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  به نام خدا
  

مي باشد كه به شكل رايگان به همه همراهان  جزوه حاضر، شامل آخرين تغييرات دروس دوره شش عرفان حلقه
(اين شماره نسخه ها به دليل احتمال اشكاالتي در متن و )11/6/90() 2عرفان كيهاني تقديم مي گردد. (نسخه 

  تصحيح آنها مي باشد)
  

  
 دوره ی شش

  
  

  مباحث نظری: مقدمه ی عرفان و خودشناسی                        
 

  1قونيه            مباحث دوره                       
       2قونيه                                                   

  ھم فازی با زمان     مباحث عملی                            
    ذھن بی ذھنی                                                  

  شارژ يونی و الکترونی                                                  
  پاکسازی چاکراھا                                                  

    
  بهتر است در ابتداي دوره، مروري بر برخي تعاريف داشته باشيم :

 حافظه ي كيهاني : -1

واژه ي كيهان روبرو مي شويم ، منظور زندگي دنياست، به اين معني كه ارتباطي به زندگي هر زماني كه با 
  هاي بعدي و زندگي هاي قبل ندارد.

  حافظه ي كيهاني شامل دو قسمت مي شود :
  

  حافظه ي فيزيكي كيهاني                                               
  حافظه ي كيهاني

  حافظه ي شعوري كيهاني                                              
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  و ...  حافظه فيزيكي كيهاني: شامل نور و صدا
همه ي وقايع هستي در حافظه ي بي انتهاي هستي با كوچكترين جزئيات ثبت و ضبط مي شود. نام اين 

دا و ... وقايع را در حافظه، حافظه ي كيهاني مي باشد، آن قسمت از اين حافظه كه به شكل نور ، امواج، ص
گفته مي شود. به عنوان مثال هر لحظه كه به آسمان نگاه حافظه فيزيكي كيهاني هستي، به ثبت مي رسانند، 

مي كنيم، اتفاقات هزاران سال قبل را مي بينيم ، چرا كه نوري كه از ستارگان مختلف ساطع شده است ، 
  چشم ما برسد .هزاران سال نوري اين مسافت را پيموده است تا به 

همچنين ثابت شده است كه تمامي اجسام جامد اصوات پخش شده در اطراف خود را ثبت و نگهداري مي 
 كنند و اين اصوات با پيشرفت علم، روزي قابل دسترسي هستند.

 
 

 حافظه شعوري كيهانيعالوه بر اين هر تشعشع شعوري كه در هر لحظه ساطع مي شود نيز براي هميشه در 
اهد شد . هر شعور عشق و يا هر شعور نفرت كه ساطع شود براي هميشه در حافظه شعوري كيهان ثبت خو

ثبت مي گردد و با تابش برآيند تمام شعورهاي ساطع شده به آينه روح جمعي و بازتاب آن، اثراتي را براي 
  بشر و ساير موجودات و كل اكوسيستم به دنبال خواهد داشت.

  
  روح جمعي : -2

كالبد توضيح كامل داده شده است، عظيم ترين كالبد و جودي هريك از انسان ها  5ه در دوره همانطور ك
است ، كه به وسعت كل چرخه انا هللا و انا اليه راجعون مي باشد . تمامي انسان ها داراي اين  روح جمعي

كديگر ، مي توان كالبد با چنين عظمتي هستند و به دليل انطباق اين بخش از وجود همه ي انسان ها بر ي
  گفت كه كالبد روح جمعي جزء مشترك وجودي همه ي انسان هاست . 

كالبد روح جمعي مانند آينه ي مقعري است كه هر تشعشع شعوري كه به آن تابيده مي شود بازتاب آن را 
ع شده در نه تنها به همه ي انسان ها ، بلكه به كل هستي نيز مي تاباند . با اين تعريف تمامي تشعشعات ساط

  تمامي چرخه اثراتي خواهد گذاشت.
از ابتداي خلقت بشر تا به اين لحظه شعور تمام وقايع و تشعشعات در حافظه جمعي ثبت گرديده است و 
هر لحظه به كالبد روح جمعي تابانيده مي شود. بنابراين روح جمعي نه تنها تشعشعات حال حاضر بشريت 

ن ها سال شعور ساطع شده را نيز بازتاب مي دهد. براي مثال بشر اوليه را باز مي تاباند بلكه ماحصل ميليو
در تاريكي مورد هجوم و حمله حيوانات وحشي قرار مي گرفت و به همين دليل همواره از تاريكي واهمه و 
وحشت داشت، امروزه در تاريكي خطري براي بشر وجود ندارد اما بشر هنوز در ناخودآگاهي خود از 



 
 2 نسخه  –دوره شش  –گروه آموزش مجازی عرفان حلقه  3

 

ه دارد، اين موضوع به دليل حافظه روح جمعي بشر است. نوازاداني كه هم اكنون متولد مي تاريكي واهم
  شوند در ناخودآگاهي جمعي خود، بسياري از اطالعات و دروس گذشته بشر را دريافت مي كنند.

آ نها  ي ي تعالي همه آنها را درجه كمال هستند كه ميانگين رشد و كريپ كيي انسا نها مانند سلو لهاي  همه
  كنيم و طور جمعي پرواز مي پرندگاني هستيم كه در يك تور بسته، به مانند ي ما كند. يعني همه تعيين مي

همواره ارتفاع پرواز  پرواز، اوج گرفتن، به هماهنگي براي رسيدن به اين مقصود نيازمنديم. در اين براي
  است و امكان رهايي از تور نيز وجود ندارد. رتأثيرگذا ترين پرنده، بر حد اوج گرفتن باالترين پرنده پايين

گوناگون وجود او هستند.  اي از اجزاي مختلفي است كه بعضي از آ نها كالبدهاي ههر انساني مجموع
ي انسا نها مشترك بوده،  ههستي است، بين هم ترين كالبد هر يك از ما كه به وسعت جهان وسيعبنابراين 
ي احساسات و ادراكات بشر در  هكند. برآيند هم يي ما ايفاي نقش م ههم ي روح واحدي براي هبه منزل

يدهد. يك سالك نشان م انعكاس دارد و سطح رشد كيفي جمعيت جهاني انسا نها را روح جمعي اين
خواهد بود و تنها با  گرانيگرفتار محدوديت سطح تعالي د هرچقدر هم كه در سير عرفاني خود موفق باشد،

  .تواند بيشتر و بيشتر اوج بگيرد مي يروح جمع يفكي يهمنوعان خود و ارتقا يكمك به رشد معرفت
دارد؛  انهيجو ي منفعت ريشه يك با ذكر اين داليل، به نظر برسد كه دعوت سالك به حركت همگاني، شايد

را رسد كه نه تنها خود را در ديگران و ديگران  به دركي مي عرفاني اما حقيقت اين است كه فرد، در حركت
جمعي بر  دسته حركت دهد. به اين ترتيب، قانون بيند، بلكه در عمل، آ نها را به خود ترجيح مي يم در خود

 شود. رعايت مي يعرفان يمبناي

  
 مفهوم ذهن كيهاني و ذهن اشتراكي : -3

ي اتصال براي انجام حلقه فرادرماني، فرادرمانگر مستقيما از خداوند درخواست بهبود بيمار را دارد (در تمام
ها در خواست مستقيم از خداوند صورت مي گيرد، نه از هوشمندي)(قانون فاستقيموا اليه). متاسفانه يكي از 
اشتباهاتي كه سهوا در مجموعه وارد شده است، گفتن اين عبارت است كه بيمار خود را به هوشمندي 

ريم و اين خداوند است كه از طريق سپردم. در صورتي كه اين جمله غلط است و ما بيمار را به خدا مي سپا
  هوشمندي اذن خود را جاري مي كند و هرگز به طور مستقيم پاسخ انسان را نمي دهد. 

اما جاري شدن اذن خداوند توسط هوشمندي، تابع قوانيني است. جاري شدن اذن هوشمندي براي درمان 
ال اگر همه بيماران درمان شوند، اين بيمار  از كانال ذهن اكوسيستم (ذهن كيهاني)مي گذرد . به طور مث

خالف قوانين اكوسيستم است و نظم اكوسيستم به هم مي ريزد. زيرا در دل خود اكوسيستم همواره قوانيني 
جاري و حاكم است مثل قانون تغيير (شامل تولد و مرگ و نيز موتاسيون) و ... و اين قوانين نمي تواند نقض 

  گردند. 
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رند. براي مثال لقه هستند يا به اصطالح صاحب نظاست كه صاحب حذهن اشتركي خاص مختص به كساني 

 حب حلقه و صاحب نظرصا ،پس از مكتوب نمودن سوگند نامه و دريافت حفاظت هر فرد در دوره ي يك،
است يعني خود در زمينه فرادرماني براي او برقرار و ذهن اشتراكي خاص  در زمينه حلقه فرادرماني است

كيهاني (اتصال فرد جاري كننده ارتباط است. به افرادي كه عالوه بر قابليت دريافت اطالعات از اينترنت 
  (يعني مي توانند ديگران را به هوشمندي اتصال دهند)رندقابليت ارسال ديتا و اطالعات را نيز داگيرنده ها) 

ذهن اشتراكي عام مختص كساني ست كه تنها مي توانند .افراد داراي ذهن اشتراكي خاص مي گوييم
يرند اما ويژه قرار مي گدريافت كنند. براي مثال تمام افرادي كه در اتصال كيهاني را از اينترنت  اتصاالتي

، وجود ارتباط ويژهمكانيسم برقراري هستند.  جاري كنند داراي ذهن اشتراكي عام ل رانمي توانند اتصا
  همين ذهن اشتراكي عام مي باشد.

اما ذهن اشتراكي خاص، همانطور كه گفته شد، عالوه  با روح جمعي در ارتباط است بشر ذهن اشتراكي عام
  ر ارتباط است.بر روح جمعي، با شبكه شعور كيهاني (اينترنت كيهاني) نيز د

  با روح جمعي در ارتباط است                    ذهن اشتراكي عام  
  با روح جمعي و شبكه شعور كيهاني در ارتباط است           ذهن اشتراكي خاص       

  
ذهن اشتراكي خاص باعث ايجاد قابليت هايي در درمانگر مي گردد از جمله اين كه به محض ارسال 

براي  رسال اس ام اس و..حلقه (به صورت يك اثر فيزيكي مانند تماس تلفني، ا درخواست برقراري يك
براي مثال تلفن همراه وي خاموش است، حلقه يا حتي زماني كه درمانگر در دسترس نيست  )درمانگر

ذهن اشتراكي  از طريقكند. اين عمل مي مربوطه جاري مي شود و فرد حتي اثرات اسكن آن را نيز احساس 
حتي گذاشتن يك نقطه روي كاغذي كه وقوع مي پيوندد. به محض درخواست حلقه توسط فرد ( خاص به

) حلقه جاري مي گردد. براي مثال برگه هاي درخواست تشعشع كه در كالس ها مربوط به درمانگر است
كتوب نمايد حلقه ه محض اينكه فرد درخواست خود را مبراي درخواست حلقه هاي مختلف وجود دارد، ب

بخواند و... حال اين اثر فيزيكال مي تواند اري مي گرددو نيازي به اين نيست كه درمانگر ليست ها را ج
توضيح كامل براي درخواست يك حلقه خاص باشد و يا مي تواند به شكل يك نقطه، يك ضربدر و... به 

  منظور ارتباط مورد نظر باشد. 
چون درمانگر پيش از نظر به حلقه مي بايست ديتا و اطالعاتي را  8در دوره تنها در مورد حلقه درمان از طريق ذهن اشتراكي 

براي درمان بيماري ارسال كند بايد حتما درخواست به صورت كامل ذكر گردد و بهتر است درمانگر هرروز براي جاري كردن 
به طور كامل توضيح داده  8در دوره حلقه درمان از طريق ذهن اشتراكي، ديتاهاي خود را مشخص و به اين حلقه نظر اندازد. (

  .خواهد شد)
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  جلسه دوم
  حركت ادراكي –حركت ذاتي 

  اگر حركت يك قطار بر روي ريل راه آهن را تصور كنيم، سواالتي در اين زمينه پيش مي آيد : 
 آيا راننده قطار اختيار كشيدن ترمز قطار را دارد؟ پاسخ مثبت است - 

ده قطار مي توانند در اين مسير حركت، بهره هايي از زيبايي طبيعت اطراف ببرد و يا بدون توجه به آيا رانن - 
 طبيعت مسير خود را ادامه دهد؟ باز هم پاسخ مثبت است

  است؟ مختارپس آيا راننده قطار، 
  سوال ديگري مطرح مي شود : 

ارج كند و مسير ديگري را طي كند؟ پاسخ آيا راننده قطار مي تواند از مسير تعيين شده ريل، قطار را خ - 
  است مسير ريل را طي كند. مجبورمنفي است. راننده قطار 

مي توان اين نتيجه را گرفت كه كميت حركت قطار روي ريل، براي راننده قطار در طول مسير جبر است اما كيفيت 
  اين حركت، به اختيار اوست.

   و انا اليه راجعون تعميم مي دهيم:حال اين مثال را به حركت آدم در چرخه انا هللا
همانطور كه قبال بحث شده است ، منظور از ارض، بستر است؛ » ارض «در  نيو جانش فهيخل ي هخداوند قرار دهند

جركت انا هللا و انا اليه راجعون مي باشد (مسير چرخه) و منظور فقط كره زمين نيست. چرا كه اگر فردي به روي كره 
  هم در ارض خدا قرار دارد . زندگي قبلي و بعدي هم در ارض اوست. ماه هم برود باز 

 يرا در بهشت آدمخداوند  همانطور كه در دوره هاي قبل بحث شده است، در ابتداي چرخه انا هللا و انا اليه راجعون،  اما
  (به علت ناآگاهي آدم) شدن در آن وجود ندارد فهيكه امكان خل دهد يسكونت مسمبوليك 

قرار دادن او در  نيجانش يبرا خداوند مياست و تصمسمبوليك شدن به درخت  كياو در ارض، نزد ينيه جانشرا تنها
  .آدم و عالم است نشيدر آفر ياله ياز طراح يبخش(بهشت ناآگاهي)  بهشت نيكه خروج از ا دهد ينشان م ارض

 كلاز اسماء  يو برخوردار خود الآشكار كردن كم ياست كه آدم برا ي، سرآغاز جهان دوقطبناآگاهي بهشت نيا
به حركت در حركت را آغاز كرد.  ل،يدل نيو به هم ماند يم متوقف در آن دياو قرار گرفته بود، نبا اريكه در اخت

  چرخه اناهللا و انااليه راجعون كه مبدا و مقصد مشخص است، حركت ذاتي گويند.
و  لوازم و ساختار و شود يمحسوب م )ارض( نهيزم اي نياست كه زم يري، مس)يذات حركت(حركت  نيبستر ا

 شده تعيين مسير در حركت انسان جهنم، از عبور از پس(زيرا كه  است )شجره(درخت  ،قيامتر آن تا بست دمانيچ

  .سازد (رجوع به جزوه دوره چهار) مي را آن خودش كه دهد مي ادامه بستري در را
كه پس  ستيمعنا ن نيكردن آن، به ا يسپر يآدم برا ي هياول ميو تصم رود يبه شمار م يجبر يحركت ،يذات حركت

او است و  اريبر اساس اخت(كيفيت حركت) حركت  ي هآن صر فنظر كند؛ اما نحو از از انتخاب و شروع حركت، بتواند
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 خود و عظمت آن خلقت به طرحنها، درخت و نقش آ ياجزا يعني ر،يمس يها هبه عالئم و نشان توجه الزم است با
  .ابديدست 

هولناك و زجرآور است. به  رسند، ينم قيحقا و به درك ستنديآشنا ن فهيوظ نيكه با ا يكسان يدرخت برا نيا بتيه
 نيا از شود، ياز تخلفات خود نسبت به آن آگاه مو  نديب يخود م يرو شيرا پ آن در جهنم كه انسان ل،يدل نيهم
  .شدك ياست، عذاب م نشده با آن مواجه يبه درستاز آن نداشته و  يدرك درست امت،ياز ق شيكه پ
 ي هلاما بدون ادراكات پ شود؛ يم يسپر درخت نيا يبا اجزا ييارويدر رو امت،يما تا قبل از ق اتيح ،يعبارت به

  . مينك ينم ينسبت به آن زندگ يو بر اساس آگاه مينيب يرا نم آن يصورت كل ،يعيعشق و به طور طب
كه در حشر است  ي همرحل نند،يب يخود م يرو شيانسا نها درخت را پ ي هكه در آن، هم يهگايجا نياول امت،يدر ق

 برند، يم يدر قبال آن پ خود مشاهده، به اشتباهات نيكه در آن، عالوه بر ا يگاهيو جادوره چهار بحث شده است و 
  .جهنم خواهد بود

 كيبا درخت و نزد يو تالق شودي م جدا او ريمس ازخداوند  يبازگشت درخت به سو ريورود انسان به بهشت، مس با
(الست  آخر چرخه شيكه فرد در آزما دهدي م رخ  يو در صورت يدوقطب جهاني  چرخه انيشدن به آن، فقط در پا

–در حقيقت، قصه اول  وارد نشود.(جنتي) وحدت را انتخاب نكند و به بهشت خاص خداوند  به وستنيپ ،بربكم)

  است. –پاسخ منفي به الست بربكم  –همان قصه آخر  –خروج از بهشت ناآگاهي  نزديك شدن به درخت و
مند  هشود، بهر ييابي روح هادي انجام م تجه كه با پيام هميشگي رب و »هدايت زمينه«تواند از  يانسان، همواره م

اما د. هدايت هستن شود كه مشتاق ينيز شامل حال كساني م "القدسح هدايت رو" ،شود. در طول مسير قبل از جهنم
اين است كه به  »هدايت شخصي «منظور از . القدس خواهد شد حجايگزين هدايت رو »هدايت شخصي« بهشت، در

رفته  بها، رفتهجوشد. با نوشيدن اين شرا ياهي و هدايت هر كسي از درون او مآگ هاي هاهللا، چشم حدليل پيوند با رو
 يبرا يست. بنابراين، بهشتيان،تبخش نرضاي ، شايسته و»در كثرت  بهشت«شود كه ماندن در  يحاصل م اين نتيجه

و  به وحدت نظر بيشتري ميرسند كردن، خلق ي ه ند و با هر گام به سمت جلو، دربارو يكاستن از كثرت به پيش م
 مسير عدن و رضوان (بهشت در وحدت) را طي مي كنند.

  چيست ؟حركت ادراكي اما 
  ست.احركت ادراكي  ، همانيني به سمت باطن بيني و ذات بينيارتقاء ديد ناظر از ظاهر ب

  است، ديد ظاهر بينببينيد داراي  تجليات را ظاهرياگر فردي تنها ظواهر و شكل 
را ديده و تمام هستي از ديد  ياروقتي شخصي در تمامي تجليات او را مي بيند و به هر طرف كه نگاه مي كند تنها روي 

ديد باطن مي رسد داراي ديد متعالي تري است. اين زاويه نگاه را  "وجه اهللا"و به درك  او عكس رخ يار مي گردد
  و تنها ظاهر را نمي بيند.كه به باطن هر چيز پي برده  ناميممي بين 
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 افتاد جام آينه در چو تو روي عكس

 افتاد خام طمع در مي پرتو از عارف

 كرد آينه در كه جلوه يك به تو روي حسن

 افتاد اوهام آيينه در نقش همه اين

 نمود كه مخالف نقش و مي عكس همه اين

 افتاد جام در كه ستا ساقي رخ فروغ يك

  اين نگاه كه حافظ تعريف كرده است و يا :
  ما در پياله عكس رخ يار ديده ايم

  اي بي خبر ز لذت شرب مدام 
  
  در حقيقت همان نگاه باطن بين است.ين شعر ا

ي بيند و همه ست كه فرد هر چيز را عدم ببيند يا به طور دقيق تر جز او چيزديگري را نماه زماني اما متعالي ترين نگا
  مي ناميم . "ديد ذات بين"ديدن ذات است و اين نگاه را » ال اله اال اهللا«و اين درك حقيقي  چيز از ديد او مجاز است

ه نگاه باطن بين ، و نگاه باطن بين به نگاه ذات بين كه به تبديل نگاه ظاهر بين ب؛  يعني كمال ، يعني ارتقاء ديد ناظر
  .مي گوييمحركت ادراكي آن 

حركت ادراكي اصال زمان بر نيست و در كسري از ثانيه براي يك نفر مي تواند اتفاق بيافتد، حتي در ثانيه اي قبل از 
  مرگ ... برعكس حركت ذاتي كه مرحله به مرحله و فاز به فاز مي باشد.

  
  زخ و فلسفه خلقت آنبر

با كالبد ذهني خود وارد برزخ مي شود و به همين  ،پس از مرگ از اين جهان، انسان از ميان كالبد هاي شناخته شده
  ياد  مي كنيم.» كالبد ذهني «دليل، در اين مرحله از او با عنوان 

، حاضر است , ولي همچنان زمان براي در برزخ ، كالبد ذهني ، بر مكان اشراف دارد و هر زمان در هر جا كه بخواهد
(البته به اين  او همان كميتي را دارد كه پيش از مرگ داشته است. از اين نظر مي گوييم كه اين برزخ فرا مكان است

ن ابعاد زمان و تضاد معناست كه خود كالبد ذهني فرامكان شده است، اما كماكان در عالم مكان قرار دارد)، اما در آ
  وجود دارد.

در همه ي مراحل (در بستر چرخه ي جهان دو قطبي ) همواره دو كشش وجود دارد كه يكي به سمت جلو و ديگري 
به سمت عقب است . آنچه بر كشش به سمت جلو اثر مثبت دارد دانش كمال است . كساني كه از اين دانش بهره ي 

» رب « بازگشت ، در جا زدن را ترجيح  مي دهند. الزم را ندارند ، به پيش رفتن تمايل نشان نمي دهند و با ميل به 
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رشد و تعا
به خود معط
در زندگي
امكان وجو

اوآزمايش 
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ارتباط نيا
دست در م
كردند ، جل
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  جلسه سوم
   »بسم اهللا الرحمن الرحيم«مبحث مهم 

  اسم اعظم پيش ما باشد قديم                                                                       يعني بسم اهللا الرحمن الرحيم
اشيم كه اگر به اسم اسم اعظم خداوند است . شايد همگي شنيده ب بسم اهللا الرحمن الرحيماز ديدگاه عرفان حلقه 

اعظم خداوند دسترسي پيدا كنيم به تمام هستي دسترسي خواهيم داشت ، از ديدگاه عرفان حلقه هم اگر به درك 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم يا همان اسم اعظم خداوند برسيم درك تمام هستي را با خود به همراه خواهيم داشت .

  رحمان 
  تعريف كرديم .   رحمت خاص الهيا ر رحيمو   رحمت عام الهيرا  رحمان

به سمت خداوند است ، مانند كوهنوردي كه مي خواهد به كوه برود و مي  تسهيالت حركترحمان يا رحمت عام الهي 
  .  شودرا دريافت كند كه حركت او آسان تر حاوي تسهيالت سفر كوله پشتي يك تواند پايين كوه 

  .است و براي همه ي انسان هاست  اختياريشود كه  عام بودن از آن جهت به رحمانيت اطالق مي
  عشق يكسان ناز درويش و توانگر مي كشد                                       اين ترازو سنگ و گوهر را برابر مي كشد
با و در چند جمله ي ابتدايي  پيش گفتار كتاب انسان از منظري ديگر ، استاد طاهري نازنين رحمانيت را به طرز زي

  شيوايي بيان كرده اند : 
انسان موجودي نيست كه در اسفل السافلين تنها و بي كس رها شده باشد . با توجه به اينكه نقشه ي خلقت بر اساس 
طرح و برنامه ي حساب شده اي آغاز گشته و تصور كار بدون طرح و برنامه ، عبث و بيهوده از سوي خداوند ، محال 

انسان نيز به دنبال هدف و نقشه ي عظيمي آغاز گشته و مسير خود را طي مي كند و اين است ، لذا خلقت و حركت 
حركت ، فقط لج و لجبازي بين خدا و شيطان نبوده و هدف بزرگي را دنبال مي كند و آن ، رسيدن انسان به كمال و 

شده است ، كه اين تسهيالت  تعالي است . براي تحقق اين حركت ، تسهيالتي از جانب خداوند براي انسان پيش بيني
  قابل بحث و بررسي هستند .  رحمت عام الهيدر چارچوب 

  بدون كمك گرفتن از رحمت عام خداوند ، انسان نمي تواند پا را از حدي فراتر بگذارد :
  به جايي نرسد كس به توانايي خويش                                   اال تو چراغ رحمتش داري پيش

راه پر فراز و نشيب ، لطف او همواره شامل حال انسان بوده و خواهد بود و بدون اين لطف و مرحمت ، بسيار در اين 
  بعيد است كه انسان بتواند از اين ورطه نجات پيدا كند : 

  دام سخت است مگر يار شود لطف خدا                                ورنه آدم نبرد صرفه ز شيطان رجيم
  مورد حافظ به اين نكته اشاره داد كه انسان بدون لظف الهي نمي تواند به حد اعالي كمال  برسد :در اين 

  ما بدان مقصد عالي نتوانيم رسيد                                      هم مگر پيش نهد لطف شما گامي چند
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ه كسي بر آن چنگ بيندازد و بخواهد خداوند براي صعود انسان ، ريسمان رحمت خود را آويزان كرده است ، تا چ
  خود را باال بكشد و چه كسي طالب اين لطف باشد ؟

  ف خداوند حد و اندازه اي ندارد ، ولي انسان ظرفيت بهره برداري از اين همه لطف را ندارد :لط
  جام بود شراب لطف خداوند را كراني نيست                                   وگر كرانه مي نمايد ، قصور

به اختيار خود از آنها استفاده ، تا هر كسي  به سوي انسان روان گشته استكه از جانب خداوند  حلقه ها (حبل اهللا)يي
اختياري است و براي همه انسانها قرار گذاشته شده است، تا چه كسي ، كند از مصاديق رحمانيت عام الهي است

  مشتاق شود و از آن استفاده كند.
  رحيم
 رسيدن به خداوند است ، به طوري كه در همان ابتدا كه از او دور ضمانتيا  بيمه نامه ،يا رحمت خاص الهي رحيم

  انا هللا و انا اليه راجعون . شديم تضميني گذاشته شده است كه ما حتما به او مي رسيم.
(در مورد  .مي باشند دت خاص خداونممصاديق رحيميت يا رحاز  تمام قوانين حاكم بر جهان هستيو  جهنم و مرگ

  قوانين در صفحات آينده توضيح داده خواهد شد)
تعاريف باال در دوره هاي قبل نيز مورد بررسي قرار گرفته بود . اما در اينجا مي خواهيم، قبل از بررسي مفهوم بسم 

  اهللا، نگاهي دقيقتر به رحمان و رحيم داشته باشيم:
 نتيجه به را ارتباط و اتصال آن و دارد جريان الهي رحمت) جمعي يا رديف( خداوند با ارتباط و اتصال نوع هر در

 هستي ي همه به او عشق همان الهي رحمت. نيست جدا خدا با ارتباط انواع از هيچيك از الهي رحمت يعني. ميرساند
  .است گرفته بر در را چيز همه رحيميت، و رحمانيت خاصيت دو با كه است
 مي روزي خداوند تجليات به و شود مي) آفرينش( خدا تجلي موجب وقتي كه است يطيف دو كششي رحمت، و عشق

  .مي شود خوانده»  رحيميت« گرداند، مي باز او سوي به را آنها وقتي و گيرد مي نام»  رحمانيت« رساند،
 . شود مي محسوب او »بازدهش« رحيميت، و خداوند» دهش« رحمانيت، تعريف، اين اساس بر

 آ بازگرداندن با و است آورده پديد را وجود عوالم خود ي عاشقانه دم با (جهان هيچ قطبي)(عدم)،حق  مقدس ذات
 )ي نهايت ضد كمالب تا تنزل( هستي رفتن كاستي به رو از مانع كه كند ايجاد مي را بازگشت كشش خود، سوي به نها
  .كند مي حفظ را خلقت هدفمندي و شود مي
 اثر در مبدأ، سوي به آن بازگشت و رحمانيت اثر در ، چيز هر آمدن وجود به. دارد الدنب به رحيميتي رحمانيتي، هر

. است رحيميت از ناشي وجود، مبدأ سمت به كشش و رحمانيت از ناشي وجود، سمت به كشش يعني. است رحيميت
رد صحبت خواهد (به جزوه دوره هشت رجوع كنيد). در بحث عوالم به شكل بسيار كاملتر در دوره هشت در اين مو

  شد.
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در معنا اين به
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جزئ هر زيرا. د
ك دارد ثابتي ي
هس در خود ش
ب و دهند مي س

رسا دار عهده

ان و است مندي
دهد مي موزي

زی عرفان حلقه

دارد وجود نيز
وجودي اثر هي

نقش از و ندارد
انعكاس را وند

اختيار، و عشق

هوشم و عقل ي
رم و رمز و گي

روه آموزش مجاز

هرچيز  وجود
اله مخلوقات از

اختياري خود
خداو رحمانيت

ع خصوصيت و
.  

ي پايه بر ستي
پيچيدگي انسان

گر

و از اي لحظه ر
ا يك هر پس،
لقتخ در چيز
ر وجودبخش ر

دو با كه است 
.است مختار ود

هس اجزاي ي مه
ا وجود به شق،
  .ود

هر در دوسويه،
پ. گيرد مي ند
چ هيچ منظر، ن

اثر هستي زاي
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انسان فقط ن،
خو وجودي ثر

هم ساختار گر،
عش. است ردار

شو مي او سجود
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د نقش اين
خداو از را
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اجز ي همه

اند گذاشته
ميا اين در
ا بودن شر

  
ديگ بيان به
برخور نيز

س و بندگي
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 عنوان با ،
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 ي نتيجه 
 انسان بي،
 او رفتار و

 همچنين، 
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پيدا تحقق نيز 
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منجر بازدمش
ش معرض در د،

(كه در دو ست

سوي به )بد ه
قا دادن قرار با

خ اشتياق بناي
مي قرار آن ض
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م بنابراين،
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يك از يعني،
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 كه دارد تحقق خدا با او ارتباط و تصالا هر در (انتخابي) بازتابي غير روزي رساني نوعي و است خداوند رحيميت
  .رود مي شمار به او رحمانيت ي نتيجه

 نتيجه ،)بازدهش( هستي مبدأ سوي به بازگرداندن نقش ايفاي بر عالوه خداوند رحيميت كه همانطور ديگر، بيان به
 وجودبخشي نقش يايفا بر عالوه نيز خداوند رحمانيت كند، مي منعكس او به حتمي طور به را هركسي اشتياق ي
  ،)دهش(

  .كند مي جاري او درخواست نوع اساس بر را اتصالي صاحب هر آسماني روزي
 و باشد جاري همه براي تواند مي كه است اين آسماني رساني روزي نقش در خداوند رحمانيت ويژگيهاي از يكي

  آن بر...  و اخالق يالت،تحص اعتقادات، مذهب، مليت، نژاد، جنس، سن، از اعم فردي خصوصيات از هيچكدام
 در كه كسي و است امكانپذير هركسي براي خداوند با ارتباط و اتصال نتايج از مندي بهره بنابراين،. نيست تاثيرگذار

  .بود نخواهد نصيب بي او فراگير رحمت از بگيرد، قرار اتصال اين
 منحصر ي نتيجه و شود مي آشكار آن زا اي جلوه اتصالي، نوع هر در كه است اين خداوند رحمانيت ديگر خصوصيت

  نيز رحمانيت هاي حلقه آنها به كه( جمعي هاي حلقه و فردي لهاي اتصا تعداد دليل، همين به و دارد وجود فردي به
  .شد قائل حدي آنها براي توان نمي و است نهايت بي )گفت توان مي

  

  بسم اهللامفهوم 
  به نام خداوند ... 

  مي آيد اين است كه : آيا خداوند نامي دارد ؟مهمترين سوالي كه بوجود 
به دنبال مباحث گذشته ، ما در حال حاضر در جهان دوقطبي هستيم و جايگاه اهللا را در جهان تك قطبي تعريف 

ت به او نسبت مي دهيم ، جايي كه صفات مثبت و منفي در كنار يكديگر قرار مي اكرديم . جايي كه هم نام و هم صف
  يا اين خداي حقيقي است ؟ آيا خداي حقيقي نام دارد ؟ گيرند . اما آ

  گفته مي شود :از زبان شبان زماني 
  تو كجايي تا شوم من چاكرت                                                                     چارقت دوزم كنم شانه سرت

بود ، اما اگر حضرت موسي (ع) چنين تفكري راجع به  لقابل قبودر داستان موسي و شبان ، اين طرز تفكر براي شبان 
  زيرا كه ايشان به درك بي نيازي خداوند (اهللا الصمد) رسيدند..  مقبول نبودخداوند مي داشتند ، براي ايشان 

  ي واالتر از نام و صفات آشنا شويم. حال مي خواهيم با مفهوم
اند كه هيچ صفت و هيچ نامي ندارد (خداي حقيقي يا جهان ما را به درك خداوندي مي رس »سبحان اهللا عما يصفون«

هيچ قطبي) كه عرفا به آن عدم مي گويند و اين عدم ، به معني عدم درك ما از اوست و حتي خود واژه عدم و يا هيچ 
  قطبي هم اشتباه است.
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  اراي نامي است و نه داراي صفتي ...خدايي كه نه د
  يند                                                   به قدر فهم خويش هر كسي كند ادراكتو را آنچنان كه تويي هر نظر كجا ب

هيچ تعريفي از آن ، بلكه منظور اين است كه هيچ نيست  ،منظور از اين هيچ، يا  اين عدم به معناي نيستي نيست
نيستي يا خالء  ،است . منظور از اين عدمهمه چيز  ،. و بالعكس منظور از اين هيچ نداريم و نمي توانيم انجام دهيم

نيست ، بلكه منظور همه چيز مي باشد ، اما همانطور كه گفته شد حتي نمي توان گفت همه چيز و حتي نمي توان گفت 
  خالء .

  شامل دو بخش مي باشد : هستاز ديدگاه عرفان حلقه 
  (وجود) (هستي) هست قابل تعريف - 
  ن هيچ قطبي)(عدم)(جها هست غير قابل تعريف - 
 نمي است، بشري توصيف و تعريف از فراتر الهي ذات و نيست ممكن خداوند مقدس ذات درك كه جهت اين از 

 و دارند وجود او تجليات كه جهت آن از اما بشناسيم؛ را آن توانيم مي ما كه دارد وجودي و هستي كه گفت توان
 دارد؛ وجود خداوند، مقدس ذات بنابراين،. دارد وجود و هست او كه شود مي دتاكي اوست، از اي سايه ها آن وجود

  .است متفاوتبه كلي  شناسد، مي انسان كه بودني با او بودن اما
 هيچ ممكن، حد تا كه كرد استفاده»  قطبي هيچ« و»  عدم« هاي واژه از قراردادي طور به توان مي او به اشاره براي پس

  ادراك قابل و ندارد نشان و نام كه است هستي قطبي، هيچ از ورمنظ ترتيب، اين به. نكند تداعي را صفتي
  .نيست تعريف و

  وجود به جان جهان آمد عدم آن عشق ز   بربود ما هست كه را عدمي آن سپاس
  افزود وجود او از آمد چو كه عدم زهي     گردد كم وجود آيد عدم كجا هر به

  » موالنا «
منظور جهان تك  تعريف، قابل هست و نيست توصيف و درك قابل كه است خداوند ذات تعريف، قابل غير هست

  .قطبي و جهانهاي پايين تر است (رجوع به دوره هشت)
 جهان نيز آن خود و است شده متجلي ديگري از ها آن از كدام هر كه دارد وجود زيادي هاي جهان هستي، در

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

در مباحث قبلي گفته شد كه به هر سو كه نگاه كنيم، وجه اهللا و عكس رخ يار است؛ از طرفي، هر تجلي و هر وجه او، 
  نامي دارد ( در حاليكه او بي نام است) ؛ پس به نوعي هر نام، نام عكس رخ اوست و اشارتي است به او. 

پس اسماء الهي همه نامهايي است (منظور تجليات او) .ديگر هر نام، نام اوست .  منظرياست و از او بي نام  منظري،از 
  قرار مي گيرند و اشارتي هستند به بي نامي او...  "هست قابل تعريف"كه در 
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به عبارتيوييم .

   زمان
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ز اين ، در دوره
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زمان كاهش
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ر يك روستا شايد براي آوردن يك كوزه آب  يا انجام امور مختلف مسافت طوالني بايد طي شود و به تبع آن زمان د
ن امور خيلي سريع صورت مي پذيرد ، مثال دسترسي اي شهر انجام همه زيادي هم صرف مي شود ، در صورتي كه در

به آب با باز كردن يك شير انجام مي پذيرد يا خيلي از امور با يك تماس تلفني انجام مي شود و در اين صورت در 
يي زماني كه در روستاها صرفه جو مي بينيم، در حالي كه  مشاهده شودبايد صرفه جويي در زمان قاعدتا شهر ها 

  بيشتر است .
 پيشرفتزمان يكي از مسائلي است كه با  ركت را از خيلي چيزها برده است كهشايد بار ها شنيده ايم كه مدرنيته ب

  بركت آن كمتر مي شود . و افزايش هيجانات شهرنشيني، مدرنيته 
ت به زمان حس ديكتاتوري داريم و زمان از طرفي ديگر نيز با ما سر ناسازگاري دارد . اغلب اوقات ما انسان ها نسب

زمان هم نسبت به اين حس ديكتاتوري عكس العمل عكس دارد ، به صورتي كه اغلب يا به زمان مي گوييم بگذر يا  
  مي گوييم نگذر !

زود سپري شدن را طلب مي كند و  ،به عنوان مثال يك زنداني كه بايد مدت طوالني در زندان بماند ، هميشه از زمان
س براي او زمان  بسيار بسيار طوالني طي مي شود ، اما اگر به همان زنداني بگويند كه يك هفته ي ديگر زمان به عك

بر عكس ميل او به سرعت طي خواهد  مدت، آن و او بخواهد آن يكهفته طوالني شود اجراي حكم اعدام او خواهد بود
  شد .

گذارد نسبت به او حس ديكتاتوري داشته  ، يكي اينكه نميپس زمان از دوجهت با ما انسان ها سر ناسازگاري دارد 
  .و افزايش هيجاناتباشيم ، و ديگري بحث بي بركت شدن آن با پيشرفت مدرنيته 

حلقه همفازي با زمان، ايجاد درك آشتي با زمان است . درك عدم ديكتاتوري نسبت زمان ..... درك اينكه نه تمايلي 
 ي به كند گذشتن زمان ....به سريع گذشتن باشد و نه تمايل

  نام ديگر اين حلقه صبر است ، صبر يعني هم فازي با زمان و صابر كسي است كه با زمان به آشتي رسيده است . 
  اما مفهوم ان اهللا مع الصابرين چيست ؟

از زمان حال عقبتر ، مانند اين است كه در حال كشيدن زمان به عقب هستم ، و  دبگذر بخواهيم زمان كندتر وقتي
حال هل دادن زمان به جلو هستيم و ، مانند اين است كه در  خواهيم بود. وقتي هم كه بخواهيم زمان سريعتر بگذرد

  انگار در حال كشيدن خود به سمت جلو نسبت به زمان حال هستيم.
ي آگاهي دريافت مي كنيم كه و ما نيز زمان آگاهي فقط در زمان حال مي آيداصل مهمي وجود دارد و آن اين است كه 

  صابر باشيم و در زمان حال باشيم .
هايي را احساس نكرده اند مي تواند عدم همفازي با  آگاهيدوره شش تا كه برخي دانشجويان حتي  ييكي از داليل
  زمان باشد.
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ربوط به خود اين ارتباط، از جمله ارتباطاتي است كه دانشجويان هميشه بايد نظري به آن بياندازند و فقط م
  دانشجويان است و قابل تفويض توسط دانشجو به ديگران نيست.
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  جلسه چھارم
  ارتباط ذهن بي ذهني

  مكان و سر تا قدم مكانش روحيست بي      نشان و ما غرقه در نشانش وحيست بير
  تا بخواني يك لحظه اي مخوانشخواهي كه تا بيابي يك لحظه اي مجويش                                         خواهي كه 

  چون در نهانش جويي دوري ز آشكارش                                          چو ز آشكار جويي محجوبي از نهانش
  چون ز  آشكار و پنهان بيرون شدي به برهان                                   پاها دراز كن خوش مي خسب در پناهش

  
  يست ؟ اين كه مي گويد تا زماني كه به دنبال او خواهيم بود او را نخواهيم يافت چه مفهومي دارد ؟منظور اين شعر چ

در وادي خودشناسي و خداشناسي،  از زماني به بعد با مشكلي مواجه خواهيم شد . به عنوان مثال از كودكي واژه هايي 
خداي بيرون يا ... . اما از جايي به بعد اين سوال را در ذهن ما گذاشته اند مثل خداي آسمان ها يا خداي درون يا 

  مطرح مي شود كه آيا خداي آسمان ها معني دارد ؟ مگر خداوند در آسمان است ؟ 
چرا هر زماني كه مي خواهيم با او صحبت كنيم باال را نگاه مي كنيم ؟ آيا تا بحال به اين موضوع فكر كرده ايم كه 

 و مناجات با خدا به پايين نگاه نكرده ايم ؟  چرا حتي براي يك بار هنگام صحبت

آيا اين خدايي كه در آسمان ها به دنبال او مي گرديم،  خداي حقيقي است يا خداي زاييده ي ذهن ما ؟ بعضي ديگر 
  مي گويند خداي زمين ... دگر بار اين سوال مطرح مي شود كه آيا خدا در آسمان نيست ؟

ر اين باور تاكيد مي كنند كه خدا در درون توست ... آيا خدا در بيرون نيست و در بعضي از  مكاتب آسياي شرقي ب
  ققط در درون است ؟ همچنين اگر بگويييم خداي بيرون ... آيا خدا در درون ما وجود ندارد ؟

كه از رگ  فاينما تولو فثم وجه اهللا ، از طرفي او در تمامي كائنات وجود دارد و از طرفي ديگر خود خداوند مي فرمايد
  گردن به همه ي ما نزديك تر است .

با اين وجود چرا براي او جهت تعريف مي كنيم ؟ اين ها باورها يا چارچوب هاي ذهني ما هستند كه به جهت تعاليمي 
  كه از كودكي ديده ايم در ناخودآگاه هريك از ما حك شده اند .

  
  نه اي تفرقه را يگانه كنده به كفم  يگا      كار تو است ساقيا دفع دويي بيا بيا

  انه كنيبي وطني است قبله گه در عدم آش  شش جهت است اين وطن قبله در او يكي مجوي 
  

  ؟ ....Godاز طرفي ديگر، خدا را به چه نامي بخوانيم؟ اهللا؟ خدا؟ 
اي را  پارچه پارچهخداي ما با جهت قائل شدن براي خداوند يا خواندن او با نام هايي مانند خداي آسمان ها و يا ... ، 

  (رب السموات واالرض) است . خداي حقيقي خداي يكپارچهتعريف مي كنيم ، اين در حالي است كه 
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زماني كه خداوند متعال يكپارچه است ، پس همه ي تجليات او هم يكپارچه است و اين ما هستيم كه با چارچوب هاي 
  نيم .ذهني خود هم خدا و هم تجليات خدا را پارچه پارچه مي ك

  همين است . پارچه پارچه كردن خداوند و تجليات او .... شركيكي از مفاهيم 
از اين منظر، سير آفاق و سير انفس هم بي معني مي شود. وقتي كالبدي به وسعت همه هستي داريم، انفس كجاست 

  كرده ايم و آفاق كجا؟ .... با گفتن سير آفاق و سير انفس باز هم شروع به پارچه پارچه كردن وجود
 H2Oرا در نظر بگيريد كه در اقيانوسي  پهناور شناور است ، حال تصور كنيد كه اين مولكول  H2Oيك مولكول 

  فرياد برآورد كه آب كجاست ؟ اقيانوس كجاست ؟
در آن  H2Oحال عالمي را تصور كنيد كه كه تماما پوشيده شده است از اقيانوسي بي كران و بي انتها ، و يك مولكول 

  است ، اين غوطه وري بدان معناست كه اين دو در هم ادغام اند و جداي از يكديگر نيستند . غوطه ور
  طره درياست ، اگر با درياست ... ق

  غوطه وري  = ادغام در مورد ملكول آب و اقيانوس،
ت و دائما اين را در نظر بگيريد كه دائما براي پيدا كردن اقيانوس در حال گشتن اس H2Oبا اين وجود مولكول 

  سوال را مي پرسد كه كجا بايد به دنبال اقيانوس باشم ؟
پاسخي كه خواهد شنيد اين است كه : اگر خواهان پيدا كردن اقيانوس هستي ، پس به دنبال آن مگرد . ما نيز تا 

چه چيزي باشم را صدا كنيم يا به دنبال  كسيزماني كه اين سوال را كنيم كه خدا كجاست ؟ در اشتباه هستيم .چه 
آيا تفكيكي ببين مخلوق و  و اقيانوس وجود دارد ؟ H2Oزماني كه در او غرق هستيم .آيا تفكيكي مابين مولكول 

  ؟خالق وجود دارد

  جاني و دلي اي دل و جانم همه تو      اي زندگي و تن و توانم همه تو
  من نيست شدم در تو، از آنم همه تو      تو هستي من شدي از آني همه من 

  
درك بيت دوم موالنا، درك وحدت هستي و وحدت وجود است . وحدتي كه هرگز خالق را نمي توان از مخلوق جدا و 

  منفك كرد.
همه وجود، در او غوطه است . همه چيز با او ادغام بلكه  ق و مخلوق از يكديگر جدا نيستند از ديدگاه عرفان حلقه خال

   است .
  االرضما في السماوات و ما في هللا يسبح 

است. به اين منظور كه هر آنچه در آسمان ها و  غوطه وري و شناور بودندر زبان عربي سبح  يكي از معاني كلمه ي 
ادغام است . با اين ديدگاه خالق و مخلوق از يكديگر تفكيك پذيد نيستند به غوطه ور است. در او زمين است در او 

  ق را در طرفي ديگر قرار داد .طوري كه نمي توان خالق را در يك طرف و مخلو
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يك قطره از دريا ، هم دريا هست و هم دريا نيست ، نوري كه از خورشيد تابيده مي شود ، هم جزء خورشيد هست و 
  هم جزء او نيست .

   
  نيست جدا و هست جدا مهر از كه نور چون
  نيست خدا و هست خدا آيات همه عالم
  اوئيم هم و اوئيم نه و حقيم پرتو ما
  نيست جدا و هست جدا مهر از كه نور نچو
  است غيبي شاهد گه جلوه نگري جا هر
  نيست كجا و هست كجا گفت نتوان را او
  را خود صورت اگر بينيد آينه در
  نيست شما و هست شما نهيآي صورت آن
  بحقيقت را نما هست نيستي اين
  نيست بقا و هست بقا تو و ما ي ديده در
  

يگر صدا كردن او بي معني مي شود ، چرا كه صدا كردن براي دو عنصر جدا از هم مصداق با بيان كردن اين تعريف د
  صدا نكردن هم بي معني است .  دارد .

  خواهي كه تا بيابي يك لحظه اي مجويش....
اما با اين ذهن خود چگونه به درك اين موضوع برسيم ؟ چرا كه ذهن ما به طور ناخود آگاه خالق و مخلوق را تفكيك 

  ما هنوز براي صدا كردن خدا، آسمان را مي بينيم. مي كند.
از  يدر جلسه ي پيش از اين تعريف جديدي از مبحث كفر ارائه كرديم . در اين جلسه قصد آن را داريم تا تعريف

  ارائه دهيم . شركمبحث 
  . پارچه پارچه كردن خداوند يا تجليات او  يعني شرك

  خداي آسمان ها يا خداي زمين ، خداي درون يا خداي بيرون مشرك شده ايم . با اين تعريف در صورتي كه بگوييم
  در صورتي كه بگوييم سير آفاق يا سير انفس مشرك شده ايم . مگر آفاق و انفسي وجود دارد ؟

  ن پاكيزه تر نبود كالميجهان انسان شد و انسان جهاني                                                                      از اي
  مگر درون و بيرون تفكيك پذيري وجود دارد ؟ كجا آفاق است و كجا انفس ؟.

آشنا شديم و شناختيم كه خداي وسيله خداي ساخته و پرداخته  خداي هدفو  خداي وسيلهدر دوره ي دو با تعريف 
  خداي حقيقي نيست .  ي ذهن ماست ، و
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روبرو شديم . اگر خداي پارچه پارچه را صدا  خداي يكپارچهو  ارچه پارچهخداي پحال در دوره ي شش با تعريف 
، اگر در آسمان ها به دنبال و ساخته ذهن ماست. خداي حقيقي خداي يكپارچه استن خداي حقيقي نيست يبزنيم ، ا

  خدا باشيم به هيچ عنوان جوابي از او دريافت نحواهيم كرد .
  وان نيست از اين دو قسم ، شب خوش بادت                                              جز هستي و نيستي نمي داني تو      

  
  پس حتي نمي توانيم بگوييم هست يا نيست . چرا كه هم هست و هم نيست و در عين حال نه هست و نه نيست .

  .هنگامي كه بگوييم هست او را در برابر نيست قرار داده ايم 
تجليات به دنبال او هستيم ، از حقيقت به دور خواهيم بود ، همچنين اگر بگوييم در نهان به اگر زماني بگوييم در 

  دنبال اوييم باز در اشتباه خواهيم بود .
  

از دوره ي شش به بعد اگر چنين تصوري از خداوند به همراه ما باشد ، نمي توانيم به درستي پيش برويم ، چرا كه 
  د كه با چارچوب هاي ذهني ما همخواني ندارند .حلقه هايي را تجربه خواهيم كر

  ذهن ما سد هايي را در برابر مان قرار مي دهد كه همان چارچوب هاي ذهني مان هستند . 
تا بتوانيم  ،كه تمامي چارچوب هاي ذهني مان را بشكنداست از حلقه هاي رحمانيت خداوند  حلقه ذهن بي ذهني، 

  گوشه اي از آن حقيقت را بچشيم .
  نيست . ما اين حلقه آهسته آهسته مي خواهيم به درك به نام بي نام او برسيم . نامي كه ناب

  مي خواهيم به درك صفت بي صفتي او برسيم .صفتي كه صفت نيست .
  . .ذهني كه ذهن نيست  مي باشد . ذهن بي ذهندرك اين موضوع نيازمند يك 

  مي رسيم .  شاهددرك مفهوم به  تازه بعد از شش دوره،در ارتباط ذهن بي ذهني ،
از دوره ي يك با واژه ي شاهد آشنا شديم ، اما هميشه با اين سوال مواجه مي شديم كه نظاره گر چه چيزي بايد 

  باشيم؟
  در ارتباط ذهن بي ذهني به اين درك خواهيم رسيد كه شاهد هيچ باشيم ، به اين مفهوم كه شاهد همه چيز هستيم .

صد به شكار رفتن را دارد ، از شب قبل اشتياق فراواني دارد ، حتي تا به حدي كه خواب به يك شكارچي زماني كه ق
ر نبايد خبري از آن ا زماني كه به شكارگاه مي رسد ديگچشمانش نمي آيد، (پول رايج دنياي عرفان اشتياق است) ، ام

تصورات ذهني خود از ين حال او منتظر اشتياق باشد ، چرا كه در اين صورت تمامي شكارها را فراري مي دهد . در ع
شكار نيست. چرا كه شايد تا به آن روز آهويي نديده باشد و يك تصور ذهني از آهو، او را فريب مي دهد و حال هر 

  آهويي از تير رس او رد شود، او شكارش نمي كند. 
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ي و ... داريم و با اين چارچوبهاي ما با چارچوبهاي ذهنيمان، تصورات ذهني خاصي از مفهوم آگاهي، از خدا، از هست
  غلط، آگاهي هاي ناب را درك نمي كنيم. 

شكار آگاهي باشيم ، امكان اين وجود دارد كه خيلي از آگاهي ها را از دست  در انتظاراگر با چارچوب هاي ذهني مان 
  خواهيم كرد ،  دريافت را به هر شكل، هر آگاهي  شكل پيش فرضي نباشيمبدهيم . اما در صورتي كه منتظر 

شاهدي كه نسبت به آنچه نظاره مي كند كامال بي طرف و پيش فرض  . ذهن بي ذهني ما را به مقام شاهد مي رساند
  ذهني ندارد.

  خواهد رساند . نظروم اط ذهن بي ذهني ما را به درك مفهاز سويي ديگر ارتب
نظر جايي در ال مكان ن بي ذهني معنا مي شود . با واژه نظر از دوره ي يك آشنا شده ايم ، اما نظر در ارتباط ذه

  الزمان و ال تضاد اتفاق مي افتد. 
.اما از امروز هر  كرديمهرچند كوتاه مي  قصداعالم كنيم ، يك  1زماني اگر مي خواستيم به عنوان مثال براي فردي +

كه اصال چيزي اعالم نمي  يد كرد ن بي ذهني اعالم كنيم . مشاهده خواهذه بارا  قصد اعالم داريم، آنحلقه اي كه 
كنيم ، هم اعالم مي شود و هم نمي شود ، يا به عبارتي به محض آنكه مي خواهم حلقه اي را اعالم كنم ، آن اعالم شده 

  است .
. هرچه كه دوره هاي مختلف را طي مي كرديم ، نظر ما كوتاه تر مي شد ،  مي شود. به عبارتي نظر ما نزديك به صفر 

  . به آن صفر برسداين دوره مي خواهيم كه نظر  ما  اما در
  آن نقطه ي خاموشي در حرف نمي گنجد                                                      بر طاق فراموشي بگزار كتاب اول

  
هتري جاري مي ربوط به خودمان مي باشد ، هرچه نظر كوتاه تر باشد ، حلقه با كيفيت بيشتر و بدر حلقه ها يي كه م

مي توانيد حلقه هايي مثل قونيه، مثل همفازي كيهاني و ... را با ذهن بي ذهني اعالم كنيد . مي بينيد كه اين حلقه  شود .
  ها ، حتي نام خود را هم از دست مي دهند و در نزديك به صفر ثانيه با كيفيتي بسيار باالتر جاري مي شود

يماران ، چه با ذهن بي ذهني نظر به حلقه فرادرماني يا ... بيندازيم و چه مثل در مورد بنكته مهم اين است كه اما 
و در اين زمينه هيچ تفاوتي بين دو  دانشجوي دوره يك آنرا اعالم كنيم ، كار براي بيمار يكسان انجام مي شود ،

هاي باال اتفاق افتاده  درمانگر نيست (اين متاسفانه اشتباهي است كه بخاطر بحث ذهن بي ذهني بين دوستان دوره
   است و اين اشتباه كه فالن شخص چون بهتر نظر مي اندازد، اثر درمانيش بهتر است ... و اين اساسا غلط است).

  اما در مورد حلقه هايي كه مربوط به خودمان مي باشد هرچه نظر كوتاه تر باشد ، كيفيت  جاري شدن بهتر مي باشد .
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  جلسه پنجم
 

  چرخه ي حاكم بر توليد مركب
گيري كره ي زمين  ، ميليارد ها سال براي به وجود  پس از اينكه پديده ي بيگ بنگ به وقوع پيوست و پس ازشكل

به وسيله (مبدل شعوري)  Sub-DNAآمدن اولين موجود زنده كه داراي شعور حيات باشد سپري شد. تا راكتور 
  را براي اولين تك سلولي جاري كند و حيات روي كره زمين شكل بگيرد. ، نيروي حياتحيات شعور

ي گونه ها ازتكثيرهمين تك سلولي اوليه به وجود آمدند و در طي سال ها گونه هاي تمام حيات روي كره زمين، تمام
  مختلفي به وجود آمدند.

يك تك سلولي حتي اگر ميليارد ها بار نيز تكثير شود بازهم سلول ايجاد شده همانند همان سلول اوليه است. اما 
  ند؟چطور ممكن است گونه هاي مختلف و متنوع جانداران به وجود آمد

تغيير شكل دهند برنامه ريزي و شرح وظبفه يك سلول  DNAسازنده يك  بازهاي آلي: وقتي تاسيونوجهش يا م
ز هاي آلي ست. وقتي طي يك تكثير، تغيير خواهد كرد. جهش در كروموزوم به معني جا به جايي مولكول هاي با

سيون باعث به اتوتاسيون گفته مي شود. موش يا مبه اين پديده جه بازهاي آلي به اشتباه (به ظاهر) كپي برداري شود
تاسيون بسيار وليارد ها سال گشته است. اين نوع ميوجود آمدن گونه هاي مختلف زيستي در كره ي زمين در طي م

  مندي اتفاق مي افتد. ي برنامه ريزي هاي اكوسيستم و هوشزمان بر است و ط
اري هايي از اين قبيل به دليل تنفس گاز هاي آالينده و جهش زا وقتي كسي مبتال به سرطان، ديابت و بيماز طرفي، 

مي گردد اين نوع جهش  پروتئينهاتاسيون در سلول هاي فرد موجب پركاري و تغييرات ومي گردد نيز پديده ي م
  زمان بر نبوده و در جهت تخريب است.

    :پس دو نوع جهش داريم 
  )اكوسيستم در جهت بقا طبق برنامه ريزي –(زمان بر است    جهش مثبت 
 طبق برنامه ريزي در جهت تخريب) –(آني رخ مي دهد   جهش منفي 

مثال وقتي روي يك . البته با دخالت هوشمندي (مثل جاري شدن حلقه فرادرماني) جهش مثبت مي تواند آني رخ دهد(
منتقل شده است) فرادرماني كار مي بيمار مبتال به ديابت با سابقه خانوادگي اين بيماري (كه بيماري به شكل ژنتيكي 

كنيم و فرد درمان مي شود، معتقديم كه نسلهاي بعد از او نيز مبتال به ديابت نخواهند شد و جهش مثبت در راستاي 
  اصالح ژن آن فرد نيز صورت مي گيرد).

راي گردن هاي كوتاهي كه از زرافه هاي ساليان پيش وجود دارد نشان مي دهد كه اولين زرافه ها دا آثاريبراي مثال 
بودند اما پس از گذشت سال ها براي آنكه بتوانند از برگ هاي درخت هاي بلند تغذيه كنند بايد روند جهش براي 

لياردها سال گردن زرافه ها بلند شد. و شايد در هر يآنها طوري پيش مي رفت كه گردن هايشان بلند شود. طي م
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  دليل متفاوت بودن چهره انسان ها

% 95تا  90، اين نتيجه حاصل مي شود كه ژرمنبراي مثال در مورد حيوانات، در شاخه ي سگ پس از  بررسي گونه 
  % درصد تفاوت باقي مانده را تنها صاحبانشان تشخيص مي دهند.5شباهت ظاهري وجود دارد و 

  اينقدر تفاوت ظاهري در چهره وجود دارد؟ هااز انسان نژاداما چرا در يك 
  چرا اين تنوع در انسانها چند هزار برابر بيشتر از تمام نسل هاي حيوانات است؟

  مي پردازيم: ايهشكل پدر اينجا به تعريف 
د، براي مثال دو دوقولوي همسان در ابتدا شكل پايه شان شبيه به هم است و هر چه سنشان مي سازشكل پايه را ژن 

باال تر مي رود، تفاوت هايشان بيشتر آشكار مي شود. در مورد انسان هنگامي كه شكل پايه شكل مي گيرد و مركب 
پايه مي شود، نفس شامل كالبد هاي مختلفي ست (كالبد رواني ، كالبد ايجاد مي شود، آ نگاه نفس سوار بر شكل 

ذهني، كالبد اختري و...) اين كالبد ذهني ست كه با شعور و اطالعاتي كه دارد بر شكل پايه اثر مي گذارد و به نوعي 
  آن را تراش مي دهد و به فرمي كه مي خواهد شكل مي دهد.

نگليسم) مثال سندرم داون يا پديده ي مكب قطع شود يا دچار اختالل گردد (به هر شكلي ارتباط كالبد ذهني با مر
نگل ست كه يك مونگل آفريقايي با يك مشكل ظاهري فرد به شكل پايه نزديك تر باقي مي ماند. به همين دليل ا

تقريبا شبيه به ا ژاپني و با يك مونگل در استراليا و...همه شبيه يكديگر هستند. در نتيجه شكل پايه همه ي انسان ه
% نيست زيرا كالبد ذهني هر كدام اثرات اندكي 100نگل ها ست.البته اين شبا هت بين مونگل ها در سراسر جهان م

  بر شكل پايه دارد.
يك موتاسيون ژنتيكي مي تواند منجر به قطع ارتباط كالبد ذهني با شكل پايه شود كه باعث بر هم خوردن آنتن ها 

  دريافت كند و به شكل پايه ارسال نمايد. از ذهن د اطالعات راشده و فرد نمي توان
 2000به دليل همين تغييرات ژنتيكي، خود شكل پايه نيز درطول زمان در حال تغيير است. شكل پايه ي انسان هاي 

  سال پيش نيز با شكل پايه ي انسان هاي زمان حال متفاوت بوده است.
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  پا كسازي كانالها و چاكراها ارتباط
جذب كند و حيات را جاري نمايد، بخاطر  Sub‐DNAاين كه مركب انسان مي تواند نيروي حيات را توسط رآكتور 

  وجود شعور حيات است. عقلي پيشرفته كه اين رآكتور را ساخته و پرداخته و فعال مي كند.
ت، به نيروهاي ديگري نيز نياز دارد كه مجموعه آنها را نيروي كيهاني (سوخت ) اما مركب انسان عالوه بر نيروي حيا

  مي ناميم و خود قسمتهاي مختلفي دارد :
 كيهاني كه نيروي دارد به نام چاكراها وجود  مبدلهايي انسانها و حيوانات پيكره ي در  :كالبدي نيروي - 1

 كالبد فيزيكي، كالبد همچون بدهاي مختلفيكال براي استفاده قابل نيروي به را هستي جهان در جاري

 .مي شود ناميده "كالبدي نيروي" نيرو، اين كنند. مي تبديل... و ذهن كالبد روان، كالبد اختري،

 نيروي به را كيهاني نيروي نها و انسا حيوانات بدن مهاي اندا در خاصي انرژي مبدلهاي  :ارگاني نيروي - 2

 مورد سوزني طب در كه لهايي كانا .مي كنند تبديل و كليه و كبد و ...) ارگانها (مثل قلب در ه استفاد قابل

مي   ارگانها به مبدلها اين كه نيرويي .مبدلها هستند نوع اين از مي گيرند (كانالهاي مريدين)، قرار توجه
 .دارد نام "ارگاني نيروي"ميكند  تعادل ايجاد كانال هر به مرتبط اعضاي بين و دهند

 

  
  اينجا ما با سه نوع رآكتور (مبدل) آشنا شده ايم كه همگي از جنس شعور هستند : پس تا

  
  راكتورها:   

1- Sub-DNA              
كتور نيروي حيات را مي گيرد و مولكول هاي باز هاي آلي را كه مرده محسوب مي شوند اين رآ 

جه يك مركب ركه نياز دنيروي حيات زنده تبديل مي كند. اين رآكتور اي - ان- به رشته هاي دي
  .حقيقت اين راكتور از كار مي افتد  است را تامين مي كند. هنگامي كه مرگ اتفاق مي افتد در

   چاكراها  -2
را به منظور تغذيه كالبد هاي مختلف انسان(كالبد  كالبدي راكتورهايي هستند كه نيروي كيهاني

             ذهني، كالبد رولني، كالبد اختري  و...) دريافت مي كنند 
  كانال هاي مريدين -3

اين رآكتورها،  نيروي كيهاني ارگاني را  دريافت مي كنند ودر جهت تغذيه مديريت شعوري 
  ارگان ها و اعضا (مانند مديريت شعوري كبد، مديريت شعوري قلب و...) جاري مي كند
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د كه شماره يك ، در روبروي اكرا در خط وسط بدن به موازات ستون فقرات هستنچاكراهاي اصلي شامل هفت چ
ناحيه ساكروم و شماره هفت روي فرق سر مي باشد . همانطور كه مشاهده كرديد چاكراها رآكتورهايي براي دريافت 

  نيروي كيهاني كالبدي هستند تا بتوانند كالبدهاي مختلف ذهني، رواني و ... را تغذيه كنند. 
سدوديتهايي گردد، از جمله رفتن به فاز منفي يا ساطع نمودن به هر دليلي اين امكان هست كه چاكراها دچار م

  هرگونه تشعشع منفي .... همچنين اين اتفاق مي تواند براي انواع كانالهاي مريدين نيز اتفاق بيافتد.
در اين ارتباط پاكسازي چاكراها  و كانالها، بخصوص ممكن است جرياني را در خط وسط از چاكراي شماره يك براي 

زي آنها از تشعشعات منفي به سمت باال حس كنيم كه به اين كار در عرفان شرق، اصطالحا باز كردن چاكرا مي پاكسا
گويند. باز شدن و پاك شدن چاكراها منجر به تبادل بهتر و سريعتر نيروي كيهاني مي گردد و در نهايت سالمت 

  جو است و قابل تفويض توسط او نمي باشد.رواني و ذهني و ... ايجاد مي گردد. اين ارتباط مخصوص خود دانش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 2 نسخه  –دوره شش  –گروه آموزش مجازی عرفان حلقه  40

 

  جلسه ششم
   اصل وحدت راه

آشنايي با شعور كيهاني و مشاهده ي عملي نحوه ي كار اين هوشمندي و تحوالت خارق العاده ي پيش آمده ي ناشي  
يش با اين پديده عجيب و از اتصال به آن و انجام فعاليت هاي مثبت و انساني در اين رابطه، ما را هر روز بيشتر از پ

شگفت انگيز الهي آشنا كرده است و به درك وحدت حاكم بر جهان هستي؛ نزديك تر كرده است. وحدتي كه همه 
بودن آن را، به گوش جان هاي بيدار و تن واحده ي اجزاي جهان هستي را به يكديگر پيوند داده و در هر لحظه نداي 

  آگاه، فرياد مي زند :
  ي و نقش نگارين كه نمود              يك فروغ رخ ساقي است، كه در جام افتاداين همه عكس م

ي كه ما را به فرا تر از مرز هاي تفكرات و انديشه هاي انساني هدايت كرده و در با ال ترين مرتبه ي فكري و مپيا
  اعضاي يك پيكرند، بلكه: ي رسانيده است كه نه تنها بني آدمبينشي قرار داده و به اين فراز و مرتبه از آگاه

  كه جان جهان؛ جمله يك پيكر است                 ز پيكر چه گويم، كه يك گوهر است
با كمك اين نگرش، وسعت ديد و انديشه ي خود را نه تنها از مرز هاي قومي ، قبيله اي ، ملي (ناسيونال)، نژادي و 

ي تفكرات، درك و بينش خود را معطوف به همه ي جهان حتي جهاني (اينتر ناسيونال) گسترش داده ، بلكه دامنه 
كه بدون درك جهان هستي و هوشمندي جاكم بر آن، انسان همواره در  هستي (اينتر يونيورسال)كرده و اعتقاد داريم

كثرت و سر گشتگي به سر خواهد برد و همه ي راه هاي مقابل او به  بن بست ختم مي شود. اين درك عميق به دنبال 
ي عملي با شعور الهي يا همان هوشمندي حاكم برجهان هستب مادي پيش آمده است. اين هوشمندي و شعور آشناي

(وسيله) ما را به وحدت جهان هستي (هدف) و از طريق وحدت راه (مسير) هدايت كرده است. شرط اساسي رسيدن 
خود در وحدت باشند و از اينجا مي  به وحدت، ايجاب مي كند كه همه ي عوامل در بر گيرنده و تعريف كننده ي آن،

فرد نمي تواند با در هم آميختن چندين راه توان پي برد كه نمي شود در كثرت راه بود و به وحدت رسيد, يعني 
انتخاب شده از نظر چار چوب هاي اجرايي و تجزيه و تحليل هاي  زيرا ممكن است راه هاي مختلف به وحدت برسد؛ 
  باشند ولي همگي  آن ها، هدف مشتركي را دنبال كنند. الزم، با يكديگر در تضاد

  كار تو است ساقيا، دفع دويي ،بيا، بيا                  ده به كفم يگانه اي، تفرقه را يگانه كن
هر چند كه راه هاي رسيدن به اين وحدت متعدد است و به تعداد نفوس انسان ها مي تواند راه هاي مختلف وجود 

هر راه به تنهايي، بايد در وحدت كامل باشد.راه در كثرت، خود كثرت آفريده و به دنبال آن داشته باشد ولي 
براي مثال در جا هايي، عمل رياضت و سختي دادن به جسم، گوشه گيري و  اغتشاش و سر گرداني به وجود مي آورد.

ر خطايي بزرگ محسوب مي شود تارك دنيا شدن، مورد استفاده قرار مي گيرد در حالي كه در مكتب ديگري اين كا
كه البته در اين مكتب نيز چنين است. وحدت كيهاني همان وحدت الهي است و روزي كه انسان به اين وحدت نايل 



 
 2 نسخه  –دوره شش  –گروه آموزش مجازی عرفان حلقه  41

 

شود و خود را با عالم هستي در يكتايي و هم سويي ببيند، به مرز خدايي شدن و خدايي ديدن رسيده است. زماني كه 
  دريابد و به جز او را نبيند. هر كجا رو كند، فروغ رخ او را

  رسد آدمي به جايي كه به جز خدا نبيند          بنگر كه تا چه حد است مقام آدميت
  و در آن صورت به معناي :

  قبله ام يك گل سرخ، جا نمازم چشمه 
  مهرم نور،دشت سجاده ي من....

به هر كجا كه نگاه كنيم، » « ولو فثم وجه اهللا اينما ت:«رسيده و چيزي جز تجلي الهي را در پيش روي نبيند و به درك 
  نايل گشته و به دنبال آن، به عمق معرفت اين سروده سهراب سپهري پي ببريم كه:»روي او را خواهيم ديد 

  كعبه ام بر لب آب، كعبه ام زير اقاقي هاست،
  كعبه ام مثل نسيم،مي رود باغ به باغ ، مي رود شهر به شهر.

  ني باغچه است.حجر االسود من، روش
  برسيم:» بي قبلگي«و با درك تن واحده بودن جهان هستي، به مقام 

  شش جهت است اين وطن، قبله در او يكي مجو                   بي وطني است قبله گه، در عدم آشيانه كن
يدي كه نمي با نظاره ي مهتاب در حقيقت پي به وجود آفتاب برده ايم؛ آفتابي كه از خورشيد است؛ همان خورش

  توانيم به طور مستقيم لحظه اي به آن نگاه كنيم زيرا چشمان ما، براي لحظه اي هم تحمل ديدن نورش را ندارد.
در پايان ، ضمن دعوت به رعايت اصل وحدت راه، مبني بر خود داري از تلفيق و تركيب راه ها و شيوه هاي مختلف و 

لعه و بررسي نكات متضاد آن ها از سر گشتگي خود و ديگران جلو هم زمان با يكديگر،بدون در نظر گرفتن و مطا
گيري كرده تا از به هم ريختگي هاي بعدي كه بار ها مشاهده شده است، جلو گيري شود و فراموش نكنيم كه هدف 

در نظر  است و تمام فعاليت هاي افراد بايد با»شعور الهي « نهايي، رسيدن به وحدت كيهاني از طريق آشنايي عملي با 
گرفتن اين هدف صورت گيرد و در غير اين صورت، اين فعاليت ها فاقد ارزش هاي الزم معنوي و عرفاني بوده و 

  فقط در جهت رشد منيت، معركه گيري و خود نمايي به كار خواهد رفت.
  

  تعريف اينتريونيورسال
عبارت است از ارتقاي سطح تفكر انسان به ايتريونيورسال به اختصار اشاره به تفكر عرفان كيهاني (حلقه) داشته و 

سطح جهان هستي. در اين رابطه  مايل هستيم بر فراز همه محدوديت هاي قومي، قبيله اي،نژادي، مليتي و... تفكر 
كرده و با درك رحمت عام الهي به درك حهان هستي نايل شويم و اعتقاد داريم كه بدون درك كل، نمي توان نقشه و 

  كمال خود ترسيم كرد. طرح درستي براي
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  چه داند جز راه كل خود را              مگر هم كل فرستد رهنمونم
  بكش اي عشق كلي جر خود را         كه اينجا در كشاكش ها زبونم
  زهجرت مي كشم بار جهاني            كه گويي من جهاني را ستونم

  
م كل است و براي رسيدن به اين فهم، بايد دايره ي انسان در نقطه اي قرار دارد كه به طور عميقي نيازمند فه

تفكرات خود را از محدوديت ها نجات داده و خود را از در گير كردن با جزئيات بي ارزش و يا كم ارزش رهانيده و 
اصل ماجرا را با مدد حلقه هاي اتصال رحمت عام خداوند درك كرده تا بتواند از اين راه، به دانش كمال دسترسي 

  كند. بدون چنين دانشي، هرگز انسان مقصود آمدن و رفتن خود را نخواهد فهميد. پيدا
  هرگز نداند آسياب، مقصود گردش هاي خود               كان ستون قوت ماست، با كسب و كار نا نبا
  آبيش گردان مي كند،او نيز چرخي مي زند                 جق آب را بسته كند،او هم نمي جنبد ز جا

ي كه ياند براي چه هدفي مي چرخد، در جار انسان با كل ارتباط بر قرار نكندف مانند آسيابي خواهد شد كه نمي داگ
  درك اين هدف از رسالت هاي مهم انسان است.

تجربه ي قرن ها در گيري با جزئيات و غرق شدن در آن ها، نشان داده است كه انسان فرصت هاي طاليي خود را از 
؛ تال و عقل كل انطباق داده نشده اسدست آويز مطمئني نيز نرسيده ، زيرا اين اطالعات با دانش كم دست داده و به

  اين انسان بيهوده به دور خود چرخيده است.بربنا
بين انسان و آسياب فرق بسيار است. يك آسياب شايد نتواند با كل خود ارتباط بر قرار بكند و علت چرخش خود را 

موجودي است كه  مي تواند با كل ارتباط برقرار كرده و بفهمد كه در جهان هستي چه نقشي را قرار بفهمد ولي انسان 
  است بازي كند.

اينك وقت آن رسيده كه تجديد نطر هاي اساسي در ديدگاه هاي خود داشته باشيم و ها آنچه كه نتوانسته در ارتباط 
نو بررسي كنيم.اشكاالت خود را بي طرفانه مانند يك شاهد گل و در عمل براي ما ايجاد معرفت و آگاهي كند را از 

عادل، مورد تجزيه و تحليل دقيق قرار دهيم تا بتوانيم كمال را يافته و به درك آن نائل شويم. از ديدگاه 
اينتريونيورسال، تمركز يعني زنداني شدن در يك نقطه، كالم، محدوده و... در حالي كه اين ديدگاه، نقطه مقابل 

اني شدن را مطرح كرده و رهايي ذهن و گسترش محدوده ي توانايي آن را دنبال مي كند، زيرا درك و فهم زند
هوشمندي حاكم بر جهان هستي و صاحب آن، نياز به ذهني آزاد و توانا دارد، ذهني كه خداوند را فقط خداي آسمان 

  ظه ها بداند. ها تصور نكند بلكه الو را متعلق به همه جا و همه ي زمان ها و لح
درك خدايي كه در همه جا هست براي ذهن هاي معمولي مشكل است بنابراين، عده اي فقط در آسمان ها دنبال خدا 

  مي گردند، هر زمان كه با او كار دارند.
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چه ياد او را در درون مي جوييم و يا در بيرون، گاهي در نهان و گاهي در آشكار؛ غافل از اينكه نمي توان خدا را پار
  پارچه كرد بلكه او را بايد يكپارچه ديد.

  خواهي كه تا بيابي، يك لحظه اي مجويش                     خواهي كه تا بداني، يك لحظه اي مدانش
  چون در نهانش جويي، دوري ز آشكارش                      چون ز آشكار جويي، محجوبي از نهانش

  برهان                 پاها دراز كن خوش، مي خسب در پناهشچون ز آشكار و پنهان، بيرون شدي به 
ديدگاه اينتريونيورسال در عرفان حلقه، خدا را همانگونه كه بايد شناخته شود، مورد بررسي قرار مي دهد و ذهن فرد 

همان  را آماده مي كند. در اين تفكر، خدا همه جا حاضر است و عالم محضر اوست. او فقط خداي آسمان ها نيست،
گونه كه در ناخودآگاهي انسان جايگاه او را فقط در آسمان ها براي ما حك كرده اند و او را نزديك تر از رگ گردن 

  نمي بينيم، حتي او را در كنار خود و در روي زمين هم حس نمي كنيم و.. 
رار مي دهد و در جايي كه خدا متعلق به همه ي مكان هاست؛ اما انسان جايي كه نيازمند است، او را مورد خطاب ق

  هم با او ندارد. احساس نيازي به او نمي كند؛ كار ي
  خدا متعلق به همه ي زمان هاست و انسان باز هم او را براي زمان هاي خاصي مي خواهد و... 

با او  خالصه اينكه انسان برداشت بسيار ناقصي از خداوند دارد و همين باعث شده كه نتواند پاسخ مناسبي از ارتباط
  داشته باشد و...

پايه ي فكري مشترك همه انسان ها، موضوع شناخت و نحوه ي نزديكي به خدائوند است و خدا يك تعريف بيشتر 
  ندارد كه در بين همه ي انسان ها، مشترك است.

  
  راه تو به هر روش كه پويند خوش است
  وصل تو به هر جهت كه جويند خوش است

  نكوست روي تو به هر ديده كه بينند
 نام تو به هر زبان كه گويند خوش است

 
  

در عرفان كيهاني ازديدگاه  فرا كل نگري (اينتريونيورسال) گفته شد و طي آن از پزشكي و نيز از روان پزشكي 
، بحث 2سخن به ميان آمد ، در مورد موسيقي مسائلي مطرح گرديد، در رابطه با بحث هنر و مفهوم نياز به انرژي نوع 

اثر آن در ورزش و ... حرف ها زده شد ونيز از شريعت، فلسفه، عرفان، علم ، ژنتيك و...گفته شد و اصل حجاب و 
  وحدت راه نشان مي دهد كه تمامي اجزاي يك راه بايد در وحدت باشند و نبايد تلفيق شوند.
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  با تبادل هوايي، تبادل يوني هم مي گوييم و به تبادل زميني، تبادل الكتريكي هم گفته مي شود.
  ر دوي اين دو تبادل، در همه انسانها با زمين برقرار است اما در هركس، يكي از آنها بارزتر است.ه

كساني كه تبادل زميني در وجودشان قالبتر است (دريافت از زمين و تخليه به هوا) معموال سردمزاجند و بالعكس 
  و تخليه به زمين) معموال گرم مزاجند. كساني كه تبادل هوايي (يوني) در وجودشان قالبتر است(دريافت از باال

ي و يا زميني عالوه برانسان در مورد گياهان نيز صدق مي كند. برخي گياهان تبادل هوايي دارند( مانند يارتباط هوا 
  كه گرمي هستند و  و برخي ديگر تبادل زميني و سردي مي باشند. سير، فلفل، خرماو...)

بدن، ايجاد حوزه پوالريتي در اطراف بدن است كه در دوره يك با آن آشنا حاصل اين شارژ يوني و الكتروني در 
  شديم .

  حوزه پوالريتي به داليلي ممكن است بهم بخورد.
  ي پوالريتي علل برهم خوردن حوزه

  هاي تكنولوژي تأثير پيشرفت -الف
خوردن تعادل محيطي شده وجود آورده كه باعث بر هم  هاي تكنولوژي، شرايط جديدي در زندگي انسان به پيشرفت
ي كلي تقسيم كرد از  ها را به چند دسته توان آن هايي را در اين زمينه براي انسان فراهم كرده است كه مي و آلودگي
  :آن جمله

  
  :ميگذار يرا بر آن م «(Polarity Pollution) يتيپوالر يآلودگ«اول كه نام  يدسته  -1       

   .آلودگي پوالريتي ناشي از وجود فلز در زندگي انسان -                                        
  .آلودگي پوالريتي ناشي از تأثير جريان الكتريسته در زندگي انسان -                                 

ي  گذاريم، مربوط به گسترش استفاده را بر آن مي «(Wave Pollution) آلودگي امواج«ي دوم كه نام دسته -2
  سان ازان
  .و غيره است» ارتباطات و مخابرات«هاي  هاي مختلف در زمينه طول موج      

از وجود مواد  م،ناشييگذار يرا بر آن م)» Conductivity pollution( يتيهدا يآلودگ«دسته سوم كه نام  -3
فش با زيره كند، مانند: ك عايق و مصنوعي است كه تبادالت يوني و الكتروني بدن انسان و زمين را قطع مي

 دهند.  يوني و الكتروني را نمي بادالتپالستيكي و جوراب از الياف مصنوعي كه عايق بوده و به خوبي اجازه ت

   تأثير اجرام سماوي  - ب
ها قرار داريم. براي  تأثير آن ي مغناطيسي هستند و ما تحت ي زمين، داراي حوزه ماوي هريك مانند كرهساجرام 

كه » قمر در عقرب«هاي خاص، مانند موقعيت  ها و موقعيت خصوص در بعضي از زمان يد بهمثال، وجود ماه و خورش
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هاي  ي تاريخي نشان داده است كه در اين موقعيت، نابساماني گيرد؛ تجربه ي ماه درصورت فلكي عقرب قرار مي كره
  رسد. جسمي، رواني و ذهني به حداكثر خود مي

براي برقراري اين تبادالت حتي در محيط هاي دور از طبيعت (مانند هواپيما و يا  حلقه ي شارژ يوني و الكتروني
ايستگاه هاي فضايي و...)نيز كمك مي كند و اين تبادالت را در افراد به تعادل مي رساند ، اگر جريان احساس شونده 

ر از پايين به باال جريان احساس شود، در طي ارتباط از با ال به پايين باشد، فرد دهندگي به زمين دارد(گرم مزاج) و اگ
فرد گيرندگي از زمين دارد(سرد مزاج).پس از برقراري اين ارتباط تبادل هواي و زميني در فرد به تعادل مي رسد و 

    احساس سبكي و سر حالي را به دنبال خواهد داشت.
  بيعت و روي خاك بگيريمبهتر است اين ارتباط را براي بهتر احساس كردن، با پاهاي برهنه و در دل ط

  
  

  
  

  
  

  با سپاس
 گروه آموزش مجازي دوره هاي عرفان حلقه

  
  


