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  واژه هاي قرار دادي و آهنگ كالم -1
پيش از اين گفته شد واژه ها به خودي خود شعور و تشعشع مثبت يا منفي ندارند و اين ما هستيم كه 

  شعوري را سوار آن مي كنيم. 
زبان اول انسان ها، زبان تشعشعات است و به واسطه تشعشعات مفهوم بسياري از جمالتي كه به زبان هاي 

زماني، مكالمه اي در يك فيلم به زباني كامال نا آشنا است ديگري هستند را نيز درك مي كنند. براي مثال 
ولي فرد درك كلي از مفهوم مكالمات خواهد داشت و اين مسئله به واسطه شعور كالم و كلمات است؛ 
 هنگام مشاهده فيلم بدون صدا اين درك وجود نخواهد داشت، بنابراين اين مسئله ناشي از حركات بدن

  نيست و مربوط به انتقال شعور كالم مي باشد. ) بازيگران(بادي لنگوئيج
در » مكث«با تغيير بسيار كوچكي در آهنگ يك كالم مي توان مفهوم كلي آن را تغيير داد؛ با تغيير جايگاه 

را مي توان با » بخشش الزم نيست اعدامش كنيد«يك جمله مفهوم آن تغيير خواهد كرد. براي مثال جمله ي 
» بخشش الزم نيست، اعدامش كنيد.«و يا » بخشش، الزم نيست اعدامش كنيد.«ود: دو آهنگ متفاوت بيان نم

  كه دو مفهوم كامال متفاوت را بيان مي كند.
روي واژگان يك جمله مي توان معناي آن را تغيير داد. براي مثال جمله » تاكيد«همچنين با جا به جا كردن 

  مود:مي توان به چندين صورت بيان نرا » من به تو گفتم«
  است. بنابراين منظور از » من«زماني كه تاكيد و يا استرس بر روي واژه » به تو گفتم من« - الف 

 بيان مسئله توسط شخص فاعل است و نه شخص ديگري.» من«تاكيد بر روي واژه 

است. تاكيد بر روي شخص » تو«زماني كه تاكيد و يا استرس بر روي واژه » گفتم تومن به «  -  ب
   اين موضوع كه تنها مخاطبِ اين گفته او است و نه شخص ديگري. مخاطب، و بيان

است. منظور انجام فعل » گفتم«زماني كه تاكيد و يا استرس بر روي واژه » گفتممن به تو «  -  ج
و تاكيد بر روي فعل است. يعني مسئله اي كه در گذشته گفته شده است و در مواقعي » گفتن«

 ط فرد مخاطب انجام نشده است.به كار مي رود كه امر گفته شده توس

  
  ماز نيز آهنگ كالم مي تواند مفهوم كلي عبارت را تغيير دهد. براي مثال:ن اذكاردر برخي از عبارات، مثال  

  با تغيير تاكيد و استرس مفهوم به كلي تغيير مي كند:» الحمد هللا «در جمله 
»يعني تنها ستايش مختص » از آن خدا است تايشس «است، » حمد«، زماني كه تاكيد بر روي واژه »هللا الحمد

از او ياري نمي جوييم چون ديگر اين معني به ذهن مي رسد كه خداوند است و نه چيز ديگري. براي مثال 
  تنها ستايش از آن اوست!!
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يعني ستايش » است خدااز آن ستايش «است، » هللا«، زماني كه تاكيد بر روي واژه »هللالحمد «اما 
  از آن خداوند است و تنها خداوند اليق ستايش است.اختصاصا 

كالم شعور ظاهري همانطور كه مي بينيد با تغيير آهنگ كالم، به يكباره كل مفهوم تغيير مي يابد و 
  تغيير مي كند.

  با تغيير استرس مفهوم عبارت تغيير مي كند:» اياك نعبد و اياك نستعين«يا در جمله 
تنها «است، » نستعين«و » نعبد«ه هاي ، زماني كه استرس و تاكيد بر روي واژ»نستعينو اياك  نعبداياك «

ستن يعني ارتباط ما با خداوند تنها به پرستش و ياري ج» ياري مي جوييمو تنها از تو  مي پرستيمتو را 
براي مثال او را ستايش نخواهيم كرد و يا از او درخواست بخشش و  منتهي مي شود و نه امر ديگري!
، كار ديگري با او نخواهيم داشت!! همانطور  »ياري جستن«و » پرستيدن«مغفرت نخواهيم كرد و به جز

  كه مي بينيد با غلط خواندن اين عبارت، كل مفهوم شرك آلود مي گردد.
مي  تنها تو را«است. » اياك«، زماني كه استرس و تاكيد بر روي واژه ي »نستعين اياكنعبد و  اياك«

نها او است كه يعني تنها خداوند است كه اليق پرستيدن است و ت» ياري مي جوييم تنها از توپرستيم و 
  با اين آهنگ كالم، مفهوم كامال توحيدي شد. ي كند.مي تواند ما را يار

  » :اهللا اكبر«و يا نيز در عبارت 
معني كه خدا تنها، به » است بزرگترينخدا «است. » اكبر«زماني كه تاكيد بر روي واژه » اكبراهللا «

  بزرگترين است؛ براي مثال مهربان ترين نيست، زيبا ترين نيست و ... .
و از هر چيزي به اين معني كه ا» بزرگترين است خدا«است. » اهللا«زماني كه تاكيد روي واژه » اكبر اهللا«

  بزرگتر و فراتر است و مفهوم حقيقي اين عبارت را به ذهن مي رساند.
ي با تغيير آهنگ كالم ممكن است مفهومي كامال توحيدي به مفهومي شرك آلود تبديل تادر چنين عبار

  شود.
تمام شعوري كه از دل نيت فرد ساطع مي شود جزو شعور ظاهري است و بر خالف اشتباه بسياري از  نيت: -2

 دانشجويان، به شعور باطني ربطي ندارد.

نقش دارد. هر آنچه كه خود فرد از آن آگاه باشد،  ياز عواملي است كه در شعور ظاهر نيت خالق كالم 
. در را مي سازد ييعني هر گونه شعوري كه در كنترل مجري است و براي او در دسترس است، شعور ظاهر

شعور باطني عواملي بسيار پنهان تر و نهان تر نقش دارند؛ عواملي كه حتي خود فرد نيز نسبت به آن آگاهي 
  ندارد.

  تعريف كرد. نيات تشعشعات وابسته بهرا  يشعور ظاهروان به طور كلي مي ت
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  ضد شعور (شعور باطني)(تشعشعات غير وابسته به نيت) - ب
  رد مهم تر، نافذ تر و نيت، از تمامي موا ، عاملدنقش داشتن ييان شده كه در شعور ظاهرب در موارد

  نيت فرد از آهنگ كالم او و في تر باشد، تاثير آن بيشتر است شعور هر چه مخاست، زيرا كه تراثرگذار 
  است و بنابراين اثرگذارتر. مخفي تر

خواهد بود، زيرا كه  ير ظاهربه اين ترتيب نقش شعور باطني و اثر گذاري آن به مراتب بيشتر از شعو
  پنهان تر است.بسيار

  
  اما شعور باطني (ضد شعور) چيست؟

به ذكر  ياست، براي بررسي عامل تاثير گذار در شعور باطن ياز عوامل سازنده شعور ظاهر گفته شد كه حتي نيت نيز
  يك مثال مي پردازيم:

گاليه داريم كه چرا با وجود آنكه مي دانيم  از خودو همواره  خود را گاهي دچار مشكالتي مي بينيمدر مسير كمال  ما 
هستند و با وجود آنكه آگاهي هاي بسياري دريافت مي كنيم، اما در مواقع بسياري اين » وجه اهللا«تمامي هستي 

  و گويي هر لحظه نيازمند ياد آوري اين مسئله هستيم. كرده موضوع را فراموش 
ديگر از درك اين موضوع غافل مي اما زماني ور را درك مي كنيم مثال، زمانهايي كامال وجه اهللا و حس حضبراي  

همواره از خودمان و اين گله  گويا همواره بايد تلنگري براي ياد آوري اين درك براي ما وجود داشته باشدو  شويم
  وجود دارد كه چرا اين مسئله هميشگي نيست. 

محور «مي تجليات و براي مثال وجه اهللا ديدن تما ندمحور وجودي فرد تغيير كتا روزي كه اين اتفاق طبيعي است 
و حتي در مواقعي كه در ياد اين موضوع نيستيم هم، تمام هستي را وجه اهللا ببنيم. بنابراين چاره  گردد» اصلي وجود او

  . ايجاد يك محور وجودي مثبت در وجود ماستكار، 
، محوريت اياك نعبد و اياك نستعين و... . بنا براين مي براي مثال محوريت وجه اهللا ديدن هستي، محوريت الحمد هللا

 در انسان نهادينه گردند،» ال حول و ال قوة اال باهللا«و يا به طور كلي محوريت  وجودي كمالتوان گفت كه محور هاي 
  در اين حالت، شعور باطني نيز مثبت خواهد شد.

لي مواقع بحث كمال و ارتقا ديد كيفي است اما چه ) خييما (شعور ظاهر» انديشهظاهر محور «پس درست است كه 
  ) ما هم مثبت مي گردد؟ي(شعور باطن» محور وجودي«زماني 

 يو» محور وجودي «او، بلكه  يمحور انديشه  در وجود انسان نهادينه شود، نه تنها ياگر توجه به كمال و خدامحور
  .نيز منطبق بر كمال خواهد بود

و  نديكند، خدا را در آن بب يم نگاه زيطرف، به هر چ كيبرسد كه از  يبه درك عارفانه ا يتر، اگر كس قيدق انيب به
 يوجودش متوجه خدا باشد و همه  يو ستودن است، با همه  نيتحس كه قابل يزيدر مواجهه با هر چ گر،ياز طرف د
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ترين بعد وجود هر  يپنهان هاو ك» محور وجودي «، )باشد دهيالحمدهللا رس قتيبه حق(خدا بداند  مخصوص حمدها را
 دائم«شده با خداوند قرار دارد،  تياتصال مدام و تثب ينوع توان او را كه در يفرد است، محور كمال خواهد بود و م

  .دينام» االتصال 
 يمنف ايمثبت (آ نها بر كمال  يوجود محور عدم انطباق ايانطباق  توان ياز ظاهر رفتار و گفتار افراد نم طور مسلم، به

 يتشعشعات خبر است؛ اما اثر ياز آن ب زيدر اغلب موارد، خود فرد ن يداد و حت صيتشخ را )شانيبودن محور وجود
  ماند. ي آثار او باقي مي در همه ي)منف ايمثبت  يبه صورت تشعشعات شعور( يهر كس يمحور وجود

، به »اياك نستعين«، به درك حقيقت »الحمدهللا«االتصال زماني اتفاق مي افتد كه فرد به درك حقيقت  در حقيقت، دائم
برسد و اين مهم فقط با كمك » ال حول و ال قوه اال باهللا«و به شكل كلي به درك حقيقت » وجه اهللا«درك حقيقت 

  رحمانيت الهي اتفاق مي افتد و در حوزه اختيار و آگاهي فرد نيست. 
ت و انشااهللا قرار است از تغيير محور وجودي، از مباحثي است كه هنوز تا دوره هشت براي كسي استارت نخورده اس

  بعد در مورد آن بحثهاي عملي صورت پذيرد.  دوره هاي
اگر محور وجودي فردي مثبت شود، ضد شعوري كه از كالم ، انديشه ، نگاه و ... او ساطع مي گردد همگي مثبت است 

) . حتي اگر فرد شعوري منفي ساطع كند (مثال در لحظه اي نيت منفي داشته باشد) باز هم شعور باطني يور باطن(شع
  وي مثبت خواهد بود. (شعور هيچ ارتباطي به ضد شعور ندارد). 

فاز  به عنوان مثال فردي كه محور وجودي اش مثبت باشد باز هم مي تواند در لحظه اي شعور منفي ساطع كند و يا در
  منفي باشد، اما ضد شعور او كماكان مثبت خواهد بود. 

  به شكلي كلي :
  وجود دارد:» من«در وجود هر كدام از ما دو  

: من واقعي يا در واقع همان نفس كه در حال هدايت مركب به سمت كمال يا ضد كمال است و من واقعي -1
  كنترل كليه فعاليت ها را در دست دارد.

  قع از پس پرده نظاره گر اعمال ماو غير قابل شناخت است و در وا ، غير قابل دسترس : من حقيقيمن حقيقي -2
است. من حقيقي در واقع همان محوريت وجودي ما است. من حقيقي بخشي است كه هيچ دسترسي به آن 

عي را در وجود ندارد و نمي توان به آن دستور اجراي كاري را داد و در جايي بسيار پنهان تمامي مسائل من واق
نظر دارد و از مجموعه برآيند داشته هاي من واقعي براي خود، داشته اي را در اختيار دارد و من حقيقي است 

را عرضه مي كند، كه ممكن است مثبت و يا منفي باشد و هيچ ارتباطي به ظاهريا من  محور وجوديكه شعور 
من حقيقي، در جايي در  تي را عرضه كند.من واقعي شعور مثبواقعي ندارد زيرا كه ممكن است ظاهر يا 

حاليكه من حقيقي به طور  ناخودآگاهي است كه من واقعي هرگز نمي تواند آن را تحت الشعاع قرار دهد، در
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قلبي و وجودي من واقعي آگاه است و نمي توان در مقابل من حقيقي به نوعي دروغين ر مكنونات بمستقيم 
  را عرضه مي كند. ور حقيقي فرد (شعور باطني)(ضد شعور)شعرفتار نمود و من حقيقي است كه 

  
اطالعات و  ،من واقعي هرگز نمي تواند از چگونگي حاالت من حقيقي آگاه گردد. در واقع مي توان گفت من واقعي

  يه و تحليل مي كند و من حقيقي نتيجه تجزيه و تحليل ها را انعكاس مي دهد.ه ها را  تجزداد
حقيقي ارتباطي به هم ندارند. من واقعي تشكيل دهنده ي شعور ظاهري حاكم بر اعمال ما  اعمال من واقعي و من

  است و من حقيقي سازنده شعور باطني اعمال. 
 

  خوان دعا گفت اي موسي مرا مي
 از زباني كه نكردستي گناه

 گفت موسي من ندارم آن زبان

 گفت ما را از زبان غير خوان

 آنچنان كن كه زبانها مر ترا

  در شب و در روزها آرند دعا
  

در واقع من حقيقي، تنها حقيقت وجودي ما را انعكاس مي دهد و خود ارتكاب گناه و خطا ندارد و در هيچ عملي وارد 
  نخواهد شد.

زبان ظاهري فاقد ارزش است زيرا كه من حقيقي است كه بايد روزي گواهي و شهادت بدهد و گواهي او شعوري 
خود وارد  حقيقيهركس در قيامت با سيماي نماي وجود ما است. همانطور كه گفته مي شود  است و در واقع حقيقت

  بين رفتني نيست. ظور همان من حقيقي است كه هرگز ازمي شود، من

زماني كه سيماي حقيقي هر فرد آشكار مي گردد، همه را وحشت زده و شوكه مي كند زيرا كه هر فرد آنچه را كه در 
مي پنداشت بسيار متفاوت با آنچه كه در حقيقت وجود دارد، مي بيند و اين مسئله شوك عظيمي را واقعيت از خود 

و رايت الناس «پديد مي آورد. در نتيجه افراد در جهت اصالح خود بر مي آيند، بنابراين در جايي كه گفته شد 
دين «كان پذير است كه وارد شدن افراد  به ديده مي شود كه اصالح تنها با مرام الهي ام ،»يدخلون في دين اهللا افواجا

  را به صورت فوج فوج به دنبال دارد.» اهللا
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مي باشد و رسيدن به  »تسليم«مرام الهي نيز همانطور كه بارها گفته شد، بحث وحدت هستي و رسيدن به محوريت 
ن تنها دو مرام وجود دارد، مرام و يگانگي حاكم بر هستي و تمامي تجليات است. بنابراي» ال اله اال اهللا« درك حقيقي

  تسليم و ديگري مرام غير تسليم (طاغوت). 

در واقع محور وجودي انعكاس دهنده اين موضوع است كه ما در هر حال بر كدام محور قرار داريم، محور تسليم و 
  يا غير تسليم.

نقطه عطفي مي باشد، » من حقيقي«هنگامي كه فرد بر اين موضوع آگاه مي گردد كه سيماي حقيقي هر فرد، در واقع 
پيش مي آيد و پس از آن بشر تفكر عميقي پيدا مي كند و نگرش به ظاهر پايان مي يابد و اين در تاريخ بشريت 

  موضوع آشكار مي گردد كه ظاهر بيني فاقد ارزش است.

گونه فعاليتي كه انجام ، زيرا كه سعي و تالش و هر محوريت وجودي ما با سعي و تالش خودمان تغيير نخواهد كرد
مي دهيم، در واقع توسط نفس يا من واقعي انجام مي پذيرد. من حقيقي، پشت پرده و باطن هر عمل من واقعي را رقم 
مي زند. بنابراين در واقع، من حقيقي، من واقعي را به دنبال خود مي كشد. پس تنها طي وصل و اتصالي امكان تغيير 

  محوريت وجودي وجود دارد.
  
  ايي نرسد كس به توانايي خويش                         اال تو چراغ رحمتش داري پيشج
  

ميگردد. » اال باهللا ال حول و ال قوه«ا تبديل به محور محوريت وجودي م ، و در يك پروسه زمانيبنابراين در طي وصلي
ورده است واين گونه نيست كه با يك اين ارتباط هنوز براي هيچ كدام از افراد در مجموعه عرفان حلقه استارت نخ

الزم است تا محورهاي وجودي  يبار ارتباط گرفتن، محور وجودي تغيير كند، پس از استارت اين ارتباط مدت زمان
  افراد تغيير كند.

  
منفي و زير شبكه مثبت فعاليت مي كند و يا در جهت مثبت و زير پرچم در جهان دو قطبي من حقيقي يا در جهت 

. براي مثال هم اكنون هر لحظه فراموش مي كنيم كه تمامي هستي وجه اهللا و جلوه ي روي او يكه منفشب پرچم
است. اما زماني كه محور وجودي  ، ساري و جارينديدن اين تقدس در هستي در اكثر رفتار و اعمال ما،هستند و 

  خواهد بود. كمال اعمال فرد در جهت  اكثرتغيير كند، 
زير پرچم قرار دارد، افراد مي توانند در مواقعي  منفي و ضدكمالكه محور وجودي در جهت  همانگونه كه زماني

تقدس هستي را ببينند و... و اين اعمال همواره نيازمند  شبكه مثبت گام بردارند و يا در فاز مثبت قرار بگيرند يا 
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امكان رفتن به فاز منفي، آلوده شدن با تالش فرد و ياد آوري به او هستند؛ زماني كه محور وجودي مثبت باشد نيز 
  همراه با درك تقدس هستي است.  ،اعمال و رفتار اكثرويروس هاي غير ارگانيك و... وجود دارد اما 

  ضد شعور فردي مثبت باشد ولي در زمانهايي شعور ظاهري او منفي گردد .   :در نتيجه اين امكان هست كه 
اعمالي را در جهت اثبات خواسته خود به تغيير من حقيقي انجام دهد و قطعا مراحلي  ،اگرچه الزم است كه من واقعي

صالت مربوطه صورت مي  (تغيير محور وجودي) توسط اتصال يااما اصل اين اتفاق  بايد توسط من واقعي طي شود.
  گيرد.

ي در هر خلق به پيشبرد فردي كه محور وجودي اش مثبت شده باشد در پس هر نگاه، انديشه، كالم و به طور كل
در پس هر كالم او وصلي است. بنابراين اين فرد هر كجا كه قرار بگيرد در جهت  و اهداف شبكه مثبت كمك مي كند

  پيشبرد اهداف شبكه مثبت گام بر مي دارد حتي اگر من واقعي او فعاليتي در اين جهت انجام ندهد.
  حسن روي خداوند ديده مي شود. ،شود، هر كجا» باهللاال حول و ال قوة اال «زماني كه محوريت وجودي 

  بت خانه روم گر من تا جلوه ي بت بينم                     چون نيك نظر كردم سيماي تو مي بينم
زماني كه محور وجودي مثبت شود، حتي در بت خانه نيز تنها وجه اهللا ديده مي شود. بنابراين چنين فردي با خيره 

دچار آلودگي شعوري نمي گردد. ما از نگاه در آينه در جستجو ي حسن روي خود هستيم اما چنين  شدن در آينه نيز
  فردي تنها حسن روي معبود خويش را مي بيند.

گفته شد كه هنر وسيله اي است براي ارتباط غير مستقيم انسان با انسان و هنرمند حقيقي كسي  3پيش تر در دوره 
كه عرضه » من واقعي هنرمند« بتي داشته باشد حال بيان مي داريم كه عالوه بر است كه همواره عرضه شعوري مث

او نيز بايد شعور باطني مثبتي را عرضه كند. بنابراين من حقيقي هنرمند حقيقي » من حقيقي« شعوري مثبت را دارد، 
  نيز بايد عرضه مثبتي داشته باشد. 

نيز گفته مي شود نيات  غير وابسته بهتشعشعات د و به آن شعور باطني يا ضد شعور توسط من حقيقي رقم مي خور
و بسيار نهان تر از نيت است. بنابراين ضد شعور بسيار نافذ تر حتي خود خالق كالم نيز نسبت به آن آگاهي ندارد كه 

  است و اثر گذاري آن بيشتر است.
يعني از ته به سر گوش داد.  ورس)براي دسترسي به ضد شعور كالم مي توان كالم هر فرد را برگردان كرد (ري

مشاهده مي شود كه در برگردان صدا ها معموال اكثر جمالت معني دار و حاوي پيام ها و جمالتي در جهت اهداف 
شبكه مثبت و يا شبكه منفي است و اين مسئله نشانگر آن است كه در پس هر كالم نيز شبكه اي به پيشبرد اهداف 

  خود مي پردازد.
عاملي براي قضاوت من هاي حقيقي شان نيست زيرا ممكن است فردي كه محور وجودي منفي  ي افرادبرگردان صدا

. زماني برگردان مثبت گردان آگاهي مثبت، مثبت خواهد بودبردارد آگاهي مثبتي را دريافت نمايد و مي دانيم كه 
  برگردان كالم وي مثبت باشد. كالم نشان دهنده محور وجودي مثبت فرد است كه حتي در صحبت هاي روزمره نيز
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حتي زماني برگردان صداي مربيان مجموعه در هنگام تدريس، بخاطر وجود اتصال آنالين سر كالس، مثبت مي شود 
  ندارد.مربي فرد  محور وجوديو اين ربطي به 

، مثل قپيش تر در دوره هفت اشاره شد كه هر خلق شعوري داراي شعور ثابت هنگام خلق است و شعور هنگام خل
شعوري مثبت  داراي شارژيك اثر هنري مثل نقاشي بعدا تا ابد همراه آن خواهد بود و همچنين مي تواند  اثر انگشت

كه شارژ شعوري موقت و قابل تغيير است. براي مثال تابلوي  توسط بينندگان اين اثر هنري گرددو يا منفي نيز 
است كه توسط وي بر آن سوار شده است  (شعور و ضد شعور ثابت) موناليزا اثر لئوناردو داوينچي داراي شعور ثابتي

كه اين شعور همواره ثابت است و هرگز تغيير نمي كند كه اين شعورحتي در كپي هاي مختلف اين اثر نيز وجود 
تغيير ندارد. همچنين هر فرد كه به اين تابلو نگاه مي كند، شعوري را بر آن سوار مي كند كه اين شعور موقت و قابل 

  است و به آن شارژ شعوري مي گوييم.
حال مي دانيم كه عالوه بر شعور هنگام خلق كه ثابت و ابدي است، ضد شعور خالق نيز همواره همراه اثر او خواهد 

  بود و ضد شعور هنگام خلق نيز ثابت و غير قابل تغيير است.
ارژ شعوري صحبت شده است و در مورد ضد در تحقيق پروفسور ايموتو بر روي مولكول هاي آب تنها در مورد ش

  شعور صحبتي نشده است. 
بر روي ضمير ناخودآگاه صورت مي گيرد. پيش تر گفته شد كه شعور  ،اثر گذاري پيام هاي مثبت و منفي ضد شعور

ر منفي اثر گذاري ضد شعومنفي تنها زماني اثر گذار خواهد بود كه در فاز منفي باشيم (رجوع به جزوه دوره يك) اما 
اثر آن از طريق كالبد رواني ا مربوط به در فاز مثبت و يا فاز منفي بودن نيست.(مكانيزم هنبا اين مكانيزم نيست و ت

  .)نيست
  

  در صورتي ضد شعور منفي اثر گذار نخواهد بود كه 
  تثبيت در فاز مثبت وجود داشته باشد -1

 محور وجودي نيز مثبت باشد. -2

 باشد و من حقيقي در جهت پيشبرد اهداف شبكه مثبت گام بردارد.يعني من واقعي در فاز مثبت 

  فقط در آن صورت است كه ضد شعور منفي اثرگذار نخواهد بود.
در بحث ضد شعور موسيقي ها با چندين كانال منتقل كننده شعور و ضد شعور مواجه هستيم. براي مثال شعور و ضد 

  د شعور خواننده و شعور و ضد شعور سازنده ساز و... .شعور شاعر، شعور و ضد شعور آهنگساز، شعور و ض
و دسترسي به شعور  با برگردان هر موسيقي با كالم، تنها دسترسي به ضد شعور (شعور باطني) شاعر ممكن است

باطني خواننده، آهنگساز، نوازنده و ... با برگردان كردن امكان پذير نيست. بنابراين در صورت مشاهده برگردان 
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مثبت بوده و در مورد سروده، شاعر شعري كه ك قطعه موسيقي تنها به اين نكته پي مي بريم كه ضد شعور مثبت ي
  باقي كانال ها اطالعي نداريم.

بنابراين يك شعر را هر آهنگسازي برايش موسيقي بسازد و هر خواننده اي آنرا بخواند، برگردانش ثابت است چون 
  مربوط به ضد شعور شاعر كالم است.

ين گونه نيست كه هر كدام از اين كانال هاي شعور و ضد شعور يكديگر را خنثي نمايند بلكه هر كدام به صورت ا
  جداگانه اثر گذار خواهند بود.

  ه با چندين مشكل رو به رو هستيم: در ترجمه متون هموار
يكي از اساسي ترين مشكل ها واژه هاي ترجمه ناپذير هر زبان هستند. براي مثال براي درك اشعار حافظ  -1

حتما بايد فرد به زبان فارسي مسلط باشد و هيچ ترجمه اي بيان كننده ي مضمون اين اشعار نخواهد بود و يا 
 عربي تسلط داشته باشيم.  ما هرگز نمي توانيم درك درستي از قرآن داشته باشيم مگر آنكه به زبان

دومين مشكلي كه در ترجمه به آن بر مي خوريم تغيير كامل شعور و ضد شعور متون است. براي مثال  -2
شعور و ضد شعور قرآن قطعا مثبت هستند زيرا كه قرآن وحي الهي و آگاهي مثبت پيامبر است اما در 

 ترجمه آن شعور و ضد شعور مترجم منتقل مي شوند.

  
  

  پيوندارتباط 
پيش همواره  تمام ذرات عالم هستي با يكديگر در پيوند هستند و به واسطه پيوند ها معني مي يابند. از دوره هاي

با كل خود در ارتباط و پيوندي تنگاتنگ  ءو كل داشته ايم و همواره بيان شده است كه جز ءجز اشاره اي به پيوند
براين در دسته ارتباطات سير آفاق قرار دارد. پيوندي ني است بناپيوند جداناشداست. ارتباط پيوند براي درك اين 

است. در اين ارتباط براي درك بهتر مي  عظمتي ال يتناهيبين جزئي كه مشخص است و قسمت ديگر اين پيوند (كل) 
توان هر دو دست را به سمت باال گرفت و در حالت نيايش قرار گرفت. ممكن است احساس شود كه دست ها به 

  ت باال كشيده مي شوند، همچنين ممكن است احساس شود كه كانالي از سمت دستها تا بينهايت ادامه دارد.سم
نيز هست، واژه هايي كه معني دقيقي ندارند اما  بر زبان مفهومي با ظاهر ناواژه هاي جاري شدندر اين ارتباط احتمال 

زبان ديگري صحبت مي كند و يا به زبان روح القدس  همانند آن كه فرد به براي خود فرد آشنا و با معني هستند.
سخن مي گويد. در مكاتب ديگري به اين واژه ها مانترا گفته مي شود، اما مانترا قابل آموزش نيست و كسي قادر 
نخواهد بود كه از مانترا ديگران آگاه شود، مانترا هر فرد منحصر به فرد و مختص به خود اوست و براي او معنا دارد 

همچنين قرار بر اين نيست كه هر فرد مانترا خود را تكرار كند و از آن به عنوان ابزاري براي كنترل ذهن استفاده  و
  تكرار شود. اين واژه ها جاري گردند وكند، بلكه در اين ارتباط زماني كه فرد شاهد است ممكن است خود به خود 
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خداوند به كار رفته اند و يا در واقع همان صفت هاي غايت  همچنين مي توان با صفت هايي كه در كتب آسماني براي
كمال نيز وارد اين ارتباط شد. براي مثال با صفت يا ارحم الراحمين، يا من اسمه دوا و ذكره شفا، يا حميد، يا لطيف، يا 

كي از آنها مي توان قدوس و... وارد ارتباط پيوند شد. لزومي بر تكرار صفت ها در طول ارتباط نيست تنها با نظر به ي
به درك  پيوند از اين منظر نيز رسيد. اما تاكيد بر اين است كه تنها از صفاتي استفاده گردد كه قطعا در يكي از كتب 

  آسماني به كار رفته اند و حتما جز صفت هاي غايت كمال باشند.
  :مفهوم نيايش و رازونياز

  )2جزوه دوره پيش تر در مورد مراتب ذكر صحبت كرديم: (رجوع به 
ذكر آوريم و او را خطاب مي كنيم  زباني است ، اين مرحله به علت آنكه براي خداوند نامي مي رِذك مرحله اول ذكر،

ستايش من دون اهللا است. اما قطعا اين مرحله، نهايت ذكر مسلما باالتر از اما اولين و پايين ترين مرحله است  زباني
  نيست.
اما همه جا ياد او ، بر زبان نيايد نام او مرحله ممكن است ديگر ذكرِدر اين است ، »ياد«يا  ذهنيدوم، ذكر  مرحله 
اما همواره در ياد اين موضوع هستيم كه او بزرگترين است، حتي بزرگتر » اهللا اكبر«. براي مثال شايد نگوييم هستيم 

  است .اين مرحله بسيار متعالي تر از ذكر زباني از آن كه وصف شود. بنابراين 
حس  باالترين مرتبه ذكر،يا  م،چهار رحلهمرحله سوم، ذكر قلبي است كه فرد به درك وجه اهللا نائل مي گردد اما م

چرا كه ياد  (به نوعي حجت قلبي است).است  و حتي ذكر قلبي مرتبه ياداين مرحله بسيار باالتر از ،  است او حضور
ست و از رگ گردن به ما نزديك تر است ، حس حضور هنگامي براي سوم شخص غايب است ، اما او هميشه حاضر ا

و تمامي هستي او را ببنيم و زماني كه  است كه احساس حضور او را در همه جا داشته باشيم ، در بيرون ، در درون و...
درك  احساس دوري و جدا بودن از او را نداشته باشيم و يا به بيان بهتر به درك وحدت او و تجليات او برسيم.

  حقيقي اين مرحله حس حضور، با تغيير محور وجودي امكان پذير است.
نكته اي كه در طي تمامي نيايش ها و رازونياز هاي خود از ياد مي بريم، اين است كه ما معشوق هستيم و اوست كه 

يايش ما، به شوق خوبي براي عاشق خود باشيم و نهايت نع) بنابراين بايد م2عاشق ما است (رجوع به جزوه دوره 
  جاي آوردن وظيفه معشوق بودن است. معشوق همواره بايد گوش به فرمان عاشق باشد...

شنيدن نداي او است كه با ما سخن مي گويد، زماني كه زبان از سخن گفتن باز  ،بنابراين اوج نيايش و رازونياز ما با او
ن گفتن، نه تنها چيزي بدست نياورده است، بلكه مي ماند و به اين درك مي رسد كه در سال ها خواست و توقع و سخ

  خود را نيز نشنيده است و شنونده خوبي نبوده است. باالترين مرتبه نيايش او در شهود است. ربنداي 
  .ي نيايش و رازونياز مي باشدارتباط پيوند، براي رسيدن به درك مفهوم اصل
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 ارتباط قنوت

مي شويم و فرم دست ها به همان شكل است. ممكن است در اين ارتباط  با همان فرم قنوت نماز وارد اين ارتباط
  جرياني را در دستها احساس كنيم.را از سمت دست ها به سمت باال احساس كنيم و همچنين ممكن است  يكانال
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  جلسه دوم
  عوالم

 وجود هستي در گوناگون مشخصات جهان با بي نهايت الهي، تجليات بي نهايت فراواني و بيكران وسعت دليل به

آن مي  اساس بر كه است مقدمه اي جهان، اين با اوليه آشنايي .است »دوقطبي جهان«نها  آ از يكي فقط كه دارد
 :كرد اشاره اي نيز ديگر هاي جهان جايگاه به و هستي در وحدت به توان

 قطبي دو جهان

 مقابل قطب( خودش  ضد با يك كه هر است مواجه دوگانه اي امكانات و قابليت ها با آدميزاد قطبي، دو جهان در

 و هدايت بد، و خوب دوگانه ي ويژگي هاي از كدام هر اين جهان، در مثال، براي .مي شود شناخته  )خود
 دو و دوگانگي جهانبر اين اساس كالم، يك در و مي كند پيدا مفهوم ديگري وجود با ... و و ظلم عدل گمراهي،

 .است بودن قطبي

 را قطبي دو جهان در تضاد كه است )شر( منفي  و )خير ( مثبت  قطب دو وجود ، دوگانه خصوصيات اين عامل

 .شد ياد » منفي شبكه ي« و » مثبت شبكه ي«عنوان  تحت از آنها عملي عرفان فصل در و مي دهد شكل

 مستعد باشي تو را كدامين تا ضد                                   به مي آيد بانگ دو جهان از

 قطبي، دو جهان حقيقت، در .قطبي است دو جهان اين از مقطعي مي كنيم، زندگي آن در ما هم اكنون كه دنيايي

جهان  ما همه ي .مي شود تجربه ديگري از پس يكي آنها در زندگي دارد كه مختلفي  )هايناجه( مقاطع  و مراتب
 به ما ورود .رو داريم پيش را آن از ديگري جهان هاي و گذاشته ايم سر پشت را قطبي دو جهان از اين هايي

 برويم، قهقرا به و شويم دور مبدأ از همواره نيست كه قرار چون و است شده شروع مبدأ يك از قطبي دو جهان

 بود اين قرار اگر كه دارد هدفي قطبي دو جهان طراحي از خداوند حقيقت، در .مي يابد خاتمه نيز مبدأ همان به

 جهان مقاطع ترتيب، اين به .هدف نمي رسيد آن به نباشد، بازگشت مسير داراي و رود تنزل به رو پيوسته جهان

 مسير مقاطع كه اين دليل به و مي گيرند قرار  )بازگشت مسير مقاطع و مسير رفت مقاطع( دسته دو در قطبي دو
  كرد چرخه تشبيه يك به مي توان را مسير كل نيستند، بازگشت مسير مقاطع عين رفت،

 شده تشكيل قطبي دو خصوصيت با مختلفي زندگي هاي كه از است چرخه اي قطبي دو جهان جهت، اين از .

 تك جهان در .مي گوييم »  قطبي تك جهان« آن  به كه است جهاني از تنزل با اين چرخه، در تجربه شروع .است

 از قطبي، دو جهان در ما سير خط .ندارد وجود چند قطبي يا قطبي  دو خصوصيت و است حاكم » وحدت«قطبي، 

 چرخه مقاطع اين همه ي در ما حركت البته .مي گردد ختم مبدأ همان به و مي شود قطبي آغاز تك جهان مبدأ

 .نيست زماني نظر از بودن آخر و اول به معناي نيز، قطبي تك جهان بودن آخر و اول بنابراين، .نيست زمانمند
 تك جهان از نظر، اين از و بيشتري دارند كثرت كه قطبي دو جهان از يعني جهان هايي پايين؛ مراتب در فقط(

 زمان هستيم، آن تجربه ي حال در اكنون كه فعلي زندگي بر براي مثال، .دارد وجود»  زمان«هستند،  دورتر قطبي
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 سر گذاشته ايم پشت را آن تجربه ي كه مقاطعي از بسياري قطبي، دو جهان چرخه ي همين اما در است؛ حاكم
 جهان عوالم از گذر ).ندارند زمان بعد كرد، خواهيم تجربه آنها را كه مقاطعي از بسياري و (در سير نزولي چرخه)

مي  نشان را قطبي دو جهان چرخه ي نزولي مسير تك قطبي، جهان مقابل نقطه ي تا آغاز نقطه ي از قطبي، دو
 قطبي تك جهان .مي كشد تصوير به را حلقه اين مسير صعودي قطبي، تك جهان تا  آن نقطه از بازگشت و دهد

 اين و است تضاد قطبي، دو جهان چرخه ي اساس اما .دارد قرار ديگري بعد هر يا و مكان زمان، ،» تضاد« فراز بر

 صعودي رو مسير در اما است؛ افزايش به رو تضاد مسير نزولي، در .نمي شود آن حذف از بخشي هيچ در تضاد،

 اساس شد، اشاره كه همانطور نمي رسد؛ زيرا صفر به هيچ گاه اما مي كند؛ ميل صفر سمت به و مي رود كاهش به

 ... و مكان زمان، مانند مختلف ابعاد وجود تضاد، افزايش عوامل از يكي .است »تضاد« قطبي، دو جهان چرخه ي

 .مي شوند يك حذف به يك صعودي مسير در و افزوده ديگري از پس يكي نزولي، مسير در است كه

 تضاد است، كمتر آن باالي در و قطبي بيشتر دو جهان ي چرخه نيپاي در ابعاد كثرت كه طور همان حقيقت، در

تضاد  باشد، دورتر قطبي تك جهان از كه آن مقاطع از يك هر در و يكسان نيست چرخه اين سراسر در نيز
 .دارد وجود بيشتري

و  افزوده مي شود تجليات تنوع و كثرت ابعاد بر شده، كاسته وحدت از چرخه، نزولي مسير در ديگر، عبارت به
 مسير در عكس، به و مي يابد افزايش نيز تضاد از ناشي كثرت اين كثرت، شدن افزوده دليل به همچنين،

  .مي آيد كاهش تضاد از ناشي كثرت هم و انواع كثرت و ابعاد كثرت صعودي، هم

 هستي در وحدت

 سايه ي است، » يگانه« خداوند كه دليل اين به. كرد انكار را آن نمي توان كه است حقيقتي هستي، اجزاي وحدت

 وحدت خود، يكپارچگي با كه است خداوند روي عكس هستي جهان است بگوييم بهتر البته، .است » يگانه« نيز او

»  وحدت« بر عالم اساس يك كالم، در و است وحدت در خود دارد، وجود عالم در كه كثرتي .مي دهد نشان را او
   .است استوار
 اوست وحدت دليل كثرت عالم نظام نيست                                  احول موشكاف نظر را تو اگر

هم   از نوعي نگاهي، چنين با .مكان است و زمان تأثير تحت نگاهي هستي، به ما از هريك نگاه عقل، پله ي بر
 ما كه مي شود موجب زمان بعد در زندگي .نيست آشكار آن و وحدت مي شود ديده هستي اجزاي در گسستگي

 طور طبيعي، به يعني .ببينيم وجودي اش امتداد از جداي همچنين و آن آينده ي گذشته و از جداي را چيزي هر

را  ما نيز مكان بعد .مي شود ديده پي تصاوير پي در صورت به و متوالي و جداگانه زماني هايرشب در هر چيزي
 و زماني مقاطع در هرچيزي بنابراين، .ببينيم خودمان به نزديكي ترتيب به وقايع را و اشيا كه است داده عادت
 جدا نيز هستي اجزاي ساير از منفك مي گردد، خود آينده ي و گذشته از كه همان گونه و مي شود تجزيه مكاني

 .مي آيد به نظر
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از  زمان، حذف صورت در كه تصويري.مي شود حاصل جديدي بينش گرفت، قرار زمان از فراتر بتوان اگر اما
 آن درك از زمان قوانين به عادت با ما كه است واقعيتي نيست؛ تصوير انتزاعي يك مي شود، نمايان هستي جهان

 تنها نه بنگرد، آن به زمان است، از فراتر كه قطبي دو جهان چرخه ي از مرتبه اي از ناظري اگر .دور شده ايم

 چنين .كرد خواهد مشاهده نيز را آن وجودي بلكه ريشه ي ديد، خواهد يك جا را هرچيز آينده ي و گذشته

 آن صحت حدودي تا نيز عقلي نظر از حال مي توان عين در اما است، ن پذير امكا عشق پله ي بر فقط تجربه اي

 و اشكال ابعاد تمام با هم زمان، كه كنيم نگاه فرد يك به به نحوي بتوانيم اگر براي مثال، .كرد تأييد و بررسي را

 نچه آ يعني .دارد كشيدگي نوعي بدن دراعضاي كه مي شويم مواجه موجودي با شود، ديده خود مختلف سنين

 در را همه چيز بتوانيم اگر .است متفاوت كلي، به مي بينيم، او از زماني مقطع در يك كه از شكلي ديد، خواهيم

 همه ي اجزاي )برگرديم  عقب به چيز هر وجودي نزديك ترين منشأ تا( ببينيم  زمان تسلط بر شرايط همين

 موجودات، مختلفي از گونه هاي حتي منظره، اين در .مي يابيم آمده اند، وجود به آن از نچه بر آ منطبق را هستي

را هم  آنها كه مي كند آشكار موجودات ميان را پيوندهايي ها انطباق اين .مي شوند مشتركي منطبق ريشه هاي بر
 گرديم، باز عقب به هم باز اگر .مي دهد نشان كمتر تعداد با ديگر شاخه هايي از منشعب هايي شاخه چون

 به عنوان » هستي جهان بر حاكم هوشمندي« جايي در ،مثال براي شوند و مي پديدار بيشتري اتحاد در انشعاب ها

مي  نشان را يكديگر به ها ي آن همه وابستگي و همبستگي پيوستگي، دوقطبي، جهان وجه مشترك موجودات
 ي همه كه شود مي پديدار درختي صورت يكديگر، بر وجودي موجودات هاي اليه ي همه با انطباق كم كم  .دهد

 آن اجزاي ي همه ميان و نسبتي اتحاد ارتباط، و كند مي آشكار و دهد مي نشان تنه يك با اتصال در شاخه ها را

 همه ي وحدت، و يكپارچگي اين به توجه با .مي ناميم »جهان دوقطبي تك درخت« را درخت اين .است برقرار

اگر  .هستند برخوردار ويژه اي اهميت از يكديگر با ارتباط در هركدام بوده، »تن واحد« يك اجزاي هستي اجزاي
 هر لزوم به و كرد نخواهد هستي اعتراض جهان در چيزي هيچ وجود به ديگر برسد، وحدت اين درك به انسان

 بيهوده هاي پديد و مخلوق هيچ خلق كه كرد خواهد درك او .خواهد برد پي عظيم مجموعه ي اين اجزاي از يك

 گيالسي مانند ناآگاه انسان .دارند نقش خلقت اهداف گترين بزر تحقق در نيز عالم اجزاي و جزئي ترين نيست

 و ريشه و برگ نقش از اطالع بي حتي و مي داند مجاورش از گيالس مستقل را خود است كه درخت شاخه ي بر
 ساير وجود گرو او در وجود كه ونمي داند مي داند معتبر و مهم ميوه، به عنوان را خود وجود اجزا فقط ساير

 هستي واحد تن ادراك ببالد. برعكس، خود به كه بخواهد نداشت وجود هرگز آنها بدون و است درخت اجزاي

 مي داند، ه اي ويژ اهميت داراي را هستي جهان در الهي تجلي هر نه تنها حضور كه بخشد مي او به بينشي چنان

 تن اين با ادراك او .مي يابد خود تن پاره ي را همه چيز زيرا نمي دارد؛ روا ظلمي مخلوقي هيچ ديگر به بلكه

 .مي گيرد بر در را نها همه ي آ كه دارد وسعتي او هستي كه حقيقت مي رسد اين به واحد،
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 تك جهان در ايجاد بدو در آدم .دارد نام» آدم«كه است واحدي نفس ها ن انسا ي همه وجود كلي حقيقت البته،

آغاز  همان از او .شد مواجه دوقطبي جهان درخت تك با مرحله، اين در زمان خود فرا ديد به توجه با و قطبي
 .شد مي محسوب وجود او ملزومات از اي مجموعه و درخت همين از بخشي كه داشت نيز زوجي

 داشت خواهد وجود مراحلي در امكان سير او براي آن، سوي به رفتن با كه داد نشان آدم به درخت، اين ديدن

 جهان چرخه ي از مقطع هر در او نياز مورد كالبدهاي كه آدم زوج همراهيمي رساند. كمال و آگاهي به را وي كه

 به شدن نزديك كه آدم جايي بنابراين،). مفهوم حوا(داشت ضرورت مسير اين پيمودن براي نيز است دوقطبي

 ديگر، بيان به و ميكرد همراهي او با نيز او زوج در آن، كه بود چرخه نزولي مسير آغاز كرد، انتخاب را درخت

 با و كشيد قطبي تك جهان نعمت و ناز از دست او .بود دوقطبي جهان در او زوج و هبوط او آدم، انتخاب انتخاب

 كه بهشتي حضور در از كه كرد انتخاب طور اين ،)دوقطبي جهان در حركت بستر( آن درخت به شدن نزديك

 آن به آگاهي با كه بهشتي در حضور تا  )بهشت ناآگاهي( بود نرسيده ظهور به و بود بالقوه آن در او آگاهي

 شرايط در درختي كه وجود به مسير، اين پيمودن با وي .افتد تكاپو و سختي به ،)آگاهي بهشت( مي يافت  دست

 بايد كه نكته اي .است او وجود طفيل هستي گفت همه ي توان مي نظر اين از و داد كرد، معنا مشاهده زمان فرا

 مجموع، در كه است هستي مناظر همه ي از منظره تنها يك خود نيز، درخت اين كه است اين داشت، توجه آن به

  مي دهند.  نشان را خود خالق از يكتايي تصوير
  

 ديگر جهانهاي و قطبي تك  جهان

 به .است تعريف و تصور قابل و غير بي نهايت حقيقتي از تصويري به منزله ي و ندارد مستقلي وجود هستي جهان

با  مي يابيم، » او« روي عكس و تجلي را هستي جهان وقتي .است » هيچ قطبي« تجلي هستي جهان ساده، زبان
 عظمت خالق عظمتش، با بلكه ندارد، مستقلي وجود تنها نه مي دهد نشان كه مواجه مي شويم آن از ويژگي هايي

از  و مي گذارد نمايش به را يگانگي خالق و وحدت سويي از همچنين، .مي كند معرفي را )تصوير صاحب(خود  
 دامنه ي اما باشد؛ بي نهايت و بي كران هيچ قطبي، كه نيست ممكن .مي دهد نشان را او بي كراني ديگر سوي

 آن اجزاي و » قطبي دو«شامل جهان فقط » او «تجليات كه نيست ممكن دليل، همين به .باشد محدود » او«تجليات 

و اين خود نوعي  كرده ايم محدود را » او« حقيقت، در بدانيم، دو قطبي جهان به محدود را » او« تجليات اگر .باشد
 هتك حرمت به اوست.

  .گوييم»هيچ قطبي«جهان يا » هست غير قابل تعريف«را خداي حقيقي ، گفته شد همانطور كه پيش تر در دوره شش
ي خود واژه ست و حتا عرفا عدم گويند و اين عدم ، به معني عدم درك ما از او راخداي حقيقي يا جهان هيچ قطبي 

  را هم نمي توان بكار برد. منظور از عدم در عرفان حلقه، ذات خداوند است.عدم و يا هيچ قطبي 

  خدايي كه نه داراي نامي است و نه داراي صفتي ...
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  به قدر فهم خويش هر كسي كند ادراك                تو را آنچنان كه تويي هر نظر كجا بيند              
هيچ تعريفي از آن ، بلكه منظور اين است كه منظور از اين هيچ، هيچ نيست ، يا  اين عدم به معناي نيستي نيست
. و بالعكس منظور از اين هيچ، همه چيز است . منظور از اين عدم، نيستي يا خالء  نداريم و نمي توانيم انجام دهيم

  . فته شد حتي نمي توان گفت همه چيزنيست ، بلكه منظور همه چيز مي باشد ، اما همانطور كه گ
  شامل دو بخش مي باشد : هست ،از ديدگاه عرفان حلقه

  ي حقيقي)(خدا هست غير قابل تعريف (عدم)(جهان هيچ قطبي) - 
قطبي)، پنجم و ... مي  nاول، دوم ، سوم، چهارم (جهانهاي  ملكه شامل عوا:  هست قابل تعريف (وجود) (هستي) - 

  .باشد
 توان نمي است، بشري توصيف و تعريف از فراتر الهي ذات و نيست ممكن خداوند مقدس ذات درك كه جهت اين از

 آنها وجود و دارند وجود او تجليات كه جهت ازآن اما بشناسيم؛ را آن ميتوانيم ما كه دارد وجودي و هستي كه گفت
 با او بودن اما دارد؛ وجود خداوند، مقدس ذات دارد. بنابراين، وجود و هست او كه شود مي تاكيد ست،اازاو اي سايه
  .است شناسد، به كلي متفاوت مي انسان كه بودني
 ممكن،هيچ حد تا كه كرد استفاده» قطبي  هيچ«و » عدم «هاي  واژه از طورقراردادي به توان مي او به اشاره براي پس

 تعريف و ادراك لقاب و ندارد ونشان نام كه است هستي قطبي، هيچ از منظور ترتيب، اين نكند. به تداعي را صفتي
  نيست.
تك  منظور جهان تعريف، قابل هست و نيست توصيف و درك قابل كه است خداوند ذات تعريف، غيرقابل هست

  .هاي پايين تر است قطبي و جهان
 ديگري جهان نيز آن خود و است شده متجلي ديگري از آنها از كدام هر كه دارد وجود زيادي هاي جهان درهستي،

  است .   كرده متجلي را
  پس خداي حقيقي، خداي بي نام است . در اين صورت مفهوم بسم اهللا چيست؟ 

  قرار مي گيرند و اشارتي هستند به بي نامي او...  "هست قابل تعريف"اسماء الهي همه نامهايي است كه در 
يا  نگر فراكلمي باشد كه اين وسعت ديد را ديد  وجودنهايت وسعت ديدي كه انسان مي تواند داشته باشد تا مرز

  . نگاه فراكل نگر ، نگاه به بسم اهللا استمي گوييم . به عبارتي ديگر  اينتريونيورسال
  

  تجلي تابيده شده از عدم عقل است يا عشق؟حال اولين 
عدم عقل مي بود، چون عقل محاسبه گر است و به دنبال سود و منفعت است خلقت در همان زمان  اگر اولين تجلي

سود و منفعتي ندارند، پس اولين تجلي عدم قطعا عشق و  ،متوقف مي شد زيرا هيچ كدام از تجليات براي عدم
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اين  در .است (عالم سه مربوط به آن) چرخه آن به مربوط قطبي تك جهان سايه يدر عالم چهار  اي چرخه هر
 اين ي مجموعه كه (عالم دو) تك قطبي ديگري جهان .دارد وجود چرخه همان جزئيات اطالعات قطبي، تك جهان

 طرح امكان داراي هستند، آن سايه ي و تجلي ،(مجموعه عوالم سه) چرخه هر به تك قطبي  مربوط هاي جهان

 آن، در كه((عالم يك)است قطبي ديگري تك جهان ي سايه نيز بوده، خودش قطبي n هاي جهان جزئيات

   .)نيست معلوم ها آن طراحي چگونگي يا جزئيات هنوز و است يكپارچگي حاكم
 وجود« عالم، اين به .است شده پارچه اي پديداريك »قطبي تك« جهان ،»قطبي هيچ« جهان تجلي از ديگر، به بيان

 مربوط ه يداي و معلومات كه(است آمده وجود به ديگري قطبي تك ، جهان» اول وجود« تجلي از .مي گوييم » اول

 قطبي تك جهان»  دوم وجود« .نام مي گيرد » دوم وجود« عالم، اين  .)دارد خود در را قطبي n ن هاي جها خلق به

 جداگانه آن، در كه قطبي تك ن هاي جها اين از كدام هر .متجلي مي كند را حلقه ها از يك هر مخصوص

 هيچ« جهان از ترتيب، اين به .مي شود ناميده » سوم وجود« است، معلوم قطبي n هر حلقه به مربوط جزئيات

 شوند و مي محسوب » قطبي تك« جهان كدام، هر كه هست وجودي ي سه مرتبه »قطبي n «جهان   هر تا »قطبي

 .ندارد وجود تضادي نهاآ در

 

  ارتباط قيام
  ارتباطهاي نماز كه در دوره هشت تجربه مي گردد، ارتباط قيام است.يكي از 

مقام بي قبله گي مي واالي اين ارتباط ما را به درك  چرخش به هر سمت وجود دارد. احتماال حتي در اين ارتباط 
  رساند.

  كن شش جهت است اين وطن قبله در او يكي مجوي               بي وطني ست قبله گه در عدم آشيانه
  تمامي عالم هستي از اوست و در هر سمتي وجه اهللا ديده مي شود.

اما اين بدين معني نيست كه نماز را مي توان رو به هر سمتي به جا آورد و تمامي قراردادهاي نماز الزم االجرا هستند 
قابل كنترل باشند بايد نماز و اگر در طي نماز قراردادي و يوميه با اين ارتباط چرخشي هايي به وجود مي آيند كه غير 

(كه به جهت تجربه درك حلقه ها از نماز هاي اتصالي  (كه براي مسلمان تكاليف شرعي هستند) قراردادي و يوميه را
  جدا كرد.مي باشد) 

  االحرام نيز وارد شد. ن در ارتباط قيام همراه با تكبيرهعالوه بر اين مي توا
  

  ارتباط ركوع
  است كه در دوره هشت تجربه مي گردد.يكي از ارتباطهاي نماز 

  



 
 3.1نسخه   –دوره ھشت  –گروه آموزش مجازی عرفان حلقه  21

 

  

  ارتباط سجده
  يكي ديگر از ارتباطهاي عظيم نماز است كه در اين دوره تجربه مي گردد.
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  جلسه سوم
 عقل و وجود مراتب

 به نسبت ها آن از هركدام وجود و هستند» الهي علم« عالَم شد، داده توضيح كه » قطبي تك«جهان  سه از هريك

 قطبي، n حلقه ي هر اجزاي طراحي كه اين دليل به  .است بالقوه بالفعل هستند، كه قطبي n هاي حلقه وجود

 .ناميد » عقل عالم« را الموعيك از هر مي توان است، تك قطبي عالم ) (جهان  سه اين محصول

مي  ناميده »اول عقل«بوده، » اول وجود «عشق است  حاصل خود، كه( قطبي  هيچ از يافته تجلي عالم اولين بنابراين،
  ود. ش

  . است بسته نقش آفرينش ه ي ايد آن در كه كلي است علم ،(الهوت) اول وجود
   .دارد نام » دوم عقل« دوم، وجود .است قطبي n عوالم كلي طرح يا (جبروت)» دوم وجود« اول، وجود مخلوق
بي  از يكي اطالعات و عالَم علم ،(ملكوت)سوم وجود اجزاي از هركدام .است » سوم وجود« ،دوم وجود مخلوق
  .مي گوييم(عوالم چهارم)(ناسوت) قطبي n عوالم آنها به كه شود  مي عوالمي نهايت
 در نمايش به مجزا صورت به اجزا اين از يك سازي، هر تصوير در سادگي رعايت منظور به شكل در اگرچه

 همه ي اجزاي اجزا، اين از يك هر در همچنين، .مي كند حفظ را عالم اين آنها يكپارچگي پيوستگي است، آمده

بالفعل  آن، مخلوق ن جها و مي شود ناميده نيز » سوم عقل«سوم، وجود .دارد وجود آن به مربوط قطبي n ي حلقه
   .مي شود پديدار دوقطبي است، جهان دوقطبي جهان به مربوط كه سوم عقل از بخش آن از مثال، براي .است

  بنابراين مفهوم خلقت از عالم چهار به پايين معنا مي گردد.
با  البته، .مي شوند محسوب مخلوق چهارم قطبي، n ن هاي جها از يك هر و دوقطبي جهان اجزاي همه ي

 در موجود تجليات خود مثال، براي و نيست عقل محصول فقط كه همه چيز مي شود معلوم بعد بخش توضيحات

 دسته ي و هستند » عقل«محصول  فقط تجليات اين از دسته يك .مي شوند تقسيم بخش دو به جهان دوقطبي،

 به وجود عقل باالتر عوالم تجلي از آنها وجود بخش ظاهري .دارند باطني و ظاهري بعد دو  )ن ها انسا( ديگر

مي  فهم سادگي براي اما .شد خواهد اشاره آن به كه دارد ديگري منشأ آنها وجود حقيقت اصلي و است آمده
  .  هستند چهارم دوقطبي مخلوق جهان مخلوقات همه ي كه بگوييم توانيم

آدميزاد نيز خود در مرتبه خود خالق است. انسان در همينجا مي تواند تخيل و تصور كند. يا مثال آدميزاد در جنات و 
گرفته تا مخلوقات وسيعتر در زندگي چه مخلوق آدميزاد مي باشد (از تخيالت اينجا آن عدن و رضوان خلق مي كند. 

كه نامگذاري هپروت توسط شخص استاد طاهري براي عالم پنج بكار گرفته  تاس (هپروت) پنجم عالم ،هاي بعد)
مستقيم  غير يا مستقيم به طور كه است ديگري آثار و احساسات خياالت، داراي انسان مثال، براي .شده است

 و ي ها زمينه ساز است؛ او خود پرداخته ي و ساخته كسي احساسات هر و خياالت .مي رود شمار به او مخلوق
 اشتياق و او دارد خواب در ه اي تعيين كنند نقش انسان، هر تفكر و زندگي ه ي نحو و ي هاي دروني برنامه ريز
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 مخلوق انسان، اعمال و افكار آثار همه ي اين ترتيب، به .مي رسد ظهور به نفرين و دعا انواع صورت به او طلب و

  .مي شود ناميده»  پنجم مخلوق« و هستند او
آنچه كه توسط آدميزاد خلق مي شود خود خلق مي كند و عالم شش را به وجود مي آورد و اين ماجرا تا منفي 

 بينهايت ادامه دارد.

هر  با انسان .مي شود محسوب خالق لحاظ، همين به و است اثرگذار هستي جهان در نيز پنجم مخلوق خوديعني 
 شده، القا شعور اين و مي كند القا هستي به  )منفي يا و مثبت( شعوري  تشعشعاتي خود، رفتار و كالم انديشه،

مي  القا هستي عالم به ن ها انسا همه ي كه شعوري برآيند يعني .داشت خواهد مادي هستي عالم براي بازتابي
 سوي از شده القا شعور اثر بنابراين، .حكمفرما مي كند آن بر را نقمت و ظلم روح يا و وحدت و صلح روح كنند،

و اين تا منفي بي نهايت ادامه  است » ششم مخلوق«(مخلوق عالم پنج، مخلوق آنچه كه انسان خلق كرده)  انساني، هر
  خواهد داشت.

 

 هستي در عشق

 ظهور موجب كه حركتي هر آفرينش، نظام در يعني ؛ ستاكرده  متجلي » عشق« با  را هستي خداوند، مقدس ذات

  .نيست دليلي هيچ نيازمند عشق مبناي بر آفرينش و است عشق مبناي بر مي شود، آن اجزاي و جهان يك

 زد عالم همه به آتش و شد پيدا عشق زد                                 دم تجلي ز حسنش پرتو ازل در

 شده جاري هيچ قطبي عالم از اول، عشق نيست، خداوند رحمت و عشق جز چيزي تجلي، عامل كه اين به توجه با

 و است كرده متجلي را دوم وجود و گرفته سرچشمه اول وجود از دوم، عشق است؛ بخشيده هستي را اول وجود و
 جها طرح كه( وجود سه اين از اما.است كرده خلق را سوم وجود و يافته نشأت دوم وجود از سوم، محبت و عشق

 سه اين يعني .است شده پرده برداري )قطبي n ن هاي جها( چهارم وجود در ،)دارند خود در را قطبي n نهاي

 از يكي(دوقطبي  جهان در .است چهارم عشق تجلي، اين عامل و مي كنند جلوه گري چهارم وجود در پنهان، وجود

 .نيست »آدم«وجود خلقت و  حقيقت جز چيزي چهارم، محبت و عشق ،)4در عالم  قطبي n هاي جهان

 

مي  ايجاد عقل و عشق انواع از مختلف ستون دو و مي يابد ادامه همچنان عشق، و عقل مراتبي سلسله نظامِ اين
 اين به عشق  توجه و عقل ميان ارتباط بيشتر بررسي براي .مي كنند استوار را هستي بناي هم، كنار در كه كند

 :است الزم نيز نكات

 در .شده اند پديدار چهارم عشق از كه است كارگزاراني عهده ي به چهارم وجود نظام و ساختار برپايي - 1

 پيدايش متعالي حقيقت يعني .دارد به عهده را ايجاد وظيفه ي آن، بر حاكم هوشمندي دوقطبي، جهان

 مي آورد وجود به را عالمي هوشمندي اين و است كل هوشمندي اين پيدايش عامل )چهارم عشق(آدم
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(آدميزادها)  آدم كثرات بستر، اين شدن فراهم با .است(عقل چهارم)   عقل جنس از و عقل سايه ي كه
 مي كنند. جاري )چهارم وجود( عالم اين در را پنجم عشق

  ما هم اكنون در عالم چهار هستيم و عشق پنجم را تجربه مي كنيم بنابراين به شكل مختصر :
 از است .  بي خبر عشق از حال، خود عين در اما است؛ آن نتيجه ي و مي آيد پديد عشق از عالمي هر - 2

 به با پديداري، اين و دارند خود در را هستي پديدار شدن طرح فقط سوم تا اول وجود ديگر، طرف

 وجود« آيينه ي در تك قطبي عوالم چهره ي يعني، .مي شود انجام  )آدم(چهارم  عشق آمدن صحنه

 از چهارم عالم كه خود حالي در است؛ »چهارم عشق«شدن جاري اثر در اين، و مي شود آشكار» چهارم

 .نيست عشق جنس

  زد آدم بر و غيرت اين از شد آتش عين نداشت                            عشق ملك ديد رخش كرد اي جلوه
 وجود ،»عقل«كه مي يابيم در ، كنيم دقت هستي تجلي در » عشق« حضور و نقش به اگر ديگر، بيان به

  ». عقل«مديون را خود تجلي » عشق«و است » عشق« را مديون خود
  

به اختصار : شبكه مثبت و منفي، از تبعات عقل چهارم هستند و به نوعي عامل جاري شدن عشق چهارم در 
  هستي. اما خود از عشق خبري ندارند. 

  
مي  خبر آن وجود از است، » عقل« عوالم كه آن نتيجه ي و است رازآلود و پنهان » عشق« آفرينش، در - 3

 گوييم مي » بازاري شاهد« آنها به كه هستند خلقت پيداي بخش آنها اجزاي و عوالم ديگر، بيان به .دهد

 »پرده نشين« كه هستند خلقت راز و رمز پر بخش )انسان جمله از( عشق تجلي مختلف مراتب و

 .مي شوند محسوب

  
  
  باشد نشين هدپر آن و بازاري شاهد كين بود                                        اين ازلي حكم گل و گالب كار در
  
  

 ايفاي هم هستي بازستاندن در هستي بخشي، و تجلي گري بر عالوه كه است اين عشق ديگر خصوصيت - 4

 )رحيميت( آن بازدمش و) رحمانيت(هستي به دمش شامل خداوند عشق جهت، اين از .كند مي نقش
 .است



 

 

 اين فت،

 .هستند 

 مطلق ال

 طور مان

 و عشق 

 در وانيم

 از يك 

 .ود

 

نمي ياف تحقق 
نزول حال در 
كما از شدن ر

 

هم يد مي آيد،
از مرتبه اي ر
.  

مي تو كه است
هر مي توان ،
مي شو معلوم 

3.1نسخه   – 

آنها بازگشت
بي نهايت اي
دو حال در يز

 

پد »عشق« دل
هر دارند، ساني
.نداشت حدت

ا حكمتي ندي،
بگيريم، نظر ر
بهتر يكديگر 

دوره ھشت –ه

ب عالم، جودات
منها سمت به و
چي همه زيرا د؛

د از كه است ل
يكس ماهيت هم

وح هستي بود،

نظام من اين .ت
در را)منطق(ش

با نهاآ رابطه ي

زی عرفان حلقه

موج و مراتب
و دارند تنزل
بود نشده ريف
  ).است لقت

عقل )آنها ئيات
ه با نيز عشق

اين از غير گر

است استوار دي
آفرينش مندي
ر صورت، اين

روه آموزش مجاز

همه ي به دن
به ميل فقط ر

تعر كمال بناي
خل محوري  لا

جزئ و( عوالم 
مراتب همه ي
اگ و دارند يت

هدفمند و زمند
هدفم و زمندي

ا در .كرد يف

گر

بخشيد هستي
باالتر عوالم كه 
مب بر خلقت ب

كما و دفمندي

همه ي اهيت
ه و يكديگر با 

سنخي هم با يز

ساز چارچوب 
ساز اگر .ناميم

تعر » منطق« ي

از پس كه ي
كمي آمد دست
چارچوب ورت،
هد گواه قيقت،

ما كه اين به ه
عقل مختلف 
ني آن از آمده 

بر ايجاد، و ش
بن »منطق«را ن
مبناي بر را شق
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صورتي در(
به د نتيجه

صو اين در
حق اما بود؛

  

 

توجه با -5
مراتب كه

پديد عقل
 

آفرينش- 6
آن اصطالح

عش و عقل
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 آن بردن به كار و منطق ايجاد قابليت كه مي شود واقع مؤثر وقتي انگيزه اين .است منطق خلق انگيزه ي »عشق«

 از يك هر ترتيب، اين به .است »عقل«آن، بردن كار به توان و ؛ »هوش« منطق، خلق قابليت. باشد داشته وجود

 .دارند نقش عقل و هوش عشق، آن، ايجاد در و است منطق بردن كار به نتيجه ي و محصول الهي تجليات

 را  )عشق(  آن شدن جاري ه يحون تا مي دهد هوشمندي هستي به ،)بازگشت و رفت براي كششي( عشق 

  .شود اجرا طرح اين عقل، پيدايش با تا مي آفريند را عقل هوشمندي، و كند طراحي
  پس خود هوشمندي عشق را نمي فهمد.

 

 دوگانه عشق دوقطبي، عالم در مثال، براي .است عوالم اين با متناسب »عشق« قطبي، n عوالم از يك هر در -7

  .مي گردد متجلي )نفرت و محبت( دوگانه صورت به و تجزيه مخالف قطب دو به يعني، .مي شود
 

هيچ «عالم از تابيده فروغ تنها هستي بخش، نور اين است، گرفته فرا را هستي همه ي عشق، عظمت اگرچه - 8
 .است نشده شناخته كه دارد ظهور براي نيز ديگري عوامل حق، مقدس ذات و نيست » قطبي

 افتاد جام در كه است ساقي رخ فروغ يك نمود                                    كه مخالف نقش و مي عكس همه اين

 

 آگاهي و آيد در تصور به كه است آن از فراتر خلقت عظمت كه مي كند يادآوري ما به فقط موضوع اين دانستن

 :كه مي كند نزديك حقيقت اين به را ما آن، بخش هر از

  نادانم كه همي بدانم كه من دانش رسيد بدانجا تا

.  

 كاروان در كاروان رب يا هست                                             زمان هر هستي و بود تا عدم از

 است پيمودن همين بودن عدم، تا است                                           بودن اين از رفتن بودن رمز

 
 

قطبي مي رسيم. از آنجايي كه  nي دو قطبي، سه قطبي، چهار قطبي، ... تا  در بررسي خلقت عالم چهارم به جهان ها
خداوند نا محدود و بي نهايت است، بنابراين خلقت او نيز بايد بي نهايت و نا محدود باشد و به همين دليل است كه 

  طبي خلق شده اند.قهاي ان  جها ن
 

چهار مطرح شده است. جهانهاي موازي حلقه نكته مهم اين است كه : بحث جهانهاي موازي در دوره 
دو قطبي ناشي از مجادالت آدميزاد پديد آمده است و همه جزو عالم چهار هستند و همه دوقطبي مي 

  باشند. جهانهاي موازي سه قطبي همه سه قطبي اند و ...
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هيچ ارتباطي  اما منظور از جهانهاي مجاور، جهانهاي دو قطبي و سه قطبي و چهار قطبي و ... هستند و
  با جهانهاي موازي هر كدام ندارند.

  
شناخت  با با خلق جهان دو قطبي، مكانيزم تضاد دو قطبي برقرار است و همواره همه چيز دو تايي است و هر عضو را

عضو متضادش خواهيم شناخت. به مانند شب و روز. شب را تنها با شناخت روز مي شناسيم و نيز روز را با شناخت 
  خواهيم شناخت. Aرا با شناخت  Bميشناسيم و  Bرا با شناخت   Aهيم شناخت و در حالت كلي ، شب خوا

             A                B  
                                                                                                               B                A 

 

وجود دارد كه درك براي ما كه فطرتمان بر اساس  جهان سه قطبي جهان مجاور دو قطبي در عالم چهار،اما در 
ما با تضاد سه قطبي مواجه مي شويم. يعني  . در جهان سه قطبي است دشوارتشخيص دو قطبي ساخته شده است،

 Cرا شناخته باشيم و زماني  Cو  A را مي شناسيم كه Bرا شناخته باشيم و زماني  Cو  Bرا مي شناسيم كه  Aزماني 
 را شناخته باشيم. Bو  Aرا مي شناسيم كه 

  A               B , C  
                                                B               A , C   
                                                C               A , B 

قطبي اين مكانيزم پيچيده تر شده و با تضاد چهار قطبي رو به رو هستيم يعني براي شناخت هر  با خلق جهان چهار
قطبي  nش قطبي ... تا قطب، نيازمند شناخت سه قطب ديگر هستيم و اين روند در خلقت جهان هاي پنج قطبي، ش

  كه همگي جهانهاي مجاور ناميده مي شوند و در عالم چهار (ناسوت) هستند.    ادامه پيدا مي كند
به بعد) همه دو قطبي هستند . مخلوقين سه قطبي همه سه قطبي و الي  5مخلوقين آدميزاد در جهان دو قطبي (عالم 

  آخر ...
 و انا اليه راجعون) احساس مي ما خود را به عنوان ناظري در زندگي دنيا در جهان دو قطبي (چرخه انا هللاكه هم اكنون 

قطبي نيز حضور داريم. اما هم اكنون بر ناظر بودن خود  nاي سه قطبي، چهار قطبي ... تا كنيم، هم زمان در جهان ه
در زندگي دنيا در جهان دو قطبي آگاه و واقف هستيم . يعني هم اكنون از شرايط ابعاد ديگر وجودي خود در جهان 

   .، خبري نداريمجهانهاي مجاور)(قطبي nقطبي، ... تا ي سه قطبي، چهار ها
پس همانطور كه ابعاد وجودي ما در جهانهاي موازي جهان دو قطبي وجود دارد، ابعاد ديگري از ما كه به گستردگي 

  قطبي) وجود دارد. nكل هستي هستيم، در جهانهاي مجاور (سه قطبي تا 
)(ملكوت) رفتيم و به رب خود پيوستيم، 3ست، به عالم تك قطبي (عالم وقتي از عالم دوقطبي، پس از پاسخ بله به ال

قطبي نيز به عالم سه (تك قطبي) مربوط به خودش رسيده است و به رب خود   nهمه ابعاد ديگر وجود ما در عوالم 
  پيوسته است.
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  قطبي، جهان هاي مجاور مي گوييم. nهاي دو قطبي، سه قطبي،... تا  به مجموعه ي جهانهمانطور كه گفته شد، 
عشق در جهان دو به نوعي تجربه بالفعل تضاد دو قطبي و  فعلبالتجربه در واقع هدف اصلي از خلقت جهان دوقطبي، 

تجربه ارد. در جهان سه قطبي، هدف نام د» آدم«كه اين نقش را در جهان دو قطبي ايفا مي كند  كسيقطبي مي باشد و 
در جهان  ... تا عشق در جهان سه قطبي مي باشد و... به همين ترتيبازلي  لفعلباتجربه ه قطبي و تضاد س فعلبالازلي 

n  بي نهايت تجربه عشق در بي نهايت عالم تضاد وجود دارد. (بالفعل شدن عشق هان هاي مجاور جقطبي. يعني در ،
  چهار)

  
قطبي در n و  هاي سه قطبي و چهار قطبي ...جهان همه ي ما در جهان دو قطبي  به همراه ابعاد ديگر وجودي خود در 

و بازگشت به آن (بازگشت به رب در جهان  حركت به سوي عالم تك قطبي هستيم تجربه رحيميت خداوند با  حال
و زماني كه ما در جهان دو قطبي در انتهاي چرخه انا هللا و انا اليه راجعون به مرحله ي آزمايش اصلي (الست  سوم) 

 nاز عالم پاسخ الست را بله مي گوييم، گويي ابعاد ديگر وجودي ما در جهان هاي مجاور نيز  و رسيم بربكم) مي
قطبي مربوطه در عالم چهار وارد عالم سه مي شود و هركدام به رب خود مي پيوندد. در يك مرحله (عالم دو) تمام 

طبي به اجزاي پايينتر خود پيوسته بود، يكي ق nتجليات رب كه در  واقع رب مربوط به جهان سه مربوط به هر عالم 
  شده و رب االرباب را در عالم دو خواهيم ديد.

   

  هوش و عقل
   : قابليت خلق يك منطق جديد هوش
  به كار گيري منطق هاي موجود است قابليتعقل : 

  
هوشمندي داراي عقل است زيرا كه از منطق هاي موجود استفاده مي كند و مجموعه اي از قوانين را جاري مي سازد 

رابطه ي مستقيمي دارد. براي مثال ما مي توانيم يك  ،خلققدرت هوش با  جديدي نيست.منطق اما قادر به خلق 
وجودي در عالم ما تنها مو  خود هستيمق تصورات تصور كنيم و ما خال موجود جديد كه تا به حال وجود نداشته را

  .و مي توانيم مخلوقي را در عالم پنج خلق كنيم هستيم كه اين ويژگي را داريم چهار
شامل تمام ما مي باشد مثال در اين دنيا خلق ما در واقع عالم پنج را تشكيل مي دهد كه همانطور كه پيش تر گفته شد 

خود مي تواند خلق كند و مخلوق آن نيز مي تواند خلق كند و اين روند همينطور ادامه  ،ده ايمرو آنچه كه ما تصور ك
و در نهايت بازتاب تمام اين خلق ها به سوي خود ما بازمي گردد حال اگر خلق (عوالم پنجم، ششم، هفتم و ...) دارد 

مي گردد. در واقع از منظر ديگري ما مثبتي باشد، بازتاب مثبت و اگر خلق منفي باشد، بازتاب منفي به سوي ما باز 



 
 3.1نسخه   –دوره ھشت  –گروه آموزش مجازی عرفان حلقه  29

 

و » رب«نچه كه خلق مي كنيم خواهيم بود و پس از خلق به سوي ما باز مي گردد. در همين راستا به تعريفي از آ» رب«
  جايگاه آن مي پردازيم:

  
  ارتباط سالم 

  ديگر از ارتباطهاي نماز است كه در دوره هشت تجربه مي گردد. يكي
  

  تضاديتجربه قرارگيري در ال
  ان، الزمان، التضاد و ال... مي باشد.براي تجربه در المكان، ال لس اين حلقه، ارتباط عظيمي
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   قادر متعال
اوج تعالي يك استاد، پرورش و تربيت شاگردي است كه هيچ تفاوتي با او نكند و به نوعي همانند خود را بسازد. اوج 
تعالي خداوند نيز در اين است كه خدايي همانند خود خلق و تربيت كند و اگر اين اتفاق نمي افتد، او متعال نمي بود. 

قادر، متعال است، زيرا عين خود را خلق مي كند، تا جايي كه خداي رضوان،  همه توانايي خداوند  اما خداوند، عالوه بر
  را دارد و با پاسخ بله به الست، با رب خود كه تربيتش نموده، يكي خواهد شد.

 
 

 مسير پايان در ،»رب« با آنها وحدت و است آنها حركت صحيح راهگشاي ،»رب« از تربيت پذيرفتن مسير، طول در
 مي افتد. (الست در انتهاي رضوان)(رجوع به جزوه دوره چهار).  اتفاق

 

 آزمايش (كه سؤال يك معرض در او، و توانايي الهي صفات داشتن اختيار در به توجه با كسي هر چرخه، پايان در
 است، دست آورده به كه خدايي توانايي به توجه با او آيا كه است اين سؤال آن.گيرد قرار مي است) چرخه در آخر

 عالم خدايي و شود مي ملحق وحدت به يا و كندخدايي  خودش مي خواهد و مي پسندد را وحدت عالم از جدايي

 .پذيرد مي را وحدت

» رب«پس  رسد. مي» رب«ي  درجه به شده، قطبي تك جهان وارد بپذيرد، را وحدت عالم خدايي او كه صورتي در
 مي و است داده مثبت پاسخ خداوند دعوت به كه است چرخه پايان در او يافته يكمال  و عيني نمونه ي كسي هر

 به را كمال جهت» هادي روح« طريق از و كند ايفا او براي را مربي يك نقش چرخه، در او سير مراحل تمام در تواند

 .دهد نشان او

 را آن ديگر دور يك و است داده ترجيح را چرخه در مجدد سير ندهد، سؤال اين به مثبت پاسخ كسي اگر حتي

 پاسخ خداوند سؤال اين به بارها و بارها كسي است ممكن .برسد آخر آزمايش ي مرحله به باز تا كند مي تجربه
 از اگر پس .داد خواهد مثبت پاسخ و رسد مي الزم كمال به ها تجربه اين از يكي پايان در باالخره ولي بدهد؛ منفي

 را وحدت عالم خدايي و داده اند مثبت پاسخ اين پرسش به همه ي افراد كنيم، نگاه اتفاق اين به فرازمان مرحله ي

  . (رجوع به جزوه دوره چهار). پذيرفته اند
 است درست البته، .باشند حركت در او سوي به بايد آنها و است آنها مربي كه دارند ربي افراد، هريك از بنابراين،

 تك قطبي (مرحله ي مرحله ي در» رب«مقام  اما دارد؛ وجود »رب«بني آدم  همه ي تعداد به كه

 وحدت) در دارند (كثرت وحدت آنجا در كثرات تضاد) است و همه ي و مكان زمان، از فراتر

 در بلكه دوقطبي، جهان در فقط نه ديگر، طرف از. دارد قطبي تك جهان در» رب« يك دوقطبي جهان در آدم پس،

 قطبي، n جهانهاي هاي رب ي همه مجموع و دارد وجود»  رب«يك  ،(جهانهاي مجاور) قطبي  nي نها جها از هركدام
  .است (اهللا)عالم دوم را تشكيل مي دهد و مجموعه بينهايت عالم دو، عالم يك 
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تنها اركان جهان دو قطبي نيست و كل بسم اهللا را شامل مي  بنابراين اگر مالئك را اركان هستي تعريف كنيم، منظور
  شود.

  
 جاري عوامل اركان، اين. دارند نقش عوالم از يك هر تداوم و گرفتن شكل در كه هستند كارگزاراني هستي، اركان
 بهچيز  همه قطبي، تك عوالم از يك هر تا گرفته كوچك جزء هر از زيرا. هستندعالم  هر در تجليات ي كننده
  .آيد مي وجود به نها آ ي واسطه

 ي كننده جاري و»  چهارم هوش« ي نتيجه مالئك دوقطبي، عالم در. گيرند مي نام» ملك« اركان، اين عوالم، ي همه در
 اين تا شود مي حاصل»  چهارم هوش« از كه است ملكي» وقطبي د جهان بر حاكم هوشمندي« مثال، براي. هستند آن

 ديگرِ مالئك. دهد انتقال» دوقطبي جهان« به را وجود باالتر عالم سه علم و كند جاري جهان اين در را الهي فيض
  .دارند قرار آن به نسبت تري پايين مراتب در و هستند ملك ايني  زيرمجموعه و تجليات دوقطبي، جهان

 خود از پس عقل منشأ و خود باالتر عقل ي سايه ،)دوقطبي جهان درچهارم ( عقل تجليات انواع ي همه كه دليل اين به
  عقل جنس از كه انرژي و ماده واحدهاي انواع اساس، اين بر. روند مي شمار به ملك يك نيز نها آ از هركدام  هستند،
 اين توصيف كه شود مي باعث انرژي و ماده از بعد عوالم بودن ناشناخته اما. شوند مي محسوب مالئك از نيز هستند
  .گردد دشوار حقيقت
   :قرار مي گيرند دسته چند اين در خود عملكرد اساس بر» دوقطبي جهان« مالئك
 .مي كند را ايجاد» دوقطبي قوانين جهان«دوقطبي  جهان بر حاكم هوشمندي - 1

 اثر يعني، .مي دهند ارائه را شاخصهاي عقل كه هستند عالَم بر حاكم قوانين مجري مالئك، از دسته اي - 2

روزي رساني  قانون مجري مانند .مي رسانند اثبات را به آنها وجود و كنندمي  آشكار را باالتر عقول
 .دارند عهده به را نامبرده امور تدبير مرگ (عزرائيل) و... كه و قانون تولد مجري (ميكائيل) و

 
 ميدان گرانشي، ميدان مانند. جهان هستند مادي بخش نگه دارنده ي ستونهاي آنها، از ديگر گروهي - 3

  .دارد مي پا بر را نها آ كه عاملي هر و...  و قوي اي هسته ميدان ضعيف، اي هسته ميدان الكترومغناطيسي،
 اين تضاد، عنوان به آنچه. است تضاد ،)مادي هستي جهان( يكهان تداوم و ايستايي برقراري، اصلي عامل
 و سبقت رديفي، هم ،)بودن همراه يا مقابل و مكمل( بودن زوج همچون هايي ويژگي دارد، عهده به را وظيفه

 و الكترون مثال، براي. نندك مي حفظ را هانكي تعادل مجموع، در كه است ربايش و دمش همچنين،
 صف الكتريكي، جريان در بخشند؛ مي تعادل اتم ساختار به يكديگر، جهت مخالف حركتي با پوزيترون،

 مغناطيسي، الكترو هاي حوزه يا و ندك مي حفظ را جريان اين تعادل ها الكترون شدن رديف و كشيدن
 .است ربايش و دمش از ناشي تعادل حاصل
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 مي نشان را عقل وجود قوانين، عيني تجلي عنوان به كه هستند هايي پديده نيز مالئك از ديگري تعداد - 4

 .كنند يم ايفا را خود نقش دوقطبي) جهان ر(د  خلقت مادي بخش گرفتن شكل در كه ها اتم مانند .دهند

  
 واقع نيز را آنها به مربوط ديگر موضوعات ي همه توانيم مي بگذاريم، كنار را مالئك ي درباره عاميانه تصور اگر

 از بعضي مورد در كه است گزارانكار اين عملياتي بازوهاي مالئك، بالهاي از منظور مثال، براي. كنيم بررسي تر بينانه
 جهانهاي ابعاد مانند مادي ابعاد تواند مي ديگر، بعضي مورد در و باشد معنوي كاركردهاي به مربوط تواند مي آنها

  .باشد ها ل اربيتا حتي يا و...  الكترومغناطيسي، گرانشي، مختلف هاي ميدان همچنين، و...  بعدي، سه دوبعدي،
 در مالئك نقش از اي نمونه. دارد وجود هم آمدن پايين و رفتن باال و انبساط و انقباض مالئك، ي وظيفه شرح در

 آوردن وارد و كشاند مي انبساط بيشترين سوي به را جهان مادي بخش كه است نيرويي اعمال مادي، بسط و قبض
 هستي كارگزاران. رساند مي انقباض حد بيشترين به را آن انبساط، اين از پس اي مرحله در كه ديگر نيرويي

  .افتد اتفاق مكرر طور به انبساط، و انقباض اين كه شوند مي باعث )مالئك(
 آگاهي دريافت آمادگي معنوي،) گشايش( بسط اين ايجاد با كه دارند نقش» صدر شرح« فرايند در مالئكي همچنين،

 نندمي ك نقش ايفاي )قلب شدن بسته( مثبت آگاهي و الهام راه شدن بسته در مالئكي و ميدهند افزايش را الهي هاي
  .نندمي ك كارگزاري را بازتاب قانون از بخشي معنوي، )گرفتگي( قبض اين ايجاد با كه

. است انسان ارتقاي در نها آ نقش ايفاي از حاكي نيز )معنوي امور در( آنها رفتن باال و مالئك آمدن پايين تمثيل
 عالم از تر پايين كثرت، عالم ي مرتبه و هستند كثرت عالم در ها انسان و دارد قرار وحدت عالم در كل هوشمندي

 مي افرادي كمك به باال مقام آن از تنزل با الهام، و آگاهي ملك همچون مالئكي بنابراين،. رود مي شمار به وحدت
  .ببرند باال و دهند عروج را آنها تا آيند

 و كند نمي بيشتر يا كمتر هم به نسبت را آنها ارزش مالئك مأموريت نوع كه باشيم داشته توجه بايد حال، اين با
 از هريك. نيست ها آن بيشتر تقدس معناي به ديگر، بعضي به نسبت هستي، كارگزاران از بعضي بودن مشهورتر
  .دارند تقدس نيز آنها تك تك است، مقدس او خود كه طور همان و هستند او وجه الهي مخلوقات

 آنها، چراي و چون بي نقش ايفاي و هستند او اذن و ه اراد ي كننده جاري همواره الهي، كارگزاران اين انواع ي همه
 ديگري به نسبت كدام هيچ فروتري يا برتري و گيرد نمي صورت كوتاهي و خلل آن، در كه است تقديسي و تسبيح
  .روند نمي فروتر يا فراتر خود ي وظيفه از و هستند عبادت اين حال در ثابت طور هب  آنها. شود نمي اثبات

 اين و دهد مي بازتاب هستي در را آن از بخشي» كل عقل« هاي جلوه از يكي عنوان به هستي، جزء هر ديگر، بيان به
  .شود مي محسوب جزء آن )ي سجده و( عبادت است، خداوند ي اراده از تبعيت كه بازتاب
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  ارتباط تعميد روح
  مسيح (ع))تعميد با روح القدس (تعميد  - 2تعميد با آب (تعميد يحيي (ع))  - 1تعميد به دو گونه است : 

  
آب در واقع داراي شارژ شعوري اين تعميد را با آب رودخانه براي قوم خويش انجام مي داد.  حضرت يحيي (ع)، 

  و بركات بعدي خود را داشت.مثبت بوده است. بنابراين اثرات 
  اما بحث اصلي تعميد، در واقع تعميد با روح القدس و بدون واسطه آب است. 

به نوعي پر است و در اين ارتباط اي از غوطه وري در او و پر شدن از آگاهي در واقع تعميد با روح القدس، تجربه 
  دس و شناوري در او تجربه مي گردد و دريچه اي به سمت دنيايي از آگاهي به روي ما باز مي شود.شدن از روح الق

  

  :مشاهده اليه حفاظت
كه در دوره هفت دريافت شد را  (اعوذ) مي كنيم و اليه حفاظت عبادت ريك برقراراين ارتباط را در فضايي نيمه تا

پيرامون خود مشاهده مي كنيم. پس از مدتي حتي در فضاهاي با نور عادي و غير تاريك نيز اين حفاظت قابل 
  مشاهده خواهد بود.
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  جلسه پنجم
  نظريه پيوند شعوري اجزا  

بخواهيم در محافل مختلف عرفاني، علمي، مذهبي و فلسفي از فرادرماني صحبت كنيم، همواره بايد از هنگامي كه 
، از حلقه زلف يار يا حلقه وحدت و ... سخن ادبيات جداگانه اي استفاده كنيم. براي مثال اگر از منظر عرفاني

نيز از رابطه ي علت و معلولي و روابط ميان تعريف مي شود و از منظر فلسفي » حبل اهللا«از ديدگاه مذهب،  ،ميگوييم
  خدا، هوشمندي، قوانين و اعداد و ... سخن گفته مي شود.

حال اگر بخواهيم فرادرماني را از ديدگاه دنياي علم تعريف كنيم، مي بايست زبان علمي مشترك ميان ما و جامعه ي 
  علمي وجود داشته باشد.

  ».ري تعريف مي كنيمنظريه پيوند اجزاي شعو«اين زبان علمي، 
هر روش درماني كه خارج از محدوده ي روش هاي درماني پزشكي جديد باشد،طب مكمل و جايگزين و يا به اختصار 

CAM)(Complementary (and) Alternative Medicine  ناميده مي شود كه از نظر سازمان بهداشت جهاني به
گروه چهارم اين تقسيم بندي قرار دارد. به معني درمان بيماري گروه تقسيم مي گردد. فرادرماني جزء درمان هاي  5

  هاي جسمي از طريق ذهن و زير مجموعه درمان ذهني مي باشد.
 شده بنا »اجزا يشعور اشتراك« اي »اجزا يشعور ونديپ« هينظر اساس بر و است مكمل يدرمانها از يا شاخه يفرادرمان

 به قادر ذهن شعور قيطر از كل شعور شود، برقرار ارتباط كل شعور و اجزا شعور نيب هرگاه ه،ينظر نيا طبق. است
 تينها يب شعور شامل اجزا شعور. كند يم دايپ تحقق بهبود و شفا ده،يگرد جسم و روان ذهن، درمان و ميترم اصالح،
 و جزء شعور ونديپ با. است يهست جهان بر حاكم يهوشمند و شعور كل، شعور و باشديم انسان يوجود يها بخش
 ارتباط در اجزاء هيكل با و شوديم زيتجه ذهن يشعور عيتوز تيريمد بخش و شده تشكيل »يشعور ونديپ حلقه« كل،
  .كنديم اصالح و نموده اسكن را آن اجزاء همه قيطر نيا از و رديگيم قرار

 نمودن دايپ منظور به يشعور ونديپ قيطر از فرد يوجود ياجزا گرفتن قرار نيب ذره ريز از، است عبارت اسكن
 اسكن تحت خودكار طور به ماريب فرادرماني، ارتباط يبرقرار از پس. او وجود پنهان و آشكار يهايماريب و بيمعا
 آن يزير رونيب معلوم و مشخص ينمودارها مطابق آن دنبال به و دهيگرد آشكار او يها يماريب و گرفته قرار

 حال و گذشته مشكالت و هايماريب آثار سلول آن، دنبال به كه است يروند زين يزير رونيب. گردديم آغاز هايماريب
فرادرماني به ( .گردديم آغاز يبهبود روند و رفته نيب از يماريب يتنشها و آثار قيطر نيا از. كنديم آشكار را خود

مداخله در روند درمان عنوان يك درمان مكمل كيفي با نگاه و نگرش به پشت پرده وجودي انسان و بدون هيچ گونه 
  .)دبه بهبود وضعيت بيماران مي نماي كمي، اقدام

بدن در قسمت ملكولي خود و در بخش ريز ذره ها مانند همه ي اجزاي جهان هستي از تارهاي مرتعش ساخته شده 
به  و از اين ارتعاش است كه بخش مادي جسم شكل پيدا مي كند. عالمي كه اين ارتعاش و حركت را جهت داده و
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راد با ارتباطات ديگري چون قونيه رماني نمي گيرند، بسياري از اين اف% افراد با حلقه فراردرماني نتيجه د30حدود اما 
، تشعشع دفاعي و... نتيجه درماني خواهند گرفت اما درصد محدودي همچنان در طي اين ارتباطات درمان 1يك 

  نخواهند شد.
د و اين شهود به معني بي باششاهد براي آنكه هر ارتباط نتيجه درماني داشته باشد در ابتدا الزم است كه فرد بيمار 

طرفي است. شاهد شدن و عدم درگيري ذهني براي برقراري ارتباط بين شعور كل و شعور ذهن امري ضروري 
  است. در واقع شاهد شدن باعث ايجاد راه ارتباطي بين شعور ذهن و شعور كل مي گردد.

ذهن  شدن دارد اما همچنان با درگيري شاهددر مواردي مشاهده مي شود كه فرد نيز مايل به همكاري است و قصد 
و در نتيجه  اين اتفاق نمي افتدگرچه فرد مايل به شاهد شدن است اما به نوعي اين راه ارتباطي مسدود است در واقع 

. ( يا حداكثر، فرادرماني،به شكل درماني يك طرفه با درصد احتمال پايين انجام مي گردد) صورت نمي گيرد يدرمان
نيازمند مسير ارتباطي ديگري خواهيم بود. مسير ارتباطي ديگري با ذهن از طريق مديريت ذهن دي در چنين موار

زماني كه هوشمندي، ديتاها و اطالعاتي كه درمانگر مشخص مي كند را از طريق مديريت ذهن وجود دارد؛ اشتراكي 
ي لينك ارتباطي ذهن تمامي افراد با . زيرا كه ذهن اشتراكاشتراكي به مديريت توزيع شعوري ذهن بيمار ارسال كند

است و زماني كه  درون حلقه هوشمندي كيهاني است (رجوع به جزوه دوره شش)، بنابراين ذهن مشترك تمامي افراد
به از طريق ذهن اشتراكي اطالعات را در اختيار ذهن بيمار قرار دهيم از مسير ارتباطي ديگري استفاده كرده ايم كه 

  راي درمان، به افرادي كه نتيجه نگرفته اند، توصيه مي گردد.عنوان راه ديگري ب
هنگامي كه براي ورود به خانه اي در اصلي قفل است بهترين راه استفاده از در ديگري براي ورود است، درمان از 
و  طريق ذهن اشتراكي مسير ارتباطي ديگري براي ورود به ذهن بيمار است و همانند در ديگري براي ورود ديتاها

  اطالعات عمل مي كند و از اين طريق مي توان اطالعات را مستقيما در دسترس ذهن قرار داد.
 هنگامي كه ذهن بيمار برنامه جديد را دريافت نمايد برنامه ريزي ذهن تغيير مي كند و در طي آن برنامه ريزي

سلول ها و مولكول ها تغيير خواهد كرد پس برنامه ريزي بدن، اعضا، بافت ها،  ،اجزا نيز تغيير خواهد كرد اطالعاتي
  و ترميم حتي در حد مولكولي صورت مي گيرد.

در به شكل اتوماتيك در حلقه ي فرادرماني اطالعات و ديتاها مستقيما و بدون واسطه از طريق شعور كل (هوشمندي) 
مشخص شده العات و ديتاهاي اط  ،ذهن اشتراكيدرمان از طريق اختيار ذهن بيمار قرار مي گرفت اما در طي ارتباط 

  . به مديريت ذهن بيمار وارد كند شبكه شعور كيهاني از طريق كانال ذهن اشتراكي را  توسط درمانگر
پس اعالم درمان از طريق ذهن اشتراكي براي بيمار، فقط با مشخص كردن اطالعات درماني توسط درمانگر قابل 

  گيرد.انجام است و به شكل اتوماتيك درمان صورت نمي 
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د كه هميشه اين كار صورت گيرد . بلكه هرچه بيشتر درمانگر در اين درمان بيماري نظر كند و ديگر نيازي نباش
پروسه بيشتر شركت كند، اثر درماني بهتر خواهد بود. هرچه اطالعات درماني دقيقتر باشد و نيز هرچه بيمار بيشتر 

  اتصال بگيرد، اثر درماني بيشتر خواهد بود.
زمان ارتباط بايد شاهد باشيم بنابراين قبل از ارتباط ديتاها را براي اينكه اين ارتباط را براي خود برقرار كنيم در 

  اعالم كرده و در طي ارتباط تنها شاهد خواهيم بود.
در اين ارتباط نيز مانند تمامي ارتباطات، نظر در كمتر از ثانيه اتفاق مي افتد و در واقع تمامي ديتاها و اطالعات با يك 

  ند شد.نظر به مديريت ذهن بيمار داده خواه
استفاده مي كنيم. اما دانشجوياني كه دوره سايمنتولوژي را نيز  بيماري هاي جسميدر جهت درمان  تنها از اين حلقه

نيز تاثير  به شكل كليگذرانده باشند قادر خواهند بود با ذهن اشتراكي بر روي برخي از نرم افزارهاي ناخودآگاهي 
  . مي گردند قفل هاي ذهني اصالح نرم افزارهايي كه منجر به. براي مثال گذاشته و منجر به درمان شوند

اخودآگاهي را به طور دقيق بشناسيم و به اين دليل كه نقشه ناخودآگاهي اين نوع درمان مستلزم آن است كه نقشه ن
. اولويت استفاده از اين حلقه توسط استاد دكتر محمدعلي طاهري نازنين، هنوز به شكل كامل تدريس نشده است

از آن در جهت درمان هاي جسمي است و دانشجويان سايمنتولوژي فقط به شكل كلي در مورد نرم همچنان استفاده 
  افزارهاي ناخودآگاهي استفاده نمايند.

  

  نكته اي مهم قابل توجه است :
پي توصيه بر نظر كردن پيا(چه فرادرماني و چه حلقه درمان از طريق ذهن اشتراكي) در درمان هاي يك طرفه 

يكي از اين دفعات اعالم، به هر شكلي كانال بين هوشمندي و ذهن بيمار به حلقه است زيرا ممكن است درمانگر 
برقرار گردد و درمان صورت پذيرد. اما در حلقه فرادرماني به شكل دو طرفه يكبار نظر كردن درمانگر كافي است و 

اين مساله هميشگي نيست و هرچند وقت يك بار نياز است كه بيمار هر زمان بخواهد در حلقه قرار مي گيرد كه البته 
  فرادرمانگر نظر مجددي بياندازد. 

پس از برقرار حلقه، با اينكه بيمار هر زمان اتصال اما در مورد حلقه درمان از طريق ذهن اشتراكي به شكل دو طرفه ، 
درمانگر ارسال مي گردد، باز هم هرچه بگيرد اين حلقه برقرار است اما به جهت اينكه اطالعات درماني توسط 

  درمانگر بيشتر به اين حلقه نظر كند، اثر درماني بهتري صورت مي گيرد.
  

  كنترل تشعشع منفي پنج
  طلسم سوار بر خود خنثي سازي تشعشعات منفي  
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قابل و  ندارد ييجا براي افراد در پكيج طلب خيراين حلقه تنها براي اعالم كردن براي خود طلسم به كار مي رود و 
اعالم و دور قابل از راه نزديك ن حلقه نيازمند كسب اجازه نيست و اعالم اي .اعالم در روح جمعي نيز نخواهد بود

  در اعالم راه دور بايد هدف گيري دقيق باشد و هدف كامال مشخص باشد. است اما حتما
راي آن طلسم كنترل تشعشع منفي پنج اعالم به عنوان مثال اگر فردي بگويد برايم طلسم گرفته شده، نمي توان ب

  كرد تا وقتي كه خود طلسم پيدا شود و هدف گيري كامال دقيق باشد.
باطل كردن يك طلسم با حلقه كنترل تشعشع منفي يك يا كنترل تشعشع منفي شش، براي اينكه تشعشعات پس از 

   نج براي آن طلسم نيز اعالم مي گردد.منفي سوار بر خود طلسم نيز خنثي گردد حلقه ي كنترل تشعشع منفي پ
اما اين حلقه بايد هدفمند و در جهت ، شود و ديگر تشعشع منفي نداردمي نگهداري در نتيجه  پس از آن طلسم قابل 

راه كمال صورت بگيرد و حمل طلسم بايد تنها براي درس دادن و نشان دادن به دانشجويان صورت بگيرد و در غير 
  طلسم ها و نمادهاي شيطان در خانه و همراه خود صحيح نيست.اين صورت نگهداري 

بنابراين اين حلقه از آن جهت در دوره هشت تفويض مي گردد كه مربيان محترم مجموعه بتوانند طلسم هايي را 
چ براي آموزش در اختيار داشته باشند و در راه كمال و با نگهداري اين طلسم ها، مشكلي براي آنها پيش نيايد و هي

  كس نبايد به قصد نگهداري يك طلسم به هر علت بجز پيشبرد راه كمال، از اين حلقه استفاده نمايد.
  
  

  ارتباط روح جمعي تشعشع دفاعي و مثبت دو
  در روح جمعي است.  مثبت دواعالم تشعشع دفاعي و 

و بايد در روح  اعالم كردنمي توان آن را براي روح جمعي گروهي خاص و  لول نداردتشعشع دفاعي در روح جمعي 
(حلقه روح جمعي يك و دو را مي توانستيم در روح جمعي يك گروه خاص مثال  اعالم گردد. يكلبه شكل جمعي 

گروه بازجويان محترم زندان اوين، يا جامعه مهندسي كشور يا ايرانيان يا ... اعالم كرد ولي اين حلقه فقط به شكلي 
  خاص را نبايد مشخص كرد).كلي اعالم مي گردد و گروه هدفي 

تشعشع دفاعي روح جمعي را فقط كساني مي توانند اعالم كنند كه قبال دوره تشعشع دفاعي را 
  گذرانده باشند. اما اعالم مثبت دو در روح جمعي مربوط به همه دانشجويان دوره هشت مي باشد.

و براي اعالم فردي آن  نيستبراي همه  هرگز به معني آزاد شدن تشعشع دفاعياعالم تشعشع دفاعي در روح جمعي 
به نوعي با اينكار، روي سطح آگاهي روح جمعي كار مي شود و هرگز براي  همچنان نيازمند  كسب اجازه هستيم.

  كسي تشعشع دفاعي به شكل مستقيم با اين اعالم، كار نمي شود.
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(مثال اعالم مثبت دو براي  را شامل گرددصوصي از روح جمعي جمعي نيز نمي تواند تنها بخش بخ در روح اعالم مثبت
طلب م شود. مثبت دو در روح جمعي به نوعي اعال يكلبه شكل و بايد در روح جمعي  اموات يك قبرستان غلط است!)

  است. سرگردان در برزخ امواتهمه خيري كلي براي 
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  جلسه ششم
  صراط مستقيم

، اين كنيمحركت مي  در مسير كمال هر چه به سمت جلوصراط مستقيم، در واقع همان كوتاه ترين فاصله است. 
  نيز وجود دارد. »نگاه به سمت فقط او«و  عالوه بر آن مستقيم بودن مسير فاصله كوتاه تر مي شود و

ي  كوتاه ترين فاصله است كه هر فرد را به سمت آن نقطه از سالكين راه كمال، پيدا كردن همانهدف براي هر يك 
  ، هدايت مي كند...خاموشي 

  بر طاق فراموشي، بگذار كتاب اول        آن نقطه خاموشي در حرف نمي گنجد
، از ترفند هاي شيطان است كه راه را سخت و پيچيده جلوه مي دهد و به همين دليل است كه كمال راهپيچيده كردن 
ا وجود آنكه نيتشان حركت در جهت كمال است اما به نوعي در پيچيدگي ها گم شده اند و نمي توانند برخي افراد ب

  راه را پيدا كنند.
  

  عرفان قدرت يا عرفان كمال؟ جالل خود يا  جالل او؟
جاز كه يك قانون است، پيروي كنيم. در واقع ما م» اياك نستعين«در مسير حركت به سوي كمال همواره بايد از اصل 

به تبعيت از غير و بهره جويي از من دون اهللا نيستيم و همچنين بايد در انتخاب راه خود بسيار دقت كنيم كه عرفان 
ايم يا عرفان قدرت. زيرا كه هر يك منجر به پديده ي جالل خود و يا جالل او مي شود. اگر در مسير  كمال را بگزيده

خود است يعني بزرگ كردن خود، عرضه كردن خود، به رخ كشيدن عرفان قدرت پيشروي كنيم در واقع اين جالل 
عيت از اصولي كه در اين كمال از عرفان قدرت و به نوعي تبخود و مطرح كردن خود مي باشد اما با شناخت عرفان 

ا به زمينه به شكل  قانون شده است مانند اجتناب از من دون اهللا و شناخت عرفان كمال و آگاهي مثبت از منفي ما ر
مواردي در تاريخ هستند كه از قدرت استفاده كردند و جالل سوي جالل الهي بيشتر نزديك مي كند. و در اين زمينه 

  خود را به همراه داشته اند مانند حضرت سليمان و حضرت يوسف و... .
  

  وارث

مي گيرد كه آيا اين باوري  در زمينه اعتقادي كه هر فرد براي خود بر مي گزيند بررسي اين مسئله مورد اهميت قرار
كه به پيروي از پيشينيان خود پذيرفته است، صحيح است يا فقط جهت پيروي از نسل پيشين خود آن باور را براي 

  خود دارد؟
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در اينجا به مفهوم وارث بر مي خوريم. در واقع همه ما در زمينه اعتقاد اوليه خود وارث هستيم. يعني در اين صورت 
تي باشد به اين معني است كه براي مثال پدر و مادر ما اعتقاد درستي داشته اند و اگر انتخاب اگر انتخاب درس

  اشتباهي باشد باز هم مي گوييم كه پدر و مادر ما در اين زمينه مشكل داشته اند.
يني كنيم درست است كه ما وارث آنچه به ما داده مي شود هستيم، اما بايد در طول پذيرش آن به درستي آن را بازب

كه در اين مرحله است كه اعتقاد اوليه ما به اعتقاد شخصي تبديل مي  را براي خود برگزينيم و سپس آن باور و اعتقاد
  شود.

  بي اطالع هستند.  حقيقيشانهم اكنون تعداد كثيري از افراد از اعتقاد 
گفته مي شود كه براي مثال تو  يكي از ترفند هاي شيطان در اين مورد است كه پس از تولد هر فرد در گوش او

برهمايي هستي و سرور ديگران هستي و يا تو مسيحي هستي  و رستگار تر از ديگراني و يا از نظر ظاهري چهره ي 
» انا خير منه«بسيار متفاوتي از ديگران داري و ... كه اين قبيل مسائل تنها فرد را دچار منيت و غرور مي نمايد و بحث 

و در موارد دشوارتر منجر به پيدا شدن  ر قالب هاي مختلف تكرار مي شودافراد پيش مي آيد و د براي هر يك از آن
ابن ملجم هايي مي شود كه به دليل آنكه مي پندارند از ديگران برترند و تنها آنها درست مي گويند، به نام حق در 

جام مي دهند. بنابراين در زمينه بحث وارث و مقابل حق مي ايستند و با تمام وجود مي پندارند كه بهترين عمل را ان
اعتقاد اوليه، ترفند هاي شيطان بسيار آشكار مي شود به طوريكه در ابتدا يك غرور مذهبي اوليه را به هر فرد مي 

پيش مي برد و پس » انا خير منه«دهد كه به تبع آن چهره مشخص را به او مي دهد كه آن هم او را در جهت غرور و 
و تفسير به جايي مي رساند كه به نام حق در مقابل حق مي ايستد. بنابراين هر يك از ما به عنوان وارث  از تعبير

اعتقاد اوليه پيشينيانمان، بايد در جهت شناخت و ارزيابي آگاهانه از اين مرحله گذر كنبم و اعتقاد شخصي را براي 
  خود برگزينيم.

  

  داريهدف از دين
مي خواهيم مرام يا ديني را با تحقيق انتخاب كنيم. تحقيق براي يك دين از آن جهت همه ما محققيني هستيم كه 

است كه اين دين (مرام) قصد دارد فلسفه خلقت را به ما عرض كند. روزي به ما خواهند گفت : بيا جلو و دينت را هم 
ده و ما نيز چيز ديگري . هركس با با خودت بياور، تو با اين دين، چه چيزي را يافتي؟ يك آفريقايي چيزي را پيدا كر

  مرام خودش وارد يوم الدين مي شود (توضيح كامل در جزوه دوره هفت).
همانطور كه قبال در دوره هفت نيز گفته شد، هركس را با مرام خودش مي سنجند. يعني گفته مي شود تو چه چيزي 

  فهميدي؟ مطابق آنچه كه فهميدي، با تو صحبت خواهيم كرد. 
ت، مشكل بشر، به اين خاطر است كه فلسفه خلقت را نمي داند و چون نمي داند كه براي چه روي زمين آمده در حقيق

  است، با خود مي گويد كه همين دو روز روي زمين را بچسبم و خوب زندگي كنم. 
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ه يك جهان بيني مرام. دانستن اين فلسف –اگر فلسفه خلقت را بدانيم، اين فلسفه به شكل خود به خود مي شود : دين 
ايجاد مي كند و اين جهان بيني را روزي از او مي خواند (مالك يوم الدين). خداوند در حقيقت توصيه هاي خود و 
الگوهاي خود را عرضه كرده است ولي در آنجا مي گويد تو چه كردي؟ تو اين را قبول داشتي يا چيز ديگري را؟ اگر 

و هركس بررسي مي شود كه آيا دين يا مرامش منجر به حصول نتيجه شده چيز ديگري يافتي، با خودت بياور .... 
  است يا خير، اگر شده كه مساله حل است و اگر نشده، مشكل وجود دارد.

بنابراين ما مبلغ نيستيم، بلكه محقق هستيم. صحبت ما انسان شمول است . در اصولي مانند توحيد يا ... تقليد معنا 
  يق كنيم. ندارد و ما مي بايست تحق

  

  آشتي با دين – فلسفه آداب مختلف در مراسم مذهبي
تمام آداب و مناسك مختلف مذهبي از زاويه ارتباط با خداوند مورد بررسي قرار مي گيرد. تمام اين آداب بعد كمي 

ساده دارد و بعد كيفي و در عرفان بعد كيفي آنها مورد بررسي قرار مي گيرد. اين آداب صرفا يك حركت فيزيكي 
  نيستند و تماما، عالوه بر جنبه فيزيكي،قرار است از جنبه كيفي نيز نهادينه شوند.

برخي فكر مي كنند كه اينها در اديان به اين دليل پيشنهاد شده كه ما كارهايي را انجام دهيم تا خداوند ما را مورد 
است و اين مسائل براي خود ما بوده كه تا از غضب قرار ندهد و بعد ما را به بهشت ببرد و ... در حاليكه او بي نياز 

اين رهگذر بتوانيم چشم باطن بيني بيابيم و به دركهايي برسيم.  خالصه قرار است به يك آشتي برسيم و ديدگاه ما 
  از اين حالت فعلي كامال خارج شود. 

يست ما بگوييم خدا را شكر و مثال اگر به ياد داشته باشيد، از دوره يك در مورد شكر وجودي صحبت كرديم. قرار ن
دارند اين است كه اگر اين واژه نگوييم خدا را شكر، خداوند » الحمدهللا«مساله حل شود . تصوري كه برخي از 

خشمگين مي گردد . اصال اينطور نيست . آن الحمدهللا براي اين گفته مي شود تا از ظاهر به باطن برود و نهادينه شود 
ي كه پيش مي آيد در نرم افزارهاي وجودي انسان تغييراتي حاصل مي گردد. اما چون اين و ما بدانيم كه با تكرار

  دليل را نمي دانيم، در اين نرم افزارها برنامه ريزي اشتباه اتفاق مي افتد .
به طور خالصه، تمام اين آداب براي اين است كه ما را نزديك كند. هر جا و به هر طريقي كه احساس كرديم 

شديم مقبول است و همه مذاهب هم آمدند كه ما را به اين نزديكي برسانند. در كار خدا نه بخل و نه نزديكتر 
انحصار، هيچكدام وجود ندارد . كساني كه مي گويند تو چرا اتصال مي دهي، به نوعي كار خدا را در انحصار عده اي 

  به او وجود دارد. خاص قرار مي دهند. در صورتي كه به تعداد انسانها راه براي رسيدن
مساله مهم اين است كه انسان هيچكدام از اين آداب را ابداع نكرده است و از همان ابتدا تمام آنها بوده و انسان 
هدايت شده است . مثال ارتباط قنوت هدايت بوده، سجده هم و ... اما در طول زمان بعد كيفي خود را از دست داده 

  اند. اند و صرفا يك نمايش فيزيكي شده
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  شش ترل تشعشع منفيكن
  خنثي سازي طلسم هاي چند جانبه 

كه  هستندچندين طلسم تو در تو اين نوع از طلسم ها،  برخي طلسم ها را طلسم هاي چند جانبه (چند قفله) مي نامند،
ي با ا به صورت قراردادا يك بار خنثي شدن با كنترل تشعشع منفي يك، طلسم يا طلسم هاي ديگري در دل آن (يب

اين نوع از طلسم ها با كنترل  و چندين ويروس غيرارگانيك) مجددا آن را فعال مي كند  شبكه منفي و يا از طريق
  تشعشع منفي يك خنثي نمي شوند.

را خنثي مي كند و به مانند نحوه ي اعالم حلقه كنترل تشعشع منفي  طلسم هاي چند جانبه كنترل تشعشع منفي شش 
  افراد، مكان، موضوع و خود طلسم مي باشد. يك قابل اعالم براي 

  كنترل تشعشع منفي شش قابل اعالم در روح جمعي نيز مي باشد.
به شكل كلي، اعالم روح جمعي را كساني انجام دهند كه بيرون ريزي هاي دفاعي خودشان به حد قابل قبولي رسيده  

باشد و فرد مسلط به شرايط خود مي باشد. زيرا افراد آلوده به ويروسهاي غير ارگانيك، با هر اعالم روح جمعي 
  ممكن است دچار بيرون ريزي شديد شوند. 

ين شرايط، كنترل تشعشع منفي شش را همانند كنترل تشعشع منفي يك و دو و سه و چهار، مي با در نظر گرفتن ا
  توان در روح جمعي اعالم كرد. 

نكته : همانطور كه قبال ذكر شد كنترل تشعشع منفي پنج، قابل اعالم در روح جمعي نيست. همينطور كنترل تشعشع 
  ر مجموعه حلقه ها ي طلب خير جاي ندارد.منفي پنج را نمي توان براي افراد اعالم كرد و د

  ارتباط آگاهي 
اين است كه اين ارتباط را جدي اين ارتباط هيچ گونه توضيحي ندارد. كامال ادراكي است و بسيار مهم و توصيه بر 

  بگيريم. اين ارتباط متفاوت از ارتباط آگاهي دوره هفت مي باشد


