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 ۳۱۲۸مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 

 مجلیس شه صدری چند هر تو

 محبیس این در نرست   هست   ز

 هست وجوهیت گر جان وام بده

 مفلیس اگر مفلسانه درآ

 غم حبس تو و برستند غریمان

 ناکیس از گه و کیسب   از گه

اه راه این در  سابق   اگر بیر

 واپیس کاروان این واگردد چو

 لیک هستند چشم خوش لطیفان

 خیس زیرا نیایند چشمت به

 شوی شاهان صیاد که بازی نه

 کرکیس چون مردار سوی برو

 آب پذیرای و تر شاخ اینه

 مغریس و رز و باغ درخورد نه

 وحشت   در چو جمیع سوی برو

 مغلیس چرا شمیع بیفروز

 خاک برج این اندر استارگان چو

 خنیس گیه و کنیس گیه

 برد بهر از دم این مباف کن خمش

 اطلیس خود تو ماندی برد در چه

  

 ۷۳۱ مولوی، مثنوی، دفی  ششم، سطر

 

ان نگشتند تا  نهان ما اخی 

 جهان خورشید پنهانست دانک

 شکن هم در مت   زن خود بر گرز

  زانک
 
 تن چشم آمد گوش پنبه

 دب   ای خود زب  یم خود بر گرز

 مت   این فعالم اندر تست عکس

 ایدیده من صورت در خود عکس

 ایجوشیده بر خویش قتال در

ی آن چوهم  فرو شد چه در که شیر

 او پنداشت خود خصم را خود عکس

 شیکب   باشد هست ضد نق  

 اندیک بداب   را ضد ضد ز تا

 نیست اعالم ضد نق   جز زمان این

 نیست دامب   دیم نشات اندرین

 لباب ذو ای آن باید حجابتب  

 حجاب دران بر و بگزین را مرگ

  چنان نه
 

 روی گوری در که مریک

 روی نوری در که تبدییل مرگ

  آن گشت بالغ مرد
 

 بمرد بچیک

  صبغت شد رومتر 
 

د زنیک  سی 

 نماند خایک هیات شد زر خاک

 نماند غمنایک خار شد فرج غم

 ارسارجو کای گفت زین مصطق  
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 تو زنده بیت   که خوایه را مرده

 خاکدان بر زندگان چون رودیم

 آسمان بر شده جانش و مرده

 مسکنیست باال به دم این را جانش

د گر  نیست نقل را او روح بمیر

 نقل کردست او مرگ از پیش زانک

 عقل به نه آید فهم بمردن این

 عام جان نقل چو نه باشد نقل

 مقام تا مقایم از نقیل چوهم

 زمیر   بر ببیند که خواهد هرکه

 چنیر   ظاهر رودیم را ایمرده

 ببیر   گو را تق   ابوبکر مر

ین صدیق   ز شد المحشر  امیر

 را صدیق نگر نشات اندرین
را تصدیق کت   افزون حشر  به تا  
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یس برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره با سالم و ا وع میکنماز دیوان شمس موالنا  ۱۱۲۸حوالیر . رسر  

حبیسز هستی نرستی در این م صدری شه مجلیس ***تو هرچند   

یعت  باالی  صدرباالی مجلس خلقت هست  . انسان گر چه که تو   :  اینطوری یم گوید ب  پس موالنا امروز خطاب به هر انسا

اف یم نشین ،مجلس لحاظ استعداد  و مسئولیت  که به  . یعت  باالتر از همه هست   . و شاه مجلس هست  د. نجابی که بزرگان و ارسر

در زندان همیر  حس نرسته بایسر و آزاد نشده بایسر  ،یعت  حس وجود در ذهن ،از لحاظ هست  اگر ویل  . شدهبعهده تو گذاشته 

. م   بده وام جان گر وجوهیت هستجان ر ا بده. وام  : س یعت  زندان. بعد حرفش را کاملی  یم کند و یم گوید حبوجود هست 

ی که یم شود خرج کرد. یم گوید آیعت   . وجوه یعت  پول   «وام جان را بده.  »: ن چیر 

 که باید بپس ما یک وایم گرفتیم 
 

دازیماز زندیک  . مفلس یعت  تهیدست . مفلسانه بیا  اگر مفلس هست  مفلسانه اگر مفلیس   آ در . یر

های این نداشته باش. مفلس در اینجا به معت  انساب  است که هوشیار عت  هیچ وجودی ی جهاب  حس  به حضور هست و از چیر 

د.   هویت و حس وجود نیم گیر

ر تان باشد هفته قبل در مثنوی دفی  ششم موالنا به ما گفت اگر یاد   در قصه امیر
 
ان  : گفت  . رک و همچنیر  مطربت تا نگشتند اختی

هابی  خورشید جهانان است دان که پنه نهان ***ما 
یم  از در این جهان که ما   موالنا بارها ما را به آسمان و چیر  آنها هویت یم گیر

. به این ترتیب هست عیت خودمان را در این جهان بفهمیمضو این جور متافر برای این است که ما و  . ستارگان تشبیه کرده را به

او از  ن اتفاق میفتد و آکه همه چیر  در   ،اگشابی خاصیت ج، بصورت فضاداری ،که همانطور که در غزل هم هست ما مفلسانه

 . شبیهبه این جهان اسمش را یم گذاریم فضاداری در این لحظه میاییمشود که اسمش هست هوشیاری حضور  نیمجنس آنها 

هابی یم شویم که  . . و بعد جذب ذهن یم شویمخایل فضای  ،آسمان دهد. میآسمان که همه چیر  را در خودش جا 
یعت  جذب چیر 

 آزاد یم کنیم. بصورت هوشیارانه بعد یواش یواش  . بطور کیپ. ذهن به ما نشان یم دهد 
 

بعد این خودمان را از این جذب شدیک

  آزاد کردیم مخودمان را که کادفعه 
ً
ساده هوشیارانه. قضیه بسیار بسیار  این دفعهفضا  . هایتنیم شویم فضاداری بیدوباره ال

انسانها این را پیچیده کردند.  نید است منتها به هر دلییل که شما یم دا  

فتد و حت  بدن ما یآن م در و فضاداری . فضابی که همه چیر  را در خودش جا یم دهد و اتفاقها بصورت هوشیاری ما که حالت  این 

فکرهای ما و هیجانات ما در آن اتفاق میفتد وقت  میاییم به این جهان و جذب ذهن یم شویم این را تشبیه در آن اتفاق میفتد 

درخشند و در  یمهیچ ماه هم نیست . ستارگان  تاریک است و شب به شب تاریک که شما یم دانید . ستارگان یم درخشند و کرده 

ما فقط با هر لحظه همه را جذب یم کنند. و در نتیجه ستارگان یم درخشند و . د آسمان را این ستارگان بلعیدنواقع مثل اینکه نور 

های ذهت  یم داری و جذب نور ستارگان هست که یم توانیم اگر زمیر  را ببینیم . و وقت  میاییم به این جهان بصورت فضا چیر 
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 ،ورهای سیایس. اجزای باورهای ما تمام باشویم با همه چیر  هم هویت یم شویم . در نتیجه ستارگان زیادی را روشن یم کنیم 

یعت  ما به اینها حس هویت و وجود دادیم . اینها را تجسم دیت  که مثل چراغ یم درخشند. وقت  مثل چراغ یم درخشند  ،اجتمایع

تند ویل در واقع تاریک است ما فقط با س. االن هزاران چراغ روشن هاینها به بخشدیم و ما حس وجودمان را  ذهنمان کردیم در 

 نور اینها یم توانیم ببینیم. 

 چر  ،راجع به بچه چکار باید کرد  ،چطور باید فکر کرد جع به این ار  ،در اینجا چکار باید کرد و در آنجا چکار باید کرد 
ً
بچه اصال

یت هستیم جزو این ستارگان و که ما با آنها هم هبطور کیل  .. تمام دستورالعملها همش چیه وظایف ما چر هستند  ،هست

 هستند. 

جا رفته؟ ک. نور شما  د ه ایاین ستارگان شدشما شب تارییک هستید که ستارگانش هزارن یم درخشند و شما مجذوب فرض کنید 

هاست. جذب این ستار   

 زنده اش حاال اگر یک کیس تمام انرژی زنده 
 

 همیشه و زندیک
 

لحظه است ( جذب ستارگانش شده و  این در در این لحظه ) زندیک

آسیب پذیر است. اجزای ذهنیش شده. این آدم آسیب پذیر هست یا نه ؟ البته که   

 
ً
 جرصف اینکه باید در این هر لحظه هر جزبی که بخطر یم افتد او یم ترسد. اصال

 
 کند و آدمهای دیگر جور دیگر زندیک

 
هان زندیک

قسمت دین من این گوید که اینجا اینطوری باید عمل کرد در این   یمی اینکه ستاره من براتهدید کننده است.  دشیم کنند این خو 

قسمت من را تهدید یم کت  برای اینکه ستاره من اینطوری یم گوید و من  اینی در ار تو د خبرا یم گوید و دین تو آن را یم گوید. 

. روشن نگه داشتم و با نورش یم بینماین را   

 موقعها با این ستارهابی که ما 
 با همشمان هم هویت شدیم و همشمان  . هم هویت شدیم یک باره افول یم کنند با آنها بعض 

ً
مثال

ود . خب این نورش یم رود دیگر! مقدار زیادی ییک از این ستارهاست که ما  چسبیدیم به آن و او یکدفعه جدا یم شود و میر

ن ستاره را روشن نگه داریم و حواسمان نیست که ما این ییم خواهیم ایم کند برای اینکه ما رنجش و خشم و ترس در ما اینجا 

 نیستیم. 

ی نیم ماند بطوری که ما   . خب بطور طبییع اینها افول یم کنند  تو ذهنمان تجسم یم کنیم و وقت  که اینها افول یم کنند هیچ چیر 

نجیم. خب این حالت خوبه؟ و و خشمگیر  یم شویم ما یم ترسیم  جاست کهاین و از بیر  یم روند یعت  پاییر  میآیند  میر  

از ان را بصورت فضاداری وباره خودمجنس اینها نیستیم. د از رای چر اینها افول میکنند؟ برای اینکه ما شناسابی کنیم که ما حاال ب

وناینها  ون چر یم شود؟ تبدیل میشویم به روز . روز چیه؟ روز  . بکشیم بیر آفتاب در آمده و همه جا روشن  اگر از اینها بکشیم بیر

بینید که ییک دو تا ستاره هم آن باال هست .  است گایه اوقات یم  
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 یم د
ً
کیپ نچسبیدیم به   یم بینیمیر  رفتند؟ نه ویل االن این فضا خودش را نشان داده و ما از برخشیدند آنها آیا آن ستارها که قبال

ها     ه بشود و برای هیچ چیر  جا نداشته باشیم. فضا بستکه چیر 

افول یم کنند واگر ما جای آنها را نبندیم و  گانستار بطور طبییع این   دیدیمب آثار استاره روز آمد و : بقول موالنا که یم گوید 

ی جایش بگذاریم ،حس مظلومیت نکنیملیم بشویم و مقاومت نکنیم تس از آنجا مقداری هوشیاری  ،نرنجیم و نخواهیم که چیر 

شود و ما یم توانیم بفهمیم که چر هستیم.  یماز جنس اصیل ما آزاد یعت   . حضور آزاد یم شود   

ی از  . ویل من ذهت  یعت  همان حس وجود واکنش نشان یم دهد  حس مظلومیت یم کند. پس این اتفاقاب  که یم افتد و یک چیر 

ویل ما که متوجه نیم شویم! ن جنس نیستیم. آیم برای این است که ما بفهمیم که ما از دست یم ده  

ی را از دست دادید و دیدید که دارید یم ترسید و یم  یم فهمید  . رنجید و غصه یم خورید حاال که شما این را فهمیدید اگر یک چیر 

 بلکه باید نباید بخورید  که
 

ون کشیده اجازه بدهید هوشیاری حضور از این ستارگان  و  بپذیرید و موازی بشوید با زندیک دوباره بیر

 بشود. 

اجسام شده. کجا رفته؟ جذب این شما  و خدایت نور حضور  ،خشند نور شما ر د یمدر حالت شب که تاریک است و ستارگان   

الگوهای ذهت  الگوهای عمل ) دستورالعمل که اینجا  ،باورها  ،مثل فکر چند جور جسم داریم؟ سه جور . گفتیم فرمهای ذهت  

وقت  که  . قضاوت هم هست ۀو اینها مای اگر اینطوری نشده خییل بد یم شود و غلط میشود(باید این کار و آنجا باید آنکار را کرد 

جا نداشی   ما هم هست. درسته؟ و و نپذیرفی   ما انتقاد ما  ،ی ما ایرادگیر  ،قضاوت ما ایه پاین ستارگان روشن هستند   

ییک مثل متعلقات ییک فرمهای ذهت  و ییک فرمهای هیجاب  مثل ترس مثل خشم مثل رنجش سه جور شد.  پس . ییک فرمهای فیر 

جور هوشیاری داریم؟ هوشیاری جسیم . ه و جذب آنها هستیم . چما به این ستارگان نگاه یم کنیم  که شب است و ت  شما در حال

مان و بچه مان و انسانهای دیگر. ش بینیم. از جمله ه یمبنابراین همه چیر  را جسم   

 
ً
 مان ترس داریترسیم هیجکه ما شناسابی میکنیم. االن ما یم . در ذهن ما د نفکری ظاهر یم شو هر سه فرم بصورت فرمهای معاال

درسته؟ گوید که ما یم ترسیم.   یمیک الگوی فکری هیجانیست. فکر ما به ما این ویل یم فهمیم که   

 وید و آنها را شآیا با اینها یم توانید ییک ب . آدمهای دیگر را بصورت جسم یم بینید مثل بچه و همشتان را ما شو وقت  شب هست 

ست داشته باشید؟ نه. و د  

اگر لطف حداکیر بصورت وسیله ای برای آینده. حداکیر این لحظه ظاهر یم شوند.  در به چه صورب  به آنها نگاه یم کنید؟ آنها 

ید.  وگرنهکنید  با آنها یم ستیر   
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 یم کنند این یک رسی ستاره دارد و آن ییک هم یک رسی ستاره داره. هفرض کنید 
 

ستاره ای یک دانش کوچیک ر دو نفر با هم زندیک

این ستارگان را من بینیم و مطمیی  مطمیی  ما یم گوییم که باید اینطوری باشد و من  که ما با آن هم هویت باشد.   است در زمینه ای

د. نباید اینطوری باشد. آن ییک هم یم گوید ستارگان من یک جور دیگر یم گویهستم که   

سفال دو تا چراغ با همدیگر متحد نیم تواند نگاه یم کنند. بقول موالنا بصورت جسم  هر دو جسم هستند و هر دو به هم دیگر 

  شان در باال یم تواند با هم متحد بشود. بشود. نور 

 یم دو نفر یم توانند با همدیگر متحد بشوند؟  اینحاال 
 

 آدمهابی که با هم زندیک
نه نیم توانند. برای همیر  عشق وجود ندارد بیر 

. چرا؟ برای اینکه کیپ جذب این ستارگان شده اند. با هم برخورد یم کنند کنند و یا   

را درخشان آن باال  برچ  از این ستارگان هیجانات ما هستند. شما حساب کنید که کیس با رنجشش هم هویت شده باشد و ستاره

. از نورش استفاده یم کند نگه داشته.   

ری داره چه انرژی تشعشع یم کند؟ سم! این ستاره چه جور نو نور رنجش چه جور نوریه؟   

س چیه؟  اینها چه جور نورهابی هستند. نور خشم چیه؟ نور کدورت چیه؟ نور غصه چیه؟ نور اسی   

 خودش است و فرض کنید که کیس با رنجشش هم هویت شده و فکر یم کند که رنجشش 
ً
 راجع به او  یم نشیند و همه جا دائما

کار را دوستام این   . بچه هایم این کار را کردند  . سال پیش این کار را کرده ۱0 . کرده  را  این همشم یس سال پیش اینکار  که   یم گوید 

 ندارم. هسدم چر داره یم گوید؟ داره یم گوید که من کیپ مجذوب این ستارها آتند. این سکردند.. اینها همه رنجش ه
 

تم و زندیک

 ب  خی  چه جور هوشیجنس خییل سفت. جنس جسم هستم و آن هم از از من 
 

. چون جسم هستم و اری دارم؟ از خرد زندیک

 من جدا شده ام. 
 

 از جنس هوشیاری ب  فرم است از زندیک
 

 زندیک

صحبت های که ما یم کنیم فه ما این است که این وظعیت را در خودمان شناسابی کنیم و همیر  ما چیه؟ وظی هحاال وظیف

ها  و زندگیم را از این ستارهفهمیم که آی بابا من مجذوب ستارهام هستم و یم توانم یکدفعه انرژیم را یکدفعه بیدار بشویم و ب

م.  ارهدوب فراخواب  کنم و پس بگیر  

ون کشیده. این دود است و موالنا هم یم گوید که این فضا این آسمان اینقدر صاف است  پاک و ناب است این ناب  را از دود بیر

ی ب   ،این مفلیس را در اینجا  ،این پایک را ،را  و حضور  شما این ناب    فقر و گدابی که اینها همه به یک ،فضاداری  ،چیر 
گایه اوقاب 

ون کشیدید؟ متوجه شدید که این فرمها که ستارگان شما هستند ی مختلف یم آیند معت  هستند که در جاها اول شب . از کجا بیر

؟ یعت  کردند و شما نیم بینید. نیم بینید یعت    چر
 

 و روشنابی زندیک
 

 در شما نیست و خرد زندیک
 

. چرا؟ چون آن بعد زنده زندیک

  لپس از عق یک فکر را دارمیم گذرد عقل  مر ذهنجذب اینهاست. اگر این لحظه من عقل یک جسم را دارم که د
 

و خرد زندیک
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م پس من   بیخی 
 

م. اگر از خرد زندیک ی سبب زیاد شدن بیخی  فقط عقل این پولم رادارم ماشینم را دارم مقامم را دارم . چه چیر 

است . این عقل است؟!! آن هست   آیا را دارم. آنها  لعق من تاینهاس  

همیشه اینها  وقت  همه این چراغها در شب روشن هستند و من فقط به این ستاره ها نگاه یم کنم و تمام هم و غمم این است که 

ما مجبوریم که ب  کس بشویم.  که  د در پاییر  موالنا یم گوید نروشن باش  

 بخش دوم: 

 کیس و گه از ناکیس*** گه از ب   غریمان برستند و تو حبس غم
 

 . مثل بچه ای هستیم که از مادرش جدا شده . هستیم ذهنیمانما بطور عادی وقت  مجذوب این ستارگان هستیم یعت  فرمهای 

 است و گم شده
 

 میکند وبا هیچ کس نیم در ذهنش. و در کجا؟ در فکرهایش  . مادر ما زندیک
 

تنهاست . با وجود اینکه با مردم زندیک

است.  سمیشست و رابطه اش بر اساس نیازهای ججسم ا تواند رابطه برقرار کند . چرا؟ چون  

ای من هستم. و من در ضمن تقسیم ز به من کمک میکند تا این چراغها را روشن تر کنم؟ این چراغها من هستم و اجچه کیس 

 شدم به این چراغها یعت  این ستاره ها . 

ونحضورتان و وجودتان را از این چراغها  ،خودتان را  ،را  تانیعت  شما نور  برو سوی جمیعدر پاییر  یم گوید  و یک تکه  بکشید بیر

 تکه  . بشوید 
 

 یک تکه و یکپارچه است. نیم شود شما به عنوان زندیک
 

. .. نجا آو یک تکه  تکه باشید که یک تکه اینجا چون زندیک

اگر بخواهید این کار را بکنید تا آخر عمرتان هوشیاری جسیم خواهید داشت. این هوشیاری که خییل ها دارند از جمله شما هم 

ی و از یک جسیم ممکن است جزوش باشید   و لحظه بعد هم همینطور و لحظه بعد هم آگاهید شما این لحظه از یک چیر 

. همینطور ..   

چون جسم هستید و هوشیاری جسیم هستید از این یم پرید به آن ییک و  از آن یم پرید به آن ییک . و در محفظه ای بنام ذهن 

این دانسی   خییل شما این را بدانید. در حس وجودتان در این ستارگان زنداب  شدید. محبیس  این در نرستی  هستی  زهستید اسیر 

ی که شما را بخودش یم کشد شما یم گویید که من تو نیستم. شناسابی معادل آزادی استمهم است و  اگر دیدید که . هر چیر 

  یک بحث و جدل یم کنید بدانید که دارید از 
ً
همیر  ستاره، ستاره ای ستاره ای دفاع یم کنید که این ستاره شما نیستید. اتفاقا

ون هست که شما باید  ی به شما بر خورد آن چیر  را لطیف و صاف بشوید. هر کجا  تا هوشیاری را از آن بکشید بیر دیدید که چیر 

شما، ییک از آن ستاره هاست. هویت ول نکنید. چون در آنجا حس   
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یدید که دارید شما دییک گفته این نورش بد است و من خوشم نمیاد از این ستاره . و شما دارید دفاع میکنید. هر کجا دیدید که 

ی به شما بر خورد  دفاع یم کنید و  نشانگر این است یک  و واکنش دارید نشان یم دهید . هر واکنیسر بحث و جدل یم کنید و چیر 

 کیس به ییک از این ستارگان توهیر  کرده. 

 کیس که به شما توهیر  یم کند دارد خییل به شما لطف یم کند برای اینکه دارد به شما نش
ً
االن دهد که کدام ستاره  یمان اصال

ان ما نهان ***دان که پنهان است انرژی این لحظه را. برای همیر  موالنا گفت که زنده هست و دارد میدزدد این  تا نگشتند اختی

 ستارگان یم روند و پنهان و خورشید طلوع یم کند  ستارگان شما نهان نشوند همانطور که صبح که یم شود  اینتا   خورشید جهان

ون خورشید جهان در شما طلوع یم  از را شما یم شوند اگر ستارگان شما نورش ب  اثر بشود و کم بشود و این نور  اینها بکشید بیر

 کند. 

 است و شید ر خو  (البته داریم سمبولیک صحبت یم کنیم راجع به این خورشید که صحبت نیم کنیم)خورشید جهان 
 

جهان زندیک

با شب یم بینید که یک فضای خورشید جهان خداست. در درون شما طلوع یم شود و فضا باز یم شود . در روز اگر مقایسه کنید 

 ستاره ها دیده نیم شوند و ستاره هابی هم که دیده یم شوند ) چون در روز هم 
ً
بعض  موقعها ستاره الیتنهابی وجود دارد و اصال

نها دیده نیم شد. آ نبود یم بینید که همچیر  نوری ندارد تازه خورشید  بی را ( آن ستاره ها دیده یم شود   

 فضای الیتنهابی باز یم شود جا باز یم شود در  . زنده یم شویم به او لحظه در این و روشنابی حضور شما که پس خورشید شما 
ً
اوال

رسیدید عوضش کنید ویل االن میل به عوض کردن کیس  که یمیس  شما برای همه چیر  . در آن شب شما یم خواستید به هر ک

باز شده. شما چون روزتان باز شده یم دانید که هر کیس روز دارد هر کیس فضای الیتنهابی دارد و باید ندارید . برای اینکه روز 

د برسد. خودش خرد دارد. اگر کمک کنید این ستارگان از شبش به روز  سد کمکش کنید که به روزش بر  را که از آنها هویت یم گیر

د را خودش را از این فرمها که  و بگویید این فکر را . شما نباید لقمه را بجوید و بگذارید دهانش نها رها یم کند آاز آنها هویت یم گیر

باید خالق باشد. ارصار ندارید که کیس را عوض کنید. اگر کیس من درست کردم تو فکر کن. خودش باید فکرش را تولید کند. 

گویید که من یم گویم که اینکار را باید د و بتیگفت که من در اینجا چکار کنم ؟ شما یم گویید نیم دانم. نه اینکه دنبالش راه بیف

 . انجام خب بعد هم فردا تلفن بزنید و دنبالش راه بیفتید تا ببینید که انجام داد یا نه. اگر نداد بگویید که بکت  و تو هم باید بکت 

 بده.. 

زی کنید و میگویید که معتی  ساخب چراغ شما روشن است و شما یم خواهید انجام بده؟ من شما.  : یم گوید  چه کیس هست که

من در شب مبنای عمل کرد!! این کار را نکنید. این چراغهای این چراغ من که روشن است یک کیس دیگر رفت و این چراغ را 

جوبی است . مبنای انتقاد است.  قضاوت است مبنای عیب  
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 شما که انتقاد یم کنید ببینید  
ً
غ شما را زیر فشار قرار داده. ا کدام چر اصال  

من یم ترسم این چراغهای من قالب  باشد ابی که انتقاد یم کنند دنبال این نیستند که دیگران را اصالح کنند. دارند یم گویند که آنه

هابی که من به آنها چسبیدم اینها درست و  ثابت کنید که این چراغ درست  استاینها را عمل کنید تا به من شما بیایید 
این چیر 

فکر کند که چراغ درست  است بکنید؟ چه بخواهید که دنبال او راه بیفتید که چراغ تقلبیش را  هید را یم خوا. شما این کار هستند 

 ستاره اش را یا ستاره و نور خودتانر ا به ییک تحمیل کنید نباید این کار را بکنید. 

 به شما یم گوید 
 

افول کننده و خنس  نیس و گیه خنیسچو استارگان اندر این برج خاک*** گیه کیم گوید که پاییر   در زندیک

 کنس یعت  باال آمده. 

ویم. ستاره ای هستیم که باال یم آییم . بعض  موقع ها افول کرده و و باال آمده   بعض  موقعها پاییر  میر

 یمییر  و یا بزرگ یم شویم و میایپاوچک یم شویم میاییم کیک دفعه  بعض  موقعها ما بعنوان ستاره باال میاییم کل من ذهت  را و 

 یم گوید که من آفلیر  را دوست ندارم. من به کیس که این وضعیت شب را دارد . باال 
 

 اینزندیک
ً
 ها ستاره هایش را روشن کرده اصال

 . ند جزو من نیست ها و اینهستند توهم 

 یم گوید که من شما را به عنوان  ما گفتیم شما بروید آن تو  ه کهیا یک النۀ موقت  بود فضا یک این  
 

یعت  خدا یم گوید زندیک

تان را و جدابی را تجربه کنید بعد یک کارگایه بود که بروید و جذب ذهن بشوید فردیت جا اینفضاداری فرستادم توی این جهان و 

 جنس اتفاق نیستید.   از . پس شما ها کنید و آگاهانه دوباره این فضابی بشوید که همه چیر  در شما اتفاق یم افتد را ر  اینها 

در این النه موقت که ذهن باشد ما آمدیم اینجا درد ایجاد ین را درک کنید. بعد اخواهید  یمشما نیم خواهید این را قبول کنید؟ ن

 آینده و با یک رسی باورها هم هویت شدیم و یم خواهیم زندگیمان را کردیم 
 

روی این بنا کنیم دردها را پایه قرار دادیم برای زندیک

یم این باورها و این ستارگان با همدیگر یمو بر اساس  کیس یم کنیم هم برای اینکه این   ب  خودمان هم گفت که هم حس  ! ستیر 

. ما به هر قیمت  اریم ناکیس یم کنیم. برای ناکیس به دورغ و حقه بازی متوصل یم شویم ستارگاه ها را و این چراغها را روشن نگه د

کورمال کورمال توی بند تا من  باید بتا ارم و اینها شده .. جزوی از من هست این ستاره ها در شب و من باید اینها را روشن نگه د

 با عقل جسم و متعلقات. آیا این درست است؟  این جهان راه برم

ی که بهش چسبیده ای را رها کن این دردی که در ما وجود دارد یم دانید که معنیش چر هست؟ و یک نوع  این است که هر چیر 

هوشیاری دیگری وجود دارد از این ذهن زاده بشو و زنده بشو به آن هوشیاری که این هوشیاری حضور است و در این لحظه 

 است. 

ی ما یم بافیم؟ هست    باف این دممخموش کن و در آخر غزل هم یم گوید که   بافیم.  ما هست  یم ا. ر  چر چیر 

 جوالهه یعت  حصیر باف.   جوالهه هستی بافموالنا یم گوید  دیگر یک جای در 
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ی را  جوالهه هست  باف است. این لحظه یم نشیند و هست  میبافد یعت  حس وجود یماین بافنده، این من ذهت   بافد. یک چیر 

یم بافد. او این حرف را زده و معنیش این است و به من برخورده این باید هسته بشود و دور این تجسم یم کند توی ذهنش 

 فه مثل گلیم. اب را مربوط یم کنم به یک چیر  دیگر و بعد یک چیر  دیگری ... یه یممیبافم و این 

 گوید که   یمباز در پاییر  

 یسلود اطخمش کن مباف این دم از بهر برد *** چه در برد ماندی تو خ
 

 مثل گلیم. هست  ما مثل گلیم یم ماند گل دارد . من این گل را دوست دارم این ییک گل را من تا چرا این دم 
 
ه بافتم این ز هست  میباف

 یک گلیم پر از نقش و نگار شده . بافتم  روز را دی
ً
 .. جمعا

آن را که ما االن یک جور هوشیاری  یعت   . این برد یماب  یعت  این ذهن ،این پارچه زبر  ،این قماش ،هحاال یم گوید از برای این پارچ

 پوشیده ایم. 

یم تا این را بیشی  ببافیم در حالیکه ما اطلس هستیم. اطلس حریر و نرم در ذهن ماند ،این قماش،بخاطر برد  ،بخاطر این گلیم

و ما به آن هوشیار هستیم . اطلس سمبل حضور و هوشیاری است و فضاداری است . در اینکه همه چیر  در ما یم گنجد است. 

و هر  د فضا را بگشایی د و بپوشی یعت  هوشیاری حضور این لحظه اطلس باشید و اطلس بپوشید در شما توانابی این را دارید که 

هرجور رفتار هر شکل و قیافه . هر دیت  و هر باوری در شما جا بشود هر باور سیایس جا بشود هوشیارانه اتفاق که میافتد در شما 

 . فرق نیم کند شما 
 

 جا باز یم کنید. ای هر رنیک

 
ً
 . ه این جهانباز جنس جاگشابی هستید. یادمان باشد که گفت ما مفلس میاییم  شما اصال

 . بعد آن موقع وام جان را بده. و فضادارانه بیا جل . اگر فضادار هست  درآ در حالیکه فضادار هست   اگر مفلیس درآ مفلسانهمیگوید 

 وام جان هستند. حاال وام جان چیه؟ این ستاره ها 

هشت در حضور کار نکرده و تازه وارد این جهان شده نکرده و هنوز روی خودش کار که هنوز برای آدیم  در شب هزاران ستاره 

فقط در یک جامعه غیر حمایت  در یک خانواده که عشق وجود نداره  ،سالش هست یا نه سالش هست در یک جامعه رقابت  

ل یم کنند آدمها بصورت جسم بهم نگاه یم کنند و همدیگر  رقابت و مقایسه را یاد یم دهند که تو باید از آن ییک بهی  بشوی را کنی 

یط میکنند و هزار جور  برای به او یم زنند این چر شده؟ چراغها و ستاره هایش را روشن کرده و شب است.  برچسبهزار جور رسر

 این ده یک بچه در 
 

آنها وجوه شبش است و چسبیده به چراغهابی که پدر و مادرش و بقیه به او یاد دادند بچه یا دوازه سالگ

 تند که باید اینها را خرج کنیم و اینها را باید بندازیم. هس

 با قانون 
 

هابی که به آنها چسبیدیم یادمان باشد زندیک
ان کار میکنند تا به این چیر   ( به عنوان هویت ما )جی 

 
 به ما زندیک

 
ندهیم زندیک

شما پول دارید ممکن است شما صد میلیون دالر پول داشته   هست وجوهیت گر جان وام بدهدارد یم گوید که نیم دهد. 

شوید از اینها تا بفهمید که اینها را میشود بشما باید جدا برای اینکه قدرت خرج کردنش را ندارید. باشید و ندانید که پول دارید 
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. هر چه رنجش دارید و از آن آگاه شدید آن را ب  اندازید و خرج کنید و بدهید به خدا و و اینها را یم توانید بدهید برود  خرج کرد 

ید.   بگیر
 

ی اینهاست. بجای آن زندیک  خدا مشی 

جهان شدیم ) هزار بار گفتم ویل باید دو هزار بار چرا؟ برای اینکه این رسنوشت ما است و این روند تکامیل ما است. ما وارد این 

ها را رها یم کنیمجذب ذهن  . بگوییم( بصورت هوشیاری میاییم به این جهان ه را میدهیم و یعت  این وج . میشویم و آگاهانه این چیر 

 ود. میر 

 نیم دهد.  اگر ندهیم چه
 

 به ما زندیک
 

های اگر به آن باورهابی که ما چسبیدیم آنها را رها نکنیم. اگر یم شود؟ زندیک به آن چیر 

 جسیم و به آن متعلقات که چسبیدیم رها نکنیم. 

 نه! ینها را ب  اندازیم دور؟ آیا شما باید خانه تان را ب  اندازید دور. اآیا یعت  باید 

ید و بر اساس آنها چراغ روشن خانه تان را نگه دارید ویل . بچه تان را هم نگه دارید . دارید شما پولتان را هم نگه  از آنها هویت نگیر

 نکنید. با آنها هم هویت نشوید. 

ی را در این توانابی را داریم  انسانها و به آنها حس وجود ببخشید. هست  سازی یعت  همیر  دیگر. ما آنها را مجسم نکنید  که چیر 

این الزم است. شاید شما فکر کنید که این کار احمقانه است! نه این یک رایه دمان را به آن بریزیم. و جسم کنیم و هویت خذهن ت

یم   یم. هنیم توانیم فضای ب  فرم را تشخیص بد ،و این فرم را اگر ما نبینیماست که ما جدابی و فردیت را یاد بگیر

 ا ب  فریم را نیم توانستیم تشخیص بدهیم. مود باگر فرم نبودیست ها این را خوب فهمیدند. گفتند که 

ف رارا یم بینید و یل فضای خایل اطآسمان هم همینطور است. شما از دور یک کالیع  یم آید و شما تشخیص یم دهید این کالغ  

 ضای خایل هم یم شوید. یکدفعه متوجه ف ،ه این کالغ محارصه شده با فضای خایلککالغ را نیم بینید. ویل اگر به شما بگویند  

 بعد باید خودمان را آزاد کنیم. پس این یک پرسه الزیم است که ما یم رویم توی ذهن و جذب ذهن یم شویم 

ی غلط است توی آن ذهن ماندن و چسبیدن به آن القام   قرار دادن. اینکه این چه چیر 
 

. درد ایجاد کردن و درد را مبنای زندیک ذهت 

 کنیم!! نه 
 

یم اینجا باید زندیک ی درست نیست. خانه ما که ذهن است باید تا وقت  که یم میر  چنیر  چیر 

 سال بمانید؟! نه 9میشود ماه در شکم مادر میمانید  9موالنا یم گوید شما میایید به این جهان و 

ون یمماه دو روز کم اشکایل ندارد. ویل اینکه یک کیس بگوید من ن 9ماه و یک روز یا  9زی اگر شد حاال یک رو   ! خواهم بیایم بیر

 کنم و همیر  
 

م یم خواهم توی رحم مادرم زندیک در آن موقع هم این مادر را یم کشد و هم خودش را . پس یک چنیر   ! جا بمیر

ی نیم شود.   چیر 

 یم توانید آنجا بمانید تا  10تا در ذهن هم همینطور است شما 
 

 ) حاال چند سال این ور و آن ور ( . آیا شما یم  15سالگ
 

سالگ

 آنجا بماخواهید تا 
 

 ستارگان را روش ؟د نیهفتاد سالگ
 

 یم گویید این ستاره من و آن تا هفتاد سالگ
ً
 ستاره من... ن کردید و مرتبا
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 نصف 
 

 این ستاره هابی که اول بوده رفته. شما چطور این قضیه را متوجه نیم شویتا شصت و پنجاه سالگ
ً
د که این ستاره ها مرتبا

ی در وقت  شما نگاه کنید. شما االن به فکرتان دارند افول یم کنند و شما از جنس آنها نیستید؟  فکرتان را میبینید این یک چیر 

ون نشان یم دهد  یا بچه تان حاال یا درد شما را نشان یم دهد و یا ترس شما را نشان یم دهد و یا اتومیبل شما را نشان یم دهد . بیر

پس شما که این را یم بینید این نیستید! پس را نشان یم دهد این را که یم بینید؟ این کیس که این را یم بیند پس این نیست دیگر! 

 تعریف شماست.  . جنس فضا گشابی هستید از جنس هوشیاری که فرم ندارد  شما چر هستید؟ پس فضاداری هستید. از 

 
ً
سید ما حاال از آن شب چطوری وارد روز بشویم؟ اوال از آن شت  که که شما بدانید که محل خروج   حاال ممکن است که شما بیر

یس خشند به این روز که ر ستاره ها یم درخشند یعت  اقالم ذهت  شما یم د  به ما دسی 
 

فضادار یم شوید و خرد پیدا یم کنید و زندیک

ن هم مکانیسمش در درون آانرژی زنده اش را از ما بیان کند پیدا میکند که عشقش را از ما بیان کند و شادیش را از ما بیان کند 

 شما تعبیر شده. 

ی شما باید رسویل و پیغبه ما گفت که  جابی موالنا یک   . شفق را بپذیریدمت 

 

 بخش سوم: 

 که یم گوید  من چند سطرش را در اینجا برای شما یم خوانم1480در غزل 

ق و ما جیش عتیدیمر آفاق دخورشید رسوالن بفرستاد   *** کاینک یزک مشر

ن رو به شفق آر اگر  طایر روزی *** کز سوی   شفق چون نفس صبح دمیدیمهی 

؟ پیغی    دایت خودتان را از هوشیاری خدابی یا خ را، ی حضور ر شما هوشیا ،از شب به این روز . یه؟ پیغمی  شفق است کیعت  چر

ون  رسوالن یم فرستد که این رسوالن شفق  یمبعد  . و فرمها یم کشید بیر
 

 د. نگوید زندیک

چه جوری حاال روز بشوم؟ یم گوید خورشید که یعت  شما نگران نباشید که من در شب هستم و با این همه چیر  هم هویت شدم 

 است 
 

نور را شما اگر این بوجود میاد و ر آفاق . یعت  در درون شما یک نوری دن یم فرستند سوالر خداست و سمبل زندیک

ها  ،مقاومت نکنید در مقابل اتفاقات ی را از دست یم دهید و متوجه یم شوید که  شما چیر  ی که من از دست یم دهم چیر  این چیر 

 باشم و از اینجا لحظه و  اینو بپذیرم در را جایگزین آن نکنم. 
 

شفق یک مقدار هوشیاری عاید یم شود و یک مقدار موازی زندیک

 این هوشیاری نور هدایت کننده من است. 

د. اینها همه یر میاارد دخورشید رسوالن بفرستاد در آفاق ) یعت  افقها( افق شما کجاست؟ جابی است که خورشید شما دیم گوید 

ون نگاه نکنید هیچ بدر درون شماست.  ق کایپیغمی  شما در درون شماست.  . ه بیر یعت  پیش قراول . پیش  یزکنک یزک مشر

است و ستارگانمان  مانشباالن ما انسانها که یعت  لشکر آماده هستیم.  یدیم عتما انسانها جیش و قراول همیر  شفق است. 

 توجه یم کنید؟ روشن است آماده زاییده شدن از این ذهن هستیم. 
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. حاال  . که ما روز یعت  پرنده  روزیطایر به شما یم گوید که آگاه باش و روی به این شفق خودت بیار. اگر پرنده روز هست  هست 

 که میاد باال ما هم میاییم باال بعد یم گوید مانند نفس صبح مثل آن نسیم صبح میدمیم. مثل خورشید  شفق  از سوی

ن بر اظهار بر رو   میفاش و پدیدکه هر کس که رسویل شفق را بشناسد *** ما نت 

ی شفق را  ین نوری که درون شما ایجاد یم شود را قبول دارید؟   ، اینحاال سوال رس این است که آیا شما پیغمی  اگر کیس این را کمی 

 . ما در اظهار بر او فاش و پدیدیم یم داند که ما داریم چر یم گوییم . بشناسد 

 قرار دادند فکر را که با آن    وانکه رسویل شفق را نپذیرد
 

هم هویت شدند و باورها کساب  که در ذهن هستند و درد را مبنای زندیک

 قرار دادند آنها نیم پذیرند. 
 

 قرار دادند دستورالعمل ها را مبنای زندیک
 

 را مبنای زندیک

ی؟ میعمل کنید و فکر کنید که این معنویت است؟  دستورالعمل ها  رسییک فقط به شود که شما خر میآ شود همچنیر  چیر 

یس نداشتمی ند تا چراغ و چو حواس ما به از ما بیان کند را  شو زندگیه باشد که خردش را شود ما بسته باشیم و خدا به ما دسی 

 کیم فکر کنید و تامل کنید روی این موضوع. زنده باشد آیا این معنویت است؟ شما  ستاره باشد که این دستورالعمل ها باید 

ها  . قرار است که ما مفلس به این جهان بیاییم و وارد ذهن بشویم ها به ما اضافه شد و بعد خودمان را از چیر  آزاد بنظرمیاد که چیر 

 یم کنید و دوباره مفلس یم شویم. 

؟ برای بیان عشقش خردش یس پیدا یم کند. برای چر  به ما دسی 
 

 . اگر دوباره مفلس بشویم زندیک

ها بچسبید بیچاره میشوید.  در درون ذهن بمانید و اگر شما   که شده اید! به همان چیر 

 یم کند ها آیا کیس که شب است و این ستارهایش روشن است و با نور ستاره
 

بحران رابطه ندارد. اگر زن یش هست که زندیک

 با بچه اش و یا با شوهرش اختالف دارد 
ً
ست پر از درد و ترس روزگار آنها و روزگار خودش را سیاه کرده و پر از رنجش ااست حتما

 است و پر از 
 
ی است. پر از مریض   و گم است پر از مقاومت د ه و ایرادگیر  . نگاه کنید دیگر! های جسیم است پر از ستیر 

 آیا این شخص مفلس است؟

روی خودش جمع کرده. اینها همه وجویه است که باید بدهیم برود. وام جان است. شما  ،رسمایهاشغال را بعنوان ر یک خروا

 نیم توانید وام را ندهید. 

 که یم گوید باید وام را بدهیم. نید  یحاال بب

 برایتان که میگفت 
ً
  این را خوانده ام قبال

ان ما نهان *** دان که پنهان است خورشید جهان  تا نگشتند اختی

دفی  ششم است که اگر  723سطر برایتان خواندم قبل هفته سطر قبل از این هم . چند شما خییل رویش دقت کنید این را 

 ن را امروز خواهیم خواند. آرسیدیم بقیه 
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هوش این کشت  : گفت که   . و در چند سطر قبل در قصه امیر ترک و مطربهست 731یم شود و این سطر  وعقصه از آنجا رسر 

ستارگان روشن هستند و هر ستاره ای هم یک دانیسر است یک دانستت  شب و این خب این  ) شما یعت  این کشت  من ذهت  

همه این سیستم شب  . است فرض کنید که یک کشت  اینها  جمع( ست که ما با آن هم هویت شدیما است یک تکه الگوی ذهت  

 و وجود شما کشت  است. این هوشیاری که هوشیاری ذهت  هست باید غرق چر بشود؟ غرق دریای هوشیاری بشود.  و ستارگان

 یم افتد؟ شما هوشیاری را از 
 
ون از  برچ  حاال چه اتفاف این یواش یواش این هوشیاری زیاد یم شود و و این ستارگان یم کشید بیر

 کشت  را غرق یم کند. 

 به امیر یم گوید 

 نیاب  ای امت  *** 
تا بننیه اندرو من االخت  غرق این کشتی  

 را غارقست  من آخر اصل دان کو طارقست ***
ن

کشتی وسواس و غ  

کشتی هش چونک مستغرق شودد ارزق شود ***  بآفتاب گن  

 

موضوعات را که متوجه یم شوید یکدفعه هوشیاریتان  اینحاال شما ممکن است که شانس بیاورید و ... گفت که اگر شما ییک ییک 

ون. اگر بفهمید   ایجاد بشود ویل که این کار اشتباه بوده .یکدفعه مقدار زیادی هوشیاری حضور در شما را از هزار تا چیر  بکشید بیر

 نمیشود. غرق دارد یم گوید همانطور که کشت  وقتیکه دارد غرق یم شود اگر آن وزنه آخر را روی آن نگذاری این کشت  

ون و ستاآاین کشت  من ذهت  را هم وقت  این هوشیاری ها را از  و یک جابی یم بینید که رگان را رها یم کنید ن یم کشید بیر

 .  زندهاین هوشیاری من دار ذهت  را و شما هوشیاری حضور زیاد شد و بلعید 
 

 شدید به زندیک

جان کندن دراز گشت چون نمردی  هوش شما مستغرق بشود و غرق بشود. یم گوید آفتاب شما طلوع یم کند اگر این کشت  

ی   در صبح ای شمع طراز*** مات شو  هر کدام خشند و ر مردن که شب است شما باید به تمام این ستارگان که یم د... اگر نمیر

 نیم دانم! به آنها بگویید  ،دانست  است یک

 بیدار یم شویم و یم گوییم   . این امیر ترک هم که بیدار شد 
 

رفته شده و یک گحال ما  گفتیم ما این امیر هستیم که وسط زندیک

 مطرب  که شادی بخش است بیاید و ما را رسحال بیاورد. 

نیم دانم نیم  ع یم کند به اینکه نیم دانم و گرفته است. مطرب رسر مطرب قرار است که امیر ترک را رسحال بیاورد چون حالش  

اب خوردم و نه نان خوردم و ... دانم صبح چر خوردم و  یمدانم اهل کجا هستم و ن . نیمدانم  نه رسر

 !!  خشمگیر  یم شویم ویم گوییم چطور نیم داب 
ً
 و ما که این ستارگان دارند یم درخشند ودر هر موردی صاحب نظر هستیم فورا

من  و و مطرب یم گوید که منظور من پنهان است ؟ اید که ندانید این سوال را از شما یم کند که آیا شما یاد گرفته  االنحاال موالنا 

 . بدابن که نیم دابن دارم بتو یاد یم دهم که 
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؟ امیر ترک عصباب  یم شود و گرز را یم کشد تا  
کله مطرب را داغون کند. که یک دفعه ییک دستش را یم حاال تو یاد گرفت  که نداب 

د.   گیر

ستارگان ما روشن هستند وصاحب نظر هستیم و همه چیر  را یم دانیم. من و شما،حاال نشانگر چر است این؟ نشانگر این است 

ید و بدانید که این دانسی   به درد شآیا یم شود که شما   را  ید ت و  شما باا نیم خورد و این دانسی   جسیم سمیاد بگیر
 

خرد زندیک

 هست و این لحظه از آن د ،نق  نکت  و بدانید وتا این دانسی   را رها نکنید 
 

اید بیان ما بشانستت  که خرد زندگیست و عشق زندیک

 بشود را شما با این دانسی   جلویش را گرفتید. 

 را کر یم کند؟آیا شما یم دانید که چشم این تن  آنجا هم گفت که 
ی

  که یم بیند در واقع این گوش زندگ

با چشم آن ستارگان یم بینید شما یم دانید که این تا زمانیکه شما و تا زمانیکه چشم تن یم بیند    آمد چشم تنزان که پنبه گوش 

 شماست؟ 
 

 به شما چر یم گوید؟ آیا این را یم دانید نو شما نیم شپنبه گوش زندیک
 

 !! یا نیم دانید وید که زندیک

  یم گوید 

 گرز بر خود زن متن در هم شکن *** زانکه پنبه گوش آمد چشم تن

شاهد میاورم تا ما متوجه بشویم که موضوع خییل ساده است برگردیم به غزلمان و شما یم بینید که مرتب من از جاهای مختلف 

 و پیچیده اش نکنیم. 

 و تو حبس غم *** گه از ب  کیس و که از ناکیسغریمان برستند 

برای اینکه تو وامت را چرا؟  «اینها همه برستند ویل تو هنوز در حبس غم هست   »: . یم گوید غریمان کساب  هستند که وام گرفتند 

ند و یم برند یم اندازند زندان . زندان هم که یم برندش هم باز یم گوید ندارم! نمیدیه. خب ییک وام گرفته و نیم دهد  . او را میگیر

ون. ن بیاد اوام را بدهد و از زند ود که بر   د دار وای ای  یک دفعه یادش یم افتد کهدو ماه سه ماه چهار ماه که زندان ماند   بیر

س این غم بمانیم تا یکدفعه خب به زبان خوش و با انتخاب وام که همیر  ستاره ها هستند را بده دیگر! باید در زندان این درد  اسی 

ی که بهش چسبیدم داره به من غم یم دهد  ه و من در زندان این هستم و یادمان بیاید که این چیر   این را رها کنم برود. بهی 

 صی  کنید در این زندان غم؟ که رها کنید و وامتان را بدهید؟ شما تا یک یم خواهید 

هابی چسبیده اید که ا
ید. به بچه هستآنها  ز شما ببینید که به چه چیر  از او هویت یم و بچه چسبیده اید   بهاگر  ؟هویت یم گیر

ید پس او را دوست ندارید و به او عشق نمیدهید.  یر  رفت و آدم عیبجوبی بشما وقت  از جنس روز شدید وقت  قضاوتها از گیر

 ا در حضور شما راحت بشیند مانتقادگر نشدید و گذاشتید بچه شما در کنار شنشدید و 
 
چرا  خم نیست کهدر قیافه تان اخم و ت

 یا آن کار را نکردی . آن موقع هست که شما دارید عشق یم دهید. کار را یم کت    اینطوری نشست  یا چرا این

پولم را خرج یم  مننه آن عشق نیست. و عشق این هم نیست که بگویید عشق این نیست که بگویید من چسبیدم به بچه ام! 

فضای ه شما از جنس روز شدید و این فضای هوشیاری این لحظه در شما باز شده در یک ک. عشق این است  کنم برای بچه ام
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 و این انرژی زنده الیتنهابی و نه تنها بچه شما نه تنها همش شما و نه تنها انسانهای دیگر در 
 

آن جای گرفتند و این عشق زندیک

 
 

کساب  که خییل نزدیک به شما خب به   . ود به بچه تان یم رسد شما جلویش نایستادید و االن از شما دارد منتشر یم شکننده زندیک

 . هستند مثل بچه تان ممکن است بیشی  برسد و آن هم بریم گرداند به شما 

باید جایش این نه اینکه ما مجسمه باشیم و  بچه مان را هم مجسمه ببینیم و حاال بگوییم که مجسمه باید اینطوری باشد و 

 این که عشق نیست.  !! و قهر یم کنم نشود من اخم و تخم یم کنمینطوری باشد و اگر ا

 نیست( ما اگر ب  کیس را و ناکیس را تجربه کردیم اگر به ناراست  و دروغ ) هپس ما 
 

ی بدتر از دروغ در پیشگاه زندیک برای یچ چیر 

 روشن نگاه داشی   این ستارگان به دروغ متوصل میشویم . 

ی با   کل این سیستم هیچ چیر 
ً
 نیم خورد اگر دروغیر  باشد. اصال

 
 دروغیر  است. من ذهت  سیستم زندیک

 وجود ندارند.  : چرا خدا یم گوید 
ً
ی که وجود ندارد من آفلیر  را دوست ندارم؟ چون آفلیر  اصال آخر مگر یم شود ... اگر یک چیر 

ون از یکتابی  ی بیر  یکپارچه است و یک چیر 
 

 یکپارچه است نیم شود دو تا باشد. زندیک
 

 باشد. زندیک
 

 زندیک
 

شما هم از جنس زندیک

ستارگان و بگویید که من یک تقسیم بشوید بیر  و نیم شود که ارچه بشوید شود چند پ یمهستید و نمیشود دوپارچه بشوید و ن

 زار تکه هستم. نجاست .. و هآتکه ام اینجاست و یک تکه ام 

 بشو. 
 

مجبور هستیم اگر چند تکه بشویم در اینصورت در پاییر  یم گوید اینها را جمع کن. جمع کن و یک تکه بشو واز جنس زندیک

 این دروغیر  است. 
ً
چرا دروغیر  است؟ بطور مصنویع و بطور توهیم ما را انداخته خارج که این تکه ها را با دروغ نگه داریم و کال

 .  یکتابی
 

یم و آن هم حس برای همیر  زندیک ی یاد بگیر  فردیت است. تا حدی تحمل یم کند تا ما یک چیر 

 از آن بیشی  نیم گذارد و یم بیند که به محض اینکه ما 
 

 این دردرس و غصه ها و  12یا  10مرز زندیک
 

 را یم گذارنیم در زندیک
 

سالگ

وع یم شود و یک آدم بیست ساله به اندازه یک آدم پنجاه ساله غم س ها رسر  و غصه دارد.  اسی 

ها. یااز کجا   و شاداب  باشد. برای اینکه در زمان  ز در صورب  که جوان است و باید پر انها را آورده؟ از هم هویت شدن با چیر 
جواب 

 .. یم شود هزار ج
 

یط  یم کنیم و این ستارگان که یک جور دانش هست که ما کتاب نوشت که چطوری ما    لد بچیک یک بچه را رسر

ویل یم  . از فکر د که این یک الگوی ذهت  هست و آگاه هستید نیآنها هم هویت شدیم دو جور بدست آمده ییک اینکه شما یم دابا 

یط شدیم به اینها . گویید این دیگه حقیقت است که من گرفتم  . بچه پنج ساله یک لیواب  و یک موقع هست که نه ما رسر
 

در بچیک

! خب این کار باعث یم شود که این فکر کند که احمق است و  گوییم احمق چرا اینکار را کردیرا میاندازد و یم شکند و ما به او یم

و حاال این حک یم شود آنجا و دیگر یادش م  به بچه مان دادیمکه چنیر    رفتد و ما هم یادمان یر
 

یط شدیک  ! رسر

 یاد یم دهیم که این بچه هفتاد سالش هم که  
 

یط شدیک حاال خودش هم خی  ندارد ویل بعض   باشد هزاران طور ما بصورت رسر

ی را یم اندازد او را ب  وقت  لیوان یم بیند و یا وقت  جاهها حس حماقت یم کند.  یاد حماقت خودش بندازد و شاید از آنجا ه که چیر 

د که او احمق است و هیچ جابی قبول نکند که او خردمند و عاقل هست.   یاد بگیر
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 هست که به آن چسبیدیم. بهی  نیست که ما همه ن آکه به پس  ما این دانیسر  
 

یط شدیک چسبیدیم ممکن است که از طریق رسر

 دور؟!  ریزیماینها را یکباره ب

ی که واکنش نشان یم دیه این  ن  پشتش خوابیده.  دانشبه هر چت 

ی را آ که بگوبی نیم دانم و داره یاد یم دهد که بابا جان تو تا حاال یاد گرفت  (که ما باشیم )داره به این امیر ترک این مطرب  ن چیر 

  وید که غیر از این هیچ راه دیگری نداری. میگ و بعد به او  . که یاد گرفته ای را انکار کت  

 و بگوبی که من تو در فضای ذهن که این چراغها روشن هستند و به آنها چسبیدی 
غیر از این نیست که اینها را باید انکار کت 

ون  غیر از این هیچ راه دیگری ندارد. به  . نیستم و خودت را از اینها بکیسر بیر

 است و امیر ترک انساب  است که 
 

 در ذهنش اسیر است و در شب است. مطرب زندیک

گوید . چون مجبور   یمهر کیس من ذهت  دارد دروغیر  است و دروغ هم .. اگر دروغیر  بودن  . پس اگر ما تجربه کردیم ناکیس را 

 سازگار نیست. من و منیت است این من با سیستم 
 

برای اینکه کلش  اگر کیس داشته باشد مجبور هست که دروغ بگوید زندیک

 گفتیم. دروغیر  است. 
ً
 مفلسانه در آمدن.  راستیر  چر هست ؟ همان که قبال

برگردیم عقب ما بصورت فضاداری میاییم به این جهان و وارد ذهن یم شویم و باید هوشیارانه . مفلسانه اگر مفلیسدرآ گفت 

 دوباره مفلسانه در بیاییم. 

 راستیر   .... حاال مفلسانه
 

  . است زندیک
 

ییک از ناکیس های ما این است که  ... شدی . خب کیس که در ذهنش استاز جنس زندیک

. بر اساس این دروغ یک مجسمه ای هم درست یم کنیم که در فضای دروغیر  ذهن من دار یک خدای تقلت  هم ایجاد یم کنیم

ما هم از . در حالیکه خدا از جنس هوشیاری ب  فرم است. ت به او یم دهیمیصاین خداست شکل و قیافه به آن یم دهیم و خصو 

ت های یآن هم خصوصت داشته باشد. ی. چطور هوشیاری ب  فرم مجسمه نیست که خصوصشیاری ب  فرم هستیمجنس هو 

 این جهاب  . 

 اگر ظالم است ا
ً
ی من ظالم است و خدای شما عادل است. خدای شما دروغیر  است . و آنطوری است و خدااست  طوریینمثال

 آن ییک ندارد!! اینها همه توی ذهن هستند.  را دارد و صیت ها این خدا این خصو 

دوباره مفلس گشتیم و در اختیار خدا قرار گرفتیم و خدا ما وقت  بیدار شدیم و در این لحظه از این ذهن زاییده شدیم و یکدفعه 

 . آن حس را حس کردیم  من بیان کند و ما هو و عشقش را از ما در این لحظه به بیر توانست خردش را وشادی و آرامشش را 

ان همانطور که موالنا گفت  ان ما نهان وقت  که مردیم به این اخی  ن اختی   ن*** دان که پنهان است خورشید جهاتا نگشیی

ان جهان  بینید  یم. نهان بشود یعت  که شما آنها را دیگر ننهان بشود شما خورشید جهان درشما طلوع یم کند وقت  که همه اخی 

ید. آزویم ندارد که ببینید. برای چه ببینید؟ از برای اینکه دیگر ل  نها که دیگر نیم خواهید هویت بگیر
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 : بخش سوم

اه  گردد این کاروان واپیسوا اگر سابقی *** چو  در این راه بت 

 کل خلقت اگر ما صابر یم گوید که در 
ً
تکامل و استعداد جلوتر از دیگران  ه لحاظیعت  ب هستیم قیاس با سایر باشندگان اصال

توی و  . ت فضاداریور بص . چرا؟ برای اینکه ما از جنس هوشیاری هستیم. گفت ما بصورت مفلس میاییم به این جهانهستیم 

ون ذهن برویم. و بعد از این ذهن یم توانیم فرا برویم . )این ذهن که االن توی آن هستیم (ذهن یم افتیم  ورای ذهن برویم و بیر

بطور این استعداد در هیچ چیر  دیگر نیست. نه در درخت هست و  نه در جماد هست مثل سنگ و نه در حیوان هست. اینها 

 وصل هستند 
 

مقایسه یم کنیم یم بینیم که وقت  در شب ن ویل شما ببینید وقت  ما خودمان را با پرندگا. غریزی و مستقیم به زندیک

س و  د پرندگان شب در اینجا آواز یم خوانند. اگر  غمما از اسی  ون و  یمشما شب خوابتان نخوابمان نمیی  برد یک دقیقه بیایید بیر

که این پرندگان دارند کیف میکنند و آواز یم خوانند و حالشان خوب است. خب آن پرندگان نزدیکی  هستند   گوش کنید.یم بینید 

 یا ما؟ الب
 

  ! پرندگانکه ته  به زندیک

دارد و میل به بازی دارد به محض اینکه به او نگاه یم کنید پا یم شود و یم خواهد امش و شادی ر سگمان را نگاه کنیم سگ ما آ

 نزدیکی  است یا ما؟ سگمان. کند و ما حوصله نداریم. هزار جور مسئله داریم  بیاید بازی
 

 . حاال سگ ما به زندیک

ون این ستارگان را این راه ب  راه به نظر من یعت   . به محض اینکه شما از ذهن زاییده بشوید و بیایید بیر
 

رها کنید و زنده  راه زندیک

 ما را آماده کرده و  بشوید 
 

هیچ بچه ای نیست که بیاید به این جهان و در شکم گفت که: شما نگران نباش ما آمده ایم. زندیک

 مادرش نگران باشد که نکند من زاییده نشوم!! ته بحال شده؟ 

 همان نگراب  هست که نیم گذارد ما زاییده بشویم. نگراب  هم ییک  اخلدشما 
ً
رحم ذهن چرا نگران هستید که زاییده نشوید؟ اتفاقا

 من ذهت  است.  از ابزارهای

ی ما را در ذهن نگه داشته؟ هست  باف  .   چه چیر 

هابی شما هم هویت هستید و راه آنها راه نیست. ویل راه بیر شما ببینید 
 ایه راه زندگیست. با چه چیر 

این هوشیاری حضور در و اگر شما با دستورالعملها هم هویت هستید با بعض  از این ستارگان که شب هستند هم هویت هستید 

 عقل این دستورالعملهاست که از یک جابی به ما رسیده . در نتیجه ما گرفتار و هم هویت هستیم. ما نیست و  فقط 

 خود ما هست. . پول ما جان ماستگویند که ما باید با پولمان هم هویت بشویمیم  به ما  ها عملالبعض  از این دستور 
ً
 . پول ما اصال

 خودمان هستیمسیایس خود ما هستیم  . دستورالعملها دیت  و ند بچه ما و مقام ما خود ما هست
 

هر چه پدر و  . اجتمایع و خانوادیک

 دیگران به ما گفتند ما اینها را گرفتیم و چسبیدیم به آنها. مادر و معلمیر  به ما یاد دادند خود ما هستیم و هر چه 

هستیم. چرا هوشیارانه مفلس نشویم؟ ویل وقت  آمدیم به این جهان مفلس بودیم و وقت  که از این دنیا هم یم رویم مفلس 

 د مفلس بشویم. یهوشیارانه با
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 این است که ما هوشیارانه مفلس بشویم. 
ی

  منظور زندگ

  . کارگاه هستی عاشق شو وگرنه روزی کار این جهان رسآید *** ناخوانده نقش مقصود از   : حافظ یم گوید 

 از ذهن میابی 
ونشما باید عاشق بشوید. عاشق شدن یعت  ها را رها میکت  و  بیر  و چیر 

 
از جنس روز میشوی. این جنس روز زندیک

 ویل تا آنطوری نشدی نیم شود!  تواند هر لحظه از شما بیان نشود  یماین ن .  است و شما. که این عشق است

 راه را برای ما باز میکند. این همیر  فضای از آن راه دارد؟ نه وقت  ما 
 

 یم شویم زندیک
 

کن »است « باش یا کن» جنس زندیک

 هستید و یم باشید و هستید و در «فکان
 

که هر رایه را  جهان این جهان و آن بعض  موقعها یم گوید یعت  شما االن از جنس زندیک

 یم گوید و باز یم کند آن را شما یم روید. 

 مل بچسبید این که برای شما از قبل تعریف شده! دستورالعاگر به 

اه این   که دستورالعمل توی آن نباشد. است  راه بیر

 چوگانش را هم در مکان  کن فکان *** یم دویم اندر مکان و المکانپیش چوگانهای حکم  
 

در ذهن و هم هم یعت  یعت  خدا زندیک

د. فکر میکنید که شما دارید یم روید و در المکان یعت  خارج ذهن شما را یم راند. همیر  در ذهن هم  او هست که دارد شما را میی 

ید. منتها شما چون مقاومت یم کنید یک قوانیت  اعمال یم شود  شما دارید غم و غصه یم کشید و شما دارید  که باید تصمیم میگیر

ن باال هست که با شما آدرد هم که یم کشید برای این است که رها کنید. اینطوری نیست که االن یک خدابی خب درد بکشید. 

 عصباب  است و شما را زیر فشار قرار داده و یم خواهد له کند و شما شانس نیاوردید  دشمت  دارد و 
ً
. خدا شما را دوست  فعال

 ! نه اینطوری نیست. ندارد 

 
 

 .«باش»: فقط به شما یم گوید را نیم دانید که خدا قانون ه یم کنید شما من ذهت  را پایه قرار دادید و این ستیر  شما با زندیک

  شما فقط باش! شما کاری نداشته باش و بگذار کارها را من انجام بدم. 

 راه را باز میکند. آ. و و هیچ کاری نیم کنید  به شما گفتم باش و شما فقط میباشید 
 

و این راه رایه نیست ن موقع هست که زندیک

 که 
ً
 بدرد ن یم. نتعییر  شدهبرای شما قبال

 
 تعییر  شده باشد که دیگر زندیک

ً
 تعییر  شده باشد. اگر قبال

ً
خورد. دیگر میشود که قبال

 تعییر  شده! خدا چر را بخواهد از شما بیان کند. 
ً
 این که قبال

شما را در ذهن در این دنیا و در این فضای چوگان من،و  . حکیم هست که شما فقط باشیک که ؟پس این شعر چه معت  یم دهد 

 .. در فضای  ،المکان
 

 در فضای ذهن اینها دو بعد هستند و شما دو بعد دارید. و حضور فضای زندیک

 شماست و شما  فضای پذیرش این لحظه بعد اصیل شماست
 

شود شما از این  یمباز یم شود در روز و در شب. هیچ نو زندیک

 امان باشید.  در چوگان 

ی کاری ندارد و ما داریم زندگیمان را یم کنیم!! نه هیچ   ا یم شود که شما بگویید که من در ذهن هستم و خدا دیگر با من چنیر  چیر 

 نیست. 
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 ..مگر یم شود که کیس برنگردد و توجه کنید با این همه عظمت که 
 

این کاروان وقت  ؟انسانها دارند وقت  که بر یم گردند به زندیک

یم؟ عقِب عقب!   که بر یم گردد ما کجا قرار یم گیر

 د با پرندگان و سگتان! گفتم مقایسه کنی

 !!!  دراز کشیده راحت کهشما آرزو نیم کنید که ای کاش ما مثل این سگ بودیم  

ت یم خوریم که ای کاش ما هم یم ش نگاه به او یم کنیم حت  . گربه اینقدر ریلکس یم خوابد که ما وقشما گربه را نگاه کنید 

 حالمان خوب بود. آنها مثلیا مثل این بلبالن که در شب یم خوانند یم مثل گربه یا سگ بخوابیم. توانست

زنده بشوید شما ببینید که اینها که اینطوری کیف یم کنند شما اگر به گنج حضور راب باشد؟ در حالیکه برای چر حال شما باید خ

 چطوری یم شوید!!! شما 

؟ شما شه مجلیساول گفت که  . خدا به شما  . آیا حواست هست که شما یک هست  گفته آیا شما در واقع امتداد خود خدا هست 

؟ و شما گفتید بله  بله من هستم.  . از جنس من هست 

ذهن توی این النه. خب این را رها کن دیگر. حاال که اینها را فهمیدی به هر چه که چسبیدی رها  ینحاال آمدی و افتادی توی ا

ی. آاز  و  شما روشن بایسر و آنها هم هستند  ند بگذار مثل ستاره روز باشکن.   نها هویت نیم گیر

نور درآمده و همه جا روشن است . شما ستاره را یم بیت  ویل به نور آن دیگر احتیاج نداری. شب در ظلمات به وقت  که آفتاب 

 احتیاج هست ویل االن که دیگر احتیاج نداری برای اینکه آفتاب تو درآمده. ستاره آن 

 خیس زیرا نیایند چشمت به*** هستند لیک چشم لطیفان خوش 

یک کاه که روی مثل یک  ؟باشیم پست باشیم و فرومایه باشیم سیم کند. ما چرا باید خ بیانخط وضعیت بشر را چند موالنا در 

 کف روی اقیانوس باشیم؟ اینکه  یا  آب یم رود باشیم؟

 انوس هستند ویل ما خود اقیانوس هستیم. یاینها مثل کف روی اقاین فکرها که ما با آنها هم هویت شدیم 

لطیفان آنهابی که از جنس حضور شده اند لطیف هستند. ذات شما هم لطافت است نرمش است و فضاداری است. شما از 

 جنس لطافت هستید. 

.   یمن کیس  که یم زند ما فکر یم کنیم که او آدم قوی هست. هر   هر چه زمخت است که دانم از کجا یاد گرفتید؟ از منهای ذهت 

 یک دهانش آتش است و یک دهانش زندان است و یک دهانش چماق است .. این آدم مهم است! و میشکند عصباب  است 

ضعیف و ترسو و بیچاره است. آدم قوی فضادار است آدم قوی قضاوت ندارد و عیب جو نیست و نه اینطور نیست این آدم 

 خواهد دیگران را عوض کند.  یمدر جلویش مردم راحت باشند. نانتقاد نیم کند و یم گذارد 

ما نیم آیند.  ما ستیم. به چشم ویل ما نیم بینیم. چرا؟ برای اینکه ما از جنس آنها نیپس یم گوید زیبارویان و لطیفان وجود دارند. 

 را یم بینیم.  سپس خ یمهست سچون از جنس خ
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 .چرا؟ چون اگر شما بودید که این حرفهای موالنا را تحمل نیم کردید. ما نیستیم شما نیستید 

نورافکن خودش است و با و فردویس یم خواند و روی خودش کار یم کند خودش زیر اگر کیس موالنا یم خواند و حافظ یم خواند 

خواهد عوض کند و فقط یم خواهد خودش را عوض کند و رسویل شفق را پذیرفته . نور هدایت یم و دیگران را ن مردم کاری ندارد 

 چو ***   یه یاب  گآ  ر گ  دال ز نور هدایت  هدایت است نور همان شفق  . در درونش روشن شده 
ن
شمع خنده زنان ترک رس تواب

 کرد. 

ما به نور آنها نیم گذارند  . یم کنند  سخدانسی   است و ما به آنها چسبیدیم آنها نیم گذارند. آنها ما را هر کدام از این ستاره ها که 

 یم دزدند.  هدایت که همان شفق هست برسیم . آنها نور هدایت را دزدیده اند  و هر لحظه

. این لحظه که دارند یم دزدند شما دیگر نیم گذارید که بدزدند.    پرهیر  با شکر یم رود. که بعض  موقعها اسم این را یم گذاریم پرهیر 

صدر بودن در ضمن دل جهان بودن هم هست. صدر این است که شما بگویید که من صدر مجلس هستم و شاه هستم.  شکر 

 آن جنس هستید. جهان کیه؟ دل جهان خداست و شما هم از  یعت  سینه. شما دل جهان هستید. دل

ی   صدر شیه مجلیس. تو هر چند که   هدر اول هم گفت که من با این دانسی   محدودم با این ستاره شب خب این پرهیر   پرهیر 

 دل جهان بودنم را قدر بدانم. و شکر عبارت از این است که من شاهیم را عمل نکنم و پرهیر  کنم و  

 ناشکری میکنم. بروم در رسم هویت ایجاد کنم و به آن بچسبم من دارم حاال که این نعمت و این عظمت به من داده شده من اگر 

!  دشخو وی که پای قوی و دست قوی دارد مثل این است که جوان رعنای بیست ساله بسیار ق  را بزند به چالف 

. تو به او چه یم گویند؟ یم گویند  خب این شکار هست  و تو ورز آقا قدر جوانیت را بدان. یعت  چه که خودت را زدی به مریض 

 قدرت داری. همه 

ها ما هم االن این استعداد را داریم که برویم از   استفاده کنیم دیل چسبیدیم به یک رسی چیر 
 

 خرد زندیک
 

. ما چرا از جنس زندیک

 باشیم و مرده ها را ؟بینیم منشویم و زنده ها را 
 

شما ببینید که به چه کساب  توجه یم کنید به  ببینیم؟ و در عوض از جنس مردیک

 لطیفان خوش چشم؟ 

میل یم کنید یا نه به کساب  که نها آآنهابی که از جنس نرمش و فضاداری هستند به ، لطیفان خوش چشم و لطیفان خوشگل

ند.  در چماق  ی یم ستیر   دست دارند و یم کوبند با زبانشان و استداللشان و با یک چیر 

 کیس  
ً
ی یماصال ن ه از این فضا خت  نداره!  که با چت  ن  ستت 

ی زبان  به آشکار این قضاوت نیست بلکه این قانون است. موالنا دارد یم گوید  در این لحظه پس این لحظه در که اگر شما یم ستیر 

ی ی آمده و  شما داری با آن یم ستیر   و خداست و شما با آن داری یمقالب و قیافۀ یک چیر 
 

ی . حاال ولو  د. این لحظه زندیک ستیر 

ی. نیم یمنه ناینکه شما قیافه بسیار معنوی هم دارید.  یم.  شود چنیر  چیر   شود ما با این لحظه بستیر 
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 را  این دم بد است. ما یسر . ترک گفت مطرب کدر قصه ترک ومطرب
 

این لحظه مطرب را یم کشیم. مطرب زندگیست و شما زندیک

 یم کشید. 

ید. موالنا گفت که مطرب کیسر این دم بد است.  شما این را  ید حداقل این نصف بیت را یاد بگیر  یاد بگیر

 است. مطرب  
 

 کیسر این دم بد است. مطرب زندیک

 االن 
 

وجود شما و شما را برقص و حرکت در بیاورد شما جلویش مرتعش بشود در تمام جاری شود و خواهد در شما  یمزندیک

 کشید.   ایستادید و مطرب را یم

 . های دروغیر  عکس و مفهوم  . در این دانش دروغیر  که دانش ذهت  استچطور یم کشید؟ رسمایه گذاری یم کنید در این چیر 

 یم شود رویش قائم شد ما  . است
ً
 زنده که عمال

 
 در ذهنمان به عکس چسبیدیم. اینها عکس هستند و جان ندارند. بجای زندیک

 

 بخش چهارم: 

 که صیاد شاهان شوی *** برو سوی مردار چون کرکیسنه بازی  

 و بخواهد تصویر ذهت  را  عکس و تصویر ذهت  بچسبد که دروغیر  باشد و به   کیسهر   خب
ً
ی از آن را یا بزک کند و یک مرتبا چیر 

که از این باید متولد برای اینکه این یک چیر  دروغیر  است. گفی     آن را نیم تواند درست کند  نیم تواند پس کند   اضافه کم کند و یا 

 بشوی! 

ون  .. شما باید توی این چیر  دروغیر  یک فرشته ای  باز یا عقاب بشوید که روی وجود دارد که شما هستید و از آن باید بیایید بیر

شکار  یم کنید. شکار خدا حضور است. شما اگر عقاب خدا هستید باید بروید حضور  دست خدا نشستید و یم روید برای خدا 

ون کشیده یم شود.  ها بیر های شکار کنید و حضور از همیر  چیر  ون کشیده یم شود. ذاز چیر   هت  بیر

 خودتان باشید.  اول عقاب شاه

 . یصیاد شاه بشو  که نمیتواب  باز نیست   اگر  اینها را یم گوید که ما اینطوری نباشیم. 

پس کرکس هست  برو سوی مردار. برو سوی الشه! کرکس یعت  الشخور. بوی و به یک چیر  دروغیر  چسبیدی حاال که باز نیست  

س و  خشم و مثل وی تعفن شبیه ب ،حیوان مردهتعفن یک  سه و دروغیر   ترس اسی  از یک انسان هویت ذهت  به مشام کیس میر

 است و از همان جنس است. 

باید ببینیم که قانون جذب ما را بسوی چه کساب  یم کشد. اگر از جنس حضور هستید گفت که بسوی انسانهای زنده به ما 

 جذب یم شوید. حضور 

ند و عیب یم گویند و اگر بسوی انسانهابی که انتقاد یم کنند   هستید. جنس آن از بدانید که جذب یم شوید پس یم ستیر 

 باز شاه باشیم و برویم و حضور شکار کنیم.  یکا یم خواهخواهیم کرکس باشیم م یمما ن
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شمع شدیم )همانطور که در پاییر  ما بشویم و اگر یک نس را در این جهان زیاد کنیم. ما باید اول خودمان از آن جما باید حضور 

 شمع یم شود هزاران شمع را روشن کرد. این و روشن شدیم با یم گوید شمعت را روشن کن ( اگر یک شمع شدیم 

بیشی  دهند. یک نور هم  ور را یمهمیر  ن. یم بینید که همه شمع ها روشن کنید همه را شما هزار تا شمع بگذارید و با یک شمع 

 ور حضور است و شما هم یم توانید بکنید. وجود ندارد که ن

 پاییر  
ً
 یم گوید اتفاقا

 مغریس و رز و باغ درخورد نه***  آب پذیرای و تر شاخ اینه
 

 

های ذهت  چسبیده و ذهنش و خب انساب  که رفته به  احتمال دارد شب است و کیپ چسبیده به اینها خشک شده. شما به چیر 

انسانهابی که بسوی گنج حضور و یا موالنا یا به عرفا جذب شدند از روی درد میآیند. است تاسف تجربه کرده باشید باعث  که

یک کاری بکنیم و اینطرف یم روند و آنطرف یم روند و .. آخر یم بینند که چاره گویند بابا برویم میاینقدر درد یم کشیند که بعد 

 ای نیست و شاخ تر نیستند . 

 یا ما شاخ تر نیستیم و شب است آیا یم توانیم روز بشویم؟ بله . آ

 .فرشته یم شود! که زجر کشیدیم آنجا مهم نیست. گفت اگر دیو بسوی عشق رو بیارد دیوی تمام شد دیگر هر چقدر هم  

ئییل    شت و آن دیوی بمرد. گجت 

 یعت  اگر شاخ تر و تازه نیستیم که پذیرای آب باشیم و در خور ما االن 
 

 . شایسته باغ نیستیم. کدام باغ؟ باغ زندیک

 ما را به عنوان درخت یم شود در باغ حضور خدا کاشت؟ اگر از جنس دروغ باشیم نه. آیا 

ی را یم کارند.  غرسمیعت  مو و  رز  جابی که چیر 
 یعت 

 این لحظه کاشت؟ اگر  پذیرشآیا شما را میشود در فضای  آیا شایسته آن جا هستیم؟ 
 

شما باورها را انداختید و هم هویت شدیک

 با جسمهای این جهاب  را انداختید تیبا باورها را انداخ
 

 غرساین لحظه یک م پذیرش؟ اگر انداختید در فضای د هم هویت شدیک

  در آنجا هستید در غیر اینصورت نه. کیک جای  
 اشت برای شما وجود دارد و شما درخور و شایسته کاشی 

 مغلیس چرا شمیع بیفروز***  وحشتی  در چو جمیع سوی برو
 

ی یعت  در شب درآینده.  سغلِ م   ون مثل شب دکه یا کیس  چیر   غپره. م  رشب میاد بیر
 
 یعت  در شب درآمده.  سل

قسمت  از  و در هر کدام از اینها . در شب هزار تا ستاره روشن است یعت  یک تکه بودن یعت  جمع بشو  برو سوی جمعیت. جمیع

و جذب ذهن شدیم و هزار تکه شدیم. تکه ها را جمع کن و یک تکه بشو. (شب است ه ) وقت  که وجود ما رسمایه گذاری شد

 جمع شو. 

وجود شما رسمایه قسمت  از ها هم هویت شدیم. وقت  که برای چر یم تریس؟ یادمان باشد وحشت و ترس از اینکه ما با چیر  

 وقت  مردم آن باور را زیر پا یم گذارند شما یم ترسید.  ،گذاری شده در یک باوری
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ون و مردم بگویند غلط است و یا درست  ویل  غلط است شما یم ترسید.  اینوقت  که یم گویند  اگر وجودتان را از آن بکشید بیر

 برای شما دریگر مهم نیست چون در آن دیگر حس وجود نیست. است 

 یا این یم شود یک دستور العمیل که ساده است و هیچ دستورالعمیل در آن نیست. شما ممکن است که 
ً
استفاده نبدازید دور بعدا

 کنید. 

 میاد. ترس یک عامل فریع است عامل دو 
 

 است. یادمان باشد که ترس از هم هویت شدیک
 

میر  است و زاییده هم هویت شدیک

! ترس خورد یم کنیم که من ترس دارم ر شما فکر نکنید که ترس یک چیر  اصییل است و ما با ترس به عنوان یک موجود مستقل ب

های این جهان هم هویت شدارید   وگرنه ترس نداشتید.  دید معنیش این است که شما با چیر 

ون هوشیاری و هویتت  ها که شما تقسیم شدی برو سوی جمیع. یعت  اگر از این تکه تکه چرا یم تریس و بگوبی که من را بکیسر بیر

ود. وهیچ کس نیست که ترس نداشته باشد. آدر  دیگر اینها نیستم   ن موقع ترس از بیر  میر

 یم کند و هوشیاری جسیم دارد یعت  این لحظه از یک فکری آگاه است و لحظه بعد هم هم
 

نطور و یاگر کیس تو ذهنش زندیک

 یم ترسد  . بدانید کهلحظه بعد هم .. و این را نمیتواند متوقف کند 
ً
کیس کیس  هم نیست.  نفوذ به مال و منال و به پول و  . حتما

به این نیست که شما بگویید  . دولت هست او بیشی  یم ترسد ک یس ئیر حت  نفوذ دارد کیس که که که پولش بیشی  است و کیس  

ی داشته باشد لشکر   ترسد! نه.  یمداشته باشد او نکه آدم دوست بیشی 

یس  های این دنیابی هم هویت نشویم. نی 
 از این میاد که ما با چیر 

ون آمدیانساب  هست  که یعت  لیس. غاگر در وحشت بایسر حتما محاال  وقت  همان شت  که گفتم. . در شب بیر
 

از خرد زندیک

  شب است برای شما.  شب است.  برخوردار نیستیم ما روشن نیستیم

 افروز. شمع چیه؟ شمع حضور شما ست. شمیع ب  یک حاال یم گوید که 

خورد. شما نباید شمع دیگران بدرد شما نیم خورد. شمع حضور شماست.  یمب  افروزید و بدرد شما تنها شمیع که شما یم توانید 

باید شمع روشن کنیم. شما  از شمع دیگران تقلید کنید. شمع دیگران شمع موالنا به ما کمک یم کند که ما شمع خودمان را 

هم گنج حضور به  و خودتان را روشن کنید وگرنه هر چقدر هم که این و آن بگویند موالنا بگوید حافظ بگوید و هر کیس که بگوید 

ید و بگویید ؟ برای این گوش نیم کنید  گوش یم کنید   چه .. به گنج حضور برای گوش کنید  که از اینجا تقلید کنید و از اینجا بگیر

  که موالنا این را یم گوید . 

ون و  برای این است که  شمع خودتان را روشن کنید. یعت  از جهان خودتان را بکشید بیر
 

آن روشن بشوید. این لحظه به زندیک

که این شمع در شما یک مقداری روشن متوجه یم شوید. و شما مطمیی  باشید   شما ست. وقت  که آن روشن بشود شمع شما

 به این برنامه گوش یم کنید و موالنا یم خوانید و گفتم 
ً
خودتان زیر شده. حاال خییل پرنور ممکن است نباشد. اگر شما دائما

. . شما متواضع شدید و  نورافکن هستید و  نیم دانید که صالح کیس را نیم خواهید عوض کنید و نیم دانید این معیار ندانسی  
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خواهم که  یمسال دارد ومن  37بچه تان چر هست. حاال بچه شما چند سال دارد؟ یس سال! یک عده ای یم گویند که بچه من 

ه یم کند. بچه  یمو او ن اینطوری بشود   بچه شما بوده این هم حت  تا  18تا ساله ! بچه  37شود و با من ستیر 
 

 شما  18سالگ
 

سالگ

 18ید یم کردید ویل از و یک محیط ساپورت و حمایت برای او درست کرده بودید و باشود ستید که شمع او افروخته بیم خوا

 شما باید اجازه بدهید که شمع او خرد او خالقیت او بکار ب  افتد. 
 

 سالگ

ام نبرای او  همه کارها را شما یم خواهید  این ستاره ها و چراغ ها که از ارید و ییک ذانتخاب کنید و خالقیت او را کور یم کنید احی 

اینها نقش هستند. این ستاره ها که در شب روشن هستند از شما روشن کردید نقش پدری و مادری است. که نقش است. بعض  

 را لس هستیم. همیشه در شبیم. خرد غما م
 

یم گذاریم در دیگران بروز کند و نه در خودمان. برای اینکه شما اگر بچه تان نه زندیک

ل کنیم دیگر آنها خردی ندارند که ابراز کنند. حاال کیس که   ل کنید اگر ما بخواهیم دیگران را کنی  ل نیم کند و فقط روی را کنی  کنی 

 . کنید میارد شمعش را روشن کند این دیخودش کار م

اگر شما روی ییک دیگر کار یم کنید شما مطمیی  باشید که شمع شما همیشه خاموش خواهد بود. همیشه در شب خواهید بود و 

 بطور قطع و یقیر  بدانید که شما روی شادی را نخواهید دید. همیشه د
ً
 رد خواهید کشید. اصال

  یهگ***   خاک برج این اندر استارگان چو
 
  گیه و نیسک

 
 نیسخ

  

وی یم گوید مثل ستارگان گایه اوقات میابی باال بعض  موقعها  وی پاییر  . خنیس یعت  میر وی و   پاییر  میر . و باال کنیس یعت  میر

باید توجه کنند که اگر با باور هم هویت  کساب  که مذهت  هستند   . جالب است که این دو تا اصطالح اصطالحات قرآب  است

اگر ستارگان فریم روشن است و از نور آنها استفاده یم کنند  هیجان منق  دارند و هستند و اگر ترس دارند و اگر رنجش دارند و اگر 

 چون آفلیر  دروغیر  هستند.  و خدا آفلیر  را دوست ندارد  د از جنس همیر  خنس و کنس هستن

همیر  ذهن است. برج یم توانید بگویید فضا. در این فضای ذهن یک موقع از ما تعریف  خاک برج این اندر استارگان چویم گوید 

ند میکنند  ینس خوبه و بچه های ما نمره بیست یم گیر ون خوبه بیر  ... چون ما به همه اینها هم هویت هستیم ) اشکایل اوضاع بیر

 اگر ما به روز زنده بشویم همه چیر  خوب یم شود( 
ً
پولمان هم زیاد یم شود و  بچه هایمان ندارد که همه چیر  خوب باشد اتفاقا

 
 

ند و همشمان و دوستانمان هم خوشحالند و ازما زندیک شکوفا و اطراف ما را به  ان میکند فور یم ریزد به جهان و هم بیست یم گیر

ین صورت نظم و سامان یم دهد که چقدر هم این خوب است.  . یم کند   و به بهی 

بچه مان ما هم هویت هستیم و با پول و با آن دکی  شدن ن ویل وقت  توی ذهن هستیم وقت  با آن نمره بیست و با آن زیاد شد

 این را دوست ندارد.  میو حرکت فکر  ما باال و پاییر  میر 
 

 مشمول این قاعده هستیم و زندیک

 چیر  دروغیر  را دوست ندارد و من ذهت  دروغیر  است. من ذهت  
 

اید خودمان را بشعت النه ای است که ما از آن بیک زندیک

ون.   بکشیم بیر

 اطلیس خود تو ماندی برد در چه***  برد  بهر از دم این مباف کن خمش
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یم بینید که موالنا بعد یک  . با حرفهایمان هم هویت یم شویمخاموش کنیم و نبافیم. اگر  زیاد حرف بزنیم ذهن را حاال باید 

د   را یم گیر
 

 را مقداری حرف زدن خاموش یم شود برای اینکه در فضای یکتابی این لحظه است و از  آن جا خرد زندیک
 

عشق زندیک

د و میاد بیان یم کند در ده سطر ی برای اینکه اینجا آنطرف بیارم.  یم گوید باید خاموش کنم و بروم و از ا بیست سطر .دوباره یم گیر

 دیگر  خشک شد! 

سفت و بخاطر این من ذهت   ،بخاطر این قماش ،اگر خاموش نکنم دارم هست  یم بافم. و اگر  هست  ببافم دارم بخاطر این گلیم

 خشن که پوشیدم توی آن خواهم ماند. 

 کریمن ذهت  برای چر زنده است؟ برای اینکه این لحظه یک فادامه پیدا کند خاموش نیم کنیم. ما برای اینکه این من ذهت   آخر 

 ما فکر مالمت یم کنیم . مالمت ابزار ذهت  است همینکه ییک را مالمت   .. یم کنیم و لحظه بعد هم یک فکر دیگری یم کنیم. 
ً
مثال

بزارهای احس تاسف نسبت به گذشته حس پشیماب  و حس گناه اینها . یمیم بافمن  حول و حوشمن ذهت  ما یم بافد یم کنیم 

 اینها را یم بافیم دیگر! شما هر موقع این کار را یم کنید دارید من ذهت  یم بافید. رنجش میر  چه یم بافیم؟ همن ذهت  است. ما 

 این رنجش و شکایت م
ً
 چیر  دیگر هم نیم خواهد. یشکایت اصال

ً
د . اصال اگر کیس شکایت کند و تواند یک من ذهت  را جلو بی 

 .  برنجد همیر  کاف  است برای من ذهت 

و خشم و بعدش هم  ت و رنجشین ابزارها و رسمایه چون میتواند همینطور بببافد و ببافد.. با شکاخوشحال است با ایمن ذهت  

 کینه! 

همینطور دارد یم بافد از  ذهن شما ین که ) حاال ممکن است شما بلند حر ف نزنید( ویل کینه رنجش کهنه است. از چر ؟ از ا

ما راجع به رنجش فکر یم کنیم راجع به خشم فکر یم کنیم راجع به یم فکرهای من دار. هر چقدر ما فکرهای من دار یم کنیم 

 ! نید شما این کار را نک. و حواسمان نیست خواهیم شکایتمان ر ا بیان کنیم. وقت  که ما شکایتمان را بیان یم کنیم داریم من یم بافیم

 است  باف این دم. مخمش کن 
 

ید این دم زندیک  استهمیر  یک تکه را بگیر
 

 فرض که   این لحظه زندیک
ً
 محل خروج است مثال

ً
اتفاقا

وید   آن فقط این لحظه است. اگر شما این لحظه  خروچ  شاهراه ذهن است و این که کنید که یک شاهرایه است و شما دارید میر

.  را ببندید وقت   باید خب یک جابی ما حاال این شاهراه ذهن خروچ  ندارد. حاال یه برو! دارید یم باف  یعت  این خروچ  را بست 

راه. هویل وقت  ما یم رسیم به خروچ  دوباره یم شود شا دارد چ  رو ج بشویم. ویل وقت  یم رسیم به خروچ  آن را یم بندیم. خار خ

  گلهای این گلیم را درست کنیم. چون این گلها چرا؟ برای اینکه ما  
ً
، این گلیم گلهاشکل  ن گراکج یم شوند و ما نمرتبا ی این من ذهت 

 هستیم.  این برد یماب  هستیم. 

 10ما از  این اطلس بودنبرای اینکه خود تو اطلیس. و . ید این ما در ذهن هستیم. این را رها کن دادمهبرای و و برای بافی   این 

 
 

 برسیم. یازده  از  سالگ
 

 و شصت سالگ
 

 اطلس هستیم . اینطوری نیست که باید تا پنجاه سالگ
 

 سالگ
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 ما 
ً
یم ییاد بگیر  تییم به این جهان و موقت باید فردیآمفلسیم و ما یم از جنس اطلس هستیم و گفت که ما اصال م و از ذهن بیر

ون و آماده   گفت کهبیر
ً
 . د آماده این کار هستن همه و  عتیدیم ما جیش  این کاریم . و این را هم قبال

برای اینکه و هیچ کس نیست که آماده نباشد. چرا؟  . م. شما آماده ایکه شما بگویید که من آماده نیست  حاال ممکن است

 که دست ما نیست. گفتم مدب  که ما در شکم مادرمان باید بمانیم دست ما نیست. 
 

ییک اگر نخواهد هم مکانیسم و روند زندیک

ون. این هم همینطور است. همه ما پخته ایم ون آ باید بیاید بیر  است که شک را بگذاریم و طرز بیر
 
مدن را هم یم دانیم. فقط کاف

 شکر کنید و پرهیر  کنید. پرهیر  کنید از روشن کردن این چراغها. صی  کنید و امل کنید و قدر خودتان را بدانید و کنار. شک نکنید وت

های  ون است. من راجع به پرهیر    از جهان بیر
شادی گرفی   غذابی و اینها صحبت نیم کنیم. یک پرهیر  وجود دارد و آن هویت گرفی 

ها و    از چیر 
 گرفی 

 
ها و زندیک آدمها. از این باید پرهیر  کنیم. پرهیر  از اینکه ما بخواهیم دیگران را عوض از وضعیت ها و از از چیر 

 خواهیم رسید.  ما دیگراناگر  ز این باور کهکنیم. پرهیر  ا
 

 در آینده است. پرهیر  از اینکه  را عوض کنیم به زندیک
 

پرهیر  از اینکه زندیک

 درست یم شود! نه
 

ون را درست کنم زندیک  اگر بیر

 از درون 
 

ون است. زندیک  انبا به بیر
 

ون  ش در درون شماستر زندیک ود. پرهیر  از به محض اینکه به بیر توجه یم کنید آن یادتان میر

ون هم  دیگری و بغیر از رسویل شفق هیچ رسولاینکه به غیر از نور هدایت که در درون ما  نمیتواند ما را هدایت کند و اگر در بیر

ی هم که هر رسویل  ون و هر پیغمی  د دارد و موالنا وجو نور هدایت  که در درون ما آن آمده ، آمده که ما را توجه بدهد به بیر

 اسمش را گذاشت شفق. 

 

 بخش پنجم: 

 کلید کار تا کنیم ر  دوستاب  که یم پرسند که چکاتوضیح یم دهم به ری در این قسمت قد
ً
زودتر به گنج حضور زنده بشویم. حقیقتا

هم گنج که با ابن کار م یعت  اینکه شما هم بیایید عضو شوید  دیاین طرچ که فکرش را کر نج حضور است. های گ یس دیهمیر  

یک رسانه استفاده یم کنیم و یک ون را بعنوان یز یو د تا بتواند کارش را ادامه دهد و شما یم دانید که ما تلیت کنیحضور را تقو 

 ن استاندارد نیستیم  و یز یو تل
ً
ین که مثال آن توجه نداریم  سآگیه داشته باشیم و بخواهیم که از این راه پول در بیاوریم . به جنبه بیر 

 به این یس دی ها احتیاج دارییم و آن هم این و یک طرچ فکر کرد
ً
د. این یس دی ها بود که شما برای رسیدن به گنج حضور حتما

ها باید آنقدر تکرار کرار استو کلید این کار ت. تج دقیقه اسپنقسمت قسمت است و هر قسمتش  . بعض  موقعها بعض  چیر 

 یک قش
ً
خوشتان میاد و در شما بیداری ایجاد یم کند شاید شما بخواهید یل ر میاد که شما خیظقه ای که بنیسمت پنج دقود مثال

 فتد. برای خودتان تکرار کنید تا برایتان جا بیپنجاه دفعه این را 

ا , یم شود عالمت راهنمفهابی که زده یم شودایه اوقات حر یل گو . ت  ما در شب هستیم این لحظه بسته شده و شب استوق

ون.  االن هست که شما باید خودتان را  و هوشیاری یم دهد به شما که بنظر میاد که یک آگایهو   از این موضوع بکشید بیر



29 
 

ید که ایرانیها با پولشان ار کنید. و شما فرض کنید که برای خودتان تکر  خییلاین را شما باید   با پول را در نظر بگیر
 

هم هویت شدیک

کنید و یکدفعه اگر این را برای خودتان حل میه کار  هم هویت هستند. شما روی این کار یم کنید و یا هم هویت شدن با بچیار بس

مقدار زیادی هوشیاری با یک قسمت پنج یم بینید یک شود و یکدفعه ور با این هم برای شما حل میه تا چیر  مجاسیا  کنید دو 

 قه ای برای شما ایجاد شد. دقی

ی تامل کنید روی ییم خواهید  ما شهم خوب است که شما گوش یم کنید ویل تلویزیون زمانیکه تلویزیون  شما به و یا اینکه ک چیر 

ید از اول برنامه تا آخر برنامه ب ه گوش یم کنید و به هر جا ک  طور منظمنیم ساعت از آن گوش یم کنید این یس دی ها را که بگیر

رای این و آن قسمت  که برای مفید است ممکن از برای شخص شما مفید نباشد یا بتوجه کردید که این قسمت خییل مفید است 

بعض  موقعها شما به من زنگ یم زنید که این برنامه برای من خییل خوب شخص مفید باشد برای شخص دیگری مفید نباشد 

 356از من یم پرسید خوب است! برنامه دانم کدام  یم. من ناست و ییک دیگر یم گوید که نه این ییک برنامه خییل خوب است

خودم را در اجرای این برنامه ها بکار بردیم.  اکیر سیعنیم دانم کدام خوب است. من حدب است ؟ من ام خو برنامه اجرا کردیم کد

بطور متفاوت روی ) البته دارم تجربه ام را برای شما یم گویم( هاایجاد یم کند آن خوب است. ویل برنامه آن که در شما بیداری 

 گرفتم  شما  از   کهنگ زدن های شما و نظراب  و ز  برنامه 356و این تجربه بنده است بعد از ده سال کار و اجرای  آدم ها کار یم کند 

ها را بفهمم و دار  سبب شدهکه  ها را با شما تقسیم یم کنم تا شما هم بدانید. من این چیر   م این چیر 

یک این که و این دو تا فایده دارد یکه به گنج حضور زنده بشوند.   دند شاین  به نائلتا بحال کساب  که به یس دی ها گوش کردند 

ائل شما سآن هدف که ما یم خواهیم شما به گنج حضور زنده بشوید و مگر این که این برنامه بکارش یم تواند ادامه دهد و ییک دی

جسته و گریخته به این برنامه ها گوش کنید اگر پنج دقیقه گوش با آن هدف هم نائل بشوید و اگر این کار را نکنید اگر   حل بشود 

 کنید مهمان یم یاد و یا تلفن زنگ یم زند و 
ً
یا پاشدم رفتم با تلفن صحبت کنم ساعتش رد شد این بسیار موثر نخواهد بود. بعدا

یم اینکه زحمت بکشیم از و ما پرهیر  کنیم زحمت کشیدم ویل به نتیجه نرسیدم. نگویید که من  . در من ذهت  این  و نتیجه نگیر

د و با پو . این کار من ذهت  است. شما نگذارید من ذهت  د دارد که زحمت بکشد ویل به نتیجه نرسد و وج ل هم جلوی شما را بگیر

ید. ما پول هم ندارد چهار تا شما حت  ولو اینکه چاره کار این است هویت کند و شما حت  برای خودتان خرج نکنید.  برنامه بگیر

من این برنامه )بعض  موقعها یک قسمت  از این برنامه یم رود توی آن ییک برنامه. مه چهار تا برنامه اجرا یم کنیم و این چهار تا برنا

تلویزیون رنامه ما این است که این حتیاج به پول شما ندارم. ویل ب. من هیچ اها را اجرا یم کنم داریم کلید کار را به شما یم گویم (

یم . این برنامه ان و اروپا هم بر گنج حضور را در امریکا حفظ کنیم و به سوی ای  هم عمل خواهیم کرد.  ما ی 
ً
تا حاال است و حتما

و  75یا  70بعض  ها  ،دالر  50 ها  دالر و بعض   30را پذیرفتند. بعض  ها ه عضویت گنج حضور خانود 220داریم  عضو  220

 1000باید به را  220ما به هزار خانواده عضو احتیاج داریم یعت  دالر یم دهند.  100چند نفری بیشی  از دالر و  100ا ه بعض  

 از شما صحبت یم کنم  2011جوالی  4تاری    خ امروز  . برسانیم
 

. نه بخاطر خودم بلکه بخاطر اشاعه است . بنده به نمایندیک
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خواهم در بیاورم. و شما اگر قدر  یمنم و پول نک  اجرا نیمت و بخاطر این است که این برنامه را اجرا یم کنم و بخاطر پول اس

عضو بشوید ولو اینکه ب  کنید و شکرگزاری کنید و زود به نتیجه برسید دا به شما داده قدردااز هوشیاری که خخودتان را بدانید 

ید. چندارید چهار تا یس دی  ند! مشخص هم هست که پبعض  ها یک هار تا برنامه را بگیر ل دارند مضایقه یم کنند. و برنامه یم گیر

 افکر یم کنند که ییک  
 
ید. پول خودتان را برای پیشر  ویل نه نیست. شما  ستکاف فت خودتان خرج کنید اگر چهار برنامه را بگیر

و تنها آزادی که  . ولتان را برای خوشبخت  و آزادی خودتان خرج کنید پیاد که ه کنید و با پولتان هم هویت بشوید و حیفتان بمضایق

 آزادیها بر او مبتت  است.  وجود دارد آزادی از من ذهت  است. بقیه
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