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بھ نام خدا

می باشد که به شکل رایگان به همه همراهان عرفان حلقه شامل آخرین تغییرات دروس دوره چهارجزوه حاضر،

(این شماره نسخه ها به دلیل احتمال اشکاالتی در متن و )16/7/90()1عرفان کیهانی تقدیم می گردد. (نسخه

تصحیح آنها می باشد)

دوره ی چھار

مباحث نظری: مقدمھ ی عرفان و خودشناسی

کنترل دشارژ بیرونیمباحث دوره                               

تشعشع مثبت یک    

مباحث عملی         تشعشع مثبت دو

کنترل تشعشع منفی یک    

کنترل تشعشع منفی دو 

کنترل تشعشع منفی سھ

کنترل تشعشع منفی چھار

تزکیھ ی تشعشعی

قطع اتصال از شبکھ ی منفی

م براي دیگران نمی باشد ولی بقیه می باشند فقط مربوط به خود دانشجو است و قابل اعال آبیحلقه هایی که به رنگ 

می باشد حتما نیازمند کسب اجازه است. قرمزحلقه ها را می توان براي سایرین اعالم نمود، حلقه اي که به رنگ 
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شارژ و دشارژ بیرونی : انرژي نوع دو

است.دشارژ  ،بزرگترین نقطه ضعف بشر در طول تاریخ

ف و تمجید، ستایش، محبت، توجه و ... است و گاهی برخی افراد تمام ي تعریگداانسان همواره در طول زندگی خود 

طول زندگی خود را براساس دریافت این نوع خواست ها سپري می کنند. 

 انرژي نوع دوآن نوع انرژي که فرد از تامین نیاز به محبت، توجه، تعریف، تمجید، ستایش و ... به دست می آورد به 

می گوییم.

ی خود با انرژي هاي مختلفی سر و کار دارد:انسان در زندگ

در فرآیند متابولیسم به  ADPبه  ATP: منظور از انرژي نوع یک همان انرژي است که از تجزیه انرژي نوع یک

ست که با تغذیه انسان، به مصرف سلول هاي بدن می رسد و سوخت سلولی تمنظور همان غذایی  .دست می آید

ل هاي جسم (مرکب) و رشد و نمو به این نوع انرژي نیازمندیم.ماست، براي ادامه حیات سلو

یکی از نیازهاي اساسی انسان در این زندگی، نیاز به جلب توجه و مورد تحسین واقع شدن است. این : انرژي نوع دو

د، نیاز به نیاز به نسبتهاي مختلفی در همه ي انسانهاي معمولی (که به تعالی نرسیده اند) وجود دارد. همه این افرا

توجه، محبت و تعریف و تمجید دیگران دارند. اگر این نیاز تامین شود، سالمتی و نشاط آنها محفوظ و گاهی افزوده 

می شود و انرژي جسمی قابل توجهی براي آنها ایجاد می کند. به عکس، اگر کمبودي در این زمینه وجود داشته باشد 

و یا مورد شماتت و تمسخر قرار بگیرند) عالوه بر افسردگی و خمودي،  (مورد توجه، تایید، تحسین و تشکر نباشند

انرژي جسمی آنها نیز کاهش می یابد . به این انرژي که از طریق مواد غذایی به دست نمی آید، انرژي نوع دوم یا 

انرژي ستایشی گوییم.

ست.اکالبد روانی  انرژي نوع دو انرژي است که فرد از محیط بیرونی دریافت می کند و مربوط به

براي مثال: فردي را در نظر بگیرید که استراحت کافی داشته است و همچنین غذاي کامل خورده است (انرژي نوع 

ست کسی از آشنایان از او انتقاد کند و براي مثال ایک وي تامین شده است.) این فرد بسیار سرحال است، اما کافی 

قدر پیر و فرتوت به نظر می رسد و... در این هنگام فرد تمامی انرژي خود را به او بگوید لباسش مناسب نیست و یا چ

از دست می دهد و حتی ممکن است دیگر قادر به حرکت نباشد. و یا بالعکس وقتی شخصی از آشنایان از ظاهر وي 
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د فرد انرژي بسیار تعریف کرده و براي مثال به او بگوید لباس بسیار زیبایی پوشیده است و یا سرحال به نظر می رس

زیادي را دریافت می نماید.

اما مکانیسم دریافت این انرژي چیست و این انرژي چگونه به وجود می آید؟

شارژ بیرونی) به (رد از طریق دیگران این انرژي می تواند به واسطه تعریف و تمجید و ارضاي میل خودشیفتگی ف

لیه و ساکشن شود.دشارژ بیرونی تخعوامل دست آمده و به واسطه ي 

: انرژ ي نوع سه مانند انرژي نوع دو مربوط به کالبد روانی است اما کامال درونی می باشد مثال فرد با انرژي نوع سه

عبادت یا نماز شب و ... احساس آرامش درونی (شارژ درونی) می کند و یا با یاد آوري خاطرات تلخ، این انرژي را از 

ز توقعات که پاسخ نگرفته اند و آرمان هایی که در ذهن فرد است نیز می تواند دست می دهد. همچنین برخی ا

توضیح داده می شود. 5باعث ساکشن این انرژي شود. در مورد انرژي نوع سه در دوره 

: انرژي نوع چهار انرژي ذهنی است. براي مثال فردي که پس از انجام حرکات ورزشی سخت و انرژي نوع چهار

طه ایجاد اسید الکتیک، درعضالت دچار فلج مقطعی شده است و قادر به راه رفتن نیست اگر با شرایط طوالنی به واس

مخاطره آمیزي مواجه گردد براي مثال فرزند خود را در خطرسقوط از ارتفاع ببیند، به یک باره می دود و فرزند خود 

آن الزم است، انرژي نوع چهار نام دارد. را نجات می دهد. این انرژي که انگیزش ذهنی براي جذب و جاري شدن 

برخالف انرژ ي نوع دو و سه  که مربوط به کالبد روانی است انرژي نوع چهار، همان طور که گفته شد، انرژي ذهنی 

است.

است:  انرژي نوع دودر مورد  چهاربحث اصلی دوره 

می »حال گیري«ارژ کرد و اصطالحا به این کار در بسیاري موارد می توان با بازي کردن با انرژي نوع دو افراد را دش

گویند. بسیاري از افراد به خوبی می توانند با انرژي نوع دو بازي کرده و دیگران را دشارژ کنند.

اساس پدیده جنگ روانی نیز بازي با انرژي نوع دو است.

جنگ روانی= بازي هاي مختلف با انرژي نوع دوم

ست با چند جمله وارد حریم االزم به برخورد فیزیکی با افراد نیست و کافی  ،عترافدر بسیاري از روش هاي گرفتن ا

خود شیفتگی فرد شده و نقطه ضعف هاي او را مورد هدف قرار دهند و وي را دشارژ نمایند.

بنابراین در مورد انرژي نوع دو، دو بحث مطرح شد:

تشنگی به انرژي نوع دو (گدایی انرژي نوع دو)-1

و از دست دادن انرژي نوع دو دشارژ شدن-2
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اتفاق افتد، مربوط به این دوره  قطع الیه نیاز به ستایشبحث اینکه چگونه تشنه انرژي نوع دو نباشیم و به اصطالح 

) مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هنوز بحث آن تا دوره هشت مطرح نشده استنیست و در دوره هاي آینده (که 

د دوم است و اینکه چگونه دشارژ بیرونی نشویم.بحث دوره چهار مربوط به مور

براي رشد غذا نمی خوردیم و انرژي نوع یک مصرف نمی کردیم و در زندگی قبلست.اانرژي نوع دو انرژي پستی 

در زندگی دنیا براي رشد مرکب نیازي به انرژي نوع  ولی .بوده ایم و نمو مرکب خود نیازمند دریافت انرژي نوع دو

ست. بنابراین انرژي نوع یک متعالی تر از انرژي اباعث رشد مرکب این زندگی  )ATP(انرژي نوع یک دو نداریم و

نوع دو است. اما هنوز خاطره دریافت این انرژي همراه ما هست و گرچه هیچ گونه نیازي به دریافت آن نداریم اما 

همچنان گداي این نوع انرژي هستیم.  

فت درس خودشیفتگی و غرور است ابلیس است و اولین درسی که آدم از او گریک، به شکل سمبولاولین معلم آدم، 

هنوز در منفی و این درس  ژي نوع دو است) و به واسطه این خودشیفتگی همواره گداي دریافت انر( انا خیر منه

به سمت عشق به   ما وجود دارد. یکی از رسالت هاي ما در زندگی دنیا این است که از عشق به خود ضمیر ناخودآگاه

دیگران برویم، در واقع انسان متعالی نیازمند کسب انرژي نوع دو نیست.

ممکن است این سوال مطرح گردد که درست است که حلقه ي کنترل دشارژ بسیار الزم است اما چه اشکالی دارد که 

با دریافت انرژي نوع دو شارژ شویم؟

شارژ شود  نوع دو  انرژيبا ژي بسیار پست است. اگر انسان ذره اي طلب انرژي نوع دو و گدایی براي این نوع انر

در انگیزه بسیاري از اعمال او تاثیر خواهد داشت و همواره عملی را انجام خواهد داد که به واسطه آن مورد تشویق و 

مورد  ول عمرشانگان چنین طلبی را نداشتند و بسیاري از آنان در طتمجید قرار بگیرد اما هیچ یک از اولیا و بزر

ها روبرو بودند و ذره اي نیاز به تایید و تشویق دیگران نیاز نداشتند تشویق قرار نگرفته اند و همواره با انواع سختی 

و فقط رسالت خود را انجام می دادند.

حریم خود شیفتگی

قادر به دشارژ کردن او  هر فرد حریم خودشیفتگی مختص به خود را دارد. زمانی که فردي بیان می کند که دیگران

حریم خود شیفتگی و نقطه ضعف هاي آنها نشده است. یافتنموفق به  ینیستند به این معناست که هنوز کس

راي مثال لباس، مدل مو ... و یا باورها و افکار او. حریم خود شیفتگی فرد می تواند مربوط به خود فرد باشد ب

جریان وجودي انسان را می توان به جریان برق ذکر یک مثال می پردازیم. یرونی به براي درك بهتر شارژ و دشارژ ب

شهري تشبیه کرد:
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در . این جریان برق متناوب باعث خاموش و روشن المپ ها (ACبرق شهري داراي جریان متناوب است یا جریان 

بخاطر فرکانس کمتر با اینکه ما این خاموش و روشن شدن را بار در هر ثانیه) می گردد،  50کشور ما حدود 

چشممان نمی بینیم، اما این تناوب به شکل زیر وجود دارد.

دو اشکال کلی ست: ACجریان برق  اما، 

باعث خستگی می شود.-1

این جریان باعث خستگی رسانا شده و از طول عمر سیم می کاهد و باعث مستهلک شدن آن می گردد.

.دقیق مناسب نیستبا کارآیی ی یبراي ابزار ها-2

دائم حافظه داخلی کامپیوتر نمی توان از این جریان برق استفاده نمود زیرا نیاز به جریان براي مثال براي 

باعث اختالل در آن خواهد بود. ACدارد و قطع و وصل شدن و تغییر جهت جریان  شارژ

ک سو کننده استفاده می سر راه این جریان از وسیله اي به نام دیود یا ی ،ACطرف نمودن مشکل جریان براي بر

شود. 

یا مستقیم تبدیل می کند: DCرا به جریان برق  ACدیود وسیله اي است که جریان برق 

جریان دائم شارژ است : ،DCجریان برق مستقیم یا 
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: خستگی سیم را به دنبال نداشته و براي ابزار هاي دقیق نیز کارآمد است.DCجریان 

یا متناوب است و دائما فرد در حال شارژ شدن و دریافت  ACلی همانند جریان برق جریان وجودي انسان معمو

انرژي نوع دوم و دشارژ شدن است ؛ این نوع جریان وجودي براي انسان دو اشکال کلی به همراه خواهد داشت:

و  ست، و این نوع خستگی با استراحتااین خستگی خستگی جسمی نیست بلکه خستگی روانی  خستگی:-1

بر طرف نمی گردد. وابخ

براي دریافت آگاهی ، جریان شارژ و دشارژ کارآمد و مناسب نیست.-2

از دوره دوم همواره به بررسی علل عدم دریافت آگاهی پرداخته ایم، یکی از دالیل عدم دریافت آگاهی 

هی می نوسانات جریانات وجودي است و این نوسانات باعث اختالل در امور دقیقی همانند دریافت آگا

گردد و براي دریافت آگاهی الزم است که جریان وجودي انسان دائم شارژ باشد.

هر دوره وجود ما براي دریافت آگاهی واجد شرایط تر می گردد، در دوره دو در مورد اندیشه کل و انرژي هاي 

آگاهی ها را ا ترا از خود دور کردیم  تشتت ذهنیذهنی بحث شد، در دوره سوم با دریافت حلقه کنترل ذهن 

در این دوره نیز به بررسی نقش شارژ و دشارژ در دریافت آگاهی می پردازیم. .دریافت نماییمبهتر 

: آگاهی مثبت تنها در فاز مثبت دریافت می شود.اصل

تنها در فاز مثبت است که قادر به دریافت آگاهی هاي مثبت هستیم و هرگز در فاز منفی آگاهی مثبت دریافت 

نمود. اما آگاهی منفی هم در فازمثبت و هم در فاز منفی دریافت می گردد. (بنابراین معیار تشخیص  نخواهیم

آگاهی مثبت از منفی نمی تواند تنها در فاز مثبت بودن باشد.)

حال به این سوال بر می خوریم که آیا جریان وجودي انسان متعالی نوسان دارد یا خیر؟

داراي نوسان است اما این نوسانات هرگز خط قرمز را رد نمی کند و دامنه  جریان وجودي انسان متعالی نیز

عبور نخواهد کرد و انسان متعالی  فاز مثبت است و هرگز از حد مجاز نوسان در ،انحراف مجاز براي فرد متعالی

ا گاهی این و تمامی نوسانات او در فاز مثبت است، یعنی گاهی بسیار شارژ است ام می رودهرگز در فاز منفی ن

حالت در او کمتر است ولی هرگز در فاز منفی نیست و هرگز دشارژ نمی شود.
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هستیم تا جریان وجودي ما دائم شارژ  آسمانی دیوداصطالحا یک بنابراین براي تثبیت در فاز مثبت نیازمند 

شود.

ست:ای در زندگی روزمره بسیار الزم و حیات این بینش رسیدیم که عدم دشارژ،بنابراین به 

اما ممکن است برخی افراد چنین موردي را الزم ندانسته و حتی از دشارژ شدن احساس رضایت داشته باشند، 

براي مثال مادري که براي جلب توجه بیشتر فرزندان خود دائما در فاز منفی است و با این عمل (دشارژ شدن و 

گاهی به علت مشکالت فرهنگی این احساس در ابراز دلتنگی و..) توجه فرزندان خود را جلب می کند، و یا 

برخی افراد وجود دارد که در فاز منفی به خداوند نزدیک تر هستند و اگر روزي دشارژ نشوند و در فاز منفی 

.قرار نگیرند احساس گناه می کنند

دو راه دارند: اما اکثریت افراد به لزوم عدم دشارژ آگاه هستند و براي دریافت آن همواره اختیاري در انتخاب

شمارش معکوس اعداد در هنگام عصبانیت، کشیدن نفس عمیق در هنگام انواع متدها مثل  توان هاي فردي:-1

دشارژو...

می توان گفت تمامی این روش ها تنها باعث سرکوب شده و منجر به ایجاد بیماري هاي روان تنی می گردند.

ده از رحمانیت الهیاستفااتصال و بهره مندي از حلقه هاي رحمانیت : -2

حلقه کنترل دشارژ بیرونی

حلقه اي از حلقه هاي رحمانیت الهی با نام کنترل دشارژ بیرونی، در واقع همانند دیودي آسمانی براي جریان وجودي 

ماست و باعث می شود که عوامل بیرونی قادر به دشارژ ما نباشند.

تنها کافی است در زندگی روزمره هر زمانی که با عامل  این حلقه نیازمند چشم بستن در یک ساعت خاص نیست و

دشارژ بیرونی برخورد می کنیم نظري به حلقه داشته باشیم. 

این حلقه نیز همانند ارتباط کنترل ذهن دو فاز دارد:

ختگی : فاز بیعانه است که باید در زمان برخورد با یک عامل دشارژ و موضوعاتی که می توانند باعث بهم ریفاز یکم

و عصبانیت و ناراحتی گردند، پیش از آنکه به فاز منفی برویم به این حلقه نظر کنیم و دیده می شود که به فاز منفی 

نظري به حلقه نیز فراموش کنیم که خارجی اگر در زمان برخورد با عامل دشارژ  لبتهنرفته و دشارژ نمی شویم. ا

اما قرار نیست اول به با نظر به حلقه آرامشی نسبی حاصل می گردد. ، پس از رفتن به فاز منفی باز هم داشته باشیم

فاز منفی برویم و بعد اعالم حلقه را به یاد بیاوریم و همیشه از این حلقه در جهت پیشگیري استفاده می کنیم.

می توان از  فراموش می کنیم کهاصال این است که در زمان برخورد با عامل دشارژ بیرونی  دوره چهاریکی از حمالت

چنین حلقه اي کمک گرفت.
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: فاز اتوماتیک است. زمانی که اشتیاق الزم براي اتوماتیک شدن حلقه وجود داشته باشد حلقه به صورت فاز دوم

اتوماتیک عمل کرده و بدون آنکه یاد آن بیافتیم نیز عمل می کند ودر برخورد با عامل دشارژ بیرونی دشارژ 

نخواهیم شد.

انمدیریت بحر

بسیار کارآمد است و در بحث مدیریت بحران می توان از این  هاي زندگیدر مواقع بحران حلقه کنترل دشارژ بیرونی

حلقه استفاده نمود.

را عامل بی احساسی و بی خیالی آنها می سالکین راه کمال همواره عدم دشارژ  مسیر کمالبسیاري از افراد خارج از 

ا تنها افرادي قادر به مدیریت و کنترل بحران هستند که خونسرد بوده و دشارژ دانند در صورتی که در بحران ه

نشوند. دشارژ نشدن به معنی اهمیت ندادن به موضوع نیست.

براي مثال در یک آتش سوزي فردي که بی خیال باشد، به حل بحران کمکی نکرده و عکس العملی نشان نخواهد 

این نیست. بسیاري افراد در برابر پدیده هاي مانند آتش سوزي دچار حمله  داد، اما هدف حلقه کنترل دشارژ بیرونی

هاي عصبی، مشکالت قلبی، غش کردن و... شده که همگی به علت دشارژ شدن به وجود می آیند و چنین افرادي 

تا بتواند  قطعا قادر به مدیریت بحران نیستند. اما یک آتش نشان پیش از هر چیز باید خونسرد بوده و دشارژ نشود

در مواقع بحرانی کنترل خود را حفظ کرده و قادر به حل مشکل باشد.

و یا براي مثال پزشک اورژانس پیش از هر چیز آموخته است که خونسرد باشد، زیرا اگر در مواقع بحران دشارژ 

شود دیگر قادر به مدیریت بحران نخواهد بود.

خیالی و اهمیت ندادن به موضوعات نیست، بلکه مدیریت دن بیبنابراین هدف از دریافت این حلقه و دشارژ نش

بحران و حفظ خونسردي و آرامش در مواقع بحرانی است.

اصوال راه کمال، سالک را اصطالحا تبدیل به سیب زمینی نمی کند و از او یک آتش نشان قابل می سازد!

. بسیاري از افراد در مراسم ختم گریه نمی کنند مفهوم تسلی دادن (تسلیت): تسلی دادن در فاز مثبت انجام می شود

و در فاز منفی نیستند اما به مدیریت و برگزاري مراسم کمک کرده و در فاز مثبت باعث تسلی دادن و آرامش قلبی 

افراد می گردند. بنابراین مفهوم تسلیت گفتن در واقع همان تسلی دادن در فاز مثبت است.

انسان معمولیپله هاي خواست 

رو داردسه پله را پیش  ،خواسته هاي خودانسان معمولی در طول زندگی خود در زمینه 



1390ماه  مھر 16–1نسخھ   – دوره چھار –مجازی عرفان حلقھ گروه آموزش  9

پله اول: ثروت

، در خواست ثروت است، اما این میل هیچ گاه در فرد از بین نرفته و با داشتن بیشترین اولین پله خواست انسان

داشت. مقدار ثروت نیز همچنان قانع نمی شود و در خواست بیشتري خواهد 

پله دوم: قدرت 

طلب قدرت خواهد داشت، دیگر ثروت او را قانع نمی کند رسیدن به حدي مشخص از ثروت، پس از انسان معمولی 

و به دنبال قدرت بیشتر و فرمانروایی خواهد بود.

پله سوم: ستایش طلبی

ریف و تمجید دیگران است، یعنی زمانی که فرد ثروت و قدرت بدست آورد،همچنان قانع و راضی نبوده و نیازمند تع

و ستایش طلب می گردد و  می افتدگدایی انرژي نوع دوم ، فرد تازه به پس از رسیدن به ثروت و قدرت زیاد

. هیچ فردي در شدن گام بر می دارد» فرعون«آرام آرام در جهت درخواست ستایش و تمجید از دیگران دارد و 

بدست آوردن ثروت و قدرت زیاد با درخواست و گدایی ستایش از عرض یک شب فرعون نشده و همواره پس از 

دیگران نه تنها بی نیاز تر و متعال تر نشده است، بلکه نیازمند تر شده است.

چرا بیمار می شویم؟

اسکن دوره

اثر و نقش دشارژ بیرونی در سالمت و یا ایجاد بیماري

 آیا دشارژ بیرونی می تواند باعث ایجاد بیماري شود؟
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اسکن این دوره در دو فاز پیگیري می شود :

اسکن عالیم هنگام دشارژ:-1

در هنگام دشارژ شدن عالئمی همچون تپش قلب، فشار خون، گر گرفتگی، پریدن پلک و... اتفاق می افتد. 

 عالئم بیماري هاي تثبیت شده نیستند، براي مثال فرد بیماري قلبی ندارد اما در بحران ها و استرس ها دچار

مشکالت قلبی می گردد، بیرون ریزي دوره ممکن است شامل بیرون ریزي این عالئم باشد.

اسکن بیماري هاي تثبیت شده:-2

ناراحتی و عصبانیت باعث ضعف در سیستم ایمنی استرس، در علم ثابت شده است که فاز منفی از جمله 

ا، ویروس ها و ... مقاومت کم تري بدن می گردد بنابراین در هنگام دشارژ بدن نسبت به انواع عفونت ه

داشته و احتمال بروز بیماري هاي عفونی افزایش می یابد. بنابراین، بیرون ریزي اسکن دوره ممکن 

است شامل انواع سرماخوردگی ها، بیماري هاي عفونی، تب خال و... باشد.

مانند سرطان خون که ناشی از همچنین انواع بیماري ها می تواند به دلیل رفتن به فاز منفی ایجاد گردد، 

تشتت ذهنی پس از یک بحران است.
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جلسھ دوم
گفته شد ما در چرخه انا هللا و انا الیه راجعون و در طی مسیر رسیدن به او زندگی  2همانطور که پیش تر در دوره 

نقطه شروع و نقطه صفر نیست که هاي مختلفی را طی می کنیم در مجموعه این زندگی ها دنیایی که در آن هستیم 

در دوره یک نیز به این موضوع اشاره کردیم، طوري که گفته شد هیچ دو نوزاد متولد شده اي مانند یکدیگر نیستند، 

حتی دو قلوه هاي همسان که از نظر ظاهري شبیه یکدیگر هستند از لحاظ شخصیت با هم تفاوت دارند، چرا که هر 

ا با خود آورده اند. کدام تجربه هاي متفاوتی ر

این دنیا شروع حرکت ما در چرخه نیست و ما پیش از این زندگی نیز زندگی هایی داشته ایم که جزئیات آنها را به 

یاد نمی آوریم، زیرا جزئیات هر زندگی فوق محرمانه است. بنابراین ما از جزئیات زندگی هاي قبل آگاهی نداریم. 

دگی هاي قبلی به دست آورده ایم  را به همراه خود می آوریم. پس این دنیا قسمت اما مجموع دانش کمالی که در زن

کوچکی از این مسیر است. زندگی بعدي ما (بعد از دنیا) زندگی فرامکانی (المکانی) است، یعنی ما به طور کامل بر 

ریف نمی شود.بعد مکان احاطه پیدا می کنیم یا به عبارتی فرامکان می شویم و بعد مکان براي ما تع

مکانی و فرازمانی است که عالوه بر بعد مکان بر بعد زمان نیز احاطه پیدا می کنیم.ادو زندگی بعد ما، زندگی فر

دنیا متولد می این ، زیرا که ما تنها یک بار در این دیدگاه هرگز برابر با دیدگاه تناسخ نیستتوجه داشته باشیم که 

ما تکرار نخواهد شد.ه براي مرحله از این چرخشویم و هرگز یک 

اسفل السافلین در واقع همان نقطه ي شروع زندگی ها در چرخه است (پایین چرخه) ، دورترین نقطه و سنگین ترین 

نقطه.

قصه اي که از آدم در قرآن کریم آمده است بیانگر خلقت بشر در کره زمین نیست و آدم اولین بشري که پا روي 

قصه ي خلقت همه ي ما و قصه خلقت چرخه انا هللا و انا الیه  ،، بلکه به طور کلیشدمی باکره ي زمین گذاشت ن

راجعون است.

ما هیچ کدام آدم نیستیم، بلکه اجزاي پیکره آدمیم، به عبارتی همه ما آدمیزادیم.مجموع همه ما در تمام زندگی ها 

حرکی است که در صفر ثانیه کل چرخه را از . پس آدم ناظر متدآدم را تشکیل می دهو در صفر ثانیه، منطبق بر هم 

نگاه ناظر ثابت طی می کند. پس در چرخه انا هللا و انا الیه راجعون دو ناظر تعریف می شود.

زمان، فرامکان، فرالسان، فراتضاد، و فرا...اناظر ثابت: خداوند که در عالم تک قطبی است، جایی که فر

رخه است و در هر زندگی داراي ابعادي است:ناظر متحرك (آدمیزاد): که در حرکت در چ

در دنیا: نام ناظر متحرك انسان است                      مکان + زمان + تضاد

زمان + تضاد در زندگی فرامکانی (زندگی بعدي): ناظر متحرك کالبد ذهنی است                      

(بعدي که با از دست دادن آن وارد  Xمکان + زمان + تضاد +                      :ر زندگی قبل (زندگی پیش از دنیا)د

این دنیا شده ایم و هیچ شناختی از آن نداریم)
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ست و ادنیا این در زندگی  ،کهکشان ها، ستاره ها و تمامی این عظمت کیهان شاملپیش از این نیز گفته شد که تمام 

ارض بستر حرکت اناهللا و انا الیه راجعون است و منظور کره ي زمین  منظور از »خلیفه انی جاعل فی االرض«در آیه 

بر روي در همین زندگی هم اگر فردي  حتینیست  و آدمیزاد در زندگی هاي بعدي نیز همچنان روي ارض است. 

آیه می  ارض خداوند قرار دارد. در جلسات بعدي بیشتر به بررسی مفهوم این درهمچنان  بازبرود  اهکره ي م

پردازیم.

در طول حرکت در چرخه اناهللا و انا الیه راجعون  (ارکان هستی) منظور از سجده مالئک این است که تمام مالئک

قانون تضاد). که تا یوم جاري کننده به جز ابلیس ((مثل بعد مکان، بعد زمان و ...) تحت تسخیر آدم در می آیند 

خه است، همراه ما خواهد بود.که همان انتهاي چر (روز الست) المعلوم

هم اکنون که ما در زندگی دنیا از چرخه انا هللا و انا الیه راجعون قرار داریم، بسیاري از افرادي  که مرده اند و مرگ 

آنها در زندگی دنیا رخ داده است در برزخ دنیا قرار دارند، براي مثال در تشعشع دفاعی با بسیاري از آنان برخورد 

ست که هنوز در برزخ دنیا هستند، بسیاري از ایا هنگامی که این افراد در خواب دیده شوند به این معنی  می کنیم و

افراد نیز از برزخ دنیا به زندگی بعد رفته اند و در زندگی فرامکانی قرار دارند، براي مثال افرادي که با دریافت حلقه 

یا می روند و افراد متعالی که پس از مرگ لحظه اي در برزخ ( در پایان جلسه توضیح داده می شود) از برزخ دن 2+
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ها در برزخ زندگی قبلی هستند و زندگی فرا مکانی قرار دارند. همچنین بسیاري از آدمیزاددرنگ نکرده اند در 

دگی از برزخ زندگی قبلی هم اکنون در حال ورود به زن کسانینوزادانی که در دنیا متولد می شوند ثابت می کنند که 

دنیا هستند.

مرز فرامکان و فرازمان در نتیجه، هم اکنون که ما در زندگی دنیا هستیم، آدمیزاد هاي مختلفی از ابتداي چرخه تا 

به ترتیب در حال طی کردن مسیر چرخه هستند. گویی 

دارد؟ پس از فرا زمان شدن نیز، ترتیب حرکت و تقدم و تاخر در طی مسیر الیه راجعون معناسوال: آیا 

با ذکر یک مثال به پاسخ این سوال می پردازیم:

 ناظرحال طی کردن مسیر خود در چرخه اناهللا و انا الیه راجعون هستند. در  CوA،B ناظر متحركفرض کنید سه 

A ناظر ندگی فرامکانی قرار دارد ، در زB  ناظردر زندگی دنیا و C ناظرزندگی هاي قبلی قرار دارد.  در A ن در زما

نیز به انتهاي زندگی  B ناظر . پس از گذشتن زمانی طوالنیزندگی فرامکان و فرازمان می رود مشخص شده به

هم پس  Cناظر  .رودمی فرازمانی فرامکانی و به زندگی  فرامکان رسیده و می میرد و با طی کردن برزخ فرامکانی، 

زندگی فرامکانی و فرازمانی می رسد.از آنها زمان مشخصی را طی می کند و  با طی کردن مراحل به 
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را نیز در همان مرحله می بیند و در آن مرحله  CوBدر مرحله فرامکانی و فرازمانی، وي ناظر Aناظر با قرارگیري

. ناظر کسی زودتر یا دیرتر از دیگران به فرازمانی نمی رسدبه دلیل عدم وجود زمان، تقدم و تاخر دیگر معنا ندارد و 

A اه ناظر به همرBوC خود را ازلی در آن مرحله (حشر) می بینند و نیز از زاویه دید این ناظرین در حشر، تا ابد ،

نیز در حشر قرار دارند. 

به دلیل عدم وجود زمان، هر مرحله از فرا زمانی (حشر، نشر ، مجادله، یوم الدین، جهنم و ...) ازلی و ابدي است و 

ویدان در آن مرحله خواهد دید و قبل و بعد، تقدم و تاخر، ابتدا و انتها و ... بی معنا می ناظر در هر مرحله، خود را جا

شود.

هفت هزار سالگان سر به سریمر گذریم                  بافردا که از این دیر فنا د

کس بعد از دیگري یا در هر مرحله از فرا زمانی قرار دارند و هیچ یعنی از آدمیزاد اول تا آدمیزاد آخر همه با هم 

قبل از او وارد نمی شود و اصال ورود و خروج معنا ندارد و به دلیل الزمانی، حضور در هر مرحله ازلی و ابدي است. 

پس از دید ناظري که در دنیا قرار دارد هیچکس در الزمان نیست و از دید ناظر الزمان، همه در آن مرحله هستند و 

مساله تفاوت دید ناظر است.هیچکس در مراحل قبلی نیست. 

حشر

بارها گفته شده است که در یوم الحشر همه برمی خیزند که مکانیسم  .نام دارد»یوم الحشر«اولین مرحله فرازمانی 

این اتفاق پدیده فرازمان شدن است. 

ان یعنی برزخ دنیا اما هنوز در عالم مک گرددفرامکان می  او، خود فرد می میردوقتی  ،همانطور که در زندگی دنیا

هنگامی که در عالم فرامکانی، مرگ اتفاق  ؛بگذرد وارد عالم فرامکانی می شودقرار دارد و هنگامی که از برزخ دنیا 

می افتد نیز خود فرد بعد زمان را از دست داده و فرازمان می شود اما هنوز در عالم زمان و در برزخ فرامکانی قرار 

کانی وارد عالم فرازمانی می شود.خ فرامدارد و به محض خروج از برز

صور اول) به منزله فخ مرحله اول (ندر دو فاز دیده می شود. منظور از صور اسرافیل، برداشته شدن بعد زمان است و 

ست (در واقع در  ازمانیمکانی و ست و مرحله دوم (نفخ صور دوم) به منزله تولد در عالم فرا امرگ در عالم فرامکانی 

.)می کند و تحت سلطه او در می آید حله ملک زمان نیز به آدم سجدهاین مر

بنابراین، پس از دمیده شدن صور اسرافیل براي بار دوم، همه بر می خیزند و در فرا زمانی گرد یکدیگر جمع می 

از فرازمانی  »کی«وارد فرازمانی شده و »کی«بی معنی ست و اینکه فرد از »کی«شوند و در یوم الحشر پرسشی مانند 

.ستاخارج می شود معنی ندارد و همه چیز ازلی و ابدي 
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اما اگر فاز حشر ازلی و ابدي است پس چطور آدمیزاد به مرحله بعدي (نشر) می رود. در جلسات بعد در این مورد 

صحبت خواهد شد.

ام از ما سلولی از پیکره هرکداین بدان معنی است که گرد هم می آیند، در روز حشر اعضا و جوارح آدم به نوعی

به نوعی اعضا و واحد آدم هستیم و مجموع همه ما در تمامی زندگی ها پیکره آدم را تشکیل می دهیم. در روز حشر 

و هر یک  اما این پیکره هنوز به وحدت نرسیده است (منظور آدمیزادها) گرد هم می آیند است .پیکره آدم جوارح 

.) قصد رفتن به یک سو و به دنبال خواسته هاي خود استاز جوارح آدم (منظور آدمیزادها

 مرحله ايو حشر نیامده بوداین پیکره به این شکل گرد هم ، در هیچ یک از مراحل دیگر چرخه تا به این مرحله، 

ناپایدار از آن جهت که هر عضو این پیکره شکل ناپایدار شکل می گیرد. این است که پیکره آدم حتی به 

بنابراین در حشر همه چیز بر هم منطبق می گردد و تک ) قصد کثرت دارند و به وحدت نمی رسند. (آدمیزادها

جلوتر یا عقب تر از دیگران  آدمیزادي درخت هستی دیده می شود. همچنین به دلیل اینکه در این مرحله هیچ

نام دارد، با »آدم«فس واحدي که نخواهد بود، همه افراد در کنار هم قرار می گیرند و به عنوان همه ي جلوه هاي ن

عظمت وجود آن مواجه می شوند. نفس واحد  در همه مقاطع چرخه دو قطبی وجود دارد؛ اما به دلیل نا آگاهی و به 

خصوص به دلیل وجود زمان، درك آن براي اکثر افراد مقدور نیست. بنابراین با فرو افتادن پرده زمان و آشکار شدن 

وحشت می افتند. این وحشت دو دلیل دارد. اول اینکه در همه  مراحل حرکت ذاتی براي هیبت آدم، بسیاري به 

کسانی که از دانش کمال الزم برخوردار نیستند و میل و اشتیاق وصال ندارند، پیش رفتن (رویارویی با وقایع و شرایط 

ی به مقطع فرازمان، دچار هراس می جدید) واهمه بر انگیز است. بنابراین آنها با این ورود غیر اختیاري و ناگهان

شوند.

وجود ندارد و براي اولین بار در حشر معلوم می »وحدت«و دوم اینکه پیش از این مرحله، براي این عده، درکی از 

شود که همه با پیوستگی و وابستگی عمیقی یک نفس واحد را شکل داده اند. براي آنها عظمت این حقیقت، هول 

انگیز است. 

هره و ترس ( ناشی از نا آشنایی با ابعاد جدید و عظمت وحدت) موجب گریز افراد از یکدیگر و فروپاشی این دل

می گوییم. به این ترتیب، صور اسرافیل، عامل حشر و میل تعداد زیادي از ما »نشر«ظاهري وحدت می شود که به آن 

اده خواهد شد.در جلسات بعد توضیحاتی دنشر به کثرت عامل نشر می شود. در مورد 

مثبت یکحلقه  

خنثی سازي تشعشعات منفی ارادي

در اکثر مواقع افراد بدون آنکه آگاه باشند تشعشعات منفی براي یکدیگر ساطع می کنند. (می دانیم که تشعشع 

 پس بهدرگیر می کند و س او را منفی اصطالحا تشعشع کوري است و ابتدا گریبان فرد ساطع کننده را می گیرد و

.)سوي فرد ساطع شونده می رود
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،»نکند که...«برخی از این تشعشعات، تشعشع نگرانی، استرس و نفوس بد زدن در هنگام به کار بردن جمالتی چون 

هستند که افراد بدون اینکه از تشعشع منفی آن مطلع باشند، این »کاش...«،»کی می شود که...«،»چه می شد اگر...«

تشعشعات به این تشعشعات منفی، ساطع می کنند.یکدیگر (حتی براي به اصطالح دلسوزي)  برايتشعشعات را 

گفته می شود.منفی ارادي 

براي مثال خانواده اي را در نظر بگیرید که فرزند آنها در دانشگاهی خارج از شهر محل سکونت خود، درس می 

می گردد تا پس از استراحت نیمه شب دوم به سمت خواند و در تعطیالت آخر هفته  براي تفریح به شهر خود باز 

شهر دانشگاه خود بازگردد تا صبح روز بعد در کالس حاضر شود و این مسافت را با اتومبیل شخصی خود طی می 

چه می شد «کند. هنگامی که زمان حرکت می رسد پدر و مادر وي به دلیل نگرانی هایی که دارند، به او می گویند، 

و»نکند هنگام رانندگی خوابت ببرد؟«و یا »کی می شود درس تو تمام شود؟«و یا »حرکت می کردي؟اگر صبح فردا 

و ... که این جمالت اگرچه از سر دلسوزي و نگرانی هستند اما تنها باعث ساطع شدن »نکند تصادف کنی؟«یا 

د آنها که استراحت کافی کرده  و فرزن ،تشعشعات منفی به سوي فرزندشان که عازم سفر است می شود و در طی آن

سرحال رانندگی می کند در طی مسیر دچار سنگینی ناشی از تشعشعاتی که به سویش فرستاده شده، می شود و 

همین طور سنگین و سنگین تر شده تا جایی که ممکن است کنترل اتومبیل را از دست داده و تصادف کند. در حالی 

اید این اتفاق رخ نمی داد.که اگراین تشعشعات منفی نبودند ش

شان بسیار بیشتر از ما بوده است. (رجوع به بصیرتشان به اندازه علم زمان ما نبوده است اما علمپیشینیان ما اگرچه 

براي او می »آش پشت پا«جزوه دوره یک). در گذشته زمانی که مسافري در راه بود، نزدیکانش مشغول تدارك 

شدند.

این بوده است که افراد مشغول تدارك مواد الزم براي تهیه آش و پختن و پخش آن »پا آش پشت«در اصل، فلسفه 

پخش آش در میان دوستان و  ،می شدند و فرصتی براي ساطع کردن تشعشعات منفی نمی یافتند و در آخر

همسایگان، طلب خیر و دعاي آنها را در جهت به سالمت رسیدن مسافر به دنبال داشت.

د. (براي ساطع می شوتوسط اطرافیان و ... نیز  تمینه مسائل دیگري چون ازدواج، معامالعات در زاین قبیل تشعش

...)نکند خانواده مخالفت کنند، نکند... و یا در انجام یک معامله گفته می شود،مثال در موضوع ازدواج

ر طبق روال ه در کارها گره می افتد و امونیاورید ک»نه«ها نفوس بد نزنید و ن اصطالحا می گفتند در انجام کارپیشینیا

خود انجام نمی شوند.

ست)ا(نام حلقه ي مثبت یک، نامی قراردادي است. یکی از حلقه هاي رحمانیت الهی، حلقه ي مثبت یک 

یک طرفه کار می کند و مانند شلیک لحظه اي اثر می کند، حلقه ي مثبت یک را می توان  به شکلحلقه ي مثبت یک، 

رد، موضوع، و مکان نیز اعالم کرد.براي ف
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، تمامی تشعشعات منفی ارادي که تا آن مثبت یک در یک لحظه تنها یک بار نظر کردن به حلقه در مورد هریک با 

لحظه براي فرد، موضوع و یا مکان ساطع شده است، از بین می رود. 

براي دیگران براي فرد اعالم کننده نیز جاري شود و فرد  این حلقه مانند حلقه ي فرادرمانی نیست که هنگام اعالم

باید براي خود نیز این حلقه را اعالم دارد.اگر می خواهد براي خودش جاري شود 

حلقه مثبت یک نیازمند کسب اجازه نیست، از راه دور و نزدیک قابل اعالم است فقط باید فرد به فرد و مورد به مورد 

اعالم گردد.

می توان براي یک عروسی، قبولی در کنکور، مسافرت و... اعالم نمود. همچنین مثبت یک را می توان مثبت یک را 

. در اکثر مواقع وقتی که  تشعشعات منفی ارادي را خنثی می کنیم، مشکالت و گره هاي به ي مکان نیز اعالم کردبرا

وجود آمده حل و فصل می گردند.

گشایی در شبکه منفی این است که، با استفاده از حلقه هاي شبکه مثبت  تفاوت گره گشایی در شبکه مثبت و گره

تشعشعات منفی خنثی می گردند و هیچ گونه دخالتی در کار زمینی صورت نمی گیرد و اختیار افراد نقض نمی گردد 

رچه شاید در اما در گره گشایی هاي شبکه منفی از ویروس هاي غیر ارگانیک و انواع طلسم ها استفاده می شود که گ

ظاهر گره کار باز می گردد اما مشکالت بسیار دیگري را به وجود می آورد. 

هنگام استفاده ازحلقه مثبت یک  براي موضوعی مانند یک ازدواج، درگیري و ... تشعشعات منفی ارادي خنثی می 

می گیرند این تصمیمات ممکن  افراد با عقل و منطق  و اختیار خود به دور از سنگینی این تشعشعات تصمیمو گردند 

. صورت گرفتن یا اج صورت بگیرد و یا به هم بخورداست درست و یا اشتباه باشند که طی آن ممکن است این ازدو

بهم خوردن ازدواج، کار زمینی است و ما در آن دخالتی نکرده ایم بلکه فقط تشعشعات منفی ارادي را دور کرده ایم.

هوشمندي و خداوند بوده است و  کاربر هم خوردن و یا سرگرفتن ازدواج، اعالم مثبت یک، با بنابراین اگر گفته شود 

یا صالح نبوده است و... اشتباه است. و این موضوع گاهی به اشتباه در میان دانشجویان مطرح می شود که وقتی از 

زمینی آنرا به نوعی به گردن  يد، در پایان با حصول هر نتیجه حلقه مثبت یک براي حل مشکالتی استفاده می کنن

هوشمندي می اندازند. در صورتی که اصل کار زمینی، قانون زمینی هرگز نقض نمی شود.
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بنابراین همان طور که گفته شد حلقه مثبت یک تنها تشعشعات منفی ارادي را خنثی کرده و تصمیم گیري را به افراد 

محول می کند. 

حق اعالم کرد براي لقه را نمی توان براي امور به نایک این است که این حنکته ي دیگري در مورد حلقه ي مثبت 

مثال مثبت یک براي اینکه دزدي در انجام دزدي خود موفق شود و یا اگر ملکی به نا حق در جایی ساخته شده باشد 

.اعالم نمود نمی توان مثبت یک را براي خراب نکردن ملک اعالم نمود اما می توان مثبت یک را براي حل مشکل

با آنها آشنا می شویم، در پکیجی قرار می گیرند، که به آن  4این حلقه به همراه چندین حلقه دیگر که تا پایان دوره 

.پکیج طلب خیر یا پکیج استخاره گفته می شود

معنی طلب  کلمه استخاره به معنی طلب خیر کردن است و این که گفته می شود هر کاري را با استخاره آغاز کنید به

ست و مفهوم آن فال گیري، طالع بینی و پیشگویی نیست. امنفی  تشعشعهرگونه خیر داشتن و دوري از 

دومثبت حلقه 

پس مرگ انسان در زندگی دنیا تمام کالبد هاي او اعم از کالبد روان، کالبد جسم، کالبد اختري میمیرند و تنها کالبد 

ذهنی به حیات خود ادامه می دهد.

بین هر مرگ تا تولد در زندگی بعدي فاصله اي هست که به آن برزخ می گویند. برزخ هر زندگی درون همان  اما

.زندگی ست، براي مثال برزخ دنیا درون دنیاست

به عنوان مثال، وقتی ما می میریم، در ابتدا در اطراف جنازه، عزیزان، خانواده و کال وابستگی هایمان گشت می زنیم. 

درك خواهیم کرد اما هیچیک از آنها از وجود ما با خبر نمی شوند. گاهی به خواب عزیزانمان می رویم و  ما آنها را

دغدغه هایمان را مطرح می کنیم. حتی ممکن است تا مدتی باور نکنیم که مرده ایم. اینجا برزخ است ... و ما همه 

واده، عزیزان و ... خاطرات دنیا را با خودمان داریم. خاطراتی از وابستگی ها، خان

پس برزخ هر زندگی در همان زندگی است و طبعا برزخ دنیا هم در دنیا است.

به محض مرگ، نام ما کالبد ذهنی است . ما ال مکان شده ایم اما هنوز در عالم مکان هستیم (برزخ) ....

انیم به زندگی بعدي (المکانی) به محض مرگ ندایی براي رفتن از برزخ وجود دارد که اگر به آن توجه کنیم می تو

برویم. هم زمان نیرویی ما را به ماندن ترغیب می کند (وابستگی و دلبستگی ما)

آن نیرویی که ما را به رفتن از برزخ ترغیب می کند، نرم افزاري است که با ما تا آخر چرخه انا هللا و انا الیه راجعون 

است. (روح هادي) روحهمراهیمان می کند و نامش 
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همواره در تمام برزخ ها با دو نیرو روبرو هستیم یک نیرو با پیام رفتن از برزخ به سمت زندگی بعد و نیروي دیگري 

) پیام ماندن در برزخ را برایمان -با پیام ماندن در برزخ. در برزخ دنیا انواع وابستگی ها و دلبستگی ها (چه + و چه 

به همراه دارند.

د که آنچه عوام به عنوان روح می شناسند در واقع همان کالبد ذهنی و آرشیو اطالعات است.پیش از این بارها بیان ش

از تو  ».من أَمر ربی الرُّوحقُل  و یسئلونک عن الرُّوحِ«می فرماید:  85سوره اسراء آیه اما در مورد روح : آنجا که در 

روح هادي ست.روح در این آیه همان درباره ي روح می پرسند بگو روح از امر رب من است؛ منظور از

روح هادي هدایت گر ما از هر زندگی به سمت زندگی بعدي است تا جایی که به لقا با رب خود برسیم روح ما را به 

سمت او دعوت می کند.

پیام روح هادي در برزخ پیام رفتن به زندگی بعدي ست.

از پیام روح است.همین احساس گم شدگی که هم اکنون انسانها دارند ناشی 

زندگی بعدي ما زندگی فرامکانی ست، اما انسان پس از مرگ اگرچه هنوز در دنیا (برزخ دنیا) و عالم مکان است اما 

خود او فرا مکان شده و بر مکان احاطه کامل دارد. (کالبد هاي ذهنی در برزخ المکان هستند).

دالیل نرفتن کالبد ذهنی از برزخ:

لبستگی هاوابستگی ها و د-1

نداشتن دانش کمال-2

نرفتن از برزخ نشان دهنده خوب یا بد بودن فرد در زندگی دنیا نیست.

درجه دارد. یعنی چون خودش المکان شده است، همه زوایا را  360در جه در  360کالبد ذهنی در برزخ، زاویه دید 

ببیند. با یک تصور می توان  360در360واند هم زمان می بیند. حال فرض کنید که مثال همه جاي کره زمین را می ت

فهمید که زاویه دید کالبد ذهنی بسیار وسیع است و خودش روي نقطه اي که می خواهد فوکوس می کند .

ست از حلقه هاي رحمت الهی براي کمک به مرحومینی که هنوز در برزخ مانده اند که احلقه اي مثبت دوحلقه ي 

شان جلب می کند تا آنها راحت تر بتوانند از برزخ خارج شوند (البته باز هم به اختیار خود). توجه آنها را به پیام روح

فقط و فقط توجه آنها را به  2باید توجه کرد که پیام روح براي همه مرحومین برزخ همیشه وجود دارد و حلقه مثبت 

این پیام جلب می کند.
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اي کسی که در برزخ مانده است، او تصمیم به رفتن بگیرد و برود و نیز ممکن بردو ممکن است با یکبار اعالم مثبت 

اعالم شود و او هنوز راضی به رفتن نشود (به دلیل وابستگی زیاد) دواست ماهها براي فردي در برزخ مثبت 

نی که او را تسخیر را می توان براي افراد مرده و یا زنده اعالم کرد. این حلقه روي فرد زنده و کالبد هاي ذه مثبت

+ را دریافت می کند.2کرده اند تاثیري ندارد اما اگر کالبد ذهنی در مکانی اطراف او باشد پیام 

در مورد مرحومین در برزخ اگر همچنان آزاد در برزخ باشند پیام را دریافت می کنند و می توانند از برزخ به سمت 

اشند پیام را دریافت نمی کنند.زندگی بعد بروند ولی اگر فردي را تسخیر کرده ب

دیگر تاثیري روي او ندارد. دو ه فرامکانی رفته باشد، پیام مثبتاگر یک کالبد ذهنی قبال از برزخ خارج شده باشد و ب

اگر کسی به فرامکانی برود، دیگر در خواب کسی نمی آید. پس اگر کسی خواب مرحومی را ببیند و آن مرحوم در 

واب باشد، هنوز در برزخ مانده و نرفته است.آن خواب سوژه اصلی خ

این حلقه جزو مجموعه حلقه هاي طلب خیر (استخاره) قرار دارد و می توان بدون کسب اجازه براي افراد زنده اعالم 

کرد.
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جلسھ سوم

ه کسب حشر، مرحل.به بحث و بررسی پرداختیم در جلسه قبل در مورد مفهوم فرازمانی و اولین مرحله فرازمانی

اولین تجارب فرازمان شدن است. در حشر پیکره آدم به طور موقت و ناپایدار شکل می گیرد و تمام آدمیزاد ها با 

هم به این مرحله می رسند و گرد هم می آیند. اما این پیکره در وحدت نیست. همچنین افراد در حشر هنوز مراحل 

قبل و زندگی هاي قبل را به یاد نیاورده اند.

گفته شود که قبل از ورود به حشر زندگی هایی داشته اي، براي این ناظر تصور قبل و است حشر  ي که دربه ناظراگر 

بعد محال است و می اندیشد که از ازل در حشر بوده است و این مرحله تا ابد ادامه خواهد داشت زیرا کامال به بعد 

اظر حشر وجود مرحله بعدي غیر قابل فهم است و می اندیشد زمان احاطه دارد و فرا زمان شده است. بنابراین براي ن

(تمام مراحل الزمان براي ناظري که در آن مرحله  که هرگز قبلی وجود نداشته و بعدي نیز وجود نخواهد داشت.

است، اینگونه می باشد و ازلی و ابدي است).

نام دارد می رود؟»نشر«ین فرد به  زندگی بعدي که پس چطور ا

ادامه براي او  .از ازل در حشر بوده و تا ابد نیز در همین مرحله است ؛شر همواره می پندارد که در حشر استناظر ح

، تجربه جدید، زندگی بعدي و ... معنی ندارد. ناظر نشر نیز دقیقا به همین شکل. در تمامی مراحل مسیر، مرحله بعد

و  ر به نشر تغییر کنددید ناظر از حششعوري فرکانس  ستافرازمانی ناظر آن مقطع چنین تصوري دارد. اما کافی 

در در نشر است. در واقع این ناظر در حال گذراندن تمامی مراحل چرخه تا ابد می پندارد که از ازل  نشر ناظر

و تمامی این مراحل ازلی و ابدي هستند (به علت فرازمان شدن) و تنها مسئله اي که باعث می فرازمانی حضور دارد 

شعوري ست این فرکانس ادید اوست و کافی شعوري فرد تنها به یکی از این زندگی ها آگاه باشد فرکانس شود 

. تغییر کند. بنابراین ناظر حشر خود را از ازل تا ابد در حشر می بیند و ناظر نشر نیز خود را از ازل تا ابد در نشر

ه درك فرازمان شدن است را بدست آورد تا تغییر ست فرد تجربه الزم از اولین مرحله فرازمانی (حشر) کاکافی 

عامل تبدیل حشر به نشر در میل به کثرت آدمیزاد است و بنابراین فرکانس صورت گرفته و فرد خود را نشر ببیند. 

نشر تجربه حشر را نیز به همراه دارد و تجربه کافی از الزمان شدن را دارد. (به همین دلیل است که با وجود ناظر 

انی گفته می شود زندگی نشر بعد از زندگی در حشر است زیرا که ناظر نشر تجربه زندگی در حشر را به فرازم

و این بعد و  مجادله، نشر را نیز به همراه دارد و ...ب در زندگی هاي بعدي، ناظر یوم الهمراه دارد و به همین ترتی

.)قبلی به معناي تقدم و تاخر نیست

نشر

و در تمامی زندگی هاي قبلی خود به عنوان ناظر نشر هر فرد شدن و پراکنده شدن است. در نشر به معنی منتشر 

و منتشر می شود و در این مرحله است که تمام زندگی هاي قبلی را به یاد می آورد مسیر طی شده در چرخه تا اینجا 

م آورد و تمامی اعمال و کارهاي خود در تمامی زندگی هاي قبلی را به یاد خواهی ،. در نشرا می بیندر ذره ذره اعمالش



1390ماه مھر16–1نسخھ  –دوره چھار–مجازی عرفان حلقھ گروه آموزش  22

همانند تماشا کردن یک فیلم سینمایی نیست بلکه چون فراتر از  مجددا خواهیم دید. اما این دیدن این زندگی ها را

زمان قرار گرفته ایم همانند آنکه  دوباره با مرکب هر زندگی به بررسی آن زندگی می پردازیم. اما این بار با دید 

، به همین معاد جسمانیاهی که ابعاد بسیار دارد و حتی بند بند انگشتانمان نیز مرور می شود و مفهوم نگ وسیع تر و

معناست که در واقع در نشر هر مرحله از زندگی هاي ما و مرکبهاي هر زندگی از جمله مرکب همین زندگی جزء به 

 البته در نشرحظه در حال رخ دادن است. گویی در همین ل تک تک اعمالمان را می بینیم. جزء مرور می گردد

تغییر داد و تنها می توانیم آنچه رقم زده ایم را نظاره کنیم. یمرا نمی توان اعمالمانکدام از هیچ

ي خود را جمع مجادله ها -2وکارنامه اعمال -1ن وقایع و اتفاقات زندگی هایی که طی کرده ایم،در نشر با دید

آوري می کنیم.

انجام داده ایم صحنه به صحنه نشر که از اسفل السافلین تا  اعمالمانیعنی همه  :ري کارنامه اعمالوجمع آ-1

مرور می شود 

داشته است.  از خداوند بهانه ها و گالیه هایی که فرد در طول تمام زندگی هایش، جمع آوري مجادله ها-2

رسی قرار می دهد و شرایط زندگی خود مورد بر یش را در نشرزندگی دنیایک نفر براي مثال هنگامی که 

چرا  زندگی می کرده است و یک خانواده فقیردر چرا که درگیر این مجادله می شود را به خاطر می آورد 

... آنگاه می اندیشد پیش از آن که خداوند بخواهد او را به خاطر اعمال و کارهایش قضاوت کند فلج بوده یا 

از شرایط بهتري  اگرنیامده بود، یا به دنیا  این شرایطا مطرح کند که اگر در او بهانه ها و مجادله هاي خود ر

. مسیر کمال را بهتر طی می کرد.و..برخوردار بود 

کنیم و همه  با او مجادله میخداوند به قدري عادل است که پیش از آنکه خود به محاکمه ما بپردازد، ابتدا ما 

تا ابد فرصت مجادله مرحله در م را مطرح کنیم (در مرحله بعد از نشر) وایی که از او داریگالیه ها و بهانه ه

محاکمه کنیم و تا زمانی که از او راضی نشویم به خیال خودمان تا خداوند را (به دلیل فرازمان بودن) داریم 

در  یوم المجادله صورت می گیرد کهبحث خداوند ما را محاکمه نخواهد کرد و نیز بررسی عدالت الهی در 

جلسه آینده توضیح داده خواهد شد.
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کنترل تشعشع منفی یک

و جادو خنثی سازي طلسم

کنترل تشعشع منفی «یکی از حلقه هاي رحمانیت است که هر گونه طلسمی را باطل می کند نام این حلقه اصطالحا 

می باشد و همان باطل السحر است.» یک

می باشد و  این حلقه نیازمند کسب اجازه نیست و جزو مجموعه حلقه کار این حلقه باطل کردن انواع طلسم و جادو 

هاي طلب خیر محسوب می گردد. اگر براي فردي، حتی دهها طلسم هم جاري شده باشد، با یک نظر به کنترل 

تشعشع منفی یک (قطعا پس از تفویض حلقه توسط مربی) تمام این طلسم ها در همان لحظه باطل می شود و نیاز به 

الم مجدد آن در آن لحظه نیست . اما این حلقه طلسم ها را تا همان لحظه اعالم باطل می کند و اگر مثال چند دقیقه اع

بعد طلسم دیگري براي آن فرد جاري شود باید مجددا این حلقه اعالم گردد.

رد8ي است که در دوره البته طلسمهایی داریم به اسم طلسم هاي چند جانبه که باطل کردن آنها نیازمند حلقه دیگر

(کنترل تشعشع منفی شش در دوره هشت). مورد آن بحث خواهد شد

کنترل تشعشع منفی یک را می توان براي موارد زیر اعالم کرد:

خود طلسم-1

فرد-2

موضوع -3
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مکان -4

ی : وقتی براي خود طلسم کنترل تشعشع منفی یک اعالم می شود ، آن طلسم باطل می گردد . ولخود طلسم -1

تشعشعات منفی سوار شده بر روي خود آن کماکان باقی می ماند. بنابراین باید پس از باطل کردن طلسم، 

آنرا از خود دور کرد و از آن نگهداري نشود  و به دور انداخته شود (برخی طلسم ها چون متاسفانه آیات 

از باطل کردن در آب روان  قرآن و ... روي آن نوشته شده است براي احترام به آن آیات، می توان پس

انداخت)

: وقتی براي فردي کنترل تشعشع منفی یک اعالم می شود، همانطور که قبال گفته شد تمام طلسمهایی  فرد-2

که براي او گرفته شده است در همان لحظه باطل می شوند. این بدان معنی نیست که اگر یکی از 

د، از وجود او خارج می شود. بلکه ماموریت آنها (طلسم) با تسخیربانان یا طلسم بانان او را درگیر کرده باش

اعالم حلقه کنترل تشعشع منفی یک پایان می پذیرد اما این امکان هست که ویروس خارج نشود و کماکان 

باید به تشعشع دفاعی ادامه داد تا خروج صورت گیرد. گاهی در تشعشع دفاعی مشاهده می شود که یک 

ویروس خارج نمی شود.

"بخت او را بسته باشند": مثال اگر طلسمی براي موضوع ازدواج یک نفر جاري شده باشد و اصطالحا  موضوع-3

می توان براي ازدواج او، اعالم کنترل تشعشع منفی یک کرد.

: اگر براي مکانی هم طلسم گرفته شده باشد، می توان با همین حلقه باطل کرد. مکان-4

ل تشعشع منفی یک، تا همان لحظه اعالم حلقه، طلسمهاي موجود را باطل می کند و همانطور که گفته شد حلقه کنتر

اگر فرداي آن روز طلسم دیگري براي آن فرد یا موضوع گرفته شود، دوباره نیازمند اعالم این حلقه هستیم.

ربانیان تشعشعات اصوال حلقه هاي با نام کنترل تشعشع منفی ( از جمله همین حلقه کنترل تشعشع منفی یک) براي ق

منفی (مثال قربانی طلسم) اعالم می شود . ولی تجربه نشان داده است که وقتی این حلقه را براي یک جادوگر اعالم 

می کنیم در کار او به شکل موقت یا دائمی اختالالتی ایجاد می شود و چون اجازه هم نمی خواهد، پس می توانیم براي 

تک تک اعالم کنیم.جادوگرانی که می شناسیم به شکل 

کنترل تشعشع منفی دو

شعوري هاي خنثی سازي پارازیت

دارند که به دو دسته کلی تقسیم بندي می شوند. دبرخی از تشعشعات منفی تحت عنوان پارازیت شعوري وجو
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: تشعشع حسادت به طور قطع مثبت نیست. بنابراین مانند تمام تشعشعات منفی (همانطور تشعشع حسادت-1

یش تر گفته شد) یک تشعشع کور است و ابتدا گریبان ساطع کننده را می گیرد و او را درگیر کرده و که پ

سپس باعث درگیري ساطع شونده می گردد. براي مثال هنگامی که فردي اتومبیل جدیدي می خرد و برخی 

سمت او ارسال  از آشنایان وي با حسادت به او نگاه کرده و پارازیت شعوري (تشعشع منفی حسادت)  به

می کنند. 

. (در فاز مثبت هیچ گونه البته اگر فرد در فاز مثبت باشد تشعشع منفی حسادت اثري نخواهد داشت

تشعشع منفی اثر نخواهد داشت) (رجوع شود به جزوه دوره یک) اما اگر فرد در فاز منفی باشد این تشعشع 

احساس سنگینی می کند و حتی این تشعشع منفی  منفی اثر خواهد کرد و براي مثال دچار سردرد می شود و

روي محیط می تواند اثر بگذارد و مثال اتفاقات عجیبی از قبیل شکستن شیشه ماشین فرد رخ دهد.

است که به هر چیزي جز خداوند بخش دیگري از پارازیت شعوري، عالقه بیش از حد  :عالقه بیش از حد-2

تایش فقط و فقط مختص به خداوند است و نباید مخلوق دیگري منجر به نقض الحمدهللا می گردد در واقع س

او را  شان می دهد به نحوي،ستایش شود. براي مثال مادري که عالقه بیش از حد خود را به فرزندش ن

 تریناست. (تشعشع شرك از بد شركستایش می کند و پیمان الحمدهللا را نقض کرده و نقض این پیمان 

تا زمانی که معشوق وجه اهللا و جلوه در طی آن فرزند او بیمار می گردد و ... .  تشعشعات منفی است.) ونوع 

الهی دیده شود، ابراز عالقه به او هیچ ایرادي ندارد و شرك نیست. مادري که عالقه شدیدي به فرزند خود 

را کرده و این دارد اگر او را تجلی الهی ببیند،هر قدر هم که به ستایش او بپردازد در واقع ستایش خداوند 

.نقض پیمان  الحمدهللا نیست

ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم                       اي بی خبر ز لذت شرب مدام ما

قرار دهد و او را تجلی الهی و جلوه خداوند نبیند، باید بداند که هر بتی » بت«وقتی فردي، کسی را براي خود 

ودگی و درگیري فرد شده ك همانند کفر و فساد همواره باعث آلروزي خواهد شکست و تشعشع منفی شر

هم تاثیر خود را خواهد داشت.و در فاز مثبت 

می گویند که هم می تواند از » چشم زدن«و به این عمل » چشم زخم«عوام به پارازیت شعوري (شامل هر دو دسته)، 

یزم هیچ ربطی به چشم و زخم ندارد و این این مکان روي عالقه به وقوع بپیوندد و هم از روي حسادت. در صورتی که

نام غلط است.
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آنرا قابلیت ساطع کردن تشعشعی را داراست که وجود دارد  نرم افزاريتمامی انسان ها  ضمیر ناخودآگاهدر 

رند ندارد و همه انسانها در هر شرایطی با شرطی کردن خود قاد»اتصال«می نامیم و ارتباطی به  »تشعشع ضد تشعشع«

از کودکی به گونه اي آموزش دیده است که چگونه این تشعشع را فعال کند.  کسهر آنرا ساطع کنند. به نوعی، 

تشعشعِ ضد تشعشع تنها باعث دور شدن تشعشعات منفی پارازیت شعوري می گردد و آنها را خنثی نمی کند. براي 

فعال می گردد اما در اروپا در در بسیاري ضد تشعشع  مثال در ایران با دود کردن اسفند و یا زدن به تخته، تشعشع

این زمینه هر چقدر فرد به تخته بزند این تشعشع فعال نخواهد شد و اثري دیده نخواهد شد . در اروپا این تشعشع 

را به شکل دیگري فعال می شود مثال با استفاده از نعل اسب و... . 

ا نام نیازمند حلقه اي از حلقه هاي رحمانیت الهی هستیم ب براي خنثی کردن تشعشعات منفی پارازیت شعوري

، این حلقه نیازمند کسب اجازه نیست و از راه دور و نزدیک قابل اعالم است. مانند قراردادي کنترل تشعشع منفی دو

و به طور یک طرفه عمل می کند. شاهد شدن طرف مقابل نیستتمامی حلقه هاي طلب خیر نیازمند 

فته است که در بین عامه مردم گ به شکل شرطی درآمدهپارازیت شعوري ساطع کردن ه برخی از افراد در ناخود آگا

اعالم می این پارازیت شعوري قربانی  ياگرچه برا دو ارتباط کنترل تشعشع منفی ، »چشم شان شور است«می شود 

کنترل تشعشع منفی ها براي قربانی این (اصوال تمام  گردد، اما در مورد این دسته افراد نیز اثراتی خواهد داشت.

تشعشع منفی در درجه اول است و سپس براي ساطع کننده).
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چھارمجلسھ 
یوم المجادله

همانطور که در جلسات قبلی گفته شد، اولین مرحله فرازمانی یوم الحشر است که پس از برداشته شدن بعد زمان، 

دید ناظر حشر تغییر می کند و شعوري ، فرکانس پس از کسب اولین تجارب فرازمانی ر می خیزند وهمه با هم ب

نشر نیز هر فرد در زندگی هاي قبلی خود پراکنده و منتشر می شود تا می بیند و در )نشر(بعديخود را در مرحله 

آوري آنها بار دیگر فرکانس دید ناظر پس از جمع .خود را از هر زندگی جمع آوري کندمجادالتکارنامه اعمال و 

نشر تغییر می کند و این بار خود را در یوم المجادله می بیند. یوم المجادله پیش از یوم الدین است. در یوم المجادله 

، پس از آنکه از او راضی شدیم (خدا ما را قانع می پردازیم اومحاکمه مجادله با خداوند و به خیال خود ابتدا ما به 

.) به مرحله بعد که یوم الدین است وارد می شویم. کرد

براي درك بهتر یوم المجادله به ذکر چند مثال می پردازیم:

ی نقل می کنند داستان فردي به نام شیخ حسن است که  روزي ئیکی از روایت هاي سمبلیکی که از شیخ بها-1

ز وضع زندگی خود دارد و گالیه هاي او او، صداي شکایت هاي او که ا دکانی در حال گذر از کنار شیخ بهائ

به خداوند را می شنید، که می گفت: اگر زندگی بهتري داشتم و اگر پول بیشتر داشتم بیشتر به عبادت می 

پرداختم، به مردم کمک می کردم و... شیخ بهائی نزد او می رود و به او می گوید اگر روزي اوضاع زندگیت 

انسانهاي فقیري مثل کنی؟ آیا عبادت خدا را به جا می آوري؟ آیا به یاد تغییر کند آیا به مردم کمک می 

هستی؟ شیخ حسن می گوید: بله حتما به مردم کمک خواهم کرد و زمان بیشتري براي عبادت خدا هم من 

گویی شیخ بهایی از او می خواهد چشمش را ببندد و دارم و هرگز تو را فراموش نخواهم کرد.در آن زمان 

ست و سوار بر اسبی با همراهان زیاد با ادر طی مکاشفه اي مشاهده کرد که پادشاه شهري  شیخ حسن

سرعت می تازد و در راه به پیرمردي می رسند که از کاروان آنها درخواست کمک و همراهی می نماید که 

پیر همان شیخ حسن از این توقف عصبانی می شود و دستور می دهد آن فرد پیر را مجازات کنند، آن فرد 

ی بود اما شیخ حسن توجهی به او نکرد و هنگامی که شیخ حسن آن مرد را مجازات می کرد ئشیخ بها

ی به او گفت: این بهترین ئخود و در حال صحبت با شیخ بهایی دید... و شیخ بها دکانمجددا خود را در 

داي را انجام دهی.و تو در این حال هم می توانی عبادت خ ست که براي تو وجود دارداوضعیتی 

فردي همواره گالیه می کرد که اگر از اصحاب امام حسین(ع) می بود، مسیر کمال را بهتر می شناخت و -2

بهتر  به امام حسین یاري می رساند، وي در خوابی مشاهده می کند که از یاران امام حسین(ع) است و ظهر 

ی از او بپردازد تا نمازش را بخواند و آن فرد با عاشورا است و امام از او می خواهد تا دقایقی به نگهبان

اشتیاق می پذیرد. هنگامی که امام نماز خود را آغاز می کند، چندین تیر به سوي آنها روانه می شود و آن 

فرد خود را از مقابل تیرها می رهاند و اندکی بعد امام حسین(ع) را می بیند، در حالیکه تیرها به ایشان 
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و ... و سپس از خواب برمی خیزد و پی می برد که اگر یار امام حسین(ع) بود چه وظیفه  برخورد کرده اند

سنگینی بر عهده داشت و شاید نمی توانست در آن جایگاه به مسیر کمال خدمت کند.

یه گال، محضر خداوندوارد یوم المجادله می شویم و در  ،نامه اعمال و مجادله ها در یوم النشرکارپس از جمع آوري 

هایمان را از او مطرح می کنیم و اینجا خداوند است که براي راضی کردن ما، دست به کار می شود.

است کسانی که قبل  همین مرحله از قیامت (یوم المجادله) درظهور کامل عدالت خداوند براي انسانها، یکی از مراحل

این ض دارند، در پاسخ کامل و گسترده ي خداوند به نبرده اند و در مورد آن اعترا یاز این مرحله، به این عدالت پ

، سر فرو می اندازند و به رضایت کامل می رسند؛ زیرا به عدالت همه گستر او یقین پیدا می ت در یوم المجادلهمجادال

کنند.

حتما در مسیر  براي مثال (در مورد زندگی دنیا) فرد نابینایی به خداوند می گوید که اگر من در زندگی دنیا بینا بودم،

کمال قدم می گذاشتم و راه کمال را می پیمودم در جایی دیگر فرد بینا می گوید اگر نابینا بود با چشمانش مرتکب 

ر کمال را بهتر پیدا می کرد. فرد دیگري که در زندگی دنیا فلج بوده یگناه نمی شد، کسی را تحقیر نمی کرد و مس

قطعا مسیر کمال را پیدا می کرد و در جایی دیگر فردي می گوید اگر در  است، می گوید اگر می توانست راه برود

می گوید، اگر در زندگی دنیا به  Xزندگی دنیا فلج بود، دزدي نمی کرد و مسیر کمال را پیدا می کرد و در نهایت فرد 

ست که آن فرد از ا یه ايبا همه شرایط زندگی او بود، قطعا مسیر کمال را می یافت و این دیگر نهایت گال Yجاي فرد 

خدا دارد.

فردکهاستاینعرضیازمجادله هايمنظورست. اطولیآنهاازدیگربعضیوعرضیمجادله هااینازبعضی

می چراوچوندلیلهمینبهومی رسیدکمالبهبود،خودعصراناز همدیگريافرادجايبهاگرتصورمی کند

می زندگیدیگريتاریخیادواردرکاشايکندمی آرزوشخصکهاستاساساینبرطولیمجادله هاياما .کند

.استبودهترمناسبیافتنکمالبرايتاریخی دیگرشرایطکهمی کندگمانزیرا.کرد

خداوند، چرخه انا هللا و انا الیه راجعون دیگري را نشان می دهد که در آن چرخه فرد  ،در پاسخ به این گونه سواالت

X  در جایگاه فردY  کرده است و فرد در می قرار دارد براي مثال فرد نابینا در جایگاه فردي بینا زندگی دنیا را تجربه

یابد که به تعداد مجادالتش، به موازات چرخه اي که طی می کند، چرخه هاي انا الیه راجعون موازي (جهانهاي 

موازي) قرار دارد.

دگی دنیا در این چرخه انا هللا و انا الیه راجعون هستیم، در چرخه هاي دیگر و جهان هم اکنون که ما در زنبه نوعی، 

.کانال هاي موازي گفته می شودهاي دیگري نیز حضور داریم به مجموعه این چرخه ها جهان هاي موازي و یا 

تمام مجادالت ما را خداوند در لحظه خلقت در صفر ثانیه جهانهاي موازي به موازات ما در حال تکمیل هستند و 

تا پاسخی براي اعتراض ما  مشاهده کرده، و همزمان با ما در جهان هاي موازي تمام مجادالت ما نیز خلق شده اند

(کانال موازي) در که هم اکنون در زندگی دنیاست در چرخه دیگري Xبراي مثال فرد  باشد و عدالتش را ثابت کند. 

 است. و یا فرد نا بینا در کانال موازي دیگري زندگی دنیا را در Yگاه فرد حال تجربه کردن زندگی دنیا در جای

و این جهانهاي موازي نسبت به هم تقدم و تاخر ندارند. جایگاه فردي بینا، تجربه می کند
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.داردها مجادله داشته باشد بنابراین در صدها چرخه انا هللا و انا الیه راجعون دیگر حضور ردي صدممکن است ف

هر کدام از کانال هاي موازي با یکدیگر متفاوت است براي مثال فردي مجادله می کند که در جایگاه یکی از  اتفاقات

یاران امام حسین باشد تا به کمال برسد بنابراین در چرخه دیگري این فرد در جایگاه یار امام حسین قرار می گیرد و 

به گونه اي دیگر رقم می خورد. بنابراین در آن جهان موازي تاریخ  و مختار بوده که هر اتفاقی را رقم بزندخود او 

مجادالت ما نیز همزمان با ما مسیر خود را از اسفل السافلین شروع کردند و خداوند در صفر ثانیه تمامی مجادالت ما 

نال موازي آگاه را خلق نمود و در یوم المجادله به محض اینکه  مجادله اي مطرح شود نسبت به جایگاه خود در کا

.همانطور که گفته شد تقدم و تاخر در خلقت جهانهاي موازي معنا نداردخواهیم شد. بنابراین 

در چرخه دیگري  ؛مسیر کمال را طی کندراحت تر می توانسته Yمجادله می کند که در جایگاه فرد  Xزمانی که فرد 

نیز در مسیر کمال حرکت نکرده و  Yر جایگاه فرد وي مشاهده می کند که دقرار خواهد گرفت. Yدر جایگاه فرد 

داشته باشد، مجادله اي دیگر را خواهد  Yاما حتی اگر تجربه موفقی از قرار گرفتن در جایگاه به تعالی نرسیده است 

نیز می توانست در  Xبه درك این موضوع می رسد که فرم به کمال مورد نظر رسیده است  و  Xدید که در جایگاه 

یکی از مهمترین نتایجی مال حرکت کند و تمامی بهانه ها و گالیه ها در یوم المجادله، پاسخ خواهند داشت و مسیر ک

م به کمال و تعالی برسیم.ستیگاهی می توانآشکار می گردد که درهر جایکه از مجادله می گیریم این است که 

ی تر و کدامیک مجازي تر هستند؟حال این سوال مطرح می شود، که کدامیک از کانال هاي موازي حقیق

تمامی کانال هاي موازي از نظر مجازي بودن در یک سطح قرار دارند و هیچ کدام از دیگري مجازي تر نیست. براي 

مثال اگر فردي صد مجادله داشته باشد در صد کانال موازي دیگر حضور دارد که تمامی این کانال ها در یک سطح 

از این مجادله ها داراي مجادالت دیگري نیز هستند و مجادله ي این مجادالت نیز  مجاز قرار دارند و هر کدام

شمار خواهد بود و این به این معنی است همچنان می توانند مجادالتی داشته باشند بنابراین مجادالت هر فرد نیز بی

ست. یعنی در چرخه دیگري مجادله ایک فرم که هر فرد در زندگی کنونی خود در دنیا و در همین فرم، خود فرم 

قرار بگیرد.مجادله کرده است که در این شرایط

پس از آنکه این امر بر ما آشکار گشت، رفته رفته به مفهوم اصلی خلقت و علت تعدد و کثرت آدمیزاد پی خواهیم 

ک جانشین در ارضبه معنا که من تنها ی»خلیفه انی جاعل فی االرض«برد. در قرآن از زبان خداوند گفته شده است: 

که پس از طی مراحل و این خود آدمیزاد بود آدمیزادي را آفریدخداوند یعنی خلق کردم چرخه) -(بستر حرکت 

را مطرح کرد و با این مجادالت، فرمهاي دیگر آدمیزاد را یوم المجادله، مجادالتی و با رسیدن به زندگی هاي مختلف 

و به همین ترتیب چرخه هاي دیگري  هان موازي در صفر ثانیه تجربه کرددر حاالت و اوصاف مختلف در بی نهایت ج

با جمعیت بیشتر و کثرات بیشتر آدم شکل خواهد گرفت که تک تک این فرم هاي مجادله و کثرات در واقع همان 

نفر اول هستند که در حال تجربه کردن شرایط مختلف هستند.

.با مجادله او در صفر ثانیه شکل گرفته استدر حقیقت مفهوم آدمیزاد، کثرات آدم است که 

این بدان معنی است که همه کثرات آدم در این تمامی شرایط ممکن و محتمل را تجربه نموده است.  یک نفربنابراین 

چرخه انا هللا و در جهانهاي موازي، یک نفر است که در حال تجربه بی نهایت تجربه می باشد.

خ تمام بهانه جویی هاي خود را دریافت نموده و در شرایط  و جایگاه هاي مختلف به دلیل عدل خداوند، آدم  پاس

براین تمامی کثرات در واقع اتجارب مختلفی کسب نموده و تمامی حاالت و شرایط محتمل را تجربه کرده است. بن
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تمامی شرایط  دردم ند و در حال تکمیل تجربه ي آهست» آدم«و همه ي آدمیزاد ها فرم هاي مجادله ي  بودهیک نفر 

.می باشندموجود 

بطور کلی می توان گفت که حضور هر یک از ما به عنوان تجربه اي از یکی از کثرات آدم در جهان هستی، با نقش 

گویی یکدیگر تکمیل می شود و در حقیقت، می توان گفت که زندگی هر کدام از ما تجربه اي از تجارب آدم است. 

یري از خود را دارد و اصال هیچ یک از ما از دیگري جدا نیستیم و همه، یک حقیقت در آدم، در هر یک از ما تصو

.شکل هاي ظاهري یکدیگر می باشیم

شما را از یک نفس واحد آفرید) نیز گواهی بر این مدعا بوده و ما نیز هم اکنون » ( هخلقکم من نفس واحد«آیه ي 

رخ داده است، هستیم.  ردیگفرمی از فرم هاي مجادله اي که در چرخه اي 

براي هر فرم بطور جداگانه رخ خواهد  ابا وجود اینکه همه ما در اصل یک نفر هستیم، حسابرسی و بررسی اعمال م

جهنم و بهشت شده و هر کانال موازي نیز داراي جهنم و بهشت مجزا یوم الدین،فرم بطور جداگانه وارد داد. هر 

ا در است که ما از وجود کانال هاي موازي آگاه می شویم و زندگی هاي بعدي ر (یوم المجادله تنها مرحله اي است.

.)ادامه خواهیم دادجداگانه همین چرخه 

این امکان وجود دارد که شخصی در مرحله مجادله، هیچ گونه مجادله و گالیه اي نداشته باشد و این درك را داشته 

ز خود آن فرد مجادله ي افراد دیگري است.باشد که فرم مجادله ي او بهترین فرم است اما با
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(و یا اگر این اشخاص در یوم اگر قرار بر این باشد که خداوند هیتلر، شمر، یزید و ... را نسبت به ما بسنجدحال 

المجادله بیان دارند که هر فرد که آنان را قضاوت و یا نفرین کرده است باید در جایگاهشان قرار بگیرد) عدالت 

جاب می کند که همه ي افراد در این جایگاه قرار بگیرند. الهی ای

قضاوت همواره بر دو نوع است:

(بر اساس مستندات و مستدالت، مانند قضاوت قاضی در دادگاه)قضاوت کمی-1

(قضاوت کردن جایگاه انسان ها و برتري آنها نسبت به یکدیگر، که تنها مختص خداوند قضاوت کیفی-2

است.)

حیطه اختیار انسان ها نبوده و تنها مختص خداوند است. براي مثال هرگز فردي نمی تواند ادعا کند قضاوت کیفی در 

که ارزش او از ارزش هیتلر در نزد خداوند باالتر است.

قضاوت عادالنه ي خداوند به گونه اي است که اگر بخواهد شخصی را نسبت به همه آدمیزادها بسنجد، تک تک افراد 

ازي در جایگاه این فرد قرار گرفته و میانگین کلی را رقم خواهند زد. هان هاي موجدر 

بنابراین قضاوت کیفی بسیار پیچیده و سخت است، از عهده بشر خارج بوده و تنها مختص خداوند است.

هنگامی که با این حجم عظیم از کانال هاي موازي و چرخه هاي گوناگون موازي روبرو می شویم پی می بریم که 

قت ما شامل بی نهایت تجربه متفاوت بوده و تجربه و حالت محتملی وجود ندارد که خلق نشده باشد، بنابراین با خل

بحث فاکتوریل خلقت مواجه می شویم.

فاکتوریل خلقت یعنی به تعداد وجود احتماالت، عالم خلق شده است. در واقع هیچ اتفاقی وجود ندارد که خلق نشده 

ست.کامل ا ،باشد و خلقت

وجود این حجم عظیم مجادالت تو در تو، و در نتیجه آن چرخه ها و کانال هاي موازي متعدد، هیچ احتمالی نخواهد با 

در واقع هیچ احتمالی وجود ندارد که در بی نهایت چرخه انا هللا و انا الیه بود، که توسط آدم تجربه  نشده باشد.

ت احتمالی افراد در بی نهایت کانال موازي وجود دارند و هر آنچه راجعون، تجربه نشده باشد. یعنی تمامی مجادال

فرد مجادله کند از ازل خلق شده است..

لما  ،، ولوال علیخلقت األفالكحمد لوالك لما ایا «بر می خوریم که مفاهیمی با این مضمونبه  احادیث قدسیدر 

هان را خلق نمی کردم ، اگر علی نبود تو را خلق نمی اگر تو نبودي ج پیامبراي «»خلقتک، ولوال فاطمۀ لما خلقتکما

و ممکن است در ابتدا با تضاد روبرو شویم اما  و موارد مشابه ... »کردم و اگر فاطمه نبود شما دو تن را خلق نمی کردم

می توان با مثالی به بررسی این مفهوم پرداخت:

در و تمام عوامل تیم که  ، در طی آن همه بازیکنان دیگرگل میزند ،در یک تیم فوتبال هنگامی که بازیکن مهاجم تیم

هواداران آن تیم نیز به همین شکل.هیچ نقشی در به ثمر رسیدن گل نداشته اند، به شادمانی می پردازند و ظاهر

گلی را به ثمر می رساند، افتخار این برد و گل زدن نصیب تمام  تیم و هوادارانش خواهد »گل زن«هنگامی که یک 

شد. 
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اگر کل پیکره آدم را همانند تیمی در حال مسابقه براي هدفی فرض کنیم، هنگامی که یک فرم مجادله گلی را به ثمر 

برساند (منظور از گل زدن تنها در زمینه دانش کمال است.) افتخار این گل زدن و برد از آنِ تمام تیم خواهد بود.

دانش کمال و مسیر تعالی رهنمون هاي بسیار و درس هاي بسیاري  براي مثال هنگامی که عیسی مسیح (ع) در زمینه

گلی به ثمر رسانده است و افتخار آن براي تمام تیم آدم  ،از خود به جاي می گذارد همانند آن است که براي تیم آدم

عنوان یک  د شد، هر چند که فردي بهنپیروز خواه (تمامی مجادالت)(تمامی آدمیزادها) خواهد بود و تمام تیم آدم

بازیکن بازي خوبی ارائه نداده باشد، اما زمانی که تیم پیروز شود او نیز در این پیروزي سهیم است. (گرچه الزم است 

براي بازي بد خود محاکمه شود.) دلیل وجود کثرات آدم و مجادالت بی شمار او به وجود آمدن همین فرم هاي گل 

ست.ازن و افتخار آفرین براي کل پیکره بوده 

فرم هاي مجادله «در واقع کل خلقت براي به ظهور رسیدن  ،خلقت األفالكلوالك لما آمده استبنابراین زمانی که 

بوده است، یعنی جهان براي بهترین فرم مجادالت آدم خلق شده است و »گل زنان«و یا به اصطالح »افتخار آفرین

»گل زنان«ترین فرم مجادله) خلق شده است، زیرا که اگر این به این معناست که جهان براي تک تک افراد (در به

می کنی که خون ها بریزد و  بشري را خلق:«نبودند به طور سمبلیک پاسخ خداوند در برابر مالئک، زمانی که گفتند 

ما نمی (من به چیزي آگاهی دارم که ش»انی اعلم ما ال تعلمون.«معنا پیدا نمی کرد اما خداوند فرمود: »فسادها کند.

ودند در واقع بشر دقیقا همانند گفته مالئک عمل کرده بود. تعداد این گل زنان نیز گرچه بدانید) و اگر این فرم ها ن

.در برابر کل تعداد بشر کم است اما بسیاري افراد باعث برد تیم آدم شده اند

گلی را به ثمر نرسانیده است بلکه ضعیف در تمام طول مسیر زندگی ها نه تنها  مجادله اي (آدمیزادي) زمانی که فرم

عمل کرده است و حال که بر همه چیز آگاه گشته است و از پیشینه خود سرافکنده است، براي مثال علی (ع) به 

عنوان بهترین فرم مجادله  افتخار برد تیم را براي او نیز به ارمغان می آورد و او را نیز در افتخار این برد شریک می 

کند.

مکن است این سوال پیش بیاید که اگر این تعداد گل زن وجود دارند و افتخار گل زدن آنها براي تمامی این حال م

پیکره محسوب خواهد شد، بنابراین دیگر نیازي به گل زدن هر فرد نیست زیرا برنده شدن این تیم از ابتدا مشخص 

است.

قع فرم هاي مجادله یکدیگریم و همه ما در زدن گل پاسخ این است که هرگز این گونه نیست، گرچه همه ما در وا

سهمی داریم اما هر فرد تجربه منحصر به فردي را به عالم باال عرضه می نماید. هر فرد گوشه اي از بی نهایت تجربه 

است، اگر حتی یک فرد وجود نداشته باشد آنگاه تجربه جایگاه آن فرد در خلقت وجود نداشت و در واقع خلقت 

باشیم و هریک از ما رسول »گل زن«ابراین هم اکنون نیز هر یک از ما می توانیم، بني را نداشت و ناقص بود. تجربه ا

رسالت خویش هستیم تا شاید این فرم مجادله که به واسطه مجادالت و گالیه هاي خودمان در چرخه اي دیگر به 

آن فراهم نموده ایم آخرین فرم مجادله ما بود و وجود آمده و بهترین شرایط مورد تصور و مورد نظر خود را براي 

شایسته به ثمر رسانیدن گل باشد.
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خواهد »الشجره ال تقرب هذه«و آیه  شجرهبررسی مفهوم یوم المجادله و جهان هاي موازي ما را به درك مفهوم 

رساند.

مجادله هاي بسیاري  ،ایط مختلفبه دلیل اعتراض و تمایل به تجربه شرآدم و کثرات آن (که همان طور که گفته شد،

تا تمامی احتماالت را  ) در صفر ثانیه در بی نهایت کانال موازي به بی نهایت فرم مجادله اي قرار گرفتانجام داد

هد ماند که آدم تجربه نکرده باشد.تجربه کند و هیچ احتمالی باقی نخوا

داراي تنه اي واحد ست. براي مثال شاخه اي درختی را در نظر بگیرید که گرچه شاخه هاي متعددي دارد اما 

خشکیده و شاخه اي دیگر پر بار است، شاخه اي در آفتاب و دیگري در سایه قرار دارند، شاخه اي باالي درخت و 

شاخه اي دیگر پایین تر است و... . این شاخه ها همانند فرم هاي مجادالت آدم هستند که در حال تجربه کردن 

ست؟ پاسخ این است ا. اگر شاخه ي خشکیده گالیه کند که چرا پر بار نیست و این چه عدالتی حاالت مختلف هستند

تنه اي واحد دارد و در آن شاخه ي خشکیده، شاخه  همه شاخه ها اجزاي پیکره یک درخت هستند و این درخت که

تجربه  درخت،و منظور از آیه  هستند و همگی با هم درخت را تشکیل داده اند یکیپر میوه، شاخه باالتر و... همگی 

و اکنون تن واحده آدم به شاخه هاي متعددي تکثیر  شکل گیري وحدت در عین کثرت بوده استکثرات مختلف و 

در انتهاي وحدت را به دست خواهد آورد (شده است اما این پیکره دوباره در وحدت قرار خواهد گرفت و تجربه 

ابتدا حرکت از وحدت به کثرت بوده و سپس از کثرت به سوي وحدت خواهد  چرخه اناهللا و انا الیه راجعون) یعنی

چرخه انا هللا و انا الیه راجعون است و ما کثرت در عین وحدت را تجربه می کنیم که  ، کلشجرهاین بود. و منظور از 

که وحدت در عین کثرت است در حرکتیم.  عالم باالبه سوي 

چرا که  امکان پذیر نخواهد بود به تنهایی هرگز برقراري عدالت در یک کانالو و این گونه عدالت الهی اجرا گشته 

، فردي نابینا، دیگري بینا و... است و برقراري عدالت در بی نهایت کانال و در فلج، دیگري سالمدر یک کانال، فردي 

گردد.می اجرا  براي یک نفس واحد بی نهایت حالت

ه از عدالت سخن به میان می آید، یعنی همه بتوانند تمامی احتماالت را تجربه عدالت به معنی برابري است زمانی ک

هستند. ر عین اینکه همه، همان یک نفر کنند د

را به جاي  جهانهاي مجاوروجهانهاي موازيیک نکته مهم این است که برخی دانشجویان واژه هاي نکته مهم : 

قطبی می  nم با هم متفاوت هستند و جهانهاي مجاور منظور جهانهاي هم به کار می برند. در صورتی که این دو مفهو

باشند که در دوره هشت مورد بحث قرار می گیرد. در صورتی که جهانهاي موازي این چرخه دو قطبی، همه دو قطبی 

می باشند.

نمودار جمعیت نسبت به زمان در زندگی هاي مختلف

تقسیم کنیم؛  مراحل مختلفزمان به  در طولبشر بر روي کره زمین را  اگر پیدایش حیات و پیدایشدر زندگی دنیا، 

 دوره اي کهنخستین دوره، دوره جنینی بشر است یعنی زمانی که هنوز بشر پا بر روي کره ي زمین نگذاشته است، 



1390ماه  مھر 16–1نسخھ   – دوره چھار –مجازی عرفان حلقھ گروه آموزش  34

هاي مختلف تا مرحله آماده شدن مرکبو آماده شدن بستر حیات و سپس پس از به وقوع پیوستن بیگ بنگ 

است.در حال آماده شدن براي ورود بشر به روي کره ي زمین  ندرتالی، بستر نئا

هاي اولیه حیات روي  پس از آن دوران نوزادي بشر فرا می رسد، در این دوران انسان هاي نخستین در حال تجربه

، انی، جوانیز آن دوران کودکی، نوجو. پس اجمعیت انسانی کماکان در حال افزایش استو تعداد  کرده زمین است

آستانه عصر کهنسالی بشر قرار عصر میانسالی و در کهنسالی بشر است که هم اکنون ما در  ،میانسالی بشر و در انتها

داریم.

سال گذشته این در هزار و  کمتر، در صد سال گذشته ره زمین حدود هفت میلیارد نفر می باشدهم اکنون، جمعیت ک

. می باشداین جمعیت در طول زمان در حال افزایش بوده است، بنابر جمعیت بسیار کمتر

در زندگی هاي قبلی و نیز در زندگی بعدي (فرامکانی) نیز با توجه به وجود بعد زمان، این مراحل و گذر زمان قطعا 

وجود داشته و دارد.

صر از زندگی ، در کدام عمیانسالیحال به این سوال بر می خوریم که ما پس از مرگ در زندگی دنیا در عصر 

فرامکانی متولد خواهیم شد؟ 

آستانه عصر کهنسالی متولد خواهیم شد همانطور همین میانسالی و در ما در زندگی بعدي نیز در پاسخ این است که 

حضور داشته ایم و هر آدمیزاد در طی زندگی هاي مختلف عصر مشخصی را طی  میانسالیکه در زندگی قبلی نیز در 

می کند.

لد زنده در زمان حاضر، این موضوع را ثابت می کند، براي مثال اگر روزانه یک میلیون تولد زنده صورت تعداد تو

، یعنی یک میلیون نفر از برزخ زندگی قبلی وارد دنیا می شوند،  در حالیکه تعداد تولد زنده (اعداد فرضی است) گیرد

هم  نی نسبت جمعیت در همه زندگی ها متناسب باپنجاه هزار نفر بوده است یع پیش، شاید مثالدر دوهزار سال 

پیش می رود و بدین ترتیب، پنجاه هزار نفر از زندگی قبلی به این دنیا آمده بودند.

نسالی در زندگی قبلی را همراه با خود داشته باشد به همین میاري که امروزه متولد می شود می بایست تجربه بش

از کودکان هزار سال پیش  (هوش ظاهري) ر حاضر، بسیار باهوش تردلیل است که کودکان متولد شده در عص

.هستند. زیرا که تجربه پیشینیان خود در زندگی هاي قبلی را همراه خود دارند
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سه هزار سال پیش در زندگی دنیا، مرده  Aذکر یک نکته نیز اینجا ضروري به نظر می رسد. فرض کنید شخص 

و  شودبرزخ می  م اکنون در زندگی دنیا می میرد و وارده Bقی مانده است و فرد ون در برزخ دنیا باباشد، اما تاکن

هم به زندگی بعدي می روند، فردي که  سه هزار سال پیش  و هردو با کینماعالم می  مثبت دوبراي هر دو حلقه 

دنیا باقی مانده است،  در برزخ میانسالیبا وجود اینکه تا فرارسیدن عصر  مثال در عصر کودکی بشر)مرده است( یعنی 

میانسالی در هنگام ورود به زندگی بعدي همچنان وارد عصر کودکی زندگی بعد خواهد شد و فردي که در عصر 

یعنی با اینکه با هم به زندگی  زندگی بعدي خواهد شد. میانسالیپس از مرگ وارد عصر  زندگی دنیا می زیسته است،

ی بعدي قرار نمی گیرند.بعدي می روند اما در یک مرحله از زندگ

حلقه کنترل تشعشع منفی سه

)مسخ (نفوذ در دیگرانخنثی سازي  تشعشعات منفی 

یکی از کرامات شبکه منفی، مسخ کردن یا قدرت نفوذ در دیگران است که در طی آن فرد می تواند، دیگران را مسخ 

در فاز منفی باشد تشعشع منفی مسخ بر او اثر  کند و هر دستوري را که می خواهد به آنها تحمیل کند. اگر فردي

او را بدست می گیرد و خواسته هاي خود را بر او  و عملکرد ذهنافکار و خواهد کرد و فرد مسخ کننده کنترل 

تحمیل می کند. کنترل تشعشع منفی سه یکی از حلقه هاي رحمانیت الهی است که نیازمند کسب اجازه نیست و از راه 

ابل اعالم است.دور و نزدیک ق

بسیاري از عامالن شبکه منفی با استفاده از مسخ و نفوذ در دیگران، چه کارها  و سواستفاده یی که نمی کنند و با نظر 

به این حلقه می توان اثر این تشعشع منفی را براي قربانی مسخ، قطع کرد.
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حلقه کنترل تشعشع منفی چهار

خنثی سازي تشعشعات منفی نفرین

ن بر دو نوع است :نفری

این نوع -، او را مورد نفرین قرار می دهدحق الناسکه مظلوم پس از ظلم ظالم و ایجاد نفرین به حق (-1

منفی تاثیر دارد.)و هم در فاز در فازمثبت و نفرین هم 

اثر خواهد بر طرف مقابل در فاز منفی  ظلمی صورت نگرفته است . این نوع نفرین فقطنفرین به ناحق (-2

شت.)دا

نفرین در هر حال تشعشعی منفی است و منظور از نفرین به حق این نیست که حق نفرین کردن داشته باشیم بلکه به 

معنی وجود حق الناس است.

که ظلمی در مورد نفرین به حق ( ي نفرین به ناحق اعالم خواهد شد.کنترل تشعشع منفی چهار تنها براي خنثی ساز

با فعال شدن من معنوي براي گرفتن حاللیت و طلب بخشایش، باید مساله )رح استی مطحق الناسصورت گرفته و 

توضیح داده خواهد شد. پنج در دورهحل و فصل گردد که 

، کنترل تشعشع مثبت دو، مثبت یککاملتر می گردد که شاملتا پایان این دوره  حلقه هاي طلب خیر (استخاره)

و می توان آن را  می باشدکنترل تشعشع منفی چهار تشعشع منفی سه و  شع منفی دو، کنترلمنفی یک، کنترل تشع

در دوره  جاري خواهند شد.به یکباره در یک مجموعه یا پکیج قرار داد و با نظر به این مجموعه حلقه ها تمامی آنها 

هشت حلقه کنترل تشعشع منفی شش نیز به این پکیج اضافه می گردد.

مثبت اثر نمی گذارد، هیچ پارازیت شعوري و نیز تشعشع مسخ و نفوذ نیز در فاز مثبت باید گفت هیچ طلسمی در فاز 

موثر نخواهد بود . هیچ نفرین به ناحقی هم در فاز مثبت اثر نمی گذارد . اما نفرینی که حق الناسی توسط ظالم پایمال 

ه منفی است و اصوال امري منفی شده و از طرف مظلوم فرستاده می شود، با اینکه این نفرین خود زیر پرچم شبک

است، اما ربطی به فاز مثبت یا منفی ظالم ندارد و در هر شرایطی اثر خود را می گذارد.
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جلسھ پنجم
قابلیت از پس از اینکه در یوم المجادله هر فرد به درك آن رسید که در بهترین جایگاه قرار داشته و در همان فرم 

این بار نوبت خداوند است که و  شده و با او مجادله اي ندارداز خداوند راضی  بوده است،بهره مند دستیابی به کمال 

گر بار فرکانس دید ناظر تغییر کرده و فرد یداو را مورد حسابرسی قرار دهد . پس از حل مجادالت در یوم المجادله، 

می بیند. )یوم الدین(خود را در مرحله بعدي

یوم الدین

حث مهمی که در یوم الدین مورد بررسی قرار خواهد ابیکی از  مم الحساب روز بررسی مرام ها است. یوم الدین یا یو

در این زمینه هیچ یک حاضر به بخشش دیگري اگر به اراده خود واگذار می شد، گرفت، بحث حق الناس است، که 

افراد باید خود نخواهد شد ودر بحث حق الناس وارد طبق فرموده خودش، بطور مستقیم و خداوند نیز  بودیمن

به یاد نمی آورند که صورت مجادله یکدیگر هستند، تا بتوانند یکدیگر حتی در این مرحله افراد  .موضوع را  حل کنند

را ببخشند و در این مرحله اصطالحا نیازمند وکالي تسخیري هستند تا بتوانند با مذاکره با یکدیگر مشکالت 

البته این وکالي تسخیري جزوي از نها یکدیگر را ببخشند و این مرحله را نیز طی کنند. موکالنشان را حل کنند تا آ

حق در یوم الدین و حل و فصل بحث بخشایش وجود خودمان است که از یکدیگر طلب بخشایش و حاللیت می کنند. 

رسی مرامها در دوره همچنین بحث برتوضیح داده خواهد شد.  پنجاست که در دوره »من معنوي«ه بمربوط  ،الناس

هفت پیگیري می شود. 

محاکمه اي که به خدا نسبت داده می شود، در خود عرصه یوم الدین جاري است. یعنی پرسش کننده اي وجود 

ندارد، اما همین که فرد به این مرحله می رسد، (در پیشگاه مالک یوم الدین) در برابر این پرسش قرار می گیرد که 

چه همراه آورده است. یعنی از او پایان نامه اي طلب می شود که در حد سعی و توان خود بر اساس مرام خود، 

اوست. منظور از این پایان نامه، همان دانش کمال است که نتیجه حیات او تا آن مقطع را نشان می دهد. اما سوال 

آن احساس نیاز دارد و از سوي دیگر،  کننده اي درباره ي این پایان نامه سوال نمی کند، بلکه از سویی خود انسان، به

چون هیچ واقعیتی در عالم از بین نمی رود، گویا همه چیز در این محاسبه نقش دارد و به این موضوع گواهی می دهد 

که او در کسب کمال چگونه عمل کرده است.

ود و چنان بر آن پافشاري در این شرایط، همه باورها و اطالعاتی که گمان می کرده است که براي او مفید خواهد ب

داشته که مانند کوه سفت و سخت شده است، در هم فرو می ریزد و حقیقت آنها آشکار می شود.

و باالخره در پایان این مرحله، نوبت به جلوه گري بی نظیر رحمت خداوند می رسد. او مطابق با رحمت بی حدش، 

ی کند و به این وسیله، یکبار دیگر همه را به سوي خود فرا تک تک ما را می بخشد و رضایت خود از همه را اعالم م

می خواند. اگر کسی در این مرحله بخشیده نمی شد، امکان پیش رفتن در مسیر نبود و حرکت ذاتی متوقف می شد 

(رجوع به جزوه دوره شش). اما طرح رحمت آمیز الهی دقیقتر از آن است که چنین نقصی داشته باشد.

حق الناس نیز حل شده و در این هنگام با مکانیسمی که در دوره پنج گفته خواهد شد، یان یوم الدین بنابراین در پا

می شود.  )جهنم(وارد مرحله بعدياو فرکانس دید ناظر تغییر کرده و 
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رحیمیتازدیگرييجلوه همه می شود،بخششموجبخداونددریغ یبرحمتکهانتهاي یوم الدین  دربه نوعی، 

بهحاضرخدابندگاناغلبهمباز .می کندبازآغوشهمهيبه روجهنمتاالروشدخواهدآشکارندخداو

.می شوندکشیدهآنيبه سویهمگياجبارنحوبهدلیل،همینبهند. یستو (به سوي جهنم) نجلبهروحرکت

خداونديوعده خلفم،جهن.محبت استوعشقآنتشکیلاساسونیستيکینه ورزودشمنیجایگاهجهنم،

سابقهسوءويدورآثارتااستشدهیطراحبخشش،همانبه مناسبتبلکهنیست؛نیزیهمگانبخششازپس

.سازدفراهمراوصالیآمادگوکندپاكوجود همهازرا

براي درك بهتر فلسفه خلقت جهنم به ذکر چند مثال می پردازیم:

تومان به او کمک می کنند با این تفاوت  هزارفردي نیازمند می گذرند و هر یک مبلغ از کنار دو نفر را تصور کنید که 

و میلیاردها  می بخشد و فرد دوم بسیار ثروتمند بوده ،تومان بوده هزارکه فرد اول تمام دارایی خود را که همان 

ارایی اوست. با مقایسه بین بخش بسیار ناچیزي از د ی که بخشیده،تومان هزارتومان سرمایه دارد و در آن حال،

وضعیت این دو نفر این نتیجه حاصل می شود که حد بخشندگی این دو فرد با یکدیگر متفاوت است و حد بخشندگی 

فرد اول که تمام دارایی خود را بخشیده بسیار بیشتر از فرد ثروتمند است.

: حد بخشندگی خداوند چقدر است؟مطرح می شود سوالحال این 

میزان از دارایی خود را به ما بخشیده است؟ خداوند چه

به هر شکل او در این دنیا هاي کشف نشده بسیار دارد اما این دارایی  ییتوانا زیاد وقابلیت هاي  انسان در دنیاهر 

مثال آیا انسان در این دنیا قدرت دستیابی به همه  دارد. ي بسیاريمحدود است و قابلیت هاي انسان محدودیت ها

نها را دارد؟ و یا همین که مرگ بر او غلبه می کند نشان از این محدودیت است.کهکشا

.دارایی خداوند بی نهایت استدر عین حال اما 

مادي و پول تمام ثروت و دارایی در مثال ذکر شده، نکته اي که باید به آن توجه داشت، این است که زمانی که فردي 

بخشد، همچنان بی تمامی علم خود را کسزمانی که اما د چیزي نخواهد داشت. می بخشد دیگر خودر این دنیا خود را 

اگر فردي عشقی را ببخشد و تمام این عشق را به پاي معشوق بریزد، این عشق حال تمام آن علم را خواهد داشت. 

هرگز کم نمی شود. 

یک (نسبت ایی انسان به دارایی خداوندنسبت داراگر دارایی ما فقط آن چیزي بود که در این دنیا استفاده می کنیم، 

در  می بود و طبق قانون ریاضیات برابر با صفر است) بسیار نا چیز بوده و برابر با صفر عدد محدود به بی نهایت،

پس چگونه حد بخشندگی او بی نهایت است؟ بود.واقع خداوند هیچ کسري از دارایی خود را به انسان نبخشیده 

داوند بی نهایت خواهد بود که تمام دارایی خود را به انسان ببخشد، در واقع زمانی که خداوند زمانی حد بخشندگی خ

ساحت مقدس خود را ببخشد.

اگر ما در این دنیا خلیفه اهللا هر جانشین باید کسري از قدرت ما فوق خود را داشته باشد، حال از سویی دیگر، 

؟ می توان گفت که در حال حاضر دارایی هستیم دارادر دنیا ند را چه بخشی از قدرت خداو (جانشین خداوند) باشیم،
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و خلیفه اللهی در  خلیفۀ اهللا نیستدر این دنیا بالفعل خداوند صفر است، بنابراین انسان دارایی انسان نسبت به 

در می آید.آدمیزاد بالقوه وجود دارد و همانطور که در ادامه خواهد آمد، پس از طی کردن جهنم به صورت بالفعل 

اگر می گوییم بخشندگی خدا حدي ندارد و بی نهایت است، این عبارت زمانی مفهوم می یابد که ساحت در حقیقت 

و در غیر این صورت، اگر ساحت مقدس خودش که بی نهایت است را به آدم نبخشد،  مقدس خودش را ببخشد

و بخشندگیش حد مشخصی خواهد داشت. هرچه بخشیده است در برابر بی نهایت عظمتش، ناچیز خواهد بود 

هرگز به این معنی نیست که دارایی خود را از دست  ه است و اینساحت مقدس خود را بخشید در حقیقت خداوند،

.می باشد، بلکه بخشیدن روح اهللا، بخشیدن عشقی عظیم ه استداد

سر حرمش، به یار محرم بخشیدمحبوب جمال خود به آدم بخشید

نفخت فیه من «فرمود: . همانجایی که (صفر ثانیه) ساحت مقدس خود را بخشیده است ر لحظه ي خلقتخداوند د

روح اهللا، اریکه قدرت در همان لحظه ي ابتدایی خلقت بوده است. ن اسماء کلدمیده شدن روح اهللا و بخشید»وحیر

(که به آن من ثابت نیز می گوییم)الهی است

از آدم به و بدین ترتیب که فقط به آدم داده شد  یا تمام قدرت اوست حاوي اسماء کل الهی اریکه قدرت روح اهللا یا 

یاد می شود. در ارض (بستر حرکت به سمت او) عنوان خلیفۀ اهللا یا جانشین خداوند 

نقشآن،اطالعاتازبا برخورداريبتواندتاسپردآدمبهرا)وح اهللاد (رخوصفاتگنجینه يمتعال،خداوند

رشدبهاوکهجاییتا،(من ثابت) استآدموجودثابتبخشگنجینه کهاین.کندایفاهستیدررااوخلیفه ي

(تا پایان جهنم دسترسی به استدسترسقابلغیرومخفینیاورد،دستبهراآنازاستفادهتواناییونرسدالزم

روح اهللا غیر ممکن است).

ونشودبزرگاوکهوقتیتاامامی دهد؛فرزندشبهراخودثروتوعده يثروتمندپدریککههمانطور

نیزخداوندنمی گذارد،اواختیاردرراخودامکاناتودارایینیاموزد،راثروتآنازاستفادهنحوه يوکاربرد

قدروقتیتااستدادهقراردسترسازدورراآناماکرده،مجهزح اهللاروبهراآدمکثراتماهمه يابتدااز

توانح اهللا،روحقیقت،در(.کندمندهربهآنازراکردیم،ماپیداراآنازاستفادهآمادگیوشناختیمراآن

).می شودبالفعلجهنم،ازبعدکهاستبالقوه اي

تجاربویورزیدگکهقیامتماننددرجایگاهیخداوند،سويبهذاتیمسیرحرکتدرمختلفمراحلطیازپس

آنوداردوجودآنگرفتناختیاردربرايمانعیکفقطمی رسد،گنجینهاینازبرخورداريهرکس به قدر

)متحركمن(نفسبینکهاستکارماهاي منفی ما در مراحل مختلف چرخه)(تضادجنسازالیه هایییاالیهمانع،

.استکردهایجادفاصله)ثابتن(م اهللاروحو

میان من متحرك و من  ،و رانده شدن از بهشت نا آگاهی و طی کردن چرخه سمبولیک از خوردن میوه ممنوعهپس و

شامل زوج نفس (همه ملزومات ثابت فاصله اي پدید آمد پیش از رسیدن به اسفل السافلین ابعاد و الیه هاي مختلفی 

مختلف دیگر و... .من  و ابعاد بعد زمان،کالبد هابا نفس همراه شد. براي مثال بعد مکان، نفس شامل مرکبها و ...) 

و دسترسی  به روح اهللا (من ثابت) سخت تر و سخت تر گردید و در سنگین ترین سنگین و سنگین تر شد متحرك 

بعد مربوط به آن زندگی  طی هر زندگی و مرگ و گذر از هر مرحله،پس از اما رسید.حالت خود به اسفل السافلین 

که  و اعمال منفی اي میان نفس و روح اهللا از بین می رود. اما تمام کارماهافاصله ه و یکی از الیه هاي داداز دست را 



1390ماه  مھر 16–1نسخھ   – دوره چھار –مجازی عرفان حلقھ گروه آموزش  40

. در واقع اگر چه پس از را بیشتر می کنددور روح اهللا نوعی ضخامت حائل فرد در آن زندگی مرتکب شده است به 

اهللا را فرا  اطراف روح رد د، اما الیه اي از کارماهامرگ در هر زندگی الیه اي از میان نفس و روح اهللا از بین می رو

 و دسترسی به روح اهللا مشکلتر و مشکلتر می شود. گرفته و فاصله ي میان من متحرك و من ثابت همچنان باقی است

می گردد، مرگ است. طراحی مرگ از مصادیق رحیمیت خداوند است و در  ابعادپس آنچه باعث از بین رفتن این 

هرگز از بین نرفته و من متحرك  این ابعاد مختلفمین حرکت به سوي اوست، اگر مرگ وجود نداشت، واقع تض

. نزدیکتر نمی شد و دست نمی یافتهرگز به من ثابت 
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و من متحرك با من ثابت رو به رو می می رود پس تا پیش از ورود به جهنم مرحله به مرحله همه الیه ها از دست 

در شرایطی که توده ي ضخیمی از کارماهاي هر زندگی به دور روح اهللا جمع شده و عمال دسترسی به روح اهللا  شود اما

را غیر ممکن ساخته است.

حائل و یا حجاب ناشی از گناهان و کارماهاي منفی ما  که من ثابت را احاطه  برداشتنمیانازبرايراهیکا تنه

حائل با توجه به میزان گناهان،اینضخامتمسلم،به طور می باشد. به جهنمرودوآن،وداردوجودکرده است،

. اما اگر به فرض محال کسی در مراحل مختلف زندگی هاي خود حتی یک تفاوت داردمختلفافرادمورددر

ك (که ناشی از کارماي منفی نداشته باشد هم باالخره باید وارد جهنم بشود تا حداقل حائل بین من ثابت و من متحر

موجود،یه يالحداقل؛ زیرادور شدن اولیه یا اصطالحا به شکل سمبولیک خوردن میوه ممنوعه بوده) از بین برود 
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سمبولیکی درختبهشدننزدیکوخداوندفرمانازتمردباآدم.استخلقتبدودرنافرمانیازناشیالیه ي

ازفراريیک فرزندماننداونظرایناز.انداختزیاديزحمتبهراخودنشود،نزدیکآنبود بهشدهگفتهکه

اماورزیده؛وپختهومی برددربهسالماشرار جاندستازفراوانزحمتباکهاستخویشکاشانه يوخانه

قصد امااست؛کردهعملخودوالدینمیلخالفبرفرزندآن.می گرددبازخانهبهاعتیاد،بهآلودهوپشیمان

می پذیردرا)استشدهنظر گرفتهدرکاراینبرايکهمحلیدر(اعتیادتركرنجپس.داردرانهاآ بازندگی

خریده جانبهرادوقطبیجهانمسیرسختیکثرت،انتخابباکهنیزآدم.بگیردسرازرانهاآبازندگیتا

واقعخداوندجانبازمورد بخششیجهنمآستانه يدرومی گرددبازحقسويبهورزیدگیوپختگیبااست،

وحدتآغوشبه )مراحلیطیاز(پسبتواند تاکندرا پاكخودسابقه يسوءکهاستالزمامامی شود؛

.بپیوندد

حال به جهنم رسیده ایم در حالیکه فاصله اي توسط کارماهاي ما در هر زندگی مابین من ثابت و من متحرك پدید 

ت. هر فرد با اختیار خویش از مرحله ي قبلی وارد جهنم می شود. جهنم تاالر ازدواجی براي من متحرك و آمده اس

من ثابت است. به واسطه ي فرازمان بودن جهنم ناظر جهنم خود را در جهنم ابدي می بیند و از ازل تا ابد حسرت می 

خورد.

است. کارماسوزيبحث سوختن در جهنم در واقع 

آنبهکهنیستهیچ کسو)شودفراهم»متحركمن«و»ثابتمن«ادغامامکانتا(استسوختنهجایگاجهنم،

معرفیبهشتییاوجهنمی)خودمشخصویژگی هايبا(افرادازبعضیاین که.نکندعبورآنازونشودوارد

این یعنی.استفرینخصوصیتی زیان آچهوارزشمندصفتیچهشودمعلومکهاستدلیلاینبهمی شوند،

ویژگی هايازهریکالبته،و(.نمی شوندواردبهشتبهو یاجهنمبهکسانیکهنیستآننشانه يتوصیف،

کههمانطورزیرا.بودخواهدآنازپسمراحلسایروازجهنمگذرچگونگیدره ايدتعین کننعاملانسان،

که به نوعی آتش آنعذابدرشدت،بهدیگرعده ايودکننمی عبورجهنمازسهولتعده اي بهشد،اشاره

وجودهمهبرايیکسانیشرایطنیز،مقطعاینازپس.گرفتارمی شوندحسرت است از اعمال و کردارهاي خود، 

.)دندار

.نیستبرمالاست،آشکارجهنمدراندازه اي کهبهچرخه،اینحقایقدوقطبی،جهانچرخه يازمقطعیهیچدر

درومی شودآگاهاست،می دادهانجامبایدکهبندگیرسالتبههرکسی نسبتجایگاه،آندردلیل،همینبه

درمی یابد،راخودآفرینشهدف ازومی بردپیخود(روح اهللا)  درالهیصفاتمقدسساحتوجودبهحالی که

بودهآنچه(دواینمیانقیاسازمی سوزد،آنازبه شدتکه فرد،آتشی.می شودمواجهنیزاعمالشنتیجه يبا

تنهاییاحساسباکهاستیحسرتآتشجهنم،آتشدیگر،عبارتبه .می شودناشی)می بودآنچه بایدواست

.داردادامهجهنمازخروجو تااستواحدنفسوحدتازدوريدلیلبهتنهاییاحساساین.می آمیزددرهم

ایندیدنکهآنجاازاما.می شودمواجه»هستیدرختتک«باانسانکهاستطعیمقاازیکیجهنم،همچنین،

درختتک«بارویاروییکرد،خواهدایجادراشرایطآنباآگاهی متناسبواحساسشرایطی،هردردرخت

اینورا می آزارداوشدتبهکرده،درختاینبانسبتدرخودخطاهايمتوجهراانساندرجهنم،»هستی
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در(فردهايزندگیمتندردادهرخانحرافاتمواجهه،ایندر.می دهدجلوهناخوشایندبسیاراونظردررادرخت

.معلوم می شود)وقطبیطول چرخه د

اورابطه ينوعکه(انسانهرانتخاب هايبوده،و تعالیرشدبرايمناسبیبسترجهان،بودندوقطبیحقیقت،در

هرمثال،براي .دکنمی تعیینراکمالضدیاکمالسويبهحرکت،)می دهدنشانراهستی درختتکاجزايبا

خیرنتیجه يبه)بیرونیودرونیشیاطین(خودآزمایشعواملحضوردرکهمی کندتعیینزندگیدرماانتخاب

راخاك وجودمانیاومی گیریمکمال) فاصله(خودانسانیمنزلتازومی شویمتسلیم آنهایازیرا.برسیمشریا

دربنابراین، .می رسیمپختگیبه)دارندراآتشصفتکه(هانآ معرضدرومی آمیزیمهمدرآگاهیآببا

می که(عواملهمینشویم،سقوطدچار»عوامل آزمایش«اینبامواجههاثردرزندگی،طولدرکهصورتی

بهووجود آنهاسرّبهجهنم،درزیرا.شدخواهندجهنمدرماسوختنوجبم )ما شوندپختگیباعثتوانسته اند

بارازندگیفرصتکهاینازومی بریمپیپختگی،وآزمایشعواملاینازروگردانیطریقازارتقاورشدراه

خواهیمزدهحسرت وپشیمانندارد،ثمريکهکشیده ایمبیهوده ايو رنجداده ایمدستازهاآنازپیروي

.شد

يبیهودرنجزشرريدوزخ ماستيهآسودوقتزدمیفردوسماسته

حال این سوال مطرح می شود که دلیل وجود حسرت جهنم در فلسفه ي خلقت چیست؟ و آیا ممکن نبود بدون وجود 

آتش حسرت از این مرحله گذر کرد؟

با ذکر مثالی به بررسی پاسخ این سوال می پردازیم:

فردي براي آموزش خلبانی و پرواز با هواپیما در کالس هاي آموزش پرواز ثبت نام کرده است. در روز نخست ثبت 

نام، فرم ها را با اطالعات نادرستی پر کرده و ثبت نام را جدي تلقی نمی کند، پس از شروع کالس ها نیز بطور منظم 

ار می دهد و در آزمون ها تقلب می کند. در آزمون با سر کالس ها حاضر نشده و مربیان خود را مورد تمسخر قر

هواپیماي آزمایشی بار ها در آستانه سقوط قرار می گیرد، اما مربیان با صبر و مهربانی همچنان به آموزش او می 

ا پردازند تا پس از تالش بسیار، فرد، خلبانی را می آموزد و در آزمون نهایی موفق به کسب نمره ي خوبی می شود. ام

پیش از دریافت مدرك اصلی پرواز او را در مقابل رفتارهایش از روز نخست قرار داده و پرونده سوء سابقه او را 

جلویش باز می کنند و تصاویري از روز نخست ورود او تا آن لحظه پخش می نمایند و پس از آن فیلم دیگري از 

راي او پخش می شود. براي مثال اینکه می توانست در روز اعمالی که می توانسته انجام بدهد اما سهل انگاري نمود، ب

نخست فرم را بطور صحیح پرنماید و در روز هاي دیگر در کالس ها شرکت کند و...

مرور صحنه به صحنه ي روز هاي سپري شده در کالس هاي آموزشی و مقایسه ي حالت موجود با بهترین حالت، 

هد داشت و پس از آن وي قادر خواهد بود سوار بر هواپیما پرواز نماید.آخرین درس ها را براي فرد به همراه خوا

جهنم نیز آخرین درسها را براي فرد به همراه دارد، درسهایی که با حسرت فرد از آنچه باید می کرده و نکرده 

است، همراه است و این حسرت باعث کارماسوزي و مرور درسهاي آخر براي او می شود.

خواستار دریافت روح اهللا و رسیدن به آن است اما باید تا پایان سوختن آخرین الیه از کارماهاي هر فرد در جهنم 

خود، صحنه به صحنه ي زندگی خود را مرور کرده و هر کدام از صحنه ها را با بهترین شرایط موجود مقایسه نماید و 

هر صحنه کارماها الیه به الیه برداشته می  این مقایسه در وي ایجاد حسرت خواهد نمود. پس از گرفتن درس الزم از
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شود. اگر جهنم نبود الیه هاي کارما هرگز سوزانیده نمی شد و ما هرگز به او نمی رسیدیم بنابراین جهنم، یکی دیگر 

از مصادیق رحیمیت خداوند است. در واقع در جهنم به بررسی سوء پیشینه ها پرداخته می شود. زمانی که کارما 

یان می یابد، روح اهللا نمایان گشته و من متحرك به روح اهللا دست می یابد. جایگاه روح اهللا در جهنم سوزي ما پا

نیست و بال فاصله پس از پایان کارما سوزي فرکانس دید ناظر تغییر خواهد کرد و خود را در برزخ جهنم که اعراف 

نام دارد می بیند.

ود،من متحرك به من ثابت دسترسی پیدا کند. در آن شرایط، فرد پس وقتی آخرین الیه از کارماها نیز سوخته ش

سوار بر اریکه قدرت الهی می تواند خدایی را تجربه کرده و هرکس بهشت خودش را خلق نماید (جنات).

نشود؟خارججهنمازکسیاستممکنآیا:کهاستایناساسیپرسشاما

:کردذکرآنرايبنیزدالیلیتوان میواستمنفیسؤالاینپاسخ

 اینغیردر.شودمتوقفبازگشتدراینکهنیستکسیواستهمگانیبازگشتیخداوندسويبهبازگشت-1

منتهی )نهاانساازگروهی( آدموجودازبخشیتباهیبهکهبودعبث طرحیآدمخلقبرايالهیطرحصورت

.شد می

اولیکههستند»متحركمن«و»ثابت من«بخشدودارايند،گیر یمقرارجهنمدرکهنهاییانساازیکهر-2

کهحالیدرباشد؛ میآنسوختنو»اهللا روح« بودنجهنمیمعنايبهجهنم درماندگاري.است»هللا روح« همان

.داردادامهنهاآ تزویجودوآنمیاني الیهحذفتافقطجهنمدرماندن باقی

بهنتیجهاینبدهد،دستازراخود ازبخشیآن،بهبازگشتهنگاموآیدونبیروحدتدلازکثرتاگر-3

شدهمی جداآنازفراینديطیبایدکهداشتهناخالصیمقداريو نبودهوحدتاصالوحدتکهآیدمی دست

بهبی،دوقطجهاني چرخه درحرکتمانومبدأازالهیتجلیاتماشدندورکهصورتیدردیگر،بیان به .است

اینخداوندکهآیدمی  دستبهنتیجهاین )شوندجدامسیر درماازاي عدهاگر( نشودختمهمگانیبازگشت

شودخودشازناخالصیشدنزدودهباعثتااستکردهطراحی رابازگشتورفت

این طرح فرضی، به دالیلی که گفته شد غلط است
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نیزجهنمدرماندنباقیاست،محال خداوندداشتنناخالصیکهنطورهماشود،می معلومسادهبررسیهمینبا 

.استمحال

اعراف

بینایستگاهدرکهشودمی باعث اي عدهتردیداما. رسدمی بهشتي تجربهبهنوبتجهنم،ازخروجازپس

 دیگر،طرفازواند هعالقی بجهنمي تجربهتکراربهطرفیکازعده،این .شوندمتوقفبهشت،ودوزخ

. گویی هنوز باور نکرده اند که خدا شده اند و می ندارندرا(تجربه خدایی) جلوبهروحرکتجسارتوجرأت

شودمی  باعثکهچیزيحالت،ایندرتوانند بهشتها خلق کنند و دیگر نیازي به هوشمندي حاکم بر هستی ندارند. 

اینباواندده بوهستیجهانبرحاکمهوشمندي بهمتکیجهنم،ازپیشتاکهاستاینباشد،عقببهنهاآ نگاه

به این مرحله که به نوعی برزخ .دارنداش یاريبهچشمهمچنان،استشدهتمام جهنمازقبلآنمأموریتکه

جهنم به حساب می آید، اعراف گفته می شود.
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برعالوهودهدمی شکلراهستیاجزاي ي همه،جهنممقطعتا )دوقطبیجهاندر(هستیبرحاکمهوشمندي

بایدافرادخودونداردوجودگاه تکیهاینبهشت،دراما.شودمی اوهدایت عاملفرد،هراشتیاقاساسبراین،

هدایتوزندگیبسترساختن براياهللا حروي گنجینهاز،)کمالیدانش(خودکمالیي تجربهوهنرمبناي بر

آزمودنشهامت کنند،می مکثبهشتوجهنمبینایستگاهدرکهکسانیعبارتی،به .شوندمند هربهخودشان

آنها خداوند،رحیمیتسرانجام،اماندارند؛را( که همانا هنر خدایی کردن و خلیفه اللهی است) بهشتدرخودهنر

را»آخرآزمایش«و»وحدتدرشتبه«، »کثرتدربهشت«نهاانساي همهتادادخواهدسوقجلوسمتبهرا

.کنندتجربه

جنات (بهشت در کثرت)

می فراهمرااي گستردهآفرینشوخلق امکان) استالهیصفاتمقدسساحتکه( اهللا حوربهنفسدستیابی

بهفرديهرواستمتفاوتبسیارارزشمندي گنجینهاینازبرخورداري توانمختلف،اشخاصبیندراما.کند

بهمخصوصبهشتکسی هرمرحله،ایندرعلت،همینبهبردمی بهرهآنازخود،آمادگیوآگاهی سبتن

ازکه(خداسويبهبازگشتمسیرمسافرانِاینبرايآفرینش امکانسوییازپس،. ساختخواهدراخودش

 بهشتپیدایش بهمنجرنها،آهاي خواسته وها یهآگاکرانبی تنوعدیگر،سويازو) اند عبورکردهجهنممعبر

.نامید»کثرتدربهشت«راعظمتباي مجموعهاینتوانی م. شودی مشماريی بهاي
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دوستکهاستچیزيهرذهنیخلقتجربه،این.کنیممی تجربهراذهنخالقیتتواناییفعلی،زندگیدرما

دوستکهراچهآنهرتوانستخواهیمزیرا.استوسیعتربسیارتجربهاینبهشت،در.کنیمتصورداریم

اختیاردردیگر،بیانبهیم کنزندگیایم،آفریدهخودمانکهجاییدروبیافرینیمخودذهنازبیرونداریم،

هاجهانآن،مبنايبرماکهاستهاییویژگیمرحله،ایندرآفرینشامکانوالهیصفاتيگنجینهداشتن

جهانيچرخهدرحیاتازمرحلهدلپذیرترینبهشت،تجربه.شویممیمحسوبداخيخلیفهوکنیممی خلق

نهایتدرمتعال،خداوندکهاستامکاناتیواجازهباکردنخداییيتجربهسراسر،زیرابود؛خواهددوقطبی

چرخهدايابتدرکهاستبهشتیازمتفاوتبسیاربهشتاین.گذاشتخواهداختیارماندرسخاوتورحمانیت

اما.دکن میفراهمراشدنخدايخلیفهامکانآن،خالفبرزیرااست؛شدهگذاشتهسرپشتدوقطبیجهاني

بهتجربهاینشود،می منتهیکثرتدربهشتبهکهمسیريکردنسپريبدونونخستبهشتدرحضوربدون

هستیدرختتکواوحرکتيه زمینم،آديرابطهدیگرباریکاستالزمدلیل،همینبه.آیدمی ندست

پیوستشکلبهجهاناجزاييه همفرازمان،منظرازشد،اشارهاینازپیشکهچنان.گیردقراربررسیمورد

شدنخارجراهتنهادرخت،اینسمتبهحرکتشودمی دیدهدرختیکشکلبهو گرددمی  مرتبطهمبههاي

يدهندهقرارخداونددیگر،بیانبه.برساندظهوربهآندرراخودکمالتوانستمی نآدمکهاستبهشتیاز

درشدنخلیفهامکانکهدهدمی سکونتبهشتیابتداي چرخه درراآدمامااست؛»ارض«درجانشینوخلیفه

(بهشت ناآگاهی). نداردوجودآن

زمیندراودادنقرارجانشینبرايندخداوتصمیمواستدرختبهشدننزدیکارض،دراوجانشینیراهتنها

.استعالموآدمآفرینشدرالهیطراحیازبخشی،اول (بهشت ناآگاهی)  بهشتآنازخروجکهدهدمی نشان

درکهالهیاسماءازبرخورداريوخودکمالکردنآشکاربرايآدمکهاستدوقطبیجهانسرآغازبهشت،این

حرکتاینبستر.کردآغازراحرکتدلیل،همینبهوماندمی متوقفآندرنبایدبود،گرفتهقراراواختیار

تاآنبسترچیدمانولوازموساختاروشودمی محسوب)ارض(زمینهیازمینکهاستمسیري،)ذاتیحرکت(

.است)شجره(درختقیامت،

کهنیستمعنااینبهآن،کردنسپرييبراآدمياولیهتصمیمورودمیشماربهجبريحرکتیذاتی،حرکت

الزمواستاواختیاراساسبرحرکتوه ي نحاماکند؛نظرصرفآنازبتواندحرکت،شروعوانتخابازپس

آنعظمتوخودخلقتطرحبهنها،آنقشودرختاجزايیعنیمسیر،هاينشانهوعالئمبهتوجهبااست

ش).(رجوع به جزوه دوره ش یابددست

زجرآوروهولناكرسند،می نحقایقدركبهونیستندآشناوظیفهاینباکهکسانیبرايدرختاینهیبت

می آگاهآنبهنسبتخودتخلفاتازوبیندمی خودرويپیشراآنانسانکهجهنمدردلیل،همینبه.است

.دکش میعذاباست،نشدهمواجهآنبایدرستبهونداشتهآنازدرستیدركقیامت،ازپیشکهاینازشود،

يپلهادراکاتبدوناماشود؛می سپريدرختایناجزايبارویاروییدرقیامت،ازقبلتاماحیاتعبارتی،به

قیامت،در.کنیم نمیزندگیآنبهنسبتآگاهیاساسبروبینیمی نمراآنکلیصورتطبیعی،طوربهوعشق

جایگاهیواستحشريمرحلهبینند،ی مخودرويپیشرادرختهاانسانيمههآن،درکهجایگاهیاولین

بهانسانورودبا.بودخواهدجهنمبرند،می پیآنقبالدرخوداشتباهاتبهمشاهده،اینبرعالوهآن،درکه
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آن،بهشدننزدیکودرختباتالقیوشودیمجدااومسیرازخداوندسويبهدرختبازگشتمسیربهشت،

بهپیوستنچرخه،آخرآزمایشدرفردکهدهدمیرخصورتیدرودوقطبیجهانيچرخهپایاندرفقط

باريکولهکثرت،دربهشتبهورودبدودرانسان.نشودواردخداوندخاصبهشتبهونکندانتخابراوحدت

خوردنيتجربهگفتتوانیم بنابراین،.استدرختاینباهمراهزندگیيثمرهکهداردهمراهبهتجربهاز

نقشبهنسبتايگونهبهکسیهرکهاستمعنااینبهشود،میتکمیلجهنمازعبورباکهدرختيمیوه

تجربه است،کردهدركبارهایندرآنچهبهتوجهباوکندگیرينتیجهآنازتواندیموشودمیآگاهدرخت

کثرت،دربهشت.برسدوحدتویگانگیيتجربهبهنهایت،درتانمایدآغازرابهشتدرآفرینشخدایی و 

آگاهیدرجاتاساسبرطبقاتشواستروانآندربهشتیان،آگاهینهرهايزیرا.است»آگاهی«ازماالمال

وشودی موشیدهنآگاهیشرابازانواعیپرشور،بزمایندرگذشته،ایناز.شوندمیتفکیکهمازآنان

وداردوجودهدایتبهنیازهمچنانکهدهدمینشانبهشتدرآگاهیشرابوجود.کندمیمتبلورترراعشق

.هستباقیپیمودنبرايراهیهمهنوز

مندبهرهشود،ی مانجامهاديروحیابیجهتوربهمیشگیپیامباکه»زمینههدایت«ازتواندمیهموارهانسان،

.هستندهدایتمشتاقکهشودیمکسانیحالشاملنیز»القدسروحهدایت«جهنم،ازقبلمسیرطولدر.شود

(پس از جهنم دیگر شبکه مثبت و شبکه  .شدخواهدالقدسروحهدایتجایگزین»شخصیهدایت«بهشت،دراما

منفی وجود ندارند).

درونازکسیهرهدایتوآگاهیهايچشمهاهللا،روحباپیونددلیلبهکهاستاین»شخصیهدایت«ازمنظور

شایسته،»کثرتدربهشت«درماندنکهشودمیحاصلنتیجهاینرفتهرفتهشرابها،ایننوشیدنبا.جوشدمیاو

پیشبهکثرتازکاستنبرايهستند،هدایتاینشاکرکهحالیدربهشتیان،بنابراین،.نیستبخشتیرضاو

همینبر.رسندی مبیشترينظروحدتبهکردن،خلقيهدربارجلو،سمتبهگامهرباوروندمی

عبورازپس.شودمیکمآنهاکثرتترتیب،بهکهبودخواهدمتعدديمراحلشامل»کثرتدربهشت«؛اساس

کردنقخلهنوزمرحله،ایندر.رسدمی»وحدتدربهشت«شدنپدیداربهنوبت»کثرتدربهشت«مراحلاز

همچناننرسند،آگاهیاینبهکهوقتیتااماندارند؛خودمخلوقاتبهنیازيبهشتیان،دارد؛وجودآنازلذتو

آگاهیسطح.شودمیمحسوبآنهاآگاهیسطحيمیوهونهاآ زیورآالتکنند،ی مخلقنچهآوکنندمیخلق

شودبرخوردار...وغلمانوحوريوجودازوسازدبهمخانهوخانهومرکبخود،برايکهشودی مباعثیکی

.انگیزدمیبررامرحلهاینازگذرمیلدیگريآگاهیسطحو

عدن

عدن به نوعی برزخ جنات است . جایی که فرد مابین آفرینش بهشت در کثرت و بهشت در وحدت است و هنوز به 

.درك رضوان نرسیده است ولی از مرحله جنات فراتر می باشد
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رضوان (بهشت در وحدت)

به نوعی، بسیاري از کسانی که در جنات به سر می برند، با اینکه مرکب ندارند و نیازي هم به آن ندارند، براي خود 

مرکب خلق کرده و در جهت تامین نیازهاي همان مرکب، حوري و غلمان و ... را خلق می کنند و اینگونه سرگرم 

. اما پس از این تجارب متوجه می شوند که گویی خدایی آنها از این مراحل فراتر  نیازهاي خودساخته خود می شوند

است و به سمتی می روند که شروع به خلقت عالمها کنند و آنقدر خدایی را پیش می برند که حتی آدمی خلق کنند و 

لم، عالم پنجم است و در براي او مرکب بسازند و در جهت تامین نیازهاي آن آدم مخلوق خود پیش روند (که این عا

دوره هشت بحث می گردد). این بهشت که به نوعی همه به خلقت عوالم و مخلوقات خود در آن عوالم و چرخه هاي 

اصطالحا اناهللا براي خود روي می آورند بهشت در وحدت (رضوان) گویند. در این مرحله حتی براي مخلوق خود، 

رند و تجربه خدایی در حال کامل شدن است.شبکه مثبت و منفی، عدالت و حکمت می گذا

خداوندبهنهاآ دلحرف.ندارندرا»وحدتدربهشت«درماندنتابحتیکههستندهمايعده میانایندر

:کهاستاین

باشمتورويمستکهحاجتچهبادهبهمرارضوانساقیدستزننوشمبهشتمی

واقع(الست بربکم) آخرآزمایشموردورسندی مدوقطبیجهانآخرِخوانهبباالخره همگی ،در انتهاي رضوان

.شوندی م

، برزخ جنات عدن نام دارد و مرحله ي پس از عدن را رضوان می نامیم. بهشت در در جنات رقابت بر سر خلق است

شده است و می تواند  وحدت زمانی است که فرد به درك فراتري از خدایی خود رسیده و این بار رحمان تر از پیش

ودر رضوان رقابت سر خدایی استخود خالق چرخه ي دو قطبی باشد و براي مخلوق خود مرکب خلق می کند، 

صرفا سر خلق نیست.

و خداوند  در پایان رضوان براي هر فرد این امر آشکار می گردد که خدا شده است و هیچ چیز از خداوند کمتر ندارد

و بخشیده است و در این زمان لحظه ي آزمایش اصلی آدم فرا می رسد. خداوند همچون تمام قدرت خود را به ا

پدري مهربان هر آنچه که  داشت به آدم بخشید و ذره اي از قدرت خود  را مختص خود نگاه نداشت در این لحظه 

فرزند هیچ احتیاجی به پدر نداشته ، می تواند خلق کند، خدایی کند و... 

فرا می رسد. »آیا هنوز هم من خداي تو هستم؟ (الست بربکم)«ش اصلی خداوند با پرسیدن اینکه و لحظه ي آزمای

ممکن است گفته شود تا زمانی خداي من بوده اي که تو بی نیاز بودي و من نیازمند حال که دیگر از تو بی نیازم و 

خودم خدا هستم دیگر به تو احتیاجی ندارم. 

بله، تو خداي من هستی.  اما عده اي هم می گویند:

و پس از آن به لقا با رب خود می رسند و به نوعی با او یکی می شوند.

هست در پس پرده گفتگوي من و تو                چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من

فس مطمئنه به سوي اي ن»(ادخلی جنتیفادخلی فی عبادي و همرضی هارجعی الى ربک راضی هالمطمئن ایتها النفسیا«

و وارد جنت من شو)  ی هستی و او از تو راضی است پس وارد عباد من شودر حالیکه تو از او راض بازگردرب خود 
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د، رسالت آدم در این مرحله بله گفتن به پیمان الست نمنظور از عباد کسی است که رسالت بندگی خود را به جا بیاور

و یکی شدن با او است

نازنین، به شکل سمبولیک از زبان خداوند ماجراي طاهري دکتر محمد علی از استاد »آزمایش آخر«ي زیباي مقاله 

الست را توضیح داده است:

همراهشما.گذاشتنخواهمتنهایتاننیزجهنمدرحتیوبودخواهموهستمام،بودهشماباجاهمهو خدا گفت: من

مکانینهوداردوجودآندرزماننهکهجاییدهم؛میعبورتانآنازکههستممنوشویدمیجاآنواردمنبا

شما آن را مکان می پندارید؛ همان گونه که به علت عدم وجود زمان، آن را جاویدان  کهچندهرشود؛میمحسوب

ي من شیرین نیز می انگارید. تنها چیزي که در جهنم وجود دارد، آتشی از جنس آگاهی است که براي شما تلخ و برا

است. زیرا به کمک این آتش است که حایل بین من و شما که همان حجاب ناشی از گناهان شما است، سوزانیده 

، این »آزمایش آخر«شده، پس از آن ما به یکدیگر رسیده، بعد از پیمان نخست، بار دیگر شما را باز می یابم تا براي 

.بار همه ي قدرت خود را در اختیار شما بگذارم

اینک ما به هم رسیده ایم؛ چیزي که ظاهراً منتظرش بودید و وصالی که طلبش را داشتید؛ اما نه به اندازه اي که من 

مشتاق بودم. شما مرا بخشنده می دانید؛ ولی اصالً حد آن را نمی دانید و از آن صرفا تصوري مبهم دارید. میزان 

ه همه ي قدرت خود را به شما ببخشم. فقط در آن جاست که بخشندگی من را پس از وصال خواهید فهمید؛ وقتی ک

مفهوم بخشنده ي مهربان را خواهید فهمید. حال من هستم و شما. آیا با داشتن همه ي قدرت من و احساس بی 

نیازي، باز هم طالب من خواهید بود؟

اشد و نشانی بر قدرت خالقیتی بودن من ب»رحیم«من براي رسیدن به شما، مرگ و جهنم را خلق کردم تا نشانی بر 

که ناشی از شوق رسیدن به شما است و شما ناآگاه و بی خبر از آن، هر لحظه در آه و ناله و فریاد و طغیان نسبت به 

من قرار دارید.

مرگ و جهنم، همچون داروهاي تلخی هستند که مادري با دلسوزي تمام به زور به طفل خود می خوراند تا او را 

 عشقازاطالعبدونوجاهمهازخبربیطفلوکندمیدركراداروتلخیطفلشازبیشولی خود درمان کند

مادر،گریان و ناالن است از این که چرا چنین خشونتی نسبت به او اعمال می شود. بدون مرگ وجهنم، ما هرگز به 

زمندي ابدي باقی می ماندید. اما شما بعد یکدیگر نمی رسیدیم و حداقل، من عاشقی مهجور می ماندم و شما نیز در نیا

از این وصال، همین که مطمئن شدید که عاشق سینه چاك، در اختیار شماست و شما سوار بر اریکه قدرت او می 

توانید یکه تازي کنید، با او چه می کنید؟

هم به دنبال او باشم و سایه ي  بودم تا بتوانم بازیگوشی ها و بی اعتنایی هاي معشوقم را نظاره کنم و باز»رحمان«من 

رحمانیت خود را بر سر او بگسترانم. در عوض شما نمی دانید که با من چه کرده اید! اي کاش من نیز می توانستم 

مانند شما شکایت هاي خود را به جایی ببرم! اما از این بابت نیز ناراضی نیستم؛ زیرا که من هم اگرچه سرانجام آگاه 

.شدخواهیمراضییکدیگرازباالخرهکهدانممیودارمراشمامی شوید و
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آري من به شما می رسم و همه چیز خود را به پاي معشوق خود تقدیم می کنم و در آن صورت آن جا بهشت شما 

خواهد بود. نه آن بهشت روز نخست که بهشت ناآگاهی بود؛ بلکه بهشت آگاهی. بهشت هایی که شما آن را بر 

ا، دانسته ها و میل وسلیقه هاي خود بنا خواهید کرد. پس از کسب این تجربه خواهید فهمید که همه اساس آگاهی ه

چیز عاشق شما، در اختیار شماست و شما می توانید با قدرتی که در اختیار دارید، جهان ها خلق کرده، بر ابعادي سایه 

کنید که داراي قدرتی خدایی هستید. آن زمان بگسترانید که هرگز تصورش را نداشتید و به زودي یقین حاصل می 

که شما اینگونه خدا شدید، می خواهید بدانید که با من چه خواهید کرد؟

شاید اگرهمه داستان را بدانید، براي من عاشق گریه کنید. برخی از شما پس از کسب اطمینان از قدرت خدایی خود 

و"ه خدا هستیم وبی نیاز به او، چرا براي خود خدایی نکنیم؟حاال ک"و احساس بی نیازي نسبت به من، خواهیدگفت: 

فقط عده ي اندکی خواهند بود که خدایی در وحدت را انتخاب کرده، به سوي من آمده، با من به وحدت می رسند. 

خداي در وحدت و خداي در کثرت، آخرین آزمایش است و شما کدام را انتخاب خواهید کرد؟بلی!

راي اتخاذ چنین تصمیمی وقت بسیاري باقی است! بلی هست. اما شما امروز همان کاري را انجام می شاید بگویید که ب

دهید که دیروز مقدمه اش را چیده اید و امروز نیز مقدمه ي کارهاي فردا را تدارك می بینید و احتمال دارد فردا 

تا حرکت شما کسب آگاهی و تمرینی براي همان کاري را بکنید که امروز انجام می دهید. پس امروز مرا دریابید 

فرداها باشد، جایی در المکان و الزمان؛ تا شما به طور حتم مرا انتخاب کنید؛ خداي در وحدت را و خدایی که عاشق 

شما است! مرا دریابید.

یم کرد.در جلسه بعد در مورد بله یا نه گفتن در آزمایش آخر و سرافراز یا سرافکنده شدن در آن صحبت خواه

حلقه قطع ارتباط از شبکه منفی

قدرت هاي حاصل از شبکه منفی می باشد.حلقه اي از حلقه هاي رحمانیت الهی است که براي قطع کرامات یا 

قدرت هایی مانند، فکر خوانی، شخصیت خوانی، نفوذ در دیگران، آینده بینی، طالع بینی، پیش گویی، حس ششم و... 

.

، زیرا استکسب اجازه حلقه تشعشع دفاعی  کسب اجازه براي آن مجزا ازاست و  سب اجازهنیازمند کاین حلقه 

شبکه حاصله از ممکن است فردي براي ارتباط تشعشع دفاعی اجازه داده باشد، اما هنوز براي داشتن قدرت هاي 

منفی اشتیاق داشته باشد و مایل به از دست دادن آنها نباشد.

یک بار نظر کردن اعالم می  ، بااعالم می گردد و نیازمند دادن ساعت براي آن نیستبه شکل یکطرفه این حلقه 

گردد.

هر فرد به محض اینکه اشتیاقی براي دریافت کرامات شبکه منفی نداشته باشد ارتباط او با این شبکه قطع می شود اما 

آنگاه از حلقه ي قطع  ماندبرقرار بن همچنااگر مشتاق دریافت این آگاهی ها نباشد ولی ارتباط او با شبکه منفی 

ارتباط از شبکه منفی استفاده می کنیم.
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پس شرط استفاده از این حلقه این است که فرد خودش واقعا اشتیاق و تمایل به استفاده از این قدرتهاي حاصله از 

شبکه منفی را دیگر نداشته باشد.

مهم:  نکاتی

ست.ارت هاي حاصل از شبکه منفی منظور از این حلقه تنها قطع کرامات و قد-1

در مورد دیدن کابوس دیدن گاهی به اشتباه گفته می شود باید حلقه ي قطع ارتباط از شبکه منفی اعالم 

گردد در صورتی که این مسئله نیازمند تشعشع دفاعی است.

سط دانشجویان نیست و این گاهی تومثبت قطع ارتباط از شبکه منفی به منظور قطع اتصال فرد با هوشمندي -2

اشتباه گرفته می شود،  چیزي به اسم قطع حلقه هاي مثبت مثل قطع تشعشع دفاعی نداریم . هیچکس نمی 

تواند ارتباط فرد با رحمانیت الهی را قطع کند و اگر کسی به ما اجازه حلقه اي مثل دفاعی را از این پس 

این خود هوشمندي و صالحدید اوست که چه  نداد، فقط براي او اعالم نمی کنیم و طلب خیر می نماییم . 

زمانی همان دفاعی براي او جاري نگردد. بسیاري از دانشجویان به اشتباه، قطع ارتباط از شبکه منفی را 

مترادف با قطع تشعشع دفاعی و امثالهم می پندارند که باید تصحیح گردد.
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جلسھ ششم
متحركمنوثابتمن

اوبادرچرخهسیرمراحليهمهدرشد،سپردهاوبهآدمخلقتدرابتدايکهالهی)صفاتيگنجینهیا(اهللاروح

درجهانبتواندازآناستفادهباتاگیردقرارمیويدراختیار،(پس از جهنم)ازمسیرکمالايمرحلهدرواستهمراه

(که همانا تجربه خدایی است) دست یابد. متفاوتايتجربهبهدوقطبی،

ساحت(الهیصفاتاینکهرسدمینتیجهبهصورتیدردوقطبی،جهانيچرخهدراوحرکتدیگر،عبارتبه

یکهروجودازبخشاینبهتغییرناپذیرهستند،وثابتصفات،ایناینکهدلیلبه.آشکارشوداووجوددر)خدایی

.شودمیگفته"من ثابت"،)(آدمیزادآدمکثراتاز

هر.گیردمینام»من متحرك«است،درحرکتمبدأسويبهتجربه،کسبباکههرانسانوجوددیگربخش

وحدتبهرسیدنوالهیصفاتکردنآشکارآدم،کمال.استدرحرکتخودکمالسويبهبوده،ناقصمتحرکی

.است

.هستیمدرحرکتالهیصفاتسويبهانسانهاازمایکهرپس،

)عقل و ...همچونآنملزومات(و ازنفساستايمجموعهانسان،"من ثابت" نظرازصرفترتیب،اینبه

می کنند.حمل »ثابتمن«بهپیوستنيمرحلهتارانفسمرکب،عنوانبهکهوکالبدهایی

.نامید»خاصمخلوق«راآنهامیتوانجهت،اینبهوگیرندمیتعلقپیکرانسانبهقطبیتکازعالماهللاروحونفس

.گیردمینام»عاممخلوق«هستند،دوقطبیجهانمحصولکهآنهاملزوماتوکالبدهايمجموعهاما

بنابراین : 

مخلوق خاص : نفس و روح اهللا(متعلق به جهان تک قطبی)

نفس) (داراي خصوصیات جهان دو قطبی)مخلوق عام : تمام ملزومات نفس و همچنین مرکبها (مجموعه زوج 

دوآمدنکنارهمدربایعنیقطبیدووقطبیتکجهانيدرمیانهدوقطبی،جهانيچرخهدرابتدايآدمخلقت

دیگري ومیباشدقطبیتکجهانبهمتعلقیکیکهاستشدهانجام"عاممخلوق"و"خاصمخلوق"بخش 

.داردرادوقطبیجهانخصوصیات

»ثابتمن«برداشتن درباانسان.هستندخاصمخلوقانسان،(نفس)متحركومنثابتشد،منگفتههمانطورکه

آنهابازگشتمبدأ،باسويبهاو(نفس) »متحركنم«بازگشتواستمتمایزشدهدوقطبیجهانازسایرموجودات

دارد.بسیاريتفاوت
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همانطور که گفته شد در جهنم حائل بین روح اهللا (من ثابت) و نفس (من متحرك) از بین می رود، بنابراین در زندگی 

(جنات) توان خدایی بالفعل می گردد.بعد از جهنم 

آدم تمام قدرت خدایی بنابراین به واسطه رحمت خداوند هر آنچه  را که داشت، به آدم بخشید و در انتهاي رضوان 

 در دست داشته و آموخته است که چگونه به بهترین نحو از آن استفاده کند.را 

کوثر

در بهشت است. در انتهاي رضوان، زمانی که به تمامی آگاهی ها دست یافته ایم در واقع گفته می شود کوثر، حوضی 

 مرحله اي به کوثر،پس از دستیابی و (آب سمبل آگاهی است)  تبه ما عطا شده اس(مخزن تمام آگاهی ها) کوثر 

و  را قربانی کنیمو به نوعی خدایی در کثرت خود به درکی از عشق رسیده باشیم که  ،براي رسیدن به اوباید است که 

یکی نشویم و  رب خودباعث این می گردد که با  . وگرنه، ابلیس(تضاد)به سمت لقا با رب (خدایی در وحدت) برویم

(همانطور که گفته شد شیطان بعد از جهنم دیگر  ین تضاد در بین ما باقی بماند.اخدایی در کثرت را انتخاب کنیم و 

حضور ندارد اما ابلیس تا 

پایان چرخه با ماست).

انا اعطیناك الکوثر « 

نحرافصل لربک و

»ک هو االبتر ئان شان

دقیقا مانند خود او بوده و هر همچنین خداوند هر آنچه را که داشت به آدم بخشید و آدم براي پیوستن به او باید 

و در پاسخ این  )وانحر( آنچه دارد به او ببخشد، در واقع آدم براي پیوستن به رب باید خدایی خود را قربانی کند

(الست بربکم؟)، حاضر به قربانی کردن خدایی خویش شده » آیا هنوز هم من خداي تو هستم ؟« پرسش خداوند که 

به این سوال منفی باشد و پس از آنکه به قدرت خدایی  یزاد. گر چه ممکن است پاسخ آدمو با او تضادي نداشته باشد
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حال که خود خدا شده ام، دیگر به تو احتیاجی ندارم و تا آن زمان از تو « خویش پی برد خطاب به خالق خود بگوید : 

»اطاعت می کردم و تو خداي من بودي که به چنین قدرتی دسترسی نداشتم. 

راي ورود به عالم تک قطبی باید ال تضادي را به تضاد ترجیح بدهد. در عالم تک قطبی دوئیت وجود ندارد و آدم ب

همه چیز واحد است. 

هست در پس پرده گفتگوي من وتو 

چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من

ال تضادي را به تضاد  رضوانر این پرده یا حائل بین رب و آدم، پرده تضاد یا ابلیس است و به محض اینکه آدم د

.، بنابراین با او یکی می شودیاد کرده است) جنتیبه رب خود می پیوندد (که خداوند از آن به ترجیح دهد، 

من نیست شدم در تو از آنم همه تو آنی همه من تو هستی من شدي از

به عالم تک قطبی (عالم سه) می باشد.، گفتن بله به سوال الست بربکم و وارد شدن »جنتی«ورود به پس منظور از 

خود اوست و تجربه خداي در وحدت می باشد.وصال با از قول خداوند، در حقیقت » من بهشت«جنتی یا 

درك رسیده باشیم  تی از عشق بوده است و اگر به اینتمام مسیر چرخه و زندگی هاي آن براي رسیدن به درك درس

ود.قطعا حاضر به گذشتن از خدایی خویش خواهیم ب

زکات این بخشش خداوند، که همه دارایی خود را به ما بخشید، این است که ما نیز هر آنچه داریم به او ببخشیم، 

به پیمان الست، زکات خلقت ما است.» بله « بنابراین پاسخ 

یه از تک تک کثرات آدم پرسیده می شود و براي مثال، اگر در یک چرخه انا هللا و انا ال» الست بربکم«پرسش 

راجعون، صد میلیارد فرم مجادله  وجود داشته باشند، از هر کدام به طور جدا گانه این پرسش صورت می گیرد و 

به این پرسش داشته باشند. حال اگر از میان این صد میلیارد » نه « و یا » بله « هرکدام از کثرات آدم می توانند پاسخ 

با رب حل نشده و پاسخ  آدمتضادبدهد، » نه « فر به این پرسش پاسخ باشد و تنها یک ن» بله « آدمیزاد، پاسخ همه 

است.» نه«کلی آدم 
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همان به پیمان الست، »نه گفتن «در چرخه انا هللا و انا الیه راجعون، داستان اول منطبق بر داستان آخر چرخه است و 

.می باشدخوردن میوه ممنوعه 

این بدین است. اما کثرت (شجره) و تجربه چرخه  اآگاهین شدن از بهشتخوردن میوه ممنوعه در واقع باعث رانده 

به می گردد، بلکه گفته، مجدد به چرخه باز »نه«چرخه اي که به الست انتهایی آن  آدم با تجربه ي معنا نیست که 

»نه«ت پکیج آدم با کلیو .... غلط و بی معناست. »تجربه دوباره«یا »مجدد وارد چرخه شدن«دلیل الزمان بودن، واژه 

، وارد تجربه جدید شجره می گردد پیکره  و این گفتن حتی یکی از آدمیزادها، به نوعی میوه ممنوعه را خورده است

و با فرمهاي مستقل مجادله اي (مستقل از چرخه به اصطالحا قبلی که با الست آن نه گفته است) مسیر را در فرم 

چون در هر بار رسیدن به .چرخه اناهللا و انا الیه راجعون ازلی و ابدي است آدمیزادها طی می کند و بدین ترتیب

اما مساله این است که تسلسل ابدي انا هللا و انا الیه راجعون در این  الست، حداقل یک فرم پاسخ نه را می گوید و ...

و او با گفتن بله، گویی بی  در پاسخ به الست بربکم می رسد، وجود ندارد»بلی«چرخه، براي کسی که به درك گفتن 

نهایت بار چرخه در صفر ثانیه طی شده و در بی نهایت چرخه انا اهللا ( به همراه بی نهایت بار جهانهاي موازي هریک 

از آنها) همه فرمها بله را گفته اند و اصطالحا از اولین چرخه که یک بله شنیده می شوند تا هزارمین و صد هزارمین و 

شنیده می شوند صفر ثانیه زمان طی می شود. پس عمال از دید ناظر ثابت عالم باال و کسی که بله گفته ... که بله ها 

است، همه در بی نهایت  چرخه طی شده  انا هللا و انا الیه راجعون باالخره بلی می گویند و با رب خود یکی می شوند. 

به نوعی ، »نه«بگوید: »الست  بربکم «همانطور که گفته شد اگر تنها یک نفر ار بین تمامی کثرات آدم در پاسخ به 

در چرخه بعدي یکره آدم در بین تمامی فرمهاي مجادله اي پ»نه«. از این پاسخ پاسخ آدم به این سوال منفی است

است. به نوعی اگر حضور خود را در چرخه هم اکنون ات، سهمی از این پاسخ را دارپخش شده و هر یک از کثر

احساس می کنیم (مثال در دنیا) به دلیل گفتن نه در الست است.

است، وجود دارد؟»نه «می دهند با کسانی که پاسخشان »بله «پس چه تفاوتی میان کسانی که پاسخ 

درك درستی  از عشق نرسیده است، اما هر  است، زیرا که به ه آدم موظف به طی کردن چرخه جدیدگرچه تمام پیکر

»ناظر ثابت«به »ناظر متحرك«به نوعی فرکانس دید او از »بله «کدام از کثرات آدم که در پاسخ به این سوال بگوید 

حرکت ازلی و ابدي چرخه دو قطبی را دیگر به عنوان ناظر متحرك و با رب یکی می شود و  تغییر کرده باشد

زیرا از این زاویه دید تمامی مراحل طی .بلکه از منظر ناظر ثابت (در لقا با رب خود) به آن می نگرداحساس نمی کند 

کردن چرخه جدید، مجادله هاي جدید و ... تنها صفر ثانیه زمان می برد. 

بنابراین حذف تنها صفر ثانیه فاصله دارد. »بله«هزارمین بار پاسخ صد با »بله«اولین پاسخ همانطور که گفته شد مثال 

پاسخ مجدد به این پیمان  طی کردن چرخه هاي جدید توسط آنها وداده اند، »نه «شدن تمامی کثراتی که پاسخ 

و عدم وجود  گرچه به دلیل ال زمان بودند رب تنها صفر ثانیه زمان می برد (هرچند که بیش از صد ها بار باشد از دی

در بنابراین تنها پاسخی که  ).تقدم و تاخر اولین چرخه و صدهزارمین چرخه هم معنا ندارد و همه بر هم منطبقند

است. »بله «شنیده می شود، پاسخ نهایت 

)172( اعراف  »ا بلیالست بربکم قالو«

این است که بگوییم این چرخه (با تمام جهان راجعون داشت، بهترین تعریفی که می توان از چرخه انا هللا وانا الیه 

درك هاي موازي آن) ، فاصله اي است بین یک الست تا الست بعدي و نحوه خروج از این تجربه ازلی و ابدي، تنها 
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» بله « پاسخ حقیق عشق، و عدم توجه به ابلیس (کارگزار تضاد که در سوره کوثر از او به عنوان ابتر یاد شده است) و 

است. التضادي به تضاد و ترجیح خدایی در وحدت به خدایی در کثرتو ترجیح »  لست بربکم ا«به  

الست « پس از طی کردن هر چرخه توسط پیکره آدم ( با تمامی فرم هاي مجادله، جهان هاي موازي) بنابرایت، 

بدهد، خلقت ازلی و » نه « خ از تمامی کثرات پرسیده خواهد شد و قطعا اگر هر بار تنها یک فرم مجادله پاس» بربکم

ابدي خواهد بود و هرگز پایانی براي آن وجود نخواهد داشت. اما از دیدگاهی دیگر این پرسش تنها یک بار صورت 

نخستین بار و هزارمین بار،تنها صفر ثانیه فاصله است.می گیرد، زیرا که از دیدگاه فرا زمان بین 

« عا پاسخ ما به پیمان و براي مثال زندگی در دنیا را احساس می کنیم، قط بنابراین اگر ما هم اکنون طی کردن چرخه

به همین مفهوم اشاره دارد. » همه ما در گناه آفریده شدیم« د: بوده است. زمانی که مسیح (ع) می فرمای» نه«، »الست 

ا از میان برداشت (به واسطه خداوند تمامی ابعادي را که به واسطه خوردن میوه ممنوعه براي آدم ایجاد گشته بود ر

قادر به از میان الست که با درك عشق، خود آدم  اینعد براي آدم باقی ماند که مرگ در هر زندگی) و تنها یک ب

با از بین رفتن تضاد، دیگر آدمی نیست و دویی وجود ندارد و وحدت  تضاد است. ،برداشتن آن خواهد بود و این بعد

با رب شکل می گیرد.

ه دو گفته شد، تمامی مالئک به آدم سجده کردند، اال ابلیس. و همچنین گفته شد که سجده کردن تمامی در دور

و به مالئک به معنی تسلط کامل آدم به تمامی قوانین و ارکان هستی است و سجده نکردن ابلیس به معنی عدم تسلط ا

و تنها به خود او  ت، از خداوند مهلت گرفتکه همانا آزمایش آخر اس» یوم المعلوم«قانون تضاد است. ابلیس تا 

با پاسخ بله به الست وارد جهان تک قطبی می شویم و آنجا دیگر ابلیسی وجود ندارد.سجده می کند، بنابراین 

تزکیه

یکی از اهداف مهم براي سالک، این است که مورد تزکیه و انواع پاکسازي از عواملی قرار گیرد که براي او ضد کمال 

به شمار می روند. اگر کسی تحت تاثیر پند و نصیحت و یا به حکم عقل تصمیم به اصالح اعمال و رفتار خود بگیرد و 

تزکیه ظاهري ممکن است به موفقیتی برسد، اما تزکیه بیرونی  یا تزکیه بیرونیبراي آن تالش کند، در دستیابی به 

باشد.» تزکیه باطنی«یا » تزکیه درونی«زمانی ارزشمند است که نتیجه 

تزکیه بیرونی (ظاهري)(رفتاري) با استفاده از ابزارهاي پله عقل به دست می آید. اما تزکیه درونی بدون ارتباط با 

رحمانیت او امکان ندارد . در صورتی که انسان به تزکیه ي درونی برسد، خواه  خداوند و برخورداري از حلقه هاي

ناخواه رفتار او نیز، تحت تاثیر این تزکیه قرار می گیرد و بطور بنیادي اصالح می شود. بنابراین، اصالح زیربنایی، در 

وتزکیه اخالقی  ،تزکیه ذهنیبیل راه عرفان و تجربه ي پله ي عشق به دست می آید. براي این منظور، تحوالتی از ق

اتفاق می افتد. تزکیه تشعشعاتی
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: منظور از تزکیه ذهنی، پاکسازي از ویروسهاي غیر ارگانیک (تشعشع دفاعی) می باشد.تزکیه ذهنی -1

-وابستگی ها و دلبستگی هاي عاطفی و ب –منظور از تزکیه اخالقی، پاك شدن وجود از الف  :تزکیه اخالقی -2

محو شدن تیکهاي شخصیتی (مثل غرور، حسادت، خساست و ...) می باشد (رجوع به جزوه دوره پنج).

از دیدگاه عرفان حلقه، ساطع نمودن هر گونه تشعشع منفی گناه است. اصوال تعریف  :تزکیه تشعشعاتی -3

ال سوق می دهد و گناه، هر آن چه که او را به سوي ضد صواب، هر آن چیزي است که انسان را به سوي کم

کمال می کشاند.

براي مثال، حتی وقتی موظف به پاسخگویی به یک سوال نیستیم، اما به طور عمدي به پرسش کننده پاسخ 

مبهمی می دهیم ، حتی اگر دروغ نگوییم، هم خودمان و هم او را با تشعشعات منفی ناشی از آن درگیر می 

کنیم. 

مثال اگر کسی از دیگري بپرسد کیف خود را از کجا خریده اي و او با طفره رفتن، با اینکه دروغ نگفته اما 

پاسخ دقیقی ندهد و سوال کننده را به جواب نرساند، نه از نظر شرعی مشکلی ایجاد کرده و نه از نظر 

رعایت اخالق ظاهري این کار را قانونی کار خالفی مرتکب شده است . حتی ممکن است با ادب و احترام و 

!)اصطالحا پیچاندنکرده باشد و از نظر عرف نیز اشکالی وجود نداشته باشد. اما این نحوه پاسخگویی او (

ایجاد تشعشع منفی می کند که این تشعشع منفی، اول از همه گریبان ساطع کننده را می گیرد و بعد از آن 

انجام داده  گناه عرفانی ز نظر شرع، گناهی مرتکب نشده است اماگریبان ساطع شونده را . او با اینکه ا

است.

می کند و این آلودگی، سیستم هاي شعوري »آلودگی تشعشعاتی«ایجاد تشعشع منفی ، خود انسان را دچار 

بدن را مختل می سازد . یعنی احاطه شدن با تشعشعات منفی، باعث اختالل در شعور سلول و بدن می شود و 

جه، نابسامانی عملکرد سلولها و اعضاي بدن را به دنبال دارد. هر عمل و اندیشه اي که به این ترتیب، در نتی

تشعشع منفی ایجاد کند و سالمت را به خطر اندازد، ضد کمال است و گناه به شمار می رود.

، نوع پاکسازيبنابراین در حرکت عرفانی، خنثی کردن اثر تشعشعاتی این گونه گناه نیز الزم است. این 

نام می گیرد.»تزکیه تشعشعاتی«

تزکیه تشعشعیحلقه 

در هواي آلوده تهران شاید الزم باشد براي پاکیزه بودن روزي دو تا سه بار دوش بگیریم. اما شاید در شهري دیگر 

.گرفته شوددوش  یک روز در میان حتی،که هواي پاکی دارد براي پاکیزه بودن تنها الزم باشد هفته اي 

براي پاکیزه بودن راه حل اصلی و چاره کار، دوش گرفتن هاي پیاپی نیست و راه حل اصلی پاك شدن هواي شهر 

به امید اینکه روزي هواي تهران از آلودگی ها پاك گردد، ما براي پاك شدن وجودمان از شر اما  تهران است.

.آلودگی هاي اخیر ، دوشی میگیریم 
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با ساطع نمودن هر گونه تشعشع منفی از در معرض آلودگی هایی قرار داریم واره از نظر تشعشعاتی نیز ما همو

ر آلودگی هاي دچا و هرگونه اندیشه و نگاه منفی که منجر به ساطع کردن این نوع تشعشع شود؛جمله: پیچاندن، 

می شود فرد و هرگونه بیماري براي اواین گونه تشعشعات منفی منجر به  سنگینی تشعشعاتی می گردیم. 

دوش تشعشعاتی بگیریم گرچه چاره  ، الزم است به نوعیبراي پاك شدن از آلودگی هاي شعوري و تشعشعات منفی

دیگر هیچ  ،روزيبه ادراکی برسیم که نیست و الزم است که تشعشعاتی دوش گرفتن این کار و راه حل اصلی در 

دوش تشعشعاتی تا از این گونه آلودگی هاي شعوري وع این ن. اما تا آن روز نیازمند گونه تشعشع منفی ساطع نکنیم

پاك گردیم.

ارتباط تزکیه تشعشعی در واقع همانند دوش گرفتن و پاك شدن از این گونه تشعشعات منفی است و جریانی که در 

از سمت باال به پایین است.معموال این ارتباط احساس می گردد نیز دقیقا به همین شکل 

به غیر نیست.توسط او این ارتباط تنها مربوط به خود دانشجو است و قابل تفویض 

ه از ارتباطهایی است که ن و برقرار شدن جریان، از آن دستارتباط تزکیه ي تشعشعاتی پس از چند بار امتحان کرد

راغ قرمز، در صف و ... این مربوط به اوقاتی می باشد که  اصطالحا به آنها اوقات بطالت گفته می شود. مثال پشت چ

اوقات همانطور که قبال هم گفته شده است، از زمانهاي طالیی براي سالک به شمار می رود و می تواند با قرارگیري در 

اتصالهاي مختلف، از دانش کمال بهره مند شود. در این اوقات می توان نظري به این حلقه با همان چشم باز انداخت و 

ا در کسري از ثانیه برقرار شده و تشعشعات منفی که از خود فرد ساطع شده است و بر وجود او جریانی از سر تا پ

نیز اثر گذاشته است، پاك کند.


