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  يسندهسخن نو

. كنمگذشته ديگر كاربردي بسيار اندك براي من دارد و به ندرت به آن فكر مي

خواهم چگونگي تبديل شدنم به يك آموزگار معنوي و تولد اين كتاب را اما مي

  .براي شما بازگو نمايم

م و بردبسر ميسالگي در وضعيتي از اضطراب تقريباً هميشگي من تا سن سي

حاال كه در . خواستم خودكشي كنمكه مي شدمميي اوقات آنچنان افسرده گاه

ي  دهد كه انگار دربارهكنم، اين احساس به من دست مياين مورد صحبت مي

  .زنمي فرد ديگري حرف ميگذشته

شب با احساسي از ام بود كه نيمهنه سالگيو  چند شب بعد از تولد بيست

در گذشته هم بارها برايم اتفاق . ز خواب پريدمحد و حصر اوحشت و ترسي بي

، اما اين بار شديدتر از هر زمان افتاده بود كه با اين حس از خواب بيدار شوم

سكوت شب، خطوط مبهم مبلمان در اتاق تاريك و صداي دوردست . ديگري بود

 رسيدند و البتهگذشت، همه و همه بسيار بيگانه و خصمانه به نظر ميمي ترني كه

 معنا، درست مانند حسي كه از زندگي خود داشتم و آن را خلقتي همانقدر بي

ترين حضور در در هر حال بيگانه. دانستمهدف در عمق جهاني پر از نفرت ميبي

ي زندگي در چنين رنج و بدبختي چه هدف از ادامه. آنجا، وجود خود من بود

توانستم اشتياقي عميق براي ميپايان دوام آورد؟ بود؟ چرا بايد در اين نبرد بي

هر فنا و عدم وجود را حس كنم كه حاال بسيار قدرتمندتر از تمايل فطري 

  .ي حيات شده بودبراي ادامهانساني 

اين فكري بود كه » .توانم با اين وضع به زندگي با خودم ادامه دهمديگر نمي«

من . در سر دارم ناگهان متوجه شدم چه فكر عجيبي. شدمدام در ذهنم تكرار مي

توانم به زندگي با خودم ادامه دهم، پس بايد دو تا يكي هستم يا دو نفر؟ اگر نمي

با . توانم با او زندگي كنميكي من و ديگر خودي كه نمي: از من وجود داشته باشد
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شايد فقط يكي از «: خودم فكر كردم  ».آنها واقعي باشد

من كامالً . دم كه ذهنم از كار ايستادآنچنان از اين واقعيت عجيب بهتزده شده بو

سپس احساس كردم به داخل چيزي . هشيار بودم اما ديگر فكري وجود نداشت

اين حركت ابتدا آهسته بود اما سپس . شوممانند گردابي از انرژي كشانده مي

. ترسي آني وجود مرا در بر گرفت و بدنم شروع به لرزيدن كرد. تسريع شد

از  گويي اين كالم» ...در برابر هيچ چيز مقاومت نكن« :كه گفتصدايي شنيدم 

شوم، توانستم احساس كنم وارد خالء ميمي. دوشده ببيان ام ي سينهدرون قفسه

. اما انگار اين خالء به جاي اينكه خارج از من باشد، درون من قرار گرفته بود

دانم بعد از ناگهان ديگر هيچ ترسي وجود نداشت و من خود را رها كردم و نمي

  .آن چه اتفاقي براي من افتاد

اي كه بيرون از پنجره نشسته بود، از پس از گذشت چند ساعت، با آواز پرنده

هايم هنوز چشم. تا به حال هرگز چنان صدايي را نشنيده بودم. خواب بيدار شدم

بله، درست . ديدمبسته بود و من در همان حال تصوير الماسي درخشان را مي

  . توانست صدايي داشته باشد، اين همان صدا بودگر الماس مياست، ا

   ها خودنمايي دم از ميان پردهاولين شعاع نور سپيده. هايم را باز كردمچشم

كردم كه نوري دانستم و احساس ميهر چند حتي اگر نوري هم نبود، مي. كردمي

ي آن هاله. ردتر از آنچه كه بتوانم درك كنم، وجود داپايان و درخشانبي

اشك از چشمانم جاري . شد، خود عشق بودها ديده ميماليمي كه از ميان پرده

شناختم اما در اين اتاق را مي. بلند شدم و شروع به راه رفتن در اتاق كردم. شد

همه چيز بكر و تازه . امدانستم آن را قبالً هرگز به طور واقعي نديدهعين حال مي

گرفتم و از وسايلم را در دست مي. ه بوجود آمده باشندانگار همان لحظ ،بود

  ...يك مداد، يك بطري خالي : زيبايي و سرزندگي آنها در شگفت بودم

 باي زمين را حيات روي كره يرفتم و شگفتي معجزهآن روز دور شهر راه مي
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همان روز  كردم؛ انگارخود زمزمه مي  .چشم به اين دنيا باز كرده بودم

وقفه زندگي كردم و بعد از آن بعد از آن در آرامش دروني و سعادتي بيپنج ماه 

علت آن هم . تر شد، البته هنوز هم بسيار شدت داشتاين حالت كمي كمرنگ

هنوز هم . اين بود كه اين حس ديگر تبديل به وضعيتي طبيعي در من شده بود

ته پي برده بودم هر ام ادامه دهم، هر چند به اين نكتوانستم به زندگي روزمرهمي

  .توانست به چيزي كه اكنون داشتم بيفزايدام، مطلقاً نميكاري كه قبالً انجام داده

نظير در من رخ داده است، اما آن را العاده و بيدانستم اتفاقي خارققطعاً مي

چند سال گذشت تا بتوانم به عمق اين رويداد پي ببرم و آن را . كردمدرك نمي

زماني بود كه به خواندن متون عرفاني پرداختم و مدتي را با درك كنم و آن 

به اين شكل متوجه شدم آنچه كه همه به دنبال . آموزگاران معنوي سپري نمودم

من متوجه شدم فشار بيش از حد و رنجي . آن بودند، براي من اتفاق افتاده بود

ناشاد و  كشيدم، آن شب به نوعي آگاهي مرا وادار كرده بود از هويتكه مي

ي ي خود عقب بكشد كه البته همان داستان ساخته و پرداختهعميقاً آزارديده

نشيني چنان كامل بود كه آن خود رنجور و دروغين بالفاصله عقب اين. بودذهن 

و آنچه كه . از بين رفته بود، درست مانند اينكه باد بادكنكي را خالي كرده باشند

آگاهي در : من به همان شكل هميشه حاضر بودباقي ماند، هويت اصلي و حقيقي 

بعدها . درست قبل از اينكه با فرم و محتوا هويت بيابد ،ترين حالت ممكنناب

زوال كه آن شب به صورت يك زمان و بيي بيياد گرفتم دوباره به آن گستره

  .خالء تجربه كرده بودم، باز گردم و كامالً آگاه بمانم

ناپذيري ساكن شده بودم كه حتي با اولين وصفمن در چنان تقدس و سعادت 

كار به جايي رسيد . نمودتر از آن ميام قابل مقايسه نبود و بسيار كمرنگتجربه

اي و نه حتي اي، نه شغلي، نه خانهنه رابطه. كه من ديگر هيچ چيز مادي نداشتم

نشستم تقريباً دو سال فقط روي نيمكت پارك مي. يك هويت اجتماعي مشخص
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و از شادي و سعادت وافر خود لذت   .بردممي

 ،ي منترين تجربهشايد بنيادين. روندآيند و ميها نيز مياما حتي زيباترين تجربه

اين حس گاهي . همان آرامش دروني بود كه از آن زمان هرگز مرا ترك نكرد

  كه كنار من هستند نيز  كسانيشدني است و حتي اوقات بسيار قوي و لمس

زمينه است، گاهي اوقات هم اين آرامش در پس. كنند احساسانند آن را تومي

  .رسدها به گوش ميدرست مانند آهنگي كه از دوردست

  : گفتندآمدند و ميبعد از اين دوره گاهي اوقات مردم پيش من مي

تواني مرا به اين حالت برساني يا به آيا مي. خواهممن چيزي را كه تو داري مي«

  »دهي چطور اينگونه شوم؟من ياد ب

زيرا  ،توانيد احساسش كنيدشما خودتان آن را داريد، فقط نمي«: گفتممن هم مي

  ».اندازدتان بيش از حد سر و صدا راه ميذهن

ها بيشتر و بيشتر شد تا به شكل كتابي در آمد كه اكنون در اين پرسش و پاسخ

دم دوباره هويتي خارجي حتي قبل از اينكه خودم متوجه شوم، دي. دست شماست

  .امدارم و تبديل به يك آموزگار معنوي شده

  حقيقت نهفته در درون شما

دهم، البته تا آنجا كه بتوان آن ي كاري است كه من انجام مياين كتاب جوهره

ي ي كار ده سال گذشتهدر واقع بايد بگويم اين كتاب نتيجه. را در واژه جاي داد

اند و كوچكي است كه در مسير معرفت طي طريق كرده هايمن با افراد و گروه

من با عشقي عميق از اين . امدر اروپا و امريكاي شمالي با آنها سر و كار داشته

تحول دروني بودن، پرسش سؤاالت خواستار افراد استثنائي براي شجاعت، 

اين كتاب . كنمشان در شنيدن، قدرداني ميچنين آمادگيبرانگيز و همچالش

اما  ،هايي كوچكاين افراد متعلق به گروه. آمددون كمك آنها بوجود نميب

همان افرادي كه : خوشبختانه اقليت در حال افزايش جويندگان معنويت هستند
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شان بيرون الگوهاي فكري موروثي توانند از اند كه ميبه جايي  رسيده

ر رنج و اسارت د بشر را از ازل همان افكاري كه. بيايند و مرزها را بشكنند

  .اندنگهداشته

من كامالً باور دارم اين كتاب راه خود را به سوي آن دسته كه براي چنين تحول 

كند و به اين شكل به عنوان يك كاتاليزور و اند، پيدا ميدروني عظيمي آماده

چنين اميدوارم به دست بسياري ديگر از هم. نمايدي امور عمل ميتسريع كننده

دانند نيز برسد، هر چند ممكن است حتواي آن را قابل تأمل ميافرادي كه م

در هر حال اين امكان . هنوز كامالً آماده نباشند به اين شيوه زندگي يا عمل كنند

اي كه زمان خواندن اين كتاب در وجود اين افراد وجود دارد كه بعدها دانه

د و ناگهان جوانه ضميري كه در هر فرد نهفته بياميزكاشته شده، با بذر روشن

  .حيات يابد ،بزند و در وجود اين افراد

اين كتاب در شكل حاضر اصالتاً پاسخ به سؤاالتي است كه افراد مختلف در 

اند و بيشتر پرسيده ي خصوصيو جلسات مشاوره هاي مديتيشنكالسسمينارها، 

ل در نتيجه من هم مطالب را به همان شك. انداين سؤاالت خودانگيخته بوده

- ي پرسشخود من نيز در اين جلسات به اندازه. امپرسش و پاسخ ارائه كرده

ها تقريباً به برخي از اين سؤال و جواب. امام و مطلب آموختهكنندگان ياد گرفته

اي هستند كه اند و برخي ديگر نيز سؤاالت نمونهصورت لغت به لغت ذكر شده

به اين شكل . امدن آنها نوشتههاي مشابه و يكي كرمن از تركيب برخي پرسش

هاي ارائه شده را نيز با هم يكي كردم تا به آن سؤال خاص ي اصلي پاسخجوهره

رسيد گاهي اوقات زمان نوشتن، پاسخي كامالً جديد به من مي. پاسخ داده شود

 .تر از هر چيزي بود كه تا كنون به من رسيده بودتر و خردمندانهكه بسيار عميق

اند تا بعضي موارد هاي جانبي نيز توسط ويراستار پرسيده شدهبرخي پرسش

  .سازي شودخاص شفاف
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ها ديالوگ متوجه خواهيد شد ،تا آخر ي اول با خواندن كتاب از همان صفحه

  .به طور مداوم در دو سطح در تناوب هستند

     را به آنچه كه در شما دروغين و اشتباه است جلب تاندر يك سطح توجه

     م و بيشتر به ماهيت ناآگاهي و ناهشياري بشر و عملكرد نادرست وكنمي

از تضاد در ارتباطات : پردازمچنين بارزترين تظاهرات رفتاري اين ناآگاهي ميهم

رود چنين دانشي حياتي به شمار مي. هافردي گرفته تا جنگ بين قبايل و ملت

باه شناسايي كنيد، نه به عنوان زيرا تا زماني كه نتوانيد اشتباه را به عنوان اشت

سرشت خودتان، هيچ تحول پايداري نيز صورت نخواهد گرفت و در پايان 

چنين در اين سطح هم. هميشه به اوهام و شكلي از درد و رنج باز خواهيد گشت

به شما نشان خواهم داد چگونه اين خود دروغين را به عنوان خود اصلي و در 

زيرا به اين شكل است كه اين خود دروغين . دنتيجه يك مشكل شخصي نشناسي

  .شودابدي مي

كنم در سطحي ديگر، از تحول بنيادين آگاهي بشر به عنوان احتمالي صحبت مي

ي دور دانست، بلكه اين رويداد همين حاال كه نبايد آن را رويدادي در آينده

ما به ش. قابل دسترسي است و به هيچ وجه مهم نيست كجا و چه كسي هستيد

شود چگونه خود را از بردگي ذهن رها كنيد و در زندگي روزمره و نشان داده مي

  .بيني برسيدترين ابعاد آن به وضعيت آگاهي و روشنساده

پردازند، بلكه اغلب ي اطالعات نميها در اين سطح از كتاب هميشه به ارائهواژه

من . جديد جلب كننداند تا توجه شما را به اين آگاهي اي طراحي شدهبه گونه

زمان حضور آگاهانه كنم شما را با خود به موقعيت بيدوباره و دوباره تالش مي

تا . بيني و آگاهي را به شما بچشانمدر لحظه و زمان حال بياورم تا طعم روشن

كنم تجربه كنيد، ممكن است زماني كه بتوانيد آنچه را كه من از آن صحبت مي

كنم به محض اينكه به چنين حالي اما گمان مي. ري ببينيدها را تكرااين پاراگراف
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ها داراي قدرت معنوي بسيار واژه دست يابيد، متوجه خواهيد شد اين 

   .زيادي هستند و ممكن است تبديل به پربارترين بخش كتاب براي شما شوند

بيني در هر فردي وجود دارد، اغلب از ي روشناز اينها گذشته، از آنجا كه دانه

گذرد و فراتر از داند در شما چه ميكنم كه ميخودم به عنوان فردي آگاه ياد مي

شخصيت دروني شما قادر است بالفاصله واقعيت . گيردمتفكر اجباري قرار مي

  .معنوي را بازشناسي كند، با آن ارتعاش يابد و از آن قدرت بگيرد

ه مكث داريد و مايل آيد كه تمايل بمواقعي در زمان خواندن اين كتاب پيش مي

 بيان اي از خواندن دست بكشيد، آرام شويد و حقيقت مطلبهستيد چند لحظه

هر وقت چنين حالتي به شما دست . شده را با تمام وجود تجربه و احساس كنيد

ي آگاهي بر شما جاري داد، حتماً از خواندن دست بكشيد و اجازه دهيد معجزه

  . شود

كنيد، شايد مفهوم برخي كلمات خاص را شروع ميزماني كه خواندن اين كتاب 

اما به خواندن ادامه . براي شما كامالً شفاف نباشد »حضور«يا  »هستي«مانند 

. هايي در ذهن شما شكل بگيردشايد گاهي اوقات سؤاالت يا حتي اعتراض. دهيد

هاي بعدي كتاب پاسخ داده خواهند شد و يا اين سؤاالت احتماالً در قسمت

كنيد، ها و البته خودتان دست پيدا ميتري از اين آموزهكه به درك عميق زماني

  .ديگر چيزي جز سؤاالت نامربوط نيستند

خوانيد مراقب در حاليكه كتاب را مي. اين كتاب را تنها با ذهن و فكرتان نخوانيد

     هر نوع واكنش احساسي و آن حس بازشناسي كه از عمق شما سرچشمه 

كنم، شما همه من واقعيات معنوي خارج از شما را ذكر نمي. باشيدگيرد نيز مي

دهم اين است كه آنچه را كه تمام كاري كه من انجام مي. دانيدمي چيز را

به اين شكل دانش زندگي كه هر . كنمايد، به شما يادآوري ميفراموش كرده

 ر سلول شود و از هچند باستاني و در عين حال نوين است، در شما فعال مي
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  .تان ساطع خواهد شدبدن

هاي واژه بندي كند، اما اگر تالش نكنيدخواهد مقايسه و طبقهذهن هميشه مي

در غير . بسيار كارآمدتر خواهد بود ها مقايسه كنيد،اين كتاب را با ديگر آموزه

هايي مانند ذهن، شادي، من از واژه. اين صورت ممكن است حتي سردرگم شويد

ها معنا و مفهومي كنم كه الزاماً با ديگر آموزهر موارد استفاده ميآگاهي و ديگ

ها تنها حكم پله و سنگي را واژه .اي وابسته نشويدبه هيچ واژه. يكسان ندارند

در نتيجه تا آنجا . ي آنها پا جاي محكمي بگذاريدتوانيد به واسطهدارند كه مي

  . سر بگذاريد تر پشتبايد آنها را هر چه سريع ،كه ممكن است

كنم، كه بيشتر مربوط به  زماني كه جمالتي از عيسي مسيح يا بودا ذكر مي

خواهم كالم آنها را با هم مقايسه هاست، نمييا ديگر آموزه اي در معجزاتدوره

خواهم توجه شما را به اين واقعيت جلب كنم كه هر چند ممكن كنم، بلكه مي

ن شود، اما در اصل و سرشت حقيقي هاي مختلفي بيااست حقيقت به شيوه

 ها مانندبرخي از اين فرم. ي معنوي وجود داشته استهميشه تنها يك آموزه

اند كه سرشت مذاهب باستاني آنچنان با مسائل بيگانه و نامربوط آميخته شده

هاي آموزه در نتيجه مفاهيم و. شان تقريباً به طور كامل پنهان شده استمعنوي

ي خود را از دست كنندهعميق آنها ديگر قابل تشخيص نيست و قدرت متحول

كنم، ها را بازگو ميهايي از اين مذاهب يا ديگر آيينزماني كه آموزه. اندداده

تر آنها بازيابي شود و خصوصاً آن دسته كه پيرو براي اين است كه مفاهيم عميق

    به اين افراد . ي آنها آشنا شوندكنندهاين مذاهب هستند، با قدرت متحول

اجازه دهيد . براي جستن حقيقت نيازي نيست جاي ديگري را بجوييد: گويممي

تر توانيد به بينشي عميقبه شما نشان دهم چگونه با همان چيزي كه داريد، مي

  .دست پيدا كنيد

و بدون  هايي خنثيام تا جايي كه ممكن است از واژهاما بيش از همه تالش داشته
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تري از افراد را بتوانم طيف گسترده گيري فكري خاص استفاده كنم تا جبهه

توان به عنوان بازگويي واقعيت زمان اين كتاب را مي. مخاطب خود قرار دهم

ي تمام مذاهب را زمان و عصارههاي معنوي بيمعاصر دانست كه به نوعي آموزه

د بلكه از يك منبع حقيقي در درون اين كتاب خاستگاهي خارجي ندار. در بر دارد

. شودسرچشمه گرفته است، در نتيجه هيچ تئوري يا تفكر خاصي را شامل نمي

و اگر گاهي اوقات با شدت زيادي حرف  گويمي درونم سخن ميمن از تجربه

هاي آن عبور كنم و هاي سنگين ذهن و مقاومتزنم، براي اين است كه از اليهمي

دانيد، درست همان جايي كه شما خودتان مي: د شما برسمبه جايي در عمق وجو

شود، قابل دانم و جايي كه حقيقت زماني كه شنيده ميبه همان شكل كه من مي

و به اين شكل است كه احساسي از ارتقاء و . تشخيص و بازشناسي است

 من  ،بله«: گويدچيزي درون شما مي. آيدسرزندگي بي حد و حصر بوجود مي

  ».كه اين عين حقيقت است دانممي
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  واقعيت حضور الهي شماواقعيت حضور الهي شما

  
توانيد اگر اين كار براي شما بيشتر معنادار است، مي. به واژه ها وابسته نباشيد

ي عيسي همان جوهره. استفاده كنيد 1»عيسي«ي حضور از به جاي كلمه
ي خدايي عبارتي است كه گاهي اوقات در جوهره. خدايي شما يا خودتان است

تنها تفاوت بين عيسي و حضور اين است كه . شوداز آن استفاده ميشرق 
گردد، بدون اهميت به اينكه آيا شما عيسي به الوهيت ساكن در شما باز مي

آگاه هستيد يا خير و حضور نيز به معناي الوهيت يا وجود خدايي بيدار شده در 
  .شماست

ندارد، بسياري از  اي در مسيح وجوداگر درك كنيد كه هيچ گذشته و آينده
گفتن اينكه مسيح . ها و اعتقادات غلط شما از بين خواهند رفتسوءتفاهم

او مردي بود . عيسي بود. ، نوعي تناقض در عبارات است»خواهد بود«يا » بود«
. زيست و سرشت حقيقي و حضور الهي خود را دريافتكه دوهزار سال قبل مي

من قبل «: او نگفت» .باشد، من هستمقبل از اينكه ابراهيم «: در نتيجه گفت
چنين چيزي به اين معنا بود كه » .اماز اينكه ابراهيم به دنيا بيايد، وجود داشته

در » من هستم«عبارت . او هنوز در بعد زمان و هويت شكل گرفته از آن است
اي استفاده شده كه با فعل زمان گذشته آغاز شده و به اين شكل به يك جمله

اين نوعي عبارت   . ين و نوعي عدم تداوم بعد زماني اشاره داردتحول بنياد
حضرت عيسي تالش كرد مفهوم حال . مانند با مفهومي بسيار ژرف است - ذن

. را به صورت يك ادراك فردي و به طور مستقيم ابراز كند، نه فكري پراكنده
ي ترهراند، يعني گساي رفته بود كه زمان بر آن حكم مياو وراي بعد آگاهي

                                                           

1
ها پرداخته و جاي ترديدي نيست كه تمامي پيامبران الهي از هاي مذهبي خود به ذكر اين مثالنويسنده با توجه به آموزهبديهي است  

  . ي هستي را وراي مرزها و محدوديت هاي ذهن بشر بيان داشته اندزمان و مكان مستثني بوده و حقيقت جاودانه
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مسلماً ابديت به معناي زمان      . بود بعد ابديت وارد دنياي او شده . زمانبي
در نتيجه حضرت عيسي تبديل به . زمانيستپايان نيست، بلكه به معناي بيبي

و تعبير خدا از خود در انجيل چيست؟ آيا . مسيح شد، حضوري براي آگاهي ناب
اين امر دوباره به . مسلماً نه» ؟ام و خواهم بودمن هميشه بوده«: خدا گفت

 ».من هماني كه هستم، هستم«: خدا گفت. دهدگذشته و آينده هويت مي
  .اينجا ديگر زماني وجود ندارد بلكه فقط حضوري حاضر است

حركتي از . ، نوعي تحول در آگاهي انسان است»ي مسيحبازگشت دوباره«
رد يا زني به شكل فرم و زمان به حضور، از تفكر به آگاهي ناب، نه اينكه م

اگر قرار بود مسيح همين فردا به صورت هيئتي جسماني . جسم از راه برسد
  : بازگردد، چه چيزي ممكن بود غير از اين به شما بگويد

من . من زندگي جاودان هستم. من حضور الهي هستم. من حقيقت هستم«
  ».من اينجا هستم و من حال هستم. درون شما هستم

مسيح را تبديل به هيئتي جسماني . پردازي نكنيدمسيح شخصيتهرگز براي 
اند، آن تعداد اندكي آواتارها، مادران الهي، استاداني كه به روشني رسيده. نكنيد

بدون . كه استادان واقعي هستند، به عنوان يك شخص، افرادي ويژه نيستند
ر مرد يا زني تر از هتر و معموليتوان گفت آنها بسيار سادههيچ اغراقي مي

هر كسي كه ايگوي بسيار قدرتمندي داشته باشد، از آنها به . عادي هستند
كند و يا حتي احتمال بيشتري دارد كه عنوان افرادي نه چندان مهم ياد مي

  .اصالً آنها را نبيند
ايد، به اين علت است كه بين كشيده شدهاگر به سمت يك استاد آگاه و روشن

شما حضور وجود دارد كه حضور را در ديگران بازشناسي  ي كافي دربه اندازه
.    افراد بسيار زيادي بودند كه حضرت عيسي يا بودا را قبول نداشتند. كنيد
چنين افراد بسيار زيادي نيز هستند كه به سمت استادان دروغين كشيده هم
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. شوندتر كشيده ميايگوهاي بزرگ ايگوهايي كه به سمت . شوندمي
. تواند نور را بشناسدتنها نور است كه مي. تواند نور را شناسايي كنديتاريكي نم

تواند به شكلي خاص در نتيجه باور نكنيد كه نور بيرون از شماست يا تنها مي
اگر فقط استاد شما شكلي متناسخ از خداست، پس شما كه هستيد؟ . ابراز شود

فتن با فرم يعني ايگو هر نوع انحصارطلبي هويت يافتن با فرم است و هويت يا
  .و هيچ اهميتي ندارد كه چقدر استادانه و با مهارت در نقابي پنهان شده باشد

تان وراي نام و ذهن استفاده كنيد تا به از حضور استاد خود براي بازتاب هويت
به زودي خواهيد فهميد كه در . خود بازگرديد و هر چه بيشتر حاضر شويد

  . حضور يگانه است. ود نداردوج» تو«يا » من«حضور ديگر 
گروهي از . تواند براي شدت دادن نور حضور مفيد باشدكار گروهي نيز مي

شوند، يك ميدان انرژي جمعي افرادي كه در وضعيت حضور گرد هم جمع مي
ي حضور در هر عضو از اين امر نه تنها درجه. كنندبا فركانسي باال ايجاد مي

ها از چنين به آزاد شدن آگاهي جمعي انسانهم دهد، بلكهگروه را افزايش مي
اين امر وضعيت حضور . كندوضعيت كنوني يعني همان اسارت ذهن كمك مي

در هر حال حداقل يكي از اعضاي . سازدتر ميرا براي افراد بسيار قابل دسترس
گروه بايد فركانس انرژي مناسبي از حضور داشته باشد و به خوبي حاضر باشد، 

تواند به راحتي مجدداً خود را تثبيت غير اين صورت ذهن ضميري مي زيرا در
هر چند كار گروهي بسيار . هاي گروه را به هدر دهدكند و در نتيجه تالش

چنين نبايد به هم. ارزشمند است، اما كافي نيست و نبايد به آن وابسته شويد
ول و زماني كه آموزگار يا استاد خود وابسته شويد مگر در مواقع تغيير و تح

   .گيريدمعني و تمرين حضور را ياد مي



  منشاء چيمنشاء چي

  
ياد » چي«ها از آن به عنوان آيا اين انرژي ابراز نشده، همان چيزي است كه شرقي

  كنند؟ نوعي انرژي زندگي كيهاني؟مي

چي همان ميدان انرژي . ابراز نشده خود منشاء چي است. نه اين چي نيست
لي بين منبع بيرون و درون است و در واقع جايي در چي پ. دروني بدن شماست

چي را . گيردراه بين ابراز شده، يعني همان دنياي فرم، و ابراز نشده قرار مينيمه
اگر عميقاً بر آگاهي خود در . اي از جريان انرژي تشبيه كردتوان به رودخانهمي

اش را نبع اصليتان توجه كنيد، در واقع جريان اين رودخانه به مژرفاي بدن
ي زماني كه شما به نقطه. چي حركت است، ابراز نشده آرامش. ايدرديابي كرده

شود، بسيار فراتر از آرامش كامل برسيد، كه البته آن هم از زندگي مرتعش مي
چي به . كنيدايد و به منشأ ابراز نشده دسترسي پيدا ميوجود دروني و چي رفته

  .و جهان فيزيكي قرار دارد عنوان رابطي بين ابراز نشده
تان كنيد، ممكن است تان را عميقاً معطوف به وجود درونيدر نتيجه اگر توجه

شود و جايي كه جهان در ابراز نشده حل مي. به اين مرحله و اين يكتايي برسيد
شود كه در نهايت تبديل به ابراز نشده به صورت جرياني از چي جاري مي

وقتي آگاهي شما . ي تولد و مرگ استهمان نقطه اين. گرددجهان هستي مي
وقتي كه آگاهي . شوندبه سمت بيرون منعكس شود، ذهن و جهان پديدار مي

شناسد و به نوعي به خانه به سمت درون متمركز باشد، منشاء اصلي خود را مي
در نتيجه وقتي آگاهي شما به جهان . گردد، يعني به همان ابراز نشدهباز مي
گيريد، همان ده برگردد، شما دوباره هويت مصور خود را از سر ميابراز ش

شما نام داريد، گذشته، آينده و . هويتي كه به طور موقت از آن رها شده بوديد
ي بسيار خاص، شما ديگر همان هاي زندگي را داريد، اما در يك جنبهموقعيت

ايد كه كشف كردهشما واقعيتي را در وجود خود : فردي نيستيد كه قبالً بوديد
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جهاني نيست اما در عين حال از اين  .چنين از شما، جدا نيستآن و هم
در حاليكه دوباره به زندگي : حاال اجازه دهيد تمرين معنوي شما اين باشد

تان متمركز تان را بر دنياي بيرون و ذهنگرديد، تمام توجهتان باز ميعادي
من قبالً هم در اين مورد صحبت . دمقداري از آن را درون نگه داري. نكنيد
هاي روزمره هستيد، وجود دروني خود را وقتي كه مشغول فعاليت. امكرده

تان هستيد يا با طبيعت در مخصوصاً زماني كه درگير روابط. احساس كنيد
. دروازه را باز نگه داريد. آرامش را عميقاً در آن احساس كنيد. باشيدارتباط مي

ي ديگر زمينهاحساسي عميق از آرامشي كه جايي در پسشما آن را مانند 
كند، حال آن آرامشي كه هرگز شما را ترك نمي. كنيدچيزهاست، احساس مي

شما تبديل به پلي بين ابراز نشده و . خواهد اتفاق بيفتدبيرون هر چه كه مي
اين همان وضعيت ارتباط با منشأ . شويد، پلي بين خدا و جهانابراز شده مي

  . ناميمبيني يا آگاهي ميست كه ما آن را روشنا
. تان پيش نيايد كه ابراز نشده چيزي جدا از ابراز شده استاين مضمون در ذهن

تواند اين طور باشد؟ ابراز نشده زندگي موجود در هر فرم و شكل چگونه مي
هماني كه در همه . ي دروني كه در همه چيز موجود استاست، همان جوهره

  .اجازه دهيد براي شما توضيح دهم. يا گسترده استجاي دن



  ماهيت حقيقي فضا و زمانماهيت حقيقي فضا و زمان

  
اگر هيچ چيزي به جز سكوت نبود، : حاال به اين مسئله توجه داشته باشيد

. دانستيد كه آن چيستسكوت ديگر براي شما وجود خارجي نداشت و شما نمي
.    آيدود ميشويد، كه صدايي بوجشما تنها وقتي از حضور سكوت آگاه مي

چنين اگر فقط فضا وجود داشت و در آن هيچ چيز ديگري نبود، فضا براي هم
اي از آگاهي شناور در خود را به صورت نقطه. شما معنا و مفهومي نداشت

اي، نه كهكشاني، فقط فضاي پايان فضا تصور كنيد، نه ستارهي بيگستره
نخواهد بود و اصالً وجود  اما ناگهان فضا ديگر به هيچ وجه گسترده. خالي

اما . ديگر هيچ سرعت يا حركتي از اين جا به آنجا وجود نداشت. نخواهد داشت
ي مرجع مورد براي اينكه سرعت و فاصله وجود داشته باشد، حداقل دو نقطه

شود و در حاليكه آيد كه يك تبديل به دو ميفضا زماني بوجود مي. نياز است
از جهان » الئو تسه«شود، آنگونه كه مي» ديگر ده هزار چيز«دو تبديل به 

در نتيجه فضا و . گرددكند، فضا بيشتر و بيشتر گسترده ميابراز شده ياد مي
  .گيرندجهان در آن واحد شكل مي

تواند بدون فضا وجود داشته باشد، اما در عين حال فضا خود هيچ هيچ چيز نمي
اگر اين » بيگ بنگ«قبل از همان قبل از اينكه كيهان بوجود بيايد، يا . است

اي وجود نداشت كه انتظار پر شدن را دهيد، هيچ فضاي گستردهطور ترجيح مي
تنها . اصالً فضايي وجود نداشت، همانطور كه هيچ چيز ديگري هم نبود. بكشد

وقتي اين يگانه تبديل . چيزي كه بود، ابراز نشده يعني همان عنصر يگانه بود
ضا ناگهان به نظر رسيد و به بسياري چيزهاي ديگر امكان به ده هزار شد، ف

فضا از كجا آمده بود؟ آيا توسط خدا خلق شد تا گيتي را در آن قرار . بودن داد
است، در نتيجه هرگز خلق » هيچ بودن«فضا . دهد؟ مسلماً اين طور نيست

  .نشده است
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اي كه رههزاران ستا. آسمان نگاه كنيد در يك شب صاف بيرون برويد و به 
نهايت توانيد با چشم غير مسلح ببينيد، چيزي بيشتر از بخش بيشما  مي

 100تا كنون بيش از . كوچكي از آنچه كه حقيقتاً آن باال وجود دارد، نيست
هاي بسيار قدرتمند كشف شده است كه هر ميليارد كهكشان توسط تلسكوپ
و ميلياردها ستاره  هستند» ي كيهانيجزيره«كدام از آنها در نوع خود يك 

انگيز است، بيكراني خود فضاست و اما چيزي كه بيش از همه شگفت. دارند
هيچ . سازدهايي را فراهم ميعمق و آرامشي كه امكان ظهور چنين شگفتي

تر از گستردگي غير قابل تواند تا اين حد باشكوه و الهام بخشچيز ديگري نمي
ال خود آن چيست؟ خالء، خالئي      تصور فضا و ثبات آن باشد و با اين ح

  .پايانبي
مان به نام فضا        و از طريق ذهن و حواس آنچه كه ما با ادراك جهاني

خداوند » يپيكره«اين . شناسيم، خود ابراز نشده اما به شكلي ظاهري استمي
اين آرامش و گستردگي كه كائنات را : است و بزرگترين معجزه در آن اين است

. دارد، نه تنها در فضا وجود دارد، بلكه درون شما نيز هستهستي نائل ميبه 
ذهني وقتي شما به طور كامل حاضر باشيد، اين فضاي دروني را به صورت بي

اين فضا در شما ژرفايي بسيار بيكران . نظير تجربه خواهيد كردو آرامشي بي
تردگي فضا در بعدي قرار دادن گس. گيرددارد اما در چارچوبي خاص قرار نمي

پايان است، صفتي كه در اين خاص، خود نوعي ادراك نادرست از عمقي بي
  .واقعيت متعالي جايگاهي ندارد

  
من دقيقاً منظور او را متوجه . طبق نظر انيشتين، فضا و زمان از هم جدا نيستند

فضا  عد چهارمكنم تالش به ابالغ اين نكته دارد كه زمان باما فكر مي ،شومنمي

  .كندياد مي »زمان- تسلسل فضا«او از آن به عنوان . است

اما بخشي از  ،بله، ادراك بيروني شما از فضا و زمان در نهايت يك خيال است
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ي خداوند هستند، آنها صفاتي الزمه هر دوي . حقيقت در آن وجود دارد
از اند كه انگار بخشي بيرون بيكراني و جاودانگي طوري تعريف و ادراك شده

هم زمان و هم فضا در وجود . شوندشما هستند و وجودي خارجي محسوب مي
  چنين شما را آشكار شما يك همتاي دروني دارند كه ماهيت حقيقي آنها و هم

همتاي . ذهني جاودانهاي از بيفضا استوار و آرام است، يعني گستره. كندمي
داشته باشيد كه هيچ نوع به ياد . حضور است، آگاهي از حال ابدي ،دروني زمان

درون شما به عنوان ابرازنشده  وقتي فضا و زمانِ. تمايزي بين آنها وجود ندارد
ذهني و حضور؛ فضا و زمان خارجي به هستي خود تحقق يابند، يعني همان بي

اما  ،جهان نيز ادامه دارد. اما ديگر چندان براي شما مهم نيستند ،دهندادامه مي
  .ا را محصور كندتواند شمديگر نمي

بلكه در شكلي متعالي شده  ،از اينرو هدف غايي جهان ديگر در خود آن نيست
درست همانطور كه اگر هيچ چيزي در فضا وجود نداشته . از جهان وجود دارد

توان نسبت به آن آگاهي پيدا كرد؛ جهان نيز براي ابراز شدن بوجود نمي ،باشد
  : ثل بودايي را شنيده باشيد كهممكن است اين م. آمده تا ادراك شود

  اگر هيچ اوهامي وجود نداشت، هشياري و رسيدن به روشني نيز تحقق «
  ».يافتنمي

شما اينجا . شناسدابرازنشده از طريق جهان و در نهايت شماست كه خود را مي 
  . هستيد تا هدف و نيت الهي هستي و كائنات آشكار شود

  
!مهم هستيدتا اين اندازه شما 


