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بگویدخواھد چیزی به من اک می: فصل اول

ترین قسـمت ماموریـت او ایـن اسـت کـه پال توئیجل اغلب میگفت کـه مشـکل

شکل در فضاھای نامرئی جھانھای حکمت و دانش اک که ظاھرا به صورت ابری بی

.درون، معلق است را بگیرد و تبدیل به کلمات کند

جریان اک یا روح القدس، وقتی می خواھد چیزی را به ما بگوید ممکن است از 

ایـن . ھای اکنکار یـا رویاھـا اسـتفاده کنـدھا یا دیسکورسھایی به غیر از کتابروش

جریان الھی ھر روز با ما کار خواھد کرد و با استفاده از گوشزدھا و راھنمایی ھایی 

ظریف به ما نشان خواھد داد که برای مصلحت زندگی خویش چه کاری می تـوانیم 

ی وصل ما، فقط تا ھمان حـد گسـترش حلقهولی سطح آگاھی ما، یا . انجام دھیم

.یابدمی

ھای ھشیاریحلقه

توانست یک مرحله جلوتر برود، یـا یـک وصـل دیگـر ی ھشیاری ما میاگر حلقه

بگیرد، آنگاه می توانستیم اطالعات بیشتری را برای اتخاذ کردن تصـمیمات خـوب در 

به ایـن مسـاله داشـتیم آنگاه توانایی بیشتری برای پی بردن . اختیار داشته باشیم

که چطور باید از این دانـش و اطالعـاتی کـه اک برایمـان بـه ارمغـان مـی آورد سـود 

مـان توانیم چنـین کنـیم ایـن اسـت کـه آگـاھی معنویما نمیتنھا دلیلی که. ببریم

.محدود است

داسـتان ایـن . کتاب ثروتمندترین مرد بابل، کتاب بسیار خواندنی و جالبی است

در مورد مـرد ثروتمنـدی اسـت کـه در دوران . افتدبابل باستان اتفاق میکتاب که در 

ای بـه او در ظاھر به ھیچ وجه فرد برجسـته. ی شاگردان فقیر بودمدرسه مثل بقیه

تنھا تفاوت او این بود که یک روز به خودش نگـاه کـرد و پرسـید چـرا . رسیدنظر نمی

.دیگران ثروتمندند ولی او فقیر

ــ” ــری از خــدا یکــی از ســوال“ ن؟خــدایا، چــرا م ھایی اســت کــه در دوران پی

دعـایی کـه جھـل مـا از قـوانین زنـدگی را . این یک جور دعا کردن است. پرسیممی



3

کنیم دھند که ما قوانین اک را درک نمیمشکالت زندگی زمانی رخ می. پوشاندمی

.قوانین روح الھی را-

که او وقتی جوان بود ھیچ فرقـی گفتند دوستان فقیر ثروتمندترین مرد بابل می

چه چیزی او را این قدر خاص کرده بود؟ چرا موفـق شـده بـود و آنھـا . با آنھا نداشت

شـان را بـه صــدا در ی نـاچیز درون کیســه چرمینـه؟ آنھـا در حـالی کــه چنـد سـکه

.کردند و با آن مشکل داشتندواقعا به این مساله فکر می. آوردندمی

ترین مرد بابل برنامه ای را طرح می کند که شـامل ھفـت در این کتاب، ثروتمند

طبق نظر کتاب، جمع آوری ثـروت از آغـاز پیـدایش بشـر بـه روش . اصل ساده است

کنــد، خورشــیدی کــه امــرو طلــوع و غــروب می. گیــردمشــابھی صــورت گرفتــه و می

ھمانی است که ھزاران سال پیش غروب و طلوع میکرد، پـس چـرا قـوانین و اصـول 

را نتوان اکنون ھم اجرا کرد؟گذشته

ی معنـوی بـه سـادگی نوشـتن لیسـتی از ھفـت مرحلـه ی اگر نوشتن برنامه

ھای ولـی شـما بایـد وصـل. ثروتمند شدن بود، ھمین امشب آن را به شما میـدادم

.را خودتان کسب کنید-تان برای دریافت حقیقتظرفیت-تان معنوی

به ھمین دلیل اسـت . کندما صحبت میھایی پنھان و اسرارآمیز بااک با روش

این به این معنـی نیسـت . “راه اسرار یا مسیر اسرار”گوییم که گاھی به اکنکار می

که حقیقت پنھان باشد؛ بلکه به این معنی است کـه بشـر اغلـب در مقابـل کلمـات 

و چـون دعاھـایش قـوی . کنـدرود و دعـا میاو بـه کلیسـا مـی. اک، کور و کر اسـت

بعد ناگھام مثـل تجـارتی کـه شکسـت . شوندت کوتاھی مستجاب میھستند، مد

وقتــی وجــود برکــات و نعمــات را بــه خــدا نســبت . ایســتدبخــورد، چرخھــا از کــار می

. ھا مقصــر بــدانیمتــوانیم خــدا را در ایجــاد تغییــرات و بــدبیاریدھیم، دیگــر نمیمــی

.یـر از خودمـانانـدازیم؟ ھـر کسـی بـه  غبنابراین تقصیر را به گردن چه کسی می

ھا، و یـا ھـر فـرد دیگـری کـه دم ساده تـرین کـار ایـن اسـت کـه شـیطان، ھمسـایه

.دستمان باشد را مقصر بدانیم
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. کندثبات عمل مینکته در اینجاست که دعا کردن از طریق نیرویی روانی و بی

النفسـه بـد نیسـت، ایـن یکـی از مراتـب آگـاھی اسـت کـه در مسـیر البته این فی

ولـی کسـی کـه در اک اسـت، ماننـد ایـن کـه وارد . رسیمخدا به آن میرسیدن به 

.تواند وارد این حوزه از دانش روانی شود و از آن عبور کندجنگلی شود، می

. شـوندشوند و در آن گـم میولی از طرفی، بعضی از افراد وارد این جنگل می

رھـا و حشـرات وجـود ماماننـد و ازآنھا بطور مستمر در ایـن شـبکه سـر در گـم می

. آیند، بدون اینکـه بفھمنـد چـرا زنـدگی اینقـدر سـخت اسـتموذی آن به ستوه می

یک اکیسـت یـاد . خوب، زندگی سخت نیست فقط در جنگل است که سخت است

.گیرد که از جنگل خارج شود و در آن سرگردان نماندمی

تحمل و شکیبایی در برابر سراسر حیات

زرین که روابـط کارمیـک موجـود میـان نژادھـای کتابی ھست به نام پادشاھی 

دھد که چـرا مـردم بعضـی از نژادھـای خـاص دھد و توضیح میمختلف را نشان می

.توانند با ھم کنار بیایند و روابط خوبی داشته باشندحتی امروز ھم نمی

. پـردازدبه تاریخ پیـدایش بشـر می“ شریعت کی سوگماد”این کتاب مثل کتاب 

ھـا کـه "نھابپربوری"ھا آمدند، کشاورزان و زارعینی که بعدھا در قالب "نیپوالر"ابتدا 

ھـا شـروع بـه سـاختن نپربوریھای. دومین نژاد اصـلی انسـان بودنـد، تناسـخ یافتنـد

آنھا عاقبت توانستند دست به اختراع سالح بزننـد و تبـدیل . شھرھا و دیوارھا کردند

م، پادشاھان وارکاس را انتخـاب کردنـد به مرور زمان، مرد. به اولین جنگجویان شوند

نـام داشـت سـلطنت کننـد، و ایـن پادشـاھان بـا "ملنیبـورا"تا به امپراتوری آنھا کـه 

.کردندھای روانی فرمانروایی میاستفاده از قدرت

تا قبل از این دوران، بشر ھرگـز شـناختی از قـدرت وحشـتناک نیروھـای سـیاه 

پادشـاه شـدند و -پادشـاھان وارکـاس ابتـدا کشـیش بودنـد، بعـد کشـیش. نداشت
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کشیشـی بـه پادشـاھی، بـه تـدریج یولی در گذار خـود از مرحلـه. سپس پادشاه

  .ھای درونی خود را از دست دادندقدرت

کردنـد، دقیقـا بـه جمعـی بـر روی مـردم اسـتفاده میاین رھبران، از ھیپنوتیزم

ھای این دنیا از تبلیغات و شعارھا، کـه حالـت ضـعیف ھمان روشی که امروزه دولت

. اقی بماننـدبـکنند تا در جایگاه قدرت ای از ھنرھای سیاه است، استفاده میشده

ھای بـانکی مثال آن ھنگامی است که دولت حتی بعد از یـک سـری ورشکسـتگی

  .“.اقتصاد ما ھرگز بھتر از اکنون نبوده است”کند عالم میا

ســو اسـتفاده از قــدرت و ،کنـدی ایـن کتــاب عنـوان میھمـانطور کـه نویســنده

. اطالعات از طریق ھنرھای روانی، مدتھا پیش در دوران پادشـاھی زریـن آغـاز شـد

کنـد بسـیاری از مـا ھنگـامی کـه بـیناھمیت آن از ایـن جھـت اسـت کـه بیـان می

ما به عنوان روح، در . کردیمسیاھان و سفیدپوستان تضاد و درگیری بود، زندگی می

پوست و بعد در قالب یـک سفیدپوسـت، چـه مـرد و چـه زن، تناسـخ قالب یک سیاه

یافتیم و ھمینطور ادامه دادیم تا ایـن کـه مجموعـه ی غنـی و متنـوی از تجربیـات را 

  .کسب کردیم

این مدت زمـان کـافی . ھزار سال به طول انجامیدھا چند امپراطوری ھایپربورین

ی مخالف تناسخ یابیم و تجربه کسـب کنـیم، و خوبی برای ما بود تا در ھر دو جبھه

به طوری که امروزه بسیاری از ما دیگر از تعصبات قدیمی که ھنـوز ھـم قسـمتی از 

  .ایمدھند خسته شدهنژاد انسان را تشکیل می

. متفـاوت ھسـتند، ترس از چیزھـایی اسـت کـهپایه و اساس ھر گونه تعصبی

. ای از ناآگاھی و غفلت استدھنده ی عملکرد و فعالیت روح در مرحلهتعصب نشان

روح در کالبدھای تحتانی در وضعیتی از جھـل و نابینـایی اسـت و از ھـر چـه کـه بـا 

کند به حمله کـردن بـه ھـر خودش تفاوت داشته باشد میترسد؛ بنابراین شروع می

  .آیدی که به نظرش عجیب میچیز
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شــود کــه شــکیبایی و کنــدك متوجــه میوقتــی فــرد از نظــر آگــاھی رشــد می

اش شـکوفاتر و وقتـی آگـاھی. یابدتحملش در برابر تمام موجودات زنده افزایش می

کند به دیدن درخشش نور خداوند در وجود دیگران، بدون توجـه شود، شروع میمی

اکنـون فـرد بـه وضـعیت قدیسـین خیلـی . اعی آنھـای اجتمـبه رنگ پوست یا طبقـه

ی الھـی را کـه در خـودش او ھمان نور دخشان روح الھی، بارقه. نزدیک شده است

دھـد، حتـی وقتـی کـه آنھـا در آگـاھی بیند، در ھمنوعـانش ھـم تشـخیص میمی

و ھمـین کـه او بتوانـد وضـعیت خـداگونگی را در خـودش و . کننـدانسانی عمـل می

ان عـاملی یکسـان از ماھیـت خداونـد تشـخیص دھـد، دیگـر چگونـه دیگران بـه عنـو

  تواند از موجودات دیگر تنفر داشته باشد؟می

ھای آموخته زند که چگونه درسمثالی در این مورد می" پادشاھی زرین"کتاب 

. ما اینجاییم تا درگیر زندگی شـویم. یابندشده در گذشته به دوران حاضر انتقال می

تـوانیم اکنـون زنـدگی کنیم، ولی با درس گرفتن از آن میگی نمیما در گذشته زند

ــارتری را داشــته باشــیم مــان در حالیکــه امــروز در حــال افــزایش و رشــد آگاھی. پرب

  .سازیمھستیم، در واقع داریم فردای خود را می

ای سرشار از وفور و نعمت اگر زندگی در اک را به درستی بگذرانید، باید زندگی

ھـا دالر پـول نیسـت، بلکـه بـه وفور و نعمت الزامـا بـه معنـای میلیون. باشیدداشته 

ھـا دالر خواھنـد میلیونھا ھستند که اصال نمیبعضی. ی کافی داشتن استاندازه

آنھـا . توانـد دردسـر باشـددانند که داشتن پـول زیـاد میآنھا می. پول داشته باشند

کـه در اک این چیـزی اسـت. کنندخواھند این زندگی را با خوشبختی طیفقط می

  .خواھیم به آن برسیممی

ــا متعجــب می ــی میآدم واقع ــه شــود وقت ــد ک ــن ھمــه آدم وجــود دارن ــد ای بین

شان خوشنود نبودند، ھا قبل از ورودشان به اک از زندگیبعضی. خوشبخت نیستند

وان دیگران از آنچه در گذشته بـه عنـ. و به ھمین دلیل است که اکنون اینجا ھستند
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حکمت و حقیقت به آنھا عرضه شده بود خشنود نبودنـد و بـه ایـن دلیـل اسـت کـه 

  .اینجا ھستند

نـور و . ی خـاص نیسـتندنور و صوت فقـط دو واژه. برای نور و صوت خدا اینجاییم

آینـد تـا آگـاھی مـا را ارتقـا ی روح الھی ھستند که میصوت، دو عامل تطھیر کننده

  .دھند

  روشنگری خدا

ی آوردن آن به زندگی خود بـه لی اکنکار، نور و صوت روح الھی، و نحوهبنیان اص

روشـنگری . البته نه یکدفعـه و بطـور ناگھـانی. منظور رسیدن به روشنگری خداست

تا جایی که او ممکن تواند فرد را دچار عدم تعادل کند،بیش از حد بطور ناگھانی می

. ریـت خاصـی را بـه اجـرا در آورداست احساس کند خدا او را صدا زده است تا مامو

.گمراه کننده استچنین احساسی

ایــن . پیونــددخداشناســی امــری اســت کــه آرام آرام و بــه تــدریج بــه وقــوع می

ھا دچـارش ھایی از عـدم تعـادل کـه بعضـیتوانـد شـامل وضـعیتمساله حتـی می

فـرد -یشاید نه در این دوره از زندگ-ھا ولی در یکی از زندگی. شوند ھم باشدمی

.شودتری میشود و تبدیل به فرد قویاز این وضعیت عدم تعادل خارج می

ھایی کـه ھای گذشته در گاماکثر شما حال در این زندگی یا در یکی از زندگی

شـود، از نظـر اید، کـه خـود بـه آزادی روح منجـر میبه سوی تطھیـر ذھـن برداشـته

بدانیم افرادی که دچار عدم تعادل وقتی . ایدعاطفی و معنوی دچار عدم تعادل شده

کننـد، ھای شـدید زنـدگی عبـور میعاطفی ھستند در واقع دارند از جریانات و موج

ھا نیز حال در این زندگی، حال در آن. توانیم با آنھا ھمدردی کنیمتر میخیلی راحت

.زندگی دیگر از این وضعیت بیرون خواھند آمد

ی نقطـهکنند،وع بـه قـدم برداشـتن میاکثر افرادی کـه در مسـیری الھـی شـر

مراحل اولیه برای آماده شدن بـرای . کنندآغازی را که مناسبشان باشد انتخاب می



8

ھـای متـافیزیکی و خداشناسی، مراحلی ھستند کـه در کلیسـاھای سـنتی، گروه

التحصـیل ھا، فـرد فارغسـپس در یکـی از زنـدگی. افتـدھایی اتفـاق میچنین مکان

.رودگام جلوتر میشود و یک می

توضیح دادن نور و صوت به دیگران

یک زوج اکیست قصد داشتند کالسی را در مورد رویابینی برگزار کنند، بنـابراین 

کردند تا اتاقی را که برای کـالس با کشیش یکی از کلیساھای ایسکوپالین صحبت

کـه در ایـن آنھا برای کشیش توضیح دادند. آنھا مناسب بود در اختیارشان قرار دھد

تواننـد از طریـق رویاھایشـان شـروع بـه تمـاس برقـرار کـردن بـا کالس شاگردان می

.خویش درونی خود و نور و صوت روح القدس کنند

حتما از نظر من که اشـکالی ”: او گفت. تعصبی بودکشیش فرد روشنفکر و بی

، به زودی ی زوج اکیست با خبر شدندولی بعضی از اعضای کلیسا از برنامه. “ندارد

. به ھیات امنای کلیسا اطالع داده شـد. موجی از شایعات تمام کلیسا را فرا گرفت

چـرا میخـواھی سـالن کلیسـایمان را در اختیـار کسـانی ”: آنھا از کشیش پرسـیدند

خواھند چه چیـزی را آمـوزش بگذاری که حتی مسیحی ھم نیستند؟ آنھا دقیقا می

“دھند؟

ــابر ــود، بن ــئن نب ــاد مطم ــیش زی ــیدکش ــت و پرس ــت برگش ــزد زوج اکیس : این ن

ی ھیات امنای مـا شـرکت کنیـد و بـه آنھـا بگوییـد کـالس اشکالی ندارد در جلسه”

.“رویابینی و اکنکار چه معنایی دارد؟

به زن و شوھر مذکور ھر کـدام ده دقیقـا وقـت داده . پس جلسه ای برگزار شد

ھمسر او نیز در مـورد .ھای مرد بعضی از اصول اولیه اک را شامل شدصحبت. شد

القدس و نور و صوت ھایی از آن را که راجع به اک یا روحانجیل صحبت کرد و قسمت

.بود، خواند
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ــی صــحبت ــه ھیاتوقت ــا تمــام شــد، کشــیش رو ب ــرد و گفــتھای آنھ ــا ک : امن

. و واقعـا ھـم ھمینطـور بـود“ ھای آنھا منطقی بودھمانطور که دیدید، تمام صحبت”

اعضـای ھیـات ابتـدا بـه ھـیچ وجـه ای را اتخاذ کرده بودندکرد عاقالنهزیرا آن زوج روی

ھــای زیــادی بــا تعلیمــات کلیسایشــان داشــت، ی شــنیده مطــالبی کــه تفاوتآمــاده

توانستند اصولی که بیانگر انصاف و عـدالت اسـت را بفھمنـد و زوج ولی می. نبودند

.اکیست ھم دقیقا در مورد چنین چیزھایی صحبت کردند

خـواھیم خودمـان را مـا نمی”: ھایش گفـتاکیست در نتیجه گیری صحبتمرد 

ــیم ــان کــوچکترین مشــکلی بوجــود مــی. تحمــل کن ــر برایت ــرجیح مــیاگ دھیم آورد ت

خواستند خودشان را تحمیـل افـراد آنھا نمی. “.کالسمان را جای دیگری برگزار کنیم

.کلیسا کنند

یی که عضو ھیات امنا بود و ھاکردند، یکی از خانمھا صحبت میوقتی اکیست

این امکان ھسـت . اش نور خاصی پیدا کردای را کسب کرده بود، چھرهظاھرا تجربه

یک روز در آینـده، . ھای آن روز فقط برای ھمان خانم بوده باشدکه اصال تمام صحبت

شاید او تصمیم بگیرد با آن دو اکیست صحبت کند و مطالـب بیشـتری راجـع بـه اک 

.بداند

رویـد شـما بـه جـایی می. ھا در حال گسترش یافتن در جامعه ھستندتاکیس

گیرید که شما را تبدیل بـه از تجربیاتی کمک می. بردکه استعدادھایتان شما را می

ولی فقط با افـرادی در مـورد اک صـحبت کنیـد کـه . اندفردی که اکنون ھستید کرده

کـه توانـایی درکـش را خواستار شنیدن ھستند، و بـه مقـداری از اک صـحبت کنیـد

لزومـی نـدارد . زنیـددر غیر این صورت انگار دارید با خودتان حـرف می. داشته باشند

تا وقتی که فـرد . ھیچ دلیلی برای این کار وجود ندارد-اک را به دیگران تحمیل کنید 

.تواند به ھیچ وجھی کلمات اک را بشنودآماده نشده باشد، نمی
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ھـایی کـه در آنھـا راحـت روش خودتـان، در موقعیتدر سکوت و به آرامـی، بـه 

تحمیـل کـردن تعـالیم بـه دیگـران روش اک . این روش اک است. ھستید، عمل کنید

.نیست

نویسندگی پال توئیچل

. ھای زیـادی نوشـتشروع کرد و کتاب١٩۴٠پال توئیچل نویسندگی را از سال 

وقتــی یکــی از نویســد را بــه فــروش برســاند، ولــی او ســعی مــی کــرد ھرچــه می

کـرد، او پشـت ھای عـدم پـذیرش زیـادی دریافـت میھایش یادداشـتنوشتهدست

کرد و بعد با زحمت زیاد تمام آن را دوبـاره تایـپ نشست و آن را مرور میمیزش می

او معموال چھار یا پنج دسـت نوشـته داشـت کـه نتوانسـته بـود بـه فـروش . کردمی

.برساند و در مرحله بازنویسی بودند

او . کــرداو از ایــن طریــق امــرار معــاش می. نوشــتال بــرای پــول درآوردن میپــ

او ابتـدا وقـت زیـادی بـرای . فروخـتھا و محـالت میمقاالت متعـددی را بـه روزنامـه

ھایش داشت، ولی وقتی ماھانتا، استاد اک در قید حیات شد، ویرایش و مرور کتاب

.ی کاریش خیلی فشرده شدبرنامه

ھا را بـدون ویـرایش ل چنان پرمشغله شده بود کـه دیسـکرسپا١٩٧٠در سال 

حکمـت . آوردکرد روی کاغذ مینوشت و حکمت اک را ھمانگونه که دریافت میمی

و خرد که شکل و قالبی ندارد باید تبدیل به کلمات محدود و نامناست زبان انسانی 

اسـبی را بـرای ھای منکرد تا کلمات و استعارهرا میاو حداکثر سعی خود. شدمی

کـرد کـه درسـت ھـا از کلمـاتی اسـتفاده میبعضـی وقت. ذھن انسان بـه کـار بـرد

انــداخت کــه باعــث بوجــود آمــدن ھــا ھــم چنــد کلمــه را جــا مینبودنــد، بعضــی وقت

  .شدھایش میتناقضاتی در نوشته

مثال وقتی در مورد روش خلسه برای ترک کردن کالبد نوشت، کلـی مطلـب در 

ــد در ذھنتــان کــامال مجســم کنیــد کــه از کالبــدتان خــارج ایــن مــورد نوشــت  کــه بای
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خواھید به آن برویـد، زمـان رفتنـان و مـدت و این که چطور مکانی که می. شویدمی

آنگار در پارگراف آخـر نوشـته . ماندنتان در آن مکان را کامال در ذھن خود تجسم کنید

. بـه کالبـد را مجسـم کنیـدبود که برای برگشتن به کالبدتان ھم باید کامال برگشت 

توانید چالی عالقمند و مشتاقی را تجسم کنید که تمـام مراحـل خـروج از حتما می

گوید اگر بـه رسد با خودش میخواند و وقتی به پارگراف آخر میکالبد را از ابتدا می

  کالبدش برنگردد چه؟

ور ی عھـد عتیـق داریـد، تصـما در تصویری که از نویسـندگان خـالق و برجسـته

گاھی اوقات دوست داریـم . نوشتندگفت را میکنیم که آنھا دائما آنچه خدا میمی

  .کردتصور کنیم پال ھم اینگونه عمل می

شوند بدون اشکال ولی اینکه فکر کنیم کلمات ھمان دفعه اولی که نوشته می

ھستند یک حماقت است، زیرا اینطور نیست، زبان انسان، در بھترین صورت آن ھـم 

آنچه در ھر یک از . آیدھای باالتر میبازتابی ناقص از حقیقتی است که از جھانفقط

شود، چیزی جز بازتابی ناقص از حقیقتی که ھا به عنوان حقیقت شناخته میجھان

بیان کردن و توضیح دادن . زندگی اینگوه است. در جھان باالتر از آن وجود دارد نیست

. استعداد و آموزش استخت کوشی، توانایی،ی اک مستلزم عرق ریختن، سدرباره

  .ھیچ روش جادویی برای این کار وجود ندارد

ی او بود را بیشـتر وقتی ماموریتی که به عھده. ای بودی برجستهپال نویسنده

گیریم، بیشتر و بیشتر بـه تحسـین او کنیم و استفاده از زبان را در نظر میدرک می

تار بود، خسته بود یا حسابی مریض بود ھـم بـه پال وقتی حسابی گرف. پردازیممی

ھای ماھانـه بایـد در تـاریخ چرا؟ زیـرا دیسـکورس. پرداختھا مینوشتن دیسکورس

او . دادکـرد را انجـام مـیو پال کـاری کـه بایـد می. رسیدمعینی به دست افراد می

تـاریخ نگاری تجربه کسب کرده بود، اھیمت آمـاده شـدن کـار در چون قبال در روزنامه

وقتی معلت معینی برای انجام دادن کاری دارید بایـد کـار را تـا . دانستمعین را می

  .قبل از پایان آن زمان انجام دھید
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ھای اک باشد یا در خواھد در مورد فعالیتکنیم، حاال میوقتی برنامه ریزی می

بیش از زندگی به چیزی. مورد اھداف دیگرتان، حتما برای خود مھلتی را تعیین کنید

ھای شـما را ریزی نیاز دارد، زندگی نیازمند یک چارچوب زمانی است تا برنامهبرنامه

ولی به خودتان سخت نگیرید، با یک ھدف آسان شروع کنید، . در آن به اجرا در آورد

  .اش را داریدای را تعیین کنید که تواناییو چارچوب زمانی

  ھای اولیه به سوی خداشناسیگام

خواھید؟ از آنجایی که ھرگز به خداشناسی خداشناسی را تا چه حد میواقعا 

کارھایی باید انجام دھید تا بـه دانید چهاید، اگر ھنوز قوانین مربوطه را نمینرسیده

  آن برسید؟

است ولی ما ) Mittens(اسمش میتنز . کندای در محل ما زندگی میبچه گربه

ولـی آنطـور کـه . کوچولـو و مھربـانی اسـتمیتـی موجـود . زنیماو را میتی صدا می

میتی تا حدودی مثل اکیستی است که ھرگز . پیداست ھرگز قبال گربه نبوده است

.خداشناسی را تجربه نکرده است

میتی یتیم بود، بنابراین مادری نداشت تا او را الگـوی خـودش قـرار دھـد تـا بـه 

و دو گوش پـرزدار و نـوک تیـز، حال به آینه ھم نگاه نکرده بود تا ببیند که گربه است 

.ھایی راه راه مثل ببرھا دارددماغ دگمه مانند و پشم

پسر کوچولویی که . کرد آدم استدانست گربه است، فکر میمیتی چون نمی

کنـد، بنـابراین کند، پسری قد کوتاه است که خوب فوتبال بـازی میاز او مراقبت می

ھـم وقتـی بـزرگ شـود مثـل آن پسـر کـرد کـه او میتی احتماال بـا خـودش فکـر می

.داداو خودش را به نزدیکترین چیزی که به او بود ارتباط می. شودمی

ی نـر او گربه. یک روز میتی متوجه شد که پسر بچه بودن سرنوشت او نیست

. کـردرفت و قلمرو خودش را بازرسی میسیاھی را دید که داشت در محله راه می

رفت، او را دنبال ی سیاه میربه کوچولوی ما ھر جا گربهگ. میتی او را زیر نظر گرفت
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کـرد بفھمـد آن گربـه بـه گرفت و سعی میکرد، راه رفتن آن گربه را زیر نظر میمی

ولی ھر وقت که میتی زیادی به آن گربـه نزدیـک مـی شـد، . کندچه چیزی فکر می

.کردگشت و به او حمله میگربه برمی

ولـی بـه . ھا پنھان شدافتاد میتی فرار کرد و الی بوتهاولین باری که این اتفاق 

ی سیاه بزرگ کمی دور شد، میتی دوباره شروع به تعقیـب کـردن محض اینکه گربه

ای میتی دیوونه مگه ندیدی چی شد؟ آن گربه دوباره به تـو ”: با خودم گفتم. او کرد

و چنـین گرفـت چطـور یـک گربـه باشـد، ولی میتی داشـت یـاد می“ .کندحمله می

یـاد میتی با نزدیک شـدن بـه آن گربـه. شود در مسافت دور یاد گرفتچیزی را نمی

ای از خود در غرند و صداھای وحشیانهھای تیزی دارند، میھا چنگالگرفت که گربه

  .آورندمی

ی سـیاه را بـه حـال میتی خیلی زود فارغ التحصـیل شـد؛ یـاد گرفـت کـه گربـه

ایـن گربـه . ی سفید که بزرگتر از قبلی بود را پیدا کـردبعد یک گربه. خودش رھا کند

ھا دنبـالش راه ھـا داشـت، ولـی دوسـت نداشـت بچـه گربـهی خـوبی بـا آدمرابطه

کرد که این نژاد با قبلی فـرق شاید چون این گربه سیاه نبود، میتی فکر می. بیفتند

بـار چـک و لگـد باز ھم چند. بنابراین شروع کرد به تعقیب او. دارد و خطرناک نیست

ھـای میتـی داشـت درس. ھا کوبیـده شـدخورد و سر کوچکش محکـم روی آشـغال

گرفت و چه دوست داشت چه دوست نداشت، در حـال رشـد ارزشمندی را یاد می

  .کردن و تبدیل شدن به یک گربه بود

رفـت، ی چـوبی باغچـه راه مییک روز بعد از ظھر وقتی داشت در امتـداد نـرده

دست خودش نبـود، بایـد از نزدیـک نگـاه . ی سیامی زیبا افتادگربهچشمش به یک 

ی میتی به باالی نرده پرید، بـه میـان شـاخه. آن گربه ھم به او حمله کرد. می کرد

  .ھایش کنده شدھا جستی زد و  قسمتی از پشمبوته

ی چـوبی او دزدکـی بـه کنـار نـرده. گرفـتولی میتی صبور بود، داشت یـاد می

کـه مـن در حالی. ھا پنھـان شـد و بـاز ھـم بـه تماشـا پرداخـتبوتهپشت. برگشت
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آنجـل خیلـی . کردم، چشمم به میتی بـودداشتم آنجل، گربه سیامی را نوازش می

کردم یعنی اینکه به او تعلـق داشـتم، و واقعـا حسود است؛ اگر من او را نوازش می

  .خواست تعلقاتش را با میتی سھیم شودنمی

کـم کـم دارد بـه قـدرت خـودش پـی . در حـال رشـد اسـتمیتی در حال حاضر

او دیگر خودش را محدود به یـک . کندبرد و قلمروی خودش را بزرگتر و بزرگتر میمی

ھا کند، اکنون بیشتر اوقات در حیاط پشتی ھمسـایهاش نمیتکه چمن جلوی خانه

ی کـافی هکشـد کـه او بـه انـدازطـولی نمی. رودھا میی باغچهگردد و زیر نردهمی

او احتمــاال حتــی . کنــدھا ثابــت میشــود و حضــورش را بــه دیگــر گونــهقدرتمنــد می

  .پشمی که از دست داد را ھم دوباره به دست خواھد آوردقسمتی از

باشـیم، چنـین به عنوان اکیسـت ھـایی کـه خواسـتار خداشناسـی میما نیز

دانیم کـه در ابتـدا یایم، نمـاز آنجاییکه قبال ھرگز به خداشناسی نرسـیده. ھستیم

ی شخصـی کـه یک راه این است کـه بـه مشـاھده. چگونه باید دست به کار شویم

توانـد یکـی از آن شخص می. کند بپردازیدکنید نوری از خود ساطع میاحساس می

شروع به زیـر نظـر . واصلین باال و یا شخص دیگری باشد، اصال شاید اکیست نباشد

  .خواھید زندگی کنیدکند که شما میگی میگرفتن فردی کنید که طوری زند

در " راه آسـان"آل بگردید، طبق تکنیک خواھید در درون به دنبال یک ایدهاگر می

توانیــد از ھــر کســی کــه بــه عنــوان ، می)"نســیمی از بھشــت(در روح آزادم "کتــاب 

ای کـه در پشـت ایـن قـانون معنـوی. راھنمای معنوی به او اعتماد دارید پیروی کنید

آیـد کـه تکنیک وجود دارد این است که روح الھی، جریان اک، به شکل اسـتادی می

بـرای مثـال، یـک . کنیـدی درونـی خـود در چشـم سـوم تجسـم میشما در صـفحه

تـان شـما را بـه سـمت اگـر وضـعیت آگاھی.مسیحی احتماال مسیح را خواھد دیـد

ی ک بـر صـفحهاسـتادی. دھـد، آن اسـتاد را خواھیـد دیـداستاد دیگرای سوق می

  .شود، فردی است که مناسب وضعیت آگاھی شماستدرونی ظاھر می
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ھایتان را ببندیـد، بـه چشـم روش انجام دادن این تکنیک ایـن اسـت کـه چشـم

ی خـدا و یـا کلمـات توانیـد از کلمـهمی. سوم خود نگاه کنیـد، و ھیـو را زمزمـه کنیـد

مـدت پـانزده یـا بیسـت دقیقـه این کار را ھر روز بـه. مقدس دیگر ھم استفاده کنید

افتـد، ولـی وقتـی زمـانش فـرا برسـد این مساله یک شبه اتفـاق نمی. انجام دھید

ھـای آنگـاه در جھان. کنیـد کـه معمـوال آبـی یـا سـفید اسـتشروع به دیدن نور می

  .شویدشخصی خود به سوی گام بعدی ھدایت می

از روشنایی خداوند وقتی آمادگی الزم را کسب کنید، صلح، آرامش و لذتی که 

این تماس و ارتباط با نور و صـوت روح الھـی، تمـام . شود را خواھید یافتناشی می

  .توانم در اک به شما بدھمآن چیزی است که می

  سمینار جھانی اک، واشنگتن دی سی
  ١٩٨۴اکتبر ٢۶جمعه 


