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از دیوان شمس موالنا شروع می کنم. ۳۱۷۶ ۀبا سالم و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شمار  

کردم با قرص قمر آشتی                                                                  هر آشتی                                            کردم با کان و گ  

با معدن  ردیمکمی کند که ما انسانها با معدن زندگی آشتی این بیانیه را صادر می کند بیان از ما انسانها  پس موالنا به نمایندگی از هر کدام

زندگی یکی شدیم منتها متوجه آن نیستیم . اگر ما هوشیارنه این موضوع را متوجه بشویم یک دفعه از جنس زندگی می شویم . پس می گوید 

مبول تابش زندگی است دم و با قرص قمر که یعنی ماه شب چهارده که سمبول زندگی است و سمن با معدن گهر یعنی معدن زندگی آشتی کر

خودش را  نور را بیان می کند و زیبا است، یعنی تبدیل به ماه شب چهارده شدم و زندگی از من همانطور که ماه شب چهاردهتی کردم. آش

 عشقش را و زیبایش را از من بیان می کند . اما در سطر دوم می گوید که 

شکر که پذرفت شکر آشتی                                                    سرکه ز شکر صلح خواست                                              خمرۀ  

وقتی من قتی که تصویر ذهنی در ذهن هستیم واست و این هم سمبولیک ما هستیم رویی و ایجاد درد یعنی خم سرکه که سمبول تلخی و ترش

می آید را آن  خودمان را جدی می گیریم و هر فکری که به ذهنمانداریم و با تصویر چیزهای این جهانی هم هویت هستیم و وقتی باورهای 

ی یم خم سرکه است هر کاری که ممان که در ذهن می بینو مطابق آنها عمل می کنیم . من ذهنی یعنی تصویر ذهنی خودرا باور می کنیم 

ما به عنوان یک انسان گیر کرده در ذهنمان از شکر صلح خواست . شکردوباره رمز زندگی است یعنی  کند تلخی و درد بوجود می آورد 

که من می خواهم با تو زندگی کنم و تا به حال  ر بشویم از این خواب ذهن، برگرشتیم رو به زندگی و گفتیمیک دفعه متوجه شدیم که باید بیدا

ما این لحظه هوشیار بشوید به اینکه ن این است که اگر شا شکر که شکر پذیرفت این آشتی را، زندگی پذیرفت. معنی آقهر بودم. و خدا ر

یک مقدار کم یا زیاد یا بطور کامل خمره سرکه هستید و هر کاری که می کنید و هر فکری که می کنید درد ایجاد می شود و دائماً دردمند 

ن چیزی نیست . پس این چنیهستید آن موقع متوجه می شوید که من باید با زندگی آشتی کنم و دستتان را دراز می کنید و زندگی می پذیرد

پس  د با شما آشتی کند می داند که شما کوچک هستید،ون از شما زیادتر می داند ، خدا چون از شما زیادتر می داند بیاکه اول زندگی چ

صاحب شعور اراده آزاد هستید صاحب انتخاب هستید و  ین است که  شما که صاحبو شما هم با آن آشتی باشید . معنیش ادست شما بگیرید 

این لحظه که با زندگی می خواهید آشتی کنید و زندگی هم این لحظه  د زندگی هستید باید خودتان تصمیم بگیریدزندگی هستید و چون خو

 این لحظه فضای  ،مرکز ثقل شما در این لحظه باشد ،است. پس بنابراین باید خودتان را از گذشته و آینده جمع کنید و بیاورید به این لحظه

که ما در  میمهخود زندگی هست ولی ما به عنوان من ذهنی همیشه در گذشته و آینده بودیم. اول باید درست بف ،یکتایی هست و خود خداست

ر در ذهن زندگی می کنیم و هوشیاری جسمی داریم .اصالً اگما االن هوشیاری قهر داریم  وضعیت قهر و ستیزه با زندگی بسر می بریم و

از چیزی در بیرون و یا از فکری از یک دردی آگاه هستیم و لحظه بعد هم همینطور و در تمام لحاظ دیگر هم همینطور پس   این لحظهیعنی 
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ما هوشیار به فضایی هستیم که اسمش را ذهن گذاشتیم و بارها هم گفتیم و امروز هم دوباره تاکید می کنیم که ما بصورت هوشیاری که بی 

ین جهان و شاید اگر به صورت ییم به ام است می آرست بلکه هوشیاری بیفیست و مثل جسم نیست مثل فکر نیفرم است مثل این گلدان ن

حاال در شکم مادرمان که داریم بزرگ می شویم ممکن است که مقاومت را به اتفاق این لحظه را  ،و بی فرمی می آمدیم به این جهان روانی

غذ ا می آمد و هیچ الزم نبود اصالً خود تغییر محیط که قبالً آنجا نشسته بودیم و  ،ی شویم مادرمانآنجا یاد گرفته باشیم و وقتی که زاییده م

ولی االن به ما می گویند که بفرمایید تشریف ببرید بودیم و عادت کرده بودیم ا دهانمان غذا بخوریم و یک مکانیسمی بود که راحت که ب

شروع می شود . امروز ما  نجااولین مقاومت از آغذا بخوریم و آن سیستم قبلی عوض شد .شاید بیرون و ما االن باید خودمان نفس بکشیم و 

م که این کاری که ما از مادرمان متولد می شویم وارد یک فضای ترمز و مقاومت می شویم که ذهن باشد این الزم است و این را می خوانی

ای موالنا ما را از یک مسیری رد می کند که این مسیر هر دفعه صورت می گیرد . توجه کنید که در هر غزلی و هر قصه   ما باید بدانیم.

می رسیم به آن طرف ساحل  درست مثل اینکه از یک نقطه ای شروع می کند بقول بودا که می گفت از این طرف ساحل شروع می کند و

آزاد می شویم. هر دفعه اینطوری این  نها می کنیم از آمی شویم و شناسایی  و وقتی که متوجه این وسط یک چیزهایی متوجه می شویم و

می شویم یک چیزهایی جدیدی در خودمان می  ک چیز است منتها هر دفعه که ما از این ردشود . برنامه گنج حضور هر دفعه یتکرار می

ز ذهن بیدار می شویم این فرایند بیداری است و فرم اویم و داریم به عنوان هوشیاری بیمی شا می اندازیم و داریم آزاد و بیدار بینیم و آنها ر

 این الزم است پس وقتی ما وارد ذهن و این جهان شدیم وارد یک زندگی جدید شدیم که برای ما خیلی هم قابل قبول نیست که باید با دهانمان

شود . این مقاومت روانی را تبدیل  ع میآنجا راحت بودیم و مقاومت شروولی در  با دماغمان نفس بکشیم و باید حرکت بکنیم غذا بخوریم 

پس االن ما یاد می گیریم که ما مقاومت کردیم افتادیم به یک من. عکسش ما را آزاد می کند . عدم مقاومت کلید است به فرم  .به فرم می کند

تیم به نام من ذهنی و این یزی ساخمی دانید و باالخر یک چ اومت کردیم مقاومتهای دیگر که شمااین لحظه. از آن لحظه گرسنه مان شد مق

ره می زندگی شما را دوبا االن این یک خواب است و موالنا خیلی ساده می گوید که م. ثابت کرد که ما از دیگران جدا هستی به ما من ذهنی

عوض کنید برای دیگران را  ا هستید و اگر می خواهیدرید و فکر می کنید که از دیگران جدپس اگر شما من داخواهد از اینجا بکشد بیرون. 

و اگر آنها عوض بشوند خیلی خوب می شود و اگر به راه راست هدایت بشوند زندگی آنها بهتر می شود و درست می  اینکه شما می دانید

گران مقایسه می شود واصالً زندگیشان االن غلط است و اگر شما در مقایسه هستید و برای اینکه خودتان را بشناسید مرتباً خودتان را با دی

و باید عوض بشود  برای شما قابل قبول نیست یزه می کنید و اگر اتفاق این لحظهکنید شما با زندگی قهر هستید .اگر شما مرتب با زندگی ست

ه شما و نشانگر قهر شما با خدا و زندگی است و ستیز می کردید این نشانگر من زندگی استی خدا بودید یک کار دیگری و اگر شما به جا

یم درست گویید که زندگی ما خیلی خراب است و باید به جایی برسم در آینده که آن موقع زندگ ق این لحظه است و اگر شما االن میبا اتفا

 که آدم چطور می تواند قهر باشد و و شما با این لحظه قهر هستید  و باید آشتی کنید . دارم مثال می زنم می شود شما من ذهنی دارید
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حاال اگر ما ندانیم که قهر چی هست پس چطوری می توانیم آشتی کنیم.   برای اینکه اگر از هر کسی بپرسید که آیا شما با  عنی چی! یقهر

 زندگی یا خدا قهر هستید؟ می گوید که نه این حرفها چیه! بهترین دوست خدا من هستم . 

 بخش دوم:

چطوری تعریف می کنند . اگر شما هر چه که می  هری را که ما دوستی می دانیم ،ارفانی مثل موالنا حالت قداریم صحبت می کنیم که ع

ماتیک شده شما قهر هستید با و اسمی روی آن می گذارید و این کار برای شما اتو شنوید یا می بینید می برید توی ذهنتان و قضاوت می کنید

 بگویم که قضاوت می کنید چون قضاوت ما در ذهن همیشه من دار است اصالً ا قضاوت من دار می کنید  یا اینکه زندگی . اصالً  اگر شم

در این صورت شما من ذهنی دارید و با زندگی قهر هستید. با زندگی قهر هستید با این لحظه قهر هستید و با خدا قهر هستید ولو اینکه شب 

بی خودی نیست که موالنا می  هم تقویت می کنید . پس یک من هستید و هر لحظه و روز عبادت می کنید شما در ذهن گرفتارید. گرفتار

. اول شما تا حدوی قبول کنید که با زندگی قهر هستید اگر شما فکر می کنید و عصبانی می شوید اگر کسی کردم با کان گهر آشتی گوید که 

خشم وترس با شما است اگر شما می رنجید یک کاری می کند و شما عصبانی می شوید یا اگر یک چیزهایی را می بینید و می ترسید و این 

 ،اگر شما شکایت می کنید اینها همه قهر بودن با زندگی است . اگر شما توقع دارید که دیگران به شما زندگی بدهند اگر شما از چیزها

ان می خواهید که به شما بگویند که اگر شما از پولتان و مقامت،وضعیتهای دیگر می خواهید که شما را تایید کنند تا شما بدانید که کی هستید 

ی شما کی هستید و وقتی مقام و پولتان را از دست دادید نمی دانید که کی هستید پس شما با زندگی قهر هستید. اصالً اگر می ترسید با زندگ

برای چه باید آشتی کنم؟ کی گفته قهر هستیدو شما باید با زندگی آشتی کنید. حاال شما ممکن است که بپرسید که اصالً نمی خواهم آشتی کنم 

آمیز است فرم صورت رابطه شما با این لحظه قهر که من آشتی کنم ؟ می خواهم قهر باشم؟ خب اگر شما این وضعیت را ادامه بدهید در این

و می خواهد که ارزیابی  بیند و ذهنتان فوراً قضاوت می کندید هر کسی را می بیند فرمش را میپلکانی برای آینده می بینشما این لحظه را 

 کند که این به چه درد من می خورد این من را به کجا می رساند و چطوری از این به عنوان پلکان برای آینده استفاده کنم و چطوری زندگیم

ده کنم یعنی این لحظه زندگی می گویید که من از تو به عنوان پله می خواهم استفا عنی لطف که می کنید این است که بهبهتر کنم ی با این را

که زندگی است تو را فرم می بینم و هر کسی را بصورت فرم در این لحظه می بینم آدمها را زندگی نمی بینم بلکه بصورت فرمی می بینم 

گذشته  ری من ذهنی فقط آینده و. هوشیا رای اینکه من آن هوشیاری را دارمکه وسیله ای برای آینده است اصالً زندگی در آینده است ب

اصلکار است؟ رابطه درست نیست؟ گاهی اوقات می گوییم  ناشناسد شما اینطوری هستید ؟ یعنی رابطه شما با این لحظه این شکل است؟ می

با همه کس قهر آمیز خواهد شد و هر کاری بکنید و هر فکری بکنید از  ورابطه کارآرایی ندارد؟ در این صورت رابطه شما با همه چیز

این لحظه زندگی از ما عبور کند دراعمال ما درد ایجاد نشود باید اینکه از فکرهای ما و از جاد خواهد شد برای اینکه شرط ای توی آن درد

لحظه است و با قیافه ای در این لحظه ظاهر شده که همیشه در این لحظه است و با  ی باشیم. اگر شما زندگی که در اینو موازی با زندگ

ود با یک کالهی ظاهر می شود . مثالً کالهش این است که شما یک مقداری پول از دست دادید یا از یک کسی دارید قیافه ای ظاهر می ش
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 جدا می شود و یا یک کسی به شما توهین کرده و.. هزار جور کاله که ذهن ما ممکن است بگوید بد است و ما با آنها ستیزه داریم و از آنها

شما کارتان و فکرتان برای شما نتیجه نخواهد  در این صورت ان را از این لحظه ببینید . اگر اینطوری استفرار می کنیم . شما طرز فرارت

سی سال بعد بگویید که من زحمت کشیدم و این همه فکر کردم و کار کردم چرا زندگی من این همه یا داشت . شما صبر نکنید و بیست 

گوش می کنیم که ما  ،حاال در این مورد موالنا،با زندگی بوده. ما به حرفهای عارفان خراب است ؟ علتش می دانید چی بوده؟ قهر شما 

زندگی نمی  که بگویید که من که با ا زندگی قهر باشید ) شما ممکن استهمین لحظه با زندگی آشتی بکنیم . حاال شما قبول کنید که اگر ب

؟ این که شما افتد یا در بیرون و یا در ذهنتان . در ذهنتان چطوری می د حاالزندگی است یکی هم اتفاقی که می افتجنگم ( این لحظه یکی 

کنید و یک اتفاق را تجسم می کنید تو فکر شما می افتد و یا این که نه همینطور در بیرون دارد می افتد مثالً یک کسی در بیرون  فکر می

با این اتفاق شما جنگ دارید یعنی وقتی قضاوت می کنید این جنگ  و انشسته و یک حرفی به شما میزند. اگر شما نمی پذیرید آن اتفاق ر

منتها اینجا یک .آشتی کردن با زندگی است و این اتفاق این لحظه  برای است وقتی فضا باز نمیکنید اصالً آشتی کردن یعنی فضا باز کردن

حظه که بنام آشتی است باید موقعی صورت بگیرد که ما اتفاق نکته ظریفی است که خیلی ها به آن توجه نمی کنند پذیرش ما از اتفاق این ل

این را ما به ذهنمان نبردیم و قضاوت نکردیم یعنی شما قبل از قضاوت اتفاق این لحظه باید این را بپذیرید . بدون قید و شرط باید بپذیرید 

قیافه زندگی در این لحظه بدون قید و شرط. اگر شما ،لحظه این  زندگی در اسمش تسلیم است . تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه یعنی کاله

ین بروید به ذهنتان و قضاوت کنید و بد و خوب کنید توی ذهنتان و بعد بگویید که شهبازی گفته تو تلویزیون که من باید اتفاق را بپذیریم ا

باری می کنید . بردباری یعنی بار می برید . این صورت شما دارید بقول بعضی ها دارید برد ش نیست و این آشتی نیست!!! در اینپذیر

شکیبایی و صبر نیست . صبر یعنی فضاداری و فضا باز کردن. شما این لحظه فضا باز میکنید که اتفاق در شما قرار بگیرد . آیا یعنی ما 

از شما جدا بشوم از شما دیگر خوشم  وضعیت را نمی خواهیم عوض کنیم ؟ این لحظه مثالً اتفاقی می افتد یک کسی می گوید که می خواهم

این نکنیم و وضعیت را عوض آیا معنی آن،  این است که ما هیچ اقدامی روی  ظه است . می توانید فضا باز کنید؟نمی آید ! این اتفاق این لح

خودم بتوانم بکنم؟ اگر کسی به  نپرسیم از او که من کاری می توانم بکنم و یا کاری هست که من بتوانم بکنم و کاری هست که روی نکنیم ؟

شما می گوید که من به شما ده هزار دالر بدهکارم و نمی خواهم بدهم .فضاداری و پذیرش این معنیش این است که ما نمی توانیم برویم 

کن تا حقت از دست برود؟  آیا پذیرفتن یعنی ول هر چیز دیگری که حقمان را بگیریم؟ اقدام کنیم در بیرون از لحاظ قانونی و یا مذاکره و یا 

اما می خواهیم فضا باز کنیم با زندگی آشتی کنیم تا خرد زندگی برود به وضعیت . وقتی  . نه ما هنوز می خواهیم روی وضعیت کار کنیم

ی این لحظه شما ید درون شما . وقتی می آید درون شما در فضای یکتایین لحظه یکی می شوید . اتفاق می آشما فضا باز می کنید با اتفاق ا

نوری که از قرص قمر بصورت شما می اید می افتد روی  ،قرص قمر ،خرد زندگی .جزو فضای یکتایی این لحظه هستید ستیزه نمی کنید

وضعیت . چه بسا اگر قرار باشد که وضعیت عوض بشود فقط از این راه عوض می شود . خرد زندگی جریان پیدا می کند به عمل شما به 

گرا بود را می پرید و یاد گرفته بود بصورت شرطی شده که چی بگوید و شما دیگر آن من ذهنی را که واکنش به فکر شما . نگاه شما 
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با هوشیاری قهر داریم و ید کنار حاال خرد زندگی از شما جریان دارد برای تغییر وضعیت . پس اول فهمیدیم که ما تچکار کند را گذاش

بیرون از ذهن فضای یکتایی این لحظه .حاال ما باید از ذهن خارج بشویم بطور کامل .که ما وارد ذهن شدیم زندگی قهر هستیم . برای این

است و زندگی است و توی ذهن قفس است . توی ذهن دعوا است . اصالً ذهن را بگیرید که ذهن مساوی با مقاومت. هر موقع ما تو ذهن 

شی ایجاد می کند. االن شما اینها را می شنوید می گویید ر  ار هستیم آنجا خمره سرکه است . ت  نجا گرفتتیم به این جهان نگاه می کنیم و آهس

دیدم درد ایجاد شده و پر و سی سال کار کردم  یا  که من می خواهم با زندگی آشتی کنم و من این عالئم را در خودم می بینم . من بیست سال

متوجه می شوم مثالً یکی از عالئم هوشیاری قهر با زندگی مالمت  من ایجاد کردم . من وجه می شوم کهاز درد هستم . این دردها را مت

است که دنبالش مالمت است که می گوییم تو کردی. بعضی ها می گویند  ئولیت زندگی خودش نشانگر من ذهنیاست . اصالً نپذیرفتن مس

ازآنها می پرسیم که کی جدا شدی؟ جواب می دهند که سی سال پیش.  که من از وقتی که از شوهرم یا از زنم جدا شدم زندگیم خراب شده.

خب چرا بعد از آن زندگیت را درست نکردی؟ جواب می دهند که چون دیگرخراب شده بود او خراب کرد رفت. این یعنی من ذهنی و 

الً نمی شود که شما توی ن با زندگی است . اصیعنی قهر با زندگی . این که بگوییم یک کسی بیاید و زندگی ما را درست کند این هم قهر بود

و با زندگی قهر نباشید. هیچ چاره ای نداریم ما وگرنه که این همه صحبت نمی شد توسط عارفان که شما با زندگی آشتی کنید و  ذهن باشید

نفهمید . ممکن است که یک نفر بگوید که شود که شما این را  یمهستید اگر از ذهن آمدید بیرون ن حاال که شما قبول کردید که با زندگی قهر

شود اندازه گرفت چیزی که شما متوجه می توانید بشوید  دارد! اوالً که این را با ذهن نمیحرف هم ن به گنج حضور کامالً رسیدم و هیچمن 

با کردند مثالً روابط شما  غییر پیداسا تعه دیدید که اطرافتان بطور معجزه آاگر شش ماه یا یک سال به گنج حضور گوش کردید یک دف

همکارتان و محیط زندگیتان بهتر شد و دیگران به شما می گویند که مثل  ، خواهرتان، دوستانتان واشخاص تغییر کرد مثل پدر و مادرتان 

حضور شما راحت دارند در  اینکه شما یک تغییری کردید دیگران می آیند پیش شما و بیشتر می خواهند که پیش شما باشند و شما را دوست

. این نشانگر حضور است . نشانگر این است که شما دارید با زندگی آشتی می کنید ولی این بحضور رسیدن انتها ندارد . می نشینند 

ین اینطوری نیست که ما برسیم و تمام بشود. اتفاقاً یکی از تله ها این است که یکی بگوید که من به حضور رسیدم و استاد شدم. نه نیست چن

 چیزی. اگر کسی این را گفت شما قبول نکنید. ما روز به روز تا قیامت عمیقتر می شویم . رسیدنی وجود ندارد . هر دفعه که به این غزلیات

گوش می کنیم و هر دفعه که روی خودمان کار می کنیم حاالشما پس از مدتی به اینها هم گوش نکنید و خودتان همینطور عمیقتر بشوید یک 

و بیشتر زندگی را بیان کنید و این هوشیاری را در شما عمیقتر می شود در زندگی کردن.   یی را نکنیدکارها  

نیست زدم، هست ز سر آشتی                                                 آشتی و جنگ ز جذبۀ حق است                                                  

نیم ولی و یک مدتی ستیزه ک طبیعی است که ما وارد ذهن بشویم تی و جنگ از جدبه خداست از جذبه حق . این یک روندمی گوید که این آش

ی کند و شما را می پزد و شما در آنجا که شما را زندگی وارد یک محفظه م موقت. بعد امروز به ما میگوید و هزار بار دیگر هم گفته

وقتی ما جدایی را در ذهن یاد گرفتیم و وقتی مثل میوه رسیدیم  این میوه می  .ی کند به سوی خودشنجا شما را جذب ممیرسد و بعد از آ
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توجه کنید که عمالً می گوید که من از سر آشتی یعنی بخاطر آشتی یا حقیقتاً از سر عقل یا  .افتد. اما از سر آشتی من به هستم نیست زدم 

حس وجودی که در ذهن داشتم به آن به  ،هستی که در ذهن داشتمبه و با این لحظه من توانستم خرد آشتی با زندگی و موازی شدن با زندگی 

نیست بزنم. چه اتفاقی می افتد وقتی که شما این لحظه را قبول می کنید بدون قضاوت و قبل از قضاوت؟ یک مقداری هوشیاری آزاد می 

فتاب می تابد به این هست شما . و این زندگی هست که بصورت خرد و آد شود . این هوشیاری آزاد می شود که این هوشیاری شما هستی

اشتباه می کند از یک فضای  ندارید. حاال می فهمید ک این دارداگر یک ذره هوشیاری زیاد بشود شما دیگر حرفهای این من ذهنی را قبول 

دهید .  این ها نیست و اهمیت به آنها نمی چ خردی تویهیچیزهای شرطی شده است و اینها واکنش هستند و صحبت می کند و اینها دمحدو

یک روزی می رسد که شما به اندازه ای به حضور می رسید که شاید تا به حال هم رسیده اید که وقتی که من زندگی حرف می زند و 

متوجه می  ک دقیقه یا  بیست ثانیهست که بعد از یبالفاصله متوجه می شود . اگر بالفاصله هم نشوید ممکن ا اشم ولیواکنش نشان می دهد

می بیند که این من ذهنی  شود . یواش یواش قبل از اینکه اتفاق بی افتد متوجه می شود برای اینکه هوشیاری حضور در شما زیاد شده و

ه. ما می گویید نه شما تحمیل کند . شدارد حرف می زند و واکنش نشان می دهد و از گذشته چیزها را می آورد می خواهد ب شدبرای خو

 من االن وجود دیگری هستم. 

دهد که چطوری یک شاپرک که سمبول ما است وقتی که  می دهم فیلم است. این فیلم نشان میامروز من یک قطعۀ کوتاهی را به شما نشان 

یم . شاپرک سمبول آن است . آشتی می کنیم به پرواز در می آیکامالً آزاد می شویم وقتی از ذهن متولد می شویم و وقتی که با زندگی 

چطوری از یک کرم متولد می شود. و کرم حالت ما است وقتی توی ذهن هستیم و این نشان می دهد که شاپرک توی کرم گیر افتاده و اصل 

ی س فکرما که شاپرک است االن من می گویم که شما هوشیاری  حضور هستید هوشیاری بی فرم هستید توی ذهن گیر کردید و یک لبا

کنند. شما نگاه کنید بطور طبیعی چطوری یک شاپرک توی کرم بوجود می آید و بطور طبیعی از او متولد می  پوشیدید .خیلی ها قبول نمی

رز از یک گیاه و گل شود و موالنا بارها ما رابه این نیروی طبیعی یعنی این کاری که در طبیعت صورت می گیرد مثل شکوفا شدن گل  

گیاه هرز است. از اول که گل روی زمین نبوده! و به حضور رسیدن که می گوییم باز شدن گل شکوفا شدن  بطور کلی ، این  

 بخش سوم:

ما هم وارد ذهن می شویم ذهن یک قفس تنگی است به قول موالنا و امروز هم چند تا شاهد خواهیم خواند که از این قفس تنگ باالخره ما 

با زندگی یک بار شما گوش می کنید به گفتاری که به انگلیسی هست و یک بار هم من توضیح می دهم . می پریم اگر شما همکاری کنید   

پوسته اش در می آید پوسته اش را می خورد در طول این مدتی که پوسته اش را میخورد وزنش دو  زهمینطور که می بیند کرم وقتی ا

ه و هم هویت شدگیهای فکری را به خودمان اضافه می کنیم ینطور ما غم و غصمی شود. هم هزار برابر می شود می بیند که خیلی بزرگ

وقتی  ذهن است وفکرش خوردن است حرص خوردن دارد درست همین حالت ما در  فه دارد برگها را می خورد و تماممی بیند که بی وق
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اولش است و می بیند که او دو هزار برابر وزن  وزن خیلی چاق شده و طبق گفته این قطعه فیلم متخورد و چاق شد می بیند که در این قس

دارد خودش را آویزان می کند کامالً تسلیم می شود و آن چیزی که قبالً عقل کرم بود به صورت پوسته جمع می شود و آید به همان جایی 

عقل  بهرکی درست شده و همینطوررسد که داخل چنین کرمی شاپ شاپرک بیرون می آید . به عقل ما نمیکه آویزان است و از توی آن 

شتی  کنیم و اتفاق این لحظه را اگر ما تسلیم بشویم و اگر ما با زندگی آ و بعضی از ما نرسد که درون ما ، ما بصورت شاپرک زندانی شدیم

و ما آنها را می خوریم  مگها را می خورد و برگها سمبول زیباییهای این عالم است چیزهایی که مادرست کردیکه بر بپذیریم از این کرمیت

 در حقیقت ما آنها را نابود می کنیم . نگاه کنید که ما االن بصورت کرم داریم محیط زیست را نابود می کنیم هر کسی به نوبه خودش و اگر

ن برگهاست و وردن ایبزرگ دائماً در حال خ ک من ذهنی بزرگ دارند این من ذهنیرا که در ذهن هستند را جمع کنید ی یی همه انسانها

 ً برگها دارند تمام می شوند. حاال ببینیم که چه اتفاقی می افتد و.. ببینید در فیلم که این دارد می لرزد و این پوسته دارد جمع می  دیگر تقریبا

کار را بکنیم . ببیند که شود . ما هم یک پوسته ای داریم که می توانیم آن پوسته را بندازیم دور و از آن متولد بشویم ما هوشیارانه باید این 

کند و بطور معجزه آسا از درون آن  دارد می لرزد و مقاومت نمی بود . نشان می دهد که کرماین  دارد جمع می شود آن چیزی که کرم 

و ما هم است این شاپرک به چه زیبایی شاپرک می آید بیرون و از دورن ما هم یک شاپرک به عنوان ما می تواند متولد بشود ببیند که  کرم،

، آن به همین زیبایی هستیم وقتی این میپرید متوجه می شوید که با شاپرکهای دیگر در آسمان دارد بازی میکند. ببیند که آن پوسته ماند آنجا 

به آن دیگر ک و پوستینش را آویزان کرده بود . این شاپر همین من ذهنی است  همین چارق ایاز است که قبالً گفتیم. گفتیم ایاز چارقپوسته 

با شاپرکهای دیگر بازی  پوسته بر نمی گردد . اگر از آن حوالی هم رد بشود به آن نگاه نمی کند. االن می بیند که پرید و در آسمان می تواند

خوانم از  یان مکند ما هم اگراز ذهن بیایم بیرون دیگر یهودی و مسلمان و دیگر دینها برایمان مهم نیست ولی االن هست. چند تا مثال برایت

دیوان شمس و مثنوی ببینید که چگونه همه  ما توی کرمیت من ذهنی  به عنوان انسان گیر افتادیم  و موالنا چطوری این حالت را در غزلش 

 و در مثنوی توضیح می دهد. 

بری رخت به باالی فلک می                                                                                            ای که از این تنگ قفس می پری     

چند ازین زندگی سرسری؟    زندگی تازه ببین بعد ازین                                                                                                       

ماه ببین و بره از مشتری                                                                          در هوس مشتریت عمر رفت                               

شاپرک چطوری جمع شده بود آن تو؟ ما هم اینطوری هستیم . برای همین در عذابیم.  تنگ هستیم دیدید کهما در حالت قهر در قفس   

شد آنجا  شاپرک توی کرم می گفتند باورش نمیکجا؟ جایی که ما پرواز می کنیم اگر به آن پرواز می کنی از این تنگ قفس از این ذهن به 

اگر به او می گفتند که تو اگر از این تو بیایی بیرون می توانی پرواز کنی ! می گفت نه همین جا خوب است  .گیر افتاده بود در آن تاریکی

 چاقی ما هم همین به تله. حاال آن کرم دو هزار برابر شده ما بیست هزار برابر شدیم  .و من نمی خواهم بیایم بیرون . ما هم همینطور هستیم
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ن با باورهاست با اضافه کردن دردهاست . چرا چاق شدیم؟ برای اینکه شعار ما این بوده که هر چه افتادن زندگی است با هم هویت شد

دیم. حاال گفت در کرم بودن در این قفس بودن باید موقت باشد باید نه ماه باشد بیشتر بهتر . دردها را هم به خودمان مانند آن کرم اضافه کر

ه ماه ه ماه در شکم مادر و ن  شود این سن می آید پایین. اصولش این است که ن   مینه سال باشد . بتدریج که بشر یاد می گیرد و جامعه عشقی 

ز روی تقلید ندگی سرسری که از روی واکنش است ازندگی تاره ببین. این ز شاپرک آن مثل اینهم در ذهن و بعد ما بیدار بشویم. بعد از

را گذراندیم . االن  هیچ برکت زندگی در آن نیست را تو نخواه. از اینکه ما خودمان را بفروشیم و مشتری بیاد عمرو است هیچ نظم زندگی 

ه که قبالً از او می خواستی که به تو بگوید ر  دت ببین. از مشتری ب  خودت ماه هستی . این پرواز و این تشعشع انرژی را در خو ماه را ببین

توانند به ات نمی که من خوشگلم ؟ تو به من بگو من آدم حسابی هستم؟ هر روز ما به اتفاقات می گوییم که تو بگو من واقعاً مهم هستم. اتفاق

هستید. زندگی شما بگویند انسانهای دیگر نمی توانند به شما بگویند. شما در درون   

ان برهنه شده خود خوشتری دلق شپشناک در انداختی                                                                                                       ج  

بافته اند از صفتت ششتری                                   در عوض دلق تن چار میخ                                                                         

   گیر کنون پیرهن مهتری      جامعه این جسم، غالمانه بود                                                                                                   

ذهنی و درد و ما ندگی را می گذاریم توی یک الگوی که ما پوشیدیم که هر لحظه انرژی ز اک همین لباس ذهنید توی فیلم که دلق شپشندیدی

د و رفت همه این هم هویت شدگی با این دردها و باورها را بی هنه شده مثل آن شاپرک که پرواز کررا مثل شپش می خورد . ما جان بر

می کند ما چهار میخ شدیم به نسان را که در پایین داریم در غزل صحبت مسیح اندازیم بهتریم. ما نه تنها توی آن زندان هستیم مثل اینکه ا

شکنجه است؟ برای اینکه ما را آنقدر شکنجه کند تا ما بیدار  ه همین ذهن ما باشد . ذهن ما آلت شکنجه است. چرا آلتشکنجه مان کآلت 

مثل مسیح . بجای این عذاب به هر چیزی که ما چسبیدیم آن یک با چهار میخ ما را میخکوب کردند روی آن دلق لباس چهارمیخ، بشویم . 

مثل یک دنیا هر کدام  همه اتصاالت ما به هر چیزی در اینما   Attachmentsو باید آن را رها کنیم . به قول انگلیسی ها همه  میخ است

ما داد این  این چیزی که این دنیا و این ذهن بهمیخ هست که ما روی تخته میخ شدیم و بجای آن از صفت خدایی برای ما حریر دوختند . 

 حاال شما لباس محتری را بگیر. غالمانه بود این نوکرانه بود 

 عکس نماید نظر کافری                                       مرگ حیات است و حیاتست مرگ                                                               

 نهانند کنون چون پری  انان که ازین تن شدند                                                                                                     حی وجمله ج

 باز رهید از خر و از خرخری                   یب، جان                                                                                  غس رگشت سوار ف
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م مثل آن شاپرکی که توی کرم گیر کرده بود ما می گوییم که زندگی این است که درد بکشیم و واکنش نشان می توی ذهن که ما گیر کردی

ذهنی عقل من ذهنی می ولی من . ا نشان می دهیم. این زندگی است؟ نه این مرگ است که ما فکر می کنیم زندگی است ردهیم و خودمان

وقتی ما با درد و  . م این مرگ است در حالیکه آن زندگی است.! کافری هم یعنی هم هویت شدگیوبش ید که اگر اینها را ول کنم و فناگو

یت شدن با هستیم و من ساختیم این کافری است! این گناه است. گناه یعنی هم هوس آنها با زندگی قهرباورهایمان هم هویت هستیم و بر اسا

 ت. من از شما سوال می کنم آن کرمینظر آن کرم که نظر شاپرک نیست. نظر کرم است و کافری اس ،نظر من ذهنی ،فکرها. نظر کافری

که مرتباً دارد می خورد از او سوال کنند که شما می خواهید شاپرک بشوی؟ می گوید نه من اصالً از کجا بدانم که شاپرک چی هست من 

به  تا بترکم مثل ما. از بس جمع کردیمخورم . ما هم در من ذهنی حرص داریم هر چه بیشتر بهتر. من اینقدر می خواهم بخورم فقط باید ب

اضافه کردن که نیست . من از شما سوال می کنم آن . زندگی در خودمان فکر می کنیم که باید مرتباً اضافه کنیم و بیشتر اضافه کنیم

می رسد یا زودتر به شاپرکی می رسد؟ آن کارهایی که ما  برود یا بدود زودتر به گنج حضور د مثالً اگر کرم تندکارهایی که آن کرم می کن

در ذهن می کنیم حاال هر کاری که باشد که این کار را بکن به گنج حضور برسی آن کار را بکن تا به گنج حضور برسی، همه این کارها 

گذارند که ما به گنج  و بدرد ما نمی خورد و همانها نمی است نویت ما با ذهن می کنیم بیخودیمع بیخود است . هر کاری که به عنوان

 یل بشوی می گوید که باید بخورم حضور برسیم. آنها همان عقل کرم است که وقتی از کرم می پرسند که چطوری می خواهی به شاپرک تبد

به جایی برسم که بزنم کرم های دیگر را از وسط نصف کنم و من بزرگترین  در حالت کرمیت هزار کرم به من احترام بذارند من اصالً 

نه نیست آن موقع به شاپرک تبدیل می شوم !!!! کرم جهان بشوم که هزار تا کرم به من احترام بگذارند و زیر فرمان من باشند و من

 اینطور. 

اگر شما این حالت قهر را رها کردید و با زندگی آشتی کردید ن شدند   ن تجمله جانان که ازینها که از این حالت پریدند   حاال می گوید که آ

ه زنده می شوید . آن شاپرک که شما فکر نکنید که می میرید بلکه تازحی و نهانند کنون چون پری و بطور کلی از این تن ذهن آمدید بیرون 

ه ما با تمام انسانها در آنجا یکی هستیم. این جدایی ظاهر شد آن همان فضای وحدت است کپرک های دیگر دوست شد یکی پرید و با شا

هستی و من آن هستم و تمام کارهای تو کافری است تمان  ین دو تا مذهب درست شده که تو ایناست که تو این دین را داری در یک د

 یم . کارهای من دین است اینها همه کارهای عقل آن کرم است و باید متوجه بشویم و وقت را تلف نکن

 باز رهید از خر و از خرخری             گشت سوار فرس غیب جان                                                                                     

آخر ما در حالت وقتی ما متولد می شویم از ذهن سوار اسب جان شدیم سوار اسب غیب شدیم تبدیل به آن شاپرک شدیم و بال در آوردیم . 

عضیها می گویند این چه کرم آدم باور می کند که این کرم ممکن است تبدیل به شاپرک بشود و بال در بیاورد این حرفها را که می زنیم ب

ش گرایی و تمان متولد نشویم و آزاد نشویم این عقل من ذهنی ما را رها نمی کند. این واکنی زنید! نه ما تا زمانیکه از کرمیست که محرفهای
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د حقیقت توی یک الگوی ذهنی باشد یا توی ذهن کنیم اینها حقیقت محض هستند مگر می شو شدگیها این الگوهایی که ما فکر میاین شرطی 

جا بشود یا توی فکر جا بشود و یا توی یک نوشته جا بشود ؟ این چه حرفی است که من بهتر از تو می گویم ؟ !   چیزهایی که من می گویم 

ا سوار فرس غیب بشویم گویی! آن چیز آنطوری گفته نشده اینطوری گفته شده! اگر م خدا می رساند تا چیزهایی که تو میم را زودتر به آد

 خری میرهیم. از خر و خر

خاب را بلد نبوده. .راه انت بشراین راه را رفته  حاال یک چیزی از مثنوی برایتان می خوانم که شما برای اینکه آشتی کنید یک روزی حقیقتاً 

شود پول هم دارم و مقام هم دارم همسر و بچه که هر کاری که می کنم درست نمی  یک جایی متاسفانه خیلی دیر هر کسی عاجز می شود

طع است . اگر آن روز آمد که برای هر کسی هم دارم و بچه هایم هم موفق هستند . یک اشکالی هست و آن هم این است که هوشیاری ق

حواسش جمع باشد و اگر فهمیدی که هر چه بیشتر بهتر درست نیست هر چه چاقتر بهتر درست نیست در این است رخ بدهد اگر ممکن 

 گوید که  اینطوری  ۷۶۷در دفتر ششم در سطر  صورت موالنا

 دانک با عاجز گزیده معجزیست                                                                           ور نیاری خشک بر عجزی مه ایست           

 البته اینها را قبالً خواندم فقط آن قسمتی که می خواهم بخوانم را به آن اشاره می کنم . 

 نه باید گشادرچشم در زنجی                           عجز زنجیریست زنجیرت نهاد                                                                         

 باز بودم بسته گشتم این ز چیست             پس تضرع کن کای هادی زیست                                                                            

ایجاد می د ایجاد می شود هر عملی که می کنیم درد ه نمی رسد دراجز شدیم و هر فکری که میکنیم  به نتیجپس ما تو ذهن گیر افتادیم ع

هستم و موفق هم هستم. آنهایی که پول ندارند فکر می کنند که آنهایی که پول دارند خوشبخت هستند ولی اگر  شود برای انکه من دردمند

ارد ذهن می شویم و مثل آن ه . برای اینکه ما وقتی وبروید و از آنها بپرسید آنها وضعشان بدتر است. می گوید کسی زنجیر به پایت نهاد

ع می کنیم به چاق شدن یادمان می رود که ما باید از این متولد بشویم و همینطور ادامه می دهیم به چاق شدن . در این صورت کرم شرو

النا می گوید که شما در این صورت عاجز می کند و زنجیر به پای ما می بندد و دست و پای ما را می بندد . االن موما را یک کسی 

که تو این راهی که می روی درست نیست به همه  هاده اینجا و یک کسی دارد می گویده باز کنید . یک کسی زنجیر نچشمتان را به زنجیر ن  

همه ما انسانها فرقی ! نه ی داریم و این یک چیز شخصی نیست که یک نفر بگوید که به من می گوید ک گرفتارانسانها می گوید همه ما ی

در ذهن متولد می شوند واز این مسیر ذهن باید رد بشوند و همه دوست دارند که . همه کند که چینی باشد افریقایی باشد ایرانی باشد هم نمی

تضرع ین را دیدی ولی موالنا می گوید که پس حاال که ا. چاق بشوند و چیزها را به خودشان اضافه کنند دردها را و فکرها را اضافه کنند 

بالً باز بودم و دست و پایم باز بود و االن .من قبالً هوشیاری بیفرم  بودم قیعنی ای هدایت کننده زندگی من باز بودم  کن که ای هادی زیست
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ید وقتی ه آشتی شدادا آماده آشتی می کند. وقتی شما آمتن می کند و شما روکه بسته شدم این از چی هست؟ شما این را بپرسید؟ این ما را فر

 دانم این همان فروتنی و تضرع است و التماس از به زندگی .   که شما می گوید که من نمی

 بخش چهارم: 

 ه دم که لی خسرم ز قهرت دم ب                                                                                              قدم    ام در شر سخت تر افشرده

 بت شکن دعوی و بت گر بوده ام                                                                                                های تو کر بوده ام از نصیحت

 مرگ مانند خزان تو اصل برگ                               یاد صنع فرض تر  یا یاد مرگ                                                                  

د است . بدی مطلق من توی ذهن یادم رفت مرتب پافشاری کردم در بدی . منظور از بدی این نیست که ذهن بگوید این خوب است و ان ب

آزاد داریم اصرار می کنیم در زیان کاری تولد آن شاپرک را بگیریم . در طبیعت این اتفاق نمی افتد ما انسانها چون اراده  یعنی جلوی روند

دارم چرا هوشیاری  قهر خدا با ما دارد؟ برای ی و آشتی نیستی و من هوشیاری قهراز اینکه تو با من قهرکه لی خسرم ز قهرت دم به دم 

من دشمن تو هستم . من زندگی  لحظه است ما می گوییم من می خواهم تو دشمن من باشی برای اینکه ه ما داریم ما به زندگی که در ایناینک

را می خواهم که دشمن من باشد خب زندگی می گوید تو می خواهی من دشمنت باشم چون تو اراده آزاد داری پس من هم دشمنت می شوم. 

قلش که نمی دا هم بگوید که این که عخما می فهمد ما بگوییم که من دشمن خدا هستم و  و خدا بیشتر از اینطوری نیست که خدا بزرگ است

 رسد این بیچاره است ! نه ما امتداد خودش هستیم . شما عقل و شعورتان می رسد . شما االن انتخاب می کنید و همین که می گویید انسان در

یعنی من به عنوان انسان در حال زیان زدن به خودم و انسانهای دیگر هستم . یعنی که لی خسرم هر لحظه در زیانکاری است یعنی چی؟ 

زندگی کنند. این مات بودن یعنی همین دیگر! اینکه زنجیر در دست ما نگذارم که هم را دیگران  هستم که خودم زندگی نکنم ودر حال این 

باید آنقدر درد بکشیم تا بفهمیم که نباید درد بکشیم . خب چرا چون ما راه درد را انتخاب کرده ایم یعنی نهاده در ذهن تا ما متوجه بشویم 

ز درد بکشیم ؟ قبالً نمی دانستیم االن که دیگر اینها را نوشته اند برای ما . این که می گوید انسان در زیانکاری است در هر لحظه شما ا حاال

شما اگر با زندگی قهر کنید زندگی از شما عبور نکند شما می خواهید انرژی قهر انرژی قطع شده از زندگی ان بپرسید که یعنی چی؟ خودت

هستیم توجه کنید اصالً فرق فقط در انرژی . ما وقتی در من ذهنی  این انرژی مخرب است .است  ال کنید که انرژی من ذهنی اعم را

ی که از ما آشتی هستیم انرژ ی مخرب و دردساز است وقتی موازی با زندگی هستیم و با زندگیامرزی که در فکرمان می ریزیم انرژ

ه زندگی است این تنها فرقش هست. شما می گویید که من در این لحظه ستیزه می کنم این هم می گویم و عبور می کند انرژی تازه و سازند

ی مخرب وارد فکرتان می کنید وارد عملتان می کنید و نتیجه اش هم خراب خواهد شد. اگر فضا باز این کار هم می کنم شما دارید انرژ

ر ا  طافت زندگی ، نه خشونت و زمختی من ذهنی از شما عبور می کند و فکرهایتانلو زندگی  و عشق  کنید خرد زندگی زیبایی و لطف

رسان نیستید به خودتان و به دیگران. ما مرتباً زیان می رسانیم  و پافشاری هم در زیان رساندن و خالق می کند دیگر هر لحظه زیانسازنده 
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ا نمی خواهی بگذاری متولد چر قدم سخترافشرده ام در شری چرا اینقدر می کنیم و می گوییم که حق با من است . خب دیدی که درد ساخت

شو و دیگر درد درست نکن. ر درست کردی دیگر بس است  متوجه را همکاری با زندگی نمی کنی؟ اگر سی سال چهل سال دبشوی؟ چ

تواند پایه زندگی بعدی  درد بوجود آمده و این درد نمیم و درد و اتفاقات پایه زندگی نمی توانند باشند . اتفاقاتی بوجود آمده ما مقاومت کردی

ما همیشه از نصیحت های زندگی کر هستیم . برای اینکه   بت شکن دعوی و بت گر بوده ام***از نصیحتهای تو کر بوده ام ما باشد. 

انسان در  می گوید کهکارلوس کستانیدا خودمانر ا می شنویم. بقول واکنش نشان می دهیم . دائماً گوشهای ما بسته است و ما فقط حرفهای 

حبابی است که اول دهنش باز است بعد یواش یواش دهانش بسته می شود و بعد از آن هر چه می شنود انعکاس صدای خودش در 

ای اینکه شنویم بر صدای زندگی را نمیدیوارهای حباب است . حقیقتاً هم این درست است ما انعکاس صدای خودمان را می شنویم . اصالً 

بت شکن دعوی و بت گر در ذهنمان زندانی هستیم و فکر می کنیم در حباب که بسته است ما دیگر اینجا ارباب هستیم ! نه. در را نبند . 

من یک چیزی درست کنم و روی چیز درست شده تمرکز این که   یاد صنع فرض تر  یا یاد مرگواضح است . حاال می گوید که  بوده ام  

ارم تمرکز کنم و از آنها بخواهم زندگی بگیرم آن واجب تر است یا نسبت به آنها بمیرم؟ ورهای قبلی تمرکز کنم روی نتیجه کباکنم روی 

از دیوان شمس یا مثنوی ورم . اینها را من فقط مثال می آی ما در آن پرواز است گ زندگی است ما برگ هستیم اصل نوا، شاداصل بر

ورها هم احقیقتاً ما به عنوان هوشیاری بی فرم به عنوان معانی وارد ذهن می شویم در ذهن با ب دی باشد در این کهو شاهبرای شما تا بدانید 

هویت می شویم گیر می افتیم گیر درد می افتیم با رویدادها می جنگیم و دردمان زیادتر می شود و همه این کارها برای این است که شما 

تا ده تا پانزده سالگی کافی بوده شصت سالگی هفتاد سالگی الزم حتی نکنید. اگر یک مدتی این کار کرده اید متوجه بشوید که این کارها را 

 نیست که ادامه بدهید. 

 که دوباره مربوط به مقاومت است دوباره مربوط به این است که اصل ما چی هست  مثنوی چند تا سطر می خوانم ببینید ۶۸۱از سطر 

 در مهانی تجزیه و افراد نیست                      اد نیست                                                                             در معانی قسمت و اعد

 پای معنی گیر صورت سرکشست           اتحاد یار با یاران خوشست                                                                                       

کرمی می شویم و از کرمی مثل حالت صورت هوشیاری وارد  د که ما بهیآن چیزی که ما هستیم که می بین در اصل در زیر در معانی و در

یعنی  نی دراینجاشاپرک می پریم . قبل آن معانی بودیم در زیر هنوز معانی هستیم و بی فرم هستیم . معانی غیر از جسم است . معا

شود تقسیم کرد . ذهن تقسیم می کند ذهن قسمت قسمت می کند . دگی یک پارچه است و زندگی را نمی هوشیاری بی فرم خرد بی فرم. زن

تواند بفهمد. ما را هم همینطور قسمت بندی کرده . همه آن چیزهایی که است . ذهن تا قسمت قسمت نکند نمی یکی از کارهای ذهن همین 

ان م . به همسرمان نگاه می کنیم به بچهآن کشیده و شده ذهن ما. ما را هم جدا کرده  دارد بصورت مفهموم یک بندی به دورن ما از ما ذه

و اینها همه بر اساس قضاوت هست. انسان از یک بندی می بندیم و می گوییم آنها  این هستند  ها را بانگاه می کنیم یک سری مشخصات آن
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حاال همینطور که شاپرک ها رفتند باال و پرواز کردند و با هم تجزیه نیست . ما انسانها قابل تجزیه نیستیم. جنس هوشیاری است و قابل 

با انسانهای دیگر موقعی است که همه ما وارد فضای  خوش است . اتحاد ما با یارمانمتحد شدند می گوید که اتحاد هر یاری با یارش 

برای اینکه اگر به هوشیاری نگاه .شما به هوشیاری نگاه کن  وید که شما بیا پای معنی را بگیر،ی  گیکتایی این لحظه بشویم . االن به ما م

ست. کنی باید از جنس هوشیاری بشوی. اگر بخواهی به جهان نگاه کنی که جسم است و صورت است و به من ذهنی نگاه کنی این سرکش ا

توانی به راه راست هدایت کنی. جسم می خواهد که جسم باشد . ذهنی را تو نمی لیمش کنی. منتوانی تسسرکش به این معنی هست که نمی 

باشد و آن شاپرک از توی آن در بیاید . آن کرم باید جمع می شد  بصورت پوسته باید می رفت باال تا همانطور کرم  مگر میشود که آن کرم 

 ه کن. برای اینکه به هوشیاری نگاه کنی هوشیاری باید بشوی. ان به ما می گوید تو به هوشیاری نگشاپرک متولد می شد. برای همی

 تا ببینی زیر او وحدت چو گنج                                                                                               نج ر  گدازان کن ب  صورت سرکش 

  دلم موالی او خود گدازد                                                                                   ور تو نگذاری عنایتهای او                         

وقتی که شما با پذیرش فرم این . تو صورت سرکشت را این من ذهنیت را که مرتباً می گوید من من را و هیچ گوشش هم بدهکار نیست 

تو یا به این صورت نگاه کن هرچند اگر رنج داری ولو اینکه سخت است ولو ی ش دید ید فضادارلحظه از جنس فضای زیر این لحظه شد

زیزش فوت شده خب معلوم است که سخت ی موقع ها سخت است مثالً یک کسی عاینکه پذیرش فرم این لحظه برای تو سخت است که خیل

قبل از است که این مطلب را بدانید که پذیرش فرم این لحظه  خیلی مهم قبل از قضاوتاست ولی وقتی که نگاه می کنی و می پذیری 

است و منظور از پذیرش عوض نکردن وضعیت نیست مثال زدم من که مثالً اگر کسی می گوید که پول شما را نمی دهد معنیش  قضاوت

هر کاری بکند و من هم حق دارم که  این نیست که شما پولتان را نگیرید فضای باز  کنید مثل این است که بگویید که هر کسی حق دارد

 !می گیرم. شما نگو یعنی چی که پولم را بخورندهم فضا باز کنم و آنها بیایند تو فضای من بعد از روی خردم با آن کار کنم ولی حقم را 

 است. نه همه می توانند تواند بکند! این سرکشی توهین به من است همچین ادعایی نمیاصالً این  !هیچ کس نمی تواند پول من را بخورد

واکنش نشان ندهید همه می توانند پشت سر شما بد بگویند همه می توانند کارهایی بکنند که یا پول شما را بخورند و شما هم حق دارید 

. پذیرش معنیش این برخورد کنید . اول بپذیرید  هافضا باز کنید و با خرد تان با آن شما هم حق دارید .ردید چیزهایی نسبت بدهند که شما نک

اتفاقاً  .شما است آن درو کردید و واکنش نشان ندادید  نیست که شما قبول کردید که او این کار را کرده . پذیرش معنیش این است که فضا باز

ذاری که ما معموالً . حاال می گوید که اگر تو نگشما که این فضا بتواند در آن کار کند وضعیت این است که وضعیت بیاید درتنها راه تغییر 

گدازد و درد و که ما انتخاب کردیم ند. حاال خدا کند که از طریق عذاب نیم گذاریم توجهات او توجهات خدا توجهات زندگی این را می گداز

موال در   ای دلم موالی اواز جنس خشونت نشویم. جنس لطافت بشویم . ه ما بدانیم جریان چی هست و ما ازک. یک چیزی به دل ما بیاد 

 اینجا به معنی بنده هست غالم هست و می گوید که 
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 او بدوزد خرقۀ درویش را                       او نماید به دلها خویش را                                                                                      

به شما نشان داد شما این پذیرش را امتحان کنید قبل از قضاوت . ببینید که خودش را  می گوید زندگی خودش را به شما نشان می دهد و اگر

ه تا او خرقه و لباس شما را خودش برای شما بدوزد. گفت از حریر شوشتری یعنی لطافت این لحظ شما نشان بدهد و شما درویش بشوید به

 جنس لطافت هستید . برای شما لباس دوختند . شما از 

ما  همه *** بی سر و بی پا بدیم آن سر همه بودیم و یک جوهر همه منبسط ه ما قبل آمدن به این جهان اره موالنا اشاره می کند کحاال دوب

یعنی مقاومت نکرده بودیم که جسم بشویم  و من ذهنی بشویم. مقاومت گفتم ترمز در مقابل رویدادها شما  از جنس هوشیاری بودیم . منبسط

جوهر همه ***بی سر و بی پا بودیم آن سر و یک رم بودیم. و ماده می کند .این کار را نکنید . ما منبسط بودیم ما بیف ا از جنس زمختیر

می تواند عمل کند و هم که هم پا دارد و هم دست دارد و هم  سر و پا نداشتیم یعنی مثل من ذهنیقبل از اینکه وارد این جهان بشویم  همه 

و خوب می کند و اسم می گذارد و هر کسی را که می بیند یک چیزهایی به فکرش میآید وآنها را جدی می گیرد و  می تواند فکر کند و بد

باز هم  فوراً اسم روی آنها می گذارد و قضاوت می کند ، ما اینها را قبالً نداشتیم و اینها را اینجا تو ذهن پیدا کردیم. از ذهن متولد بشویم

 ی گوید . نداریم و دارد همین را م

 بی گره بودیم و صافی همچو آب                                                                                        یک گهر بودیم و صافی همچو آفتاب

 شد عدد چون سایه های کنگره                   چون به صورت آمد آن نور سره                                                                          

یکی است . هوشیاری نباشه ما نمی  . هوشیاری با نورودیم یک هوشیاری بودیم مثل آفتاب مثل نورآفتاب می گوید که ما همه یک گوهر ب

ستیم . بعضی موقعها موالنا می توانیم فکر کنیم . تمام فکرهای ما و درک ما در هوشیاری این لحظه صورت می  گیرد. ما از آن جنس ه

ما بی گره بودیم و  یم.گوید نور . ما اگر هوشیاری حضور نباشد اصل ما که از آن جنس است اگر نباشد ما فکرهایمان را نمی توانیم ببین

دیم و انرژی زنده گره همان چیزهایی است که ما درست کر ،این گرههایی که ما با آنها داریم و با آنها هم هویت شدیم  بصافی مثل آ

م و می دانیم که این من ذهنی مثل کوه وقتی که از باال . واقعاً این گره ها را درست کردیزندگی می آید و در آنها سرمایه گذاری می شود 

بریم. این کار و می داند از کدام شیار بی آید پایین . ما هم گره درست کردیم و زندگی زنده را می گیریم و توی این گره ها می آب میاد 

آمدیم به صورت در این  مد یعنی ما به عنوان هوشیاریبه صورت آ، ،سره یعنی خالصرانکنید . حاال می گوید چون آن نور خالص 

یک فاصله است و باز یک دیوار دیده اید  های کنگره  که در باالهای قلعه ها نند سایه های کنگره  که همان لبه صورت مانند عدد شدیم و ما

ه بی افتد . ما هم این لحظه می خواهد انرژیش را هوشیاریش را از این صورت وقتی که نور می آید آن کنگره ها باعث می شود که سای در

می بینیم . من ذهنی در واقع سایه  ما عبور بدهد ما به صورت سایه کنگره جلویش ایستادیم سایه انداختیم و ما در حقیقت سایه خودمان را

همه شدیم کنگره. حاال اگر ما مقاومت نکنیم پس ما به عنوان نور سره بینیم . ران را هم میو چون ما سایه داریم سایه دیگخودمان است 
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یکی یکی همه ما سایه داریم و من سایه خودم را می بینم و سایه تو را هم  . آمدیم توی ذهن سایه انداختیم مانند لبه های ساختمان و قلعه ها

ویر ذهنی خودم را می بینم و تصویر ذهنی که از تو درست کرردم را هم میبینم . تو هم تصویر خودت را میبینی برای می بینم. من تص

توانند با  تصاویر ذهنی یا لبه های کنگره نمیاینکه سایه داری و دائماً تصویر ذهنی من با تصویر ذهنی شما دعوا دارد یا آشتی داره و این 

 کنگره از بین می رود که دارد همین را می گوید،نکنیم به اتفاقات   که اینها جامد هستند . ما اگر مقاومتهم متحد بشوند برای این

 تا رود فرق از میان این فریق                                                    کنگره ویران کنید ازمنجنیق                                                

سنگ می انداختند تا کنگره را بزنند تا خراب کنند . ند مثالً بیرون قلعه می ایستادند و با سنگ می انداختبا آن دستگاهی بود که جنیق من  

یک  عمل پذیرش است به محض اینکه شما شماشما یک بسته هوشیاری است منجنیق  حاال کنگره ما هم مقاومت ما به این لحظه است سنگ

. البته این می گوید ن لحظه را بدون قضاوت می پذیرید یک سنگ نوری می زنید به یکی از لبه های کنگره تان یید اتفاق االگو را می پذیر

اگر شما می توانید بزنید یک دفعه می توانید بزنید؟ یک دفعه متوجه بشوید که این مقاومت و این بزنید و همه را داغون کنید .  که با منجنیق

و توهمی است و نباید باشد اگر این بخود آمدن شما را با خدا  ل زندگی و هوشیاری یک چیز بدی استایجاد سد در مقابلبه کنگره و این 

می افتد وبعد با پذیرش این لحظه قبل از قضاوت یک تکه آجر را میزنید .توانید یواش یواش بکنید  می کند پس بفرمایید. ولی اگر نمی یکی

همه انسانها این فرق . بطور کلی یعنی گروه انسانها . فریق یعنی گروه  تا رود فرق از میان این فریق و...  یجر دیگر و بعد آجر بعدیک آ

د باید بزننوری  ید بزند آجر به آجر با سنگ منجنیقو جدایی اگر بخواهید برود باید بزنید این کنگره خودتان را هر کسی کنگره خودش را با

محال است که بتوانیم به گنج حضور برسیم. این فکر را نکنید که من سایه  اگر ما خودمان سایه داشته باشیمو یکی یکی بزند و بی آندازد 

دارم عیب ندارد من من ذهنی دارم عیب ندارد ولی من می خواهم آن خانم و یا آن آقا را من می خواهم به خدا برسانم. همچین چیزی نمی 

عشقی هست که جهان را می شود و این نور و این تشعش انرژی پخش نور از ما اتوماتیک  کردیمما سایه  خودمان را نورانی  شود . اگر

ود خواهد آبادان می کند و از اول هم گفتم که چرا باید این کار را بکنیم چرا باید آشتی بکنیم . برای اینکه اگر نکنیم هر کاری که بکنیم دردآل

 توانیم با هیچ کس برقرار کنیم برای اینکه از جنس جسم هستیم.  ستی نمیبطه عشقی و مهر آمیز  و دوشد و ما هیچ را

 بخش پنجم: 

 با ملکان کرد بشر آشتی      رفت مسیحا به فلک ناگهان                                                                                                      

این لحظه قبل از قضاوت از جنس  هن است و متوجه می شویم که با پذیرش رویدادکه مرکز ثقل ما فعالً در ذپس وقتی ما متوجه می شویم 

آزاد می شود و مثل شاپرک پرواز می کند به آسمان .  می شویم این خدایت ما که اسمش میسح است از پیچ و تاب  بافت ذهنی فکرزندگی 

زندگی خارج از ذهن است و االن که ما با الگوهای ذهنی فکر می کنیم نمی توانیم  دگیو زنآسمان در اینجا فضای یکتایی این لحظه است 

ار را مسیح در این معنا در واقع خدایت ما است ذات و جنس ما است ما هستیم که در فکر به تله افتادیم و اگر این ک. در بیاوریم را به فکر
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که ما متوجه می شویم که شما از جنس هوشیاری هستید از جنس ذهن نیستید و از یک روزی می رسد . م بکنیم ناگهان ما آزاد می شوی

ت وند ولی شما جدی نمی گیرید. میسحیجنس فکر نیستید و فکرهایتانر ا جدی نمی گیرید . ولی باز هم فکرها اتوماتیک در شما بلند می ش

ها بشر آشتی کرده . یادمان باشد اینها را موالنا می گوید فکر  لکاصل شما از پیچ و تاب فکر خودش را آزاد کرده با م ،خدایت شما،شما 

مفصالً من توضیحش  ۳4۷ که در برنامه از این تنگ قفس می پریای که ندم اخوکه میکند ما با داستان مسیح آشنایی داریم در غزلی هم 

سمبولیک است همانطور که  ا گوش کند . مسیح کهآن غزل ر ۳4۷نامه د می تواند برود بطور مفصل در برهد گوش کنادادم اگر کسی بخو

لت شکنجه اش وی تخته با هر اتصالی که به این جهان وصل است به آر. اصطالحاً خدایت ما است  در عوض دلق چارمیخفت در غزل گ

میخکوب می شده و بعد حمل می کنیم که با مقاومت این صلیب درست صلیبمان را  راخکوب شده. ما به عنوان مسیح به آلت شکنجه مان می

در حالیکه احتماالً نداریم. اوالً  همه با این داستانها آشنایی داریمشویم روی آن ، اینها را من می گویم برای اینکه موالنا فکر می کند که ما 

ولی مسیح می گوید که ن سیح نفرین نمی کند برای اینکه آن رفیقش که اصطالحاً مسیح را لو داده بوده به مسیح می گوید که تو نفرین کم

رمسیح نیستیم من و زندگی را بیان نمی کنیم که دیگکنم اگر نفرین کنم که مسیح نیستم دیگر! اگر ما به عنوان مسیح عشق  من نفرین نمی

که روی  وان انسانیتذهنی هستیم روی تخته میخکوب می شویم ولی مسیح وقتی آزاد می شود یعنی ما به عنه من ذهنی هستیم . پس اگر ک

مسیح اینکه اینها نمی دانند. یعنی  که مثل مسیح می گوییم که اینها را ببخش برایتخته فکر وقتی میخکوب  مشده وقتی آزاد می شویم 

یگوید اراده شما حاکم داند مسیح وقتی مهمیشه می بخشد یعنی اتفاق این لحظه را معتبر نمی داند و فضا زیر اتفاق این لحظه را معتبر می 

است من ذهنی نیست که باید حکومت کند شویم که این اراده من ذهنی این خاعتراف می کنیم و متوجه می  هد شد نه اراده من ما داریمواخ

لحظه و آشتی می کند با رویداد . که االن اجرا می شود بنابراین موازی می شود با فضای زیر این  ن بلکه اراده خداست یا زندگیستاال

کاری نمی توانید بکنید . همین که می بخشید و واکنش نشان نمی دهید این  ید با اینکه روی تخته میخکوب شده اید ومی کن عنی شما آشتیی

که اینها را شما می دانید . می گوید اگر این طرف صورتت را زدن آین طرف را برگردن  کار میسح است. مسیح چند تا چیز مهم گفته

اکنش نشان نده. برای اینکه شما از یعنی و ی پیش آمد که ناگوار است هیچ ترمیم نکن یا تغییرنده؟ نهتمعنی اشت این است که اگر وضعی

نس هوشیاری هستید از جنس خدا هستید پس این سیلی به تن شما می خورد پس الزم نیست که شما واکنش نشان بدهید و از جنس تن ج

و واکنش شما را از جنس می شوید  مقاومت می کنید و از جنس تن و جسمن می کنید و بشوید . اگر شما واکنش نشان بدهید یعنی دارید نفری

واکنش نشان بدهیم این طرف صورتمان را نچرخاندیم یم یکی اگر کار بدی می کند اگر هوشیار به زندگی هست جسم می کند . ما االن

که بین واکنش نشان ندادن و پاسخ دادن از پایگاه خرد .باز شود ش مزه کنید تا معنی اصطالحاً در این کلیدی هست که شما باید این را مزه

ژی مخرب است . حاال مسیح شما وقتی میرود به آسمان رق دارد یکی انرژی سازنده هست یکی انرگفتم قبالً که انرژیش ف . چه فرقی هست

ر ضمن بعد از آن مسیح یعنی شما به عنوان میسح شما با پیغام آوران دوست می شوید وبه شما پیغام می رسد از جنس مسیح می شود دو 
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عشق را می تواند از شما بیان کند شما رده ها را زنده می کنید همینکه زیبایی وپایگاه عشق می شوید و عشق را در جهان می پراکنید و م

 از جنس مسیح شدید و مرده ها را زنده می کنید . 

 حاال شما می گوید 

 گر بکنی بار دگر آشتی                                                                                                           ای فلک لطف میسح توم     

ندگی ای ریشه بی نهایت در این من دارم آشتی می کنم و من فهمیده بودم که بیراه می رفتم من راه ذهن را رفته بودم ای آسمان لطف ای ز

که می  ای فلک لطفیعنی که شما اینها را می دانید.  داز آن جنس هستم . وقتی که شما اینها را می گویی فضا داری که من خودم ای  ،لحظه

گویید یعنی شما می دانید که این من ذهنی لطف نیست این خوشنونت بوده . پس می گویید که من مسیح تو هستم اگر یک بار دیگر تو با من 

من آشتی کن تا من از جنس تو  س فکر شدم حاال یک بار دیگر توبااز جنس جسم شدم از جن  از جنس تو بودم االن آمدمقبالً  آشتی کنی چون

یر اینصورت دردساز هستند. اگر نکنند به موقع ممکن این گذرگاه عبور کنند در غ ا بدهم. یعنی همه انسانها باید ازمسیح توبشوم و شفبشوم 

 بشر باقی نمانیم.  است که ما به عنوان

 کرده بدان پیه نظر آشتی                                                                                                عدم را وجود                جذبه او داد 

زندۀ زندگی را داد .ما در ذهن مرده ایم . اجازه د ثل آن کرم به آن زندگی داد وجوذهن مکه چسبیده بودیم به ما در را و جذب زندگی، عدم 

دادها نگاه کنید و بگویید که باید اینطوری باشد می شود  شما اصالً یبدهید که ما را جذب کند شما اجازه بدهید  شما روا بدارید و شما به رو

حول محور خودش می گردد . دیدید که ما چقدر تحت  جهان را آزاد کنید . اصالً فرض کنید شما جهان را درست کنید . شما هم نباشید جهان

ازه بده که خدا تو را نه رها کن همه اینها را و اجشود و.. ویم نمی نگیا اگر این را فشار هستیم که باید این را عوض کنم آن را عوض کنم 

هم چسبیدیم به اینکه این باید اینطوری  و زندگی دارد اصل شما و آن شاپرک را می خواهد از ما بکشد بیرون و مابه طرف خودش بکشد 

و همه این اشتهاها مال آن کرم است. کرم یک پوسته است شما  بشود و آن باید آنطوری بشود اینها همه عقل آن کرم است. همه این حرصها

که زندگی بوجود  ند مغز ما باشد که گفتم. این پیه میتوااست  سته آنجا ایستاده بود . همان چارق ایازدیدید وقتی که شاپرک می پرد آن پو

و چربی جهان از جمله چشم از جمله مغز برای این کار درست شده که این  هآورده که پیچیده ترین پی دآورده هوشیاری این مغز ما را بوجو

نظر  هکرده بدان پیهست . خرد را این انرژی را ما بتوانیم در این جهان پخش کنیم . می گوید آشتی در این جا آشتی اتحاد ما با خدا هم 

ت که ا بدنمان درست اس؟مکه بتواند خودش را از آن بیان کند . ما مگر کی هستیم ه نظر کرده آشتی نظر به این مغز ما کرده به این پی آشتی

بیان کند . در واقع  ه است ولی تا آشتی نکنیم این پیچیدپی به درد زندگی نمی خورد . زندگی ما را درست کرده خودش را از ماخیلی پیچید

خودش را از ما بیان کند و ما نمی می گذریم که زندگی به ما دسترسی پیدا کند و بتواند داریم  ما آمدیم اینجا که از این کارگاه از این ذهن 

 را گرفتیم.  از ما بیان کند و ما با ستیزه جلوی آنگذاریم . می خواهد که نظر کند و نظرش را 
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 کرد در افالک اثر آشتی                            آشتیست                                                                                     شاه مرا میل چو در

زه ما به خشونت ما این ستیهر چی که اسمش را می گذارید میلش به آشتی است. پس این ، و کل  ،بودن،خدا ،زندگی  ،میم که شاه ماهاول بف

اگر شما انسانی هستید که فرداً فکر می کنید که زور نباشد و تنبیه نباشد و چماق  چه جمعی.  خورد چه بخواهد فردی باشد هیچ درد نمی

میلش به لطیف شدن است و از ما ،کل  ،نباشد و .. کار درست نمی شود شما مطابق میل زندگی عمل نمی کنید  اینها من ذهنی است . شاه ما

در همه  ،در تمام وجود،آشتی در افالک میلش در آشتی است بنابراین ی خواهد که لطیف باشیم و از ما از جنس عشق و زیبایی بشویم. م

یشویم و زندگی می تواند خرد و عشقش را از ما بیان کند در تمام وجود این اثر می . وقتی ما با زندگی موازی مچیز آشتی اثر می کند 

فت ما و میل آشتی ما با زندگی که خودش آشتی و صلح و موازی بودن است در همه چیز اثر سازنده دارد وگرنه خشونت لطا  میلگذارد. 

ترین ندارد. نمی دانم از کجا ما فهمیدیم که حتماً باید خشونت باشد حتماً باید ترس باشد حتماً باید زور باشد حتماً باید جنگ باشد ! بزرگ

که جمع را به جنگ وادارد . حاال ما یک نفر اگر ستیزه می کنیم با یک نفر ستیزه می کنیم و باالخره چند تا آدم  موفقیت من ذهنی این است

ولی وقتی یک دفعه جنگ  ! خردمند پیدا می شود که بگویند تو داری اشتباه می کنی برو کمی فکر کن و تامل کن این آخر چه حرکتی است

ی افتند به جان هم . این موفقیت من ذهنی است می افتند به جنگ و میلیونها نفر ما یک کشور دیگر جهانی می شود یک دفعه یک کشوری ب

چون دیگر کسی در این میان که بگوید که کار اشتباه است همه می  . موفقیت کرم است است موفقیت شیطان و دیو است  و موفقیت درد

شته شدن است و باید جنگید. خرد معدوم شده و کشیده شدیم به آن. دو نوع من ذهنی گویند خوب است همه تقویت می کنند که بله االن وقت ک

برای اینکه همه است  ی جمعی دیوانه تر از من ذهنی فردیوجود دارد یکی من ذهنی ما است و یکی هم من ذهنی جمعی است. این من ذهن

ت رید باید مواظب باشید چون ممکن اسخودتان را از جمع می گیمی دهند . توجه کنید اگر شما قسمتی از من ذهنی  به آن دم و انرژی 

عالج کنید آن من ذهنی خودتان را ولی در آن صورت جمع را می خواهید چکار کنید . شما می گویید که من عضو این گروه هستم و این 

آشتی است و بروید به دنبال کار  را میل دره بکشید کنار. این شاه مگروه اینطوری می خواهد و من چاره ای ندارم. چاره اش این است ک

تواند اشتباه بکند؟ جمع کرم ها می شود کرم بزرگ. جمع شاپرکان و جمع عارفان و جمع آنهایی که  دتان. شما فکر می کنید که جمع نمیخو

میل به  . کرم بزرگ فقطبه اندازه عقل یک کرم بزرگ استعقلشان به حضور رسیدند جمع انسانیت است نه جمع کرم ها. جمع کرم ها 

 وری آن برگها را می خورد؟ خوردن دارد . دیدید که چط

 ثور و اسد آمد در آشتی       گشت فلک دایۀ این خاکدان                                                                                                      

دهندۀ این خاکدان. خاکدان این زمین ما است و این جهان است.از طریق کی؟ از طریق انسان.  رورشزندگی ، فلک، آسمان شد دایه و پ

زندگی یک هوشیاری دیگری متولد می شود که آن انگار خدا زنده می شود و می تواند خودش را هوشیارانه  اانسان وقتی موازی می شود ب

نوان حضور و پخش کننده انرژی گنج حضور و ما به عزنده شدن به یم در حالت . ما داریم هوشیاری می کنبه جهان انرژیش را برساند
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همه چیز را بیدار می کنیم نه تنها انسانهای دیگر را ما دایۀ این خاکدان هستیم و ما وظیفه مان این است . در جهان و زیبایی و خرد عشقی 

از ما انرژی  دهنده همه حیوانات همه نباتات و همه جمادات . آنها باید یعنی نگهدارنده و پرورشیعنی دایه همه چیز در این جهان هستیم .

شیر و هر دو برج فلکی یعنی  اسد . و فرم است سمبول زمختی  ی همین ما را درست کرده.ثور یعنی گاو،زندگی برا بگیرند از طریق ما .

. خورشید و فرم با هم آشتی کردند. خدا و فرم در حالی که  هستند . شما زمختی و فرم را بگیرید من ذهنی . اسد را بگیرید برج خورشید

برنامۀ  فرم هوشیار است در حالیکه قبالً اصالً چنین چیزی که نبوده. بقول اقبال الهوری تولد آدم که غزلی دارد که قبالً آن را خوانده ایم در

 . عشق نعره زد که یک خونین جگری که قبالً ا شدنعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد ***حسن لرزید که صاحب نظری پیداول. 

 هرخالابتوانسته خودش را بیان کند . حسن و زیبایی لرزید که یک کسی پیدا شده یک موجودی پیدا شده که  یمنبوده پیدا شده . یعنی عشق 

 زیبایی را هوشیارانه می شناسد. که بقیه آن را خودتان بخوانید. 

که می تواند خودش را بیان کند در این کهکشان. نه تنها به درد زمین می خورد به درد  ست است پس آفتاب و زندگی با فرم هوشیارنه دو

آن نور سره که صحبتش را کردیم دارد این بار هوشیارانه سره می شود و خودش  هبهمه می خورد. دارد مرتباً انسانها به هوشیاری خالص 

ر را بکن آن کار را بکن اینجا اینطوری بکن و.. حتی اعقل این کرم شدیم که این کیله انسانها و ما هم گرفتار سرا از فرم آزاد می کند بو

نها یک آموزش ساده مفیدی بوده یام که اینها همه مال یک دین بوده ببینید که مذاهب یک دین با هم ستیزه دارند. چقدر ما باید غافل شده باشی

هویت شدند  هساختار فکری که انسانها با آن ه م هویت شدند دین تبدیل شده به یککه تبدیل به فرم شده مردم با آن ه اً که اول آمده ولی بعد

وبر اساس آن من درست کردند و می خواهند با هم ستیزه کنند و تمام انرژیشان صرف این است که به هم می گویند که شما غلط می گویید 

انسان را به مخمصه می اندازد .اصالً در صورتی که این بیشتر  خمصۀ ذهن خالص می شودکنند که با این کار انسان از آن مو فکر می 

معنویت  شما باید آشتی بکنید . حاالشما بر اساس عقاید مذهبی با یکی ستیزه کنید آیا این می شودشود ختم می  یهمه غزل امروز ما به آشت

 حاال به ما می گوید که خواهیم توی این توهم بی افتیم.  یمما ن راه  خدا با یکی ستیزه می کنید این توهم است . و ردو به خدا رسیدن. یعنی 

 رد کنون جبر و قدر آشتی صلح درآ، این قدر و  آخر بدانک                                                                                               ک

آشتی کرده. اگر به  مه ابتو بدان که جبر و قدر  میدکن .باالخره اینقدر که صحبت کرشتی . حاال اینقدر صحبت کردیم تو بیا و آخلبیا به ص

افتد را شما نمی دانید و هیچ کس  یممی افتد آن جبر است . چی اتفاق اتفاق   یچی اتفاق این لحظه دست ما نیست. سادگی بگوییم جبر یعن

چه مسیری می روند را ما  رد اینکه اتفاقات ولی کالً  !نم که یک دقیقه دیگرنید که بله من می داکنمی داند. ممکن است که شما پیش بینی 

می نمی دانیم. اینکه چه اتفاقی برای شما می افتد را شما نمی دانید و هیچ کس نمی داند. ولی اگر شما فضا را باز کنید شما دارید اعتراف 

شتی با اتفاق با آن فضایی که اتفاق را بوجود می آورد شما از آن اتفاقی که کنید عمالً و هوشیارانه که من با این جبر و قدر آشتی هستم . آ

جبر و قدر هستید. این خیلی مهم است .  هطساومی خواهد بوجود بی آورد اطالعی ندارید. شما وقتی میپذیرید و فضا را باز می کنید شما 
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و هستید  قافتا وذیرید و از جنس فضا می شوید شما واسطه جبرمی پ اراینکه شما در این لحظه که اتفاق بطور خالصه و بطور ساده یعنی 

شما آشتی هستید. شما از جنس لطافت هستید. شما هر چه که زاده می شود به آن انرژی می دهید و هوشیارش می کنید . می گوید تو آنقدر 

فضا  د و شما اصالً این فضا هستید. شما اینبدان که شما آشتی هستید شما از جنس صلح و هوشیاری هستید شما از جنس این فضا هستی

ما همه نور آن سره  هکنیا یاربو همه عالم در شما اتفاق می افتند.  دیافتند و شما ذهدان همه عالم هستمی  اضف نیا راین اتفاقات د هستید که

نواع و اقسام دارد . شما بشینید و ا بدانیم و ستیزه نکنیم . ستیزه اهوشیارانه. ما باید ارزش خودمانربودیم واالن هم آن نور سره هستیم ولی 

می کنیم ستیزه می کنیم ما داریم سعی می کنیم که نشان بدهیم  غوردمی کنیم ا غیبت می کنی ستیزه بنویسید که چطوری ستیزه می کنید . م

دیگران فکر کنند که ما  چیزی هستیم که می دانیم آن نیستیم . به این دروغ می گوییم به آن یکی خودمان را یک جوری نشان می دهیم تا

فکرهای آنها را بگیریم و مال خودمان کنیم و بگوییم که بله من آنطوری هستم  ام دعب وما را . می دهیم تا باور کنند طوری هستیم که نشان 

 زندگی اب رهق وریا  اینها همه ستیزه  و ریوزت واینها همه ستیزه است! ناراستی  در صورتی که در عمق می دانیم که عمالً آنطوری نیستیم.

هیچ موقع کارش درست نمی شود . این را باید بدانید که ما از واست. هر کسی که دروغ می گوید و با زندگی و خدا دارد ستیزه می کند 

در ما می افتند و ما فضا را نگه می داریم و روی  تاقاجنس زندگی هستیم ما فضای اتفاقات هستیم و ما از جنس اتفاقات نیستیم . پس اتف

 این لحظه اتفاق می افتد و ما هم اثر مثبت و عشقی را به جهان هر لحظه می فرستیم.  ردمی گذاریم . جهان  کیناثر اتفاقات 

 ت مرا بهر سپر آشتی ن که صبح مرا ، دایمست                                                                                                     نیسبس ک

و اگر ما متولد شدیم اگر ما پریدیم از آن تنگ قفس و اگر زنده شدیم به حضور اگر به  ز جنس فضا و صبح شدیم خورشید ما دمیدپس اگر ا

 نیا رد سپمی افتد ما فضا باز می کنیم  عمق بی نهایت این لحظه رسیدیم ما و اگر اتفاقات ما را از جا نمی کنند . هر اتفاق که در ما

موالنا به خودش می گوید و به خودش دیگر چیزی نگو و بس کن.  نباشید نگران سپ تسا یمئاد و یگشیمه حبص نیا و هدش حبص تروص

شده و ما هم از جنس ما بگوییم که صبح  همی فهماند و به ما هم می گوید که بس کنیم و این صبح مصنوعی برای دفاع نیست این نیست ک

ر نبودیم این صبح برای در خط چیه ین خاصی نرسیدیم ویکی باور کند و از ما خوشش بیاید و ما را اذیت نکند . ما به د اتزندگی شدیم 

و از جنس اتفاق است هم ما  این گفتار هم که از جنس پدیده است نیاربانب .صبح اصل ما است و زندگی ما است نبوده. این  ام عافدر و سپ

زندگی از طرف من ذهنی  درخکه در ذهن ما می پرد بدون  رها کردیم و فهمیدیم که به گفتار ربطی ندارشته. یادمان باشد این چیزهایی

اینها پرازیت هستند اینها تصورات همان کرم است که هر چه به آن اهمیت ندهیم و آنها را جدی نگیریم هر چقدر بگوییم که ما از جنس 

 اینها نیستیم که نشان می دهند بهتر است ***
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