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از دیوان شمس موالنا شروع می کنم.  1485با سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره   

آییم  راز ثور گریزیم و به برج قم                                                                         ت بر این بام برآییم          سصبح است و صبوح ا  

ه یاد می گیریم از است و صبوح است در اعمال مطالبی کو هم صبوح است. صبوح شراب صبحگاهی. صبح  پس موالنا می گوید که هم صبح است

. منظور از صبح و صبوح با ما مطابقت دارد حتماً باید بدانیم که مثالً همین صبح است و صبوح است که سمبولیک است چطوری  ، مثنویزلیات یا غ

ۀ مطالب .همینطور برج قمر و بقی؟ بام چیه؟ یا ثور یعنی گاو یعنی چی و به چیزی در انسان اشاره می کند  ؟ چی هست  

پیکار یعنی جنگ و ستیزه. آیا باید برویم بیرون توی خیابان با یکی دعوا کنیم یا نه فقط از این کلمه  ا می گویدر به چی ممثالً در همین دو سط 

هست  ازمی گوییم ما؟ مثالً غیر برای شما چه کسیاستفاده می کنیم برای بیان حالتی در ما که باید آن را ببینیم. اغیار جمع غیر است . به چی چیزی 

 ؟ اینها همه سمبولیک است وبارها ه چیزی می گوییم غیر؟ وصال چیه؟ هنگام چیه؟ هنگام وصال است یعنی چه؟ خوش صور خوش صورتو به چ

فرمی صحبت کنیم.  ذهن تقریبی است با بان ذهن ما نمی توانیم راجع به بیگفتیم که ما االن به زبان ذهن صحبت می کنیم و زبان   

حاال ما با بکار بردن . بی صورت است ولی هوشیاری ما االن هوشیاری جسمی است و فرم است  هوشیاری بیاز جنس  زندگی ،خدا ،معشوق

 هوشیاری جسمی راجع به خدا راجع به زندگی صحبت می کنیم از اول قرار می گذاریم که این زبان تقریبی است . پس زبان را جدی نمی گیریم و

م چرا سمبولیک می گوییم برای اینکه با تمثیل بهتر می توانیم مطلب را برسانیم بخاطر ضعف زبان سمبولیک می گوییبه صورت هر چیزی را که 

اریکی شب و روشنایی روز است و موقع بیداری است و هم صبوح را تصبح که بین  5هم صبح را می شناسیم حوالی ساعت  ،فرم . صبح و صبوح

که مردم می خورند و مست می کنند را می شناسیم. حاال ببینیم که این دو تا در ما چی هست  می شناسیم . صبوح یعنی شراب . ما شراب معمولی را

می آییم به شکم  بی فرم هستیم و به صورت هوشیاری بی فرما گفتیم که ما از جنس هوشیاری که می گوید که صبح است و صبوح است . ما باره

و دانیم در شکم مادرمان  اریم در حقیقت تاریکی است چیزی نمیسازد. ولی هوشیاری که آنجا دمادرمان و در آنجا هوشیاری این بدن را برای ما می 

 ه ما باید متولد بشویم به ما می گویند که صبح است و صبوح است یعنی داری می روی به یک هوشیاری دیگر را تجربه کنی االنبعد از نه ماه ک

البته وقتی که ما در آنجا آوری غذاهای بهتری هست و دندان در می در بیرون ولی ون می خوردی فقط خو فهمیدی  نمی اینجا تاریک بود و هیچ چیز

بیرون . از آنجا که می آییم بیرون می بینیم که خورشید  ه ماه به ما می گویند که بفرماییدباورمان نمی شود. صبح است وصبوح است بعد از ن هستیم

بالفاصله ری بوده و ما االن آن جهان بزرگ را می بینیم نور هست و چشم داریم می بینمی و می شنویم . آن جهان توی یک جهان دیگو بوده اینجا 

در ذهن یادمان باشد ما از جنس هوشیاری بی فرم هستیم هر موقع که  وارد جهان دیگری می شویم که اینجا است و این را ذهن به ما نشان می دهد. 

کنیم هزار جور  گریه می م مادرمان نیستان می شود یا مادرمان را می خواهینه میدادها را می بینیم مثالً گرسرو ، امقاومت می کنیم به رویداده

می گویند ولی عارفان به ما  . که االن ما داریم در ذهنمان ، می شود و  تبدیل می شود به یک هوشیاری ذهنی و هوشیاری کدرترمقاومت بوجود میاد 

م م جهان جضور فضای یکتایی این لحظه و باید از این ههان بزرگتری است بنادر توی یک ج یا ه توی آن هستیم توی شکمککه این ذهن هم که االن 

یک کمی روشن تر شد و االن می توانیم االن که آمدیم بیرون هم شب است و تو شکم مادرمان شب دیگری بود و متولد بشویم . پس توی ذهن باز

شکم مادر است ولی عارفان به ما م جهان را می بینمی خیلی بهتر ازمردم را می بینی واهر و برادرهایمان را می بینم وو خحرف بزنیم مادر و پدر 

. پس توی اینجا هم این هوشیاری که ما داریم که هوشیاری جسمی است که هر لحظه گویند که این ذهن و این جهان موقتی است و حواست باشد  می

ولی امروز موالنا می گوید که  ،فرم نمی شویم ما متوجه هوشیاری بیهنوزچیزهم چیز و جسم است وآگاه می شویم و آن  از چیزیبوسیله فکرمان 
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یا سی سال یا چهل سال هر یک بار از شکم مادرمان متولد شدیم و االن بعد از نه سال یا بیست سال  صبح است و صبوح استدوباره موقع تولد است 

و روشنایی  ذهن فاصله بین تاریکییعنی بفرمایید از این جا بروید بیرون. صبح صبح است و صبوح است  شما می گوید کها دارید به مشسنی که 

رابی است که به محض اینکه نور را دیدیم صبح ما است. درست است ؟ صبوح هم ش پس آن صبح که ساعت پنج صبح باشد سمبول این. است حضور

زندگی می تواند  .اب هم آن انرژی است آن زندگی زنده کننده ای است که هوشیارانه از زندگی می گیریمو از جنس هوشیاری حضور شدیم شر

و زیبایش را و در پایین هم می گوید که هنگام وصال است پس االن این لحظه موقع این است که ما متوجه بشویم ش را از ما بیان کند عشقش را خود

صل ما که داریم باید رها کنیم و یک هوشیاری دیگری وجود دارد به نام هوشیاری حضور که در آنجا ا که صبح است و این هوشیاری جسمی که

بود و از جنس خدا بود از خودش آگاه می شود و از ذهن می آید بیرون.  هوشیاری بیفرم دوباره  

در ذهن چون ما آگاه از جسمها هستیم با  می دانیدری جسمی را شما مشخصات هوشیا این بام برآییمبر و صبوح است. موالنا می گوید صبح است

ولی وقتی متولد می  ر داریم و به چیزها چسبیده ایمدمثالً ما می ترسیم و دی داریم جسمها هم هویت هستیم با دردها هم هویت هستیم با هوشیاری جسم

هر چیزی که می بینیم در توی آن است این خود ذهن  ،میاین هوشیاری جس ،شویم متوجه می شویم که یک جهان دیگری وجود دارد که این درک ما

یاری داشته ین لحظه که صبح است و انرژی زنده کننده زندگی هست شما می توانید دو تا هوشین همما در توی یک فضای بزرگتری است . پس بنابرا

همگی که شما متولد شدید و ، ی زیرین آن ی دهد و یک فضاهد زمان را نشان مبیند یکی فضای ذهن که این جهان را نشان میدباشد دو تا فضا را می

.است از جنس زندگی شده ایدرفتید به آنجا و آنجا فضای یکتایی این لحظه   

پس در فضای ذهنی ما چسبیدیم به محدودیت و به اجسام و اجسام را معتبر  . یعنی از گاو گریزیثور گریزی حاال خودش معنی می کند این را که از  

یت بوده و در مهرابه های دهمانطور که میدانید یعنی گاو از زمانهای قدیم حتی آیین مهر، گاو سمبول محدو، وابسته هستیم به آنها . ثورانیممی د

ت سپس شما دارید خون فرم های ذهنی سمهری می بیند که یک جوانی با خنجر خون گاو را می ریزد. پس شما هم مثل آن جوان ، آن جوان انسان ا

 ذهنیسرمایه گذاری شده به گره ها و فرمهای فتاده و تا زندگی به تله ااینها همه سمبولیک هستند  ا می ریزد منظور از خون ، خون واقعی نیستر

. ما االن که حس می کنیم جسم  آخر چون آب روان جانب او در سفر آییمهمانطور که در غزل می گوید در سطر ماقبل باز بشود و جاری بشود و

 جنس آن هستیم . پس می گوید که از گاو بگریزیم یا از برج گاو به فضای یکتایی این لحظه که ما ازستیم مثل آب روان شروع می کنیم می رویم ه

آسمان  ال حقیقتاً که ما بهاین بام همین آسمان است حاال آسمان رمز فضا است. حااین بام بر آییم بربگریزم یعنی همینطور که در سطر اول گفت که 

وقتی بیدار بشویم همانطور هم که گفتم صبح موقع صبح است و صبوح است وقتی که می گوییم  . خواهیم برویم اینها همه سمبولیک است که نمی

 از ابیداری است و بیداری هم یعنی جدا شدن شما به عنوان هوشیاری از فرمهای ذهنی . چون ما مقاومت کردیم و سفت شدیم به عنوان هوشیاری م

ما شذهنی است . این را دیل به سفت شدن و جامد شدن می شود و این همان هوشیاری من دارجنس روانی بودیم هر موقع که مقاومت کنیم روانی ما تب

هم جامد می  هوشیاری جامد می شود و ما،وقتی که مقاومت می کنید به این لحظه  می کنید منتها پر از دردسر است  و شما هم با آن کار دباید بدانی

کردیم  م در مقابل آنها . اگر مقاومت نمیپذیریم برای اینکه مقاومت داری ات می افتند و ما اتفاقات را نمیشویم انعطافمان را از دست می دهیم و اتفاق

یاد بگیریم . از اول هوشیاری  را داشتیم ؟ چون می خواستیم این جدایی هوشیاری را الزم داشتیم . چرا الزمی آمد ولی ما این ماین هوشیاری بوجود ن

کنیم  . پس   Surviveقی بمانیم به قول معروف با ما زندگیمان را ادامه بدهیم ودر این جهان نمی توانستیم بودیم و اگر همینطوری می ماندیم  بیفرم

عبور کند یعنی زندگی می  ی خواهد از شماحاال شما متوجه می شوید که تاریکی ذهن برای شما تمام شده و صبح شما است و شراب خدایی حضور م
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االن باید این را بخورید و موقع بیداری شما است یعنی موقع جدا شدن شما است به عنوان یعنی صبوح است و صبح  همینشما عبور کند که  خواهد از

داشتند واگر شما می رفتید روی بام نزدیک به آسمان  هوشیاری از هوشیاری ذهنی این اسمش بیداری است و آمدن به این بام ، بام در قدیم خانه ها بام

ها می شدید پس بام ورای تمام فرم ها می شد . پس شما ورای تمام فرم ها و از جنس آسمان می شوید و حاال به علت اینکه ما در مقابل رویداد

ی خودمان زندگی می کنیم پس این اول هوشیاری ی و با تصویر ذهننم در ذهنمان به عنوان تصویر ذهقاومت کردیم ما یک چیزی درست کردیم

از شما نشان می دهد ذهن شما یک تصویرذهنی  ؟می پرسید که من کی هستم و چی هستمکه دارید، هوشیاری جسمی آمده و شما با جسمی بوجود

چون این تصویر ذهنی را بوجود آوریم . م و ما با تصویر ذهنیمان زندگی می کنیم و این تصویر ذهنی ما نیستی که اسمش را گذاشته من ذهنیساخته 

می کند شما یک تصویر ذهنی دیگری را منعکس نگاه می کنم ذهنم از  تصویر ذهنی را داریم وقتی به شما . حاال چون من اینجدایی را یاد گرفتیم 

این ی اینکه ساختن این معادل اری ندارد . براپایدساختم  این تصویر ذهنی که من در ذهنم. است ی شما نسبت به تصویر ذهنی من غیرکه تصویر ذهن

می کنم این هوشیاری ذهنی هستم واین ذهنم هستم پس من از خدا  پس تا وقتی که من فکر ، ببرم رم ، ازهوشیاری کل از خداب  که من از زندگی ب   دبو

س نقص می کنم و من میل می کنم که ببینم که و من حکند من پایداری  صبوح از من عبور نمی هوشیاری خدایی یعنی همانبریدم وچون این 

خودم را در آنها چیزهای این جهانی برای من مهم هستند چون من برای من مهم هستند ستونهای دنیایی چی هستند که به آنها تکیه کنم و رویدادها 

فکر می کنم که اینها مهم  و  گویند من باور می کنم به من می  که مردم راجعکنم که آنها هستم و حتی هر چیزی  سرمایه گذاری کردند و من فکر می

جا که فقط هوشیاری کجا می دانم که هم هویتم ؟ از آن گیرم برای اینکه با باروها هم هویتم . ازی من مهم هستد و اینها را جدی می هستند باورها

 سر فکر است.  فقط می شناسم فقط فکر می شناسم. فکر چیز مهمی است و همه اینها جسمی دارم باور

 بخش دوم: 

محدودیت ذهن بگردید فکرتان در اختیار این من ذهنی است و از آن طریق شما خلق یعنی در محدویت ذهن بشود و دور شویداگر شما در برج گاو 

انرژیش را به شما می زندگی ، کل، خدا  در آن صورت  و همیشه دردناک خواهید بود ولی اگر به برج قمر بروید یعنی ماه شب چهارده می کنید

پس موالنا دارد  . این برج قمر است ی پیدا می کند تا خودش را از شما بیان کند کهید یعنی زندگی به شما دسترستاباند و شما این را منعکس می کن

 و میروید آیید بیرونا از ذهن می هارده بروید یعنی شمپیشنهاد می کند که شما مرتباً باید از این محدویت بگریزید و به برج ماه بروید ماه شب چ

و در پایین می گوید که گاهی اوقات شما از آن  از شما بیان می کند به صورت عشق خارج ذهن که زندگی خودش را به شما می تاباند و خودش را

:می کند می گویدمی آفرینید در پایین صحبت گلشکر فضا  

در سایۀ این هر دو همه گلشکر آییم                                                                                روی تو گلستان و لب تو شکرستان    

آرامش است و شادی است ولی برای اینکه معشوق را ببینید باید از جنس  زیباست ،عشقست،اگر شما بروید به برج قمر متوجه می شوید که معشوق  

یعنی لب تو شکرستان  تو لباز شما عبور می  کند و زندگی بیایید بیرون . پس به برج قمر که می روید خرد  مختی ذهنید از زاو بشوید . پس با

 ی گویی. به کی می گوید اینها را؟است برای اینکه تو غیر از شکر و خرد  و سازندگی چیز دیگر نمحرف می زند از طریق من و همه آن شکرد دار

وقتی هم می گوییم  و د . ما اگر در شب هستیم و در سحر هستیم و بطور کامل تبدیل نشدیم اینها را داریم می گوییم.خدا می گوید به زندگی می گویبه 

عجین بشوم لشکر تولید می کنیم اگر من با توما گدرسایه این هر دو و می گوید ما هست برای تبدیل به هوشیاری . می فهمیم و اینها همه عالمت راهن

من ، فکرکند ار تو است و اینها را فرمولبندی ر اختیتو حرف بزند و زبان تو حرف بزند وذهن من هم که دیکتایی این لحظه و لب به فضای و بیایم 
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همه زندگی قرار می گیرد االن در اختیار تصویر ذهنی من است که دائماً دردسر می آفریند این دفعه در سایه این هر دو خدا و آن موقع در اختیار 

و شکرعطر گل را می گرفته و بسیار خوشمزه می شد. گلشکر یعنی سرخ یا گل رز می خوابانند گل در شکری بوده که در قدیم  گلشکر . ییمگلشکر آ

ه به آفرینش شما از طریق عشق و از طریق فضای یکتایی و نیروی آفرینندگی شما بکار می افتد ممکن است که بگویید که من نمی آفرینم ولی همینک

شما آفریننده می شوید . ممکن است که شما بگویید که من نمی آفرینم  ،می رسید از برج محدودیت یعنی گاو و حرکت می کنید به برج قمروصال 

فرینند ولی ارتعاش عشقی می کنند عشق را در این جهان پراکنده می کنند و رتعاش عشقی تولید می کنید فرق نمی کند یک عده ای نمی آولی شما ا

واینطوری بگوییم که  فرکانس زنده زندگی را دارند . حاال شما به خودتان نگاه کنید و همه به  ندگی را در این جهان پخش می کنندزنده ز انرژی

رمی نمی دانیم که صبح است و صبوح است و بام و با هوشیاری ف تا بحال ما عکس این را کردیم اوالً کهخودشان نگاه کنند و ببینند که چکار کردند. 

 نمی توانیم بشناسیم. شب است و تاریک است و علت اینکه می گوید شب است همانطور که در شکم مادرمان اگر میگفتند خورشید هست ما باورمان

شما میبینید در داخل شکم یک  این جهان ذهن اینکهکه بزرگتری هست ا هست و زندگی هست اصالً یک فضای نمیشد در ذهن اگر به ما بگویند خد

اینکه از جنس باور هستند. می گویند که من که نمی بینم با  شود برا یاینکه خیلی از آدمها باورشان نمی دیگری هست ما باز باور نمی کنیم. کما هانج

تو را  تواند نمیدر پایین می گوید که  خورشید  و یا باز نگراییم خیره این چشمم! و در پایین هم می گوید بعید نیست که ما نگاه کنیم و نبینیم و 

حس ما دیده می شود خود  طریق  پنجتواند ترا بشناسد این نوری که از نیم ترا ببینیم خب اگر خورشید نمیطریق نور خورشید می توابشناسد! ما از

ذهنی وجود دارد ولی  خورشید وقتی ترا نمی تواند بشناسد ما چطوری ترا بشناسیم؟ خب ما تقصیری نداریم چون ما فکر می کردیم که فقط هوشیاری

به  محودیت یعنی گاو بگریزیم و بی آییم یک چیز دیگری می گوید . ما تا حاال به جای اینکه از برجنه االن ما موالنا را می خوانیم و می بینیم که 

ه محدودیت رفتیم به ذهن. خب ما م و رفتیم بز برج قمر گریختیم یعنی فرار کردیبرج قمر که فضای یکتایی این لحظه است همیشه عکسش را کردیم ا

زندگی را ببینید و این لحظه را ببیند و می  ی آیید با هوشیاری جسمی می خواهیدفضای یکتایی این لحظه . شما م ی هم االن یک ذهن داریم و یک

اد و چیز دیگری نمی بینم و از اتفاق این ظه یک چیزی اتفاق می افته را می بینم و می بینم که این لحگویید که من از این لحظه فقط اتفاق این لحظ

نمی کند و اصالً به من نمی خورد بدم می آید برای اینکه من می بینم که این چیزی که اتفاق می افتد اصالً خوشم نمی آید و قصه من را تمام لحظه هم 

ی بینیم. حاال به کجا می گریزیم؟ ما که جایی نداریم که در نتیجه از این لحظه که زندگی هست می گریزیم و فقط فرم این لحظه را م و بدم می آید

ا می گریزید؟ به ته ذهن،  به دردهای گذشته به جوقتی که بگریزد به ک انی هستیم شما از این لحظهبگریزیم! میرویم به اعماق ذهن .ما توی ذهن زند

عکسش را بکن ! عکسش چی هست . عکس آن کاری که می کردیم  حسابی می زند . می گوید بشود؟ ببینید موالنا دارد حرف اعماق ذهن . که چی

حاال  مقاومت می کنیم و ما سفت میشویم می ترسیم و از جنس ذهن و ماده  می شویماین لحظه را ما فرم می بینیم از آن می گریزیم ودر مقابلش 

می دهد می پذیریم این من را از جنس فضای زیر این اتفاق می کند عکسش را می کنیم . حاال هر اتفاقی که این لحظه می افتد یا ذهن ما به ما نشان 

فکر د و برج محدودیت را مقدس می دانستید وفهمیدن اینکه شما تا بحال از برج قمر گریخته ای تازه همینگریزم.  بنابراین از برج قمر دیگراالن نمی

نم ولی تا بحال این کار را می این کار را نمی ک شدم و من دیگریید که من بیدار کردید که آنجا باید باشید ، ای دانش خیلی مهم است . شما می گومی

از این لحظه فرار می کنید ؟ می ترسید ؟  شما کردم. شما اصالً مکانسیم های فرار را از این لحظه را باید در خودتان ببینید . با چه الگوهای ذهنی

؟ از این بدم می آید و از آن خیلی خوشم می آید. از این متنفر هستم واز این فرار می کنم اصالً خشمگین هستید  ؟ چقدر خوشآیند و بد آیند دارید 

حرفض را نزن! اینها همه مکانیسم های فرار از این لحظه است . کسی که در برج قمر است و در فضای یکتایی این لحظه است فضادار است. 

آن کسی که در برج محدودیت است دراین بحر همه چیز بگنجد **مترسید مترسید گریبان مدرانید   در این بحر فضادار یعنی به همه چیز جا می دهد 
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ی تدر توی ذهن است یک تصویر ذهنی برای خودش درست کرده و یک قصه ای هم دارد که این تصویر ذهنی بر اساس قصه است و قصه هم اتفاقا

اموالم یا تفاقات هم اتفاقهای نارضایتی است که اینجا به من ظلم شد یا در آنجا پدر من را در آوردن اا آنها هم هویت هستیم و بیشتراست که افتاده و ما ب

را کرده پدرم وقتی بچه بودم به من ظلم کرده و همه قصه را ما گرفتیم و بر  ررا کرده بچه ام آن کا ررا گرفتند یکی پولم را خورده شوهرم اینکا

حاال می خواهیم که این تصویر ید. خوب می آید ولی بیشتر جاهایش  بنظر خیلی بد می آ که یک جاهایی بنظر اساس آن تصویر ذهنی درست کردیم

ت را از این بکش بیرون و تو این نیستی. این باید بشکند و هوی کنگفت این را اصالً بشهفته قبل ذهنی را مرمت و تعمیر و نگهداری کنیم که موالنا 

پس ما االن می بینیم که تا بحال از برج قمر حالتی است که ما خودمان را در اختیار زندگی قرار می دهیم و به عنوان  . ندهمه اینها به ما کمک می ک

ی نهایت هوشیاری بی فرم ما از خودمان آگاهیم که ما هوشیاری بی فرم هستیم و تبدیل شدیم به فضای یکتایی این لحظه که بی نهایت است این چون ب

ا راوانی و بی نهایت خدا عمل می کنیم دنبال چیزی نیستیم که در آینده به آن برسیم. برای اینکه در برج گاو و در برج محدودیت مفاست ما از 

و می گوییم که این اتفاقات به نفع ما نیست و ما را کامل نمی کند که هیچ ما را ناقص خوشمان نمی آید  این لحظه از بیشتر اتفاقاتناراضی هستیم و

دانیم ما از جنس اتفاق  بنابراین از برج قمر می گریزیم به برج محدودیت . حاال ما اتفاق را معتبر نمی دانیم اگر هم معتبر می دانیم مهم نمی .کند می

 ینیم که فضای یکتاییت در ما می افتند و درک فکری ما در ما اتفاق می افتد . دائم می بازجنس فضای اتفاق هستیم . ما فضایی هستیم که اتفاقنیستیم ا

ما حول هوشیاری بی فرم که آسمان و زندگی هست می گردیم و حول هوشیاری  این لحظه  که همین برج قمر باشد وما هم دیگر حول آن می گردیم، 

تیم . اتفاق می رود و یک اتفاق . پس اتفاق می افتد ما اتفاق نمی افتیم و ما آرام هستیم ما فضادار هسو دیگر اتفاق مهم نیست محدود کننده نمیگردیم 

ت می دانیم این ازیر اتفاق لی چون ما خودمان را از فضای یکتایی این لحظه می دانیم فضایآن هم می رود و اتفاق بعدی و.. ودیگر می افتد و 

نیستید . برای ش را گذاشت ثور یا گاو جا اسماتفاقات شروع می کنند به اتفاقت خیر. چون شما دیگر از جنس اتفاق نیستید و از جنس محدویت که این

ت کند مثالً یخواهیم بسازیم که یک ماه دیگر دو ماه دیگر نتیجه بدهد تا ما را خوشبخی آفرینیم می گوییم که یک چیزی مآن فضا م انکه وقتی که ما از

خواهم مدرک  خوشبخت بشوم چهار سال دیگرمی و ه دار بشومنم خوشبخت بشوم یا دو سال دیگر می خواهم بچازدواج ک شش ماه دیگر قرار است 

یزد آن بگیرم خوشبخت بشوم ! ولی ما اینکار را دیگر نمی کنیم تازه ما می دانیم که اگر هوشیاری حضور برکت خدایی به این اعمال و افکار ما نر

درد ایجاد می کند.خورد و  چیزی که می آفرینیم بدرد ما نمی  

شدن و جنگ  ستیره و جنگ در اینجا به معنای پا ،پیکار ؟ دو تا کار نباید بکنی پیکار نجویی! چرا این را می گوید دوم می گوید کهپس آمدیم سطر  

هستم این تصویر  و می گویید که من این تصویر ذهنی خودتان زندگی می کنید و کتک کاری نیست وقتی شما با تصویر ذهنی و دست به یقه شدن

باید غیر ایجاد کند و به غیر بگوید که من نیستم و قضاوت کند غیر را . حاال خودمانرا  خودش و معین کردن خودشریف ذهنی پایداری ندارد برای تع

چطوری بشناسیم؟ نگاه می کنیم که  غیر باشه قصۀچطوری شناخیتم ؟ خودمان را که می گوییم این قصۀ زندگی خودمان هستیم . حاال دیگری را که 

م و ک آدم ساختیم یک تصویر ذهنی ساختیهست یک بندی می بندیم اطراف آن قضاوتهای خودمان آن آدم می شود او .حاال یاین اینطوری و آنطوری 

نمی خورد من با او ستیزه می کنم مقاومت می  ببینم که او چطوری می خورد به ما! می گویم به ماست. حاال وییم که من این هستم و او هم اومی گ

یاری یک جنس هستیم . ما از جنس هوش ها متفاوت نیست بلکه در اصل ما ازن متفاوت از تو هستم در حالیکه در حقیقت نه تنکه مکنم طرف من نیا 

یی هم مربوط هستم بلکه اصالً هر دو ما یک چیز هستیم و یک هوشیاری هستیم یک فضای یکتایی هستیم و یک جنس خدا خدایی هستیم . ما نه تنها با

خاصی صبح است و صبوح است بر این بام باید بیایند نه فقط شخص  یعنی همه ما بیاییم همه انسانهای روی زمینآیید  همه  این شعرهستیم . حاال تو 

ه این ندارد که کجای زمین زندگی می کند و رنگ پوستش چی هست و یا یک نفر هم نیم ماند . هیچ ربطی ب یند حتیکیا بیایند ؟ همه انسانها بیا  رآییمب
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که گ مویش چی هست . سوادش چقدر است . خب مگر بعد از نه ماه که از شکم مادرمان به ما می گویند بفرمایید بروید بیرون . مثالً می پرسند رن

می کند به وع توی شکم مادرتان چند کالس سواد دارید ؟ از آن دنیا دیپلم را آورید یا نیاروید ؟ نه این استعداد طبیعی است . یا اینکه یک بچه ای شر

همین مان می ایستیم که همان گنج حضور است. یش می ایستد ما هم روی پای معنویراه رفتن این پتانسیل و قوه در بچه است که روی پای جسم

اگر برای اینکه ما موالنا امروز می گوید که ستیزه نکنید. به دش را می شناسد . حاال ومنطبق شدن هوشیاری روی خودش است . که هوشیاری خ

یم برای شما بخواهید تصویر ذهنی را زنده نگهدارید باید ستیزه بکنید احتیاج به دشمن و اختالف دارید خیلی موقعها آدمهایی که ما انتخاب می کن

یکی ستیزه کند  ما هستند . یک زن و شوهر وقتی من ذهنی دارند خب این من ذهنی که ثابت و پایدار که نیست باید باخود ستیزه نزدیکترین آدمها به 

ر اجازه بدهند با همه آنها ستیزه گدوستم را .ا ،فامیلم را ،بچه ام را،حاال چه بهتر که با نزدیکترین آدم به خودش ستیزه کند انتخاب می کنم همسرم را 

ا می کنند و بعد هم آشتی می کنند اً دعویک زن و شوهری که من ذهنی داشته باشند ده روز بگذرد و با هم دعوا نکنند؟ نه حتممثالً  می کنم. کما اینکه

ر هم نگویند یا حتی در ذهن در مورد همدیگر؟ نه نمی شود چون احتیاج دارند. می شود همدیگر را قضاوت نکنند؟ می شود چیز بدی پشت س چون

اوت دارد. چرا ما نمی توانیم ببینیم و حاصل ما که فعالً  که در این اتاق ذهن که ما مشغول هستیم احتیاج به ستیزه و قض من ذهنی این تصویر ذهنی

امروز موالنا می دیدنمان را نبریم به ذهنمان و قضاوت نکنیم؟ برای اینکه این تصویر ذهنی باید زنده بماند . ما اشتباهاً فکر می کنیم که این هستیم . 

ظاهر  کند و جسمها معاالً به صورت فکرنی با جسم کار می. این تصویر ذهو تمام شد اینها و شما این نیستیدصبح است و صبوح است گوید که 

دین این باورها را داریم و آنها باورمند نیستند، کافرو بی ما  .  ما باورمندیم،می شناسدو ناباورمند بیشتر موقعها همین تصویر ذهنی باورمند و شوند می

دو مذهب با هم ستیزه می کنند. پس این ستیزه مورد نیاز من ذهنی است و می گوید د که یهستند و ما با آنها ستیزه می کنیم. حتی داخل یک دین می بین

شما اصالً از غیر صحبت نکنید که این غیر خود تو است غیر نداریم اصالً . غیر را این ذهن منعکس کرده . نگوییم  پیکار نجوییم و ز اغیارکه 

است غیرش هم تقلبی است و خدایش هم تقلبی است. حاال می گوید که خدا چیه؟ می گوید همینطور که من ذهنی ما تصویر ذهنی ما از خود ما تقلبی 

ه که خدا یک چیزی است در آسمانها که آنجا نشسته و گناهان ما را می نویسد یک چماق هم دستش است و اگر کسی پایش را کج بگذارد می زند کل

ی که فکر کنیم غلط است رات این من ذهنی است. و ما می دانیم که داخل ذهن ما هر چیزاش را داغون می کند! نه نیست چنین چیزی. اینها همه تصو

یکتایی این لحظه . حاال ما تکلیفمان چیه؟  به فضایمگر اینکه همانطور که موالنا می گوید شما بیایید به برج قمر و. هر چی که می گوییم غلط است 

ً مما االن آ م به فضای یکتایی این لحظه .، ما داریم برمی گردی اگر هم رویدادها ما را می کشد به ذهندیم به فضای یکتایی این لحظه دائما  

. چرا اینقدر موالنا در برنامه قبل هم دائماً در حال برگشتید شماولی افتند و شما را می کشند به ذهن  ه آمدید به برج قمر خب اتفاقات میشما وقتی ک 

ی در آغوش متولد شدی از ذهن و آمددیگرمن ؟ چون تو  خدا هر لحظه می گوید که برگرد به سویچرا برگرد؟ یعنی   ارجعیدر رابطه با می گفت 

مان به زندگی است از جهان فرم که قبالً از زندگی می گریختیم ولی توبرگرد. انگار مثالً ما رویمی افتد و شما را می کشد به ذهن  د اتفاقرویدامن ،

ایستیم و برمیگردیم به فضای یکتایی  کشند ما را ولی ما تو رویداد نمی ه فرم و ذهن و حاال برعکس شده رویدادها میضای یکتای این لحظه بفاز 

سمت زندگی است . بقول موالنا می گوید که آب بسوی دریا می رود گل هم گرفته پایش را می کشد همیشه رویداد می خواهد  هاین لحظه و رویمان ب

ً پای شما را بکشد که ک گوییم که نه من االن فهمیدم که از جنس رویداد  اینجا نبودی؟ ولی ما می جا می خوای بروی ؟ بیا من مهم هستم مگر سابقا

م زندگی ما ری ندارد. در حالی که ما فکر کردینیستم . رویدادها به زندگی بیرونی من اثر می گذارد به زندگی درونی من به شادی و آرامش من کا

برای همین است که خیلی از ادیان مثل فتد تا من خوشبخت بشوم. بستگی دارد باید یک رویدادی بیفتد و افتاقی بی ما به رویدادها شادی ما آرامش

نه. هوشیاری بعالوه نه . نه به چی می گوییم ؟ به فرم. پس شما دائماً دارید بر می   را تعریف می کند به انسان بعالوۀ  بودیسم و مثل اسالم انسان
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اینجا تئوری و فلسفی نداریم. این ! تئوری می گوییم یا فلسفی می گوییم  ردید به فضای یکتایی این لحظه  و این عملی است .  نه اینکه ما اینجا داریمگ

 شعرهای موالنا یک چیز عملی است و شما در زندگی روزمره می توانید بکار ببرید. 

 بخش سوم:

ید اال هللا یعنی شما از جنس خدا و هوشیاری هستید بعالوه نه . یعنی شما همیشه نه می گویید به فرم. بودیسم هم ال اله و بعدش می گو دمی گویاسالم 

. یعنی من از جنس اتفاق نیستم.  اسالم هم  . بودا هم انسان است بعالوه نه. به چی نه؟ به اتفاق نههمین را می گوید اصالً تعریف بودا هم همین است 

این لحظه. حاال شما می خواهید خودتان را تعریف کنید بگو من دارم بر می گردم به سوی خدا  یعنی این از جنس خدا نیست پس ه می گوید ال ال

ا و همه این حرفها را می زنیم که شمانسان البته انسان که از جنس هوشیاری باشد نه انسانی که از جنس تصویر ذهنی باشد من ذهنی که انسان نیست 

و این را شما دیگر می دانید  ویمشکم مادرمان آمدیم این تواز این تو هم هر چه زودتر باید متولد بش و ما از ه این هم یک رحم دیگری بودهبدانید ک

و هوشیاری از خودش آگاه شود یا برگردیم به آغوش زندگی دوباره یا آغوش خدا و این یک چیز تئوری نیست . چون بسیار این را قبالً گفتیم   

ما  . می کشند ما را ولیهیچ جا نمی رومشود . یعنی  هستم بعالوه نه. اگر نه نباشد نمیکنید و می گویید که من از جنس خدا  س به خودتان نگاه میپ

هایند. را از دست رویداد که می گوید بیا ، میر ت وپای شما را می کشند ولی پایتانشما همیشه به این طرف هس بر می گردیم. پس بنابراین وری  

و بگویید که این غیر محض اینکه شما از اغیار بگویید ا برا ی اینکه بهنگوییم زاغیارو داشته باشم  پرهیز رابشرط اینکه این دو تا پیکارنجوییم  پس 

ز اید پس اوصال است ؟ از ثانیه اول. ش . کی موقعهنگام وصال استمن ذهنی است . چرا؟ این کارپیکار و جنگ و قضاوت شروع شده. است 

با این همه ترس و وحشتی که این و انسان بتواند باقی بماند شوند البته به شرط اینکه من ذهنی انسانها را از بین نبرد پانصد سال انسانهایی که متولد 

و هوشیار  ذهن باشد و متولد بشودهم توی ماه بود نه  شاینکه نه ماه  توی شکم مادرانسان بتواند بعد از در آن موقع ه ، دمن ذهنی در ذهن بوجود آور

را نکردیم و حاال ما آن کار  نه ماه در شکم ذهن و نه ماه هم در ذهن ! خیلی هم خوب است بیشتر هم نه. بشود به هوشیاری و هنگام وصالش باشد .

 موقع وصال است . وصال هم به این معنیشما برای ن لحظه ه است و ایتا وقتی که بمیریم همیشه این لحظ جهان نمی آییم توی ایما از ثانیه صفر که 

از این زمختی به عنوان هوشیاری تی نیستید و خودتان را هستید و از جنس هوشیاری هستید و از جنس زمخ لحظه است که شما بدانید که از جنس این

که این  بدان خوش صور آییشوید که می گوید و بپیوندید به زندگی و با او یکی بشوید از جنس هوشیاری بی فرم و از جنس خدا ب بکشید بیرون

همین زندگی و خداست که خوش صورت است برای اینکه پر از زیبایی و عشق است پر از خرد است و پر از لطف و لطافت است و پر خوش صور

ن می دهد موالنا از حضور می د و نشاو ببیند که چقدر کلمات قشنگ در آن وجود دار هست. شما حاال این غزل را بخوانیداز آرامش است و زیبا هم 

 . نگاه کنید به سطر بعدی  ی بکار بردهچطور  کلمات آفریده

  همه گلشکر آییدر سایه این هر دو د                                                                                      لستان و لب تو شکرستانروی تو گ

آرامش  ،زیبایی هستی دیم در تو متوجه می شویم که تو تمامشناسیم فنا ش تو افتادیم و خودمان را از تو نمیآغوش ری شدیم درما که از جنس هوشیا

من حر ف می زد از کجا می فهمم  رف می زدم . قبالً این تصویر ذهنیمن ح گلستان هستی و االن هم من که حرف نمی زنم برای اینکه قباًل هستی، 

داد که اصالً بفهمم یک چیزی به غیر از این فکر و مجال نمیمی خواست و اصالً به من  هر لحظه یک فکری در ذهن ما براینکه قبالً این را ؟برای 

مید جسم و وضعیت و غیر از این شرایط که این به من نشان می دهد چیز دیگری هم وجود دارد . من دائم می پریدم از این فکر به فکر بعدی به ا
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به برج گاو معنیش فرار کردن به زمان هم هست . این ذهن  فرار کردن می تواند به من زندگی بدهد . و رویداد بعدی بعدی و حادثه بعدی  اینکه فکر

ا به م همیشه متیم از ثور گریزیم و از آن برگردیبا زمان کار می کند یعنی گذشته و آینده. در فضای حضور ما همیشه رو به او هستیم االن که یاد گرف

یم از آن خدا نگاه می کنیم یعنی قسمت اعظم ما هشتاد نود درصد ما باز هم از جنس هوشیاری است حاال اگر ده درصد رویداد ما را کشیده ما می توان

ن ذهنی من دیگر می شود و مخرد تو و زیبایی تو که از لبهای تو االن بیان  یم و یه فضای یکتایی این لحظه برگردیم . و ما در سایه این رها شو

خلق کنید می تواند صدور انرژی زنده کننده از شما باشد در این جهان گلشکر بشود. گلشکر می تواند چیزی باشد که شما می توانید ما زند حرف نمی

هستید برای اینکه در فضای شادی باشد که از شما االن بیان می شود . اینها همه گلشکر است . خودتان اولین تجربه کننده آن ارتعاش انرژی باشد و 

ین فراوانی و امنیت هستید و نمی ترسید . چرا نمی ترسید؟ قبالً من میترسیدم. برای اینکه قبالً می گفتید خب من این تصویر ذهنی هستم و ا

همسرم هست بچه هایم دارم  هم از اتفاقات و چیزها درست شده . من کی هستم؟ من کسی هستم که این را دارم آن را دارم اینقدر پول ذهنیتصویر

 هست شغلم هست سوادم هست و اینها همه من هستم ولی االن فهمیدم که من اینها نیستم و اینها فقط وضعیتهای هستند که ممکن است عوض بشوند

چیز قابل تغییر است و فردا ممکن است که همسرم برود از من جدا بشود برود و بچه ام ممکن است برود ممکن است کارم را از دست بدهم .همه 

و فکر می کنم که اگر اینها نباشند پس من کی هستم ؟ هیچ کس! پس شما فرو می ریزید .البته ای  ییر است پس من برای همین می ترسمچون قابل تغ

زندگی کاری میکند که تا فرو زندگی یک کاری میکند تا فرو برید . اگر شما هم با انتخاب خودتان نگذارید که فرو بریزد البته کاش فرو بریزد . 

از این ستونها را می کشد همه چیز به هم می ریزد حاال  ن پنجاه سالی پنجاه پنج سالگی یک دفعه یکیبریزد .همه این بحران میان سالی یا حتی در س

به ما می دادند و من همیشه می ترسیدم.  و حالیمان نیست که اینها امنیت تقلبی و حس عدم امنیت ترسا درست کن ! ما می رویم به سوی افسردگی ،بی

دارید و نترسی  ایی که شما امنیت دارید و فراوانیفضاگر شما می ترسید چه کسی می تواند این ترس شما را عالج کند ؟ هیچ کس نمی تواند. تنها 

ما از جنس ترس باشد ترس می آفرینید. دارید همین فضای یکتایی این لحظه است که از آنجا شما گلشکر می آفریند . معلوم است که اگر ش  

مه شب سپر آییم چو شاید که به پیش تو                                                            ن تیغ کشیده ست               خورشید رخ خوب تو چو  

ند در صبح ما دارد طلوع می ک ،زندگی ،انیکه خدا معشوق عرفانیمی آید باال؟ تیغ دارد . می گوید زم ورشید را دیده اید وقتی که صبح تیر کشیدن خ

خورشید به که در شب  .  سپرمثل ماه شب چهارده.تیغ کشیدن در اینجا به معنی شمشیر کشیدن هست چون تیغ شده منتها خورشید رخ زیبای او هست

یله هوشیاری درست شدیم بدن ما مغز ما و خلقت ما انسانها بطوری ما بوس آن می افتد ما هم می خواهیم مثل آن بشویم . شاید یعنی شایسته است. 

د ؟ است که هوشیاری ما را درست کرده که به پیش تو در این شب مانند ماه سپر بشویم. خب شما متوجه هستید که خورشید رخ او دارد باال می آی

چه کسی نمی گذارد طلوع کند؟ شما ! چطوری نمی گذارید ؟ در پایین هم می گوید از طریق االن دارد باالمی آید و برای شما دارد طلوع می کند؟ 

است که در آینده می خواهد اتفاق بی افتد. از اینکه با این هوشیاری جسمی وقتی که به  طریق طلب کردن زندگی که از رویدادها ییاز  و انتظار

اد این لحظه و فرم این لحظه را می بینید . از فرم این لحظه هم فرار می کنید . به کجا؟ به یک نمی بینید بلکه روید دخورشید نگاه می کنید خورشی

؟ شما که رویدادها را مهم می دانید پس زمان مهم است خواهد داد به شما زندگی  رویدادیبه کجا می خواهید فرار کنید ؟ به آینده. چه فرم دیگر. 

در  گریزیم و از برج قمر می گریزیم ثور گریزیم ما از وقتی از ثور نمیبه عبارتی که در سطر اول گفت از  برای شما. همه به کجا فرار می کنند؟

کنیم همه به آینده فرار می کنند. چرا این همه مردم عجله دارند؟ به چی می خواهند برسند؟ جوابش این است که به آینده. واقع داریم به آینده فرار می

خواهد در آینده باشد و در آینده زندگی می کند . این اتفاق اگر بی افتد ینطوری خواهد شد و ما و این اتفاق که االن نیست می عیتبرای اینکه این وض
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ما به زندگی در همین لحظه ورود  خوشبخت خواهیم شد و به زندگی خواهیم رسید و االن خوشبخت نیستیم !! در حالیکه این روزنه و این دریچه 

همین االن دارد هم این لحظه بوده. هنگام وصال است این لحظه و خورشید دارد باال می آید . خورشید از درون شما دارد باال می آید. است و همیشه 

بیند؟ شما. چه کسی باید ببیند؟ شما .وی این را گرفته؟ شما. چه کسی نمی باال می آید ؟ چه کسی جل  

 در آخر دارد می گوید که 

  ن اگر آییم صد در بگشایید                                                                                           گفتند که این هست ولیکتم چو بیایید دو گف

تهای من ذهنی همه منتظرند. اصالً انتظار یکی از خصوصی ا را حل کند. ما مسائل بسیاری داریم ما منتظریم خدا بیاد یکی بیاد و دو صد مسئلۀ م

دارید و  ی کنید و در زمان هستید و من ذهنیخودتان زندگی م ستید با تصویر ذهنیهذهنی انتظار است و اگر شما منتظراست . یکی از خواص من 

 برویم به آینده سنخواهی  مرگ است . ما که تند تند میدارید عجله می کنید که بروید به آینده و عجله کردن به آینده یعنی عجله می کنید بمیرید. آینده 

اید بکنیم. پس االن ما مقاومت نب لیاین کار را می کنیم وعمالً  را می خواهید؟ االن که داریم بمیریم . شما اینتند تند بگذرد تند تند پیر بشویم بلکن  ما

یک اتفاقی بی افتد که به من زندگی بدهد . اجازه گویید که منتظرم  ا جلوی خورشید را نمی گیرید و نمیباال می آید و شم کنیم خورشید دارد نمی

ناهماهنگی های شما را ذوب می کند شما را بیدار  بدهید که خورشید باال بی آید مثل سپر در شب ذهن جلوی خورشید شما ایستادید. این خورشید اوالً 

د که اصل شما است و خورشید را می شناسد چون از این خورشید است که اصل کار است و در شما هم یک عنصری وجود داراصالً می  کند و 

د به سمت او می روید . دارد باال می آید خودش را دارد به شما نشان می دهد طلوع میکند وقتی صبح است یعنی شما هم داری خورشید جنس او است

من از جنس خورشید هستم از  د تبدیل می شوید به اینکه و از درون داریرا می بینید یعنی دارید اعتراف می کنید و به زبان می آورید وقتی خورشید

از فرمها دارم خود را می کشم بیرون رویدادها و باورها برای من مهم نیستند یاری ذهنی را دارم رها می کنم و جنس هوشیاری هستم و این هوش

و می دانم  یرش دارم . پذیرش برای رویداد دارممی دهم و پذانسانها همه از یک جنس هستند از جنس زندگی هستند و اینها را همه من عمالً انجام 

فاصلۀ من  وقتی که می پذیرم این پذیرش جدایی را از بین می برد . جدایی من و خدا را از بین میبرد. مقاومت جدایی می اندازد بین من و خدا پذیرش

رویداد  بایددر بیایم ،هستم که جدایی  من از این زندان که و برا ی اینیم. ا گفتبینم و هزار بارهم این ر و خدا را از بین می برد و من االن این را می

که می پذیرم متوجه می شوم که این فضای خورشید باز شد . خورشید در واقع بی نهایت شماست . شما هستید که دارید  این لحظه را بپذیرم. همین

هم خدا! نه. باال می ایید . اینطوری نیست که یکی شما باشید و یکی   

ودر این صورت من ذهنی هم  بیرون و با هوشیاری یکی می شوید شما امتداد خدا هستید و دارید بر می گردید به سوی او و از فرم دارید می آیید

 مثل ماه شب چهارده یا نه؟ رود به دنبال کار خودش و دردهای ما هم تمام میشود. حاال از خودتان بپرسید که آیا اجازه می دهید که این خورشید بتابد می

مقاومت کنید نمی گذارید خورشید بی آید باال. خورشید همیشه آنجاست همیشه آنجا بوده. شما وقتی که از مقاومت می کنید و نمی گذارید بتابد؟ همینکه 

. ممکن است برای ما جدید باشد ولی این جدید هوشیاری آگاه می شوید که هوشیاری را که ایجاد نمی کنید از چیزی آگاه می شوید که قبالً بوده آنجا 

له آن درست یدرون شما خالء هست و از آن درست شده فرم شما هم بوسیله او خلق شده بوس %99/999نیست و از روز ازل بوده و االن هم هست . 

یگر می دانیم. از خودش آگاه می  شود . این را ما د خود زندگی باشد شده منتها در ما انسانها این هوشیاری که  

و شبش چون سحر آییم زلف تو شب قدرو رخ تو همه نوروز                                                                                  ما واسطه روز   
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ً ببینید که موالن غزلها و قصه های مثنوی و هیم به این د که ما باید اهمیت بداین بسیار گویاست و این نشان می ده ا چطوری صحبت می کند واقعا

همین فرمی که چقدر زیبا و خردمندانه است و اگر توجه کنید به ما کمک می کند . می گوید که زلف تو فرم است ما یکی فرم داریم و یکی بی فرمی. 

همه تو سر ذهن ما می زنیم که در آنجا نفس پس معلوم می شود این  . می گوید که زلف تو است و این همان شب قدر استهمین ذهن  االن ما هستیم

و می رسد به درد ما باید هم وجود دارد که می گوییم نفس اماره و غیره  و.. این مکانیسم اصًل الزم است ولی بیش از حدش که می رسد به حرص 

اال خیلی مهم است که این را بدانیم. حم نیست. شویم که این هوشیاری جسمی تا یک مدتی برای انسان الزم است ولی از یک حد که گذشت الزمتوجه ب

شب قدر چی هست ؟ شما خیلی خوب می دانید که شب قدر چی هست . از نظر نوشته های اسالمی ، شب قدر شبی است که قرآن نازل شده و معموالً 

کنی ارزشش خیلی  نکه اگر در آن شب عبادتست برای اینوشته اند که در ماه رمضان است و اینها نوشته هایی است در مورد شب قدر است مهم ا

همین سیاهی ذهن است که زلف عریف می کند : می گوید که شب قدرزیاد است ؛ اینها همه مطالب سطحی است . حاال ببینیم که موالنا چطور این را ت

است لحظه بعد تازه است و لحظه بعد و... یعنی تو است. زلف معشوق زیبا هست یا نه ؟ البته که زیباست . روی تو همه نوروز است این لحظه تازه 

همیشه این لحظه است و این لحظه تازه است . وقتی من از جنس تو می شوم لحظه به لحظه تازگی روی تو است و هر لحظه چیز جدیدی است 

بار دیده ایم و سیر شده ایم ! نه کهنگی در را ما هزار بار فکر کردیم و روی معشوق زمین را هزار اینطوری نیست که بگوییم که این فکرهای قدیمی 

ماه رمضان از نظر مسلمانان ماه پرهیز است  ،ذهن است و تازگی در فضای یکتایی این لحظه است . حاال همین نوشته ها معنی می دهد ، شب قدر

پرهیز الزم است . پرهیز از چی؟ پرهیز از  ،ندر شب ذه ،که ببین حتماً در این ذهننا هم اشاره می کند به این مطلب پس معلوم می شود که موال

شما پیکار نجویید و از اغیار نگویید اگر پیکار نکنید و ستیزه نکنید و قضاوت نکنید  اگر پیکار نجویید و از اغیار نگویید همین دو تا چیزی که گفت

ما به این دلیل ایجاد کردیم چه کسی غیر است به یا غیرها را  رابرای اینکه اغیار  اغیار هم ذهن شما دیگر نمی آید .این من ذهنی فرو می ریزد و 

شود  ا این دشمنها را الزم داریم . نمییکی هم دوست است ولی آن دشمن است و اینها هم دشمن هستند و م من ذهنی می گوید این دوست است آننظر 

وزه تان مثل ما فکر می کنند. این کار من ذهنی است در پرهیز مسلمان ربی دشمن باشیم. این دشمن ها غلط فکر می کنند ناباورمند هستند و این دوس

را به ما نشان می دهد قمر قرار  همین نشان این است که زندگی خودش می کنند و آخر ماه حالل ماه را می بینند کهمی گیرند یک ماه یعنی پرهیز 

اینها سمبولیک هستند . شما هم پرهیز می کنید پس اگر پرهیز کنید همین روزه ته برا به ما نشان می دهد ال ذره خودشاست که بشود ولی االن یک 

شما است اگر پرهیز کنید یک مدتی حاال در شب قدر بعضی ها گفتند اول ماه رمضان است بعضی ها گفتند هفدهم است و بعضی ها گفتند هجدهم 

تواند باشد . ماه رمضان  این شب قدر حقیقتاً ماه رمضان نمیاست که است و بعضی دیگر گفتند بیست و یکم است و.. یعنی چی ؟ معنیش این 

هن هم شب قدر شما است پس تاریکی ذهن کالً برای انسان شب قدر انسان است الزم ر شما است و تاریکی ذسمبولیک است یعنی این لحظه شب قد

 و خدا را نمی توانستیمدیدیم . اگر ذهن نبود ما خدا را نمی دیدیم  یست اگر این شب نبود ما خدا را نماست . شب قدر است برای اینکه شب مقدسی ا

ذهن هم  ی می توانیم بیاییم به این جهان ؟بشناسیم و این رحم است .آیا ما می توانیم بگوییم که رحم مادر بد است ؟ نه . اگر رحم مادر نباشد ما چطور

مهم است . پرهیز ما در ما آنجا مهم است تا باالخره این حالل خودش را به  قدر است و ما . پس رحم دوم ما شب مثل رحم مادر ما . رحم مادر دوم

الزم نیست و رخ تو است و بدان که نباید ستیزه کنی نباید غیرمنعکس کنی و غیر بیا پرهیز کن و بدان که صبححاال ولی می گوید که تو  نشان بدهد 

همین صبوح هم .در سحر خورشید طلوع میکند .سحرطه این دو تا ما مثل سحر می خواهیم بیاییم باالهم که نوروز است . من اگر رخ ترا ببینم و واس

. ما می خواهیم از انرژی تو بخوریم شراب ترا بخوریم . پس این ذهن شما بد نیست . نفس شما هم بد صبح است و صبوح است  هست از اول گفته

شود نمیما خفه می شویم و هم مادر می میرد و هم ما.  که در رحم مادر هم اگر زیاد بمانیمآدم را کما ایننیست . اگر زیاد ادامه بدهید بیچاره می کند 
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باال می همین لحظه شما  ما واسطه روز و شبش چون سحر آییم  قدر است و مقدس است .تر ماند ولی شب شود زیاد زیادتر ماند و در ذهن هم نمی

بارت از این است که هر لحظه از جنس معشوق می شوید . اگر ع راز و نیاز شما و عبادت شما عبینید در واق این لحظه که شما سحر را می و آیید

دارید بر می گردید به سوی معشوق که همین راز و نیاز است عبادت است . عبادت یک وسیله ای است . همین غزلی که می خوانیم عبادت است. 

به این برنامه ها  این لحظه. اصالً همه این کارها برای این است که تبدیل صورت بگیرد. من می دانم خیلیشما را بر می گرداند به فضای یکتایی 

یکند و بعضی موقعها مسائلمان حل می شود و می کنیم دردهایمان تسکین پیدا م می گویند که وقتی گوش جلب می شوند برای اینکه درد دارند

ذب می شوند و به هر دلیلی برای اینکه دردهایشان کم بشود وظیفۀ ما کم کردن دردهای مردم نیست یک دردهایمان کم شده. خب وقتی که مردم ج

حضور خود زندگی برنامه تبدیل انسان است از هوشیاری جسمی و ذهنی به هوشیاری حضور و هوشیاری حضور هم در حقیقت  ،برنامه معنوی

خودش بی ایستد و از خودش آگاه باشد و اگر شما نباشید شما و که هوشیاری و خدا روی پای شما به عنوان انسان اجازه می دهید است و در واقع 

نیست که شما یک ذره کوچک هستید خدا هم آن باال خیلی ارزش خودتان را بدانید . شما کم نیستید ! اینطور نمی تواند این کار را بکند. شما باید

هوشیاری هستید  این شما خود چنین چیزی نیست. ستید و خدا هم می تواند بزند تو سرش شما .بزرگ است و شما مخلص خدا هستید و کوچک خدا ه

زندگی زندگی قرار می گیرید تا  روی پای خودتان هستید و در اختیارکه می آیید به این جهان و روی پای خودتان قائم می شود یک زندگی زنده 

ن جهان پخش کند و تنها مامورت هم همین است و ما هم همین کار را داریم می کنیم . ما به مردم از طریق شما بتواند خرد و عشقش را در ایبتواند 

درد درست نمی  دوباره مسئله و نمی ماند نمی گوییم که چکار کنیم تا مسائلتان حل شود البته که اگر به این فضا برسند مسائلشان حل می شود ومسئله 

 کنند . 

 بخش چهارم:

اکنون ذهن است ولی موالنا می گوید که این ذهن این فرم درست است که شب است ولی شب قدر  که اقامتگاه بیشتر انسانها هم صحبت کردیمپس 

انسان هست که در این شب ماه یا خدا خودش را به ما نشان می دهد و همینکه رخش را دیدیم رخش نوروز است و هر لحظه اش تجربه جدیدی است 

هستیم . پس فرم و سیاهی ذهن و تاریکی هر چیزی که آفریده شده و بطوره کلی آفریده، است و ما واسطه بین روز و شب او و هر لحظه آن گلشکر

به گیریم یمتاب دارد طلوع می کند و ما ازروزما مثل صبح هستیم که آفبنابراین  آن است و هوشیاری هم اوست و ما هم واسطۀ بین این دو هستیم پس 

عنی در جهان می آفرینیم و به آفریده مان همان صبوح و شراب صبحگاهی و همان شراب ایزدی را آن برکت را که می ریزد به ی . فرم می دمیم

ولی ما می دانیم که نباید که یک طرفش آفتاب است و یک طرفش فرم است.  ا همیشه باید مثل سحر باشیم فکرها و عملمان می ریزیم و ما انسانه

اگر یک ذره بی دقتی کنیم می رویم دوباره به شب. ولی اگر کسی که صبح را دیده باشد احتمالش بسیار ضعیف است که دوباره  دیگر به شب برویم و

 برگردد به شب یعنی توی ذهن. 

نمایی دگر آییم هور زانک دگرگون    این شکل ندانیم که آن شکل نمودی                                                                                        

یعنی نمی شناسی . این شکل را که االن  ندانیفضای زیر فرم را نمی شناسی .  ،این فضای زیر رویدادها ،این فضاداری ،می گوید این بی فرمی

تو زاییده شدیم و رفتیم  نز شکم مادرماصبح است وقتی که توی ذهن باشی نمی شناسی. برای اینکه آن شکل فرم را تا بحال به ما نشان دادی. ما ا

نشان می دهد و همیشه هم همانطور که موالنا گفت در این طلسم هوشیاری جسمی ما  اجسم رذهن که فرم را نشان می دهد جهان را نشان می دهد 

هوشیاری هستیم ما یک جور دیگر باال می جور دیگر به ما نشان بدهی و نشان بدهی که ما از جنس بی فرمی هستیم  کگیر افتادیم . حاال اگر تو ی
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شما به حرف من ذهنی و تصویر ذهنی که با آن زندگی ه این تصویر ذهنی. وشیاری است که به ما کمک می کند نهم هآییم . پس نشان می دهد که باز

د بماند. ما ی خواهمد خودش را حفظ کند. آن می کنید اصالً گوش ندهید حرفهایش را جدی نگیرید و به حرفهایش گوش نکنید برای اینکه آن می خواه

ش می کنیم و ما راههای تعمیرش را ما تعمیر ضربه ای به آن می خورداگرو می خواهیم آن را نگه داریم و خیلی وقتها وقتی  فکر می کنیم آن هستیم

است اینها همه و بیشتر می دانم و عقیدۀ من صحیحتر که من از تکه با کسی جدل می کنیم و بحث میکنیم  بلد هستیم . همین که غیبت می کنیم همین

و این همه هم بحث و جدل بکنیم و این همه ه این باور من صحیحتر و بهتر از باور تو است وگرنه ما چکار داریم که بگوییم ک ترمیم من ذهنی است

و آن چیز همان من ذهنی  را تحریک می کند به این کارما وقتمان را بگذاریم که شما غلط می گویید و من درست می گویم. برای چه؟ یک چیزی 

باشند که شما به  یاست . پس شما نخواهید که من ذهنی به شما کمک کند. شکلها و باورهای بوجود آمده به شما کمک کند مگر این باروها از جنس

لش هست توی ف بروید فلس آنجلس از این طرکه بگوییم عنوان عالمت راهنما استفاده کنید ولی عالمت راهنما شما می دانید که خود شهر نیست 

از این طرف  ،فضای پذیرش این لحظه ،نجلس را نشان می دهد و این باورها هم نشان می دهد که هوشیاریهل مایل مانده خب دارد لس آجاده و چ

عالمتها و باورها وون هوشیاری جسمی داریم چسبیدیم به است باال است ولی این باور نیست این عالمت راهنما خود شهر نیست و آنجا نایستید و ما چ

را خیلی  لس آنجلسرا مثالً الم را اینطوری نوشته ؟ من از این خوشم نمی آید . من  لس آنجلسچسبیدیم به عالمت راهنما که چرا این عالمت راهنما 

لهاست که داریم جنگ و جدل می کنیم بر سر این چیزها! در صورتی نویسم. ما سام که تو آنطوری نوشتی و من بهتر میبهتر می نویسم بیا نشان بده

این تاکید را که هیچ کدام از اینها نیست. می گوید اگر تو خودت را نشان بدهی ، نشان بدهی که من از چه جنس هستم ، من از آن جنس باال می آیم. 

ما کمک می کند . هر چه که من ذهنی  شراهنماییهای ذهنی نیست که به از روی من ذهنی بر می دارد و شما هم االن می شنوید که داخل ذهن و 

این  نشان می دهد غلط است به جایی نمی برد و آن فقط ستیزه بلد است . پس چه چیزی به ما کمک می کند؟ پذیرش . این لحظه بپذیرید. علت اینکه

چون  این لحظه زندگی است . گفتم کهق این لحظه . در صورتیکه فاتبه ا هوشیاری منحرف کننده در ما بوجود آمده این است که ما مقاومت کردیم

یبینم و با آن ستیزه می کنیم و متوجه نیستم که ما وقتی با فرم این لحظه ستیزه می زندگی را بصورت  جسم زندگی مرا بصورهوشیاری جسمی داریم 

چند جور موالنا را نکنید و اجازه بدهید که دگرگونه به شما نشان بدهد. ببیند که شما این کار کنیم در حقیقت با خود زندگی داریم ستیزه می کنیم. 

من این را به شما بگویم که این مطالب بصورت تکرار در ما نفوذ میکند. من ذهنی چی می گوید؟ می گوید این را یک بار گفتی و  راهنمایی می کند .

که یک مطلب را پانصد بار بشنوی همان یک مطلب را بصورتهای  استذ نمی کند شما ممکن من این را شنیدم. چند با می خواهی بگویی؟! نه نفو

این تصویر  اینکه یان بار تکرار می کند؟ براد چرا فکر می کنید موالنا همان یک چیز را هزار. با یک شنیدن نمیشود فهمی دمختلف تا اینکه بفهمی

که شنیدیم ولی چه فایده دارد که شنیدید؟ اتفاقاً در پایین دارد این را توضیح می دهد که در شنیدن. ما فکر می کنیم  ذهنی ما مقاومت دارد  

در نظرآییم   در تاب ور این روزن تا                                            خورشید جهانی تو و ما ذره پنهان                                               

د که خیلی زیاد می بیند که در هوا ذره های پران در فضا هستن یمی تابد یک ستون ک روزن پشت بامیپنجره ای می تابد یا از  وقتی از یک خورشید

 نور دیده می شوند قبالً  دیده نمیشد نهایی را می بینیم که توی این نور قرار می گیرند. نگاه کنید می بیند که ذرات زیادی توی این هم هستند ما فقط آ

دو تا فکر بین  توی ذهن پنهان هستیم اگر از روزن ما این نور بتابد، روزن ما کجاست؟ روزن ما فاصلۀ  ،پنهان هستیم ،ما هم مثل این ذرات هستیم و

دهید . فاصله  فرصت نمییک واکنش نشان می دهید است تحریک و پاسخ است . شما یک کسی یک کاری می کند یک چیزی می گوید و شما فوراً 

م می تولید کنید. آرا ی ندارد که هرلحظه یک فکرین واکنش و آن کاری که او می کند اگر شما واکنش نشان ندهید این فاصله باز می ماند. شما لزومب
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نیست و به ما هم عتبر. خیلی از رویدادها اصالً م اگر معتبر است ،یاد گرفتید که رویداد مهم نیست ی کنید این نشانگر این است که شماشود و صبر م

نا می گوید که این که موالمنفی  یایم و تماشا می کنیم مثل رویدادهخودی فقط حرف می زنکند و ما بی یمهیچ فرقی برای ما ن مربوط نمیشود و

د را بگذاری خبرها موقعی خوب هستند که خوش باشند برای ما. پس در جهان یک خورشید وجود دارد که این هوشیاری است اسمش رویدادها و این

یعنی همه چیز را او روشن می کند. از روزن همه او می تابد . از  یناهج دیشروخ وتاسمش را بگذارید بودن.  خداست اسمش را بگذارید زندگیست

ید می تابد و ذره شما بنظر می آید . بگسلد این لحظه ، آنجا خورش رشته فکری شما کمیابد؟ اگر بین تحریک و پاسخ ، اگرمی ت هروزن شما چگون

ینطور ول یک جسم دیگر و لحظه بعد هم هم. وقتی که ما در این لحظه مشغول یک جسم هستیم و لحظه بعد هم مشغ روزن بتاب نگوید که در ای می

اشید مقدار آرامش داشته ب کنقدر چرا از اجسام آگاه هستید؟ یشما ایو از خدا آگاه نیستیم.  است که ما فقط از جسم آگاه هستیم و ... این معنیش این

غبار فکر ذره ما را همین گرد و خورشید خودش را به ما نشان می دهد. خورشید از روزن ما می تابد و ذره ما بنظر می آید . االن بنظر نمی آید. 

به عنوان  م یادو جور استفاده می کنی رکف زاذره ما دیده می شود . بین یا زیر فکرها پنهان است . ،رام می شویم گرد و غبار می خوابدپوشانده وقتی آ

د و اگر فرینیآنی است من شما می آفریند و درد مابزار در خدمت معشوق است زندگی است یا در خدمت من ذهنی است . اگر در خدمت من ذه

از روزن ما ،  د . پس ما االن می دانیم که اگر معشوق نتابدیمی آفریند. کدام بهتر است؟ بهتر است گلشکن شما بی آفرین تکربدرخدمت معشوق است 

گویند که این آدم مهمی است . نه از نظر زندگی یمن وگذارند  یمنی نیست که مردم به ما احترام نبه این معی آییم. این در نظر نمی آییم ما بنظر نم

خودمان ایستادیم و داریم مهم نمی آییم ، از نظر خودمان از نظر اینکه ما بفهمیم که ما از جنس زندگی هستیم از جنس حضور هستیم روی پای 

است خودمان را روی زندگی قرار می دهیم و مورد استفاده زندگی قراربگیریم و از جنس زندگی شدیم زنده شدیم و زندگی در تمام ذرات ما مرتعش 

می بینم . این در خودمان ز جنس نمی ترسیم حس امنیت می کنیم نیازمند و محدود بین نیستیم . فراوانی را می بینیم، همه را دوست داریم همه را ا

ین ا ایی آآمدن است . در نظر آمدن این نیست که مردم به ما احترام بگذارند ! خب اگرآدم پول زیادی داشته باشد مردم به آدم احترام می گذارند ولنظر

نظر آمدن؟؟ ) این هم شعر مهمی بود(  ردمی شود   

زندگی بشویم از چشم خودمان دیگر پنهان نیستیم. شما می  سنزجاک دفعه اگری جسم بین داریم . مشچ هکنیا یاربما از چشم خودمان پنهان هستیم 

نیکه در سطح خواهید که خودتان را ببینید؟باید خودتان را بشناسید. برای اینکه خودتان بشناسید باید خدا را بشناسید، این دو تا یکی هستند. تا زما

یم به ته از جنس اگر فکر را رها کنیم و برو .هستیمموج فکرها شدیم از جنس فکرسوار ،ثل موجعمق نیستیم یا مهستیم و از جنس کف دریا هستیم در

  و در نظر می آیید.  ارید مورد استفاده قرار می گیریدبه درجه ای که معشوق به شما دسترسی دارد شما د نظر می آییم. رددریا می شوم و 

آییم ما ذره عجب نیست که خیره نگر                                                                 و خیره ست          خورشید چو از روی تو سرگشته  

ش این است که با این تواند تو را ببیند . معنی یمخورشید منظومه شمسی و با نورش ناین را قبالً گفتم که گفت چون نور خورشید ی که ما می شناسیم 

اگر خورشید  نوچ ،ازخورشید کمک می گیرند اهنیا وشهای حسی هستند وگوش ما که اینها گه است به این چشمهای ما و که وابست ینهذهوشیاری 

نوشته ها در د شما که پس ما هم باید خیره نگر باشیم. خیره نگر یعنی که نگاه می کنیم ولی چشمهای ما نور ندارد . دیده ای ،میتوانیم ببین یمنباشد ما ن

کما اینکه تاریک شده  ما هم چشمهایمان در ذهن .رسن هفتاد سالگی عینک نداشته باشد نگاه می کنید ولی نمی بینیداگر د ریز است یتقو کاغذ روی

و وقتی که آمدیم به این جهان یک درجه روشن تر شده ولی هنوز تاریک است نگاه می کنیم ولی زندگی را نمی بینیم در شکم مادرمان هم تاریک بود 

ماشینمان را  م ؟ باورها و فکرها را می بینیمجسم بین هستیم. چی را می بینیهستیم و جسم سنج زا دگی از جنس هوشیاری است و مابرای اینکه زن
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همین که از جنس زندگی بشوید زندگی  ، میجنس هستیم اینها را جسم می بین می بینیم بچه مان را می بینیم اینها از جنس جسم نیستند ولی چون ما از

زجنس زندگی می بینید همسرتان را نگاه می کنید و از جنس خودتان می بینید ولی االن تصویر ذهنی نید. بچه تان را نگاه می کنید وار اینها می بیرا د

خورشید گیج شده به  و خیره ست  خورشید چو از روی تو سرگشتهو آن را می بینید   د یک تصویر ذهنی از همسرتان درست کردیدیآنها را می بین

روشن است ما هم تاریک بین بشویم و نتوانیم ترا ببینیم. پس خیره نگر موقعی است که  ذهن که به نور خورشید رد امنور این جهان. عجب نیست که 

جسم را می بیند ، هر چه که نگاه می کند نمی بیند . االن هم همینطور است که می گوییم  ،ما چشمانمان خیره می شود یعنی نگاه می کند به جای خدا

وجود دارد می گوید نه نیست من نمی بینم این همان خیره نگری است .باال گفت ما اینطوری هستیم شما بیا خودت را نشان  که یک هوشیاری حضور

سمی که نگاه شما االن می دانید که با هوشیاری ج .مینیببری ذهنی خودمان که حتماً باید بده و اینها نشانگر این است که ما اصرار نورزیم به هوشیا

. د اینها را تاکید می کند ببینید برای اینکه از جنس جسم هستید و دار ا نمی توانیدمی کنید زندگی ر  

گفتند که این هست ولیکن اگر آییم                                                                بگشایید                            چو بیایید دو صد در گفتم   

لی منتظر یک رویداد گوییم که اگر خدا بی آید و اگر خدا به داد ما برسد اگر مسیح برگردد مسائل ما را حل می کند بطور کما اینطوری در ذهن می 

آن کسی که منتظرش هستی االن از درون دارد می آید باال . کسی که جلوی او را گرفته تو هستی . چطوری ؟ از طریق  .هستیمهستیم یک نفر

نیست؟ برای اینکه نگاه میکنی و فقط جسم میبینی و تو فقط دنبال جسم هستی و  د. چرا میگویباید در آینده باشد  یعنی نیست وانتظار. منتظر هستی . 

می آید  وت نورد زاتا آخر عمرت هم جسم میبینی. مسیح که به عنوان جسم بر نمی گردد مسیح بصورت انرژی زندۀ زندگی و بصورت اصل تو دارد 

تویی که تا حاال نمی شناختی . تا حاال تصویر ذهنی را  !دیدج وت ، الاب ییآ یم یراد هک یتسه؟ توگرفتی. اصالً تو باال . کی جلوی آن را گرفتی

ید باال؟ همین آطی که منتظر نباشید. کی دارد می زنده دارید می آیید باال ولی بشر یگدنزمی ریزد و شما االن بصورت  میشناختی حاال آن دارد بهم

راف شما جازه بدهیم که این بی آید باال وضعیت هایی در اطرافمان ایجاد می کنیم که جهان جدید است . می شود جهان جدید در اطلحظه . اگر ما ا

ر درون شما خودش ساختن از درون به بیرون است اگر اجازه بدهید که این هوشیاری و این فضاداری د دیناد یم هک روطنامهدوباره ساخته بسود . 

د و برکت ایجاد یدردهای قبلی شما فرو می ریزند و دیگر درد جدید ایجاد نمی کن یدوزب ز آن فضا خلق کنید و خواهید دید کههد و ادبرا به شما نشان 

از روی عشق می شود از روی لطافت و فضاداری میشود. شما یک شما با اطرافیانتان بهتر می شود عالی می شود بهتر نمی شود  می کنید روابط

کسی را نمی خواهید عوض کنید  .  دیرادن فالتخا رگید یسک ابراف خودتان .مخصوصاً در اط ،و حمایت کنندگی پیدا می کنید به همه حالت ساپورت

تصویر ذهنیش معتبر شده . این باید هر  هک دنک یم سحصویر ذهنی. برای اینکه عوض کند چه کسی اصرار دارد که ما مردم را عوض کنیم ؟ این ت

صویر ذهنی ما اگر بد بگویند کوچک می شود و اگر تایید نکنند کوچک می شومی اگر پولمان کم بشود لحظه معتبر بشود وگرنه از اعتبار می افتد . ت

پول کوچک می شویم . یکی می مییرد کوچک می شویم یکی را می بینیم که بیشتر از ما پولدار شده در عرض پنج سال گذشته و قبالً به اندازه ما 

نشش زیاد شده ما کوچک می شویم . چطوری ما این را بزرگ بکنیم ؟ همه زندگی ما صرف این شده که داشته و االن بیشتر کوچک می شویم یا  دا

شید . برای این تصویر ذهنی ما را چطوری بزرگ کنیم. اینکار را رها کنید این اصالً شما نیستید. پس یاد می گیریم که موالنا می گوید که منتظر نبا

آیید ؟ شما آنجا  یمنمی کنیم ولی شما نمیآیید. چرا سائلتان را برایتان حل مد درها را برای شما باز می کنیم یاینکه معشوق می گوید که اگر بی آی

ما کجا دیگر بی آییم . زندگی می گوید که همه چیز تو ما هستیم تو فقط باید توجه بکنی که مقاومت نکنی . صبح است و صبوح است هستید گفت که 
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یید به برج حمل اشود در نتیجه شما از برج گاو میاین روانی تو روان می شود آب تو روان می شود و زمختی تو لطیف می  اگر این مقاومت را نکنی

می دهد که  ار. بعد خودش جوابش برج ماه  ،ردب جرب ،برج بره  

چون آب روان جانب او در سفر آییم                   گفتم که چو دریا به سوی جوی نیاید                                                                     

رفها را میشنوید ومی شما و بنده متوجه این موضوع می شویم که دریا بسوی جوی نمیاد. معنیش چی هست ؟ معنیش این هست که اگر شما این ح

با تو آشتی  مهاوخیمکه زندگی من دوست تو می خواهم بشوم وو زندگی باید آشتی کنید و اولین کسی که باید دستش را دراز کند و بگوید  امشیند که دا

را باید بکنید  کنم اولین کسی که دستش را داراز می کند زندگی یا خدا است ؟ یا شما هستید؟ شما هستید! شما اراده آزاد دارید و شما هستید که این کار

جسم  دیتسین مرفاز جنس زندگی بودید این برگرد برگرد که شما از اول شما صبح است و صبوح است  و شما هستید که باید تکان بخورید. . گفت

چون آب  یددو بسوی او بر می گردید. حاال چطوری بر می گردید؟ نه اینکه میمیرید بر میگرهستید او  نیستید که بسوی او برگردید از جنس خود

ا می پذیرید آن انرژی که توی آن ذخیره شده بود آزاد می شود و آن شما هستید که شما هر دفعه که تسلیم می شوید هر دفعه که فرم این لحظه ر. روان

ما  ثرتهاک نیا زادر نتیجه مثل آب روان وقتی که و را از معشوق ذوب می کنید  آن یختان را آن مانع و  ییعنی شما دارید جدایآزاد می شوید.  دیراد

 هابتشاریا فضای یکتایی این لحظه است ما هم به هر چه که در گذشته توجه کرده بودیم وکشیدیم بیرون مثل آب روان داریم می رویم بسوی دریا. د

بخشیدن و پذیرش آنها خودمان را آزاد می  اب ما  ،دنهدیمآنها به ما خودشان را نشان تاده بودیم و جا به تله افآن ردمقاومت کرده بودیم و و میدوب هدرک

سال پیش را دوباره فعال کند ما از آن هم پرهیز می کنیم و می گوییم نه!  سی دردبخواهد الگوی ا بکشد به آنجا و کنیم و اگر کسی بخواهد دوباره ما ر

عقلم نمیرسید و یک دردی درست کردم و هنوز هم دارم درد می کشم و االن فهمیدم که اشتباه ش یک اشتباهی کردم مقاومت کردم من سی سال پی

نه و این درد را باید نگه  آزاد می کنم. حاال که تو می گویی ل می کنم در خودم و خودم را از آنرم حکرده بودم و االن این مقاومت و این ستیزه را دا

درد نگه می دارد رای خودت ، برو دنبال کارت نمی خواهم اصالً ترا ببینم. از آن هم پرهیز کن . از هر عاملی از هر کسی که شما را توی بداری 

ما باید روی خودمان کار کنیم . کسی که روی خودش کار نمیکند و حواسش روی کسی دیگر است این برنامه  .دبریز تا دردهایتان راباید پرهیز کنی 

اصالً به هیچ کس کاری نداشته باشید که من دارم خودم را می سازم که  به او کمک نمی کند. اولین شرطش این است که شما روی خودتان کار کنید. 

شان هستند و خودشان می آیند به دتوانیم عوض کنیم . دیگران یک روزی خودشان می خواهند مسئولش خو یما اصالً نبه دیگران کمک کنم . نه م

و خودشان را از آن تله ای که در آن افتادند نجات می  دننک یم باختنادشان راهی که برای خواین برنامه ها گوش می کنند موالنا می خوانند یا هر 

یستیم . ما اگر مشغول دیگران باشیم از خودمان می مانیم . ما باید خودمان را نجات بدهیم . حاال ما چطورمی توانیم کمک کنیم ؟ دهند ما مسئول آنها ن

مک وقتی که از جنس زندگی بشویم این ارتعاش زنده زندگی و این ارتعاش عشقی را چه بخواهیم و چه نخواهیم در جهان پخش می کنیم و به آنها ک

می آیی این خوش خبری یعنی این خبر خرد یعنی این دانشی که از ما صادر میشود از  ربخ شه این را هم در پایین می گوید که وقتی خومی کنیم ک

 رد میهدب ار نامساوح اینکه خودمان را رها کنیم ونه جنس خرد و عشق است و زنده کننده و بیدار کننده است و اینطوری می توانیم کمک کنیم . 

عوض کنیم . آن من ذهنی است .  یکی دیگر را میراد ینهذ نم هکیلاح  

ش خبر آییمتو برگوی که تا ما                                                                                     از مخبر و اخبار خوشت خو غیب ۀای ناطق  

 ه دارد حرف می زند و او ناطقۀمعشوق . دیگر معشوق است ک پس ناطقه یعنی گوینده . وقتی که ما وارد فضای یکتایی این لحظه شدیم و فنا شدیم در

ما وجود دارد که می تواند از طریق ما حرف بزند. شما این را قبول دارید؟ اگر قبول ندارید در این صورت غیب است . پس یک گوینده غیبی در
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غیبی میتواند از ما حرف بزند از هر انسانی می تواند حر ف تصویر ذهنی شما نمی گذارد که باور کنید و شما در هوشیاری جسمی دارید . ناطقه 

ای شما عوض شده وحرفهای شما خردمندانه تر هخواهید دید که حرفبرای خودتان تکرار می کنید  ار انالوم وبزند. بتدریج که شما این برنامه ها را 

ل خودتان را حل می کنید ئاحرفهای دیگری میزنید . مستر شدید و رفتار شما طور دیگری شده . همان قضایا اتفاق می افتد ولی شما  فشده لطی

طقه غیب دارد خردش را از طریق شما بیان می کند. وجود دارد . من از شما سوال می حل می کنید . نامد آنظر مشکل می  هب وضعیت هایی که قبالً 

من ذهنی ما هر چی که دلش  این !؟ه غیب چی هست ناطق دنیوگ یمکنم اگر باور ندارید برای اینکه خیلی ها هستند که این چیزها را قبول ندارند . 

که من می گویم خب اینها را موالنا از کجا نوشته؟ اینها را از من ذهنی یمی کند واینها را می گوید و وقتمی خواهد می گوید دیگر! از کتاب حفظ 

 ییاتکی اضف نیا ،یکتایی این لحظه یاضف هب دییآ یم امش هک یتقو یغیبشود یاد گرفت . پس یک ناطقه  یمز کسی یاد گرفته؟ اینها را که نآورده یا ا

خورد ما باید تسلیم بشویم و بپذییم و خودمان این را تجربه کنیم و پس ما می گوییم  یمنا باور کنید . باور البته بدرد هم واقعاً وجود دارد شم هظحل نیا

وریم ااین جهان بی رد شپربرکت و خو و دیدجکه ای ناطقه غیب تو بگو که از خبردهنده و خبر خوشت ما خوش خبر بی آییم. خوش خبر یعنی چیز 

د چه شما بخواهید و چه نخواهید روی یداشته باشد . ببین مدرم یور برکت دهنده  وخش می کنیم این اثر موثری پوقتی حرف می زنیم و وقتی انرژ

هم درست نیست که بگوییم جهان اثر منفی می گذارید منفی  نید مخصوصاً من ذهنی دردناک روی اجهان اثر می گذارید . اگر من ذهنی داشته باشی

د تشویق می کنید که داری دییعنی اگر شما با کسی حرف می زن کننده و فرو برنده توی ذهن می گذارید هفاثر خ که اثر مخرب می گذاریم باید بگوییم

پر برکت  ،حرف بزند خبر خوش شما زاگر اجازه می دهید که ناطقه غیب برو اعماق ذهنت برو توی دردت اگر من ذهنی داری . ا برو ته ذهنت 

  هب و یگدننک هدنز جز مهربانی و به جز ها به جز برکت بدخخبر نجات دهنده بشریت از شما می آید بیرون. برای اینکه از زندگی و از ،خبر جدید

ری که گفت از خیره نگ.سم بینی است صادر می شود که بر اساس بی خردی و ج ینهذعشق چیزی صادر نمی شود . هر چیز مخرب از من جز

اصالً تمام عقل ما به این است که جسمها را  است. هر چه ما خیره نگریم هر چه که ما زندگی را نمی بینم جسم را میبینم و عقل ما با جسم یکی است.

 هب میبسچب هکنیا وچطوری زیاد کنیم  . واقعاً این عقل ما است که هر چه بیشتر بهتر؟! این که عقل نیست. ما متوجه نیستیم که هر چه بیشتر بهتر 

 نی پس درد بیشتر هم بهتر .برای همین دردها را انبار کردیم و بعد هم می چسبیم به این دردها. بعضی ها می گویند که خیلی خب من فهمیدمیع اهزیچ

نمی فهمد . شما به پول می  و تسا  Impersonalکنم این ذهن به قول انگلیسیها من به پولم می چسبم و این چیز خوبی است ولی دردم را رها می 

پول بچسبیم . اگر هم می چسبید. نمیفهمد! اینطور نیست که ما تشخیص بدهیم که به درد نچسبیم ولی به چسبید به هر چیز دیگر یمهم چسبید و به درد 

 .دنکیمن رها ار درد   سپ متسه مدرد هویت می گیرید از درد هم هویت می گیرد . هر کسی که از درد هویت بگیرد و بگوید که من شما می چسبید و

ی اینکه جه کنید . بدترین چیز این است که آدم از دردش هویت بگیرد. مردم چرا اینقدر رنجش و کدورت را کینه را نگه داشتند و رها نمیکنند. براتو

شما ببینید . باید  اینها را سرمایه می گیرند و از آنها هویت می گیرند. اینها را پول می بینند و همانطور که به پولشان چسبیدند به اینها هم چسبیدند.

این هوشیاری حضور نیست از ذهنتان باید بیاید بیرون و بصورت ناظر باید به ذهنتان نگاه کنید  ورافکن بگذارید ، نورافکن هم جزوخودتان را زیر ن

 دردرد است . هیچ کدام از اینها بدقسمت اعظمش  که اگر شما روی خودتان کا رنکردید  و ببینید که چه چیزهایی در ذهن شما انباشته شده خواهید دید

 ***خورند و باید اینها را بندازید  نمی
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