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ّ  بسم اهّلل ّ   ار  حیمحمن ار
 " یاد خود از قطره هب اقیانوس است،    ر  ر اا یاد اهّلل"   

 

 درجه زیر صفر 06 ۀعبور از منطق
 تحقیقی مستند راجع به صورت مسئلۀ اعتیاد به مواد مخدر و روش درمان آن.

 قابل استفاده برای:

 .اتو قضّ ها، پزشکان، محققینخدر، خانوادهبیماران مواد م

 عتیاد در سطح جهانی به نحو صحیح، مطرح نشده است. ا ۀورت مسئلصتاکنون 

 در حقیقت؛ این کتاب، خودآموزی است برای درمان اعتیاد.
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  پیشگفتارپیشگفتار    
اعتیاد و چگونگی  ۀنمودن صورت مسئل این کتاب، روشن انتشار هدف از

نگریسته شده است.  ،کلی به مسئلهگاهی درمان آن است که در این کتاب با دید

را بیان  )معتاد( کننده مصرفاده و روان، مشکالت س یاین دیدگاه، به صورت

ها را مشخص و برای بازکردن این گره های کور آننماید و مهمترین گرهمی

 کند.میخود را بیان  ۀنظری

 ه در حوصله و توانِکای انجام گرفته است تحقیق در این کتاب به گونه

ها باشد و هم ادهباشد تا جایگاه این کتاب، هم در خانو هتمام افراد جامع ۀمطالع

 ی تخصصی دانشگاهها.هادر کتابخانه

      ها را مشخص کثیری از معتادان و الکلیاین کتاب؛ وضعیت گروه 

های پیاپی آنها ند و علت شکست ترکانماید، که در کجای کار قرار گرفتهمی

 چیست.

 قرار  هاخانواده اختیار های بسیاری را درآگاهی این مجموعه، اطالعات و

به  بیمار یا معتادِ خانوادۀ خود را بهتر بشناسند و آگاهانه دهد، تا شخصِمی

، کمک و یاری او بیایند و برای مبارزه با اهریمن اعتیاد، به صورت گروهی

 نیروهای خود را در یک جهت جمع آوری نمایند.

کثیری،  ۀسیراب نکند؛ اما از غرق شدن عد اه رماین کتاب، ممکن است ه

 جلوگیری خواهد نمود.

ا باز دری ربرای محققین و پزشکان و مسئولین، در نهایت، این مجموعه 

ای هخواهد نمود تا با دیدگاهی نوین به موضوع بنگرند و برای باز کردن گره
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زیرا  اقداماتی آگاهانه به انجام برسانند و در حل آن کوشا باشند؛ ،کور این مسئله

ای آن رب گروه کثیری از معتادان، از اعتیاد خود، متنفر هستند و راه حلی هامروز

 کنند.میپیدا ن

های آنان برای ما حائز فعالً گفتهاند که استادانی سخن گفتهدر این کتاب، 

در کجا هستند،  هستند و مطرح نمودن اینکه آنها چه کسانی ،ت استمیاه

 .موضوع اصلی بحث ما نیست

 ت دارد.میگوید اهمیگوید مهم نیست؛ چه میقول معروف؛ چه کسی ه ب

 یا به گفته موالنای بزرگ:

 ست اسرار منـشد یار من      از درون من نجهرکسی از ظن خود        

 

 نویسنده
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  مقدمه مقدمه  
قیقی انسان، یابه عبارتی شناخت صورآشکار حموجودیت واقعی و شناخت

همچنین درک و دریافت ویژگیهای ساختاری آفرینش، خلقت و  و میوپنهان آد

گی بشر بر روی ست و زندیجهانهای هستی و نیستی، پیوسته در طول تاریخ ز

ای ترین، مهمترین ومستمرترین انگیزۀ تکاپوی اندیشۀ انسان تا کرۀ خاک، ریشه

 .پایانیها بوده و خواهد بودتردید تا بیبه امروز و بی

که از سوی پیام آوران اینسری و  هاییمجموعۀ اطالعات، آگاهیها و دانائی

رسیده  امروز به ماتا ، فالسفه، عرفا و اهل تفکر به صورت عام و خاص یآنسر

 کید بر این مدعاست.و تأ ییداست، حاکی از تأ

ع آن خداشناسی؛ یعنی رسیدن به خود و بَتَبدیهی است خودشناسی و به 

گویی به دلیل لق یا خداوند، هستۀ حرکتی است که طسپس رسیدن به قدرت م

 چگونگی سیستم خلقت، از ازل در فطرت انسان کار گذارده شده است.

یعنی خواستن،  ،ترین ویژگی نفسایۀ این هسته به عنوان برجستهونمدر

ل به سوی میجوهری پویا، کاوشگر و پیوسته در حال حرکت است که همواره 

بیشمار انسان در  پرسشهای کسب آگاهیها و دانائیهایی دارد که بایستی پاسخ

 زندگی او باشد. نشیبهای زیست و و ۀ فرازصعر

شاگرد  کوچکترین بختی شورآفرینی در تقدیر اینو نیک سرافرازی گرانقدر

ورود به  واندی از شروع آشنایی واز یکسال سرقم خورد تا پ ،تفکر کنگره

آن باشم که اندک بضاعت خویش را که طی  خواستار ،کنگره، با همۀ وجود

 نسالیانی چند تالش و کاوش درعرصۀ شناخت تاریخ و فرهنگ و ادبیات بزرگا

 میام، هدفمند بیابم و تمان کسب نمودهمیکمتِ این سرزعرصۀ اندیشه و ح
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ت خویش را کانونمند سازم تا در مسیر هدایتی که یافتم، شاگردی خدمتگزار همّ

 باشم.

د یافت که نخوانندگان این گنجینۀ بی همتا، با اندیشۀ ژرف خود درخواه

 از تاریخِ ینیبازشناسی نوو ی ساین دفتر، بی تردید ادامۀ نامۀ پیشینیان در روشنا

 تفکر واندیشۀ انسانی و آسمانی است.

 ندۀ فرهیختۀ کتاب، این مهم،سمن تفکر و قلم نویالبته با این توفیر که به یُ

دشواریهای دستور  از ای کامالً کاربردی، قابل فهم برای همگان و بدوربه شیوه

 ارشِنگ ترین و شیواترین روشِقرون گذشته به ساده تاریخ ادبیاتِ زبانیِ

 آراسته گردیده است. ،امروزی به زیور طبعی جاودانه

ذارترین ـرگـواث ارترینـاندگـهان، مـجاجتـماعی  اریخـافظۀ تـوح ادـدر ی

های برجسته و خاصی هستند نویسندگان و کتب منتشر شدۀ آنها، دارای ویژگی

ری مشابه و مشترکند و روشنگ یدارای خصوصیات ،که اهم آنها به زعم اهل تفکر

 آنگاه جاودانگی یافته است که؛ ،آنها بر پردۀ فهم طالبان حقیقت

قیقت و یا خلق حمنشاء و مبدأ روشنگری و بیان یک واقعیت یا  ؛نخست

نویسنده بوده و تفکرات  و تجربی، خودِ مینۀ علمییک روش یا سیستم در هر ز

 صاحب اثر، آفریدگار آن شیوه گشته است. مستندِ جربیاتِتو

هایی منطبق بر قوانین ر و حرکت منجر به کشف و خلق، پایهتفک ؛دوم

نهان در هماهنگی با نظام طبیعت ـکار و پـنجارهای هستی داشته و بطور آشـوه

 بوده است.

همه فهم، قابل استفاده  میسخن خالق اثر، سخنِ حال بوده و باکال ؛سوم

هر محقق یا  آنچنانکه و دانایی؛ مردمان با هر سطح سواد و علم میبرای تما

در او به حس  ای، آنگونه همزاد پنداریاندیشمند و یا هر انسان و خواننده
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که گویی نوایی از درون، پیوسته این پیام را به گوش جان  دواقعیت، نزدیک گرد

 سازد که گویی؛ معنی این گر زمزمه او

 ؛گوییمیجانا سخن از زبان ما 

قابل حس ودرک در این مقوله، وجود حقیقتی  ؛و نکتۀ پایانی اینکهچهارم 

عد زمانی و است که گویی در بُ میانکار ناشدنی است و آنهم دنیای تازۀ مفاهی

 نشگی و از دیدگاهی، روز افزومیه ،گنجد و این تازگیمینمکانی خاصی 

 ، تا اوج قلل اندیشهآن تا بی پایانیها، راه تحقیق و کاوش و شناخت  در و است

 است. و ایمان و عشق، گشوده 

این معنی در این دفتر ارجمند، به فرمان مهر و تفکر نویسندۀ  ؛و صد البته

 ی و قابل حس و درک و فهم است.متجلّ گرانمایه به غایت کمال،

 ؛و اینک سخنی در مورد ویراستاری کتاب

است نه پیراستن، بدین  ری یا ویرایش، از دیدگاهی نه آراستنویراستا

 ه کاستن،نه افزودن است و ن معنی که

زبان فارسی و  ویراستاری با وجود بهره جستن از دانش دستور ،در واقع

 ،ه انجام سامان یافتۀ آنتجربی و نانوشته است ک میعل ،علم عروض، در حقیقت

 کند که نیاز به یاد آوریست؛میالزاماتی را طلب 

بدیهی است که هر نویسندۀ بزرگی، ویراستاری دارد که ویراستار به هدف  

بایستی در  ،دانش آن نجام این مهم به روشی درست و به هنجار، ضمن بهره ازا

آشنا و مأنوس باشد و هم  ،ندهیسگذر زمان، هم باشیوۀ گفتار وکالم و نگارش نو

 ،تا هرگز ناخواسته ؛، قرین و مألوفکردار واالی نویسنده و با فرهنگ رفتار

 سازد که باندگان مطلب روشناس خوانن ،مطلبی را واروی شالودۀ راستین آن

بطور نسبی حاصل آمد؛ بلکه نویسنده، خود   ،سپاس از خداوند، نه تنها این مهم
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 بنده گردید. این راهنمای عمل ،هترین وجه ممکنه بب

کاربردی روش درمان ت در دستورِ میحائز اه ۀدر ادامه، یاد آوری دو نکت

راحل درمان به شیوۀ که برای طی م اینجانب تکلیف گردید تدریجی بر عهدۀ

 بایسته و ضروریست؛،  58کنگرۀ

و فراگیر،  میبصورت عمو ،58نخست اینکه؛ از سرآغاز فعالیت کنگرۀ 

 بر میبراساس روش درمان تدریجی و پس از سالها کار تحقیقی، تجربی و عل

ر تغیی ،روز 73روز به  36کم کردن پله ها از  زمانیِ روی روش درمان، فواصل

و تجربی کامالً مطابقت و هماهنگی  میهای علاین مهم با یافته یافته است که

 دارد.

ان کشیم پزت اریهای مستمرِکپس از تحقیقات گسترده و هم ،و دیگر اینکه

فراهم  ،نام شربت تریاکه ای دارویی بدرمان اعتیاد، فرآورده و متخصصان در

ان تدریجی نیز گردید که براساس ویژگیهای دارویی آن، هم اکنون در شیوۀ درم

های این دگیرد و نتایج مثمرثمر، کارآ و مطلوب، از دستاورمیمورد استفاده قرار 

 پدیدۀ جدید دارویی پزشکی است.

 " کده باز استمیهلل که در  هالمنت "                                         

 نویسنده ره یافتۀ مهر و تفکرِ                                          

 یمحسن زهرائ                                         

 ویراستار                                          
 
    

 



19 

 

 



21 

 

  درجه زیر صفردرجه زیر صفر  0606  ۀۀققططعبور از منعبور از من  

 34درجه زیر صفر، شامل تجربیاتی است که پس از  58 ۀعبور از منطق

نتیجه، به رشتۀ ون و بیگاهای گونو ترکسال اعتیاد مستمر به مواد مخدر 

نهایت به خواست خداوند، روشی مورد کاوش قرار  آید. درمیتحریر در

به سهولت، قابل استفاده برای انسانهایی است که راه خود را گم گرفت که 

 اند.راهی پیدا نکردهاند، برای رهایی ازاعتیاد، هرچه تالش نموده اند وکرده

آفرینش که  ۀبود بین چندین حلقتوان گفت؛ این کتاب کاوشی می

 کار هر کس نیست؛باورش 

 بداند که آن چیست. ،ی آنامگر معن

، باشد و نام ما از این پسمینقش ما در این کتاب، نقش مجری و راوی 

 خواهد بود. نگهبان

 والسالم                                                                       

                                                            نویسنده -نگهبان                                                                                 
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  الگوالگو  

به رشتۀ تحریر در  میقبل از شروع، چون تاکنون کتابی خصوصاً عل

کتاب، دارای به ما گفتند برای اینکه  به جستجو پرداختیم. مینیاورده بودیم، ک

به آن نگاه کنید و موضوع  میباشد، بهتر است از تمام زوایای عل میارزش عل

 را در گروههای زیر، دسته بندی نمائید.

 

 اعتیاد چیست؟ -3

 چرا اعتیاد؟ -7

 تأثیر اعتیاد در زندگی و حیات. -4

 ی آناعتیاد و نقد رویکردها ترکتجربیات در   -7

 ور در درمان اعتیادنقش اندیشه یا با -6

 طریقۀ شروع کار -5

 چگونگی درمان  -4

 روشها -3

 

کردیم و می بایست کتابهای مختلف را جمع آوریمی ،برای این تحقیق

حریر ـتۀ تـروز را به رشـا امـترفته ـجام گـهای انـاوشـو ک توعاـضوم میماـت

 آوردیم.میدر 

 به دالیل مختلف این کار را انجام ندادیم؛

این تعریف ها را با  میمعتاد، خود بهتر از هر کس، تماشخص بیمار یا  -3

 رقـنماید؛ چون کسی که در حال غیـمودش درک ـات وجذرّ میماـت
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 داند.می آب است، بهتر از هر کسی، معنی غرق شدن راشدن در       

ای هذرّ این مطالب، تاکنون نتوانسته است با تمام تحقیقات، جوابگوی -7

 د باشد.چگونگی درمان اعتیااز 

ه ـتیاج بـگر احـوجود است؛ دیـوناگون، مـگ تابهایـطالب درکـن مـای -4

 رونویسی ما ندارد.

 م به درمان اعتیاد داردمیاز آن جائی که این مطالب برای فردی که تص -7

توان فرد بیمار  ای باشد که در حوصله ونوشته شده است، باید به گونه

 ر دادیم.به عبارتی کلیات را مورد کاوش قرا باشد.

ک الگوی واقعی را ارائه ـی است که یـن روش، روشـهایت؛ ایـدر ن -6

تواند با توجه به قد و قوارۀ خود، الگوی مینماید و هر شخص، می

توان میواقعی خود را از کار در بیاورد. خوبی این روش آن است که 

 توان برای الغر شدن ومیهم اجرا نمود؛ حتی آنرا برای معتادین الکلی 

 یا هر مسئلۀ دیگر در زندگی، بکار برد.
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  بر پیشانی دفتربر پیشانی دفتر  
ز کوبیدم، تمام میروی دم و مشت خود را محکم، یبا صدای بلند، فریاد کش

 لرزید.میای که زده بودم بدنم از شدت نعره

ای ایستاده بودند و ای بهت زده در گوشهمادر و خواهران کوچکترم با قیافه

 نگریستند.می، مرا تبا سکو

پدرم درب اطاقی را که من در آن فریاد زده بودم باز کرد، در حالی که من 

بدون هیچ عمل دیگری  و «بلدی داد هم بزنی»سرم را پائین انداخته بودم گفت: 

 پشت سرش بست. به اطاقش رفت و درب را

به  نسبتتفاوتی پدرم نتوانستم در مقابل بی ،من که در اطاق تنها بودم

خواسته های معقول خانواده، طاقت بیاورم و با فریادم، منتهای خشم خود را به 

 ظاهر امر بود. اینآن صورت نشان دادم؛ ولی 

سالها بود که وضع خانوادۀ ما به کلی درهم ریخته و همه چیز از دست، 

که تمام درآمدش صرف آنجا شده بود؛ رفته بود. واحد صنعتی پدرم در ایرانشهر 
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راه نیفتاده بود، بانک، این واحد را به علت عدم پرداخت به موقع اقساط،  هنوز

برای حراج، الک و مهر کرد. دفتر کار پدرم در اثر نفوذ مالک، پلمپ شده بود، 

پابرجا بود. پدرم با بسته شدن دفتر منبع درآمدی نداشتیم، تعهدات شرکتِ پدرم 

د و چندین ماه، کرایۀ منزل ها فراری شده بوطر عدم پرداخت چکبه خا شکار

، سنگینی خودش را داشت. به خاطر مشکالت، را نداده بودیم. مخارج خانه

مادرم و تا حدودی حقوق  ل را از دست داده بودیم. با کارِمیامکان ارتباط با فا

ن میاجتماعی، مخارج را در حد رفع و رجوع، تأمادربزرگم از طرف بیمه های 

 کردیم.می

خورد و بعد می آمد، مشروبمی ، وقتی پدرم ازسرکاریرستانسال اول دب تا

 کشید. من از زمانی که مراحلمیخوابید؛ گاهی اوقات هم تریاک میهم 

کردم از میکردم، مرتب شاهد سقوط او بودم. احساس مینوجوانی را طی 

 تفاوت شده است.بی  کند و کامالً نسبت به همه چیز،میحقوق خود، دفاع ن

 ریاکـا تـکند و یمیها را خالی یشهـدرم یا شـگفتم؛ چرا پمیرم به ماد

. کشدمیشه که تریاک نمیگفت فشار کار او زیاد است و همیکشد؟ او می

هایی را که درقدیم خریده بود، به نمیدیگران به خاطر ضعف پدرم، مقداری از ز

 نام خود کرده بودند.

پدرم  و... ، هار اتومبیل سواریدر گذشته، وضع خیلی خوبی داشتیم: چ، ما

 همه را فروخت. 

ام و مشکالت مالی دانشگاه آزاد، رشته مکانیک را به خاطر خواست درونی

رها کردم و درکنکور سراسری شرکت نمودم، دیگر خسته شده بودم و قدرت 

اینها رویهم مرا به طغیان واداشت و  ۀنداشتم، هممقاومت و ادامه این وضع را 

 فریاد کشیدم. ،تمام وجود به عنوان اعتراض به پدرمآن شب با 
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 با پدرم حتی بلند هم سخن نگفته بودم.  ،من تا قبل از این ماجرا

حالی که روی تخت دراز کشیده بودم، مادرم وارد یک ساعت بعد در 

مسئله را بدانی؛  اینخواستم مین اطاق شد و قبل از اینکه چیزی بگویم گفت؛

دانی و میم آگاه شوی. تو کامالً نهه تو کفرا رسیده است  شتولی مثل اینکه وق

این است که؛ پدرت سالهاست معتاد  وجود داردکه  ایهباور نداری؛ اما مسئل

ک نموده، ولی راهی برای خورد و بارها نیز اقدام به ترمیاست و مرتب مواد 

شه میپدرت هاز آنجا که د. کنمید و دوباره اعتیاد را شروع نکمییدا نرهایی پ

محقق بوده، اکنون چند ماهی است که شب و روز خود را صرف آن نموده یک 

فق شه نامومیهنافرجام کجاست و چرا  هایمشکل اصلی ترک ،تا باالخره بداند

 ؟بوده است

شروع  اماه است که دوباره ترک اعتیاد ر پدرت اکنون چند :مادرم گفت

روزی. خداوند، راهی جلوی پایش ماهای متداول کرده است؛ البته نه مثل ترک

و قصد دارد، اگر به نتیجۀ  نویسدیمگذاشته است و هر روزه وضعیت خود را 

 آنرا بصورت کتابی منتشر نماید. ،نهایی رسید

من با شنیدن ماجرای اعتیاد پدرم و نوشتن کتاب و شرح اعتیاد او در 

 ا با ناباوری پرسیدم: ذناباوری، شوکه شده بودم ؛ ل

 ر کند؟ شخواهد کتاب را با نام واقعی خود منتمیپدر موفق شود،  اگر

 مادرم گفت: اگر موفق شود، آری.

فهمند که میرود و همه میبا این کار، آبروی خانوادگی ما در جامعه گفتم: 

 گوید:میپدرت  ،پدرم معتاد بوده است. مادرم گفت

ز دام اعتیاد، بر آبروی ام درست باشد؛ رهایی انسانها ااگر راهی را که رفته

 خانوادگی ما مقدم است.
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 باز مادرم گفت: 

این  ،اگر اسم خود را ننویسم، ممکن است خیال کنند :گویدمیپدرت  -

ک داستان واقعی نیست؛ باید همه چیز طبق واقعیت باشد، حتی نام خودم، تا ی

 ثبت با سند برابر باشد. 

بوده و بقیۀ ماجرا را شرح  سال درگیر اعتیاد 34فت پدرم گوقتی مادرم 

های عجیب پدرم را ربردم و علت ضعفها و رفتاداد؛ من به عمق مسئله پی

یک و پشیمانی در  ، احترامدم. احساس ترس، تعجب، غم، خوشحالیمیفه

لحظه، لبخندی همراه با قطرات اشک را درمن به نمایش گذاشته بودند. شبِ 

 کنم.مین عجیبی بود؛ بدون شک، هرگز آن را فراموش

، همه چیز طبیعی بود. وقتی از نوشتن یش پدرم رفتمپ ،دو سه روز بعد

 احساس موفقیت را در چشمانش دیدم. ،کتاب با او صحبت کردم

آگاهی در مورد خصوصیات پدرم، برایم روشن کرد که  گذشت زمان و

پس ق وجود دارد، شما نیز میای بسیار عاعتیاد، رابطه ۀبین شناخت انسان و مسئل

 خواهید برد.پیکتاب به آن  ۀاز مطالع

از آن به بعد؛ پدرم چندین بار در مورد کتاب با من مشورت کرد و در 

یکم با او، اب به دلیل آشنائی نزدتد، در ابتدای کین زمان بود که به فکرم رسمیه

توضیحی در مورد خصوصیاتش بدهم. این مسئله را با خودش مطرح کردم و او 

 د پذیرفت و گفت:هم با یک لبخن

واقعیت دارد بنویسی؛ حتی اگر بر  که آیا شهامت داری، آنچه را

 علیه من و خانواده باشد؟

 ال ؤـس  ا یکـب  تم؛ اماـلبخند گرف  را با یک  خود اسخ ـپ ،ظهـحـدر آن ل 
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توانم این دو میدیدم ن غیرمنتظره مواجه شدم. هر چه فکر کردم،سخت و 

اول معرفی پدرم بود و دوم اینکه بنویسم؛  زیابی نمایم.در کنار هم ارموضوع را 

 او معتاد است.

 گفتم:  

 پس اجازه بدهید، تا فردا فکر کنم.

 پدرم گفت:

 حالجی. مانعی ندارد، ببینم چند مردِ

پذیرم، بشرط آنکه فقط میرفتم وگفتم؛ باشد  من فردای همان روز نزد پدر

 ای کوتاه بنمایم.اشاره

 پدرم گفت:

 ی ندارد.مانع

به گذشته برگردیم تا شما هم با خصوصیات  یحال اجازه بدهید تا قدر

 پدرم و مطالبی که به نظرم جالب است، آشنا شوید.

با مطالبی که در ابتدا آوردم، شما از دشوارترین دوران زندگی ما آگاه 

دهند تا تقدیری میست هم دشدید. برای اینکه بدانید چگونه شرایط دست به 

تاثیر  ۀشما از نحو گردیم. در اینجامیای دورتر بر، به گذشتهدوع بپیوندبه وق

 شوید.میاعتیاد، در زندگی ما آگاه 

کنارم به خوبی  را در مادر و دوران کودکی، زمانی رسید که وجود پدر در

کار با او خداحافظی سرکردم. هرروزصبح قبل از رفتن پدرم به میاحساس 

برگشتن او به خانه شد، برای میتی که هوا تاریک کردم و درست وقمی میگر

آمد با میکردم و هر وقت صدای سه زنگ پیاپی به صدا در میشماری لحظه

 وانداختم. امیو از روی پله ها خودم را در بغلش  مکردمیخوشحالی در را باز 
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درحال  دائماً و از نظر جسمانی، بلند قد و قوی وبسیار مهربان و سرحال 

کرد تا از میهای الکترونیک کار چشمت ساخ ۀروی پروژ قیق بود، اوحتکارو

ی نماید. پرس جلوگیر دستگاه حوادث کاری و قطع شدن دست کارگران در زیر

وقتش را صرف کارش و اوقات فراغتش را صرف مطالعه در  میاو تقریباً تما

   ه مسافرتها یک یا دو هفته بکرد. بعضی وقتمیمورد عرفان و شناخت انسان 

کشید تا پول الزم را برای میزحمت  کرد ومیرفت و شب و روز، کار می

 تحقیقاتش فراهم کند.

نه از میر چند زددر این کار موفق شد و توانست  به لطف خداوند

 گذاری کند.تحقیقاتش سرمایه

خورد و روز به روز میهم بدیدم، وضع دارد  میناگهان و به آراولی 

رد شود. وضع به قدری بغرنج شد که من، خُمییشتر و بیشتر مشکالت پدرم ب

ند سال، موهای سرش سفید شد. چدیدم، ظرف میشدن پدرم را زیر آن فشارها 

چرا پدرم مانند گذشته با تالش و  رسید این بود که،میچیزی که عجیب به نظر 

قع کند؛ در وامیپشتکاری که در او سراغ داشتم، شرایط نامطلوب را عوض ن

 ؟کندمیچرا از نو شروع ن

ن دلیل وقتی به علت اصلی پی بردم، از قدرت وحشتناک و تخریب میبه ه

داوند پناه بردم. چیزی نمانده بود که زندگی ما از هم خکنندۀ مواد مخدر به 

پاشیده شود. اگر خواست خداوند و حرکت پدرم نبود، بدون شک امروز، پدر و 

به   من به عنوان فردی که از ابتدای وابستگی پدرم دیدم.میمادرم را در کنارم ن

  مطالب را شناختم و شاهد تغییر او بودم، بر خود الزم دیدم تا اینمیرا  او ،مواد

 ان بگذارم.میبا شما در 
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 ۀهم بان به خاطر لطف بزرگی که در حق ما وردر پایان از خداوند مه

شرایط در کنار  ۀکه در همانها نموده و از مادرم به خاطر صبر و تحملش سان

 ما بوده است، سپاسگزارم. ۀپدرم و یار و یاور خانواد

این خود  کهبیائید تا این امانت الهی را از ژرفای وجود خود بیرون بکشیم 

 بزرگترین عبادت است.

 داند  اگریمیکی  سوزم           که در گدا صفتی عافیت الم همت آن رندـغ

 ه هر که سر بتراشد قلندری داندـن           ینجاستزمو ا باریکتر ۀنکت ارزـه

 

                                                           " به پاکی دریاها ژرف باشید  "

 نمیا

                                               فرزند نویسنده           

                                               دانشجوی فیزیک
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  قوانینقوانین  

پس از ستایش اهلل و درود بی پایان بر فرستادگان، فرمانداران و فرماندهان 

 نمائیم.میدرجه زیرصفر را آغاز  58ۀاو، سفرِِ عبور از منطق

کوچک برای مقابله با نیروهای تخریبی و  میباشد که این سفر، هرچند گا

کاوشگران باشد تا با کامل نمودن این تجربه و  بازدارنده و تحقیقی مستند برای

که تجربه  میعل ،و عملی، بر آن بیفزایند؛ زیرا میبیشتر، از نظر عل تحقیقِ

 شده باشد، سندی بدون نقص خواهد بود.
توان آنها را قوانین میدر این مجموعه، از قوانینی استفاده شده است که 

نهاست و همانگونه که بعضی از قوانین انسا ۀد و قابل استفاده برای هممیالهی نا

 باشند.میاین قوانین هم ثابت  ؛ریاضی و فیزیک، ثابت هستند

هایی بسیار نیرومند برای اندیشۀ ما هستند که در طول سفر،  پل ،این قوانین

 شوند و مورد استفادۀ ما قرار خواهند گرفت.میبیان 

بسیار ساده و  این قوانین آنها را ملکۀ جسم و جان خود نمائید؛ گرچه لطفاً

  کنند.میروان هستند؛ اما تأثیری شگرف دارند و راه را برای ما نمایان 
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  قانون اولقانون اول::  
  گرددگرددمیمیساختارها آغاز ساختارها آغاز   ،،با تفکربا تفکر  ""

  ""رود رود میمیبدون تفکر، آنچه هست رو به زوال بدون تفکر، آنچه هست رو به زوال       
شود و یا چگونه همه می پیدا ،چگونه همه چیز ؛جا بهتر است بگوئیمدر این

 شود.میچیز، خلق 

یک فکر ویا  ،اولین قدم ،برای پیدا شدن یا بوجود آمدن و یا خلق شدن

یک اندیشه است و این اندیشه یا فکر، آغاز خلق کردن است. بنابراین انسانها 

نیروی القا و احیا و  که در ادامه، دنالزم است تفکر نمای ،برای پیدا شدن هم

 .دباشمیک هم موجود تحرّ

 ،سفید نقاشی است، سپس ذره ذره ۀهمه چیز اول مثل صفح ؛یبه عبارت

 ،با وهم خوب و بدـت وزیـنی آن، هم زشـعـگردد و از ممیدیدار ـپ ،صویرـت

 شود.میپدیدار 

 اول باید تفکر کرد. ،پس

نانکه در ـردد؛ چـمایان گـمائیم تا راه نـفکر نـها تفتهـاشد هـاید الزم بـش

سنگین وپیچیده به  نمائید که احتماالًمیلبی برخورد قسمتهایی از کتاب به مطا

مهم نیست، شما  آسوده خاطر آنرا  اصالً ،اندرسند و یا مقداری فلسفیمینظر 

طلب را ـم ممکن است هر ؛هنگام سفر چون در ؛کنید بورـع مائید وـطالعه نـم

. رک کنیدچندین و چند بار مطالعه نمائید تا مفاهیم اصلی را کم کم د ،در آینده

راه و مسیر سفر  ،بار خواندن این کار را نداشتید بهرحال با یک ۀهم حوصل اگر

 ،زیرا روش ما روش الگوئی است و این روش برای همه ؛شودمیشما نمایان  رب

 باشد.میقابل استفاده 
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 46سال  ماه بهمن اواسط ،کنممیوشتن ماجرا ـه نـکه شروع ب اکنون

ست. ا مانده بیعتـیا فصل زایش ط به فصل بهار  نیمویک ماه  اًحدود وشمسی 

لب به هیچ  ،یک ماه را از سحر تا غروب آفتاب ،در سال ،در اصول مذهب ما

 زنیم.میی نئنوع غذا

ن سال بود که جسته میسال از عمرم، سو 73امسال پس از گذشت  

 ۀروز ،هاچهـب ۀمـودکی که هـبته غیر از زمان کـرفتم؛ الـگمیریخته، روزه ـگ

 گرفتند.میشکی جکله گن

 ؛هکاین بود  فاوتشرعی داشت و آن ت ۀیک فرق با روز ،روزه گرفتن من

در هم بار  4یا  7 ،آخر شب و جز سحر و افطارب ،در اثر اعتیاد به مواد مخدر

گفتم؛ بهتر از این است که اصالًً میکردم و با خود میمواد مصرف  ،طول روز

 کند.میداوند قبول انشااهلل خ ،روزه نگیرم

جوابگوی من  ، دیگرکشیدنمصرفی من شیره و تریاک بود. چون مواد 

پناه برده بودم. البته از کشیدن هم  ،به خوردن ،سال 34کم کم در طول  ،نبود

 کشیدن مواد که دانندمی ،کسانی که این مشکل را دارند زیرا ؛کردممیدریغ ن

 یک گرم مواد بخوریم، شاید تقریباً . برای مثال اگرآن نیستجوابگوی خوردن 

شود و میفک انسان خسته  ،اما درکشیدن؛ کشیدن مواد باشد معادل ده گرم

گرم تریاک و  6بیش از ، ساعت 77گیرد. مصرف مواد من در میجواب مناسب ن

اما من به هر دو عادت داشتم؛  ؛از تریاک است قویتر ،یا شیره بود، البته شیره

عادت داده بودم و در  ،بیشتر خود را به تریاک ،تر بودکلشیره مش ۀچون تهی

 ،ساعت 7یا  4شه مواد درجیبم بود و هرمیوریکه هطخوردم، بمیبار 5یا  6روز 

بدون  خوردم. )با آب و یا چای و یامیکندم و مییک تکه از موادی که داشتم 

 شد.می اجرا ،قاعدهاین  ،گرفتممیروزه هم که  (دادممیآنها با آب دهان قورت 
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  غاز تفکرغاز تفکرآآ  

روزکه از ماه مبارک رمضان گذشت، متوجه 36امسال روزه گرفتم. حدود 

 ،س ساعتأمرتب شده است که ر ،مصرف مواد من ۀدو وعده از پنج وعد ،شدم

کنی؟ میدانی چقدر مواد مصرف می تو اصالً ؛خودم پرسیدم از کنم.میمصرف 

 دقیقاً نه! :بعد به خودم جواب دادم

دیگری غروب  و یکی هنگام سحر ؛مرتب شده است ،وعده 7ی اکنون ول

 ،صبح 6یا  3ساعت اینگونه بود؛ یک وعده  ساعات مصرف، ۀبقی اما ؛یا افطار

بعدازظهر  4یا  7یک وعده ساعت  ،بعد از ظهر 3یا  37یا  33ه ساعت یک وعد

شد وعده با 6شب. البته ممکن است یک روز  33یا  38و یک وعده هم ساعت 

زیاد شود. کشیدن هم وضع مشخصی  هم کم و شاید وعده و 5وروز دیگر 

 حکم تشریفات را پیدا کرده بود.دیگر  کشیدن ،ولی برای من ؛ندارد

م گرفتم میبا این اندیشه بود که تقریباً در پانزدهم ماه مبارک رمضان تص

سال  34سروسامانی بدهم و بدانم که پس از  ،مصرف مواد خود ۀحداقل به شیو

نمایم. زیرا مقدار یا وزن دقیق مواد میمصرف  چه مقدار چند وعده و ،اعتیاد

 ردم ـکمیگرم مواد )تریاک( تهیه  388هرمرتبه مثالً دانستم ومیـصرفی را نـم

شد؛ میروز مصرف  34و گاهی هم  روز 35روز، گاه  36طی مدت  درکه گاه 

چون قبل  ؛کردممیاحساس ن البته هیچوقت خماری را ،بستگی به شرایط داشت

 کردم. میمواد را مصرف  ،پشت سرهم ،رسیدن خماری از

مقدار  توانستم مصرف و حداقل این بود که درسی که از ماه رمضان گرفتم

جدول مصرف  ،آگاهی یابم. با این اندیشه ،مواد را مرتب نمایم و از وضع خود

 :مواد را به شرح زیر تنظیم نمودم
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 1/88/51 تاریخ 

 

 گرم 3 صبح 6سحر ساعت  وعده  اول

 گرم 3 صبح 6:48ساعت وعده  دوم

 گرم 3 بعد از ظهر 7ساعت  وعده  سوم

 گرم 3 اذان مغرب، افطار وعده  چهارم

 گرم 3 شب33ساعت  وعده  پنجم

 گرم در روز 6  جمع

 

قسمت کردم که هر  78 به ،آنرا با چشم ،گرم مواد 388برای تقسیم 

 شد.یم مگر 6قسمت 

قسمت دیگر را برای  6روز گذاشتم و  36 قسمت را برای خوردنِ 36

های امروزی(. هر قلیبه اصطالح سیخ وسنگ )شبیه قل فوق برنامه باکشیدن ِ

 ،تقسیم و سر ساعت ،قسمت مساوی دیگر 6آن یک قسمت را به  ،صبح

 کردم.میمصرف 

کم نکردم،  ،ادن برنامه را اجرا نمودم و چیزی از مومیه ،حدود یک هفته

لرزاند. این می بدنم را ،زیرا فکر آن ؛ترک هم نبودم ۀآن هنگام حتی در اندیش

هیچگونه کمبودی شد و به خوبی و خوشی انجام ریزییک هفته با برنامه

 احساس نکردم.
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  :قانون دوم:قانون دوم  

  حل نیست؛حل نیست؛  ، تفکر، قدرت مطلق ِ، تفکر، قدرت مطلق ِ  در جهان مادر جهان ما""

    ""نماید.نماید.ییممرسیدن، آنرا کامل رسیدن، آنرا کامل   رفتن ورفتن و  م بام باأأتوتوبلکه بلکه 

ظهور ظهور   ۀۀبه عبارتی؛ فکر خالی، کافی نیست، فکر باید به مرحلبه عبارتی؛ فکر خالی، کافی نیست، فکر باید به مرحل

  برسد.برسد.
اقل برای امتحان دح ،گیرممیکردم حاال که من روزه میدر این شرایط فکر 

بعد از ظهر را حذف نمایم خوب است. این کار را  7ساعت  ۀاگر بتوانم وعد

چندان مشکلی به نظرم  چه اتفاقی رخ خواهد داد. کارِ تاکردم و منتظر شدم 

مواد  ،رسید و منمینوبت بعدی فرا  ،ساعت بعد 6/4اً که ـصوصـیامد. خـن

 کردم.میبندی خود را نوش و یا نیش جان همیسه

ن ماه روزه مانده بود ابتدا این آزمایش را در جدول اای که به پاییک هفته

 نویسم:میزیر ترسیم نمودم. حاال جدول قبل و جدول جدید را 

 شد.میجدول زیر اجرا  4/33/64از روز 

 

 گرم 3 صبح یا سحر 6 وعده  اول

 گرم 3 صبح 6:48 وعده  دوم

 گرم 3 بعد از ظهر  7 وعده  سوم

 گرم 3 بعد ازظهر 6:48 وعده  چهارم

 گرم 3 شب 33 وعده  پنجم

 گرم در روز 6  جمع
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 :جدول زیر تنظیم گردید 63/33/64از تاریخ 

 گرم 3 بحص 6 وعده  اول

 گرم 3 صبح 6:48 وعده  دوم

 گرم 3 عصر 6:48 وعده  سوم

 گرم 3 شب 33 وعده  چهارم

 گرم 7  جمع        

 

ترک اعتیاد نبودم و  ۀاندیش آزمایش را آغاز نمودم و اصالً در ،از روز بعد

 کردم.میبازی یا خودم را آزمایش  ،با خود

سادگی دیدم که ناراحتی چندانی م روشن شد و در کمال یبرا ،این تجربه با

بعد از ظهر که نوبت  6:48ساعت  وجود نیامد، درعوض درموقع افطار به مبرای

 ،کردم که آن ساعت برسد و در هنگام افطارمیلحظه شماری  ،رسیدمیبعدی 

مواد خود را قبل از هر خوراکی دیگری با یک لیوان چای داغ بخورم. در این 

داد. برایم جالب بود که پس از میفی به من دست لذت غیر قابل وص ،شرایط

بدون مواد، زمان  ساعت 6/4 ،افتاد که در هنگام روزمیکمتر اتفاق  ،چندین سال

شد میافطار هم آغاز  ،رسیدمیرا سپری نمایم. بعالوه نزدیک شروع خماری که 

 بخش بود.تو بسیار لذّ

برایم بسیار تعجب آور  بدین ترتیب توانسته بودم حرکتی را آغاز نمایم که

تی که و لذتبخش بود و من حاضر نبودم از افتخاری که کسب کرده بودم و لذّ

  بردم صرف نظر نمایم.می

ذهن  یا البته در این مرحله هم هیچگاه فکر ترک اعتیاد  نتوانست به عقل و

 آورد.میبدنم را به لرزه در  ،اعتیادترک  من برسد، فکر
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آغاز  "قدم اول"سفر هزار فرسنگی با  ؛گویدمییک ضرب المثل چینی 

 خبر نداشتم.اما هنوز خود،  ؛را برداشته بودم من آن قدم شود ومی

بهرحال ماه رمضان تمام شد و عید را جشن گرفتم؛ گرچه روزه گرفتن من 

مثل انسانهای سالم و عادی نبود، ولی بهرحال با وجود بیماری مواد مخدر، 

 خود را نشان داد. ،اینجا قانون سوم ،م. در حقیقتکوچک برداشته بود میگا
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 سوم:سوم: قانونقانون 

  شودشودمیمیراه نمایان راه نمایان   ،،با حرکتبا حرکت  ""

  ""رکود برهیچ موجودی جایز نیست رکود برهیچ موجودی جایز نیست   
با حرکتهایی که من انجام داده بودم بهرحال راه تا حدودی نمایان شده 

زیر بدست آمده  ۀت ادامه را نداشتم، البته با تفکر و حرکت، نتیجأاما جر ؛بود

 بود.

 آن بطور زانمیو مقدار و  ، تنظیموعده 6 برایمواد مصرفی  زمان (3

 گرم( 6)روزانه .، تعیین شده بودنسبتاً دقیق

وعده  7تبدیل به  ،وعده در روز 6مقدار ،با یک تفکر و حرکت ساده (7

گرم  7گرم  به  6زان مصرف روزانه از مین طور میو ه ه بودشد

 تقلیل یافته بود.      ،مصرف مواد ،قتقیـ. درحه بودرسید

 

ساعت رسید که  6/4ساعت به  7از  مصرف زمانیِ ۀفاصلمرحله، در یک 

 باالتر رفت. ،تحمل بدن در این مرحله ۀنقط

تاریک من نسبت به اعتیاد به  ۀنقاط روشنی را در اندیش ،این دو حرکت

ز دست داده بودم، چه تقریباً همه چیز را ا ،وجود آورده بود. در سالهای گذشته

چون از یک  ؛کفایتی خودم، که البته کامالً طبیعی بوددر اثر سهل انگاری و بی

های رفت و چه در اثر سوءاستفادهمیبیش از این انتظار ن ،بیمار مواد مخدر

ن دلیل همی دانستند من معتاد هستم بهمیچون  ؛حتی نزدیکان خودم ،دیگران

 کردند.می ز منا ها راحداکثر سوءاستفاده

 بودم  رفته به زیر صفر دیدم ومیبسته   خودم بر روی  دربها را دیگر تمام 
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 تاریکیها قرار داشتم. ۀترین نقطدر پایین ؛توان گفتمیو 

یکران تاریکیها را ـکه دریای ب وجود داشت کوچک نور ۀها یک روزنـتن

و آن مراد و  رساندمیخودش را به من  ،شکافت و در اعماق این ظلمتمی

 آمدند.مییک یا دو بار به مالقات من و همسرم  ،استادان من بودند که در هفته

از اعتیاد من و عمق تاریکیها کامالً  ؛سردار و استاد ما سیلور ،البته مراد ما

سالی بود که  7آوردند وحدود میبا اطالع بودند، ولی هرگز به روی خودشان ن

 آغاز به تابیدن نموده بود. ،ما ۀزد نور معرفت آنها به کالبد یخ

مطالبی را در مورد  ،به صورت سربسته ،هر چند وقت یکبار ،در گذشته

اید ـش ،بارتیـه عـا بـدم و یـشمیگفتند و من اصالً متوجه نمیا ـه مـتیاد بـاع

ام و به تا اینکه وقتی دیدند من یک قدم برداشته ،خواستم متوجه بشوممین

موضوع  یکبارهسامان دادن هستم،  اعتیاد خود در حال سرواوضاع و احوال 

کردند، بلکه به صورت میالبته باز هم مستقیماً اشاره ن ؛های آنها عوض شدبحث

 گفتند که با هم با آنها آشنا خواهیم شد.میسخن  ،تمثیل

 

 11/11/57  

د گذرمیوسامان دادن به مصرف مواد من سر ۀروز از برنام 75اکنون تقریباً 

وضعیت را ثابت  ،روز 75دراین  این بود که؛ تنها تالشی که به خرج داده بودم و

 کردم.میمواد را مصرف  ،وعده 7نگه داشته بودم و در هر روز 

مالقات  را سردار ،مراد خود 33/37/46بهرتقدیر امروز پنج شنبه مورخه 

دم برای اینکه البته خو ؛نویسممیدقیقاً سخنان ایشان را  ،نمایم و در زیرمی

آنها را م گاهی مجبور ،مفهوم واقعی سخنان ایشان و یا استاد سیلور را درک کنم

 مطالب ،تفکر نمایم و هر بار با تفکر ،بار بخوانم وگاهی چندین ساعت ندینـچ
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 شود.میای برایم کشف تازه

رویم و یا ایشان میشب است که به مالقات ایشان  38تقریباً ساعت  اکنون

 ،نماید. اینکمی بحث را آغاز ،با نام خداوند شهمیه سردار .آیندمیدن ما به دی

های راوی گفته اچون م ؛نویسممیکاست  و های ایشان را بدون کمعین گفته

 م.یدهمیانجام ن ،م، هیچ دخل و تصرفی در متن گفتاریایشان هست

 

  11/11/57  سردارسردار  

  را بکشید !را بکشید !  ییلنگر کشتلنگر کشت                          

   الرحمن الرحیم الرحمن الرحیمبسم اهللبسم اهلل
 رزندانم، ما خوب هستیم، انشااهلل شما هم خوب باشید،ـلیکم فـالم عـس

دانم که در شرایط چندان مساعدی نیستید؛ باشد، زمان در حال عبور است می

 کامالً واقف هستیم. هااین حالتما بر ،آیدمیپیش  که مسائلی برایو

ای مانند پرندهگاهی ان بینید، انسمیمادی چنین است که عد حیاتِ در بُ

گاهی با یک  و بیندمین روزنه میکشتی سوار است و دنیا را ازه یک است که بر

اندیشد که حتی بلم را به پرواز درآورد و میرود ومیبلم کوچک تا بیکران 

 کند.میفکر ن ،ماند و به علت و معلولهای آنمیزمانی در جائی 

ان آبهای پرتالطم، اسیر میاما در  ؛بدهدداند که باید مکان را تغییر مینیک 

 شود تا به خشکی برسد.می

 ،باید به نیروهای درون خود ،همچنان ادامه دارد و در این مقوله ،طوفان

 ت بگیرد.فکر کند و از قدرت آنها قوّ

 ۀخفت بایستی خوب جوانب امر را در نظر آورد که چگونه ازنیروهای الهیِ
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 سود جوید. آب،از گیر  ،ددرون برای آزادی و رهائی خو

 ،به جای خود استنهاده  میتوسط حق تعالی در وجود آد که باید از آنچه

 برای آینده. خواهیم بود میمعل که قراربدهیماستفاده  مورد

های بهتر، وسعت عمل بوجود آورید و برای کشتی خود که در اندیشه

 نوعی دیگر باشید. ،حیات در آن است هستی و ادامۀ ۀالزم

 آب بکشید. از اما لنگرکشتی را ؛ابتدا مشکل است ،دانید که کارمی

شود، ما هم میآغازی تازه برای جان بخشیدن  و بیکران شروع حرکت در

و  نمائیممیخود  قبلبعضی اوقات سفری کوتاه به  ،ایمکه در کنار جویی نشسته

 نمائیم، تالش بنمائید.میحیاتهای خود  ۀیادی از هم

 دگی؛ مانند مثلثی است سیاه که گاهی از زوایای آن کشیده ـذرگاه زنـگ

شود راحت عبور کرد و میآن   میآید؛ اما از تمامیشود و شکلی دیگر پدید می

 توجه ننمود. به کشاکشهای متعدد آن،

نماید، امکان بخشید. باید بگوئیم میشود به آنچه غیر ممکن میبه عبارتی 

تأثیر نیستیم، از خواستهای بی درآن ما، خودِ آیدمیسر ما  هدر آن چه بقدری که 

 ماست وقدری مأخوذ به آدابِ گذریم، بدون اینکه بدانیم از آنِمیمشروع خود 

 ،نماید که بیشتر اوقاتمیتأخیر ایجاد  ،مسئولیتهای ما ۀخویشیم و این در ادام

 قابل جبران نیستند.

انیدیم و با شما است که طبق فرمان به عرض شما رس ،آنچه الزم بودما  

 بدهید.ن جهت را مورد نظر قرار میکدا ،ادامه در

 ور،تهّ اما وقتی ؛دانیدمیمعنای جنگ بدون کشته و خونریزی را خوب 

 دیگر است.ای کامالً به گونه ،محاسبات صحنه ،مطرح باشد

 و خسته بودن برسد؛ اما این میهر دو ممکن است در مدت زمان به ناآرا 
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 که؛ دانیدمیرا خوب 

یعنی سلب مسئولیت از  ؛دادنمسئولیت به خداوند  ،درمسائل حیاتی

که در این مقوله، تکلیف معلوم نیست که چه کسی باید به فرمان  ،است خویش

 .لهییا ا میبرسد؛ آد

پردازیم، فرمان  میاجراست، ما به تردد  ا قابلـام ؛تـشکل اسـدری مـق

 تفکر و اندیشه و انجامبی ،انی و غیرمأموری همغیرفرم اتِیاما در ح ؛گیریممی

 ،ضروریات جزء ،حالتهای خاص، خودِ انجام کار درعدی زیرا در هر بُ ؛نیستیم

عمل نموده که آنچه  ،نقصشود. خداوند برای خلق انسان، آنقدر بیمیمحسوب 

ی تعالای از وجود باریهرساند. پس ما هم که ذرّمیدر عمل به انجام  ،گویدمی

 باید به همان اندازه در تفکر و عمل، دقیق عمل کنیم.  ،هستیم

 تا هم خود و هم خداوند از ما راضی باشد. ما باید برویم. 

 خداحافظ.

سخنی  ،من اعتیادِ راجع به ،روشن طورـب، ردارـباز هم س ،لسهـن جـای در

احساس کرده بودم؛  مینشدم. شاید ک ،نگفت؛ و من هم، چندان متوجه مطلب

 ،نکردم که مسئله فکر ،ن دلیلمینده نبود. به هکروشن و پوست سخن، ولی

از این  هم اهیمک ینویسم و شاید میرا  بکه مطلاما امروز  ؛اعتیاد استمسئلۀ 

 دهم.میشوم و توضیح میمتوجه  حاال مطلب را ،جلسه گذشته است

کشتی، شود و میانسان است که سوار کشتی تمثیل پرنده، خودِ احتماالً 

 فیزیکی انسان است. جسم یا کالبدِ 

در دام  او های جسملو سلو نسانافتادن کشتی در، گیر طوفان، قرارگرفتن ا

 ممواد مخدر یا درگیر شدن با هرگونه مشکل دیگر است. جسم انسان در دا

خواهد خود را رها سازد و میاست و  احاطه شده ،اعتیاد است و از همه طرف
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ها ردهد که انسان، میاجازه ن ،اما فشار آب و طوفان ؛رساندکشتی را به ساحل ب

 خرب اعتیاد روی ساختار جسم انسان(.شود )اثرات م

یم، ئی رهائی، بایستی به خود متکی باشیم و از قدرت درون، استفاده نمابرا

آن را بیدار  میفته است. ما در سفر به آراخکه بسیار عظیم؛ اما قدرت و نیروئی 

بارۀ دوزنده شدنِ  ۀو بیدار شدن این نیرو، در هر انسان به منزل خواهیم نمود

بنا  میسد مستحک ،آنرا مهار کنیم و جلوی آن اوست. ما باید با تمام قدرت

ه شده، رذخی ن از این انرژیِوجودما رالزم برای آبیاری شهنمائیم تا در شرایط 

 بهره ببریم.

را خود باید بپذیریم و با گرفتار شدن در دام طوفان )اعتیاد(  مسئولیتِ

دی حن مسئولیت را به گردن اـایم و ایردهـود کـه خـدانیم کـب ،هامتـمال شـک

 را کنار بگذاریم. مگرهانیندازیم و اگرها و 

از بیرون نباشیم؛ چون برای درمان ای نتظر هیچ معجزهمما بایستی بدانیم و 

د ما باعث شویم تا معجزه ای رخ نخواهد داد؛ مگر آنکه خواعتیاد، هیچ معجزه

 بیاید و خواهد آمد. به سراغ ما

 و نکنیمخداوند واگذار  ۀمسئولیت درمان اعتیاد خود را به عهد ،به عبارتی

 حرکت را آغاز نمائیم. ،در صورتی خداوند به ما کمک خواهد کرد که خود

درست، هم معجزه رخ ، ایمان کامل دارم که با حرکتِ من به این مسئله

 و کند. برای من این معجزه با کمک خداوندمییاری  ،خداوند د و همدهمی

 رخ داد. ،حرکت خودم

دون حرکت خودمان این مسئله را برای ما ـخداوند ب ،خواهیمـاما اگر ب

 دبستان، دائماً خودش برای معلم حساب ؛که این است ثلـحل کند، درست م

  مسائل، هیچ تالشی برای حلحل نماید و خود شاگرد  ها رامسئله ،ش آموزاندان
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 انجام ندهد.

 کردیم کهمی شاید زمانی که شاگرد دوم یا سوم دبستان بودیم، چنین فکر

معلم  ؛گفتیممی خودش مسائل را برای ما حل نماید و ،شود که معلممیمگر چه 

زیرا در آن زمان   خوب و مهربان کسی است که این کار را برای ما انجام دهد،

 خودمان، آگاهی نداشتیم. طمسائل، توس به لزوم حل

فرزند شما  کنید؟ حاضر هستید معلم حسابِمیچنین فکر  ،آیا امروز هم

 جای فرزند شما حل نماید؟ ه ل حساب را خودش بئتمام مسا

 حتماً خواهید گفت: خیر 

 آگاهید. ،چون امروز ؟ چرا

هایی انجام سئولیتها به خداوند، فقط از طرف انسانـردن کلیه مـذارکـواگ

 ورند. غوطه ،هنوز در ناآگاهی ؛مان شاگرد دوم یا سوم دبستانه مثل گیرد کهمی

 دانیم که اگر شاگرد، اقدام به حل مسائل نماید، میولی این را هم خوب 

 نماید.میرفع اشکال  هم گیرد ومیقرار  مورد حمایت معلمهم 

ه حل ائی که اقدام بن رابطه هم، بین اهلل و انسان برقرار است. آنهمیه

 گیرند.میاهلل، قرار  یتِنمایند، مورد حمامیمسائل 

سازترین رسیم که یکی از مهمترین وسرنوشتمیاکنون به قانون بعدی 

 نزدیکتر باشد. ،پیدا کردن راهی است که به حقیقت ،باشد و آنمیقوانین 
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  قانون چهارمقانون چهارم::  
    ::استاست  چیزچیزحقیقت در دو حقیقت در دو کشف کشف رمز و راز رمز و راز ""

  ""نماید.نماید.میمیآنچه برداشت آنچه برداشت   ؛؛دومدومی؛ یافتن راه و ی؛ یافتن راه و یکیک  

ت آن بیشتر میدهیم تا به اهمیادامه  ،در اینجا بحث را روی پیدا کردن راه

انسانهای زیادی که قربانی  بسا است. چه میزیرا مسئلۀ فوق العاده مه ؛پی ببریم

اند. رفته اشتباهراه را اند و یا یدا نکردهپ به این دلیل که راه رافقط  ؛شوندمی

اند. آنها از هیچ تالشی فروگذار که قربانی شده کسانی هم هستند هستند و بسیار

اما فقط در اثر انتخاب  ؛نداهبودهم  یم و با کوششهای مصمّانسنو ا نداهنکرد

 ند. اهوسایل نابودی خود و دیگران را فراهم نمود ،غلط

پیدا  ،اعتیاد خود اندرمبرای را حتی بعضی از انسانها که راه حل نهایی 

ن انسانها اراده ـتوانید بگوئید ایمین ،نداهزدودکشی خت به سند داهکردـن

اما جسم آنها از تعادل  ؛نداهفوق العاده قوی هم داشت ۀ، چرا که اراداندداشتهن

نه بیمار روحی و  ،میبودند، بیمار جسطبیعی خارج شده بود و آنها بیمار 

نقش موثری  آنهاتر، در تمام زندگی صحیح ا نکردن راهِو این مسئلۀ پید .روانی

اند و به خیال های گوناگون شدهوارد دستهکه ی یانسانها بسیار . چهاشته استد

در  ،رفتندمیخود به مرغزار  رراه درستی انتخاب کرده بودند و به فک ،خود

 ،از کار دند که کارمیو موقعی فه ه سر از مسلخ در آوردند و نابود شدندکحالی

 گذشته بود.

 باشد.می هاترین مسئلهمهمترین و اصلی یکی از ،یافتن راه ؛بنابراین

 آید و همه چیز رامیو اندک اندک جلو  میبه آرا ،اعتیادکه  دانیدمیخوب 

محکمتر داشته باشد زودتر به  ۀاراد ،کند. هرچه انسانمینابود  ،سر راه خود در
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که شنا بلد نیست میآدشود که شناگر است، میق رغافتد. در دریا کسی میدام 

تر نرم ،تر و از آبسخت ،شود. ما از سنگمینوارد قسمتهای عمیق دریا اصالً 

ریزد و میروی سنگ  ،قطرههرقط ،خود مینرآب با خصوصیت  نمیاما ه ؛نداریم

 نماید.میآنرا سوراخ و یا آنرا متالشی  ،در نهایت به مرور زمان

 که هر چه را کند و شخصیت و ارادهمیستفاده ن روش امیاز هاعتیاد هم 

تمام  رتالش ازپاراده و  انسانهای با ،ان خودمیآورد. ما درمیباشد به زانو در

دانشجو و  ،پزشک و کارمند گرفته تا استاد دانشگاه از ؛داریم را طبقات جامعه

 ،باز دارنده در دام نیروهای تخریبی و ههم د،باسواد و بی سوا ،شخص عادی

 اند.اند و تاکنون راه رهایی را نیافتهگرفتار شده

 ممیصـت هم برند و بارهامیسانها از اعتیاد خود رنج ـسا این انـه بـچ

 ،آراسته شده ئیزیبا ساند خود را از دست این عجوزه که به صورت عروگرفته

اما باز هم  ؛انددهنموهم اقدام به ترک  ،شکان ترک اعتیادپززیر نظر  و رها نمایند

 ؟چیستلت ع هداند کمیند. چرا؟ کسی ابه اعتیاد خود برگشته

خودخواه هستند. اما  ،اند، مشکل روانی دارنداراده نداشته :گویندمیهمه 

 درست نیست. هااین جواب

ای اینجا به گونه در الزم به توضیح است که ممکن است بحث وسخن ما

 کنیم!میداریم از اعتیاد و یا از معتاد دفاع  این طور تعبیر شود که که باشد

ه خواستار رهایی است و هر چه کما از شخص معتادی طور است! نیبله هم

یک برچسب به هر فرد  زدن چون با ؛کنیممیدفاع  ،یابدمیکند راه را نمیتالش 

گردد. و آن هم معتادی که میحقوق اجتماعی محروم  ۀکه معتاد است او از کلی

نکرده  برای رهائی پیدادام اعتیاد خالص شود، اما راهی  سعی کرده از این بارها

 ،شوندمیرد هم جمع ـگ ،تیادـرک اعـتخصصین تـه مـها کزگردمی است. در اکثر
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آنها  و اینکه در پایان جلسه با نثارکردن مقداری فحش و ناسزا به افراد معتاد

اراده ندارند با  و معه هستندانگل جا و تعادل روانی ندارند، خودخواه هستند

 دهند.میپایان  ،خود ۀصلوات به جلس و سالم

 بدهد که:الها را تاکنون شده است کسی پاسخ این سؤ

 لیو ،کندمیرا تحمل ین بار تمام سختیهای ترک چندچرا شخصی  -3

 ؟ آوردمیپس از مدتی دوباره به اعتیاد رو 

 لیو ،کندمیه را تحمل چرا شخصی تمام اهانتها و حقارتهای جامع -7

 حاضر نیست از اعتیاد دست بردارد؟

ست از اعتیاد دست ـشود و حاضر نیمیطرد  ،چرا فردی از خانواده -4

 بر دارد؟

کند و تمام چرا شخصی در مراکز بازپروری معتادان، ترک می -7

 آورد؟کند و دوباره به اعتیاد خود، روی میسختیها را تحمل می

خود را از دست بدهد، اما  ۀر است تمام سرمایچرا شخصی حاض -6

 یست از اعتیاد دست بردارد؟نحاضر 

چون  ،در نهایت ،های گوناگونکرپس از تچرا شخصی  ؛و در آخر -5   

  زند؟میدست به خودکشی  ،تواند ترک اعتیاد کندمین

 چرا؟

 !ها چرای دیگردصها و ده ،نطورمیو ه

ارادگی، خودخواهی، بیماری روانی، یببه دلیل  دهید:میحتماً پاسخ 

 نوع از آنهم ،بیماری به دلیل :گوییممیما  اما و..؛ نفسبهعتمادا ت، عدمحیوانیّ

 .میجس

 است سوارکار ۀمانند رابط ؛انسان روان یا جان انسان با جسمِ ۀچون رابط
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 با اسب.

 جسم انسان. ؛و اسباست  روح انسان ؛سوارکار

 ، جسم اوست.اسب ان وسروان ان ؛سوارکار

خری لنگ و بیمار ، اما مرکب او ؛ماهر قابل و یاگر سوارکار، سوارکار

و حرکت بینیم میهر دو را یکی ، مرکب و سوارکار ما باشد، آنوقت چه؟ چون

دانیم، در میر اـکوارـرادها را از سـمام ایـت ،ها بسیار کند و غیرمتعارف استـآن

نگ لاما اگر مرکب او که خری  ؛ر استصورتی که مرکب او خری لنگ و بیما

آنوقت قدرت و نیروی  ،رددـگ وارـهررکبی ـعالجه شود و تبدیل به مـاست م

این موضوع را بیشتر خواهیم  ،البته در آینده ؛مرکب و سوارکار را خواهیم دید

 شکافت. 

 در اینجا الزم است معنی لغوی اعتیاد و ترک را مورد بررسی قرار بدهیم.

 ۀدنوااخ ازقوی است که  هایرپیرامون مخد ما بحث ،بخش این البته در

مرفین و غیره. این مواد  ،شیره، سوخته، هروئینخود تریاک، تریاک هستند مثل: 

 اثر ،مورد استفاده قرار گیرند، روی ساختار و سیستمهای جسم ،به هر طریق

 گذارند.می یقابل توجه منفیِ

رس و ـنگ، گـرس، بـیش، چشـثل حـفتر مـعیـض هایخدرـرنه مـوگ

که فعالً  طلبندمیبحث دیگری مدیگری هستند و  ۀمقول ،آنها هایخانوادههم

ن روش میهتوان از میآنها هم  یبرا گرچه .گنجدمیکنونی ما نبحث  مقولۀدر

در  آنها از دراز مدت ۀدمواد مخدری که استفا ۀکلی همچنین اما .استفاده نمود

 آنها نیز از عدم استفاده و گذارندمیبجای  مخربی راث ،جسم ساختار فیزیکیِ

 مشروبات الکلی. حتی د؛گنجمیدر بحث ما  ،ریزندمیتعادل جسم را بهم 
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ه گوننمائیم تا مشخص شود اعتیاد، چمیاکنون به فرهنگ لغت مراجعه 

معین،  دکتر محمد نگ لغتِـد و در فرهمینگ عـشده است. در فره معنی

 :گونه آمده استاین

 عادت کردن، خوگرفتن  =اعتیاد

که البته ما این معنی را برای مواد مخدر قوی قبول نداریم. ما اعتیاد را 

 :کنیممیاینگونه معنی 

آورد. که البته این امر میبیماری است که خود شخص آنرا بوجود  =اعتیاد

ایت ـحک ،دو از ناآگاهی شخص هر ،دانسته صورت گیردـچه دانسته و چه ن

 .کندمی

یا هر موجود از  نسانحیاتی اخارج شدن بعضی از سیستمهای  =اعتیاد

 .تعادل طبیعی

چه  پنهان و چه ،مختلف جسم انسان سیستمهایاز کار افتادن  =داعتیا

 .آشکار

 :حال ببینیم ترک چه معنی شده است

 واگذاشتن، ول کردن، دست برداشتن از کاری یا چیزی. =رکـت

ربازی، ـوتـبماربازی، کـق :ثلـسائلی مـرای مـرک را بـمعنی ت نجاـدر ای

مثل  ،شوداما موقعی که برای اعتیاد مطرح می ؛زدن و امثالهم، قبول داریممسواک

 ، بلکه؛دیگر این معنی را قبول نداریم ،ترک اعتیاد

 ، شفا یافتن، بهبودی حاصل کردن.شدن معالجه =رکـت

تر یم، منطقیئنما فـتعریاینگونه  رگنابراین ترک )درمان( اعتیاد را اـب

 است:
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 یند زمان یارآـف هـوجه بـا تـبیماری ـوع بـک نـی ۀعالجـم =یادـدرمان اعت

 ،خود طبیعی ۀای حیاتی جسم و روان که ازچرخبازسازی سیستمه اندازی وراه

 اند.خارج شده

ترک  نمائیم چگونه آنهائی که اصطالحاًمیمشخص  ،اکنون با یک مثال

ترک اعتیاد را  یاند. حال روشهااند، به اعتقاد ما اصالً معالجه نشدهاعتیاد نموده

یرد و تاکنون هم گمیکه امروزه در بهترین کلینیکهای جهان مورد استفاده قرار 

 دهیم.میناموفق بوده است مورد کاوش قرار 

ساختار یک سلول کمتر از ساختار یک شهر  یمدانمیبا توجه به اینکه 

نمائیم و سلولهای میک شهر بسیار بزرگ تشبیه یانسان را به کل جسم  ،نیست

 دانیم.میجسم انسان را ساکنان این شهر عظیم 

بسیار دارد و هرکدام به  را در نظر بگیرید که ساکنان مییظشهر ع ،حال

وظایفی مشغول هستند. هر روز موجودات و عناصر مختلف در گروههای زیر 

 مواد مخدر(مصرف شوند. )میرد این شهر وا ،به صورت یک کارناوال شادی

  دارند که با گستر قرارساقیان باده ،ش این کارناوال شادییپیشاپ در (3

کنند تا می شهر، آنها را سرمست مخصوص به ساکنان دادن معجونی

 یت نکنند.ؤاند، رای ویرانی شهر آمدهرعناصر مخرب را که ب

 که برای تخریبارند ها و کرمها قرار ددر صف دوم، گروه موریانه (7

شوند. البته در میوارد شهر  ،چوبها و آنچه از چوب ساخته شده

 کمال استتار.

گروه موشهای صحرائی برای ویران کردن شهر وارد در صف سوم،  (4

  شوند که با زدن تونلها و نقبها در زیر ساختمانها باعث ویرانیمی

  ،ند که ساکنانستـلبس به لباسی هـشوند. این گروه هم به ظاهر ممی
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 دهند.میآنها را تشخیص ن      

 گروه ملخها برای از بین بردن محصوالت کشاورزی. (7

 ،غذایی در صف پنجم موادکردن گسها برای آلودهمگروه حشرات و  (6

و اصالً  مست هستندرس ،وند که ساکنانشمیرد شهر ازمانی و

 نمایند.میتوجهی به آنها ن

 ری وارد شهـوداتـوجـم ،شمـصف ش در اـی گروه آخر و باالخره در (5

 آالت،ن نمایند که در آهمیوادی را با خود حمل ـکه مشوند می

جاد ـای ،رقـهای بـدکل ها ومـیـاز و سـهای گهـولـهای آب، للوله

 نمایند.می تخریت

شوند می وارد شهر ،هر روز این موجودات و عناصر از یک دروازه ،حال

هستند. البته معجونی را که ساقیان به مردم  رگستبادهساقیان  ،که در صف اول

دهند چند ساعتی بیشتر اثر ندارد و همزمان که ساکنان شهر به خوردن میشهر 

شوند میصحنه مشغول و سرمست هستند، عناصر مخرب وارد  ،باده یا معجون

ینجا یک اشوند، در میو پس از ایجاد تخریب از دروازه دیگر این شهر خارج 

گیرد و آن این است که به محض اینکه میعبده بازی بسیار جالب انجام عمل ش

نمایند و برای میساس ـتخریب را اح ،ساکنان این شهر ،سرمستی باده تمام شد

خریب را تا تشوند میخواستار باده و یا معجون  ، دوبارهجلوگیری از تخریب

ز مدتی این پس ا ؛تساجن میازی هنکنند. قسمت اصلی این شعبده بساس اح

کند و میکند، درست مثل کسی که دندانش درد میحالتی عادی پیدا  ،سرمستی

کند که این مینماید تا دردش ساکت شود وتصور میفاده داروی مسکن است

ل دندان درد با خودش است و ـصورتی که دلی در نماید،میمعجزه  ،مسکن

 تواند درد را معالجه نماید.مین
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 گذرانیم: می این شهر را از نظر ،سال 6از گذشت  ساکنون پ

اند یا ورده شدهـها یا خوریانهـط مـهر توسـوبهای این شـمام چـت -

 اند.خالی شده ،اند و یا از درونیدهسپو

ی توسط موشها ایجاد گردیده است که یساختمانها حفره هاتمام  زیر -

 شوند.می ساختمانها ویران خالی شدن زیر پیِ اثر ها درخانه ،هر روز

 تمام محصوالت کشاورزی توسط ملخها نابود گردیده است. -

 اند.ذاها توسط مگسها آلوده شدهغ ۀماندباقی  -

 اتصالی دارند. ،نگون شدن تیرهای برقرتمام سیمهای برق به علت س -

 .اندشدهو نشت گاز وآب  دگیز زنگدچار  ،های آب و گازتمام لوله -

آنهم شهری که به یک ویرانه  ،یمئنما داماق خواهیممینجات شهر اکنون برای 

 رکم این شهاحنون یا ساکنان و کتبدیل و تمام تأسیسات آن منهدم شده است، ا

خواهیم ساکنان این میاند و یا به زور خود شده رمتوجه نابودی و ویرانی شه

 رهـخواهیم این شمیه زور بشهر را از مصیبت نجات دهیم. در شرایطی که 

ای به خود ساکنان و حاکم آن عالقه جات بدهیم وـابودی نـن زرگ را ازـب

فعالً  ،در امنیت و شکوه و اقتدار الزم هستند کنندمینجات شهر ندارند و خیال 

ن شهر از وضع باطنی خود مطلع یاول که حاکم ا اما در حالت ؛سخنی نداریم

ار رهایی نماید و خواستمیی شهرش اقدام و اعالم کمک ایشود و برای رهمی

. البته این دقیقاً مثل آن است که شخص شودمی است ببینیم چگونه برخورد

ازچنگال اعتیاد رها شود و به وضع گیرد میم میتص ،بیمار یا به قول عموم، معتاد

 تـبدیل جسمش شیده است وآنرا چ منافعو ون زیانهاـچ ؛خود سروسامانی بدهد
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 ن است.ویران شد ای شده و یا در حالبه ویرانه

تقاضای  ،اعالم آمادگی نموده و برای شهر ویران خود ،اکنون حاکم شهر

کند. درست مثل آنکه بیمار به متخصص ترک اعتیاد و یا به نزدیکانش میکمک 

خواهند کمک نمایند به دو مینماید. در اینجا آنهائی که میمراجعه  ،برای معالجه

 شوند.میتقسیم  ،گروه عمده

 ه معتقد به قاطعیت، سرعت عمل و خشونت هستند.گروه تندروها ک (3

 گروه متعادلها که معتقد به مالیمت بیشتری هستند. (7

وارد نشود،  یچکسـه را ببندید که دروازه شهر :گویندمیگروه تندروها 

 بسیار عالی! .نه معجون و نه تخریب

 ۀمرتبه دروازشود. ما نباید یکمیاینطوری ن :گویندمیاما گروه متعادلها و

اگر یکمرتبه قطع  و اندعادت کردهساکنان شهر به معجون  شهر را ببندیم چون

 آورد.میمشکالت متعددی به وجود  ،شود

نترل قرار ـحت کـهر را تـدروازه ش ،روز 78روه برای مدت مثالً ـن گـای

گذارند تمام کارناوال وارد شهر شود و از ورود مقداری میدهند و هر روز نمی

مثالً  دهند و در روزِمیکنند. این عمل را هر روزه ادامه میوگیری از آنها جل

 دهند.میدیگر اجازه ورود به هیچ کارناوالی را ن ،ششم و یا بیستم

بی ضرر کنند و ظاهراً میالبته در این مدت از معجونهایی که خود پیشنهاد 

 ایی و غیره(میدهند. )قرصهای شیمیاست به ساکنان شهر 

آزمایش  ،دهندمیخود انجام  ۀه هر دو گروه پس از اجرای برناماما کاری ک

کنون اگر گویند، امی رن است که به حاکم شهیاست و آن ا رخروجی این شه

وجی شهر رمخرب از دروازه خ مشاهده نمائید هیچ کدام از اعضای این کارناوالِ

ی است که همان کاردقیقاً شما امن است و این  رشوند، بنابراین شهمیخارج ن
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آزمایش ادرار  :گویندمیدهند و به شخص میمتخصصین ترک اعتیاد انجام 

شما دیگر معتاد نیستید و آزمایش منفی به  ،اگر پاسخ آزمایش منفی بود ،بدهید

بسیار مهم در این است که  ۀولی نکتبهبودی و معالجه شخص بیمار است.  ۀمنزل

شده است و نوز آشفته و معالجه بیمار، هن این شهر هنوز شهری ویران و جسمِ

پذیرد که تمام ویرانیهای شهر از نو ساخته شود و میموقعی صورت  ،معالجه

گرنه ترک اعتیاد با  اندازی گردد ومطلوب راه یکلیه تأسیسات آن به نحو

امری قراردادی و صوری است و انتظار داریم که شخص  ،منفی ادرارآزمایش 

دوباره به معجون و  ،تعجب هستند که چرا شخصولی همه م ؛بهبودی پیدا کند

 برد.مییا مواد پناه 

او اصالً معالجه نشده است و تنها راه سالمتی خود را  ؛پاسخ روشن است

کند همه میشود، تصور میداند، چون وقتی سرمست میاستفاده از آن معجون 

 چیز در امنیت است.

 اکنون باید بدانیم:

 متفاوت هستند  کامالً ۀمقول دو ،ودکردنواقعی بودن با واقعی وانم
توان یک شبه ساخت، میدرحقیقت یک شهر ویران و بمب باران شده را ن

قادر به ساختن آن هستیم. حتی بهتر از روز  ،ریزی و زمان مناسباما با برنامه

ختن دوباره شهر خود اویران قادر به س ک شهرِیساکنان  هاولش. همانگونه ک

م و ساختن سیستمهای میسم انسان یعنی سلولها هم قادر به ترهستند، ساکنان ج

خود هستند، مشروط به این که زمان و شرایط الزم را در اختیار آنها  ۀاز کار افتاد

هفتاد تخم به  ،قرار بدهیم. در فرآیند کشت گندم در شرایط مناسب از یک تخم

 دهقان و گیردیمماه صورت  3، که این عمل در طول مدت تقریبی آیدمیوجود 

 را خود نماید، بقیه کارمیاظت ـسازد و از آن حفمیمهیا  فقط شرایط مناسب را
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 دهد.میگندم انجام  ۀدان

ر آنها متفاوت فقط فرآیند زمانی د ،یکسان هستند ،ارهای طبیعتتتمام ساخ

گیاهان، حیوانات و انسان هم ساختار  در آنها نقش  دارد. است و گذشت فصلها

 نیست. جدا ،قاعدهاز این 

 مایل به درمان اعتیاد ،البته روی سخن ما با کسانی است که با تمام وجود

اند. افرادی که خودشان هیچ راه حلی پیدا نکرده ،هستند و برای رهایی خود

تفکر  ۀتکلیف آنها روشن است، زیرا هنوز به نقط ،دوست دارند معتاد بمانند

 اند.الزم نرسیده

اند دی هستند که همواره خواستار درمان اعتیاد خود بودههدف ما تمام افرا

اند و در اند ولی باز هم ناموفق بودهو تمام سختیهای ترک را بارها تحمل نموده

اعتیاد وجود ندارد،  درمانحلی برای یچ راههاند که جه رسیدهیآخر به این نت

اند. به سابق نبودهآدم  ،چون زمانی که اصطالحاً ترک اعتیاد نموده بودند، دیگر

 ۀهم ،تعادل طبیعی و فیزیکی آنها برقرار نبوده است. به اعتقاد ما ،عبارت دیگر

 دچار اشکال گردد، روح ،و فیزیکی است. زیرا هر قسمت از جسم میاینها جس

مثل یک سردرد ساده و یا استخوان درد و یا هر درد  ،شودمیروان هم آزرده و 

 ری و برعکس.گدی
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د حافظ شیرازی که او حافظ ود بی پایان به خواجه شمس الدین محمّدر

 چقدر زیبا و محکم گفت:که است از حافظان اهلل 

به مفهوم عبور از جهان فیزیکی و دیدن جهان  فلک را سقف بشکافیم،

بند خود، سخن شکافتن المکان و طرحی نو است و درود به هاتف که در ترجیع

 گفت: نینسقف فلک را چ

 ان بینیمیای که بشکافی آفتابیش درههر ذرّ دل

 از مضیق جهات درگذری وسعت ملک المکان بینی                            

را  میاما مفاهیم عظی ،طلب بصورت شعر آمده استمدرست است که این 

مگر معنای آن، بداند که  ؛اید که باورش کار هر کس نیستمنمیبا خود حمل 

 آن چیست.

 میدرون خود بنگریم و تما ۀما اگر در جسم بودن به هست :ل سردارو به قو

عد خویش دست بُ به جهان هستیِ ؛خوب بشکافیم ،میآن را از لحاظ امور عل

به مرکزیت آن، که بخار هستی است توجه مبذول  متوانیمیایم و بدون مانع یافته

 داریم.

ه باشیم که این گر اینکه فقط مال و جاه و مقام و منصب را طلب نمودم

 موافق نیست. ،اصالً با تفکر انسان واقعی

به جهانهای  ماندمیدر صورت دوم، یعنی توجه به بخارها وهر آنچه باقی 

عد خود و خواهیم توانست به مجهوالت بُ ،خواهیم برد و به کمک عقلدیگر پی

 پی ببریم. ،خارج از جسم ۀبه هست

 ؛آیدمیدرن است که به تصورجهانهای مختلف به قدری متنوع  هستی در

 دور از باورهاست. ،ن علتمیبه ه

 ایم.ای از آن را لمس ننمودههو ما هنوز ذرّ
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  طرحی نوطرحی نو  

مخدرهای  تاکنون روشها و داروهای مختلفی در جهان برای ترک اعتیادِ

صرف آن شده های زیادی مورد کاوش و تحقیقات قرار گرفته و بودجه ،قوی

رک اعتیاد که مشتاقانه خواستار تحتی پاسخگوی داوطلبین  انداما نتوانسته ؛است

 اند باشند.رهایی بوده

 چرا؟

 اکنون سخن یا حرف ما بسیار ساده است، 

 تـوان اسـقش ایـند نـواجه در بـخ       ـت   ان اسرـست ویـپای ب ه ازـانـخ

ک غریق است که خود سالها زیر و بم اعتیاد را یاکنون این سخن، سخن 

رفته و چندین  تاریکیها فرو ۀترین نقطسال تجربه نموده و تا پایین 34دت در م

بار اقدام به فرار از تاریکیها نموده و ناموفق به دام تاریکیها برگشته است تا 

 دوباره به سلول انفرادیش منتقل شود.

ان اقیانوس که بدون دانستن فن شنا به میسخن ما سخن غریقی است در 

نه سخن فردی که تا  ،واهد خود را با شنا به ساحل برساندخمیصورت کامل، 

 شود.میدرون آب نرفته و راه بلد غریقهای اقیانوس هم  قوزک پا

 رها شویم. ،شاید از اقیانوسهای طوفانی ،را یاری بدهد ما دوارم خدامیا

پی درهای پیترک اثر که یکی ازعزیزانش در معتادی است سخن فردسخن ما، 

 سالگی(  43ان باخت. )در باالخره ج

تعادل با  مهندس کشاورزی بود که در اثر خماری و عدمیکی از دوستانم 

 ون رفت و جان باخت.میزیر کا ،اتومبیل خودش

 آنقدر ،پیدرهای پی، در اثر اعتیاد و ترکما ل نزدیکمیکی از فاـهمچنین ی



59 

 

اضر نشد که در آخرین اقدامش برای ترک، حاز اعتیاد و خسته شد ضعیف 

 بزند و جان باخت. دست به مواد

سالگی  78دان ارگ کرمان، در سن حدود میسابق ما در ۀهای محلاکثر بچه

بار  6ل ما هر کدام حداقل میدوستان و رفقای سابق من و فا میجان باختند؛ تما

 اند. چرا؟شه ناموفق بودهمیاند و هترک کرده

زوایای مختلف در برگهای  ما سخنی است که معنی آنرا ازسخن بهرحال، 

ول سفر به مفهوم طکنیم و شما به کمک سایر انسانها در میبررسی  ،کتاب ۀآیند

 خواهید برد.پی ،واقعی آن

 دهیم.میبنابراین ادامه 

روز  3 ،ب است و از فصل زایش یا بهارش 33ساعت  3/3/45اکنون تاریخ 

م در روز تنظیم و سپس گر 6وعده و  6ریزی قبل که گذشته است. همان برنامه

دانم جسم مینمایم و حاال میروز رسیده بود را اجرا  گرم در 7وعده و  7به 

باشد. به مناسبت عید نوروز به خدمت میچگونه و چقدر به مواد نیازمند  ،من

 رسیدیم تا مراتب تبریکات نوروز را به عرض ایشان برسانیم. سردار

 

  8/1/50   سردارسردار  

  شت محصولشت محصولبردابردا                          
 گوئیم.میتبریک  ،عید کهن را به شما و خانواده

 :گوییم به قول خودتانمیهم  سخنان شما را شنیدیم ما

 دانسته باید، لیکن شایسته باید
 رگزاریـکـش و حصول استـرداشت مـال بـدانید سمیمانگونه که ـه



61 

 

 پایان.ب به او که عبادتی است بیتعالی و تقرّازباری

      باشد، با شروع به نتایجیشروع نمائید با تفکر و تعقل از هر جا که 

 بخشد.میخیزی نحاصل چندان محصول ،انجامدمیکه به درازا  رسید. درنگیمی

 .شودمیخرما هم که برروی نخل بماند تکلیف معلوم است چه 

 روع نمائید،شبا آمدن و شروع حیات )بهار( شما هم  

  با خود آغاز شده

کوشش که به  گونه تالش ویا و ابعاد شما آگاهیم. ما با هرواما خوب به ز

نگرید بسیار مینظر داریم. از این که به مسائل به تفکر توافق ،نتیجه برسد

  نیکوست، نظر به آب و هوای طوفانی و سایر مضرات )اعتیاد( نیز داشته باشید.

 وه وقتی نیستمیبا رسیدن شکوفه ها، به 
رفتن مهم است و رفتن و درست راهبینید که راهیماز این ورطه بگذرید 

 ماهر هم بشوید. ۀتوانید حتی یک دوندمیسپس 

ودید با ما تماس گرفتید و این به شما مار نیکوئی نکباید دانست، بسیار 

ای است که مانند سکه ،دهد که بدانید عشق به دانستن و یافتنمینفس اعتمادبه

 جور است.هر دو طرف آن یک

دانیم که توانائی انجام را دارید، پس میبرای شما آرزوی توفیق داریم و ما 

 ل را از دل برهانید و به حل آنها بپردازید که کلیدی باشد برای ادامه.ئخوف مسا

 .خداحافظ
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 روز توقف در یک ایستگاه 75 

روز  64گوید، هرچه خود را پنهان کردم نشد. تقریباً میخدایا سردار چه 

همه  عادی شده و ام و اوضاع کامالًًگرم در روز ایستاده 7روی ایستگاه است که 

کنم، چون اصالً  درمان م ندارم اعتیادم رامیمن تص د است واوفق مر چیز بر

ام که اعتیاد، گنجد. من با خود کنار آمدهمیچنین اعتقادی ندارم. در باور من ن

و یا امتحان و  میی و سرگردرمان ندارد و این کارها هم برای من مثل یک باز

 آزمایش است.

خرما که زیادتر از حد معمول بر درخت بماند  :اما امشب سردار گفت

 ،ای و باید بدون ترسخودت زیاد مانده یعنی در ایستگاهِ ،لیفش معلوم استکت

ت بعدی را آغاز نمائی و آب و هوای طوفانی، دریا و کشتی را هم به من کحر

 یادآور شدند.

ر میبرم، اما فکر درمان هم دیگر به ضمیهاست از اعتیاد خود رنج لاس ،آخر

 تجربیات بسیار بدی از ترک داشتم. ،چون در گذشته ؛آیدمیمن ن

 مییه به آراضام مثل اینکه قاکنون با یک حرکت جزئی که من انجام داده

 ،و توسط سردار و استادان دیگر کندمیدارد بیخ پیدا  ،شود و کارمیجدی 

زیاد هم برای من دلپذیر نیست. آخر مگر درمان اعتیاد شود که میخنانی گفته س

سالگی نزدیک  68دارد؟ آنهم در شرایطی که به مرزمیشوخی بر ،سال 34بعد از 

هیچوقت  ؛نمود این بود کهمیالعاده مهم برای من فوق که اینکتهشوم؟ اما می

ای روشن و نقطه ،ن دلیلمیبه ه گویند.مین سخن ،سردار و استادانم بدون دلیل

جلو برو، حتماً در  و عمل کن توجه کن، :گفتمیکه  بود وجود من در ایجرقه

 .وجود دارد حکمتی ،این کار هم

 :ه بودـگفت، استـادم سیـلور به من سال قبل 4 کـه دـبه خاطرم آم یـکمرتبه
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؟ ما هم درجه زیر صفر عبور نمائی، آیا تحمل داری 58سرمای  زبایستی ا

 کرد. شما برای دوباره ساختنِ؛ ولی باید فکر خواهیممیز آن را نازیادتر 

 ساختمان خود )جسم خود( باید کوشش نمائید تا به آنچه بایستی بشود، برسید.

که من  ه بودهمسرم خواب دید ،همان شب ؛جالب این بود کهبرای من البته 

کنم و خود به میپیاده  ،ینماشینی قرمز رنگ هستم و او را از ماش بر سوار

 ،ان انبوهی از یخ و برف با سرعتمیتانی در سای کوهتنهائی، درون منطقه

ال کردم که؛ ؤس ،ن موردمیاز استاد سیلور در ه ،. یک هفته بعدکنممیرانندگی 

این  :فرمودند ؟چه موضوعی است ،رانی منو اتومبیل درجه زیر صفر 58 ۀمنطق

گفتم دقیقاً چه هست؟ استاد گفت: اگر ما به  .است ل سرما، منظور سختییتمث

ولی  ؟خواهید گفت چگونه ،خودتان را پرت کنید ،شما بگوئیم از یک بلندی

دانم که آنروز میحل است. امروز  ،زدن را یاد بگیرید آنوقت مسئلهاگر شما بال

گفتند میزدن را فرا نگرفته بودم و اگر به من بال منگفت. آنروز میاستادم چه 

العاده برای آنها و سخن آنها احترام منظور ما درمان اعتیاد شماست؛ چون فوق

و . آنهم ترک سریع و بدون آگاهی نمودممیل بودم، بالفاصله اقدام به ترک ئقا

ق پرت کنم و درآن میع ۀخود را در یک درّ ،شد که از ارتفاعمیدرست مثل آن 

   نتیجه معلوم بود.  ،حال
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  پنجم:پنجم:  قانونقانون  

زان خود انسان برای زان خود انسان برای میمیباید دانست که هیچ موجودی به باید دانست که هیچ موجودی به ""

  ""کند.کند.میمیخویشتن خویش فکر نخویشتن خویش فکر ن

  

  99//11//5757      سیلورسیلور  

  پیدا کردن کلیدپیدا کردن کلید                    
عد شما ما در شروع زندگی در بُ آغاز حیات طبیعت بر شما مبارک باشد.

ابعاد  شروع به ،م که شما هم با طبیعتیهست دوارمیبرای شما آغازی تازه داریم، ا

چون اصوات موسیقی در بیکران بدرخشید و نتی باشید که بماند  ،بسیار گسترده

 ۀدانید که انسان خود اگر جستجو نکند، اگر با هممیکلید آنرا بیابید.  ،و خود

 رسد.میهمنشین باشد، به موضوع واقعی ن ،کاوشگران ماهر

تن شیزان خود انسان برای خومیباید دانست که هیچ موجودی به 

 کند.میفکر ن ،خویش
 شه جلودار بوده و برای یافتن کمکِمیه ،شما برای جلو رفتن اما در جهان

ل در امور حیات خویش باالترین توان عقلی و حسی را بکار بندید، حکم، برای 

کردید روبرو شده و توان میاش نخواهید دید که خود به آنچه فکر هم درباره

شود، می ،خواهید دیداید. گام و منطبق نمودههم ،توان واقعی اتصویری را ب

ابداً به مسائل  انجام عمل نمود. ما هم در جستجو شودمیبدون دیگران هم 

شروع نمودیم با ابعاد بیشتر  را نمودیم، اما دریافتیم و کار اصلیمیدیگر فکر ن

 گذاشت. ان خواهیممیکه به وقتش با شما در 
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 مطلوبی مائید و نتیجۀـنمییدگی ـرس ،ائلسـابرجا به مـار محکم و پـسیـب

 یهیچ ایرادی ندارد تماس بگیرید، تمام اعضا ،دیدخواهید یافت. اگر غمگین شُ

 باشند.میو منتظر حرکتهای شما  کنگره هم سالم و درود دارند

شود، بدون میساختارها شروع  ،گوید: با تفکرمییکی از دوستان 

خود یک مثلث کامل  ،پس تفکر د؛رومیهست رو به زوال  ،آنچهتفکر

  است، باید تفکر نمود.
 بدرود 

در این جلسه هم از حرکت جزئی که به انجام رساندم، مرتب سخن گفته 

متوجه قضیه شده بودم، اما  میبه تفکر نمود. در حقیقت ک ریزشود که مرا ناگمی

شتم که اعتیاد فکر کنم. در شرایطی قراردا رکـتکردم به میت نأهنوز هم جر

توقف کرده بودم و در این حرکت  ،ن نقطهااز مواد را کم نموده و در هم     تنها

خود نظم و  ۀدیگر اینکه به برنام کارِود نیامده بود،جوه مشکلی هم برایم باصالً 

م گرفتم باز هم برای آزمایش دست به میترتیب داده بودم. در این شرایط تص

 شود.میچه  اقدام دیگری بزنم تا ببینم نتیجه

نمودم، میزان آنرا که روزانه مصرف میو  جدول ساعت مصرف مواد

اینگونه ساعات آنرا بررسی کردم. جدولها را  جلوی چشم خود قرار دادم و

  :نوشتم

  ؛جدول شروع و برنامه قبل

 تنظیم برنامه روزانه 4/33/46از تاریخ 

 گرم 3 صبح 6 وعده اول

 گرم 3 صبح 6:48 وعده دوم

 گرم 3 بعد از ظهر 7 ه سوموعد

5
1  
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 گرم 3 بعد ازظهر 6:48 وعده چهارم

 گرم 3 شب 33 وعده پنجم

 گرم در روز 6  جمع

 

 روز 66به مدت  38/3/45تا تاریخ  36/33/46از تاریخ 

 گرم 3 صبح 6 وعده اول

 گرم 3 صبح 6:48 وعده دوم

 گرم 3 عصر 6:48 وعده سوم

 گرم 3 شب 33 وعده چهارم

 مگر 7  جمع

 

 روز ادامه داشت. 66این جدول 

روز در جای خود توقف کرده بودم این بود که  66دلیل اینکه مدت 

به عبارت نداشتم.  ،ایمنممواد را کم  یا غییر بدهم وت اینکه برنامه را تأاصالً جر

حال با تفکر بسیار و سخنانی که استادانم برای من اصالً امکان نداشت. بهر دیگر

تا تغییر دیگری در برنامه بدهم و ببینم نتیجه در آینده  شدمر آن ب گفته بودند،

 مایمانی نداشت یا و عتقادا ،اصالً به درمان هم البته در این شرایطشود، میچه 

  .بنمایمهم گنجید که حتی فکر آن را میدر باورم ن هرگزو

در  گرم 7مصرف  ،نفس، در ضمنای اعتمادبههکردم، بدون ذرّمیآزمایش فقط 

 م کامالً عادی شده بود.یروز برا
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خالصه با بررسی برنامۀ ساعات مصرف و ساعات کارم، جدول برنامۀ 

 جدید را تنظیم نمودم.

 38/3/46از تاریخ 

 گرم 3 صبح 6 وعده اول

 گرم 3 بعد از ظهر 6:48 وعده دوم

 گرم 3 شب 33 وعده سوم

 گرم 4  جمع

 

کرد که زودتر میود مشغول مرا به خ ،این فکر میدر روزهای اول ک

یکی دو ساعتی زودتر  6:48هم بجای ساعت البته چند روزی  ،مصرف نمایم

و در شرایطی قرار گرفتم  برنامه مرتب شد ،کردم تا پس از چند روزمیاستفاده 

احساس ناراحتی  هم نکه چندانـمودم و جالب ایـعده را حذف نونها دو ـکه ت

نمایم ولی عوارض خواست زودتر مواد مصرف یمکردم. البته اوایل دلم مین

اندک  ،اصلی ترک اعتیاد و یا خماری چندانی بر من وارد نشده بود و کسالت

 هم هر چندچون یک شخص  ،البته طبیعی هم بود ؛بود و به راحتی قابل قبول

بداند اگر تواند به راحتی تحمل نماید، خصوصاً میمعتاد باشد دو سه ساعتی را 

پیدا گردد. این مسئله ادامه میاده است و فشار چندانی بر او وارد نموادش آم

با استادم سیلور، تماس گرفتم و اینجا بود  73/3/45کرد، تا اینکه در روز جمعه 

 ،بیمار مواد مخدر ۀمعالج ،که چگونگی حرکت برای ترک اعتیاد یا بهتر بگویم

ات بسیار پر ارزشی س از این ارتباط بود که من به نکـردید و پـشخص گـم

 ایطقهـور از منـعب هـداد واین حرکت بشرح خواهم  ،که در آینده ردمـبپی

  حرکت را بهسـرعت  وع حرکت وـن شبیه شده است وـبندان تیخ کوهستانی و
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 گذارد.مینمایش 

مطالب و تجربیات سفر و یا حرکت  ،سته شداو در این جلسه بود که از ما خو

درجه را به نگارش درآوریم و موضوع کامالً جدی  58ای سرم ۀاز منطق وربوع

کاوش قرار بدهیم و مورد  ،شد و به ما تکلیف شد موضوع را با دقت تمام

 را بنویسیم. خود تجربیات
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  اهاهگگعبور از گذرعبور از گذر
 

 بهقعلفال اقتحم ا

 و ما ادراک ما العقبه

 فک رقبه
 

 
 پس نگذشته است برگذرگاه سخت

 که چیست گذرگاه سخت اتر کرد داناچه چیز 

 رهانیدن گردنی است )آزاد کردن انسانی(

                                         

 البلد ۀسور ،کتاب آسمانی                                                      
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 11/1/50   سیلورسیلور 

  ((11مارۀ مارۀ )تصویر ش)تصویر ش  فرفرصصدرجه زیر درجه زیر   0606  ههعبور از منطقعبور از منطق          
د است که شما هم خوب باشید، میدرود و سالم، ما همه خوب هستیم و ا

شما بسیار خوشحال شدیم و در این  بندانِکنگره از حرکت در یخ یما کل اعضا

ها تا انتهای شیب که به جاده منتهی برف از بلندای قله ۀهای فشردهدجاده که تو

 بسیار دشواری نموده است. ،شودمی

عاشی در نماید که حتی ارتمییل شما بسیار با احتیاط حرکت اما اتومب

، ارتـعاش اتومبیل، قنـدیلهای ارتـفاعات را به حرکت آوردمیدید نـدیلها پـقن

رو به تکامل شما  تا سبب پایین آمدن بشود و این از درایت عقلِ آورددرنمی

 باشد.می

که مشاهده  ن استمیه درجه زیر صفر 58سرمای  :گویدمیلیدی جونز 

آورد که آغاز آن می را در شما پدید میموضوع بسیار مه ،نمائید و این مطلبمی

کتاب با ارزشی به  ،غایب سانهای حاضر در حیات ومطلب بشوید و برای ان

 تحریر درآورید. ۀارمغان به رشت

آنچه باید به انجام برسد به عقیده دکتر لوئی به 
2
این حاکی از  رسیده و 1

همه چیز  ،رفتهالکترونهای خواب  نشهامت قوی شماست که با بیدار شد

پیشروی خواهد نمود و بسیار  ،شود و آن نیروی ایزدی با تمام قدرتمیبیدار

مطالب به همگان به اثبات خواهد رسید و چون عقابی تیزبین که از بلندای 

 اوضاع خواهد شد. میمشرف بر تما ،احوال است ۀمشرف بر هم ،آشیانه

رود میراهی را که  دانید انسان در قید حیات از قطره شروع شده ومی

د حیات به الیتناهی ـس از قیـس به اقیانوس و پـ)البته به درستی( به دریا و سپ
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زهایی چی ۀشود، در واقع انسان هممیآنوقت احیا در آن بسیار آسان  ،رسدمیکه 

عد حیات از مطالبی است ن از زدوده شدن در بُاست که باید باشد و منزلت انسا

 که تارهای وجودی او را به نادرستی به هم وصل نموده است.

ه در چنبه آ ؛تواند به انوار الهی برسدمی ،اگر این صافی سیاه برداشته شود

اند  شما روا داشته ۀذشتگ ز طریق نیروهای تخریبی )شیطان( در هستیِگذشته ا

 اهریمنی برای دریافت قدرت بینش و آگاهی.یعنی تسلط نیروهای 

عقاب با نزدیک شدن شما به خط پایان و عبور از آن برودت، نیروئی که 

دهد. میرا به شما برگشت فراموش شده و یا از شما با حیله گرفته شده است 

گرفتن از نیروی ن سبب بایستی در عمل به آن، با تدبیرات و کمکمیبه ه

بینم که منتظر است و این در تفکر میعقاب را نمایان  ۀکل پیروز بشوید. ،گذشته

م. در انجام عمل یسخن گفت نماید. ما گویا بسیارمیایجاد نیرویی عظیم شما 

های خود در روند دانش ایزدی هم به نقطه خواهید دید که با حل مسائل حیاتیِ

در بردارد  رسید. ما دیگر باید برویم. کشت شما محصول دوگانهمیق میبسیار ع

 .که هم معنوی و هم مادی است

 .بدرود
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ترین تصویری است که وضعیت را برای من روشن این زیباترین و اساسی

با چه سرعتی و چگونه حرکت  ،ای خطرناکنمود که باید در چنین منطقه

شود. میاعتیاد در اینجا کامالً مشخص  ۀصورت مسئلحل  ،م. در حقیقتئینما

م به یود سرعت بدهخاگر به حرکت  یم.ئای خاص حرکت نمانهباید به گو

ق در میع لغزنده است و پرتگاهِ ،جادهچون  ؛م نمودیسقوط خواه ،هاعماق درّ

زش بهمن و ییم با رئچند متری ماست و همچنین اگر ایجاد سرو صدا نما

یخ و زیر هزاران خروار  مواجه شده و ،از برف و یخ یم و پرظسقوط کوههای ع

 م شد.یف مدفون خواهبر

ات دقیقاً قابل مقایسه و اجراست. تمام ذرّ ،ن مثالمیدر جسم انسان هم، ه

انواع مواد  ۀکه تولیدکنند میاند و هزاران سیستوجود ما به مواد مخدر آلوده شده

 ۀمداوم از مواد مخدر از چرخ ۀدر اثر استفاد هستند ایی و یا سایر موادمیشی

شده میا همان موادی را که در بدن ساخته مرا زیند، احیات جسم ما خارج شده

ی شاید بیش از ریادآو ایم، برایوارد بدن خود کرده ،از طریق مواد مخدر است

را بیش از تریاک که مصرف پزشکی هم دارند  ۀنوع ترکیبات شناخته شد 76

 ایم.ه به بدن دادهزاندا

خود و سلولها زمان  ن دلیل حرکت باید بسیار آرام باشد و به جسممیبه ه

م نمایند و سیستمهایی که از میو اندک اندک خود را تر میالزم را بدهیم تا به آرا

حیات  ۀاند دوباره بازسازی شوند وبه چرخیات جسم ما خارج شدهح ۀچرخ

ی از جسم دکه در اثر استفاده از مواد اضافی، سیستمهای زیا چرا ؛خود بازگردند

 ایم.را تخریب نموده

یم و سیستمهای سشنامیرا  این سیستمها از بعضی میعل نظر مروزه ازا ما

 نمیبرای ه خواهد برد.پیدیگری نیز وجود دارند که روزی علم به آنها  زیاد



73 

 

رکت برای درمان اعتیاد به حرکت در حاندازی سیستمهای جسم، راه موضوع و

ی تشبیه شده ای کوهستاندرمنطقه ردرجه زیر صف 58بندان، آنهم در دمای یخ

یع را دست به حرکتهای ستر ذهن انسان باشد بایستی د راست و اما این تصوی

حرکت کنیم و زمان الزم را به سیستمهای جسم  ،نزند. بنابراین بایستی با کندی

م و بازسازی خود را داشته باشند و مطمئن باشید فعالً هیچ میبدهیم تا فرصت تر

 راه دیگری وجود ندارد.

 3، اگر کسی توانست هزار کیلومتر راه را پیاده در فاصله زمانی برای مثال

سال موادهایی از  36که شخصی هم که  کرد رتوان باومیساعت طی کند، 

یک ساعت یا  47خانواده تریاک استفاده کرده است، ظرف مدت کوتاهی مثالً 

آیند و به عبارت دیگر هر فر قادر به درمان اعتیاد خواهد بود. ماه یا یکهفته 

ماه وقت الزم  3به مدت زمان خاصی نیاز دارد، مثالً برای کشت گندم  زایشی،

ا مبدینرو شماه در شکم مادر بماند تا کامل شود،  6است و یا نوزاد بایستی 

روزه  58روزه شود و یا نوزاد،  3توانید کاری بکنید که فرآیند تولید گندم مین

جام گیرد، مسائل و مشکالت خاص ض این عمل انرکامل گردد، اگر هم به ف

باید شرایطی را به وجود آوریم تا برای همین مراه خواهد داشت، ه ود را بهخ

م و میآوریم خود را ترمیسیستمها با زمان کافی و شرایط خاص که ما به وجود 

 بازسازی نمایند.

این کار را به سهولت انجام  ،ما با هماهنگ شدن و درس گرفتن از طبیعت

 ؛، برای من نیست، بلکه مورد خطاب«استادان»سخنان  مییم؛ البته تمادهمی

انسانهائی هستند که خواستار ریزش هستند، پس تصور بنمائید که روی میتما

 سخن با شماست.

 ی نوـم تا روشـتر برخورد نمایجدی میبا مسئله، ک  بایستی  سـاز این پ
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لگوئی باشد و برای این منظور روش، روش ا کنم بهترینمیگردد و تصور ابداع 

زیرا روش الگوئی برای همه انسانها  ؛گیرممیسرمشق  ،کتاب آسمانی خودمان از

دیدگاهی کلی  ها را ازباورتر است. در این روش ما مسئله تر وقابلقابل قبول

اعتیاد را مورد بررسی قرار  لۀئسمثالها، مسئله و صورت م ۀم و با ارائینگرمی

ه تخصص آنرا داریم و نه نکه  ندارد به جزئیات بپردازیم، چرا میزول دهیم ومی

حققینی که گنجد و انشااهلل این مهم توسط متخصصین و ممیبحث ما  ۀدر مقول

افته ـکـش ،د و به جزئیات نیز آگاهند در آیندهـجربه دارنـت میلـظر عـاز ن

 خواهد شد.

یک ساختمان برساند،  هارمچ ۀکیلو بار را به طبق اگر کسی بخواهد ده

به انجام این کار  کافی است قوانین کلیِ چگونگی حمل بار را بداند، تا قادر

دیگر الزم نیست شخص تمام فرمولهای نیوتن، قوانین جاذبه و یا فرمول  ،باشد

 و پتانسیل را هم بداند. یانرژ

ه مطالب ک ۀبقی ،حمل نماید خواهد آن بار رامیو اکنون ما کسی هستیم که 

 پژوهان آینده خواهد بود.کار دانش ،با دید دیگری نگاه خواهد شد

دهیم که شاید میبطور کلی جسم انسان را مورد کاوش قرار اکنون 

اند و در ن او مسکن گزیدهدلیارد سلول در کالبد و بمی 68دود حجمعیتی 

یم گیرمیاند و آنرا مثل یک شهر عظیم در نظر جسم ما را تشکیل داده ،مجموع

ن این تولید مواد مورد نیاز برای ساکنا که کارخانجات متعددی در آن مشغول

 شهر عظیم هستند.
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  های تولیدی جسمهای تولیدی جسمکارخانهکارخانه  

اند بالغ بر جمعیتی جسم ما مسکن گزیده ۀگفتم موجوداتی که در خان

نامند، جمعیت این موجودات میرا سلول  باشند که آنهامیلیارد می 68حدود 

ن است. حال با توجه به اینکه هر سلول مثل یک میز ۀرابر جمعیت کرب 3تقریباً 

کنید این موجودات به چه کاری میفکر  ؛دانیممینیز خوب  هر است و این راش

 ؟مشغول هستند

 .گذاردمیهت بیهودگی پا به حیات نهیچ موجودی به ج

 های تولیدی گوناگونی در جسم مادانیم که کارخانهمیاما این را خوب 

اشک چشم،  :مثلمشغول هستند  ،جسم ود دارند که به تولید مواد مورد نیازجو

های موادی که غدهع ده و انواعبزاق دهان، موی سر، ناخن انگشتان، اسیدهای م

رسد؟ فعالً میا تند چها به انهخکنید تعداد این کارمیکنند. تصور میبدن تولید 

هزار کارخانه  یا صدها ها وشاید دهنمائیم میما تصور  داند، امامیکس نچیه

غول هستند که شباشد که به صورتهای گوناگون به امر تولید مواد مختلف م

  است.را هنوز کسی کشف نکردهدیگر  شناسیم و بعضیمی را هانبعضی از آ

مورد  ،دمیآنها را بناکه  چهایی یا هر میدانیم که این مواد شیمیاما این را 

دچار مشکل  ؛ به عبارتی اگر این مواد تولید نشوند، جسم،باشندمینیاز جسم 

پردازیم که مشتقاتی مثل هروئین، مرفین میاکنون به بررسی تریاک  خواهد شد.

ه تشناخ ،الکلوئید برای این ماده 76شوند. تاکنون بیش از میو شیره از آن تولید 

 خواهیم نمود.ذکر آنها را  مشده است که در صفحات بعد نا

ولی کافی  ؛زان کممیسم به جم که مشابه این مواد در دانیمی هم ن راای 

وارد  ،زان خیلی زیادمین مواد را به یشود. به دالیل گوناگون چنانچه ایم تولید
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حتیاجی به تولید این مواد سم اجدیگر  ،جسم نمائیم یا در اختیار آن قرار بدهیم

 ،ستند به مرور زمانهن مواد هایی که مربوط به ایکارخانه و اشتدنخواهد 

این  از مهندسین کارخانه یا و کارمندان ،کارگران میاتم و متروکه خواهند شد

دهند و به میخود را از دست  کاری شوند و یا بازدهیمیها خارج کارخانه

 سالِ 6تصور نمائید شخصی حال . شوندمیای متروکه مبدل کارکنان کارخانه

تفاده نماید و ظرف چند روز به کمک پزشک یا متمادی از مواد مخدر اس

نمودن مواد از ادرار خود کند و  به خارج ماقدا ،خودش یا هر عامل دیگری

خص را سالم شتوان این میآزمایش ادرار بدهد و پاسخ هم منفی باشد؛ آیا 

چون  :گوئیممی، دگفت خیر. اگر دلیل را بخواهید دانست؟ حتماً خواهی

متروکه شده، هرچند آزمایش  این شخص، مختلف جسمِ دموا های تولیدکارخانه

برگشت به  لهنوز سالم نشده است. دلی ،ادرار او منفی است اما این شخص

ا ـانجام گرفته ام ،صرف موادـون ترک مچباشد، مین موضوع میهم ه داعتیا

 انه شده است و چون جسم او توانائی الزم راشهر وجودی او تبدیل به ویر

درست مثل این برد. مینیاز جسمش به مواد پناه  دوباره طبق ،کندمین احساس

امان او را بریده است  ،درد دندان کند ومیاست که شخصی دندانش شدیداً درد 

مصرف نداری و  گویید حقِمیداند، ولی شما میم هدوای درد دندان خود را  و

حال اگر  ،هستی شخصیت، روانی و خودخواهاراده، بیبی ؛مصرف کنیهم اگر 

د ماه طول ـچنو یا ک ماه ـدان یک روز، یک هفته، یـدن دن درـایفرض کنیم 

نمائی،  یکسال باید این درد را تحملاما اگر بگوئیم حداقل  ؛کشید حرفی نبودمی

کردید؟ می آنوقت چه؟ اگر شما به هر دلیلی خودتان این درد را داشتید، تحمل

ها بیش از ده ،بیمار مواد مخدراست در حالیکه  تنها یک درد ،لبته درد دندانا

 درد دارد.
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توان نتیجه گرفت که برای درمان اعتیاد، باید ترتیبی میبنابراین به سادگی 

 ۀهای متروکاندازی کارخانهاقدام به راه ،ریزی مناسباتخاذ گردد که با برنامه

یات،  بازگرداند. ح ۀاو را به چرخ ۀشخص نماید و سیستمهای از کار افتاد جسمِ

اعتیاد تلقی  درمان ۀتواند به منزلمیوگرنه انجام آزمایش ادرار و پاسخ منفی ن

مخدرهای قوی، چه موادی وجود دارد  در این قسمت ببینیم درگردد. بد نیست 

طور که ل باقی گذاشته است. همانحدون بد هم یل و شاککه کار را اینقدر مش

و کار نداریم  سر ،با یک ماده و یا با یک کارخانهما  ؛ها گفتیمدر مثال کارخانه

؛ ولی کنندمیمواد زیادی را تولید ها روبرو هستیم که بلکه با انبوهی از کارخانه

بررسی نمائیم،  میاند و برای اینکه موضوع را از نظر علدر جسم ما از کار افتاده

کنیم تا میمراجعه  تهراناستاد دانشگاه  ،به کتاب گیاهان داروئی دکتر علی زرگر

نطور میایی تریاک را در آنجا بررسی نموده و همیبرخی از ترکیبات شی

 ت از تریاک را مطالعه کنیم.میت و رفع مسمومیمسمو

 

 ایی تریاکمیترکیبات شی 

ایی درهم ومواد مختلقی است. بعضی از آنها میتریاک دارای ترکیبات شی

. تریاک عالوه بر الکالوئیدهای به روش تهیه آن در نواحی مختلف بستگی دارد

نوئیدی، موم، کائوچو، رزین، امالح میپکتین، مواد آلبو ،موسیالژ شامل: ،موثر

به حالت سولفاتها، فسفاتها و استاتها و غیره و  کلسیم، منیزیم، پتاسیممعدنی، 

ظیر: مکونین واد خنثی نـتیک و مـیدالکـلونیک و اسـیدکـقندی دارای اسد موا

Meconine   پرفیروزینPorphyrosine   باشد.میو غیره 

 76 شامل ،آن استخراج گردیده تاکنون ازکه الکالوئیدهای تریاک  تعداد

 شود.می آن یافت زیاد در نسبتاً مهم به مقدار الکالوئید 5 نوع است که ازبین آنها
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 مینام عل الکالوئیدها
 زان موجودمی

 درتریاکهای مختلف

 C17 H19 NO3 مرفین 3

Morphine 
 درصد 74تا  4

 C18 H21 NO3 کدئین 7

Codeine 
 درصد 4تا  4/8

 C23 H27 NO3 نارسئین 4

Narceine 
 درصد 7/8تا  3/8

 C22 H23 NO7 نارکوتین 7

Narcotine 
 درصد 3تا  7

 C19 H21 NO3 تبائین 6

Thebaine 
 درصد 6/8تا  7/8

 C21H21 NO3 پاپاورین 5

Papaverine 
 کمتر از یک درصد

 C21 H27 NO4 لودانیزین 4

Laudanisine 
 

 C21 H15 NO4 لودانین 3

Laudanine 
 

 C12 H15 NO4 نمیکوتا 6

Cotamine 
 

 C21 H25 NO4 نمیکدا 38

Codamine 
 

 C21 H23 NO5 کرپتیوپین 33

Cryptopine 
 

 C21 H21 NO6 رآدین 37

Rhoeadine 
 

 C21 H19 NO5 پروتوپین 34

Protopine 
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خروار است. تا بدانیم در  ۀن قدر کافی باشد و مشت نشانمینیم هکمیفکر 

در جسم  میاین گیاه جادوئی، چه مواد مختلفی نهفته است و چه تخریب عظی

تواند به عمق میآورد که هنوز هیچکس نمیدر اثر استفاده مداوم به وجود 

ست بشر ببرد! البته از ترکیبات این مواد، مواد مختلف دیگری به دعه پیجفا

استیل مورفین دی ساخته شده است )برای مصارف پزشکی( که یکی از آنها

C73 H74 NO3  است که همان هروئین خانمان برانداز از کار درآمد و خود

 باالی قوز. ی شدقوز

و خطرات زیادی که در  مخدرها تمیهم از مسمو میبد نیست در اینجا ک

کامالً سربسته نگه داشته  ،این مسئله د سخن بگوییم؛ اگرچهیآمیها پیش خانواده

 تر شود.روشن میزنم تا مسئله کمیشده است، یک مثال واقعی 

 مدتیپس ازساله.  48یکی از آشنایان بسیار نزدیک ما جوانی بود حدوداً 

م گرفت بجای کشیدن هروئین، شیره بخورد که این کار میکشیدن هروئین تص

شود کارش ناتمام میکردن شیره است. یک شب که مشغول درست  عملیهم 

که ای را که در آن شیره جوشانیده بود با محتویات داخل آن ماند و کاسهمی

 ،هگذارد و چون آخر شب بودمیای از اطاق گوشهدر هنوز به صورت مایع بوده 

ساله بلند  4یا  7 ۀ خردسالدختر بچ ،اند. نصفه شبتمام خانواده در خواب بوده

یا به دلیل کنجکاوی که من دقیقاً  آب است و ،هسال اینکه در کاشود و به خیمی

شوند و او میاش متوجه کشد. خانوادهمیی کاسه را سر ارحال محتودانم، بهمین

سلیم ـا طفل خردسال جان به جان آفرین تـ. امدننکمیرا به بیمارستان منتقل 

ت میهای مسموو نشانهم ئن یک مثال کافی باشد تا عالمیکنم همیفکر نماید. می

 و رفع آنرا در اینجا شرح دهیم.
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 ت از تریاکمیمسمو 

آید به میپیش  ،حاد که بر اثر مصرف تریاک در اشخاص هایتمیمسمو

تناسب سن و همچنین به تناسب اینکه مسموم، عادت به مصرف تریاک داشته 

های وردهآرورکلی، اطفال در مقابل مصرف تریاک و فبطکند. میباشد یا نه، فرق 

آن حساسیت زیادی دارند. موارد منجر به مرگ درکودکان شیرخوار در مصرف 

 6/3تا  3گرم مرفین، دیده شده است. در اشخاص بزرگسال، مصرف لیمی 7تا  3

گرم مرفین، معموالً اثر کشنده دارد و این در  36/8تا  3/8گرم تریاک و یا 

در ریاک نداشته باشد. صورتی است که مسموم، قبالً عادت به مصرف ت

ابتدا حاالت تحریکی و عوارضی نظیر سنگینی سر،  ،ت از تریاکمیمسمو

 گردد.میرگیجه و احساس گرما حاصل س

گردد و نبض به میخشک  ،شود و مخاط دهانمیسپس تشنگی عارض 

کند و می مسموم شدیداً احساس خواب آلودگی ،زند. در این حالتمیرعت س

تواند مقاومت کند. با مین طوریکه در مقابل آنبرود؛ می قی فرومیبه خواب ع

گردد و در مقابل نور نیز هیچگونه میپیش آمدن این وضع، مردمک چشم تنگ 

طوریکه تعداد دفعات شود بمیند کدهد. تدریجاً تنفس، میالعملی نشان نعکس

دن عرقی سرد روی سطح ب ،رسد. در این موقعمیبار در دقیقه  6تا  7آن به 

نشیند و توقف حرکات تنفسی و سپس مرگ در طی چند ساعت یا میمسموم 

 آید.میبیشتر، پیش 
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 تمیرفع مسمو 

ه بتخلیه کرد و  شخص مسموم را ۀت باید ابتدا معدمیبرای رفع مسمو

گرم( و محلول ید یدوره به مسموم  7تا  4نن )به مقدار خوبی شستشو داد. تا

ردل، خو ماساژ دادن و حتی زدن بیمار و حمام مالش  ۀسپس به طریق ،خورانید

حالی کلی را در مسموم به تاخیر انداخت. ضمناً کافئین و پیدایش حالت بی

نیز بدان افزوده باشند، به مسموم خورانید  […]قهوه که  قویِۀ کردمخصوصاً دم

و روغن کامفره بکار برد، در صورت لزوم باید برای برگشت دادن حرکات 

ف کلی مسموم، از تنفس ضعحالت نسبتاً عادی و جلوگیری از تنفسی به 

 مصنوعی استفاده کرد.

نماید، باید میگرم مرفین را خنثی  87/8لی گرم آتروپین، اثر می 7تزریق 

آورد، می ت مجدد برای شخص به وجودمیمسمو ،توجه داشت که چون آتروپین

کار در نهایت احتیاط باید از مصرف مقدار زیادتر آن خودداری شود و یا این 

مورد قبول  ،انجام گیرد. از این نظر است که استفاده از آتروپین به عنوان پادزهر

گرم در مراحل لیمی 6/3آتروپین باید به مقدار  Rashfordنیست. به عقیده همه 

 ت بکار رود.میمسمو ۀاولی

 ،ایماست و یک ماه از فصل بهار راپشت سر گذاشته 43/3/45تاریخ  امروز

 گذشته است. ،شروع شده بود 4/33/46ماه از آغاز سفر ما که از  6/7یعنی

ام و گرم است که تقریباً به آن عادت کرده 4مصرف مواد من، روزانه  

بهتر شده  میمشکل خاصی ندارم؛ بلکه با کم کردن مواد، اوضاع و احوالم ک

نفس پیدا بهدماتاع هم میام. البته کخارج شده میک ،و از حالت بیحالی است

توانم بیان میرسد که هنوز نمیهایی به ذهنم ش دارد اندیشهاوام و یواش یکرده

 ت بازگوکردن آن را ندارم.أجر و کنم



82 

 

حال به آزمایش خود ادامه خواهم داد تا شاید زمان، بسیاری از مسائل بهر

عماق ور به انبسیار کوچکی از  ۀخواهیم حل نماید. روزنمیرا همانگونه که ما 

 باز شده است.  ،میتاریکیها که ما در آنجا توقف دار

 ،شوم که در ذیلمینائل « سردار» ،با این شرایط، امشب به دیدن مراد خود

 چراغ راه تاریک ما بشود. ،آورم تا سخنان ایشانمیعین سخنان ایشان را 
 

 51/1/50    سردارسردار 

  ساختن قالبساختن قالب          
 ینبه قول شما بگوئیم، مرحبا، آفر

خوب هستیم؛ به خوبی اراده و عزم راسخ شما که هم ما  شاد باشید؛

از ای جاری و امورات شود و مجموعهانشااهلل تداوم بخش کلیۀ کارهای 

آغازگر اندیشه و فکر نو و جاری به بیکران و مانند  ،حرکتهای تازه و ثمربخش

الهی  ۀچرخ ناپذیر در دوران اینسازنده و پایان ،امواجی باشد که هر سویش

سازند. مینخواهید بود که با آن خشت از گل  قالبی ،گردد. شما در این مقوله

 ریزیرا پی میهای محکفلزدر صنعت، قالب  شد که با آن بلکه قالبی خواهید

نمایند پس باید به قالب در حال ساخته شدن توجه بسیاری معطوف بدارید می

 هدفهای شما باقی خواهد ماند.که قالب معیوبی نباشد و این در آینده و 

شود پیکره را میبرای اینکه ثابت شود با نیروی الهی و خواست عقالنی 

توان از این مسئله در می؛ بازسازی نمود و در خدمت دیگر انسانها هم قرار داد

سازی هستند؛ اما آینده در جهت ساختن انسانهایی که خواهان ریزش و دوباره

اند و شما انشااهلل شروع را نیافته ۀاستفاده کرد. یعنی آنها نقطتوانائی آنرا ندارند، 

 .خداحافظ     بندان.اولین خواهید شد. و تشبیه شده به ماشینی، در عبور از یخ



83 

 

طمئن شدم که کاری است عملی دوارم وممیکامالً ا ،با این سخنان به طرح خودم

تی ـتوانید تصور نمائید وقیماجرا و باید عبور را انجام بدهم. بلی، شما نو قابل

گذرد و میی روی نیروها شود چه اثر نامطلوبمیان، آلودۀ موادمخدر و معتاد سان

 نماید.مییا شیطانی، عملی نیروهای اهریمنی  نیروها را به نفع چگونه چرخش

 توان تصور نمود که چه تکرارهایی باید انجام شود.مین

کشد تا اثر یک اعتیاد از بین میطول قرنها  که چگونه توان تصور نمودمین

در مقابل تکامل انسان  میگام که مواد مخدر و اعتیاد، مثل سد محکنبرود، آن ه

به نخل، تشبیه هایی که آنها را نسانتوان تصور نمود که چه امیکند. نمیقد علم 

 ربار وبه نخل بزرگ و پنشینند و نمائیم پس از هزاران هزار سال به تولید میمی

توان تصور مین .شوندمیشوند، یکمرتبه خشک میای تبدیل کشیدهسر به فلک

ت؛ زیرا سزند، صدمرتبه بدتر از مرض وبا امیای که اعتیاد به انسان نمود ضربه

نماید؛ اما اعتیاد، جسم و روح و نفس و عقل میسم را نابود جوبا فقط کالبد و 

 دهد.میحویل نیروهای شیطانی کند و انسان را تمی و حس انسان را نابود

 گوئید چگونه ؟می

 دهممیبرایتان توضیح 
نمائید، مالک تمام میدانید خداوند و یا هر چه شما تصور می همانگونه که

ش است و فرمان او در سراسر کائنات، بدون چون و چرا نهستی و نیستی و آفری

در  ت، فرمان انسان همای از وجود باری تعالی اسهاجراست. انسان هم ذرّ قابل

به چشم خود بگوید اجراست. مثالً اگر  قابلسراسر کشور جسم خودش نافذ و 

 بدهد فرمان به پا اگر ،شودمیچشم، بسته  و شو، بالفاصله فرمان، اجرا بسته

یا بسته شود  دنماید، اگر به دهان فرمان بدهد باز شومیحرکت کن، حرکت 

 در سراسر کشور بدن و جسم، فرمان انسان قابل نطورمیه شود.میفرمانش اجرا 
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دهد، این میاولین کاری که انجام  ،باشد. اعتیادمی خود اجراست و سلطان بدن

انسان  مواد مخدر، جایگزین فرماندهیِ گیرد، در حقیقتمیحکومت را از انسان 

 ۀانسان قادر به ادار شود. هرگاه مواد مخدر به تمام سلولهای بدن برسد،می

امورات بدن است، اما وقتی خماری فرا برسد یا به عبارتی، وقتی مواد نرسد، 

مواد  ۀسخن، فرماندهی به عهدگیرند، به دیگر مین دیگر، اعضا از انسان فرمان

انسان در کنترل انسان نیست، دیگر،  ۀمخدر است. وقتی مواد نرسد، دیگر رود

د و ندهمیپرش انجام  ناو مرتب برای خودش ندپاها در اختیار انسان نیست

 سایر اعضا. رنطومیه

است که علیه او کودتا شده و این کودتای  میکدر اینجا، انسان، بسان حا

حقیقت،  خزنده بدست خود انسان و توسط نیروهای منفی انجام گرفته است، در

که انسان از  دتر وجود داردباند. آیا دردی از این انسان را از خودش دزدیده

که خداوند برای زندگی در اختیارش قرار داده است و از حکومت بر امکاناتی 

آری ای عزیز، شخصی که اعتیاد دارد  ؟جسم و جان خودش، او را ساقط نمایند

دیگر مالک جسم و جان خودش نیست و جسم و روح او شکار اهریمن شده 

 هی قرار ندارد.لنیروهای ا ۀداند که در زمرمیاست و او خودش هنوز ن

و پود وجود مرا  سال است که تار 34ای عزیز بزرگوار، اکنون تقریباً  آری

مرفین از ند و در اهآمد اند و سلولها در مرفین به دنیامرفین و خانواده او فراگرفته

 ترین راهِرود بهترین و عملیمیاهی است که راند، این اولین مدل و بین رفته

  او ما را یاری دهد تا الگوی مناسبیحل را با خواست اهلل ارائه دهد، انشااهلل

رمز و  :برای آنانی که خواستار ریزش هستند؛ چون قبالً گفته بودیم کهبشویم 

 نماید.میآنچه برداشت ، راز حقیقت در دو چیز است؛ یکی یافتن راه و دیگری

 ۀمسئل رای بیان صورتـشروعی بشود، ب آغاز و ۀد او نقطمیاین روش  به ا
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این  ،آغازی نو باشد و تمام سعی و کوشش در این مسئله ۀنقط ،نعتیاد تا ایا

ن امر میکه با حداقل تخریب در جسم از این منطقه عبور نمائیم و برای ه باشد

فشار را تحمل نمایند، تا به  قسمتها حداقلِ میسعی کرده و خواهیم نمود تا تما

فرصت کافی اند، حیات جسم ما خارج شده ۀسیستمهایی که از چرخ ،میآرا

خود داشته باشند و اوضاع آنها به شرایط طبیعی نزدیکتر  ۀبرای ساختن دوبار

گردد و این مهم حتماً باید به انجام برسد و شخص هرگز نبایستی صبر و 

بخواهد پدال گاز را در آن  ،شکیبائی خود را از دست بدهد و به قول خودمان

 بندان شدید و خطر آفرین، فشار دهد.یخ

 

 18/1/50 

گرم در روز و یا به عبارتی  4مصرف ما به  ۀروز است که برنام 33اکنون 

       ده است.شسه وعده در روز رسیده و اوضاع کامالً طبیعی و عادی  ، بهدیگر

خواهم یک جهش کوچک انجام بدهم. برای این منظور جدول مصرف موادم می

میچون ن است؛ ترراحتگذرانم تا ببینم کدام وعده برای حذف، میرا از نظر 

دانم در آینده و در مسیر سفرم چه اتفاق خواهد افتاد. در هر ایستگاه، آنقدر 

نمایم تا اوضاع وشرایط، عادی شود، البته سلولهای جسم من هم می توقف

 دهند.میوفق میآرا به وخود را با اوضاع جدید شودمیاندکه دارد خبری دهمیفه

  73/3/45 تا   38/3/45از تاریخ 

 گرم 3 صبح 6 وعده اول

 گرم 3 بعد از ظهر 6:48 وعده دوم

 گرم 3 شب 33 وعده سوم

 گرم 4  جمع
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بعد از ظهر را حذف نمایم، تا در برنامه کار  6:48ساعت وعدۀبهتر دیدم 

 ، مشکلی ایجاد نشود.شب خواب روزانه و

 3/7/45از تاریخ 

 گرم 3 صبح 6 وعده اول

 مگر 3 شب 33 وعده دوم

 گرم 7  جمع

 

مشکل بود اما  میچند روز اول، ک، بعد از ظهر 6:48ساعت  وعدۀبا حذف 

مثالً روز   شب رساندم. 33من در چند مرحله ازدیاد ساعت، خود را به ساعت 

، خالصه ظرف یک هفته به 6یا  3:48بعدازظهر و روزهای بعد 4:48اول، ساعت

ود. ممکن است تصور شود شب رسیدم، که کار چندان دشواری نب 33ساعت 

ندارد  میندان اثر مهچشود که می کم کردن مواد در کل اثر بگذارد، اما مشخص

 دوباره عادی شود و برای پرشِ ،باید چند ساعتی حوصله کرد تا شرایطو فقط 

شود که با حذف یک وعده به این میبعدی آماده شویم. البته اینگونه تصور 

بدن نباشد. در اینجا از یک عدی جوابگوی نیاز ب ۀصورت، مواد مصرفی در وعد

وضعیت و ظرفیت خاصی  ،نمائیم. سیستمهای بدن انسانمیساده استفاده  مثال

مینماید. فرض میترازو به طرف و یا به نفع ما سنگینی  ۀکف ،که بیشتر دارند

به  نفر در یک شبانه روزکنیم در سه وعده غذا خوردن، اگر برنامه غذای یک 

 :زیر باشدشرح 

 نان و پنیر با چای یا قهوه صبحانه 

 یک پرس چلوکباب با دوغ و غیره  نهار

 یک پرس چلو خورشت با مخلفات  شام
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چلوکباب ظهر را نخورد، برای صرف غذای  ،شخصاگر  اکنون به هر دلیل

غذای ظهر خود را بخورد و  ندارد که هم یک پرس چلوکباب و دوغِ میلزو شام

 شب بوده، ۀمیمخلفات آنرا که سه و سبزیو خورشت قورمههم یک پرس چل

ندارد، اگر هم بخواهد بخورد برایش مشکالتی ایجاد  او این ظرفیت را ۀزیرا معد

این است که شام خود را با اشتهای زیادتری خواهد شود، فقط فرق آن در می

 ت بیشتری خواهد برد.خورد و لذّ

فرق دارد، ولی ما  ، موضوعرممکن است گفته شود، درمورد مواد مخد

 ،مواد مصرف ،بعدی ۀوعد که درنالً دیدیم که چندان فرقی نداشت، جز ایمع

آورد. میبه وجود ناین چند ساعت، هرگز مشکل خاصی  تغییر بود و ترتبخشلذّ

توانیم فاصله را کم کم زیاد کنیم و با همان یک میریزی خود البته ما در برنامه

 ،بعدی هم سیر شویم، فقط حرص زیادی نباید بزنیم ۀعدپرس غذای ظهر در و

ت دیگری ندارد. لذّ ،ناراحتی و دردغذای زیادی جز دل  فایده است وچون بی

خودش کم نمائیم، ما فقط  ۀد از مقدار غذا در هنگام وعدیدر این مرحله نبا

قدار اصلی غذا را سر ساعت هر روز، کنیم، چون اگر ممیخیر زمانی ایجاد أت

چند روز  زشود. اما پس امین ای ایجادقدری کم نمائیم یکی دو روز اول مسئله

در حقیقت مصرف مواد کند. میت و ما را سیر نسشویم غذا کم امیوجه تم

اندازد البته حال میبکار  ت موتوری مصنوعی است که بدن بیمار رامانند سوخ

گر چند ساعتی این افتاده است ا چون موتورهای طبیعی شخص بیمار، از کار

موتور مصنوعی خاموش بشود، به علت کمبود سوخت )مواد مخدر( وقتی که 

میعادی شروع بکار  طورئیم باز با همان سوخت، تقریباً بدوباره آنرا روشن نما

ست نایدهد میتنها اتفاقی که در اینجا رخ  ،زیادی الزم ندارد نماید و سوخت

دهیم که یواش یواش خود را میصت رکه ما به موتورهای طبیعی خودمان ف
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 افتد، موتورهای طبیعی بهمیوقتی موتور مصنوعی از کار نمایند؛ زیرا  یبازساز

مسئولیت خود را از سر بگیرند. اگر چه ابتدا قادر نیستند،  افتند کهمیاین فکر 

در خیر زمانی أزمانی و یا ت ۀشوند. بنابراین ایجاد فاصلمیقادر  ،اما به مرور زمان

این چند ساعت، تحمل  شود ومیرفتن مواد مصرفی ن باعث باال ،دامصرف مو

 ندان سختی نیست و قابل تحمل است. چکار 

بایست به عنوان یک شعار در میدم، که از این به بعد میمورد جالبی فه

ت بسیار لذّ ،ذهن من مرتب تکرار شود)البته تا زمان الزم( که ضمناً از این قضیه

شروع سفر ما شود که برای میاولین قدم داده  شخص به عنوان پاداشِی به دزیا

شد و به میوقت قطع ن، هیچبسیار پرارزش است، و از آنجائی که نشئگی من

نشئگی برایم هیچ لذتی نداشت. البته برای  ، اصالًصورت خطی پیوسته بود

نشئگی چیز چندان خاصی نبود، زیرا موقعی موادمخدر  ،شخصی مثل من

شدم. میطبیعی و معمولی  انسان تقریباً یک تازه به صورت ،کردممیرف مص

 :نماید. شعار این استمین را خراب نساحال ا ،چون کمبود مواد

 "کندمیت وصال را زیاد درد فراق ، لذّ"
شروع و با تمام وجود آن را لمس کنیم و تا زمانی که ما باید با این شعار، 

ای دارد. قش بسیار سازندهناین شعار برای ما  وارد فاز دیگری خواهیم شد،

مان هم معتاد یا هر معتاد دیگری، حتی فکر واندیشه ه نمائید، منِجخوب تو

ریم که جسم ما به آن افیونی است و حاضر نیستیم به این زودی از چیزی بگذ

و این یک اصل  به ما داده شود یمگر اینکه به جای آن چیز بهتر ؛دارد یوابستگ

چنین در تجارت و در هر مطلب دیگری نیز حاکم هم لاعتیاد است و این اصدر 

 نفسِکنیم تا به اندیشه و اعتمادبهمیاست. بنابراین فعالً از این شعار استفاده 

دانید یک میده که روزه بگیرید؟ مپیش آباالتری دست پیدا کنیم. آیا تاکنون 
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 ترروزۀ ما چند ساعتی بیش خش است؟ البتهبتلیوان چای، سر افطار چقدر لذّ

وعده از  4ید و ما را اذیت نخواهد کرد، توجه شود که من فقط شطول نخواهد ک

وعده را حذف کردم و برنامه را مرتب نمودم و مشکل چندانی نداشتم.  6

م خود سهای مختلف جمسیست هب فراموش نشود که ما بایستی با این حرکت

اند خود حیات جسم ما خارج شده ۀونگرد فرصت دهیم تا آن قسمتهایی که از

 وارد مدار شوند.دوباره بازسازی نمایند و  میرا به آرا
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 نشئگی و خماری 

شود؟ البته ما در این مورد، پزشک متخصص نیستیم، میچگونه انسان نشئه 

باشد که؛ باالرفتن مقدار مواد در مین اطالعات اندک برای ما کافی میولی ه

 ،از یک حد معین آن و پایین آمدن کندمیایجاد نشئگی  ،ز یک حد معینجسم ا

سمتهای بدن حمل ـایر قـنماید. )البته خون، مواد را به سمیاری ـجاد خمـای

نمائیم. فرض کنیم مینماید( حاال در اینجا به یک مطلب جالب برخورد می

گرم باشد، لیمی 38زان ثابت یا حداقل مواد مخدر در خون و بدن یک شخص می

زان مواد در جریان خون باشد و به سلولهای بدن و سایر اجزا میهر زمان این 

گرم لیمی 6گرم به لیمی 38عادی است. حال اگر  ،شخص حالِ ،بدن برسد

هر چه این مقدار کم گردد شخص خمارتر  شروع خماری است و ،کاهش یابد

 33باال رود مثالً  ،دوباره ۀدمخدر به علت استفاداشود. حاال اگر مقدار مومی

باالتر رود شخص به نشئگی و هر چه  گرددمیگرم بشود نشئگی آغاز لیمی

اوج نشئگی  معینی دارد، مثالًکند. البته باال رفتن هم حد میبیشتری دست پیدا 

از آن باالتر رود اثر مطلوبی ندارد؛ مثل گرم است دیگر هرچه لیمی 78شخص 

و اگر بیش از گنجایش در آن آب بریزیم  داردمشخصی ظرفی که گنجایش 

 ۀبیرون خواهد ریخت و اثرات نامطلوبی دارد. اکنون مسئلشود و آب میلبریز 

طبق عادتی که خودش  ،رسیم این است که اگر یک شخصمیجالبی که به آن 

گرم باشد، لیمی 4مواد مخدر برای بدن او میزان برای خودش به وجود آورده، 

 4شه با یـمشود و همیز انشئگی او آغ ،گرم برسدلیـمی 7به  گربرای مثال ا

 مشخص است. ،گرم عادی است و تکلیف این شخصلیمی

که طبق عادتی که خودش  گیریممیاکنون شخص دیگری را در نظر 

گرم لیمی 388مواد مخدر در بدنش مصرف زان حداقل می ،بوجود آورده است



91 

 

گرم لیمی 388ادی است. حاال هرچه از ع ،گرملیمی 388است. این شخص با 

 ،گرم باالتر برودلیمی 388گردد و هر چه از میتر بیاید خماری او آغاز پایین

 شود.مینشئگی او شروع 

 برند؟میت بیشتر لذّ ،از نشئگی توانید بگوئید کدامیکمیحاال 

 میگرلیمی 388ب: شخص        میگرلیمی 4: شخص الف 

ت زان نشئگی اصطالحاً لذّمیقی ندارد و هر دو از یک گوئید فرمیحتماً 

 388ر است؛ ولی یک فرق اساسی دارد. کسی که خود را با ونطمیبرند. البته همی

هم  ،است. در حقیقتای برای خود فراهم نمودهرنج بیهوده ،گرم عادت دادهلیمی

اضافه  دهد و به اندازه آن پول و جانی کهمیپول و هم جان خود را از دست 

 ،هستند میگرلیمی 4آنهائی که  شود. پسمیخودمان نشئه هم ن دهد به قولمی

تری هستند و اگر انسانهای هوشیارتر و زیرک ،هامیگرلیمی 388نسبت به 

اهل بخیه هستیم  ،بگوئیم )راحت سخن بگوئیم( هر دو نفر ما و شما یخودمان

 ام(بوده میگرلیمی 388از سخن من ناراحت نشوید. )خود من هم  ،پس

لی می 4تر هستند. )نسبت به تر و ابلهنادان میک میگرلیمی 388ی آدمها

 ۀ روزنامهرا گفتم، چون کار آنها شبیه اینست که از یک شمار دلیل چرا؟ (هامیگر

شاخ و دم ندارد، فقط  ،عقلی همبیهوده است. بی ،نسخه بخرند که این رنج 38

یک نوع آن است. حاال حرف حساب این است  ای مختلف دارد و این همهنوع

ریزی تالش و برنامه میـبا ک ،رک ندارندـصد تـسانها حداقل اگر قـکه این ان

فقط  ،مشکلی نیست برسانند و اصالً کار هامیگرلیمی 4توانند خود را به حد می

 خواهد و راه حل.میم میتص

 کردند تا مصرفمیترک  سالی یک بار ،ایهای حرفهدر قدیم، هروئینی

 قدار کم به مقصود خود برسند. ـمواد خود را کاهش دهند و با م
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  .ای دیگر در محضر استاد سیلوربه جلسه گردیممیمجدداً بر

 

 1/1/50  یلوریلورسس 

  عقل و ایمانعقل و ایمان
در گذشته، ما به شما  ؛اگر به یاد بیاورید مطالب شما را شنیدیم، ۀکلی

های جاده رانی درصحنه از اتومبیل درجه زیر صفر و یک 58گفتیم که سرمای 

 ست است؟رد پیش دارید. در ،رعتس و یک دو راهی و بندان شدیدیخ

 آری به یاد دارم -

از سرآن دو راهی بود که تردید کردید، عبور  مگوئیمیکنون یادتان آمد، ا

نمائید می اید. آن جلسه هم گفتیم که آرام رانندگینمودید و وارد جاده شده

با مقایسۀ سرعت پیشین و آهستگی زمان حال را که گفته بودیم، نتیجه را اکنون 

 نمائیم.مین و ما هم در سرعت عمل شما چندان اصراری دریابید توانیدیمخود 

بندان، تمثیلها را کامالً برای شما های سخت یخما کلید عبور از آن جادها

تواند پدید بیاورد می ،ونزنماید که در مجموع چه شگفتیها به قول لیدی جمیباز 

 ای دیگر بشود.تا همه چیز کامالً تولدی دیگر پیدا نماید و یا به گونه

شما بایستی در  ۀزنیم زیرا وظیفمیبه شما، حرف ن ،ما به دلیل نیاز

 آن از گوئیم. با عبورمین را برای شما میتکاملها به نتیجه برسد و ما فقط فرا

توانید تمام می ،رسیدمییروزی که به خط پایان مناطق و با بدست آوردن یک پ

دن اتومبیل ها را با تحمل فشار و سرما و لغزنده بودن جاده و خوب نبوآن لحظه

ت بسیار وصف ئل، لذّط بایگانی خود بنگارید. با ارسال ادامۀ مساخطودر 

 ت که منبع تمامپیوندد که از آن لذّمیناپذیر در شما به وقوع نشدنی و پایان

دهید و در پایان به مینشدنی است مانند یک گیالس شربت به دیگران هم 
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درجه زیر صفر هم  58نانی تمام بگوئید که درمیصل بهار با اطـهای فشکوفه

 کند.میرا هدایت  رویند و این مشروط بر آن اصولی است که مامی

ز یک آید ما را امیو شهامتی که در پرتو تکامل آنها پدید  عقل و ایمان

ر شده است به یک درخت فرسوده که درون آن از موریانه و قارچهای مختلف پُ

ماید تا در برابر آن درختهای جوان که روزی ما را به هیچ ـنمیتون تبدیل ـس

 استوار شویم. ،پنداشتندمی

ما دیگر سخنی نداریم زیرا ستون اول کتاب در آرشیو، یک درخت بسیار 

 ختی پوسیده و دو شکل دیگر:رد ،مقابل ۀتنومند است و نقط

 «های سفید و قندیلهای یخشکوفه»

 بدهند.برای شما باید معنای خوبی  شکلهاتصور ما بر این است که این 

 بدرود.

 1/1/50تصویر دیده شده است 
 ،ولی درون آن پوسیده و در حال انهدام، مقابل آن ؛درختی بسیار بزرگ -3

و استوار در  فلک کشیده نگ، سر بهای ردرختی بزرگ، بسیار بلند و قهوه

 جای خود قرار داشت.

هزار  ۀمرتفع )مثل جاد ،ای که کوههای پیرامون آنهبندان، درّای یخمنطقه -7

های سپید نطور شکوفهمیآن آویزان بود. ه و قندیلهای یخ از چم چالوس(

بود. در ضمن در کنار زیبائی را پدید آورده  بسیار ۀبندان، منظردر یخ

ده در حال رشد زو جوانهکوچک پوسیده و درخت سالم، درختان  درخت

دیده  ،ولی اطراف درخت پوسیده ؛ها به صورت پراکندهکه جوانه بودند

 شوند.می
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  درخت پوسیده (،1ۀ)شمارشرح مختصری برای تصویر  
آغاز  ،زمستان ۀاز آنجا که ما سفر خود، یا درمان اعتیاد خود را از نیم

 دهد.مییل، تصویر، زمستان را نشان ن دلمیودیم، بهنم

یک درون و برون  ۀسمبل یا نشان دهنددر این تصویر، درخت پوسیده، 

حشرات و  ۀه درون آن، آشیانـانسان آلوده به مواد مخدر یا الکل است ک

 ساختار جسمِ ۀاین تصویر، نشان دهند پوسیده است. ،ها شده و برون آنموریانه

 اند.های آن منهدم و متروکه شدهارخانهکه بعضی از ک میماست، جس

 ،ریزی های بسیارما، در کنار درخت پوسیده، جوانه البته با آغاز سفر  

 های جسمِکارخانه سیستمها یا ۀها نشان دهنداند. این جوانهشروع به رشد نموده

اند. از این پس، هر چه در سفر خود ما هستند که سازندگی خود را آغاز نموده

 ،ها رشد خواهند نمود تا به درختانی نیرومند و استواررویم این جوانهپیش ب

منهدم و  ،یده در طول سفر ماسمان نسبت، درخت پوه تبدیل شوند و به

 کوچکتر خواهد شد.

ضمن، در تصویر، درختان استوار و نیرومند هم، سمبل انسانهائی هستند در

 اند.بدور بوده ،که از هرگونه آلودگی
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من در آیندۀ نزدیک، باید یک پرش انجام بدهم، انشااهلل خداوند یاری 

ام و چون تاکنون پرشهای خیلی کوچک را به خوبی انجام دادهخواهد داد، 

ام. ام که غیرقابل تحمل باشد. مثالً به عطسه نیفتادههیچگونه عوارضی نداشته

سیستم  ختگیریرش پا، یا عرق کردن و یا بهممگر خیلی خیلی کم و یا پ

کردم میبار در روز مواد مصرف  6ام. قبالً که گوارش بدن و دل پیچه نداشته

و جسم واکنش  شدممیدیگر کالفه  ،شدمیاعت مصرفم دیر ـس 7یا  4اگر 

ام از ون توانستهـو سایر مسائل، اما اکن شدرازیر میـینی سـداد؛ آب از بنشان می

 ۀاصلـف ،حمل نمایم که البتهـرا ت اصلهـ، فساعت 33حدود  ،شب 33ح تا بص 6

 ساعت است. 5عدی آن ـب

 ساعت: 77مصرف مواد در 

 گرم 3 صبح 6 وعده اول

 گرم 3 شب 33 وعده دوم

 گرم 7  جمع

 

   اما نتیجه را کامالً ،ساعت انجام دهم 77پرش با هم در  7البته بایستی 

 دانم.مین

 شب 33ساعت  ۀحذف وعد :پرش اول -3

  ساعت 77گرم در  3زان مییدن به رس :پرش دوم -7

 33ام و در یک جهش به هدتحمل جسم را باال بر ۀاکنون از یک طرف، نقط

ای که در ساعتی دارم، نکته 5یک فاصلۀ زمانی  ،ام واز طرف دیگرساعت رسیده

چگونه جسم انسان قادر به تطبیق دادن خود  ؛شود این است کهمیاینجا روشن 

 ریود دیگر بهـساعت و در پ 33ریود به ـونه که در یک پینگدـبا شرایط است. ب
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 عادت کرده است. ،فاصله ساعت 5

 5/1/50 

 صبح با هم است و یا 6شب و ساعت  33اکنون نقشۀ ما انطباق ساعت 

 77یک بار مصرف در ساعته و رسیدن به  5حذف فاصلۀ  ،به عبارت دیگر

اعته بایستی قبل از س 5ساعت. برای انجام این حرکت و حذف فاصلۀ زمانی 

عادی  صبح برای جسم ما تقریباً 6شب و  33های حرکت، مصرف وعده

هم شتاب باز  شود، تا بتوانیم جهش بعدی را به نحو احسن انجام بدهیم، اگر

صبح،  6و  شب 33وعدۀ  7عادی شدن شرایط مصرف  قبل از نمائیم و

د. اکنون خودم حرکت بعدی را آغاز نمائیم، به مشکل برخورد خواهیم نمو

صبح  6شب و  33مصرف ساعت  ۀدانم که چند روز باید برناممیهم کامالً ن

کمتر  ،کنم اگر خیلی هم بخواهم سریع عمل نمایممیولی فکر  ؛را ادامه بدهم

 هیم دید، با تجربه و عمل.در آینده خوا ،نشود پذیرامکان روز 78از 

 

 8/1/50 

ای هستم وعده 7ی برنامۀ مصرف ریزی، در حال اجراطبق برنامهاکنون 

ۀ دو ؛ تقریباً یک هفته است که در حال اجرای این برنامو اوضاع بد نیست

اطراف خودم را بهتر نماید و میدارد تفکراتم تغییر  میو به آرا ای هستموعده

بینم. اکنون باز موقع آن رسیده است که به خدمت مرادم، سردار بروم تا می

 هم از سخنان ایشان شارژ شوم. و گردم مندهشان بهراز رهنمودهای ایهم 

فقط من نیستم و شما  ،نمایم که مورد خطاب این سخنانمیباز هم تکرار 

در  و بندان را آغازیخ ۀعبور از منطق و ریزی سفرهمچنانکه برنامه د اهللمیکه به ا

ن هر وقت این سخنانمودید،  هنگام سفر به ترتیب، پیشرفت و کسب موفقیت
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ا مورد خطاب هستید و مخوانید، تصور نمائید که شمیمربوط به جلسات ما را 

بسیار زیادی  چون این مطالب به شما انرژی ؛واقعاً هم شما مورد خطاب هستید

خواهند داد.  خواهد داد و همان نیروهایی که مرا یاری دادند شما را هم یاری

   مشخص است.کامالً  ،این مطلب از متن سخنان سردار و استاد

 

  8/1/50   سردارسردار  

  ررــییتـقـدتـقـد                  

  رسد رسد میمیآن به انجام آن به انجام   ،،آنچه در تقدیر استآنچه در تقدیر است""

دارند که به دارند که به   میمیاما اعمال ما در خطوط تقدیر، نقش بسیار مهاما اعمال ما در خطوط تقدیر، نقش بسیار مه

  ""دهند.دهند.میمیشکل دیگری شکل دیگری   ،،آنآن
کنم تغییر شکل تقدیر، برخورد تفکرات ما با یک میدر اینجا فکر )

ما به وجود  ۀابعاد مختلفی در اندیشاند تومیموضوع باشد، چون یک واقعه 

)اندیشه منفی( و یا  ما را نابود نمایدتواند مییک واقعه  ،آورد، به عبارت دیگر

 تواند برای ما درس خوبی باشد(می

است. پسرم  از قطره به اقیانوس هر جا، یاد خود یاد اهلل در

امه ، درختی تنومند بودی که بودنها ادمیفراموش نکن تو در عال

 است:

زیرا جاری  ؛صادق نیست ،هیچگاه فعل گذشته ،و در انسان

 است
اید که زمان را به مهار خود درآورید. ما بر شما که کامالً فصل در اندیشه

زیرا شما کتابی زنده هستید که  ؛هیچ ایرادی نداریم ،ایدجدیدی را شروع نموده
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 میگرفتن تمایک ورق آن با دقت و ظرافت خاصی با در نظر  ،هر لحظه

رجوع ننمائید،  ،شود. پس باید کاری بشود که به گذشتهمیحالتهای قطب، حک 

ز و پر رنگ نوشته بشود و این همان قالبی است که گفتیم. از میها همه تصفحه

 ،صاف درخت .نمائیدمینیروهای خفتۀ بدن، این احساس را کامالً حس  بیداریِ

 رهائی شما و پایان اسارت از آنچه های سفید، نویدودار است و شکوفهمـن

 دانستید.مین

قدمهای بسیار مفیدی بردارید و مسائل را به  ،دواریم که در راه خودمیو ا

 خوبی آنچه که گفته شد حل کنید و به پایان برسانید.

نه با شما سخن خواهیم داشت، برای این دفعه بس میباز هم در این ز

 است.

 .خداحافظ
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   ششمششمقانون قانون::  
  ""صفت گذشته در انسان صادق نیست، چون جاری استصفت گذشته در انسان صادق نیست، چون جاری است""

راکد نیست،  شود، انسان مثل آبِمیطور که از این قانون برداشت همان

ای قرار بلکه انسان مثل یک رود، جاری است و جریان دارد و هر لحظه در نقطه

بعدی و نقاط بعدی  ۀآغازی است برای رسیدن به نقط ،گیرد و آن نقطهمی

بدیل به رودی خروشان گردد و یک تواند تمیباشد،  میعظی ست آبشارممکن ا

کامل به حرکت خود ادامه دهد، تا زمانی که به دریا و  ان هم آرام آرام با تفکرِمز

 باشد.میبه اقیانوس برسد که آن، شرایط دیگری دارد و آن، وادی نفس مطمئنه 

و چه بد، آیا فردا هم  اگر ما امروز فعلی یا عملی را انجام بدهیم چه خوب

همانگونه عمل خواهیم کرد و این بستگی به انسان دارد که برای آن موضوع 

هیچ دلیلی وجود ندارد که تا آخر  ،دائماً تالش نماید. اگر من دیروز معتاد بودم

توانم میتوانم امروز سالم باشم و هم میتاد باقی بمانم. هم عهمچنان م ،عمر

نی وجود میهیچ تض ،بدهم؛ حتی اگر دیروز قهرمان بودممصرف مواد را افزایش 

اصلی در این  ۀمگر تالش به اندازه باشد. نکتمان باشم؛ رندارد که امروز هم قه

ها با خواست انسانها رقم زده نماید و سرنوشت رتواند تغییمیاست که؛ انسان 

 شوند.می

م آمد را ربر سبالهایی که  و خود ۀترک اعتیاد گذشت یاکنون شرح ماجراها

دوارم جوانان و سایر افراد بدانند میا .گنجدمیها نباور خیلی البته در ؛مسنویمی

وقتی به یاد  اند، چونخواهند در چه مکانی پا بگذارند و یا پا گذاشتهمیکه 

 برایم هااین ترک درافتد. شرایطی میبه لرزه  بدنم ،افتممیام شتهذهای گترک

من ترین روزهای زندگیگذشت که بدترین و تلخ نبر مآمد و احوالی  پیش
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 نویسم.میای از آن را بوده است؛ من دو بار دست به ترک اعتیاد زدم که خالصه
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 ترک اعتیاد اول 

باور نداشتم که معتاد شده  خودم هم ،، از زمانی که معتاد شدم 54در سال 

فتند، بابا، ترک کاری ندارد، فقط کافی است گمیشه دوستان و رفقا میباشم. ه

که ساعت طاقت بیاوری و خیال ما هم از این بابت راحت بود. یک روز  47

 47م گرفتم که هر طور شده این میام از اعتیاد سر آمده بود تصدیگر حوصله

جلوی چشمم و  تریاک گذاشتم ۀگرم شیر 68ساعت را طاقت بیاورم. حدود 

اطاقی و تختی را هم مرتب کردیم. گفتم حاال برای  خوب خودم را ساختم.

پس از آخرین  ،ساعت اول 77آماده هستم.  ،ساعت 47پشت سر گذاشتن این 

مصرف مواد، مشکل چندان زیادی نبود، چون هنوز مواد در بدن من وجود 

داشت و شب اول را هم هر جور بود با خماری و نیمه خماری سپری کردم. با 

حاال انسان باید اراده داشته باشد و  :با خود گفتم .بح شدد صهر بدبختی بو

با هر مصیبتی بود یک طناب سال بود.  47من  سن ،زمان آنورزش نماید، در 

رفتم پشت بام و شروع به طناب زدن  ،برداشتم و با حالت خماری و درماندگی

بور از زیر پای خود ع را پریدم تا طنابمیمرتب به هوا  ،پادو نمودم. روی 

 دهم.

در ضمن از صبح، قبل از ورزش، مشکل شکم هم آغاز شد و مرتب به 

کله و تمام بدنم سرازیر و  عرق از سر میدر حرکت بودم، به آرا تطرف توال

 میه آراـدند، بـاپی هم آغاز گردیـپیو راست  های چپ وشده بود و عطسه

این بود که؛  من اشتباه بزرگیک استخوان هم به سراغم آمد. کشی یا درد سیم

من با  تحمل وزن خودشان را هم نداشتند و ،استخوانها و عضالت جسم من

قوز  قوزی باالیبودم، که  مشکلی هم بر مشکل آنها اضافه کرده ،پریدن در هوا

باال و پائین پریدن به اطاق خود برگشتم و روی تخت  میشده بود. بعد از ک
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شد و یمق، مرتب لباسهایم خیس خواب، مثل مرغ پرکنده افتادم. از شدت عر

زیرپوشم را  مرتبه لباس و 38همه چیز. در روز تا لحاف و نطور مالفه و میه

مرتبه مثل فنر، کی و رفتممی، از شدت خماری گاهی به خواب کردممیعوض 

ضد  ،پرید، این هم اضافه شد. شنیده بودم که مشروبمیجای خودش  پایم از

 ،معالجه و دوا با هزار مشکلبرد، برای می بین تریاک است و اثرات آنرا از

توانستم بخورم، با هر میمقداری مشروب فراهم نمودند. در وهله اول که ن

بهرحال مثل یک ، آمدمیهایم داشت باال روده بدبختی که بود خوردم، دل و

ه مقداری مشروب خوردم تا حدی که مست شدم و این شدت مستی ب ،جنازه

اعتی مرا خوابانید. آنهم چه خوابی! آقایانی که اینگونه ترک س 7حدی بود که 

جسم من دانند. بعد که بیدار شدم، کارم چندین مرتبه بدتر شده بود. میاند کرده

و من باری اضافه به او تحمیل نموده بودم و به  تحمل خودش را هم نداشت

روی  شدت، سلولهای جسم خودم را تحریک کرده بودم و جسمم را که تحمل

در اثر الکل، بمب باران  مییکی توسط ورزش و دو پا ایستادن را هم نداشت،

 73کاری اشتباه بود و قوزی بود باالی قوز. بهرحال  ،کرده بودم که هر دو

ساعت مانده و حتی حساب  77گفتم فقط میاول سپری شد، با خود  ساعت

بعدی هم با  ساعت 77دقیقه شمار ساعت را هم داشتم. چشمتان روز بد نبیند. 

 ساعت قبل، حتی شدیدتر سپری شد و 73 مشکالتجان کندنی بود با همان  هر

کردم، خودم را در میخواندم، دعا میکردم، نماز میاز شدت ناراحتی گریه 

ناهنجار ببیند. خواستم کسی مرا در این وضعیت میه بودم و نداطاق زندانی نمو

 ،ساعت 47ساعت را نشان داد. سر 47ساعت گذشت و پایان  ۀبهرحال عقرب

آمدم نشستم،  تمام شد و باید جشن بگیریم. رفتم حمام گرفتم و دیگر :گفتم

خواهم بروم بیرون وچرخی بزنم و میگفتم خوب شدم. لباس پوشیدم گفتم، 
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توانم میمن موفق شدم. رفتم بیرون، دیدم ن ؛ن و زمان بگویممیبخورم و به ز هوا

را ندارند. به هر ـسم مـل جمحـاصالً ت وکند می ایم درداهـروم و مچ پـراه ب

جان کندنی بود رفتم فقط سیگار خریدم و به خانه برگشتم، دیدم با ورزشی که 

هایم را بستیم، دیدم اند، چند تا باند آوردیم و مچمچ پاهایم باد کرده ،کرده بودم

وب دستی راه رفتن برایم سخت است. یک چوب دستی هم فراهم شد و با چ

 رفتم. میراه 

شود. بعد از میسپری شود وضع ما هم خوب  ،ساعت 77گفتم بگذار چند تا 

بهبود حاصل نمود، عرق کردن بهتر شد، عطسه  ،مشکل اسهال ،گذشت چند روز

کمتر شده بود ولی ادامه داشت، پرش پا کمتر شده بود اما ادامه داشت، از شدت 

جنسی اصالً امکان  ۀادامه داشت، مسئل ولیدرد استخوانها کاسته شده بود 

آنقدر  دهم،مینزدیکی وجود نداشت. بهرحال دردسرتان ن نداشت، چون تحمل

رفتند اما میمشکالت روبه کاهش  شد یک ماه. ساعتها گذشت که 77از این 

توانستم راه حلی برای آن پیدا کنم و بسیار بسیار هم مهم میتنها مشکلی که ن

م، البته آنهم شدمیرفتم خسته می، راه ن، دیگر آدم سابق نبودمبود این بود که م

بردم، افسرده مین تحرف زدن نداشتم، از هیچ چیز لذّ با چوب دستی. حوصلۀ

من چرا زنده هستم؟ با  :گفتممیافتادم و با خودم میم، زود به گریه دشده بو

دارد از دست  ،مه دادم، دیدم تمام زندگی و کارـماه ادام 4ن وضعیت تا یـمه

مسئولیت سنگینی که داشتم، و با زدن را ندارم رود و توان کارکردن و حرفمی

بهترین کار این  :رفت و این بود که گفتممینابودی سوی  همه چیز داشت به

شد و یا من سالم میاست که دوباره مصرف کنم، چون یا باید همه چیز نابود 

 نابودی ترجیح دادم.این ترتیب اعتیاد را به ه شدم، بمی

  .ن بگویمـشکالت را روشـقایق و مـم حـخواهمین ـها موشتهـن نـدر ای
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دوارم که با این مطالب در هنگام چاپ، مخالفت نشود. چون تا زمانی که میا

ن میپذیر نیست و برای هنای کامالً روشن نباشد، حل آن امکاصورت مسئله

مجهول مانده است. خیلی از  ،سئلهچون صورت م ؛تاکنون این مسئله حل نشده

 5اند و پس از اند درد معتادین را درک کنند و خود معتاد شدهمحققین خواسته

اند تا به حقیقت نزدیک شوند، اما آنها هم نتوانستند ماه اعتیاد، دوباره ترک کرده

 78اعتیاد آنها کوتاه بود! زیرا اثری که مصرف  زمان جواب بگیرند، چون طول

چون  ؛فرق اساسی دارد ،ماه 5گذارد، با میواد مخدر روی جسم یا کالبد سال م

شود و در تمام ذرات جسم، میان هم افیونی سال حتی فکر انس 78در طی 

ارم ـکع ـکند. بهرحال دوباره شروع کردم، وضمیخدر آشیانه ـواد مـم

 سروسامانی گرفت و تا مدت کوتاهی خوب بود.

 

  16/1/50  سیلورسیلور  

  بازی پازلبازی پازل                  
آن داریم  زایبه اج زنیا ،مانند پازل ،یک مجموعۀ بازیما برای کامل کردن 

بیرون بیاوریم. البته ما تالش خود  ،از یک جای این مجموعه اآنر ۀیک تککه هر 

باید فرمانش  ،آیدمیآخر بدست خواهد آمد یا  ۀآنچه در لحظ ،نمائیممیرا 

ر اختیار شما قرار گرفت و مطالبش بایستی شکل دار د ۀبرسد. فعالًً اولین صفح

از بدو به دنیا آمدن، یا یک ید؛ مانند یک نوزاد در طول کامل شدن بدست بیا

شود، آنگاه به آن گیاه؛ درخت و یا میکوچک، وقتی تبدیلها باز شد کامل  جوانۀ

 شده، البته طراحیهم همانطور  . این بازیگوییمیمل ممرد یا زن کا ؛به آن انسان

دست و ه است که ب یک کتاب تکتک ، صفحۀواقع به نظر، یک بازی است در

 ،آن در کاره هآید، یعنی نویسنده و هممیخودتان به نگارش در توان عقلیِ



116 

 

، هباشید و ما در این مورد با تمام اعضای کنگرمیخود  ،اول قهرمان و یا نقشِ

این مدت هر  ،طول ادامهخواهیم که در میبسیار برایتان  توانِ نیروی بیشتر و

 مش را قالیـاس بافند ومیدستی که چیزی  :انند به قول شماـابد مـداوم بیـت قدر

با  ،راه برویدهر قدر رویش  ؛الیـگوید درست است قمیله، دوستی ـامند. بـنمی

 شود.میتر ارزش

هر قدر بگذرد توانائی شما  ،ما همان قالی باید باشید که از ابتدای شروعش

با  و شوندمیحیات  ۀ، وارد گردوناال برود. به عبارتی سیستمهای فراموش شدهب

کنند و راندمان کار و فعالیت در میکمک  ن،طرح درونی به مسائل دیگر شد

ه روزانه به اجبار ی فیزیکی از آنچرسد که هم اعضامیبه مطالبی  ،ادامه مدتِ

 مید و به عبارتی در تماو خشنودی انجام بدهن دادند، به خوشحالیمیانجام 

وگاه خواهد رتولید یک نیرو برای نی ،اخته شده، حرکت اولیه مانند توپیس دوایرِ

ازند. سمیکل سیستم را  ،بارهشد و این همان قطعاتی هستند که گفتیم، در این

دهیم و این بازی می طهم ارتبا با  ،البته ما آن بازی را با سیستم شما و نگارش

 نمائیم. میبشوند، آماده برنده  ،حیات ۀخواهند در این مسابقمیی که را برای آنان

         اوضاع را به یک دریای پرتالطم تشبیه ،موارد ۀکه ما در هم باید بدانید

خواهد مسیری را بپیماید. میطور کامل، که یک نفر با دانستن شنا نه ب نمائیم،می

نباید احساس کنید که ما از  ،موردداریم که در این میپس ما شما را دریافت 

 ۀبخش است که برنددرون شما اطالعی نداریم و این یک مسابقۀ بسیار حیات

 کنیم بایستیمیدوم که فکر  ۀباره، ابتدا به صفحشود. ما دراینمیاولین  ،آن

یباً به اصالحات رتق که موضوعات چه مطالبی بایستی باشد که عناوینِ بدانیم

  نباشد. نیازمند

 ممکن است ،ور و لغتـظر دستـدانیم از نمیامل فارسی نـبته چون ما کـال
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نقص بی باشد، بایستی کامالً حالتها ۀکنندمطالبی که مکمل داشته باشد اما ایراد

ورد یاری نمائید، یعنی مرا در این  ما باشد و خود شما هم به کمک ما بیایید و

خود شما در این مورد با بعضی از بندی مطالب ارسالی است و منظورمان دسته

مشورت نمایید و آنان  ،ها اطالع دارندپرتجربه که در مورد بعضی از افیون افرادِ

ا انسان شروع ـمطالب بسیار داریم؛ آنچه ب .مودـد نـاری خواهنکهم ،ز با ماـنی

و حیات او، برای هیچکس به  لق انسان، اندام انسان و بقای اوشود، یعنی خمی

 مهم نیست. بایستی این ارزش ابتدائی را بداند. ،خود او ۀانداز

ائل دیگر است که از خود ارزشی و سیافتن آن، باز هم شروع مپس از در

  :رسید کهمیای شناخت به مرحله

 رود.میروح فرد  جسم و یایمان مانند امواج نور، در اعضا
 باید برویم. ارید، ماالی ندؤهم ادامه دارد، اگرس را بدانند، باز بایستی اینها

 کنم بهتر است. فکر ،خود شما مطالبی را عنوان نمائیداگر نگهبان: 

 با و ممکن است آسانی نیست شه کارمییابی مطالب، هاستاد: ریشه

 ،لوروندهـفتیم که در مسائل جـادآوری گـرای یـب ،رخورد نمائیدـی بـمشکالت

 باشد.  میجاری هم در کنار آن  مسائل موجودِ

 درودب

 

 15/1/50 

گرم( و  3شب  33ساعت ) مواد در ۀروز از برنامۀ استفاد 34اکنون تقریباً 

 مشکلِ هیچ ای جاافتاده است واندازه گرم( گذشته، اوضاع تا 3صبح هم  6)

مرا کامالًً  ،صبح 6مصرف مواد در ساعت  طبیعی است و ،اعاساسی ندارم. اوض

کنم و کار را روزها بایستی حرکت ن چند میدارد. همینگه  ،شب 33تا ساعت 
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مرتب به این  ،جدید ۀآغاز برنام از و به یک وعده برسانم؛ البته یکسره نمایم

 کنم.میمسئله فکر 

 

  15/1/50   سردارسردار  

  تکرار تاریختکرار تاریخ                    
مشغول و برای ادامه  ،سالم علیکم، ما هم خوب هستیم و به مسائل جاریه

داریم که به درگاه حق تعالی نزدیک می ، نهایت سعی خود را مبذولطو ارتبا

ال حشویم و مورد عنایت او قرار بگیریم. واقعیت در مکانهایی که در زمان 

توانیم چگونه توصیفش را شرح بدهیم کامالً فرق دارند. ما میچه نهستند با آن

برای آن مقدار که آگاهی از آن نداشتیم، مبارزه کردیم و در حین عمل هرگز به 

زیرا  ؛گوئیممیطور جمع اندیشیدیم. البته بمیبکنیم، با دید تعقل ن یدآنچه با

 گردند.میدانید به عقب بر نمیخواص، آنچه باید بنمایند، طبق فرمان که 

خود به خود  ،گوئیم، تاریخمین است که برایتان میباره ههدف ما در این

 وئیـگ ،دگیـن زندورا جامها درنن اـای خواهد ویـمل عاـف ؛شودمین تکرار

و احساس هر کس بر این باور  بگذارندپا فراتر  ،ودخ ۀوندخواهند از گرمین

 معلم خود باشد. این سببِ ،است که از اشتباهات درس نگیرد و خود به تنهائی

پرتاب  ،زمان به طرف خارج ۀطوریکه تجربه از گردونشود بمیکرار مکرر ـت

گیرد و هر مطلبی به زمان میدروغین گردد و جایش را حماقت و باورهای می

کند؛ زیرا میشود. در صورتیکه این مطلب با زایش و تولید فرق میود تکرار خ

 است، اما ما به فرمانِطبق فرمان الهی به وجود آمده  میتولید برای بقای آد

پوشانیم و در پایان به میل نشدن عقل، به تجدیدها لباس نو مر کامخودمان در ا

  دید.میکنیم، حتماً منظور ما را خوب فهمیاکتفا ن شئون هم
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نگران  ،مثل اینکه زیاد گفتیم، برویم بر سر مطلب خودمان که در ادامه

مسائل هستید و این بدون شک با قدمهای استوار، کامالً به سوی راهی که باید 

نهای وپیش بروید، طی طریق خواهید نمود و برای اینکه جایگاه خود را با ست

پرنشیب و فراز و به قول ما از  ۀاز این منطق بسازید، ناگزیرید مییار محکبس

های از خواسته و بیرون خبر دیگری که مملو ،خط، عبور نمائید. آنگاه منادی

 ،دهد، ما بسیار خشنود هستیم که شما به احکاممیانی است به شما نوید سفن

روی ند تمام مطالب با نیواهیم که در روخمیایید. از شما منمیکامالً توجه 

بستگی کامل به  ،گامهای بلندی بردارید و این مسئله ،منحصر به فرد خویش

 ایجاد نمائید. میخودتان دارد که چقدر در ما همگا

 باید برویم. ،خداحافظ

 

 ترک اعتیاد دوم 

 اعتیاد. ترک ر روان پزشک و دکترظماه، زیر ن 6مدت ترک، 

ام. در اثر ایجاد نابسامانیها، اینبار شده ساله 44است و من  55نون سال کا

گفتم بروم پیش یک  م ودخورمیساعت را ن 47دیگر تجربه داشتم و گول 

ک، ـزشـو کردم و یک متخصص روان پـرس و جـان، پـ. از دوستمتخصص

سال یا بیشتر در  38دود حتحصیل فرانسه و متخصص ترک اعتیاد را که لافارغ

قبل  ۀبه ما معرفی کردند. البته به مشکلی که از دفعتجربه داشت  ،ترک اعتیاد

 مشروب خوردن هم اضافه شده بود. ،مانده بود

خالصه، وقت مالقات گرفتم. رفتیم پیش این دکتر عزیز. انسان بسیار 

خوب و با محبتی بود. گفت: مصرف شما چقدر است؟ گفتم حدود نیم مثقال 

ی کشیدن که کشیدن فقط بازی خورم، منهامیگرم( تریاک و گاهی شیره 6/7)
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ق ردهد و شبی هم یک بطر عمیجواب خوردن را ن ،زیرا کشیدن ؛کردن است

مرد حسابی، اول اینکه عرق با تریاک جور نیست، درثانی اگر  :خورم. گفتمی

 حدود مثقال(    نخود )  5ترکد. مردم روزی میاین مقدار را داخل توپ بریزی 

گونه چ ،خورید! منهای کشیدنمیا نیم مثقال شم ،کشندمیگرم تریاک  7/3

، مار شدنخخوری؟ گفتم عرق را که خوردم قبل از میتریاک  مشروب را با

یم، این هم یک ما همه جورش را دید :اندازم. گفتیمتکه تریاک هم باال  یک

 را قبل که ترک اعتیاد کردم دوستانم که همه، خودشان ۀدفع :گفتم !جورش

اگر  ،چند روز بعد از ترک ؛کردندمیدانستند، توصیه می ایکارشناسهای خبره

روزگار آدم را  ،شود. غافل از اینکه این کارمیی جایگزین مواد رمشروب بخو

که شد قوز باالی قوز! دوباره معتاد  ،آن طوری شد ،هرحال مسئله، بکندمیسیاه 

فاده ـاست وان داروـآن اضافه شد. اول به عن هدیم و مشروب خوردن هم بـش

ای شده بود که مسکن برای خواب من شده بود و اگر کردم و بعد به گونهمی

برد. گفت مشروب به خودت مربوط است، البته وقتی میخوردم، خوابم نمین

مشروب، دیگر برای شما قابل استفاده نیست و دیگر نباید  ،تریاک مصرف نکنی

 کند.میبخوری، چون وضعت را بدتر 

 چشم. :گفتم

شود که نصف این میمن  ۀالزحمپول دارو و حق ،هزار تومان 48 :فتگ

ت سپول را هم جلوتر باید پرداخت نمایید. البته در ،شودمیمبلغ صرف دارو 

 گفتند چون بعد از معالجه، ممکن بود به آقای دکتر، به علت آشفته بودنِمیهم 

 شد.میوضع بیمار، اصالً پولی پرداخت نشود؛ دعوا درست 

فرمودند: شما هر موقع که اعالم آمادگی نمودید، قبالً به من اطالع دهید. 

       را با خودم باشد، دارومی روز 73 ،طول درمانآیم و میمن به منزل شما 

4
1  
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م و هم کنمیروز هم به عیادت شما خواهم آمد؛ هم معاینه  4ای هفته آورم ومی

د. زیاد به شما سخت نخواهد درمانی خواهیم نمو روان مه آورم ومی دارو

 گذشت. البته، ترک اولی را برایشان تعریف کردم.

 

 کآغاز تر 

اطاقی را برای این کار آماده کردیم و با وجود  ما مقدمات را فراهم نمودیم.

ای جور سر کار نخواهیم آمد و بهانه ،کار زیاد، به محل کار سپردیم که یک ماه

 کردیم.

صدا درآورد. آقای به ی دکتر زنگ منزل ما را آقا ،صبح 6ساعت  ؛روز اول

ف دستی که داخل آن دستگاه فشارخون و سایر تجهیزات بود و یک یکدکتر با 

 وارد منزل ما شد. ،کیسه پالستیک سیاه رنگ که در دستهای خود داشت

عدد  6بعد از پذیرایی مختصری، درب کیسه پالستیک سیاه را باز نمود و 

یک شماره  ،سیلین( که روی هر کدامهای پنیشیشه کوچک )بزرگتر از ۀشیش

جای  :ای؟ گفتم. پرسیدند: مواد مصرف کرده( درآورد3.7.4) بود شده نوشته

 ایرادی ندارد. :گفتند .شما خالی، امروز صبح

 و دستورات ذیل را دادند:

محتویات اولین شیشه را بخورید، ظهر هم یکی، شب هم  ،از اکنون (3

شیشه را طبق شماره، به  4محتویات  ،روزهر  .موقع خواب یکی

 ل نمائید.میترتیب 

یک رقم قرص دادند، گفتند: این مربوط به اشتهای شماست چون به  (7

شوید، این قرصها را بخورید که بتوانید غذا بخورید و میل میغذا بی

 ت نشوید.کم قوّ
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 یک رقم قرص دیگر که ضد افسردگی بود. (4

   ولی انسان را از خود بیخود ؛دانم چه بودمییک رقم قرص که ن (7

 کرد.می

ا گرفت و گفت خوب است و دستورات دیگری ربعد، فشار خون م (6

مشکل  آیم ومین ساعت، نزد شما میصادر کرد و گفت: پس فردا ه

 ؛آورممیجدید  ۀهای جدید با شمارچندانی نخواهید داشت، شیشه

 روز، روزی سه شیشه باید مصرف نمائید. 78چون تا 

ی مشکل. ساوی و بررکماند موضوع روانمیب، حاال وخ :دگفتن (5

 گفتند:میاینطور آغاز سخن نمودند و خیلی هم درست و صحیح 

شخصی برویم باید او را بشناسیم. دقیقاً این مثال را  ۀاگر بخواهیم به مبارز

باید تمام  ،گر مبارزه کندـا بوکسور دیـبخواهد ب ک بوکسورـاگر ی :زدند

است موفق  نممک ،بداند؛ در غیراینصورت را بشناسد و خصوصیات حریف

 نشود.

هم بررسی  با ،گذاردمیمرفین و اثری را که روی انسان  ۀکاری که خانواد

نام ه شود بمیای ساخته ماده ،نمائیم. در قسمت مخ انسان یا مغز انسانمی

 ،عیروفین یا امرفین. کار این ماده که شبیه مرفین است در یک شخص طبیدان

 نماید.میمرفین را  ن کارِمیه

رد، هر کجای میامکان داشت انسان از درد ب ؛شدمیاگر این ماده ساخته ن

ساخته  شود، مواد اندروفینِمیبیند و یا خسته میگیرد یا آسیب میبدن که درد 

. حال، شخصی که از شودمی، به همان قسمت ارسال شده از طریق خون

زیادی به طور مصنوعی وارد بدن  چون مرفین نماید،یاستفاده م مرفین ۀخانواد

از نماید به مرور زمان میکه این ماده را تولید  آن قسمت از مغز ،کندمیش دخو
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یا مصرف مرفین خارجی، یعنی استفاده از هروئین  ،افتد و وقتی شخصمیکار 

فین تریاک یا شیره، چه به روش خوردن و چه کشیدن را قطع نماید، دیگر اندرو

دچار ن دلیل، شخص میشود. به همیهم به این زودی توسط مغز ساخته ن

 اندازی شود.خواهد تا سیستم مغز او دوباره راهمیشود و زمان میمشکل 

 بود که من آن روز یاد گرفتم. میو این نکتۀ  بسیار مه

 گفت: برای امروز کافی است و خداحافظی کرد و رفت.

اول  ۀشیماندیم با دواها،  فوری ش رفت و ما خداحافظی کرد و ،آقای دکتر

وقتی داخل دهان  ،را باز کردم و خواستم نوش جان کنم. چشمتان روز بد نبیند

خواست بیرون بیاید. خیلی ناجور و میگرم وجدلمثل آن بود که  ،ریختم

ساعت، باز به  77بعد از گذشت  ؛دهممیبدزهرماری بود. خالصه دردسرتان ن

خودم اقدام  ،اول ۀای که دفعبه سراغم آمد؛ ولی نه به آن درجه مشکالت میآرا

 4ذشت و روزی ـن منوال گمیروز به ه 73هرحال، حدود ب م.دومبه ترک ن

خوردم. به اضافۀ قرصهای  میدنی که بود نهر جان ک اها را بشیشه ازدد ـع

در  ،خوردممی که بود. قرصها را ایکنندهحتاجور. وضعیت بسیار نارواجور

خماری و عرق کردن  نه دیوانه. بودم وگرفتم که نه هوشیار میوضعیتی قرار 

صها وضعیت روانی مرا رقبل. اما ق ۀت دفعهمچنان ادامه داشت؛ اما نه به شدّ

یک هفته  دودکه حمیبردم. در هنگامی ربهم ریخته بود و در حالت منگی بس

نم آزمایش بدهم؟ و اگر آزمایش توامیال نمودم آیا اکنون ؤگذشته بود از دکتر س

روز گذشت آنوقت سه  78شود؟ آقای دکتر گفتند: خیر، موقعی که میبدهم چه 

توانی مید از آن سه روز عشستشو دهد. ب را کنیم تا بدنتمیم وصل رُسِ ،روز

به محتویات شیشه به شک انداخت که چه  نسبت آزمایش بدهی. این سخن، مرا

 باالخره پس از !د که چه هستمیشد فهمیهم اصالً نداروئی است. از مزۀ آن 
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های دارو، ی شیشهاحتوم صحبتهای مختلف متوجه شدم که کاوش فراوان و

را به وجود آورده  میسو ۀماده، مز دواما ترکیب این  ؛شامل تریاک با الکل است

ظرف  ،بود که اصالً قابل تشخیص نبود. برنامۀ دکتر این بود که با این روش

 د تریاک را پایین بیاورد تا به صفر برساند و هر چهصدر میروز به آرا 78مدت 

شد و مرتب، عرق کردن و میرفتیم، خماری من بیشتر میجلوتر  شروع ۀاز لحظ

صبر کن،  :گفتمیکردم، میرا داشتم و اگر به آقای دکتر شکایت  درد استخوان

 شود.میتمام 

مها را رُتمام شد و سه روز هم، سِ بهرحال با هر جان کندنی بود این دوره

 دادند. وصل کردند و بدن ما را شستشو

اگر آزمایش  :گفت دیگر در اینجا کار اصلی آقای دکتر تمام شده بود و

 بدهی، دیگر مواد در ادرار شما نیست و شما دیگر معتاد نیستید.

بعد  و ای یکبار برای روان درمانی پیش من بیاییدهفته، هفته 7 :البته گفتند

 مقداری قرص هم به من دادند. .هفته، هر ماه یکبار، تا شش ماه 7از 

گاه. و ما در چه شرایطی رها شده بودیم! درست وسط دریا. بدون تکیه

یق که بود چند رتوانست جواب خماری ما را بدهد. به هر طمیهیچ قرصی ن

نیدم. بعد از گذرامیماهی را پشت سر گذاشتم و با قرصهای مختلف، روزگار را 

مسائل یک طرف، اما یک مشکل اساسی  ۀماه به آقای دکتر گفتم: هم 4دود ح

زیرا حالت  ؛وجود دارد و آن اینکه، امکان نزدیکی، اصالً برای من وجود ندارد

 شود.میگفت خوب میفقط و او  گیردمیانزال، خیلی سریع صورت 

بود پشت سر گذاشتم  یهرجان کندن ماه را با 6حدود  ؛دهممین تانرسدرد

هر روز خمار بودم. دیگر، قدرت حرکت و تفکر در من از بین  ،و در حقیقت

گفتم من برای میکردم، میمسئله تا جایی پیش رفت که آرزوی مرگ  رفته بود.
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 استفاده را از منءحداکثر سو ،کردممیچی زنده هستم؟ افرادی که با آنها کار 

ا ـگفتند بمینداشتم، هر چه  ک و دو راـحث و یـون حوصلۀ بـکردند و چمی

 کردم و آنها بیشترین خیانت را به من کردند.میکم حوصلگی قبول 

زیرا در  ؛و توان الزم را نداشت ت، جسم من ناراحت بوددر تمام این مدّ

 ،حیات ۀچرخ زمختلف در بدن و جسم من احیاتیِ اثر مصرف مواد، سیستمهای 

اندازی نشده بودند و اعتیاد من، آنها هنوز راهترک ا به اصطالح، بخارج شده و 

وضعیت طبیعی نداشت. دیدم اگر به این وضعیت بخواهم ادامه  ،جسم من

تنها  ،ن دلیلمیرود و به همیام رو به نابودی تمام زندگی خود و خانواده ،بدهم

باره دو ۀاستفاد ،دمانده بو برای سروسامان دادن به کارهاراهی که به خیال خودم 

هم صبر کرده بودم، هر کس بگوید مشکل روانی  ماه 6از مواد بود و چون 

 خودت مشکل روانی داری. :گویممیخیلی محکم و با صدای بلند  ،ایداشته

سال معتاد باشید و آنگاه کنار  78گوئید لنگش کن. میاید و شما لب گود ایستاده

 اراده ندارد. جسم من، کالبدبگذارید تا به شما بگویم کی مشکل روانی دارد و 

فیزیکی و  ،درصد مشکل من 66 ،در وضعیت طبیعی نبود. حداقل ،بدن من و من

شدم، استخوانهای پای من، دست من، قدرت میرفتم خسته میبود. راه  میجس

ها خواب راحتی شدم، شبمیزدم خسته میحرف  ،تحمل وزن مرا نداشتند

حالت طبیعی نداشتند؛ ترکیبات مغز  ،من سلولهای بدنهیچیک از چون  ؛نداشتم

سال با مرفین ساخته شده  78استخوانم، بافتهای بدنم، همه و همه در طول 

؟ مشکل یک دروز آنها را به حالت تعادل درآور 78رفظ دشمیبودند. چگونه 

 او. ۀمشکل جسم اوست نه روان او و نه اراد ،درصد 66 ،پس از ترک ،معتاد

 ک معتاد هم با ارادهـخوب نمائید، ی ه،رطان را با ارادـاگر شما توانستید س

بدترهم ترک کند. چون اعتیاد از سرطان  ،روز 78تواند ظرف یک هفته یا می
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گیرد، مثالً خون، سینه، معده یا مغز، اما اعتیاد مییک ناحیه را سرطان فقط  .است

اندیشه هم شود، حتی در فکر و میبدن پخش  یدر تمام سلولها و تمام اجزا

 گوئیم از سرطان هم بدتر است.میشود، برای این میداخل 

اگر بخواهید با حرفهای من مخالفت نمائید، مسیری را طی خواهید نمود 

ک و روان پزشک شهیچ پزوده شده و نتیجه نداشته است. مکه سالها و قرنها آز

ا مخالفت تواند با حرفهای ممین ،کافی داشته باشد ۀو داروسازی، اگر تجرب

دی ـسن ؛ام و عملی که تجربه شودتجربه کرده ،گویممی را نماید. من هر چه

ت سخنانم، معتادینی که چندین برای اثبات حقانیّ .ص خواهد بودقعیب و نبی

های آنها ند و ارسال نامهستوانند برایم نامه بنویمی ،اندبار دست به ترک زده

 لین و محققین دلسوز.وی ارائه به مسئسندی محکمتر خواهد بود برا ،برای ما

دشوار نخواهد بود.  ،مشخص باشد، دیگر حل آن ،قتی صورت مسئلهوزیرا 

 ن دیدگاهِمینامشخص بوده است و به دلیل ه ،درمان اعتیاد ۀتاکنون صورت مسئل

 .غیرقابل حل باقی مانده است ،مسئله ،غلط

   

 
 

   

  

 

 

 

 



117 

 

 محبت 

شوم. از میین مطلب به آشوب کشیده در اینجا دیگر، در حال نوشتن ا

زده توان دید، شگفتمیآنها را ن ،مسج که به چشمِ ییوجود نیروها قدرت اهلل و

زند و می آید و اشک در چشمانم حلقهمیشوم و سرتا سر بدنم به لرزه درمی

تپد و در تعجب هستم که خداوند چه بهای میفشارد و قلبم میبغض گلویم را 

داند و همواره ناسپاس میولی انسان ن ،کندمیانسان پرداخت سنگینی برای 

پنداریم و هستی را میاست. ما نیروهای عظیم را در بیکران، بیهوده و خرافات 

دهم که میای را از دوست دیگرم ارائه بینیم. در اینجا قطعهمیدانیم که میآن 

 آرام نماید. میتواند مرا کمیفقط آن 

ید که تنها پیوند محبت، انسانها را به هم متصل نگاه تا شاید متوجه بشو

بسان ظرفهایی هستند تهی و یا ظرفهایی که  ،انسانهای فاقد محبتو داشته است

 پر از خالی هستند. این سخن را اگر امروز باور نکنید باالخره یک روز متوجه 

ه ن پیوند محبت، ما را بمیشوید، حتی اگر پس از مرگ هم باشد. چون همی

 نماید.میاستادانمان وصل نموده و وصل 
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 لی،میبرادری، همسری، فا خواهری، ، فرزندی، مادری،آری رابطۀ پدری

و اگر پیوند  اعتباری و قراردادی هستند همه امری صوری و همه و دوستی،

چیز  ،م و نسبتسبین آنها وجود نداشته باشد، آنها جز یک سری ا ،محبت

 دیگری نیستند.

کنیم و میمعنی محبت را لمس  قتی باورها با محبت واقعی عجین شوندو

تند ساند، همان ظروف تهی هحضور نداشته ،دیگرانی که هیچوقت از نظر محبت

ای الزم است مسئله ،که هیچوقت به آنها کاری نخواهیم داشت. در این قسمت

سی و مهم اسا ۀآن مسئل که باورش برای همگان مشکل است و را عنوان نمایم

 این است که:

 «رودمیاعتیاد با مرگ هم از بین ن»
ماند و در جهان میمعتاد، معتاد باقی  به دیگر سخن، پس از مرگ هم،

الزم  ،شود. برای شرح کاملتر این موضوعمیدیگر، مشکالت او بس دشوارتر 

خن بگوئیم. شاید ـصر سـه و مختـطور خالصـب ،گرـراجع به م میاست ک

بیشتر شما از  باور ما باز شود و در این قسمت برای ۀی نوینی در اندیشهادروازه

 سخن خواهیم گفت. ،بان سایر بزرگانز
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 مرگ 

الی سخت است و ؤکه س گذاریممیاکنون تعریف مرگ و ماهیت آنرا کنار 

ای ال نمائیم که مرگ برؤحال از هرکس س .نمائیممیآنرا به بحث بعدی موکول 

داند و پاسخ مییز را ـکند که همه چمی صورـدهد، فوری تمیانسان کی رخ 

 .. از کار افتادن قلب، مغز، تنفس، تغییرات مردمک چشم و... :دهدمی

شده که جواز دهیم که پس چرا مواردی دیده میال را ادامه ؤاما وقتی س

اذق صادر شده، اما ناگهان پس از مدتی حتوسط یک پزشک  ،مرگ یک شخص

البته پاسخی که علم  ؛اره زنده شده است، دیگر پاسخی ندارنددوب ،شخص

درصد موارد، صادق  3/66پزشکی امروز برای تشخیص مرگ داده است در 

: دق نباشد. حال ممکن است گفته شودممکن است صا درصد 7/8اما در  ؛است

 رقم را در کلِاما اگر بخواهیم این  ،رقم ناچیزی است درصد 7/8خوب 

 ن حساب کنیم:میلیاردی ساکنان زمی 5جمعیت حدود 

888/888/37   =
100
0/2 x 888/888/888/5 

کوچک نیست. حتماً  ،رسیم که دیگر این رقممیلیون میبله به رقم دوازده 

این  ؛آید؟ خیلی ساده استمیلیون چه میسر این دوازده  ،خوب :پرسیدمی

شوند و دوباره میو در قبر، یکمرتبه زنده شوند میلیون، زنده به گور میدوازده 

رند. حاال برای اینکه حرف ما سند و مدرکی هم داشته باشد میمیبا مرگی فجیع 

 سری بزنیم. ،دانشمندان هایبد نیست به کتب و گفته
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 خطا در تشخیص مرگ واقعی  ۀدربار تحقیقات متنوع 

 آنظاهری  مرگ و آثار ۀدر در کتاب خود دربارمیدکتر کارنجتون و  ،آقایان

 حداقل یک نفر در اثر ،ساعت 77ور آمریکا در هر شک نویسند: درمیچنین 

لندن به  ۀجمعیت خیری شود ومییص مرگ، زنده به گور خاشتباه در تش

نفر اشخاصی را که زنده به  7346سال، تعداد  77ته؛ ظرف شت اعالم داحصرا

 ست.نجات داده ا ،گور شده بودند از مرگ جانگداز

نفر زنده به گور را  668 ،سال 76آمستردام، ظرف  ۀهمچنین جمعیت خیری

نفر  384 ،کمتر از پنج سالهامبورگ، ظرف  ۀت و جمعیت خیریسنجات داده ا

 ،اشخاصی راکه زنده به گور شده بودند نجات داده است. این دو نفر نویسنده

      ا ره گور شده زنده ب ی از این اشخاصِدشخصاً تعداد زیا ؛کنندمیتصریح 

بودن،  رآوباره ارائه شده در عین وحشت شناسند و آمارهایی که در اینمی

اند که نها کسانی بودهایباشد. زیرا میتعداد واقعی زنده به گورها ن ۀمجسم کنند

آن زنده به جمعیت، از وضعشان آگاه شده و آنها را نجات داده است اما تعداد 

اند را فقط و در قبرهایشان با وضع عجیبی مرده گورهایی که شناخته نشده

 داند.میآگاه به غیب  خداوندِ

وقتی در کشورهای مترقی، این موضوع چنین وضعی داشته باشد، پس  

شتاب  ،های خودفکر کنید که در کشورهای نیمه متمدن که در دفن کردن مرده

 دهد.میاتفاقات هولناکی رخ  کنند چهمیهم 

سخن گفته و با  ،مردگان ۀلوم در موضوع دفن عجوالندکتر ادوارد دو

گوید: ثابت شده است که میاستناد به آنچه که در اوراق پزشکی آمده است 

حتی به چند  کند ومیتجاوز  ،گاهی از چند ساعت و یا چند روز ،وشیهمدت بی

کی بریتانیا که شکند؛ مجالت پزمیرسد. بعد هم این دکتر اضافه میماه هم 
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حاالت زیادی از زنده  ،اندمنتشر شده 3638پنجاه سال اخیر یعنی از سالظرف 

اند بیان کرده بر زنده شده و دچار وحشت و ترس شدهقکه در  ان راربه گو

که یکی از آنها  اندشده اهم دچار این خط رای از رجال مشهوهاست. حتی عدّ

نیه و دزرائیلی دو ،کاردینال فرانسوی ونسلو، دانشمند و استاد علم تشریح و

بر قباشند. این شخص یک هفته پس از زنده شدن، در میست وزیر بریتانیا خن

 بوده است.

دهد. درصد اشخاص میر زیر خاتمه ماآ ۀمطالب خود را با ارائ ،ولومد

افته در مقابل کسانی که شناخته ـجات یـشناخته شده و ن ۀشد زنده به گور

ازمند گفته است؛ باشد. دکتر لیونسمیر کم اند بسیامردهاند و دوباره نشده

شوند تعدادشان از هر هزار نفر میزنده به گور  ،کسانی که در ظرف یکسال

نفر از هر هزار نفر  7عداد آنها را ـی دکتر جوین تـباشد. ولمی مرده، یک نفر

حالت، دربارۀ زنده به گورها را  7434تعداد  داند و این دکتر از منابع موثق،می

 به نام ودخکتاب  در موراسل فلیشر کرده و ارائه داده است. دکترآوری جمع

 3368 که در سال «کنندمیخویشان و دوستانشان زنده به گور  هزاران انسان را»

ر کرده است. دکتر کارل سگتاس کباره ذهای زیادی را در اینچاپ شده، فاجعه

آوری کرده و اظهار جمع ،گ ظاهریرمواردی از م سال، 36حالت، در ظرف 

هزار در  7سبت به جمعیت موجود، ـورها نـده به گـنموده است که تعداد زن

 «بحثهایی درباره اشتباه در تشخیص مرگ»نام ه باشد. بروهیه در کتاب خود بمی

اند و اند که زنده به گور شدهمورد آنها کسانی بوده 67حالت بیان کرده که  333

قبل از دفن، نجات  ،کردن در داخل کفن خود حرکت ۀنفر هم به واسط 64

 اند.یافته

 اصالح، مقرراتی برای مجلس عوام انگلستان، 3686در اول ماه مارس سال 
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سیونی که میکان مردم توزیع کرد، اعضای میتصویب و در  ،دفن مردگانقانونِ 

 ۀارهنگام تحقیق درب ؛آنها گذارده شده بود نوشته بودند ۀاصالح آن قانون به عهد

داد زنده به عت ؛دهدمیدالیل زیادی به دست آمده است که نشان  ،این موضوع

موجب ه آور بوده است. بگوران در اثر اشتباه در تشخیص مرگ واقعی، وحشت

باشد. لذا مییص مرگ واقعی کافی نخوسایل پزشکی معمولی در تش ،این دالیل

 یص مرگِخی در مورد تشداد که در آینده، تحقیق بیشتر رلس انگلستان دستومج

  طبیعی به عمل آید.

 :گویدمیع به این موضوع نوشته بود جراکه ای تر شبل شملی در مقالهکد

ام ولی نه به اندازۀ مرگی ترس داشته ،انواع مرگ ۀمن در جریان زندگی از هم

ت، بلکه بیداری که سشود. البته زنده به گور شدن مهم نیمیکه آدم زنده به گور 

فه اگیز است. بعد هم اضز و وحشت انمیه آعفاج ،شودمیر قبر متوجه آن آدم د

هم ناچار  مجهز باشد باز ،تعیین مرگ واقعی کند که پزشک، هر اندازه برایمی

ت که در تشخیص مرگ به آنها استناد اآن عالم ۀاست اعتراف کند به اینکه، هم

توان آنرا عالمت میبدن که  متعفن شدنِ زکند ممکن است خطا باشد؛ جمی

 قطعی مرگ دانست.

وجود  ،وقوع پیوستن مرگه ص شد که عامل دیگری در بختا اینجا مش

 دارد که تاکنون نادیده گرفته شده است.

     کار است که با نیروهای خاصی میسیستم بدن ما مانند کارخانۀ عظی

صورت  اند و بخشی هنوز بهاین نیروها برای ما شناخته شده زکند. بخشی امی

)البته برای دانش پزشکی( و ما این نیروها را کالبد دوم  اند.باقی مانده ،ناشناخته

 م.مینامی

 شود. ولی به خاطرمیجدا شدن کالبد دوم از بدن بطور کامل، باعث مرگ 
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در  شدن کالبد دوم برای علوم تجربی مشخص نیست، پس اینکه مکانیسم جدا

 گیرد.میاشتباهاتی صورت  ،تشخیص وقوع مرگ

پس نیروهای ما نیز  ،رودمیاز بین ن، هیچ نیرویی انرژی یطبق قانون بقا

 ،یا نیروهای هر شخصمشخصات کالبد دوم  ،شود. درنتیجهمیحفظ  ،در هستی

حال چون اعتقاد ما بر این رمتناسب با شخصیت و ویژگیهای خود اوست. به

حثها ـیل بـوارد این قب یماگزیر کـن ،رودمیرگ، اعتیاد از بین نـبا ماست که 

حال طلبد ولی بهرمیمطلبی است که کتابی جداگانه شویم که البته خود می

تفکری را در بعضیها بیدار نماید. یکی از  ۀشاید نقطکنیم میای گذرا اشاره

ترک بردار نیست و مواد،  این اعتیاد، :گویدمیگفت که، دوست من می مدوستان

ا ماست و موقعی خیالش راحت ـا درون قبر بـو ت داردمیبرن ما دست از سر

دارد و سراغ دیگری میرـن موقع از ما دست بآدر  ،شود که ما مرده باشیممی

 رود.می

 راجع به قسمت اول مطلبِ :زیز پاسخ دادمعبا خنده به این دوست 

قسمت دوم که به درون قبر مربوط راجع به دهم، اما میفعالً پاسخی ن ،دوستت

کند و اعتیاد نه درون میکه دوست شما اشتباه دهم مینان را مید، این اطشومی

آن هم داستان ادامه دارد. دارد و نه بعد از قبر؛ پس از میآدم دست بر قبر از سرِ

 یقین کامل دارم. ،به او گفتم به این مسئله
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  مرگ از دیدگاه کتاب آسمانی 

 ؟ مرگ چیست

ماهیت مرگ دارد. قرآن  ۀتعبیر خاصی دربارای یا پاسخ ویژه ،قرآن کریم

توفی خوانده است. توفی و  توفی را به کار برده و مرگ را ۀکلم ،در این مورد

هرگاه کسی چیزی را به کمال و تمام و  ."وفا"اند، هر دو از یک ماده استیفاء

 ،عربیدر زبان  ،فاء نمایداستیالح آنرا طبه اص بدون کم و کسر دریافت کند و

 یعنی تمام مال را بدون کم و ؛یت المالفتو :برند مثلمیتوفی را به کار  ۀمکل

این تعبیر در مورد مرگ آمده  ،کسر دریافت کردیم. در چهارده آیه از آیات الهی

تحویل گرفتن  ،شود که مرگ از نظر قرآنمیاط باینها چنین استن ۀهم است و از

اش در تحویل ماموران واقعی است. یعنی در حین مرگ، انسان با تمام شخصیت

مطالب زیر  ،کنند و از این تعبیرمیگیرد و آنان انسان را دریافت می قرارالهی 

 :شودمیاستنباط 

به عالم دیگر و  میمرگ، نیستی و نابودی و فنا نیست، انتقال از عال (3

ادامه  ،ای دیگردیگر است و حیات به گونه ای به مرحلۀاز مرحله

 دارد.

واقعی او  منِ و دهدمی انسان را تشکیل ت واقعیآنچه شخصی (7

وابع بدن ـهازات بدنی و هر چه از تـدن و جـشود، بمیحسوب ـم

 رود، نیست.میبه شمار 

جاودانگی انسان به  آنچه مالک شخصیت واقعی انسان است و (4

 در افقی مافوق افقِ ،و است از نظر مقام وجودیجاودانگی ا ۀواسط

 گرفته است.ات قرار ماده و مادیّ
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روحش  شهید مطهری بود، استاد کتابِ برداشت از ،بله عزیزان، این تعریف

 .شاد

زیباترین کلمه که ماهیت مرگ  ،خواهیم دید ؛تعمق نمائیم میعاً اگر کقوا

توفی  ۀن کلممیکند، همییائی از اسرار را در خود حمل رنماید و دمیرا بیان 

آیه از  33د است در قمعت ،و استاد است که در کتاب آسمانی بکار رفته است

ید قرار گرفته یأزندگی پس از مرگ )البته قبل از قیامت( مورد تکتاب آسمانی، 

مرگ و قیامت، حیات وجود دارد. و اما حضور فرشتگان مرگ؛ ما است که بین 

باشد، قطع میاین فرشتگان  ۀای که به عهدکنیم یکی از کارهای عمدهمیتصور 

قطع  ،باشد که طبق فرمانمیا کالبد دوم از کالبد فیزیکی یا جسم ن نیروها یمیه

 شود.میتحویل داده  ،شود و انسان به مکان تعیین شدهمی

زنند و با مین موضوع است که، افرادی که دست به خودکشی میبرای ه

گیرند، با وجودی که جسم را نابود میم به نابودی جسم میساً تصأر ،ارادۀ خود

با جسم، پاره نمایند و به  ، قادر نیستند ارتباط کالبد دوم یا نیروها رانمایندمی

رگ، سرگردان و دچار مشکالت عدیده و ـس از مـالها پـس یل،ـمین دلـه

ماموران  ،شوند و این داستان ادامه دارد تا در روز مشخصمیآوری وحشت

 ،سم متالشی شدهبیایند و آن را قطع نمایند و انسان از دست ج نالهی یا فرشتگا

 رها گردد.

ماند، اعتیاد هم میپس از مرگ در انسان باقی  ،و چون تمام خصوصیات

 شود.میشده و از او جدا نجزء خصوصیات فرد 

 زنیم تا گزارش کار خود را ارائه نماییم.میسری  ،به کنگره اًاکنون مجدد
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  11/1/50   سیلورسیلور  

  دشواری دشواری   ۀۀلحظلحظ                      
سپاس و درود به خداوند بزرگ و با از  سو سالم و سپانگهبان: با درود 

 .کنگره یآقای سیلور بیرش و لیدی جونز ارجمند و سایر اعضا ؛استادم

آن  ای که در حال گذشتن ازلهئسخن بگویم. مس خواهم بیشترمیاما امروز 

دانید که فراز و نشیبهای خاص خود را داشته و خواهد داشت. میهستیم، خود 

 ،توانم از یک فازمیهای گوناگون، مدت زمانی است که راکد هستم و نبا تجربه

کامالً جا  ،توانم منطقی عبور نمایم که مطالبمیزمانی سریع عبور کنم. زیرا 

عادی  ،مشخص زانِمیمصرف مواد با این  ۀمسئل ،افتاده باشد؛ به عبارت دیگر

باشد و  ، عادت کردهزان موادمیشود. یعنی جزئیات جسم توانسته باشد با این 

قادر به انجام وظایف خود باشد. از آنجا که مواد،  ،خود را تطبیق دهد و جسم

ساعته، جسم  33 ۀشد، در یک فاصلابمیفعال  ،ساعت در خون و بدن 5حداکثر 

طور طبیعی ادامه ا دارد تا بتواند به حیات خود بحداقل مواد ر ،ساعت 37حدود 

م میاند اقدام به ترحیات خارج شده ۀگردون زکه ا اندک سیستمهاییبدهد و اندک

 عبور کنیم؛ البته با حداقل زحمت. ه،خود بنمایند تا بعداً بتوانیم از این مرحل

درجه زیر صفر،  58بندان یخ ۀتوانم برای عبور از منطقمیدانید که میشما 

را ا زمان ـسرعت را زیاد نمایم؛ یعنی سریعتر مصرف مواد را کاهش بدهم ی

توان مییعنی تنها زمانی  مطلوبی در برنخواهد داشت. ۀکوتاه نمایم، اما نتیج

خواهد. میعادی شده باشد و این فقط زمان الزم را  ،عبور نمود که مسئله

 ،بگذرد و اگر کشاورز آن اه از زمان کاشتم 3درست مثل کاشتن گندم که باید 

رسیدگی کامل نماید، محصول  انسان خردمندی باشد و خداوند با او یار باشد و

ماه دیگر، انتظار  توان امروز گندم را کاشت و یکمی. نرا برداشت خواهد نمود
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 نیاز به زمان خاص خودشان زیرا بعضی از فرآیندهای طبیعی ؛برداشت داشت

 را مشخص نماید. و من منتظر هستم تا این زمان، خودش، مدت خودش دارند

 آیند زمانیِ بازسازی سیستمها که توسط مصرفِرـدانیم که فـه بربجـتا با ت

 ن مهم راـچقدر و چگونه خواهد بود و ای ،اندحیات خارج شده ۀمواد، از گردون

ای بندان باید به گونهاز یخ مشخص نماید. چون برای عبور ،باید حتماً تجربه

و صدائی ایجاد نشود و همچنین قابل قبول  شود که کمترین آسیب و سر عمل

 سایر افراد باشد. برای

کوهستانی و سردسیر و کوههای یخ  ۀزیرا فشار دادن پدال گاز در آن منطق

و برف، همان و دفن شدن زیر کوههای یخ و برف و قندیلها و یا پرت شدن به 

دوارم با دریافت نیروی تفکر و تعقل و ایمان مین دلیل امیه، همان. به هاعماق درّ

 یار مطلوب به خط پایان برسم.بس ۀبه خداوند بتوانم با نتیج

رنگ نمودن  ،دانیممیدرود و سالم، ما همه خوب هستیم و نیک استاد: 

اول کتاب به عنوان یک کارِ بسیار مهم، بسیار دشوار است و ما برای شما  ۀصفح

اول را بیان  زیرا زمان در دست شماست و اگر مطالبِ کنیم؛مین نتعیی ،زمان

ما تواماً در شما تولید سستی و  دیم که بیان مطالبکرننموده بودید، فکر می

 های بدن، مبارزه از درون و برون دارید.ی نموده است. اما با تک تک یاختهکاهل

دانیم که زیاد ها. ما هم میخیلی دانید. دو نفر در مقابلِمیعد این قضایا را بُ ،حال

و با د سرخ پوست قبایل متعداست، شاید بیش از یک دستۀ سه نفری در مقابل 

 دانید.میآن تهور که حتماً 

ردها سلول( اما باز هم لیامیگرفتن انسان در مقابل  )توضیح: یعنی قرار

آن است که شما به گیاهانِ در حال  ،های بدننمائیم؛ حمایت از جوانهمیتکرار 

کمترین خوراک که آب است بدهید. هدف از تنومندی و پایداری و یک  ،رشد
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و یک قهرمان زنده و قالبهای یاد شده این است که محکم و استوار  کتاب تازه

باشید. این مسئله بایستی در طول مراحل، تماماً به ثبت برسد و این مانند ساختار 

های تازه است. اگر باید آن درخت، سر به آسمان بساید الزم است همان جوانه

آنچه  بتواند چندین برابرِ ،سالم بنماید و در ادامه و یا صعودسالم بشود و رشد 

 وه داشته باشد.می ،دارد باز پس بدهد، به عبارتی دیگر، همه سالمیدریافت 

 شکند، باید بامیهای جوان را اگر زود برسد، زود هم بادهای تند، شاخه

 با جذابیت، بایستی ،کتاب صله و کمترین آسیب باشید. ورق اولودقت و ح

را حفظ و ماندنی نماید و این به کوشش و  آخر کتاب ۀنتیجۀ ورق و یا صفح

 گردد.میمیسر تالش شما 

 دهد برای آن نیست که باید به کار گرفته شود.میخداوند آنچه 

چون عقل را در شما قرار داده، اما برای آن یک مرزی  میو خداوند حاک 

تعیین نموده است تا برای آنچه نباید انجام دهد، به قوۀ تشخیص برسد. این 

نماید و میت )عقل(، دخالت میاستِ نیروهای القادهندۀ مطالب منفی در حاکخو

 کند.میمشکل ایجاد  ،در عقل

شود، آنچنانکه میلحظۀ دشواری در آن لحظه احساس ن

همان  اندیشد زندگیمیزیرا انسان ؛ یادآوری آن دشواری، دشوار است

دارد،  یدیگرهای حال به نوری برسد احساس است که هست یعنی اگر لحظه

را بعد. شاید ما هم آن ۀمانند جدا شدن از تاریکی و ندانستن و یا ندیدنِ یک لحظ

 حساس کرده باشیم.ا

 .بدرود

نمایم میوعده از شبانه روز مصرف  7گرم در  7اکنون یک ماه است که 

  نویسم.میکه دوباره جدول را 



131 

 

 3/4/45تا  3/7/45تاریخ از 

 گرم 3 صبح 6 وعده اول

 گرم 3 شب 33 دوم وعده

 گرم 7  جمع         

 

توان میببینم  ،شوم خواهم از امروز با یک جهش وارد مرحله دیگریمیو 

 33صبح تا  6فاصلۀ  ،قبلی ۀشب را حذف نمود یا نه. البته در برنام 33 ۀوعد

عادت کرده است و  زمانی کامالً ۀساعت بوده که بدنم به این فاصل 33شب، 

ساعت است، حذف نمایم.  5صبح،  6شب را که تا  33ساعت  مۀکافی است برنا

 انشااهلل خداوند کمک نماید.

 3/4/45ریزی از تاریخ برنامه

 

 گرم 3 صبح 6 وعده اول

 

عنوان او رعد است و  خواهم به حضور دوست عزیزم برسم.میامشب 

ن او فارس است. او عاشق است و در راه مینشان او کاله سرخ و آخرین سرز

بس  میاو برای ما دوست و حا مفتخرگردید. ،سرخعشق بود که به کاله

خنان را راجع به محبت از سبت است و زیباترین حارجمندی است؛ او دریای م

 گوید:میایم. مثالً او او آموخته

 محبت صوری نیست

 محبت به لمس و سخن نیست

 انتهاستمحبت دو سر یک کمان بی
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 اردمحبت آغاز و پایانی مشخص ند

 خواهدمیدیدن حقیقت، چشم دل  محبت اگر باشد حقیقت است و

 :ایمای که قبالً نوشتهیا قطعه

 .ظروف تهی است ،آنچه باور است محبت است و آنچه نیست

 .رسیممیحاال به خدمت او 

 

  18/1/50    رعدرعد  

  تحت نیروهای شیطانی بودنتحت نیروهای شیطانی بودن                    
بندان آغاز نمودم و یخدانی که سفر خود را در مینگهبان: دوست عزیز 

د، بهرحال میدانم که در انتها کار به کجا خواهد انجامیخودم هم هنوز ن

 کنم.میرا دوباره مالقات  خوشحالم که تو

چه به فهم ای؟ یاد ما در آنالم علیکم و درود بر نگهبان، چگونهـسرعد: 

داخل پا  ،مهمنماید. خوب در یک عمل بسیار میرا شاد  لب ماقگنجد مین

ایم خود را دانی کلید مشکالت است و ما منتظریم که قولی که دادهمینمودی که 

تر از حال من برای ملحق شدن به مک ،قدرت و توانایی کارتزیم. میبا وفا درآ

یکبار بود و حال اینکه برای  ،دانیدمیوصل خویشم، نیست. کار من آنگونه که 

ترین قسمت را در که مشکل ده استبو ین بارحیات، چند ۀامتحانات دور شما،

 حال امتحان دادن هستی.

 م؛میدوست عزیز و گرا

 مرا از اعماق وجودم شاد نمودی.

ها خارج گردیدم و به سرعت از دیده ،از یک قهوه خانه هخاطرت هست ک

محل انواع  ،آن مکان زیرا از قدیم، !ای چرادهمیناپدید شدم؟ حاال حتماً فه
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 ( 47رعد در سال  )اشاره به اولین مالقات ما و دشمیمحسوب  ،مسمومات

گویم؛ زیرا نتوانسته بودی عمل را تجربه نمائی. آنجا و هر جائی میاکنون این را 

دوارم میمشابه آن، جایگاه انسانهایی همانند شما نیست. در هر حال خشنودم و ا

که راه خویش  آنانی باشید ید بزنید و مورد استفادۀأیمهر ت که به آخر امتحانات،

تحت نیروهای شیطانی قرار  ،اند. آری، شما مدتی طوالنیرا به بیراهه طی نموده

مسائلی که  و پس از گشوده شدن داشتید، بدون اینکه حتی احساس نمائید

دانید. میبه خود باز آمدید و این بار، برای آنچه در تالش هستید،  ،آگاهی دارید

 پس از انجامِ وظایف، تحویل دادهطور کامل، شما باید سپاسگزار باشید که به 

عشق را بیش از من  ،نتیجه بدهد ،خواهید شد. اگر این کار با تمام مشکالت

 درک خواهید نمود، 

 بهرحال ما خوشحالیم و منتظر،

 الی دارید بپرسید.ؤاگر س

ها را در بیکران به حرکت ارابه ؛روزی به من گفتی نگهبان: خاطرت هست

 ما چه بود؟ظور شمن در آورید؟

  :مختلف دارد عدِدو بُ ؛رعد: تفسیر این مطلب

 نی یا مادیمیبیکران ز

 بیکران معنویو 

ساخته بشود، پس از تخریب، در هر دو حیات، طیِ طریق آنچه به درستی 

گذارید و میدر حیات مادی از خویش اثر  ؛ به خصوص این مورد کهکندمی

علم خواهد شد.  ت وـه همه جا خواهد رفمائید بـرداری نـبهرهـچون از آن ب

 ،کند و ارزش آن پس از انتقالمیهم به نوعی سیر  عد دیگرشود بیکران. در بُمی

ای که یادتان خانهبه قهوه ،اگر متوجه نشدید شود. آیا متوجه شدید؟میحفظ 
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من کاری نداری باید  نگهبان، اگر با رفته بود فکر کنید. البته این شوخی است.

 وم.بر

 بدرود.

ز کخانه که مردر آن روز که برای اولین بار تو را دیدم از قهوهنگهبان: 

افیون بود به سرعت دور شدی و به سمت گورستان رفتی، بنابراین چه طور 

 است به گورستان فکر کنم؟

تری به بیکران انشااهلل با وضع مناسب ،رعد: گورستان را که با من نیامدی

 برسی.

 ۀخانمعنی آن این بود که از قهوه ،آمدممینم اگر به گورستان دامینگهبان: 

 شدم.میپرده س باید به گورستان تقیماًسم ،ز افیونکمر

 .بدرود دوست منرعد: 

 

 1/5/50    

 ،مواد ۀمیشب، از خوردن سه 33 اعتساولین روزیست که  ،امروز

ساعت از  33بود و اوضاع تقریباً عادی  ،شب 33ام. تا ساعت خودداری کرده

شب به رختخواب رفتم، دیدم  37ساعت گذشته بود. بهرحال  ،خوردن مواد

که غیرقابل تحمل  میطاقت آوردم، زیاد مشکل نبود و عالئ میبرد، کمیخوابم ن

باشد وجود نداشت. باالخره خوابم برد، حدود ساعتِ یک بامداد، احساس کردم 

پرشهای خیلی خفیف به  شود ومیزانوی پای چپم واکنشهایی انجام  داخلِ

سراغم آمده است. با خود گفتم، فقط یکی دو ساعت باید صبر کنم و این 

صبر کردم و برای  ،بعد از نیمه شب 4ال تا ساعت حغیرقابل تحمل نیست. بهر

بعد از نیمه  4صبح، همان ساعت  6بجای  ؛کارهایم برسماینکه فردا بتوانم به 
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خیلی خیلی روبراه شد؛  ،یم ساعت بعد. اوضاع، نمخودم را خورد ۀمیشب سه

ساعت به جسم من مواد نرسیده بود، همان مقدارِ یک گرم کامالً  77چون حدود 

وریکه دیگر قضیه برعکس شد؛ تا آنوقت، از خماری طحالم را سر جا آورد. ب

 6و  صبح صبر کردم 6 تد، حال از نشئگی! هر طور بود تا ساعربمیخوابم ن

و ورزش کردن از خانه بیرون رفتم، زیرا اکنون یکی دو  صبح برای راه رفتن

 خارج ،نیم ساعتی از خانه ،6:48 تا 6حدود ساعت  ،ت که هر صبحـماهی اس

گردم و پس از صرف میکنم و سپس به منزل برمیورزش سبک  میو ک شوممی

سال بود که طلوع خورشید  78روم. شاید میر کار سصبحانه و انجام کارهایم به 

قادر   خوابیدم، اما حاال دیگرمیصبح  6یا  3به ندرت دیده بودم و تا ساعت  را

 چسباند.میواب خبه رخت  چسب مرا مثل ،مواد  خوابیدن نیستم؛ چون قبالً به

بعد از نیمه  4گاهی ساعت  تحمل جزئی، میبا ک است حال چند روزیبهر

خودم را  ۀمیسهبستگی به اوضاع دارد  ،7ساعت گاهی و  7گاهی ساعت  ،شب

 عادی شد و میاوضاع به آرا ،کنم. از حدود یک هفته پیشمیجان  نوش

مصرف یک بار، آن هم آرام و با      ساعت 77مصرف مواد من رسید به هر 

 .کار انجام گرفته بود 7سابق، در حقیقت 

 ساعت( 77ساعت رسیدم به  6تقریباً از )زمانی  ۀازدیاد فاصل -3

 گرم( 3گرم رسیدم به  6واد )از کم کردن مصرف م -7

تبدیل  وده،گرم ب 7ممکن است این فکر پیش بیاید که وقتی مقدار مواد که 

 باشد؟میکافی  برای او بدن تحمل دارد و چگونه گرم گردد، 3به 

 دهیم:میچنین پاسخ 

این کار را انجام دادیم و پله پله آمدیم و  ،طی مراحل گذشته ما (3

 هماهنگ شده است. میکها جسم ما با این جهش

5
1  
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)ناهار و شام( که این مسئله هم تقریباً با  خوردن را گفتیم قانون غذا (7

 موافق است. ،این قانون

دهیم، با کمترین تخریب و یا میرحال وقتی ما این عمل را انجام به (4

شویم و این نابسامانی در ما خیلی خیلی میکمترین نابسامانی مواجه 

 باشد.میتحمل به راحتی قابل  کم است و

درجه زیر صفر هستیم، گرچه داخل  58 ۀما در حال عبور از منطق (7

کشندۀ بیرون اتومبیل، مصون هستیم اتومبیل قرار داریم و از سرمای 

زیاد هم نازک  درجه زیر صفر را تحمل نمائیم و 7رمای سولی باید 

البته شما پاداش خود را در همان یک وعده که  جی نباشیم.نارن

برید که چندین میتی گیرید، چون لذّمینمائید فوری میه استفاد

ای العادهنفس فوقاید. در ضمن، اعتمادبهبهره بودهسال از آن بی

شاخ و دم را ینکه شما یک غول بیدیگر ا ۀو مسئل آوریدمیبدست 

و پای این غول را  و بال و دست اید که حاال پرمقابل خود داشته

واد مخدر در اختیار شما قرار ـام مـگونه زمـاید و اینطع نمودهـق

اینکه زمام اختیار  نآ . درست برعکس آنچه تاکنون بوده؛ وگیردمی

 شما در دست مواد بوده.

 ساعت، اثرات آن در بدن موثر است 5چون پس از مصرف مواد، تا  (6

واد سپری ـا حداقل مـساعت را تقریباً ب 77ساعت از  33و ما 

ناگزیراست  و نمایدمیموادی عادت به بی میه آراایم، جسم مابنموده

اندازی نماید تا کمبود مواد را خودِ جسم سیستمهای خود را راه

دهد و ما میگرم مواد کامالً جواب ما را  3 جبران کند. به این دالیل،

 شویم.میاز مصرف آن بسیار شاداب 
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وقتی  کارکردن شکم است. ،خ دهدرای دیگر که احتمال دارد مسئله (5

ولت هماست همراه با غذا به س میخوردن ک شود، ما بامیمزاج شل 

پیچه و یا ۀ دلکنیم. البته ناگفته نماند که مسئلمیل حاین مسئله را 

آید، فقط شکم در شرایط مختلف ممکن است یماسهال اصالً پیش ن

 شل کار کند. میک

 

  8/5/50   سیلورسیلور  

  کنترل نقاط حساسکنترل نقاط حساس                    
این واکنشها در  نده شدن و یا بیداری سلولها باید بگوئیم کهدر مورد ز

 ن جهت باید بیشتر توجه بنمائید که در نفسِمیوجود شما بوده است و به ه

حالی دانید که انسان در سرما به حال بیمیسردسیر سر بزنید.  ۀخود به منطق

هی های حیاتی و گاحس شدن کلیۀ سیستمکم سرما باعث بیافتد و کممی

شود. حال که شما عبور از این منطقه را آغاز میتوقف کامل حیات او  بموج

سیستم شما اشکال به وجود آمده است که بایستی با تفکر به آن اید در نموده

باشد. اما اگر میبپردازید و خوب بدانید که این مهم به طور طبیعی بدون اشکال 

وشان بودن یک رود عظیم، ذخایر توانید از خرمی شما در اندیشه، خوب باشید،

تکامل رفته و برای  ، رو بهیافت بدارید. که ذخایر در سیستم مغز شماخوبی در

بازسازی قالب شما کمک خواهد نمود، که آن قالب از بهترین فلز باشد، مفهوم 

شوید. اگر انسان مینزول به قسمت دیگری رانده  ۀاین حالت با درج شد؟ در

ه قرار بگیرد، اما راه را نداند این هم به عبارتی یکی از ان جایگبتواند در باالتری

مورد نظر، مانند کوه، در برابر  ۀرفتن شما به آن نقطانات است که در باالحآن امت

  گیرد.میما قرار ش
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بایستی  ،بخشیدنحساسی دارند که برای تکامل بیشتر انسانها نقاط بسیار 

کارهای  آنها بکاهند؛ مانند بسیار خوردن و حس کنند و یا از کارآن نقاط را بی

باشد که باید ترک مینها آدانید. خوردن بیش از نیاز، یکی از میدیگری که خود 

در این مورد شناسید )سردار( میمانند عادات بد. البته استاد بزرگ ما که  ؛بشود

 ما را بیشتر هدایت خواهند نمود.ش

 در و بلندی را به خوبی عبور از پر ما آرزو داریم که این مدت و این راهِ

 ثبت نمائید.  تصاویر

 تاده باشید.سای تانخچون در

 .بدرود

طور است که نمیشود به نیروی جنسی و عمالً هم همیای نجا اشارهیدر ا

ای است که شدیداً بیدار نیروهای خفته نسی، یکی از آـجن ۀزـدرت و غریـق

صورت طبیعی به جسم گردد و از آن  شود، اما نیروی آن باید صرف ساختنمی

 استفاده شود.

 

  9/5/50   سردارسردار  

  بیندبیندمیمیعجوزه را جوان عجوزه را جوان   ،،زنبارهزنباره                  
عنا، بلکه بیشتر، دقت الزم است و ت نه به آن معبرای انجام این عمل، سر

طور فرمان خواهیم گفت. در مراحلی که نیاز باشد، به خود شما بسرعت در 

هماهنگ  ،خود را با زمان حاضر ۀت و بایستی برناممطرح اس ،جهان شما فرمان

کنید که در اطراف شما و یا در میجلو بروید. آیا شما فکر  ،نمائید تا بدون عیب

از این بیماری، همه روزه دست به  ،به این شدتاز این موضوع، کشور شما 

این  فقرا و بینوایان است؟ ۀخاص طبق ،ئلهسزنند و یا این ممیحار)خودکشی( تان
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خاکی در جریان است و افراد بسیار با تحصیالت  ۀابعاد کر میموضوع در تما

ند. از کشانمیبا دست خود، خود را به نابودی  اند واین مسئله رو آورده هباال ب

 جوانان تا بهترین زیستن.

خواهند که نجات بیابند یا خیر؟ آیا میاما باید دید که آیا اینان خود نیز 

 اند؟ و آیا حاضر هستند که به نفسِا حیاتهای متعدد را دریافتهمعنی حیات و ی

 اولین ،بردارند؟ شما که در این راه میقد ،خویش بها دهند و برای نجات خود

با ایمان راسخ به این مسئله بپردازید و  بایستی بسیار محکم و استوار ؛هستید

انسانهای  .نمود سپس افرادی در این راه هستند که حتماً به شما کمک خواهند

 و ت بردهلذّ مهم است که یو برای هر شخص آن ۀبیشماری در حیات و ادام

و مطالب دیگر هم، نظیر رنگِ مورد  افتخار نماید. ،سالم به زندگی و ادامۀ آن

مطرح است و سپس به کار آید، آنوقت است که  نظر که بایستی ساخته شود،

 عین به دیدۀ شفاف، باز خواهد شد. نورِ

 حتی کنممیاحساس  ؛امگهبان: در این شرایط و تا این مسیر که آمدهن

نیروهای نفسانی بسیاری که در وجود من تا حدودی به سستی گراییده بودند، 

 اند.ز به بیدار شدن نمودهاآغ

سردار: در مورد خودتان که سخنی گفتید خوب است، در این باب هم 

خود، بیشتر ه شود و اعتماد بمیه شما سروسامان بهتری داد ۀقدری به اندیش

بیدار شدند، حاال نیز کار  ،د شد. امتحانی نفسانی است که نیروهای نهفتههخوا

باالئی بگیرید.  ۀگیری، بهررتوانید در بکامیدارند. از این نیروی بسیار عظیم 

رِ میآن را به طرف سر، هدایت کنید چون همان ض یعنی از قسمت تحتانی بدن،

 اید.آماده ساخته ،ی ساختمانِ بهتراول را برا
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حتماً از این نیرو استفاده کنید که در طرح خود که همان قالب است بکار 

 گوئیم مانند آهن سرد باشید.میرود؛ البته ما نمی

مسائل، به سمت آنچه  ۀدر این راه باید بسیار هم خوشحال باشید زیرا هم

 یابد.میالب خود را شما قرار خواهد گرفت، ق ۀبعداً مورد استفاد

 الی دارید مطرح کنید.ؤاگر س

نمایم که استفاده از مواد میمواد مخدر را چنین مطرح  ۀنگهبان: من مسئل

زیبا ساکن بسیار مخدر، مثل دیدن یک جادوگر ماهروی است که در یک باغ 

رود و اولین باری که میشخص برای دیدن آن ماهروی به باغ زیبا و است 

ای تبدیل به عجوزه گذرد آن ماهروی،میشود و هر چه میساکن  اجنرفت، در آ

گردد و هر چه شخص میای وحشتناک ، مبدل به دخمهشود و آن باغ زیبامی

 نماید.میدر دام او اسیرتر  ،کند رها شودمیسعی 

سردار: توضیحات شما بابت انجام کار مورد نظر، بسیار خوب بود و یک مطلب 

       به عجوزه همو انسانی زنباره بشود، از جوان شروع  گران که؛ میمانند ه

  بیند.مید و عجوزه را همان جوان سرمی
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  :قانون هفتم:قانون هفتم  

اقیانوس اقیانوس   وو  همه به بحرهمه به بحر  ،،های جوشانهای جوشانچشمهچشمه  وو  خروشانخروشان  رودهایرودهای""

  ""رسند.رسند.میمی
 جامهای خالی و یا نیمه پر، عاقبت پرخواهند شد.

های درونی آنها به حد اعالی خود ر این قانون، انسانهائیکه خواستهد

ه ـاند کای جوشان تشبیه شدهـهای خروشان و چشمهـه رودهـاشد بـرسیده ب

 ،های خود خواهند رسید؛ خصوصاً اگر منطقی باشندنهایت به خواسته در

مشروط به اینکه درست مثل یک رود خروشان، مبدأ، مقصد و هدف آنها 

حتی اگر مشکالت آنها فراوان  ؛پذیرفت دخواه و این مهم انجام .مشخص باشد

ر تشبیه ـهای خالی و یا نیمه پآنها به جام .آنها کافی نباشد باشد و اطالعات

ها و ل یک رود جاری به قلوه سنگـاز هم مثـب ند که در طول مسیر،اشده

د تا به ننمایمیراه خود را پیدا  ،و در نهایتند کنمیهای بزرگ برخورد سنگ

هایت، ـدا خواهند نمود و در نـیر خود را پیـراه و مسهم آنها  .شوند بحر ملحق

 پر خواهد شد. ،های خالی و نیمه پر آنهاامـج

 

  18/1/50    سیلورسیلور  

  شروع از یک نقطهشروع از یک نقطه                      

  ید دید.ید دید.ههاتوبوس را نخوااتوبوس را نخوا  ،،اگر دیر به ایستگاه برسیداگر دیر به ایستگاه برسید                            
 ایم که کار ما، کاری استدهبرای شما شرح داگفتگوهای خود می ما در تما

باشند.  کافی برای این موضوع داشته ۀبسیار گسترده و اشخاص، بایستی حوصل

صبر و  کارد و بامیآنرا کند و تخم مین را آماده میمانند یک کشاورز که ز



141 

 

ها کند تا جوانهمیپردازد و رسیدگی میمسائل آن  میتمابه حوصله به آبیاری و 

ز تا فصل کشت، بیشتر مراقب حشرات و طوفان و باد و آفتاب بیرون بیایند و با

 است و اما در موقع کشت، باید با شما بسیار سخن بگوئیم.سوزان 

هم با ن تشاینها، خود شما هم این عمل را انجام بدهید و بردا ۀهم ۀدر ادام

ستی حتماً با ل دیگری از حیات است که برای شما بایصز فاشماست و این آغ

حاضرین در این جمع،  ۀاشد و به سبب آن، قدری پیشرفت نمائید. همارزش ب

دانید چگونه، ما بار میاند و شما خوب شتی دست نیافتهبدون زحمت، به هیچ کِ

 خواهیم که با درس و تصاویر همگام باشید.میدیگر از شما 

 کلِ تصویر اول کتاب، بسیار مهم است؛ اما اگر در رنگ آن و بطور کلی در

اید. شما در محور ود آمدن آن بیشتر فکر کنید، به آنچه اصل است، نپرداختهبوج

تصورات خود، هدفهای دیگری هم دارید که باید در قید حیات، انجام دهید. 

ما در تسریع عمل، سخنی  .نمائیدمیحتماً مقصود همۀ ما را خوب ادراک 

ویش به مسائل ل خمگوئیم، در امتداد و عمیعمل خود سخن  نداریم، در کلِ

شروع از یک نقطه، شما را  رسیدگی نمائید و برای انجام کارها، ،یاتی خودح

ر کفـد که آنچه در تـایان خواهید دیـدر پ کند ومیگری ـدی هدایت به نقطۀ

دیگری هدایت نموده است. بعضی از  ۀکامل شده و شما را به نقط ،گنجدمین

شروعِ دیگری  ۀیامده؛ اکنون شما در نقطمسائل هم در طولِ ادامه، اصالً به یاد ن

بروید مثالً  ،ای آب پرتقالجدانید؛ پس این بار به میحتما این را خوب  .هستید

 رتقالـآب شاتوت بخورید و پس از آن خواهید دید که نوشابه به جای آب پ

شود. مقصودمان انجام کار دیگری است و این در روش شما میهم گواراتر 

ه با بکارگیری نیروی بدن، فکر و غیره به مکانهای ناشناختۀ نماید کمیکمک 

 دیگری دست بیابید.
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آغازِ حیات، ساختن است، تا ساختن ادامه دارد، حیات هم ادامه دارد؛ زیرا 

 اتوبوس را نخواهید دید. ،برسید دیر اگر به ایستگاه ؛پایانی نیست

 .بدرود

ود اینست که؛ در شمیمطلب مهم دیگری که از سخنان استاد برداشت 

ای عمل شود که وقت و فکر و ذکر ما در موضوع طول این سفر نباید به گونه

طور باشد و شخص در ینا نباید سفر خالصه گردد و به هیچ کار دیگری نرسیم،

برسد، البته کامالً توان انجام  هم خود ۀکارهای روزانه مراحل سفر، بایستی ب ۀکلی

، در خواهد دادوضوعهای اطراف خود نیز بها آنرا خواهد داشت و به تمام م

  هم به انجام برساند. احقیقت بایستی حداقل دو کار را ب

 طی کردن مراحل سفر. (3

 ریزی آنها.مسئولیتهای روزانه و برنامهو رسیدگی به کارها  (7

راندمان صددرصد نداشته باشد،  ،البته ممکن است تصور شود که شخص

صد راندمان نداشته باشد در بعضی موارد  در صدنان داریم که اگر میلی ما اطو

را حتماً خواهد داشت و البته در بعضی موارد، راندمان شخص درصد  68یا  38

یابد که ما با اضافه راندمان هم مواجه میهم گذشته و افزایش صد  از صد در

شویم، بهرحال قادر به انجام کار هستیم و باید هم مشغول شویم تا زمان می

 زودتر سپری گردد. ،الزم

 

 16/5/50 

ساعت  77است که مصرف مواد من به یک بار در روز  78اکنون قریب به 

ساعت  74، که گاهی این فاصله به صبح 6یا  7یده است و آن هم ساعت رس

رسد. البته مقدار خیلی خیلی میساعت  76ساعت و گاهی هم به  77گاهی 
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توان حتی میید ترک اعتیاد، نکسالت دارم که در مقایسه با عوارض شد میک

 اسم آن را کسالت گذاشت. و این نشانِ برگشت به وضع عادی است و

یا  درپی یا پرشهای  پا و یا عرق کردن وهای پیعطسهنظیر  ه عوارضینوگچهی

 ،بار در روز 6بهم ریختگی سیستم گوارش بدن و یا دل پیچه ندارم. قبالً که 

شد، دیگر میصرف مواد ایجاد ـر در مساعت تأخی 4ر ـکردم اگمیمصرف 

شدند. اما اکنون این تأخیر به می، شروع میبه آرا عوارض روزگارم سیاه بود و

ساعت رسیده است و خوشبختانه عوارض اصلی، هیچکدام به سراغم  78دود ح

 اند.نیامده

گرم، به  5یا  6ام، یعنی از روزی تقلیل دادهاکنون مقدار مواد خود را به    

ساعت، یا هر  77بار در  6ام و در حرکت بعدی، مصرف گرم در روز رسیده 3

البته دست یافتن به  هام. کساعت تقلیل داده 77ساعت یکبار را به یک بار در  6

ماه به این  7باور بود. ظرف مدت کمتر از  قابل قیت برای خودم غیراین موف

دوباره را  آثار زنده شدنِ ام و شرایطم بسیار مناسب شده است وموفقیت رسیده

هنوز هم  ،امنفس زیادی پیدا کردهبهدکنم. اعتمامیاحساس  میدر وجودم به آرا

 باشم. درمانباور ندارم که قادر به 

دم، وقتی انسان در این شرایط مریض ران یک بار سرما خومیالبته در این 

تمهای چون مقاومت بدن کمتر شده و در حال دگرگونی است؛ سیس شود،می

)با روش درمان  پیش آمده میمختلف جسم انسان در اثر کمبود مواد که به آرا

 .افتندمیم و بازسازی خود میبه فکر تر ایم(تدریجی مواد را کم نموده

هر ماشین مکانیکی خراب بشود باید حتماً خرابی آنرا برطرف نمائیم؛ برای 

نرا پنچرگیری و رفع عیب باید حتماً آ ، پنچر شودمثال؛ اگر چرخ یک اتومبیل

نمائیم؛ چون اگر رفع عیب نکنیم، هزاران سال هم بگذرد، او قادر به رفع عیب 

5
1  
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خود نیست، اما در جسم و بدن ما قضیه اینطور نیست؛ چون در بعضی شرایط 

 .خواهدمی م نماید، فقط زمان کافیمیجسم قادر است خود به خود، خود را تر

علوم کاربرد  خورد و ما هم بامیدش جوش اگر دست انسان بریده شود، خو

کافی است  اگر استخوان بشکند، . مثالًنمائیممیپزشکی به این عمل کمک 

عمل  ولی پهلوی هم قرار بدهیم؛ ،گرفتن یا آتل بستنقطعات شکسته را با گچ

البته )پذیرد. میجوش خوردن، خود به خود توسط سیستمهای جسم ما انجام 

زشکی ـقسمتهای بدن صادق است و منکر پیشرفت علم پ این قانون در اکثر

 .توان شد(مین

به من  c.c.5در هرحال برای بهبود سرماخوردگی یک آمپول پنی سیلین 

ل پنی سیلین دیگر وپمآ کشب، ی 4تزریق کردند، ایرادی نداشت، ساعت حوالی 

 هم تزریق نمودند، آنهم ایرادی نداشت.

 cن میحاصل نمایم، یک آمپول ویتای برای محکم کاری که زودتر بهبود

شب،  38وقتی ساعت  ،هم داخل رگم تزریق کردند؛ چشمتان روز بد نبیند

ه خواهم بمین که میعادی ندارند و ه خواستم بخوابم، دیدم پاهایم حالت

که آنرا جمع کرده باشند و یکمرتبه رها کنند، پرش  یمثل فنر، پاها خواب بروم

روی پاهایم نشستم و  میکرون آمدم، قدری قدم زدم، کنند. از رختخواب بیمی

ایستادم، باز هم اثری نکرد. بهرحال شروع به فکر کردن نمودم و با خود گفتم 

این چه بساطی است و چه شد که اینطور شد؟ در آخر متوجه شدم این باید کار 

خون  باشد که داخل رگ تزریق شده است و تمام مواد مخدر داخل cن میویتا

کنید چه مین است. فکر میخنثی کرده و به صفر رسانده و علت مسئله، هرا 

زدید؟ میمثل مرغ پرکنده بال بال صبح  6کردید؟ آیا تا میکردم؟ شما بودید چه 

اراده  ،ن کارـفتم ایـگ ؟!کردید؟ چون انسان باید اراده داشته باشدمیحمل ـت
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کیلوئی را با  688 ۀخواهد وزنراده ببا ا ،خواهد اما منطقی، نه اینکه انسانمی

، یعنی میکه مقدار خیلی کدست، بلند نماید. کاری که من انجام دادم این بود 

چای خوردم و نیم ساعت بعد فنجان مصرف روزانه را با یک تقریباً      ودحد

ادامه  از برنامه راصبح و فردای آنروز ب 6راحت خوابیدم. ساعت  در رختخواب،

ساعت، بسیار  77گرم مواد هم در  3ه را متوجه شدم که همان دادم؛ اما این نکت

اگر هم با  ،ریخت خواهدبسیار مهم است و اگر آنرا قطع نمایم اوضاع بهم 

، باز هم مشکل ما حل نخواهد شد؛ زیرا سیستمهای جسم تحمل کردن قطع شود

مایم، نمیکرار ـوضوع را تـاند. در نتیجه باز هم مشدهـبازسازی ن هنوز کامالً

ام را ندارم. شده ت و آزار جسم ویرانت اذیّحرکت کنم و نیّ میخواهم به آرامی

 میزان مواد تعیین شده، عادت کنند و خود را به آرامیباید سیستمهای جسم با 

 با آن تطبیق دهند.

 ۀکنم و هنوز برناممیساعت، عادت  77اکنون دارم به مصرف یک بار در 

کنم می دانم حاال چه باید انجام دهم. صبرمیو خودم هم نام خود را تغییر نداده

هم کامالً  نم عادت نمایم و جسم ،با این وضعبرود و خوب  ترزمان جلو میک

م نهایی را بنا به شرایط اتخاذ کنم. بهرحال میتص ،بعدی ۀعادت کند؛ تا در مرحل

 ه کنم.دانم در آینده چمیو ن دو موضوعِ زیر، فکر مرا مشغول نموده است

 77الف: آیا باید باز هم فاصلۀ زمانی را زیادتر کنم، به عبارتی از مرز 

 ساعت یکبار مصرف نمایم؟ 48ساعت عبور کنم و مثالً هر 

 ب: یا مواد را کاهش دهم؟

خود نمایان  ،باید در این مورد بیشتر تفکر نمایم، انشااهلل با حرکتِ ما، راه

 شود.

 

4
1  
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 51/5/50 

ماه است که ما سفر خود  6/7ردیم به مطلب خودمان. گمیاکنون دوباره بر

 77به صرف مخیرهای زمانی و رساندن فاصلۀ أایم؛ پس از ایجاد ترا آغاز نموده

ام تا در این جایگاه توقف کردهکه ، تقریباً حدود یک ماه است یکبار تساع

 و عادت نمایند.  هنگ شوندا، کامالً با این مسئله هممسیستمهای فیزیکی جس

ساعته، هشدارهایی در اثر تغییرات ناشی از  77و اکنون در یک سیکل 

 اند،حیات خارج شده ۀنرسیدن مواد مخدر به سیستمهایی از جسم که از گردون

 و اندان را با این حرکت جدید آماده نمودهشاکنون سیستمها خودداده شده و 

دادن ای در حال رخازهاند که اتفاق تدهمیکنم سلولهای جسم من کامالً فهمیفکر 

 ای بنمایند.است و باید برای خودشان فکر تازه و نو و سازنده

شد حاال میشوند موادی که قبالً مرتب سرازیر میچون سیستمها متوجه 

 شدممیصبح بیدار  6یا  7البته صبحها که ساعت  .بندی شده استدیگر جیره

چاشنی کار شده است و  میراه ورزش هم به آکاکنون هم ادامه دارد، دیگر این

 ام؛ به طریق زیر:با آرامش، دویدن را نیز شروع نموده

 زنم؛میثانیه آرام قدم  38دوم و میرام آ ثانیه 38

ام، خیلی آرام و بدون شتاب، متر شروع کرده 68از زان مسافت را هم ـمی

 نمایم. میاضافه  یدنکم کم به مقدار ورزش و دو

گرم مواد را به  48بود که حدود  م اینانجام داد 3/4/45کاری که در تاریخ 

قسیم نمودم که هر روز از یک قطعه استفاده نمایم؛ خیلی دلم ـسمت تـق 48

قسمت کامالً مساوی تقسیم نمایم ولی قادر  48گرم را بتوانم به  48خواست می

  هم زاـطعات بـکار نبودم، سعی خود را نمودم اما هر کاری کردم قجام این ـبه ان

 روز، در ظرفی 48قسمت را برای  48خیلی جزئی با هم تفاوت داشتند، بهرحال 
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 روزه بود از روز دوم شروع نمودم. 43قرار دادم. چون ماه 

 کردم حرکت بعدی چه باید باشد؟میشه فکرمیدر طول یک ماه ه

 ساعت و ادامـه 48ساعت را بیشتر نمایم که مثال بشود  77چگونه زمانِ 

زیرا  آید؛میدیدم جور در ن ساعت برسم. هرچه فکر کردم 73به مرز  بدهم تا

روز اساس طلوع و غروب خورشید و یا شبانهریزی کار و زندگی ما، بربرنامه

 48ساعت عبور نمائیم و به  77تنظیم گردیده است و اگر بخواهیم از مرز 

کار و  ۀنامساعت برسیم و سپس فاصله را باز هم زیادتر نمائیم، ممکن است بر

 زندگی روزانه به هم بریزد.

ماه است که از شروع سفر ما گذشته؛ اما هنوز  6/7زیرا با وجود اینکه 

، به ساعت یکبار 77اده از مواد را در تواند استفمیبند مواد هستم. هرکس پای

ای انتخاب نماید که راندمان کاری خود را در حداکثر ممکن حفظ نماید. گونه

حال هر ساعتی که بهتر و منطبق با زمان شب، یا بهر 3ظهر یا  37یا  صبح 6مثالً 

شود میریزی خیلی خیلی مشکل ساعت برسد، برنامه 48کار باشد و اگر به مرز 

ناگهان یکی از قوانین قبل، راه را برای ما نمایان  ،در این مقطعو عملی نیست. 

 ساخت!

 شود.میراه نمایان  ،با حرکت
راه شدم، متوجه ن فکر بودم، تا اینکه یکمرتبه میدر هاه حال از اول مربه

 گوئید چگونه؟میخودش نمایان شد، اکنون 

برای خوردن  هر روز صبح قطعه تقسیم نمودم، 48ل ماه که مواد را به ودرا

اول از  رفتم خیلی طبیعی بود کهمیخود  ۀمیه، وقتی به سراغ قسمت یا سهمیسه

خواستم مواد میل کارم این بود، هر صبح که ها انتخاب کنم. بهرحاتردرشت

و هرچه به پایان ماه نزدیکتر  کردممیترین را انتخاب خود را بخورم، درشت
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ها رسیدم، شد و موقعی به آخرین قطعهمیای کوچکتر هذرّ ،شدم قطعاتمی

قبلی داشته  ۀگرم است، خالصه بدون اینکه نقش 3دیدم که وزن آنها کمتر از 

ه کم شده بود؛ بدون اینکه متوجه ذرّهماه، مصرف من ذرّیک ول این باشم در ط

 بشوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

 اول ۀپایان مرحل 

 .46آغاز حرکت؛ نیمه دوم زمستان 

 .45پایان این مرحله؛ نیمه اول تابستان 

 ماه. 6مدت؛ 

 ا پیروزیهای ذیل نایل گردیدم.یت یّموفقّ این مرحله به در

زان تقلیل یا می .گرم در روز 3گرم به  6صرفی از الف: رساندن مواد م

 .گرم در روز 7 :کاهش

 وعده. 3وعده در شبانه روز به  6ب: کاهش دفعات مصرف از 

ساعت به  7از فاصلۀ  نسبت به مصرف مواد : باال بردن نقطۀ تحمل جسمج

 .ساعت 77

 یدهای تولییا کارخانه اندازی اکثر سیستمهای ناشناختهم و راهمی: ترد

 .جسم به جهت بازگشت به چرخۀ حیات

، اعتماد به نفس، تفکر، حس :، مثلمیما به آرا ۀشدن نیروهای خفت : بیداره

 ها.عقل و غریزه

 جویی اقتصادی )مالی( و جانی.: صرفهو

 

 جوییصرفه 

خواهیم مسئله را از دیدگاه اقتصادی هم مورد بررسی میدر این بخش 

اقتصادی مطرح  جویی یا مسئلۀبرای بعضیها صرفهلبته ممکن است قرار بدهیم. ا

اساسی  ۀیک نکت به اما باید ؛کنیممیگویند داریم هزینه میچون آنها  ،نباشد

به همان  بیشتری صرف گردد ۀد، هزیناتوجه نمود که هرچه برای مصرف مو

زانِ این تخریب میشود و برای اینکه میتخریب بیشتری ایجاد  ،نسبت در جسم
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ساعت، مواد، مصرف نکنید  77ن بر شما مشخص شود، کافی است و شدت آ

بیشتر، تخریب بیشتر در  ۀبنابراین هزین .زان تخریب را کامالً حس نمائیدمیتا 

با این دیدگاه،  .کمتر، تخریب کمتری به دنبال خواهد داشت ۀجسم و هزین

 نمایم.میجویی ریالی را هم در این مقطع، برای خودم روشن صرفه

  368ماهیانه یعنیگرم ) 6خرید مواد در آغاز سفر، برای روزانه  ۀنهزی (3

 در ماه. تومان 76888 : با توجه به قیمت مواد در آن زمان گرم(

)یعنی  گرم 3نخست، برای روزانه  ۀخرید مواد در پایان مرحل ۀهزین (7

 .تومان در ماه 6888: گرم(باتوجه به قیمت مواد درآن زمان 48ماهیانه

  76888 – 6888=  47888تومان  :                      در ماه جویی صرفه

پاکت  7ساعت  77ه در کمواد، مصرف سیگار ما هم  البته در اثر کاهش

 .تومان 5888 :این مورد در جویید، به یک پاکت در روز رسید. صرفهبو

  47888+  5888=  78888تومان  :                    جوئی در ماهکل صرفه

انی دادن برای هممیهمانی رفتن و میهای جانبی، مثل ر بخواهیم هزینهاگ

کند، مثل زمانی که میها را هم به حساب آوریم، اوضاع فرق مواد و سایر هزینه

پردازیم و از این طریق هم میبه تهیه یا مصرف مواد  ولی باید کار کنیم

 فوق الذکر است.شود که چندین برابر رقم میضررهای جبران ناپذیری وارد 

روز انهـساعت در شب 37تا  38ن حداقل ـجوئی در خواب، مرفهـ: صز

 خوابم.میساعت ن 3خوابیدم که اکنون بیشتر از می

زان قابل توجه در سیستم گوارش و برطرف میح: بهبودی حاصل کردن به 

 یبوستهای سخت. نشد

چه زمانی ادامه حاال دیگر راه برای ما نمایان شده است؛ اما این سفر تا 

  زمانی مصرف مواد، ۀدانم. اکنون چون فاصلمیدارد؟ خودم هم هنوز دقیقاً ن
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تر شده است؛ اگر اندکی هم از مواد کاسته شود تأثیر نسبت به گذشته، طوالنی

قبلی  ۀزان کاهش مواد را هم از تجربمیاما  ،چندانی در جسم نخواهد گذاشت

 .قطعه برای یک ماه( بدست آوردم 48)

 :ن دلیل جدول زیر را تنظیم نمودممیبه ه

 

 روز 48گرم برای  48 43/4/45تا   3/4/45از تاریخ  مرحله قبل

 روز 36گرم برای  34 36/7/45تا   3/7/45از تاریخ  مرحله جدید

 

نمایم؛ البته بدون ترازو و میقسمت تقسیم  36گرم مواد را به  34اکنون 

کافی باشد و مشکل خاصی  ،روز آینده 36ی دوارم برامیطبق معمول با چشم. ا

 ایجاد ننماید.

 

 دوستانه ۀمذاکر 

کردم، او یک میبت حکننده است صدیروز با یکی از دوستانم که مصرف

بندان و رکت در یخحهم دندانپزشکی بسیار خوب. با هم از آن دندانپزشک است،

او خیلی کردیم و میمعالجۀ اعتیاد صحبت  و روش جدید درمان یا طریقه

را آغاز نماید، انشااهلل خداوند کمکش کند. بندان یخ در مند بود که حرکتعالقه

برای  ؛ن ندارد. واقعاً جای بسیار تأسف استاامک ،او اعتقاد داشت درمان اعتیاد

ام یا دوستم که التحصیل شدهمن که مهندس هستم و از بهترین دانشگاه فارغ

چقدر زمان طول  این واقعیت که؛پزشک است و پزشک حاذقی هم هست، 

ایم و حاال که موقع کشیده و با چه زحماتی به این درجه از تحصیالت نائل آمده

ایم که شدهتبدیل به انسانهائی  ،برداشت محصول برای خود و جامعه است
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شویم و در خیابان به جرم میار مشود و خمیرازیر سمان عرق مرتب از سروکله

 رد وـگیمیاش است( فهـلوی ما را )که البته وظیـساده، جرباز ـاعتیاد، یک س

الزم به توضیح  دانید ومیداستان را که خود  ۀتو معتاد هستی و ادام :گویدمی

 ت؛ بگذریم.سنی

ماند و اگر آن مسئله حل میبدون حل  مگفت؛ تنها یک مسئله برایمیاو 

ینکه در آینده اگر نشئه و آن ا ؛کنم مشکل اساسی داشته باشممیشود دیگر فکر ن

که  ، بسیار پرسش عالی استزندگی نیستم. گفتم این پرسش ۀنباشم قادر به ادام

ای که هنوز کامل ن تجربهمیکنم با همیمن خود نیز با آن درگیر بودم، ولی فکر 

 بتوانم پاسخ آن را بدهم. ،نشده

 ،مر خودعطول اول اینکه: شما و ما در تمام  او چنین گفتم؛در پاسخ به 

ای کنیم که نوشابهمیایم و فکر پرتقال خوردهسالها آب ،فقط از نوشیدنیها

 :لـوشیدنیها مثـن ۀحالیکه سالهاست بقیاتر از آب پرتقال وجود ندارد. درگوار

یا آب شیرین و زالل و خنک و یا شربت آبلیمو و  فرنگی، آب آناناس آب توت

 یم.اهزاران نوشیدنی دیگر را امتحان نکرده

 اگر روزی بتوانیم آنها را نیز آزمایش کنیم، خواهیم دید که در گذشته،

دانم چندین میای؟ آیا طلوع خورشید را به تازگی دیده ایم.در اشتباه بوده چقدر

ای؟ گرفتن ت دویدن در هوای آزاد را حس کردهای! لذّسال است که ندیده

ه را چطور؟ در سرمای دوش، پس از ورزش صبحگاهی و خوردن صبحانۀ جانان

ای؟ روحیۀ شاد را سالهاست از زمستان و با بودن برف، به استخر زمستانی رفته

دار از ته دل بخندی؟ ۀ جزئی و خندهع! آیا پیش آمده که با یک واقایمدست داده

ای که گیرند با قدمهای محکم و استوار عبور کردهمیاز محلهایی که معتادها را 

 نماید؟میجبالها برابری  با استحکام سلسله
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ای؟ و اند و تو به خاطر اعتیاد، سکوت کردهچقدر حق و حقوقت را خورده

 دیگر! ۀهزاران هزار مسئل

با استفاده  آنکه کنیم نشئه هستیم؛ حالمیخیال  دیگر دوم اینکه: ما اکنون

که مسئله آنچنان درون هم ادامه دارد  اینرسیم. میاز مواد به حالت طبیعی هم ن

نیم، ـکمیصرف ـرچه مواد مـاند. هک حالت پیدا کردهـی ،و نشئگی ماریـخ

رود میمرتب باال  مواد مصرف ،ن دلیلمیشود، به همیگوئیم مثل اوایل کار نمی

ای را در دهان شود. به عبارت دیگر، دندانِ کرم خوردهمی رتو جسم ما نابود

مواد  و برای ساکت شدن درد آن، مرتباً گیردمیایم که مرتب درد خود قرار داده

ایم و هر وقت ذاشتهـشئگی گـن اکت شدن این درد راسکنیم و اسم میمصرف 

گوئیم خماری و چون دردگرفتن دندان را با ساکت میگیرد میاین دندان، درد 

 کند. اگرمیمعجزه  ،نمائیم که موادمیکنیم، تصور میمقایسه  ،بودن درد دندان

کنیم و مین پیداحلی برای آن راه ،ماز دهان بیرون بیاوری ندان را همد بخواهیم

که مرکز شکنند اما ریشۀ آن میاند. به عبارتی سرِدندان را نکرده پیدا هم تاکنون

، این میکه به آرا شودراهی پیدا  یا و حاال اگر کسی .هنوز وجود دارددرد است، 

اش، هر آدم عاقلی از این کار ریشهدهان خارج نماید و البته با دندان را از 

 نماید.میاستقبال 

ا از روم اینکه: ما در این معادله یا معالجه یا درمان اعتیاد، چه چیزی س

امر  بجوان میآوریم؟ اگر فکر کنیم و تمامیدهیم و چه چیزی بدست میدست 

ارزشی بی ۀدهیم سکمید، چیزی که از دست یرا از نظر بگذرانیم، خواهیم د

قایسه و ـمابل ـق ،یائی از زر و سیمـآوریم با دنمیدست ـزی که بـاست و چی

 .باشدمین عوض کردن
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  0/4/50    سردارسردار  

  در درون و برون ماستدر درون و برون ماست  ،،مطلبمطلب  ۀۀهمهم                    
دهید تا این میستید و به جنگ خود ادامه هخوشحالیم که بحمداهلل خوب 

درون، تبدیل به یک شهر  مسئله به یک صورت خوبی از آزمایش درآید و دنیای

 تعالی بردارند. ، راه خود را به سوی حقهستی ۀآباد بشود که در آن، هم

 اتی هستند الهی ذرّ ؛اتی که به وجود آورندۀ جسم ما هستندذرّ
 ارا به وجود آورد، م یدر این جهت باید قدم برداشت تا زیر بنای مسائل

که با بلندی  میقددارید، هرمیراست قدم بر شویم که در راهِمیهم خوشحال 

 کند. میشود، شما را به مقصد کل، نزدیکتر میبرداشته 

 .کرده بودیدجهت را سالها گم  ،دانیدمیشما به دالیلی که خودتان خوب 

 ،ناینها، راه بسیار مهم در پیش دارید. فکر کنید و در انجام آ ۀبرای یافتن هم

     هست هتِجمطالب را به  ۀم. ما در عالمِ هست و نیست، هدکوشش نمائی

 دقت کافی داشته باشید. ،دانیم و شما در دادن بهای آنهامی

 نهدمیقدم به حیات ن ،هیچ مخلوقی جهت بیهودگی
در توانائیهای شما خلل  کهرسد میر، کوششهای شما به نتایجی اک ۀدر ادام

ر باشید که حاصل نگردد. از هر نقطه که نوری بتابد بایستی در جمع آن به تفک

شود به روشنائی بسیار وسیعی رسید. در آیات الهی هم به میاز ذراتِ جرقه، 

یچ فکر هبه خود تی اگر حهیچ نیستیم به ما  روشنی پیداست که هیچکدام از

 کنیم.

های بلند آتشفشان هست که مانند قلّدرون و برون ما در ،لبامط ۀهم

 ه دانید چمیوان حرکت بدهیم حتماً آنها ت صدا. اگر بهستند، اما آرام و بیـه

دانید که تصاویر، تولید و یا میشود؛ خاصه در جهت نیروی الهی بکار رود. می
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بحری مانندند.  به ای هستند کهاما چشمه ،دـکنند و از درک به دورنمیهور ـظ

راه را، مدنظر داشته باشید و به  آرزومندیم که هر دو جهتِ ،ما در همۀ موارد

 زم است برسید و در انجام آن، خود، بهترین را انتخاب نمائید. آنچه ال

 خداحافظ.
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 هشتمهشتم قانونقانون:: 

  ""نهدنهدمیمیقدم به حیات نقدم به حیات ن  ،،هیچ مخلوقی جهت بیهودگیهیچ مخلوقی جهت بیهودگی""

  ""هیچ نیستیم حتی اگر خود به هیچ فکر کنیمهیچ نیستیم حتی اگر خود به هیچ فکر کنیمبه به کدام از ما کدام از ما هیچهیچ""
را دید که در  میرفت. در راه کرمیبزرگی برای مناجات به کوه  ،روزی

پایان از خداوند  درد و به مناجات پرداخت یحال حرکت است. وقتی به کوه رس

قبل از شما  :نمود که خدایا چرا این کرم را آفریدی؟ خداوند پاسخ داد سؤال

موجودات در طول تکامل،  ۀهم !کرد که ما چرا ترا آفریدیمال ؤاین کرم از ما س

هر موجودی برای انجام عمل خاصی پا به  آگاهی ندارند، و خود، مسافر هستند

نماید که مینهد؛ اما هر انسانی، موقعی احساس آرامش و خوشحالی میحیات 

شود میشود و هر چه از آن هدف دورتر میخود نزدیک  ۀبه هدف تعیین شد

یانی، متأثر، ناراحت و نگران خواهد بود. ولی چون برای زندگی، هیچ آغاز و پا

هید رسید، ولی گاهی برای فهم این احال به این موضوع خورمشخص نیست، به

 موضوع، ناگزیر هستید بهای سنگینی پرداخت نمایید.

 دار استهر انسان یک گله
، یکی از نکات مهم و برجسته است که بایستی به آن اندیشید. این مسئله

ول دام از آنها کمتر از یک شهر نیستند و ما آنها را سلـه هر کـوجوداتی کـم

اند. جسم ما را ساخته ،حقیقت اند و درم در فضای جسم ما جمع شدهمینامی

 شود.میلیارد میجمعیت آنها بالغ بر چندین 

دار است ان یک گلهسگونه تصور نمائید که هر انتوانید اینمیدر حقیقت 

از این  توانید خودتان رامیگرفته است. اگر نعظیم دراختیارش قرار ۀویا یک گل

 شما از کامالًً جدا هستید، فرض کنید که شخصیتگرچه  ،بدانیدجدا گله 
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لیون سلول که می لیونهامیشما جداست. در این گلۀ بزرگ،  شخصیت گلۀ

باشند، با شخصیت خاص خودشان وجود دارند، زاد و ولد میموجودات زنده 

 خاص به صدها یا هزاران دستۀ کوچک و میبا نظ کنند ومینمایند، زندگی می

دهد. از همه میکار خاصی انجام  ،روهشوند و هر دسته و گمیبزرگ تقسیم 

ایم دارای قدرت و توانائی مهمتر، این گله با شرایطی که ما او را پرورش داده

 باشد.میخاصی 

مسئله و اصل کلید قضیه در اینجاست؛ چون کامالً روشن است که شما    

عظیم مجبور  ۀادر نمائید و این گلتوانید هر دستوری که دلتان خواست صمین

ای که قادر توانید به چنین گلهمین شما باشد. برای مثال شما نمیفرابه اجرای 

کیلومتر در ساعت راه پیمائی نماید، فرمان بدهید و بگویید  7است با سرعت 

؛ زیرا کیلومتر در ساعت به پیش 58کیلومتر با سرعت  7888برای طی مسافت 

 ۀاعضای گل اجرا نماید با این حرکت، بیشترِ هم ی بدهید و گلهاگر چنین فرمان

االخره از فرط ـرد خواهند شد و یا بدست و پای یکدیگر خُ شما نابود و یا زیرِ

تواند غیرمنطقی میخستگی به زانو در خواهند آمد. بنابراین دستورات به گله، ن

هیچوقت در نظر است که  دباشد و این از مشکالت اساسی برای درمان اعتیا

 گرفته نشده است.

و او مجبور به اجرای فرمان  خواهند هرگونه دستوری به گله بدهندمی

ن اگر کسی بگوید، تو باشد؛ بدون در نظرگرفتن توانائی و قدرت گله. بنابرای

کیلومتر به جلو  58م بگیر که گله با سرعت می، فرمان بده و تصاراده نداری

 دانیم امکان حرکت گله بامینطقی است اما؛ ما دانیم سخنش غیرممیبرود، 

گله را برای این  میکیلومتر هم وجود دارد؛ به شرط آنکه ما به آرا 58سرعت 

رسد. ـوانایی بـا به این تـان آماده نمائیم و آموزش بدهیم تـسرعت به مرور زم
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ای خودم را به گونه ۀماه من توانستم گل 6/4ن دلیل پس از گذشت میه به

 ،اعت فقط یک بار از مواد استفاده نماید؛ در ضمنس 77زش دهم که در آمو

گرم رساندم؛ البته باید مدت زمانی را هم  3گرم به  6مصرف مواد خود را از 

 بندی عادت نماید.همیله کامالً به این موضوع و این سهگسپری نمایم تا 

 

 زرو 36گرم برای  34 36/7/45تا   3/7/45از تاریخ  مرحله قبل

 روز 36گرم برای  33 48/7/45تا  35/7/45از تاریخ  مرحله جدید

 

  10/4/50   سیلورسیلور  

  اعتیاد و مراسم آیینیاعتیاد و مراسم آیینی                

در قبایل سرخ پوستان هم یک نوع گیاهی بود که  که گویدمیخانم جونز 

رفت و سرخ پوستان در طول سال به مناسبتهایی میبه جهت مراسم آیینی بکار 

شدند که دیگر به می مینمودند و برخی هم دچار مصرف دائیماز آن استفاده 

م میصـها تـورد آنـبایست در ممییر قبیله ـپ ،آمدند. در آن هنگاممینگ نجکار 

م، خطرناک بود و اگر سن باالیی داشتند میگرفت؛ البته اگر جوان بودند تصمی

هستیم؛ اما در مورد  به نیازهای هر دوره از حیات بشر آگاهکرد. ما کامالً میفرق 

شود و به میدانیم که کار بسیار دشوار میاین گیاه زیبا و خطرآفرین )تریاک( 

توانائی  و از جهت اینکه طلبیدیممیمبارزه  هزمان ب را هر ن جهت شمامیه

گفتید که جان را هم خواهم داد، می، وقتی لبه عم یابه سخن دارید  انجام را

عجله نداشته باشیم؛ زیرا جان نیز گاهی در  ،ین راهآنوقت بر آن شدیم که در ا

تنِ  نیز آلوده نموده بودید و برای کالبد دوم را که جز خودرا شما  رود.میعمل 
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گذاشتید و به جهت فرمانهای پیاپی، خواستیم تا به شما میهایی نبخویش، هیچ 

سمت  به گرایشو  ایدروشن بیان نمائیم. قدری از نیروی منفی جلو افتاده

ن مورد، نیروهایی غیر خودتان، شما را یاری ـنیروهای خوب دارید، که در ای

اول کتاب  ۀماً به آنها آگاهی دارید. از جهتی شما باید در صفحتنمایند؛ حمی

نزدیک  ،ن سبب، فرمان را به درستی انجام دهید تا به مقصدمیقرار بگیرید به ه

ب پر و باارزش بشود و در این شوید و تسخیر کنید و کتاب شما حاوی مطال

 راه، قدرت یزدان که همان ایمان قوی است به درستی شکوفا گردد.

ناری با میحدود آبان ماه، در ایران در اصفهان سماه دیگر،  7نگهبان: 

ما  ۀنامالبته بر شود.میکشور به عنوان مبارزه با مواد مخدر، تشکیل  63شرکت 

سرعت بدهم  میاگر الزم بدانید، به سفر خود کرسد، میدر این تاریخ به اتمام ن

 نار ارسال نمایم، نظر شما چیست؟میای به این ستا مقاله

گوید که شما یک وکیل خوب هستید میرد، قاضی در این مو استاد سیلور:

را اثبات نمائید  اندآن را رد نموده ید یک پروندۀ غیرممکن، که همه،هخوامیو 

های خوب و مرغوب است برای آیندگان به رایگان هومیو محصول آن را هم که 

گوید ایمان کافی داشته باشد و این میپس باید ابتدا خودِ قاضی به آنچه  بدهید.

راه پر از خطر را طی بنماید، سپس برای بقیه، راه را بنمایاند که وارد بشوند. این 

نار نخواهد میسکامالً منطبق گردد. عجول نباشید واین آخرین  ،باید با واقعیت

تر در جایگاهی خواهید ایستاد و و قوی تربود و باز هم در زمان بهتر و دست پر

 کلماتی را بیان خواهید نمود که از قالب فوالدین بدر آمده باشد.

نمائیم که وضع خود را از جهت کشتزارهایتان میبیشتر توصیه ما اکنون 

ونه باید قالب را فوالدین مشخص نمائید، در جهت ساختار کالبد و اینکه چگ

نیاز به یک دستگاه خوب دارید که بهایش باال  )پی(قالب کنید. برای فونداسیونِ 
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به خود جهت بدهید و در خیابانی که منتهی به باید این مقدار  ۀاست. برای تهی

به آنچه برای خود و بشریت که در دشت سبز است حرکت کنید و در کنار آن، 

رتر برسید و سخنان شما، همچون قالب شما، در اعماق حال حیات است استوا

 جسمها رسوخ نماید.

 ور در ادامۀطنمیه ل هستیم وئما برای هدف انسانی شما، ارزش بسیاری قا

تمام آرشیوهای مجازِ مورد نیاز شما را در  ،کتاب، طبق فرمان نوشتن این

 اختیارتان خواهیم گذاشت.

 

کند و خود میهمه تالشها را  آید،میهر رودی که از جائی بیرون 

زند تا راهش را هموار نماید، راه میها را به تخته سنگها و قلوه سنگ

 ملحق شود. ،است که به بحر رسخت است، اما امکان پذی
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  قانون نهمقانون نهم::  

  فرمان عقلفرمان عقل

  ""نمائیمنمائیم  ءءحکم عقل را در قالب فرمانده ، کامالً اجراحکم عقل را در قالب فرمانده ، کامالً اجرا""
        رد خداست     ـفس کل مـو نکل عـقل 

  مدان کزوی جداست عرش و کرسی را                                            

 رد ـدنام کـب قل را ـزوی عــعـقل ج

 کـــرد کامبـیکــام دنـــیا مـــرد را                                                

هر سخن یک شود، اما قبل از میفرمان عقل مطرح  ۀدر این قانون، مسئل

 : که نمائیم و آن این استمیال را مطرح ؤس

 ۀرـود در این کـسانی خـمال انـهایت کـوقت به ن هـسان چـک انـی

 رسد؟می اکیـخ

دی ـنرمنـوفقی، یا هـازرگان مـا بـاشد؟ یـای بهـرجستـشمند بـآیا اگر دان

 سرشناس؟ و یا اینکه عارفی بزرگ؟ یا کارگری ماهر؟

 قدم بگذارد؟ ،رتفع که انسان بتواند به آن مکانم ۀقلکجاست آن 

 رف و سخن گفته شود.حممکن است هزار 

 فرمان عقل. :گوئیممیاما ما در یک یا دو کلمه 

اما  ،ای نیستعقل، بطور مطلق، کار سادهفرمان ه ما رسیدن ب ۀعقیده البته ب

 شویم. میمش بیشتری نزدیک اف و آردهرچه به آن نزدیکتر شویم به ه

پذیرا شویم و  ،حال اگر بتوانیم حکم عقل را در جهانِ جسم و جان خود

 به دستورات او توجه نمائیم به صراط مستقیم، نزدیکتر خواهیم شد.

 اگر بـاور ندارید، کافی است یـک هفته یا چند روز، به فـرمانهایی که عقل
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نکه ایروط به شدهد عمل نمائید تا موضوع مشخص شود؛ البته ممیبه شما 

های درست باشد و خواسته ،شودیاطالعاتی که توسط حواس به عقل منتقل م

چون حس، اولین شروع، برای  غیرمعقول نفس را به حساب عقل نگذارید؛

 اندازی قوۀ عقل است. راه
 گوئیم:میبنابراین 

 آخرین مراحل آرایش جسم، فرمان فکر و عقل است.

ایجاد تصاویر ر و عقل، تفکپس از انتقال،  عد خویش،پیرامون بُ

 !باید تفکر نمایید .نمایدمیجازی م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

  14/4/50     سردارسردار  

 نـفـسنـفـس                    
ای از زهمیی آما بر اوضاع احوال شما همچنان واقف هستیم و این یعن

تا برای بهترین تصویر از آنچه باید زنده نقاشی بشود تا در چهار چوب رنگها 

ها و خصوصاً جوان که نام ببریم رار بگیرد و برای جوانهناپذیر قمحکم و خلل

کامالً دور باشند و اگر نزدیک یا داخل هستند از  ،که از مضرات سنِ بسیار مفید

به حلقۀ هستیِ موجود که الزمۀ تکامل است، عودت از خارج  داخل به خارج و

شد ما برای مانگونه که قبالً عرض هدانید. میداده بشوند؛ البته به نحوی که 

گنجد انجام بدهیم. به عبارتی مسئول میخویش، بایستی آنچه در توان عقلی 

سپس به خداوند بسپاریم. به همین علت انتخابگر خود در  و خود باشیم ،اول

وظایف خود، تابع انضباط برای بر ماست که  عالم آگاهی و ناآگاهی باشیم و

 اشته باشیم.مسئله ند ،باشیم که خود در انتها با خودمان

 ، کامالً اجرا نمائیمهحکم عقل را در قالب فرماند
درون با  درشما هم از بعضی جهات در این وضع بحرانی قرار دارید، 

زه، مواجه هستید تا بهترین راه را به جهت رهائی خویش مین آمیخویش مانند ه

دیالت آید با تبمیم با تصویر به نگارش در أهایی که بعداً توبیابید و صفحه

 داست در امتدا های خود به بهترین نحو ممکن، انجام بدهید. آنچه مسلماندیشه

به مسائلی توجه کامل بنمائید، مانند ایمان و آسوده بودن که ضامن آن این راه 

شما را  مطالبی است که خود بهتر بر آن واقف هستید و حوصله، که این ادامه،

ین مطلب، خود به راستی در عمل، بسیار خسته و عصبانی نکند. بعالوه، نوشتن ا

نۀ بعضی مطالب، رو به ترقی و بعضی رو به نقصان میبسیار مشکل است. اما ز

ن دلیل ما در میه اصلی خودتان دارد. به عگیرد و این بستگی به اوضامیقرار 
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ق و میم داریم. در هر شکل، تعریفی عأتو ادامۀ مطالب، شکل و سخنِ امتداد و

کنیم که راه به پشت یا عقب نداشته باشد. به میتقاضا  را ر از آنتقمیعملی ع

به مطالبی که در گردد. اما میعبارتی، ترقی و ادامۀ آن، با صبر به تکامل نزدیک 

دقت بسیار زیاد بنمائید که در جمع هم، با  ،نویسیدمیتصویر نقاشی شده 

 سربلندی پاسخ بدهید.

 الی دیگر دارید بنمائید؟ؤاگر س

: اگر ممکن است قدری درباره نفسِ انسان توضیح بدهید، که اصالً گهبانن

، ارائه اند اما تعریفی ساده و روانباشد؟ سخن بسیار گفتهمینفس انسان چه 

 اند.روح، یکی گرفته با مثالً نشده است و گاهی نفس را

های مصمم جسم است و هم روح که شکل ، خواسته: و اما نفسانیتسردار

ی سیاری از مشکالت است. در انسانهاب عد ما دارد و سببخطرناکی در بُبسیار 

یابند، میگردد. در انسانهایی که غلبه میشود ولی عمل نمیخوب، این حس 

اما در انسانهایی که رشد بدنی دارند اما رشد عقلی ندارند، باز  نمایند. ومیمهار 

باشد زیرا در غلبۀ اول، هم ممکن است این موضوع، در نظر آنها جلوۀ دیگری 

آید. اگر حالت سوم باشد که میمبارزۀ شدید، آغاز و پایان با خشنودی به دست 

، کامل که بایستی در مراحل بعدیناقص است ن به روح خارج است، ای طمربو

 شود.

آن رو به  ما اگر نفس، در حیاتِ حال، به اعتدال و یا به یک نسبتی که درا

 توانید بهتر از این برای نفس، معنی بیاورید.میکمال بوده، برسد، شما 

از معقول و غیرمعقول در هر دو  میهای روحی و جسکل خواسته

 ،صورت در هراست که  یحال، نفس است و این نفس، تعیین موجودیت

  نمایاند.میاهر و باطنِ انسان را، ظ
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باشید. توانید داشته یم هم، چه نقشی زینید که در تکوین این دو اببحال 

 خداحافظ ما باید برویم.

کنند که میشود. اکثر انسانها تصور میای به نفس در این بخش، اشاره

ت که اعتقادی س. البته این باورِ آنهائی ابخش است: روح و جسم 7انسان شامل 

کنند انسان فقط جسم است میدارند. حساب آنهائی که اعتقادی ندارند و تصور 

روزی خواهند دید که مرگ  ست. گرچه آنهاجدا ود، فعالًرمیو با مرگ از بین 

شود و تا مدتی در تردید میان نشروز هم باور نآید و آنها هستند؛ اما آمی

خواهند بود تا متوجه بشوند. در صورتی که نفس هم در هر انسان یک پارامتر و 

دن به کمالِ خود را طی ـیر رسیـاسی است که مسـک واحد اصلی و اسـیا ی

تقل دیگری هم در انسان وجود دارد که جای بحث سنماید. البته واحدهای ممی

وعِ ـوضـا مـطه بـسیار در رابـون موجودیت نفس، بـیست و چـنجا نـای آن

 ۀکلی ،حث ماست آنرا مورد کاوشی اندک قرار دادیم. توجه بشود نفسـب

ه دیگر ـنماید. بمیهای معقول و غیرمعقول جسم و روح را تعیین خواسته

های جسم نیست که با مرگ از بین برود؛ ها فقط خواستهخواسته ؛سخن

های ما پس از مرگ هم با ما خواسته ۀباشد؛ پس کلیمیهای روح هم خواسته

در جهانهای دیگر تر اینکه نفس باید هستند و رهائی از آنها وجود ندارد و جالب

هر شخص، بستگی به به آموزش خود ادامه بدهد؛ و این نکته در خصوص 

گوئیم دانائی و میصواب و گناه یا دانائی و نادانی او دارد و به این جهت 

نادانی اوست که در وجود خودش  ،بزرگترین دشمن انساننادانی؛ چون 

 باشد.می

شود میشود، گناه را کسی مرتکب میانسان دانا، مرتکب گناه ن

اساس دانائی یا نادانی، بهرحال هر انسانی بر که نادان و جاهل باشد. 
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شود، که البته میگردد و اینکه به چه محلی انتقال داده میجایگاهش مشخص 

گردد مییا فرشتگان مرگ، تعیین  فرکانس هر شخص، توسط فرماندهان و و کد

 شود.میو یا اجرا 

اسی داشته باشند در کنار هم قرار سسانی که وجه اشتراکِ عقلی و احـک

گردد گودال را میاین مثال از طبیعت، که به قول خودمان؛ آب گیرند مانند می

 کند.میپیدا 

عد دیگر، آنهایی که نفسِ گرسنه د؛ در بُمیاندیشه، خواهیم فه میپس با ک

ه مثل ـورد کـخواهیم خرـه افرادی بـنوقت بود و آـا هم خواهند بـد بـدارن

آنهم ایجاد ناراحتی ه حتی تصور ـاد کـجان هم خواهند افته ـگرگِ  گرسنه ب

 نماید.می

تواند افکار و اندیشه خود را پنهان نماید اما مین، هر کس میعد ززیرا در بُ

اندیشۀ افراد، عریان خواهد بود؛ حال  غیرممکن است و ،عد دیگر، انکاردر بُ

 مجسم نمائیم چه اتفاقی رخ خواهد داد.

ا مرگ از ـت و بهای نفسِ انسان اسهـنابراین اعتیاد هم جزء خواستـب

رای ـب و ود داردـشکل وجـن مـعد دیگر، ایـدر بُ و شودمیـجدا ن انسان

ر ـکه ذک آوردیـمه وجود ـعددی را بـمشکالت مت ،کنندهصِ مصرفـخـش

 .نمایممین

فقط با گرسنگی تربیت  یمتوانمینکتۀ بسیار مهم این است که؛ نفس را ن

یت کنیم. اگر بخواهیم فقط برـاهی او را تـآگ و اختـا شنـاید بـلکه بـنمائیم؛ ب

ایم با گرسنگی او را تربیت کنیم، مانند حیوانی خواهد بود که او را زنجیر نموده

 ت نمایدیؤو هرگاه زنجیر را باز نمائیم و یا پاره شود، پای اولین کسی را که ر

 زنجیرور خواهد شد؛ اما اگر تربیت گردد، احتیاج به خواهد گرفت و به او حمله
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 هم ندارد و آرام و متین خواهد بود.

دوارم در نوشتارهای آینده، اطالعات بیشتری را برایتان کسب نمایم و میا

دیگر و  کنند در جهانمیانسانهایی که از مواد مخدر استفاده  بگویم که عاقبتِ

 پس از مرگ چه خواهد بود. جهان
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  15/4/57   سیلورسیلور  

  شادابی از مواد مخدر در آغاز مصرفشادابی از مواد مخدر در آغاز مصرف                          
اعضای کنگره خوب هستیم. ما برای خودتان در این حال، بسیار  ۀما هم

د تا این برنامه در خوشحالیم. جهت فراگیری، از آنچه در توان دارید، بکار ببری

شود در میمطالب را ن ۀ، در اختیار انسانها قرار بگیرد. ابتدا همجایی که باید

واگذار کرد. مانند  ،است یک شخص که تمام اختیار را از دست دادهعمل، به 

شود یک ظرف بزرگ پر از آب در میکه خیلی نیازمند به آب باشد؛ آیا  یشخص

 اختیار او قرار بدهید؟

ای که تشنگی او را متعادل دانید که چکار باید کرد. به اندازهمیحتماً 

دانید که؛ میاین تجربه هستید و بهتر نماید، به او آب بدهید. شما خود در حال 

نماید، به میاین موضوع )موادمخدر( استفاده  ازصی که خدر عمل، در مورد ش

بد و ابتدا بسیار از عمل خود، شاد است و حتی گاهی به ارفتارِ درست، دست بی

دم عکم به علت رسد و گاهی بیشتر از زمان پیشین. اما کممیکارهای دیگر هم 

ارد؛ مانند ذگمیرکود، قدم  ۀشود و به نقطمیاوامر طبیعی خسته  تعادل، از

شخصی که به سن باال برسد و توان فیزیکی او کم گردد. حال از این موضوع 

رسید به نقطۀ یعنی همین قدر که به نقطۀ نقصان می ؛نیکو بگیرید ۀتوانید، بهرمی

زیکیِ مثبت که خوابیده یعنی برگشت نیروی فیباال بردن یا باال رفتن فکر کنید، 

د بشود. نیرو مانند گاز است، اگر عبود؛ وقتی بیدار نمودید، نگذارید متصا

 گردد. میاستفاده نشود؛ مانند آبی که در سطح وسیعتر قرار بگیرد، زود تبخیر 

به توان برسد، خواهید دید که احساس، زمان را که  وقتی یروی بیدار شدهن

دورانِ گذشته را  رِِهمان حاالت شو دهد ومیگشت ما برشاید به از دست داده

الکترونهای  کنید یا خواهید نمود؛ زیرا بارمیکه فعال بودید، کامالً احساس 
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ین موضوع نماید. امییابد و شروع به فعالیت میموجود در هر سلول، افزایش 

  ئید.را با رشد، اشتباه ننما

د به ساختنِ خویش، بدن انسان تا وقتی که موجود زنده است؛ خو 

 دهد.میادامه 
 ،این نیروی به وجود آمده در جهت خوب زبرای اینکه بدانید چگونه ا

کم افزایش کم توانید به کار فیزیکی بپردازید؛ البته زمان رامیاستفاده کنید، 

شود. در مین صورت تولید میبدهید؛ زیرا نیروی بیدار شده در بدن هم به ه

جام، ـوان انـت زخواهد گذشت که اـه شما سخت نـدن، بع کارکرـتیجه؛ موقـن

ت هستند و مید؛ زیرا در جسننیاز به حفظ و نگهداری دار چیزها ۀبازبمانید. هم

  آسیب پذیر.
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  :قانون دهم:قانون دهم  

باال و باالتری باال و باالتری   ۀۀاز کم شروع بشود و به درجاز کم شروع بشود و به درج  وقتی نیروئیوقتی نیروئی""

  ""شود.شود.میمیتحمل پیدا تحمل پیدا   ۀۀنقطنقط  ،،برسدبرسد

، توان بدن پذیرد. در ضمنمی، آزمایشهای مختلف، انجام و در این جهت

توانید به میهر انسان نقطۀ تحملی دارد که برحسب این موضوع، یعنی عمل، 

یا  ک فازیرسید کمک کنید و این یک تغییر دیگر است که از میآنچه خود نیز 

 غیر قابل تحمل. مت و سختیِحیابید، بدون زمیاه مرحله به فاز دیگر ر

ام. بهترین مودهنرفتن نقطۀ تحمل بدن را تاکنون کامالً احساس  گهبان: باالن

مواد مخدر است که جسم من اصالً تحمل کم شدن مواد را  ۀن مسئلمینمونه، ه

نداشت؛ اما اکنون خیلی تغییر نموده است. حال سلولها برای ساختار جدید خود 

تاکنون مناسب بوده و مثل  مشخص شود، ولیزمان دارند باید چه مقدار نیاز به 

هید که دباشد. در اینجا اگر امکان دارد برای سایر کالبدها توضیح بمیمعجزه 

 گذارد؟میبر روی آنها  یمصرف مواد چه اثر

آنها هم با شروع  ؛جسم یا جسمهای دیگر شما هم که در وجود هم هستند

از نیروی م میهت ترجتهای شبانه به حعمل شما خصوصاً جسم دوم در استرا

 نمایند. این کمکی است که قسمت برون با اختیاراتی کهمیانرژی ، کسب دیگر

دانید که میآید. این مسئله را خوب احساس نمائید. میدارد درصدد تزکیه بر

یک انسان معمولی چندین ساعت متوالی در شب با بازگشت انرژی به خود 

آید میه است و کمتر پیش کند. این ارتباط معمولی از بدو خلقت بودمیکمک 

خاص ـه علت باال بردن توان اشـب م. شمایبا دقت به این مسئله بیندیش ما که

 بگیرید و این کامالً کمک جسم است. توانید از کسب انرژی کیهانی هم بهرهمی
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 ما باید برویم.

 بدرود.

 

 

 کالبد دوم 

کنم در شود که سعی میمیکالبد دوم مطرح  ۀدر این بحث و نشست، مسئل

 قول موالنای بزرگ:ه حد امکان توضیح بدهم. ب

 شمرمیر گفت ناید اندده حس است و هفت اندام دگر           آنچه 

فی دارد که لای است و ساختارهای مختانسان هنوز هم موجود ناشناخته

نامند. این میقالب مثالی  گنجد که آن رامیقسمتی از این ساختارها در قالبی 

عبارت دیگر؛  نمائیم . بهمیی همان است که در خواب آنرا مشاهده قالب مثال

ماند، همان قالب مثالی است میاگر جسم فیزیکی را از انسان حذف نمائیم آنچه 

شوند و این همانی میاجزاء آن محسوب ، که روح و عقل و حس و نفس هم

رد جزئیات و کنم وامیند؛ البته سعی مامیاست که پس از مرگ، از انسان باقی 

 گنجد.میبحثهای خاص نشوم که این مسئله در این مقوله ن

م تنها نیست و ساختارهای متعددی سولی این را بدانید که انسان فقط ج

همانطور که در این جلسه مطرح شد رود. میدارد که حتی با مرگ هم از بین ن

خستگی  ،باابیم ودر خوخومیکنیم که وقتی شب میخواب بود. ما فکر  ،مسئله

ایی که مییدانیم؛ البته فعل و انفعاالت شمیشود، علت آنرا خوب میف رما برط

مسئله این  ،است، ولی تنهادهد امری طبیعی و کامالً قابل قبول میدر جسم رخ 

گیرد و میسم قرار جزیرا در شب در هنگام خواب، قالب مثالی باالی  ؛نیست

شود، درست میشارژ  نماید وی میژانرهانی کسب یک هایکالبد دوم با انرژی
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د دوم به جسم ـشویم و کالبمییدار ـواب بـاطری. موقعی که از خـک بـمثل ی

نماید و میذخیره شدۀ خود را به الکترونهای سلولها منتقل  گردد، انرژیِمیبر

 حدودشود. در شب، ماکزیمم انرژیِ کیهانی ازمیما  باعث بازیابی دوبارۀ انرژیِ

اصلی در اینجاست که  ۀنیمه شب تا حدود اذان صبح است و نکت 37ساعت 

 شود. میقل تنمم ما عادات و خصوصیات ما به کالبد دوتمام 

 تابستان است فصل تابستان: بهم ریختن شهر وجودی در

است که هستیم. این فصل فصلی بستان اکنون در اوایل تا ،فرسدر مسیر 

ریزد. ناراحت نشوید؛ منظورم این یمساختار شهر وجودی یا جسم ما بهم 

شود یا خدای نخواسته ما مییدار ی پدزیادجسمی نیست که برای ما مشکل 

 های معمول اعتیاد را تجربه خواهیم نمود؛ خیر.ترک عوارض وحشتناک

کرده بودند،  هایی که درخت جسم ما را پراکنون وضعیت کرمها و موریانه

کرمها  ۀترک نمایند، چون تغذیرا شوند جسم ما میریزد و آنها مجبور میبه هم 

زیاد و بدون حساب و کتاب به آنها گر به قدر ـها )موادمخدر( دیو موریانه

خت جسم ما کوچ نمایند و از رند که از درای جز این نداچاره رسد ومین

 و یواش یواش خارج شوند. میهای شهر ما به آرادروازه

ایم. من طبق جدول تهشرا پشت سرگذااکنون یک ماه از فصل تابستان 

 6ام که هر روز ساعت گرم را در نظر گرفته 33روز  36مصرف مواد خود، برای 

شوم چه بالئی مینمایم. حاال تازه دارم متوجه میخود را مصرف  ۀمیصبح سه

م بسیار ـبرای نمایم.میعنی شادی را احساس ـرخود آورده بودم؛ تازه، مـس

داد میمطلق سوق  هایی که مرا به طرف نابودیِبرنامه میابخش است و تملذت

 اند.شده دگرگون
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 کنم، چون رفتارممیهمسرو فرزندانم احساس  یاهبرق شادی را در چشم

 ،دانستندمیها مرا موجودی از دست رفته ـرده است. آنـغییر کـها کامالً تـبا آن

اری ساخته نبود. حتی دیدند مثل درختی در حال پوسیدن هستم و از آنها کمی

افیونی بود. تغییرات در فکرم را  میافیونی بود؛ چون جسمم جس فکر من فکری

 نمایم.میکامالً احساس 

مرا مثل چسب به  ام، چون قبالً مصرف زیاد مواد،شده حاال سحرخیز

 34یا  37گذاشت زود بخوابم. گاهی میچسباند و شبها هم نمیرختخواب 

خوابم و اگر میخوابیدم. اکنون شبها به عشق صبح زود یمساعت در شبانه روز 

 6کنم و هر روز ساعت میتحمل  ،بیاید با کمال شعفاندکی ناراحتی هم پیش 

خود را  ۀمیسه برایم باورکردنی نیست. .شوممیبیدار  ،صبح 7صبح و گاهی هم 

ورزش و  میگار برای کـبعد از کشیدن سی و خورممیچای فنجان ک ـبا ی

 رسم.میزنم و به همۀ کارهای خود میروی از خانه بیرون دهپیا

بخش، هیچوقت در طول اعتیاد و زندگی به و این کاری است بسیار لذت

 شوم و در تماممی تولدمدوباره  دارمام. ت نبردهاین زمان، از درمان لذّ ۀانداز

 زند.می موج ،از دست رفته نفسِاز کسب دوبارۀ اعتمادبه ،شادی غرور ،وجودم

یواش به چهرۀ یک بود، یواششده ام که کامالً تابلو شکل و رنگ چهره

حدی تابلو ه من در گذشته، ب ۀنماید؛ چون قیافمیتغییر  ،انسان طبیعی و سالم

شده بود که چندین بار، مرا در خیابان به جرم اعتیاد گرفتند و به بازداشتگاه 

دم، آخرین بار زیر پل رم بدر ببا هزار ترفند و التماس، جان سالبردند. 

بوس کردند. هرچه نیمیداخل  ،سیدخندان مرا گرفتند و به جرم معتاد بودن

التماس کردم رهایم نکردند تا اینکه به کالنتری منتقل نمودند که با هزار 

 آزاد شدم. ،مکافات
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 شودمیحل  ،یک مشکل اساسی 

آن یبوست  کل شکم است که بهـشکالت اساسی اعتیاد، مشـیکی از م

ورد آمیتیهای فراوانی را به وجود حخود این مشکل، مشکالت و نارا گویند.می

بزرگ به راحتی ۀ رود ۀشود؛ چون تخلیمیکه گاهی به عمل جراحی منتهی 

گیرد و شخص مجبور است فشار زیادی به خود وارد نماید و به علت میانجام ن

و  نمایدمی اد پارگیجای قعد(مبزرگ ) ۀخشک بودن مدفوع، هم در انتهای رود

آید که به آن بیماری میدهد و بیرون میتغییر مکان  ه،هم در این قسمت، رود

گویند. البته علت ایجاد این مشکل، خشک بودن مدفوع است و میئید وهمور

از مادۀ  علت اساسی خشک بودن مدفوع، کم شدن آب بدن در اثر استفاده

 باشد. می تریاک و مشتقات آن

غذا  ،، به علت کم اشتهائی هم معموالً کمه ناگفته نماند، بیمار موادمخدرالبت

خورد؛ البته این میوع غذا را ننهمه  ،خورد و هم به علت ترس از خماریمی

هم، روی سیستم گوارش و کل بدن دارد که تشریح آن  موضوع اثرات دیگری

سفر، این  آغاز این است که با تمیۀ حائز اهتخصص ما نیست. اما نکت در

این مشکل  ،انۀ مسیرمیکه در  رود تا جائیمیهر روز رو به بهبودی  مشکل هم

 شود.میحل  ،دصدر 68تا 

 

 56/4/50 

را مصرف نمودم و یک قطعه  هروز 36دورۀ این امروز آخرین قطعۀ مواد 

تیرماه است کنار گذاشتم؛ برای شروع  43خارج از برنامه، برای فردا که  هم

 کنم.میتنظیم  زیر را ۀ، برنامعدب ۀمرحل

 نویسم:میگذشته و آینده را دوباره  ۀبرنام
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 روز 36گرم برای  33 48/7/45تا  35/7/45از تاریخ  برنامه گذشته:

 روز 36گرم برای  6   36/6/45تا   3/6/45  از تاریخ برنامه آینده:

 

 صدرد 36تقریباً  :زان کاهش موادمی

من در آن شرایط، بیش از جیرۀ  شرایطی پیش آمد والبته از شما چه پنهان، 

از  بیش تفاده،سدانیم این استفاده یا سوءامی خود استفاده نمودم و خوب ۀروزمر

ل شدم ئمجاز بود؛ زیاد به خودم سخت نگرفتم. در عوض، این شرط را قا حدِ

ان ساعت بعدی، حق استفاده از مواد را ندارم. به عبارتی از زمان پای 77که در 

 73اده از مواد را نداشتم. ظرف این فق استحساعت بعد،  73سوءاستفاده تا 

من آزمایش بود و در باطن،  ساعت هم، مشکل خاصی پیش نیامد، ظاهراً قصد

 داند.میخدا 

نباید فعالً در یک ماه، بیش  ها،کنم این حرکت و یا این سوءاستفادهمیفکر 

در آینده و در پایان سفر، افکار و جسم ما به  از یکبار اتفاق بیفتد. نگران نباشید.

کند که خود دیگر هوس چنین حرکتهایی را  نخواهیم میای پرورش پیدا گونه

از افیونی بودن خارج نشده است و بهرحال  فکر ما کامالً، نمود؛ چون هنوز هم

 پارازیتها وجود دارند.

مورد اجرا  روز را به 36برای گرم  6 ۀامروز یک هفته است که برنام

 ام و مسئله و یا مشکل اساسی ندارم.گذاشته
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  8/7/50    سیلورسیلور  

  شهر، جهان و جهانهاشهر، جهان و جهانها                          
نقص باشید. ما با کسانی درود و سالم، شما به جهت الگو بودن بایستی بی

تگوهایی داریم که در فگ ،اندقه رسیدهلکه با داشتن این عادت )اعتیاد( به این ح

ها )مصرف توانید باور کنید و حتی بیندیشید؛ زیرا همان خواستهمیناین مورد 

ای بایست رفع بنمایند. البته اینان جزء آن کسانی همواد( در آنها هست و به گون

دانید که می هستند که بایستی به فرمان برسند و یا بازگشت نمایند؛ شما خوب

 در جسمهای دیگر، ترک عادتهای بد، سخت است.

بایستی بدون هیچ  ،ایدورد نظر که حتماً بابت آن خوب اندیشیدهکتاب م

ایراد، قابل فهم و اجرا باشد؛ در زمان معین نه برای پایان آن است. این کتاب در 

 ۀهای آینداصل باید بدون نقص و فاقد هر نوع قیدوبندی باشد تا برای مجری

بخشی از  .دارتر شودکاملتر و ادامه ،قابل عمل باشد و هر قدر که بگذرد ،طرح

واهند گرفت. ما برای شما بسیار خوشحال خبهرۀ خوب  ،جامعه از این کتاب

 هستیم.

آید، اما آغاز شما مهمترین میقدری مشکل به نظر  ،گوید؛ شروعمیقاضی 

عمل است. این همان المپی است که با ولت پایین در دست شما قرار بخش 

 د که از نورِیرسمیکامالً به نور  ،خش کیهانیدارد. در ادامه از نیروی وجودی و ب

های خواهیم. به اندیشهمیت و ما توفیق شما را در این راه ساولی هیچ نشانی نی

 خوب، عمل خواهید نمود.

اثر  ،از طبیعت، جهت رنگ، بهترین را انتخاب نمائید که در انوار کیهانی

استفاده بنمایید.  توانیدمیان، زمیها در جهت مثبت بگذارد. ما باید برویم. از سایه

ونهای موجود  الکتر شود، اما در موردجسم در این زمینه، خیلی زود تسلیم می
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است؛ یعنی  ترکار، مشکل ،در سلولها که وابستگی کلی با کالبدهای بعدی دارند

 بایستی تصفیه بشود. نهاانرژی  آ ،در واقع

ا با اطالعاتی که قبالً به توانید کتاب رمی ،ربا تصویرهای گویا و مصوّ

خواهد از آن بهره بگیرد با میعزیز که  ۀبکار ببرید تا خوانند ،ایمگفته میآرا

 تم هم کامالً آشنا بشود.ستصاویر آن سی

 ماست نشهر و جهان و جهانها همه در درو

 برداری نمائید.شاید بعداً بتوانید از آنچه گفته شده است به خوبی بهره

 ها بدهیم.ح کوتاهی برای سایهالزم است توضی

حالتهای سایه، یک نقطۀ  ؛ت بنمائیددانید اگر خوب دقّمیهمانطوری که 

مشترک با نور دارد. این نقطۀ مشترک تابش نور با حالتهایی که برای انعکاس 

قابل  ،شود. البته اینها همه خود، حداقل با نورمیآوریم مشخص میآنها پیش 

یت ؤدر تاریکی با استفاده از همه نورها قادر نیستیم ر باشد؛ زیرا مامییت ؤر

یتی ؤاول در نور و روشنائی، قابل هیچگونه رسایۀ  درونِ ۀنمائیم؛ اما مسئلۀ سای

برای دیدن تصویر دوم در  تا یمشخود، مسافر با تجربه با ننیست؛ مگر در درو

 ، خود را مهیا نماییم.بعد از اصل سایه ،اولی

یت نمائیم، ؤتوانیم رمیمانگونه که ما سایه را در سایه نه ،به عبارت دیگر

یت نمائیم و فقط یکی از آنها ؤکالبدها یا جسمهای خود را ر تمامیِ قادر نیستیم

های شناخته باشد و از مادهمیدستگاه حس  دیدِو  رددر بُ که کنیممییت ؤرا ر

 .ستا، تشکیل شدهشده

 بدرود، موفق باشید. 

ما  و گذردمیفصل تابستان یا فصل بهم ریختن شهر وجودی  روز از 78اکنون 

 نداریم.  خاصیۀ مسئل دهیم. البته مشکل ومی خود را ادامهریزی، کار طبق برنامه
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  16/7/50   سردارسردار  

  رطب و حنظلرطب و حنظل                  
 رِهدف اینست که با با گذرد و گذشته، نیستمیهدف ما به جهت آنچه 

 بسیار با ارزش، آشنا شوید.

 باید خالص و با ارزش باشد تا به کار تجارت بیاید. کاال
نی تضادها وجود عدانید که در گیاهان هم این نسبت یمیو مطلب دیگر، 

ه کرد. رطب، سقایـا هم مبشود میظل را نـعنی رطب شیرین وحنـدارند، ی

یکبار در طول  است ممکن اما حنظل ؛حیات بخش است و مصرف دائم دارد

آنهم در صورت لزوم مصرف بشود و در واقع باید کشتِ  ،مزان کمیحیات به 

دهند، متوجه هستید، این مقوله میرطب را توسعه بدهیم. اما حنظل را توسعه ن

 بسیار مهم است.

آور است حتماً در نوشتارها خواهید دید که مصرف داروهایی که عادت

ادل حیات را بر هم نباید به خود یا دیگران داده بشود، البته هر نوع دارو که تع

توانید میۀ نیروبخش به مقدار الزم در طول درمان از اطعمه و اشرب ریزد.می

نماید که نیروی میتغییرات ایجاد  میبدن شما به آرا بخورید. و این در کلِ

 تعادل را به بدن، برگشت بدهید.

 خواهیم برویم. خداحافظ.میما حاال 

 آینده را بنویسم: ۀبرنام ،امروز موقع آن رسیده است تا دوباره

 

 روز 36گرم برای  6 36/6/45تا  3/6/45   از تاریخ مرحله قبل

 روز 36گرم برای  4 43/6/45تا  35/6/45از تاریخ  مرحله جدید
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  10/7/50    سردارسردار  

  بکارگیری قدرت عقلبکارگیری قدرت عقل                    
لی ما برای اینکه دور هم جمع بشویم نیاز به ایمان قوی داریم و انشااهلل تعا

 ۀرفیع انسانی، پای ۀکه همۀ شما دارای ایمان محکم هستید و رسیدن به درج

نماید تا به عقل و آگاهیِ الزم میشما را هدایت  ،محکم نیاز دارد و این مسئله

 دست بیابید. بحث ما چه بود؟

 نگهبان: در باب بکار اندازی قدرت عقل است.

طور عام باما  ،شودمیل شخص شما را شام ۀجنب ،وعضسردار: البته این مو

 توانیم بررسی نمائیم.مینیز 

توصیه  ،کارگیری قدرتِ فکر و عقلـدا باید بگوئیم که ما در مورد بـابت

 ای که عرض شد بسیار مهم است.نمائیم که در پایهمی

 ال نمائید.ؤتوانید سمیحاال 

 رد؟آن استفاده ک زتوان نیروی درون را قوی نمود و امینگهبان: چگونه 

ن نیروها که ـجهت بکارگیری ای ا بهـال خوبی است. مؤسیار سـسردار: ب

که یک ورزشکار،  ینزدیک نمائیم، همانطور ،به هدر نرود، باید خود را به عقل

 تداوم داری را انجام دهد.اگر بخواهد قهرمان بشود باید تمرین 

راه  است و کاربرد آن در ممه ،گفتیم قبل از هر موضوع، داشتن ایمان

 اجتناب نمائید. ،از برخورد با نیروهای منفی یا شیطانی .انجام

 قویترین نیروی موجود و باز دارنده، وجودِ ماده است.)شیطان(
 نماید.میما را تعقیب  ،حیات ۀادام میکه در تما

یدن و برخورداری از مادیات است. اما شحیات داشتن، زحمت ک ۀالزم

 .عد از حیات نشویماین بُ ۀم تا در جائی، خود، طعممائیـباید ما او را اسیر خود ن
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اید و بسیار هم به گیری نمودهآنگاه خواهید دید که چگونه از حیاتِ جاری، بهره

 اید.زحمت نیفتاده

 اید.راه رسیدن به آنچه در مد نظر دارید، توفیق حاصل نمودهدر 

 .خداحافظ
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 ِمواد مخدر انرژی کاذب 

رود میبکار  ات غلط که در مورد مواد مخدرحاز اصطال یبه تصور ما یک

تریاک به انسان  ۀخانواد خصوصاً ،مواد مخدر :گویندمیها این است که بعضی

 ای است؟کنید انرژی کاذب چه صیغهمیدهد، شما فکر میانرژی کاذب 

 نمائیم.میاکنون با یک مثال، موضوع را روشن 

گیریم که مقداری نفت در منبع آن وجود میدر نظر یک چراغ نفتی را 

ره دارد، برای مدت یک یدارد. این چراغ باید با این نفتی که در منبع خود، ذخ

البته در حد معمول. حاال اگر ما  ،هفته، روشنائی اطاق تاریک ما را فراهم نماید

شدید  چراغ، رخیلی طبیعی خواهد بود که نو ،این چراغ را باال بکشیم ۀفتیل

فتِ ذخیره شده که باید طی یک هفته مصرف شود، یک نخواهد شد، در عوض، 

 شبه به اتمام خواهد رسید و ممکن است فتیلۀ چراغ را نیز بسوزاند. 

دهد واثری که روی ساختار میدر حقیقت، کاری که موادمخدر انجام 

 چراغ است. ۀارد، درست مثل باال کشیدن فتیلگذمیجسم انسان 

باعث تسریع در مصرف انرژیهای ذخیره شده مواد مخدر رت دیگر، عباه ب

گوشت و پوست و  درونگردد و تمام این انرژیها را از میانسان  در بدنِ

ص پس از چند ن دلیل، شخمینماید. به همیو مصرف  گیردمیاستخوان شخص 

قول ه کند و بمیافراد معتاد را پیدا  ۀمخدر، شکل و قیاف سال مصرف مداوم مواد

ه شوند، بمیهم که وارد بدن انسان  میسمو ناگفته نماند؛ .شودمیخودمان، تابلو 

ای دارند که شرح آن قبالً گفته ای و حساب جداگانهخود، تخریب جداگانه ۀنوب

 شده است.

دهد، بلکه مینقرار  بنابراین، مواد مخدر، انرژی مفت و مجانی در اختیار ما

 شود.میه شدۀ خودمان است که مصرف این اندوختۀ انرژیِ ذخیر
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  18/7/50   سردارسردار  

  سند بدون نقصسند بدون نقص                    
خها را یذوب شدن قلل و پایین افتادن  اگر ،حرکت متوالی در طول مسیرِ

خودت، با ایمان و  توانی در کتابتِمیگویی می چهـجربه کرده باشی، آنـت

 ی.استوارتر بنویس ،نمائیمیای که از درون و برون تجربه

شروع خواهیم نمود تا در  ،ایدبعدی با تصویرهایی که دیده ۀما در مرحل

ید دید که این مرحله هم، چندان هم در کتاب نوشته بشود. خواأمطالب آینده، تو

اگر سدی بنا نمائید از ریزش  ،یسخت نیست. در کنار دجله و یا هر شطّ

ار را بکنید. انسان وقتی نماید. شما باید این کمیها جلوگیری خطرناکترین بهمن

 گردد.میایمانش صد برابر  ،تزکیه را از خود شروع نمود

 سندی است بی نقص ،ای که با عمل بدست بیایدزیرا تجربه
مانده، به اتمام  هستیم که این مرحله را هم که ثلثدوار میو ما انشااهلل ا

 ا با چشمِنمای جهان ر رسد کهمیای برسانید که کامل بشود. آنوقت مرحله

آنچه باید دریافت نمائید شود که مشاهده خواهید نمود و بر شما ثابت می ،دیگر

 آنانی که خواستار تزکیه ۀکتاب خویش بکار برید که استوار بودن برای هم در

 هستند، عین سند باشد. کالم و سخن خداوند در هنگامیکه به آن مرحله از ایمان

 شود.میر جسم و روح شما نشیند و حاکم بمیبر دلها  ،برسد

ای از آن را بشکافند و هکنید که اگر ذرّمیبرخورد  یشما در جهان به مطالب

 ت بدهند به کل خواهند رسید. اما افسوس که میبه آن اه

 زیادتر از نابینایان واقعی هستند ،بینایان نابینا
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ن وسیله، بدو ندبینند. هرگاه توانستمیآنچه را که بایستی ببینند با ابزار 

در مقابل  هان و جهانهای دیگرجچشم بینای خود را باز کنند، خواهند دید که 

  چشم قبلی آنها هیچ بوده است. ما خواهان ترقی وتعالی شما هستیم.

مبذول  ،در انجام مسائل جاریه و مالیه در امورات کل، تسریعِ قابل توجه

خواهیم مین شما از شما توا ۀما به انداز ،خودتان هم شخص بدارید و در مورد

آیند وآن درختان، که پوسیده میخاک بیرون  از هاجوانه .آن سپری شود تا زمانِ

ر پُ ،جای آن همان درختانی و شوندمیاشجاری هستند که باز  ،هخورد و موریانه

که برای  انجام عملی هستند از شاکر گذارند.میبه آسمان  خواهند شد که سر

ها در آینده به این جوانه بوده است. ببینید که چقدر ازآسمان  ررقص د آنها

 سماء خواهند رفت.

 .خداحافظ 

 

 درخت پوسیده : سمبل انسان آلوده 

 : حرکت انسانهای آلوده به طرف سالمتی  هاجوانه

 

 دیده شده ،تصویر 
  درختی از داخل، خالی و موریانه خورده. درختان فقط پوست یا چوبِ

، پوسیده بودند و پوسیدگی از بیرون، مشخص نود و از دروخارجی آنها مانده ب

 هایکشیده و همچنین جوانهای دیگر، درختان سالم و سر به فلکهبود. در نقط

 ها وجود داشتند،متعدد که رشد بیشتری نموده بودند. در اطراف درختان، جوانه

 پیرامون درختان پوسیده بودند. هاالبته جوانه
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 (درخت...5)ۀویر شمارشرح مختصری از تص 

و فصل بهار و بیشتر روزهای  ۀ زمستان شروع کردیممما سفر خود را از نی

بریم. میآخرین روزهای تابستان بسر ایم، حال در تابستان را پشت سر گذاشته

دهد که اوضاع و احوال درون میما نشان ه اکنون این تصویر و درخت پوسیده ب

 دهیم:میبطور خالصه شرح  و برون ما چگونه است. ما آن را

توان کامالً آنرا دید میچشم ه بیشتر قسمتهای درخت پوسیده که ب (3

که از  استـسم مـج یربوط به آلودگی یا پوسیدگی سیستمهاـم

 .آن هنوز باقی استرفته و تقریباً      بین

که مربوط به درون  های داخل درختِ پوسیدهحشرات و موریانه (7

 اند.کوچ نموده ،کوچک شدن درخت زانِمیبه همان  ،ماست

اندازی رختِ پوسیده هستند مربوط به راهدها که نزدیک جوانه (4

ن ـمیت آنها مشهود است و از زـیؤسیستمهای ماست که کامالً ر

 اند.سردرآورده

اند درختان سالم و استوار، انسانهائی هستند که از آلودگی بدور بوده (7

 ت.که برای مقایسه در تصویر آمده اس

 ت.ستاکنون ا ،ه شده یا مطالب گفته شدهراطالعات ذخی ،هاتپه (6

 جاده، نشان طوالنی بودن راه یا مسیر است. (5

توانند سمبل انسانهائی باشند که در آینده از این میها در ضمن، جوانه

 نمایند.میروش برای بهبودی خود استفاده 

 

 

 

3
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  18/7/50   رعدرعد  

  کمانکمان  سیاه تا رنگینسیاه تا رنگین  ۀۀاز نقطاز نقط                    
 پنهان نگذارید. ،دانم که درد دلی دارید، در دلمی

 درد من درد اوست.اینکه برای  :نگهبان

روعِ ـه شـسمت آن کـمترین قـاید، اما کیمودهـدانم راه سختی را پمی -

به زعم شما  . اگرشودمیجویبارهاست، آغاز  نشد آب شدنِ قندیلها و جاری

این جویبارها که در آن جز رهائیِ  سخت است، رهائی و دریائی ساختن از

ه ـییدی است کـأهر تقاوت و پایداری شما مُـ، مگری نیستـندگان چیز دیـب

 قابل انتقال است. ،یشه همراه داشته باشید و این موضوعمتوانید همی

 ؛کردیدمیر کتوانید آن چیزی را بیابید که فمیشه نمیهای بلند، هیشهددر ان

شود انتقاالتی انجام میکمان، ز یک نقطۀ سیاه تا رنگیناا حرکت و شروع اما ب

 دادید.میۀ اندیشیدن به آن نزداد که هرگز به مغز خود نیز اجا

نتوان با عقل آن را تطبیق داد؛  دریای بیکران رسیدن،  شاید یعنی از هیچ به

 که حقیقتی است از چشم پنهان. ،اما انجام آن نوری است به سوی ماوراء

 داریم ارج بنهیم؛ مانند ردای سبزی که با  کالهمیچه ما دریافت آنباید به 

از نمودیم و من یکی میه رنگ سرخ، در باالترین مقام، در آن زمان، دریافت ب

ای در جای خود، فت نموده بودم. پس هر مسئلهداشتم، یعنی دریا را آنها

با قدری باالنگری، ای. باالترین ارزشِ معنوی را دارد. در جای خوبی قدم نهاده

 یافت خواهی نمود.رجهش الزم را د

 سازهایت را خوب کوک بکن تا راه یابی.

مانند گنجی است که زمانِ استخراج آن فرا رسیده  ؛گوئیمآنچه به فرمان می

 شود. در غیر اینصـورت در زنـدگیِرمان بیان میـبق فـباشد. با مدتِ نزدیک، ط
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 شوند.میدچار خود گمراهی  شود کهمیانسانها، تشدد ایجاد 

 خداحافظ. ،بدرود

 در بهارند شکوفه ها

 شوندمییز، محکمتر یدر پا هاو ریشه

 ترین زمان را تحمل نمائید.سخت

 

 51/7/50 
مشخص  آینده را قبلی و ۀبرنام ه،است و دوبار 43/6/45اریخ ـروز، تـام

 .صبح 6، حدود نمایم. ساعت مصرفمی

 

 روز 36گرم برای  4 43/6/45تا  35/6/45از تاریخ  مرحله قبل

 روز 36گرم برای  6 36/5/45تا  3/5/45   از تاریخ مرحله جدید

 

اثر  ،مواد کاهش %48زانمینمائیم در این مرحله، ممکن است تصور 

 نامطلوبی روی ساختار جسم ما بگذارد و جسم نتواند خود را تطبیق دهد.

 ساعت یکبار است و ما  77ما، هررف زان مصمیبه این نکته توجه شود؛ اما 

کنیم که تمام اثرات موادی که قبالً مصرف میخود را مصرف  ۀمیموقعی سه

جسم ما بدون مصرف مواد، زمان را  بودیم از بین رفته باشد و ساعتهانموده 

گذارد؛ بلکه میزان کاهش، اثر نامناسبی روی جسم نمیسپری نماید. به این دلیل، 

 نماید.میرا متعادل به قدر کافی، جسم 

ایم و در ماه است که سفر خود را آغاز نموده 5اکنون بیش از  ؛توجه بشود

جسم ما تغییرات زیادی حاصل گردیده است و جسم با این تغییرات، به راحتی 
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که در  ،ۀ خودمین مقدار سهمیه پس از نماید. منمیخود را متعادل  میو به آرا

چند نخ سیگار بکشم تا مرا متعادل نماید و  یدبا هکنم، بالفاصلمیصبح مصرف 

به قول خودمان مرا بسازد. اصوالًَ اگر فردی مدتی طوالنی آب نخورده باشد؛ 

رای او مشکل درست ـچون ب ،رسیدن به آن نباید آب زیادی بخورد س ازـپ

   شود.میآب کامالً رفع تشنگی  میکند. با مقدار کمی

 

 روز 36گرم برای  6 36/5/45تا  3/5/45  از تاریخ  مرحله قبل

 روز 36گرم برای  7 48/5/45تا  35/5/45از تاریخ  مرحله جدید

  %78 :زان کاهشمی

  51/0/50   سیلورسیلور  

  تحویل گرفتن فرماندهیتحویل گرفتن فرماندهی                      
کبار ینگهبان: با سپاس و درود به اهلل که این اجازه و امکان را به ما داد تا 

کنگره  یدوارم حال شما و تمام اعضامیباشیم. ادر مکتب شما استاد عزیز  دیگر

ماه است که حرکت در  5یش از ـگیریهای شما، بنون با دستـخوب باشد. اک

ام؛ بطوریکه رفتهلو ج ،ام و طبق نقشهدرجه زیر صفر را آغاز نموده 58بندان یخ

 وجود گردد به حمداهلل بهتعاش و صدائی که باعث ریزش یخها کوچکترین ار

آب  ،میدوارم با تعویض فصل، یخها به آرامیروم امیو همانطور که جلو  نیامده

 هموار گردد. ،بشوند تا مسیر

سیده است یعنی در رروز  36گرم برای  7اکنون مقدار مصرف مواد من به 

نسبتاً خوب است و مشکل خاصی  ،گرم و همه چیز 4/8ساعت، کمتر از  77

شود و این میز وجودم، دوباره زنده کنم هر روزه بخشی امیندارم. حتی فکر 
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و سعی نمودم  ،تی در اندیشه و تفکر خودحکنم؛ میتغییرات را کامالً احساس 

حال مطلب را البته نیاز هم نشد. بهر ده نکنم،حتی از یک قرص مسکن هم استفا

 سپارم.میبه شما 

ن میم، بسیار خوب است. در کل، ما هیشنید سیلور: سخنان شما را استاد

در نوشتارهایتان بسیار دقت  ،آخر ۀا انتظار داشتیم که شد. قبل از پایان مرحلر

کامالً بنویسید. اکنون شما فرماندهی را در کل سیستم  نمائید و جزئیات را

نمائید. یک و خود به آنها حکومت  گیریدمیود( تحویل خفیزیکی )جسم 

 ،جای خود در بیاورد تا در خود را به اجرا ۀپادشاه یا حاکم مقتدر باید کل برنام

و به آن درختان بلند،  شودمیها آغاز و استوار باشد. قدرت شما با جوانهمحکم 

دارند. کتاب شما بدون نقص میگردد که همواره رنگ خود را حفظ میتبدیل 

ادامه بدهید که گفتار  ،خویش خواهد بود و باید در این راه به کوششهای مداومِ

باشد که  .مجهز یار عالی بیان بشود؛ مانند بهترین آزمایشگاهِموقعیت بسشما در 

اً مانگیز نشود. حت الؤـکه س اشدـباقی نمانده ب ،هدف ۀرای ادامـهیچ راهی ب

 گوئیم.میچه کامالً دانید که می

بینیم که خود از آن اطالع ندارد و میما در انسان، قدرتهای پنهان دیگری 

متوجه خواهید  ،بیدار و بکار بگیرید. در پایان پروژه ،جهت مثبت درباید آنها را 

دانید که یک صحنۀ سخنرانی، مسائلی نیاز دارد. میشد. در ادامه به جهت بیان، 

توجه نمائید و درصدد استحکام خویش، قدمهای   ،به آن مسائل در جهان خویش

ت ها و تجربیاخواهیم شد. نوشته خود را محکم بگذارید. بسیار سپاسگزار

 به جهت کلِ ها نیز دقت بنمائید،ندر آ ،باشندمیقابل ذکر و مهم  ای شمالحظه

 مطالب عرض نمودیم.

 د.روبد .ما باید برویم
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 51/0/50 

روز شده است؛ البته مشکل  36گرم برای  7اکنون مقدار مصرف مواد ما 

 کافی است، اما کنم برای مامیر موادی را که مصرف اچندانی ندارم. همان مقد

تاکنون( که فقط در شب،  45/ 36/6)تقریباً از تاریخ حدود یک ماه ونیم است 

دانم میکننده نیست، نشود؛ البته ناراحتمیداغ  میهنگام خواب، کف پاهایم، ک

کنم جسم ما، که بیشتر فکر می لولهایسعلت آن دویدن است یا تغییرات در 

ته دقیقاً علت آن را ـه الباهایم باشد؛ کـکف پ غییرات در ساختار سلولهایـت

  منتفی شده است. ،، این مسئلهدانم؛ ولی حاال خوشبختانهمین

استم رخواستم بخوابم، زانوی پای میدیگر، بعد از آن شب که  ۀمسئل

خألیی  مرتبهل اینکه داخل زانویم، یکـیدن، مث. در هنگام خوابحالتی داشت

تغییر  ،شت که پا از محل خودپا وجود ندا شد؛ البته هیچگونه پرشِمی ایجاد

روز ادامه  36، شاید تا پای راستم بود و این وضعیتمکان بدهد. فقط زانوی 

آمدم و ده بار در میداشت. من برای رفع این موضوع، از رختخواب بیرون 

شدم و سپس به شکم روی میبلند  نشستم ومیایستاده، روی پاهایم حالت 

پای راست را  ای پای چپ و سپس،ونهه گـکشیدم و بمیتختخواب دراز 

حرکت  388گرفت و تا حدود میقرار پا، روی باسن  ۀدادم که پاشنمیحرکت 

رفتم؛ بعد از میجابجا شدن به خواب  میدادم. آنگاه با کمیرا به راحتی انجام 

 زانوی پای راستم خوب شد. ،روز 36

بی دارم و حاال بطور کلی از اوضاع، راضی هستم و احساس بسیار خو

ام و چه بیشتر اوقات به تفکر مشغول هستم که چه روزهایی را از دست داده

 واند اشخاصی با سوءاستفاده از اعتیاد ما، چقدر حق و حقوق ما را از بین برده

 اند.هایی که نکردهبه نفع خودشان چه سوءاستفاده
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 برنامه جدید:

 روز 36برای گرم  7 48/5/45تا  35/5/45از تاریخ  مرحله قبل

 روز 36گرم برای  4 36/4/45تا  3/4/45   از تاریخ مرحله جدید

 %76زان کاهش می

 صلـز فاآغ هر وجودی است وـختن شـری فصل بهم پایان تابستان یا

ریزی و انضباط را دارد که در این برنامه ریزان؛ که برای ما حکم فصلبرگ

 فصل، باید انضباط را فرا بگیریم.

 

 آخر خط 

مخدر در مصرف مواد کنند که حتماً انسان بایدمی دوستان تصور بعضی از

به آخر خط برسد، یعنی از خانواده طرد شود، اگر همسر دارد همسرش طالق 

رو برسد و کارش را از دست یا روی مقوای کنار پیاده بگیرد، کارش به زندان و

 درمان کند. و اعتیادش را بدهد؛ آنوقت یا نابود شود و یا بخود بیاید

چون شما به آخر خط  :کردم. او گفتمییکی از دوستانم صحبت  دیروز با

 م را گرفتید.میرسیدید و از مواد مخدر متنفر شدید، این تص

 به او پاسخ دادم: 

 اند.خالف به عرضتان رسانده ،خیر

نخست؛ من نه به آخر خط  ۀکه در وحلننظر شما صحیح نیست، به دلیل ای

نه از موادمخدر متنفر شده بودم. از اعتیاد خودم متنفر بودم ولی از  رسیده بودم و

دم بدون قصد و نیت درمان اعتیاد و یواش یواش امواد، نه. آزمایشی را انجام د

 شدم. وقتیمیبیشتر بیدار  ،شد، من هم از خوابمیهرچه مصرفِ مواد، کمتر 

 دم در دنیا چه خبر است.میتازه فه ،که بیدار شدم
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هم که اقدام به ترک اعتیاد نمودم، به  55و  54دلیل بخواهید؛ در سال اگر 

م، شرایط زندگی اهآخر خط نرسیده بودم واکنون هم که اقدام به این عمل نمود

 برایم بسیار دشوار شده بود، ولی هنوز به آخر خط نرسیده بودم.

ون داروی و اما تنفر از مواد مخدر؛ من آنروز از مواد مخدر متنفر نبودم، چ

مخدر دانستم، اکنون هم از مواد میمن بود و حیات خود را به این ماده، وابسته 

 ائی و گیاهی.میمتنفر نیستم؛ چون یک ماده است. مثل سایر مواد شی

بسیار هم خواص مهم و  ،الکل، خودش که مادۀ بدی نیست :برای مثال

کند. یـمرست شکل دـاصحیح آن است که مـصرف نـوبی دارد، کاربرد و مـخ

به سخن دیگر؛ در نظر بگیرید یک چاقوی آشپزخانه، هزاران استفاده دارد؛ حاال 

کنید تقصیر از میاگر ما این چاقو را داخل شکم یک انسان فرو کنیم، فکر 

من  صی بگوید خوب، اگر چاقو نبودشخ چاقوی آشپزخانه باشد؟ ممکن است

دهیم اگر میقول  :گوئیممیدر پاسخ کردم. ما میهم آنرا در شکم آن آدم، فرو ن

پاره سنگ بر فرق سرِ  با یک ل گرد آهنی و یامیاقوی آشپزخانه هم نبود، یا با چ

 کوبیدی.میطرف، 

ل گرد و یا پاره سنگ و در نهایت، مواد مخدر میمشکل اصلی ما، چاقو یا 

 ا در جایرمشکل اصلی، خود ما هستیم که باید یاد بگیریم هر چیزی  ؛نیست

خودش و مناسب با وضعیت خودش استفاده نمائیم، وگرنه، تریاک هم ممکن 

 است در پزشکی، هزاران استفاده داشته باشد وداروئی شفابخش باشد، که هست.

شود خداوند هر چه را که می: دلیل نگفتمیقول استاد سیلور که ه ب

ا داده تا به قوۀ به م را مثل عقل میحاک نیم، خداوند،کاستفاده  نما از آ آفریده،

 تشخیص برسیم، تا بدانیم چه باید انجام دهیم و چه نباید انجام دهیم.
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رسند، افرادی هستند که میآنهائیکه به آخر خط  :رحال به دوستم گفتمبه

وقف ـتاعتیاد را م مبیلِتوانند با دنده معکوس، اتومیاند؛ البته آنها هم ترمز بریده

کند. البته می ترمزشان کار هستند که هنوز ما منظور یشتر، افرادیـایند؛ ولی بـنم

 کند؛ ولی بهتر از هیچی است.میترمز آنها خیلی هم مناسب کار ن

توانند با ترمزِ میحاال موضوعِ مهم و حرف حساب ما این است که؛ همه 

عقل و ایمان، خودروی اعتیاد را متوقف کنند. آنهائیکه عقل را قبول دارند با 

دو را قبول  ی هم که ایمان را قبول دارند با ایمان و افرادی که هرعقل، آنهائ

دارند، خوب چه بهتر. آنهائیکه نه عقل را قبول دارند ونه ایمان را، این گروه هم 

 خص!فعالً مر

 

  0/5/50   سردارسردار  

 با نادان  سخن مگویید                    
به حمداهلل ما هم خوب هستیم و همواره دعاگوی شما و به عبادت 

باشیم. نویدهایی در سطح دوستان به شما داده میخداوند باری تعالی مشغول 

 و این خیر شده استأافتاده که در عمل شما، ت ی به تأخیرربودیم و این، قد

 ذکر شدۀ دوم، ارتباط دارد. ۀموضوع شخص خودتان است که به مسئل ۀدربار

اریم، اما البته همانطوری که عرض شد، ما، در خصوص خودتان عجله ند

مان، همانگونه که عرض نمودیم برای انسانِ زرد زمان بسیار تأثیر دارد؛ زیرا 

نهند؛ ولی مینی، حکم فلزِ طال را دارد. اگر چه، قدر و منزلتی برای آن نمیز

دهید، بسیار مهم میشدن و ساختن، در زمان شما و حلقۀ حیاتی که ادامه ساخته 

را که همان زمان است درخصوص  وقت خود :است. عرض دیگری داشتیم

تلف ننمائید و آنانی که باید در ، کارهای بیهوده چه برای انسان و یا غیر آن
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مراجعه خواهند نمود؛ به  با پای خویش به شما ،آینده به شما رجوع نمایند

 نمائیم.مین دلیل همان کلمه را دوباره تکرار میه

 با نادان سخن مگوئید

دانند و ممکن است دانا هم میش را دانا خوی گرچه خیلی انسانها

دانیم، دلیل بسیار بارزی مینمایند که ما میباشند؛ اما وقتی بیان 

  آورند.میبرای نادانی خویش  
 زیرا از فاصلۀ ؛اگر بوی گل و یا چمنی حقیقی باشد، نیاز به بیان نیست

ر قدر که شود با حس، آن را دریابید. درصددِ ساختن برآئید همیدورتر هم 

 د شد. هسخت باشد، کارتان در این حیات وحیات بعدی، بسیار آسان خوا

 اگر سؤالی دارید بنمائید، ما باید برویم. 

و یا حرکت در  فرـپاسگزاری؛ موقعی که سـنگهبان: با درود مجدد و س

خواهم آورد و با  دانستم از کجا سر درمیرا آغاز نمودم، خودم هم نبندان یخ

ام؛ کم نمایان گردید که هنوز هم به خط پایان نرسیدهن، راه هم، کمحرکت نمود

ان با دوستانی که میولی احساس نزدیک شدن به خط پایان را دارم. در این 

سخنان مرا بیهوده  ،ام. آنها اولخود، بیمارِ مواد مخدر هستند بسیار سخن گفته

ام کار را تمام کنم. انستهچون خود من هنوز نتو پنداشتند؛ البته حق هم دارند،می

را اثبات نمایند؛ البته  کارخواستند بیهودگی میو سخنان آنها کامالً منفی بود

م طی ـداری را نکند ما مسیر درستی م تردید به وجود آمده کهـنون در آنها هـاک

ام که م خود محکم ایستادهمینمائیم. این را هم بگویم، آنقدر روی تصمی

، احیای زلزل ایجاد نماید؛ زیرا به روشنیت ایهدر من ذرّتواند میهیچکس ن

نمایم و حاضر نیستم این زنده میاحساس  ،ذرات وجود خود میدوباره را درتما

زمان، گاهی کندیِ  ۀهیچ قیمتی از دست بدهم؛ اما دربار شدن دوباره را به
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ت نماید که به حرکمیحرکت که کامالً سازنده و لذتبخش است مرا تحریک 

سرعت بدهم تا زودتر به خط پایان برسم، چون در خط پایان، دوستان  ،خود

ما  نآمدگوئی هستند، اما این مطلب از ذهزیادی، منتظر استقبال از ما و خوش

سقوط نمائی و هرگز  ،هکند که ممکن است با یک لغزش به اعماق درّمیعبور 

و  میدهم و با آرامینسرعت  ،به خط پایان نرسی. با این فرضیه به حرکت خود

کنم چون اولین عبور است و جاده مینمایم. اگر احتیاط میتیاط، حرکت حا

جاده و گذرگاههای سخت،  برداری ازنامشخص؛ اما پس از اولین عبور و نقشه

ها و نقشه شود. دیگران و محققین آینده هم، کارمیتر برای عبور آسان دیگر کار

 مود.ل و اصالح خواهند نمیتک را

سردار: شما باید عملی انجام بدهید که به امورات جاریه و گذشته و آینده 

 و این همان بیان ماست.هم که قصوراتی در کنار آن بوده برسید 

ن میه اید و برایکرده دانیم که کارمیبیانات شما را شنیدیم و خوب 

بدنی،  آوریم؛ شما در خصوص ساختمان و عمارتِمیای را به یاد شما مسئله

اند واز این نیروهای بیدار بیدار شده هااکنون در وجودتان این نیرو قوی بودید و

دانید میبرداری کنید؛ زیرا همانطوری که شده در راه خود به نحو مطلوب، بهره

قدرتمندان  مهم نیست که عمارات بدن درچه مکانی به جهان بیاید. شما از نسل

حال به عللی به این نقطۀ ضعف و ناتوانی . بودید و این در خور شما هم هست

اند و ما مجبوریم شما را اید. عوامل بسیاری در آن دخل و تصرف داشتهرسیده

 آگاه نمائیم که بدانید در شما قدرتهایی پنهان بوده است. از اینکه به بیدار شدنِ

ها ـآن عضی دیگر ازـاز هم به بـزیرا ب ،برید تعجب ننمائیدمیعضی از آنها پیـب

 های بسیار خوبی خواهید نمود.خواهید برد و از آنها استفادهپی

  .خداحافظ 
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 9/5/50 

روز تنظیم گردیده  36گرم برای  4اکنون طبق جدول، مصرف مواد ما 

 صبح. 6نمائیم و آنهم ساعت میاست که استفاده 

، وضعیت خوبی دارم؛ اما قبالً گفته بودم در زانوی پای میاز نظر جس

ورزشِ سبک، بعداً  میکنم که با کمیم در هنگام خواب، خألیی احساس راست

ن مسئله را در زانوی میروم. اکنون پای راستم خوب شده است و همیخواب ه ب

او پیشنهاد  ان گذاشتم.مینمایم. موضوع را با همسرم در میپای چپم احساس 

نمایم که به  ن مخصوص، طبق تجویز پزشک استفادهمیکرد که از دارو یا ویتا

کردم شاید با این حرکت، شرایط آزمایش  عنوان موافقت ننمودم؛ زیرا فکر هیچ

 میبا ک مشکلی نبود که غیر قابل تحمل باشد و ،ما بهم بریزد؛ چون این مسئله

ما خوب و قابل قبول  میمسائل جس ۀل بود. بقیحقابل  ،نشستن و بلند شدن

 کنم که کم است.میاست. مقداری سستی در پاهایم احساس 

 

 جنسی ۀغریز 

این را  ید وآمیبه نوع خود بوجود  نتمام هستی از جوانه زد

 .باید به اجرا نهاد
جنسی، سخن  ۀزروی غری درمورد اثرات مواد، طور مختصردر اینجا باید ب

؛ ولی این موضوع توضیح دهم ۀمشکل بود درباردر ابتدا برایم  بگویم؛ البته

؛ الحمداهلل الذی خلق ازواج کلها» :شریفۀ ۀاما طبق آیو  ،اکنون به آن می پردازم

، اعم از یا به دیگر سخن؛ کل هستی« آیدمیهمه چیز از ازدواج به وجود 

همه و همه از نزدیک شدن دو جزء بوجود  و انسانها جامدات، نباتات، حیوانات

 آورند.میوجود از نوع خودشان را ب میآید و جزء سومی
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جنسی   ۀ، بسته به نوع آن، اثرات متفاوتی روی غریزمصرف مواد مخدر

 نمائیم.میای خانوادۀ تریاک اشاره از مخدرهاگذارد. اکنون ما به اثرات می

دانند که در ابتدا میکنند، خوب مینوع مواد مصرف افرادی که از این 

نماید. به عبارتی، مصرف این مواد میمدت و زمان نزدیکی را در آنها طوالنی 

به اوج رسیدن  انزال یا زمانِچه برای زنان، باعثِ تأخیر زمانِ  چه برای مردان و

 عـتیادِاصلی است که در ابتدا باعث ائل بسیار امسیکی از گردد. این میآنها 

شهرستانها در شب زفاف به داماد توصیه شود. در بعضی از می انسانها یشترِـب

یر در حالتِ به اوج رسیدن در اثر کردند که تریاک بکشد. این ایجاد تأخمی

انه، کمر انسانها میباشد و به اصطالح عامیاستفاده از مواد در اکثر انسانها صادق 

 کند.میسفت  ،را در هنگام نزدیکی

شخص به هم نریخته  میاین قضیه تا زمانی صادق است که تعادلهای جس

شود و قوای میریب تخ، در اثر استفاده از موادجسم، به مرور زمان است؛ چون 

گاهی که شود. میکم  ،رود و اشتیاق نزدیکیمیه ضعف برو  میجنسی، به آرا

خود شخص هم ممکن است باور نداشته باشد که نیروی جنسی او تحلیل رفته 

 است.

 78طی ترک مثالً  ،های سریعاساسی این است که تاکنون در ترک ۀمسئل

 مانند شهری ویران است که و بیمار، نشده است روز، اصالً به این موضوع توجه

و حتی  یردگمیل نزدیکی، سریع اوج میردیده است. در این اشخاص، ـرها گ

ممکن  ،نگاه کردن به بدن عریان اها قادر به نزدیکی نیستند و گاهی ببعضی

حالت  و یا در خواب هم است به اوج برسند و حالت انزال به آنها دست بدهد

گردد که این میبا یک مشکل اساسی مواجه ل شخص انزال رخ دهد. بهرحا

شود که حالتی بسیار خطرناک و میمواد مصرف خود، باعث برگشت شخص به 
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باشد. البته ممکن است این عارضه به مرور میدلیل استفادۀ دوباره از مواد مخدر 

از زمان ترک؛ اما شخص، دیگر م گردد؛ مثالً پس از گذشت یک سال میزمان، تر

 اد به نفس خود را از دست داده و تحمل این مدت، واقعاً مشکل است.ماعت

ول سفر ـواند در طـتمیخص ـایم، شیش گرفتهـی که ما در پـاما در روش

 ،خود را با مسائل جنسی خود مصرف مواد ریزی کند که جدولای برنامهگونهبه

شود؛ بلکه و وارد ناای به مسائل و نه تنها کوچکترین خدشه هماهنگ نماید

خود را هر لحظه، احساس نماید. در این روش  میسبیدار شدن تمام قوای ج

 ،خواهد آمدنمود و به تعادل در هدایکی از نیروهایی که فعالیت خود را آغاز خو

فرد نه تنها خود را از این غریزه، محروم نخواهد  که باشدمینیروی جنسی فرد 

شود؛ چون نیروی غریزۀ میید. توصیه نمامیکمک مؤثری هم به آن  نمود، بلکه

نیروی آنرا مصرف نکند؛  ۀشود، شخص هممیبه سختی بیدار  و جنسی به مرور

ز، از این نیرو و انرژی برای ساختن قالب یا همان جسم، غبلکه اجازه بدهد تا م

م قالب یا جسم، وقت زیادی میبدیهی است که شخص پس از تر استفاده نماید.

 مشروع از انرژی و غریزۀ جنسی خواهد داشت. یهابرای استفاده

به آن عمل  اکنون زمان آن رسیده است که جدولهای جدید را بنویسیم و

 نماییم.

 روز 36گرم برای  4 36/4/45تا  3/4/45   از تاریخ مرحله قبل

 روز 36گرم برای  7 48/4/45تا  35/4/45از تاریخ  مرحله جدید

 

 10/5/50 

قسمت تقسیم نمودم و امروز اولین روزی  36ا به گرم مواد ر 7دیروز 

صبح سرِکار رفتم و تا ساعت  3ام، ساعت است که اولین قسمت را استفاده کرده
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کردم میاحساس سستی  میکامالً سرحال بودم. بعد از آن، فقط ک بعداز ظهر، 4

 شد.میولی هیچگونه عوارض دیگری مشاهده ن

 

 51/5/50 

شب است  38مصرف نمودم. اکنون که ساعت ن قطعه را میامروز هم دو

ا ـراحت نکردم. گاهی روزهـسم؛ حتی بعداز ظهر هم استنویمی این مطالب را

کساد بود. اکنون خوب  ،خوابیدم؛ چون یکی دو ماهی بازار کارمییک ساعتی 

کننده ناراحت هشود؛ البتمیکنم کف پاهایم داغ میدوباره احساس  هستم و

 کنم در اثر کم شدن مصرف مواد باشد.میدهد؛ فکر میرم ننیست و اصالً آزا

 

 16/5/50 

 ساعت( 48)بررسی نقطۀ تحمل برای  یک آزمایش کوچک              
زان میبرابر  7روز چهارشنبه است و برای آزمایش،  شب 33ساعت  اکنون

برابر آن  7)که  روزانۀ خود را مصرف نمودم؛ هر قسمت     گرم استیا جیرۀ 

 شود(.می لی گرممی 758قریباً ت

ت خوابیدم و صبح جمعه حشب راو  شنبه اصالً مشکلی نداشتمصبح پنج

شدم و باز هم نسبتاً خوب بودم.  بیدارصبح  6ساعت  ،هم چون تعطیل بود

احساس کردم  ،ساعت 78از گذشت  ظهر روز جمعه، بعدبعداز 7تقریباً ساعت 

ستند؛ البته کامالً قابل تحمل هحس یزانوهایم ب پاها وو ی کسل هستم مکه ک

م میولی ترجیح دادم یک قسمت از جیرۀ خود را مصرف نمایم؛ چون تص ،بود

و  تحمل بدن یا جسم ما ذره ذره باال برود ۀنقط ،االمکاناصلی این است که حتی

 خود را ۀحرکت، آرام و بدون خسارت باشد. دوباره از صبح شنبه، برنام

7
1  
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 یین نقطۀ تحمل بود.عن فقط یک آزمایش برای تادامه دادم؛ چون ای

 

 17/5/50 

        روز استفاده  36گرم برای  7اکنون طبق جدول، مصرف مواد خود را 

شه، اول میشود و همیانجام  مبا همان نوع تقسیم بندی که با چش نمایم؛ البتهمی

اینکه  ت در این است که؛ با وجودمیحائز اه ۀنکت .نمایممیاز بزرگتر شروع 

ودم ـانم و خـباور برای دوستیار کوچک و غیرقابل ـبس ،طعات مصرفی منـق

کردم، مینطور که قبالً هم فکرمیگرم، اما ه 7/8باشد، به عبارتی برای هر روز می

جهشهای بزرگ و حرکتهای سریع، باعث  توجه نمود که؛ در این مسئله،باید 

روزانه و روند عادی  کارهای ل شدن کار جسم و همچنین مختل شدنمخت

؛ توانی به سادگی کنار بگذاریمیه را این ذرّ :گفتندمیگردد. دوستان میزندگی 

نان دارم که میوابسته است و اطهم  ن ذرهمیدانم که جسم من، به همیاما اکنون 

اینکه این عمل را آزمایشی انجام  کما شوم.میاگر آنرا کنار بگذارم، دچار مشکل 

 ۀآخرین قطع دوارممیا. شکل شدم. این اکنون اثری است فیزیکیدادم و دچار م

ندارم و جسم من سعی  مشکل اساسی تمام شود. باز هم 48/4/45تا  این مرحله

یم انماید تا خود را با مصرف فعلی مواد، هماهنگ نماید. اما در پاهمیخود را 

 نمایم که قابل تحمل است.میاحساس سستی 

 

 56/5/50 

 ریزی را ترسیم نمایم.رنامهبن رسیده که جدول دوباره وقت آ

 روز 36گرم برای  7 48/4/45تا  35/4/45از تاریخ  مرحله قبل

 روز 36گرم برای  3 36/3/45تا  3/3/45   از تاریخ مرحله جدید
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  5656//55//5050          سردارسردار  

  جلودار واقعیجلودار واقعی                  
منوعان خود ما هم خوب هستیم و به جهت ایجاد ارتباطِ بیشتر با ه سردار:

خواهیم با شکافتن برخی از میمندی بیشتری دارند، که در این مورد عالقه

شود. می دواریِ بسیار، سبب قدمهای محکممینمائیم. ا ارتباط برقرار الهی، مسائل

در ارادۀ خود به جهت انجام کارها، هیچ هراسی به خود راه ندهید و پیش 

ها را در مقابل شما است که ناممکنبروید؛ زیرا جلودار واقعی آن خداوندی 

نماید. ما در آینده با انجام شدن کل کارها باز هم با هم به میتعیین و ممکن 

آید، مشاهده  میاندیشه ن درما را آنگونه که  نگردشهایی خواهیم رفت که دید

 نمایید.

های بسیار با ارزش، فکر و عمل نمائید و در انجام کارهایتان به نقطه باید

هم، به نتایج و معنای واقعی دست بیابید و در کار ر کالم و سخنِ خداوند د

خویش، به عمل آورید. آنگاه قدرت و توانائی خداوند از وجود فردفرد هر 

 انسانی که بیابد، تراوش خواهد نمود.

 مشغول بدارید. به امورات ،شما غمگین نباشید و خود را به عملهای نیک

ید دید که چگونه به قول دوست ما از درخت خرما مالیه، قوت بدهید؛ خواه

تی ندارد؛ اما نشانی میهتر خواهد شد. قله و فتح آن، چندان ا، آسانرفتن همباال

از خویش در آن مکان گذاشتن، مهم است. شما باید به منزلت و جالل گذشته، 

 گردید؛ نه برای تفاخر به هم نوع خویش؛باز 

 ان است.نشبلکه نشانی است از آنچه بی

دانید. حتماً در این مورد، کالم و حرکت پیامبر بزرگ )محمدص( را می

 پس بـخشیدند و به هیچ رسیدند؛ سپـس وحی ،ایشان نخواستند که داشته باشند
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 جان را. ،هم مال را و هم به موقع و بستانی، بدهی ،آمد که بایستی داشته باشی 

دانید که چه میموختیم. حتماً آنچه فرمان بود آن کرد و ما هم از ایشان آ

دانید. عمل نمائید. ما باید مین است که میاهلل هم هگوئیم. در مورد کالممی

 های ارادی خویش نباشید.ببرویم؛ ناراحت ندیدن خوا

 خداحافظ.

های نکته های فکری گوناگون ونهمیدر سالهای گذشته، در اثر ایجاد ز

دادیم؛ هر چه داشتیم و میمال دنیا ارزش نانحرافی که در ما به وجود آمد و به 

ل نبودیم ئتی هم برای مال دنیا قامیو اه ،به تاراج دادیم و شدیم مفلس نداشتیم

های مالی خود را مستحکم انحراف بزرگ بود. انسان بایستی پایهیک که این، 

ن میهای سردار دربارۀ هتهفکه گ نماید؛ البته از طریق و راه درست و صحیح،

 وع بود.موض

 

 1/8/50 

 36گرم مواد را به  3از امروز صبح از قطعات جدید استفاده نمودم. دیروز 

 5یا  6آنهم ساعت  ،کنمطعه را مصرف میـقسمت تقسیم کردم و هر روز یک ق

 ل خاصی مشاهده نشده است.کصبح و تاکنون مش

 

 16/8/50 
اثر و یا  درصد کم شده بود، 68زان تقریباً میمقدار مواد که در کل به 

      سستی احساس میوجود نیاورد؛ ولی شبها در پاهایم ک مشکل خاصی به

  دهم.مینرمش سبک پا، انجام  ،باشد. موقع خوابمینمایم که قابل تحمل می
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  16/8/50   سردارسردار  

  تکامل عقلتکامل عقل                    
ستیم و در ادامه با تفکر دیگری به کائنات هـیز خوب ـه حمداهلل ما نـب

شویم که میهای مختلف با دانش کشفیات متعددی روبرو . در حیاتنگریممی

 جامـان ،بدیالتـتی نیستند. در آنها نیز تـغییرات و هان مادـج اـب باطـارتیـب

همه چیز ظاهراً خیلی  ،آنچه مسلم است این است که؛ در حیات مادی پذیرد.می

امل نمودن عقل و پذیرد؛ اما در پایه و اساس، آموزش و کمیبه کندی صورت 

باشد؛ هر چه محکم و استوار باشد میگسترش دادن آن در حیات مادی، مهمتر 

توانید از آیات الهی، کامالً این میشود. در این باره میتر در جهانهای بعدی سهل

گذارید که خود، میستنباط نمائید. با یافتن هر کلید به جهانی قدم اموضوع را 

 آموزید. میبها را رت و شما یافتن و باز نمودن ددارای کلیدهای دیگر اس

ت است. میبسیار حائز اه ،این باعث خشنودی ماست. توجه به ارساالت

، باشدمیدارای ویژگیهای خاص  که بسیار زمان الزم است؛ اما در تکامل عقل

گوئیم، ممکن میشما برای آن، دوست و یار دیرین هستید؛ اما به عبارتی دیگر 

سخن گفتن را نیاموخته باشد و این برای آن است که آموزش ندیده است کسی 

 ؟نمائیدمیاست، نه اینکه سواد ندارد. آیا سخن مرا درک 

 ،آنچه در توان دارید بکار ببرید و در تعقل و تفکر خود ،بایستی در این راه

خود، دلیل برآن خواهد شد که قید حیات به این  ،راه ، حرفها وکوشا باشید

رید تا تحریر در بیاو ۀان آنها را به رشتخودت ۀات بشود و روزی با هزینوعضمو

ما به سببهای بسیار، طالبان عقل و دانش بشود.  ۀقابل درک و فهم و مورد استفاد

در آن قدم  میبز هستیم. البته به آراسگرفتن شما در قله با پرچم خواهان قرار

روشن و کامالً ثابت رسیدید، از  ۀود، وقتی به نقطخهای خواهید نهاد و در تزکیه
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شما تنها نخواهید بود. ما برای آنچه  های دیگر خواهید رفت.نقطه به ن نقطهآ

دواریم میشما در پی آن هستید آرزوی بسیار با ارزشی از نظرات الهی داریم و ا

 که زمستان خوبی داشته باشید.

 ما باید برویم. داگر سؤالی نداری

 .خداحافظ

 

  معتادانمعتادانعقلی عقلی بیبی  

و  تی از رادیو و تلویزیونحشود، میای که امروز از زبان همه شنیده نکته

کم عقل  عقل ندارند و یا ،یا خود بیمارانِ مواد مخدر، این است که؛ افراد معتاد

 هستند و یا عقل آنها از بین رفته است.

ۀ چون مقول ،در این کتاب نیاورم ها راگونه بحثخواست اینمیخیلی دلم 

ته نسطلبد؛ زیرا در بحث پیرامون عقل، حتی بزرگان ما عقل را ندامییگری د

گذشته،  قول موالنا؛ عقل جزئی عقل را بدنام کرد. دره و ب اندسرکوب کرده

 :گفتندمیعشق در باالترین نقطه قرار دارد وبعضی  :گفتندمیبعضی از بزرگان ما 

کنم خیلی میمه دارد. من سعی عقل. این نبرد سالها ادامه داشت و حاال هم ادا

ای بنمایم تا روشن شود؛ معتادان هم، عقل به این موضوع، اشاره ساده و گذرا

 دارند؛ مثل بقیه و اشکال کار در جای دیگری است.

 :کنیممیباز هم از یک مثال استفاده 

یک اتومبیل را در نظر بگیرید که دارای موتور، گیربکس، فرمان و چرخ 

خاب ـتوانید بگوئید کدامیک مهمتر است؟ اگر یکی از آنها را انتمیباشد. می

 کند وهمه الزم هستند.میحرکت نبدون آن،  ،باید بدانید که؛ اتومبیل، کنیدمی
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 صور جزء ،آنهابعضی از  که از اجزائی تشکیل گردیده است مانسان ه

 ؛پا، سر، قلب، مغز و غیره ،دست :، مثلهستند آشکار انسان

نفس، حس،  :باشند، مثلمیکه جزء صور پنهان انسان  ،ءاجزا زو بعضی ا

 عقل، عشق، روح، جان یا روان و یا هرچه شما بگوئید.

دهند و در مییک وظیفه را انجام  ،حاال هر کدام از اجزاء بدن به تنهائی

 هماهنگی خاصی دارند. ،مجموع

 است کهاصلی از موجود  قبالً نفس را توضیح دادیم. نفس، یک پارامتر

 معنیه جسم و روح است )روح ب های معقول و غیرمعقولِخواسته ۀشامل کلی

 نماید.میانه( و این نفس است که در ظاهر و باطن، تعیین موجودیت میعا

حذف شوند، وارد وادی نفس مـطمئنه  رمعقولـهای غیواستهـتی خـوق

 رسیم.میشویم یا به فرمان عقل می

زان و ترازو، عمل میدرون را دارد و مثل یک  حکم پیغمبر ،انسعقل در ان

یا  آن برسد و هکند؛ مگر اطالعات غلط بمیهیچوقت اشتباه ن ،کند. عقلمی

 آن غلبه کند. نفس، بر

 

 حس 

  حس اولین شروعِ به کار انداختنِ قوۀ عقل است.حس اولین شروعِ به کار انداختنِ قوۀ عقل است.

  عقل ؛ مطلب آن عقل ؛ مطلب آن     وو  حس؛ نام کتاب حس؛ نام کتاب   ::مثلمثل
محسوسات و برای  ۀیکل تواندمیحس، پارامتری در انسان است که 

عقل در مورد آن،  ها غیرمحسوسات را حس کند و به عقل، منتقل نماید وبعضی

م بگیرد. حاال ما انسانها؛ چون با پنج حس محدود وزندانی در جسم خود، میتص

 ۀکنیم. نکتمیکه ما احساس ن است میه فقط کنیم؛ دنیامیسروکار داریم، خیال 
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ارای یک حس مشترک با کل هستی هستیم وآن ت این است که؛ ما دمیحائز اه

 عملیات آن، بسیار وسیع است. ۀم که دامنمینامیجسم از حسِ خارج  حس را

مانند یک فضاپیما در کائنات، حرکت  تواندمیاین حسِ خارج از جسم 

 کند و مثل یک خبرنگار، برای سیستم عقل، مطلب بیاورد.

چون  ،و هست وخواهد بوداین حس؛ بین انسانها نقطۀ اختالفی بوده 

اند و این ها دست نیافتهاند و بعضیها به حسِ خارج از جسم، دست یافتهبعضی

 شوند.میدو گروه، حرف یکدیگر را متوجه ن

بیند با کسی که میۀ کسی که حس بینائی دارد و رنگ را سدرست مثل مقای

دهد، شخصِ هرچه توضیح ب نااین حس را ندارد و نابینا است. حال، شخصِ بی

 فهمم.میبینم یا نمیگوید؛ پس چرا من نمینابینا 

رساند، حس است. میقل عاز منابع اصلی که اطالعات را به  یبنابراین؛ یک

و این عقل  شودمیتر باشد، حوزۀ عملکرد عقل، کمتر ضعیف ،هر چه حس

 ط حسِ خود و دادنستوانیم تومیو ما  انتهایی دارددامنۀ بی ،برای موجود

استفاده از آنرا یاد بگیریم و این یک اصل در خلقت  ۀاطالعات به عقل، طریق

 انسان است.

 که بجز خدا نبیند به جائی میرسد آد
واهم نتیجه بگیرم؛ عقل معتاد، کامالً سالم است و خودش خمیبنابراین 

تواند جلوی مییکی آنست که نداند. چیزی که اینجا اشکال دارد؛ میخوب 

راثر بهم ریختنِ دهای آن را بگیرد ودیگر اینکه؛ حسِ او ستهنفس و خوا

 باید اصالح شوند. ن دوکند و ایمیساختارهای وجودی او، فرق 
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 روح 

حاال که صحبت از عقل و حس و نفس شد، بهتر است چند خطی هم 

توانم میتوانم بگویم روح، چه هست؛ فقط میدربارۀ روح بنویسم. در اینجا ن

 چه نیست.بگویم روح، 

 .مثل ارواح ،مع بستن نیستجروح، قابل  (3

تواند میروح، ویژگی است که فقط به انسان داده شده یا فقط انسان  (7

 آنرا داشته باشد.

 حس، عقل و غیره دارد. نفس، ؛اماحیوان ،روح به حیوان داده نشده (4

 

 ( درخت پوسیده یا پاییز4)ۀشرح مختصری از تصویر شمار 

فصل پاییز هستیم و تصور  نیمۀ اول اشتنِذدر شرف پشت سرگ نونـاک

 دیگرنیاز به شرح نباشد. کنم،می

 توانید با نگاه کردن به تصویر، اوضاع را بررسی نمائید.میشما 

شد؛  و به زودی نابود خواهد در حال انهدامِ کامل است ،یدهسدرخت پو

 اند.قدر کافی، رشد نمودهه ها بجوانه

دانید، انسان میاین مقوالت شویم. خوب وارد  میدر اینجا بد نیست ک

توان با میبخشی از وجود انسان را  ،بخش عمده است؛ به عبارت دیگر 7دارای 

جسم انسان یا سایر  :دانیم؛ مثلمیآنرا صور آشکارِ انسان  چشم دید، که ما

 پنهانِ چشم ببینیم، که ما آنرا صور توانیم بامیهایی را هم نخشـآن. ب یاعضا

 .عقل، نفس، روح، حس وغیره :شامل دانیم؛ می انسان

ما  شناسند،میچون صور آشکار و صورپنهانِ انسان را به نامهای مختلف 

 نویسیم.میبرخی از این عنوان ها را با نامگذاری خود 
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 = جسم یا بیرون یا شهر یا کالبد اول. انسان صور آشکارِ

 البد دوم.صور پنهانِ انسان = روان یا درون یا وجود یا ک
چون در آینده با این  بندی و نامها را به خاطر بسپارید؛این تقسیم لطفاً

 ممکن است هر بار از یک نام استفاده شود. ،عنوان ها کار داریم
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 14/8/50 

اکنون نیمۀ فصل پاییز است و طبیعت هم شروع به ریزش نموده، از جمله 

این ریزش در کل جهان ما به و  یت استؤزش برگ درختان که قابل رـری

برنامه را برای آخرین  ،م نهاییمیتص با پذیرد. ما هممی های مختلف انجامگونه

ریزش کلی تا پایان پاییز،  ایم تا؛ریزش مواد خود در این فصل، تنظیم نموده

 انجام پذیرد؛ البته با همان نظم و انظباط.

البته ممکن است و  ام؛دهقسمت تقسیم نمو 36 هاکنون یک گرم مواد را ب

کنم. مینشاید بتوانم به کلی مواد را قطع نمایم؛ اما به دالیل بسیار، این کار را 

اساسی  ۀایم و مسئلل است که حرکت خود را آغاز نمودهاکنون قریب چهار فص

خودمان اجازه بدهیم؛ کلیه سیستمهایی که در اثر  وجودی این بوده که به شهر

خود را بازسازی  میز چرخۀ حیات خارج شده بودند به آرامصرف مواد مخدر ا

نمایند و به جسم ما دوباره سروسامانی بدهند تا مثل یک درختِ سبز و خرم، 

 مستحکم و استوار شویم.

 36برای  گرم 3نی همان عبرنامۀ گذشته، ی 36/3/45یعنی از تاریخ  از فردا

که مشکلی نخواهیم داشت. هیم نمود و مطمئن هستیم روز را دوباره تجدید خوا

کند و هم میآن ناچیز است؛ هم ما را سرگرم  ۀفراموش نشود این برنامه و ادام

خود را  ۀکافی برای بازسازی دوبار دهد تا فرصتمیبه جسم ما، زمان الزم را 

ته باشد. از طرفی هم ما هنوز تا پایان پاییز، وقت داریم که کافی به نظر ـداش

د برنامه را ادامه یهم در پایان پاییز، احساس کردیم هنوز بارسد. تازه اگر می

 بدهیم، ادامه خواهیم داد تا به نتیجه نهایی برسیم.

 روز 36گرم برای  3 36/3/45تا  3/3/45از تاریخ  مرحله قبل

 روز 36گرم برای  3 48/3/45تا  36/3/45از تاریخ  مرحله جدید



211 

 

زان مصرف، بسیار میید تنظیم نمایم و ریزی را تا پایان پاییز باچون برنامه

قبلی را دوباره تجدید  ۀدوباره ایستادم و برنام ،ن ایستگاهمیاندک است، روی ه

 از سرعت، کاسته شود. مینمودم تا ک

 

 11/8/50 
روز  36رم در هر روز یا گ     ۀروز است که همان برنام 73اکنون دقیقاً 

قرص،  کآنقدر نیست که مثل ی ،مواددهم؛ قطعات یا ذرات مییک گرم را ادامه 

کم آب شده دهم تا کممیبتوان آنرا قورت داد؛ بلکه ذره را روی زبان خود قرار 

کنم در می و از طریق بزاق دهان، جذب شود؛ اگر یکباره وارد معده گردد، فکر

 گم شود. گوشه و کنار معده،

 

  11/8/50   سیلورسیلور  

  مواد مخدرمواد مخدر  میمیبمب اتبمب ات            
سپاس از خداوند بزرگ، خدمت استاد عزیزم و تمام اعضای نگهبان : با

نمایم؛ خصوصاً لیدی جونز ارجمند ولوئی بزرگوار میکنگره، سالم عرض 

ن فصلی است که میدانید؛ چهاریید. خوب مفنطور عقاب سمیوقاضیِ عزیز و ه

ان دوارم خداوند مرا یاری دهد تا بتوانم به خط پایمیام. اسفر خود را آغاز نموده

ام؛ دیگر سخنی ندارم و مطلب را به شما از شما بسیار آموخته هبرسم. در این را

 سپارم.می

شوید همۀ می، نزدیک نستیم و از اینکه به خط پایاههمه خوب  ااستاد: م

 ۀهم دانید که چطورمیما بسیار شاد و خوشحال هستیم. اکنون خود خوب 

بسیار متزلزل رسیده بود که همان ک قلۀ شما در اثر استفاده، به ی افکار و اندیشۀ

15
1  
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آنها را به آب تبدیل  میاهورائی به آرا ۀهایی بود که توانستید با اندیشبرف ویخ

 نمائید.

دانید که در اندیشۀ شما، اکنون آن یخها آب شده است و خوراکِ بسیار می

سیار های بها خواهد شد. آنها را به قلهپرمواد و امالحی، برای رشد آن جوانه

شود و میها آب ننگز یخهای آاپذیر هستند و هرنید برد که نفوذ باالئی خواه

 کس نیست. آنها، کار هردسترسی به 

های گوئیم و از چه موقعیتی از آن کرانهمیدانید که ما چه میحتماً خوب 

)مواد مخدر(، برای ویرانی شهرِ شما  گوئیم. داروی مصرفیِمیناپیدا، سخن 

بود شاید هم بیش از آن؛ اما با این  میمانند یک بمب ات ،نوجودی خودتا

ولی  ،شدمینفجر در طول سالها م میتفاوت که شهر شما )جسم شما( به آرا

، یکباره است. اکنون خوب به قدرتِ تخریب در مراکز میانفجار بمب ات

ن ـای اید وسلولهای بدن که هر یک باز هم شهری ناشناخته هستند، پی برده

 ر خوب است.بسیا

کار  ،بشناسیم، خود کروب یا ویروس رامی ن قدر که مامیه :گویدمیلوئی 

کند. شما مینمائیم و این امر از اتالف وقت، جلوگیری میتلقی  را شروع شده،

کروب شناس خوب میو  ستهم در مورد خود به قول ایشان؛ مانند یک بیولوژی

 عمل نمودید.

در طول مسیرِ تکاملی خودشان، سبب ما در کنگره به همۀ افرادی که 

کنیم و در هر میاند؛ بسیار افتخار برداشتن گامهای بسیار مؤثر و مثبت شده

 باشیم.میحالی به آنها نیازمند 

ای از زیست باشند. اکنون شما را مانند کند که در چه مرحلهمیتفاوت ن

پندار شما در طی  بینیم؛ زیرامییک تایگر)ببر( قوی یا به قول شما، ببر جوان 
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این  میدواریم که تمامیاین مدت نیز به استواری همان درختان شده است. ما ا

 آغازِزمستان که  ۀای بسیار با ارزش و قابل استفاده بشود واز نیمدوران، مجموعه

بهرمند بشوید و  بارگیریِ باراندازهای طبیعت است، شما هم از این موضوع،

 "در اندازید"کل امور و مسائل خود  ۀحیات و ادار طرحی کامالً نو در ساختمان

حیات بشوید و از موهبت  ۀهمان قدرتی که گفتیم، آغازِ بهترین ادامو همچون 

ببرید. دوران بسیار خوبی را برای شما آرزو  یرانکاین برفهای جدید، لذت بی

 بسیاری از مسائل حالِ خویش باشید. ننمائیم. درصدد یافتمی

 مساعد است عت سالم وزایش از طبی -

 مگر؛ ذره و دریا هر دو پاک باشند ،آیدمیو این پدید ن

 شوندمیها به درخت کوچک، تبدیل ، مساعد و جوانهمین به آرامیز

 محیط با تمام غم زدگیِ پاییز و باران، زیباست

 درختان، بلند و همه سر به سوی آسمان دارند

 نگردمیو اسبی که 

 ها راتمام لحظاتِ رشد شکوفه

 و این برای طبیعتِ سالم، الزمست

 بدرود.

 

 ائیمیمعتادان شی 
نباید به خود ویا دیگران داده بشود؛  ،مصرف داروهایی که عادت آور است

 ریزد.مییات را بر هم حالبته هر نوع دارو که تعادل 

های انواع قرص ه مصرفیِسراسر جهان؛ دچار همیش اکنون گروه کثیری در

 عتادـرا م هاهم، آن دانند و هیچکس دیگرد وخودشان را معتاد نمیانشیمیائی شده
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بدشان  هم و معتاد تیادـکشند واز اعمیداند و چه بسا این افراد، سیگار هم نمین

  ید.آمی

د؛ این مواد نگیاهی دار ۀریش ،تریاک و مرفین و هروئین اگر غافل از اینکه

ائی ینامند، ریشۀ شیممیو غیره  گیدهای آرام بخش یا ضد افسرکه آنها را قرص

 دارند.

در  همه جا و ایی را درمیکه داروهای شیست تنها فرقی که دارند این

 هاخیابان ها و کنارِداروخانهمحل فروش آنها توان مصرف نمود ومیحضور همه، 

 باشد.می

چکاره هستی که در علم روانپزشکی فضولی  گویند؛ توـمکن است بـم

ایم نان اگر نخورده»گوئیم؛ میالمثل مشهور  طبق ضرب کنی؟ در پاسخ،می

 .«ایم دست مردمگندم، دیده

تواند منکر علم پزشکی شود، همچنانکه پیشرفتهای آن میامروزه کسی ن

شخص است؛ اما در علم روانپزشکی بیشترین کاری که انجام ـم و آدم مـبر عال

خیالی و ائی در بیمیـهای شیصرـع  قاوـدادن ان نست که؛ بیمار را باـشود ایمی

شود، بیمار وقت قرصها قطع  دارند و هرمیقول ما نشئگی نگه ه خبری و یا ببی

 گردد.میبه ایستگاهِ اول بر

 68 ،پیش هر روانپزشک که خواستید بروید گوئیم؛دروغ میگوئید میاگر 

 نمایند.میخیالی را برای شما تجویز های بیانواع قرصه صلدرصد آنها بالفا

صادق است. به دیگر  ،و اسب کارقضیۀ سوار در حقیقت؛ در اینجا عکسِ

او را معالجه  اسبار)روان انسان( اشکال دارد ما مرتب، ـوارکـخن؛ اگر سـس

گذارد؛ میدو، اشکال داشته باشد روی دیگری اثر  کنیم؛ البته هر کدام از اینمی

 جه نمائیم.لتوانیم یکی را به جای دیگری، معامیولی ما ن
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)مصرف کننده( گیاهی است و شخصی که دچار که معتاد حاال بین فردی 

 :دهیممیای انجام ائی شده است، مقایسهمیهای شصرق یِمصرفهمیشه 

 اعصابم خراب است. :گویدمیمعتاد 

 اعصابم خراب است. :گویدمیاو هم 

 مشکل دارم. :گویدمیمعتاد 

 مشکل دارم. :گویدمیاو هم 

 توانم تحمل کنم.میمن با دیگران فرق دارم، ن :گویدمی معتاد

 توانم تحمل کنم.میمن با دیگران فرق دارم، ن :گویدمیاو هم 

 اگر مصرف نکنم، شب خواب ندارم. :گویدمیمعتاد 

 اگر قرص نخورم ، شب خواب ندارم. :گویدمیاو هم 

 این قرص ها دارو است. :گویدمیاو 

اک هم هزاران سال است دارو بوده و اکنون هم تری :گویدمیمعتاد هم 

 داروست.

ن تریاک که دارو بوده است، وقتی به صورت میه :گوییممیاما ما هم 

 شود، مواد مخدر.می تنوقآ ؛، استفاده شودمصرفی شهمیه

ا ـام ؛ه باشدالبته قرص هم ممکن است در شرایط خاصی استفاده داشت

 ائی.یشود مواد مخدرِ شیممیبشود، آنهم  شه استفادهمیهوقتی بصورت روزانه و

ائیِ مخدر، یک میهای شیخواست آمار مصرف این قرصمیخیلی دلم 

 شد تا عمق فاجعه، روشن شود.میروز منتشر 

 معتاد به مواد گیاهی هستند. ؛گروهی از انسانها

 ائی هستند.میمعتاد به مواد شی ؛گروهی از انسانها

 الکل هستند.معتاد به  ؛گروهی از انسانها
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 دانم چقدر ته حساب، باقی اگر ایـن حساب را جمع و تفریق نمائیم، نمی 

 :ماند؛ برای همین در اول کتاب، گفته شدمی

 آورممن آب می

 تو از این آب، آنقدر بنوش که سیراب شوی

 ا، نه زیر آبامّ

 رویانممن می

 آنقدر که زمین و آسمان را شب و ظلمت، فرا گیرد.

 بیاب و .... . را ها ، نورز میان سبزهاما تو؛ ا
بهرحال؛ روانپزشکی هم، راه صحیح خود را پیدا خواهد نمود، همانگونه 

تر سخت ،اند؛ البته کار روانپزشکی به مراتبکه سایر علوم، راه خود را پیدا کرده

است؛ چون با صور پنهانِ انسان، سروکار دارد که با چشم مسلح و با چشم 

بهای آنرا انسان پرداخت باید یت نمود و تا آنروز، ؤتوان آنرا ریغیرمسلح نم

 ای است.نماید؛ چون انسان هنوز هم، موجود ناشناخته

 

 11/8/50 
امشب، شب جمعه است. تعداد اندکی از دوستان صمیمی ما حضور 

مشغـول کاوش هستیم و کم و بیش،  دانند مامیدارنـد؛ چون دوستـان ما 

ای تدارک شد که سردار هم، در د. این شب به گونهنشناسیاستـادان ما را م

ما حضور پیدا نمود و مطالبی گفته شد که ترجیح دادم آنها را در اینجا  ۀجلس

اما از جهتی  ،باشدمستقیماً مربوط به سفر ما نمی ،ذکر نمایم؛ گرچه این مطلب

 ارتباط نیست.   هم با آن بی
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  11/8/50  سردارسردار  

  داناییداناییمیزان میزان                   
اند تا سالم به جمع دوستان محبت؛ آن عزیزانی که دور هم جمع شده

محبت بیکران بدانند، ما همه برای انسانهایی چون از محبت خویش را نشانی 

شما، احترام انسانی، قایل هستیم و امیدواریم این نشان را هیچوقت از یاد نبرید. 

شما را در پایان این راه از اهلل  گوئیم؛ فـقط توفـیقما اینبار از شما چیزی نمی

شود خواهند بدانند که آیا میخواهیم. در این مکانِ شما، دلهایی هستند که میمی

البته  ؟به آن درجه، ارتقا یافت که هیچ موضوع دیگری بطور مشکل، مطرح نشود

 تر است؟شود، با تفکر و بی تفکر، کدام یک سهلبه دو طریق می

ئلی رسیدید که از هر لحاظ، قابل بسط و توضیح باشد؛ آن؛ به مسا ۀدر ادام

شید ه هیچوقت توضیحی نداشته باـتفکر، به قدمهای دیگری رفتید کیا اینکه بی

 و یا نتوانید توضیح بدهید.

 نمائید.را خوب ادراک می حتماً معنی دومی

وآغاز نقطۀ دیگر، آنچه  هوئیم که در پایان یک نقطگیمبه تک تک  انسانها 

خواهند همراه داشته باشند، با تفکر و اندیشه باشد؛ بدون هیچ ترس ا خود میب

 توانید به بلندترین سلسله جبالها، راه بیابید.و خوف، می

نمائیم و دعای خیرِ دوستان و عزیزان و فرزندان را، در این راه مشاهده می

 به پایان ببرید.  ههمراه شما باشد. امیدواریم زمستان را با بلندترین فتح قلّ ،ما

ت ـنیاز به یافتن اس ،اسخـپ برای زیزان سؤالی دارند، بپرسند؛ اگرـر عـاگ

دهیم؛ اما اگر سؤال به آن صورت نیست؛ به هر طریقی بعد، جواب می ۀدر وعد

 خواهند، مطرح نمایند. می که
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آیا انسانی که گمراه شده و یا انسان بدی شده است؛ امکان دارد  سؤال:

 ود؟هدایت ش

 سردار : اگر بخواهیم کوتاه جواب بدهیم؛ 

 بلی.

شود که در بدترین شرایط؛ اگر نیاز به توضیح دارید، با توضیح عرض می

های جنگل نبودند، بارها آیات الهی، نازل گردید. هر قومی که کمتر از وحشی

های البته با گفته ،دنمواشتباه کردند؛ اما خداوند آنان را به بخشایش دعوت می

ممکن است انسانهایی  است. امروز هم، باز الهی که راوی او رسول خدا بوده

وجود گذشت قرنها، در تکامل، دچار چندگانگی بشوند و بارها  باشند که با

کند؛ هر دو از میزان نادانی آنها اشتباه کنند؛ یا به طور عمد و یا سهواً، فرقی نمی

 متذکر بشویم:حکایت دارد. باید اینجا یک موضوع را 

میزان دانائی؛ سواد نیست، تمدن نیست، مانند انسان بودن به 

 اندیشید. انسانی بایستی ؛ .لباس پوشیدن نیست
 به رفتارها و عمل و سخن، آزمایش الهی بدهید.

 امیدواریم که جواب خود را خوب دریافت نموده باشید.

 ما باید برویم.

 خداحافظ. 

 

 18/8/50 

 .ایم. در حرکت خود، باید تغییری ایجاد نمائیمرسیدهامروز به آخر جدول 

کنیم. هر قسمت تقسیم می 48گرم مواد را به  3دهیم، کاری که ما انجام می

شود و تصمیم دارم تا پایان پاییز، آخرین گرم میمیلی 44گرم یا  %844قسمت 
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د بازی خوام و به ه، دل خوش کردهقطعه، مصرف شود و هنوز هم به همین ذرّ

چندان وابسته نیست؛ اما  ،جسمدیگر  ایم،دهم. به این میزان که رسیدهادامه می

 شود.دهیم تا ببینیم که چه میباز هم ادامه می

 

 56/8/50 

 

 روز 36گرم برای  3 48/3/45تا  36/3/45از تاریخ  مرحله قبل

 روز 48گرم برای  3 48/6/45تا  3/6/45   از تاریخ مرحله جدید

 

 16/9/50 
مقدار گذارم و این روزها ذرات یا قطعات بسیار ریز را روی زبانِ خود می

باشند؛ اما کند. گرچه این قطعات، دیگر دارای قدرتی نمیکمی، دهانم را تلخ می

دهم. وضعیت؛ عادی است و بیدار شدنِ من به بازی خود، همچنان ادامه می

 نمایم.جسم خود را ذره به ذره، احساس می

 

  16/9/50    سیلورسیلور  

  دریافت کلید شهر وجوددریافت کلید شهر وجود            
شوید. شما در یک فاز کم بهتر میما همه خوب هستیم و حتماً شما هم کم

اید که تمامی شهر وجود شما، قفل و کلید را به دست ای قرار گرفتهیا مرحله

ها، در مراکز مختلف، ادارۀ ای و با گزینش بهتریندهند تا با شروع تازهشما می

 بدست بگیرید و با نظارت تمام و کامل شما، رشتۀ کارهای متهورانۀامور را 

 درون و بـرون آن را به جـهت احیـای دوبـاره، آغـاز نـمائید. با هیـچ پارامتـری
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 یزان، برابر نمائید.رتوانید قدرت بدست آمده را در آخرین برگنمی 

یرون بنمائید و تصورات را از مخ خود، ب عنوانها، بیهوده نبوده است و شما

ریز شوید. در اینکه شما را بسیار با قدرت به آنچه وظیفه شما است، برنامه

ها هدایت نمایند، از بابت تفکرات، این عمل؛ مانند بایستی به آن سوی سایه

 پذیرد.عملِ در حال جاری، صورت می

شود کار شما به نوعی دگرگون می ،گوید که با پایان پاییزلیدی جونز می

 ه بایستی در ساختن جسم به یاری خود بپردازید.ک

ضمن تفکر و اندیشه؛ البته اصواتی با صدا و نوای بسیار دلنشین، این موج 

را برای شما آزاد خواهند گذاشت تا مانند اصواتِ یک ایستگاه رادیویی به شما 

 مند هستیم.برسد. ما به احیای ساختمان وجودی شما، بیش از خودتان عالقه

انجام عمل فکری، دچار اشکال نخواهید شد؛ زیرا برای تعادل خود،  برای

نـیروی بـسیار قـوی در خـود داریـد و تـقـویت آن؛ مـانند سـدی است بر 

ترین رودهای جهان. در راه ایزدان، قدم نهادن است. با ترین و عظیمپرخروش

. شما در طوفان آن، دارای بالهای قوی بشوید و به نقاط غیرممکن، پرواز نمائید

 نخواهید بود؛ زیرا عقابی که با نیروی ایمان در پرواز باشد، بر فراز طوفان و ابر

آنهاست. عقاب سفید  ۀو بـاد است و آن نـیروی ایـزدی است که فـایق بر هم

 های ایشان است که از طریق ما بیان شد.گوید؛ اینها گفتهمی

 ما باید برویم.

 بدرود.
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 17/9/50 

 !!! وری در ناباوریبا    
روز به پایان فصل پاییز، مانده است. صبح از  36شنبه است. امروز سه

کوچک خود را روی زبان قرار ندادم. قطعات را  ۀبیدار شدم، قطع ،خواب

قطعه مانده بود که بایستی طبق برنامه تا پایان پاییز،  35شمارش کردم، دقیقاً 

دانم چه رخ خواهد داد. آیا به همین نمی برنامه را ادامه بدهم و هنوز خودم هم

ح را استفاده نکردم و منتظر صب ،ذره، وابسته هستم یا نه؟ بهرحال طبق برنامه

هنوز  را داشتم که اگر مشکلی ایجاد شوداتفاقی رخ دهد؛ اما این دلخوشی  بودم

 زمان دارم و اگر الزم باشد، برنامه را تا هر وقت که باشد ادامه خواهم داد.

کار تمام است؛ یکی آن تصویر غسلی بود  ،گفتما موضوعاتی به ما میا

که توسط باران، در صحرا انجام گرفته بود؛ دیگری مسئلۀ درخت پوسیده بود که 

از بین رفته بود و سوم اینکه؛ برفها و یخها کامالً آب شده بودند. به هر ترتیب تا 

د؛ ولی با خود گفتم، عجله هیچ اتفاقی رخ ندا ،ساعت یک بعداز ظهر صبر کردم

ه را روی ۀ خود را بخور و به همین انگیزه، ذرّبه خرج نده و طبق برنامه، ذرّ

چون دیگر  شد؛ ولی تغییراتی را احساس نکردم،زبانم گذاشتم. دهانم کمی تلخ 

 مفهوم و آن معنی را نداشت. ، آنخماری

و تمام وقت باز هم سهمیۀ خود را نخوردم  35/6/45چهارشنبه بعد، روز 

شود. بهرحال، چهارشنبه را هم بدون هیچ اتفاقی در اندیشه بودم که چه می

 سپری نمودم و شب را خوابیدم و گفتم؛ فردا صبح، استفاده خواهم کرد.

ساعت گذشته بود که من از مواد، استفاده  78شنبه فرا رسید وصبح پنج

نفی، رخ نداده بود. باز هم نکرده بودم و اوضاع، کامالً عادی بود و هیچ اتفاق م

ری شد ـواد، خودداری کردم و پنجشنبه هم در کمال ناباوری سپـوردن مـاز خ
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ساعت گذشته بود و من در شک  57صبح شد. اکنون  6ساعت  ،تا اینکه جمعه

کردم به کسی بگویم. تا اینکه جمعه ت میأشد و نه جرو یقین بودم. نه باورم می

ساعت را بدون هیچ کم و کاستی  47شده بود و ساعت حدود یک بعداز ظهر 

 ؟رود؟ راضی هستیسپری کرده بودم. همسرم سؤال کرد؛ برنامه چگونه پیش می

 مشکلی نداری؟ چیزی نمانده، طاقت بیاور.

و  بینی کمام و میبه او گفتم؛ امروز سه روز است که از مواد استفاده نکرده

و اشک از چشمانش جاری شد و او از خوشحالی فریاد کشید  .کسری ندارم

 .بغض گلویش را گرفت. در یک کلمه گفت؛ قسم بخور

 ،ا اینبار اشکالی نداردـخوریم؛ امدانی ما هرگز قسم نمیخودت میگفتم؛ 

، سه روز است که از آوردبه همان اهلل که ذکر نامش بدن ما را به لرزه در می

ه هیچ اتفاقی، رخ ـبینی کیام و خودت مه هم استفاده نکردهمواد و همان ذرّ

گنجد و باوری است در ناباوری. او نداده است. اکنون در باور خودم هم نمی

خدا را ستایش کرد و فریاد دیگری کشید و به گریۀ خود ادامه داد و این گریه 

 شادی بود. ۀبرای ما گری
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 رسیدن به خط پایان 

ان و ـادگـرستـمامی فـت رـم بـرستـفکنم و درود میایش میـاهلل را ست

  فرماندهان او.

عزیزان و دوستان؛ از اینکه تا اینجای سفر با ما همراه بودید از شما 

صمیمانه سپاسگزارم. تا زمانی که زنده هستم، در خدمت همۀ شما هستم. تمام 

و یا خارج از واقعیت ای خارج از حق سعی من بر این بوده که؛ حتی کلمه

، ساعت یک بعد از ظهر به  36/6/45شنبه ن سفر در روز سهحال؛ ایننویسم. بهر

پایان رسید و خود هم بر آن آگاه نبودم و چند روز بعد، متوجه شدم؛ اما امروز 

عظیم و  ۀتوان غول و هیوالی اعتیاد را که به سان کرکسی با جثمی دانیم،می

یم و روی خوفناک است، به زانو در آورد؛ مشروط به اینکه از راهش وارد شو

دو نیروی بسیار عظیمِ عقل و ایمان، متکی باشیم. اگر به خداوند هم ایمان 

 ۀندارید، حداقل به وجود خود که ایمان دارید. پس به وجود خود و نیروی نهفت

خود، ایمان داشته باشید و برای مبارزه با اهریمن، به پا خیزید. اگر به وجود 

حقارت، بدبختی و محیطی مسموم که اهریمن هم اعتقاد ندارید؛ به زشتی، 

شما و نسلهای آینده باید در آن زندگی نمایند، حتماً اعتقاد دارید. در  ۀخانواد

 هیچکدام از ما به هیچ نیستیم؛ حتی اگر خود، به هیچ فکر کنیم. خاتمه؛ 
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  :قانون یازدهم:قانون یازدهم  

  ""پایان هر نقطه ، سر آغاز خط دیگریستپایان هر نقطه ، سر آغاز خط دیگریست""
توانیم از شما جدا شویم. الزم نمی هم مانزدوستان و عزیزان؛ ما در این 

است، باز هم با هم ادامه بدهیم و سفر سازندگی را آغاز نمائیم و با هم در 

 جشنها شرکت نمائیم.

 .ه استـفر ما گذشتـاست و چهار روز از پایان س 36/6/45امروز تاریخ 

ضر آنها رسیم و از محبا خوشحالی تمام، به حضور دوستان و استادان کنگره می

 نمائیم.استفاده می

 

 19/9/50    سیلورسیلور 

  دوران نقاهتدوران نقاهت          
دانم با چه کلماتی از زحمات و نگهبان: پس از ستایش اهلل، نمی

رهنمودهای شما تشکر نمایم. شما در تمام طول سفر، همراه و چراغ راه ما 

بت را گوید؛ وقتی باورها با محبت واقعی عجین شود، معنی محبودید. رعد می

اند ظروف تهی هستند، و نمائی. دیگرانی که هیچوقت حضور نداشتهلمس می

نهیم و یزدان را سپاس این پیوند محبتِ واقعی شما و ماست و ما آنرا ارج می

 و گوئیم. امیدوارم مسیر عبور ما، که کوهستانی بس خطرآفرین بود، مسیریمی

مشتاق عبور هستند و  ،خود ای قابل عبور باشد برای انسانهایی کهیا جاده

 خواستار ریزش نیروهای اهریمنی.

وئی، عقاب سفید، پدر و رعد را هم للیدی جونز، قاضی ادموند شارع، 

 فرستم.درود می



225 

 

ما همه خوب هستیم، کل اسامی که نام بردید، خوشحال هستند و استاد: 

 سپاس دارند.

باشند و ما ول میآنها در ارتفاعات اندیشه، همچنان به کاوش خویش، مشغ

برای  یرها شدنِ شما بودیم؛ از هیچ تفکر ۀدر اندیش ،هر کدام برای اینکه بدانید

 شما کوتاهی نکردیم و از خداوند خواستیم که خودتان را پس بگیرید.

اندیشۀ نوین  او این یک زندگی تازه برای شما شود تا بتوانید همه را ب

 ۀه بیشترین مدد و یاری را درباربسازید و این خود شما بودید و هستید ک

یت است که ایمان و عشق شما به ؤخودتان انجام دادید. خوب؛ مسلم و قابل ر

که ما هم به توان خود، دوستش داریم و بیشتر از اینها به ، مردی)سردار(

 خداوند، تنها شما را در این راه به سرفرازی رسانید.

نتیجۀ تحقیق خودمان هم رسیدیم فشانیِ یزدانِ پاک به اما در پرتو این نور

توان این ایراد را بر طرف و برای شما ثابت شد که بدون هیچ آزمایشگاهی، می

کرد؛ البته هر بیماری پس از بهبودی به سبب طوالنی بودنِ مدتِ بیماری، قدری 

شود و این در شما به کمترین حوصله مین و به قول شما، بهانه جو و بیاناتو

فا نمود و شما را برای انجام کارهایی که الزم است، آماده کرده درجۀ خود، اکت

برفهای جدید، شروع خواهد شد و این درست فصلی  با است. فصل زمستان هم

 به شما اثبات خواهد نمود. را است که بیشترین بهره از دو موضوع

 ۀیک؛ شروع کارهای جدید و به انجام رساندن تحقیقات خودتان و اندیش

بسیار  و این زمستانِ ضی از کارهای مشترک بین ما و شما،و؛ انجام بعتازه و د

 پـرباری خواهد بود. با تـولد عیـسی مسیح)کریسمس(، شـما هم تـولد دوبـاره 

 تقدیر اینطور بوده که دوباره با مسیح، محشور بشوید.یابید و شاید می
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ین است گیریم. ادان مشترک شما، درس معرفت میاما هم همواره از مر

شد که باوری برای خود و پیروزی تحقیق ما در فضا و عملِ آن از آنچه باید می

 شود.زمین به انجام برسد. این برای ما و شما یک توفیق یزدان محسوب می

دانید که در عمل خود، هیچ تردیدی نداشته باشید. جای خود را حتماً می

 گیریم.جشن می ،پیدا خواهید نمود و ما این پایان را با آغاز

 ماند.کتاب شما و تحقیق؛ هر دو محفوظ می

 بدرود.

 

 11/9/50 
سفری پر ارزش  ام. این سفر،امروز، یک هفته است که از خط پایان گذشته

و پر بار بود و حتی بدون استفاده از یک قرص مسکنِ ساده )که البته نیاز هم 

 نشد( سفر خود را به پایان رسانیدم.

و  46ام؛ نیمۀ دوم زمستان و نیم را پشت سر گذاشتههم اکنون سه فصل 

ر این چرخش؛ با هستیم ود 45. اکنون در اوایل زمستان 45بهار، تابستان و پاییز 

هیچ مشکل اساسی وجود ندارد؛ ولی از مجموع سخنان  وجود اینکه اکنون

زمستان هم بگذرد تا به قوّت و یک فصلِ آید که بایستی استادان، چنین بر می

 قدرت الزم برسیم و شهر وجودی ما کامالً آباد و طبیعی گردد.

وارد شده  ،طوری بگوییم؛ زخم بزرگی بر جسمحال شاید بهتر باشد اینربه

 ولی جای آن باقی است. ،زخم، کامالً بهبودی حاصل نموده بود و اکنون

ممکن است شخص،  من، بهبودی، کامالً حاصل شده است و ۀالبته به عقید

کمی ناز کند که ایرادی ندارد. برای هر دوره بیماری، یک دورۀ نقاهت بخواهد 

شوند؛ ما هم حرفی نداریم. بهرحال هر چه باشد ما فصل زمستان را ل میئهم قا
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گیریم. هم برای برای کسب قدرت و انرژی، در حد اعالی خودش در نظر می

 جسم و هم برای روح و روان.

از زمانهای طول سفر یا پس از پایان، در یک  ته ناگفته نماند؛ در هیچبال

پردازد؛ بلکه دایـماً به کار خود، هیچ کجای آن، شـخص به استراحت نمی

داری، جلوگیری های شب زندهباشد؛ اما باید حتی االمکان از برنامهمشغول می

 نماید تا جسمش برای ساختن خود، فرصت کافی داشته باشد.

ه باید حتماً در شب، انجام بگیرد؛ چون یکی از مسائل، خواب فرد است ک

 خواب روز، پاسخگوی خواب شب، نمی باشد؛ به دالیل متعدد.
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 11/9/50   سردارسردار 

 غسل در صحرا .....( 7شماره )مختصری از تصویر  شرح 

ایم و یک هفته از پایان روز از فصل پاییز را پشت سر گذاشته 58امروز 

 سفر ما هم گذشته است.

گذارند و رسیم و ایشان، تصویری را به نمایش میه حضور سردار میب

 گویند: ما شما را درصحرا نهادیم تا باران رحمت، شما را غسل دهد.چنین می

توسط باران که رحمت  ر، بیانگر غسل انسان است در صحرااین تصوی

 الهی است.

ون ما، خارج کنم در این ماه، باید آخرین آلودگیها از درون و برتصور می

گردند. جالب اینکه؛ آلودگیها بصورت آبِ سیاه رنگ، در تصویر، مشخص است 

کنند، در اینجا حاضر نیـستند های صحرا که فوری آب را جذب میو حتی شن

های صحرا م آب سیاه رنگ، روی شنیبینتا این آلودگیها را در خود بپذیرند. می

 روان است.

ینیم که از فرهنگهای مختلف هستند و برای بدر تصویر، انسانهائی را می

 آورند به نشانۀ پاکی.شخص، لباس سپید می
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  11/9/50     سردارسردار  

  منتظر فرمان پروازمنتظر فرمان پرواز                    
نگهبان: پس از ستایش اهلل و درود بر تمامی بزرگ مردان، خدمت شما 

توانم چیزی کنم. آنقدر خرسند و خوشحال هستم که نمیسالم عرض می

کنم چیزی برای گفتن ندارم؛ زیرا از قدرتِ اهلل، بگویم، یا احساس می

 حیرانم. 

ریزانِ خزان و آغاز فصل زمستانِ جدید، برای شما سردار: ما با پایان برگ

 شود.توانید بگوئید که؛ توانستم و میتبریکات صمیمانه داریم. حال می

 غسل دهد.ما شما را در صحرا نهادیم تا باران رحمت، شما را 

 و به گذشته بردیم که قدری به یاد آورید که چگونه بودید.

 آنجائی که بودید، مکان مردان توانا بوده؛ درستکار و درست پیمان.

 ای است، آغاز استاکنون، طبق قاعده که شروع نقطه

آید. این مشکلِ است؛ اما به یاد نمیو آغازهایی بیشمار از آنجا شروع شده

 آید.یاد نمی شما نیست که به

 این، خواست الهی است، 

 اما چندی به یاد شما آوردیم، طبق فرمان،

 ترین نقطه به باالترینِ آن، فکر نمائید و صعود کنید.که از پایین

ای هستید که آمادۀ فرمانِ پروازِ خویش است. پرواز شما اکنون، چون پرنده

ه و به زمین رسیده نوری که ساطع شد را آموخته است؛ برای اینکه از شعاع

البته این شامل کل بیت شماست که با  بلندای همان نیرو به پرواز درآید،است به 

 شما در حال ادامۀ مسیر هستند.

ای از ما دیگر اکنون سخنی نداریم؛ فقط بایستی بگوئیم که شادمانی عده
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شما دوستان را فراهم نمودید، از جمله؛ خانواده و خاندان گذشته. زهرا؛ زوجۀ 

است و در این مورد هم، بسیار سبب ساز بودند. در این راه، کامالً پیروز شدید. 

این سعادت را حافظ باشید و عزّت خویش را بدست آورید و جای خود را 

 استوار بگردانید و ما هم خشنود هستیم، تا بعد.

مسیح را در بعضی مطالب، به یاد شما آوردیم. علت اینکه از تولد تا تولدِ 

خواهد بگوید که؛ تعویض جا و مکان یگر که شما آنرا مردن می پنداشتید، مید

شود و باران رحمتی از ابتدا از آن حضرت، بیان شده است که شما را یادآور می

نماید و هر است که بر اندامها باریده بشود. در آن موجود، ایجاد توانِ باالئی می

یش را تکامل خواهید بخشید. قدر به رحمت الهی نزدیک بشوید، شناخت خو

 شود.البته این مسئله با فرمان الهی، صادر می

 خداحافظ.

 ما باید برویم.

بندان بود، ما از مکانهای بسیاری نگهبان: در این سفر که عبور از یخ

گذشتیم و انسانهای زیادی در طول سفر به یاری ما آمدند. یکی به ما راه را 

داد و رساند و آن یکی به ما قوّت قلب میوقه میداد، دیگری به ما آذنشان می

همه دست به دست یکدیگر دادند و شرایط را مهیا نمودند تا ما این سفر را به 

انجام برسانیم. شما در طول سفر به آرامی با این انسانها آشنا شدید و گروههای 

 دیگری نیز بودند که آنها نیز از کمک به ما، دریغ نکردند.

خواهم فقط با چند نفر دیگر از آنها آشنا شوید، نام آنها می و در اینجا

 پاکروباد، پانی، آنتینا و خسرو است.

این افراد، پس از پایان سفر به عنوان جشن به مهمانی سردار و مرادِ ایشان، 

 ماجرا: شوند. حاال بقیۀدعوت می
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  14/9/50   پاک روبادپاک روباد  

  مهمانیمهمانیدر در رنگ لباس رنگ لباس                     
 .هستم من پاک روباد

ایم؛ ما در یک گردهمایی هستیم که بنا به خواست یک انسانِ پـاک آمده

 «.به خواست سردار»

ایم پوشهای ارگوانی، گرمز پوشیدهو به رسم آیین گذشته، حال؛ لباس وتن

 و مامتان پانی هم امروز، لباس گرمز بر تن نموده است.

 ، شنل بسیار زیبا دارد.بانو آنتینا، تن پوش ارگوانیِ مایل به بنفش و خسرو

ا اراده ـاند، هر دو نفر بدر یک تولّدی که برای دو تن، جشن برپا نموده

بیشتر  آالیشی آنهاباشند. ما بسیار رسمی به نزد آنها رفتیم؛ اما به سادگی و بیمی

بردیم. مکانی را که خود را در آن با گُلِ فراوان دیدید، محل نیروی از یاد پی

 شما بایستی به پرمان، پراهم گردانید.رفته است که 

گوید؛ عنان زندگی را بدست اسب سفید که یک نیروی انواری است می

 بگیرید.

دانم که آنچه باید گویند که رنگ سرخ را بر تن نمودم؛ چون میمام می

 شوند.بدست بیاوری با ارزشِ شراره و زیبائی سرخ، آذین می

پوش سپید، دارم، به نشان آن باران و تنو من )باد(؛ خود، لباس سپید برتن 

خواهند بگویند که از پیش، آماده شده بود. بانو آنتینا با رنگ لباس خویش، می

که: پرّ ایزدی، یار شما، و زمامدار راستی، هم پیمانِ شما باد. اداره نمودن یک 

و آمارِ و زمـامداران با کـپـایت دارد. این را در َسر  سنویکـشور، نـیاز بـه پیش

 خویـش، بنویسید و اجرا نمائید و بیاموزید؛ چون یک آموزگار خوب.

 باید به شادی برگردیم. بدرود. 
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 15/9/50 
دوست و یار دیگری داشتم و دارم. یکی از نامهای او و یا لقب او؛ رعد 

رویم که با می رعد اید. امشب به مالقات دوستماناست که با او قبالً آشنا شده

 اید.هاو آشنا شد

 

  15/9/50    رعدرعد  

  فرق نگاهفرق نگاه          
 درود و سالم بر نگهبان

 بینی؟چطوری و جهان را چگونه می

بینم؛ ولی خود را گاهی نگهبان: جهان را با تمام مشکالتش بسیار زیبا می

 تنها و دلتنگ احساس می کنم، آنهم به دلیل دوری از شما.

یت بگویم؛ من خود کنی، برارعد: در این حال که احساس تنها بودن می

نیز تا مدت مدیدی، تنها بودم و در تنهائی، آنچه آموختم برابر تمام دوران حیات 

زنم. احساس اینکه در خود چگونه هستی، در زمین بود. یک روز را مثال می

های با ارزش خود، ای و در این یافتهبسیار زیبا دنیائی است که اکنون یافته

د و جاویدان ـفت، رها نخواهد شز ک، هرگـز افـت داری که آنیاقوتی در ک

گیرد. در این راه، ماند و در دو یا چند جهان، مورد استفادۀ نیکوئی قرار میمی

طلبد که یاقوت را برباید. بایستی هوشیار شیطان از بهترین دوستان، کمک می

 باشید و بامرّوت، عمل کنید.

که چگونه از دوستان، بهره  نرنجید؛ زیرا در ابتدا گفتیم از سخنِ دوست هم

جوئید. ما برای وصل شما به آنانی که باید بدین طریق، رها شوند مقدمات را می

گوئیم ما؛ یعنی همه آنانی که با شما در ارتباط مهیا خواهیم نمود؛ البته می
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اید، ایرادی نیست؛ اما هستند. در این که شما به خط پایانِ این مسابقه رسیده

 ز، کار دارید:شما با دو چی

 ابتدا خود و ساختن خود و آماده نمودن خود،

و سپس اسبان که باید )راکب و مرکب( سوارکار و اسب، هر دو میزان 

 باشند؛

نمائید. انشااهلل به فضلِ الهی البته این مثال است که خود، خوب درک می

 رسید.به نتایج ِ نهایی می

 بینم.ای دیگر میگونه کنم، مسئله را بهنگهبان: اکنون احساس می

رعد: بلی احساس درون شما، دیدن به تمام معنا با نگاه بسیار نافذ است، 

بینید. ما هم، حالِ شما را با دیدِ دیگری بیان نمودیم گویی با چشم دیگری می

 جزئیات است از کلیات. شاید اکنونکه البته در دیدن با عین و بدون عین، فرقِ 

دیدید که دِ دیگری میـنهید، در گذشته، با دیمی بـه آنـچه توجه و ارج

های امروزی را نداشتید، در اینکه انسان با کسب قدرتهای آسمانی و برداشت

تواند رسد که تمام عالم را طی نماید، نمیبردن به هستی؛ به چیزهایی میپی

 برسد.

 زیرا؛ همان نگاه، فرق دارد، بسیار حرف زدیم.

که بیشمار بودند؛ اما آن روز محشر که در میان  ما را دوستدارانی بود

مخلوقی بیشمارتر از آن محیط بودم، دوستی جز عشق خود، نداشتم. تعجیل به 

وصال در هر لحظه با جان. وقتی جان جدا بود و آن وقت بود که با حس، 

دانستم که واقعیت؛ آن است که از تن می روم و جسم، جز تن پوشی نیست و 

دیدم که به پرواز در آمد و من به چشم خویش، خویشتن را می روحم در آسمان

 جوی خونهایی، جاری بود.
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 شاد باشید.

 ام.سازم را هم کوک نموده

 بدورد.

 

 15/16/50 
روز از پایان سفر ما. اگر  77گذرد و روز از فصل زمستان می 74حال 

یطی شرا بخواهم اوضاع و احوال خود را بیان نمایم؛ از نظر جسمی و روحی در

ام دقیقاً در شرایطی قرار گرفته پس از پایان سفر، قرار دارم یا بهتر است بگویم

های قبلی نیست. علت آن این است که؛ ساختار که اصالً قابل مقایسه با ترک

اند، جسم و یا سیستمهای حیاتی جسم به چرخۀ طبیعی خود، بازگشت نموده

ی بدن با شرایط مناسب، فرصت چون در طول چهار فصل، ما به ساختار سلول

استفاده از مواد، جسم و روان من، دیگر مایل به  دادیم تا خود را ترمیم نماید.

 کنند.احساس نمی ،نیاز نیستند؛ زیرا

زیرا هم جسمِ ما تغییر نموده است و هم اندیشۀ ما و در طول سفر به 

شۀ افیونی خود را فصل، زمان کافی هم در اختیار ما بود تا با تفکر، اندی 7مدت 

گفت؛ بگذار نیز اصالح نمائیم. روزی که خواستم مطالب را بنویسم، همسرم می

ان را از درمان یا معالجۀ تو، حداقل یکسال یا بیشتر بگذرد و یا تاریخ و زم

باید بعد از درمان، زمانی طوالنی بگذرد تا  مشخص نکن؛ زیرا خواهند گفت

یک هفته پس از معالجۀ من، بین ما اتفاق  هابیان مسئله، صادق باشد. این صحبت

 افتاد. به او چنین پاسخ دادم:

توانم حقیقت باشد ومن نمی باید تمام مسائل ما، مستند ومنطبق با (3

 سکوت نمایم و یا آنرا به دروغ بنویسم. ایدر مورد مسئله
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 از یکسال پیش آغاز شده است. مسئلۀ درمان یا معالجۀ ما، (7

ش، ایمان دارم که؛ نه تنها تا آخر عمرم به من آنقدر به این رو (4

 بلکه اگر صدبار هم به دنیا بیایمطرف مواد، کشیده نخواهم شد؛ 

 دیگر به طرف مواد، نخواهم رفت و مصرف کننده، نخواهم شد.

 چند سال بگذرد، برای این بود که گفتند بایددر مواردی که می (7

 ام.شدهآنها اصالً معالجه نشده بودند؛ ولی من معالجه 

ام ام، با آنچه را که ازدست دادهمن اگر بخواهم آنچه را که یافته (6

 )مواد مخدر(، مقایسه نمایم؛ اصالً قابل مقایسه نیست.

افتم که از یکی از استادان هیپنوتیزم و طب در اینجا به یاد یک خاطره می

 ل بکنم،خواهم از تو یک سؤاسوزنی و ترک اعتیاد پرسیدم: حمید جان، می

بود( گفت؛  44شرافتاً و حقیقتاً پاسخ درست بده )البته در سالهای گذشته، حدود 

خواهم سؤال بسیار خوب. گفتم تو سالهاست در ترک اعتیاد، تجربه داری؛ می

 نمایم هروئین و تریاک، ترک دارند یا نه؟

ده است، گفت: هروئین ـدوست من حمید، گرچه در چین و ژاپن هم دوره دی

بایستی در کوتاه مدت، مثالً  یتر است و هروئیناول، ترکش مشکلدر روزهای 

از تریاک استفاده کند؛ چون  ،روز، ترک کند تا سیستمش عوض شود و بعد 78

ضرر تریاک، کمتر از هروئین است. نشئۀ هروئین، دوام ندارد و شخص به 

ر حال یا در حال کشیدن یا د سد و دائماً دنبال تهیۀ مواد است،رکارهایش نمی

 پیدا کردن هروئین؛ اما نشئۀ تریاک، دوامش بیشتر است.

مطلوبی نگرفتیم. چند صباحی ترک و  ۀاما برای ترکِ تریاک، ما عمالً نتیج

 ای گفت.کنند. آن روز دوستم استاد حمید، برایم خاطرهدوباره، شروع می
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 ترک یک هروئینی ۀخاطر 
برم. در هیپنوتیزم واقعاً یاستاد حمید گفت: ما استادی داشتیم که نام نم

شناختند. این استاد ما، یک فرد را به قول خودش استاد بود و تمام ایران او را می

رفت این شخص از طریق هیپنوتیزم، ترک داده بود و هر کجا برای سخنرانی می

توان از طریق هیپنوتیزم و طب سوزنی، اشخاص برد که بگوید؛ میرا با خود می

اش این فرد است که ترک کرده و راحت است و هیچ نمونه را ترک داد و

 مشکلی ندارد.

کرد.  هروئینکشیدن دوباره شروع به  ،بعد از گذشت مدتی، آن شخص

 و همه جا پخش شد.رسید درنهایت، خبرش به استاد هیپنوتیزم 

استاد و بیمار با هم دعوایشان شده بود  ،گفت حسین؛ این دو نفرحمید می

زحمت  داد که مردک، من روی توصدای بلند، ناسزا و فحش میو استاد با 

ام. تو آبروی مرا بردی. چرا دوباره هروئین کشیدی؟ بیمار یا شخص کشیده

اما  ،ش و ناسزا بگوخواهد فحمعتاد با خونسردی پاسخ می داد؛ هر چه دلت می

تا  اممن از روزی که ترک کرده ؛که فهمی وآن این استتو نمیمطلبی هست که 

 گوئی؟ام و خماری، پدر من را درآورده، حاالتو چه میامروز همیشه خمار بوده

در خاتمه به همسرم گفتم که این داستان و ماجرا با داستان و ماجرای 

و با وجود  قبلی، فرقِ کلی دارد؛ آنهائی که سختیهای ترک را با روش سابق

ها در حال تعادل بود و اگر پس از ترک، جسم آن ،تحمل نمودند هزاران مشکل

پس مطمئن باش در  کردند.هرگز دوباره شروع نمی ،رسیدیا به حالت تعادل می

اعتیاد ما، جایی از کار،  درمانگذشته، یک جای کار می لنگید؛ اما در روشِ 

 لنگد و از طرفی جسم ما به تـعادل طبیعی خود، نزدیک شده است و جسمنمی

 ؛قیقتـشود. در حارشان درست میـح هم ککه کارش درست شود، روان و رو
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 اکنون اسب وسوار، هر دو، میزان هستند.

دوستان و رفقا  ۀماند، مسـئلدیگری که می ۀاما دوستان و عزیزان، مسئل

باشد که گاهی ممکن است، شما را برنجانند. کمی هم در این مورد، سخن و می

 گوییم.خود را می ۀعقید

ر دوستان شما هم بیمار مواد مخدر هستند که از سخن دوستان نرنجید. اگ

دوستی را قطع نمائید؛  ۀمرتبه بخواهید رشتالبته همینطور است، الزم نیست یک

نماید. از زمانی که سفر را آغاز نمودید، خود شما به چون، خأل ایجاد می

 یواش دوستانصورت اتوماتیک به مکانهای دیگر، سرخواهید زد و یواش

 بیمار نخواهند بود. هید نمود که آنهادیگری پیدا خوا

ام، قطع نکردم؛ ولی آنها خودشان به من رابطۀ خود را با دوستان گذشته

ترین دلیل شدم رگچون من برای آنها بز ،اندآرامی با من روابطشان را کم کرده

راه حل و درمان نهایی دارد و دیدن من، باعث درگیری آنها با  ؛که بپذیرند اعتیاد

مرا ببینند؛ مگر کمتر کنند شود. به همین دلیل سعی میخودشان میوجدان 

روزی تصمیم به سفر بگیرند و مطمئن هستم که آنها در روزی نه چندان دور 

 نمایند، انشااهلل.سفر خود را آغاز می

بنابراین شما نباید خود،  داوطلب جدائی از دوستان بشوید؛ بلکه با اعتماد 

تا  ،دهندمیکه آنها به شما اجازه تا جائی ا معاشرت نمائیدکامل با آنهنفسِ  به

یت نمایند و بدانند که ؤشما یک سند بدون نقص باشید برای آنها. آنان شما را ر

و قطعی دارد؛ اما بایستی با دیدن تصاویرِ و کامل منطقی  حلدرمان اعتیاد، راه

در شخص، بوجود آید تا و با عظمتِ عبور از یخ بندان، تهوّر الزم خطرناک 

 قـصد سـفر نـماید. سـفری از دام اهریمن به طرف اهلل، از بیخودی به خود و از 

 آتش ویرانگر به طرف نور.
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 بیماری مرموز مواد مخدر 

 در خیابان تخت طاووس.  رفتم، دیروز به پارک

با یک نگاه  متوجه  جوانی را دیدم که روی نیمکت پارک، دراز کشیده بود.

داز ـرانـده و زیـالصه شـمکت، خـمان نیـمسکونی او در ه ۀـمام خانـت دمـش

پتوئی پاره بود. من درحال کشیدن سیگار بودم، او بلند شد ونیم نگاهی        او

روشن  ،یک نخ سیگار و جلو آمد و گفت: سیگار داری؟ منبه من انداخت 

جای خود ماندم.  من در کردم و به او دادم. او دوباره به جای اولش برگشت و

های بامعرفت که مربوط به انجمن خاصی بودند، با او سخن چند تا از بچه

گفتند و در نهایت دو عدد ساندویچ با سه عدد نان اضافه برایش خریدند و 

های بامعرفتی بودند و چون مقدار زیادی او را دلداری دادند و رفتند. الحق بچه

نها نام ببرم به همین دلیل، نام آنها را ذکر مـن اجازه ندارم از آنها و انجمن آ

 ای بودند.کنم؛ ولی خداوند عمرشان بدهد، همۀ آنها انسانهای دل سوختهنمی

رحال من آنقدر نشستم تا همه رفتند. صدایش کردم؛ آمد روی نیمکت به

کنار من نشست، ساندویچش را به من تعارف کرد. من هم قسمتی از آنرا کندم 

ساندویچ را به داخل  دوباره ای از آنرا بخورد وتوانست حتی لقمهو خوردم. او ن

 کیسه پالستیک گذاشت.

 گفتم: اسمت چیست؟

 گفت: حسین.

 گفتم: چند سال داری؟

 سال. 47گفت:

 کیلوگرم که یک پیراهنِ 68وزن حدود  و او جوانی بود با قامتی متوسط

دمپایی. باالی  کفشرنگ و  کارِ سفید آستین کوتاهِ آبی به تن کرده بود، با شلوار

4
1  
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داد به تازگی زخم شده و روی ابرو و زیر چشمش، زخم شده بود که نشان می

 آن، جوش خورده بود.

 سؤال کردم: صورتت چه شده؟

دهند، چند روز است راهم نمی اند و به خانهگفت: مرا از خانه بیرون کرده

 ام، دو روز پیش رفتم دوا خریدم.که ترک کرده

 کردی؟مصرف می گفتم: چه

 گفت: قرص.

 گفتم: چند تا در روز؟

 م. دآورگفت: حسابش را ندارم، هر چه گیر می

 ها را بگوید، نتوانست.هر چه فکر کرد اسم قرص چه نوع قرصی؟گفتم: 

 های اعصاب.گفت: همین قرص

 گفتم: قیمتش چقدر است؟

 تومان هست تا هزار و هفتصد تومان. ای صدگفت: از بسته

 خریدی ؟کجا میاز گفتم: 

 گفت: توپخونه.

 خوردی؛ چرا رفتی دوا خریدی؟خوب، تو قرص می :گفتم

تر از دوا است. چون دو سه روزی قرص گفت: ترک قرص، بدتر و سخت

ها رفتیم تر باشد و با یکی از بچهنخوردم، رفتم دوا خریدم که ترکش راحت

ما را گرفت. ما را  بعدش هم گشت آمد و ،خالی تا دوا بکشیم ۀتوی یک خون

هایی است که آنجا خوردم. پاهایم بردند پاسگاه و زخمهای صورتم، جای کتک

هم زخمی است. گـفتم نشانم بده، جورابش را درآورد، جای چند زخم سطحی، 

 روی پایش بود.
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 گفتم: با پاهایت چکار کردند؟

 گفت: روی زمین مرا کشیدند تا بردند کنار درخت و شلنگ آب سرد را 

رویم ریختند؛ البته من موردی نداشتم، ولم  ،روی سرو هیکلم گرفتند. خیلی آب

 ش داشتند.هکردند؛ ولی دوستم مورد داشت و نگ

گفتم: خوب با آب سرد به تو خدمت کردند؛ چون حتماً حالت خیلی 

کند تا حال آدم، خیلی خراب بوده و در این شرایط، آب سرد، خیلی کمک می

 کردی.اولش سخت است، باید تحمل میخراب نشود. البته 

 گفت: آره

 گفتم: کی آمدی اینجا؟

گفت: پـارک پائینی بودم، از آنجا بیرونم کردند؛ چون گشت، آنجا زیاد 

 آمد ، امروز آمدم اینجا.می

 ای؟گفتم: خوب، چه تصمیمی گرفته

ها گوشه و کناری ام و چند وقت است شبگفت: دیـگر خـسته شـده

 ال تصمیم دارم یا روی همین نیمکت بمیرم و یا سالم شوم.خوابم، حامی

 ای؟ای و دوباره شروع نمودهگفتم: تاکنون چند بار ترک کرده

ام، حاال هم که شروع به ترک گفت: یادم نیست؛ ولی خیلی ترک کرده

اور ندارند؛ البته مادرم خیلی سختگیر ـام، اگر به خانه بروم حرفم را بکرده

 هرم خیلی سختگیر شده است.ولی خوا ،نیست

گفتم: توقع نداری که پس از چند روز ترک، حرفت را باور کنند؛ چون 

 ای.چوپان دروغگو شده

 گفت: آره، همینطور است. سیگار نداری؟

گفتم: سیگارم تمام شده، تو برو آن گوشه پشت درخت، روی نیمکت 
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نباش چون چند  آورم؛ ولی نگرانخرم و میروم سیگار میبنشین، من هم می

ای دیگر از کسی نباید بترسی، دیگران هم به مصرف نکردهمواد روز است که 

 تو کمک خواهند کرد.

 رفتم سیگار خریدم و با دو بسته شکالت، برگشتم.

این شکالتها را یکی امشب و یکی را فردا بخور؛ چون اشتهای غذا  :گفتم

 خواهد.خوردن نداری و بدنت انرژی می

خونم ، فشارخونم هم خیلی پایین افتاده وشکالتست، فشارگفت: خوب ا

 کند.را هم تنظیم می

کشی و چون زیاد می ،توانم یک بسته سیگار را به تو بدهمگفتم: نمی

 سیگار به او دادم.تا نخ، ایرادی ندارد و چند  5، 6کند ؛ ولی حالت را خراب می

بدهم؛ چون حالت  توانم به توو باز گفتم: در این شرایط پول هم نمی

 ممکن است بروی و دوا بخری. ،خوب نیست

 خواهم، حق با توست.گفت: آره؛ پول اصالً نمی

خانه بسازی؛  یک روم. تو اگر بخواهیزنم و میگفتم: حرف آخر را می

 شود؟تصمیم بگیری، کی خانه آماده میاکنون اگر 

 کشد.گفت: خوب، مدتی طول می

 ای همان روز، خانه آماده شود.گفتم: تو که توقع نداری فرد

 گفت: نه 

گفتم: پس جسم تو هم که خانۀ توست باید ساخته شود، پس از ترک، 

کشد؛ اگر به تو فشار آمد، باید تحمل کنی؛ چون همیشه صبور باش، طول می

 حتی ،اینـطوری نخواهد ماند و جسم تو به مرور زمان کامالً خـوب خواهد شد

 .ات هم برخواهد گشتحافظه
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 به این ترتیب از او خداحافظی نمودم و از هم جدا شدیم و او به نیمکت 

 پناه برد و دراز کشید و من به خانه برگشتم. ،خود

همه، بیماری  ؛کردمگشتم با خود چنین فکر میکه به خانه برمیدر حالی

دانند و در اثر همین عدم شناخت، چقدر مواد مخدر را بیماری مرموزی می

 اید نابود گردند.انسانها  ب

اگر اطالعات و آگاهی که امروز از مواد مخدر دارم در  ؛با خود فکر کردم

کرد و این همه مشکالت را تحمل داشتم، مسیر زندگی من تغییر میمی 54سال 

ودم مبارزه کنم، اما کوچکترین شاخخواستم با یک غول بیمیکردم. من نمی

مروز برای من، بیماری موادمخدر، بیماری اطالع و شناختی از آن نداشتم؛ اما ا

 مرموزی نیست!

او، این بیماری  ۀکردم؛ اگر این دوستِ امشب من یا خانوادبا خود فکر می

کردند و او را بدون پشت و پناه در  شناختند؛ حتماً اینگونه رفتار نمیرا می

ندگی شد و به زکردند و شاید او در اولین ترک، موفق میخیابانها رها نمی

 گشت.برمی

شناختند، به گونۀ دیگری با این اگر مأمورین انتظامی، این بیماری را می

 کردند.دوستانِ مریض، رفتار می

گفتند، شاید شناختند، به این افراد، فحش وناسزا نمیاگر مردم این بیماری را می

ارِ شهر و هم این انسانهای بیمار؛ مانند چهارپایانی در قالب انسان، در گوشه و کن

بهایی برای  کردم؛ انسان باید چها خود فکر میـشدند. بجهان، مشاهده نمی

به  شه،آگاهی خود پرداخت نماید؟ الحق بهای سنگینی است. با این اندیعدم

آزمایش ها نیستند که باید روی آنها رسیدم و با خود گفتم: فقط این موش خانه

 شود.
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  19/9/05    سیلورسیلور  

  شرط بندیشرط بندی          
نگهبان: با سالم و درود به تمام اعضای کنگره؛ از اینکه کاوشی بین ما و 

شما انجام پذیرفت و با موفقیت به انجام رسید، بسیار خوشحالیم و از تک تک  

نمائیم. شما بودید که با نشان دادن راه و تفکرات بسیار، ما را شما تشکر می

 یاری دادید.

ک دوره از چرخش را با دقت پیمودید سالم به دوستان که ی استاد: درود و

و این بـرای ما و شما، به نـشان مـحبت و دوستیِ ژرف، یک پـرچم زرد رنگ 

 باشد.می

همانطوری که گفته شد؛ یک جلد از کتاب، در آرشیو نگهداری خواهد شد 

و این به قول لوئی، یک کشف و یافتن و یا پیدایش است که کمتر از کشفِ مثالً 

خواست خود، دچار اشـکال شدند و فکر  ت؛ البته به آنان که درمیکروب، نیس

دانند، سخت در بکنند که دارو و پزشک و روانشناس باید این موضوع را می

 گوییم.اند. ما این پایان را با آغاز به شما تبریک میفکر خود، اشتباه کرده

ردند و این  اند، از ما شرط را بلیدی جونز که همیشه از طرفداران شما بوده

برای همۀ ما خیلی خوشحال کننده بود ؛ چون ما خود، اصالً فکر پایان سفر شما 

کردیم. با اینکه ما شرط را باختیم؛ ولی این تنها باختی را قبل از اولین برف، نمی

رویم. لیـدی جـونز است که هـمۀ ما با تمام وجودِ فکری، به استقبال آن می

کردم که بتوانم به زبان پارسی، سخن میندا فکر گویند که؛ خود من، ابتمی

گفت که خیلی بهتر از او این کار را خواهم کرد و حرف م؛ اما ایشان میبنویس

 نه. ،ایشان را بعداً قبول نمودم؛ البته به خوبی خودشان

 نویسم:که ایشان برای شما گفتند، می "لیدی جونز"از  یاحاال کلمه
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ی که دزدانـه سـر از ابـرهای بـر فـرش زمـین هایشمـا بـه لطافت بنفشه

 اید، صد آفرینِ یزدان بر شما باد.رآوردهداند، سر بآرمیده

 سؤالی اگر دارید بپرسید، ما باید برویم.

نگهبان: از لیدی جونز سپاسگزارم. تشبیه بسیار جالبی نمودند که دقیقاً 

کوری بود که خود،  هگر رحال،سیر ما و مبارزۀ ما بوده است؛ بهبیانگر راه و م

ندانسته به دست و پای خود زدم و به کمک شما و خواستِ اهلل، باز نمودم تا 

وقت ما، ـزش هستند. آنـواستار ریـرای سایر انسانهایی که خـگشایی باشد براه

 روسپید خواهیم بود و شما پاسخ تالشهای خود را خواهید گرفت.

 ابتدا. ،خود را باید پرداخت نمائیمهای گویند که ما بدهیاستاد: همه می

 گوید:قاضی ادموند می

توانید بروید و از اکنون، خود شما یک قاضی هستید و بدون قاضی هم می

دوستان، خوشحال هستند که با سالمتی در این راه قدمهای استوار  ۀهم

ت و ـفاده اسـابل استـرای همه قـماند و بها میوشتهـصویر و نـرداشتید. تـب

عمل به  ابرداری نیکوئی خواهد شد. شروع زمستان، قدرتهای خود را بهرهب

کارهای خودتان، نشان خواهد داد و شما در هیچ طوفانی قرار نخواهید گرفت؛ 

اید و بـرای آمـوزش دادن نیز تـوان بیـشتری شـکال را خوب آموختهزیرا حل اِ

نمائید و حیات غاز میاید. در واقع کنگره را از فصل زمستان، آکـسب نموده

 خود و کنگره، جان قوی دارد که در فراز باشید.

 بدرود.

در این جلسۀ کنگره، مشخص و بیان شد؛ کسی که بتواند این سفر را انجام 

گذرد و در باالی ابر و ترین طوفانها میبدهد، مانند مرغی است که از سخت

 ند باشد؟توانماید و آن مرغ، جز عقاب، چه میطوفان، حرکت می
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در حقیقت؛ این شخص، تاریکیهای زیادی را تجربه نموده و در یک مبارزۀ 

ساب شده، توانسته است خودش را و شخصیتش را که دزدیده شده بود، پس ح

ه فوالدی آبدیده شده است و کمتر در مسیر زندگی ـبگیرد؛ بنابراین تبدیل ب

 خود، مرتکب اشتباه خواهد شد.

او آسان خواهد شد؛ چون حل کردن مشکل را  برای اصوالً حل مشکالت

 آموخته است.

 

 5/16/50 
 34پس از  ما ایم وای است که وارد زمستان شدهاکنون تقریباً یک هفته

 ایم.ها، وارد روشنائی شدهسال تجربۀ تاریکی

ها آورده بودیم و آن این بود که ما یاد مطالبی افتادیم که در اوایلِ نوشته

کردیم ها؛ فقط آب پرتقال را تجربه کرده بودیم و فکر میبهیک عمر، از نوشا

ای گواراتر از آن وجود ندارد؛ اما اکنون متوجه شدیم که چقدر در اشتباه نوشابه

کنیم نمائیم و کامالً احساس میها را امتحان میحاال داریم سایر نوشابه ،بودیم

 پرتقال باشند.توانند گواراتر از آب قدر میهای دیگر، چکه نوشابه

بینم؛ همۀ سرمایۀ خود را از کنم، میاکنون که به پشت سرِ خود نگاه می

خیالی، تبدیل به یک مفلس و ام و به عبارت دیگر، خود را در اثر بیدست داده

طلبی هم پیدا شده بودند که از ام و انسانهای فرصتمریض و علیل نموده

بر سر ما آوردند؛ حتی  ند و چه بالئینمودبیماری ما، حداکثر سوء استفاده را 

البته تقصیر خودمان بود و از یک بیمار که قدرت، نیرو و تفکر او از  ،نزدیکان

 توان انتظار داشت.بین رفته بود، بیش از این نمی

ام و همین کافی است اکنون در این سفر و یا مبارزه، اول خودم را باز یافته
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دهد تا قادر باشم تمام حقوق از دست  ینان میکه به من، اعتماد به نفس و اطم

اند، پس بگیرم و به فضل رفته را که در اثر سوء استفاده از من با حیله گرفته

ها با فرزند پس خواهم گرفت. دیگر اینکه، دو هفته است که جمعه ،خداوند

رویم. چقدر لذتبخش است ارشدم که دانشجوی فیزیک است به استخر شنا می

 ام.ای پیدا کردهتازه و دوستان

وقتی بعد از گذشت سالها، پا به درون استخر گذاشتم؛ آنچنان شعف و 

گنجد. هیچ زمان با فرزندم شادی، تمام وجود مرا فرا گرفته بود که در فهم نمی

دید دید و میاین چنین نزدیک نشده بودم. او در گذشته، مرگ تدریجی مرا می

از دست او کاری ساخته نبود. او در گذشته،  مانند شمع، در حال ذوب شدنم و

شاهد این ماجرا بود که پدرش آقای مهندس، به جرم اعتیاد در بازداشتگاه بوده 

و اکنون با پدرش درحال شنا کردن است و غرق در خوشحالی و شاهد این 

شنـا  ۀها خارج شود. با من مسابقماجرا که؛ پدرش چگونه توانست از تاریکی

ها بودم. خدایا و من در حال خوردن و لذت بردن از انواع نوشابهگذاشتند می

لذتبخش هستند و چه اشتباه بزرگی را در گذشته،  ،های دیگرچقدر نوشابه

 ندانسته مرتکب شده بودم.

بزرگترین کاری که شده بود این بود که؛ من در زمان مناسب، فرصت داده 

نمایند. اکنون که مشکالت بودم سیستمهای جسم من، خودشان را بازسازی 

اند و در رسیدهحالت تعادل روح هم به جسمم برطرف شده، قسمت روان و 

وسوارکارهردو میزان هستندوبه همین دلیل، امکان برگشت، دیگر اسب حقیقت، 

ازدست بدهم و ام وجود ندارد؛ چون اصالًحاضر نیستم چیزی راکه بدست آورده

بیمار موادمخدر، جسمی  کل عمدۀ افرادمشکه؛ شودنکته مشخص میاین

  رسد.حال تعادل باشد، روان هم به تعادل میو زمانی که جسم در است



248 

 

  5/16/50   سردارسردار  

  ایمانایمان          
پایان به فرماندهان او. خدمت پس از حمد و ثنای اهلل و درود بی بان:هنگ

ان گذشتۀ ما فرستم. از این که خاندمراد عزیزم و تمام نزدیکان، سالم و درود می

قرار دارید؛  ر مااکرا به حضور پذیرفتید، سپاسگزاریم. خود شما در جریان 

 نمایم.بنابراین سخن، کوتاه می

 ،سردار: سالم علیکم فرزندان

ما در یک مهمانی از خاندان گذشتۀ شما، البته آنکه مورد نظر بوده است 

ی یافت و توانستید از دعوت نمودیم تا یکی از نیروهای اهلل را که در شما تجلّ

 آن سقوط بیرون بیایید را، به عینه ببینند و باور بدارند:

 انسان ایمان؛ تجلی نور خداوند است در وجود
های خود را ـب ،او خود دهد؛ امان موجود بها میـداوند، آنقدر به ایـخ

هل در ستند و جداند و در ادامه، همواره ناسپاس است. انسانها در خسران هنمی

 های آنها همچنان با تداوم، ادامه دارد.دامۀ حلقها

دانید، آنها پس از مدتی، بخصوص مادر شما، لباس قرمز بر همانطور که می

داشت و با رون و آرامش برونِ ایشان حکایت تن نموده بودند و این از التیام د

پدیدار گشت و این امری  یاری از مسائل که قابل بیان نیستدیدن یکدیگر، بس

ن مسائلی که قابل ـ)ای بود که به حمداهلل به نحو بسیار مطلوبی پایان پذیرفت.

 پرستی است از دیدگاههای متفاوت(. بیان نیست؛ برخورد در اندیشۀ یکتا

ها را حرفها به طرف شماست که حرکت نمائید و غیرممکن ۀاکنون هم

شتزارها را آبیاری سدها را پر آب و ک و جانِ دوباره دهید و دشتها را پر از سبزه
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هایی ویش به بیتـبیت خ و از ارتقاءِویش ـنمائید. از خوان خویش به بیت خ

سر بزنید و آنچه الزم است به انجام برسانید و در هدایت و نوشتن و به 

جلوراندن علم خود، پیش رفتار بشوید و این عمل در تداوم قرارهای ما، سدی 

 سازد.محکم می

تعالی)ماه رمضان( و قدری خوانده شدن در سفرۀ باریبا آمدن روزها و فرا 

 شوند.صبر، آغازها هم با آغازِ عمل شما، هم نواز می

ما هم پس از مدتی در لباس خود، تجدید میثاق نمودیم و در پذیرائی 

 آماده شدیم.

 خداحافظ.

 

 از چاله در چاه عمیق افتادن 
داشت و دو ماه سال  47شدم که پیش در پارک با شخصی آشنا  هیک هفت

ترک اعتیاد کرده بود. با هم دوست شدیم و مقدار زیادی قدم زدیم. من  بود

 کردی؟سؤال کردم چه موادی مصرف می

 خوردم!خوردم، مشروب هم میخوردم، قرص هم میگفت: تریاک می

 کردی؟گفتم: حاال چه شد که هر سه را مصرف می

وردم؛ اما تصمیم گرفتم خسال قبل، تریاک می 37از حدود  گفت: ابتدا

ترکِ اعتیاد کنم و از آن زمان، قرصی شدم. بعد برای اینکه از شرّ قرص، خالص 

گفتم؛ حاال خوردن می خوردمشوم به مشروب پناه آوردم. زمانیکه مشروب می

ه تریاک هم یک قرص که اثری ندارد و بعد از مدتی گفتم؛ حاال خوردن یک ذرّ

هم قرصی، هم تریاکی و هم عرقی. اکنون دو ماه اثری ندارد. یکمرتبه شدیم 

 کار کردن را ندارم. ۀام؛ اما حاال توان و حوصلترک اعتیاد کردهکه است 
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 کردی؟ار میگفتم: چک

هزار تومان  7یا  4دادم کار ظریفی بود و روزانه گفت: کاری که انجام می

اری باشد انـجام درآمد داشـتم که اکـنون قـادر به انجام آن نیستم. حاال هر ک

 دهم؛ حتی زمین شستن و جارو کردن، چون توان و دقت کار قبلی را ندارم.می

بهرحال از هم خداحافظی کردیم و قرار مالقات یک هفته دیگر را 

 گذاشتیم.

دیروز دوباره این دوست عزیز را دیدم، جوان بسیار صادق و مهربانی بود، 

 ؟پس از احوالپرسی گفتم؛ خوب، حالت چطوره

 گفت: خراب کردم، هر چه رشتم پنبه شد.

 گفتم: آخر چگونه؟

داد اش نشان میگفت: چند روز قبل، رفتم پارک دیدم یک نفر که قیافه

دنبال او ه گردد تا مواد بگیرد. من هم بمعتاد است توی پارک دنبال کسی می

 روانه شدم. پس از مدتی مواد فروش را پیدا کرد و مواد خودش را خرید. من

گفت؛ دوای خیلی عالی دارم، کوالک  الفاصله رفتم جلو، گفتم؛ چی داری؟هم ب

 هروئین است(. ،کند. من هم مقداری خریدم. )منظور از دوامی

 کشیدی!گفتم: آخر تو که هروئین نمی

ای نبودم. ام؛ ولی روی مصرف دوا، حرفهگفت: در سابق چند باری کشیده

 شیدم.ک و بهرحال دوا را خریدم و بردم

 کار کردی؟گفتم: دیگر چ

 گفت: کمی هم تریاک خوردم.

 گفتم: آخرین بار، کی مصرف کردی؟

 روز قبل و تصمیم دارم به ترک خود ادامه بدهم. 7گفت: 
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 ی؟اهگفتم: در گذشته، چند بار ترک کرد

بار، که همیشه ناموفق بودم. حاال هم هی شل کن سفت کن دارم.  7گفت: 

 شوم.م ترک کنم؛ اما چه کنم حریف نمیخواهبا تمام وجود می

ه عمق فاجعه، نزدیکتر ـهای حـساب نشده، هر بار بگفتم: با این تـرک

ترسم به آخر خط و تزریق هم روی، میشوی و با شرایطی که پیش میمی

 برسی. باز سؤال کردم؛ تحصیالت شما چقدر است ؟

 گفت: دیپلم بازرگانی دارم.

حتماً غرق خواهی شد. قانون اول  ،ودت نکنیگفتم: اگر فکری به حال خ

ها فقط فکر کند و ساختار جسم را برایش را برایش گفتم و از او خواستم هفته

 :توصیح دادم. بعد از آن لبخندی روی لبانش دیدم. سر خود را تکان داد و گفت

 شود؟کی کتابت چاپ می

 گفتم: انشااهلل به زودی.

دد، بدون تفکر؛ آنچه هست، رو به گربا تفکر؛ ساختارها آغاز می 

 رود.زوال می
 

  10/16/50    یلوریلورس  

  ((00)تصویر شمارۀ )تصویر شمارۀ   ارسال و شرح تصاویرارسال و شرح تصاویر        
که ما  تصویر نیاز است 7ریزان، از آغاز زایش گیاهان )بهار( تا پایان برگ

تصاویر را برایتان ارسال خواهیم نمود. هر یک را در پایان هر  ،در طول ارتباط

خواهد بود؛  خودتان در کتاب، خواهید داشت. این نه برای زیبائی دوره از کار

 ، بسیار مفید است وه اثر آن تصاویر بر وجود اشخاصبلکه برای آن است ک

نمود، اثر  دیدن آن برای کسانی که با خود، پیمان کامالً خداوندی خواهند
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روشن مسیر را چون المپ برای او و یا آنان  ۀخواهد داشت تا ادام نیکوئی

 بنماید.

 انسانِ آلوده است.یک حیات تصویر درخت پوسیده؛  -3

یک انسان ِتزکیه و تصفیه شده  ها؛ تصویر تولد و حیات جدیدِجوانه -7

 است.

 جاده؛ راه دراز تا مقصد است. -4

ا ادامۀ ـای از انسان است که حیات را بقوی و شاداب؛ نمونه درختانِ -7

کند. سبز بودنِ محیط آن، درست به سوی آسمان و جنگل دنبال می راهِ

شماست که بد و بیراهه بوده است. این سبز  ۀحاکی از زندگی گذشت

 بودن و آن اسب، موضوع اختصاصی شما در گذشته است.

شدگان از میان نیروهای  تپه؛ مطالب گفته شده در مورد عموم آزاد -6

اهریمنی است. بعضی از دوستان هم در سفرهای اکتشافی در هند به 

 بودند که قابل استفاده برای آنها نیز هست و این تصاویر؛ مانند آن مبتال

 نتهای موزیک خواهند شد.

های ویران، شروع تصویر هم، ممکن خواهد شد. ما از خانه 7البته بیش از 

رسیم. شما زیبائی و طراوت رقصِ  نمائیم و در تکرار نت، به اولِ آن میمی

نمائید. از تخریب به ساختن ود تجسم میپرندگان در آسمان را حتماً در ذهن خ

 یک تصویر زیبا.

 ما باید برویم.

 بدورد.  
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 19/16/50 
روز از فصل زمستان، گذشته است. از  36روز از پایان سفر ما و  47اکنون 

حالِ نظر قوانین دین ما، ماه رمضان فرا رسیده است. ما پس از چندین سال در 

کامل. به عبارتی اکنون از آغاز سحر تا غروب  طورروزه گرفتن هستیم؛ اما نه ب

آفتاب، نباید هیچ غذا و آشامیدنی و دودی را بخوریم. برای من که بسیار عالی 

 است.

 

 

  19/16/50   سردارسردار  

  بهترین راهبهترین راه          
اید که سالم علیکم فرزندانمان، شکراً که خوب هستید و توان آن را یافته

یار وسیع در جسم و روح که توان خوبی رمضان را کامل نمائید. تغییراتِ بس

اند. با یافته، آغاز شده است و جسم و روحتان از خواب طوالنی بیدار شده

توانید با نظرِ خوب نگاه کنید و آگاهی و ادراک قوی، تمام جوانب امر را می

 اشکاالت و تمام موضوعات را خوب بفهمید؛ این بسیار عالی است.

ینده، نصیب شما خواهد شد، تأثیر عمیق، نهفته زیرا در بیدارشدن که در آ

 ،نمائیم. این مـوضوعاست. بـا هم به نـوعی در این مورد، رمـضان را اجرا می

از ببرید و افتاد تا شما به قدرت و توانائی جسمِ خویش پیبایست اتفاق میمی

کارِ  ببرید و برایآنچه بار الهی در ساختمان و عمارتِ بدن بکار برده است، پی

 خداوندِ تبارک، بهای بیشتری و بهتری پرداخت نمائید.

شما در آینده، با انجامِ صحیح کارهایتان و به ثمر رساندن هدفهای گذشته 

یمه تمام با هر قدم خواهید دانست که در طریقِ درست، ـوفیق در آن راهِ نـو ت
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دادن به  راه رفتن، چقدر آسان است. با توانائی و انجام فرایض الهی و گوش

 فرمانِ الهی، هر قدم؛ پا به عروج است و این پاداش ِ نیکوکاران راستین است.

تیجه؛ ـهترین راه، کوتاهترین راه است، در نـکنند؛ بهمۀ انسانها تصور می

روند که زودتـر به به درسـتی و یا به نـادرستی آن، تـفکر نـدارند. راهی را می

محتوا باقی ؛ مشقهایشان همیشه ناتمام و بیهای دنیا برسند. در نتیجهخواسته

دوباره بنویسند. باید بدانید که ما همه برای خدمت و  ماند و مجبورندمی

ایم. ابتدا؛ آموزش، سپس؛ خدمتِ درست، انجام بدهیم. آموزش پا به حیات نهاده

 در این راه، بسیار وقت الزم است.  

 وردن نیست.غذای نیمه پخته و یا به عبارتی خام؛ قابل خ

در انجام فرامین الهی باید بسیار دقت کنیم تا بهترین کار؛ همان باشد که 

 خداوند خواسته است توسط انسان به انجام برسد.

ام آن، موجب نیکبختی بسیار برای شما شروع رمضان و تمام ایّ انشااهلل

 باشد و به هدفهای خود برسید والسالم.

دل شما را گوش بدهیم و فقط بعضی وقتها ما دوست داریم سخنان 

 سخنگو نباشیم؛ اگر حرفی دارید، بزنید.

را صرف ما نمودید؛ با  نگهبان: من چه بگویم. شما بسیار زیاد، وقت خود

 قادر به سپاسگزاری نیستم. هیچ بیانی

تواند سردار: الزم است بگوئیم که برای فرمان؛ هیچ موضوعی زیاد نمی

دهند که برای یک فرد برای خودتان آموزش نمی شما را فقط باشد؛ خاصّه اینکه

 باشد.

اند که استادی بشوید برای خود و بیت خود و برای شما را فرمانی داده

 هـهت سـمین جـمند بشوند. به ههرهـاز این موضوع، ب ه باید بیایند وـسانی کـک
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 دارید.در بیت خودتان مهم است و اولویت دارد بر آنچه دریافت می مطلب،

 .ما را سنجیدند و مهر تائید دادندش

 اول: کالم اهلل را به جهت آن که گفتیم، دریافت بدارید؛ یعنی بشکافید.

 دوم: در طریق علم، کوتاهی ننمائید.

های سوم: اصوات را ارج بنهید، یعنی همان موسیقی که توسط آن به پایه

 اصوات الهی، پی ببرید.

اص باید نشان دهید و اخالق این را در خاندان و بیت خود به طور خ

 درستی را در آنها تقویت نمائید تا انسانها با افکار نیکو، پایدار بشوند.

 دار است.موسیقی، صوتِ بسیار معنی

شود که در آنجا خبرهای بسیار کند به جائی خوانده میاحساس می انسان،

دانم نمی یت دارد و مانند معنایش است،داند کجاست. جذابّاست؛ اما هیچ نمی

 بینی.چطوری بیان کنم. خوب است. هستی را در آن می

 خداحافظ.

 

 

 15/16/50 
گذرد. ما سرما روز از پایان سفر ما می 43روز از زمستان و  74اکنون 

خوردیم و اگر هم ایم، در گذشته به دلیل استفاده از مواد، کمتر سرما میخورده

 شدیم. سرما می خوردیم، کمتر متوجه آن می
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  15/16/50    سیلورسیلور  

  اشتباه کودکاشتباه کودک                    
 ا برای خوردن نداشتید، سرماذغ چون شما ما همه خوب هستیم و

هایی اشاره . ما ناراحت شدیم. ما برای اطالع شما به موضوع و مسئلهخوردید

گوئیم؛ چون شما ناخوش برای انجام هر کدام با فرمان برای شما می ،نمائیممی

م با شما صحبت داریم. این بار برای اولین شکل است. پس از هستید، ما هم ک

اینکه جلد کـتاب آماده شد، ما بـرای اینکه برای یک عده از انـسانهای گرفتار 

باشد، در درجه اول؛ باید تصاویر آن، مغناطیس را در آنها به وجود بیاورد تا می

توانستید طعاً نمیجذبِ مطالب بشوند؛ اگر خویش را به یک دورۀ قبل ببرید؛ ق

خود را جای یکی از  ،یک روز بدون مواد مخدر، بسر ببرید. در همین شرایط

که به مناظر « بیمار مواد مخدر»خوانندگان این کتاب قرار بدهید. به چشمانِ 

 است، نگاه کنید. کشیده شده

 شوید؟نمی دانم آیا منظور مرا متوجه می

ا این است که خود را جای آن شویم، منظور شمنگهبان: آری متوجه می

 شخص بیمار قرار بدهیم و با تفکر و شرایط او، به موضوع نگاه کنیم.

 گویند؛لیدی جونز می :استاد

اگر به یک کودکِ کم سن و سال که اشتباه کرده است، بگویید هیچوقت 

شود و ممکن است تواند این اشتباهِ انجام شده را جبران نماید، ناامید مینمی

 عدم اعتماد و نوعی بیماری روحی بشود. دچار

دانید؛ شخص مورد نظر ما همان کودک است. باید بگوئید که جبران می

 ابتدا ما با شورای کنگره تصمیم گرفتیم که به کودک ،گردد و به همین سببمی

 تواند عکس آنرا انجامبگوئیم اشتباه بزرگی کرده است؛ اما در کنار این خطا، می
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 زرگترین کار که هیچکس تاکنون راهش را نیافته است.دهد؛ یعنی ب

بندان و جادۀ بسیار پر برف بود و مانند تصویر اول؛ همان کوههای یخ

نمود. آن ماشین از پرِ ش داشت، از طرفی عظیم؛ اما مخوف میشالماس، درخ

 رفت.یک عقاب هم سبک تر بود؛ اما با سرعت و بدون کنترل می

، توافق دارید. ماشین؛ زیبا و خطرناک است و شکوهِ شما حتماً در این باره

خواهد پرواز را نماید. و آنکس که میانجام، عظمت را در انسان، بیدار می

رود. امید است تصویر زیبائی بیاموزد با پاهایی چون رقصندگان باله به جلو می

 بشود.

سان؛ مقام انسانی خود را در جایی، جا گذاشته است و خود؛ ـان

 .این آگاه نیست. آن مکان را باید بیابدبر 

 بدرود. ما باید برویم.

 

 16/11/50 
 ۀروز مانده که به نیمۀ زمستان برسیم. قبالً گفته شده بود که نیم 6اکنون 

 ندازهای طبیعت است.ازمستان؛ آغاز بارگیری در بار

قدرت را به  ،زمستان با برف و باران و رعد و برق ۀبه عبارت دیگر؛ نیم

کند. در بهار؛ ن داده است و زمین را برای حیات و تولدی دیگر، آماده میزمی

نمایند و همچنین حیوانات. همین اتفاقات گیاهان، دوباره حیات خود را آغاز می

 ایم.دهد که هنوز از نظر علمی به آن نرسیدهرخ می هم در کالبد و یا جسم ما

ریمن، رهائی یافته و بیماری که از دام وحشتناک و خوفناک اه ،اکنون

درحالِ گرفتن انرژی الزم از فصل زمستان است؛ بدون شک، کارهای عقب 

ماندۀ زیادی دارد. باید به زندگی خود، سروسامانی بدهد؛ حق و حقوقی که از 
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اند، بایستی پس استفاده نمودهدست داده و دیگران در اثر ناتوانی او از آن سوء

 بگیرد.

ای بیمار مواد مخدر، بسیار وجود دارد که باید بر از این قبیل مشکالت

آماده نماید تا حق و حقوق از دست رفتۀ خود را پس  ،خود را برای مبارزه

درجه زیر صفر عبور کرده، اکنون توانسته  58 ۀبگیرد. قدمِ اول؛ کسی که از منطق

است خودش را پس بگیرد و پس گرفتنِ خودش به قول سردار؛ مثل آن است 

مثل  ،یانوس، عبور نماید و پایش خیس نشود، حل مشکالتی از این قبیلکه از اق

 باشد.عبور کردن از یک جوی ِ آب می

ها را آموخته و اکنون خود یک چون در طول این سفر، تجربۀ تاریکی

خوانیم؛ مربوط به ایجاد نقطۀ تفکر و آموزگار است. مطالبی که از این پس می

قوقِ از دست رفته و راه و روش ِدرست زندگی گیری همین حاندیشه، برای پس

 کردن است.

 ،شود و یا مورد خطابگویم؛ این مطالب برای شخصی گفته میباز هم می

 درجه زیر صفر، عبور کرده است. 58شخصی است که از منطقۀ 

، اولین 38/33/45حاال ماه مبارک رمضان به پایان رسیده و طبق قوانین ما 

 گیریم.رمضان، روز عید فطر است و ما جشن میماه  نروز پس از پایا

 

  16/11/50   سردارسردار  

  حکم قاضیحکم قاضی                      
 سردار: سالم برعبادت کنندگان ماه رمضان.

 اهل بیت، مبارک باشد. رعید فطر ب

 هر طلوع خورشید، شما ابگوئیم و آرزو داریم ما عید را به شما تبریک می



261 

 

 قدمی به اهلل نزدیک شوید.

 نمائیم.تشکر می ما هم قبالً

ارزش بدهیم و در راه آن  ،امید بر این باشد که به حیات، در هر لحظه

بکوشیم. ما هم همه خوب هستیم و در شادمانی بندگان در راه حق تعالی 

کنیم باشیم. برای هدایت در راه خداوند تبارک و تعالی، راه جویی میشریک می

ت پاسخ به سؤاالت کسانی که در طلبیم؛ همینطور به جهو سعادت آنان را می

 این باره، بسیار در اندیشه هستند.

انشااهلل به حکم پروردگار ِعالم در صیقل نمودن خود، همچنان با نیروی 

خدایی، در راه به سوی عالمِ نور در تجلّی باشید. ما هم خواستار ادامۀ راههای 

گیرید و با ر میخوب و بدون بند برای شما هستیم. در نیمۀ اولِ زمستان قرا

نظیر بود و به قولی؛ تولد اندیشۀ بسیار تازه و عظیم که در عالمِ حیاتِ شما بی

اید، قدر و عظمت آنرا بدانید و نگهبانِ جسم و جان دوباره در همین حیات شده

ای از شود با آن به هر گوشهباشید. این از عقل سالم و تفکر درست است که می

 مشکل، باز آمد. جهانِ حال، رفت و بدون

انشااهلل در شرف انجام کارهای عقب مانده، توفیق حاصل نمائید و برای 

یکِ یک زندگی بدون هیچگونه ترس و خوفی، خود را مهیا نمایید و یک

هر پایان بگذارید. خوب فکر نمائید و برای هر عملی به مشکالت را حل و مُ

ابتدا خواست خداوند باشد و  خواهیم کهانجامِ کامل آن بیندیشید. ما آنرا می

فـرمان و سپس در راسـتای خواست شما. ما بـرای هر عـمل، خود را مجهز 

نمودیم؛ اما بعضی وقتها زمان، ما را نمائیم و در گذشته هم همین عمل را میمی

 برد.بدون تفکر، پیش می
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اید. حرکتِ بسیار بجای شما، اما شما زمان کافی به جهت رفع آنها داشته

خود به جای بسیاری افراد  کند. اکنوننمائید، تعیین میسرنوشت آنچه می

هستید. همانگونه که گفته شد؛ شما در مقام وکیل، کـار خود را بهتر به انجام 

 رسانید.می

خواست قلبی شما در مورد هدایت، انجام پذیر است. انشااهلل توفیقِ الزم 

طالب، رسیدگی کنید. در مورد مبذول بشود تا با افکاری آسوده به بعضی م

ای، اوراق آنرا به ثبت نوشتارها هم بایستی؛ متخصصین امر و راهنمایان حرفه

شود استفاده برسانند. در خصوص مطالبِ کتاب، راوی مستند باشید و از فعل می

 شود در چاپهای بعدی، نحوۀ بیان ِمطالب را اندکی عوض کرد.نمود. می

بزرگ جلوه  ،حیات قاضی به واقعیت همیشه در حال ،کمـر حـاث

 نماید  نمی

اگر ما در زمان و مکان دیگری، بیان مطلب نمائیم؛ اثر بسیار درخشان  اما

مطالب آن را  ،دارد. یک مثال بسیار مشخص؛ اگر شما شخصی را ندیده باشید

 نماید.اب نمیچندان جذّ ،خوانید؛ اما اگر خودش برایتان بگویدبسیار خوب می

 و واقعی بودن است.  ،عکس و تصویر :مانند

 خداحافظ.

 

 15/11/50 
ای از ایم و این مقطع، مقطع بسیار سازندهاکنون به آغاز نیمۀ زمستان رسیده

ریزی و افکار و اندیشۀ ماست و دنبال همان حقوق از دست رفته و نظر برنامه

 سازندگی برای آینده و اوقات تلف شدۀ خود هستیم.
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  15/11/50   ورورسیلسیل  

  های حمالهای حمالکشتیکشتی
بندی و های حمال، باید بدانید که در طبقهاکنون با رسیدن کشتیاستاد: 

 زاز باراندا ؛تقسیم، چگونه جایگزینی را در آن بـه انجام برسانید. آغاز حرکت

شود و این به قول دوست ارجمند ما، آقای لوئی؛ اندوه بزرگی است. شروع می

ا و انواع ویروسها، شناخته و پنهان است. حتماً این نکته برای میکروبها و انگله

 نمائید.مقصود ما را خوب تا آن درجۀ الزم، درک و لمس می

نگهبان: آری )البته یک گروه از میکروبها کسانی هستند که با سوءاستفاده،  

های گیرند و شخصِ بیمارِ مواد مخدر را به گونهآلود، ماهی میاز آب گل

اش نمایند و یک برچسب مـعتاد بر پیـشانیچپاول می دوشند و یامختلف می

 کوبند(.می

: بایستی در دو جهتِ کامالً مجزا و متفاوت به نبرد برخیزید و تا استاد

پایانِ این دو با تمام دوگانگی؛ اما با وجه اشتراک بسیار نزدیک، نبرد نمائید و تا 

 کوچکترین کار شماست.آغاز بارگیری در فصل گرما به نقطۀ اتمام برسید. این 

با شروع فصل تازه، هر قدم به آنچه در راستای آسمان و آسمانی است 

 ،گردد. خیرگوئیم سخت و دشوارتر میشود؛ البته نمیمسئولیت شما بیشتر می

یابند. سفر در حیات خویش، نیاز می ۀاینطور تصور ننمائید؛ بلکه به شما در ادام

دیدند، شما یک تحصیل کردۀ دور از خدا میحتی آنانی که روزی شما را فقط 

ای در آنها ایجاد خواهید با نفوذ کالم خداوندی، افکار و عقاید بسیار متهورانه

 نمود.
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بینید که در انجام کارهایی مانند اینها؛ قسمت اول، چندان مشکل پس می

رود و پیش می ورت گروهی است وتحقیق هم بـا گروهنیستند. کارها به ص

شروع  ،زمستان ۀکتاب، سومین تصویر از نیم ۀکار کتاب، فصل و یا صحنانجام 

 گردد.ها، صحنه تعویض میشود. با شکوفهمی

 و به هم ریختن شهر وجود، در فصل تابستان است.

 در برگ ریزان.، و نظم و انضباط

 و تکرار نت دو، از آغاز زمستان ِ نوین است.

 مرگ ویروسها و میکروبها. ،شکوه کتاب

 های سرخ و سفید، پرواز روح به آسمان است.شکوفه و

 گیرند.پنگوئنها آرام می

شوند و آنگاه های آسمانی میو دریا و آسمان و دشت؛ پوشیده از رقصنده

 شود.روح ناآرام، خواستار رهایی می

 بلکه دیدار معشوق است. ،نه از خالصی

ربایی، انسان را به گردد و آنگاه انوار الهی چون آهنشکاف تنگ، بازتر می

 کشاند.سوی سماء می

 بدرود.

گذرد و این درست مثل حالِ روز از پایان سفر ما می 46اکنون تقریباً 

شود و دور بیدار می ،شخصی است که تاکنون خواب بوده و یکمرتبه از خواب

شود که چرا سالها این همه حق و کند و متعجب میو اطراف خود را نگاه می

ای به آن نکرده است؛ البته چون سفر، ا از دست داده و توجهحقوق خود ر

بوده است، دیگر هیچگونه احساس خماری و یا احتمال بازگشت،  آمیزموفقیت

 وجود ندارد و به همین دلیل، شخص، سالم با افکار سالم است.
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برای تفکیکِ مقداری  ن در یکی از شهرستانها به یک نفرم :برای مثال

لت دادم و او با سوء استفادۀ کامل، هر چه را فروخت پولش را جزئی زمین، وکا

تبلیغ  رفت،اش کرد. هر کجا که مینداد و مقداری از این زمینها را به نام خانواده

کرد که تو هروئینی هستی و من کرد که من معتاد هستم و مرتب تهدید میمی

تم و چون اکنون درگیری را نداش ۀهم با افکار و اندیشۀ افیونی خود، حوصل

ام به قصد دارم حق و حقوق از دست رفتۀ خود را باز پس گیرم، تصمیم گرفته

دان است و با سوءاستفاده از قانون و سفر بروم؛ الـبته طرف ما خود، قـانون

کند یا به عبارتی؛ کاری کرده است که دست های قانونی، مرا بایکوت میکلک

رای این کار عازم سفر هستم، برای چیز، بند نباشد. چون ب من به هیچ

خدمت سردار شرفیاب شدم. این ماجرا؛ باز الگوئی است برای شما  ،خداحافظی

و ثابت  و حقوق از دست رفتۀ شما، که باید پس بگیرید تا انسان کاملی بشوید

 سالم. ۀاز نظر افکار و اندیش نمایید که قدرتمند هستید،

 

  سردارسردار     1/11/50  

  حقحق  ۀۀاسلحاسلح          
 گیرد.در آخرِ امر، امرِ اول انجام میردار: س

 با تمام قدرت و توانائیِ عقل خود، آغاز به انجام نمائید.

روید. بر آنها در میان قوم و خویش خود می روید،شما که به کوفه نمی

تکلیف است که در تمام مراحل به شما کمک و یاری بدهند و در ستون شما 

 باشند.
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طلبید و به جهت اجرای دیم و هستیم. شما حق را میاما ما به دنبال حق بو

 روید؛ پس خوف به خود راه ندهید.حق می

شما توان دارید، اسلحه هم دارید؛ اما موضوعی که بر آن اشراف نداشتید، 

شما؛ قدرت و توان در بیان حقِ شماست، گلولۀ  ۀبکار بردن اسلحه بود. اسلح

همان سخنی است که از دهان، خارج شود؛ بلکه آن از لولۀ تفنگ، جاری نمی

حق و ناحق بودن در شما  ۀگردد. و آن به این معنی است که قضاوت دربارمی

ت گرفته است و این را خوب بدانید که انفجار یک گلوله، آدم را به هالکت قوّ

شود، گلولۀ شما در انفجار، حالت را در ادامه قرار رساند؛ اما کار او تمام میمی

 نماید.شخص در حال حیات، نبودن و نیستی را به کَراّت تجربه میدهد و می

اید. به عبارتی به شما شوید؟ پس در خود این توان را یافتهآیا متوجه می

د و بندها را از هم بدرید و حق را جاری یاند. پس با عقل جلو بروعطا نموده

 شود.نمائید که هر قدر هم کوچک باشد، احیای دوباره می

وقات خود به خوبی بهره ببرید و وقت را در اجرای امور، بجای خود، از ا

نیکو بکار گیرید و انشااهلل در کل امورات مالیه، توفیق حاصل نمائید. جنگ و 

برد در ضمیر خواب، بین آنچه در شما بوده و هست، در غیر خواب هم ـن

 دانید.پذیر است. خود شما هم خوب میانجام

 گوید:که میستور دَبه قول دین

ما که درخت خرما نداشتیم به آن صورت که از آن باال برویم؛ اما در 

 پناه ببریم. فتیم که بعضی وقتها به درخت خرمااسارت و در فرار، یاد گر

 هم در باال بود، هم در آنجا اطعمه هم بود.
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آموزش اجباری  موضوع باالرفتن از آنگونه درختهادر  ،پس به دو جهت

شما هم آموزش خویش را با فرمان، در اختیار گرفتید و به درجۀ دیدیم. حال 

 قضاوت حق و ناحق هم نائل گردیدید.

 با قاضی و حاکم برابر است. ،پس تالشِ یافتنِ انجام و عمل در شما 

 حق یارتان باشد.

 ما باید برویم.

 گویند که پس از کُشتیِ دو بدو، دیدارِ حریفِ فاتح، واجب است.ایشان می

 خویش، بیگانه باشد شِخوی

 شتن نداندیاگر خویش را خو
 .با بیگانه به از خویشتن باشید

 به یاد خدا باشید و کالم حق را بجا و در جا، عمل نمایید.

 زند.سالح؛ هر چه باشد؛ اگر بکار نبرید، زنگ می

 خاصّه، کالم باشد.

 خداحافظ.

 

 

 

  قانون دوازدهمقانون دوازدهم::  

  ""شودشوددر آخر امر؛ امرِ اول اجراء میدر آخر امر؛ امرِ اول اجراء می""
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این یک قانون کلی و اساسی است که ما در تمام امور حیات خود، از این 

 بندیم.دانیم و بکار میکنیم و آن را میقانون استفاده می

 برای مثال:

 اگر امرِ اول ما تولید گندم باشد؛ گندم ما، کی بدست خواهد آمد؟

یاریِ اه بعد از کاشت، مراقبت و آبم 3حدود  :حتماً در پاسخ خواهید گفت

 ."در آخر کار"مداوم؛ و به سخن دیگر؛

آخرِ امر، و یا اینکه امرِ اول یا خواست اولیۀ ما، ساختن خانۀ  اگر یاو 

ما در چه مدت،  ۀگردیم و یا خانمسکونی باشد؛ کی به هدف خود نائل می

 برداری باشد؟ساخته خواهد شد تا قابل بهره

مانی، کامالً به اتمام موقعی که عملیات ساخت :بدون شک خواهید گفت

در آخر امر، امرِ اول، اجرا  :گوئیمبرسد؛ یعنی در آخرِ کار یا آخرِ امر؛ بنابراین می

 شود.می

اعتیاد داریم؛ حاال خواه افیون باشد و یا  )درمان( اکنون که ما قصد ترک

نباید انتظار داشته باشیم که هر زمان اقدام به  ،الکل و یا هر کار و مواد دیگری

کردیم، بالفاصله روز بعد به نتیجه برسیم؛ بلکه باید بدانیم و صبر  )درمان( ترک

کنیم تا زمانِ الزم با تالش وکوشش و مراقبت ما طی گردد و در صبرکردن هم 

 صبری نکنیم.بی

های زندگی خود، این جالب اینجاست؛ ما در تمام کارها و برنامه ۀنکت

 نـاعـتیاد، ای ۀکنیم؛ اما در مـورد مسئلاجرا میدانیم و بطور طبیعی، قـانون را می

 گیریم.انون را در نظر نمیق

 چرا؟
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زیرا به علت عدم آگاهی از ساختارهای جسم خود، به این قانون، بهای 

 ایم.چندانی نداده

 ۀسال، مخدرهایی از خانواد 6شما که مثالً بیش از  :حااال اگر کسی بگوید

اید و بعضی از ساختارهای جسم را منهدم کردهتریاک را بطور مداوم استفاده 

دهم و بهبودی حاصل خواهید روز، شما را ترک می 78ظرف مدت  ،ایدنموده

کنم که جنین در شکم من کاری می :کسی بگوید کهدرست مثل این است  ،نمود

، بدنیا زریروز، کامل شود و مادر؛ یک پسر یا دختر کاکل 78مادر، ظرف مدت 

 به مدرسه برود. ماهگی هم 4ر بیاورد که د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قانون سیزدهمقانون سیزدهم::  

  خویشِ خویش، بیگانه باشدخویشِ خویش، بیگانه باشد""
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  ""اگر خویش را خویشتن ندانداگر خویش را خویشتن نداند

 نماید؛در این قانون برای ما طرح می

برای  ،مثل خودش نداند ،اگر انسانی؛ قوم و خویشاوند خود را با هر نسبت

اگر بینِ پدر،  :اب گفته شدالبته در صفحات اولِ کت .ای بیش نیستما بیگانه

مادر، فرزند، همسر، برادر، خواهر و غیره، پیوند محبت برقرار نباشد، آنها جز 

 یک سری الفاظ و یک سری ظروف تهی، چیز دیگری نیستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خودکشی 
 :گفتای بود. او میدیروز با شخصی برخورد کردم که هنرمند بسیار ارزنده

ام و تا امروز، سه شبانه روز است که که ترک نموده حدود شش ماه است
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گردم. دوست دیگر من ام واقعاً خودکشی نمایم، دنبال وسیله میتصمیم گرفته

ساختار جسم شما در طول مدت اعتیاد به هم  :برای او شرح داد و به او گفت

کنند. برای های جسم شما، مواد مختلف را تولید نمیریخته است و کارخانه

اید باید مین است که در حال تعادل نیستید؛ اما شما که شش ماه صبر کردهه

او  .های جسم شما به تعادل برسدحداقل، شش ماه دیگر هم صبر کنید تا سیستم

موضوع اعتیاد را برای وی کامالً شرح داد و من شاهد خوشحالی و لبخند 

 شخص بودم.

ی در یک کویر بدون در اینجا مسئله، خیلی ساده است. فرض کنید شخص

از تشنگی در حال مرگ است. حال اگر شخصی به این تشنۀ در  ،آب و علف

کیلومتری اینجا چشمه آبی است، شخصِ در حال موت،  6حال مرگ بگوید؛ در 

رساند؛ اما اگر گیرد و هر طور شده خودش را به آب مییکمرتبه انرژی می

نفس خود یند، دیگر اعتمادبهشخص، هرچه دیده، سراب بوده و باز هم سراب بب

را هم از دست خواهد داد و جان به جان آفرین تسلیم خواهد نمود. دیشب با 

د ترک ردر مو :کردم و او مثال جالبی برای من زد. او گفتپسرم صحبت می

گردند؛ درست مثل شخصی که شکال میاعتیاد، اشخاص در جای دیگری دنبال اِ

دور  ،موتور ماشین ،دهدال گاز را فشار میپشت اتومبیل نشسته و هر چه پد

کند. آن شخص کند؛ ولی ماشین از جای خودش، حرکت نمیگیرد، صدا میمی

بابا جان، من که کارم درست است، کفش، شلوار و پیراهن خود را  :گویدمی

کند. درحقیقت؛ ام، پس چرا ماشین حرکت نمیام، صبح، مسواک هم زدهپوشیده

نه در لباس پوشیدن خودش. کافی  ،اشکال در اتومبییل بگرددشخص باید دنبال 

 است دنبال اشکال در اتومبیل بگردد تا آنرا پیدا نماید، مثالً باید دنده را جا بزند.
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در مورد اعتیاد هم همین مسئله، صادق است. شخص و یا سایر اشخاص، 

ند که جسم نمایند و توجه ندارجستجو می و روان بیشتر فقط مسئله را در روح

 دچار مشکل است. هم

توانیم راجع به بعداً می ،تعادل برسانیم تالبته موقعی که جسم را به حال

 سخن بگوئیم. روان هم

 در مرحلۀ نخست؛ باید تمام نیروها بکار گرفته شود تا جسم، ترمیم شود.

یاد خاطرات گذشتۀ خودم انداخت. در آن ه امروز این دوست عزیز، مرا ب

خواستم به زندگی من، پایان خواست بمیرم و از خدا میاد دوم؛ دلم میترکِ اعتی

 دهد.

 

 0/1/55 
ه شهر زاهدان رفتم و حدود یک در سفر بودم. برا ماه  تقریباً تمام اسفند

به کارهای عقب افتادۀ خود، سرو سامانی دادم تا بتوانم و در آنجا بودم  ماه

یم را انجام دادم و روز اول فرودین حقوق از دست رفتۀ خودم را بازیابم. کارها

ای ود و حیات گیاهان هم جان تازهـآغاز شده ب ،به تهران بازگشتم. سال نو

توان فصل زایش طبیعت، نامگذاری گرفته بود. در حقیقت؛ فصل بهار را می

 باشد.تأثیر نمیقطعاً در ساختار جسم و جانِ حیوانات و انسان هم، بیکه نمود 

ر، یک فرق اساسیِ دیگر هم با سفرهای قبلی من داشت بهرحال این سف

 باشم تا کسیای پنهان کردم گوشهوآن این بود که؛ در گذشته، همیشه سعی می

مرا نبیند و همیشه در فرودگاه، هنگام بازرسی کلی مشکل داشتم. شخصی که 

تر شد مرا بیشبرد و این باعث میفوری پی به اعتیاد من می ،کردمرا بازرسی می

 داد.از افراد معمولی، بازرسی نمایند. این موضوع، مرا رنج می
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م بودم؛ حتی هنگام بازرسی، از من کامالً سر بلند و مصمّ ،اما در این سفر

هیچ سؤالی هم نشد. آخر در گذشته، آنقدر مواد بدنم زیاد بود که خود به خود 

ه بوق زدنِ ـع بدیدم، مواد درون بدنم شروهر وقت، مأمور مواد مخدر را می

رحال پس از بازگشت به خانواده، چند کرد. بهکرد و همه را آگاه میپیاپی می

دین، برای عرض تبریک،  خدمت رروزی به کارهایم رسیدم و در روز ششم فرو

 سردار، شرفیاب شدم.

 

  0/1/55    سردارسردار  

  تولدها شبیه هم هستندتولدها شبیه هم هستند            
 بارک باشد.فصل زنده شدن و بیدار شدن بر جهان بشریت، م

 بر خانواده و بیت شما، مبارک

کنیم شما، تشویقتان می ۀگوئیم به سبب آغاز دوباره و احیای دوبارباز می

تا به وظایف خود آشنا شوید و ارتباط محکمی با ما برقرار نمایید. امید که 

بارگیری به نـحو احسن، انجام بگیرد. ایـن نکته؛ هم شما و کتابتان را شامل 

گردد. دربارۀ احیای حقوق انسانی هم هم امور مالی شما مشمول آن می شود،می

دانی در کالم اهلل، چگونه توضیح کامل مبذول فرموده است و نیاز که حتماً می

به تفسیر،  ءانجام کل امورات زمین و سما ۀبه تکرار دوباره نیست. کالم اهلل دربار

متعدد نشوید. انجام راه حیات، دچار مشکالت  ۀدهد تا در ادامتوضیح می

کند و انوار الهی؛ چشم دل را درست و کامل، انسان را به انوار الهی نزدیک می

طور هرۀ واقعی خود را در تصویر ذهن بگشاید و با دید وسیع جهانها، چمی

توان غیر از صراط مستقیم، راه دیگری را نماید. آنگاه؛ دیگر نمیکامل، حک می
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گوئیم؛ در انجام عمل، دقت نمائید. به کار خود د که چه میدانیپیمود. حتماً می

سرعت بدهید تا به امورات دیگر هم برسید. هدف ما گفتن این مسائل و تسریع 

یابید که در در ثبات به مسائل دیگری دست می تا به ثبات برسید و ،آن است

 انتظار شماست.

 یابند.گیری، معنا میاصوات؛ مانند حس و نور در شکل

 گردد.و در معنا؛ مفهوم خواستِ انسان، متولد می

 تولدها شبیه هستند.

نمائیم. اما در جزئیات؛ تفاوتهای عظیمی دارند که موارد آنها را مشاهده می

مشهود  ،فقط در اندامِ ساختار بشر نیست؛ بلکه در کل موجودیت ،این موضوع

 باشد.می

و نور؛ صور  شکل و شمایل جسم؛ صور ظاهری هستند وحس و صوت

 شوند.پنهان، محسوب می

خواهد از صوت، یک لباس زیبا بیابد و بر تنِ که می این به حس انسان

مانند عطر خـوشبو به اطراف پراکنده نماید، مربوط  آن را ،ذهـن کند و ذهن

توانید در ژرفای می ،کنید. در هر زمینۀ فکریشود. مفهوم حرفها را حس میمی

توانید های الهی، مفهوم واقعی را دریافت کنید. حتی مین آیهآن فرو بروید و چو

ها، مفهوم خواستِ ابعاد را پس از دریافت داخل و خارج حلقه ،از طریق صوت

 به خوبی درک کنید.

 خداحافظ.    پیش بروید. ،امورۀ انشااهلل در هم

را نوروز گذرد ومن اکثر روزهای تعطیالت روز از فصل بهار می 37امروز 

 که ای بازنویسی نمایمآنها را به گونهام تامنظم کردن یادداشتهای خود پرداخته به

 به مطالب مستند، گزندی وارد نشود. 
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  11/1/55    سیلورسیلور  

  ((55)تصویر شمارۀ)تصویر شمارۀ  ارسال و شرح تصویر عبور دومارسال و شرح تصویر عبور دوم                          
طلوع یا تابش شدید خورشید بر روی برفها در ادامۀ راه و انعکاس استاد: 

ت نور؛ سنبل دشواریِ راه است. اتومبیل ر چهرۀ انسان و تحمل ننمودن شدّآن ب
 دهد.در کنار پرتگاه به راه خود به سختی ادامه می

شود؛ چرخ جلو سمت راست از ، اتومبیل منحرف میاثر تابش درنگهبان: 
شود و خراب می ،کند و زیر چرخ عقب سمت راست، جادهپرتگاه عبور می ۀلب

کند، سنگها و خاکها و قطعات یخ ه، زیر چرخ اتومبیل، ریزش میآن قسمت جاد
 کنند.ه، سقوط میو برف به اعماق درّ

در پس از تغییر جسم، با حرکتی که  وکند ما اتومبیل، عبور میاستاد: ا
ابش شدید نور، قدری از ت ادامه شود، درک گذاشته میتصویر به چشمها عین

گردد. این دومین تصویرِ ادامه است. بل تحمل میشود و برای انسان، قاکاسته می
د کل طبیعت برهمه مبارک باشد. ما برای شما گیریم و تولّتولدها را جشن می

 بینیم.حرکتهای بسیار بلند و با کاوش دقیق، پیشِ رو می

 تا تماس بعدی، 
 بدرود.
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 ۀشرح مختصر از دومین تصویر عبور از منطق .... 

دومین تصویر عبور ما از منطقۀ سردسیر است که این تصویر در حقیقت؛ 

 اوضاع و احوال ما را در اوائل بهار و یا دو ماه پس از آغاز سـفر، بیان می نماید.

باشد همانطور که گفتیم؛ در این تصویر، اتومبیل نشانۀ برون یا جسم ما می

 و رانندۀ اتومبیل، نشانۀ درون یا روان ماست.

اری نیروهای درون، یا باالرفتن عقل و ایمان تابش خورشید؛ نشانۀ بید

 شخص است.

 )ایمان یعنی تجلی نور خداوند در انسان(
در این جادۀ خطرآفرین؛ با بیدار شدن نیروهای درونی، شخص به وخامت  

خـواهد دست به حـرکت سـریع بـزند؛ شود و میاوضـاع خود، کمی آگاه می

قطع نماید؛ اما چون وضعیت اتومبیل، به عبارت دیگر، به سرعت، مواد مخدر را 

شود مناسب نیست و جاده هم بسیار لغزنده است، بالفاصله اتومبیل، منحرف می

ه سقوط نماید. )یعنی برگشت به اعتیادِ دوباره(. شخص خواهد به اعماق درّو می

 کند و به آرامی به راه خودش ادامه می دهد.  خود را جمع و جور می
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 15/1/55 
گذرد. تصمیم گرفتم برای حسن ختام روز از فصل زایش می 34 روز،ام

استادانی که  ۀکتاب و خداحافظی از همسفران، دوستان، کنگره و همچنین از بقی

ای برای در این مهم، راهگشای ما بودند، بخواهم هر کدام سخنی یا خطابه

 همسفران آینده، ایراد بفرمایند.

احافظی؛ اما در حقیقت، هیچ خداحافظی ل ایـنکه گفتـم خد؛ مثـتهـالب

تواند تا ابد باشد؛ چون پایان هر نقطه، سر آغاز خط دیگری است. اگر شما نمی

به امید خداوند و ارادۀ راسخ خود، این سفر را با موفقیت به پایان برسانید، دیگر 

هیچوقت بین ما و شما خداحافظی وجود ندارد و پیوند محبت؛ ما و شما را به 

نماید، خواه ما در این حلقه از آفرینش باشیم و خواه هر کجای وصل میهم 

گنجد؛ باید تعمق دیگر. وقتی ما را صدا بزنید نزد شما هستیم و این در فکر نمی

 بنمائید.

 زین دو هزاران من و ما، این چه منم نه من منم

 عـربـده رادسـت منـه بـر دهنـم، گـوش بـده                                  

 

  15/1/55   سیلورسیلور  

  آتش ویرانگر آتش ویرانگر                           
های آخر باشیم و از این که به صفحهما همه اعضای کنگره، خوب می

دهیم که همان کار را انجام می ما بسیار خشنود هستیم و تقریباً رسید،کتاب می
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 ،باقی بماند ،کاست در آرشیوبدون کم و  کنید. تا این یک نسخه همشما می

سخن از خطابه نمودید.  .بررسی و شاید مورد استفادۀ گستردهبحث و جهت 

اینچنین نوشته بشود. همانطور که  ،ممکن است الزم باشد که در جائی از کتاب

گوید؛ بیایید این آتش ویرانگر را مهار کنیم و آتش را تبدیل به کتاب آسمانی می

با نمایش بهترین رنگها  بزرگترین پرنده نمائیم که سرعت صوت و سرعت نور

ایم. به جهت را همراه داشته باشد تا به مکانی برسیم که از آنجا انشعاب یافته

خواهد نه آتشی که همه چیز را ویران نماید و فرمان، نوری باشیم که خداوند می

 آتش. ۀنمایش نور از شعل

 

  15/1/55     سیلورسیلور  

    ((88مارۀ مارۀ ۀ ... )تصویر شۀ ... )تصویر شسومین تصویر عبور از منطقسومین تصویر عبور از منطق            
در امتداد، به آب و گِل و منطقۀ سخت و  ؛صویر عبورومین تساستاد: 

 رسد که ریزش کوه، توأم با بهمن؛ اما برفِ کمسنگی می

 ومسیر یخ و گِل، بسیار چسبناک است.

خاک است و کمتر به رنـگ اصلی تـوجه  ومبیل؛ کامالً به رنگ گِل وـات

 صورت گِل و سنگ و ناهموار است.اما به  ،شود. جاده؛ همچنان خطرناکمی

 درخت و کوه؛ حالت بینِ مرده و خاک است.

 آید.کامالً مشهود به نظر می ،این در تصویر

دهیم که این کتاب؛ بهترین ما با کمال خوشحالی به شما اطمینان می

 ای باشد که قابل استفاده برای جهانیان بشود.مجموعه
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 ۀاز منطق تصویر عبور سومیناز  یشرح مختصر .... 

باشد که این تصویر در حقیقت؛ سومین تصویر از منطقۀ سردسیر می

ماه پس از آغاز سفر،  7مربوط به اواخر فصل بهار است. ما را حدود بیش از 

ایم و مصرف مواد را به    تقلیل داده دهد و مربوط به زمانی است کهنشان می

 نمائیم.ساعت، یک بار مصرف می 77در 

اند ن زمان؛ برفها و یخها آب شده و جادۀ خاکی را مملو از گِل نمودهدر ای

ای است که و خطر ریزش سنگ و برف وجود دارد، گِل جاده، گل چسبنده

 عبور را بسیار سخت نموده است.

در این تصویر؛ قسمت درون و برون به مبارزۀ خود، برای پیشرفت در 

سمتهای خواب رفتۀ درون، شخص؛ دهند و با بیدار شدن قطول سفر، ادامه می

متوجه وخامت اوضاعی که برای خود در اثر مصرف مواد مخدر بوجود آورده، 

شود. قسمت جـسم؛ مشغول سـاختن وتـرمیم ساختـارهای مختلف خود می

باشد و در حال تطبیق دادن خود با شرایط موجود است؛ چون در قسمت می

است و با شجاعت و تهوّر به رده درون، شخص؛ اعتماد به نفس زیادی پیدا ک

 دهد.مبارزۀ خود ادامه می

از این به بعد؛ با هوشیاریِ قسمت درون، درگیری سختی بین قسمتهای 

شود. وارد فصل تابستان نمائیم، آغاز میمختلف که در تصاویر آینده مشاهده می

 شویم.می

 

 

 

5
1  
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  11/1/55    رعدرعد  

  موجودیت موجودیت   ۀۀروزنروزن          
گذرد و در مراسم نوروز وز از فصل زایش طبیعت میبیست و دو ر امروز

گیریم؛ نتوانستیم ماه از سال، دوازده روز را جشن می 37 ۀکه ما ایرانیان به نشان

با دوست و استاد خود، رعد، طبق سنت در مراسم نوروز، دید و بازدیدی داشته 

مذاکرات ما،  ه دیدار ایشان نائل گردم.ـباشیم. امروز با کمال اشتیاق، توانستم ب

 شود.در ذیل آورده می

سالم عرض  اهلل و مردان پاک سیرت، خدمت شمانگهبان: بعد از ستایش 

خواستم امروز از شما ای که میگویم. اما مسئلهکنم و نوروز را شاد باش میمی

شدن مصوّر درحال درخواست نمایم این است که؛ چون آخرین برگهای کتاب، 

ای یا سخنی بگویید؛ زیرا این مجموعه، دارم خطابه، از شما هم تقاضا است

ودن آن، مـنصوّر ـسانهای زیادی در تدوین و مـاری بوده است گروهی و انـک

 اند.به خواست اهلل، نقش داشته

ق هستند. روز نو، حرعد: سالم و درود بر یاران جستجوگر که دنبال 

ل خانواده مبارک باشد؛ ر کّمبارک و آغاز فصل در شروعِ تازه با شهرِ نو ساخته، ب

به خصوص بر زوجۀ گرامیتان که تاریکیها را تجربه کردند و آنها را به اعماق 

د یابید و از کوچکترین شهر، به آفاق ا شما در نور الهی، تولّـسیاهی سپردند ت

نمائید. شما خود، خطابۀ که عرض می . و اما بابت سخنرانی و یا خطابهقدم نهید

ش رعد و برق الهی، شهر شما را ویران نخواهد نمود؛ زیرا برای اید و غرزنده

 اید که از حلقۀ تاریکی به روشنائی، رهسپار خواهند شد.کسانی این بنا را نهاده
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 ای که ناری هستند، تبدیل بهیعنی به عبارتی؛ بازگشت به خود، در نقطه

عملِ بزرگ به شما شوند. خداوند تبارک وتعالی، پاداش شما را در انجامِ نور می

ای از آن مثلث، به تحّول شما مربوط باشد؛ زیرا در عنایت بفرماید. شاید گوشه

 بایگانی الهی، قرار خواهد گرفت.

 و برای جهانهای غیر قابل باور، مورد استفاده خواهد بود

 ای خواهند شدو هر یک از این رها یافتگان، پرنده

 د یافتنست خواهناباوری مطلق به باور واقعی، د از که

 در نتیجه؛ وجود آنها مانند غرّش رعد، خواهد بود

 .در سپاس از این عملِ بسیار عظیم
 باز هم بگوئیم؟

های هرسند، اما دایرآری باز هم بگو، خطوط موازی بهم نمی نگهبان:

 متداخل یک مرکز دارند. 

بگو، از نوح از ابراهیم  ها بگو، از مهر بگو از میترا بگو،از مرکز دایره -  

هستی  د بگو، از نیستی واز موسی بگو، از بودا بگو، از محمّ ،بگو، از عیسی بگو

 بگو،

 خواهد بگو،فقط بگو: هرچه دلت می

 توانیم خورشید را پنهان نمائیمما هرگز نمیرعد: 

 ای بر روی ماه قرار بدهیمتوانیم پردهما هرگز نمی

نیم و  وجود آنها را نادیده توانیم نبیا را نمیههمانطور؛ وجود کوه

 ،بینگاریم
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تولد یافته، خلقت بدون آنها معنا ندارد  ،پس آنها در این چرخه

 که دارای محبت هستند، نفوذ دارندآنها در تمامی موجوداتی 

 آیند و دوباره؛ به صـورتی به ژرفـای وجودِاز آنها بیرون می

 روندتک تکِ مخلوقین الهی می

 ادامه دارند این بازتابها همچنان

 شوند تا از یاد نروندجاهایی ثابت و متحرک، حک می

 شونددر جاهای دیگر هم، به طور امانت، حفظ می

یم؛ همیشه یک روزنۀ گردآئیم و باز میتا از آنجائی که ما می

 موجودیت باشد

 کنیمآنرا در خود حس می

شویم که بدانیم آنچه را که به همین جهت؛ در پی آن روان می

 دانیممین

 از هستی ، نیستی، وجود و غیره

 شودتر میهر قدر به راه نزدیکتر شویم، این احساس قوی

 هر قدر که از این حوزه دور شویمو 

 رسیمبه دیگر مطالبِ غیر قابل ارزش می

 تجو برای همین است که ادامه داردجس

 بدرود.
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  14/1/55    پاکروبادپاکروباد  

  بدست آوردن نشانبدست آوردن نشان            
گذرد و برای تشکر از یاران و کسانی که روز از فصل زایش می 77اکنون 

رویم که خود و همسرم می ۀدر این مسیر، ما را همراهی نمودند، به نزد خانواد

 هم برای مراسم عید نوروز. ما را بسیار در این مهم، یاری دادند و

و  مام ارجمندم ؛عزیزم و پانی پدر ؛نگهبان: با درود و سالم به پاکروباد

 خسرو ارجمند و آنتینا، نوروز پیروز باد.

حال اتمام است؛ خواستم سخن شما را  چون آخرین برگهای کتاب، در

 داشته باشم که به قول سردار؛

 نشانینشانی است در بی

 .نوروز پیروز باد. پاکروباد: با درود و سپاس

 در بر نمودیم به نشان پیروزی و پایان راه شما پوش سرختن

 نیمن و پا

و خسرو و بانو آنتینا که در سپری شدن این زمان و سرپرازیِ شادی پرور 

 ما، که آذین نوروز گردید

 گوید:خسرو می

نشانِ خویش را به چنگ آورد؛ مبارک  ،بار دیگر پرندۀ بزرگ و تیز پرواز،

 باشد.

 گوید:بانو آنتینا می
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انستن آن، دعوت ما را به د دانستیم.نمی ،دانستیمبسیاری از آنچه باید می

 نمودید.

 .و آن؛ نشان اهلل یا نامی است که در پیش داشتید

 گوید:پانی، مامتان می

دانستم که مهر با نمایان شدن؛ سیاهی را از تن من بیرون خواهد برد من می

 پسرم؛ شاید این مانند یک خواب یا خیال باشد. .و این کار، انجام گردید

 اسب سپیدی که به تو سپرده بودم

 بدست آوردی و دهانۀ آنرا محکم نمودی

 تازیدی سوار بر مرکب می

 باز هم به نور ایزدی، راه پیدا نمودی

خانوادۀ مطرح تو، زندگی را  و و تبریک به همسر گرامیت که در کنار تو

 .ادامه داد

 ما دیگر حرفی نداریم.

 خوشحالیم؛ سرمست و شاد و پیروز، باقی بمانید.

 باید برویم. اگر سؤالی ندارید ما

 بدرود فرزندم.

 

 (8شمارۀ تصویر)آشفتۀ درون یا نبرد درونویر ِاشرح مختصری از تص 
معنای خاص خود را دارند که برای هر کدام،  تصاویر؛ هر کدامالبته این 

توان یک مکتوب نوشت و اگر بخواهیم وارد بحث شویم و آنها را بشکافیم؛ می

 ترسیمگنجد و میکه در این مقوله نمیشویم یدقیقاً وارد یک بحث فلسفی م

یکباره بحث اعتیاد، فراموش شود و موضوع دیگری در رأس، قرار گیرد که 
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این هم خود ما بیشتر از  ،چنین قصدی نداریم. شاید بهتر باشد در آینده اصالً

 آنوقت اگر ؛تصاویر سر در بیاوریم و هم شما کمی با بحثهای ما آشنا شوید

 دهمداده شود، بهتر خواهدبود؛ بهرحال توضیح مختصری می یتوضیحات بیشتر

 نویسم.ها را میو معنی تمثیل

پشت  تان آغاز نمودیم و فصل بهار را هممۀ زمسچون ما سفر خود را از نی

ایم؛ اکنون در اواسط تابستان هستیم. از آنجا که در طول این سفر، سر گذاشته

خیلی از مسائل شده است ویا در قسمت درونی یا کالبد دوم انسان، متوجه 

ریزی خاص که با یک برنامه شده؛ جسمِ بیمار رحقیقت از خوابی طوالنی، بیدا

باشد و تمهای خودش میسمرتب مشغول بازسازی سی ،دهیبه انجام رسان

 گرداند.که کاشته است، به آرامی به برداشت محصول خودنزدیک میرامحصولی 

هنوز  ،شود و چون در سیستمهای جسمیدر اینجا اوضاع درون، آشفته م

شود در دستِ ای میآشفتگی و کمبودهائی وجود دارد؛ همین موضوع، بهانه

ر ـایـا سـرمعقول نفس(؛ امـمایالت غیـو ت هاهـفیِ درون )خواستـقسمتهای من

 کنند.اند و با تمام قدرت، در این نبرد شرکت میقسمتهای درون، آگاه شده

تواند با ؛ قسمت درون، کامالً متوجه شده است که میالبته در طول سفر

 .)اعتیاد( مبارزه نماید ناکهای خوفالجثه با پنجهاین حریف؛ یعنی کرکسِ عظیم

 کنیم؛برخی از تمثیلها را باز می اکنون

 نماید.صحرای سوزان؛ درونِ بیمار را بیان می (3

 دهد.آگاهی می ،نزدیک بیمار ۀاجساد مردگان؛ از آیند (7

 ش رعد؛ ندای بیماری است که با فریاد، توأم است.غر (4

 حرارت؛ نمادی از مواد مخدر یا افیون یا الکل است. (7

 وجود؛ درون بیمار است. (6
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 شهر؛ جسم بیمار است. (5

های نفس و یا میل به مواد جادوگر خفته؛ قسمت غیرمعقول خواسته (4

 دهد.مخدر را نمایش می

وح، حس یا کالبدِ دوم عقل، نفس، ر :طوفان درون؛ جنگ درون، شامل (3

 هاست.و سایه

 های ناپیدا؛ برگشت به مواد مخدروحرکت به طرف نابودی است.حفره (6

قدرت الهی و  ۀالبته غرّش رعد در صحرای سوزان و ابرهای تیره؛ نشان

تواند، حیاتِ تواند، همه چیز را نابود نماید و هم میرحمت است که هم می

 ای بوجود آورد.تازه

 شویم.دریافت تصاویر و شرح آنها، نزد سردار؛ شرفیاب میحاال برای 

 

  18/1/55     سردارسردار  

  نبرد درون و تغییر حاالت بروننبرد درون و تغییر حاالت برون      
  (ترین تصاویر و شرح آن توسط سردارارسال زیباترین و پرمعنی)

 مردان پاک. نگهبان: درود و سپاس به اهلل و

؛ خصوصاً نمائیم و همینطور به سایر دوستانخدمت شما سالم عرض می

دانید به صفحات آخر کتـاب، نـزدیک دوست عزیزِ شـما. همانطوری که می

ای یا سخنانی نمایم به عنوان حسن ختام، خطابهشویم و از شما هم تقاضا میمی

ما باشد و محققین هم از  آخرین مراحل، همراه همسفران آیندۀرا بفرمایید تا در 

 مند گردند.آن بهره

 مسردار: سالم علیک
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حرفهای شما را شنیدیم. پایان سفر؛ آغاز سفری دیگر است که شروع 

ها بابت سخن .اید. انشااهلل که در این راه نیز به خوبی، انجام وظیفه نمائیدنموده

شود و در میان آن تصاویر؛ ها در این باب با شورا، تصاویری ارسال میو خطابه

 نشیند.سخن دل است که بر دل دردمند می

 ( 1صویر درون )شرح ت 

 (9)تصویر شمارۀ        
 درون است ۀاع آشفتضاین تصاویر، بیانگر حاالت و اوسردار: 

 ش رعد در صحرای ویران که نه آبی است و نه آبادیغرّ

 ای از استخوانهای اجساد گذشته در طول این راهویرانه

 ل نمودهدّجود شهر را به آشوب و گندزاری مبو حرارت؛ و

 آیدروش که برمیصدای رعد و خ

خواند، و طوفان درونی که حصارهای شهر را عنقریب به سرنگونی می

 آیددر تصویر به نمایش در می

های تازه به خرابی شهر، شراره ؛ه که عصیان نموده استتو جادوگر خف

 افزاید.می
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 (1)شرح تصویر درون 

 (16)تصویر شمارۀ       

 هیاما در تصویر بعدی؛ قدرت السردار: 

 شودسیالب سرازیر می به صورت باران و

 دهد، آگاهی میویران از اطرافِ و آن وجود را

 خواهد دوباره غرق بشودو باز در این سیالب است که می

 های خطرناک گرددوارد مجراهای ناپیدا و حفره و

 .بردجان سالم بدر می هافرهحتوان و نیروی الهی؛ از آن  اما با
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 (5ویر درون )شرح تص 

 (11)تصویر شمارۀ       

 نمایدو آنگاه که احساس خستگیِ تمام میسردار: 

 سازدگردد و راه را برای او نمایان مینوری بر فراز آسمان، ظاهر می

 نگردباران خورده می دارد، بر زمینِقدمی که بر می

 بیندنظم، به صف میمهای و وجود حیات را در آن، به صورت جوانه

جایِ آن از نعمتِ الهی به آن وجود؛ در شهری است که اکنون جای و

 حیات، بازگشته و راه به نقطۀ زندگی، یافته است

 کندقدری اندام راست می

 .ماندو با وزش نسیم؛ منتظر دگرگونی تازه می
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توانید با تصاویر؛ بیانگر مطلب درون و تغییر از این موضوع میسردار: 

 بشوید. حاالت برون

 من در این باره، باز هم سخن خواهم داشت.

 البته با شور و مشورت ایشان.

 شود.در دنیای شما؛ بارانهای فراوانِ دیگر هم، باریده می

فکر و  این با حرکت قدمهای شما آغاز گردیده است که با سنجشِ توانِ

 گوید کهما می عقل و جسم، هماهنگ بشود. مثل این است که دوست عزیز

از نخل؛ اگر مبتدی باشی، چندین هنر را باید همزمان بکاربندی  باال رفتن برای

 به تماشای بهترین مهمانان الهی باشی، که من شدم. ،تا درآن قلّه

 خداحافظ.

هنگامی که در حال سفر و نوشتن مطالب کتاب بودیم؛ تصمیم  ما در ابتدا

ریم و با عزیزان، همراه مطالب را به رشتۀ تحریر درآو ،داشتیم تا پایان سفر

ون ـبعد معلوم شد باید تا پایان زمستان هم، ماجرا را دنبال نمائیم. اکن ،باشیم

 بینیم زمستان تمام شده، بهار هم آمده است وقصۀ ما هنوز ادامه دارد.می

 .مجبوریم از دوستان، خداحافظی نمائیم ،ولی هرچه باشد در همین بهار

اند دیل به درختانی استوار و نیرومند و مستحکم شدههای ما تباکنون دیگر جوانه

 قبل دارند. لرزند؛ چون ریشه در زمستانِو با هر بادی نمی

 

 18/1/55 

 کنیم.و هشتمین روز از فصل بهار را سپری می مروز بیستا

در مکانی بودم و دو نفر از دوستان سابق خود را که  دیروز برحسب اتفاق،

اند، دیدم. پس از م و از دوستان خوب من بودههنوز هم با هم دوست هستی
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منتهی گردید. یکی  ،کار به روشن کردن آتش و کشیدن تریاک دوستانه، ۀمذاکر

به او  .خوب در رفتی و از مشکالت مصرف مواد، آزاد شدی :از آنها به من گفت

باور این موضوع، هنوز برای خودم هم مشکل است که چگونه توانستم  :گفتم

شاخ و دم، رها شوم. این غول بی سانی؛ فقط با صبر و حوصله، از شرّبه این آ

ات کامالً عوض شده و حتی نگاهت هم قیافه و چهره :دوست دیگر من گفت

نگاهش آنچنان عوض  :است. دوست دیگرم به شوخی گفتکامالً تغییر کرده

اکنون هوس  ،حقیقت را بگو :شده که کمی خطرناک است. دوست دیگرم گفت

 .دهمی میاسخ کلّاول، پ :د از مواد، استفاده کنی؟ گفتمهخواکنی؟ دلت نمیینم

م که به خواهد، انسانهایی هنفس انسان، همیشه همه چیز را می :به او پاسخ دادم

کند، در آنها هم نفس؛ همیشه احساس می ،رسندمی درجۀ باالیی از نفسِ خود

نمایند و به فس خود را تزکیه میکه نکنند. آنهائی اما آنها مهارش می ،خواهدمی

ای پا بگذارند که نفس آنها نطور نیست که به مرحلهایرسند؛ مراتب باالیی می

من حتماً خبر ندارم.  ای هم باشداگر چنین مرحله ،اصالً چیزی را احساس نکند

 ،شوند که توانائی انجام عملی را ندارندالبته آنهائی که آنقدر پیر و فرتوت می

 الً در حوزۀ بحث ما نیستند.فع

خواهد؛ اما انسانهای مصمم، آنرا کند و میبلی، نفس؛ همیشه احساس می

کنند که اندک اندک هر نمایند و اینقدر در این عمل، مهارت کسب میمهار می

شود؛ چون افکار غیرمنطقی و غیرعقلی که ای وارد ذهن و فکر آنها نمیخواسته

ابود ـا نـل محکم، درجـوسط اندیشه و دلیـ، سریعاً تشودکار آنها میـوارد اف

ای که کنم اینطور نیست که اصالً هیچ فکر و خواستهکر میـشود. ولی فمی

 آنها نشود. ۀغیرمنطقی و غیرعقلی باشد؛ اصالً وارد اندیش

 کنم از مواد، استفاده نمایم؟اما سؤال شما که آیا من هوس می
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 کردید:ست؛ اگر سؤال میسؤال شما سؤال بسیار حساسی ا

 آیا حاضری دوباره مواد مصرف کنی؟

 آیا میل داری دوباره مواد مصرف کنی؟

 مصرف کنی؟مواد آیا دوست داری دوباره 

 خیر. :دادمآنوقت خیلی سریع پاسخ می

حاال اگر برگردیم به سؤال اصلی؛ قبل از آنکه روشن نشود هوس چه 

 توانم پاسخ شما را بدهم.نمیباشد؛ من هست و منظور از هوس، چه می

به عقیده ما یک مهمان ناخوانده و یا یک جرقه است که یکمرتبه  ؛هوس

آنقدر سریع رخ  ،شود و گـاهی این جرقهدر ذهـن شما یـا در پنـدار، زده می

کند جلوی آنرا بگیرد. تا بخواهد دهد که حتی شخص، فرصت پیدا نمیمی

ه است و اگر انسانی در مقابل این هوس، هوس وارد افکار او شد ،متوجه شود

گفتیم  ،کند. به دیگر سخندالیل مستحکم داشته باشد، درجا هوس را نابود می

تواند در یک انبار باروت، که هوس؛ مثل یک جرقه است. پس این جرقه؛ می

تواند در یک ظرف آب و یا در زده شود و همه چیز را مشتعل نماید و یا می

 د.یک دریا، زده شو

حاال ممکن است هوس؛ از نوع خوب باشد یا از نوع بد؛ فعالً با آن، کاری 

ها کمتر در اندیشۀ او زده نداریم. البته هرچه شخص قویتر گردد، از این جرقه

شود. حاال اگر منظور شما از هوس، همین مهمان ناخوانده باشد؛ بلی، من هم می

 کنم. هوس می

من، وجود  ۀاین هوس، در افکار و اندیشاما در چند لحظه بعد؛ اثری از 

ت ندارد و این هوس، نابود شده است؛ چون اکنون شهر وجودی ما دوباره مرمّ

 های خود اند و گلّهدهـاندازی شهای وجود ما راهاست و همینطور؛ کارخانه شده
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و  کاراند؛ در حقیقت، سـوارایم و بهبودی حاصل نمودهرا از نو، آموزش داده

 ایم.هر دو را میزان نموده اسب،

اکنون، هم جسم ما معالجه شده و هم، نفس ما پرورش یافته؛ هم روح ما 

به دیدار معشوق، نائل گردیده و هم، عقل ما از وادیِ عقلِ جزئی، عبور کرده و 

کند که فعالً است و چیزی را حس میهم حس ما نسبت به قبل، نیرومندتر شده

ای یافته و ون بیمار هستید. جان ما هم، جان تازهگنجد؛ چدر باور شما نمی

 اند.های ما هم، ترمیم یافتهایمان ما استوارتر گردیده است و سایه

گردد؛ زیرا فوری ناپدید می ،بلی، اکنون هوس؛ اگر هم وارد اندیشۀ ما شود

های آتش هم به یاری خداوند، دیگر هیچ شیطان و جادوگری با انبوهی از شعله

ای بیش ور نماید؛ چه برسد به هوس، که جرقهاند دژ مستحکم ما را شعلهتونمی

 نیست.

 

  51/1/55    سیلورسیلور  

  ارسال تصاویرارسال تصاویر                      
 درود و سالماستاد: 

به دوستان کاوشگر زمینی که به صفحات پایانی این کتاب مشترک، نزدیک 

خواهند نمیاند. ما هم یک نسخه از آن را در این آرشیو برای کسانی که شده

 کنیم.جسمی را تکرار نمایند، نگهداری می ۀتجرب

 اندصف به صف ایستاده

 تا از این موضوع رها بشوند.
مستعار شما است؛ اگر ممکن  این اسمِ دانیمما می ،نگهبان: استاد سیلور

 کنم زمان آن فرا رسیده باشد؛ البته دراست، اسم حقیقی خود را بگوئید. فکر می
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 .صورت امکان

های تکراری، نامهایی گوناگون داشتم؛ همینطور من در گذشتهاستاد: 

کنگره  دوستان من، که شما نام بردید. پدر روحانی هم، اینبار حضور دارند و در

نفر،  7یانوی بزرگ و لیسا، با پذشته که با صوت کباشند. صدای چندین گمی

ی را ـا آوای آسمانـم ارـدر کن ونـرسد و اکنوش میـگه ـخواندند، بآواز می

 نوازند؛ به نشان پیروزی شما در زمین.می

 نام مرا سؤال نموده بودید،

 من؛ همان عقاب سفید هستم.

توانید به تصویر آورید؛ ام نمیایی متعدد داشتههالبته صورت مرا که چهره

توانید به نشان بدست آوردن اما در پایان کتاب؛ عقاب سفید در پرواز را می

 بیاورید. ،و تواناییقدرت 

 باشد.این تصمیم کنگره می

 تصویر دیگر، برایتان داریم: 4ما 

رسند و شود که به تابستان میهای بهاری مربوط میتصویر اول؛ به جوانه

در گرمای آن؛ درختان، دیگر به رنگ واقعی خود، نیستند. تصاویر دوم و سوم؛ 

گها با شکوه و به الوان مختلف؛ اما مربوط به پائیز و زمستان است و در پائیز؛ بر

افسرده هستند و منتظر ریزش. این ایدۀ لیدی جونز است که در این باره، بسیار 

ما را کمک نمودند. زمستان، پر برف؛ اما بسیار زیبا است و تمام موجودات؛ 

باشند. آنها با گویی در ارتفاعات با لباسهای گرم به بازی اسکی، مشغول می

 (11)تصویر شمارۀ  الی ِ خورشید، انگار لب به سخن دارند.تابشهای متو

 اگر سؤالی دارید بنمائید.
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 هـالً برای پشت جلد کتاب، تصویری را در نظر داشتیم که بـا قبـنگهبان: م

 دالیلی، منصرف شدیم؛ اما در مورد تصویر روی جلد کتاب، هر نظری بدهید،

 خوشحال خواهیم شد.

ه ما اختصاص ندارد. دوست گرامی دیگرتان، استاد: تصویر روی کتاب ب

 سردار است( ،خواهند گفت. )منظور

نگهبان: از تصاویر اتومبیل؛ سه تصویر، ارسال شده است. بقیۀ آنها کی 

 ارسال خواهد شد؟

 اند، تصویر دیگری ندارید.استاد: ارسال شده

 نگهبان: آخر، شخص در اتـومبیل است و غرق در گِل. از اینجا به کـجا

 رود و چگونه می رود؟می

گیرد و شود و با طبیعت، در میان آبها قرار میاستاد: انسان از قفس آزاد می

ای قبل، پناه ببرد؛ اما جسم دوم، آگاه شده است و این هخواهد که به تاریکیمی

نماید و با پای خود، پیاده به رویشِ اولیه، که یادی در نهاد او، توانائی ایجاد می

 گردد.هاست، باز میاز گذشته

نیاز به اتومبیل ندارد؛ زیرا آن اتومبیل، خود یک وسیله، بین رهائی راه او 

بوده است، حاال خوب توجه نمودید. این؛ جنگِ درونِ شهر و بیرون است که 

رسد؛ اما این بندان شده بود، مینماید تا به نقطۀ شروعی که یخفصلها را طی می

باشد و با لباس اسکی و آور میهای سخت، نشاطجاده بار برایش، دیدار آن همه

تفکر و آغاز توجه به آن مکان  ۀعبور از آنها، خویشِ خویشتن را یافته است. نقط

 است که آمده است. ما باید برویم.

 بدرود.
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تصویر را پیدا  یحال در اینجا باید سعی کنم روابط اجزاربه نگهبان: 

 ،صویرـبرای اینکه ت رحالهـد داد. بری خواهرا یاـنمایم، انشااهلل خداوند م

گرفت. کمک خواهم  ،گویا باشد، سعی خواهم کرد و از دوستان مکاناالحتی

آخر من که خودم نقاش نیستم، امیدوارم دوستان هنرمندِ نقاش، ما را یاری 

 بدهند. 
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  م:م:ههقانون چهاردقانون چهارد  

  دهنددهندنجام مینجام میهای روان؛ دو کار را اهای روان؛ دو کار را اشنشن""

  رسندرسنداگر  به آب نزدیک باشند به دریا میاگر  به آب نزدیک باشند به دریا می

میشه میشه ــچرخند و هچرخند و هاشند، حول یا گرد خود میاشند، حول یا گرد خود میــویر بویر بــر در کر در کــاگاگ

  ""سرگردانند.سرگردانند.
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  7/1/55     سردارسردار  

  ارسال تصویر روی جلد کتابارسال تصویر روی جلد کتاب                      
 سالم به دوستان سردار: 

ارتقایی است در  ای به ورطۀ دیگر کهاند تا از ورطهکه همواره کوشیده

جهان هستی، قدم بگذارند. ما هم خوب هستیم و مشغول یادآوریهای کتابی که 

باید شکافته شود و  و هر صفحۀ آن، دنیائی مطلب دارد؛ هزاران هزار صفحه

تر از سرزمینهای عجیب است، برسیم. درمیان آن به دنیاهایی که شاید عجیب

کند. اگر غیر از این باشد؛ برای شما دانید که آب، آتش را خاموش میحتماً می

دانید که در سرزمینهایی مثل عربستان و آور است. باز هـم میبسیار شـگفت

زارهایی که زمانی مملو و سیراب از آب بودند، غیر از شنهای روان و باد و شن

طی مسافتی، نخلی را  آید. شاید هم بعضی وقتهاگرما، چیز دیگری به چشم نمی

بینید، ممکن است روزی کنارِ همان ایم و شما میما اینهایی که ما دیدهببینید؛ ا

مل شنها و نخلها، شطّی در جریان باشد که نه گرمای وصف شده را بتوانید تحّ

خود شود؟ حتماً ا میـبرای حیات خویش، بکار برید. آی کنید و نه از آبِ آن

 خیر. :گوییدمی

 هم و خیالی بیش نیست.؛ وزیرا این

عقل کم  ایآید و یا دیوانهای پدید مییا سرابی است که در گرمازدهو 

 نشیند!شده، چنین به خیال می

 انسان، دارای همان طبیعتی است که وصف شد. اما باید بگوئیم که

تواند مانند آن صحرا بنماید و یا بحری باشد برای انسانهای با خویش می

اوم بماند، رحیمی باشد و بارانی که از مق و اراده، استوار دیگر و خود در کمالِ
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آسمان بر زمین ببارد. حال، در کنار هم نهادن این دو موضوع، در انسانِ بیراهه 

رفته، چگونه ایجاد تصاویر حقیقی خواهد نمود؟ قدرتی است که من و شما از 

آن آگاهی نداریم. در کنار هم و هر یک با خصوصیاتی منحصر به خود، زمانی 

 ست که هنوز انسانی پا به عرصۀ زمین، ننهاده بود و اکنون؛رخ داده ا

 انسان، بایستی با وجود آن طبیعت این

 بیرون براند ،در درون خود، شیدائی مستان را از درون

ترین توان را در خود دارد که اگر به حرکت افتد، و بداند که خود؛ عظیم

 هر سه قدرت را در خود، خواهد آمیخت.

مام مسائل که در گذشته داشتید، اکنون یک انسان مسلط بر ما شما را با ت

دانیم. انشااهلل به امورات خود، سامان و به مهمترین مسئله که در قدرتها میاین 

 پیش دارید، ادامه بدهید و السالم.

 ما باید برویم. بدرود.

نگهبان: بله عزیزان، انسان وقتی با وجود آن طبیعت در درون خود، شیدائی 

ن را از درون، بیرون براند؛ آنوقت زمانی است که به فرمان عقل، نزدیک مستا

شود. من که خودم باید چندین بار، این مطالب را بخوانم تا متوجه شوم. شما می

 دانم.را نمی

 

  8/1/55    سیلورسیلور  

  ساختمان الهیساختمان الهی
ما همه دوستان که نام آنها را گفتید، خوب هستیم و قاضی هم سالمِ استاد: 

رساند و امیدوار است که در انجام کارهای قضائی خود، به خط می مخصوص
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پایان برسد با قضاوت بسیار شایسته و سریع که در تداوم کار ما و شما بسیار 

 باشد.الزم می

افتد که قاضی، نگهبان: ما سعی خود را خواهیم نمود؛ اما گاهی اتفاق می

انسان است با خصوصیات  گیرد. بهرحالتحت تأثیر نیروهای دیگری قرار می

 انسانی، گاهی برای مقام و منصب و گاهی هم برای زور و زر.

 رسد که فالن کار را بکن؛ اگرگاهی به قاضی از مقام باالتر، دستور می

از  افتد. گاهی دوستان و فامیلبخواهد انجام ندهد، کارش و منصبش به خطر می

 شوند.دشمنش میکنند؛ اگر به حرفشان گوش ندهد، او خواهش می

آخر اگر یک قاضی؛ بخواهد درست عمل کند، کاری است بسیار سخت و 

   صادق هم، کم نیستند. قضّات قوی و ،دشوار

شود. ی که طرفین، هیچ پارتی ندارند؛ کار به خوبی انجام میایالبته در دعو

شود. حاال اگر یک طرفِ قضیه، پارتی قوی پیدا کند، کار بر قاضی، دشوار می

 تفاقی که برای خودم رخ داد. در یک دادگاه تجدید نظر با پیدا شدن یک پارتیِا

نیرومند برای طرف دعوای من، به راحتی آب خوردن، رأیی را که مثل خورشید، 

تواند بیخودی در آمده است و یک تکه ابر، می ،خورشید :مشخص بود، گفتند

اگر  رحالکردند. به، ما را معلق به همین سادگی .خورشید را بگیرد جلوی

 دانید، برگردیم به بحث خودمان؛ یعنی به کتاب.صالح می

استاد: ما هم تصور بر آن داریم که کار این کتاب، تمام شده است و با 

 روی جلد هم کامل گردید. ،ارسال تصویر

 تصویر روی جلد؛

 باشد.نمادی از قدرت خداوند می

 دهد.ودِ ما، شرح میدر این تصویر؛ شهر و ساختمان الهی را بر خ
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زار با آن گرمائی که کمتر موجودی، حاضر است تحمل نماید؛ کویری شن

 زند. حیاتی، موج میبه عبارتی، در حیات؛ بی

 و مجاور یا روبرویش؛

 ،های جهانای عظیم به پهنای بزرگترین رودخانهدریای رحمت یا رودخانه

ای شود که در گوشهاری میو انشعابات حیات از زمین به آسمان و بالعکس، ج

ماند. درخشد. این؛ در آرشیو ما باقی میی میی خاصّاز آن، نام خداوند با تجلّ

 نامید داریم؛ زحمت و تحمل شما با پیدا شدن راهِ بسیار خوب، برای جویندگا

حقیقت، پایان پذیرد. ما با این پایان با شما آغاز دیگری و راه دیگری داریم که 

 تماسهای بعدی، فصل دیگری به درخشش درآید.امید است در 

 اگر سؤالی دارید، بفرمائید.

نظیر، بینم در یک بحث بیگردم و مینگهبان: وقتی که به گذشته برمی

 خورم.کردم، افسوس میچگونه با سؤاالت نامربوط، مسیر بحث را عوض می

 نکنم. ام که حداقل، سؤال نامربوطاما اکنون یاد گرفته

وست گرامی ما؛ شما در اختیار شهر خود نبودید و ستارۀ امور از استاد: د

را در کف دارید،  دست شما گرفته شده بود. اینک که اختیار و تمامی کنترل

 حلبی نیست. ۀستار دیگر، نشان شما

ریزی شهرهای متعدد، توانید به جهت ساخت و پایهخود شما می

ک متخصص باشید. ـخود؛ ی استحکامات بسیار محکم و عمیقی ارائه دهید و

آن را در  ۀشد و ما وعدهمان قدرتی است که باید به شما برگشت میاین 

 گذشته به شما داده بودیم.

 که ربوده شده بود. ،این نشانِ اصلی؛ از آن ِ شما بود
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اکنون تختی از سنگ مرمرین با عاج در میان گلهای سفید را خوب 

شما تعلق داشت که توسط نیروهای  احساس خواهید نمود. این در گذشته به

تواند؛ شنا نداند و منفی، ربوده شده بود. این نشان باارزشی است. کمتر کسی می

به اقیانوس افکنده شود و از آن، نجات پیدا کند. ما در کل؛ از پایان سفر، 

خوشحالیم و از عقاب سپید که مظهر قدرت و رحمتِ نور خداوند است، برای 

 خواهیم.یندۀ شما، توان میشما و همسفران آ

 تا درودی دیگر، بدرود.

 

  16/1/55    سردارسردار  

  بیت حشراتبیت حشرات          
انشااهلل تعالی حالتان خوب است و به اصول مطالب، تفکر دارید و به انجام 

رسانید. از هیچ نیروئی؛ غیر از نیروی الهی، اید و به انتها میت بستهآنها، کمر همّ

زیرا نیروی الهی در جهت شما که قرار بگیرد،  نترسید که آنهم خوفی ندارد؛

 ر است نشود، نخواهد شد.برای ویرانی نخواهد بود و تا به آنچه مقدّ

برای ما بسیار باعث غرور و سرافرازی است که یک تحقیق؛ موجب 

گشایش کار آن عده از انسانهایی بشود که خیال بازگشت ندارند. این بجز یک 

ل خاندان شما، نیست. به محبت دوستان که از ما این امتحان الهی برای شما و ک

قول را گرفتند که به جهت موقعیت اقلیمی ِگذشته، تصویر روی جلد از ما 

دهیم که با ایشان )زمامدار راستی( باشد، خشنودیم. همان تصویری را ارائه می

 هم، مشورت شده بود.

 بقیۀ تزیین آن، با شما است.
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الب؛ در جسم و روح خواننده یا خوانندگان امید است که این قلم و مط

 ، نجات بیابند و قدر و منزلت انسانی خود را دریابند.  بنشیند و از این طوفان بال

در واقع شکر خداوند؛ زیرا آورنده که خالق آنها بوده است، کارش بدون 

عیب بود. آنها به دست خویش از این جهان هستیِ خود، دنیایی ساختند که 

بل و سایر پرندگان و حیوانات یت حشرات است نه النۀ پرندگان و بلمنزل و ب

گوئیم که آشیانۀ عقاب را تبدیل به الحان. به قول دوست گرامی؛ ما میخوش

 اند که خود هم، از آن گریزانند.ها نمودهمجتمع موریانه

 

 17/1/55 

 زلزله در شهر وجود     
شنبه است و یم؛ روز سهاکنون که در حال نوشتن صفحات آخر کتاب هست

 ام که خداوند به روزگارِ هیچکس نیاورد. شنبه آنچنان بیمار شدهاز روز 

موضوع از این قرار بود که یک سرماخوردگی ویروسی بود؛ اما آنچنان در 

سوختم که با هیچ داروئی، قادر به پایین آوردن تب، نبودند. مرتب دچار تب می

بخاری اطاق را روشن کردم. دندانهایم از  سرماشدم، بطوریکه از تب و لرز می

خواست شد؛ گوئی خداوند میخورد و صدای آن شنیده میتب و لرز به هم می

با این سرماخوردگی ساده که تبدیل به بدترین بیماری شده بود، آزمایش، تکمیل 

 ماه 6های سابق، سند و مدرک ارائه گردد. امروز؛ دقیقاً شود و برای اثبات گفته

ام؛ توانم تصور کنم که من قبالً معتاد بودهاز پایان سفر ما گذشته است و نمی

 چرا که اکنون کامالً سر حال و طبیعی هستم.
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های خود را روی آب بریزم و بگویم که دقیقاً خواهم پتهنمی اما اکنون

از ام؛ البته اشتباه من، عمدی یا کجای کار به حرف استادانم گوش نکرده

ی لتماحخی نبود؛ بلکه کمی، کم توجهی کردم؛ ولی قدر مسلم، عوامل اگستاسرِ

 نویسم.می که باعث گردید چنین شود را

بیداری نیروهای خفته. اگر یادتان باشد در گذشته گفتیم؛ نیروها بیدار  .3

شوند و ما باید آنها را از قسمت تحتانی بدن به قسمت سر، منتقل می

تن قالب، به نحو مطلوبی استفاده شوند؛ نمائیم تا این نیروها برای ساخ

اگر این نیروها را تماماً استفاده کنیم و نگذاریم ذخیره شوند،  نبنابرای

بیماری ساده، از پا در  یک شود و باقالب یا جسم، آنچنان ساخته نمی

 آید.می

 مشروبات الکلی نباید استفاده شود؛از  امتناع از خوردن مشروبات الکلی. .7

کند. اگر بخواهیم یک مثال بزنیم؛ مانند را بسیار ضعیف می زیرا جسم ما

های گیاه به جای آب، با نفت، آنها را آبیاری آن است که برای رشد جوانه

 نماییم.

تا مدتی نبایستی انجام  ،گیرندورزشهای سنگین که انرژی زیادی می .4

باید به آرامی، زمان  گر ورزشهای خیلی سبک و کوتاه مدت کهد؛ منشو

نرا طوالنی نمود تا به ورزشهای سنگین رسید؛ چون قالب، در حال آ

 تواند تحمل نماید.ساختن و مرمت خود است و بار زیادی را نمی

باید از خوردنیها و آشامیدنیهای مفید و کم حجم که برای ساختمان قالب  .7

 الزم است، استفاده کرد.

 خواب ،باید در شب باشد؛ حتماً در شب ، باید خوابید. .6
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ریزد و انسان خوردن هرگونه داروی شیمیایی که تعادل حیات را بهم می .5

دارد. این مواد هم، مواد مخدری خبری، نگه میخیالی و بیرا در بی

اما برای  که برای آنها مجوز استفادۀ عمومی صادر شده است،هستند 

قالب یا جسم ما مضر است؛ مگر طبق دستور و مجوز پزشک حاذق، 

 ط بسیار خاص.آنهم در شرای

 توضیح: 

 در اینجا الزم به توضیح است که خوردن مشروبات الکلی در دین ما، حرام
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، با فرهنگهای مختلف نوشته ااست. از آنجا که این مکتوب برای کلیۀ انسانه

از  شده، از الکل سخن به میان آمده است؛ چون مضر بودن آن، خصوصاً بعد

سمی خطرناکتر است و ساختارهای جسم را اعتیاد؛ قطعی و از هر )درمان( ترک 

 کشاند.به نابودی می ،اندکه به تازگی مرمت شده

شویم و این هم آخرین ارتباط با سردار است که به پایان کتاب، نزدیک می

 سپاریم.دوستان را به خداوند می

 

  11/1/55    سردارسردار  

  نیروها را به باتالق نریزیدنیروها را به باتالق نریزید          
شود. ما یزرع، تداعی می ها، همان کویر لمهنصحبا در تکرار آن سردار: 

کنیم؛ بلکه بر مجدد نشود، دیگر یادآوری نمی ربرای اینکه سخنان گذشته، تکرا

 ها، پایانی نیست.گذاریم تا بیدار باشید. در آن انجامشما می ۀعهد

دانید؛ زیرا پایان یک نقطه، آغاز دیگری است که خوب موضوع را می

بارک و تعالی، از آن آگاهی ندارد. برای انجام آغاز هیچکس جز خداوند ت

رویم. برای اینکه بدانید دوباره، ساز و برگی است که با کیسۀ پر، به پیشواز می

آید باید چگونه رفتار نمائید؛ اسم و یا اسامی که به دل و ذهن خویش می

، خود، بنگارید و ضمناً هیچ نیازی به معرفی شخصیت واقعی ندارید؛ زیرا آیینه

 گویای بهترین شکل و تصویر است و منکر شدن آن، کار آسانی نیست.

کامالً گویا مطالب دانیم و هم شما که در نگارشهای بعدی، حتماً هم ما می

شود هیچ مثالی ذکر نمود؛ مانند گُل، اگر فرمان باشد، برای آن نمی .خواهند بود

بودن آن، نیازی به شکل آن، گیرند و برای اصل که از آن، عصاره یا اسانس می
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ای پایان بپذیرد، نیست. ما دیگر با امورات شما که انشااهلل به نحو بسیار حسنه

زنجیری است محکم و  ،دانید که محبتزیرا می نداریم؛ ایدستور یا فرمان تازه

 سازد.اگر این استحکام هر قدر قویتر باشد، ایمان و قدرتِ اهلل را نمایان می

شود به نور اهلل منور بشود؛ در انجام کار خود، بسیار کوشا میو هرکس که 

 دهد.و در نهایت، کارش را کامل انجام می

کنم این آخرین بیماری من، آخرین صفحات کتاب را نگهبان: تصور می

 ای بود.کامل نمود؛ چون من عمداً فرمانها را نقض نکردم، بهرحال تنبیه جانانه

عمل، بکار  بگیرید و از نیروی خود به فرمانِ جدّسردار: حرفهای ما را به 

دانید؛ اگر ببرید تا دچار زلزلۀ شهر تازه مرمت شده، نشوید. البته خود خوب می

نازل  وش نگیرد، باید این بالها بر سرشطفلی، حرف بزرگتر از خویش را به گ

 بشود.

 شکند و یا از جائی، پرتسوزد یا سرش میحاال بعضی وقتها دستش می

 شود.می

گوئیم. بیش از این، سخن نمی .دانیدشما از جائی جدا شدید که خوب می

دهید یا بدهید که از نیروها، چون سپاه انشااهلل خوب بدانید چه عملی انجام می

 عظیم به نبرد خوب، دعوت نمائید. و آنها را به باتالق و مرداب نریزید.

 والسالم.

 پایان
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 توضیح پزشکی 

، حدود اسفندماه، 45است. در زمستان  44ن ماه از فصل بهار اکنون دومی

یکی  به زاهدان رفتم. یک روز با یسفر ه،برای سروسامان دادن به کارهای گذشت

از افراد فامیل به نام آقای اسلم حسن زهی، برخورد نمودم. ایشان تکنسین 

د. دانشجوی سال پنجم پزشکی دانشگاه سیستان و بلوچستان بودن بیهوشی و

ه ـما بدن انسان را ب :میان گذاشتم و گفتم حقیقات خود را با ایشان درـت

ایم که در اثر استفاده از مواد مخدر، نمودهتشبیه های عظیم و متعددی کارخانه

من یک مهندس هستم و  :شوند. گفتمها از خط تولید، خارج میاین کارخانه

ام؛ اما ایمان دارم که علم ردهپزشک نیستم و با دیدگاه دیگری به مسئله نگاه ک

چون علوم از یک نقطه مانند جهان  ،پزشکی هم باید به همین نقطه رسیده باشد

اند؛ اما در نهایت، در انتها باز به ما آغاز شده و گسترش یافته و از هم جدا شده

د رسید؛ اگر سخن ما حق باشد، باید علم پزشکی هم مطالب ما نیک نقطه خواه

 اید.را تائید نم

آقای اسلم حسن زهی از سخن و تحقیق ما استقبال نمود. از ایشان 

خواستم مطالبی را در همین مورد، طی چند صفحه برایمان فراهم نماید تا به 

 «مشت نمک است و خروار هم نمک» خروار باشد. ۀقول مشهور، مشت، نمون

مطالب  ،مای که ما به زهدان داشتیماه در سفرِ دوباره 7ایشان پس از مدت 

 :را به ما دادند. مطالب مربوط است به کتاب

 Medical Physiology Refrence 

Prof.Arthure Gyton and. John Hall 3664 
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 شود.باشد و در سراسر دنیا تدریس میکه یکی از کتابهای مهم پزشکی می

مخصوص کسانی است که با  کهدارد وجود این مطالب، لغتهائی در البته 

که آشنا نیستند بخوانند، ضرر هم ی، آشنا هستند. بهرحال افرادی علم پزشک

 ندارد.

 

 حسهای پیکری در انسان 

کنند. به همین اکثر بیماریها را از دردِ ناشی از آنها درک میپزشکان، 

های بالینی، مربوط ای از پدیدهپاره کِبه اساس فیزیولوژی جـهت، مطالب زیر

 شود.می

 

 :هدفِ درد 

انسان است و هنگامی که  عمده، یک مکانیسم دفاعی برای بدن درد به طور

شود که شخص از آید و موجب میدچار آسیب شود، به وجود می هر بافتی

خود، واکنش نشان دهد وتحریکات مولد درد را از میان بردارد. حتی فعالیتهای 

تواند موجب ای از قبیل نشستن بر روی نشیمنگاه به مدت طوالنی، میساده

)نرسیدن خون و   Ishcmiaتخریب بافتها گردد. هنگامی که پوست در نتیجه 

شود، شـخص به طور طبیعی و ناخودآگاه، تغییر وضع اکسیژن( دردنـاک می

دهد. شخصی که حس درد را مثالً بعد از آسیب نخاع از دست داده است، می

 تواند درد را حس نماید.نمی

کشد که این امر، منجر به . طولی نمیتواند تغییر وضع دهدبنابراین نمی

 شود.پیداش زخم در محلهای تحت فشار می
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 یک سیستم سرکوب درد )سیستم ضد درد( در مغز و نخاع 
العاده متغیر است. این امر؛ واکنش هر شخص نسبت به درد، فوق ۀدرج

قسمتی ناشی از توانائی خود مغز برای سرکوب سینگالهای )امواج( ورودی درد 

سیستم عصبی، توسط فعال کردن یک سیستم کنترل درد، موسوم به سیستم به 

 است.  analgesiaضد درد یا آنالژزی 

 سیستم آنالژزی از سه قسمت عمده، تشکیل شده است.

 

  سیستم ضد درد 

ونتریکوالر )اطراف بطنی( در ۀ پاراخاکستری دور قناتی و ناحی ۀناحی (3

راف ـغزی در اطـپل م سمت فوقانیـو ق« غز میانیـم»نرانسفال 

و بطن و بخشهای مجاور از بطن سوم « شیار مغزی»قنات سیلویوس 

های عـصبی این نواحی، سیگنالهای خود را به قسمت چهارم، رشتـه

 فرستد.زیر می

نازکِ خط وسط است و در  ۀجافی بزرگ که یک هستسِ ۀهست (7

 ۀالنخاع و هستقسمت تحتانی پل مغزی و قسمت فوقانی بصل

النخاع، ـور جانبی در بصلریس پاراژیگانتو سلوالریس که بطوالکریت

های عصبی در جهت دو به قرارگرفته است. سیگنالهایی از این رشته

شتی جانبی نخاع به قسمت زیر، انتقال داده ـپایین در ستونهای پ

 شوند.می
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های خلفی نخاع، قرار ار درد که در شاخههکمپلکس )مجموعه( م (4

توانند، درد را قبل این نقطه، سیگنالهای ضد درد میگرفته است. در 

 از اینکه به مغز رله شود، بلوکه کنند.

تواند سجافی می ۀخاکستری دور قناتی یا هست ۀتحریک الکتریکی ناحی

های درد را که از راه ریشه بطور تقریباً کامل، بسیاری از سیگنالهای بسیار قویِ

کوب کند. همچنین تحریک نواحی شوند، سرخلفی)پشتی( وارد نخاع می

های دور بطنی در هیپوتاالموس ویژه هستهب ،ری در سطوح باز هم باالترِ مغزدیگ

تواند درد را کند، میخاکستری دور قناتی را تحریک می ۀکه به نوبۀ خود، ناحی

خاکستری دور  ۀتضعیف کند؛ اگرچه این تضعیف به اندازۀ تحریک خودِ ناحی

ویژه انکفالین و ۀ میانجی بافی، شدید نیست. چندین مادسج ۀقناتی یا هست

سروتونین در سیستم ضد درد، دخالت دارند. بسیاری از فیبرهای مشتق از 

کنند. خاکستری دور قناتی، خود، انکفالین ترشح می ۀهای دور بطنی و ناحیهسته

 ۀستی بسیاری از فیبرها در ههاهمانطور که در شکل، نشان داده شده است انتها

ند. فیبرهایی که از این هسته، شروع و در نکسجافی بزرگ، انکالفین آزاد می

 کنند.شوند، در انتهای خود، سروتونین ترشح میهای خلفی نخاع، ختم میشاخه

« های عصبیرشته»شود که نورونهایخود، موجب می ۀسروتونین به نوب

 موضعی نخاع، انکفالین ترشح کنند.

ی پسسیناسیناپسی و پسکه انکفالین؛ موجب مهار پیشدانشمندان معتقدند 

شود که آنها در در جائی می Cنوع  دلتا و هم Aهم نوع  ،فیبرهای ورودی درد

 دهند.عصبی( می ۀنخاع سیناپس )محل تماس دو رشت

می منجر یلهای کلساسیناپسی احتماالً با بلوکه کردن کانلین مهار پیشاانکف

آزاد شدن میانجی در باعث هد شد. عالوه بر آن، سیناپسی خوابه مهار پیش
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اپسی، نسیشوند، لذا بلوک کانالهای کلسیمی، منجر به مهار پیشسیناپس می

های زمانی رسد که این بلوک، برای دورهخواهد شد و عالوه برآن به نظر می

تواند یابد؛ زیرا بعد از فعال کردن سیستم ضد درد، میطوالنی، ادامه می

ورودشان به نخاع، بلوکه کند. در واقع، این  ۀای درد را در ابتدای نقطسیگناله

تواند بسیاری از رفلکسهای موضعی نخاع به ویژه رفلکسهای عقب سیستم می

الً هنگامی که شخص، پای خود را روی جسمی داغ ثکشیدن را کنترل کند. م

ات موضعی کشد و تغییرگذارد، در اثر همین رفلکسها پای خود را عقب میمی

 جسمی و نیز تغییرات بدنی فیزیولوژیکی، خواهد داد.

آیند نیز، بلوکه در اینجا این رفلکسها که بر اثر سیگنالهای درد به وجود می

 «.در اثر مکانیسم ضد درد که شرح آن گفته شد»کند. می

تواند انتقال درد را در سایر نقاط مسیر احتماالً این سیستم ضد درد، می

های های داخل تیغهمغز و در هسته ۀهای مشبکی تنبه ویژه در هسته عصبی درد

 تاالموس، مهار کند.

 

  فیونی مغز اسیستمOpiate  اندروفینها، انکفالینها 
العاده ناچیز مرفین کشف شد که تزریق مقادیر فوقپیش سال  76 زبیش ا

ی دور خاکستر حیۀدور بطن در اطراف بطن سوم یا به داخل نا ۀبه داخل هست

 شود.مغز، موجب یک آنالژزی فوق العاده قوی می ۀقناتی تن

های بعدی معلوم شد که مواد شبه مرفین به ویژه مواد افیونی در در بررسی

خاع، عمل ـهای خلفی نستم ضد درد شامل شاخهـدیگری از سیمتعدد نقاط 

دهند این ها را تغییر میپذیری نورونکنند. چون بیشتر داروهایی که تحریکمی

رسانند؛ لذا چنین فرض های سیناپسی به انجام میعمل بر روی گیرنده اکار را ب
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هایی برای نوعی های مرفینیِ سیستم ضد درد باید در واقع گیرندهشد که گیرنده

 شوند.میانجی شبیه مرفینی باشند که به طور طبیعی در مغز، ترشح می ۀماد

افیونی طبیعی در مغز،  ۀیک ماد بنابراین؛ جستجوی دیگری برای یافتن

اند که شبه افیونی در نقاط مختلف سیستم عصبی یافته ۀماد 37شروع شد. اکنون 

 سه مولکول پروتئینی بزرگ به نامهای: ۀهای تجزیهمگی فرآورده

 Pro opiomelanocortinپرواوپیومالنوکورتین  (3

  Proankefalin پروانکفالین (7

  Prodinorpin پرودینورفین (4

، متاانکفالین، لوانکفالین و ند. در میان مهمترین مواد افیونی: بتااندروفیهستن

 اند.دینورفین شناخته شده

مغزی و نخاع در قسمتهائی از  ۀدر تن ،دو نوع انکفالین مهمتر از همه

سیستم ضد درد که شرح داده شد و بتااندروفین هم در هیپوتاالموس و هم در 

ورفین به مقادیر بسیار کمتر در همان نواحی، نشوند. دیهیپوفیز یافت می ۀغد

 شود که انکفالین وجود دارد.یافت می

 طور کامل شناخته نشده است. رتیب، جزئیات سیستم افیونی مغز ببدین ت

 ۀتوسط سیگنالهای عصبی که وارد ناحی فعال شدن سیستم ضد درد یا

داروهای شبه  شوند یا توسطخاکستری دور قناتی و نواحی دور بطنی مجار می

بسیاری از سیگنالهای درد را که از  ،طور کامل یا تقریباً کاملتوانند بمرفین می

شوند، سرکوب کنند. بنابراین با مصرف مواد طریق اعصاب محیطی وارد می

آید. ه وجود میـدر مسیر سیستم ضد درد، اختالالتی ب ،افیونی از منابع خارجی

انکفالینها و سروتونینها  ۀولهای تولیدکنندگردد، سلاز جمله اینکه موجب می

گردد که بدن در برابر درد و رونده( گردند و این باعث میآتروفی )تحلیل
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رسد،  هرگز سیستم ضد درد را بکار نیندازد و سیگنالهایی که به مغز و نخاع می

در این موقع، فرد مصرف کنندۀ مواد افیونی )پس از عدم مصرف مواد( دردی 

کند و بدن احساس می ،کندت بیشتر از کسی که مواد افیونی مصرف نمینهایبی

مجبور است مواد افیونی را با دوز  کند. بنابرایناو هرگز انکفالینها را ترشح نمی

کند و )مقدار( بیشتری استفاده کند و این سیکل به صورت معیوب، ادامه پیدا می

های واسطه مامذف کلی تباعث تخریب کامل سیستم ضد درد، خواهد شد با ح

تواند انکفالین های عصبی در مغز و نخاع فرد، هرگز نمیرشته)مواد( شیمیایی، 

 دن شوکِـای خاص و بدون وارد شمگر اینکه فرد، تحت برنامه ؛ترشح کند

 ۀسلولهای تولیدکنند(، دوباره اقدام به بازسازی کامل مخرب ۀفیزیولوژیک )ضرب

اند، در موقع ترک اعتیاد، محرکهایی که هنوز شناخته نشده انکفالین نماید. البته با

شوند؛ ولی عملکرد اولیه را نخواهند این سلولها دوباره به فعالیت، وادار می

داشت؛ اما آنقدر فعالیت دارند که فرد بتواند سیستم ضد درد خود را فعال و 

 هموستاز )تطبیق( فیزیولوژیک نماید.
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  ::توضیح نویسندهتوضیح نویسنده   
 

خود، بسیار  ۀریزی مناسب؛ سیستمها به عملکرد اولیما معتقدیم با برنامه

خود، خواهند رسید و  ۀشوند و در شرایطی؛ کامالً به عملکرد اولینزدیک می

سفرِ ما به همین دالیل با شرحی که رفت، انجام پذیرفت. شرحی که توسط 

 ،ایم بوده استود دانستههایی که ما آنرا مردبرای ترک ،استادان پزشکی داده شد

 گویند.رسند و حق هم میبه عملکرد اولیه نمیسیستمها  ؛گویندکه می

                                                                          

 شاد زی، مهر افزون                                                                             
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