ اشتیاقت دارد، و اینکه چقدر بتوانی میزان توقـع  نداشته اند این بستگی به آمادگی تو 

  .پایین بیاوريو انتظار خود را 

  آیا الزم است که من هر روز مراقبه کنم؟      

مسئله این نیست که تو چه کاري بایـد  . مثل همۀ چیزهاي دیگر باید و نبایدي وجود ندارد       

  .انجام دهی، مسئله صرفاً مسئله انتخاب است

یـداري هـم در   بعضی از افراد در بیداري هم هوشـیار هسـتند، در حالیکـه عـده اي در ب            

ولی افرادي کـه بـا بیـداري و هوشـیاري     . آنها بدون هوشیاري زندگی را می گذرانند. خوابند

  .عمل می نمایند راه دیگري را انتخاب می کنند

آنها در جستجوي آرامش، نشاط، بی مرزي، آزادي، خرد و عشقی هستند که از وحدت بـا         

د در خواب و بیداري اتفاق بیفتد، بلکه می توانـد در  تجربه لزوماً نبایاین . حق تجربه می شود

  .بیداري کامل نصیب شخص شود
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اکنون این سؤال پیش می آید آن چیزي که شما نهایتاً از آن آگاهی پیدا می کنیـد چیسـت؟         

  .شما نهایتاً به گوهر ذات خود پی می برید

با وجود این  –ن مهم موفق می سازد مراقبه روزانه یکی از راه هایی است که شما را به ای      

و در جستجوي تجربه درونی بـودن اسـت نـه پـاداش      –الزمه این کار، تعهد، از خودگذشتگی 

  .بیرونی

بنابراین شیرین . این را هم به خاطر بسپار که سکوت دربرگیرنده بسیاري از رموز است       

  .ترین صداها صداي سکوت است، به عبارتی آواز روح

  .اگر، صداهاي دنیاي خارج را به سکوت هاي روح ترجیح  دهی، بازي را باخته اي       

  پس مراقبه روزانه عقیدة خوبی است؟      

صداي روح . مجدداً بهتر است آنچه گفتم تکرار کنم. عقیدة خوبی؟ مسلماً همین طور است       

ـ   . را می توان به شیوه هاي گوناگون شنید کوت را مـی تـوان بـه    صداي مطبـوع و دلپـذیر س

  .دفعات گوناگون شنید

عده اي به هنگام تفکر، عـده اي در موقعیـت    بعضی ها آن را به هنگام عبادت می شنوند،       

وقتی انسان به تعالی روحی می رسد، صداهاي بیرونی را . هایی که کمتر جنبۀ تفکرآمیز دارد

آنوقـت  . حتی اگـر در میـان آنهـا باشـد     می تواند خاموش کند، اختالالت را می تواند آرام کند،

  .است که زندگی به صورت یک مراقبه در می آید

ایـن را  . همۀ زندگی یک مراقبه است که شما ضمن آن براي خداوند تعمق و تفکر می کنید        

  .بیداري واقعی یا اندیشناك بودن می نامند

ده ها به نظرش عالی و متعالی مـی  هنگامی که انسان به مرحلۀ بیداري می رسد، همۀ پدی       

فقط تجربه است کـه شـما مـی توانیـد هـر      . دیگر از مبارزه، درد و نگرانی خبري نیست. رسد

  .شما ممکن است آنرا کمال بنامید. طور که بخواهید به آن عنوان دهید
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 سعی کـن در . در آن به صورت یک مراقبه استفاده کن پس از زندگی و همۀ وقایع موجود       

در شـک و تـرس   . از روي فکر و اندیشه عمل کن نه بی فکري. بیداري زندگی کنی نه در خواب

با این اطمینان خاطر و در پناه ایـن   :زندگی نکن، همین طور در احساس گناه و خود نکوهشی

تـو همـواره بـا مـن یکـی      . شکوه جلیل که همواره مورد لطف و عالقۀ من هستی زنـدگی کـن  

  .ی براي بازگشت به خانۀ خود داري و به خانه خود خوش آمديتو همیشه راه. هستی

همانطور که پـس  . تو را به خانه ات در حیات کنونی دعوت می کنم. قلب تو خانه من است       

آنوقت خواهی فهمید کـه مرگـی وجـود نـدارد و اینکـه      . از مرگ به سوي من باز خواهی گشت

  .از یک تجربۀ پایان ناپذیر استآنچه تو زندگی و مرگ می نامی هر دو بخشی 

همۀ ما همانی هستیم که هستیم، همانی هستیم که بودیم و همـانی هسـتیم کـه خـواهیم            

  .عالمی بی منتها. بود

  

       

  

      

  !بارپروردگارا؛ من تو را صمیمانه دوست دارم، آیا می دانی؟       

  دانی؟ می. آري، من همۀ بندگانم را دوست می دارم        

  .راستش را بخواهی تازه شروع به درك این موضوع کرده ام       

  .خوب است        

  

        

  

٩ 
 

١٠ 
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  آیا ممکن است دربارة روح توضیحاتی بدهی؟       

مسلماً سعی می کنم در چارچوب دانش محدود تو اطالعاتی بدهم، ولـی اگـر بعضـی از             

یادت باشد که تو این اطالعات را پس از عبـور  . ي نشودچار نومید» نامفهوم بود«نکات برایت 

دادن آن از یک فیلتر منحصر بفرد، به دست می آوري، فیلتـري کـه تنظـیم کننـده آن هسـتی،      

  .بگونه اي که نتوانی همۀ خاطره ها را به یاد بیاوري

  به من بگو من چرا این کار را می کنم؟       

تو به منظور خاصـی  . ی آوري دیگر بازي به پایان می رسیداگر تو همه چیز را به یاد م         

به این دنیا آمدي و اگر به همۀ رموز خلقت قرار بود پی ببري نقشۀ ربانی از خلقت تـو تحقـق   

برخی از مسائل در سطح ویژه اي از هوشیاري به صورت رمز باقی می ماننـد  . پیدا نمی کرد

  .باید هم این چنین باشدو 

به عالم هستی فرصت . آنهم یکجا و یک مرتبه. سعی نکن رموز خلقت را حل کنی بنابراین       

  .بده رموز آن به موقع خود، بر تو آشکار خواهد شد

  .از تجربۀ شدن لذت ببر       

من از پیش پاسخ را می دانسـتم ولـی ایـن نقطـۀ     : اجازه بده با سؤال آشکار اولیه شروع کنم       

  نام روح وجود دارد؟ آیا چیزي به. آغازي است

جسم، ذهن : شامل. تو یک موجود سه بخشی هستی. وجود است آري، روح سومین جنبۀ       

  .و روح

تصور می کنم می دانم ذهـنم کجـا   . آنرا می توانم مشاهده کنم. من می دانم جسمم کجا است       

  ... ورد این بخشی از جسمم است که من سر می نامم ولی من عقیده اي در م –است 

  .ذهن تو در سر تو نیست. تو در مورد برخی از نکات در اشتباه هستی. صبر کن        

  !نیست       
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  .ولی ذهن تو نیست. مغز تو در سر تو است         

  پس کجا است؟       

  .در هر سلول از بدنت         

  .آه        

  .فکر است، و فکر یک انرژي است نه شیئیدر واقع انرژي است،  آنچه تو ذهن می نامی          

بزرگترین، پیشرفته  –مغز مکانیزمی فیزیکی، بیوشیمیایی است . مغز تو یک شیء است         

ولی نه تنها مکانیزمی در بدن که با آن انرژي اي که فکر تو است به تکانه هاي فیزیکـی  . ترین

  .مغز تو مبدل کننده است. تبدیل می کند

بیوشیمیسـت هـا   . تو منتقل کننده هایی در هـر سـلول داري  . ین است همه جسم توهم          

اغلب اشاره کرده اند که چگونه سلول هاي منفرد براي نمونه، سلول هاي خونی، داراي هوش 

  .می باشند

هـر  . این تنها در مورد سلول ها صدق نمی کند، بلکه در مورد اعضاء بزرگتـري از بـدن            

این واقعیت آگاه است که بخشی خاص و ویژه اي از بدن داراي هوش ویـژة خـود   انسانی بر 

  .می باشد

و هر زنی می داند چقدر مردان بی ارزش می شوند وقتی به جسم شان اجازه می دهنـد           

  .آنها تأثیر بگذارد روي انتخاب ها و تصمیمات

  .فاده می کنندبرخی از زن ها از این دانش براي کنترل مردها است       

  .عکس این قضیه هم صحت دارد        

  چگونه می شود این چرخه را متوقف ساخت؟      

  .از طریق باالبردن چاکراهایی که درباره آن صحبت شد        
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هنگامی که انتخاب ها و تصمیمات شما از چاکراهاي باال و نه پایین می آیند، براي زن ها         

دها کنترلی اعمال کنند، مردها هـم هرگـز سـعی نمـی کننـد زن هـا را       غیرممکن است روي مر

   .کنترل نمایند

تنها دلیل که زن ها براي بازیچه قرار دادن و کنترل مردها از این حربه استفاده می کننـد          

و بدون ابـزار کنتـرل، مردهـا اغلـب غیرقابـل       .این است که ظاهراً وسیله مؤثر دیگري ندارند

  .شوندکنترل می 

سـازند و اگـر زن هـا بـه آن فطـرت      با وجود این اگر مردها فطرت متعالی خود را ظاهر          

همانطور که سـایر جنـگ   . خاتمه پیدا می کند» مرد و زن«متعالی رو نمایند، جنگ به اصطالح 

  .ها از هر نوع که باشد، از این طریق قابل پایان یافتن است

. آنچه به نفسانیات مربوط می شود، عملی پست و حیوانی است این بدین معنا نیست که       

منظور این است که انرژي جنسی اگـر بـا انـرژي هـاي دیگـر آمیختـه نشـود و چنانچـه بـه          

چاکراهاي باالتر صعود نکند، منجر به انتخاب ها و نتایجی می شود کـه نماینـدة یـک انسـان     

  .کامل نیست

است، با وجود این هر چیزي کـه از ایـن کمـال بکاهـد،      کل وجود تو شکوهمند و باارزش        

بنابراین اگر از تو عملی سربزند که از انتخابی پسـت سرچشـمه   . ارزش تو را پایین می آورد

گرفته یا منجر به نتیجه اي غیراخالقی شود، بدان کـه تـوفقط از چـاکراي پـایین عمـل کـرده       

  .آنوقت باید شاهد نتیجه کار خود باشی.اي

  .این نتایج از قبل قابل پیش بینی است        

  .فکر می کنم این ها را می دانستم       
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مهمترین سؤالی که نژاد بشري با آن روبرو اسـت ایـن نیسـت کـه     . البته که می دانستی       

شما چه موقع از زندگی درسی می آموزید، بلکه چه موقع روي آموخته هـاي خـود عمـل مـی     

  کنید؟

  .هوش و آگاهی در همۀ سلول ها وجود داردبنابراین        

به همین دلیل چنین بـه  . آري، و در مغز تو بیش از هر جاي دیگر سلول هایی وجود دارد        

بـا وجـود ایـن مغـز مرکـز اصـلی        .نظر می رسد که همۀ ذهنیات تو از مغزت نشأت می گیرد

  .پردازش داده ها است نه تنها مرکز آن

  حاال می توانم بپرسم روح کجا است؟. برایم روشن شد خوب این موضوع       

  فکر می کنی کجا باشد؟        

  پشت چشم سوم؟       

  .نه        

  .از قفسۀ سینه سمت راست قلب       

  .نه        

  .دیگر چیزي به عقلم نمی رسد       

  .در همه جا         

  در همه جا؟        

  .در همه جا         

  .نظیر ذهن       

  .ذهن همه جا نیست. تأمل کن        

  .نیست؟ من تصور کردم ذهن در همۀ سلول هاي بدن حضور دارد       

  .بدن فضا است% ٩٩در واقع . فضایی بین سلول ها وجود دارد. نمی شود» همه جا«این         
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  و این همان جایی است که روح حضور دارد؟      

  .ت، درون و بیرون از تو، روح چیزي است که تو را دربر می گیردروح در همه جا هس       

جسـم تـو معبـد    «و اینکه . استهمیشه به من آموخته شده بود که جسم ظرف روح . صبر کن      

  .»وجود تو است

  .این یک استعاره است        

و اینکـه  . ندالبته این به مردم کمک می کند که بدانند چیـزي بـاالتر از جسـم شـان هسـت             

روح بـزرگ تـر و    . و واقعاً همین طور است. چیزي ارزشمندتر از آنچه می پندارند وجود دارد

روح توسط بدن حمل نمی شود، بلکـه جسـمی کـه درون آن قـرار     . پرعظمت تر از جسم است

  .دارد را حمل می کند

  .حرف تو را درك می کنم، ولی تجسم آن برایم مشکل است       

  را شنیده اي؟ auraا تاکنون واژة آی        

  آري، آیا این همان روح نیست؟       

چیزي شبیه آن، البته اگر بخواهیم به زبانی که براي تو قابل فهم باشد، واقعیت عظـیم و          

همانگونـه   –روح چیزي است که تو را منسجم نگاه مـی دارد  . پیچیده اي را به تصویر بکشم

  .ت را در بر می گیرد و آن را منسجم نگاه می داردکه روح ازلی عالم خلق

  .این درست عکس آن چیزي است که تا کنون فکر می کردم       

  .روند معکوس تازه شروع شد        

» اگر روح همه شبیه یکـدیگر اسـت  «و » خداي درون وبیرون شما است«اگر روح، به عبارتی،        

  وح دیگري از کجا شروع می شود؟روح هر فردي کجا پایان می پذیرد و ر

  .تو از پیش پاسخ را می دانستی       
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درسـت  . »شـروع شـود  «و روح، » بـه پایـان برسـد   «کـه روح دیگـري    نیست می دانم، جایی        

پیـدا کنـد و هـواي اطـاق پـذیرایی      » خاتمـه «همانطور که جایی وجود ندارد که هواي اطاق نشـیمن  

  .از یک جنس استروح همۀ ابناء بشر  .سان استهوا در همه جا یک. »شروع شود«

  .رمز خلقت را تازه کشف کرده اي       

اگر روح ازلی همانی است که در برگیرندة عالم خلقت است، همـانطور کـه روح در برگیرنـدة           

  .شود» شروع«و دیگري » پایان پذیري«جسم است، پس جایی وجود ندارد که تو 

   .خوب متوجه شدي       

مشکل من از درك روح در گذشته ناشی از این حقیقت بود که تصـور مـی کـردم جسـم یـک             

جسـم تفـاوت قائـل شـوم و از     » آن«جسـم و  » این«این سبب می شد بین . ظرف متمایزکننده است

آنجایی که همیشه فکر می کردم روح در بدن خانه دارد لذا بین این روح و آن روح هم تمایز قائـل  

  .می شدم

  .کامالً طبیعی است        

همـانطور کـه    –در هالۀ آن سکنی دارد  –ولی اگر روح در همه جا در داخل و خارج از بدن         

مـی شـود؟ اکنـون    » شـروع «می پـذیرد و دیگـري   » پایان«تو مطرح کردي، پس چه موقع یک هاله 

» روحـی «جود دارد که نـه  براي اولین بار متوجه شدم که چگونه در چارچوب فیزیکی این امکان و

یکـی  پایان بگیرد و نه روح دیگري آغاز شود و این از نظر فیزیکی قابل قبـول اسـت کـه همـۀ مـا      

   .هستیم

حاال مـی بیـنم ایـن یـک حقیقـت      . من همیشه این را یک حقیقت متافیزیکی به حساب می آوردم      

  . مذهب جنبۀ علمی پیدا کرده است. فیزیکی است

ی اگر جایی نیست که روحی پایان پذیرد و روح دیگري آغاز بکار کند آیا مـی تـوان   ولی راست      

  ادعا کرد که چیزي تحت عنوان روح فردي وجود ندارد؟
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  .هم بله و هم نه       

  . یادت می آید من چند بار دربارة دوگانگی ربانی صحبت کردم       

  .خوب این یکی از آن حالت ها است       

این واژه بطور کامل براي کسی که می خواهد باشکوه زنـدگی کنـد، الزم و ضـروري     فهم       

  .است

دو گانگی ربانی به این معنا است که دو حقیقت متضاد همزمان مـی تواننـد در کنـار هـم            

  .وجود داشته باشند

و آنهـا دوسـت دارنـد نظـم     . ولی براي مردم سیاره شما قبول این واقعیـت مشـکل اسـت          

بـه همـین   . ترتیب داشته باشند و هرچه در این تصویر نگنجد بطور خودبخود نفی می شـود 

دلیل هنگامی که دو واقعیت شروع به تظاهر بیرونـی مـی کننـد و ظـاهراً بـا هـم در تنـاقض        

. هستند، اولین حدس ما این است که یکی از آنها ممکن است نادرست، غیرواقعی یا کاذب باشد

د می خواهد تا انسان ببیند و قبول کند که هـر دو آنهـا ممکـن اسـت صـحت      تدبیر و تعقل زیا

  .داشته باشند

ذا در اقلیم مطلقیت، برخالف اقلیم نسبیت که شما در آن زندگی می کنید، کامالً روشن معه       

است که حقیقت موجود گاهی تأثیري به جا می گذارد که درچارچوب و واژه نسـبیت بـه نظـر    

  . دمتناقض می رس

و این همان بخش از تجربه انسانی است، و همانطور که  را دوگانگی ربانی می نامند،این         

افـراد دور از قبـول ایـن    . گفتم، بدون قبول این واقعیت زندگی شادمانه داشتن غیرممکن اسـت 

واقعیت، همیشه در حال غرولند کردن، خشمگین بودن و بیهـوده تـالش کـردن هسـتند، آنهـا      

ه در جستجوي عدالت هستند یا با سرسختی سعی می کنند نیروهاي مخالف یکـدیگر را  بیهود

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://www.irpdf.com/
http://www.irpdf.com/


 
١٤١ 

نیروهایی که به علت همان تنش موجود بـین  . که هرگز آشتی پذیر نیستند، با هم آشتی دهند

  .آنها تأثیر مطلوب و مورد نیاز را ایجاد می کنند

بـه عنـوان نمونـه تـنش بـین       .قلمرو نسبیت توسط همین تنش ها منسجم باقی مانـده          

ولی در قلمرو نسـبیت  . در قلمرو مطلقیت چیزي به نام خوب و بد وجود ندارد. خوبی و پلیدي

اطالق می کنید، بوجود آوردید و البته براي این کـار دلیـل مـوجهی    » بد«شما تجربه اي را که 

از عشـق   داشتید، شما می خواستید عشق را تجربه کنیـد، هـدف شـما ایـن نبـود کـه صـرفاً       

شناختی داشته و بدانید که عشق تنها چیزي است که وجود دارد، و هنگامی که جز عشق چیز 

لذا در واقعیت خـود دو قطـب   . دیگري وجود ندارد، شما نمی توانید چیز دیگري را تجربه کنید

  .تا با استفاده از یکی، دیگري را تجربه کنید. خوب و بد را بوجود آوردید

دو واقعیت به ظاهر متضاد که همزمان در یک جا  –ا ما یک دوگانگی ربانی داریم در اینج        

  .وجود دارند

  :بویژه        

  .چیزي به نام خوب و بد وجود دارد        

  .و آنچه کالً وجود دارد، تنها عشق است        

ا این حقیقت آشنا کـردي،  در این باره قبالً هم توضیحاتی داده بودي ولی از اینکه مرا بیشتر ب       

  .واقعاً متشکرم

  .ولی بزرگ ترین دوگانگی ربانی چیزي است  که اکنون به آن نگاه می کنیم        

در عـین حـال روح هـاي بـی     . تنها یک خدا وجود دارد، و لذا فقط یک روح بـزرگ هسـت          

  .شماري از تکثر آن روح واحد بوجود آمده اند

لحظاتی پیش توضیح دادم که جـدایی و تفرقـی بـین    . چنین عمل می کند دوگانگی ربانی        

روح زیست نیرویی است که در درون وبیرون همۀ اشیاء فیزیکی وجود . روح ها وجود ندارد
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روح ازلـی  . می دارد» نگاه«به عبارت دیگر روح چیزي است که اشیاء فیزیکی را منسجم . دارد

جسـم ظـرف یـا    . نسان در جسم هـر فـردي سـکنی دارد   عالم هستی را در بر می گیرد، روح ا

  .روح دربرگیرندة جسم است. ، دهنده روح نیست»جا«دربرگیرنده، یا 

پایـان  «مکانی وجود ندارد که یک روح . با وجود این، خط جدایی بین روح ها وجود ندارد       

  .تو این در واقع یک روح است که متکثر شده اس. »آغاز شود«و دیگري » بگیرد

  .صحیح       

این واقعیت هـم انکارناپـذیر اسـت    . ضمن اینکه جدایی و تفرقی بین روح ها وجود ندارد        

که ماده  سازندة روح  در واقعیت فیزیکی در سرعت هاي گوناگون، تجلـی داشـته و درجـات    

  .گوناگونی از تراکم بوجود می آورد

  ا آمد؟در سرعت هاي گوناگون؟ سرعت دیگر از کج        

ایـن انـرژي   . آنچه شما هستی می نامید انرژي خالص اسـت . کلّ حیات یک ارتعاش است        

امـواج در سـرعت هـاي    . تمام مدت درحال ارتعاش است و به صورت مـوج حرکـت مـی کنـد    

ایـن فرآینـد،   . متفاوت ارتعاش داشته، درجات گوناگونی از غلظت یا نـور بوجـود مـی آورنـد    

یا در واقع اشیاء فیزیکـی متفـاوت    –متفاوت در دنیاي فیزیکی می نامید  »تأثیرات«آنچه شما 

معهذا، با وجود اینکه اشیاء متفاوت و هوشمند هستند، انرژي ایکه آنهـا را  . بوجود می آورد –

  .بوجود می آورد، دقیقاً یکسان است

رخوري زدي اجازه بده به مثالی که تو در مورد هـواي موجـود در اطـاق نشـیمن و نهـا             

  .تو موضوع را خیلی خوب به تصویر کشیدي. اشاره کنم

تو اشاره کردي که بین دو مکان فیزیکی کـه اطـاق نهـار خـوري و پـذیرایی در آن قـرار               

هـواي اطـاق   «پایـان پـذیرد و   » هواي اطـاق نشـیمن  «داشت، مکانی دیده نمی شد که از آنجا 

با وجود این جایی هست که هواي اطاق نشـیمن  . و این واقعیت دارد. شروع شود» نهارخوري
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. در مورد اطاق نهارخوري هم این مثَل مصداق دارد. از هواي اطاق نهارخوري شود» رقیق تر«

  .هرچه شما از اطاق نهارخوري دورتر شوید، بوي غذا را کمتر حس می کنید

. وتی وجـود نـدارد  در اطاق نهـارخوري هـواي متفـا   . هواي خانه هم به همین شکل است        

اگرچه به دالیلی بـوي  . معهذا هواي اطاق نهارخوري مثل هواي سایر اطاق ها به نظر می رسد

  .متفاوتی از آن استشمام می شود

بنابراین، چون هوا خصوصیت هاي متفاوتی پیدا کرد، به نظر می رسد هـواي متفـاوتی           

سان است اگرچـه متفـاوت بـه نظـر مـی      همه جا یکهوا در . ولی این طور نیست. داشته باشد

در اطاق پذیرایی شما بوي هیـزم در حـال سـوخت را استشـمام مـی کنیـد و در اطـاق        . رسد

چقـدر  «: نهارخوري، بوي غذا را، حتی این امکان وجود دارد شما وارد اطاقی شـوید و بگوییـد  

اصـالً وجـود    گـویی هـوایی  » هواي اینجا خفه است، پنجره را باز کن تا قدري هوا وارد شـود 

آنچه شما مایلید انجام دهید این است کـه خصوصـیات   . اگرچه هواي زیادي وجود دارد. ندارد

  .هوا را تغییر دهید

. لذا با بازکردن پنجره مقداري هوا وارد خانه می کنید، ولی این هوا هم همـان هـوا اسـت           

  .عبور است هوا یکی است فقط به داخل، در اطراف و از میان اشیاء در حال

چقدر تو زیبا همه چیز را مجسم می کنی، واقعاً از نحوه اي کـه تـو دنیـا را بـه تصـویر مـی              

  .کشی واقعاً لذت می برم

بـا در برگـرفتن اشـیاء     –مـی نـامیم   » روح خدا«نظیر هواي موجود در خانه و آنچه ما          

انرژي بگونـه اي خـاص منعقـد     در واقع. متفاوت خصوصیت هاي گوناگونی به خود می گیرد

  .می شود تا آن اشیاء را بوجود آورد

بوجود آورنـد، کـامالً متـراکم مـی      وقتی ذرات انرژي به هم می پیوندند، تا ماده فیزیکی        

و کم کم از سایر . به نظر می رسند» واحدهاي مشخصی«شوند، و آنوقت است که به صورت 
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ور  مختلـف     . ی آیندانرژي ها، جدا، و متفاوت به نظر م اگرچه این همان انرژي اسـت ه بـه صـ

  .رفتار می کند

اسـت بـه صـورت تکثـر یافتـه       واحـد  این متفاوت رفتار کردن است که سبب می شود آنچـه         

  .متجلی سازد و تظاهر پیدا کند

همانطور که در کتاب اول اشاره کردم واحد مطلق نمی توانست خودش را به صورتی که        

بنـابراین  . در عین اینکه وحدانیت او پابرجا باقی بود. بود تجربه کند، مگراینکه تکثر می یافت

اجزاء تکثر یافتـه مـن کـه بـه     . واحدي که همه چیز بود به صورت پدیده هاي متکثر ظاهر شد

. صورت موجودات زنده درآمده اند، چیزي است کـه در اینجـا دربـارة آن صـحبت مـی کنـیم      

  :نگی ربانی باین معنا استبنابراین دوگا

  .فقط یک خدا وجود دارد        

  .ما شکل تکثریافتۀ آن واحد مطلق هستیم        

  .لطفاً ادامه بده       

. همانطور که اشاره کردم وقتی انرژي متراکم می شود، فوق العـاده فشـرده مـی گـردد             

هوا رقیق تـر مـی   (راکنده تر می شود ولی هرچه شما از این مرکز ثقل دورتر بشوید، انرژي پ

انرژي ماده اي اسـت  . چون نمی تواند نابود شود. انرژي هرگز محو و ناپدید نمی شود). شود

همۀ آن چیزي است که هست با وجود ایـن مـی توانـد    . که همۀ پدیده ها از آن بوجود آمده اند

  .ندارد خیلی خیلی خیلی رقیق و لطیف شود، بگونه اي که گویی اصالً وجود

مـی نـامیم،   » ماده«از طرفی دیگر انرژي می تواند مجدداً متراکم شود به صورت آنچه ما         

اکنون، دو واحد، از هم جـدا بـه نظـر    . آنچه به نظر، یک واحد مشخص می آید، تظاهر پیدا کند

  .می رسند؛ در حالیکه در واقع جدایی و تفرقی وجود ندارد

  .یار بسیار ساده اي است از آنچه در پس عالم خلقت وجود دارداین تبیین بسیار بس       
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  ولی من از کجا بفهمم که آنچه می گویم ساختگی نیست؟      

دانشمندان شما از پیش کشف کرده اند که اجـزاء سـازنده حیـات همگـی یکـی و یکسـان              

نهـا شـبیه مـاده اولیـه     آنها قطعاتی از کره ماه آوردند و متوجه شدند که مادة اولیه آ. هستند

آنها بخشی از گیاه را جدا کردند و متوجه شدند که مـادة اولیـۀ آن نظیـر مـادة     . درختان است

  .اولیه شما است

  :این را بدان       

  .هستید) جنس(همۀ شما از یک قماش         

شـکال  شما همه انرژي اي یکسان، متراکم، فشرده شده به گونه هاي متفاوت هستید کـه ا        

  .گوناگون و مادة متفاوتی را بوجود آورده اید

بـدون  «: حضرت عیسی فرمود. هیچ چیز به خودي خود نمی تواند به صورت ماده درآید       

ایـن آن  . پدیدآورندة همه چیز، فکر خالص است، این انرژي حیات است. »پدر، من هیچ و پوچم

آغـاز و  . این همان آلفا و امگـا اسـت  . یدعشق مطلق بنام. چیزي است که شما انتخاب کرده اید

. همه چیز است، حرکت دهندة بی حرکت، سرچشمۀ اصـلی هرچیـز   –در  –این همه چیز . انتها

همان رمز بزرگ، معماي بی پایان . این همان چیزي است که از ابتدا به دنبال فهم آن می گشتید

  .ن ذات مقدس هستیدفقط یک ذات مطلق وجود دارد و شما تجلی آ. حقیقت جاودانی –

  

         

       

از اینکه تا اینجا با مـن بـودي   . با خواندن این کلمات لبریز از حس احترام و شگفتی می شوم        

میلیون ها نفـر ایـن گفتگوهـا    . از اینکه با همۀ ما در اینجا هستی سپاسگزاریم .سپاسگزار و ممنونم

١١ 
 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://www.irpdf.com/
http://www.irpdf.com/


 
١٤٦ 

همۀ ما از اینکه مورد عنایت و رحمـت تـو هسـتیم    . اندرا خوانده و میلیون ها نفر دیگر خواهند خو

  .خشنود و هیجان زده ایم

فقط از اینکه اکنون حضور مرا حس . من همواره در قلب تو جاي داشته ام –بندة عزیزم          

  .می کنی خوشحالم

بـود،  ما هرگـز از هـم جـدا نخـواهیم     . من همیشه با تو بوده و هرگز تو را ترك نگفته ام         

  .چون امکان چنین چیزي وجود ندارد

لحظـاتی رسـیده کـه    . ولی گاهی اوقات خودم را به طور وحشـتناکی تنهـا احسـاس مـی کـنم            

  .احساس می کنم باید یک تنه به نبرد زندگی بروم

ولی هرگاه این آگاهی را به . را رها کرده اي آگاهیت. علتش این است که مرا ترك گفته اي        

  .نیستیآوري، احساس می کنی که دیگر تنها  دست

  چگونه می توانم در این آگاهی باقی بمانم؟      

براي اطرافیانت منبع عشـق   –نه بگونه اي تصنعی بلکه صادقانه . با انتقال آن به دیگران       

آنچه تو نثار دیگران می کنی در واقـع  نصـیب خـود    . همانگونه که من هستم. و عطوفت باش

  .چون همۀ شما یکی هستید. سازيمی 

آنچه آرزو داري خودت تجربـه کنـی، نثـار اطرافیانـت     . به این نکته قبالً هم اشاره کرده بودي       

   .منبع برکت در زندگی دیگران باش. ساز

این خرد مقدسی است، آنچه براي خود نمی پسـندي بـراي دیگـران    . این رمز بزرگی است       

  .هم نپسند

همۀ مسائل، همۀ کشمکش ها، همۀ مشکالتی که شـما در سـیاره زمـین بـراي برقـراري               

صلح و شادي با آن روبرو هستید ناشی از شکست شما در درك و دنبال کردن واقعیت ساده 

  .اي است که در باال ذکر آن رفت
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  .بار دیگر تو با بیانی ساده حقیقت مهمی را براي من آشکار ساختی       

  یا اجازه دارم سؤال دیگري را در مورد روح مطرح سازم؟آ       

  .من اظهارنظر کلی دیگري دررابطه با روند زندگی دارم که می خواهم قبالً توضیح دهم        

  .خواهش می کنم         

اشاره کردي اوقاتی در زندگی است که احساس کـردي در ایـن مبـارزه یـک تنـه و تنهـا               

  .هستی

یچ وجه این طور نیست، این نشانه برداشتی است که تـو و عـده اي  دیگـر از زنـدگی     به       

  .دارید

  .شما تصور می کنید زندگی یک مبارزه و ستیز است       

  .درست است گاهی واقعاً همین طور به نظرم می رسد      

  .ولی واقعاً این طور نیست و نباید هم چنین به نظر برسد        

  .ببخش ولی قبول این واقعیت واقعاً برایم مشکل استمرا        

ولی این را بـدان  . تو آنچه را در تصورت واقعیت می پنداري به واقعیت مبدل می سازي         

  .تو براي این به دنیا نیامده اي که مبارزه کنی، نه در گذشته و نه در آینده

ولی تو نه تنهـا از  . ین واقعیت ها را خلق کنیمن ابزاري در اختیار تو گذاشته ام تا باالتر        

   .آنها استفاده نکرده اي بلکه استفادة غلط کرده اي

ما، در صحبت هایمان زیـاد از  . ابزاري که من به آنها اشاره دارم سه ابزار خالقیت هستند       

  می دانی آنها چه هستند؟. آنها سخن راندیم

  .پندار، گفتار و کردار      

  .فقط باید به آنها تحقق ببخشی. تو همه ابزار خالقیت را در اختیار داري        
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هر باوري را که به خـود تلقـین کنـی همـان را تجربـه      » تو همان هستی که می اندیشی«       

  .خواهی کرد

  .دو جملۀ باال با فکر و عمل ارتباط پیدا می کرد        

  .عمل خالقیت همراه با تجربه است. ابتدا، اندیشه است، پایان، عمل است        

  .تو به این نکات در کتاب اول هم اشاره کردي       

بزرگان دیـن از طریـق    مردم با محتویات کتاب اول از طریق تو آشنا شدند، همانگونه که       

کسـانی کـه از طریـق ایـن الهامـات      . الهام، تعالیمی را دریافت کردند و به مردم ابالغ نمودنـد 

مربیـان   می دهنـد  رمی گردند، و دریافت هاي خود را با شهامت در اختیار اطرافیان قرا متحول

  .بزرگی براي عالم بشري به حساب می آیند

  .من هرگز به خود اجازه نمی دهم در این طبقه بندي خود را قرار دهم      

  .ولی میلیون ها نفر از نوشته هاي تو الهام گرفته اند       

  ن ها نفر؟میلیو       

  .زبان ترجمه شده و در سراسر دنیا منتشر گردیده است ٢٤کتاب تو به          

  معیار تو براي بزرگی فرد چیست؟         

  .اعمال و نه گفته هاي او        

  .پاسخ خردمندانه اي دادي         

  .ر دهداعمال من بگونه اي پسندیده نبوده که مرا در زمرة مربیان دینی قرا        

  .ولی نوشته هاي تو در حد همان ها سودمند و مفید بوده است         

  منظورت از این حرف چیست؟        

  .تو آنچه را می آموزي یاد می دهی          
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آیا تصور تو این است قبل از اینکه بتوانی چیزي را به دیگران بیاموزي خودت بایـد بـه            

  ...اشتباه می نامی سهیم بوده اي چون در طول زندگی در آنچه  و. درجۀ کمال رسیده باشی

  -بیشتر از سهیم بودن  -       

  .تو ضمناً با آغاز کردن این گفتگو، شهامت زیادي به خرج دادي -         

  –یا بی پروایی زیاد          

بزرگـی خـود را   شـما  . چرا اصرار در تحقیر خود داري؟ همۀ شماها چنین عمل می کنیـد          

  .همانگونه که وجود مرا در درون خود نفی می کنید. نفی می کنید

  . این واقعیت را نفی نکرده امهرگز ولی من این طور نبوده ام، من        

  چه گفتی؟         

   .حداقل، نه در گذشتۀ نزدیک        

  .حاال به تو نشان می دهم چگونه مرا نفی می کنی         

  .هربار که تو خود را کوچکتر از آنچه واقعاً هستی تصور کنی، مرا نفی می کنی         

  .هربار که خود را تحقیر کنی و کوچک ببینی، مرا نفی کرده اي         

ببینـی،   نبینی، یا ناکـافی و نـاقص  » به اندازة کافی خوب«هربار کاري انجام دهی و آنر          

  .ر فکر نه در بیان، بلکه در عملدر واقع مرا نفی کرده اي، نه د

اجازه نده زندگی تو تجلی چیزي کمتر از باالترین تصوري کـه از خـود واقعـی ات داري            

  .باشد

حاال فکر کن و ببین باالترین تصوري که از خودت داري چیست؟ آیا این نیست که دوست        

  .داري روزي معلم بزرگی باشی

  .چرا، همین طور است       

  .پس بکوش به این آرزو جامۀ تحقق بپوشی و خودت را نفی نکن        
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  .قول می دهم این کار تکرار نشود       

  .پس ثابت کن        

  چگونه؟       

  .اقرار کن که معلم بزرگی هستی        

هـزاران   بیرون آمـده کتاب دوم ولی مسئله اینجاست که از زمانی که ... می خواهم اقرار کنم        

هزار نفر از من سؤال کرده اند چرا بین کتاب دوم و سوم آنقدر فاصله افتـاده، و مـن خواسـته ام    

تـو را زیـر ذره بـین گذاشـته و منتظـر      » همـۀ دنیـا  «آنها را متوجه سازم که وقتی تو می بینی کـه  

هـر  . نبـود  این چنـین  بهیچ وجهدوم و کتاب اول در مورد . انتشار کتاب تو هستند، چه حالی داري

منتشـر  دو آن گفتگوها در خفا صورت گرفت و مـن هرگـز حـدس نمـی زدم روزي ممکـن اسـت       

  .شوند

  .ولی تو حدس می زدي، چیزي در درونت به تو این را می گفت      

ولی در مورد این کتاب تفاوت می کنـد چـون مـی دانـم بـه چـاپ       . خوب احتماالً امیدوار بودم      

  .خواهد رسید

  .ن می دانی همه، کلمه به کلمه کتاب را خواهند خواندچو       

و تو می خواهی اعتراف کنم معلم بزرگی هستم و اعتراف به این امر در مقابـل  . درست است       

  .میلیون ها مردم واقعاً مشکل است

  اگر تو در خفا چنین اعترافی می کردي، قدرت اقرار آن را داشتی؟        

و خواستم این بود که خـود واقعـی ات را نشـان دهـی، گـوهر ذات خـود را       آنچه من از ت       

  .همۀ مطلب این بود که تو در مالء عام حرف هایت را بزنی. متجلی کنی

  .اعالمِ آشکار، باالترین مشکل به تصویر کشیدن است       
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آنرا ثابت  سعی کن باالترین تصویري را که از خود واقعی ات داري متجلی سازي و عمالً        

  .با اعالم تصوري که از گوهر ذات خود داري آنچه را هستی نشان بده و با آن زندگی کن. کنی

  به طور علنی؟       

  .اولین قدم براي این کار، نشان دادن عملی آن است        

کـه  ولی تکلیف ادب و تواضع چه می شود؟ آیا واقعاً زیبنده است که ما بـاالترین تصـوري را         

  از خود واقعی مان داریم به هرکسی که می بینیم اعالم کنیم؟

  .همۀ بزرگان و اندیشمندان چنین کرده اند        

  .ولی نه با غرور و تکبر       

  امري خودخواهانه است؟» من زندگی و راه هستم«آیا بیان این واقعیت که        

کنی؛ با وجود این آنچـه سـعی در توجیـه     همین چند لحظه پیش گفتی دیگر مرا نفی نمی        

  .آن داري دال بر نفی کردن من است

ما داشتیم دربارة باالترین تصوري که من می تـوانم از خـود داشـته    . نفی نمی کنمتو را من        

  .باشم صحبت می کردیم

  .این تصویر چیزي جز گوهر ذات تو نیست          

و این را بـه تـو   . د را نفی می کنی در واقع مرا نفی کرده ايهنگامی که تو گوهر ذات خو         

  .بگویم تا فردا قبل از طلوع آفتاب تو این کار را سه بار تکرار خواهی کرد

  .ولی احتمال اینکه این عمل را تکرار نکنم وجود دارد       

  .انتخاب کنی مگر اینکه تکرار نکنی، و این تنها تو هستی که می توانی تصمیم بگیري و       

ولی آیا از اندیشمندان بزرگ کسی را می شناسی که گمنـام بـوده باشـد؟ بـودا، عیسـی             

  .مسیح، کرشینا همه مشهور عام و خاص بودند
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در لحظات پـیش بـه   . مادرم یکی از آنها بود. آري، افراد بزرگی را می شناسم که گمنام بودند      

  .فردي معروف باشد تا معلم بزرگی باشد دلزومی ندار. این موضوع اشاره کردي

او تـو را بـا راهنمـایی و    . مادرِ تو یک جلودار، یک پیام رسان، یک آماده کننـده راه بـود          

  .با وجود این تو هم یک معلم محسوب می شوي. ارشاد براي این راه آماده کرد

و تـو  . وخت که خود را نفی کنیبا توجه به اینکه مادرت معلم خوبی بود هرگز به تو نیام       

  .هم باید این را به دیگران بیاموزي

  .و این همان هدفی است که دارم و می خواهم دنبال کنم. شدیداً به این کار شوق دارم      

تو ممکن است آنچه را کـه مـی خـواهی در اختیـار     » ...من می خواهم «بهتر است نگویی،        

  .گویی شوق به انجام آن داريکافی است فقط ب. نداشته باشی

  .می کنمانتخاب ، من  »نمی خواهم«بسیار خوب، من       

  حاال بگو چه چیز را انتخاب می کنی؟. حاال بهتر شد        

  . انتخاب می کنم به دیگران بیاموزم که هرگز خود را نفی نکنند        

  دیگر چه چیز را انتخاب می کنی بیاموزي؟        

را انکـار نکننـد، چـون نفـی تـو درواقـع نفـی        تـو  نتخاب می کنم به دیگـران بیـاموزم هرگـز    ا       

  .خودشان محسوب می شود و نفی خودشان انکار تو به حساب می آید

  خوب این کار را به طور تصادفی انجام می دهی یا با قصد و اراده؟      

او همیشه مـرا  . ور که مادرم انجام می دادهمانط. من این کار را با قصد و اراده انجام می دهم      

او بزرگ ترین . او هر روز این درس را تکرار می کرد. که هرگز خود را نفی نکنم می کرد تشویق 

او به من آموخت که به خود و خداي خود ایمان داشـته باشـم و مـن    . مشوق من محسوب می شد

شم که مادرم در طـول زنـدگی بـه مـن     دوست دارم معلم همه خردهایی با. باید چنین معلمی باشم
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و این همان چیزي اسـت کـه   . او همۀ زندگی اش را صرف آموزش کرد، نه لفظاً بلکه عمالً. آموخت

  .از فرد یک معلم بزرگ می سازد

مادرت معلم بزرگی بود و تو حقیقت دیگري را هم عنـوان کـردي و    .تو درست می گویی        

  .اید فرد مشهوري باشد تا بتواند معلم بزرگی باشدآن این بود که فردا الزاماً نب

  آیا من همان پاسخی را دادم که تو انتظار شنیدن آن را داشتی؟        

تـو بـه خـرد و    . تو همان راهی را انتخاب کردي که همۀ معلمان بزرگ انتخاب مـی کننـد          

  .یحقیقت اشیاء رجوع کردي و این راهی است که همواره باید دنبال کن

  .این را می دانم       

  عمیق ترین برداشتی که از حقیقت وجود خود داري چیست؟       

  .معلم بزرگی هستم... من        

  .آموزش دهندة حقیقت جاودانی       

تو قلباً و عمیقاً هـم بـه ایـن    . موضوع را خوب درك کردي و آرام و بی صدا بیان نمودي        

  .ه گفتی خواستۀ قلبی تو بودحقیقت ایمان داري و آنچ

فقـط آنچـه   . تو اغراق گویی نمی کنی، تو الف نمی زنی، تو سنگ به سـینه نمـی کـوبی           

  .و این تفاوت زیادي ایجاد می کند. درون قلبت هست فاش می سازي

هر فردي بهتر از هر کس دیگري . هرکس از آنچه در درون و باطن او می گذرد آگاه است        

به درونـش مراجعـه کنـد، و بـر اسـاس همـین       اند براي چه کاري ساخته شده، البته اگر می د

قضاوت ها است که یکی بازپرس، یکی پلیس، یکی مهندس ساختمان، یکـی بنـا، یکـی رهبـر و     

  .دیگري شفادهنده می شود
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هر کـس از مکنونـات و خواسـته هـاي قلبـی اش آگـاه اسـت و چنانچـه دیگـران را در                   

هاي درونی اش سهیم سازد، اگر با درستی و حقیقت زندگی کند، دنیایی پرشکوه و زیبـا  آرزو

  .بوجود می آید

تصور می کنی این موهبت از طرف چه کسی به تو اعطـا  . تو خودت معلم بزرگی هستی        

  شده؟

  .تو       

گوهر الهـی خـود را   بنابراین، هنگامی که تو گوهر ذات خود را متجلی می سازي، در واقع        

  .نمایش می دهی

معلم بزرگی که تو بیش از هرکس بـا  . تو منبع همۀ افاضاتی هستی که من مالک آن هستم      

  .»من زندگی و راه هستم«: او آشنا هستی گفته است

همۀ مواهب از جانب پـدر بـه مـن رسـیده اسـت، بـدون او مـن هـیچکس         «: او ضمناً گفته      

  .»نیستم

  .»من و پدر یکی هستیم« : ضمناً گفتهاو        

آیا می تـوانم سـؤاالت بیشـتري    . یکی بودن مسیح و خداوند، مرا به یاد روح انسان می اندازد      

  در مورد روح مطرح سازم؟

  .آري      

  چند روح وجود دارد؟     

  .یکی      

  ود آمده اند، چند تا است؟در معنی وسیع کلمه، ولی تعداد کثرتی که از این وحدت بوج. بله     

  .در ابتدا فقط یک واحد بوده که به کثرت مبدل شد. سؤال جالبی بود      

  .من دوست دارم به تعداد این کثرت پی ببرم      
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  .پاسخ تو در واژه اي که براي تو قابل فهم باشد وجود ندارد       

ی اسـت؟ تعـدادي رو بـه تغییـر اسـت؟      سؤال من این است که آیا این تعداد، دائمی و همیشـگ        

  تعدادي بی نهایت است؟ آیا ارواح جدیدي پس از ارواح اولیه بوجود آمدند؟

  .پاسخ به همۀ سؤاالت باال مثبت است و پاسخ سؤال آخر هم مثبت و هم منفی است        

  .آنچه گفتی درك نمی کنم، و خاضعانه می خواهم در این راستا به من کمک کنی      

اگرچه بـه تـو    –تو آدم مصممی هستی، بنابراین به تو کمک می کنم . به تو کمک می کنم        

اخطار می کنم که درك چیزي که بی نهایت است در چارچوب چیزي که محـدود اسـت، بسـیار    

  .مشکل است

که می توان استنتاج  کرد  اجازه بده این طور شروع کنیم که از سؤاالت تو این نتیجه را        

فقـط یـک لحظـه    . ولی در واقع چنین واقعیتی وجـود نـدارد  . واقعیتی به نام زمان وجود دارد

  .وجود دارد و آن لحظۀ جاودانی اکنون است

همۀ چیزهایی که تا کنون اتفاق افتاده، در لحظۀ کنـونی در حـال اتفـاق افتـادن اسـت، و              

چیزي بـه نـام قبـل وجـود     . ل حدوث استدر حاآنچه در آینده اتفاق می افتد، در لحظۀ کنونی 

چون بعدي وجود ندارد و فقـط لحظـۀ   . چون قبلی وجود ندارد، چیزي بعداً اتفاق نیفتاد. ندارد

  .فعلی وجود دارد

با درنظر گرفتن این امر که فقط زمان حال وجود دارد، تعداد نفوس همیشه رو بـه تزایـد           

ز لحظۀ کنونی در واژة اکنون و بعد اسـتفاده کنـی،   ولی با وجود آنکه تو دوست داري ا. است

  .ولی لحظۀ کنونی همواره در حال تغییر است

ولی در هر لحظه اي از زمان این تعداد محـدود بـه نظـر    . پس بی نهایت نفس وجود دارد        

  .می رسد
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ـ         ه اینکـه  بنابراین تعداد نفوس محدود و نامحدود، تغییرپذیر و تغییرناپذیر است، بسـته ب

  .چگونه به آن نگاه کنی

من . به علت خصوصیت واقعیت غائی، من اغلب حرکت دهندة بی حرکت نامیده می شوم        

  .همانی هستم که هرگز حرکت نکرده است و هرگز تغییر نکرده است

  .بسیار خوب      

یر و روح جوان وجـود  چه اختالفی میان روح پ. حاال اجازه بده مجدداً به مسئله روح برگردیم      

  دارد؟

توده اي از انرژي، براساس آنچه بعد از رسیدن به آگاهی غائی، به آن می رسد، خـود را         

  .تصور می کند» جوان«یا » پیر«به صورت روح 

بـه گونـه اي   » روح کوچک و خورشـید «این مطالب در کتاب داستان کودکان تحت عنوان        

  .استزیبا به تصویر کشیده شده 

  آیا روح ها داراي همسر یا شریک هستند؟. در اینجا سؤال دیگري در مورد روح پیش می آید      

  .آري، ولی نه به طریقی که تصور می کنی       

  چه تفاوتی وجود دارد؟      

ولـی  . معنـی دهـد  » نیم دیگر تو«تو به واژه شریک جنبه رمانتیکی داده اي که به معنی         

خیلی بزرگتر از آن چیـزي اسـت کـه تـو      –آنچه جزئی از من است که تکثر یافته  –روح بشر 

  .تصور کرده اي

  .به عبارت دیگر آنچه من روح می نامم خیلی بزرگتر از آن چیزي است که به تصور بیاید        

. روح، هواي موجود در یک اطاق نیست، هواي موجود در همۀ خانه اسـت . خیلی بزرگتر         

روح هـواي موجـود در   . روح محدود به یک هویت نیسـت . آن خانه اطاق هاي بی شمار دارد و
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روح . یک اطاق نیست و قابل تقسیم به دو فرد که همسـر یکـدیگر نامیـده شـوند هـم نیسـت      

  .مجموعۀ هواي اطاق پذیرایی و ناهارخوري نیست، بلکه هواي موجود در کلّ خانه است

و اگرچه هوایی که در داخل و اطـراف خانـه   . هاي زیادي وجود داردو در قلمرو من خانه         

جریانی دارد یکی است، ولی احساسی که تو در یک خانه داري ممکـن اسـت احساسـی کـامالً     

  .متفاوت باشد

براي آنکه به این واقعیت برسید که فقط یک روح وجود دارد، اگرچه این روح به صورت         

  .فته تجلی و تظاهر داردمیلیون ها روح فردیت یا

  همزمان؟      

تعـدادي از  . »منفـی «اسـت و هـم   » مثبـت «پاسخ تو، هم . چیزي به نام زمان وجود ندارد       

اکنـون از نقطـه نظـر تـو درحـال زنـدگی       اشکال فیزیکی که توسط روح دربر گرفته شده اند 

و  .ن آنرا مـرده مـی نـامی   تعدادي به صورت فردیت یافته اي در آمده اند که تو اکنو. »هستند

و عده اي دیگر در فـرم هـاي   . »آینده خواهی نامید«عده اي فرم هایی به خود گرفته اند که تو 

  .گوناگون تجسد یافته و اکنون در سیاره زمین در حال زندگی کردن هستند

  آیا من اجازه دارم در زندگی بیش از یک تن را دوست داشته باشم؟      

  .البته       

سؤالی که اکنون برایم پیش می آید این است که آیا می توان به بیش از یک نفر عشـق واقعـی         

  و محبت داشت؟

  .البته      

  .نه منظورم عشقی است که ما معموالً براي یک نفر ذخیره می کنیم      

 کنی؟ چـرا مـی خـواهی آنـرا بـه عنـوان      » ذخیره«به چه دلیل تو دوست داري عشقت را        

  نگاه داري؟» ذخیره«
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  .چون صحیح نیست انسان بیش از یک نفر را همزمان دوست داشته باشد       

  چه کسی این حرف را به تو گفته؟        

والدینم، مذهبم، اجتماعم خالصـه همـه و همـه بـر ایـن      . همه همین عقیده را دارند . همه کس        

  .عقیده بودند

آنچـه   .محسوب می شوند که بـه پسـر منتقـل شـده انـد     » ان پدرگناه«این ها جزء همان        

تجربۀ شخصی به تو می آموزد این است که کسی را به طور کامل دوست داشتن، لذت بخـش  

معهذا آنچه والدین، معلمین، کشیش بـه تـو مـی    . ترین کاري است که تو می توانی انجام دهی

مـا  . را می توانی عمیقاً دوسـت بـداري   آموزند چیز دیگري است، اینکه تو همزمان فقط یک تن

اگر تو فردي را به همـان نسـبتی   . در اینجا دربارة رابطۀ جنسی بهیچ وجه صحبت نمی کنیم

  دوست داشته باشی که دیگري را، این را نوعی خیانت به حساب می آوري؟

  .من اینچنین بزرگ و تربیت شده ام. دقیقاً همین طور است       

  .ت آنچه ابراز می کنی عشق واقعی نیست، بلکه نوع کاذب آن استدر آن صور        

عشق واقعی را تا چه حد و در چه چارچوبی می تـوان بیـان کـرد؟ مـا چـه محـدودیت هـایی              

چنانچه همۀ انرژي هاي اجتماعی و جنسی بدون محدودیت رها شوند چـه نتـایجی بـه بـار     . داریم

  اجتناب کردن از همۀ مسئولیت ها به شمار نمی آید؟ خواهد آمد؟ آیا آزادي اجتماعی و جنسی

چـون  . رابطۀ اجتماعی و جنسی در چارچوب اعتدال و توازن و حفظ اخالقیات آزاد اسـت        

خداوند غایتی بی انتها و بـی مـرز و    –خداوند نماد آزادي است . روح آزادي تجسد یافته است

روح علیه هرگونـه محـدودیت بـی دلیـل     بنابراین . روح مینیاتور حضرت حق است. حد است

در واقـع سـبب مـرگ او از درون مـی     . و هربار که او را تحت فشار قرار دهی. مقاومت می کند

  .شوي

  اندرزي داري؟       
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قبالً به تو گفته بودم که رسوا کردن خود براي جلوگیري از رسوا شدن دیگـري بـاز هـم            

  .نوع رسوایی است این باالترین. رسوایی محسوب می شود

دیگـر حـرف هـیچکس اعتبـار و اهمیـت      . ولی این سبب شکستن کلیه عهد و پیمان ها می شود      

  .روي حرف هیچکس نمی توان حساب کرد. ندارد

پس تا کنون تو روي مردم حساب می کردي براي آنکه به پیمان خود وفادار بمانند؟ بدون       

  .ستیشک تو خیلی آدم بدبخت و بدشانسی ه

  چه کسی می گوید من بدبخت هستم؟      

این نحوه اي است که تو به پدیـده  . منظور تو این است که وقتی شاد و خوشحال هستی        

  .ها نگاه می کنی و عمل می کنی

  .قبول دارم که گاهی احساس بدبختی می کنم       

براي ناشادي نداشتی، تو به خـود  حتی زمانی که هیچ دلیلی . نه گاهی، بلکه اغلب اوقات        

همیشه در این نگرانی که آیـا مـی تـوانی در ایـن      –اجازه داده اي احساس ناخوشبختی کنی 

  شادي باقی بمانی یا نه؟

و دلیل اینکه نگران بودي که آیا این شادي دوام پیدا می کند یا نه، این است که شـادي تـو         

  .شان بوده استمتکی به پایبندي دیگران به قول و عهد

منظور تو این است که من حق ندارم و یا حداقل نباید انتظار داشته باشم کـه مـردم بـه عهـد و          

  .پیمان خود پایبند بمانند

  چرا این حق را براي خود قائل هستی؟        

تنها دلیلی که سایرین به حرف خود پایبند نیستند این است که تصور مـی کردنـد نمـی            

  .هند یا نمی توانند به عهد خود وفادار بمانند که در هر دو صورت تفاوتی ایجاد نمی کندخوا
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اگر کسی پیدا شود که نخواهد به عهدش وفادار بماند یا احساس کند نمی تواند به پیمان         

خود وفادار بماند، اگر نقض عهد او ضرري متوجه تـو نسـازد، چـه دلیلـی دارد کـه تـو از او       

  داشته باشی وفاي به عهد کند؟ انتظار

آیا واقعاً تصور می کنی مردم با کاري که تمایلی به موافقت با آن ندارنـد، بایـد موافقـت            

کنند؟ آیا بر این باور هستی که مردم را باید مجبور به انجام کاري که رغبتـی بـه آن ندارنـد،    

  کرد؟

  .ل وارادة خود دست به کاري بزندچرا می خواهی کسی را مجبور کنی برخالف می       

دلیل من براي این کار این است که آنها را از انجام کاري که می رفت به ضرر من یـا خـانواده         

  .ام تمام شود، باز دارم

  .پس براي آنکه به تو رنجی نرسد، حاضري به دیگران رنجی برسانی        

اینکـه بـه قولشـان وفـادار باشـند، موجـب صـدمه        تصور نمی کردم انتظار من از دیگران بـه         

  .رساندن به آنها می گردد

ولی براي او این کار باید رنج آور باشد، وگرنه به قولش بـا میـل و رغبـت وفـادار مـی              

  .ماند

چون به هنگام تولد، روح خـود را  . با این مفهوم تولد نوعی مرگ است و مرگ نوعی تولد       

و مقید به محدودیت هاي جسم می یابد، و به هنگام  مرگ از این محدودیت  در قفس تن زندانی

به هنگام رها کردن قفس . در موقع خواب هم روح همین عمل را انجام می دهد. ها فرار می کند

  .تن روح، یکبار دیگر طعم شادي را می چشد و ماهیت واقعی خود را تجربه می کند

دن در زندان تن، روح می تواند ماهیت واقعی خود را ظـاهر و  ولی آیا به هنگام محدود بو       

  تجربه کند؟
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و این سؤالی است که تو مطرح می کنی و این دقیقاً به دلیل و هدف از زندگی برمی گردد         

چون اگر زندگی در قفـس تـن چیـزي جـز زنـدان و محـدودیت نیسـت،        . و ارتباط پیدا می کند

ي بر آن مترتب است و کار و وظیفه او را چگونه می تـوان خـوب   بنابراین چه خوبی و فایده ا

  تلقی کرد، چه رسد به  اینکه بخواهیم آنرا توجیه کنیم؟

و تصـور مـی کـنم پرسـش     . آري، تصور می کنم این سؤالی باشد که می خواهم مطرح کنم        

ه منظـورم محـدودیت   البتـ . همۀ افرادي باشد که محدودیت هاي تجربۀ انسانی را احساس کرده اند

  .بلکه محدودیت هاي عاطفی و روانی -هاي فیزیکی نیست، 

  .همۀ پرسش هاي تو به سؤال بزرگ تري برمی گردد. آري می دانم و درك می کنم        

همه عمر من از اینکه نتوانسـتم  . کامالً درست است، با وجود این اجازه بده حرفم را تمام کنم       

  .که مایل بودم دوست بدارم، رنج برده ام همنوعانم را آنطور

وقتی پسر جوانی بودم اجازه نداشتم با افراد غریبه صحبت کـنم، چـه رسـد بـه اینکـه حـرف             

یـادم مـی آیـد یکبـار بـا پـدرم در خیابـان قـدم مـی زدیـم، در راه بـه مـرد فقیـري              . نابجایی بزنم

حت شدم و دست به جیب بردم تـا سـکه اي   من فوراً از دیدن او نارا. برخوردیم که گدایی می کرد

این عنوانی بود که پـدرم بـه   . »آشغال، او آشغال است«: پدرم فوراً مرا عقب زد و گفت. به او بدهم

  .افراد فقیر و بی درآمد می داد

بزرگترم است که دیگر با ما زندگی نمی کرد و چون بـا پـدرم بحـث و     تجربۀ دیگرم، از برادر      

مـن بـرادرم را خیلـی    . ود شب کریسمس پدرم به او اجازه نـداد وارد منـزل شـود   مشاجره کرده ب

دوست داشتم و آرزو داشتم شب کریسمس بـا مـا باشـد ولـی پـدرم دم در او را متوقـف کـرد و        

او پسـري از همسـر   ( مادرم از شدت عصبانیت داشت دیوانه می شد . اجازه نداد وارد منزل شود

چرا برادرم به دلیل یـک مشـاجرة جزئـی     .مات و حیران مانده بودمو من در این میان ) اولش بود

  نباید اجازه داشته باشد وارد منزل ما شود؟
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در . مگر این دعوا و مرافعه چقدر مذموم بود که اجازه داشت شب کریسمسِ ما را به هم بزنـد       

به دنبال پاسـخی   قلب هفت سالۀ من قویاً. ساعت خاموش شده بود ٢٤حالیکه همۀ آتش ها پس از 

  .براي این معما می گشت

وقتی بزرگ تر شدم متوجه گردیدم این فقط چشم نبود که عشق را از جاري شـدن و سـیالن         

به همین دلیل ما اجازه نداشـتیم بـا بیگانـه هـا صـحبت      . باز داشته بود، بلکه ترس هم همراه داشت

دن بی دفاع بودیم، بلکه حتی در بزرگسالی مـن  البته نه تنها در مواقعی که به علت جوان بو –کنیم 

یاد گرفتم که حتی گفتگو و سالم و علیک دوستانه با بیگانه ها قدغن اسـت، و اینکـه الزم اسـت بـا     

که از نظـر مـن کـامالً نـامفهوم و بـی معنـی       (که تازه آشنا شده ایم آداب و رسوم خاصی  افرادي

خص بیگانه اي که تـازه بـا او آشـنا شـده بـودم،      من دوست داشتم دربارة ش. را رعایت کنیم) بود

مقـررات حکـم مـی    . نـه بدانند ولی من همه چیز بدانم و دوست داشتم آنها هم همه چیز را دربارة 

  .کرد که باید صبر کنم

هم به مقررات گذشته اضـافه شـده، مـن دوسـت     و حاال در بزرگسالی محدودیت هاي دیگري       

دي به نظرم می رسـد، دیگـران را دوسـت بـدارم و دوسـت داشـته       دارم بگونه اي که طبیعی و عا

و این مقررات به انـدازه اي خشـک    –ولی جامعه در مورد همۀ اینها اصول و مقرراتی دارد . شوم

و جدي است که حتی اگر طرف مقابل شما حاضر به قبول تجربه اي شود، جامعـه بـا آن موافقـت    

  .می چسباندیا غلط به آن » نه«نمی کند و یک برچسب 

  آخر علت همۀ این تابوها چیست؟     

  .خودت که قبالً به آن اشاره کردي      

  .همه مسئله ترس است       

ولی آیا این ترس ها قابل توجیه نیست؟ آیا با درنظر گرفتن رفتارهاي نسل ما، این محـدودیت        

ت می کند، به او دل مـی بنـدد و   ها و قیدها قابل توجیه نیست؟ فرض کن مردي زن جوانی را مالقا
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او را رها می کند و زن می ماند با چند بچه، بدون شغل، تأمین اقتصـادي و مهـارت هـاي شـغلی،     

 ٦٨آن هم در سن سی و نه چهل سالگی یا از آن بدتر در سن شصت و چهار سالگی توسط مـرد  

  .ساله اي که به زنی جوان تر دل بسته است

  .است که آن مرد پیر دیگر عالقه اي به زنش نداردآیا تصور تو بر این       

  .عمل او مسلماً نشانۀ عدم عالقۀ او است      

معموالً بهانۀ این نوع افراد این است که او هنوز هم زن و فرزندش را دوست دارد و آنچه        

یـل  او را به این کار وادار کرد، محدودیتی است که زن سابق یا معشـوقه جدیـدش بـر او تحم   

کرده اند، و اینکه روح دوست دارد آزاده باشد و علیـه هرگونـه محـدودیتی، از هـر نـوع کـه       

باشد، مقاومت نشان می دهد و انقالب می کند، و این چیزي است که علت انقـالب هـا در طـول    

  .تاریخ بوده است

» بـه وجـود آورنـده   «و » سـازنده «آنچه من شاهد آن هستم این است که شـما خودتـان          

سیستم هاي  نادرست و درست، موافق و مخالف در جامعه هستید و من نگاه می کنم کـه آیـا   

آنچه به عنوان یک نوع، یا فرد شما انتخاب یا آرزو می کنید به سود و در خدمت شما است یـا  

  .نه

مـن کـی هسـتم و    : سؤالی که در رابطه با هر تصمیمی شما باید از خود  کنید ایـن اسـت         

  ب می کنم چه کسی باشم؟انتخا

. از اعمالی که حیثیت فردي، اجتماعی و جهانی شما را زیر سؤال می برد باید اجتناب شود      

شما باید اعمال خود را در چارچوب خاصی که منطبق با اخالقیات، نوع دوستی، نوع پرسـتی  

ـ . است تنظیم و تدوین کنید ؤال را بکنیـد کـه   وقتی می خواهید کاري انجام دهید از خود این س

این عمل چه منافع یا ضررهایی دربر دارد؟ آیا در جهت تـأمین منـافع شخصـی یـا اجتمـاعی      

  است؟ آیا حس خودخواهی و زیاده خواهی شما را تأمین و تغذیه می کند؟
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چون پاسخ ها به قدري وسیع و کلی است کـه  . تو مرا مأیوس می سازد بار پروردگارا پاسخ       

  .سش ها را باقی می گذاردبسیاري از پر

  اگر تو بودي پاسخی که براي سؤال باال داشتی چه بود؟       

» عشـق «مـن   –طبق آنچه در این کتاب ها آمده، طبق آنچه تو در ایـن گفتگوهـا مطـرح کـردي           

  .خود واقعی من استهستم و این 

چیزي اسـت کـه وجـود     عشق یگانه. تو عشق هستی. تو خوب یاد گرفته اي! بسیار عالی       

  .من عشق هستم و جز عشق چیز دیگري وجود ندارد. دارد

  پس ترس چیست؟       

. ترس گواه کاذبی است که حقیقی به نظـر مـی رسـد   . ترس آن چیزي است که تو نیستی        

که تو در واقعیت خود بوجود آورده اي تا آنچـه را هسـتی بـه طـور     . ترس خالف عشق است

  .تجربی بشناسی

در غیبـت آنچـه تـو    : این همان چیزي است که در دنیاي نسبیت واقعی به نظر مـی رسـد         

  .نیست... نیستی، آنچه که تو هستی 

عشـق  . توقبالً بارها هم به این سؤال پرداخته بودي ولی این بار این پاسخ مرا قـانع نمـی کنـد         

  .نمی تواند پاسخ همه چیز باشد

در چه کلمات و به چه شیوه هایی می توانم معنی عشق را براي تو بیان  اجازه بده ببینم       

  کنم؟

  .عالی شد     

  .عشق پدیده اي نامنتها است. اولین کلمه اي که به ذهن می رسد نامنتها است      

  .ما دوباره به همان جاي اول رسیدیم، ما مثل دایره در حال چرخش هستیم      
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نـه  . براي آن نه ابتدا و نه انتهایی می شـود قائـل شـد   . هایت نداردعشق چیزي است که ن       

  .عشق همیشه بوده، هست و خواهد بود. قبلی و نه بعدي

  .یک واقعیت پایدار. بنابراین عشق چیزي همیشگی است       

چون عشق چیزي نامحدود و  –آزادي  –حاال به کلمه اي می رسیم که قبالً استفاده کردم         

  .عشق چیزي است که به طور کامل آزاد است. آزاد است... گی است، پس همیش

اکنون در واقعیت بشري، تو احساس می کنی کـه همـواره در جسـتجوي آن هسـتی کـه              

دوست بداري و دوست داشته شوي و در جستجوي عشقی هستی که نامحدود باشد و ضـمناً  

  .یتو آنقدر آزاد باشی که بتوانی آنرا ابراز کن

تو  در جستجوي آزادي، رهایی از محدودیت، و جاودانگی در تجربه اي حاصل از عشـق          

تو ممکن است همیشه آنرا به دست نیاوري ولی این آن چیزي است که در جسـتجوي  . هستی

تو در این جستجو هستی، چون این چیزي است که عشق هست و در اعماق روحت . آن هستی

ون خودت نهاد عشق هستی، و از طریق ابراز عشق، تو در جستجوي آن چ. تو این را می دانی

  .هستی که گوهر الهی و خود واقعی ات را تجربه کنی

  .تو جلوه هایی از زندگی، عشق و ربوبیت هستی       

  .بنابراین همۀ این واژه ها مترادف هستند، آنها را یک چیز تصور کن       

  خداوند      

  هستی      

  شق ع     

  بیکرانی     

  جاودانگی      

  .آزادي     
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  .هر چیزي غیر از اینها جزء اینها به حساب نمی آید       

  –تو همۀ اینها هستی و سعی داري دیر یا زود به عنوان همۀ اینها خود را تجربه کنی        

  چیست؟» دیر یا زود«منظورت از       

همانطور که گفتم ترس گواهی . ر ترس خود غالب شويبستگی به این دارد که چه موقع ب       

  .ترس چیزي است که تو نیستی. کاذب است که حقیقی به نظر می رسد

تو پس از آنکه آنچه را که نیستی تجربه کردي به جستجوي تجربه پدیده اي می روي که        

  .هستی

  چه کسی مایل به تجربه ترس است؟      

  .نمی آید ولی به او آموخته می شود هیچکس از ترس خوشش        

ضمناً عـدم  . او فکر می کند به انجام هر کاري قادر است .یک بچه از هیچ چیز نمی هراسد        

ضمناً زنـدگی را  . آزادي هم برایش مفهومی ندارد او فکر می کند همه را می تواند دوست بدارد

و مردمی که مثل بچه ها عمل می کنند، . دهم دوست دارد و فکر می کند تا ابد زنده باقی می مان

ضمناً هیچ بچه اي درکی از مفاهیم غیـر  . فکر می کنند هیچ چیز نمی تواند به آنها صدمه بزند

  .ربانی ندارد تا اینکه توسط بزرگترها این مفاهیم به او آموخته شود

نـد و احسـاس   به همین دلیل بچه ها عریان ظاهر می شوند، همـه را در آغـوش مـی گیر           

  .شرمساري از این کار نمی کنند

بچه ها کارهایشان از روي صداقت و معصومیت است ولی بزرگترها نمی توانند مثل بچه هـا         

  .رفتار کنند بدون آنکه نفس پرستی را کنار گذارند

  .ولی خداوند اجازه نمی دهد که شهوت و نفس پرستی دنبال و تجربه شود       
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آدم و حوا آزاد و عریان در باغ بهشـت مـی گشـتند تـا     . قع خداوند این عمل را نهی کرددر وا       

را خورد و تو ما را به مرتبۀ فعلی هبـوط دادي  دانش خوب و دانش بد  –میوه درخت  –اینکه حوا 

  .چون ما همگی محکوم به گناه اولیه هستیم

  .سخنی بر زبان نیاورمن چنین کاري نکردم و تو هم دیگر در این رابطه          

  .متأسفم        

سعی داري عشق را به عنوان پدیـده  ) Species(داشتم می گفتم که تو به عنوان یک نوع         

پیمان زناشوئی کوششـی در برقـراري   . اي نامحدود، جاودانی و رها از محدودیت تجربه کنی

ي یـک عمـر شـریک و غمخـوار     با بستن این پیمان، شما قبول کردید برا. جاودانگی بوده است

باشـد،  » رهـا از قیـد  «و » نامحـدود «یکدیگر باشید، ولی این عمل موجب پدید آمدن عشقی کـه  

  .نشد

چرا که نه؟ اگر همسري آزادانه انتخاب شود، آیا نشانه و مبین آزادي نیست؟ و اینکـه تـو جـز          

ایـن یـک نـوع انتخـاب     . سـت با همسرت با هیچ کس دیگري رابطه نداشته باشی نوعی محدودیت نی

  .به کاربردن آزادي است و انتخاب محدودیت نیست، بلکه. است

  .تا آنجا که این یک انتخاب به شمار آید، حق با توست        

  .باید هم این طور باشد، ازدواج یک عهد ومیثاق است       

  .آري و گاهی مسئله از همین جا آغاز می شود        

  را در این راستا کمک کنی؟ممکن است م       

زمانی فرا می رسد که تو دوسـت داري بـراي رابطـه اي اهمیـت بسـیار      . خوب توجه کن        

خاص و ویژه اي قائل شوي؛ این به این دلیل نیست که فردي از نظر تـو ویـژه تـر از دیگـري     

تفـاوت  است، بلکه طریق و راهی که تو می خواهی عمق محبتت را به این شخص نشان دهی م

  .و فقط منحصر به این فرد است
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در واقع راهی که تو عشق و عالقه ات را به هر فردي که مورد توجه و محبـت تـو اسـت،            

تو هیچ گاه عشقت را به دونفر به طور یکسان نشان نمـی  . نشان می دهی منحصر بفرد است

کنـی بکـر و اصـیل     چون تو مخلوق و خالق ابتکار و خالقیت هستی، و آنچـه خلـق مـی   . دهی

تـو نمـی تـوانی نظیـر چیـزي را      . هیچ دو فکر، حرف یا عملی نمی تواند شبیه هم باشد. است

  .تو فقط می توانی ابداع کنی. عیناً خلق کنی

خلـق  «. چـون ایـن کـار غیـرممکن اسـت     . آیا می دانی چرا دو ذرة برف شبیه هم نیسـتند        

  .قط می تواند خلق کنداست و خالق ف» نخسه برداري«جدا از » کردن

به طور مشابه، دو فرد شبیه هم پیـدا نمـی   . به همین دلیل دو ذرة برف شبیه هم نیستند        

  .دو فکر شبیه هم، دو رابطۀ شبیه هم و خالصه دو چیز کامالً شبیه به هم پیدا نمی شود. شود

تا وجـود دارد و چیـزي   به گونه اي منحصر بفرد و یک –و آنچه در آن است  –عالم خلقت        

  .شبیه آن وجود ندارد

هر چیزي مفرد اسـت و در عـین حـال تکثـري اسـت از      . این مجدداً همان دوگانگی ربانی است      

  .یک واحد مطلق

هوایی کـه  . در عین حال دو دست عین هم هستند. دقیقاً، هر انگشت دست تو متفاوت است       

ه جا هست، با وجود این هوا از اطاقی به اطـاق دیگـر   در اطاق تو هست، هوایی است که در هم

  .تفاوت می کند

همۀ مردم ظاهراً یکسان هستند ولی دو نفر شبیه هـم  . در مورد افراد هم همین طور است        

  .پیدا نمی شوند

و تمـایلی   –بنابراین تو نمی توانی دو نفر را حتی اگر سعی کنی، یکسان دوست بـداري          

  .ن کار نداري، چون عشق پاسخی منحصر بفرد به چیزي است که منحصر بفرد استهم به ای
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بنابراین وقتی تو عشقت را به کسی نشان می دهی به نحوي رفتـار مـی کنـی کـه نمـی              

... قابـل رونویسـی نیسـتند     –افکار، کلمات و اعمال تو . توانی با دیگران همان گونه رفتار کنی

  .تو این احساسات را نسبت به او داريدقیقاً نظیر فردي که 

اگر موقعیتی برایت پیش آمد که آرزو داشتی احساساتت را فقط به یـک فـرد بخصـوص           

ولی سعی کـن ایـن کـار را بـا     . ابراز کنی، مختار هستی محبتت را هرگونه بخواهی ابراز کنی

در وادي عشـق، تعهـد   . نـی اختیار و آزادي کامل انجام دهی، نه اینکه خود را مقید بـه کـاري ک  

  .محلی از اعراب ندارد

اگر تصمیم تو به ابراز عشق و محبت به فـرد خاصـی در نظـرت جنبـه پیمـان و میثـاق               

مقدسی داشته باشد، که قابل شکست نیست، روزي ممکن است برسد کـه ایـن تجربـه  برایـت     

لی اگر تو این تصمیم را به و. در آن صورت رنجش ظاهر می شود –جنبه تعهد و قید پیدا کند 

صورت یک قول و پیمان نبینی که فقط یک بار مکلف بـه آن شـده اي، بکلـه بـه صـورت یـک       

  .انتخاب آزاد به آن نگاه کنی که مرتباً تکرار می شود، رنجشی هرگز پدید نخواهد آمد

ذات خـود   اینکه با حقیقـت  –فقط یک پیمان مقدس وجود دارد : این را به خاطر داشته باش      

سایر پیمان ها به قیمت از دست دادن آزادي تمام . زندگی کنی و حق جوئی و حق پرستی کنی

آزادي استعاره اي است براي روح تو کـه از  . می شوند و هرگز نمی توانند مقدس تلقی شوند

اگر تو این آزادي را از دست بدهی، درواقع خـود واقعـی ات را از   . همۀ محدودیت ها آزاد است

  .و این نه تنها کار مقدسی نیست بلکه کفرآمیز است. ست داده ايد
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و  –منظورت این است که ما هرگز نباید عهد و میثاقی ببنـدیم  . آنچه گفتی کلمات خشنی بودند      

   .اینکه هرگز به کسی قولی ندهیم

آن دروغ . دروغی در بطن هـر قـولی وجـود دارد    آنطور که  شماها اکنون زندگی می کنید،      

این است که تو می دانی چه احساسی نسبت به موقعیـت یـا چیـزي داري، و دربـارة آن چـه      

کاري می خواهی در آینده معینی انجام دهی، ولی اگر تو بـه صـورت یـک موجـود واکنشـی      

. مـر پـی نخـواهی بـرد    به این ا –که اکثر شما از قضا این چنین زندگی می کنید  –زندگی کنی 

فقط در صورتی که به صورت یک موجود خالق زندگی کنـی، پیمـان تـو مـی توانـد خـالی از       

  .دروغ باشد

موجودات خالق می دانند که در هر موقعیتی چه احساسی نسبت به اشیاء دارنـد چـون افـراد           

  .اینکه آنها را تجربه کنندمی کنند نه خلق خالق احساسات خود را 

و تـا  . تا زمانی که نتوانی آینده خود را خلق کنی، نمی توانی آینده ات را پیش بینی کنـی        

زمانی که نتوانی آینده ات را پیش بینی کنی، نمی تـوانی در مـورد آن قـول واقـع بینانـه اي      

  .بدهی

با این وجود حتی کسی که آینده اش را خلق و پیش بینی می کند ایـن اختیـار و حـق را            

هم بـاالتر  » حق« در واقع تغییر از. تغییر حق اساسی همۀ موجودات است. دارد که تغییر کند

  . »تغییر چیزي است که هست«است، چون حق چیزي است که تفویض می شود، در حالی که 

  .تغییر وجود دارد       

  .آنچه تغییر است، تو هستی       

١٢ 
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ن تغییر تنها چیزي است که در مورد تو همیشه و چو –هستی » تغییر«بنابراین چون تو        

  .ادامه دارد، تو نمی توانی قول بدهی که همواره همان که بودي، باشی

کل زندگی مرتباً و در هر لحظـه  . مجدد است –فرایندي که تو زندگی می نامی فرایند خلق       

  .در حال تجدید حیات است

چون اگر چیزي همسان باشد، اصالً تغییـر نکـرده   در این فرایند یکسانی غیرممکن است،        

. با وجود این در موقعیتی که همسانی غیرممکن اسـت، شـبیه بـودن غیـرممکن نیسـت     . است

شباهت، نتیجه فرایند تغییر است که طی آن نمونه اي دقیقـاً شـبیه آنچـه شـخص قـبالً بـود       

   .بوجود می آورد

و از . اهت می رسد شما آنرا همسانی مـی نامیـد  زمانی که خالقیت به سطح باالیی از شب        

   .دیدگاه خشن و نقطه نظر محدود شما، دو چیز واقعاً همسانند

به . بنابراین از نقطه نظر انسان ظاهراً فرایندي ادامه دار در عالم خلقت مشاهده می شود        

کنند و شـبیه هـم    این نحو که اشیاء ظاهراً شبیه به هم به نظر می رسند و شبیه هم عمل می

  .شما انسجامی در اینجا مشاهده می کنید. عکس العمل نشان می دهند

این حالت خوبی است چون چارچوبی ایجاد می کند که در آن چارچوب شـما ممکـن اسـت           

  .هستی خود را در بعد فیزیکی آن مالحظه و تجربه کنید

که هم جنبه مادي و هم غیرمادي را دربر  –با وجود این باید بدانی که از منظر کل زندگی        

: اشیاء آنچنان که واقعاً هسـتند، تجربـه مـی شـوند    . به ظاهر تداومی وجود ندارد –می گیرد 

   .تمام مدت در حال تغییر کردن

تو می گویی تغییرات گاهی به قدري ظریف و غیرمحسوس هستند که از دیدگاه غیردقیـق مـا          

   .در موقعیتی که آنها یکسان نیستند –گاهی دقیقاً یکسان  –ی رسند آنها شبیه هم به نظر م

  .دقیقاً        
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  .»دو قلوهاي شبیه هم وجود ندارد«چیزي به عنوان        

  .خیلی خوب به موضوع توجه کردي. دقیقاً        

رسـد، بـه   با وجود این ما می توانیم خود را  به شکلی که به قدر کافی همسـان بـه نظـر مـی            

   .تداومی را داشته باشداثر طور مکرر خلق کنیم، تا همان 

  .آري       

آنکه هستیم و اینکـه چگونـه   و ما این کار را در روابط انسانی می توانیم انجام دهیم، از طریق       

  .رفتار می کنیم

  .اگرچه براي اغلب شما این کار بسیار مشکل است       

اوم واقعی همانطور که یـاد گـرفتیم نـاقض قـانون طبیعـی اسـت و توانمنـدي        به دلیل اینکه تد       

  .بوجود آوردظاهر همسان بسیار می خواهد که کسی بتواند حتی 

یادتـان باشـد تمایـل طبیعـی     (یک پیرِ طریقت می تواند بر هر تمایـل طبیعـی غلبـه کنـد            

ع او نمی تواند از هـر لحظـه بـه    در واق. بوجود آوردتا یکسانی  )همیشه به ایجاد تغییر است

ولی می تواند به قدر کافی شباهتی بوجـود آورد، تـا   . لحظه دیگر یکسان و همانند ظاهر شود

   .ظاهر همسانی خلق نماید

. معهذا مردمی که پیرِ طریقت هم نیستند تمام اوقات رفتاري هماننـد از خـود نشـان مـی دهنـد           

آنها به قدري شبیه یکدیگر اسـت کـه تـو مـی تـوانی روي       مردمی را می شناسم که رفتار و ظاهر

   .آنها شرط بندي کنی

  .با وجود این کوشش زیادي می خواهد که کاري به طور همانند انجام دهی       

آنچـه شـما   (مـی آورد   پیرِ طریقت کسی است که در سطحی بسیار باال همسانی بوجـود        

که بدون آنکه لزومی داشته باشد انسـجام بوجـود    شاگرد کسی است) عمداً انسجام می نامید

کسی کـه همیشـه اوقـات نسـبت بـه      . می آورد، بدون آنکه الزاماً قصد این کار را داشته باشد
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جز ایـن کـار دیگـري    «موقعیت هاي مشابه واکنش نشان می دهد، اغلب بهانه اش این است که 

     .»نمی توانستم انجام دهم

  .حرفی نمی زندیک مرشد هرگز چنین        

چیزي که براي آن سـتایش شـود    –حتی اگر واکنش فردي رفتار تحسین آمیزي برانگیزد        

. این که کار فوق العاده نبوده من بدون اختیار این کار را کردم«: واکنش او اغلب چنین است –

  .»هرکس دیگري هم این کار را می کرد

  . یک مرشد هرگز چنین نمی کند       

  .یک مرشد کسی است که واقعاً می داند چکار می کند       

  .و می داند چرا        

  .  افراد معمولی اغلب هیچ یک را نمی دانند        

   .به همین دلیل به پیمان ها پایبند بودن آنقدر مشکل است       

ه تـان را پـیش   همانطور که گفتم تا شـما نتوانیـد آینـد   . این، یک دلیل آن می تواند باشد        

  .بینی کنید، نمی توانید بطور واقعی قولی بدهید

دلیل دومی که مردم برایشان مشکل است به عهد خود پایبند بمانند این است کـه آنهـا بـا           

  .صداقتی که باید از خود نشان دهند، در تعارض قرار می گیرند

  منظورت چیست؟      

وجب رشد و تکامل آنها مـی شـود، از آنچـه آنهـا ادعـا      منظورم این است که حقیقتی که م       

کـدام را انتخـاب   . بنابراین همواره با خود در تعارضـند . دارند حقیقت آنها است متفاوت است

  کنم؟ حقیقتم یا عهد و پیمانم را؟

رنج شوم یا شاهد رنج و ناراحتی افراد خانواده ام باشم تا اینکه به کسـی  ن باید متحمل پس م      

   .نرسانم» صدمه اي«قولی داده، به دلیل آنکه از او خواسته ام به عهدش عمل کند که 
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از رنج و دردي خـود  آیا تصور می کنی اگر کسی را مجبور به پایبند بودن به عهدي کنی،       

  را رها ساخته اي؟

ي کـه  افـراد (ضرري که توسط افراد مأیوس به دیگران وارد می شود : این را به تو بگویم      

تصور می کنند کاري کرده اند که باید می کردند، بیش از ضرري است که توسط افـرادي کـه   

  .آزادانه کاري را انجام داده اند، به آنها وارد می شود

وقتی تو به شخصی آزادي عمل می دهی، تو خطر را دور می کنی بـه جـاي آنکـه بـه آن            

   .بیافزایی

دن به پیمان ها آزاد گذاشتن و مجبور به اداي تعهدي نکردن، ممکـن  دیگران را در پایبند بو      

است در کوتاه مدت کاري به ضرر و زیان و به نظر برسد، ولـی در درازمـدت هرگـز بـه تـو      

زیرا وقتی توبه دیگري آزادي عمل می دهی، درواقع بـه خـودت آزادي مـی    . صدمه نخواهد زد

د شدن به وقار و حس ارزشمندي ات که معمـوالً در  و همین تو را از درد و غم، لطمه وار. دهی

  .بودن به عهدش پیش می آید، رها می سازد پی فشار تو به فردي براي پایبند

و این را هـر کسـی   . صدمه در درازمدت به مراتب زیانش بیشتر از ضرر کوتاه مدت است      

  .که دیگري را مقید به انجام پیمانی نموده کشف کرده است

این حرف در مورد تجارت هم مصداق پیدا می کند؟ دنیـا چگونـه مـی توانـد بـه آن طریـق        آیا     

  تجارت کند؟

  .در واقع این یگانه راه تجارت سالم است       

مسئله یی که در حال حاضر جامعۀ شما با آن روبرو است این است که تجارت بـر زور و         

کـه  (مـی نامیـد و قـدرت فیزیکـی     » قـانون  قـدرت «قدرت قانونی که شـما  . قدرت استوار است

  ).جهانی می نامید نیروهاي مسلح 

  .کارهاي خود را از پیش ببرید» قانع کردن«شما هنوز یاد نگرفته اید با       
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چگونه ما مـی تـوانیم    -از طریق دادگاه ها –آن نباشد » قدرت«و » قانون«اگر با توسل به       

   مفاد قراردادهاي خود پایبند بوده و آنرا عملی سازند؟ کنیم که به» قانع«بازرگانان را 

بـا  . تا پایداري قوانین و اصول فرهنگی موجود ممکن است راه دیگري وجود نداشته باشد       

این وجود اگر قرار باشد شما به خاطر حفظ منافع و براي به هم نخوردن قراردادهـاي امضـاء   

   .ن دیگر شیوه اي بسیار ابتدایی و غیراصولی استشده، اصول اخالقی را زیرپا بگذاري، ای

   ممکن است توضیح بیشتري بدهی؟      

. شما قراردادها را محکم و پایدار نگاه می دارید) قدرت(در  حال حاضر با توسل به قانون        

یعنی شما به این نتیجه می رسید که همگی تان یکـی  . زمانی که اصول فرهنگی تغییر می کند

. د، دیگر هرگز متوسل به زور نمی شوید، چون با این کار فقط به خودتان لطمه زده ایـد هستی

   .شما روي دست راستتان با دست چپتان، نمی زنید

  حتی اگر دست چپ مانع فعالیت یا رشد صحیح شما می شد؟      

ـ    . این چیز دیگري است که اتفاق نمی افتاد        . ی شـدید شما مانع از رشـد و فعالیـت خـود نم

قراردادهایتـان را نقـض نمـی کنیـد والبتـه      . شما با دست خود به خود لطمه وارد نمی سازید

  .قراردادهاي شما هم کامالً متفاوت خواهند بود

ارزشـمندي دریافـت   شما بده و بستان را کنار می گذارید و قبول نمی کنیـد کـه تـا چیـز            

نچه بازدة عادالنه می نامید، چیزي را نـزد خـود   شما تا دریافت آ. چیز ارزشمندي ندهید نکنید

   .نگاه نمی دارید، یا از تقسیم آن با دیگران، امتناع نمی ورزید

. شما به طور خودکار می دهید و پس می گیرید و لذا کمتر قرار دادي دیگر بهم می خـورد         

ا در جهت دادن کـاال و  در حالیکه زندگی شم. چون قرارداد در مورد تبادل کاالها و خدمات است

  .خدمات، صرفنظر از هرگونه تبادلی است که صورت بگیرد یا نگیرد
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با وجود این در این ایثار یک جانبه، نجات شما نهفته است، چون شما آنچه را که خداونـد          

  :تجربه کرده کشف کرده اید

است، از هر دسـت بـدهی از   که آنچه به دیگري می دهید به منزلۀ اعطاي آن به خودتان          

  .دست دیگر می گیري

  .هر چه از جانب شما بذل و بخشش شود به خودتان باز می گردد       

بنابراین شما دیگر نگران اینکه چه چیزي در عوض دریافت مـی کنیـد، نمـی    . هفت برابر        

گی در جهت خلـق و  زند. بلکه نگران این هستید که چگونه بهترین خدمات را ارائه دهید. باشید

  .ایثار است و نه دریافت باالترین نوع کیفیت ها ارائه بهترین و باالترین کیفیت

. نیست» دریافت«ولی زندگی فقط براي . شما به طلب و خواستن هاي خود ادامه می دهید       

باشد و براي این کار شما بایـد آمـادة بخشـش باشـید، بـه      ) بخشش(» ایثار«زندگی باید نهاد 

  .ویژه به افرادي که آنچه شما انتظار داشتید به شما بدهند، به شما ندادند

آنچه امـروزه در  . این تغییر روش، جابجایی کامل در داستان فرهنگی تو بوجود می آورد       

بـا  » بـه دسـت مـی آوردي   «نامیده می شود، به مقدار زیاد با آنچـه تـو   » موفقیت«فرهنگ تو 

در فرهنـگ جدیـد   . وتی کـه جمـع آورده اي، انـدازه گیـري مـی شـود      افتخار، پول، قدرت و ثر

کننـد، سـنجیده و انـدازه    » جمـع آوري «با مقداري که تو سبب می شـوي دیگـران   » موفقیت«

  .گیري می شود

طنز قضیه اینجا است که هرچه تو بیشتر سبب شوي دیگران به ثروت برسـند، خـودت            

، »عهـد نامـه  «، »قرار داد«بدون آنکه نیازي به ). کوششبدون . (بیشتر به ثروت خواهی رسید

باشد، که شما را » دادگاه«طرح دعوي در دادگاه یا رجوع به «، یا »سودا و معامله«و » مذاکره«

  .مجبور کند عهد و پیمان خود را عملی سازید
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ـ                 د در اقتصاد آینده، تو کارها را براي نفـع شخصـی انجـام نمـی دهـی، بلکـه بـراي رش

  .شخصی، که همان در واقع نفع شخصی است

هنگـامی کـه تـو    . در واژه اقتصادي به سوي تو سـرازیر مـی شـود   » سود«با وجود این        

  .نسخۀ بزرگتر و ارزشمندتري از خود واقعی ات بشوي

در آن روزها و ایام طالئی، متوسل شدن به زور براي ستاندن مالی یا چیزي از کسی بـه         

اگـر  . داده چیزي را به شما بدهد، به نظرت بسیار بچـه گانـه مـی رسـد    » قول«ل که او این دلی

کسی به پیمان خود عمل نکند، تو خیلی راحت به او اجـازه مـی دهـی بـه راهـش ادامـه دهـد،        

خودش در انتخاب هایش تصمیم گیرنده باشد و تجربه هایش را خودش خلق کند، و در مورد 

حساس کمبود نمی کنی، چون می دانی روزي، از آسمان می رسـد و  آنچه از دریغ داشته اند، ا

و اینکه افراد روزي دهندة تو نیستند، ولی تـو منبـع    –منبع فیض و برکات جاي دیگري است 

  .خیر و برکت هستی

همه بحث مـا دربـارة عشـق بـود، و     . متوجه نکته شدم ولی گویا، از سؤال اصلی دور افتادیم       

بـدون محـدودیت بیـان و ابـراز نماینـد و بحـث مـا        ها اجازه دارند عشـق خـود را    اینکه آیا انسان

   .کشیده شد به ازدواج، و ناگهان ما از موضوع جدا افتادیم

هر موضوعی کـه در مـورد آن صـحبت کـرده ایـم بـه دیگـري        . در واقع این طور نیست        

روشنفکر، و کامالً تکامل یافتـه   در جوامع به اصطالح. ارتباط داشته و این ادامۀ بحث ما است

به صورت امروزي آن صورت نمـی گیـرد و نـه اثـري از سـاختارهاي      » معامله«و » ازدواج«

  .مصنوعی اجتماعی که جامعۀ امروزي را منسجم نگاه داشته، دیده می شود

در حال حاضـر میـل دارم ایـن موضـوع را بـه جـایی       . البته به زودي به این مطلب می رسیم       

خالصۀ آنچه گفتی این بود که اغلب انسان ها پایبند به عهد و پیمـان خـود   . رسانیم و خاتمه دهیمب

ایـن بیشـتر   . نیستند و بنابراین چیزي که نمی توانند جامۀ عمل بپوشانند، نبایـد از اول قبـول کننـد   
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م هسـتند کـه   البته باید حرفم را صحیح کنم میلیون ها انسان هـ . بنیاد ازدواج را زیر سؤال می برد

  .بنیاد ازدواج را دوست دارند و میل دارند از آن حمایت کنند

در عین حال به علت دگرگونی شرایط، بسیاري از مـردم دیگـر از   . حرف تو را قبول دارم       

  .ازدواج خوششان نمی آید و از وضعی که بر ایشان پیش آورده ناراحت هستند

  .آمار طالق این را ثابت می کند      

  .ما نه تنها به بنیاد ازدواج خدشه وارد کرده ایم بلکه به مذهب هم خدشه وارد آورده ایم      

  اگر ازدواج چنین مشکالتی بوجود می آورد، چرا ما باز هم آنرا ترجیح می دهیم؟       

و تـداوم را وارد  » جاودانگی«چون ازدواج تنها روشی بود که به کمک آن تو می توانستی        

  .جربۀ عشق کنیت

خود را تضمین کند و تنهـا   ازدواج تنها وسیله اي بود که زن می توانست بقا و پشتیبانی       

وسیله اي بود که مرد می توانست امیال خود را ارضاء کند و همنشین و شریکی در کنار خود 

  .داشته باشد

تو این را به من بده و . گرفتمعامله اي صورت . بنابراین یک قرارداد اجتماعی بوجود آمد       

قراردادي بسته می شد و چون هر . این بیشتر شبیه یک داد و ستد بود. من آنرا به تو می دهم

با خداونـد دادنـد و   » پیمان مقدس«دوطرف نیاز داشتند این پیمان را تقویت کنند به آن عنوان 

  .گفتند هرکه آنرا بشکند توسط خداوند مجازات می شود

دها چون عده اي به این پیمان استوار نماندند انسان ها قوانین دیگري وضع کردند تـا  بع        

قانون ازدواج را تقویت کنند ولی نه قوانین به اصطالح الهی و نـه قـوانین بشـري نتوانسـت     

  .مردم را بر عهد و میثاق خود پایدار نگاه دارد

شده هر آنچـه بـراي او محـدودیتی ایجـاد      شاید علت این باشد که چون انسان ذاتاً آزاد خلق       

چون انسان نهـاد عشـق اسـت و    . کند که خالف قانون طبیعت باشد انسان را علیه آن برمی انگیزد
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انسـان ذاتـی   . فطرت انسـان آزادي و آزادگـی اسـت   . عشق نامحدود، جاودانی و رها از قیود است

تمـاعی، اخالقـی، مـذهبی، فلسـفی،     لـذا هـر سـاختار مصـنوعی اج    . الیتناهی، جاودانی و آزاد دارد

اقتصادي یا سیاسی که طبیعت انسان را نفی یا تحت انقیاد در آورد نقض طبیعت انسان بـه شـمار   

  .می آید، و بشر علیه آن شورش می کند

  .»آزادي«چه عاملی سبب پیدایش کشور ما شد، عشق به       

ي خود از دست داده ایـم تـا بـه نعمـت     ما اکنون آن آزادي را در کشور خود و در زندگی فرد      

  .امنیت و آرامش: دیگري دست یابیم

خـود را در ازاء  فطـري  می ترسیم کـه کیفیـت   » خود زندگی«و از » زندگی کردن«ما آنقدر از       

  .کسب امنیت از دست داده ایم

همـانطور کـه   . امنیت بوجـود آمـده   بنیادي که ما ازدواج می نامیم به منظور ایجاد و برقراري      

  .دولت و حکومت به همین منظور پی ریزي شده

  .در حالیکه ازدواج قاعدتاً باید جلوه و تظاهري از عشق غائی باشد      

ولی در حـال حاضـر آنچـه    . همانطور که حدس زدي ازدواج باید تظاهر غائی عشق باشد       

  .انسان ها ساخته اند تظاهر غائی ترس است

یـا  ) پیمان(فعلی صورت می گیرد با این تالش که عشق را در سطح یک قول ازداوج هاي        

  .یک ضمانت کتبی پایین بیاورد

ازدواج کوششی است در این راستا که روندي که اکنون وجود دارد، همواره بر این پایـه         

ي بـراي  و چگونه شما این ضمانت را بکار می برید؟ ابتدا به عنوان وسـیله ا . باقی خواهد ماند

و دوم چنانچـه آن امنیـت   ) به جاي ایجاد امنیت از آنچه درون شما اسـت (خلق و ایجاد امنیت 

چون میثاقی که اکنون شکسته شده مـی  . حاصل نشد، به عنوان وسیله اي براي تنبیه یکدیگر

  .تواند پایۀ طرح دعوي در دادگاه باشد
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که احساساتی که شما براي یکـدیگر  ازدواج ضمناً کوششی است براي دادن این تضمین         

یا، حداقل هرگز با دیگري آنرا به همان صـورت  . دارید، هرگز نسبت به دیگري نخواهید داشت

  .نمایان نخواهید ساخت

این رابطه ویژه است و مـن بـه   «نهایتاً پیمان ازدواج بسته شده براي بیان این شعار که         

  .»ر می مانمآن باالتر از هر عهد و پیمانی وفادا

  عیب کار در چیست؟      

یـا  » درسـت «. نیسـت » نادرسـت «یـا  » درسـت «مسـئله  . عیبی بر این کار مترتب نیست       

و چـه عـاملی    مسئله اینجاست که چه چیز به شما خدمت مـی کنـد؟  . وجود ندارد» نادرستی«

  .شما را در جهت باالترین تصویري که از خود واقعی تان دارید، سوق می دهد

از  –همین رابطـۀ کنـونی    –اگر خود واقعی شما انسانی باشد که معتقد باشد، این رابطه        

هر رابطۀ دیگري ویژه تر است، در آن صورت ساختار ازدواج به شـما اجـازه مـی دهـد ایـن      

ولی ممکـن اسـت برایـت جالـب باشـد کـه       . رابطه را به طور کامل حفظ و به آن وفادار بمانید

  .از چنین کیفیتی برخوردار نیست عشق هاي الهی

این شخص بخصوص براي او مهم تر و ویژه تر : براي یک مؤمن واقعی نمی تواند بگوید        

طنز قضیه در این است که اگرچه ازدواج را شما یکی از مقدس ترین میثاق ها . از دیگري است

ـ   بـراي او  . اوت از ایـن اسـت  می پندارید ولی برخوردي که خداوند با بندگانش دارد کـامالً متف

  .بنده ها همه یکسان هستند و تفاوتی بین آنها وجود ندارد

این را بپذیرد کـه خداونـد یکـی را بیشـتر از دیگـري دوسـت        ولی چون بشر نمی تواند        

داشته باشد، این داستان را خلق کرد؛ که خداوند صرفاً افراد مشخصی را به دالیـل مشخصـی   

  .ه این عقاید عنوان مذهب می دهید و من عنوان کفرشما ب. دوست دارد

  .چون هر باوري که خداوند بنده اي را بیشتر از دیگري دوست دارد، یک دروغ است       
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. حرف هاي تو مرا به کلی مغشوش و سردرگم مـی کنـد  . آه خداي من، تا همین جا کافی است      

گز دربارة مذهب و ازدواج چنین چیزهایی نمی خداوند هر. این، نمی تواند حرف هاي خداوند باشد

  .گوید

تـو  . ما دربارة مذهب و ازدواجی صحبت می کردیم که ساخته و پرداختۀ دست بشر است       

تـو حـرف هـاي خداونـد را پسـت و      : فکر می کنی این صحبت خشن است؟ این را به تو بگویم

ناسالمی را که نسبت به یکـدیگر  حقیر می کنی تا ترس هاي خودت را توجیه کنی و رفتارهاي 

  .دارید توجیه نمایی

تو آنچه را خودت می پسندي و به آن نیاز داري از زبان خدا بـر زبـان مـی آوري، بـراي            

  .آنکه یکدیگر را محدود کنید، به هم صدمه بزنید و یکدیگر را به نام خداوند به قتل رسانید

پرچم هاي خود را افراشـته ایـد و صـلیب هـا را بـه      آري قرن ها است که شما به نام من        

میدان جنگ برده اید، همه براي اثبات این مدعا که من مردمی را بـیش از مـردم دیگـر دوسـت     

  .دارم و از شما خواسته ام کشتار کنید تا آنرا ثابت کنید

  . عشق من نامحدود است و بدون قید و شرط: ولی این را بدان که        

ن حرفی است که تو نمی توانی بشنوي، حقیقتی است کـه نمـی تـوانی تحمـل کنـی و      ای         

چون جنبۀ همۀ شمولی آن نه تنها بنیاد ازدواج بلکه . نظریه اي است که نمی توانی قبول کنی

  .بنیادهاي مذهبی و دوستی را نیز از بین می برد

ۀ فرهنگی خدایی کـه تمـایز و   چون تو یک فرهنگ انحصاري بوجود آورده و آنرا با افسان       

  .قائل است و تقویت و پشتیبانی کرده اي استثناء

عشـقِ خداونـد همـه را در برمـی     . در حالیکه فرهنگ خداوند بر همۀ شمولی استوار است       

  .به قلمرو خداوند همه کس دعوت شده است. گیرد

  .ار می آیداین حقیقت از نقطه نظر تو یک نوع  توهین به مقدسات به شم      
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چون اگر این حقیقت داشته باشد، هرچه تو در زنـدگی خلـق   . و تو باید این طور فکر کنی       

همۀ میثاق ها و همـۀ سـاختارهاي بشـري نـاقص و اشـتباه      . کرده اي کاذب و ساختگی است

  .است به حدي که نه نامحدود است نه جاودانی و نه رها از قیود

توان عنوان ناقص و معیوب داد که مطـابق انتظـاري کـه از آن     به چیزي در صورتی می        

» نادرسـت «، عنوان »در«اگر درِ اطاقی خوب باز و بسته نمی شود، شما به . می رود عمل نکند

چـون کـاري کـه از آن     –شما صرفاً می گویید نحوه نصب یا عملکرد آن غلط است . نمی دهید

  .انتظار دارند به وجه مطلوب انجام نمی دهد

آنچه در زندگی و در جامعه بشري توسط شما ساخته می شود که مقصود شما را عملی         

  .نمی کند، عنوان معیوب یا ناقص می گیرد

  :فقط براي درك بهتر مطلب، مقصود من از انسان خلق شدن این است که      

ر ذات الهـی ات را  تجربـه کنـی و گـوه   . خلق و تبیین نمـایی . تصمیم بگیري و اعالم کنی        

داري، مجـدداً  » خود واقعی ات«در هر لحظه بهترین تصویري را که از . بارور و شکوفا سازي

  .خلق کنی

  .این مقصود تو از انسان خلق شدن است و مقصود کل زندگی است       

رده ما در این موقعیت کجا قرار می گیریم؟ ما مذهب را خراب کرده ایم، ازدواج را تحریـف کـ        

  دولت ها را رد و تکذیب کرده ایم، ما کجا هستیم؟. ایم

اگـر سـاختاري کـه شـما بوجـود      . اوالً شماها چیزي را نابود، تحریف و تکذیب نکرده اید       

آورده اید عمل نمی کند و آنچه را از او انتظار دارید بوجود نمی آورد، توصیف آن شرایط به 

سعی کـن اخـتالف میـان قضـاوت و     . رد آن ساختار نیستمنزلۀ نابود کردن، تکذیب کردن یا 

  .مشاهده را درك کنی
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قصد بحث و مشاجره ندارم ولی بسـیاري از چیزهـایی کـه در اینجـا گفتـه شـد خیلـی جنبـۀ                

  .قضاوتی دارد

تعداد کلمـات کـم اسـت و    . مشکل تو این است که با محدودیت شدید کالمی روبرو هستی        

همان کلمات را بارها و بارها، حتی هنگامی که همان معنی از آنها مستفاد نمـی  لذا تو مجبوري 

  .شود یا همان نوع فکر را نمی رسانند، بکاربندي

ولـی وقـت مـی گـویی بچـه ات را      . تو ممکن است بگویی موز خردشده را دوسـت داري         

بـه هنگـام بیـان    بنـابراین مـی بینـی کـه     . دوست داري، همان معنی را نمی خواهی برسـانی 

  .احساسات از نظر کلمات در مضیقه هستی

من قبول می کنم همین محـدودیت هـا    –به کمک کلمات  –به هنگام برقراري ارتباط با تو         

چون وقتی تو نسبت به امور داوري می کنی از همین نـوع زبـان اسـتفاده مـی     . را تجربه کنم

تفاده می کنم تو به راحتی می تـوانی بگـویی کـه    کنی و بنابراین وقتی من هم از این زبان اس

  .من هم داوري می کنم

در طول این گفتگو سعی من همواره بر این بود تـو را در راهـی کـه مـی خـواهی بـه آن               

برسی کمک کنم و به تو تا آنجایی که ممکن است بفهمانم چه چیز مـانع پیشـرفت تـو شـده و     

  .که داري بازداشته استچه عاملی تو را از رسیدن به هدفی 

شما انسان ها براي بیشتر عقاید و منافع خود از زبان من حرف هـایی مـی زنیـد صـرفاً             

  .براي آنکه یکدیگر را محدودیت کنید، به یکدیگر آزار برسانید و یکدیگر را از بین ببرید

ت حـق وحقیقـت و   در مورد مذهب، تو ادعا داري که هدف تو از روآوردن به مذهب شناخ       

دل سپردن به ذات یگانه است، در حالیکه عمالً می بینم که مذهبی که انتخاب کرده اي تو را به 

  .جایی که ادعا داري نرسانده است
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مذهب تو خداوندرا به صورت معمایی بزرگ درآورده و سبب شده به جاي آنکه خداونـد         

  .را دوست بداري از او بترسی و در هراس باشی

مذهبی که شما برگزیده اید کمکی به شما نکرده و فقط سبب شـده شـما رفتارهایتـان را            

یکدیگر را محکـوم مـی کنیـد و سـبب مـی شـوید       . شما هنوز یکدیگر را می کُشید. تغییر دهید

  .دیگري راه خطا برود و همۀ این کارها را تحت لواي مذهب انجام می دهید

هب شما ادعا دارید که فالن راه را می روید در حالیکه آنچه مشاهده بنابراین در مورد مذ        

  .می کنم این است که مذهب شما را به راه دیگري دارد می برد

هم شما عقیده دارید که ازدواج شما را به سرزمین سعادت ابدي می بـرد  در مورد ازدواج        

رساند، مثـل مـذهب، ازدواج هـم     یا حداقل به سطحی از صلح و آرامش، امنیت و شادمانی می

در همان ابتداي امر، هنگامی که براي اولین بار آنـرا تجربـه مـی کنیـد خرسـندي و نشـاطی       

نصیب شما می سازد ولی هرچه بیشتر در آن تجربه باقی می مانید، بیشتر شما را بـه جـایی   

  .می برد که نمی خواهید در آن باشید

مروزه ازدواج می کنند، پس از مدتی از یکدیگر جدا می شـوند  تقریباً نیمی از افرادي که ا        

  .و آنهایی که به زندگی ادامه می دهند اغلب ناخرسند و ناشادند

و . شما را به تلخکامی، خشـم و تأسـف هـدایت مـی کنـد     » وحدت و سعادت«آرمان هاي         

نصـیب شـما مـی     تـراژدي و ناخوشـبختی را   –که تعدادشان هم کم نیسـت   –تعدادي از آنها 

  .سازد

شما از دولت و حکومت هایتان انتظار دارید، صـلح، آزادي و آرامـش داخلـی را نصـیب             

دولـت هـا، شـما را بـه     . شما سازند و آنچه من مشاهده می کنم، چیزي کامالً خالف اینها است

  .جنگ، عدم آزادي روزافزون و خشونت داخلی و شورشی دعوت می کنند
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ز عهدة حل مسائل ساده  کوچکی نظیر تغذیه افراد، سالم و زنده نگاه داشـتن آنهـا   شما ا        

  .قاصرید، چه رسد به اینکه فرصت مساوي در اختیار آنها قرار دهید

صدها نفر از شما هر روز به علت فقر و قحطی در سیاره اي جان می سپارند که هـزاران          

  .ملل فقیر الزم است بیرون می ریزند نفر دیگر هر روز غذایی که براي سیرشدن

و » دارا«شما نمی توانید از عهدة ساده ترین کار ممکن یعنی گرفتن پس مانده غذاي ملـل          

چه رسد به اینکه مسئله بسیار مهمی که سهیم بـودن در منـابع     -بربیایید» ندار«دادن آن به 

  .یکدیگر به طور مساوي است، حل نمایید

اینها نکات قابل مشاهده و حقـایق غیرقابـل انکـاري در    . قضاوت محسوب نمی شود اینها        

  .مورد جامعه شما است

چرا؟ چرا این طور است؟ چرا پیشرفت ما، در زمینه انجام امور مربوط بـه خودمـان در طـی           

  سال هاي گذشته آنقدر بطئی و کند بوده است؟

  .در قرن هاي گذشتهبهتر است بگویی  سال هاي گذشته؟        

موضوع ابتدا با افسانه فرهنگی بشر و سایر افسانه هایی که الزاماً افسانۀ اول را دنبـال          

تا این افسانه ها تغییر نکند، هیچ چیـز دیگـري تغییـر نخواهـد     . می کنند، ارتباط پیدا می کند

یات شما رفتارهاي شـما  چون افسانه هاي فرهنگی اخالقیات ملت ها را می سازند و اخالق. کرد

معهذا مسئله در این است که افسانه فرهنگـی شـما بـا غریـزة اولیـه شـما در       . را می آفرینند

  .تناقض است

. منظورت چیست؟ اولین افسانۀ فرهنگی بشر این است، انسان ها ذاتـاً شـیطان صـفت هسـتند          

طبیعت اولیه بشر شیطانی اسـت بلکـه    افسانه ادعا دارد که نه تنها. این همان افسانه گناه اولیه است

  .انسان ذاتاً شیطان صفت به دنیا آمد
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دومین افسانه فرهنگی که الزاماً از افسانۀ دوم نشأت گرفته این است که قانون تنازع بقـا         

  .بر کلیه ادوار بشري حاکم خواهد بود

ـ            ضـعیف هسـتید، و   دادي افسانۀ دوم بر  این اعتقاد است که تعدادي از شـما قـوي و تع

شما از هر کـاري کـه از دسـتتان برآیـد     . شما باید یکی از قوي ها باشید) بقا(براي برزیستی 

براي کمک به همنوع خود کوتاهی نمی کنید، ولی وقتی مسئله بقـا و برزیسـتی شـما مطـرح     

ـ  . است، شما خود را بر همه مقدم می دارید ده اي براي شما حتی مهم نیست اگر در این میـان ع

اگر فکر کنید مسئله بقاء شـما مطـرح   . درواقع شما از این هم پا فراتر می گذارید. از بین بروند

طبقـۀ  «احتمـاالً   –دارد، شما از کشتن دیگران هم فروگـذار نخواهیـد کـرد    » باید«است و جنبۀ 

  .توصیف کنید» برتر«تا ماندن خود را به عنوان نوع  –را » ضعیف

می نامنـد،  » غریزه بقا«این را . عقیده دارید که این غریزه اولیه شما است تعدادي از شما       

و این همان افسانه فرهنگی است که به بسیاري از اخالق اجتمـاعی، و بسـیاري از رفتارهـاي    

  .گروهی شما را شکل بخشیده است

و بـرادري   شما بقا و برزیستی نیست، بلکه برابري» غریزة اولیه«مسئله اینجا است که         

ایـن  . این غریزة اولیه همه انسان هاي داراي شعور و فهم در سراسر دنیا است. و عشق است

. اولین افسانه فرهنگی شما این چنین منفجـر شـد  . حافظۀ سلولی و طبیعت غریزي شما است

  .به دنیا نیامدید» با گناه اولیه«شما ذاتاً شیطان صفت خلق نشده و 

شما هرگز جـان خودتـان را   . شما بقا و طبیعت اولیه شما اهریمن بود» غریزة اولیه«اگر        

براي نجات بچه اي که در حال سقوط بود یا مردي که در حال غـرق شـدن یـا هـر عمـل نـوع       

مع الوصف، وقتی شما براساس طبیعت اولیه و غریزة اولیه خـود  . دوستانۀ دیگر نمی کردید

دهید فکر نمی کنید، این دقیقاً همان رفتاري اسـت کـه    عمل می کنید، و به آنچه دارید انجام می

  .از خود نشان می دهید، حتی اگر به ضرر خودتان تمام شود
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بنابراین، غریزة اولیه شما نمی تواند بقـا و طبیعـت اولیـه شـما آشـکارا، نمـی توانـد                 

، برابـري و  غریزه و طبیعت شما این است که ذات وجودي خود را کـه بـرادري  . اهریمن باشد

  .عشق است متجلی سازید

و » بـرادري «با توجه به معانی اجتماعی این موضوع حائز اهمیـت اسـت اخـتالف بـین              

  .را روشن سازیم» برابري«

غریزة  اولیه همه افرادي کـه از فهـم و شـعور کـافی برخوردارنـد، ایـن نیسـت کـه در                  

  .در واقع عکس این موضوع صداقت دارد. دجستجوي تساوي باشند یا باهم مساوي باشن

موجودات زنده این است که یکتایی و منحصر بفردي خود را بیان کنند  هغریزة اولیه هم        

  .نه همسانی خود را

ایجاد جامعه اي که در آن دو انسان از هر نظر با هم یکسان باشـند نـه تنهـا غیـرممکن،              

  .بلکه نامطلوب است

به عبارت دیگر، یکسانیِ سیاسـی،   –گونه اقدامی در جهت خلق و ایجاد برابري واقعی هر        

اینکـه هـر    –اقتصادي و اجتماعی، خالف بزرگترین ایده و شکوهمندترین هدف عمل مـی کنـد   

انسانی این فرصت را داشته باشد که نتیجه و ثمرة باالترین آرزوي خود را بوجـود آورده، و  

  .ز نو خلق نمایدلذا مجدداً خود را ا

. براي تحقق این آرمان آنچه مورد نیاز است برابري فرصت ها است، نـه برابـري واقعـی          

در واقع، مساواتی که توسط نیروهاي خارجی و قانون ایجاد . این را عدالت اجتماعی می نامند

ـ  . شود، نه تنها عدالت اجتماعی بوجود نمی آورد، بلکه آنرا از بین می برد وع مسـاوات،  ایـن ن

باالترین هـدف انسـان هـاي روشـن     واقعی، که » خود« -هرگونه فرصتی را براي خلق مجدد 

  .ضمیر است از بین می برد
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سیستم هایی که به جامعـه اجـازه مـی    . و چه عاملی آزادي فرصت ها را بوجود می آورد      

 –زاد کنـد تـا خـود    دهد که نیازهاي بقائی اولیه هر فردي تـأمین شـود، همـۀ انسـان هـا را آ     

به عبارت دیگر سیسـتم هـایی   . بقائی، ادامه دهند –خالقی را به جاي خود  –پیشرفتی و خود 

تقلید مـی   –که در آن بقا و برزیستی تضمین شده است  –که سیستم واقعی به نام زندگی را 

  .کند

شکلی بشمار نمـی  بقائی، در جوامع روشنفکر، مسئله و م –اکنون، باتوجه به اینکه خود         

آید، اینگونه جوامع هرگز اجازه نمی داد یکی از اعضاء آنها به دلیل اینکه مـواد غـذایی کـافی    

در اینگونه جوامع منفعت خود و بهتـرین منـافع متقابـل    . براي همه وجود ندارد، از میان برود

  .همسان هستند

بوجـود آمـده باشـد،    » ع بقـا تنـاز «جامعه اي که بر محور افسانۀ شیطان صفتی ذاتی یـا         

  .هرگز به چنین ادراکی نخواهد رسید

ولی من دوست دارم مسائلی را که بحـثم را بـا   . آنچه گفتی واقعاً سودمند و قابل استفاده بود       

  .آن شروع کردم، به پایان برسانم و به راه حل و نتیجه اي برسم

خ هایـت مـا را بـه چنـان مسـیرهاي جـالبی       یکی از چالش هاي صحبت با تو این است که پاس       

ولی در این مـورد خـاص   . هدایت می کند که گاهی اوقات من فراموش می کنم از کجا شروع کردم

  .فراموش نکردم ما داشتیم دربارة ازدواج، دربارة عشق و نیازمندي هاي آن صحبت می کردیم

آن پدید می آید، اگـر عشـق تـو    عشق هیچگونه نیازي ندارد، این همان چیزي است که از         

  .به دیگري نیازي بوجود آورد، دیگر آن را نمی توان عشق نامید، بلکه یک نمونۀ تقلبی است

سعی کردم به نحوه هاي گونـاگون بـه تـو     این همان چیزي است که از ابتداي صحبتمان       

  .بفهمانم
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هدات بـین طـرفین ردوبـدل مـی     براي نمونه در چارچوب ازدواج یک سري پیمان ها و تع        

با وجود این تو به آنهـا نیـاز داري، چـون عشـق را     . شود که عشق واقعی نیازي به آن ندارد

بنابراین شما یکدیگر را به پیمان هایی متعهد می سازید که عشـق واقعـی   . هنوز نشناخته اي

  .به هیچکدام نیازي ندارد

  مگر تو مخالف ازدواج هستی؟        

  .من فقط آنچه را می بینم بازگو می کنم. مخالف چیزي نیستم من        

تو می تـوانی سـاختار اجتمـاعی    . تو می توانی آنچه را من مشاهده می کنم، تغییر دهی         

به گونه اي که آن هرگز آنچه را عشـق درخواسـت   . را تغییر دهی» ازدواج«خود تحت عنوان 

  .وان می کند، اعالم سازدنمی کند، مطرح نکند، بلکه آنچه عشق عن

  .به عبارت دیگر میثاق هاي ازدواج را تغییر دهیم        

تغییـر  . باالتر از آن، انتظاراتی که این پیمان ها براساس آن پی ریزي شده، تغییر دهیـد          

آنهـا از افسـانه هـاي فرهنگـی     . زیرا میراث فرهنگی هسـتند . این انتظارات بسیار مشکل است

  .گیرندنشأت می 

  هدف تو از مطرح کردن آن چیست؟: دوباره ما وارد بحث افسانه هاي فرهنگی شدیم       

می دانـم چـه جایگـاهی در ایـن جامعـه      . من امیدوارم تو را در جهت صحیحی هدایت کنم        

قالب کلمات انسان فهم واژه هاي انسان فهم بتـوانم   مورد نظر و عالقۀ تو است و امیدوارم در

  .را در آن جهت هدایت کنمتو 

براي نمونه، یکی از افسانه هاي فرهنگی دربارة عشق این است که انسان بایـد در عشـق          

بـا ایـن وجـود    . این به صورت یک باید در جامعه درآمده اسـت . دهنده باشد نه دریافت کننده

  .مه زده استهمین باور شما را به جنون کشانده و بیش از آنچه در تصور آید به شما صد
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به رابطه هـا صـدمه   . همین عامل مردم را در ازدواج هاي بد و ناموفق به زنجیر درآورده       

نه والدین شما که براي راهنمایی از آنها کمک می خواهیـد، نـه    –زده، و با وجود این هیچکس 

 کشیشی که الهم بخش شما در مسائل معنوي است، نـه نویسـندگان و هنرمنـدانی کـه بـراي     

هدایت روشنفکرانه به آنها  چشم امید دوخته اید، نه روانشناسان و روانپزشـکانی کـه بـراي    

روشن شدن به آنها توسل می جویید، جرأت چـالش بـا افسـانه فرهنگـی غالـب و موجـود را       

  .ندارند

بنابراین آوازهاي خوانده شده، داستان هاي گفته شده فیلم هاي ساخته شده، راهنمـایی         

نجام شده، دعاهاي پیشنهادي و وظایف والدینی همگی در جهت دوام بخشـیدن بـه ایـن    هاي ا

  .ونهایتاً شما ناچار به اجرا و قبول آن هستید .افسانه تدوین شده اند

  .و شما نمی توانید        

  .معهذا این شما نیستید که مشکل آفرین می باشید بلکه درواقع افسانه است        

  در عشق نباید دهنده باشد بلکه باید گیرنده باشد؟ پس انسان       

  .همین طور است       

و این همـان چیـزي   است » نیازمندي«ولی چند لحظۀ پیش تو خودت گفتی که عشق خالی از         

  .است که موجب پدید آمدن عشق می شود

  .دقیقاً همین طور است       

  .ت که انسان باید در عشق دهنده باشد تا گیرندهولی استنباط من از حرف هاي تو این اس      

آنچه در اینجا به آن اشـاره  . کتاب اول را مجدداً با دقت بخوانی ٨پس الزم است تو فصل        

این گفتگو باید به ترتیب خوانده شود و بطـور کلـی   . می کنم، در آنجا به تفصیل شرح داده ام

  .مورد عالقه قرار گیرد
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بنـابراین متشـکر مـی    . ی ممکن است کسانی باشند که کتاب اول را نخوانـد باشـند  می دانم ول       

شوم اگر در اینجا توضیح مجددي بدهی چون این توضـیح حتـی بـراي مـن کـه هـر دو کتـاب را        

  .خوانده ام مفید فایده خواهد بود

  .بسیار خوب، گوش کن       

  .دهیهر کاري تو انجام می دهی، براي خودت انجام می        

  .این واقعیت دارد چون تو از سایر انسان ها جدا نیستی       

اگـر نتـوانی   . آنچه تو براي دیگري انجام می دهی، در واقع براي خودت انجام مـی دهـی          

کاري براي دیگري انجام دهی، به منزلۀ این می ماند که نتوانسته اي براي خودت کاري انجـام  

پسندي براي خود هم باید بپسندي، و آنچـه بـراي دیگـران نمـی     آنچه براي دیگران می . دهی

  .پسندي براي خودت هم مپسند

است کـه تـو اکثـراً از آن    با وجود این همین حقیقت . این ابتدایی ترین حقیقت موجود است      

  .غافل هستی

تبـاط  ایـن ار . بنابراین وقتی در ارتباط با شخصی هستی، این ارتباط فقط یک هدف دارد       

وسیله اي است که به کمک آن تو تصمیم می گیري، اعالم می کنی، خلق مـی کنـی، بیـان مـی     

  .کنی، تجربه می کنی و باالترین ایده اي را که از خود واقعی ات داري، متجلی می سازي

حاال اگر خود واقعی تو انسانی مهربان، مالحظه کار، اهل ایثار، شفقت و دوست داشـتنی          

چنانچه تو با اطرافیانت چنین رفتاري داشته باشی، تو باالترین تجربـه اي را بـراي آن   باشد، 

  .خواهی کرد» خود«به این جسم حلول کردي نصیب 

چون فقط در قلمرو فیزیکی تو می توانسـتی  . به همین دلیل تو به این جسم حلول کردي        

ایـن موضـوعات در کتـاب اول بـه     خود را به عنوان نماد این کیفیت، بشناسـی دربـارة همـۀ    

  . تفصیل توضیح داده شده

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://www.irpdf.com/
http://www.irpdf.com/


 
١٩٢ 

حاال اگر تو واقعاً انسانی باشی مهربان، مالحظه کار، ایثارگر، مددکار، باشـفقت و دوسـت          

  .داشتنی، نسبت به افرادي که با آنها دوستی و رفت و آمد داري، همین طور عمل می کنی

  .و از خودت همه چیز را شروع می کنیدر واقع تو خودت بانی خیر می شوي       

اگـر  . همه چیز در زندگی بستگی به این دارد که تو در جستجو هستی چـه کسـی بشـوي          

براي نمونه، در جستجوي این شوي که با همه یکی باشی، رفتاري از خودت نشـان مـی دهـی    

یکی بودن خود را  .جهتی که به تو اجازه می دهد –که ترا در جهت آرمانی که داري صوق دهد 

و هنگامی که براساس همین باور کارهایی انجام می دهی، احسـاس  . تجربه کنی و نشان دهی

نمی کنی که داري براي دیگري کاري انجام می دهی، بلکـه فکـر مـی کنـی داري بـراي خـودت       

  .کاري انجام می دهی

اگـر  . هم این مصداق دارد در مورد کیفیت هایی که تو آرزوي برخورداري از آنها را داري        

به دنبال عشق و دوستی باشی نسبت به مردم عشق می ورزي و اعمال محبت آمیـزي انجـام   

  .می دهی، نه براي دیگران بلکه با دیگران

بـراي  . تو بـا دیگـران مهربـان هسـتی    . لطفاً اختالف ظریفی که اینجا وجود دارد درك کن        

ترین ایده اي که از خـودت داري تحقـق بخشـی و آن را    تا بتوانی به باال. رضاي خاطر خودت

  .تجربه کنی

. تو در حال انجام نقشی هستی. در واقع امکان  ندارد تو کاري را براي دیگري انجام دهی        

مگر اینکه بخـواهی تظـاهر   . تو در حال خلق و نمایش نقشی هستی –تو در حال نقشی هستی 

  .تی هستی که از خودت نشان می دهیبه کاري کنی وگرنه تو نماد کیفی

  .می گیري و انتخاب می کنی تو یک انسان هستی و براي آنچه می خواهی باشی تصمیم        

  .به قول شکسپیر دنیا صحنۀ نمایش است و انسان ها بازیگر آن هستند        

  .، ضمناً از کلمات او است»بودن یا نبودن مسئله در همین جا است«        
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با خودت صادق باش و همه چیز، یکدیگر را به طور خودکار دنبال مـی کننـد،   «همچنین          

در آن صورت تو نمی توانی نسبت به کسـی رفتـاري   . همانطور که شب روز را دنبال می کند

  .غیرصادقانه داشته باشی

 اگر با خودت صادق و صـمیمی باشـی، اگـر خـودت را فریـب نـدهی، در آن صـورت در              

مـی  «هستی، تو می دانی که درواقـع داري   »بخشش«وضعیتی که تصور می رود تو در حال 

  .تو درواقع آنچه داده اي پس می گیري» گیري

» کـس دیگـري  «، به همین دلیل ساده کـه  »بدهی«تو در واقع نمی توانی به دیگري چیزي        

  .اگر همۀ ما یکی هستیم، پس فقط تو، وجود داري. وجود ندارد

این گاهی به شکل یک ترفند معنادار به نظـر مـی رسـد، روشـی بـراي تغییـر دادن کلمـات بـه               

  .منظور تغییر معناي آنها

منظـور تغییـر دادن کلمـات بـه منظـور      ! این فقط یک معجزه است. ولی این ترفند نیست       

  .تغییر معناي آنها نیست، بلکه تغییر مفهوم به منظور تغییر تجربه

تجربه شما از همۀ پدیده ها براساس درك شما از اشیاء است، و درك شما براسـاس فهـم          

یعنی آنچه تاکنون به شما تلقـین و  . و درك شما براساس افسانه ها است. شما از مسائل است

  .گفته شده

. افسانه هاي فرهنگی کنونی تو هیچگاه خدمتی به تـو نکـرده انـد   : بدنیست این را بدانی        

  .نها به جایی که تو می خواهی برسی تو را نرسانده اندآ

یا تو در مورد هدفی که در زندگی می خواهی دنبال کنی دروغ می گـویی، یـا واقعـاً نمـی            

نه به عنوان یک فرد، نه به عنوان یک کشور، نـه  . بینی که به جایی که خواسته اي نرسیده اي

  .یا یک نژاد) Species(به عنوان یک نوع 

  بوده اند که موفق بوده اند؟) Species(آیا انواعی        
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  .قطعاً بلی       

  می توانی دربارة آنها توضیحی دهی؟      

نـام گذاشـته اي صـحبت    » ازدواج«ولی ابتدا می خواهم دربارة تغییر اختراعی که . البته       

  .کنم، تا آن تو را به جایی که به هدفت نزدیک تر است برساند

می خواهم بدانم آیـا راهـی   . آري، دوست دارم در مورد این موضوع به یافته هایی دست یابم      

چـه محـدودیت هـایی    . وجود دارد که انسان ها به کمک آن بتوانند عشق واقعی خود را ابزار کننـد 

  در این مورد ما باید براي خود قائل شویم؟

ان پیمان و میثاقی است که در ازدواج باید بـه  این هم. به هیچگونه محدودیتی نیاز نیست       

  .آن اشاره شود

واقعاً حیرت انگیز است، چون این همان میثـاقی اسـت کـه بـه هنگـام ازدواج، مـن و همسـرم               

  .نانسی بر روي کاغذ آوردیم

ا هنگامی که من و نانسی تصمیم به ازداوج گرفتیم، ناگهان تصمیم گرفتیم عهـد و پیمـانی را بـ         

نانسی هم قبول کرد و این را پذیرفت که ما نمی توانیم خود را پایبنـد سـنت هـاي    . هم امضاء کنیم

  .قدیمی سازیم

بایـدهاي  «البتـه ایـن پیمـان    . را به روي کاغذ آوردیم» جدیدي«ما باهم نشستیم و پیمان هاي        

  .را رد می کرد» فرهنگی

  نمی کنی؟پس چرا این پیمان ها را اینجا مطرح        

  .همین حاال رونوشتی را که در دست داري براي خوانندگان ارائه کن       

  .ما تعهدي ننوشتیم که با مردم درمیان گذاریم      

از قضا وقتی هم که این گفتگو شروع شد تصور نمی کردي بخشی از آن را با مردم جهان        

  .در میان گذاري
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  .هم مردم تصور کنند که آنچه نوشته شده جنبۀ لفظی داردمسئله اینجاست من نمی خوا       

خوب توجه کن کسی ادعـا نخواهـد کـرد کـه ایـن      . می دانم، تو نگران حرف مردم هستی        

  .بهترین پیمان نوشته شده است

البته نیمـی از آنچـه   . آنها صرفاً بهترین پیمانی هستند که میان دو زوج بسته شده است        

  .بود گفتم مزاح

  :آنچه در زیر آمده کلماتی است که بین من و همسرم به هنگام ازدواج رد و بدل شد      

  :آقاي کشیش      

نیل و نانسی امشب به اینجا نیامده اند که یک پیمان جدي باهم ببندنـد یـا عهـد و میثـاق            

  .مقدسی را ردوبدل کنند

و محبتی را که نسبت به هم دارند بطور علنـی و   نانسی و نیل به اینجا آمده اند تا عشق       

به حقیقتی که به آن پایبند هستند جنبـۀ علنـی دهنـد و انتخـاب خـود را      . آشکارا ابراز نمایند

مبنی بر شروع یک زندگی مشترك همراه با رشدي متقابل در حضـور شـما بـه اطـالع عمـوم      

انسته و با ایـن عمـل آنـرا بـیش از     با این آرزو که ما خود را در این تصمیم سهیم د. برسانند

  .بیش تقویت سازیم

آنها ضمناً امشب به اینجا آمده اند با این امید که مراسم عقد پیمان آنها همۀ ما را بـه هـم          

اگر امشب با همسر خود در این مراسم شرکت کرده اید، اجازه دهید این مراسم . نزدیک تر کند

  .پیمان مشترك گذشتۀ شمایادآوري و تجدید عهدي باشد براي 

چرا ازدواج کردید؟ نیل و نانسی به این سؤال پاسـخ گفتـه   : ما با این سؤال آغاز می کنیم       

  .گذاشته اند) کشیش(اند و جواب خود را در اختیار من 

  ...)کشیش دو گل سرخ از روي میز بر می دارد (       
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نسی و نیل در تفهـیم و تفـاهم بـا یکـدیگر     این مراسم گل هاي سرخ است که ضمن آن نا        

نانسی و نیل به من گفته انـد کـه بهـیچ    . سهیم می شوند و این سهیم شدن را بزرگ می دارند

  .وجه تصمیم نداشتند به منظور کسب امنیت با یکدیگر ازدواج کنند

نـه بـه   و اینکه امنیت واقعی نه در تحت تملک درآوردن، چیزي را متعلق شـدن اسـت   ...         

نه، درخواست چیزي را کردن و نه انتظـار چیـزي را   . تملک کسی درآمدن و به او تعلق گرفتن

داشتن و نه حتی براساس این باور است که آنچه شما در زنـدگی بـه آن احتیـاج داریـد بایـد      

  ... توسط دیگري تأمین شود

عشق، خرد، ... آن نیاز دارید بلکه دانستن این واقعیت است که آنچه شما در زندگی به ...          

  ... در درون شما نهفته است... بینش، قدرت، دانش، ادراك، تعلیم و تربیت، شفقت، و توانایی 

و شما با یکدیگر به امید بدست آوردن کیفیت هاي باال ازدواج نکردیـد، بلکـه بـه امیـد     ...         

آنها را حتی به میزان بیشتري داشته ایثار کردن این مواهب، به این امید که دیگري ممکن است 

  .باشد

نانسی و نیل شما به من اعتراف کردید که با این ازدواج بهیچ وجه قصد ندارید در ابزار          

از جمله عشق به پرودگار، عشق به زندگی، عشق به مردم، عشق به  –تمنیات درونی یکدیگر 

بطور واقعی معـرف شـما اسـت و بـراي      خالقیت، عشق به کار یا هر جنبه اي از وجودتان که

  .شما شادي می آفریند، محدودیت، کنترل، مخالفت یا ممنوعیتی بوجود آورید

نهایتاً، نانسی و نیل، شما بر این باور هستید که ازدواج شما را مجبور به رعایت پاره اي        

  ... از اصول نکرده بلکه فرصت هایی در اختیار شما قرار می دهید 

فرصت هایی براي رشد، براي ابراز وجود، براي رشد اسـتعدادهاي نهـانی، بـراي تبـدیل            

افکار نادرست به درست، یا عقاید تحقیر کننده اي که نسبت به خود داشته اید و براي وحـدت  

   .نهانی با خداوند از طریق دو روح
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ت در طول راه زنـدگی بـا   سفري اس... قبول این اصل که این ازدواج ارتباطی مقدس است        

و با او در قبـول مسـئولیت هـا و اختیـارت، و     . کسی که شما او را از صمیم قلب دوست دارید

  .تحمل بارهاي زندگی، و شکوه و جالل آن به طور مساوي شریک هستید

  آیا همۀ آنچه در باال گفته شد قبول دارید؟        

  )بلی: آنها می گویند(        

این گل هاي سرخ را به عنوان نماد درك فردي شما از اشیاء زمینی که هر دو شما  اکنون         

می شناسید و قبول دارید که چگونه زندگی در شکل فیزیکـی جهـانی و سـاختار فیزیکـی کـه       

این گل هاي سرخ را به عنوان . ازدواج نامیده می شود، با شما همراه است، تقدیم شما می کنم

  .ن توافق و درك آن با عشق و محبت بپذیریدنماد سهیم شدن در ای

این رز نماد درك وسیع تر شما از ماهیـت معنـوي و   . اکنون لطفاً این رز سفید را بپذیرید        

ایـن رز نماینـده پـاکی روح و پـاکی خـود واقعـی شـما و پـاکی عشـق          . حقیقت معنوي است

  .ابدخداوندي است که انوار آن بر شما اکنون و براي همیشه می ت

ساقۀ گل نیل مـزین بـه   . کشیش به نانسی گل سرخی می دهد که مزین به حلقه نیل است(       

  .)حلقۀ نانسی است

چه چیزي به نام یادآور پیمان هاي ردوبدل شـده در  : کشیش از عروس و داماد می پرسد        

رج کـرده تقـدیم   اختیار دارند که اراده دهند؟ آنها هر دو حلقه هـاي خـود را از سـاقۀ گـل خـا     

  .کشیش می کنند

دایـره نمـاد جـاودانگی حقیقـت معنـوي      . دایره نماد خورشید، زمین و عالم هستی است         

براي نیـل و نانسـی دایـره ضـمناً     . عشق و زندگی، همان چیزي است که ابتدا و انتهایی ندارد

ا محدود کردن بلکـه  نماد وحدت است نه تحت تملک درآوردن بلکه به هم پیوستن، نه یکدیگر ر
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و روح هرگـز  . چون عشق قابل نه تملک است و نه محـدودیت . غنا بخشیدن، نه به تله انداختن

  .قابل به دام انداختن نیست

  .)خوب نانسی و نیل این حلقه ها را بگیرید و به یکدیگر تقدیم کنید(        

  .خوب نیل اکنون آنچه را می گویم تکرار کن         

از تو، نانسی درخواست مـی کـنم شـریک زنـدگی مـن، معشـوق مـن،        ... اکنون من نیل           

به تو قول می دهم و مصمم هستم که عمیق تـرین دوسـتی و   ... دوست من و همسر من باشی 

نه صرفاً در لحظاتی کـه تـو روحیـه اي بـاال و شـاد داري، بلکـه       ... عشق خود را نثار تو کنم 

نه فقط در دورانی که بـا وضـوح و روشـنی گـوهر ذات     ... ی هنگامی که کسل و افسرده هست

نه فقط در دورانی کـه بـا   ... بلکه هنگامی که آنرا فراموش می کنی ... خود را به یاد می آوري، 

مـن ضـمناً در مقابـل    ... عشق و صمیمیت رفتار می کنی، بلکه زمانی که جز این عمل می کنـی  

را در  می خورم کـه همـواره نـور حـق و حقیقـت     حاضرین در این جلسه سوگند پروردگار و 

و ... در صـدد هسـتم کـه نـور حـق را در درون تـو ببیـنم         و همواره... درون تو جستجو کنم 

همیشه در این جستجو هستم که نور حق را درون تو بیابم و همیشه درصدد هستم تا در این 

  .ندگیبه ویژه در لحظات تلخ و سرد ز... نور ربانی با تو سهیم باشم 

من تصمیم  قاطع دارم تا آخرین لحظات زندگی با تو باشم وسرمایه هاي معنوي خود را         

و ما هر دو بر این تصمیم باشیم که آنچه داریم با کسانی که در زنـدگی  ... در اختیار تو گذارم 

   .ما سهمی دارند تقسیم کنیم

  .)کشیش بسوي نانسی برمی گردد(        

  ی آیا حاضري درخواست نیل مبنی بر همسري خود را انتخاب کنی؟نانس         

  .)نانسی جواب مثبت می دهد(         

  .حاال نانسی آنچه را می گویم تکرار کن          
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  .نیل، من نانسی از تو درخواست می کنم          

  .)کشیش سپس به نیل برمی گردد(          

  ی مبنی برهمسري خود را قبول می کنی؟نیل آیا تو درخواست نانس         

  .آري          

با این حلقه من ترا «. حاال هر دو حلقه هاي یکدیگر را در دست بگیرید و با من تکرار کنید         

آنها حلقه هایشـان را  ... (انگشتري اهدایی تو را بدست می کنم ... به همسري خود در می آورم 

  .عنوان عشق تو نسبت به خودم می پذیرم و آنرا به) رد و بدل می کنند

ما با آگاهی کامل قبول می کنیم که فقط یک زوج مـی تواننـد تقـدس ناشـی از ازدواج را             

نه کلیسا، نـه  . نصیب یکدیگر سازند و فقط یک زوج می توانند به ازدواج جنبۀ تقدس ببخشند

با تکیه به آن آنچـه فقـط بـراي    قدرت ناشی از دوست می تواند قدرتی را نصیب من سازد که 

  .دو قلب قابل بیان و توضیح است به من اعطا نماید

اکنون، نانسی و نیل با اعتراف به حقایقی که در قلب شما نهفتـه، مـا شـما دو نفـر را بـا              

  :اجازه دهید این دعا را با هم بخوانیم. شادمانی به عنوان زن و شوهر اعالم می کنیم

عشق و زندگی، از میان همۀ انسان ها این دو تن یکدیگر را یافته و انتخاب کـرده  اي روح        

سرنوشت آنها از اکنون به هم گره خورده اسـت و آنهـا تـا عمـر دارنـد در غـم و شـادي        . اند

  .یکدیگر با هم شریک خواهند بود

ـ             ۀ کسـانی  نیل، نانسی، آرزوي ما این است که خانۀ شما همواره مـأمن شـادي بـراي هم

باشد که وارد آن می شوند، محلی که پیر و جوان در همنشینی هم جان می گیرند و زنـده مـی   

شوند، محلی براي رشد و تشریک مساعی، محلی براي سرور و شادي، محلی بـراي نیـایش و   

  .محلی براي بذر و نثار عشق
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٢٠٠ 

از زیبـایی و فزاینـدگی   آرزو داریم آنهایی که از همه به شما نزدیک تر هسـتند همـواره           

امید است کار و فعالیت شما جزئـی از شـادي و   . عشق شما نسبت به یکدیگر برخوردار گردند

نشاط شما محسوب شده در خدمت جهان باشد و شما در کنار هـم عمـري طـوالنی و بـاعزت     

  .داشته باشید

  .آمین یا رب العالمین         

سرافرازم از اینکه فـردي در  افتخار می کنم و . رار گرفتمبسیار تحت تأثیر حرف هاي شما ق         

بـار پروردگـارا از ایـن    . زندگی این حرف ها را با من ادا می کند و آنچه را می گوید درك می کنـد 

  .که نانسی را به عنوان همسر نصیب من ساختی سپاسگزار و ممنونم

  . ادا کنند آرزو می کنم همۀ انسان ها می توانستند این جمالت را       

آرزو داشتم همۀ مردم رونوشتی از این نوشته ها تهیه  کـرده و در عروسـی هایشـان از آن           

  .شرط می بندم در آن صورت آمار طالق پایین می آمد. استفاده می کردند

و براي بیشماري پایبند بودن به ایـن   –براي عده اي از افراد بیان این جمالت مشکل است        

  .ها کار بسیار دشواري است میثاق

منظورم ایـن اسـت کـه مشـکل مـا بـا       . اي کاش ما می توانستیم به پیمان هاي خود عمل کنیم        

  .میثاق هایمان جامه عمل پوشیدن به آنها است

  .شما هیچگاه حاضر نبودید به پیمان هاي خود عمل کنید        

و قبـول کـن اگـر شکسـت     . ن هسـتیم و جایزالخطـا  ولی قبول کن کـه مـا انسـا   . البته که بودیم      

بخوریم، اگر لغزش یا خطایی یکی از ما مرتکب شود، اگر به رابطه مان خدشـه اي وارد شـود، مـا    

همـۀ مـردم بـه هـر حـال روزي از  گمـان       . باید به رابطه مان همان شکلی که هسـت خاتمـه دهـیم   

   .نادرستی که نسبت به ما داشتند بیرون باید بیایند
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آنهـا  . همه می دانند که تو نسبت به خودت آدم صـادقی هسـتی  . حرف بیهوده اي می زنی       

آنچه در کتـاب اول  . گزینشی جدید. می دانند که تو آخرین گزینشی که داشتی انتخاب کرده اي

نـه تـو مجسـمه هسـتی و نـه      . طول رابطه ات را با کیفیت آن اشتباه نکـن . گفتم فراموش نکن

انسـانی کامـل،   . فقط انسان باش. هم حق ندارد شما را مجسمه تصور کند و هیچکس. همسرت

اگر در آینده تو یا نانسی احساس کردید دوست دارید در رابطه تـان تغییـر و تحـولی ایجـاد     

  .منظور از همۀ این گفتگوها همین بود. کنید، مختار هستید

  .ودپیمانی هم که ما باهم امضاء کردیم نکته اصلی اش این ب      

ایـن راه جدیـدي   . کـردم  من از پیمان ازدواجی که بستم خرسندم و خوشحالم که آنـرا تنظـیم        

دیگر نیازي نیست شما از زن خواهش کنید، قول بدهـد بـه شـما    . براي شروع زندگی مشترك است

این مردان از خودراضـی، متکبـر و تنهـا بـه فکـر خـود       . عشق بورزد، احترام بگذارد و اطاعت کند

  .تند که چنین خواسته هایی دارندهس

  .همین طور است که می گویی        

این به سود مردها بود که ادعا کنند برتري آنها بر زن موهبتی است که از جانـب خداونـد بـه           

   .تفویض شدآنها 

   .حق با تو است، اگرچه من هرگز چنین برتري و مقامی به مرد عطا نکردم       

کلماتی که تعهـد  . پیمان هایی که در ازدواج بسته می شود، باید ملهم از پروردگار باشد نهایتاً       

کلماتی کـه نـه   . کلماتی که بیان کنندة عشق واقعی است. و قید و بندي براي کسی بوجود نمی آورد

  .تنها محدودیتی ایجاد نمی کند بلکه به فرد آزادي می دهد

  .و پایدار باشندپایبند آن کلماتی که همه می توانند به       

البته هرکس می تواند قول دهد که تقاضایی از تـو نداشـته   «: کسانی هستند که می گویند       

  پاسخ تو به آنها چه خواهد بود؟. »باشد
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. آزاد گذاشتن افراد به مراتب ساده تـر از کنتـرل کـردن آنهـا اسـت     : جواب من این خواهد بود       

وقتی آنهـا را آزاد مـی گـذاري    . ل می کنی آنچه می خواهی بدست می آوريوقتی تو کسی را کنتر

  .به آنچه می خواهند می رسند آنها

   .حرف خردمندانه اي زدي       

تصور می کنم باید جزوء کـوچکی از آن بیانیـه ازدواج بـه صـورت     . عقیده بسیار خوبی دارم      

  . ان ازدواج ببندند در مراسم ازدواج تهیه کنمیک کتاب دعا براي کسانی که می خواهند با هم پیم

نه تنها حامل آن کلمات بلکه شرح مراسم و مطالـب ارزشـمندي   . این جزوه کوچکی خواهد بود      

است که در زمینۀ ازدواج در این سه کتاب به صورت پرسـش و پاسـخ آمـده، بـه عـالوه دعاهـا و       

   .نداريمخالفتی و با آنها مراقبه هاي ویژه اي در مورد ازدواج که ظاهراً ت

ما بـا یکـدیگر پیونـد    . چطور می شود من با ازدواج مخالف باشم؟ ما همه ازدواج کرده ایم      

پیمان . ما در واقع با هم یکی هستیم. ما همه با هم متحد هستیم. براي حاال و همیشه. بسته ایم

ن به تـو پایـدار و همیشـگی    عشق م. من با تو بزرگ ترین پیمانی است که تا کنون بسته شده

عشق من هیچگاه تو را مقید و اسیر نخواهد کرد و به همین دلیـل  . است و تو را آزاد می گذارم

براي آنکه به تـو ایـن آزادي را داده ام کـه خـود     . نهایتاً تو ناگزیري به من عشق داشته باشی

  .واقعی ات باشی و این باالترین خواسته و باالترین فیض من می باشد

  .اکنون طبق قانون هستی تو، در خلقت با من شریک و انبازي       

  .آري هستم      

  اهللا قبول داري؟  ةآیا تو مرا به عنوان خلیفـ      

  .آمین. ما باهم یکی هستیم. آري دارم و همیشه قبول داشته ام، حاال و تا ابدیت        

  . و آمین       
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از تـو سپاسـگزارم   . اندن این کلمات آمیزه اي از ترس و احترام بر وجودم حاکم شـده از خو       

     .که به این نحو با من هستی

چـون میلیـون هـا انسـان ایـن کلمـات را       . تو را صمیمانه سپاس می گویم که با همه ما هستی       

ت خـود را شـامل حـال مـا     ما از اینکـه عنایـ  . خوانده و میلیون ها انسان دیگر آن را خواهند خواند

  .کرده و به قلب هاي ما نفوذ کرده اي غرق در احترام و سرور هستیم

بندگان عزیزم من همواره در قلب هاي شما بوده و هسـتم و واقعـاً خوشـحالم کـه شـما             

  .اکنون می توانید حضورم را حس کنید

و تو منی، و ما هرگـز  . تو هستم من. من همواره با شما بوده و هرگز شما را ترك نگفته ام      

  .چون چنین امکانی وجود ندارد. از هم جدا نبوده ایم

  آیا این جمالت را قبالً تکرار نکرده بودي؟. این جمالت تکراري به نظر می رسند. صبر کن      

  .را بخوان، ولی اکنون آنها معنا و مفهوم بیشتري دارند ١٢البته، اوایل فصل       

لپذیر نبود اگر چیزي که قبالً صحت داشت بر قوت خود باقی می ماند، گاهی ما چیـزي را  آیا د      

    .تجربه می کنیم، براي آنکه به درك معنی بیشتري از آن برسیم» چندین بار«

  عقیده تو در این مورد چیست؟       

  .چیزي است که گاهی اوقات اتفاق می افتددقیقاً احساس می کنم این        

  .مگر اینکه جز این به ما ثابت شود         

  .دقیقاً همین طور است       

١٣ 
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تو به سرعت در حال پیشرفت هستی و به قدري خـوب و فـوري مسـائل را درك    . آفرین         

  .می کنی که قدري ترسناك به نظر می آید

بـا تـو در میـان     این طور نیست؟ اکنون مطلبی جدي دارم که نیاز دارم. آري همین طور است       

  .بگذارم

  .می دانم، ادامه بده       

  روح چه موقع به جسم می پیوندد؟       

  تصور تو چیست؟        

  .هر موقع که اراده کند        

  .جواب خوبی دادي        

آنها می خواهنـد بداننـد حیـات چـه موقـع      . ولی مردم به دنبال پاسخ مشخص تري می گردند       

  .ودآغاز می ش

  .منظورت را درك می کنم        

زایش فیزیکی؟ آیـا در مرحلـۀ لقـاح،     -پس نشانۀ آن چیست؟ آیا خروج جسم از رحم است؟        

  به هم پیوستن عناصر فیزیکی، حیات فیزیکی؟

زندگی یک امتداد است، شکل هـاي جدیـدي خلـق    . چون پایانی ندارد. زندگی آغازي ندارد        

  .می کند

تـوده هـاي گـرِد،    . معمول بـود  ١٩٦٠آنچه می گویی به المپ هایی شباهت دارد که در دهه         

این توده ها از هم جدا شده . بزرگ و نرمی در ته چراغ قرارداشت که به علت حرارت باال می رفت

و به صورت کرُه هاي مجزا درمی آمدند و در قسمت باالي چراغ به هم پیوسته و کـره بزرگتـري   

تـوده  . هیچگاه کره جدیدي در لولـه چـراغ نبـود   . می دادند و این روند مجدداً تکرار می شدتشکیل 

تغییـر  . به نظر می رسیدندمتفاوتی و جدید ها همان توده هاي قبلی بودند که به صورت کره هاي 
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مشاهده این روند که بارها و بارهـا خـود را تکـرار مـی کـرد، بسـی جالـب و        . و تبدیل نامنتها بود

  .بنده بودفری

کـه در   –روح بـزرگ   –در مورد روح هم همین طـور اسـت   . استعاره جالبی بکار بردي         

واقع بزرگ همه آن چیزي است که وجود دارد، به بخش هاي کوچک و کوچکتري از خود شـکل  

  .تمام این اجزاء در ابتدا هم وجود داشتند. می گیرد

و . صرفاً بخش هایی است از کلّـی کـه همیشـه بـود    وجود ندارد، » جدیدي«جزء یا بخش         

  .اکنون به صورت اجزاء به نظر جدید

که توسط جوین اوزلویـون تصـنیف و اجـرا مـی شـود کـه در آن       ) pop(آهنگ مشهور پاپی       

  چه می شد ما هم می توانستیم جزئی از خدا باشیم؟. خواننده می پرسد

دانی که ایـن آهنـگ تـأثیر بـه سـزایی روي مـردم        و تو می. سؤال خوبی را مطرح کردي       

  .داشت و آنها را به نوعی تکان داد؟ مردم نمی توانستند قبول کنند که جزئی از من هستند

اگر ایـن از نظـر   . واکنش به این سؤال جالب و تماشایی است نه از نظر خداوند ولی از نظر ما       

مقایسه شود، در مورد ما چـه امتیـازي محسـوب مـی     خداوند کفر به حساب بیاید که با یکی از ما 

  شود؟

  مقصود تو چیست؟       

این دقیقاً همان چیزي است کـه آوازخـوان   . است) خدا(امتدادي از معشوق ) بنده(با این عاشق       

  .می گوید و بنابراین راست می گوید

  .مسلماً همین طور بوده، عمیقاً درست بود 

می توانی به من بگویی زندگی به مفهومی که ما می شناسـیم  . لم برگردمدوست دارم به سؤا       

  چه موقع آغاز می شود؟

  در چه زمانی روح وارد بدن می شود؟       
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آنچه قبالً گفتم به خـاطر  . جسم توسط روح محصور می گردد. روح وارد بدن نمی شود         

  .داري؟ جسم مأواي روح نیست برعکس آن صحت دارد

چنـین وضـعیتی   . وجـود نـدارد  » مـرده «چیزي به نـام  . همه چیز در آفرینش زنده است        

  .وجود ندارد

آن . یک شکل فیزیکی جدیـد  –آنچه همیشه زنده است به فرم جدیدي تغییر شکل می دهد         

  .پدیده، همواره سرشار از زیست نیرو و انرژي حیات است

. همیشه حضـور دارد  –و می نامی که در واقع من هستم که تو آن را زیست نیر –زندگی        

زندگی را هرگز پایانی نیست، بنابراین چگونـه حیـات مـی    . جایی پیدا نمی شود که آن نباشد

  تواند نقطۀ شروعی داشته باشد؟

   .لطفاً به من کمک کن تو می دانی سعی در گفتن چه چیز دارم       

  .رد بحث سقط جنین شويتو می خواهی وا. بله می دانم        

. اعتراف می کنم، من خداوند را دارم و فرصت دارم سؤال هاي کلیـدي کـنم  . همین طور است       

  زندگی از چه زمان آغاز می شود؟

نیست، به ایـن دلیـل کـه زنـدگی را     » آغازي«زندگی هرگز، آغاز نمی شود، آن را هرگز          

  .پایانی نیست

تـدوین کنـی   » قانونی«وارد بحث هاي فنی بیولوژیکی شوي تا بتوانی تو دوست داري          

  .»قانون الهی«به نام 

و اگر طبق قانون عمـل نکننـد چگونـه مجـازات      –در مورد اینکه مردم باید چگونه رفتار کنند         

  .می شوند

شـکان را در  چه ایرادي به این کار مترتب است؟ این کار به مـا ایـن حـق را مـی دهـد کـه پز              

  .پارکینگ کلینیک ها بدون کیفر به قتل رسانیم
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تو از من می خواهی استفاده کنی و براساس آنچه قوانین الهی مـی نـامی،   . حاال می فهمم        

  .توجیهی پیدا کنی براي همه اعمالی که طی سال ها انجام داده اي

هی به سادگی بگویی که سقط جنـین  خواهش می کنم این طور پاسخم را نده، تو چرا نمی خوا      

  .یک قتل به حساب می آید

  .تو نمی توانی هیچ کس یا هیچ چیزي را از بین ببري        

و در زبان مـا بـه ایـن    » ولی تو می توانی فردیت او را از میان ببري«! درست است نمی توانی      

  .عنوان می دهند» قتل«کار 

مه دهی که در آن بخشی از من خود را به گونه اي بیان کنـد  تو نمی توانی به فرایندي خات      

  .بدون آنکه آن بخش بیان کننده موافق با آن ابراز و تظاهر باشد

  منظورت چیست؟ می خواهی چه بگویی؟    

  .می خواهم بگویم هیچ چیز در عالم خلقت بدون مشیت و ارادة خدا صورت نمی گیرد     

کـه بـه    –تجلـی ارادة پروردگـار اسـت     –ر حال حـدوث اسـت   و آنچه هرروز د –زندگی       

  .صورت ارادة تو تجلی پیدا می کند

در این پرسش و پاسخ هم اشاره کردم، که ارادة تو ارادة من است چون فقط یکـی از مـا          

  .وجود دارد

نمـی  هیچ چیز بدون ارادة خداوند صورت . حیات، اراده پروردگار است در تجلی کامل آن       

آیـا تصـور مـی کنـی     . با توصیفی که از که و چه بودن خداوند داریم، این، عملی نیست. گیرد

انسانی براي انسان دیگر می تواند به نحوي تصمیم بگیرد؟ آیا تصور می کنی بـه عنـوان دو   

فرد، شما می توانید روي هم تأثیر بگذارید، در حالی که یکی از شـماها بخواهـد خـودش را از    

یر مصون نگاه دارد؟ این در صورتی ممکن  است که تو بر این عقیده استوار باشی کـه  این تأث

  .از  دیگري جدا هستی

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://www.irpdf.com/
http://www.irpdf.com/


 
٢٠٨ 

آیا تصور می کنی می توانی؟ تو می توانی برخالف ارادة پروردگار روي زنـدگی تـأثیر           

  بگذاري؟ این باور باید براساس این عقیده باشد که تو از من جدا هستی؟

غروري مافوق حد و قدرت تو است که تصور کنی روي جهان خلقت بـه گونـه اي کـه     این       

  .جهان آفرینش با آن موافقت نداشته باشد، تأثیر بگذاري

در اینجا تو با نیروهاي قدرتمندي سر و کار داري، و عده اي از شما بر این بـاور هسـتید         

  .اینچنین نیستولی . که از قدرتمندترین قدرت ها قدرتمندتر هستید

پس بگذار از ایـن  . تو می توانی از باالترین قدرت ها بهره مند شوي، نه کمتر و نه بیشتر       

  .نیرو برخوردار باشی

منظورت این است که من هیچکس را بدون آنکه او اجازه دهـد نمـی تـوانم از بـین ببـرم؟ آیـا             

کـه بـه قتـل     قبول کرده نون به قتل رسیده منظورت این است که در سطح باالتر، هر کسی که تا ک

  برسد؟

و با دیـدي زمینـی فکـر مـی کنـی و بنـابراین       . تو با مسائل با دیدي زمینی نگاه می کنی        

  .آنچه در اینجا مطرح شد براي تو مفهومی ندارد

حـال   درچـون مـن   . به گونۀ دیگري به پدیده ها نگـاه کـنم  نمی توانم » دید زمینی«من جز با        

  .، روي زمین هستماینجادر حاضر 

  . تو در روي زمین هستی ولی به آن تعلق نداري: ولی این را بدان       

  .پس واقعیت زمینی من بهیچ وجه واقعیت ندارد        

  آیا جز این تصور می کردي؟        

  .نمی دانم       

  .»ح استچیزي مهم تر در اینجا مطر«تو هرگز فکر نکرده اي         

  .برعکس من فکر کرده ام       
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  .براي تو آن را شرح خواهم داد. خوب این چیزي است که نیاز به مطرح کردن دارد        

تصور می کنم من اآلن می توانم بیرون بروم و هـر کسـی را کـه    . بسیار خوب، متوجه شدم       

دند من نمی توانستم ایـن کـار را انجـام    بخواهم به قتل برسانم چون اگر آنها با این عمل موافق نبو

  .دهم

جالب است که تـو در ظـاهر ایـن    . واقعیت این است که نژاد بشري این طور عمل می کند        

عمل را بسیار غیرمعقول و قبول آن برایت بسیار مشکل است ولی باوجود ایـن، ولـی طـوري    

  .ت داردمی گردي و رفتار می کنی که گویی آنچه در باال گفتی واقعی

از آن بدتر تو برخالف اراده مردم آنها را به قتل می رسـانی گـویی ایـن موضـوع اصـالً             

  .اهمیت ندارد

مسئله فقط در اینجا اسـت کـه آنچـه مـا خواسـتار آن هسـتیم اهمیـتش        . که اهمیت داردالبته        

  .بیشتر است

مـا ادعـا   . دي را به قتل می رسـانیم متوجه حرف هایم هستی؟ در حال حاضر ما انسان ها فر       

فقـط مسـئله اینجـا اسـت     . گستاخانه اي است ينمی کنیم که کشتن انسانی اهمیت ندارد، چون ادعا

  .داردبیشتري می خواهیم برایمان ارزش ما که آنچه 

براي تو قابل قبول است که دیگران را برخالف میل و اراده شان به قتل . حاال متوجه شدم        

توجیه تو براي این عمل ایـن  . تو این کار را می توانی بدون کیفر مجازات انجام دهی. نیبرسا

  .است که اراده آنها به خالف تصمیم تو، این عمل را نفی می کند

  .مردم این طور تصور نمی کنند. من هرگز چنین چیزي نگفتم       

. ضی از شـماها ریاکـار هسـتید   این طور تصور نمی کنند؟ اجازه بده نشان دهم چقدر بع       

عقیده تو این است که کشتن دیگري برخالف میل و اراده او، درست است تا آنجا که تـو دلیـل   

یـا سـقط جنـین در     –خوب و کافی براي کشتن طرف داشته باشی، نظیر زمان جنگ یا اعـدام  
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ود در ایـن  مقابل، اگر فردي احساس کند دالیل خوب و کافی بـراي مـردن دارد، احتمـال نمـی ر    

در خودکشی تلقی می کنـی و ایـن بـه    » تشریک مساعی«روند به او کمک کنی، این عمل را تو 

  .عقیده تو کار نادرستی است

  .تو مرا دست انداخته اي       

به عقیدة تو مـن تـو را مـی بخشـم اگـر کسـی را       . این تو هستی که با من مزاح می کنی         

رسانی، و تو را محکوم می کنم اگر کسی را بنا به خواسـت و   برخالف میل و اراده اش به قتل

  .ارادة او به قتل برسانی

  .این حماقت و بی عقلی است        

از آن مهم تر تو نه تنها نمی توانی تشخیص عاقل را از دیوانه بدهی ادعا هم می کنی کـه          

این شماها هسـتید  . عور ندارندآنهایی که دیوانه، شناخته شده اند کسانی هستند که عقل و ش

  .که می توانید سرتان را با افتخار باال نگاه دارید، آنها فقط افرادي مشکل و دردسرساز هستند

  .و با این منطق تحریف شده شما زندگی ها را بنا می کنید و الهیات را کامل می کنید       

  .ولی من هرگز چنین دیدگاهی نداشتم      

. ي به تو بگویم زمان آن فرا رسیده که تو با دیدي جدید به پدیده ها نگـاه کنـی  بگذار چیز       

تو باید از هم اکنون دنیاي خـود  . این لحظۀ تولد مجدد تو است، به عنوان یک فرد و یک جامعه

  .را مجدداً خلق کنی، قبل از اینکه با نابخردي هاي خود آنرا از میان برداري

  .حاال به من گوش بده       

  .جوهر ذات ما یکی است       

  .فقط یک مطلقیت وجود دارد      

  .تو از من جدا نیستی و تو از دیگران جدا نیستی      

  .آنچه تو انجام می دهی روي همه چیز و همه کس تأثیر می گذارد      
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یـک  . جنبۀ الوهیت فردي یک نفر بر جنبۀ الوهیت دیگري نمی تواند قـدرتی اعمـال نمایـد          

قربانی و شرور بـه مفهـومی   . روح نمی تواند روي روح دیگري برخالف اراده او تأثیر بگذارد

  .که به تو القاء شده وجود ندارد

با دیدگاه محدودي که تو داري درك این مفهوم برایت مشکل است ولـی آنچـه مـی گـویم            

  .واقعیت دارد

ادن یا داشتن هرچیز به عنوان توصـیف خـود   فقط یک دلیل می تواند براي بودن، انجام د       

  .واقعی تو وجود داشته باشد

چنانچه خود واقعی تو به عنوان یک فرد یا عضوي از جامعه همـان کسـی باشـد کـه تـو             

،  بـرعکس، اگـر   انتخاب کرده اي و آرزو داري باشی، دلیلی براي تغییر چیـزي وجـود نـدارد   

که می تواند تجلی با شـکوهتري   –در انتظار تو است تصور می کنی تجارب بهتر و بزرگتري 

  .پس ارجح است به آن حقیقت روي آوري –از الوهیت فعلی تو باشد 

با توجه به اینکه همۀ ما در گوهر ذات، مشترك هستیم، ممکن است به سود ما باشـد کـه           

بـه دیگـران هـم     راهی را که آرزوي رسیدن به آن را داریم و راه درست و نیک فرجامی اسـت 

شما می توانید نقش راهنما، نشان دهندة راه زندگی مطلوب و آرمانی خود را بـه  . نشان دهیم

شما ممکن است حتی بگویید که . دیگران نشان دهید و آنها را تشویق به پیروي از خود نمایید

اي چنـین  ولی مراقب باشید عده اي بـر . مرا دنبال کنید. من نماد راه حق و زندگی سالم هستم

  .ادعایی به صلیب کشیده شده اند

  .از راهنمایی تو سپاسگزارم و سعی می کنم در سایه بمانم       

  .می بینم که کارت را به خوبی داري انجام می دهی         

البته ناگفته نماند که وقتی تو می گویی گفتگویی با خداوند داري نمی تـوانی خـود را در           

  .سایه نگاه داري
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  .همانطور که دیگران به این نتیجه رسیده اند        

  .که به این معنی است که من دلیل خوبی دارم تا دهانم را ببندم       

  .براي این کار قدري دیر است        

  در این میان تقصیر از کی است؟       

ی کنی ما از هم جدا می دانی مسئله در این است که تو تصور م. منظورت را درك می کنم        

  .هستیم، اگر تو بر این باور بودي که ما باهم یکی هستیم، این فکر به ذهن تو نمی رسید

یـک فرهنـگ بسـیار    » بچـه گانـه  «کـه یـک فرهنـگ     -این اختالف اساسی میان فرهنگ تو       

 اختالف در این است کـه همـۀ فرهنـگ هـاي    . و فرهنگ تکامل یافته عالم هستی است –ابتدائی 

بسیار تکامل یافته کلیه موجودات ذي شعور این احساس را دارنـد کـه تفـاوتی میـان خـود و      

  .آنها می دانند که تجربه اي فردي از کل دارند. دیگران احساس نمی کنند

  .شما اکنون می خواهید وارد بحث جوامع کامالً تکامل یافته شوید. بسیار خوب       

  .دربارة آن رسیده باشدآري، تصور می کنم وقت بحث       

آیا چون انسان صاحب اختیار خلـق  . ولی قبل از آن دوست دارم به بحث سقط جنین برگردم        

بیـرون  «شده آیا می تواند با اراده خود کسی را بکشد؟ آیا سقط جنین گناه اسـت یـا راهـی بـراي     

  از این مسئله وجود دارد؟» آمدن

حکوم کردن وجود ندارد، همانطور که در مورد جنـگ کـردن   در اینجا مسئله بخشودن یا م       

هر کشوري که علیه دیگري قیام می کند بر این تصور است که من موافق جنگـی  . مصداق دارد

هستم که آنها به مقصودي به راه انداخته اند و جنگی را محکوم می کنم که مخالف آن ها برپا 

، هـر کشـوري   »خداوند پشتیبان آنها اسـت « مردم هر کشوري بر این تصورند که. ساخته اند

  .همین باور را دارد
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یـا حـداقل امیـدوار اسـت اگـر       –در واقع هر فردي احساس می کند که خداوند با او است        

  .بخواهد تصمیمی بگیرد یا انتخابی داشته باشد خداوند جانب او را می گیرد

ند که خدا جانب آنها را می گیرد؟ چون مـن  و آیا می دانی چرا همه مخلوقات تصور می کن        

بـه عبـارت دیگـر مـن بـه کلیـه       . و همۀ مخلوقات این را به طور شهودي مـی داننـد  . می گیرم

  .بندگانم اراده آزاد داده ام

در مورد سقط جنین، جنگ، خرید ماشین، یا ازدواج با کسی، انجـام وظیفـه کـردن یـا از             

هر کار ضدانسانی از نظر من نفی شـده و هـر کنشـی    . ستوظیفه سرباز زدن پاسخ روشن ا

یعنی اگر شما کار خوبی انجام دهید اثرات آن به خود شما برمـی گـردد و اگـر    . واکنشی دارد

  .ولی انتخاب با شما است. کار خالفی انجام دهید اثرات آن نهایتاً دامنگیر خودتان خواهد شد

بگیرید و عمل کنید ولی هرگز نباید تصور کنید کـه   به شما این اراده داده شده که تصمیم      

  .از نتایج اعمال خود مصون خواهید ماند

  .از هر دستی بدهی از دست دیگر پس می گیري       

شما در همه حال در حال توصیف خـود هسـتید، هـر عملـی، حرکتـی اسـت در راسـتاي                

  .»خود«توصیف 

اید راضـی و خشـنود هسـتید و مقاصـد معنـوي شـما را        اگر شما از کاري که انجام داده       

تأمین کرده است، همان کار را ادامه خواهید داد، و چنانچه شـما را از نظـر روحـی و معنـوي     

  .این را تکامل می گویند. ارضاء نمی کند آنرا متوقف می سازید

تـب عقایـد خـود را    چون شما وقتی تکامل پیدا می کنید مر. روند البته، کند و بطئی است         

شما به تدریج افکار و برداشتی کـه از  . در جهت آنچه واقعاً به سود شما است تغییر می دهید

  .تغییر می دهید» لذت از زندگی دارید«
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تو می توانی از طریق برداشتی که شخص یـا ملتـی از   . یادت باشد این را قبالً هم گفتم          

خص یا جامعه چقدر تکامل پیدا کـرده اسـت و ضـمناً    دارد، حدس بزنی آن ش» لذت و خوشی«

  .باید ببینی آن عمل چقدر به کار تو خورده است

اگر احساس می کنی وظیفۀ تو ا ست که به جنگ روي و کسی را به قتل برسانی، این کار         

را اگر تصور می کنی منافع تو ایجاب می کند به حاملگی پایان دهی آن کـار  . را انجام می دهی

تنها تغییري که پس از تکامل روحی در تو بوجود می آید این اسـت کـه هروقـت    . خواهی کرد

  .می خواهی کاري را انجام دهی اول به فواید و بعد به نتایج و ثمرات آن فکر می کنی

اگر روانه سن خوزه شوي، از نظر اخالقی . هستی بی فایده است seattleاگر عازم سیاتل        

  .اگر تو به سن خوزه بروي و با آنجا رفتن مقصودت عملی نخواهد شد. د نیستایرادي وار

بنابراین مسئله اینکه تو سعی داري چه کاري انجام دهی، مسئله بسیار مهمی می باشـد،         

چون این مجموعـه لحظـات   . نه به طور کل در زندگی، بلکه به ویژه در لحظه به لحظه زندگی

  .یننداند که زندگی را می آفر

وقتی تصمیم می گیرید سیگار بکشید، وقتی تصمیم می گیریـد گوشـتی را سـرخ کـرده             

چـه مسـئله بـزرگ     –صرف کنید، وقتی تصمیم می گیرید راه فردي را در ترافیـک سـد کنیـد    

  :باشد، چه کوچک، چه انتخابی مهم باشد یا جزئی فقط یک سؤال مطرح است و آن این است که

عل کار خود واقعی من است؟ آیا این کسی است که من در این لحظه انتخاب کرده ام آیا فا        

  باشم؟

هر موضـوعی پیامـدي دارد   . و  یادت باشد هیچ موضوع بی اهمیتی در دنیا وجود ندارد        

  .و پیامد، آن کس و آن چیزي است که شما هستید

  .در حال حاضر تو در حال توصیف خود هستی       
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این پاسخ تو است در مورد سقط جنین، پاسخ تو است به سؤال مربوط به جنگ، پاسـخ         

تو است به سیگار کشیدن، گوشت خوردن، و هر سؤالی که مربوط می شود به عادتی کـه تـا   

  .کنون داشته اي

آنچه تو به آن می اندیشی، می گویی . توصیفی محسوب می شود –هر عملی نوعی خود        

  .»کسی است که واقعاً هستی«می کنی، نماد و  اعالم 

  

      

  

  

  

بندگان عزیزم می خواهم به شما بگویم که موضوع خود واقعی بودن و کسـی را کـه تـو           

نه به دلیل اینکه اینها نماد تجربیات  .انتخاب می کنی باشی از اهمیت بسزایی برخوردار است

  .شناسی  تو به خداشناسی می رسیتو در زندگی است بلکه به دلیل اینکه با خود

تمام عمرت به تو گفته شده که خداوند خالق تو است ولی در واقـع ایـن تـو هسـتی کـه             

  .خالق بعد از خداوند هستی

ولی الزم است تو این واقعیت را بـدانی  . البته این مطلب نظم فکري مجددي به تو می دهد        

  .ي چه به این دنیا آمدياگر می خواهی بدانی که اصوالً برا

این وظیفۀ مقدسی است که به عهده تو گذاشـته  . تو براي آرمان مقدسی به این دنیا آمدي       

  .می گذاري تو بر روي خاك مقدسی قدم. شده

  .راه همین است       
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انتخاب اینکه خداونـد  . خداوند در هر لحظه خود را متجلی می سازد، در تو و از طریق تو       

و . خداوند این حس انتخاب را از تو نمـی گیـرد  . چگونه در این لحظه خلق می شود با تو است

براي انتخاب نادرست هم تو را تنبیه نمی کند و هرگز براي آنکه انتخاب نادرستی داشتی تـو  

  .در مورد انتخاب هایی که تو باید بگزینی بدون راهنما نخواهی بود. را تنبیه نمی کند

ایـن  . درون تو سیستم راهنماي درونی است که راه صحیح را به تو نشان مـی دهـد  در         

صداي درونی  همیشه باالترین انتخابی را که داري به تو نشان می دهد و بزرگترین درکی را 

آنچه باید انجام دهی این است که صدا را دنبال کنـی و  . که از آینده داري به تو نشان می دهد

  .کنیحس درونی را رها ن

در طول تاریخ من معلمینی براي تو فرستاده ام پیام رسـان هـاي مـن مـژده هـاي جـان              

  .بخشی براي شما آورده اند

کتب مقدسی  نوشته شده، قدیس هایی زندگی کرده اند، تا تو را از این واقعیت جـاودانی          

  :باخبر سازند

  .که من و تو یکی هستیم        

این پیام ها گوش می دهی؟ آیا آنها را مـی شـنوي؟ آیـا یکـی از پیـام رسـان هـا        آیا به          

  خواهی شد؟

دنیـا در  . این تصـمیم بـا عظمتـی اسـت    . این دعوت بزرگی است. این سؤال مهمی است          

  .انتظار اعالن تو است و تو با نحوة زندگی ات این اعالن را به گوش جهانیان می رسانی

ري فرصتی براي آنکه خود را از پایین ترین مراتب فکري باال بیاورد ندارد، مگر نژاد بش         

  .اینکه تو خود باالترین عقیده اي را که داري ابراز نمایی

و . فراهم مـی سـازد   به صورت نمونه زمینه اي. عقایدي که از طرف تو عنوان می شود         

  .آیدبه صورت الگو براي سطح بعدي تجربه بشري در می 
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آنچـه را  . و آنچه خلق می کنی همـان خـواهی شـد   . تو، آنچه فکر می کنی خلق می نمایی        

آنچه بیان می کنی، تجربه می کنی، آنچه تجربه می کنی، هسـتی، آنچـه   . هستی بیان می کنی

  .هستی، فکر می کنی

  .دایره کامل است       

در حال حاضر تو می دانـی  . ع شده استکار مقدسی که تو مشغول آن هستی، واقعاً شرو      

  .که چه کاري داري انجام می دهی

ایـن تـو هسـتی کـه توجـه و عالقـه       . این تو هستی که سبب شده اي به این دانش برسی       

در حال حاضر . نشان داده اي، و تو اکنون بیش از گذشته به گوهر وجود خود اهمیت می دهی

  .تو کلّ تصویر را می بینی

  . تو امتدادي از ذات حق هستی        

  .تو داراي اسماء و صفات حق هستی        

تـو هـم در   . زندگی وسیله و ابزاري براي خداوند است تا فکر را به تجربـه مبـدل سـازد           

  .زندگی همین وظیفه را داري

         

      

      

  

      

  

  

١٥ 
 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://www.irpdf.com/
http://www.irpdf.com/


 
٢١٨ 

چقــدر از تــو . أم بــا احتــرام شــداز شــنیدن ایــن کلمــات تمــام وجــودم سرشــار از تــرس تــو      

  .متشکرم از اینکه اینجا با همۀ ما هستی. سپاسگزارم که در این لحظه با من هستی

  .متشکرم که با من هستی. خوش آمدي      

 »موجـودات تکامـل یافتـه   «چند سؤال دیگر براي من باقی مانده که تعدادي از آنها ارتباط با        

  .ین گفتگو خاتمه می دهمدارد، و بعد با اجازه به ا

. تو هم نباید بـه آن خاتمـه دهـی   . بندة عزیزم این پرسش و پاسخ هرگز پایان نمی پذیرد       

گفتگوي تو با خداوند تا ابد ادامه خواهد داشت و اکنون که تو فعاالنـه وارد آن شـده اي، ایـن    

و . خواهد شـد دوستی  همۀ گفتگوهاي خوب نهایتاً منجر به. گفتگو منجر به دوستی خواهد شد

  .به زودي گفتگوي تو با خدا منجر به دوستی با خدا خواهد شد

  .واقعاً احساس می کنم که به طور واقعی با تو دوست شده ام. این را به خوبی حس می کنم      

و همانطور که در مورد تمام رابطه ها صادق است، اگر این دوستی تغذیه شـود، شـعله           

ه آن اجازه رشد داده می شود، نهایتاً احساس وحـدت و یگـانگی بوجـود خواهـد     ور شود، و ب

  .شما احساس می کنید و خود را در ارتباط نزدیک با خداوند تجربه می کنید. آورد

  .این یک ارتباط مقدس است و نوعی یکی شدن است        

  آیا این گفتگو ادامه خواهد یافت؟        

  .هبلی، براي همیش         

  پس در پایان این کتاب لزومی ندارد تا من از تو خداحافظی کنم؟        

  .تو هرگز نباید خداحافظی کنی تو فقط باید سالم کنی        

  .تو ذاتی شگرف و بی همتا هستی        

  .هستند» در همۀ نقاط عالم«همانطور که همۀ بندگان من . تو هم موجود شگرفی هستی          

  آیا در سایر سیارات هم زندگی وجود دارد؟          
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  .البته که وجود دارد          

  آیا این تمدن ها از ما پیشرفته تر هستند؟        

  .بعضی از آنها آري        

  در چه زمینه هایی؟        

  .در هر زمینه، از نظر تکنولوژي، سیاسی، اجتماعی، معنوي، فیزیکی و روان شناختی         

» بهتر«براي نمونه عالقۀ تو و ا صرار تو به مقایسه، و نیاز دائمی تو که به چیزي جنبۀ         

بدهی نشانۀ این است که تا چـه حـد دچـار دوگـانگی     » بد«یا » خوب«، »پایین تر«یا » بدتر«یا 

  .شده اي چقدر عمیقاً در جدایی فرو رفته اي

این ویژگی ها نمی باشـید؟ منظـور تـو از دوگـانگی     در تمدن هاي بسیار پیشرفته شما شاهد        

  چیست؟

سطح پیشرفت هر جامعه اي بطور اجتناب ناپذیري به میزان دوگانگی فکري آن بسـتگی          

تکامل اجتماعی، از طریق حرکت به سوي وحدت و نه جدایی و تفرقه خود را نشـان مـی   . دارد

  .دهد

  ه گیري است؟چرا؟ چرا وحدت محک و معیار انداز        

تـا زمـانی کـه جامعـه خـود را بـه       . چون وحدت همان حقیقت و جدایی پندار باطل است         

در گمـان   –بصورت چند رشته یا مجموعه اي از واحـدهاي جداگانـه مـی بینـد      –صورت جدا 

  .باطلی زندگی می کند

  .همه زندگی ها در سیاره شما براساس جدایی و دوگانگی شکل گرفته        

تو خود را به صورت خانواده ها، یا قبایل جدایی که در همسایگی یا ایالت از هم جدا گرد         

آمده اند، تصور می کنی، که به صورت ملل یا کشورهاي مختلف که دنیاي جدا یـا سـیاره اي   

  .را تشکیل می دهند، با هم جمع شده اند
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تـو تصـور مـی    . ی در عالم هسـتی اسـت  دنیاي مسکون تو تصور می کنی دنیاي تو تنها        

تو تصور می کنـی ایالـت تـو بهتـرین ایالـت روي      . کنی ملت تو بهترین ملت روي زمین است

  .زمین باشد، و خانوادة تو بهترین خانواده در آن ایالت باشد

  .نهایتاً شاید بر این تصور باشی که تو بهترین عضو خانواده هستی       

رم که ادعا داري که اینطـور فکـر نمـی کنـی، ولـی عمـل تـو گفتـه ات را         البته اطمینان دا       

  .تصدیق نمی کند

افکار تو در کلیه تصمیمات اجتماعی تو، در نتیجـه گیـري هـاي سیاسـی ات، یـا تصـمیم              

گیري هاي مذهبی ات، در انتخاب هاي اقتصادیت و در انتخاب هـاي فـردي ات در مـورد همـه     

  .نظام فکري تا رابطه ات با خداوند، که من باشم، انعکاس دارد چیز، از دوست گرفته تا

. تو بقدري خود را از من جدا می بینی که تصور می کنی من حتی با تو صحبت نمـی کـنم         

تجربه اي که داري این است که تـو  . پس الزم می بینی که واقعی بودن تجربۀ خود را نفی کنی

و این سبب می شود که شما نـه تنهـا از   . آنرا باور کنی امتدادي از من هستی و حاضر نیستی

  .یکدیگر بلکه از حقیقت وجودي خود جدا بیفتید

  چگونه فردي می تواند از حقیقت خود جدا بیفتد؟       

با غافل شدن از آن، با دیدن و انکار آن، یا با تغییر دادن، و پیچاندن آن، یا تحریف آن بـه          

  .عقیده اي باشد که از پدیده اي دارید صورتی که مناسب با

اینکه آیا زنـدگی در سـیاره هـاي دیگـر هـم      . برگردیم به سؤالی که تو ابتدا مطرح کردي       

، البته که وجود دارد چون شواهد آنچنان آشکار است که »البته«وجود دارد؟ و من جواب دادم 

  .حتی از مطرح کردن این سؤال دچار تعجب شدم
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او حقیقت را بقـدري  : »حقیقت خود جدا می افتد«این وجود، این چنین است که فردي از  با        

و بعد آنچه را مـی بینـد انکـار مـی     . روشن و واضح می بیند که نمی تواند آنرا نادیده بگیرد

  .کند

  .انکار در اینجا نوعی مکانیزم است و هیچ کجا نفی به اندازة خود انکاري مزورانه نیست     

  .که هستی نفی کرده ايیک عمر آنچه و آنتو       

جاي تأسف است اگر تو انکارهایت را به چیزهایی که کمتر جنبـۀ شخصـی دارد، محـدود           

کنی، مثالً نازك شدن الیۀ اوزن، از بین بردن جنگ هاي قدیمی، رفتار وحشـتناك ات بـا فرزنـد    

قانع نیستی، تو قرار و آرام نـداري تـا   جوانت، ولی تو با انکار آنچه در اطراف خود می بینی 

  .آنچه در درون خود هم می بینی انکار کنی

تو خـرد را در درون  . تو خوبی وشفقت را در درون خود می بینی ولی آنرا انکار می کنی        

تو امکانات نامحدود را در درون خود می بینی ولی آنرا . خود می بینی ولی آنرا انکار می کنی

تو خداوند را در درون خود می بینی و تجربه می کنی با این وجود آنـرا انکـار   . کنیانکار می 

  .می کنی

که تو خلیفۀ روي زمینی، و با این کـار تـو    –تو انکار می کنی که من در درون تو هستم         

  .بر حقانیت آشکار من شبهه می گذاري

  .نممن هیچوقت حقانیت تو را نفی نکرده ام و نمی ک        

  تو اعتراف می کنی که می توانی به مرتبه خدایی برسی؟        

  .من چنین ادعایی هرگز نمی کنم       

قبل از اینکه خروس نغمه صبحگاهی سر دهد تو سه بار مرا نفـی  : دقیقاً همین طور است        

  .کرده اي

  .تو با افکارت مرا نفی می کنی        
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  .می کنیبا کلماتت مرا نفی          

  .با اعمالت مرا  نفی می کنی        

معهذا مرا نفی مـی  . من با تو یکی هستم. تو قلباً این را می دانی که من با تو، در تو هستم       

  .کنی

برخی از شماها به حقانیت من اذعـان داریـد، ولـی از شـما دور هسـتم، درجـایی، در آن               

رتر تصور کنی، بیشـتر از حقیقـت ذات خـود دور مـی     دوردست ها و هرچه تو مرا از خود دو

  .شوي

این در مورد بسیاري از مسائل دیگر هم در زندگی صـادق اسـت، از بـین بـردن منـابع               

تو این غفلت ها را مـی بینـی    –طبیعی گرفته تا اذیت و آزار بچه ها در بسیاري از منازل شما 

  .ولی باور نداري

  ما می بینیم و با این وجود باور نداریم؟ چرا چرا؟ولی چرا؟        

چون تو به قدري اسیر عقاید کاذب هستی، بقدري در این عقایـد غـرق شـده اي، کـه نمـی            

  .توانی خود را از آن جدا کنی

مرشد می داند افرادي متوسل به نفی و انکار می شوند که انتخاب کرده اند به عقاید غلط        

  .خود بچسبند

قبول و تسلیم ویژة افرادي است که از هم اکنون تصمیم می گیرند عقایـد نادرسـت را از          

  .ذهنشان بیرون کنند

قبول اینکه شما واقعاً که . قبول، اعالم و نشان دادن، اینها سه گام به طرف خداوندهستند        

  .انات موجودو چه هستی اعالم این قبولی به کلیه جهانیان و نشان دادن آن به کلیه امک
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شما اعالم می کنیـد  . همراه است) نشان دادن(اعالم و قبول حقانیت حق همیشه با تظاهر        

. همانطور که اکنون به آنچـه هسـتید، اذعـان داریـد     –و نشان می دهید که از حق جدا نیستید 

  .همه زندگی شما نشانه اي از افکار و باورهاي شما است

چون به محض اینکه تو دیگر خودت را . ا بزرگترین چالش همراه استمعهذا این تظاهر ب        

  .مردم شروع به نفی و انکار تو می کنند. نفی نمی کنی

به محض اینکه اعالم می کنی از خداوند جدا نیستی دیگران ترا با شـیطان همدسـت مـی            

  .بینند

یرین حرف هاي تو را کفـر تلقـی   به محض اینکه تو از باالترین حقایق سخن می رانی، سا       

  .می کنند

و همانطور که در مورد همه مرشدها اتفاق می افتد، زمانی که قدرت کنترل خود را اعـالم         

می کنند، تو هم مورد ستایش و هم مورد تحقیر، هم مـورد احتـرام و هـم مـورد تحقیـر، هـم       

قایق بر تو آشـکار مـی شـود و    براي آنکه زمانی که ح. موجب افتخار و هم قربانی خواهی شد

عینیت پیدا می کند، آنهایی که هنوز اسـیر خطـاي حسـی هسـتند نمـی تواننـد در مـورد تـو         

  .قضاوت کنند

تصـورم بـر   . در این میان تکلیف من چه خواهد بود؟ من نمی فهمم دچار سرگشتگی شـده ام        

بایـد دوام  » بـازي «مه پیدا کند که ایـن  این بود که تو بارها و بارها تکرار کرده اي که بازي باید ادا

  .اي وجود داشته باشد» بازي«یابد، براي آنکه اصالً 

اینکه دو یا چنـدنفر شـما از   . بازي ادامه می یابد. و همین طور است. بله من این را گفته ام      

 نه براي تـو و نـه   –خطاي حسی بیرون آمده اند به منزلۀ این نیست که بازي تمام شده است 

  .براي سایر بازیکن ها
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بازي به اتمام نمی رسد تا همه از خطاي حسی بیرون و حتی در آن صورت هم بازي بـه          

  .شروع به چرخش می کندچون چرخه بطور مجدد . پایان نمی رسد

بازي هرگز پایان نمی پذیرد، چون بازي درواقع نفس زندگی است، و زندگی ذات وجودي        

او را می نامی چه می شود؟ آنطور که تو » بخشی از کل«لیف عنصر فردي، یا ما است ولی تک

  .کسی که به مقام استادي رسیده و به همۀ دانش ها راه پیدا کرد

مرشد می داند که فقط بخشی که او در دایره هستی داشت به کمال و  پایان رسیده است،        

. هستی تکمیـل شـده ولـی بـازي ادامـه دارد      مرشد می بیند که با وجود آنکه دور او در دایره

  .تجربه ادامه دارد

مرشد اکنون به نقشی که او در این تجربه ایفا می کند نگاه می کند، نقش او این است کـه          

بنابراین به بازي ادامه می دهد ولی به گونه اي جدیـد  . دیگران را به مرتبۀ استادي هدایت کند

و او هـر  . طاي حسی، به مرشد اجازه می دهد از آن بیـرون آیـد  و با وسایلی جدید مشاهده خ

وقتی همۀ افرادي که با شما هـم نـژاد بودنـد بـه     . زمان که الزم ببیند این کار را انجام می دهد

چون نژاد تـو یـک کـل را    ( چیرگی و تفوق می رسند، در آن صورت نژاد تو به صورت یک کل 

تو با قوانین فیزیک آشـنایی داري و  (ن عبور می کند به راحتی از زمان و مکا) تشکیل می دهد

پس تو تالش می کنی تا به آنهایی که به نژادها و تمدن هـاي دیگـر تعلـق    ) آنرا درك می کنی

  .دارند براي رسیدن به مرحلۀ چیرگی و استادي کمک کنی

  همانطور که سایر نژادها و تمدن ها اکنون با ما می کنند؟       

  .درست همین طور دقیقاً،        

  .و هنگامی که همۀ نژادها به مقام شناخت حقیقت رسیدند       

  .یا به عبارت دیگر وقتی همۀ عالم هستی به یکتایی حق و شناخت حقیقت رسیدند        

  آیا این بخش از دایره کامل می شود؟       
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  .چون چرخه را هرگز پایانی نیست. خیلی خردمندانه مطرح کردي        

  .چون پایان هر بخشی از دایره شروع چرخه دیگري است         

  .آفرین بر تو           

  .خوب مطلب را درك کردي          

آري موجوداتی در سایر سیارات وجود دارند و بسـیاري از آنهـا از شـما پیشـرفته تـر               

  .هستند

  .پاسخ ندادي به چه صورت؟ تو هرگز به این پرسش به طور روشن        

گفتم از هر جهت از نظر تکنولوژي، سیاسی، اجتماعی، فیزیکی و روانـی  . چرا پاسخ دادم        

  .و معنوي

  .نمونه اي به من نشان بدهبه چه صورت         

تو حتی به طـور دقیـق نمـی    (هوا، تو ظاهراً نمی تواننی هوا را کنترل کنی . بسیار خوب        

  ).نی کنیتوانی آن را پیش بی

. بسـیاري از عـوالم دیگـر ایـن طـور نیسـتند      . بنابراین تو تابع تغییرات جـوي هسـتی          

  .موجودات آن عوالم می توانند درجه حرارت محلی را کنترل کنند

واقعاً این طور است؟ تا به حال تصور می کردم حرارت یک سیاره بسـتگی بـه فاصـلۀ آن از           

  .خورشید دارد

در چارچوب این پارامترها بسیاري کارها مـی  . ن چیزها پارامترها را بوجود می آورندای        

  .توان انجام داد

  چگونه؟ به چه صورت؟       

  .با ایجاد یا از بین بردن برخی از شرایط جوي. با کنترل کردن محیط زیست        
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داري نیسـت، بلکـه آنچـه    می دانی موضوع صرفاً مربوط به رابطه اي که تو با خورشید        

  .قرار می دهی دتو بین خودت و خورشی

و بسیاري از عوامل مهم را از محیط  –تو خطرناك ترین چیزها را در محیط قرار داده اي         

در واقع اکثر شما به این واقعیت اعتراف نمـی  . گرفته اي، و هنوز این واقعیت را انکار می کنی

ترین افراد بدون هیچگونه شک و تردیدي به صـدمه اي کـه شـما    حتی زمانی که فهمیده . کنند

شـما افـراد   . وارد می سازید، اعتراف و آنرا ثابت می کنند، باز هم شما آنرا اعتراف نمی کنیـد 

  .متفکرانه را دیوانه می نامید و ادعا دارید که از آنها بهتر می دانید

صی خود را در نظر می گیرنـد، نقطـه نظـري    یا عقیده دارید که این افراد عاقل منافع شخ        

با این وجود، این شـما  . دارند و می خواهند به آن اعتبار ببخشند، و از منافع خود حمایت کنند

هستید که سنگ به سینه می زنید، شما هستید که درصدد هسـتید نقطـه نظـر خـود را ثابـت      

  .ت کنیدکنید و این شما هستید که سعی دارید از منافع ویژة خود حمای

و آن کسی که از همـه برایتـان مهـم تـر اسـت خودتـان مـی باشـید، هـر شـواهدي، هـر                   

صرفنظر از اینکه چقدر اهمیت آن شناخته شده و شما ناگزیر به  موضوعی، هر قدر هم علمی،

تصور مـی  . قبول آن باشید، اگر منافع شخصی شما را نقض کند، از طرف شما نفی خواهد شد

وروکربن ها آلـوده  لکشید تا ملل دنیا حاضر شدند قبول کنند که محیط را با ف کنی چقدر طول

  .نسازند

  ...خوب ... بله       

مدت هاي مدید . خوب که چی؟ فکر می کنی چرا اینقدر طول کشید؟ اجازه بده به تو بگویم       

ببـار   طول کشید، چون جلوگیري از مسمومیت محیط براي شرکت هاي بزرگ مخارج هنگفتـی 

  .این قدر طول کشید، براي آنکه راحتی را از بسیاري از افراد سلب می کرد. می آورد
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 –این همه مدت طول کشید چون براي سال ها مردم و ملت ها انتخاب کردند که نفی کننـد         

تا منافع خـود را در موقعیـت فعلـی حفـظ کننـد و       –در واقع نیاز داشتند شواهد را نفی کنند 

  .را به همان صورت اولیه نگاه دارنداوضاع 

فقط هنگامی که میزان سرطان پوست به طور اخطار دهنده اي افزایش پیدا کرد، هنگامی         

که حرارت شروع به باال رفتن کرد و یخ هاي شناور و برف ها شروع به ذوب شدن کردنـد، و  

تعداد بیشـتري از  . ان کردندآب اقیانوس ها گرم تر و دریاچه ها و رودخانه ها شروع به طغی

  .شما شروع به دقت و توجه کردند

فقط هنگامی که منافع شخصی شما ایجـاب مـی کـرد حقیقـت را بپـذیرد، حاضـر شـدید                

  .حقایقی را که سال هاي سال روشن فکرها جلوي پاي شما گذاشته بودند، بپذیرید و ببینید

تصور می کنم در کتاب اول تـو اشـاره کـردي    . تبر حفظ منافع شخصی چه ایرادي وارد اس       

  .که منفعت شخصی شروع کار است

با این وجود در سایر فرهنگ ها و سایر اجتماعات در . این را گفتم و همین طور هم هست       

مفهـوم بسـیار گسـترده تـري دارد، تـا در       »منفعت شخصـی «سیاره هاي گوناگون توصیف 

  :ضمیر کامالً روشن است کهدنیاي شما، این بر افراد روشن 

  چو عضوي به درد آورد روزگار                دگر عضوها را نماند قرار

و آنچه سود عده کمی را تأمین می کند باید منافع بسیاري یـا نهایتـاً منـافع هـیچکس را             

آنچه یک نفـر را رنـج مـی    . در سیاره شما درست عکس این موضوع صادق است. تأمین نکند

به راحتی توسط دیگران مورد غفلت قرار می گیرد، و آنچه منافع عده کمی را تأمین مـی  . دده

  .کند از بسیاري منع می گردد
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این، به سبب این است که توصیف منفعت شخصی بسیار محدود است، و فقط فرد و بـه          

ان شخصی اطاعت می البته جدا از کسانی که از فرم. ندرت افراد نزدیک به او را دربر می گیرد

  .کنند

عنوان کردم که در همه گونه رابطه اي، کاري انجام بده که بهترین منافع  بله در کتاب اول       

را نصیب همه می سازد ولی به این نکته هم اشاره کردم که وقتی شما متوجه می شـوید کـه   

چیـزي اسـت کـه    چیزي باالترین سود را براي شما دارد، مشـاهده مـی کنیـد کـه ایـن ضـمناً       

  .به دلیل اینکه شما و دیگران یکی هستید –باالترین سود را نصیب دیگران می سازد 

تو  . و این درجه اي از دانایی است که شما به آن نرسیده اید –شما و دیگران یکی هستید         

شـما نمـی توانیـد تکنولـوژي     : دربارة تکنولوژي هاي پیشرفته سؤال می کنی و من می گویم

  .پیشرفته و سودمندي داشته باشید بدون آنکه از افکار پیشرفته اي برخوردار باشید

  .تکنولوژي پیشرفته بدون فکر پیشرفته، موجب مرگ، نه ترقی می شود        

شما این را عنقریب در سیاره خود تجربه کرده اید و به زودي نیز مجدداً تجربه خواهیـد         

  .کرد

  ن حرف چیست؟ دربارة چه چیز صحبت می کنی؟منظورت از ای       

منظورم این است که در گذشته اي بسـیار بسـیار دور، سـاکنین سـیاره تـو بـه ترقـی                 

درجاتی که ساکنین سیارة تو تـازه شـروع    –شگرفی نائل آمده بودند به درجاتی فوق ترقی 

پیشـرفته تـر از تمـدن     شما تمدنی در کـره ارض داشـتید بسـیار   . به طی نمودن آن کرده اند

  .ولی آنها خودشان را نابود کردند. امروزي

  .نه تنها خود را نابود کردند، بلکه همراه با خود همه چیز را از بین بردند         

علت این بود که نمی دانستند چگونه با تکنولوژي پیشرفته اي که بوجود آورده بودنـد،          

  .کنار بیایند
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ولوژیکی آنها به نحـوي جلـوتر از تکامـل روحـی آنهـا بـود بـه گونـه اي کـه          تکامل تکن        

  .تکنولوژي، خداي بشریت شد

. مردم تکنولوژي را می پرستیدند، همراه با آنچه مـی توانسـت خلـق کنـد و ارائـه دهـد              

  .پذیرفتند –بدبختی و مصیبت نامحدود  –بنابراین آنها آنچه تکنولوژي لجام گسیخته آورد 

  ..آنها، در واقع دنیاي خود را به نیستی و تباهی کشاندند        

  همۀ اینها در این زمین اتفاق افتاد؟       

  .آري         

  آیا تو  دربارة سرزمین گم شده اتالنتیس صحبت نمی کنی؟       

  .تعدادي از شما به آن، این عنوان را داده اید       

  ؟Muسرزمین  Lemuriaو       

  .آن هم بخشی از اسطوره شناسی تو است      

  !پس این حقیقت دارد که ما قبالً به آن مقام رفیع رسیده بودیم       

  .دوست عزیز، فراسوي آن، باالتر از آن       

  !نابود کردیمو خود را         

  .چرا تعجب کرده اي؟ شما دارید همین کار را اکنون تکرار می کنید         

  ممکن است به ما بگویی چگونه آنرا متوقف سازیم؟. ی دانم داریم تکرار می کنیمم        

  .اغلب مردم آنها را نادیده می گیرند. کتاب هاي زیادي در این زمینه نوشته شده است          

  .یک کتابی به من معرفی کن، قول می دهم آنرا نادیده نگیرم        

  .ب قدیم را بخوانکتاب ساعات غروب و آفتا          

  !آري، من آن کتاب را خیلی دوست دارمتوماس هارت مان؟ نوشتۀ           
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٢٣٠ 

مطالـب کتـاب او را بـه اطـالع جهانیـان      . بسیار خوب، این نویسنده اي الهام دیده اسـت          

  .برسان

  .بسیار خوب، بسیار خوب      

نیازي بـه  . خ سؤال آخر تو خواهم دادنویسنده چیزي را می گوید که من در اینجا در پاس       

  .این  نیست که این کتاب از طریق تو مجدداً نوشته شود

کتاب حاوي مختصري از روش هایی است که با توسل به آن زمین می تواند صدمه ببینـد        

  .و روش هایی که شما می توانید از این نابودي جلوگیري نمایید

درواقع در تمام ایـن  . سر این سیاره آورده، چندان زیرکانه نبود آنچه تا کنون نژاد بشري بر       

از زمانی که به این نکتـه اشـاره کـردي و در    . دادي» اولیه«گفت و شنود تو به گونه هاي ما عنوان 

طول گفتگو در حیرت بودم که زندگی در یـک فرهنـگ غیرابتـدایی چـه مشـکلی مـی توانـد داشـته         

  باشد؟

  .جوامع و فرهنگ هاي زیادي از این نوع در عالم هستی وجود دارند تو عقیده داري که      

  .همین طور است       

  چند تا؟      

  .تعداد زیادي        

  ده ها؟ صدها؟      

  .هزارها        

  هزارها؟ هزارها تمدن پیشرفته؟       

  .و فرهنگ هایی عقب افتاده تر از تو        

  می نامی؟» پیشرفته«و چه جامعه اي را » ابتدایی«تو چه جامعه اي را        

  .به میزانی که از درك باالي خود استفاده می کند        
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٢٣١ 

تـو مـی گـویی هـر جامعـه اي      . این متفاوت از آن چیزي است که تـو بـه آن بـاور داري           

  .برحسب درك باال یا پایینی که دارد پیشرفته یا ابتدایی است

  ك باال چیست؟ اگر از آن استفاده بهینه نشود؟ولی فایده در        

  .در واقع آنها خطرناکند. پاسخ این است که آنها بهیچ وجه خوب نیستند        

جامعه شما به . یکی از نشانگان جامعه ابتدایی این است که پس رفت را پیشرفت می نامد        

  .بیشتري نشان می داد تا امروز دنیاي تو، هفتاد سال پیش شفقت و همدلی. عقب رفته نه جلو

بـا  . تو می گویی کـه اهـل قضـاوت نیسـتی    . شنیدن این حرف براي عده اي بسیار ناگوار است      

  .این وجود تعدادي از مردم این احساس را دارند که مورد قضاوت قرار می گیرند

به سیاتل بروي در اگر تو بگویی که می خواهی . تو قبالً هم به این موضوع اشاره کردي        

حالی که ماشینت را به سمت سن خوزه می رانی آیا کسی کـه تـو جهـت مـورد نظـر را از او      

پرسیدي، اهل قضاوت است اگر به تو بگوید این راهی کـه تـو در پـیش گرفتـه اي تـو را بـه       

  مقصد مورد نظرت نمی رساند؟

  .مفهومی منفی دارد »ابتدایی«واژة  .نام و لقب دادن به ما جهتی نمی دهد» ابتدایی«ما را         

را ستایش مـی کنـی و   » ابتدایی«جداً این طور ا ست؟ تو همانی نیستی که ادعا داري هنر        

  .تعدادي از آهنگ ها به دلیل ابتدایی بودن مورد عالقه ات هستند

  .تو داري با کلمات بازي می کنی تا موضوع را عوض کنی       

الزامـاً  » ابتـدایی «فقط می خواهم به تو نشـان دهـم کـه واژه    . طور نیستبهیچ وجه این       

صـرفاً  » ابتـدایی «واژة . مفهوم منفی ندارد و این قضاوت تـو اسـت کـه آنـرا منفـی مـی کنـد       

منظور چیزي اسـت  : توصیف کننده بوده و به سادگی بیان کنندة چیزي است که حقیقت دارد

در اینجـا چیـزي دربـارة درسـت     . نه چیز دیگـري  که در مراحل بسیار اولیه پیشرفت است و

  .این شما هستید که این معانی را به کلمات می دهید. بودن یا نادرست بودن مطرح نمی شود
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٢٣٢ 

ایـن توصـیف   . توصـیف کـردم  » ابتدایی«من صرفاً فرهنگ تو را . من تو را گمراه نکردم        

  .ن قضاوت می کرديبه نظر می رسید اگر تو در مورد ابتدایی بود» نادرست«

  .من چنین قضاوتی نمی کنم        

ارزیابی یعنی مشاهده آنچه . ارزیابی، از قضاوت متفاوت است: این را به یاد داشته باش       

  .هست

من در مـورد تـو قضـاوتی نمـی     . می خواهم این را بدانی که تو را صمیمانه دوست دارم        

  .زیبایی و شگفتی می بینموقتی به تو نگاه می کنم فقط . کنم

  .نظیر هنر ابتدایی      

  .من آهنگ صداي تو را می شنوم و مسرور می شوم. دقیقاً       

  .نظیر موسیقی ابتدایی       

آنچه در مورد تو و من صداقت دارد این است که تـو  . اکنون خوب مطلب را درك می کنی         

  .کنی، تو حتی مرا ناامید هم نمی کنیمرا منزجر نمی کنی، تو مرا ناراحت نمی 

تو تصور می کنـی  . من از شگفتی وجود تو به هیجان می آیم! تو مرا به هیجان می آوري        

در اوج ترقی و پیشرفت هستی و من به تو می گویم، تو فقط در ابتـداي راه هسـتی تـو فقـط     

  .شروع به تجربۀ شکوه خود نموده اي

هنوز ابراز نشده و بزرگ ترین تصویر و پنداري که داري تجلی پیـدا   مهم ترین عقاید تو       

  .نکرده

  .روزهاي شکوفایی تو نزدیک است. خوب توجه کن! ولی صبر کن        

: و ایـن را بـدان  . ساقه به اندازة کافی رشد کرده و گلبرگ هـا بـه زودي بـاز مـی شـوند             

ر می کندزیبایی و رایحه به گل نشستن تو زمین را  پ.  
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٢٣٣ 

  

  

     

این همان چیزي است که به اینجـا آمـدم تـا    . این همان چیزي است که من دوست دارم بشنوم      

  .، نه تنزل کردنالهام گرفتن. تجربه کنم

  .تو هرگز تنزل نمی کنی، مگر اینکه خودت چنین تصوري داشته باشی     

نوان می کنی که من تو را مـورد قضـاوت   ابتدا تو این را ع. تصمیمت را بگیر. بسیار خوب      

  .قرار می دهم و حاال عصبانی هستی که چرا اینطور نیستم

... چـه بگـویم   ... همـه مـا موجـودات بسـیار     . همه چیز، مرا خیلی گیج کرده. می دانم، می دانم      

شویم و تنبیه  هم نمی خواهیم. و هم می خواهیمهم قضاوت تو را نمی خواهیم . پیچیده اي هستیم

نمی توانیم آنرا بـاور کنـیم و عـده اي از    . هم احساس می کنیم اگر تنبیه نشویم گمراه خواهیم شد

نکنـی چـه چیـز سـبب      چون اگر تو ما را مورد قضاوت قرار ندهی و تنبیـه . ما خشمگین می شویم

خواهد شد که ما به انحـراف کشـیده نشـویم و راه راسـت را در پـیش گیـریم؟ و اگـر قضـاوت و         

در بهشت نباشد، چه کسی به آنهمه ظلم و ستمی که در زمین می شود، رسیدگی خواهـد  » عدالتی«

  کرد؟

منتظري از آسمان چیـزي برسـد؟ آیـا     می نامی »بی عدالتی«چرا براي کیفر آنچه ظلم و         

  باران ها از آسمان نمی بارند؟

  .چرا       

  .کسان می بارداین را بدان که باران، بر حق و ناحق ی        

  .»انتقام به عهدة من است«پس در مورد این گفتۀ انجیل چه می گویی        

  .یکی از شماها آن را ساخته و دیگران هم باور کرده اند. من هرگز چنین چیزي نگفتم        

١٦ 
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٢٣٤ 

چیزي نیست که شما بعد از انجام عمل خاصی تجربه کنید، بلکه براي آن اسـت  » عدالت«        

  .بدلیل انجام  عملیعدالت عمل است نه تنبیهی . ما به گونۀ خاصی عمل می کنیدکه ش

حال فهمیدم مشکل جامعۀ ما این است که ما عدالت را پـس از اینکـه بـی عـدالتی اتفـاق افتـاد              

  .»عدالت را اجرا کنیم«نه اینکه در ابتدا . جستجو می کنیم

  .يبسیار خوب فهمید. درست به هدف زدي        

  .عدالت یک عمل است نه عکس العمل         

نحوه اي که تو زندگی را بصورت فردي و اجتماعی، تجربه و خلق می کنی، نشان دهنـدة         

  .چیزي است که تصور می کنی عادالنه است

اگر اینطور باشد تو نژاد بشري را تکامل یافته نمی بینی، می بینی؟ منظورم این اسـت کـه اگـر          

  تکامل را روي یک میدان فوتبال قرار دهند، ما کجاي این میدان قرار داریم؟ کلّ

  ).متر ٩١٣٤/٠هر یارد برابر است با (در خط یارد دوازده        

  شوخی می کنی؟       

  .نه         

  تکامل هستیم؟ ١٢ –خط یارد ما در         

  .رسیده اید ١٢به ٦در قرن گذشته شما از         

  وجود دارد؟) ي(امکان تاچ داون        

  .البته، اگر توپی را که گرفته اي از دستت مجدداً نیافتد        

  !مجدداً        

مـی  . همانطور که گفتم این اولین بار نیست که تمدن تو به این لبه پرتگاه رسیده اسـت          

  .خواهم این را تکرار کنم چون شنیدن آن براي تو حیاتی است
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٢٣٥ 

یک بار دیگر در این سیاره تکنولوژي به پایه اي از پیشرفت رسـیده بـود کـه خـارج از             

  .شما مجدداً به همان نقطه در تاریخ رسیده اید. توان تو بود که مسئوالنه از آن استفاده کنی

  .بسیار حیاتی و مهم است که این را درك کنی       

نتوانی خردمندانـه از تکنولـوژي فعلـی اسـتفاده      این خطر می رود که در حال حاضر تو        

بـه جـاي   . جامعۀ تو به قدري به انحراف کشیده شده که در خـدمت تکنولـوژي در آمـده   . کنی

  .خدمت جامعۀ تو باشداینکه تکنولوژي در 

  چرا اینطور است، می توانی برایم توضیح دهی؟      

  .الم هستی استمسئله مهم تعادل میان تکنولوژي و علم ع. بله       

  منظورت از علم عالم هستی چیست؟      

نظام و . اگر به طور ساده بخواهیم بگوییم، روشی است که عالم خلقت به آن عمل می کند       

  .فرایند

معما در اینجا است که وقتی تو می فهمی که عالم هستی چگونه عمل می کند خطـر اینکـه          

به همین دلیل غافل بودن، در این موارد یـک نعمـت   . است دچار ناراحتی اعصاب شوي بیشتر

در واقـع، بزرگتـرین   . عـالم خلقـت در نـوع خـود یـک تکنولـوژي اسـت       . محسوب مـی شـود  

ولی زمانی که تو وارد عمل می شـود و  . چون بطور خودبخود و کامل عمل می کند. تکنولوژي

و آنوقت یک پنالتی یـارد  . ردقوانین و اصول را به هم می زنی، خطر شکستن قوانین وجود دا

  .چهل وجود دارد

  .این عقب گرد بزرگی براي تیم میزبان است       

  .همین طور است       

  .خارج هستیم leagueبنابراین، از لیگ        
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٢٣٦ 

فقط تو با اعمالت می توانی حدس بزنی که خـارج از لیـگ   . شما نزدیک به خروج هستید        

  .کنون آنقدر دربارة انرژي اتمی می دانی که دنیا را به نابودي بکشیبراي نمونه تو ا. هستی

  .ما جلوي خودمان را می گیریم. ما زیرك تر از آن هستیم. ولی ما چنین کاري نخواهیم کرد      

واقعاً اینطور است؟ شما هر روز دارید تولید سالح هاي کشتار دسـت جمعـی را افـزایش           

سالح ها به دست کسی می افتد که دنیا را به گروگـان مـی گیـرد، یـا      می دهید و به زودي این

  .دنیا را به نابودي می کشد

شما کبریت را در اختیار بچه ها می گذارید و بعد امیدوارید آنها جایی را به آتش نکشند،         

  .در حالیکه خودتان هنوز نمی دانید چگونه از کبریت استفاده کنید

و . کبریت را از دسترس کودکـان دور نگـاه داریـد   . این مشکالت آشکار است راه حل همۀ       

  .بعد هم کبریت ها را به دور اندازید

از طرفـی، سـالح   . از یک جامعۀ ابتدایی و اولیه نباید انتظار داشت که خود را خلـع سـالح کنـد         

  چگونه ممکن است مورد استفاده قرار نگیرد؟ –یگانه راه حل ما  –اتمی 

ما حتی نمی توانیم روي توقف آزمایش هسته اي توافق کنیم، ما از نژادي هسـتیم کـه منفـرداً          

  .نمی توانیم خود را کنترل کنیم

مسئله اینجا است که اگر شما خود را با انرژي اتمی از بین نبرید، با آلودگی هاي محـیط          

  .زیست خود را نابود می سازید

  .سیاره را از بین برده و هنوز هم ادعا دارید که چنین نکرده اید شما اکوسیستم        

شما . مثل اینکه این ضرر هم کافی نباشد شما با بیوشیمی حیات هم دارید بازي می کنید        

ژن تولید می کنید و این کار را نه تنها با دقـت کـافی انجـام    . کردن هستید)clon(در حال کلون 

گونه ها کمک کنید، بلکه سبب شده اید که بزرگ ترین مصیبت هـاي   نمی دهید که به پیشرفت

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://www.irpdf.com/
http://www.irpdf.com/


 
٢٣٧ 

با این کار شما خطر هسته اي و محیطی را بصورت بچـه بـازي در مـی    . قرن را بوجود آورید

  .آورید

شما علم پزشکی را پیشرفت داده اید براي آنکه کاري را انجام دهید کـه بـدن قـرار بـود             

س هایی را بوجود آورده ایـد، آنقـدر مقـاوم در مقابـل حملـه، کـه       در حالیکه ویرو. انجام دهد

  .احتمال می رود با سموم خود گونه ها را بطور کلی از بین ببرند

  آیا کار ما تمام شده، دیگر امیدي وجود ندارد؟. تو با این حرف ها مرا می ترسانی       

رسیده که یک، خدایا بـه امیـد تـو     وقت آن. نه، ولی شما در این بازي چهار به ده هستید        

دارد به دنبال دریافت کنندگان تـوپ در زمـین خلـوت مـی      quarter backکوارتر بک . بگویید

  .گردد

  من فکر می کردم فقط یک تیم وجود دارد، در تیم دیگر چه کسانی هستند؟      

ا از هـم جـدا کنـد، هـر     هر ایده اي که مـا ر . و یگانگی را نادیده بگیرد هر فکري که وحدت        

ولـی بخشـی از واقعیـت    . تیم دیگر، واقعی نیسـت . عملی که نشان دهد ما با هم متحد نیستیم

  .است، و این تو هستی که به آن واقعیت داده اي

اگر دقت نکنی همین تکنولوژي که بوجود آمده تا در خدمت تو باشد تـو را نـابود خواهـد           

  .کرد

که عده اي همین حرف را می زنند ولی از عهدة یک فرد چه کـاري سـاخته   اآلن هم می شنوم       

  است؟

را بایـد از ذهـن   » از دست یک شخص چه کاري ساخته است«در درجۀ اول این حرف، که        

  .بیرون راند

. روي آنهـا عمـل کـن   . قبالً هم گفتم، صدها کتاب در این زمینه نوشته شده، آنها را بخوان        

  .یک انقالب تکامل بوجود آور. انقالبی را شروع کن. را نسبت به این مسائل بیدار کندیگران 

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://www.irpdf.com/
http://www.irpdf.com/


 
٢٣٨ 

  آیا این کاري نیست که مدت ها است شروع شده؟       

ولی در حال حاضر این فرایند چرخش جدیـدي  . فرایند تکامل همیشه ادامه دارد. بله و نه         

و نه تنها در  حال تکامل هستید بلکـه  . کامل هستیداکنون شما می دانید که در حال ت. پیدا کرده

اکنون شما فرایندي را که طی آن تکامل صورت می گیرد، و طی آن واقعیت شما خلـق  . چگونه

  .می شود، و می شناسید

اکنون تو شـرکت کننـده آگـاه    . قبالً تو می دیدي که گونه ها چگونه در حال تکامل هستند        

  .به شمار می روي

در  حال حاضر تعداد زیادتري از مردم از اهمیت قدرت ذهن و به هـم پیوسـتگی آنهـا بـه            

  .همه چیز، و هویت واقعی خود به عنوان یک موجود روحانی آگاهی دارند

در  حال حاضر تعداد بیشتري از گذشته اصولی را اجرا می کنند، که نتایج ویژه و مـورد         

  .می کند و بوجود می آورد نظر و تجارب مورد نظر را خلق

و این واقعاً یک انقالب تکامل است چون در حال حاضر تعداد بیشـتر و بیشـتري از شـما           

 واقعی و تجلی کسی هستید که انتخاب  –آگاهانه در  حال خلق کیفیت تجربه خود، تجلیِ خود

  .کرده اید باشید

به همـین دلیـل اکنـون    . همی زندگی می کنیمو به همین دلیل، ما اکنون در دورة بسیار م        

براي اولین بار در تاریخ بشر، شما هم داراي تکنولوژي . لحظۀ حیاتی مهمی به شمار می رود

. هستید و هم داراي فهم و ادراك چگونه استفاده کردن از آن براي از بین بردن کل عالم هستی

  .شما در واقع در حال انقراض نسل خود هستید

هم به این موضوع اشـاره  تکامل آگاهانه در کتاب باربارا مارکس  سندگان دیگري از جملهنوی      

  آیا نویسندگان دیگري هم هستند که ما باید بشناسیم؟. کرده اند
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تو باید خودت جسـتجو کنـی و   . تعداد آنها بیشتر از این است که بتوان در اینجا گنجانید       

  .ه و اعتماد داري تهیه نماییفهرستی از کسانی که به آنها عقید

حقایق مربـوط  . من از اول خلقت از زبان نویسندگان، شعرا، نویسندگانی صحبت کرده ام       

به من را می توانی در اشعار غنایی، در تابلو نقاشان، در سیماي مجسمه هـا، و در هـر تـپش    

  .قلبی، درك و لمس کنی و این کار تا قرن ها ادامه خواهد داشت

هر فردي به روشی که براي او بیشتر از همه قابل درك است، در طول راهی که بـیش از           

هر پیام رسانی می تواند حقیقت را از ساده تـرین لحظـات،   . به خرد می رسد. همه آشنا است

  .درك و احساس خود را با همان سادگی با همه در میان گذارد

اکنون برو و از مردمت بخواه که بـا هـم در بـاالترین     .تو، یکی از این فرستاده ها هستی        

عشق فیمابین را بـه اتفـاق   . خرد خویش را با هم در میان بگذارند. حقیقت موجود زندگی کنند

  .چون این توانایی را دارند که در صلح و هماهنگی زندگی کنند. تجربه کنند

هد شد نظیر جوامعی کـه قـبالً در   در آن صورت جامعه تو هم جامعۀ تکامل یافته اي خوا        

  .مورد آن صحبت شد

بنابراین اختالف اصلی میان ما و تمـدن هـاي بسـیار تکامـل یافتـه، در نقطـۀ دیگـري از عـالم               

  .هستی، عقیده اي است که ما در مورد جدایی داریم

یکـی  اعتراف بـه  . درست است اولین اصل هدایت کننده تمدن هاي پیشرفته وحدت است        

بنابراین در جوامع بسیار تکامل یافته ما مشاهده می کنیم که تحـت  . بودن ما، تقدس کلّ حیات

  .هیچ عنوان، یک نفر، بطور عمد جان موجود دیگري را برخالف میل و اراده او، نمی گیرد

  حتی اگر آن موجود مورد حمله قرار گرفته باشد؟        

  .اق نمی افتدچنین چیزي در آن جوامع اتف          

  شاید از طرف گونه هاي خودش نباشد، ولی از خارج چطور؟         
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بایـد مطمـئن   . چنانچه گونۀ کامالً پیشرفته اي توسط گونۀ دیگري مورد حمله قرار گیرد         

بود که حمله کننده از یک گونه کمتر تکامل یافته بوده، در واقع حمل کننده یـک انسـان اولیـه    

  .ک موجود تکامل یافته به کسی حمله نمی کندبوده، چون ی

  .که اینطور       

تنها به این دلیل یک گونه مورد حمله قرار گرفته، گونۀ دیگر را نابود می کند که کسی که         

  .واقعی اش را فراموش کرده است –مورد حمله قرار گرفته خود 

یکی او اسـت کـه مـورد حملـه قـرار      اگر شخص مورد حمله تصور کند که این، جسم فیز        

پایـان  «گرفته در آن صورت ممکن است حمله کننده را نابود کند، چـون مـی ترسـد کـه مـرگ      

  .»زندگی او باشد

اگر موجود مورد حمله قرار گرفته، این را به خوبی درك می کرد، که این بدن او نبود کـه          

چون هرگـز،   –گر را هرگز از بین نمی برد مورد حمله قرار می گرفت، زندگی فیزیکی انسان دی

 –خـود   در آن صورت جسم خود را می گذاشت و به دنبـال تجربـۀ  . براي این کار ندارد یدلیل

  .غیر فیزیکی اش می رفت

  .obi-wan kenobiنظیر       

دقیقاً، نویسندة رمان هـاي علمـی، ایـن گونـه نویسـندگان همیشـه شـما را بـه حقیقـت                 

  .دایت می کنندبزرگتري ه

عنـوان  کتاب اول بهتر است در اینجا صحبت را قطع کنیم چون متفاوت از مطالبی است که در       

  .شد

  چه چیز آنجا مطرح شد؟       

به افراد ظالم نباید اجـازه شـکوفایی داد آنهـا را بایـد در     ... عین جمله اگر اشتباه نکنم این بود       

  ...ظلمشان متوقف ساخت 
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اینکه انتخاب کنید خدایگونه رفتار کنید به این معنی نیسـت کـه شـهادت    «: کتاب ضمناً می گوید      

  .»را انتخاب کنید، و البته به طور مسلم به این معنی هم نیست که انتخاب کنید یک قربانی باشید

نمـی  اکنون تو می گویی انسان هاي تکامـل یافتـه هرگـز زنـدگی فیزیکـی کسـی را بـه پایـان                

  چگونه می توان این دو اظهارنظر را در کنار هم قرار داد؟. رسانند

در آنجا پاسخ من در چارچوب سـؤالی بـود کـه تـو     . کتاب اول را دوباره و دقیقاً بخوان        

در آنجا تو مطرح کردي که کلمات و اعمال مردم گاهی تو را آزار می دهد و . مطرح کرده بودي

  .انی به این تجارب رنجش و اذیت پاسخ گوییسؤال کردي چگونه می تو

  .در آنجا پاسخ من در ارتباط کامل با سؤال تو بود        

. ابتدا گفتم روزي فرا می رسد که دیگر حرف ها و اعمال سایرین به تو صدمه نخواهـد زد        

  .، تو ضرري را تجربه نمی کنی حتی اگر کسی تو را به قتل رساندobiwan kenobiنظیر 

افراد این جوامع، به . موجودات جوامع تکامل یافته به این حد از برتري و تفوق رسیده اند       

مشکل است تو وسیله اي فراهم . واقعی شان و خود غیرواقعی شان، آگاهی کامل دارند –خود 

را، حداقل با به خطـر انـداختن جسـم فیزیکـی اش،     » خسارت«یا » رنجش«کنی که یکی از آنها 

آنها، خیلی ساده، جسم فیزیکی خود را رهـا سـاخته، و آنـرا بـراي تـو بـاقی مـی        . به کندتجر

  .و این در صورتی است که تو احساس کنی شدیداً نیاز به صدمه زدن داري. گذارند

در کتاب اول ضمناً اشاره کردم که تو به صورت فعلی، در مقابل گفتار و اعمـال دیگـران           

ولی اهمیتی ندارد این هم بخشـی  . ون اصل خود را فراموش کرده ايواکنش نشان می دهی چ

  .این بخشی از تکامل است. از فرایند رشد است

و بعد موضوع بسیار مهمی را عنوان کردم و آن این بود که در طـول فراینـد رشـد، تـو              

سـطح  در . در سطحی درك، در سطح تمایل داشـتن . باید در همان سطحی که هستی عمل کنی

  .به خاطر آوردن
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  .هرچه در آنجا عنوان کردم در چارچوب سؤال مطرح شده بود         

در حالیکه . پاسخ من به جامعه اي بود که افراد آن خود واقعی شان را به یاد نمی آورند         

  .در اینجا از من خواستی جوامع بسیار تکامل یافته را براي تو توصیف کنم

جوامع قضاوتی وجود ندارد همین طور محکومیتی وجود ندارد و این در صورتی در این         

متفـاوت از   –واکنش متفاوت نشان دهـی   –است که تو کاري را متفاوت از دیگري انجام دهی 

  .آنهایی که تکامل یافته تر هستند، عمل کنی

روي خشم کسـی را بـه   از آنچه در اینجا عنوان کردم این بود که افراد تکامل یافته هرگز         

دوم اینکه آنها بـه زنـدگی کسـی بـدون     . اوالً آنها خشمی را تجربه نمی کنند. قتل نمی رسانند

و سوم در پاسخ به سؤال ویژة تو، آنها هرگز احسـاس نمـی کننـد    . اجازه او خاتمه نمی دهند

نی احسـاس  مورد حمله کسی حتی خارج از جامعه یا گونۀ خود قرار گرفته اند چون شما زمـا 

قرار گرفته اید که احساس کنید کسی می خواهد چیزي را از شما بگیرد » مورد حمله«می کنید 

و یـک  . چیـزي را  –زندگی تان، فرد مورد عالقه تان، آزادي تان، ثروت تان، یا متعلقاتتـان را   –

خیلـی  چون یک موجود تکامل یافته، . موجود تکامل یافته هرگز چنین چیزي را تجربه نمی کند

ساده، آنچه را که احساس کند شما آنقدر به آن نیازمنـد هسـتید کـه حاضـرید بـا زور از وي      

چون یک موجود تکامل یافته این  –حتی اگر زندگی و جان او باشد  –بستانید، به شما می دهد 

و او، خیلـی طبیعـی، بـه موجـود کمتـر      . را می داند که می تواند همه چیز را مجدداً خلق نماید

  .مل یافته اي که این حقیقت را نمی داند، هرچه بخواهد تقدیم خواهد کردتکا

دیگـري مـی   » ظلـم و سـتم  «بنابراین موجودات بسیار تکامل یافته نه شهید و نه قربانیِ        

براي یک موجود تکامـل یافتـه نـه تنهـا روشـن       –البته موضوع فراتر از اینها می رود . باشند

را مجدداً خلق کند، بلکه براي او روشن است که نیازي به این کـار   است که می تواند همه چیز

براي او روشن است که او به هیچ یک از آنها براي آنکه شاد باشد یا بـاقی بمانـد نیـاز    . ندارد
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» خـود واقعـی او  «و اینکه . او این را درك می کند که به چیزي بیرون از خود نیاز ندارد. ندارد

  .ار نداردبا مادیات اصوالً سروک

  .موجودات کمتر تکامل یافته این را نمی دانند         

نهایتاً موجود تکامل یافته این را درك می کند که او و کسی که به او حمله کـرده، هـر دو            

وظیفـۀ او در ایـن   . او حمله کنندگان را بصورت بخش زخم خوردة خود می بیند. یکی، هستند

خم ها را بهبود و شفا بخشد، تا هر موجـودي خـود را آنطـور کـه     موقعیت این است که همۀ ز

  .هست بشناسد

دادن هرچه در اختیار شما است، به دیگري، مثل این می مانـد کـه بـه خودتـان آسـپرین              

  .بدهید

  .اوه عجب درکی، عجب عقیده اي ولی اجازه بده مجدداً به آنچه قبالً گفتی برگردم       

  .موجودات تکامل یافته بدون اجازه فرد، به زندگی او خاتمه نمی دهند تو گفتی که      

  .درست است       

  چرا باید موجودي به موجود دیگر اجازه دهد به زندگی او خاتمه دهد؟      

دالیل مختلفی ممکن است وجود داشته باشد، ممکن اسـت بـراي غـذا یـا تـأمین خواسـتۀ              

  .توقف ساختن جنگمثالً براي م –دیگري باشد 

شاید به همین دلیل باشد که حتی در فرهنگ هاي ما عـده اي بـدون کسـب اجـازه از روح آن            

  .موجود، به زندگی او خاتمه نمی دهند

بومی هاي آمریکایی حتی یک گل، یک گیاه، یا یک نبـات را بـدون برقـراري    . درست است        

جالب اسـت، اینهـا همـان    . ي بومی چنین عمل می کنندتمام فرهنگ ها. ارتباط با او نمی چینند

  .می خوانید» اولیه«فرهنگ هایی هستند که شما ابتدایی و 

  پس بومی هاي آمریکایی موجودات تکامل یافته اي هستند؟      
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٢٤٤ 

همانطور که در مورد همۀ نژادها و گونـه هـا صـادق اسـت، تعـدادي هسـتند و تعـدادي               

رهنگ آنها به سطح خیلی باالیی رسیده اند ولی شـما آنهـا را مجبـور    به عنوان یک ف .نیستند

  .کرده اید افسانه هاي فرهنگی خود را با افسانه هاي شما بیامیزند

منظورت چیست؟ یک سرخ پوست آدمی وحشی بود و ما به این دلیل هـزاران  . قدري تأمل کن      

. را می گیریم و تبدیل به زمین گلف می کنـیم حتی اآلن هم مناطق مقدس آنها . نفر از آنها را کشتیم

مـی گذارنـد   احتـرام  ما باید این کار را بکنیم وگرنه آنها ممکن است بـه مکـان هـاي مقـدس خـود      

مراسم مقدس خـود را اجـرا مـی کننـد و مـا نمـی        به یاد می آورند،داستان هاي فرهنگی خود را 

  .توانیم چنین چیزهایی داشته باشیم

  .گرفتمتصویر را         

آنها ممکن بـود روي  . نه جداً اگر ما آنها را مجبور نمی کردیم فرهنگ خود را از میان بردارند       

  .تأثیر بگذارندما فرهنگ 

اگر ما به زمین و هوا احترام می گذاشتیم و رودخانه را آلوده نمی کردیم تکلیـف صـنعت مـا           

  چه می شد؟

طراف گردش می کردند، در رودخانه ها آب تنـی مـی نمودنـد،    در آن صورت انسان ها در ا        

  .زمین را رها می کردند، به جاي آنکه در آسمان خراش ها زندگی کنند

. چه دلیلی دارد که ما به تعلیمات خرد قدیمی گوش دهیم به جاي اینکه تلویزیون تماشـا کنـیم         

  .پیشرفت نمی کردیمدر چنین صورتی اصالً 

  .خوشبختانه تو می دانی چه چیز برایت خوب استخوب         

  

         
١٧ 
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٢٤٥ 

آیا ممکن است بیشتر در مورد تمدن ها پیشـرفته و موجـودات بسـیار تکامـل یافتـه صـحبت              

  کنی؟

  .آنها با هم در همه چیز سهیم هستند       

  .ما هم سهیم هستیم      

  .نفر، از دور خارج نیستیک . نه آنها در همه چیز، با همه سهیم هستند        

همۀ منابع طبیعی موجود در جهان آنها و محیط آنها بطور مسـاوي تقسـیم شـده وبـین             

یک ملت، یا گروه، یا فرهنگی، مالک یک منبع طبیعی نمی شود به زعـم  . همه توزیع شده است

  .اینکه زمینی را که منبع در آن بوده به تصرف در آورده است

به تمام گونـه هـا در    –که گروهی از گونه ها وطن می نامند، به همه تعلق دارد  سیاراتی        

آن نظام در واقع سیاره به صورت یک نظام کامل و نه به صورت مجموعه اي از بخش هـا یـا   

کدام قابل از بین بردن است بدون آنکه به کل نظـام صـدمه وارد   که هر . عناصر متفاوت است

  .شود

  .وسیستم می نامیمما این را اک      

طبیعـی سـیاره بـا     کـه رابطـۀ منـابع    –این فقط اکولـوژي نیسـت   . چیزي بزرگتر از آن       

. این رابطۀ ساکنین با یکدیگر و با محیط را هم دربـر مـی گیـرد   . ساکنین آن را دربر می گیرد

  .این ارتباط متقابل کلیۀ گونه هاي حیات است

  !نظام گونه ها      

چون آنچه دربارة آن صحبت می کنیم از اکوسیستم فراتر می . اژه خوشم می آیداز این و      

رود این، همان نظام گونه ها است پس در فرهنگ هاي تکامل یافته نظام گونه ها مطرح و مهـم  

   است؟
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٢٤٦ 

آري ولی این به این معنی نیست کـه افـراد اهمیـت ندارنـد درسـت بـرعکس اسـت ایـن                 

در این حقیقت منعکس است که تأثیر بر روي نظـام  . ي اهمیت می باشندموضوع که افراد دارا

ایـن قابـل   . گونه ها به حداکثر ممکن می رسد، زمانی که تصمیمی مورد مالحظه قرار می گیرد

درك است که نظام گونه ها از کل زندگی، از فرد فرد افراد، در باالترین سطح ممکن جانبـداري  

ز هر گونه عملی که به نظام گونه ها صدمه بزنـد بـه ایـن معنـی     بنابراین خودداري ا. می کند

  .است که هر موجودي به تنهایی مهم و ارزشمند است

نه تنها افراد داري مقام و نفوذ، نه تنها افرادي با قدرت، بزرگ جثه یا آگاه تر، بلکـه همـۀ           

  .موجود در نظام يموجودات و همۀ گونه ها

تـابع  بایـد  ي ممکن است؟ در سیارة ما، خواسته ها و نیازهاي گونه هـایی  چگونه چنین چیز        

وگرنه ما نمی توانیم زنـدگی را بـه صـورت فعلـی     . خواسته ها و نیازهاي عده اي گونۀ دیگر باشد

  .تجربه کنیم

زنـدگی را  «که دیگر نخواهید توانست  شما به گونۀ خطرناکی به زمانی نزدیک می شوید        

ه می شناسید تجربه کنید، زیرا همیشه اصرار دارید، نیازهاي اکثر گونه ها فقط به صورتی ک

  .تابع خواسته هاي یک گونه باشد

  گونه هاي بشري؟       

نـه حتـی   . فقـط تعـداد کمـی   . و نه تنها همۀ اعضـاي آن گونـه، بلکـه تعـداد کمـی      –بلی         

بلکـه کـوچکترین   ) آن نهفتـه اسـت  که در این صورت حداقل، منطقـی کـه در   (بزرگترین تعداد 

  .گونه

  منظورت غنی ترین و پرقدرت ترین آنها است؟       

  .همین طور است         

  .دوباره سخنرانی علیه ثروتمندان و افراد موفق شروع شد        
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٢٤٧ 

تمدن شما شایستگی ایـن را نـدارد کـه بـرایش سـخنرانی      . به هیچ وجه این طور نیست        

تـا   –بر سر خودشان و بـر سـر یکـدیگر     –ها آنچه باید بر سر خود می آورند  انسان –. شود

زمانی که متوجه گردند این دیگر به سود آنها نیست، هیچ مقدار اندرز و سخنرانی هـم مـؤثر   

  .نخواهد افتاد

برخی از مذاهب تا کنون تـأثیر بیشـتري بـر جـاي     . اگر سخنرانی چیزها را تغییر می داد       

  .ودندگذاشته ب

هنوز می خـواهم بـدانم چگونـه نظـام گونـه اي مـی       . اجازه بده برگردیم به سؤال اصلی من        

تواند نیازهاي همۀ گونه ها را در سیستمی که بطور مساوي با همه برخـورد مـی شـود بـرآورده     

  سازد؟

. ندبرابـر نیسـت  با نیازها بر خوردي یکسان می شود ولی نیازهـا فـی نفسـه مسـاوي و             

  .مسئله، مسئله تناسب، مسئله توازن است

موجودات کامالً تکامل یافته عمیقاً درك می کنند کـه همـۀ موجـودات زنـده در چـارچوب              

آنچه ما نظام گونه اي می نامیم، نیازهایی دارند که باید تأمین شـود البتـه در صـورتی فـرم     

آنها ضمناً می دانند که، . ت باقی بماندهاي فیزیکی که خالق و نگهدارنده سیستم است الزم اس

  .همۀ این نیازها، بر حسب انتظاراتی که از نظام دارند، یکسان و برابرند

  .اجازه بده نظام مربوط به گونۀ شما را به عنوان مثال بیاورم        

  .بسیار خوب       

  .اجازه بده دو گونۀ زنده نظیر درخت و انسان را در نظر بگیریم        

همانطور که روشن است درخت ها به اندازة انسـان هـا بـه مراقبـت و نگاهـداري نیـاز               

شما بایـد همانقـدر بـه نیازهـاي درختـان      . در عین حال آنها با هم ارتباط متقابل دارند. ندارند

بـا ایـن   . ولی نیازهاي فی نفسه آنقدر اهمیت ندارنـد . توجه داشته باشید که به نیاز انسان ها
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٢٤٨ 

د اگر شما نیازهاي یک گونه را نادیده بگیرید، در واقع زندگی خودتان را به خطر انداخته وجو

  .اید

در کتابی که قبالً توضیح آن رفت آخرین ساعت غروب آفتـاب قـدیم، نویسـنده بـه ایـن              

درختان دي اکسید کربن را از محیط مـی گیرنـد،   : او می گوید. نکته اشاره بسیار قشنگی دارد

  .از کربن آن ئیدرات کربن می سازند، تا رشد کنند بعد

  .درخت است» زائد«این مادة . ضمناً اکسیژن این گاز توسط درخت متساعد می گردد        

اگـر درختـان دي   . انسان ها، از طـرف دیگـر بـراي برزیسـتی بـه اکسـیژن نیـاز دارنـد                

کـه در محـیط    –اکسیژن نمی سـاختند   مبدل به –که مقدار زیاد در هوا است  –را  اکسیدکربن

  .شما به عنوان گونه نمی توانستید به زندگی ادامه دهید –نیست 

شما در مقابل از طریق تنفس، دي اکسیدکربن آزاد می سازید که درختـان بـراي بقـاء و             

  توازن را می بینی؟. برزیستی به آن نیاز دارند

  .البته، فوق العاده است       

  .پس لطفاً از نابود کردن درخت ها خودداري کنید        

  .اي بابا، ما در مقابل هر درختی که می بریم دو درخت می کاریم       

سال طول می کشد تا درخت هاي کاشته شده به قدرت و انـدازه   ٣٠٠درست است ولی          

شما در حـال قطـع آن   اي برسند و همان قدر اکسیژن به محیط بدهند که درختان تنومندي که 

گیاه تولیدکنندة اکسیژنی که شما جنگل باران آمازون می نامیـد، اگـر از بـین بـرود،     . هستید

نگـران نباشـید   . اکسیژنی تولید می کند که تا دو سه هزار سال دیگر قابـل جـایگزینی نیسـت   

  .شما هر سال مشغول قطع هزار هکتار درخت هستید

  کنیم؟ چرا؟ چرا؟ ما چنین کاري می      
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٢٤٩ 

. شما زمین را صاف می کنید تا در آن احشام را پرورش داده و پس از ذبح مصرف کنیـد        

  .ظاهراً پرورش احشام درآمد بیشتري نصیب ساکنین شهر جنگل باران می کند

  .ادعا می شود که همه این اقدامات براي حاصلخیز کردن زمین است        

یار پیشرفته به این مسئله به هیچوجه جنبـۀ مثبـت نـداده و    با این وجود، تمدن هاي بس        

که به کمک آن نیازهاي کل نظام متعادل می لذا روشی را کشف کرده اند . آنرا مخرب می دانند

  .آنها این راه را انتخاب کرده اند. گردد

هـیچ گونـه    چون می دانند که. به جاي آنکه نیازهاي تعداد قلیلی از گونه را تأمین نمایند        

  .اي، در داخل سیستم باقی نمی ماند چنانچه خود نظام از بین برود

  .این واقعیت کامالً آشکاري است      

آن در سال هاي آینده می تواند حتی دردناك تر گردد، چنانچه گونه هـاي  » آشکار بودن«       

  .به اصطالح حاکم از خواب بیدار نشوند

البتـه خیلـی   . و دوست دارم کاري در این راستا انجـام دهـم  . وجه شدممتوجه شدم، کامالً مت       

گاهی شدیداً خود را درمانده می بیـنم چـه کـاري مـی تـوانم در      . خیلی احساس درماندگی می کنم

  راستاي این تغییر انجام دهم؟

  .کاري نیست که تو بتوانی انجام دهی ولی چیزهاي زیادي است که می توانی باشی       

  .لطفاً مرا راهنمایی کن       

مسـائل را حـلّ و فصـل کننـد، البتـه      » انجام کاري«انسان ها مدت ها است سعی دارند با        

انجام می شود نـه  » بودن«علت هم این است که تغییر واقعی همیشه در سطح . بدون موفقیت

ولـوژي هـم   بسـیار خـوب، و از ریشـه تکن   . شما به کشف هایی نائل آمـده ایـد  » انجام دادن«

ولـی معلـوم    –پیشرفت هایی کرده اید و بنابراین تا حدودي زندگی را راحت تر سـاخته ایـد   

نیست که آنرا بهتر کرده باشید و در رابطه با مسائل اصلی و مهم تر، پیشـرفت شـما بسـیار    
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٢٥٠ 

شما در حال حاضر با بسیاري از مسائلی که سـیاره قـرن هـا پـیش بـا آن      . بطئی بوده است

  .یبان بوده، روبرو هستیددست به گر

عقیده شما در مورد اینکه زمین وجود دارد تا گونه هاي حاکم و مسلط در آن بـه کشـف            

این کامالً روشن است که شما آنچه در ایـن زمینـه   . و جستجو بپردازند، یک نمونه زنده است

  .ییر دهیدمگر چگونه بودن خود را تغ. مشغول انجام آن هستید، تغییر نخواهید داد

شما ابتدا باید خودتان را در رابطه با محیط زیست و یافته هاي آن تغییر دهید و بعد به         

  .طور متفاوت عمل نمایید

این مسئلۀ آگاهی است و شما باید آگاهی را باال ببرید قبل از اینکـه بتوانیـد آنـرا تغییـر            

  .دهید

  داد؟ چگونه می توان این کار را انجام       

شـما  . مسائل را مطـرح کنیـد  . سکوت را کنار بگذارید، صحبت کنید جنجال براه نیندازید         

  .حتی می توانید آگاهی حسی را باال ببرید

چرا از کنـف بـراي سـاخت کاغـذ اسـتفاده      . براي نمونه، ابتدا یک موضوع را مطرح کنید        

شود تا فقط روزنامـه هـاي یومیـه دنیـا تهیـه      نکنید؟ هیچ فکر کرده اید چند درخت باید قطع 

  گردند؟ حاال بگذریم از فنجان ها، کارتون ها و حوله هاي کاغذي؟

کتان را می توان با هزینه کم رشد داد و برداشت کرد و از آن نه تنها براي ساخت کاغـذ           

کنـف را  . کـرد بلکه براي طناب هاي محکم، لباس هاي پر دوام و حتی مصرف دارویی استفاده 

  .خیلی ارزان و راحت تر می توان بدست آورد و براي موارد گوناگون مورد استفاده قرار دارد

چنانچه به دنیا اجازه دهند به این گیـاه سـاده کـه    . می کنند عدة زیادي ضررهاي هنگفت       

   .در واقع در همه جا قابل کشت است، رو بیاورد
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ینکه چگونه طمع می توانـد در امـور بشـري جـایگزین عقـل و      این فقط نمونه اي بود از ا      

شعور شود بنابراین، این کتاب را به هرکس که می شناسی بده، نـه تنهـا بـراي اینکـه مـردم      

اگرچـه  . نسبت به این مسئله آگاهی پیدا کنند، بلکه براي آنکه نداهاي دیگر آنها را هم بشنوند

  .... بزن  مطالب زیادي هنوز براي گفتن هست فقط ورق

آیا صفحات بعد توضـیحات بیشـتري اسـت در مـورد اینکـه مـا       . این حرفها تاثر آورندچقدر         

چگونه داریم منابع طبیعی زمین را نابود مـی کنـیم؟ چـون مطمـئن نیسـتم تحمـل شـنیدن آنهـا را         

  .داشته باشم

دانسـتن و کشـف و   آیا براي شنیدن چیزي الهام بخش و هیجان آور آماده هستی؟ چون         

  .هم الهام بخش و هم هیجان انگیز است –تمدن پیشرفته  –جستجوي سایر تمدن ها 

به فـرداي طالئـی کـه درسـت در همـین      ! به فرصتها فکر کن! به امکانات موجود بیندیش        

  !گوشه انتظارت را می کشد

  .اگر ما بیدار می شدیم       

همـه چیـز در   . دنیا در حال تغییـرات ! داري بیداري می شويتو ! مسلماً بیدار خواهی شد        

  .مقابل دیدگان تو در حال حدوث است

تـو در  . یـادت باشـد  . تو خودت بخشی از آن هسـتی . این کتاب بخشی از این فرایند است        

دلیل دیگري بـراي  . تو در فضا هستی تا فضا را شفا دهی. اطاق هستی تا اطاق را شفا ببخشی

  .ر اینجا، وجود نداردبودن د

  .امید را از دست نده، مهمترین ماجراجوئی ها تازه آغاز شده –امید را از دست نده         

م بگیـرم بـه جـاي    ابسیار خوب انتخاب می کنم که از نمونه خرد موجودات تکامـل یافتـه الهـ          

  .اینکه نا امید شوم
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یزهـاي زیـادي اسـت کـه بـا مشـاهده ایـن        بسیار خوب این انتخاب عاقالنه اي اسـت چ         

  .موجودات به یاد می آوري

موجودات بسیار تکامل یافته، با وحدت و یگانگی، و با برخورداري  از ارتباط عمیق فـی           

منظـور، اصـول اولیـه و     –رفتار آنها زاییده افکار مسئوالنه آنها است . مابین، زندگی می کنند

یا اصول اولیـه و هـدایت    –تار شما هم ناشی از افکار مسئوالنه رف. هدایت کننده جامعه است

  .کننده جامعه تان  می باشد

  اصول اولیه و هدایت کننده، جامعه بسیار تکامل یافته چیست؟       

  .ما همه یکی می باشیم: اولین اصل هدایت کننده این است        

  .می نامی بر این اصل استوار است» اتاخالقی«هر تصمیم، هر انتخاب، همه آنچه تو          

  .همه اشیاء به همگان تعلق دارند: دومین اصل هدایت کننده این است        

  .تحت این اصل هیچکدام از اعضاء گونه نمی تواند چیزي را از دیگري دریغ ورزد         

یا به مقدار کـم یافـت    »به او تعلق دارد«یا » ابتدا صاحب آن شده«صرفاً به این دلیل که          

  .می شود

. اتّکاء متقابل کلیه موجودات، در سیستم گونه ها شـناخته شـده و مـورد احتـرام اسـت             

  .چون همواره در ذهن است –نیازهاي نسبی هرگونه، همواره بطور متعادل، حفظ می شود 

  یت شخصی وجود ندارد؟آیا اصل هدایت کننده دوم به این معنا نیست که چیزي به نام مالک       

  .نه به صورتی که تو استنباط می کنی        

به معنـی احسـاس مسـئولیت شخصـی     » مالکیت شخصی«براي یک موجود تکامل یافته         

براي هر چیز خوبی است که در تحت مراقبت او است نزدیک ترین واژه در زبـان شـما بـراي    

  .نه مالک. توصیف چنین شخصی مباشر است
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جـزو فرهنـگ موجـودات بسـیار تکامـل یافتـه       . واژه مالکیت و فکري که در پی آن اسـت         

وجود ندارد، یـک موجـود تکامـل    » متعلقات شخصی«به معناي » مالکیت«نیست چیزي به نام 

براي آنهـا فقـط عشـق و    . آنها پدیده ها را در آغوش می گیرند. یافته چیزي را مالک نمی شود

  .عالقه داشتن به اشیاء، نه مالک شدن آنها محبت مهم است و توجه و

انسان ها مالک می شوند، موجودات بسیار تکامل یافتـه در آغـوش مـی گیرنـد اخـتالف              

  .قضیه در اینجا است

در جوامع اولیه انسانها تصور می کردند این حق را دارند که دست روي هرچه بگذارنـد،          

» اشـیاء «ز زن، بچه، زمین و ثروتهاي بدست آمده از زمـین  این عبارت بود ا. صاحب آن شوند

هنوز تعداد زیادي در جوامـع  . دیگري که از آن اشیاء می توانستند بدست آورند» چیزهاي«و 

  .انسانی به این باور اعتقاد دارند

اکنون که تکامل پیدا کرده اي هر روز بیشتر و بیشتر درك می کنی که تو خیلی راحـت و         

بسـیاري از شـماها هنـوز    . حداقل زن و بچه ات را –می توانی چیزي را صاحب نشوي  ساده

را مالک شوید همراه با کلیه ثروتهاي موجـود در   به این اصل هستید که میتوانید زمین معتقد

  .هم ادعاي مالکیت می کنید» هوا«آن و وراي آن بله شما حتی نسبت 

کس، عمیقاً بر این باورند که زمینی که زیـر پـاي آنهـا    موجودات بسیار تکامل یافته، بر ع       

 اگر به فـردي از طریـق مکـانیزم هـاي     –است چیزي نیست که کسی بتواند آنرا صاحب شود 

آن شخص چنانچه مباشر خوبی باشد ممکن است . جانبی ممکن است قطعه زمینی اعطاء گردد

  .رزند فرزند خود بدهدبه او این اجازه داده شده که حق مباشرت را به فرزند و ف

با این وجود چنانچه، هر زمان، او یا فرزندان او از زمین بخـوبی مراقبـت نکننـد، زمـین              

  .دیگر تحت مراقبت آنها نخواهد بود

  .اگر اصل راهنما این باشد نیمی از صنایع جهان باید ثروت خود را رها کنند      
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بگونه اعجاب انگیـزي بهبـود پیـدا خواهـد کـرد      وضع اکوسیستم جهان در ظرف یک شب       

به مفهومی کـه شـما   » شرکت«همانطور که مشاهده می کنی در یک فرهنگ تکامل یافته به یک 

می شناسید هرگز اجازه داده نمی شود که زمینی را متصرف شود صرفاً براي آنکـه سـودي   

صـاحب شـرکت   چون همانطور که آشکار است کیفیـت زنـدگی کسـانی کـه     . نصیب اش گردد

بنابراین چه فایـده  . بگونه اجتناب ناپذیري صدمه خواهند دید هستند یا براي آن کار می کنند،

  و سودي بر این کار مترتب است؟

البته صدمه وارده ممکن است تا چندین سال حس نشود، در حـالی کـه منـافع حاصـله فـوراً              

ولـی  . د کوتاه مدت و ضرر دراز مدت لقـب داد بنابراین به این روند می توان سو. آشکار می گردد

  چه کسی به ضرر دراز مدت اهمیت می دهد اگر خودش در آنجا نباشد که آنرا تجربه کند؟

موجودات بسیار تکامل یافته چنین می کنند، البته آنهـا عمـر طـوالنی تـري هـم خواهنـد             

  .داشت

  مثالً چقدر؟      

ین جوامع عمر، تا زمـانی کـه افـراد انتخـاب کننـد در کالبـد       سالیان سال، در بعضی از ا        

بنابراین افراد در این جوامع آنقدر عمر می کنند تا نتیجـه  . جسمانی باقی بمانند، ادامه می یابد

  .اعمال خود را تجربه کنند

  چگونه آنها می توانند عمري چنین طوالنی داشته باشند؟ چگونه چنین چیزي ممکن است؟        

آنها مواد شـیمیایی وارد  . خوب ابتدا بدلیل اینکه آنها هوا، آب و زمین را آلوده نمی کنند          

زمین نمی کنند که بعداً توسط گیاهان و حیوانات گرفته شود و از طریق مصرف حیوانـات و  

  .گیاهان وارد بدن انسان شود

یزیکـی خـود را نظیـر انسـانها     بنابراین انسان هاي تکامل یافته محیط و هوا و وجـود ف         

آلوده نمی کنند بدنهاي شما خلقت هاي شگرفی هستند، سـاخته شـده انـد تـا بینهایـت ادامـه       

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://www.irpdf.com/
http://www.irpdf.com/


 
٢٥٥ 

یابند، طوالنی تر از آنچه شما به آنها اجازه دهید آنها ضمناً رفتارهاي روانشـناختی مختلفـی   

  .از خود نشان می دهند که بطور مساوي عمر را طوالنی می سازد

  ظیر؟ن       

و اصالً با واژه نگرانی یـا   –یک انسان بسیار تکامل یافته هرگز احساس نگرانی نمی کند         

او ضمناً نه نفرت دارد، نه خشمگین می شود و نه دچار حسـادت یـا تـرس    . تنش بیگانه است

  .می شود

یج از بـین  بنابراین واکنش هاي بیوشیمیایی درون خود بوجود نمی آورد که او را بتـدر         

  .ببرد

یک انسان تکامل یافته چگونه از عهدة چنین کاري بر می آید؟ آیا انسانها هم می تواننـد روي         

  احساسات خود چنین کنترلی داشته باشند؟

ابتدا یک انسان بسیار فرهیخته این را درك می کند که نظام آفرینش، نظامی کامـل و بـی           

ندي دارد که طبق آن عمل می کند و تنها کاري که موجـود زنـده   نقص است، اینکه آفرینش رو

بنابراین یـک انسـان بسـیار فرهیختـه هرگـز      . باید انجام دهد این است که در آن دخالت نکند

  .نگران نمی شود

  .چون به روند آفرینش آگاهی دارد         

رند، اگرچـه عـده اي بـه ایـن     بلی انسانها این کنترل را دا: و اما در جواب سوال دوم تو          

آنهایی هم که تالش مـی کننـد، عمـر    . باور ندارند و عده اي هم نخواسته اند آنرا عملی سازند

چون مواد شیمیائی و سم هاي محیطـی آنهـا را از بـین نبـرده و ضـمناً       –طوالنی تري دارند 

  .داوطلبانه نیز خود را مسموم نساخته اند

  ما داوطلبانه خود را مسموم می سازیم؟ –ن لطفاً یک دقیقه صبر ک        

  .آري، برخی از شما این کار را می کنند        
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  چگونه؟        

برخـی  . همانطور که گفتم شما سم ها را می خورید بعضی از شما سم ها را می آشامند          

او نمـی  . فهم است سم ها را می کشند براي یک انسان بسیار تکامل یافته این رفتارها غیر قابل

  .فهمد چگونه شما عمداً موادي را وارد بدن خود می کنید که می دانید براي شما ضرر دارد

  .لذت بخش استخوب براي ما خوردن، آشامیدن و کشیدن برخی از مواد        

یک انسان تکامل یافته، زندگی در کالبد تن را لذت بخش می داند و نمی تواند تصور کنـد          

ه بالیی سر جسم خود بیاورد که از قبل می داند عمرش را محدود یـا بـه پایـان رسـانده یـا      ک

  .دردناك می سازد

تعدادي از ما نمی توانند باور کنند که مصرف گوشت قرمز به مقـدار زیـاد، نوشـیدن الکـل یـا            

  .ی سازدگیاهان کشیدنی زندگی ما را محدود کرده و یا به پایان می رساند، یا دردناك م

یـک  . در آن صورت مهارت هاي مشاهده اي تو بسیار کند بوده و نیاز به تیز شـدن دارد         

  .انسان بسیار تکامل یافته، پیشنهاد می کند که تو فقط به اطرافت نگاهی بیندازي

  .خوب چه چیزهاي دیگري در رابطه با زندگی در جوامع تکامل یافته می توانی برایم بگویی       

  .در آن اجتماعات احساس تحقیر وجود ندارد       

  وجود ندارد؟       

  .همین طور احساس گناه        

بوده چطور؟ تو گفتی که آنهـا زمـین را از او   » بدي«در مورد موجودي که ثابت شود مباشر        

خته شـده  آیا این به این معنا نیست که او مورد قضـاوت قـرار گرفتـه و خطـا کـار شـنا      ! می گیرند

  است؟
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در جوامـع  . نه این به این معنا است که او مشاهده شده و معلوم گردیده که ناتوان است        

تکامل یافته از موجودات هرگز خواسته نمی شود کاري انجام دهند که ثابت شده قدرت انجـام  

  .آنرا ندارند

شده باشد کـه تـوان بـزرگ     مثالً در فرهنگهاي تکامل یافته اگر موجودي به خودش ثابت        

  .کردن بچه اي را ندارد، هرگز اصرار در بزرگ کردن فرزندش نخواهد داشت

بچـه هـا بـه    . به این دلیل در فرهنگهاي تکامل یافته بچه ها، بچه ها را بـزرگ نمـی کننـد           

 این به این معنی نیست که طفل شیرخواري از. بزرگترها سپرده می شوند تا بزرگ شان کنند

  .مادرش گرفته شده و به بیگانه اي سپرده می شود

آنها جدا نمی شوند تـا مسـتقل   . در این فرهنگها، بزرگترها نزدیک بچه ها زندگی می کنند        

از آن غفلت نمی شود و تنها رها نمی شوند به آنها احتـرام گذاشـته شـده و بـه     . زندگی کنند

  .توجه و فعال، مورد احترام قرار می گیرند بخشی از یک جامعه دوست داشتنی، موردعنوان 

زمانی که نوزادي متولد می شود بزرگترها فوري حاضـر مـی شـوند، دقیقـاً در قلـب آن              

مجموعه، و آن خانواده و پرورش بچۀ آنها توسط بزرگترهـا همانقـدر صـحیح اسـت کـه در      

  .جامعه شما از والدین انتظار می رود این کار را انجام دهند

کسانی کـه بـه   «یا » والدین خود«همواره نسبت به  اختالف در این است که، اگر چه آنها         

شناخت دارند، از آنها خواسته نمی شـود از موجـوداتی اصـول اولیـه     » آنها هستی بخشیدند

  .زندگی را بیاموزند که خودشان هنوز  در حال آموختن اصول اولیه زندگی هستند

همـین  . یخته بزرگترها بر روند یادگیري نظارت داشته آنرا اداره می کننددر جوامع فره        

بچه ها در محیطی برخوردار از عقل، عشـق  . طور بر روند خانه داري، تغذیه و مراقبت از بچه

  .و شکیبائی بسیار و تفهیم و تفاهیم عمیق زندگی می کنند
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مقابله بـا چـالش هـاي    آنها در حال  پدر مادرهاي جوان معموالً در صحنه حضور ندارند،        

آنها هر چقـدر بخواهنـد د رکنـار بچـه هـاي      . زندگی و تجربه کردن شادي هاي جوانی هستند

آنها ممکن است حتی در منزل بزرگترها، در کنار بچه هـاي خـود زنـدگی    . خود باقی می مانند

در کنـار بچـه هـا را     و زنـدگی . کنند، براي آنکه در کنار بچه ها و در محیط آرام خانه باشـند 

ولی ایـن بزرگترهـا هسـتند کـه وظیفـه تعلـیم و تربیـت را بـه عهـده دارنـد و           . تجربه کنند

مسئولیت ها را به عهده می گیرند و این افتخاري محسوب می شود، چون مسئولیت آینده کلّ 

ایـن  گونه ها به عهده بزرگترها است و در جوامعی بسیار تکامل یافته این قبول شده است که 

  .چنین مسئولیتی فراسوي توانایی جوانان است

آري  .قبالً هم به هنگام مطرح شدن چگونگی تربیت بچه ها به این موضوع اشـاره کـردم          

از توضیحات بیشتري که دادي متشکرم در رابطه با جوامع بسیار تکامل یافته، آیا آنهـا صـرفنظر   

  ناه یا شرم نمی کنند؟از اینکه چه کاري انجام داده باشند احساس گ

نه براي اینکه احساس گناه و شرم چیزي است که از بیرون به فرد تحمیل مـی شـود در           

ولی در اصل همواره از بیرون به فرد تحمیل مـی  . آن صورت فرد می تواند آنرا درونی سازد

  .شود

ا اگر لخت راه بـرود  خجالت می کشد ی» از توالت رفتن«در فرهنگ شما آیا بچه خردسال         

  .احساس خجالت می کند؟ البته که نه، شما احساس گناه را در او بیدار می سازید

میزان درگیري هر فرهنگی با این مسئله بستگی به درجه اي دارد کـه فرهنگـی عملـی را           

  .ببیند» خطا کارانه«یا » شرم آور«

  از ما تفاوت دارند؟ بسیار خوب، این فرهنگ ها از چه جهات دیگري        

  .در بسیاري از جهات، آنها رقابت نمی کنند          
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. آنها می دانند که وقتی به یک نفر خساراتی وارد می آید گوئی به همه ضـرر مـی رسـد            

و » برنـده «بنابراین آنها مسابقات ورزشی و بازیهائی کـه بـه بچـه مـی آموزنـد یکـی در آن       

  .رنداست ندا» بازنده«دیگري 

زمانی که یکی نیازمند اسـت،  . همانطور که قبال گفتم آنها در همه چیز باهم سهیم هستند        

آنها هرگز به این فکر نیستند که چیزي را نزد خود نگاهداشته یا احتکار کنند صـرفاً بـه دلیـل    

ن آنکه آن جنس کمیاب است برعکس این بهترین دلیل است براي آنکه آنچـه دارنـد بـا دیگـرا    

  .تقسیم کنند

در جامعه شما قیمت، براي اجناس کمیاب باال می رود، البته اگر در سـود آن بـا عـده اي            

  .سهیم گردید

به شما است با دیگـري  » متعلق«در این صورت شما مطمئن هستید چنانچه چیزي را که         

معه در توصیفی اسـت  تفاوت بین دو جا. تقسیم کنید، بهره معنوي زیادي نصیب تان می شود

یک موجود تکامل یافته از شریک شدن با دیگـران احسـاس غنـی    . می گردد» غنی شدن«که از 

داشتن این احساس فی نفسه سود بردن . باشد» سود جوئی«شدن می کند بدون اینکه نیاز به 

  .محسوب می شود

دة رفتار شـما اسـت،   در واقع چند اصل هدایت کننده در فرهنگ شما وجود دارد که سازن        

  .که ابتدائی ترین آن اصل بر زیستی است

این ممکن است اصل دوم راهنماي شما باشد، این پایه و اساس همه چیزهـائی اسـت کـه            

سیاست آن، مذهب آن، آمـوزش آن و سـاختارهاي    جامعه شما خلق کرده از جمله، اقتصاد آن،

ل یافته، اصل، فی نفسـه خـودش را نقـض مـی     اجتماعی آن ولی از نقطه نظر یک موجود تکام

همـه مـا یکـی    «چون اولین اصلی که یک موجود تکامل یافته به آن باور دارد این است که . کند
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تنازع پیدا کنند پس تنـازع بهتـرین   » همه«پس یک نفر نمی تواند تنازع پیدا کند مگر » هستیم

  .ها غیر ممکن است

  .می گوئیمدرست است، ما به این کمونیسم        

در سیاره زمین، هر نظامی که اجازه ندهد یـک موجـود زنـده بـه قیمـت از دسـت رفـتن                

  .هستی دیگران به پیشرفت برسد مردود است

باشد شـما  » همه«اگر نظام دولتی یا اقتصادي درصدد توزیع مساوي ثروت و بهره میان        

ه، در حالیکه در فرهنگهـاي تکامـل یافتـه،    عقیده دارید چنین نظامی، نظم طبیعی را نقص نمود

  .نظم  طبیعی و نرمال، توزیع مساوي ثروت است

حتی اگر شخص یا گروه کاري نکرده باشد کـه سـزاوار پـاداش باشـد؟ حتـی اگـر عملـی در               

  راستاي صالح همگان انجام نشده باشد؟ حتی اگر فرد پلید باشد؟

اگر شما زنـده هسـتید، خودبخـود بـه بهبـود      . گی استخیر و صالح همگان در بطن زند         

موافقـت کـردن   . براي روح بسیار مشکل است که شکل فیزیکی پیدا کنـد . عمومی کمک می کنید

ولـی چیـزي    –به اینکه روح در هئیت فیزیکی ظاهر شود، از یک طرف فداکاري بزرگی اسـت  

بی از خود شـناخت پیـدا   است که الزم، و حتی لذت بخش است در صورتی که همه بطور تجر

  کنند، و تجلی چیزي در حد باالترین تصویري باشند که فرد از خود واقعی اش دارد؟

  .این مهم است بدانی چرا ما به زمین آمدیم        

  ما؟        

  .روح هائی که کل را تشکیل می دهند         

  .متوجه حرفت نشدم        

و عـده اي  . فقط یک روح، یک موجود، یک ذات وجود دارد. ادمهمانطور که قبالً توضیح د         

این ذات در کل آفرینش و تـک تـک مخلوقـات تجلـی دارد و بـه      . می نامید» خدا« از شما آن را 
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این، همه موجودات ذي شـعور یـا آنچـه    . عبارت دیگر در همه چیزهائی که هست حضور دارد

  .تو روح می نامی را، در بر می گیرد

  .در هر روحی که هست، حضور داردخداوند س پ        

  .هر روحی که اکنون هست، قبالً بوده و خواهد بود        

  .است؟ نه برانگیزندة ترس و احترام» همگانی«خداوند پس        

  .خدا را از این حیطه ها بیرون بیاور        

اي از بخـش هـاي فردیـت     هر دو آنها است؟ ذاتی ست اعجاب انگیـز و مجموعـه  خداوند پس        

  یافته؟

  .خوب حرفی زدي        

  پس چرا این ذات در همه حاضر، به زمین آمد؟       

  .تا خود را در اشیاء مادي متجلی سازد        

  تو ما را بوجود آوردي که تو باشیم؟       

  .همین طور است این دقیقاً علت العلل خلقت تو بود         

  بعداً خلق شدند؟و انسانها        

  .»ما انسان را به تصویر خود و شبیه خود خلق کردیم«در انجیل آمده          

. زندگی فرایندي است که از طریق آن خداوند خلـق و سـپس خلقـت را تجربـه مـی کنـد             

نسـبیت و  . در حـال حـدوث مـی باشـد    » مـدت «و تمـام  . فرایند خلقت ادامه دارد و پایدار است

انـرژي خـالص یـا روح همـان     . ي هستند که از طریق آن خداون عمـل مـی کنـد   جسمیت ابزار

  .خداوند است

  .این ذرات در واقع روح القدس است         
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در فرایندي که طی آن انرژي به ماده تبدیل می شود، روح در اشیاء مـادي تجلـی پیـدا              

ه تو ارتعاش مـی نـامی صـورت    می کند این امر، از طریق کاهش انرژي، تغییر نوسان یا آنچ

  .می گیرد

ایـن روح هـاي   . جزء ها بخشـی از کـل هسـتند   . آنچه کل است به اجزاء تقسیم می شود         

  .جمعیت یافته آنچیزي هستند که تو انتخاب کرده اي روح بنامی

شـما همـه روح هـایی    . در واقع فقط یک روح وجود دارد، که تغییر شکل و فرم می دهـد          

  .ستید که در قالب فیزیکی ظاهر شده ایده

  .این کمک و شراکت شما به شمار می رود، و فی نفسه کافی می باشد        

تو عنقریب سـهم خـود را انجـام    اگر بخواهیم ساده تر بیان کنیم با گرفتن شکل فیزیکی          

راي آنچـه همگـانی   تو ب. من چیز دیگري نمی خواهم تو به صالح عموم کمک کرده اي. داده اي

  .است

. این امکان را بوجود آورده اي که آنچـه خیـر اسـت تجربـه کنـد      –یک عنصر همگانی  -        

حتی تو نوشته اي که خداوند زمین و آسمان، و حیواناتی که در آن راه می روند و پرنـدگانی  

  .که در هوا در پرواز هستند، و ماهیان دریا را خلق کرد، و این حرف خوبی بود

وجود داشته باشد بنابراین تو بدي را کـه  ) بدي(خوب نمی تواند بدون تجربه عکس آن          

  .است –بدي ضد حیات . حرکت معکوس و سیر مخالف خوبی است خلق کردي

شما، خوب در بازي با الفـاظ  . است که وارونه شده است liveهمان واژه  Evilپس بدي          

  .مهارت دارید

تـو هرگـز نمـی    . کنون پس از درك نظام عالم وجود، به درك حقیقت بـزرگ مـی رسـی   ا         

توانی از موجود زنده دیگري بخواهی در مقابل سهیم کردن او در منابع و ضـروریات زنـدگی   

  .فیزیکی بتو پاداشی بدهد
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  .اگر چه آنچه شرح دادي واقعاً زیبا بود ولی هنوز عده اي این را کمونیسم می نامند       

ولـی ایـن را بـدان تـا زمـانی کـه       . اگر دوست دارند این لقب را به آن بدهند، بگذار بدهند        

جوامع انسانی معنی در جامعه زیستن را نداند، شما هرگز مسیحیت واقعی را تجربه نکرده و 

  .مرا هم نخواهید شناخت

در آن . دادم درك می کننـد  فرهنگهاي بسیار تکامل یافته بطور عمیق آنچه در اینجا شرح        

ضمناً آنها تصور جنسی را به هنگام کمیـاب  . جوامع سهیم نکردن مردم از چیزي ناممکن است

فقط جوامع بسـیار ابتـدائی چنـین    . شدن، به قیمت هاي صعودي فروختن را نمی توانند بکنند

  .می کنند

فرصتی بـراي بـه   . وم استفقطی انسانهاي غیر متمدن کمبود جنسی را که مورد نیاز عم        

جامعـۀ تکامـل یافتـه را نمـی     » عرضه و تقاضا«. جیب زدن منافع بسیار، به حساب می آورند

  .گرداند

کیفیت زنـدگی و بهبـود   باال بردن  می است  که انسان ها ادعا دارند بهاین بخشی از نظا         

ـ . عمومی کمک می کنند ام شـما بـرخالف خیـر و    ولی از نقطه نظر یک موجود تکامل یافته، نظ

مصلحت عموم عمل می کند چون اجازه نمی دهد آنچه خـوب اسـت مـورد اسـتفاده و تجربـه      

  .عموم قرار گیرد

یکی از جنبه هاي فریبنده و مشخصه هاي فرهنگهاي تکامل یافته این است که، کلمـه یـا            

ایـن واژه هـا در زبـان    . نداردرا القا کند، وجود » مال تو«یا » مال من«صدا یا روشی که عقیده 

چنانچه آنها بخواهند به زبان ساکنین زمین صحبت کنند فقـط مـی تواننـد    آنها وجود ندارد و 

می شود که من اکنون » ماشینی» «ماشین من«با استفاده از این رسم و عادت . نقل قول نمایند

  .با آن هستم
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یا » مالکیت«همان چیزي است که شما » حضور آن هستم«یا در » اکنون آن هستم«واژة          

  .بودن مینامید» متعلق«

عطیـه  «اینهـا  . بصورت یک فیض و موهبت در می آید» حضور آن هستید«آنچه شما در          

  .واقعی زندگی هستند» هاي

بلکـه مـی توانیـد    . را هم به کار نمی بریـد » زندگی من«در جوامع تکامل یافته شما واژه          

  .»در حضور آن هستم«زندگی و حیاتی که من بگوئید، 

  .است» حضور خداوند بودن«این چیزي شبیه عبادت در         

که آنهم زمانی است که در حضور یکدیگر (هنگامی که شما در حضور پروردگار هستید،         

بگیریـد  ، شما هرگز به این فکر نمی افتید که چیزي را که متعلق به  خداوند است از او )هستید

شما بطور طبیعی و بطور مساوي در آنچه متعلق به خداوند است، و آنچه جلـوه اي از ذات   –

  .حق است، سهیم می گردید

این درك معنوي است که اساس کلّ ساختارهاي اجتماعی، سیاسی، اقتصـادي و مـذهبی           

ن شکستی محسـوب  جوامع تکامل یافته را تشکیل می دهد این علم نظام عالم هستی است و ای

شما این نظام را درك کنید، در چارچوب آن زنـدگی کنیـد ولـی بـرخالف آن      می شود چنانچه

  .عمل نمائید

  

          

  

          

  .شاید هم بیشتر. با همان تنوعی که در سیاره زمین مشاهده می کنی        

  آیا آنها شبیه ما نیستند؟        

١٨ 
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  .شما هستند با اندك تغییري دقیقاً شبیه اچرا آنه         

آنها چگونه زندگی می کنند؟ چه می خورند؟ چگونه لباسی می پوشند؟ به چـه طریـق ارتبـاط           

   برقرار می کنند؟

کنجکاوي تو را درك می کنم با این وجود این کتابها به تـو الهـام نمـی شـود بـراي آنکـه              

و رساندن پیامی به دنیاي شما است فقـط چنـد   هدف از این گفتگ. کنجکاوي خود را ارضاء کنی

مـا ممکـن اسـت از آن پاسـخ هـا چیـزي       . سوالهاي من جنبۀ کنجکـاوي ندارنـد  . سوال کوچک

  .بیاموزیم، یا بهتر بگوییم بخاطر بیاوریم

این عبارت بهتري است چون تو چیزي نـداري بیـاموزي، فقـط بایـد اصـل خـود را بیـاد               

  .بیاوري

اصل خـود را  کته را در کتاب اول کامالً روشن کردي آیا موجودات سیاره هاي دیگر تو این ن       

  بیاد می آورند؟

همانطور که ممکن است انتظار داشـته باشـی، موجـودات سـایر سـیاره هـا در درجـات                

مختلفی از تکامل قرار دارند ولی در رابطه با موجودات بسیار تکامل یافته، آري آنها بیـاد مـی   

  .رندآو

آنها چگونه زندگی می کنند؟ چه کاري انجام می دهند؟ مسافرت می کنند، ارتباط برقـرار مـی          

  نمایند؟

. مسافرت به صورتی که در فرهنگ تو رایج است در جوامـع تکامـل یافتـه وجـود نـدارد             

اختن تکنولوژي پیشرفت و توسعه اي فراتر از آن داشته کـه از سـوخت فیـل بـراي بکـار انـد      

  .موتورها استفاده شود

عالوه بر آنچه توسط تکنولوژي هاي فیزیکی جدید فراهم گردیده، در زمینه هاي جسمی         

  .و ذهنی، جسم پیشرفت عظیمی داشته است
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به علت تلفیق این دو نوع پیشرفت تکاملی، موجودات تکامل یافته قدرت دارنـد بـا اراده و          

و یا به آن برگردند، و در نتیجه در هر جایی که انتخاب کنند و هـر   اختیار از جسم خارج شده

   .انتخاب کنند، باشند را موقع که آن

  از جمله سفر در امتداد عالم هستی؟        

آري در اکثر موارد، آري این سفرهاي طـوالنی در امتـداد کهکشـان نظیـر حرکـت قلـوه               

حرکت در امتداد ماتریکس که عالم هسـتی اسـت   هیچ کوششی براي . سنگی در داخل آب است

شـاید ایـن بهتـرین    . »مـی رویـد  «صورت نمی گیرد صرفاً شما از یـک نقطـه بـه نقطـه دیگـر      

  .تصویري باشد که بتوان به زبان شما براي توصیف این وضعیت پیدا کرد

ر فرهنـگ  چنین مفهومی د –مطرح است » کار«اما در مورد آنچه در جامعه شما به عنوان         

کارها انجام شده و فعالیتها به عهده گرفته می شوند، صرفاً بـر  . هاي تکامل یافته وجود ندارد

اساس تمایلی که شخص به انجام کاري دارد و آنرا بصورت بهتـرین وسـیله بـراي توصـیف     

  .خود تلقی می کند

  .شود ولی شغل هاي پست چگونه انجام می. اگر این طور باشد که عالی است        

آنچـه شـما در جامعـه خـود بـه آن      . در این جوامع ناشناخته است» شغل پست«مفهوم          

کسـانی  . می دهید در جوامع بسیار پیشرفته از احترام بسزایی برخوردار است» پست«عنوان 

» کـارگرانی «که وظایف روزانه را باید انجام دهند تا جامعه پابرجا بـاقی بمانـد و عمـل کنـد،     

» کارگر«واژه . د که باالترین پاداش و مدال را دریافت می کنند و در خدمت همگان هستندهستن

به حساب نمی آید » کار«را در گیومه می گذارم چون از نقطه نظر یک موجود تکامل یافته این، 

  .بلکه باالترین شکل خود شکوفائی است

در فرهنگ جوامع تکامل یافته پیدا نمـی  تلقی و برداشتی که انسان ها از واژه کار دارند،          

» تحت فشار بـودن «، »زیادتر از ساعت اداري کارکردن«، »از زیر کار در رفتن«شود واژه هاي 
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و تجارب خود ساختۀ دیگر در فرهنگ موجودات تکامل یافته مورد اسـتفاده قـرار نمـی گیـرد،     

هـم در ایـن   » موفـق بـودن  « ،»مقامات بـاال رسـیدن  «، به »یکدیگر جلو زدن«مفاهیمی نظیر از 

  .فرهنگ کاربرد ندارد

باشـد در  » شکسـت «براي این موجودات بیگانه است چون ممکن است کـه  » موفق«مفهوم        

   .فرهنگ آنها وجود ندارد

  در آن صورت یک موجود تکامل یافته چگونه موفقیت و پیشرفت را تجربه می کند؟      

می گردد » باخت«برد و » رقابت«زشی پیچیده که بر محور نه از طریق اختراع سیستم ار       

بویژه در مدارس مشاهده می شود، بلکـه از طریـق درك    –و در جوامع انسانی، در فعالیت ها 

عمیق آنچه در یک جامعه ارزش واقعی عنوان می گیرد و ستایش واقعی آن موفقیت، توصیف 

موجب شهرت و خوشبختی می شود چه نه چیزي که » کاري است که ارزش می آفریند«کننده 

  .ارزشمند باشد چه نباشد

  آیا انسان هاي تکامل یافته سیستم ارزشی دارند؟        

البته، ولی سیستمی متفاوت از انسانها، انسانهاي تکامل یافته بـراي چیـزي ارزش قائـل             

  .هستند که منافع آن نصیب عموم می شود

  !ما هم چنین می کنیم       

ولی تو منفعت را بگونه بسیار متفاوتی توصیف می کنی از نقطه نظر تـو منفعـت   . آري         

پرتاب توپ در بازي چوگان یا مشاهده چهره هاي آرایش شده در صحنه تلویزیون است، نـه  

بنـابراین تـو، بـه    . هدایت فرزند در راه کشف حقایق یا پیدا کردن منابع تغذیه روحـی جامعـه  

و ستاره هاي سینما بیشتر اهمیت می دهی تا معلمین و کشیش ها، با این کار تو توپ اندازها 

  .همه چیز را در جهت عکس هدایت می کنی
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انسانهاي تکامـل یافتـه همیشـه    . تو قدرت مشاهده خود را به حد کافی تقویت نکرده اي          

ان ها اغلب چنـین نمـی   انس. انجام می دهند» آنچه مفید است«می بینند و » آنچه را که هست«

  .کنند

انسانهاي تکامل یافته به معلم و کشیش به دلیل انجام رسالت اخالقی احترام نمی گذارند         

  .آنها به این شخصیت ها احترام می گذارند چون وجود آنها مثمر ثمر است

آن وجود داشـته  هم در فقیري و دارا با این وجود جائی که ساختار ارزشی وجود دارد باید         

  .باشد

  .بنابراین در جوامع تکامل یافته معلمین غنی و سرشناس و ورزشکاران، فقیر و بی پول اند       

در جامعه انسانهاي تکامل یافته فقیري وجود ندارد هیچ کس به ورطه فالکت آنطـور کـه           

بچـه   ٤٠٠سپارد نظیر و کسی از قحطی جان نمی . بسیاري از انسانها سقوط کردند، نمی افتد

نفري که هر روز به علـت فقـر در زمـین از بـین مـی رونـد و        ٠٠٠/٣٠اي که در هر ساعت و 

  .آنچنان که در فرهنگهاي بشري رایج است وجود ندارد» نومیدي آرام  و بی صدا«چیزي بنام 

  .اردوجود ند» فقیر«و » تهیدست«نه، در جامعه انسان هاي تکامل یافته چیزي بنام         

  .چگونه آنها از چنین روندي جلوگیري کرده اند؟ چگونه       

  .با بکارگیري دو اصل کلی          

  .ما همه یکی هستیم -١           

  .آنچه داریم کافی است -٢            

جوامع انسانهاي تکامل یافتـه از کفایـت اشـیاء و هوشـیاري بوجودآورنـده آن آگـاهی                

علت آگاهی انسانهاي تکامل یافته در مورد ارتباط متقابل همه اشیاء باهم هیچ کـدام  به . دارند

هدر نمی رود یا نابود نمی شود و این سبب می شـود بـراي هـر کـس بـه      از منابع طبیعی به 

  .»به اندازه کافی یافت می شود«اندازه غذا و پوشاك باشد بنابراین 
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از % ٩٠وي جدائی و نه وحـدت فیمـابین اشـیاء موجـب     این، به عالوه اصرار بیشتر بر ر        

فقر و بدبختی در زندگی هاي روزمره غم موجود در تاریخ و نافعال شـدن تالشـهاي گذاشـته    

  .در جهت بهتر کردن همه چیز براي همه کس شده است

  .چنانچه شما این کار دو عنصر را تغییر دهید همه چیز تغییر می کند         

  .من می خواهم این کار را انجام دهم ولی نمی دانم چه گونه؟ ابزاري به من بده چگونه؟        

  .بسیار خوب این هم ابزار         

  .»عمل کن به گونه اي که«        

از افراد سعی کـن ایـن چنـین عمـل     . عمل کن به گونه اي که انسانها، همگی یکی هستند          

» خـودت «همـه را بصـورت   . تار در مسائل و مشـکالت همه را بصورت خودت ببین، گرف. کنی

کـه تجربـه اي متفـاوت    » خودت ببـین «هر کسی را به صورت . ببین به دنبال فرصتی مناسب

  .دارد سعی کن از فردا به همه با این دید نگاه کنی با دیدي نو

، »کـافی «اگـر پـول   . بعد، طوري شروع کن گوئی همه چیز به اندازه کافی یافت می شود          

داشتی چه کاري را متفاوت از گذشته انجام می دادي؟ آیا با آزادي » کافی«، وقت »کافی«عشق 

بیشتر سخاوتمندانه ثروت ات را تقسیم مـی کـردي و بطـور مسـاوي بـا همـه برخـورد مـی         

  نمودي؟

سـت  مـورد اسـتفاده اکولوژی  جالب است چون ما با منابع طبیعی مان دقیقاً چنین می کنـیم و          

منظورم این است ما طوري عمل می کنیم که گوئی از هـر چیـز بـه قـدر کـافی      : ها، قرار گرفته ایم

  .وجود دارد

آنچه جالب توجه است این است که شما طوري عمل می کنید که گوئی چیزهـائی را کـه            

ت به آن بنابراین با دق. تصور می کنی سودي نصیب تو می سازد، به اندازه کافی وجود ندارد

محصول چشم دوخته اي، حتی گاهی آنرا احتکار می کنی با منـابع طبیعـی محـیط زیسـت و     
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پس این گمان پیش می آیـد کـه تصـور مـی     . اکولوژي برخوردي فوري و غیر مسئوالنه داري

  .کنی محیط زیست، منابع طبیعی و اکولوژي به تو فایده نمی رساند

  .»از همه چیز به قدر کافی موجود است«که گوئی یا اینکه، طوري رفتار می کنیم         

اگر شما این طرز تلقـی را داشـتید منـابع طبیعـی را بـه گونـه اي       . ولی این طور نیست         

در حال حاضر یک پنجم از مردم جهان از چهار پـنجم منـابع طبیعـی    . یکسان تقسیم می کردید

  .ه وجود نداردو هیچ نشانه اي از تغییر معادل. دنیا بهره می برند

همه چیز به قدر کافی براي همه کس وجود داشت اگر شما این گونه بدون فکر همه منابع         

را صرف تعداد قلیلی افراد بشر نمی کردید و چنانچه بگونه خردمندانه اي از منـابع اسـتفاده   

  .می نمودید بهتر از آنچه اکنون عده قلیلی نابخردانه مصرف می کنند

این حرف همـۀ اکولوژیسـت هـا    . ز منابع استفاده کنید ولی از آنها استفادة بهینه نمائیدا        

  .است

  .تو مرا دچار افسردگی می کنی. دوباره دچار افسردگی شدم        

ابتـداء جـاده بـی رفـت و     تو موجود عجیب غریبی هستی، تو مثل فردي می مانی که در          

در این میان شخصی از راه مـی  . نظر خود را گم کرده استآمدي در حرکت است و جهت مورد 

 .ولی او به جاي اینکـه خوشـحال شـود افسـرده مـی گـردد       .رسد و به او جهت را یاد می دهد

  .عجیب است

حتی تمایل بـه  کسی این مسیرها را انتخاب کند علت افسردگی من این است که بعید می دانم        

می بینم که ما داریم درست بطرف دیوار حرکت می کنیم و ایـن،  . این کار را هم در کسی نمی بینم

  .مرا افسرده می سازد

شما از قدرت مشاهده خود استفاده نمی کنید صدها هزار نفر را می بیـنم کـه بـه هنگـام            

میلیونها مردم را می بینم که حقایق ساده را می . خواندن این سطور فریاد شادي سر می دهند
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. یروي جدیدي را می بینم که در جهت تغییر روند فعلی به شـدت در تـالش اسـت   شناسند و ن

. نظام هاي فکري موجود در حال شکسـتگی اسـت روشـهاي اداري در حـال رهـا شـدن اسـت       

حقایق معنوي در حال بررسی مجـدد مـی   . سیاستهاي اقتصادي در حال تصحیح و بهبود است

  .باشد

  .نژاد تو در حال بیداري است       

همـین کـه تـو وقـایع را     . نیازي نیست با مشاهده و درك این نکات، دچار نومیدي شـوي         

درك کنی و از آن به عنوان سـوختی بـراي راه انـداختن موتـور تغییـر اسـتفاده کنـی جـاي         

  .خوشحالی است

تو کسی هستی که می توانی تفاوتی در آنچـه  . تو مأمور و نماینده تغییر و تبدیل هستی        

  .انسانها در زندگی خود خلق و تجربه می کنند بوجود آوري

  چگونه؟ چه کاري می توانم انجام دهم؟       

و » ما همه یکـی هسـتیم  «نماد آگاهی . نماد تفاوت ایجاد شده باش. تو نماد آن تغییر باش       

  .، باش»یافت می شود) از همه چیز(به اندازه کافی «

  .دنیا تغییر می کند .خودت را تغییر بده        

تو این کتاب و همه صحبت هائی که با من کردي در اختیار داري تـا ایـن را یکبـار دیگـر              

  .بخاطر بیاوري که چگونه می شود نظیر یک انسان تکامل یافته زندگی کرد

رده ما در گذشته هاي دور، همانطور که تو اشاره کردي زنـدگی تکامـل یافتـه اي را تجربـه کـ           

  بودیم اینطور نیست؟

اغلب چیزهائی که در اینجا توصیف می . در دوران گذشته و در تمدن هاي گذشته –آري         

  .گردد توسط نژاد بشري قبالً تجربه شده است
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منظور تو این است که ما بـه ایـن مرحلـه از    . این خبر دوباره مرا دچار تاثر و افسردگی کرد         

  ره سقوط کرده ایم؟ علت این دور خود چرخیدن ها، چه می تواند باشد؟رشد رسیده و دوبا

  .تکامل یک خط مستقیم نیست! تکامل        

تو فرصت داري بهترین تجربه هاي تمدن هاي قدیم را مجدداً خلق کنـی ضـمن اینکـه از              

ـ        . حدوث بدترین ها جلوگیري کنی وژي تـو نبایـد اجـازه دهـی سرکشـی هـاي نفـس و تکنول

تـو مـی تـوانی    . تو می تـوانی متفـاوت عمـل کنـی    . پیشرفته این بار جامعه تو را نابود سازد

تفاوتی بوجود آوري و چنانچه اجازه این کار را بخودت دهی همه چیـز برایـت هیجـان انگیـز     

  .خواهد بود

زده نگاه می کـنم هیجـان   هنگامی که از زاویه جدید به مسائل . بسیار خوب، متوجه شدم        

دوست دارم هر چـه بیشـتر در   . بیشتر توضیح بده. من تفاوتی بوجود خواهم آورد. می شوم

مورد وضعیتی که ما، در تمدن هاي پیشرفته قدیم داشتیم و وضعیتی کـه موجـودات بسـیار    

  .تکامل یافته امروزي دارند، و اینکه چگونه زندگی می کنند، مطالبی را بیاد بیاورم

ت گروههاي بهم پیوسته یا آنچه جهان امـروز مالکیـت اشـتراکی مـی نامـد      آنها به صور        

  .دارد، رها کرده اند» ملت«یا » شهر«زندگی می کنند، ولی اکثر آنها آنچه عنوان 

  چرا؟        

زیرا شهرها خیلی بزرگ شده و جنبۀ پیوستگی خـود را از دسـت داده و درسـت عکـس ایـن             

  .مقصود عمل می کنند

  .بوجود آورده اند» کثرت و شلوغی«، »جوامع به هم پیوسته«آنها به جاي          

در شـهرهاي کوچـک و حتـی روسـتاهاي     ! در سیاره زمین هم وضع به همین صورت است        

  .بزرگ، شما پیوستگی و اشتراك منافع را بیشتر احساس می کنید تا در شهرهاي بزرگ

  .ف میان دنیاي شما و مردم سایر سیاره ها وجود داردآري از آن لحاظ فقط یک اختال       
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  اختالف در چیست؟      

آنها بهتر از شـما آنچـه سـود رسـان و     . ساکنین سایر سیاره ها این را خوب آموخته اند       

  .بهره افزا است مشاهده نموده اند

نها روش زندگی سـالم را  در مقابل ما مرتب شهرها را بزرگتر کرده ایم اگر چه می دانیم که آ       

  .ارائه نمی دهند

  .درست است      

یکـی از پایتخـت هـاي دنیـا بـراي      . ما حتی افتخار میکنیم که به این درجه از اهمیت رسیده ایم      

وهـرکس بـر ایـن    . در فهرست بزرگترین شهرهاي دنیا درآمـد  ١٠به شماره  ١٢نمونه، از شماره 

تبلیغ مـی  اطاقهاي بازرگانی حتی این را ! جشن و سرور داردتصور است که این موفقیت نیاز به 

  !کنند

  .این یکی از نشانگان جامعه ابتدائی است که پس رفت را پیش رفت تلقی می کند        

  .باز مرا افسرده و غمگین کردي       

صـدد خلـق   البته تعداد کثیري از شما دیگر این کار را نمی کنند و تعداد کثیري از شما در        

  .هستند» مورد نظر«مجدد جوامع اشتراکیِ 

پس آیا تصور می کنی ما باید شهرهاي بسیار بـزرگ را رهـا کـرده بـه شـهرهاي کوچـک و              

  .دهات برگردیم

  .کار من صرفاً یک مشاهده است. من چیزي را به چیز دیگر ترجیح نمی دهم          

و در مـورد ایـن کـه چـرا مـا بـه شـهرهاي بزرگتـر و         در این صورت مشاهده ت. مثل همیشه        

  بزرگتر کوچ می کنیم اگر چه عمالً این کار به سود ما نیست؟ چیست؟
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چون بسیاري از شما نمی بینید که این کار به صالح شما نیست شما تصـور مـی کنیـد              

ـ     ط مشـکالتی  که تشکل، در شهرهاي بزرگ، مشکل شما را حل می کند، در حـالی کـه ایـن را فق

  .بوجود می آورد

شـغل هسـت، وسـایل تفـریح و      –واقعیت این است که در شهرهاي بزرگ خدمات هست          

ولی اشتباه شما در ایـن اسـت   . دهات پیدا نمی شودسرگرمی هست، که در شهرهاي کوچک و 

  .که این قبیل چیزها را ارزشمند می بیند در حالیکه زیان آور هستند

تـو االن بـه ایـن موضـوع     . وجه شدم تو از گفتن این مطالب قصد و منظـوري داشـتی  حاال مت       

  .مرتکب شده ایم» اشتباهی«اشاره کردي تو گفتی که ما 

  –اگر تو درجهت سن خوزه حرکت کنی        

  .باز ما به جاي گذشته برگشتیم      

بنـامی و مـن   » ترجیحات«و بیان حقیقت را » قضاوت«خوب، تو اصرار داري مشاهده را          

بنـابراین  . می دانم که تو بدنبال دقت عمل بیشتري در ارتباطات، درك خود، از مسـائل هسـتی  

  .ناگزیریم توجه تو را هر بار به این موضوع جلب نمایم

اگر تو در جهت سن خوزه حرکت کنی و در عین حال ادعا کنی که قصـد داري بـه سـیاتل           

تو اشـتباه  «عابري که تو مسیر را از او پرسیده اي بتو تذکر دهد که  آیا غلط است اگر. بروي

  .خود را بیان کرده» ترجیح«آیا آن عابر » کرده اي؟

  .تصور نمی کنم       

  تصور نمی کنی؟        

  .بسیار خوب آن عابر ترجیحی قائل نشده        

  در آن صورت چه کاري انجام داد؟      

  .ست بود بیان کردهاو صرفاً آنچه در     
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  .عالی شد، حاال متوجه شدي       

ولی تو به این موضوع قبالً هم اشاره کردي پس چرا من بطور مکرر به ایـن موضـوع کـه تـو            

  قضاوت می کنی و ترجیح می دهی بر می گردم؟

چون این همان خدائی است که اسطوره شناسی شما از آن پشتیبانی می کنـی و تـو هـر           

وقت بخواهی مرا متهم به قضاوت کردن یا ترجیح دادن می کنی، عالوه بر آن اگر من ترجیحی 

قائل می شدم، این کار تو را آسان تر می کرد تو دیگر مجبور نبودي با کشف حقایق به نتیجـه  

  .تو کاري را انجام می دادي که من از تو می خواستم انجام دهی. گیري برسی

م براي درك آنچه من می گویم وجود ندارد چون تو هزاران سال اسـت کـه   البته، راهی ه        

حرف مرا باور نکرده اي بنابراین چاره اي نداري جز اینکه متکی بـه افـرادي باشـی کـه ادعـا      

ولی ان خـود  . دارند درسهائی بتو می آموزند، که زمانی که با من در ارتباط بودند، آموخته اند

پـس تـو   . دازه موهاي سر تو مربی و تعالیم گوناگون وجود داردمسئله ساز است، چون به ان

  .دقیقاً همان جائی هستی که شروع کردي و لذا باید به نتیجه گیري خودت برسی

و چرخه بدبختی کـه مـا، بـراي نـژاد     ) داالن پر پیچ و خم(» فاز«آیا راهی براي خروج از این         

  ن مشکل روزي حل خواهد شد؟بشري بوجود آورده ایم وجود دارد؟ آیا ای

تو فقـط بایـد مهارتهـاي مشـاهده     . »به آن خواهی رسید«وجود دارد و توهم » راه حلی«        

. می نامنـد » تکامل«این را . چه چیز به تو کمک می کند تو فقط باید ببینی. خود را افزایش دهی

له، فقـط موضـوع   نمی توانی شکست بخوري مسئ» به هدف نرسی«تو نمی توانی » در واقع«

  .چه موقع به هدف رسیدن است نه آیا می رسی یا نمی رسی

  ولی آیا ما وقت را از دست نمی دهیم؟        

اگر تو تصمیم داري به راه حلی در این سیاره و بـا   –او چنانچه محدودیت تو این است          

  .برخورداري از پشتیبانی آن انجام دهی پس بهتر است عجله کنی
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  .ولی ما چگونه می توانیم تندتر برویم؟ لطفاً ما را کمک کن      

  پس تصور می کنی هدف از این گفتگو چیست؟. من می خواهم به تو کمک کنم       

تو اشاره کردي که در فرهنگهـاي بسـیار تکامـل یافتـه در     . خوب پس ما را بیشتر مدد برسان       

  .را رها کرده اند چرا این کار را کردند »ملت ها«سیاره اي دیگر، موجودات، مفاهیم 

چون متوجه شدند آنچه تو ناسیونالیسم می نامی بـرخالف اولـین اصـل هـدایت کننـده              

  .همه ما یکی هستیم: است

  .تنازع بقا: از طرف دیگر عنوان ناسیونالیسم از دومین اصل هدایت کننده پشتیبانی می کند       

  .استدقیقاً این طور          

به دلیل حفظ بقا و امنیت، تو خود را در بطن ملت ها قـرار مـی دهـی، ولـی عکـس آنچـه ادعـا              

  .داري عمل می کنی

موجودات بسیار تکامل یافته بصورت ملت به یکدیگر نمی پیوندند آنها فقط به یـک ملـت بـاور           

  .دارند

  .تشکیل داده اند» مان پروردگاریک ملت را تحت فر«تو می توانی ادعا کنی که آنها       

  چه عالی، ولی آیا همه آنها از نعمت آزادي و عدالت برخوردارند؟       

هسـتند، و تکامـل یعنـی     –نکته دراینجا است که همه نژادها و گونه هـا در حـال تکامـل            

ـ    –بکارگیري آنچه در خدمت شما است و پدیـد آوردن تغییـرات رفتـاري     ت ظـاهراً در یـک جه

  .حرکت دارد و راه دیگري را ادامه نمی دهد، در جهت وحدت و دوري جستن از تفرق و جدایی

جاي تعجب نیست چون وحدت، حقیقت نهائی است و تکامـل صـرفاً واژه مترادفـی بـراي             

  .حرکت به سوي حقیقت است

دن تغییـرات  مشـاهده آنچـه بـه شـما کمـک مـی کنـد و پدیـد آور        «ضمناً متوجه شـده ام کـه          

  .نیست» تنازع بقا«ظاهراً بی شباهت به عبارت » رفتاري
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  .همین طور است         

پس اکنون وقت آن فرارسیده به این درك و مشـاهده برسـی کـه تنـازع بقـائی در کـار                

نیست بلکه کل گونه ها محکوم به نابودي است، یعنی در واقع، خود را نـابود کـرده بـه علـت     

  .داده است» عنوان اصل«فرایند، اینکه به 

  .تو مرا گیج کردي       

نامیده می شود؟ اصلی که فرایند را هدایت مـی کنـد چیـزي اسـت کـه جریـان       » تکامل«فرایند        

  تکامل را هدایت می کند؟

را بـا  » اصـل «و » فراینـد «ولی . این یک فرایند است» تنازع بقا است«تو حق داري، تکامل        

  .وط نکنهم مخل

، اصل هدایت »تنازع بقا«اگر تکامل و تنازع بقا مترادف هم هستند و اگر تو ادعا داري که         

  .»اصل هدایت کننده تکامل، خود تکامل است«کننده است، مثل این می ماند که بگوئی 

د را جریـان تکامـل خـو   با این وجود، این اظهار نظر نژادي است که نمی داند مـی توانـد            

این اظهار نظر گونه اي است که تصور می کند فقط می تواند مشـاهده گـر تکامـل    . کنترل کند

نـه  » ادامـه دارد «فراینـدي اسـت کـه    » تکامـل «خود باشد چون اکثر مردم تصور می کنند کـه  

  .فرایندي که بشر طبق اصول خاصی آنرا هدایت می کند

تکامل، به تکامـل مـی رسـیم ولـی     .... ر اساس اصل بنابراین، گونه اعالم می کند که ما ب         

  .هرگز نمی گویند که آن اصل کدام است، چون فرایند را با اصل مخلوط کرده اند

ولی فراینـدي کـه گونـه روي آن کنتـرل دارد      –گونه اي که میداند تکامل یک فرایند است         

لی را انتخاب کرده کـه بـا کمـک آن    اشتباه نکرده است، بلکه آگاهانه اص» اصل«را با » فرایند«

  .بتواند فرایند را هدایت کند

  .این را تکامل آگاهانه می نامند و گونه تو اکنون به آن مرحله رسیده است          
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اکنون دوست دارم به بحث مان در مـورد موجـودات   . این بینش و بصیرتی اعجاب انگیز بود        

چگونه به وضع خود سازمان می دهند، اگـر بصـورت ملـت در    این موجودات . تکامل یافته برگردم

  نیامده اند چگونه خود را اداره می کنند؟

بـرعکس، آنهـا   . اسـتفاده نمـی کننـد   » اولین اصل هدایت کننده«به عنوان » تکامل«آنها از        

آنها به سادگی دریافتـه انـد کـه همگـی یکـی      . اصلی بر پایه مشاهده محض بوجود آورده اند

تند، لذا مکانیزم هاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و الهـی وضـع و تـدوین کـرده انـد کـه       هس

  .اولین اصل را تقویت نه تضعیف می کند

  در دولت این اصل چگونه عمل می شود؟       

  وقتی تو فقط یکی هستی چگونه برخودت حکومت می کنی؟        

  .مجدداً تکرار کن       

ی هستی که حضور داري، چگونه رفتار و کردار خـودت را کنتـرل مـی    وقتی تو تنها کس        

  کنی؟ چه کسی رفتار تو را کنترل می کند؟ چه کسی، جدا از خودت؟

» هیچکس جـز مـن  «هیچکس، وقتی تنها هستم، فرض کنیم اگر در جزیرة دور افتاده اي بودم         

م، می خوردم، لباس می پوشـیدم و هـر   رفتار مرا نمی توانست کنترل کند، من آنطور که مایلم بود

  .کاري دلم می خواست انجام می دادم

مثل همیشه تو همه خردهاي مورد نیاز را در اختیار داري قبالً هم گفتم، تو چیـزي نبایـد           

  .یاد بگیري فقط باید بخاطر بیاوري

خت میوه می چیننـد، و از  آیا تمدن هاي پیشرفته این چنین هستند؟ عریان راه می روند، از در       

  !چوب قایق می سازند؟ این ها بیشتر به اقوام وحشی شباهت دارند

  .و ضمناً نزدیکتر به خدا –تصور می کنی که چه کسی شادتر است         

  .قبالً هم در این مورد صحبت شد         

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://www.irpdf.com/
http://www.irpdf.com/


 
٢٧٩ 

مـی کنـد    این یکی از نشانه هـاي فرهنـگ ابتـدایی اسـت کـه تصـور      . آري صحبت شده         

  .سادگی، وحشی گري، و پیچیدگی نشانه پیشرفت است

  .آنهائی که بسیار پیشرفته هستند، تصوري کامالً معکوس دارند. جالب است        

  .به هر حال همه فرهنگ ها، فرایند تکامل است، در حال حرکت به سوي پیچیدگی روز افزون        

تناقض هـاي ربـانی هـم    وجود در اینجا باالترین  حرف تو به عبارتی درست است، با این       

  .وجود دارد بزرگترین پیچیدگیها، باالترین سادگی است

باشد، طرح آن ساده تـر اسـت در واقـع شـکوه آن حاصـل      » پیچیده تر«هر چقدر نظامی        

  .سادگی است

در سـادگی  پیر طریقت این را درك می کند به همین علـت، موجـود بسـیار تکامـل یافتـه              

نظـام  . به همین دلیل نظامهاي بسیار پیشرفته هم کامالً ساده می باشند. محض زندگی می کند

هاي تکامل یافتۀ دولتی نظام هاي تکامل یافته، آموزشی، اقتصادي یا مذهبی به گونه اي کامـل  

  .و شکوهمند ساده می باشند

دن مشـاهده نمـی شـود بلکـه خـود      در نظامهاي تکامل یافتۀ اداري آثاري از حکومت کـر         

  .مختاري وجود دارد

  .درست مثل اینکه فقط یک انسان وجود داشته باشد       

  .و این همه چیزي است که هست        

  .که فرهنگهاي تکامل یافته درك می کنند        

  .دقیقاً این طور است       

  .سعی می کنم همه را یکجا جمع کنم       

  .خوب وقت زیادي باقی نماندهبسیار        

  .تو باید بروي      
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  .گفتگوي ما خیلی طوالنی شد       

  

  

من سواالت زیادي در مورد موجودات تکامـل یافتـه دارم   ! صبر کن تو االن نمی توانی بروي        

ن جنـون،  آیا آنها ما را از ای دهند؟» نجات«آیا امکان دارد آنها روزي در زمین ظاهر شوند تا ما را 

با آوردن تکنولوژي جدید با کنترل کردن سیاره، پاك کردن محیط، مهار کردن انرژي خورشـیدي،  

  تنظیم کردن هوا، درمان بیماریها و آوردن کیفیت بهتر زندگی، نجات می دهند؟

ـ  . شما احتماالً مایل نیستید چنین اتفاقی بیافتد         ا انسانهاي تکامل یافته این را می داننـد آنه

کـه از آنهـا خـدا     –میدانند که چنین دخالتی فقط سبب می شود تو به تبعیـت آنهـا در بیـابی    

  .بسازي، نه خدائی که در حال حاضر ادعا داري تابع و فرمانبردار او هستی

فرهنگهـاي بسـیار   حقیقت این است که تو تـابع کسـی نیسـتی و ایـن چیـزي اسـت کـه                

جدیدي را به تو ارائه دهند ایـن بـه گونـه     نچه آنها تکنولوژيپیشرفته بتو خواهند فهماند چنا

اي خواهد بود که به تو اجازه می دهد قدرت و استعدادهاي بالقوه خود نه متعلق بـه دیگـران   

  .را بشناسی

بطور مشابه اگر موجودات تکامل یافته قرار باشـد بـا تـو تعلیمـات و آموزشـهایی را در              

صورت خواهد بود که به تو اجازه می دهـد حقـایق مهمتـر، قـدرت هـا و      میان بگذارند، این به 

  .استعدادهاي بالقوه خود را ببینی و از مربیان خود خدانسازي

  .خیلی دیر شده چون، عنقریب این کار را کرده ایم        

  .متوجه شده ام          

بنام مسیح، حتـی کسـانی کـه     این سبب شناخت یکی از بزرگترین تعلیم دهندگان شده، مردي        

   .به بزرگی و اهمیت تعلیمات او اذعان دارندنساختند از او خدا 

١٩ 
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  .تعلیماتی که مقدار زیادي از آن تحریف شده        

  .آیا مسیح یکی از موجودات بسیار تکامل یافته نبود       

  تو چه تصوري از او داري؟          

  .یوگانانداساماهااودا، کریشنا، موسی، باباجی، ساي بابا و پاراو انسان بزرگی بود نظیر ب        

  .و  تعداد زیاد دیگري که نامی از آنها نبردي         

  آیا مسیح از فضا نیامد؟        

  .همه شما از فضا آمدید         

  منظورت چیست؟       

  .ی باشیدشما ساکن و بومیِ سیاره اي که اکنون وطن خود می نامید نم         

  ما نیستم؟       

که شما از آن ساخته شده اید بطور عمد در روي سیاره گذاشته شـد،  » ماده ژنتیکی«نه،         

عناصري که به زندگی تو شـکل بخشـیده انـد از    . ولی این عمل بطور تصادفی صورت نگرفت

خیلی مهم تـر از  نقشه اي در کار بود چیزي . طریق فرایند نیک بختی بیولوژیکی شکل نگرفتند

آیا تصـور مـی کنـی بیلیونهـا واکـنش بیوشـیمیایی کـه        . این ها در اینجا دست اندرکار است

صورت گرفته تا حیات به صورت فعلی در روي سیاره ظاهر شود، همه بطور تصادفی بـوده  

است؟ آیا این نتیجه را، حاصل یک زنجیر تصادفی از رویدادهاي تصادفی که نتیجـه نیکـوئی   

  .صادف به بار آورده، می دانیبرحسب ت

  .قبول دارم که نقشه اي در کار بود، طرح الهی. البته که نمی دانم        

  .خوب حاال که درست متوجه شدي بدان که همه چیز ایدة من، نقشۀ من و فرایند من بود         

  منظورت این است که تو در فضا هستی؟        

  تجو می کنی به کجا نظر می اندازي؟بطور سنتی وقتی مرا جس         
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  .به باال        

  چرا به پائین نه؟          

  .نمی دانم؛ اصوالً براي به یاد آوردن تو همه به باال به بهشت نگاه می کنند       

  آیا من از آنجا می آیم؟        

  .حدس می زنم        

  آیا این، از من یک فرد فضایی می سازد؟        

  نمی دانم، آیا اینطور نیست؟        

  اگر من یک فرد فضایی هستم آیا این از شأن خدائی من کم می کند؟         

  .نه تصور نمی کنم        

  و اگر من خدا هستم پس نمی توانم فرد فضائی باشم؟          

  .تصور میکنم همه چیز بستگی به توصیف ما از تو داشته باشد        

نیستم بلکه یک نیرو، یک انـرژي  » انسان«ور است اگر تصور کنی که من بهیچ وجه چط         

  .حاال چه می شود اگر من در همه جا باشم. در عالم هستی هستم

  .به این قبالً هم اشاره کردي        

  درست است آیا به این باور داري؟          

  .حضور دارددر همه جا آري حداقل به این معنا که خداوند         

  بسیار خوب آیا تصور می کنی چیزي به نام انسان هاي فضائی وجود داشته باشد؟        

  منظورت انسان هائی است در فضاي کیهانی؟       

  .آري         

مسـلم مـی   را تأیید کـردي  همیشه هم این را باور داشتم و حاال که تو آن . باور دارم –آري         

  .ددانم که وجود دارن
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  سوال من این بود که آیا مسیح انسان فضائی بود؟. تو از سؤال من دور شدي        

منظورم این است که آیا او از عـوالم بـاال آمـده، یـا در     . تصور می کنم منظورم را می فهمی        

  زمین متولد شد؟

رها کن به هم ایـن  باز سؤالی کردي که جواب آن این است، یا آن است، این یا آن است را          

  .و هم آن بچسب

  دارد؟» خون متعالی«منظورت این است که مسیح در زمین متولد شده ولی روح و        

  چه کسی به او جان بخشید؟         

تعدادي از مردم می گویند که حاملگی مریم نیز از خطا بود آنهـا عقیـده دارنـد فرشـته اي بـه             

یح توسط روح مقدس درست شده و توسط مریم با کـره بـه دنیـا    مالقات حضرت مریم آمد و مس

  .آمد

  فرشته اي که با مریم مالقات کرد از کجا آمد؟        

  .از آسمان       

  گفتی از آسمان؟        

  .گفتم از آسمان از عوالم باال، از جانب خداوند       

  لم باال است؟آیا تو چند لحظه پیش قبول نکردي که خداوند از عا         

و چون انسـان هـاي عـوالم دیگـر بخشـی، از کـل       همه چیز است ما توافق کردیم که خداوند        

خداونـد  . هستند خداوند هم موجودي آسمانی است به همان معنی کـه خداونـد جزئـی از مـا اسـت     

   .خداوند در همه ما حضور دارد. همه چیز است

  .قات کرد از عالم دیگري آمده بود، از عالم باالخوب پس فرشته اي که با مریم مال        

  .آري        

  .از عالمی در درون خودت چون بهشت در درون تو است       
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  .من چنین چیزي نگفتم      

  .پس از اقلیمی در درون عالم هستی       

  .من این را هم نگفتم       

  پس از کجا، از یکی از عوالم باال؟      

  .ي با کلمات بازي می کنیتو دار      

  .من در صدد هستم با استفاده از زبان خودت، تو را به فهم و درك جدیدي برسانم       

بسیار خوب پس تو می گوئی که مسیح پدري از عوالم باال داشت بنابراین ضمن اینکه انسـان         

  بود موجودي تکامل یافته هم بود؟

ماري قبالً در سیاره شما قدم گذاشتند و تعـدادي هـم هنـوز    انسان هاي تکامل یافته بیش        

  .وجود دارند

  پیدا می شوند؟» میان ما بیگانه هایی«منظورت این است که        

و بیگانه اي هم در زمین وجود . چیز ناآشنا و بیگانه اي در رابطه با خداوند وجود ندارد         

کی باشـیم هـیچ یـک از مـا بـراي دیگـري بیگانـه        همه ما یکی هستیم چنانچه همه ما ی. ندارد

بـا خـدا   ( فرایند به خاطر آوردن . تعدادي از این افراد بیش تر از دیگران به خاطر دارند. نیست

شـما همـه موجـودات    . فرایندي است که شما آنرا تکامل می نامید) یکی شدن، با همه یکی شدن

افتـه انـد یعنـی چیزهـاي بیشـتري را بـه       در حال تکامل هستید تعدادي از شما بسیار تکامل ی

شما حقیقت ذات خود را می شناسید مسیح هـم مـی شـناخت و آن را اعـالم     . خاطر می آورند

  .کرد

مسیح می خواست به عنوان یک الگو، انسان ها را هدایت کند و به همین دلیـل هـم گفـت            

بـه مفهـومی کـه همـه شـما      » مرا دنبـال کنیـد  «منظور این نبود که . »من راه و زندگی هستم«

او . پیروان او شوید بلکه به این معنی که همه الگوي او را دنبال کنند و با خداوند یکـی شـوند  
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ساده تـر از ایـن او نمـی توانسـت     . »من هستید برادران«و شما » من و پدر یکی هستیم«گفت 

  .منظور خود را برساند

رباره موجوداتی از سیاره هاي دیگر برایم بگـوئی  بسیار خوب، اکنون آیا می توانی مطالبی د       

آنها چه می پوشند، چگونه ارتباط برقرار می کنند، خواهش می کنم نگـو کنجکـاوي مـن بیهـوده و     

  .قبالً هم گفتم که ما می توانیم از این داده ها چیزي یاد بگیریم. بی ارزش است

نها لباس می پوشند و بـه شـکل آنهـا    در فرهنگهاي تکامل یافته، موجودات بصورت انسا         

انسـانهاي تکامـل یافتـه در    . می نامید» خانه«یا » ساختمان«که شما ... در جعبه زندگی نمیکنند

فضاهاي طبیعی زندگی می کنند، و زمانی در جعبه می روند که شرایط جوي نامسـاعد باشـد   

مراقـب و مواظـب محـیط    چون انسان هاي بسـیار تکامـل یافتـه    . که این بندرت اتفاق می افتد

  .زیست بوده به آن توجه کامل دارند

آنها بـا  . آنها ضمناً این را میدانند که با محیط زیست در چیزي بیشتر از فضا یکی هستند        

یک موجود تکامل یافته هرگز نمی تواند بفهمد به چـه دلیـل   . محیط خود رابطه اي متقابل دارند

نرا از بین می برید، که از شما حمایت می کند و لذا این طـور  شما به چیزي صدمه می زنید یا آ

نتیجه گیري می کند که شاید شما نمی دانید که این محیط زیست است که از شما حمایـت مـی   

  .کند و اینکه شاید مهارتهاي مشاهداتی شما خیلی محدود است

ـ           اس بـا یکـدیگر ارتبـاط    در مورد برقراري ارتباط، موجودات تکامل یافته از طریق احس

برقرار می کنند آنها نسبت به احساسات خود و اطرافیان آگاهی دارند و هیچکس احساسـاتش  

  .را پنهان نمی کند

چون این عمل را نابخردانه می دانند که کسی احساساتش را پنهان کند و بعد شکایت کند         

  . که کسی متوجه نیست او چه احساسی دارد
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هـدف از  . ات، زبان روح است و موجودات بسیار تکامل یافته این را درك می کننداحساس        

استنباط در جامعۀ موجودات تکامل یافته شناخت حقیقت وجودي یکدیگر است بنابراین بـراي  

  .و دروغ گوئی واقعاً قابل درك و فهم نیست» دروغ«یک  موجود تکامل یافته یا مفهوم 

موجـودات  . ته نه تنها حقیقت می گوید بلکه خودش عین حقیقت استیک موجود تکامل یاف        

تکامل یافته در گذشته هاي بسیار بسیار دور آن زمان که زبان بصورت فعلی رایج نبود، مـی  

  .شما هنوز این را در جامعه خود نیاموخته اید. دانستند که کذب و دروغ عمل نمی کند

ایـن بـاور    بسـیاري از شـما بـر   . س پرده پوشی استدر سیاره شما اکثر چیزها بر اسا        

هستید که، آنچه از یکدیگر پنهان نگاه داشته می شود، و نه آن چیزي که به یکدیگر می گویند، 

بنابراین، پنهان کاري به صورت یک رسم اجتماعی، اصـل و  . سبب ادامه روند زندگی می شود

  .ضابطه اخالقی و بصورت اصل پنهان کاري در آمد است

براي نمونه فرهنگهاي قدیمی و بومی ها به چنـین  . البته این در مورد همه صادق نیست         

اصولی پایبند نیستند و بسیاري از افراد جامعه امروزي حاضر بـه قبـول چنـین رفتارهـائی     

  .نمی باشند

اي شـما،  ولی حکومت و دولت و تجار از این قانون تبعیت می کنند و بسیاري از رابطه ه        

آنچنان موضوع پذیرفته شده  –دروغ در مورد مسائل کوچک و بزرگ . منعکس کننده آن است

از مردم در مورد دروغ گویی دروغ می گویند نظیـر داسـتانی کـه     اي است که حتی بیشماري

پادشاه لباس نپوشیده بود و مردم و اطرافیان شهامت راستگویی نداشتند، شما حتـی تظـاهر   

  .ضوع به این شکل نیست، و با این کار حتی به خودتان هم دروغ می گوئیدمیکنید که مو

  .این را قبالً هم گفته بودي        
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آري می خواهم تکرار کنم چون اگر واقعاً درصدد هستی آنطور که ادعا داري، چیزهـا را           

گهـاي بسـیار   اخـتالف میـان فرهنگهـاي بشـري و فرهن    : تغییر دهی باید این نکته را درك کنی

  .تکامل یافته این است که موجودات بسیار تکامل یافته

  .با دقت فراوان هر پدیده را مشاهده می کنند -١         

  .ت ارتباط برقرار می کنندیبا صداقت و صمیم -٢         

 این یکـی از تغییـرات  . می بینند و آنچه را الزم است بیان می کنند» عملی است«آنچه را          

جزئی و در عین حال عمیق است که به گونه وصف ناپذیري زندگی بر روي سـیاره را بهبـود   

  .می بخشد

نظیـر  » بایـدهاي اخالقـی  «در چنین جـوامعی  . و در اینجا مسئله اخالقیات مطرح نیست         

   .جوامع انسانی وجود ندارد

  انسانها تکامل یافته پایبند اخالقیات نیستند؟        

نه به شکلی که تو درك می کنی چون این عقیده که عده اي قوانین را وضع کنند و عـده           

اي دیگر آنها را بکار ببرند، برخالف این اصل که هر موجودي یگانه و مسئول نهـائی رفتـار و   

  .کرداري است که از خود نشان می دهد چه بد، چه خوب

ی چرخد که چه چیز منافع همگـان را در بـر   موضوع در آن جوامع همیشه بر محور این م        

  .غلط استمی گیرد، نه اینکه چه کاري درست و چه کاري 

ولی آیا این، همین مفهوم را القا نمی کند؟ آیا آنچه ارزش انجام دادن دارد ما درسـت و آنچـه         

  .ارزش انجام دادن ندارد، غلط نمی نامیم

رم را افزوده اي، مفاهیمی که براي موجـودات بسـیار   توبه این عناوین احساس گناه و ش        

داده اي، نـه بـه دلیـل    » نادرسـت «و تو به بسیاري از چیزها عنوان . تکامل یافته ناآشنا است
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 –بلکه به دلیل اینکه تو تصور می کنـی آن کـار نامناسـب اسـت      »عملی نیست«اینکه آن کار 

  :گاهی نه بنظر تو بلکه به نظر خداوند

اسـت در  » نادرسـتی «ان صادقانه احساسات، اغلب از نقطه نظر جامعه انسـانی، کـار   بی        

چـون آگـاهی داشـتن از    . حالی که یک موجود تکامل یافته هرگز به چنین نتیجه اي نمی رسـد 

بنابراین یـک موجـود تکامـل    . احساسات افراد، زندگی را در آن جامعه یا گروه آسان می سازد

را مخفی نمی کند و از نظر اجتماعی هم ایـن کـار را درسـت نمـی     یافته هرگز احساسات خود 

  .داند

مخفی نگاه داشتن احساسات غیر ممکن است چون یک موجـود تکامـل یافتـه ارتعاشـات             

رسیده از موجود  دیگر را فوراً دریافت می کند، همانطور که شما حضور هـوا را هنگـام ورود   

امل یافته افکار و تجربیات طرف مقابل خود را حس مـی  به اطاقی حس می کنید، یک موجود تک

  .کند

بـین موجـودات بسـیار    » ارتباط تلپاتیـک «استفاده از کلمات، به ندرت صورت می گیرد،         

رابطـه اي بـین    –تکامل یافته همواره رایج است در واقع مقدار و درجه اي کـه یـک گونـه یـا     

بستگی دارد کـه گونـه نیـاز دارد از کلمـات بـراي       اعضاء همان گونه تکامل یافته به درجه اي

  .انتقال احساسات، آرزوها یا اطالعات استفاده کند

قبل از اینکه تو سؤالی را مطرح کنی، بلی انسانها هم می توانند این ظرفیـت را در خـود            

شـمار   هزاران سال پیش این امري طبیعـی بـه  . باال ببرند، همانطور که عده اي موفق شده اند

البته بسیاري از شما بـه شـکل زیبـاتري از    . می آمد تا اینکه زبان و کلمات رایج و متداول شد

این بویژه میان عشاق متداول است و . ارتباط بر گشته اید، ارتباطی که دقیق تر و باشکوه تر

  .توجه و عالقه، ارتباط بوجود می آورد: تأیید کننده حقیقت مهمی است
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به این موضوع برگردم، تو اشاره کردي که در این جوامع قانون بـه شـکلی کـه در     اجازه بده       

  حال اگر کسی طبق قانون عمل نکند چه خواهد شد؟. جوامع بشري مطرح است وجود ندارد

فقط توجه داشتن به آنچـه هسـت و آنچـه    . در این جوامع محاکمه، یا تنبیهی وجود ندارد       

به سود فرد هم  م است و وقتی چیزي به نفع گروه نیست، طبیعتاًبه سود همگان می باشد، مه

همه موجودات تکامل یافته در عنفوان . نمی باشد چون فرد حکم گروه و گروه حکم فرد را دارد

جوانی این را یاد می گیرند، بنابراین به ندرت اتفاق می افتد از موجودي عملی سر بزند که به 

  .سود همگان نباشد

   اگر خطایی از کسی سر بزند؟حاال       

خیلی ساده به او اجازه داده می شود رفتار خود را صحیح کند و ضمناً از نتایج کـارش          

  .آگاه شود

  او این ها را در کجا می آموزد؟ در مدرسه؟        

آموزشـی وجـود دارد کـه    صرفاً یک روند . در این جوامع وجود ندارد» مدرسه«سیستم          

 .»این کار چه فوایدي را در بر دارد«و » چه کاري انجام دهد«ق آن به بچه آموخته می شود طب

البته پـدر و مـادر در هـر موقـع     . بچه توسط بزرگترها و نه پدر و مادر اصلی بزرگ می شود

  .اراده کنند می توانند به دیدن بچه رفته یا در کنار او باشند

می نـامی بچـه خـودش برنامـه درسـی اش را      ) ان یادگیريیا زم(» مدرسه«در آنچه تو          

تعیین می کند به این شکل که تصمیم می گیرد چه مهارت هائی را کسب کنـد نـه اینکـه بـه او     

و مهارتهـاي  . بنابراین انگیزه در باالترین سطح ممکن است. دیکته شود چه کاري را انجام دهد

  .ی شوندزندگی به سرعت و به آسانی و شادمانه آموخته م
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قانون سه ضلعی چیزي نیست که با فشار بر بچه تحمیل شود، بلکه چیزي است که بچه         

از طریق مشاهده رفتـار بزرگترهـا کـه     –تقریباً از طریق شنوایی  –مشتاقانه اختیار می کند 

  .بهترین الگو براي بچه هستند

ائه می دهند که دقیقاً مخالف چیـزي  برخالف جامعۀ شما که پدر و مادر الگویی به بچه ار        

است که آرزو دارند بچه یاد بگیرد، در فرهنگ هاي تکامل یافته، بزرگترهـا درك مـی کننـد کـه     

  .بچه ها کاري انجام می دهند که بزرگترهاي آنها انجام می دهند

ـ              رار هرگز اتفاق نمی افتد که پدر و مادري بچه خود را ساعت هـا در مقابـل دسـتگاهی ق

براي موجودات تکامـل یافتـه چنـین    . دهند که رفتارهائی را که والدین دوست ندارند، بیاموزد

  .رفتاري غیرقابل فهم است

ضمناً براي این پدر و مادر باز هم غیرقابل فهم است که چطور اگر رفتار ناشایسـتی بـه            

  .می شوندعلت مشاهده آن تصاویر از بچه سربزند، آنها دچار حیرت و ترس 

باز هم تکرار می کنم که تفاوت میان موجودات تکامل یافته و جامعۀ بشري در یـک اصـل           

  .که ما آنرا مشاهده واقع بینانه می نامیم. بسیار ساده است

در جوامـع بشـري   . در جوامع تکامل یافته موجودات آنچه را می بینند عنوان مـی کننـد           

  .می بینند نفی می کنند بسیاري از مردم آنچه را

آنهـا  . آنها می بینند تلویزیون بچه هاي آنها را گمراه می کند و به روي خود نمـی آورنـد          

به خورد بچه ها می دهد و بـه روي  » سرگرمی«می بینند برنامه ها خشونت و جنایت را بنام 

  .خود نمی آورند

آنهـا  . رساند و تظاهر می کنند کـه نمـی زنـد   آنها می بینند که تنباکو به بدن صدمه می          

پدري را می بینند که الکلی و بدرفتار است و کل خانواده آنرا انکار می کند، و اجازه نمی دهند 
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آنها می بینند که دولت ها بیشتر سرکوب می کنند تـا کمـک، و   . کسی حرفی در این مورد بزند

  .به روي خود نمی آورند

عمومی را می بینند که دقیقاً یک نظام مراقبت از مریضی است، نظامی  آنها نظام بهداشت        

که یک دهم از منابع خود را صرف جلوگیري از بیماري و نه دهم از آن را صـرف درمـان مـی    

کند و انکار می کند که انگیزه سودجویی عاملی است که هرگونه پیشرفتی در زمینۀ آمـوزش  

ه رفتـار کننـد، بخورنـد، و زنـدگی کننـد بـه گونـه اي کـه         به مردم را در رابطه با اینکه چگون

  .سالمتی را افزایش دهند و بهبود بخشند، را متوقف می سازد

آنها می بینند که خوردن گوشت حیواناتی که به آنها غذاهاي آغشته بـه مـواد شـیمیایی            

  .د انکار می کنندزیان آور است، ولی آنچه می بیننداده شده، بهداشتی نیست و براي سالمتی 

تلویزیونی که به خـود جـرأت داده انـد    » شوهاي«آنها گویندگان . آنها از این هم بدتر می کنند       

می دانی کتابی هسـت کـه کلیـه مسـائل مربـوط بـه       . این مسائل را عنوان کنند به محاکمه می کشند

» ی بـراي آمریکـاي جدیـد   پرهیـز غـذای  «تغذیه را با روشن بینی عمیقی مطرح می کند عنوان کتاب، 

  .جان رابینزاست نوشتۀ 

انکار می کنند که واقعیـت را  . مردم این کتاب را می خوانند و نفی می کنند، انکار می کنند        

آنها نه تنهـا مشـاهدات   . اکثر نژاد شما در انکار بسر می برند. نکته در همین جا است. می گوید

ا نفی می کنند، بلکه آنچه خودشان شاهد آن هستند، را و داستان هاي دردناك اطرافیان خود ر

  .هم، نفی می کنند

آنها آنچه را هست مشاهده می کننـد و  . موجودات تکامل یافته هیچ چیز را نفی نمی کنند         

. استفاده از این ابزار ساده، زندگی را ساده مـی سـازد  . را هم می بینند »مزایاي انجام آن کار«

  .احترام گذاشته می شود به این فرایند

  این فرایند چگونه عملی می باشد؟        
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همه چیز بستگی بـه  . براي پاسخ به این سؤال ناگزیرم حرفی که قبالً زدم باز تکرار کنم         

  .برداشت وطرز فکري دارد که تو از خودت داري، و آنچه را سعی داري انجام  دهی

أم با آرامش، شادي و عشـق اسـت، خشـونت در آن راهـی     چنانچه هدف تو یک زندگی تو       

  .ندارد

اگر هدف تو ادامۀ زندگی توأم با سالمتی و عمري طوالنی است، مصرف گوشت حیوانات         

مرده، کشیدن سیگار و سایر مواد زیان بخش و آشـامیدن مقـادیر زیـادي مایعـاتی کـه بـراي       

  .کمک نمی کنداعصاب مهلک و براي مغز مخرب است، به هدف تو 

اگر هدف تو کشف و بهبود رابطه اي دوستانه با خداوند است، در آن صـورت تعـالیمی            

که خداوند را به صورت خداي کیفر و مجازات هاي شدید و عقاب معرفی می کنـد، مـؤثر نمـی    

  .افتد

ی بـدون  زنـدگ . انگیزه همه چیز است، هدف ها تعیـین کننـدة نتـایج و پیامـدها هسـتند             

قصد و نیت تو در اعمالت آشکار می شود، و اعمـال تـو   . اختیار تو به روند خود ادامه می دهد

همانطور که در مورد همه چیز در زندگی صادق است، از هر دستی . با نیت تو شکل می گیرند

زندگی و آنچه در آن است حکم یک دایره را دارد که می چرخـد  . بدهی از دست دیگر می گیري

  .از به نقطۀ اول می رسدو ب

  .یک موجود تکامل یافته دایره را می بیند، انسان نمی بیند          

  .موجود تکامل یافته به آنچه هست پاسخ می دهد، انسان آن را نادیده می گیرد          

بـه  انسان ها اکثراً دروغ می گویند، چـه  . موجود تکامل یافته همواره حقیقت را می گوید          

  .خود و چه به دیگران

انسـان هـا یـک    . موجود تکامل یافته یک چیز می گوید و به هر چه می گوید عمل می کند         

  .چیز می گویند و به گونۀ دیگر عمل می کنند
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کـه شـما تصـمیم داشـتید بـه       –. در اعماق وجودتان شما می دانید که عیبی در کار است        

شما تنـاقض هـا را در رفتارتـان    . می باشید» سن خوزه«در جاده بروید ولی اکنون » سیاتل«

شما بـه آشـکاري آنچـه را هسـت و آنچـه      . می بینید و واقعاً آماده هستید که آنها را رها کنید

  .دو چیز، جانبداري کنیدسودبخش است می بینید و دیگر حاضر نیستید از این دوگانگی میان 

  .زمان شکوفایی نزدیک است. نژاد تو در حال بیداري است       

از آنچه شنیدي نومید نشو، زیـرا، زمینـه بـراي تجربـه جدیـدي فـراهم گردیـده اسـت،                 

اکنون تو آماده اي تا از میـان در،  . واقعیتی عظیم تر، و همۀ اینها صرفاً مقدمه اي بود براي آن

  .عبور کنی

متوجـه  . ابتـدا راه را بـه تـو نشـان دهـد     این گفتگو، به منظور باز کردن آن در، بوده که         

و چراغ حقیقـت  . چون چراغ حقیقت همواره راه را روشن نگاه می دارد. هستی؟ راه آنجا است

  .چیزي است که در اینجا به تو داده شده

حقیقـت را درك کـن و بـا دیگـران در     . اکنون حقیقت را در آغوش بگیر و با آن زندگی کن        

  .را دریافت کن و تا عمر داري آن را چون گوهري تابناك گرامی دارحقیقت . میان بگذار

بارها و بارها دربارة آنچه هسـت، بـا تـو سـخن      –گفتگو با خدا  –چون در این سه کتاب         

  .گفته ام

نیازي نیست که جلوتر بروي، نیازي نیست که سؤال هاي بیشتري بکنی و پاسخ هـاي           

ه هاي بیشـتري بـراي ارائـه    ي خود را بیشتر ارضاء کنی، یا نموناوبیشتري بشنوي یا کنجک

  .دادن دریافت کنی

آنچه نیاز داري تا زندگی مورد دلخواه خود را خلق کنی در این سه کتاب بـه تـو ارائـه             

  .شده
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دیگـري  » ولی، چه می شـد، اگرهـاي  «می دانم سوال هاي دیگري هم هنوز داري، می دانم،        

  .ريهم دا

می دانم که کشف و جستجوي تو به پایان نرسیده، چون دامنۀ پرسش هاي تو بـی انتهـا          

  .است

بدیهی است که این کتاب بیشتر نمی تواند ادامه یابد اگرچه گفتگوهاي تو با خداونـد مـی           

. اده شددر این مجموعه به هر سؤالی که ممکن است به ذهن تو برسد پاسخ د. تواند ادامه یابد

. آنچه تو باید اکنون انجام دهی تکرار و بازگشت به همان خرد، خرد به طور مکرر در مکـررات 

  .چیز جدیدي در این کتاب ها مشاهده نمی کنی صرفاً بازدید مجدد از خرد قدیمی

این همان فرایند به یـاد  . با خردهاي قدیمی آشنا شدن نیکو است. بازدید مجدداً نیکو است        

تو فقط باید به . تو چیزي نداري که یاد بگیري. ردن است که به طور مکرر از آن صحبت شدآو

  ... خاطر بیاوري 

پس به این کتاب مکرر برگردد و اگر پرسشی داشتی که براي آن پاسخی پیدا نکـردي بـه          

 حقیقـت . جستجو ادامه بده و اگر باز هم جوابی پیدا نکـردي خـودت پاسـخی را جسـتجو کـن     

  .وجودي خود را خلق کن، با این کار خود واقعی ات را تجربه خواهی کرد

  

        

  

         

  .من نمی خواهم تو بروي       

  .همیشه. من جائی نمی روم من همیشه با تو هستم        

  ؟آیا می توانم آنها را مطرح کنم. قبل از اینکه این گفتگو پایان پذیرد چند سؤال دیگر دارم       

٢٠ 
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٢٩٥ 

  .البته       

آیا جهان امروزي واقعاً در خطر است؟ آیا گونه ها دست به نابودي خود زده انـد و تصـمیم           

  به انقراض خود دارند؟

چون در مقابـل هرچـه   . آري و چنانچه راه حلی پیدا نکنید، جلوگیري از آن غیرممکن است       

  .اري از دست می رودفقط آنچه را نگاه د. مقاومت کنی، اصرار می ورزد

همۀ رویدادهایی کـه  . باشضمناً آنچه را در مورد زمان و رویدادها گفتم به خاطر داشته         

. ممکن است به ذهن تو برسد، همۀ چیزهایی که تصور کرده اي، اکنون در حال حدوث هسـتند 

است کـه قبـل   این چیزي . این لحظه قبل از بیداري است. در لحظۀ ابدي، این لحظه مقدس است

این لحظۀ کنونی است، کـه بـراي تـو فرسـتاده     . از اینکه نور به درون تو بتابد، اتفاق می افتد

مـی  » زمـان حـال  «این را تو . شده، توسط تو خلق شده، قبل از اینکه حتی تو از آن آگاه شوي

  .این باالترین موهبتی است که خداوند به تو عطا کرده. است» عطیه«این یک . نامی

از همۀ تجاربی که تا کنون مجسم کـرده اي، تـو   . تو این توانایی را داري که انتخاب کنی         

  .انتخاب می کنی که زمان حال را تجربه کنی

هـیچ چیـز   . حتی با فکر محدودي که دارم می توانم آنـرا درك کـنم  . این را قبالً هم گفته بودي       

  اینطور است؟. نیست» واقعی«

  .آنچه می بینی یک نمایش شعبده بازي است. تو در وهم و خیال زندگی می کنینه،          

و تو تظاهر می کنی که ترفندها و حقّه ها را نمی دانی اگرچـه خـودت هـم یـک شـعبده               

  .بازي

  .مهم است که این را به خاطر داشته باشی، وگرنه تصور می کنی همه چیز واقعی است         

اگـر ایـن   می رسـد  چه من حس می کنم، بو می کنم، لمس می کنم خیلی واقعی به نظر ولی آن        

  نیست پس چه چیز واقعی است؟» واقعیت«
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  .یادت باشد تو به اشیاء نگاه می کنی ولی واقعاً چیزي نمی بینی        

  .مغز صرفاً یک پردازشگر داده است. ذکاوت تو نیستمغز تو منبع هوش و         

و داده را توسط دریافت کنندگانی که حواس نامیده می شوند می گیـرد و دریافـت هـاي    ا       

خود را براساس داده هاي قبلی در مورد همین موضوع، تفسیر می کند، براساس این ادراکـات  

شما تصور می کنید حقیقت چیزي را می دانید، در حالیکه حتی نیمـی از واقعیـت را هـم نمـی     

  .ا خلق می کنی که می دانیتو واقعیتی ر. دانید

  .از جمله گفتگویی که با تو داشتم      

  .آري مسلماً       

یا آن را با / آنها برخورد، یا این . به آنها به آرامی پاسخ بده که آنها بیرون از گود هستند       

  .دآنها بهتر است برخورد، هم این و هم آن را و هر دو را هم امتحان کنن. اشیاء دارند

تو نمی توانی خداوند را درك کنی اگر در چارچوب ارزش ها، پندارها و ادراکات خود فکر         

کنی، اگر می خواهی خداوند را درك کنی، باید قبول کنی که داده هاي محدودي داري نه اینکـه  

  .ادعا کنی همه چیز را دربارة موضوعی می دانی

  .جلب می کنم W. Erhardارد توجه تو را به کلمات ورنر اره        

او اعالم کرد که وضوح و شفافی پدیده ها زمانی آشکار می شود که فـرد مایـل باشـد و            

که دانستن آن ممکن اسـت همـه چیـز را    . چیزي وجود دارد که من نمی دانم: بخواهد توجه کند

  .»از خودت بسازي«و هم همه چیز را . »با خداوند صحبت کنی«تو هم می توانی . تغییر دهد

 –خداونـد انـرژي اسـت    . زندگی روندي است که به وسیلۀ آن همه چیز خلـق مـی شـود           

  .با این آگاهی ما به حقیقت تازه اي می رسیم –که تو حیات می نامی  –انرژي خالص و خام 

  .خداوند یک فرایند است       

  .استهمه چیز داوند است، خهمگانی تصور می کردم که تو گفتی خداوند        
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خداوند ضمناً فرایندي است که به وسیلۀ آن هر چیـز  . این را گفتم و همین طور هم هست        

  .خلق می شود و خداوند خود را تجربه می کند

خداوند دقیقاً چیزي است که تو همیشه تصور مـی  . خداوند؛ شخص، مکان یا شیئی نیست       

  .کردي ولی درك نکردي

  چه گفتی؟        

  .تو همواره تصور می کردي که خداوند یک ذات متعالی است           

  .آري        

، شـیئی  »ذات«توجه داشـته بـاش آن   . ابدي ازلی است» ذات«و تو درست فکر کردي، او          

  .نیست، یک فرایند است

  .من یک وجود متعالی هستم یک وجود، متعالی        

من خالق هستی هسـتم و مـن فراینـدي    . من خود فرایند هستم. رایندي نیستممن نتیجۀ ف        

  . هستم که توسط آن آفرینش خلق شده

فراینـد خلقـت را   . تجلی مـن اسـت، مخلـوق مـن اسـت      آنچه در زمین و آسمان می بینی،        

ـ   . نیست» پایانی«مرا هرگز . هرگز کامل نیست. پایانی نیست ور به عبارت دیگر همـه چیـز بط

بـدون   –هـیچ چیـز    –هیچ چیـز  . هیچ چیز ایستا باقی نمی ماند. پیوسته در حال تغییر است

  .همه چیز انرژي است، و در حالت حرکت. نیست) Motion(حرکت 

  .نامیده اي E-motionتو آنرا بطور خالصه          

  .تو باالترین پدیدة خلقتی          

ایسـتا کـه همانجـا در زمـان و فضـا      » شـیئی «، به یـک  زمانی که به چیزي نگاه می کنی        

چون همه چیز حرکت دارد، تغییر و تکامل . ایستاده نگاه نمی کنی، تو شاهد یک رویداد هستی

  .همه چیز. پیدا می کند
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به نظر می رسـد کـه مـن یـک فعـل      «: بود که گفت )B. Fuller(این، باك می نیستر فولر          

. زنـدگی یـک فراینـد اسـت    . تو این رویداد را حیات نام گذاشـته اي  .او درست می گفت. »باشم

  .فرایندي که قابل مشاهده، قابل شناخت و قابل پیش بینی است

در چـارچوب ایـن واقعیـت مطلـق در مـورد      . اسـت حرکت دهندة بـی حرکـت    –ذاتی ابدي          

  .خداوند بود که احساس امنیت می کردم

  .این حقیقت است و تو نمی توانی آنرا تغییر دهی. حقیقت داردولی آنچه می گوئی           

  .چیزي که هرگز تغییر نمی کند این است که همه چیز همواره در حال تغییر است         

  .خداوند یعنی حیات و زندگی. زندگی یعنی تغییر         

  .گی بر لب داشتیاگر توخودت را آنچنان می دیدي که خداوند می بیند لبخند بزر          

  .بنابراین برو سعی کن یکدیگر را در هیئت واقعی خود ببینید          

  .مشاهده کن –مشاهده کن  –مشاهده کن           

به تو گفتم تفاوت تو و موجودات تکامل یافته این است کـه آنهـا بیشـتر مشـاهده مـی                 

  .کنند

  .اد کنی، سعی کن بیشتر مشاهده کنیاگر مایلی سرعت تکامل خود را زی        

یـک  . تـو انسـانی  . هستیاین را هم بدان که اگر توجه کنی می بینی که تو هم یک رویداد         

ضـرب المثـل   . حاصـل فراینـد خـود هسـتی    » لحظـه «تو در هر . تو یک فرایندي. موجود زنده

یند زندگی حل مـی  زندگی خودش را در فرا«: دیگري هست که توسط ورنر ارهارد عنوان شده

  .»کند

این مثل توسط بعضی از نهضت هاي معنوي به این شکل فهمیده شده، همه چیز را رهـا          

  .دست حق بسپار به  کن و
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که همان خداونـد اسـت اعتمـاد کنـی     » فرایند«آنچه خرد از تو می خواهد این است که به         

  .چون خودت جلوه اي از ذات حق هستی

  .ادت باشد همۀ ما یکی هستیمی         

زندگی چیزهایی نصیب من می کند کـه   –وقتی فرایند » فرایند اعتماد کنم«چگونه می توانم به        

  دوست ندارم؟ 

  .آنچه زندگی برایت پیش می آورد دوست داشته باش        

  .بدان و بفهم که این تو هستی که زندگی را به سوي خود جلب می کنی        

  .کمال را ببین        

  .نه تنها در چیزهایی که تو کامل می نامی. آنرا در همه چیز ببین        

  .قبالً برایت گفتم چرا چیزها به نحوي که باید اتفاق می افتد و چگونه          

را در چیـزي کـه   کمـال  لطفاً یک بار دیگر بطور مختصر توضیح بده چگونـه مـن مـی تـوانم             

  .ببینمتجربۀ من اصالً کامل نیست براساس 

  .هیچکس نمی تواند تجربه تو را از پدیده اي خلق کند         

ولی آنچه هـیچ  . سایر انسانها می توانند در خلق رویدادهاي خارجی با تو شریک شوند         

کس قادر نیست انجام دهد، این است که سبب شود تو از چیزي تجربه اي داشته باشی که تـو  

نمی توانـد   –از این نظر تو یک موجود متعالی هستی و هیچ کس . مایلی به تجربۀ آن نداريت

  .»چگونه باشی«به تو بگوید 

دنیا می تواند اوضاع و شرایطی را به تو ارائه دهد ولی تنها تو هستی کـه تصـمیم مـی            

  .گیري آن شرایط را چگونه معین کنی

  .فتم به یاد داشته باشحقیقتی که قبالً به تو گ        

  .هیچ چیز اهمیت ندارد         
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ابتـدا مغشـوش   . در یک تجربه خارج از کالبـد بـراي مـن اتفـاق افتـاد      ١٩٨٠این ندا در سال         

اگر هیچ چیز اهمیت نداشت دنیا کجا می رفت من کجا مـی   هیچ چیز اهمیت نداشت؟چطور . بودم

  رفتم؟

  چه جوابی دریافت کردي؟        

این جواب را که هیچ چیز ذاتاً و فی نفسه اهمیـت نداشـت و ایـن مـن بـودم کـه بـه رویـدادها                

  .اهمیت می دادم و سبب می شدم آنها اهمیت پیدا کنند

» چیـزي «جواب من این بود که همه چیز انرژي است و اینکه انرژي به ماده مبدل می شود که        

اینکـه چیـزي اهمیـت نـدارد     . برداشـتی کـه مـن از آنهـا دارم    طبـق  . هسـتند » رویـدادها «فیزیکی و 

matters nothing   ماده مبدل نمی شود، مگـر آنکـه مـن آنـرا     به به این معنی است که هیچ چیز

این بصیرت و بینایی را ده سال بـه فراموشـی سـپرده بـودم تـا اینکـه تـو مـرا از آن         . انتخاب کنم

  .مجدداً آگاه ساختی

ین گفتگوها مطرح شد توقبالً هم می دانستی، فقط باید به یاد مـی آوردي چیـز   آنچه در ا         

  .جدیدي اینجا وجود ندارد

اهمیت فراوان اسـت و بـه   قابل ارزش و » هیچ چیز اهمیت ندارد«درك و فهم این خرد که         

  .تو خیلی خدمت می کند

نم وجـود دارد بـه ایـن گفتگـو     متأسفم من نمی توانم پس از روشن شدن تضادي کـه در ذهـ         

  .خاتمه دهم

  چه تضادي؟         

داده ایم، تـا زمـانی واقعیـت    » بدي«تو بارها و بارها به من آموختی که آنچه ما به آن عنوان         

قابـل  آنچـه مـن هسـتم    تو گفتـی  . دارد که ما چیزي به نام خوبی در مقابل آن تجربه کرده باشیم
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بـه عبـارت دیگـر هـیچ      . نام آنچه من نیسـتم در مقابـل آن قـرار نگیـرد    تجربه نیست اگر چیزي به 

  .گرمی بدون سردي و هیچ باالیی بدون پایین وجود ندارد و غیره

  .درست است        

را بـه عنـوان یـک    » مشـکل و مسـئله اي  «توضمناً به من نشان دادي که چگونه می تـوان هـر          

  حسوب کرد؟فیض و برکت و هر مجرمی را فرشته اي م

  .درست است        

پس چگونه است که هر توصیفی که از زندگی موجودات بسیار تکامل یافتـه شـده عمـالً            

  .هیچ پلیدي و زشتی اي ندارد آنچه گفتی یک بهشت است

  .سؤال بسیار خوبی را، مطرح کردي       

  .به توضیح اصلی ام بر می گردم        

  .آنچه تو نیستی، آنچه که تو هستی، نیستدر صورت نبودن         

  .به این معنی که در صورت نبودن سرما، تو نمی توانی چیزي به نام گرما را تجربه کنی        

  .اگر باالیی نباشد، عقیده پائین از مفهوم خالی، و بدون معنایی است         

چـرا جهـان هسـتی بـه      این حقیقت عالم هستی است و براي تو توضـیح مـی دهـد کـه             

صورتی که هست تجلی دارد، با سرما و گرما با بلندي و پستی هاي آن بلـه، بـا خـوبی هـا و     

  .بدي هاي آن

و تصمیم می گیري . تو چیزي را باال می بینی و چیز دیگري را پائین: ولی این را هم بدان        

  .چیزي سرد و چیز دیگري گرم باشد

تو تصمیم گرفته اي چه چیـز  . شوي این توصیف ها بی رنگ می شونداگر از فضا خارج          

خوب و چه چیز بد باشد و عقیده ات در مورد همۀ این چیزها در طول سال ها تغییر پیدا کرده 

  .است
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با این وجـود،  . فار نهایت را سرد، می نامی ٢٤در یک روز گرم تو . حتی در میان فصول -        

  !»پس، چه روز گرمی است«: درجه حرارت تو می گوئی در وسط زمستان در همین

آنچه تو ممکن است به آن عنوان  –جهان هستی فقط تو را با میدان تجارب آشنا می سازد       

  .این تو هستی که تصمیم می گیري آنها را چه بنامی. گستره اي از پدیده هاي عینی بدهی

و جهان بسیار عظیم، وسیع، به گونـۀ  . یکی استعالم خلقت نظام کاملی از پدیده هاي فیز       

  .غیر قابل باوري بزرگ و در واقع بی انتها است

لزومی ندارد شرایط مخالفی درست مجاور شـما وجـود   : در اینجا رمز بزرگی وجود دارد        

داشته باشد و زمینه اي فراهم سازد تا در چارچوب آن شما واقعیتی را که انتخاب کـرده ایـد،   

  .به کنیدتجر

کل عالم هستی زمینه اي فـراهم مـی سـازد کـه در     . فاصله میان تضادها نامربوط است         

. بنابراین امکان همه نـوع تجربـه فـراهم مـی آیـد     درون آن همۀ عوامل تناقض وجود دارند، و 

  .کار و وظیفۀ آن این است. مقصود عالم هستی هم همین است

  رده باشم چطور؟اگر من سرما را تجربه نک        

در مورد همۀ موجودات این صادق است، نه تنها . همۀ شماها همه چیز را تجربه کرده اید        

  .انسان ها

  .شما نه تنها همه چیز را تجربه کرده اید، بلکه همه چیز هستید        

  .شما سبب بروز تجربه می شوید. شما چیزي هستید که در حال تجربۀ آن هستید          

  .کامالً متوجه نشدم        

آنچه می خواهم اکنون درك کنی این است که آنچه اکنـون انجـام   . اآلن توضیح می دهم          

می دهی، صرفاً به یاد آوردن چیزي است که هستی، و انتخاب بخشی از آنچه تو تـرجیح مـی   

  .ی، تجربه کنیدهی در این لحظه، در این زندگانی، در این سیاره، در این شکل فیزیک
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   .اوه خداي من چقدر ساده بنظر می رسد        

ساده هم هست تو خودت را از خداوند، از همه، از جمع جدا کـرده اي و اکنـون دوبـاره               

» دوبـاره بـه یـاد آوردن   «ایـن فراینـدي اسـت کـه      .داري به آنچه از آن جدا شدي می پیوندي

ی آوري، یکبار دیگر به خودت کلیه تجارب خود واقعـی ات  زمانی که به یاد م. نامیده می شود

مـی  » تکامـل «این یک چرخه است که دوباره و دوباره تکرار می شود، و تـو آن را  . را می دهی

  . در واقع تو چرخش مجدد کرده اي. پیدا کرده اي ) Evolve(تو می گویی تکامل . نامی

)RE-Volv.( ردد، همانطور که کهکشـان شـیري دور   همانطور که زمین به دور خورشید می گ

  .کانون خود می چرخد همه چیز در حال چرخش است

این چیزي است کـه انجـام   . زیست نیرو می چرخد. چرخش، حرکت اصلی کل حیات است         

  .تو در لحظۀ انقالبی مهمی هستی. می دهد

  وشنی آشکار سازد؟چگونه تو می توانی کلماتی پیدا کنی که همه چیز را به این ر        

ایـن تمایـل همـه چیـز را تغییـر      . تو وارد تمایل جدیدي به درك پدیده هاي نو شـده اي           

  .چون در تمایل جدید تو یک انقالب واقعی شده اي. خواهد داد، براي تو و براي گونه هاي تو

  .و بزرگترین انقالب معنوي سیاره تو از هم اکنون آغاز شده -

مـا فقـر و بـدبختی    . ست عجله کنیم ما به معنویـت جدیـدي هـم اکنـون نیـاز داریـم      پس بهتر ا      

  .عظیمی در اطراف خود بوجود آورده ایم

این به این علت است که اگرچه موجودات عنقریب تجارت متضادي را پشت سر گذاشـته          

امـل بـه خـاطر    آنها فراموش کرده اند و هنوز بطور ک. اند ولی عده اي هنوز چیزي نمی دانند

  .نیاورنده اند
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لزومی ندارد چیزي منفی درست . در مورد موجودات بسیار تکامل یافته این چنین نیست        

آنها به گونه اي مثبـت، بـدون   . است» مثبت«مقابل  دیدگان آنها باشد تا بدانند تمدن آنها چقدر 

  .دارندآنکه الزم باشد چیزي منفی خلق کنند، به حقیقت ذات خود آگاهی 

موجودات تکامل یافته با مشاهدة پدیده مخالف در محیط و جاي دیگر، به این آگاهی مـی           

  .رسند

سیارة تو جایی است که موجودات تکامل یافته براي مشاهده یک پدیـدة متنـاقض بـه آن            

  .نگاه می کنند

د وقتی آنها چیزي را تجربـه کردنـد   با انجام این کار، آنها به یاد می آورند که چگونه بو         

بنابراین آنها یـک چـارچوب ارجـاعی تشـکیل مـی      که اکنون شما در حال تجربۀ آن هستید، و 

  .دهند که از طریق آن، آنها ممکن است آنچه اکنون تجربه می کنند، بشناسند و درك کنند

ـ            زي منفـی در جامعـۀ   اکنون متوجه شدي چرا موجودات تکامل یافته نیاز به بدي یـا چی

  .خود ندارند

  پس چرا ما به آن در جامعه مان نیاز داریم؟        

تو باید در چارچوبی زندگی کنی که آنچه نیستی وجود داشته باشد، تـا  . تو نیاز نداري          

با این وجـود تـو در حـال    . این قانون جهانی و اجتناب ناپذیر است. آنچه را هستی تجربه کنی

  .تو نباید بافتی بوجود بیاوري. چنین چارچوبی زندگی می کنی حاضر در

  .گستره اي که تو در حال حاضر در آن زندگی می کنی عالم هستی نامیده می شود         

این به این معنی است که تو هم اکنون می توانی زندگی روي سـیاره را تغییـر دهـی و             

ه به توان خود در درك و تجربۀ آنچـه واقعـاً هسـتی    همۀ آنچه نیستی از بین ببري بدون آنک

  .خللی وارد بیاوري
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چگونه می توان به آن پایان داد بدون آنکـه مـن   . این بهترین آشکار سازي در طول کتاب بود       

را به جلو بخوانم، براي آنکه شکوهمندترین شکل از بزرگترین تصویري را کـه تـا   مخالفی عنصر 

  .م داشته ام خلق و تجربه کنمکنون از خود واقعی ا

  .این مطلبی است که از ابتدا به تو می گفتم        

  اما به این شکل توضیح ندادي؟        

  .تو متوجه حرفهاي من نشدي         

تـو  . تو نباید مخالف آنچه هستی و آنچه انتخاب می کنی تا تجربه کنـی، را خلـق کنـی            

تو فقط بایـد بخـاطر بیـاوري    . ریب در جاي دیگري خلق شده استفقط باید ببینی که آن، عنق

کـه برایـت توضـیح دادم و    » معرفت میوة درخت خوبی و بدي اسـت «این . که آن، وجود دارد

گفتم که این دانایی، لعن و نفرین نبود، گناه اولیه هـم نبـود، بلکـه همـانطور کـه متیوفـاکس       

M.Fox نامیده، فیض واقعی بود.  

همـۀ   –اینکه به یاد بیاوري که آن، وجود دارد، که تو همه چیز را قبالً تجربه کرده اي و          

تنها کاري که باید انجام دهی این است که بـه بـاال   ... آن چیزي که در شکل فیزیکی وجود دارد 

  .نگاه کنی

  منظورت به درون رفتن است؟         

عالم هستی را ببـین قـبالً هـم    . ن، به آسمان نگاه کنگفتم به باال نگاه کن به ستارگا. نه           

گفتم، آنچه نیاز داري تا به صورت موجودي بسیار تکامل یافته درآیی این اسـت کـه قـدرت و    

عملی اسـت انجـام   «آنچه هست ببینی و سپس آنچه . مهارت هاي مشاهداتی خود را باال ببري

  .»دهی

عالم هستی، می توانم بـه کیفیـت اشـیاء در سـایر      بنابراین با نگاه کردن به سایر نقاط        

  .مکان ها پی ببرم و از این تناقض ها می توانم به حقیقت ذات خود پی ببرم
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  .آري این را به یاد آوردن می گویند       

  .دقیقاً نه، این را مشاهده می گویند       

  تو فکر می کنی در حال مشاهده چه چیز هستی؟        

تصـور مـی   . گی در سایر سیارات، در سایر سیستم هاي شمسی، در سایر کهکشـان هـا  زند        

کنم اگر ما تکنولوژي پیشرفته اي داشتیم، این چیزي است که مشاهده می کردیم، این چیزي اسـت  

تـو  ). پیشرفته خـود در پرتو تکنولوژي (که موجودات بسیار تکامل یافته توان مشاهده آن را دارند 

بنـابراین ایـن چیـزي اسـت کـه مـا مشـاهده         .هسـتند زمـین  در  مشاهده ما،در حال گفتی که آنها 

  .خواهیم کرد

  ولی آنچه تو واقعاً در حال مشاهده آن هستی چیست؟         

  .متوجه حرفت نشدم        

  .تو در حال مشاهدة گذشته خود هستی         

  چه؟        

هزارهـا،   –ا را می بینی، به همان صورت که صـدها  وقتی به باال نگاه می کنی ستاره ه         

تو چیـزي را  . آنچه مشاهده می کنی واقعاً آنی نیست. سال نوري در گذشته بودند) میلیون ها

و این گذشـته اي اسـت کـه تـو در آن شـرکت       –تو گذشته را می بینی . می بینی که آنجا بود

  .داشتی

  .دوباره بگو        

  .داشتی اشیاء را تجربه می کردي، کارها را انجام می داديتو آنجا بودي          

  من بودم؟        

ولی چه می شد اگر من می توانستم به یکی از این مکان ها در چند سال نـوريِ گذشـته سـفر           

می توانستم در یکی از این مکان ها باشم؟ چـون اکنـون در   » هم اکنون«می کردم؟ چه می شد اگر 
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در آن صورت چه مـی دیـدم؟ آیـا خـودم را مـی      . م چند سال نوريِ گذشته را ببینمزمین نمی توان

  همزمان در دو جا قرار دارم؟دیدم که 

البته و این را کشف می کردي که زمان وجود ندارد، که تـو گذشـته را بهـیچ وجـه نمـی              

  .همه چیز اکنون در حال حدوث است! بینی

ایـن  . اي را سپري می کنی که در زمین آینده محسوب مـی شـد  ضمناً تو در حال، زندگی         

لحظـاتی را در  «هویت هاي، جداگانه و . فاصله میان خودهاي متعدد تو است که اجازه می دهد

  .تجربه کنی»  زمان

  .بنابراین گذشته اي که به خاطر می آوري و آینده اي که می بینی همان زمان حال است       

  .ستاعجاب انگیز ا      

این، از لحاظ دیگري هم حقیقت دارد، همانطور که قبالً به تو گفتم فقط یکی از مـا وجـود           

  .دارد

  .بنابراین وقتی تو به ستاره ها نگاه می کنی چیزي را می بینی که گذشته ما می نامی       

  .متوجه  نمی شوم      

که از نقطه نظر خودت گذشته توصـیف  تو همیشه چیزي را می بینی . تأمل داشته باش         

  .می شود حتی زمانی که به چیزي نگاه می کنی که درست مقابل دیدگان تو قرار دارد

  اینطور است؟آیا        

و بعد به فوریت، بـه نـور   » اتفاق می افتد«زمان حال . امکان ندارد تو زمان حال را ببینی         

عصبی چشم هاي تو می رسد، و زمانی طول می کشد مبدل می شود و آن نور به گیرنده هاي 

  .که این عمل انجام شود

در مدتی که نور به تو می رسد، زندگی به روند خود ادامه می دهد و به جلو حرکـت مـی          

  .حالت دوم دارد اتفاق می افتد در حالیکه نور حاصل از رویداد قبلی دارد به تو می رسد. کند
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تو آن عالمت را به مغـز مـی    ه، به چشم هاي تو می رسد، گیرنده هايانرژي شکسته شد       

بـا ایـن وجـود ایـن     . فرستد که داده را تفسیر کرده و به تو می گوید تو چه چیزي را می بینی

این چیزي است که تو تصور می کنـی داري  . مقابل دیدگان تو استچیزي نیست که اکنون در 

ه دیده اي فکر می کنی بعد بـه خـودت مـی گـویی آن چـه      به این معنی که تو به آنچ. می بینی

اتفاق مـی افتـد، مقـدم    » اکنون«در حالیکه آنچه . و تصمیم می گیري آنرا چه بنامی. چیز است

  .است بر فرایند تو و انتظار آنرا می کشد

  .به عبارت دیگر، من همیشه یک قدم از تو جلو هستم         

  .تخداي من غیر قابل باور اس       

هر چقدر تو فاصلۀ بیشتري میان خودت و محل وقوع هر حادثۀ فیزیکـی  . حاال گوش بده         

خودت را چند سال نوري عقب ببـر و آنچـه مـی    . می رود» عقب«بگذاري، آن رخداد بیشتر به 

  .بینی چیزي است که در گذشته هاي بسیار بسیار دور اتفاق افتاد

خیلی دور اتفاق نیفتاده، این صرفاً فاصـلۀ فیزیکـی اسـت کـه     ولی این رخداد در گذشتۀ         

و هـم در  » اینجـا «را بوجود آورده و اجازه داده که تو خودت را، هـم در  » زمان«خطاي حسی 

  .تجربه کنی» آنجا«

بعد متوجه مـی  . یک روز متوجه می شوي که آنچه زمان و فضا می نامی یک چیز هستند        

  .در حال حاضر دارد اتفاق می افتدشوي که همه چیز درست، 

  .اصالً سر در نمی آورم         

وقتی آنچه را که گفتم درك کردي، متوجه می شوي که هر چیزي را که می بینی واقعی            

نیست، تو تصویر چیزي را می بینی که زمانی یک رویداد بود، ولی حتی همان تصویر، همـان  

که تو تفسیر کرده اي، تفسـیر شخصـی تـو از آن تصـویر،     انرژيِ شکسته شده، چیزي است 
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تصور تو نامیده می شود تو با استفاده از قدرت تجسم همه چیز می توانی خلـق کنـی چـون    

  .تصویر سازيِ تو از دو طرف عمل می کند

  .خواهش می کنم       

ل ذهن اسـت، کـه   تجسم عم. تو نه تنها انرژي را تفسیر می کنی بلکه آن را خلق می کنی         

در ذهن، تو چیزي را تصور می کنـی و آن  . یک سوم از سه قسمت وجود تو را تشکیل می دهد

هرچه بیشتر آن را تجسم کنی، بیشتر شـکل فیزیکـی بـه    . شیء فرم فیزیکی به خود می گیرد

  .خود می گیرد

تصـویر خـود را بـه     تا اینکه انرژي افزونی که به آن داده اي عمالً به نور مبدل شده، و         

  .گونه اي متجلی می سازد که تو آنرا واقعیت می نامی

بنـابراین  . بعد تو تصویر را می بینی و یک بار دیگر تصمیم می گیـري کـه آن، چیسـت            

  .این چیزي است که من فرایند نامیده ام. چرخش ادامه دارد

  .تو این فرایند هستی –این چیزي است که تو هستی         

منظور مـن همـین اسـت    . خداوند این فرایند است. این همان چیزي است که خداوند هست        

  .وقتی می گویم تو هم خالق و هم مخلوق خود هستی

خوب تا اینجا همه چیز را بیان کردم و مکانیسم هاي عالم هستی و رمز زندگی را برایـت         

  .شرح دادم

حاال دوست دارم راهی براي پیاده کردن همۀ اینهـا در  . شده ام واقعاً حیرت زده و شگفت زده      

  .زندگی روزانه ام پیدا کنم

. تو جز این کاري نمی توانی بکنـی . تو عنقریب آنها را در زندگی روزانه ات بکار می بري       

 این چیزي است که دارد اتفاق می افتد فقط سؤالی که باقی می ماند این است که آیـا تـو آن را  

  یا ناهوشیارانه، آیا تو معلول فرایند هستی یا علت آن؟آگاهانه بکار می بري 
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  .در هر چیز علت باش        

چـرا فـالن کـار را انجـام     «: بچه ها این را خیلی خوب درك می کنند از بچه ها سؤال کـن         

  .»فقط چون«: و بچه پاسخ می دهد» دادي؟

  .هر کاري استاین یگانه دلیل براي انجام        

  .حیرت انگیز است، عجله اي حیرت انگیز، به پایان حیرت انگیز یک گفتگوي حیرت انگیز      

مهم ترین روش براي بکارگیري آگاهانۀ درك جدیدي که پیدا کرده اي، این است کـه علـت          

ـ  ) مخالف(و بدان که لزومی ندارد تو عکسِ. تجربۀ خود باشی نه معلول آن ه در کسی باشـی ک

فضاي شخصی خود یا تجربه شخصی خود هستی، به منظور آنکه خود واقعی ات را و کسـی  

  .را که انتخاب کرده اي باشی، بشناسی و تجربه کنی

مسلح به این دانش، تو می توانی زندگی ات را تغییر دهی و همراه با آن دنیـاي خـود را           

  .مه در میان بگذارماین حقیقتی است که مایل بودم با ه. تغییر دهی

  .آه، متوجه شدم، متوجه شدم       

  :حاال این را بدان که سه خرد در تمام این گفت و شنودها نهفته بود. خوب         

  .ما همه یکی هستیم -١         

  .به اندازة کافی وجود دارد -٢         

  .کاري نیست که ما مجبور به انجام آن باشیم -3        

هستیم با یکدیگر رفتاري نظیر رفتـار فعلـی نخـواهی    » همۀ ما یکی«اگر قبول کردي که         

  .داشت

از همه چیز هست، هرچه داري با دیگران تقسیم مـی  » اندازة کافی«اگر قبول کردي که به         

  .کنی
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حـل  بـراي  » بایـد «اگر قبول کردي کاري نیست که تو مجبور به انجام آن باشـی، از واژة         

مسائل خود استفاده نمی کنی، بلکه از موضعی عمل می کنی که سبب می شود تجربـۀ تـو از   

  .ناپدید شود و شرایط به خودي خود از بین برود» مسائل«آن 

این شاید مهم ترین حقیقتی باشد که در این مرحله از تکامل الزم اسـت درك کنـی ایـن را           

) کلمه اي کـه در مراقبـه تکـرار مـی شـود     (  Mantrتراي همواره به یاد داشته باش و آنرا مان

  :خویش ساز

چیزي نیست که باید انجام دهـم، چیـزي نیسـت     –چیزي نیست که من باید داشته باشم         

  .که من باید باشم بجز آنچه دقیقاً در حال حاضر هستم

گی تـو بیـرون رود،   از زنـد » انجـام دادن «و » داشـتن «این به آن معنی نیست که مفاهیم         

 –بلکه به این معنا است که آنچه داشتن یا انجام آنرا تجربه می کنی ناشی از بودنِ تـو اسـت   

  .نه اینکه تو را به سمت آن هدایت کند

تو کارهاي خاصی انجام می دهـی، چـون خوشـحال     –می آیی » شادي«وقتی تو از اقلیم         

و کاري را انجام می دادي به امیـد اینکـه تـو را    درست برخالف الگوهاي پیشین که ت –هستی 

  .خوشحال سازد

نـه  . می آیی کارهاي خاصی انجام می دهی چون خردمند هستی» خرد« وقتی تو از اقلیم        

  .به  دلیل آنکه سعی می کنی خردمند باشی

. هسـتی  وقتی تو از اقلیم عشق می آیی، تو کارهاي معینی انجام می دهی، زیرا تو عشق        

  .نه به دلیل اینکه می خواهی عشقی داشته باشی

همه چیـز تغییـر مـی    » باشی«وقتی تو از اقلیم بودن می آیی، نه اینکه سعی کنی چیزي        

  .همه چیز واژگون می شود. کند

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

http://www.irpdf.com/
http://www.irpdf.com/


 
٣١٢ 

چه تو درصدد باشی کـه شـادمان، عاقـل یـا     . با انجام دادن کاري، تو به بودن نمی رسی        

با این وجود شکی نیست کـه وقتـی   . »به آنجا برسی«با انجام کاري نمی توانی . عاشق باشی

  .به آنجا می رسی کارهاي شگرفی انجام خواهی داد

فقـط  . اسـت » آنجـا بـودن  «، در »آنجا رسـیدن «راه و روش به . این دوگانگی ربانی است       

تـو مجبـور باشـی    به همین سادگی، کـاري نیسـت کـه    ! جایی باش که انتخاب کرده اي باشی

مـی خـواهی خردمنـد باشـی؟ عاقـل      . می خواهی خوشحال باشی؟ خوشحال باش. انجام دهی

  .می خواهی عاشق باشی؟ عاشق باش. باش

  .این کسی است که تو در هر حال، هستی       

  .تو عزیز پروردگاري        

  .انگیزيتو چقدر در استفاده از کلمات شگفت . آه نفسم از هیجان بند آمد       

حقیقت شکوهی دارد که قلب را به هیجان و بـه  . این حقیقت است که شیوا و فصیح است       

  .بیداري مجدد می اندازد

حرف ها به قلب نژاد بشري رسـوخ کـرده و   . این چیزي است که گفتگو با خدا انجام داده       

  .آن را مجدداً بیدار نمود

این سؤالی است که کـل بشـریت بایـد از    . می هدایت می کنداین گفتگوها ترا به سؤال مه        

آیا تو داستان فرهنگی جدیدي می توانی خلق کنی؟ آیا طرح اولـین اسـطورة   . خود سؤال کند

  فرهنگی که براساس آن سایر افسانه ها استوارند را تهیه خواهی کرد؟

  آیا نژاد بشري ذاتاً خوب است یا ذاتاً بد است؟       

آیندة نژاد بشري بستگی به راهی دارد کـه تـو   . چهار راهی است که به آن رسیده اي این       

  .انتخاب می کنی
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اگر تو و جامعۀ تو بر این باور باشد که تو ذاتاً آدم خوبی هستی، تـو قـوانینی وضـع و            

قـد  اگر تو و جامعـۀ تـو معت  . تصمیماتی می گیري که زندگی را تأیید می کند و سازنده هستند

است که تو ذاتاً بد هستی، تو تصمیمات و قوانینی وضع می کنـی کـه نفـی کننـدة زنـدگی و      

قوانینی که نفی کنندة زندگی هستند، قوانینی می باشند که به تـو اجـازه مـی    . مخرب هستند

  .دهند هرکاري را دوست داري انجام دهی و آنچه را دوست داري داشته باشی

ولیه اعتقاد دارند و اینکه ماهیت ذاتی بشر شیطانی است، ادعا دارنـد  آنهایی که به گناه ا        

که خداوند قوانین طبیعی اي وضع کرده که مانع از آن می شود که تو هر کاري را که دوسـت  

  .و قوانینی را براي انسان وضع کرده که در تأیید همین ایده است –داري انجام دهی 

قاد ندارند و باور دارند که طبیعت ذاتی بشر خوب است، ادعـا  آنهایی که به گناه اولیه اعت       

دارند که خداوند قوانینی خلق کرده که به تو اجازه می دهد هر کـاري را دوسـت داري انجـام    

  .دهی و قوانین بشري اي را که تقویت می کند در تأیید همین عقیده می باشد

ـ    نقطه نظر تو در مورد نژاد بشري چیست؟ نقطه          ودت چیسـت؟  نظـر تـو در مـورد در خ

چنانچه بطور کامل به خودت واگذار شود آیا عقیده داري که تو انسان قابل اعتمـادي در همـۀ   

  زمینه ها هستی؟

در مورد دیگران چطور؟ آنها را چگونه می بینی؟ قبل از اینکه آنها خود را به تـو نشـان            

  فرض اولیۀ تو چیست؟) خوب یا بد(دهند 

حاال این را جواب بده، آیا فرضیات تو جامعه را در جهت شکست یا پیشـرفت سـوق مـی           

  دهد؟

. ولی اکنون هستم. در گذشته هرگز این طور نبودم. من خود را شخص قابل اعتمادي می بینم      

اکنون به . چون عقایدم را در مورد شخصی که هستم تغییر داده امشده ام، من آدم قابل اعتمادي 

  .روشنی می دانم خداوند چه می خواهد و چه نمی خواهد
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اکنـون مـن در   . نقش عظیمی در فـراهم آوردن آن تغییـر ایفـا کـرده اسـت     گفتگوها با خدا            

نه حرکتی در جهت شکسـت، بلکـه حرکتـی     –جامعه همان چیزي را می بینم که در خودم می بینم 

نهایتاً نسبت به میراث ربانی خود، مقصـود ربـانی    فرهنگ بشري را می بینم که. در جهت پیشرفت

  .خود و به گونه افزاینده اي، خود ربانی اش آگاهی پیدا کرده

. اگر این آن چیزي است که تو می بینی، این همان چیزي است که تـو خلـق خـواهی کـرد            

دي حـاال مـی   تـو کـور بـو   . زمانی بود که تو  خودت را گم کرده بودي، ولی حاال پیدا کرده اي

  .بینی و این فیض حیرت انگیزي بوده است

زمانی بود که تو کامالً از من جدا بودي، اکنون ما مجدداً یکی شده ایم، و تا ابد می توانیم         

آنچه تو در به خداي خودت متصل کرده، جز خودت کس دیگري نمـی توانـد   . این چنین باشیم

  .از او جدا سازد

به حساب خواهی آمد چـون هرگـز   ) a part(تو همواره بخشی : یاد داشته باشاین را به          

تو همواره بخشی جزئی از خداوند هستی، چـون هرگـز از خداونـد    ) a part(جدا نخواهی بود 

  .جدا نیستی

. بنابراین اکنون حقیقـت کـلّ را مـی دانـی    . ما یک کل هستیم. این حقیقت وجودي تو است        

  .آنرا بردار و بخور. روح گرسنه غذا محسوب می شوداین حقیقت براي 

این را بـه هنگـام یـادآوري مجـدد مـن      . آنرا بردار و بیاشام. جهان تشنۀ این شادي است        

  .انجام بده

  .چون حقیقت کالبد است و شادي خون خداوندي است که مظهر عشق است         

  .حقیقت         

  .شادي        

  .عشق        
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این سه عنصر را می توان جابجا کرد یکی به دیگري منجر می شود و اینکه در چه نظمی         

  .همه، من هستند. همه به من منتهی می شوند. ظاهر شوند مهم نمی باشد

نظیـر زنـدگی، ایـن گفتگـو     . بنابراین این گفتگو را همانطور که شروع شد خاتمه میدهم         

به تو . به تو شادي داده شد. حقایقی در اینجا براي تو بازگو شد. دچرخۀ خود را تکمیل می کن

در اینجا فقـط  . پاسخ هایی در رابطه با بزرگترین رموز زندگی به تو داده شد. عشق داده شد

  .یک سؤال باقی می ماند

این سؤال کسی را مورد خطاب قرار نمی دهد، بلکه به دنبال کسی است که بـه آن گـوش           

  .دهد

ما حرف هاي تو را شنیدیم و بـه  . ما صحبت کردي همۀمتشکرم که با . از تو بسیار متشکرم       

این گفتگـو در وضـعیتی خاتمـه پیـدا مـی کنـد کـه مـن         . تو را دوست دارم. آنها گوش خواهیم داد

مـن از  . وحدت خود را با خداي خود احساس می کنم... شادي و عشق هستم  –حقیقت سرشار از 

  .ق پر هستمنداي ح

  .محل آن وحدت در آسمان است         

  .تو اکنون در آنجا هستی         

  .تو همواره آنجا خواهی بود چون همواره با من هستی        

  .و در اینجا پیام نهایی من  این است، پیامی که دوست دارم به جهانیان برسانم         

نظام شاهی شـما شـروع    .شما از معنی خالی شده نام. اي فرزندانی که در بهشت هستید       

  .شده، اراده شما جاري است در زمین و به همان گونه در آسمان

امروز جیرة روزانه به شما داده می شود و شما از بدهی و مجازات رها می شوید، دقیقـاً         

  .به همان اندازه که شما افرادي را که علیه شما قدم برداشتند بخشیدید
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بلکه خود را از شیاطینی که خلق کرده اید نجـات  . خود را در جهت وسوسه حرکت ندهید        

  .نظام شاهی، قدرت و شکوه از آنِ تو باشد براي همیشه. دهید

  .آمین و آمین         

اکنـون تـو   . اکنون برو و بهترین موجود من بـاش . اکنون برو و دنیاي خود را تغییر بده         

تو اکنـون همـۀ   . اکنون همۀ آنچه نیاز است بدانی، می دانی. د بفهمی، درك می کنیآنچه را بای

  .آن چیزي هستی که نیاز داري باشی

. آنرا بـه خـاطر نمـی آوري   . فقط این را نمی دانستی. تو هرگز چیزي کمتر از این نبودي        

، و آنـرا بـا همـۀ    سعی کن این خاطره را همه جا بـا خـودت ببـري   . اکنون تو به یاد می آوري

کسانی که زندگی شان به گونه اي با تو گره خورده، در میان بگـذاري، چـون سرنوشـت تـو     

  .سرنوشتی است شکوهمندتر از آنچه به تصور آید

  .تو وارد فضا شده اي تا آنرا شفا بخشی. تو وارد اطاق شده اي تا آنرا شفا بخشی       

  .ا وجود ندارددلیل دیگري براي بودن تو در اینج       

  .عشق من همیشه از آن تواست. تو را دوست دارم: و این را هم بدان        

  .هم اکنون و براي همیشه        

  .من همواره با تو هستم         

  .همیشه و در همه جا        

  .متشکرم .متشکرم. خداي عزیزم، خداحافظ، از تو براي این گفتگو متشکرم         

  .متشکرم که از خدا خواستی با تو صحبت کند. اي بندة شگفت انگیز من، متشکرم          

  .و مجدداً به خدا جایی در قلب خود دادي          

  .و این دقیقاً چیزي است که هر دوي ما واقعاً می خواستیم           

  .ما مجدداً با هم هستیم و این مژدة بسیار خوبی است           
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