
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٢ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣ 
 

  

  

  

 

  پايان عمـر
  )راز خلقت و دنياي پس از مرگ(

  

  



۴ 
 

  
  پايان عمر :نام كتاب 

  لي كارول :نويسنده 

  قدير گلكاريان :مترجم 

  طالييه :انتشارات 

  حسين تيموري  :طرح جلد 

  1384 :چاپ دوم 

  جلد 2100 :تيراژ 

  

  964- 7751- 33- 8: شابك 

ISBN : 964 – 7751 – 33 – 8 

 

  .كليه حقوق براي ناشر محفوظ است 

http://kryon.blogfa.com  
  

http://saytome.blogfa.com  



۵ 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هايي كه از صميم قلبتقديم به همه شما انسان
تقديم به تو انسان زيبا كه به . دوستتان دارم 

اشتباه دشمن و رقيب خود دانسته بودم و 
. رفتارت را ستمگرانه بر خود تلقي كرده بودم 

. نگرم  مي هر چه شده و خواهد شد ، به زيبايي
زيرا او همه چيز را زيبا آفريده است و تقديم 

  !به هر آنچه دوستي است و دوست داشتني 

و تقديم خالصانه به معبودم  ، كه يادش موجب 
  . شود  فزوني عشقش مي
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  نكته نظرات ارائه شده پيرامون اين اثر از سوي صاحب نظران

*********  

اند ،  كساني كه دنياي پس از مرگ را با شيريني پذيرفته و خودشان را براي بقاي جاودانه حاضر نموده

هاي او هم براي ما و هم براي  داده. ار سودمند خواهد بود سيبهاي كريون برايشان  خواندن پيام

دهد كه ثبات و يا آرامش و يا بدبختي و  كريون به ما خبر مي. دهندگي را دارد  مان نقش شفا سياره

گيرد و اگر مايل به آرامش و خوشبختي و سعادت جاودانه هستيم  نكبت در دستان خود ما شكل مي

  . شيم و از آن توسل جوييم بايد به مبدأ خود بيندي

  نويسنده ، محقق و كارشناس مسايل متافيزيك 1هاي.لوئيز ال

* * * * * * * * * * * 

  

پيام هايي كه از سوي كريون و به واسطه مديوم براي ما انسان ها ابالغ شده ، داراي مضامين بسيار 

  . باشد  ياي است كه اين مضامين رمز سعادت و خوشبختي عصر حاضر م العاده فوق

  2مجلة متافيزيكال ريويوز

* * * * * * * * * * * 

  

 
1 ‐ Louise L. Hay 
2 ‐ Methaphysical Reviews 
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آنچه كه بر من آشكار گشت اينكه ، . اين كتاب پرداختم  ةمن با فكري آزاد و ذهني آماده به مطالع

او با . تمامي سخنان كريون مثل فرمايشات خود خداوند در كتب آسماني توأم با عشق و مهرباني است 

سازد و ثبات آرامش آن  ساز آن بوديم روبرو مي را با دنيايي آشفته كه خود زمينههاي خود ما  پيشگويي

  . هاي كريون را بهترين راهنما و آموزگار عصر حاضر يافتم  پيام. نيز باز به دست خود ما خواهد بود 

  1اليت كانكشن

  

* * * * * * * * * * *  

  

به قدري ساده و رساست كه آدمي ناخواسته زبان مورد استفاده براي بيان حقايق و اطالعات كريون 

سازد  گرايان ما را با دنياي جديدي آشنا مي كريون با بيان حاالت متافيزيك. كند  كلمات را تعقيب مي

ها بر  آل و نيكوكارترين انسان نها را ايدهآهايي هستند كه ما  كه ساكنان آن دنياي زيبا همان انسان

  .شماريم  مي

به طوريكه من شخصاً آرزو دارم يك متافيزيك باشم . شود  ين نوع آثار احساس ميدر عصر حاضر لزوم ا

  تا هم اين دنيا و هم جهان آخرت را خريدار باشم 

  2سردبير مجلة كانكتينگ لينك

  

* * * * * * * * * * *  

  

 

هاي  يايد ؟ اين كتاب عالوه از اينكه داراي شگفت هاي قيامت و آخرت به ستوه آمده آيا از پيشگويي

گذارد كه از درك آنها جان و  بسياري است ، معلومات و اطالعات براق و پراتيكي را پيش روي مي

  .گردد  دلتان روشن مي

 
1 ‐ The Light Connection 
2 ‐ The Connecting Link Magazine 



١٠ 
 

با مطالعة اين كتاب پتانسيل خودمان را براي تغيير نوع زندگي و تعيين مسير درست براي تضمين 

در وجود و پندار ، گفتار و كردار خويش  زندگي جاودانة خويش بار ديگر از نظر گذرانده و تعمقي عميق

  !چه سعادتي بهتر از اين ؟. مي كنيم 

  

  1وركينگ اي آريزونا نت سردبير روزنامة رايانه

  

* * * * * * * * * * *  

  

دارد و  باورمان بر اين است كه اين كتاب با توجه به اينكه حقايق زندگي دنيوي و اخروي را بيان مي

ن شده تماماً آكنده از عشق و دوستي و استحكام مودت و برادري است ، يقيناً آنچه كه در سطور آن بيا

  . ها ايجاد خواهد كرد  دنيا را به خود جلب و جذب كرده و تكاني در ذهنيت انسان

  2مجلة نيو تايمز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
1 ‐ Arizona Networking News  
2 ‐ The New Times 
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  ديدگاه افراد مختلف پس از ماجراي يازده سپتامبر پيرامون اين اثر

  

*********  

هاي مغزم نقش  فحه اش به طور مستقيم در درون قلبم جاي گرفته و چون مهر داغي در سلولهر ص... 

هاي كريون اعتقاد پيدا كردم و يقين  اين كتاب نه تنها با اطمينان به داده ةبعد از مطالع. بسته است 

گرش و اعتقاد و ن ؛به تحقق خواهد پيوست  2001سپتامبر  11هاي او مثل حادثة  دارم كه پيشگويي

  ...ام به عيسي مسيح دو چندان شد  عالقه

  هاوايي –دكتر ديلمار هاوارد ، رييس انستيتو روانكاوي چشمه سار زندگي 

  

* * * * * * * * * * *  

زده ساخت و دل و روح ما را به  اين اثر ما را به راستي هيجان! كتاب پايان عمر را خيلي پسنديديم ... 

بود ؛ زيرا تازه » شرح عمر « اين كتاب عليرغم نام خود براي ما ! نهاد حقايق باز كرد و تحت تأثير 

اين اثر چنان ... اي داريم و به كجا خواهيم پيوست  ايم كه كيسيتيم و چه وظيفه متوجه شده

اندركاران نشر  از مديوم و دست. دارد  ها به خود مشغول مي العاده است كه ذهن خواننده را ماه خارق

  .گزاريم اين اثر سپاس

  1گروهي از دانشجويان تربيت معلم آريزونا

  
 
1 ‐ Reevis Mountain Teacher School of Self‐Reliacel Arizona 
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* * * * * * * * * * *  

  

اين اثر را يكي از دوستان . دارم  براي خريد تعدادي از مجلدهاي اين كتاب چكي را برايتان ارسال مي

ر ب. سپتامبر به من هديه كرد و با مطالعه آن بسيار تحت تأثير قرار گرفتم  11بعد از حادثة هولناك 

  . خود الزم ديدم كه مجلدهايي را از اين اثر به دوستان بدهم زيرا خواندن آن براي همه سودمند است 

  شهردار شهر آيووا

  

* * * * * * * * * * *  

  

كتاب را خواندم و به راستي وضعيت و واقعيت خودم را دريافتم و درك كردم كه چه اندازه از خداوند ... 

ين كتاب هم اثري از مديوم واقعي است و هم اينكه اطالعات واقعي در به عقيدة من ا. غافل هستم 

  !گذارد و اين اثبات شده است  دسترس مي

اي كه با دست خود به پريشاني  مان آگاه ساخته و از آينده از همه مهمتر اينكه ما را با واقعيت سياره

  .دهد  دهيم ، خبر مي سوق مي

به طوري كه بارها آن را خواندم و حتي . تحت تأثير قرار داد زده كرد و  كتابتان مرا بسيار هيجان

با خواندن اين كتاب عشق به همنوع را به راستي . هاي آن را به دوستان دادم تا مطالعه نمايند  كپيه

  . برم  حس كردم و از آن لذت مي

ان جهان و استاد ، آهنگ ساز ، رهبر اركستر ، برندة جايزة كريستال جهاني فدراسيون هنرمند 1اياساس

  كاليفرنيا –المللي موسيقي معاصر سائوساليتو  دانشگاه بين

  

  

* * * * * * * * * * *  

  
 
1 ‐  Iasas  , Music  Artist  ,  Arrengment  ,  orchestra  leader  and  prof  of  International  new  Age Music 
University 
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هاي كريون كه آكنده از عشق و محبت خداوندي است در خود احساس عجيبي را يافتم  با خواندن داده

. شود  م چكيده ميكردم با خواندن هر كلمه از كتاب قطرات عشق الهي در قلب يكه تصور ميربه طو. 

هايي هستند كه جنبة  زيرا پيام. هاي عصر حاضر است  سخنان موجود در اين كتاب نياز واقعي انسان

  .نفع انساني نداشته و توأم با عشق و دوستي است 

  1تنسي -هاي سكرتس و اين تون ويت د سول  كريستيانا تامس ، مدير انستيتو اينر اليت و نويسندة كتاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
1 ‐ Christina Thomas , Manager of Inner Light Ins & Editor of Secrets and In Tune With The Soul book . 
Tennessee 



١۴ 
 

  
  ديباچة مترجم

  

اي از پيامي بود كه  آنچه كه به عنوان ديباچه در نظر داشتم براي اين كتاب بنگارم ، در واقع خالصه... 

به عنوان جان كالم محتواي كتاب تنظيم كرده و مايل بودم آن را با شما خوانندة عزيز در ميان بگذارم 

كند پيش از شروع  اندن اثر و دريافت پيام آن سعي مياي است كه هر مترجمي بعد از خو اين شيوه. 

آن را به عنوان وسيلة راهنمايي و همراهي و حتي ايجاد ارتباط بين خواننده و نويسنده در  ، مطالعه

اما اگر حقيقت را گفته باشم ، بعد از مطالعه اين كتاب عاجز از نوشتن شدم ، زيرا . نظر گرفته و بنگارد 

به پردازش موضوع اقدام كنم تا بتوانم  آنچه كه ز كجا شروع نمايم و به چه نحوي دانستم بايد ا نمي

  . پيام واقعي اثر است به خواننده برسانم 

اي بس حائز اهميت است ؛ اينكه اين اثر بسان ساير آثاري نيست كه در دنياي كتاب  اما ذكر نكته

ته شده و داراي مضامين تكان دهنده و بيدار اين اثر چنان نوش. عرضه و يا شما با آنها آشنايي داريد 

توان دنيايي از واقعيات محض را كه گاهي از آن غافل هستيم ،  اي است كه از هر سطر آن مي كننده

در اين كتاب ، نويسنده كه خود مديومي بيش نيست ، آنچه را كه از موجودي آكنده از . درك كرد 

باشد ، دريافت كرده و به صورت نوشتار تنظيم  آور مي نيرو و انرژي كه اسمش نيز چون رازي شگفت

معرفي كرده و در عين حال به  1در اين اثر ، نيرويي اسرارآميز كه نام خود را كريون. نموده است 

دارد كه از منشاء  مشخص پرداخته ، اعالم مي) ابجدي(توضيح نام خويش بر حسب محاسبات الفبايي 

 
1  ‐ Kryon 
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هاست ، بر طبق وظيفه از طريق مديوم به  زمة حيات كنوني انساننور و انرژي بوده و پيامي كه ال

ها براي كسب مزاياي دنياي فاني و باقي به  او در كنار لزوم تكامل روحي انسان. نمايد  ها ابالغ مي انسان

برخي از اسرار خلقت و دنياي پر رمز و راز متافيزيك اشاره كرده و چگونگي پيدايش انسان از خداوند را 

سخن به ميان آورده و ) پيامبران(دهد و همچنين از لزوم و منطق حضور آموزگاران بشريت  ح ميتوضي

به دليل اينكه ) ع(دارد كه تمامي انبياء از برگزيدگان واجب و الزم الهي بوده و حضرت عيسي  اشعار مي

قابل تأمل  آور انسان از قدرت الهي است ، بيش از بقيه راز خلقتش تمثيلي از تكرار خلقت شگفت

  . باشد  مي

با مديوم ارتباط داشته است و كتاب حاضر بخشي از  2002تا اكتبر  1989هاي  كريون در سال

و حول و هاي كريون را كه صرفاً در خصوص مسايل متافيزيك و دنياي پر رمز و راز نيرو و انرژي  داده

از سوي نويسندة  1994در سال  اين كتاب. گيرد  هاي الهي اوست ، در بر مي موريتأحوش وظايف و م

ها و  ها ، تهمت ها ، بازجويي آن كه مديوم نوشتاري است ، با هزاران مشقت و تحمل بازخواست

جاي شگفتي است كه . بوده است  1999ها به چاپ رسيده و چهارمين نوبت چاپ آن در سال  ناراحتي

ب سخن به ميان آورده و رخداد فجيع ها كه با مديوم رابطه داشته از حوادثي عجي در اين سالكريون 

ها  سپتامبر را با داليل مستند و ارقام مختص به آن ذكر كرده و زنگ بيدار باش را به گوش انسان 11

سپتامبر و ويراني ساختمان تجاري  11اما گويي اين كتاب در زمان خود و پيش از وقوع . رساند  مي

موجود در اين اثر به تحقق پيوست ، ماني كه پيشگويي اما ز. آمريكا براي كسي مهم جلوه نكرده است 

آن را در دست  1999هاي مكرر آن به دفعات انجام پذيرفت و من نيز عليرغم اينكه نسخه چاپ  چاپ

داشتم و چندان اهميتي به آن نداده بودم ، با درك واقعيات مندرج در اين كتاب بر خود وظيفه 

  .طالعه كرده و اقدام به ترجمه نمايم دانستم كه به دقت بار ديگر اثر را م

بايد اعتراف كنم كه با خواندن اين اثر بارها پيرامون خود و  ،اگر سخن مرا به گزافه و يا اغراق نپنداريد 

دريافتم كه به راستي همه چيز با عشق و . محيطم آگاهانه ناظر شدم و ديدگاهم دگرگون شد 

م كه روح داراي چنان ابعاد عظيم تأثيري است كه آگاه شد. شود  عالقمندي و محبت مقدور مي
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توان بسياري از مشكالت را بر  با اين شيوه مي. توان با تقويت انرژي روحي بر هر كاري قادر بود  مي

  .خود ترفيع و عادي ساخت و معناي واقعي زندگي را دريافت 

وهبتي به من ارزاني داشت اي قلبم را نوازش كرده است و از اينكه خداوند چنين م عشق چون فرشته

اي اين كتاب را مطالعه كرده و عشق را كه منبعث از انرژي حقيقي اوست ، در قلبم حس  كه به بهانه

بعد از مطالعة اين اثر تنها دعا و نيايشي كه از خداوند دارم اين است . كنم ، بسيار شاكر و سپاسگزارم 

هاي زيباي  عشق خود و مخلوقاتت و مخصوصاً انساندهم ،  تو را به عظمتت سوگند مي! خداوندا  :كه 

زيرا يقين دارم كه بايد دوست داشته . خودت را در هر لباس ، منصب و نژادي كه هستند در قلبم حاكم ساز 

خدايا مرا همانگونه كه خود . باشم تا دوست داشته شوم و اين سعادت من در زندگي و آخرت است 

   .آمين  !خواهي عاقبت به خير گردان  مي

هاي عزيز و محبوب خداوند با خواندن اين اثر دگرگوني مورد نظر را در قلب  با اميد به اينكه شما انسان

  .تان را با نام خداي مهربان و دانا سالم داده و بهروزيتان را آرزومندم  و روح خود حس كنيد ، همه

  

  گلكاريان.ق/ دوستدار و عاشق شما 

  1382 - تهران 
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  :خني صادقانه پيرامون اين كتاب س

  

آنچه كه ما آن را خداوند (زماني كه سيارة زمين به مرحلة تحول و گذر بعدي خود نزديك شد ، 

زندگي نوين و تكاملي بشر آغاز گشت و بايد پذيرفت كه از آن زمان تا نهايت ، زندگي در ) ناميم مي

ر نخواهد شد و رابطة ما نيز از آن گسسته نخواهد جهان خلق شده و به عبارتي كائنات هيچگاه از ما دو

منشاء انرژي كه زايندة عشق و دوستي است ، از ابتداي خلقت انسان چنان تساوي و تعادلي در . شد 

. افتد  ها انسان خواه و ناخواه به حيرت مي ميان نعمات خويش ايجاد كرد كه با بررسي رابطة ميان آن

ز عقل و خرد آزادي كامل يافت تا از نعمات آفريده شده ، به حد نياز اما بشر به واسطة برخورداري ا

. تر از همه روحي خويش را فراهم آورد  خود بهره گيرد تا زمينة تكامل و توسعه عقلي و جسمي و مهم

به خاطر همين ، انسان به واسطة برخوردار گشتن از نعمات زمين و ساير امكانات موجود با جهاز 

  .رديد سازگاري مجهز گ

انسان زماني كه دانش و آگاهي از خود ، محيط زيست و همه آنچه كه در دنيا برايش خلق شده ، 

دريافت ؛ به اين نتيجه رسيد كه اگر از اين موهبات و نعمات به نحو احسن استفاده ننماييد و 

با خويش را هاي افراط را در پيش بگيريد ، زندگي خود را به خطر انداخته و چه بسا تكامل  زمينه

موانعي روبرو خواهد ساخت و اگر چنانچه به نحو احسن از آنها بهره گيريد ، نه تنها زمينة رشد و تكثير 

تكامل خويش را نيز هموارتر خواهد كرد و بر سرعت آن خواهد نعمات را فراهم خواهد آورد كه ، سطح 
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كسب اندوخته هاي فردي و انسان به واسطة همين درك و شناخت اصلي بود كه به راز . افزود 

  . اجتماعي پي برد و از همة چيزها براي تسهيل بخشيدن به ترقي خويش استفاده كرد 

خداوند كه منشاء و منبع الهام ، انرژي ، نور و عشق است و همه چيز از اوست و به او باز خواهد گشت 

نسان قرار داده كه انسان خواه اي امكانات موجود را در مسير تكامل ا ، از ابتداي خلقت بشر به گونه

شايد هم لزوم ترقي و توسعة فكري و روحي انسان اين . ها شده است  ناخواه مجبور به استفادة از آن

  .ساخت  چنين روندي را مقيدتر و الزمتر مي

انسان در طول تاريخ براي اينكه هدايت مناسبي داشته باشد ، بارها مورد توجه قرار گرفته و خداوند به 

اين هدايت يا از سوي انسان خواسته شده و افرادي از ميان آن به لحاظ . حوي او را هدايت كرده است ن

هاي الهي را دريافته و يا اينكه خداوند به طرقي با واسطه  داشتن روحي متعالي ، امكان دريافت پيام

سطة الهام و يا رؤيا به وابه قرار دادن ساير مخلوقات با شعور خود ، اطالعات و دانش مورد نياز انسان را 

  . انسان ابالغ كرده است 

ها و يا الهامات زمينة تحوالت تاريخي را فراهم آورده كه در اين بين  بروز و ظهور و نزول اين پيام

هاي مقدسي را  هاي الهامي بوده است كه بارها براي انسان پيام يكي از آن واسطه» كريون«هاي  پيام

را  1هاي شناخته شده ، هم كريون و هم لي كارول من به عنوان يكي از مديوم. ست آورده و ابالغ كرده ا

هاي  دانم كه او يكي از انسان هاي پاك و صديقي است كه در طول سال و ميشناسم  به خوبي مي

او را در جامعة روحاني مسيحيت به عنوان . ها كه ايجاد نكرده است  رهبانيت و زاهدي خود چه شگفتي

شناسيم و من به عنوان يك دوست و همكار و از اينكه او داراي روح متعالي  ر الطاف الهي ميآو پيام

  .بوده است تا توانسته با كريون رابطه برقرار نمايد ، به اين رابطه و دوستي افتخار مي نمايم 

 هايي كه لي كارول در اين كتاب بيان داشته ، كامالً صادقانه و درست هستند و هيچ نوع حرف

طلبي و يا سوءاستفاده از اعتقادات مردم در نظر نبوده و براي تأييد اين قضيه بسياري از دانشمندان  نفع

بارها با او به گفتگو و مباحثه نشسته و پس از رؤيت حركات و درك ... ، عالقمندان ، كارشناسان و 

 
1 ‐ Lee Carroll 
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شائبة  در واقع لطف بي رسيده و امروز اگر اين كتاب در دسترس شماست ،پندار او به نتيجة مطلوب 

  . رديده است گها حاضر  الهي است كه براي راهنمايي و كمك به اعتقادات واقعي و پاك شما انسان

سال در زمينة علم متافيزيك فعاليت داشته و به فراگيري دانش و آموختن  25من خود كه در حدود 

طالب ، آنها را بسي برّاق ، صاف ، علم الزم در شرايط كنوني مشغول بوده و هستم ، با خواندن اين م

ها براي دنياي پر  فكري و اعتقادي يافتم و تصورم بر اين است كه اين داده ةبدون هر نوع سوءاستفاد

قلب خود را ماالمال از  ،اگر شما نيز اين كتاب را بخوانيد . آشوب ما نسخة بسيار خوبي خواهد بود 

من پس از خواندن اين كتاب به . شود  به شما القاء ميعشق الهي خواهيد يافت كه به وسيلة كريون 

كنم كه اگر  چنان تحول ذهني و فكري رسيدم كه امروزه به تمامي دانشجويان و شاگردانم توصيه مي

و حتي در دوسال اخير اين . را مطالعه نمايند » كريون«هيچ كتابي را نخوانند ، الاقل و حتماً كتاب 

اش را براي دانشجويانم گوشزد  درسي انتخاب كرده و لزوم مطالعه كتاب را به عنوان كتاب كمك

  .ام  كرده

نيز آماده كرده و به ما و جوامع را » كريون«اميدوارم كه نويسندة كتاب تالش نمايد تا ساير مجلدهاي 

صبرانه در آرزوي اين هستم و براي لي كارول عزيز طول عمر و بقاي پرثمر  بشري هديه نمايد و بي

  .مندم آرزو

  

  1پروفسور دكتر باربارا ديلنگر

  متخصص در علم متافيزيك و روانشناس دانشگاه بركلي آمريكا

  

  

  

  

  
 
1 ‐ Barbara Dillenger 
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  ...يادداشت نويسنده 

  

هايي است كه  كنيد ، حاوي اطالعات و داده صفحاتي را كه پيش رو داريد و به عنوان كتاب مطالعه مي

من به عنوان نويسنده و . ام  و بر روي كاغذ آورده ها را از موجودي به نام كريون دريافت كرده من آن

مديوم ، تمام آنچه را كه از طريق حالت مديومي نوشتاري از كريون دريافت كرده بودم ، بر روي كاغذ 

حقيقت اين است كه مدتي است با او ارتباط دارم و در ابتداي آشناييم با او چندان اهميتي به . آوردم 

به اتفاق دو نفر از همكارانم كه آنها نيز مديوم كه زماني . ي نگرفته بودم وي نداده و موضوع را جد

رو تصميم گرفتم با جديت موضوع را پيگيري  بودند ، از زبانشان نام كريون را به دفعات شنيدم و از اين

ارتباط رو در طول مدتي كه كريون با من  از اين. نموده و آنچه را كه او از من خواسته ، به جاي بياورم 

ها را براي آماده سازي جهت نشر و توزيع با  داشت ، مطالب وي را بر روي كاغذ آورده و حال كه آن

نمايم ، احساس آرامش كرده و اميدوارم كه وظيفة انساني و الهي خويش را  رايانه حروفچيني مي

  ...جاي آورده باشم  به

برايم اط خود با من ، موضوع بسيار مهمي را زماني كه به نوشتن اين مطالب پرداختم ، كريون در ارتب

بيان داشت كه با موضوع حضرت عيسي در ارتباط بود و حتي در خصوص نوع ارادت و اعتقاد به وي 

كنم براي درك موضوع به بخش ششم اين كتاب  نيز مطالب ارزشمندي را توضيح داد كه توصيه مي

ايم به خوبي روشن ساخت كه حضرت عيسي مسيح او با توجه به مسايل متافيزيك بر. مراجعه نماييد 

او حتي در رابطه با كتب مقدس نيز اطالعات مختصري ارائه داد كه بسيار حائز . چه كسي بوده است 



٢١ 
 

ام آنچه را كه برايم توضيح داده به خوبي بيان كرده باشم ولي  من گرچه سعي كرده... باشد  اهميت مي

ام و تصورم بر اين است كه بسياري از شما خوانندگان عزيز شايد  يقين دارم كه در اين راه موفق نبوده

هاي او را  جاي نوشتن ، تنها داده زيرا در زمان ارتباط من به. موضوع را آنگونه كه بخواهيد درك نكنيد 

كردم و شايد از جهت ناتواني قدرت ذهني و تفكري من نواقصاتي در تبيين  در ذهنم جايگزين مي

ه باشد كه اميدوارم عليرغم بسياري از نقايص ، باز توانسته باشم ، اهم موضوع را موضوع پديد آمد

حقيقت امر اينكه وقتي او از مسايل واقعي برايم توضيح داد ، چنان شوكه . برايتان ارائه كرده باشم 

اي بر من اصابت كرده است و شايد هم از اين جهت تمام مسايل دقيقاً و  شدم كه گويي صاعقه

در هر حال بسياري از مسايل و . نگونه كه او بيان داشته بود در ذهن نگهداشته و برايتان بنويسم هما

و متذكر گردم كه كريون آنچه را كه بيان داشته ، تمام آنها ام  مطالب در خاطرم بوده و برايتان نوشته

ه من در دنياي غرب با كرد ك مي حاي تشري زيرا او مسايل را به گونه. برايم قابل تفهيم و درك است 

اي سخن گفته است كه برايم قابل تفهيم  او در واقع به گونه. آنها در تماس بوده و برايم ملموس بودند 

هايي كه در شرايط جغرافيايي و اعتقادي خاصي زندگي  باشد و شايد برخي از مسايل براي انسان

  . كنند ، برايشان چندان قابل تفهيم نباشند  مي

ام به  كرد كه به جاي سؤال كردن ، سعي كنم آنچه را كه دريافته وشتن مدام به من تأكيد ميدر اثناي ن

او همچنين تأكيد داشت كه توجهي به ... اي را فراموش ننمايم  خوبي بر روي كاغذ بياورم و نكته

كريون بسيار . ( ام براي همگان القاء و ابالغ نمايم ها و اعتراضات مردم نداشته و آنچه را كه دريافته حرف

ساخت كه انساني متدين  او پيوسته مرا به اين امر مقيد و متوجه مي. ) گفت  ساده و صريح سخن مي

ام ، مجبور هستم كه  بوده و چون بيشتر عمرم را در راه دين و دينداري و تبليغ دين الهي سپري كرده

و دين او قلمداد كرده و نتايج او كار مرا خدمت به خدا . چنين وظيفة خطيري را بر عهده بگيرم 

به اينكه خودم انسان دينداري بوده و ساليان سال در راه درك و با توجه . كرد  اخروي آن را گوشزد مي

بيني ديني تالش كرده بودم ، برايم مشكلي نداشت كه در رابطه با درك مسايل مطروحه از  تبليغ جهان

دانستم كه دنيا چرا و چگونه پديد آمده و  زيرا مي .سوي كريون آسوده بوده و مشكلي نداشته باشم 
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اما عليرغم تمام اينها آنچه را كه كريون . هدف نهايي خالق اين جهان و تمام هستي چه بوده است 

زيرا . باشد  زا بودند كه زبانم از بيان احساساتم عاجز مي آور و هيجان برايم توضيح داد ، چنان شگفت

من . كرد  اي ترسيم مي ها به وجد آمده بودم ، برايم دنياي تازه و با درك آن دانستم چيزهايي را كه نمي

ساله هستم كه حالت مديوم بودنم نيز اتفاقي انجام پذيرفت و اين كار را براي خود و شخصاً  48فردي 

اي كه  نويسم ، برحسب وظيفه دادم و اكنون كه اين مطالب را مي جهت كسب اطالعات الزم انجام مي

در حقيقت ظاهر شدن كريون . دهم  شمارد ، به شما ارائه مي ون آن را وظيفة الهي و مقدس ميكري

اي را كه در جلوي چشمانم وجود داشت و  اي بود كه گويي پرده براي من و ارائه نكته نظراتش به گونه

دنيوي و  خودم متوجه نبودم ، يكمرتبه از جلوي ديدگانم به كنار كشيده شد و افق روشني از حقايق

  . اخروي را در برابرم ترسيم كرد 

عالوه از  ، كريون در ارتباط خود. اين متن تماماً با دنيا و جوانب متافيزيك شما در ارتباط است و بس 

اينكه خواست تا خودش را براي من معرفي كند ، تالش نمود كه اطالعات جديدي را در رابطه با جهان 

خواستم كه در رابطه با زماني كه از او . جهان و ادامة حياتش ارائه دهد و لزوم و داليل حضور انسان در 

جنسيت خودش حرف بزند ، از اين كار ناراحت شد و بيان داشت كه هيچ دوست ندارد او را در قالب 

كريون در تمامي گفتگوهايش از يك واژة خاصي استفاده مي كرد و در آغاز و . جنس خاصي بشناسم 

داشت كه عشق تنها و  او ابراز مي. بود » عشق«اين كلمه همان . جست  ه بهره ميپايان از آن كلم

او بر خالف دكترين هاي موجود در . رود  قدرتمندترين پديده و منشاء انرژي تأثيرگذار به شمار مي

اند ، بر روي موضوع وحدت ايماني تكيه  ها را از همديگر جدا ساخته جهان و مكاتبي كه به نوعي انسان

ها تنها  در يك نقطه به داشتن خدايي واحد و ايمان به عشق و  نمود كه اگر انسان داشت و بيان مي

او . خوشبخت خواهد شد محبت او به يكديگر دست ياري و همبستگي بدهند ، تمام انسان و انسانيت 

  . دانست  ترين و استوارترين تكيه گاه مي حبل متين الهي را محكم

خوانيدكه هيچ اطالعي در رابطه با مسائل متافيزيك نداريد ؛ بهتر است  تاب را مياگر درشرايطي اين ك

زيرا بدون . اين كتاب را از اين قسمت شروع نكنيد و از بخش ششم به مطالعه اين كتاب بپردازيد 
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داشتن و دانستن حقايق مربوط به متافيزيك ، قادر نخواهيد بود كه مطالب اين كتاب را تا بخش ششم 

اما اگر ايمان و اعتقاد نسبت به كائنات و منشاء و منبع ! كنيد و برايتان بيگانه جلوه خواهد كرد  درك

آن داشته باشيد ، اين مطالب به راحتي برايتان قابل فهم و درك بوده و آنچه را كه خواهيد خواند ، 

  . اطالعات شما را افزايش خواهد داد 

ين مطالب نه تنها نسل كنوني انسان را در زمين راهنمايي كريون از من خواسته است كه با نوشتن ا

هاي آينده نيز قابل درك و  اي بيان دارم كه براي نسل هايش را به گونه ها و حرف نمايم ، بلكه داده

او از همان ابتدا و بود شروع نوشتن نوشتارهايم تأكيد كرد كه كلمات و سخنان او را . تفهيم باشد 

تر كرده و درك موضوع را براي  بر روي كاغذ بياورم و تالش نكنم كه آنها را ادبيام  آنگونه كه شنيده

ها در  از مطالعة آناو معتقد بود كه اگر اينگونه بنويسم ، ساليان سال هيچ انساني . ها ثقيل نمايم  انسان

. ري شوند رنج نبوده و نيازي به تحليل و تفسير موضوع نخواهند داشت تا دچار خطاي پنداري و نوشتا

اند تا  اي نازل كرده كه ساده بوده گفت كه خداوند به همين خاطر تمامي كتب آسماني را به گونه او مي

شما با خواندن اين مطالب احساس خواهيد كرد كه وارد دنيايي برّاق ، . قابل فهم هر كسي بوده باشد 

  . تان خواهد بود  امروز و آينده تان چراغ راه هاي گذشته شويد كه فرا آموخته آاليشي مي صاف و بي

در طول كتاب . خوانيد صرف و صريح از زبان كريون بيان شده است  در اين كتاب هر مطلبي را كه مي

بندي  مطالب ذكر شده را بر حسب زمان و آنگونه كه به من ابالغ شده تهيه و تنظيم كرده و جمع

خواست كه از قواعد دستوز زبان نيز  و از من مي خصوصي داشت كربون در اين رابطه تأكيد به. ام  نموده

شايد شما با خواندن اين ... اجتناب كرده و سعي نكنم در حين نوشتن به ويرايش كردن توجه نمايم 

كتاب بعضاً تصور نماييد كه اين كتاب و محتواي آن ساده و بدون ويرايش ادبي نگاشته شده است ؛ 

ولي يقين . ام  كه او بيان داشته ، من نيز به همان نوع نوشته ولي اين خواستة كريون بوده و آنگونه

داشته باشيد كه مطالب به قدري واضح و شيرين و براي شما قابل تفهيم است كه گويي خودتان در 

  .شنويد  هاي او را مي پيش روي كريون نشسته و حرف
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ند ، من نيز مثل شما براي ا آنچه كه در اين كتاب به عنوان مسايل بديع و تازه نمود عيني يافته

هاي  ارهاي من و يا يادداشتتهاي كتاب با نوش در برخي از بخش. نخستين بار با اين مسايل آگاه شدم 

هايي هستند كه من قبل از ايجاد  ها در واقع همان نوشته ام روبرو خواهيد شد كه اين يادداشت شخصي

هايي را از كريون  ام كه برايشان پاسخ رزو داشتهها را براي خودم مطرح ساخته و آ رابطه با كريون آن

  . دريافت نمايم 

  ...بياييد كريون را بشناسيم . حال زمان آن فرا رسيده است كه با كريون آشنا شويد ... 

  

  كاليفرنيا/ لي كارول 
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  قسمت نخست
  آشنايي با كريون
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  آشنايي با كريون

  قسمت نخست

  

  من كيستم ؟

صميم  ازتان را  همه. كنم  ها خدمت مي من كريون از منبع انرژي هستم كه براي شما انسان! سالم 

هاي ديگر  هاي مرا به انسان خواهيد كه پيام ايد و مي اگر شما آمادگي آن را يافته. قلب دوست دارم 

سازيد ، بايد بگويم كه  نمايم ، به روي كاغذ آورده و چون سندي ماندگار برسانيد و آنچه را كه بيان مي

. كنيد و اين تالش معنوي شما بدون بهره و پاداش نخواهد بود  خدمت شاياني به بندگان خداوند مي

من كالم خودم را با . لطفاً به كارتان ادامه بدهيد كه بشر امروزي نيازمند مطالب ارزنده و معنوي است 

  . نمايم  رد آنها آغاز ميها و فرد ف نام خداوند و خطاب به شما و ديگر انسان

گويم ولي بايد اين را  من اكنون به واسطة شما كه مديوم من هستيد به طور صريح و آشكار سخن مي

زيرا . كنيد ، برايتان ابراز دارم  توانم همة آنچه را كه شما تحت قالب مفهوم درك مي بدانيد كه من نمي

از اين رو يقين دارم كه حقايق واقعي با تجزيه . يستم ها و كلمات شما ن قادر به استفاده از تمامي واژه

. انتقال مفاهيمي دچار خطا و اشتباه نشويد در ذهن شما آشكار خواهند شد و اميدوارم در اين نقل و 

دارم آزادانه و بدون قيد  را كه برايتان بيان ميرابطه من با شما لساني و يا به عبارتي زباني نبوده و آنچه 

به » اي هاي انديشه گروه«و يا » قالب فكري«هاي  هايم را به حالت من تمامي حرف. است و بند زبان 

داريد كه آنها را به زباني كه به سهولت بتوانيد به ديگران انتقال  هشما انتقال خواهم داد و شما وظيف

  . دهيد ، آماده ساخته و بيان داريد 
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او قبل . وم نوشتاري را به چند دليل انتخاب كردم من اين مدي. هاست  اما سخنم با يكايك شما انسان

اي را از  از اينكه حالت مديوم را داشته باشد و خودش را با دنياي متافيزيك آشنا سازد ، چنين وظيفه

در واقع عالقمندي او قبل از سازگاري . صميم قلب خواسته و انجام حاالت مديومي را پذيرفته بود 

ها آزاد است و اگر بخواهد  اما او نيز مثل بقية انسان. اد با دنياي ارواح بود نوعي پيشنهاد و امضاي قرارد

كرد هميشه با  داند كه اگر اين كار را نمي ولي او باطناً مي. اش را با من قطع نمايد  تواند رابطه مي

موش نمايد و زيرا لزوم رابطه را درك كرده و قادر نبود كه آن را فرا. ناراحتي و عذاب وجدان همراه بود 

دومين دليل انتخاب وي از سوي ... شد  بدين ترتيب ساليان سال خواب راحت از چشمانش ربوده مي

در رابطه با مسايل متافيزيك هيچ آموزشي را نديده و از اين رو من اين بود كه او تا به امروز 

به خاطر همين . بخشد ها و حتي علوم خود را در ايجاد ارتباط تدخيل  توانست انديشه و ديدگاه نمي

نخورده ، تصميم بر اين گرفتم كه با او رابطه برقرار نمايم و يقين  روحيه و داشتن ذهن بكر و دست

او اكنون در . داشتم و دارم كه او هر آنچه را كه فرا بگيرد ، به همان شكل به ديگران انتقال خواهد داد 

ذارد و بهترين فرصتي است كه بتواند تفاوت و گ ه گانه را پشت سر ميشرايط موجود دورة تكاملي نُ

نويسد ، من  به خاطر آنكه او مديوم گفتاري نيست و تنها مي. تمايز خودش را با ديگران آشكار سازد 

ها ابالغ خواهم  به راحتي هر آنچه را كه الزم باشد ، از طريق تحرير كردن به توسط وي به شما انسان

ون نيست ، من جنسيت خاصي ندارم كه شما مرا از جنس مذكر يا اسم اصلي من در واقع كري .كرد 

خواهد كه نوع پديدگي خود را به شما تفهيم نمايم ، ولي  من خيلي دلم مي. نث به شمار آوريد ؤم

زيرا شما با محدوديت فكري روبرو . يقين دارم كه شما از توضيحات من چيزي را درك نخواهيد كرد 

اما به . ايد  رژي و فرا انرژي برايتان قابل درك نيست ؛ زيرا آنها را تجربه نكردهبوده و برخي از مفاهيم ان

اين اكتفا نكرده و شما را بدون پاسخ نخواهم گذاشت و در آينده از خودم بيشتر با شما سخن خواهم 

و يا به » منيع دانش و آگاهي« اسم اصلي من . گفت  و سعي خواهم كرد كه موجوديت مرا بشناسيد 

من در هر مقطعي از زمان قابل درك شما مأموريت . مي باشد » گنجينة اسرار«ها ،  صطالح شما انسانا

ها برسانم و  اي براي انسان هايي كه براي انسان الزم است ، بوسيله دارم كه برخي اطالعات و آگاهي
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زم دانسته شده است وسيلة همين مديوم آنچه را كه ال ام گذاشته شده  و به اكنون اين وظيفه بر عهده

مرا آباء و اجدادتان ساليان سال پيش شناخته و آنها نيز به نوعي با من به . نمايم  به شما ابالغ مي

لذا براي من محدوديت . هايم به گوش آنها رسيده است  اند و حرف هايي رابطه داشته واسطهطريقة 

لطفاً فقط اين  .در ارتباط هستم  من به طور معمول با هر كسي. زماني و مكاني نيز متصور نيست 

هايي كه نياز داشتند تا مرا به خوبي بشناسند ، اسمم را حرف به  من براي انسان. ا بپذيريد رحقيقت 

اسم . شناسيد ، دارد  آن را ميحرف برايشان گفتم و اين اسم شباهت زيادي به صداي طنين كه شما 

توانستيد آن را حس بكنيد ؛ ولي  داشتم كه شما مي من محتوايي فراتر و بيشتر از صدا دارد و آرزو

  . دانم كه در حال حاضر قادر به اين كار نيستيد  مي

  : گردد  از سه بخش تشكيل مي) كه آن از قالب انرژي ارتباطي من متفاوت است ( قالب انرژي اسم من ،

ر دنياي واقعي به حال آنكه اين پديده د. شناسيد  كه شما آن را به صورت صداي بم مي –طنين  - 1

البته احساس ، ارتباطي با . (توان آن را شنيد  حدي ضعيف است كه حتي به زحمت مي

يقين دارم كه اين موضوع هنوز برايتان عجيب . ) هاي شنوايي قابل شناخت شما ندارد  دستگاه

 . نمايد  مي

 .كنيد  شناسيد و درك مي كه شما آن را به صورت نور و طيف رنگي مي – فركانس نوري - 2

 . شناسيد  ها مي كه شما آن را به صورت اشكال و فرم – شكل و فرم - 3

ها از  اي است كه شما انسان شود و به گونه اما اين سه عامل به صورت يك قالب واحد به شما عرضه مي

  .بخش اعظمي از قالب اسمي من فراتر از قدرت ادراك و احساس بشري است . درك آن عاجز هستيد 

حالت من . ها بسي سخت و دشوار است  توضيح دادن و درك كردن آن براي شما انسان دانم كه مي

شما . كنيد  اي را براي انسان نابينايي توصيف مي شباهت به چيزي دارد كه شما به طور فرض منظره

به دليل اينكه داراي جهاز ادراكي الزم براي شناخت من نيستيد ، لذا در درك و قبول من دچار 

  . حال آنكه من هستم و واقعيت دارم . اهيد شد مشكل خو
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اي به من  اند لحظه ها در طول تاريخ تكامل و تكاثر خود نتوانسته آور است كه انسان برايم خيلي شگفت

شما هميشه . بينديشند و مرا بشناسند و ترتيبي اتخاذ كنند كه بتوانند ابعاد وجودي مرا درك نمايند 

ا اكتشافات را به صورت دو بعدي در نظر گرفته و ارزيابي ياختراعات و  اعم ازها  بسياري از يافته

محدودگر فكري را انجام داده و رأي ايد و بدون آنكه به عمق مسئله بينديشيد ، محاكمات  كرده

ايد تا  ايد و به تصور خودتان كار را به پايان رسانده و ساليان سال منتظر مانده خويش را صادر كرده

ايد ،  حال آنكه از ابتدا اگر به آنچه كه پديد آورده. مورد نياز باشد تا دست به كار شويد  چيز ديگري

كرديد كه هنوز در ابتداي راه هستيد ، شايد مرا به خوبي  دانستيد و يقين مي آن را ميمنبع 

. افتيد ي شناختيد و شما كه انسان امروزي هستيد ، با تكيه بر دانش گذشتگان ، به سهولت مرا مي مي

البته شايد اين نيز به دليل محدوديت فكري و عدم توانايي انسان بوده و در طول تاريخ و گذر زمان به 

شما براي شناخت رنگ ، نور ، صدا ساليان سال تالش كرديد تا مفاهيم ! آنچه كه گفتم خواهيد رسيد 

ها  اهميت اين پديده... ايد  بردهآن را درك نموده و تازه به قدرت آن در همة ابعاد زيستي و خلقتي پي 

كنم اگر دانش شما در رابطه با اين موارد سه بعدي  اما باز تأكيد مي. به تازگي برايتان محرز شده است 

ها اين موارد را جداي از هم  بسياري از شما انسان. نباشد ، نخواهيد توانست به نتيجة مطلوبي برسيد 

ده و اصولي را مترتب ساخته و يكي را بر ديگري متمم و يا مرجح پندارند و حتي براي هر كدام قاع مي

سازند و به همين خاطر هر كدام از آنها براي اعمال قدرت به صورت پاسيف و ناكارآمد جلوه  مي

اين را باور . بخشند  حال آنكه آنها در كنار هم نقطه شروع انرژي هستند و آن را جان مي. نمايند  مي

  . اگر اينگونه عمل كنيد كارها به سهولت پيش خواهند رفت ! ريد كنيد و ايمان بياو

  

  من چيستم ؟ 

اين موضوع دو چيز را براي شما تداعي مي كند و من تشريح . من از عالم خدمت مغناطيسي هستم 

من موجودي هستم كه صرفاً براي خدمت و انجام وظيفه . قضيه را از دومين موضوع آغاز خواهم كرد 

هدف غايي من . ام  دانيد فراتر نرفته من انسان نيستم و از حالتي كه شما آن را كريون مي.  ام خلق شده
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من در واقع قسمت . ها و رشد و ترقي قدرت معنويت در آنهاست  ، خدمت به دانش و آگاهي انسان

ها  هستم كه شما آن را به صورت مجموعة اكادمي و يا دانشگاه دانش و آگاهي ةاعظمي از مجموع

دانش من در برخي موارد براي شما قابل درك بوده و در خواهيد يافت كه اطالعات و . شماريد  مي

هاي شماست و در برخي موارد نيز  از سوي من بعضاً فراتر از علوم آكادميهاي قابل انتقال  آگاهي

  . ق نيست اين تصورات در محدوده قياس عقلي شما شكل مي گيرد و واقعيت مطل. تر از آنهاست  پايين

اما اين را . تي را خلق كرده است و تعداد آنها مشخص است اوشايد بدانيد كه خداوند موجودات متف

ما مخلوقات خداوند دايمي . كند  بايد بدانيد كه تعداد و شمارش آنها هيچگاه تغيير نكرده و نمي

 شما. سازيم  ا ظاهر ميهستيم و در هر زمان و در هر مكاني قدرت او را منعكس مي كنيم و خودمان ر

شما از . گرديد  هاي تشكيل دهندة قالب كلي خلقت محسوب مي بخشترين  ها يكي از مهم انسان

كنيد و همين  تري درك مي جمله موجوداتي هستيد كه فركانس قدرت الهي را در سطوح بسيار متعالي

سازد  زيرا شما را مجبور مي اين خيلي مهم است ؛. ادراك شما را از ساير مخلوقات برتر ساخته است 

. هاي الهي برسيد  كه آزادي عمل خويش را درك كرده و تالش نماييد تا به درك بسياري از فركانس

تر شده و عقل و هوش و جسم شما ترقي  زيرا هر اندازه كه آن را درك كنيد ، به همان ميزان متعالي

رار داريد كه من در سوي ديگرش واقع اي ق شما در سوي ديگر پرده. كرده و تكامل خواهد يافت 

پذيريد و آنها را منطقي دانسته و با اهميت زيادي  شما در سمت خود بسياري از چيزها را مي. ام  شده

حال آنكه حقايق مطلق در اين سوي پرده است كه قدرت ديدن و يا . نگريد  رسيد و مي به آنها مي

دانيد آنچه را كه شما در زندگي خود آنها را مهم بايد ب. كنيد  شنيدن را نداريد و دركشان نمي

هاي خلقت هستند و مفاهيم اصلي از چندين رخداد خلقتي ناشي  ترين پديده شماريد ، جزيي مي

اگر تولد ، مرگ ، تالش و كوشش ، رفتارهاي انساني و معنوي و هدف از زنده بودن و . شوند  مي

ياري از محصوالت و عناصر حيات واقعي خواهيد رسيد و يقين داشته باشيد كه به بسزيستن را بدانيد 

با درك . چيزي جز ابزار همراهي كننده جلوه نخواهند كرد هايي جزيي در روي زمين برايتان  پديده
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در ارتباط آينده خود بيشتر در اين رابطه بحث . واقعيات هيجان خاصي وجودتان را فرا خواهد گرفت 

  . خواهم كرد 

هاي خلقتي  تر از برخي پديده اند كه براي موجوداتي عقب مانده از ابتدا وظيفه يافته موجوداتي مثل من

تعداد ما خادمين بيش از آن است كه تصورش را كرده باشيد و هر كدام . كمك نمايند و خدمت كنند 

ز از طرفي هر كدام ا. زيرا نوع خدمت كردن متفاوت است . از ما داراي وظايف متنوع و خاصي هستيم 

. باشد  اش هدايت ، كنترل و در نظر گرفتن شما مي هاست كه وظيفه ها داراي يكي از ما كريون انسان

هر قدر كه شما تكامل بيابيد و يا وضعيت شما از لحاظ عقلي و جسمي تغيير پيدا بكند ، موظفين به 

گيرند  يه را ميهاي اول كنترل شما نيز به همان صورت دگرگون شده و كريون هاي ديگري جاي كريون

اما در اين ميان برخي نيز هستند كه از بدو تولد تا پايان زندگيتان با شما هستند و به طور مستقيم . 

  . باشند  ها مي در خدمت هر كدام از شما انسان

دانم باور كردن اين موضوع برايتان در شرايط كنوني دشوار است ، اما براي ما از ديدگاه  گرچه مي

ها موجودات ديگري نيز در  به غير از شما انسان. ه طور كامل منطقي و اصولي است خاص خودمان ب

ن و ساير سيارات وجود دارند كه تعدادي از ما وظيفه دارند آنها را نيز تحت كنترل و نظارت ميسيارة ز

ا شما كه به غير از خودتان ، موجودات ديگري ببنابراين بايد بپذيريد . بگيرند و در خدمتشان باشند 

زمين و كائنات در واقع مدرسه اي است كه شما در آن واقعيات را به مرور زمان . در ارتباط هستند 

در روي زمين بيشترين . گيريد و اين مدرسه در تكامل شما نقش به سزايي دارد  درك كرده و ياد مي

را شما به عنوان كه غالب آنها موجوداتي كه ما در خدمتشان هستيم ، موجودات بيولوژيكي هستند 

اما اينها در نوع خود . شناسيد  تر هستند ، مي تر و پست جانوران و يا گياهان كه بسي از شما پايين

ما وظيفه داريم كه اين انتظام را تضمين . شود  كامل بوده و بدون يكي از آنها چرخة زندگي ناقص مي

سويي موجودات اتريك ديگري نيز  از. نماييم و نگذاريم خللي در حركت و جنبش خلقت پديد آيد 

ها و  شما آنها را به نام اشباح ، اجنه. روند و نه كامالً انسان هستند  هستند كه نه كامالً روح به شمار مي

هايي را دارند و بايد وظايف خود را به نحو احسن به  آنها نيز از خلقت وظيفه. شناسيد  ها مي عفريت
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گياهان و جانوران در زندگي شما نقش دارند و هر نوع حركت نابخردانه و آنها نيز مثل . پايان برسانند 

تواند آسيب برساند كه ما در اين زمينه نيز در خدمت انسان بوده و انتظام الزم را  دور از منطق مي

  . كنيم  گارانتي مي

و خداوند ما از لحاظ قرابت به منشاء خلقت . ها همگي به يكديگر متصل و مرتبط هستيم  ما كريون

مقدسي هستيم كه نام ما در لوح » من«ما همان . بسيار برتر از شماها هستيم و حالت قدسيت داريم 

من كريون « : گويم  زماني كه مي. محفوظ ذكر گرديده و سرنوشت شما نيز براي ما آشكار است 

من كريون شما . ت اي از من و شماس در واقع اين تنها منِ واحد نيست ، بلكه من كامل شده» . هستم 

زيرا روح . ما هر كداممان از خداونديم و به او باز خواهيم گشت . ام  هستم كه با شما وجود يافته

زيرا روح خداوند در شما . آري ، شما نيز بخشي از خداوند هستيد . خدايي ما را ايجاد كرده است 

واهيد رسيد و آن زمان من كريون را پرده خ اگر بتوانيد تكامل يابيد ، به اين سوي. دميده شده است 

به طور كامل كه با خود شما هستم و يك موجود كامل و واحد را تشكيل خواهيم داد ، درك خواهيد 

نگاهي را كه من و ساير كريون ها به خداوند داريم ، در آن زمان شما نيز . كرد و خواهيد شناخت 

توانيد تا اين درجه  ايد كه مي قدرتي مجهز شده شما به چنان نيرو و. همان ديدگاه را خواهيد داشت 

شما به اندازة بسيار و باور نكردني مورد محبت و عشق خداوند قرار داريد كه هيچ موجودي ... برسيد 

به آن سوي هر كدام از شما قبل از اينكه . به اندازة شما براي خداوند عزيز و دوست داشتني نيست 

نوني كه موجوديت جسمي و روحي داريد ، باز براي خداوند عزيز زندگي پا بگذاريد ، در دنياي ك

باشيد و اگر از اين خرمنگاه محصول خوبي را كسب كنيد و به عبارتي چشم و گوش شما به راستي  مي

ت ببه حقايق معنوي باز گردد ، آن زمان در آن سوي پرده  در نگاه خداوند  عزيزتر و شايستة موه

ايم ولي عشق و محبت  ليرغم اينكه ما به صورت مجموعة مشتركي نماد يافتهع. افزونتري خواهيد شد  

زيرا محبت و عشق يكي است و از يك ريشه و منبع ناشي . كنيم  را بيش از هر چيزي درك مي

شايد اين مطالب برايتان دشوار جلوه كند ، ولي اين را به عنوان الگوي اصلي مطالب در نظر . شود  مي

  . داشته باشيد 



٣٣ 
 

  شما كيستيد ؟ 

قبل از اينكه مطالب خودم را پيرامون شناسايي و معرفي موجوديت شما بيان دارم ، الزم است داليل 

خوانيد ولي حيقيت دارند ، توضيح  شنويد و يا مي عدم ايمان و باور شما را در خصوص آنچه كه مي

ه حيواني تشبيه كرده بودم كه تنها ها را ب اي كه با مديوم ديگرم داشتم ، شما انسان من در رابطه. دهم 

توانست باشد كه من با  اي مي ترين نمونه زيرا اين تنها ملموس. داراي قدرت ايجاد ارتباط هستيد 

همانگونه كه شما براي درك شناخت من . ها بيان دارم  ل بدان قادر بودم حقيقت را براي انسانتوس

بدانيد و با شباهت سازي به موقعيت و وضعيت من نيازمند آن هستيد كه رازهاي اين سوي پرده را 

ودتان نيازمند آن هستم كه از مواردي بهره بگيرم ختر  پي ببريد ، من نيز براي شناخت هر چه دقيق

پذيريد و تنها خواندن  شما هر چيزي را با تجربه درك كرده و مي. كه در دنياي شما موجود است 

دارم و شما آن را شايد در  رابطه كه من مطالب الزم را بيان ميولي در اين . باشد  برايتان كافي نمي

شكل كتابي خواهيد ديد ، به چنان آگاهي و شناخت دقيق از خود و دنياي ما خواهيد رسيد كه چنين 

اي خواهيد  زيرا شما با درك مطالب اين كتاب به همان نتيجه! اي برايتان تازگي خواهد داشت  تجربه

اين گفته ها و تشريحات برايتان ! رسيد  وانات و يا اجسام و گياهان بدان ميكه در رؤيت حيرسيد 

اما براي شناخت و درك ! اي جهت شناخت حقايق و اسرار دنياي بعد از زندگي خواهند بود  وسيله

زيرا . حقايق تنها يك راه اصولي وجود دارد و اينكه بيولوژي خودتان را متعادل با روح خود سازيد 

ي شما صاف و بدون تأثيري پذيري بوده است و از طرفي هيچگاه محدود نشده و قابل جانب روح

اگر بتوانيد نيروي روحي خود را تقويت كرده و تعادل الزم را ميان آن و . محدوديت پذيري نيز نيست 

جسم خود ايجاد كنيد ، مرزهاي ادراك شما به راحتي در هم شكسته خواهند شد و شما به چيزهايي 

شما غالباً به اين نوع ترقي و تحول نام . اند  كه قبالً برايتان ملموس و آشنا نبودهيد رسيد خواه

در عبارت ديگر آن را حالت عرفاني و كسب علم . ايد و مي گذاريد  را گذاشته» روشنفكري و آگاهي«

  . شماريد  در حد متعالي مي
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البته اميدوارم چنان تصور نكنيد كه . كنم اي را ذكر  هاي شما نمونه خواهم در رابطه با محدوديت مي

موضوعي را كه برايتان ذكر ! زيرا شما موجودي پست و قابل تحقير نيستيد . نمايم  شما را تحقير مي

هاي فكري و يا  هر انساني با محدوديت. و منطق است خواهم كرد به نوعي تمرين در تقويت عقل 

به طور فرض ، همه شما باور داريد و فكرتان را به اين  .اي آشنايي دارد  هاي عقلي و انديشه آزادي

اگر به شما گفته شود كه چيزي دائماً وجود . ايد كه هر چيزي ابتدا و نقطة شروع دارد  محدود كرده

اين . داشته است و براي آن نقطة آغاز و پاياني متصور نيست ، از درك اين موضوع عاجز خواهيد بود 

توانم در يك آن و لحظه اين  من در حال حاضر نمي. شود  بوط ميبه محدوديت فكري شما مر

محدوديت را از ذهن شما دور سازم ، اما مي توانم قدرت استيضاح از انديشه و فكرتان را براي كسب 

حال خودتان را در ميان بادكنك و يا بالن بزرگي حس كنيد كه درون آن قرار . حقايق تأمين نمايم 

توانيد بگوييد كه اين بالن و يا بادكنك بزرگ از كجا شروع شده و نقطه ابتدا و آيا مي . ايد  گرفته

انتهاي آن كجاست ؟ آيا قادر هستيد بگوييد كه اين بالن از كجا ظاهر شده است ؟ بالن داراي سه بعد 

اگر در شرايطي كه درون بالن هستيد ، قلمي را به دست گرفته و از يك نقطه به كشيدن ! باشد  مي

زيرا . طي مستقيم پرداخته و به پايان برسانيد ، مسلماً نقطة شروع و پايان شما يكي خواهد بود خ

يعني به . و پايان محسوب شده است ايد برايتان نقطة آغاز  ايد و طي نموده جايي را كه شما شروع كرده

موي  بخواهيد با يك قلم اگر چنانچه. ايد  ايد و اينگونه تصور كرده عبارتي شما مقطعي را در نظر گرفته

بسيار بزرگ به پهناي درون بالن به ترسيم خط بپردازيد ، آن زمان نقطة آغاز و پايان برايتان مشخص 

. زيرا همان نقطة شروع ، نقطة پايان خواهد بود . نخواهيد توانست نقطة شروع را بيابيد . نخواهد شد 

ه مسايل ديگري برسم كه در آينده از آن خواهم از اين واقعيت ب و مي اصل و حقيقت همين است

  . بحث خواهم كرد 

اين موضوع عالوه از درك منشاء خلقت ، در ساير موارد نيز صدقيت داشته و محدود بودن قدرت تفكر 

اي شروع شده و به  تصور مي كنيد كه از نقطهشما زمان را دو بعدي . نمايد  و تجسم شما را ثابت مي

به هيچوجه زمان برايتان حالت تجريدي دارد و زايندگي آن را . يابد  طور خط ممتدي ادامه مي
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تصور مي كنيد كه زمان به هيچ وجه نمي تواند سكون داشته باشد ، حركتش . توانيد درك كنيد  نمي

  .زمان ديگري را بپذيريد » حال«توانيد به غير شرايط  وجه نمي شما به هيچ. تغيير يابد 

ايد به نام گذشته و زماني را كه بدان دسترسي نداريد ، آن را آينده  شدهزماني را كه از آن دور 

ايد و زمان در  حال آنكه شما هستيد كه تفاوت يافته. كند  ناميد و بسي برايتان اسرار انگيز جلوه مي مي

. كنيد  زمان را شما ايجاد مي. اي بر آن متصور است  اي دارد و نه آينده نه گذشته. حالت خودش است 

اگر من بخواهم زمان را آنگونه كه هست ، برايتان تشريح كنم ، قادر . شناسيد  زيرا بعد سوم آن را نمي

زيرا زمان و مفهوم آن در ذهن و فكر شما محدودة حركتي است كه از جايي . به درك آن نخواهيد بود 

خوانيد ، از ته دل  ا ميشايد هم اكنون كه اين مطالب ر. شروع شده و به جاي ديگر ختم خواهد يافت 

شود  هي ، چه مي... خواهم برايتان بيان كنم ، مسخره بدانيد  بخنديد و تصوري را كه من از زمان مي

نها آشنايي داريد ، موضوعات را توضيح دهم ، من بخواهم با مفاهيمي كه شما بدا اگر. بخنديد ! كرد 

خودتان را بر فراز سكويي تصور كنيد كه  اما. هاي من برايتان آسان نخواهند بود  فراگيري درس

دنيا براي شما . هاي من گوش فرا دهيد  اين تصميم را گرفته و سپس به حرف. خواهيد پرش كنيد  مي

هاي  درك كنيد ، با قالبخواهيد  زيرا شما هر چيزي را كه مي. مفهومي كلي و قابل اعتماد است 

زمان در دنياي شما آغاز روز و پايان آن . گردد  مي كنيد و اين نقطة شروع محسوب دنيوي مقايسه مي

اما . ايد  رسيد كه مدتي را پشت سر گذاشته است و با هر گردش شبانه روزي شما به اين نتيجه مي

اگر به ياد . گردد  محسوب مي» حال«همه چيز . زمان در جايي كه من قرار دارم ، مفهوم ديگري دارد 

اي وجود داشته  ايد ، آن زمان درك خواهيد كرد كه نه گذشته ر گرفتهبياوريد كه در درون بالني قرا

» حال«در هر جاي بالن قرار گيريد ، همه چيز حالت و زمان . اي در روبروي شماست  است و نه آينده

ايد و چيزي نيست  در اين بالن بعد سومي وجود دارد و شما در مركزيت قرار گرفته. را خواهد داشت 

  . تر از شما وجود داشته باشد  پايين كه فراتر و يا

شما . باشند  هاي تحقيقاتي و علمي زيادي داريد ولي همة آنها داراي دو بعد مي شما گرچه فعاليت

ايد و اگر هم موضوع  ام ، نتوانستيد برسيد و آن را كشف نكرده هنوز تعادلي را كه من بدان اشاره كرده
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آن را با تجربيات علمي كشف كنيد كه اين كار ممكن و كنيد كه  را درك كرده باشيد ، سعي مي

علوم روحي و متافيزيك كائنات داراي منطق علمي مختص به خودش است و هميشه . مقدور نيست 

فيزيك و روح با هم زوج  ، در عالم روحي. هاي خودش تابع بوده و خواهد بود  به اعداد و ارقام و فرمول

اما اگر . انگيز هستند  كه بسي شگفت. آورند  تايج منطقي به وجود مياند و در اثر همين امتزاج ن شده

ام برسيد ، آن زمان هيچ شگفتي در اين نخواهيد ديد و مسايل  كه بدان اشاره كردهبه تعادلي 

متافيزيك و عالم روح را نيز بسان ديگر مسايل علمي به راحتي در قاعده و قانون خودش درك خوايد 

  . كرد 

ل هاي اخير هر اندازه كه پيشرفت داشته است ، با اينكه تعادل ميان روح و جسم را انسان در سا

گاهگاهي از بين برده است ولي با حركتي كه آغاز نموده ، توانسته است زمينة امتزاج قابل درك ذهن 

. ، فكر و روح را فراهم آورد و مسلم است كه از اين رهگذر نتايج سودمندي عايد انسانيت خواهد شد 

شما در حال حاضر به علم واقعي دسترسي نداريد . دست خواهيد يافت  علم واقعيدر اين صورت به 

شما ... دهيد  و تنها با علم دو بعدي به زندگي خود پرداخته و مسايل را مورد بررسي و كنكاش قرار مي

  . به علم بشري دسترسي داريد و از علم كائنات اطالعات چنداني در دسترس شما نيست

ايم ولي  عي را برايتان بازگو كردهقاز قديم بسياري از ما كريون ها به شما مراجعه كرده و مسايل علم وا

ايد و  اي بيش ندانسته هميشه تعداد بيشماري از شما انسان ها آنها را غير علمي قلمداد كرده و خرافه

اين نوعي وضعيت . ايد  ي جستههميشه براي اينكه مورد تحقير ديگران قرار نگيريد ، از آن علم دور

دانيد كه قدرت و انرژي واقعي در دنياي  زيرا خودتان مي. ايد  اكتسابي است كه پيش گرفته –تصنعي 

اما اين را بدانيد كه بدون توسل به قدرت دنياي علم توانايي نيل به ! روح و درك آن موجود است 

قادر به درك  ،گر دنياي علم واقعي را نشناسيد ا. آنچه كه مايل به آن هستيد در خود نخواهيد يافت 

اگر انرژي  و جاذبة . اي نخواهيد برد  واقعيات كائنات نخواهيد بود و از سفرهاي فضايي خويش بهره

شناسيد ، بايد به طور سطحي به آن ننگريد و بدانيدكه چرا اين نيرو اتفاق  دانيد و مي را ميزمين 

كنيد به عمق  اگر به فضا سفر مي ؟ت ، چرا و به چه علت وجود ندارد اگر در خارج زمين نيس. افتد  مي



٣٧ 
 

به قدرت روح خويش بنگريد كه بدون . فضا بينديشيد و آن زمان دنياي روح خود را خواهيد شناخت 

فقط بينديشيد و ... توانيد با همديگر ارتباط برقرار نماييد  و يا الكترونيكي ميوسايل و جهاز مكانيكي 

بينيد ، در ماهيت  اگر در اتم جهشي را مي. فكر كنيد ... حاصله سريعاً اقناع نشويد ، بينديشيد از نتايج 

چه چيزي عامل چنان جهشي شده است ؟ شايد . آن چه نيرويي نهفته است ؟ به آن بينديشيد 

هر برايتان اين سوال مطرح شود كه اين كار سخت و دشوار است ولي بدانيد كه شما قدرتي فراتر از 

اگر چيزي را حدس . توانيد راز نهفته در دل آنها را كشف كنيد  چيزي داريد و با انديشه كردن مي

توانيد به طور ناخواسته و عجيبي بر كسي  و يا چيزي تأثير بگذاريد ، دليل آن را پي  زنيد ، اگر مي مي

واهيد رسيد كه شما جويي كنيد كه در نهايت اين سفر كاوشي به نتيجة بسيار مثبت و ارزشمندي خ

  !اين حق شماست كه بدانيد و بايد بدانيد ! را به علم واقعي نايل خواهد ساخت 

شما داراي . بريد در ميدان فعاليت من قرار دارد  يكي از نيروهايي كه اكنون شما از آن بهره مي

تي در ميان آنها توانند ميادين مغناطيسي سياره را تحت تأثير قرار داده و ح نيروهايي هستيد كه مي

هر انرژي كه بدان نيازمند هستيد در . اين نيروها طبيعي و خام هستند . نمايند  رارنظم و تعادل برق

ها به صورت مداري بيضي شكل در اطراف  اين نيروها و انرژي. وجود شما به وديعه نهاده شده است 

. گيري از آنها نداريد  اي بهرهشوند ولي شما قدرت استفاده و دانش الزم را بر ع ميطاسبدن شما 

 تمادامي كه نتوانيد راه چگونه بهره بردن از نيروها را در قالب سه بعدي ياد بگيريد ، باز به صور

  . گيري از نيروهاي موجود ناتوان خواهيد ماند  پاسيف و وامانده از بهره

انرژي مغناطيسي غني شده  ها در روي ميادين مغناطيسي نيروها مثل براده آهني هستند كه با انسان

در حقيقت تا زماني كه شما قادر به . كنند  ي كه نيروها در حركت هستند ، حركت ميمتو به هر س

هاي موجود نباشيد ، انرژي بر شما تسلط خواهد داشت و گرنه با دانستن  استفاده كردن از انرژي

رسيد كه ميادين مغناطيسي تحت  ها ، به چنان قدرت و نيرويي خواهيد هاي استفاده از انرژي راه

انسان با كشف هر رازي از زندگي و حيات خويش بسان كاوشگري كه با . تسلط شما خواهند بود 

هاي تسلط بر انرژي  ، عمل كرده و با يافتن راهآورد  گشودن روزنة باريكي امكان نفوذ نور را فراهم مي
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اج بوده ولي از درك آن عاجز هستيد ، بدان خواهيد توانست نوري را كه ساليان سال است به آن محت

مانيد كه در  مياي  زده شما با هر كشف و اختراعي به انسان سرما. برسيد و آن سوي پرده را ببينيد 

كند ولي توجهي  آتش گرم ميافروزد و خودش را با آن  آوري هيزم ، آتشي را بر مي كنار جنگل با بجمع

دهد كه درختان  خواهد و يا زحمت درك آن را به خود نمي و نميبه خود جنگل و منشاء انرژي ندارد 

. هاي خشكيده از آن هستند ، مورد بازبيني و رؤيت قرار دهد و آن را بشناسد  تنومندي را كه هيزم

  . بهره مانده است  انسان هميشه به لحاظ مقطعي انديشيدن ، از بسياري حقايق و علم واقعي بي

اراي سه قدرت و انرژي باشد ، نظر شما را به خودش جلب كرده است يا خير آيا تا به حال چيزي كه د

؟ در اينجا و كشف حقيقت هيچ سحر و جادويي در كار نيست و تنها منطق كائناتي در آن جاي گرفته 

براي اينكه در راه . آورد  شود ، انرژي و نيرو را به ارمغان مي ارتعاشي كه از عدد سه ناشي مي. است 

. بقاي خود به منوري و روشنفكري برسيد ، بايد از لحاظ سه انرژي قوي و نيرومند باشيد  حيات و

براي اينكه همه چيز تحت فرمان . باشيد  انرژي روحيو  انرژي ذهني،  انرژي فيزيكييعني داراي 

رد خواهيد از دنيا بگيريد و براي ترقي و تكامل خود مو شما بوده باشند و بتوانيد آنچه را كه مي

  .وري از اين سه منبع انرژي هستيد  استفاده قرار دهيد ، مستلزم بهره

توضيح دادن اين موضوع بسي دشوار است ، ولي انسان در عالم رؤيا و خواب از اين سه انرژي به طور 

واحدي  ةشما در عالم رؤيا و خواب چنان ميان اين سه انرژي رابط. برد  متعادل و يكسان بهره مي

شوند و در رؤيا به چيزهايي قادر  نيد كه اين سه به يك تنها و واحد مطلق بدل ميك ايجاد مي

گرديد كه برايتان حالت خواب را دارند ولي اگر همين كار را در حالت بيداري نيز بتوانيد مقدور و  مي

ء نمايند ، به سادگي قابل اجرا ميسور سازيد ، همان چيزهايي كه در عالم خواب برايتان عجيب مي

بريد و اعتقاد  زا بهره مي شما در دين غربي خود و به نام مسيحيت از سه عامل وحدت. خواهند بود 

اين واقعيت و حقيقت . باشد  داريد كه پدر ، پسر و روح القدس در يك قالب واحدي بوده و خداوند مي

ده شده است كه از ابتداي پيدايش اين دين به شما توضيح دا. ايد  را شما به نادرستي درك كرده

حقيقت و علم واقعي با سه انرژي ميسر است ولي شما آن را به نادرستي درك كرده و به سه عامل پدر 
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زايد و نه زاده شده است  زيرا خداوند نه جنس خاصي دارد و نه مي. ايد  ، پسر و روح القدس معنا كرده

او زائيده شده كه روح مقدسي است ، رو نام پدر به وي اطالق كردن و تصور اينكه پسري از  و از اين

  . منطق درستي نيست 

اين سه عامل در يك قالب . بايد اين را توضيح بدهم كه اسم من نيز از سه عامل تشكيل شده است 

اگر يكي از اين سه عامل از من دور باشند ، . شناساند  مفهوم و ماهيت مرا به نام كريون به شما باز مي

نخواهد بود و من ديگر كريوني نخواهم بود كه بتوانم با شما رابطه برقرار مفهوم كريون قابل درك 

و  خرد،  ذهناز اين رو به عدد سه بيشتر اهميت بدهيد و بدانيد كه تمام هستي از سه عامل . نمايم 

  . آفريده شده است  روح

مرا كه به نوعي » كريون Kryon =«اگر اسم : شايد اين اطالعات نظرتان را به خودش جلب نمايد كه 

گر متجزا كنيد و براي هر كدام از حروف نامم اعداد ابجدي را بر حسب الفباي يطنين است از همد

برسيد  83و به نهايت با اجتماع اين اعداد به عدد ) A=1 , B =2 , … , Z=26( غربي منظور نماييد ، 

ياري از حقايق برايتان مشخص را بوجود آورند ، بس 11عدد ) 8+3(بندي  كه اين دو عدد نيز در جمع

به اعداد  هكساني از ميان شما ك. باشد  اين عدد را به ياد داشته باشيد ؛ چرا كه بسيار مهم مي. گردند 

دانند و  كنم ، آن را مي و تأثيرات آنها اعتقاد و ايمان دارند ، يقيناً معنا و مفهومي را كه من دنبال مي

هستم كه اگر اين دو عدد مرا نيز با هم جمع بكنيد به  11ان عدد من هم. توانند پيشگويي نمايند  مي

ترين صاحب نيرو به خداوند واحد و  خواهيد رسيد كه در واقع من دومين پديده و نزديك 2عدد 

من براي اينكه بتوانم خودم را براي شما به راحتي نشان دهم و معرفي كنم ، . هستم  1صاحب عدد 

يقين . م  بر شما ظاهر گرديد» كريون«الفباي ابجد انتخاب نموده و با نام نام خودم را بر حسب حروف 

. به شما حركات مرا مشخص خواهند كرد  11عدد . بدانيد كه اين نام را مديوم بر من نگذاشته است 

 33كه نمايندة سه نيرو و انرژي و ارتعاشات آن است ضرب بكنيد ، عدد  3اگر اين عدد را به عدد 

شاخص  33و عدد . شد و اين عدد نيز وظيفه و خدمات مرا به شما نشان خواهد داد  حاصل خواهد

اين فرمول . از طرفي من به شما فرمول نيرو و توان را خواهم آموخت . هاست  من به انسان» خدمت«
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نيروي تجزيه و پيشگويي شما باعث خواهد شد كه به نهايت معنا و مفهوم . است  9944و عدد همانا 

دد را درك كنيد و يقين بدانيد كه اين معنا و مفهوم در دگرگوني و بازگشت انرژي نقش به اين ع

  . سزايي دارد 

همانگونه كه . خدمت من به شما در راستاي راهنمايي كردن به اين مطلب و كشف اين رازها نيست 

د كه شما را به قبالً گفتم ، من وظيفة خدمت مغناطيسي دارم و تمام تالش و سعي من اين خواهد بو

زيرا اگر اين سه نيرو را بشناسيد . تان آشنا كنم  گشا براي ايجاد تكامل نحوي با سه عامل انرژي زا و راه

ها را درك خواهيد كرد و آن زمان در خواهيد  گيري و استفاده از ساير پديده ، به سهولت نحوة بهره

انرژي و تغيير و تحول در خلقت در خدمت  يافت كه اگر در اين سه عامل موفق باشيد ، تمامي عوامل

پس شايسته است به اين سه مورد انرژي بيشتر توجه كنيد و ذهن و روح و خرد . شما خواهند بود 

  . خويش را بشناسيد 

  

  من براي چه اينجا هستم ؟

جراي ام را براي شما بيان كرده باشم ، بايستي از لزوم ا براي اينكه دليل اصلي حضور و ايجاد رابطه

تصورم اين است كه آن زمان . تان ضرورت دارد ، سخن بگويم  برخي از امور توسط شما كه براي تكامل

  . به ماهيت خدمت من نيز پي خواهيد برد و در خواهيد يافت كه براي چه در اينجا حضور دارم 

به شما ابالغ شايد بسياري از شما در حال حاضر با خواندن اين مطالب كه بوسيلة مديوم نوشتاريم 

گردد ، در صدد يافتن راه چاره براي مشكالت و يا پاسخ به بسياري از سؤاالت خودتان هستيد و يا  مي

گذرانيد ؛ اما  به اميد دستيابي به چيزهاي با معني و با مفهوم به دقت سؤاالت مورد نظر را از نظر مي

اي  ايتان الزم بوده ، به طور عملي ، معجزهاين را بدانيد كه آنچه برايتان نقل خواهم كرد و آنچه كه بر

نخواهد بود و من آنچه را كه با روح شما در ارتباط است ذكر خواهم كرد و در جريان تفهيم معناي 

اي براي بيداري  در واقع حضور من زمينه. تان اثر خواهم كرد  واقعي داليل حضور خود به عمق روح

دانيد و هميشه واهمه داريد كه از  ر آن را با اينكه فاني ميشما دنيا و زندگي د. روح شما خواهد بود 



۴١ 
 

دستتان خارج خواهد شد و به نحوي از آن گسسته خواهيد شد ، بيش از هر چيزي دوست داريد و به 

نماييد ،  طر اينكه دنيا را با تمام هويت و وجودش لمس ميخاشايد هم شما به . بنديد  آن دل مي

ولي اين را بدانيد كه هر اندازه به دنيا دل ببنديد ، به همان ميزان روح چنين دلبستگي به آن داريد 

قبل از پردازش به . در حال تعالي خود را سركوب خواهيد كرد و اين برايتان بسي خطرناك خواهد بود 

برداي و  ساير مسايل اين را متذكر گردم كه دنياي زميني و هر آنچه در آن خلق شده ، صرفاً براي بهره

ها خلق گرديده است و هر چيزي برايتان به شرط حفظ اصول و قاعده و عدم افراط  تفادة شما انساناس

شما اگر از اين نعمات در جهت تعالي روح خود و حركت . مجاز و مشروع دانسته شده است ، و تفريط 

خداوند . ايد  ز بودهايد كه شاكر خالق ني به مقصد بهره ببريد ، نه تنها از نعمات دنيا سوءاستفاده نكرده

و آنچه را كه الزمة خالق كائنات و جهان هستي همه چيز را از دانايي و توانايي خود آفريده است 

زندگي و بقا و تعالي روح و جسم انسان بوده ، در معرض استفاده قرار داده است و همانگونه كه قبالً 

اين جهت براي انجام هر كاري مجاز و  ترين مخلوقات الهي است و از اشاره كردم ، انسان از محبوب

اما در اين رهگذر . مختار است و به همين خاطر بشر با آزادي اراده و مختاريت آفريده شده است 

قاعده و اصولي نيز مترتب بر زندگي بشر بوده است و همانطور كه خداوند هر چيزي را با دانايي و خرد 

د نيست و به عبارتي افراط و تفريط در آن صادق و اصول آفريده و كمي و يا بيشي در آن مشهو

گيري از  در استفاده و بهرهاگر . نمايد  باشد ، در استفاده كردن انسان نيز همين قاعده را تعقيب مي نمي

و يا بدون دليل تفريطي قائل گرديد ، محقق بدانيد كه زيان آن نعمات الهي افراطي كرده باشيد 

اي از  گر اين خطا و اشتباه دوام داشته باشد كه محققاً با لنگيدن چرخهمتوجه خود شما خواهد بود و ا

ها و زنجيرة حركتي نيز خواهد لنگيد ، تا ابد زيان را خواهيد ديد و اين نه  نظام زندگي ، تمامي مهره

 گيري از زمين ، عمر ، پس در بهره. تنها در دنياي فاني شما كه در دنياي باقي نيز تداوم خواهد داشت 

هاي موجود در آن ، استعدادهاي بالفعل و بالقوة خودتان ، غرايز و احساساتتان افراط و تفريطي  نعمت

  . به عمل نياوريد 
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دانيد كه بشر از ابتداي شناخت حقايق و از آن روزي كه خرد او اين اجازه را داده بود كه  يقيناً مي

تشخيص دهد ، مدام در پي خداوند بوده ... و  خوب را از بد و معلوم را از مجهول و علت ورا از معلول

اي حركت  در واقع چنين طلب و خواسته. است و سعي داشته به نحوي خداي خويش را بشناسد 

هاي  آموزش و فراگيري انسان از كالس درس زيستن بوده است و انسان تالش كرده كه به نحوي درس

شايد اگر به اين عادت و خاصيت طلبيدن نام .  الزم را از زندگي و هدف كلي را از زيستن كسب نمايد

زيرا اين بيماري او را به سمت رسيدن به منزل اصلي . منطق نباشد  بيماري فراگيري را بگذاريد ، بي

بعد خداجويي در واقع يكي از آرزوها و . و جاي نگراني براي انسان وجود ندارد كند  هدايت مي

از اينكه . دهد  يكي از ابعاد اصلي وجود انسان را تشكيل ميگونة انسان است كه  هاي سلول خواسته

اي را هميشه داشته و به آن تقويت بخشيده  گفتم به حالت سلول بوده است اينكه ، بشر چنين خواسته

  . است و به نحوي به مانند سلول رو به تكثير و فزوني است 

ايم و هستيم و  ها بوده و اعمال انسان در طول تاريخ بشر ، ما هميشه از موقعيت خود ناظر بر رفتار

با اين باور بود كه . اش است  هاي مورد نياز زندگي تصورمان بر اين بود كه انسان نيازمند آگاهي

هاي الزم را داديم  ها بسياري را برگزيديم و به آنها آموزش از ميان انسان. هميشه انسان را ياري كرديم 

ها نيز ابالغ  ه هر طريق ممكني برايشان ابالغ نموديم كه به ساير انسانو قوانين خلل ناپذير خداوند را ب

شد و هر  اما به دليل عدم تكامل فيزيكي انسان و شرايط زندگي اين نياز بيشتر احساس مي. نمايند 

هاي قبلي محسوس  هايي براي ابالغيه كرد ، متمم اندازه كه شكل و حاالت زيستي انسان فرق مي

ها برگزيده و  ن خاطر هزاران هزار مديوم نوشتاري ، گفتاري و كامل را در ميان انسانو به هميشد  مي

در آخرين مرحله تكامل قوانين الهي كه با . ها رسانديم  ها به انسان قوانين الهي را به طريقة خود آن

به نام عيسي  اي كامل ترين قواعد و قوانين را از طريق برگزيده زندگي متمدن انساني همراه بود ، كامل

ها سير  ها رسانيديم و تصورمان بر اين بود كه او خواهد توانست در شرايطي كه انسان به شما انسان

اما بر خالف انتظار چنان . گذارند ، به سير معنوي خويش نيز روي آورند  ترقي فيزيكي را پشت سر مي

و به ناچار فرد ديگري از ميان هاي بعد تحريف گرديدند  شد كه قوانين ابالغ شده توسط وي در سال
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 او كسي نبود جز محمد. رايج و شايع گردد ها انتخاب گرديد تا قوانين كامل و با تبصره و متمم  انسان

اين را بايد ذكر كنم كه برگزيدگان الهي از ميان . هاي الهي است  هاي او در واقع خواسته كه خواسته

تي كه ميان آنها با منشاء نور و عشق وجود و محرمي شان داراي منزلت و اعتبار و قرابت شما همه

هر كدام مأمور خداوند بوده و . داشته ، تفاوتي از سوي خداوند در ميان آنها صادق نشده است 

سته باشيد كه نرو اميدوارم شما نيز اين را دا اند ، از اين به پايان رسانده نوظايفشان را به نحو احس

رابر بوده و هيچ يك بر ديگري تقدم و افضليت نداشته و ارج نهادن به آنها از زلتي بنتمامي آنها داراي م

  .ها به عنوان معلمان معنوي الزم و ضروري است  سوي شما انسان

با گذشت ساليان سال از آن روز با تصور بر اين كه سرانجام انسان راه درست را خواهد شناخت ، 

با زرق و ها عليرغم داشتن شيوة زندگي توأم  تانه انسانهاي خود شديم و خوشبخ منتظر بازتاب آموزش

هاي فراوان ، به سوي راهي كه برايشان معرفي شده بود ،  برق و پر تراكم و كثرت يافته از مشغله

ها آموزگار ديگري برگزيده شود و  رو هيچ نيازي به اين نبود كه از ميان انسان از اين. حركت كردند 

ها در طول تاريخ و تغيير شيوه و حاالت  كه برخي از موهباتي را كه انسانتنها به اين اكتفاء شد 

باز . زندگي از آن غافل مي گردند و يا شناختي قبلي از آن نداشتند ، به آنها متوجه گردند و بشناسند 

هاي با معنويت زيادي هستيم كه از لحاظ هدايت فيزيكي  شاهد انسانخوشبختانه در شرايط كنوني 

تر و مفتخرتر  برند و برجسته هر اندازه كه به علم و اسرار خلقت پي مي. تر هستند  موفق نيز بسي

انديشند و بعد خداجويي در  شناسانند ، به همان ميزان به نقطة شروع خلقت نيز مي خودشان را باز مي

  . يابد و اين براي ما ماية مباهات است  تر از پيش افزايش مي آنها افزون

و رو به ترقي از لحاظ علم و صنعت به  گفت كه اگر به راستي انسان در جهان تغيير يافتهحال خواهيد 

ها در ارتباط باشيم  طلبد ، پس چه لزومي دارد كه ما با انسان سوي خداشناسي روي آورده و آن را مي

خلقت  ها در شرايط موجود چنان به رمز و رازهاي مختلف جهان ؟ بايد در پاسخ بگويم كه شما انسان

مانيد و اين به  ايد كه بعضاً از پيوند دادن مسايل به همديگر و ايجاد زنجير دانش عاجز مي پي برده

اگر در كنار تجربة علمي از . دليل گرايش رو به فزون شما به سوي تجربيات و علم محض است 
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كنون در مقابلش هاي خود در تجربيات روحي نيز بهره بگيريد ، بسياري از مجهوالتي كه ا توانمندي

هاي اسرار خلقت يكي بعد از ديگري در  نماييد ، عاجز نخواهيد شد و صندوق بعضاً احساس عجز مي

ايد كه به دنياهاي  اي از تكامل خود رسيده شما انسان ها امروز به درجه. برابرتان گشوده خواهند شد 

ر ساير مخلوقات قابل ضربه خوردن همين امكانات هم شما را در براب. ديگر در كائنات دسترسي داريد 

ها محروم باشيد ، در  ساخته است و هم اينكه چيرگي شما را تثبيت كرده و اگر از بسياري آگاهي

جريان سبقت و رقابت درك و فهم رازهاي خلقت و رسيدن به مقصد كه همانا روح و قدرت الهي است 

در اين گيرودار شما نياز به اين . ن است دليل حضور من در ميان شما اي. تر خواهيد بود  ، ناموفق

زيرا . ايم  ما هميشه در كنار شما بوده. هايي را بيابيد  داريد كه به بسياري از اسرار و سؤاالت خود پاسخ

و حتي از دير باز با تقديس و احترام به شما خداوند از ابتدا ما را مؤظف به حمايت از شما كرده است 

ما مجبور به خدمت كردن به انسان هستيم و براي اينكه انسان در كنار . ايم  ها نگريسته انسان

هاي معنوي و روحي نيز نايل آيد ، مجبور به بودن در كنار شما  هاي فيزيكي خود به پيشرفت پيشرفت

لطفاً اين را بپذيريد كه شما نيازمند شارژ شدن از حيث معنويت مي باشيد و در زمان حاضر . هستيم 

  . شود  يقت بيشتر از هميشه احساس ميلزوم اين حق

حال به من كريون توجه داشته باشيد كه وظيفة اصلي من چيست ؟ مي دانيد كه ميادين مغناطيسي 

عالوه بر اين ، ميادين مغناطيسي شعور و ! براي جسم و جان و بيولوژي شما بسيار اهميت دارند 

ان مغناطيسي كه در سيارة شما وجود دارد براي ميد. دهد  ادراك روحي شما را نيز تحت تأثير قرار مي

رو براي اينكه در هر شرايطي نياز انسان را تأمين  از اين. سالمتي و بقاي شما الزامي و ضروري است 

  . كرده باشد ، با ظرافت خاصي تحت معيار قرار گرفته است 

نمايد ، با دقت و ظرافت ميدان مغناطيسي موجود در سيارة زمين براي اينكه سالمتي شما را تضمين 

آيا به غير از . نگاهي دقيق به اطراف خود بيندازيد . خاصي طراحي شده و به كار گرفته شده است 

زمين سيارات ديگري نيز مشابه آن كه داراي ميدان مغناطيسي خاصي در درون خود باشند ، ديده 

اين نيرو با هدف و . جاد نشده است و اتفاقي ايشوند ؟ اين نيرو و توان به طور طبيعي و خود سر  مي
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شما به خاطر اينكه هميشه با اين . شود  مقصود خاصي در زمين جايگرين شده و به كار گرفته مي

اي از زمين دور شويد ،  ولي اگر لحظهتوانيد احساس كنيد  ميدان در ارتباط هستيد ، ارزش آن را نمي

براي اينكه شرايط . در زمين پي خواهيد برد آن زمان به اهميت و ارزش ميدان مغناطيسي موجود 

تان  مساعدي با زمين را در جاهاي ديگري غير از زمين ايجاد كنيد ، مجبور هستيد ذهن و فكر و روح

اين رمز و . هايتان بيابيد  هايي را براي تثبيت خواسته به كار گرفته و پيرامون آن انديشه كرده و راهرا 

كنيد و يا در صدد آن هستيد ،  گر با سفرهايي كه به ساير سيارات ميا. راز توانمندي انسان است 

دهند  اين ميادين نشان مي. مسلماً با ميادين مغناطيسي خاصي روبرو شده و آنها را درك خواهيد كرد 

اند و يا وجود  ميادين مغناطيسي وجود داشتهكه يا در آن سيارات موجوداتي موافق و سازگار با آن 

اينكه شما اگر به آن سيارات پا بگذاريد و خودتان را با آن وفق دهيد ، موجوداتي را از نوع دارند و يا 

مادامي كه موجودات ذي شعور داراي روح هستند ، امكان . انسان در آنها تكثير و ترويج خواهيد كرد 

چيزي را با زيرا انسان هر . سازگاري يافتن به ميدان مغناطيسي مختلف برايشان ممكن و مقدور است 

اگر روحي در بدن انسان وجود نداشته باشد ، اگر به چيز داغي . روح خود درك كرده و لمس مي كند 

اگر به چيز بسيار سردي دست بزند ، سردي و برودت آن را . دست بزند ، گرما را حس نخواهد كرد 

ل ساير موجودات مث. دردي را درك نخواهد كرد اگر دچار ضرب و شتم شود . احساس نخواهد كرد 

هاي منطقي در جهان  تمامي احساسات و ارزيابيپس با توجه به اينكه . منجمد و فاقد روح خواهد بود 

شود و شما بدون توجه به آن فقط به حواس پنجگانة خود توجه  بوسيلة روح مشخص و مقدور مي

رقي و وفق يافته با هر تمامي حواس با روح  در ارتباط هستند و اگر اين روح متعالي و مت. داريد 

شرايطي شود و يا وجود فيزيكي بشر را به تقبل آن شرايط مجبور سازد ، يقين بدانيد كه اين كار 

كنيد در شرايط عادي مقدور نيست ، به صورت  شدني خواهد بود و چيزهايي را كه شما تصور مي

بيش از هر موجود نيرومندي تواند  تحقق يافته نماد خواهند يافت و انسان بوسيلة تقويت روحي مي

. تواند گرما و سرما را در وجودش ناكارآمد و فاقد حس كند  با روح خود مي. داراي توان و نيرو شود 

سيلة اشياء و اجسام و اگر زخم هايي كه بوماند  سوزاند ، از آنها در مصونيت مي چيزهايي كه او را مي



۴۶ 
 

پس روح خودتان را بشناسيد و به آن . ي تداوي بخشد شوند ، آنها را بوسيلة روح به طور آن ايجاد مي

ها به قدرت روحي خود  خواهم شما انسان من براي اين موضوع بين شما هستم و مي. اهميت بدهيد 

زيرا آن جسم از . پي ببريد و بدانيد كه جسم شما چيزي نيست كه به آن بيش از اندازه اهميت دهيد 

تواند  اما روح شما جاودانه است و حتي مي. قرار خواهد گرفت بين رفتني است و تحت تأثير شرايط 

  . روند تغيير پذيري سريع جسم را نيز به كُندي سوق دهد 

هاي گذشته   در زمان. ها ظاهر شديم  ها بارها براي اثبات اين موضوع در ميان شما انسان ما كريون

ها به خاطر آنكه هنوز پيشرفتي در  ي انسانها رابطه برقرار نموديم ول حتي به گونة مجسم با شما انسان

علم و دانش خود نداشتند و كارهاي قابل ستايش و تقدير فيزيكي نيز انجام نداده بودند ، كارها و 

اما انسان امروزي با شرايط موجود همه چيز را به . هراسيدند  ابتكارات ما را معجزه دانسته و از ما مي

در ساية اين تحول يقين داريم . حليل منتج به منطق رسيده است خوبي حالجي كرده و به تجزيه و ت

ها ابالغ نماييم ، به سهولت  ها به انسان كه آنچه را به صورت نا آشكار و غير مجسم و تنها بوسيلة مديوم

هرگونه تالش شما در . هاي ما خواهند شد و راه را از چاه تشخيص خواهند داد  قادر به درك حرف

شود كه خدمت خويش را  حي و شناخت اسرار الهي ماية مباهات ما بوده و باورمان ميارتقاي سطح رو

  . ايم  به خوبي انجام داده

  

  :سخني در رابطه با پايان عمر 

دانند كه در اين  افرادي كه با برخي از ارواح موجود و ساكن در اين سوي پرده ارتباط دارند ، يقيناً مي

اما يقين دارم كه به خاطر . ها چيست  و من و جايگاه ديگر كريونسوي پرده چه شرايطي حاكم است 

اين سوي پرده ، از درك حقيقت شرايط ناتوان خواهيد عدم درك وضعيت و عدم امكان تجسم واقعي 

ايد بوده  ايد و تجربه كرده زيرا حاالت درك و پذيرش رواني شما در دنيا محدود به آنچه كه ديده. بود 

دانيد كه دنياي زميني  حتماً اين را مي. تر است  رايط آن سوي پرده بسي متفاوتحال آنكه ش. است 

اي در حركت مداري آن مشكلي  اي و ذره و حركت است و اگر لحظه ارهشما تحت قاعده و اصولي در اد
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اگر روزي اين اتفاق بيفتد ، . ها خواهد شد  ايجاد گردد ، منتج به نابودي خلقت و بيش از همه انسان

ها طغيان خواهند كرد و زمين چنان مثل گردوي سفت و سختي  از هم پاشيده شده و اقيانوسها  وهك

هاي تازه  در اين شرايط كرة ماه بخش. از درون خواهد شكافت كه باور كردنش بسيار دشوار است 

از منقسم شده و شكافته از زمين را به سوي خود با شدت جذب خواهد كرد و بدين ترتيب كرة زمين 

در چنين حالتي محققاً شرايط آب و هوايي نيز . هم پاشيده شده و شكل ديگري به خود خواهد گرفت 

در چنين . به شدت تغيير يافته و آنچه كه امروز با آن آشنا هستيد ، شايد اصالً وجود نداشته باشد 

ميني شما هاي بزرگ و كوچكي در جاي جاي دنياي ز فشانتشاي زمين ، آ تحول عظيم درون هسته

حال ! ماند  گيرد و ديگر اثري از انسان باقي نمي به فوران كرده و دود عظيمي زمين را فرا مي شروع

خواهيد گفت كه آيا به راستي روزي اين اتفاق خواهد افتاد ؟ اگر اتفاق بيفتد ، چرا اينگونه خواهد شد 

اتفاق خواهد افتاد و من به دفعات اين و من اين اطالعات را از كجا دارم ؟ بايد در پاسخ بگويم كه 

مد و آآيد و خواهد  بدون ترديد ، با تحوالتي كه در شكل انرژي پديد مي! ام  چنين تحولي را شاهد بوده

شوند ، محققاً در  هاي موجود كه در حال حاضر روز به روز دگرگون مي شكل جريان ارتعاشي انرژي

برخي از اين اتفاقات در برابر ... شاني وقوع خواهد يافت هاي آتشف ها و فوران ها ، زلزله آينده سيالب

اما . هاي ديگر خواهد بود  هاي انرژي هاي كاري من خواهند بود و برخي ديگر ناشي از واكنش واكنش

اي از تحول ديگري است كه در آن زلزله و سيالب و نابودي نهايي اتفاق نخواهد افتاد كه  اين مرحله

اي از تحول واقعي راز خلقت  بلكه اين تحول و دگرگوني منفي در واقع مرحله. كشيد  انتظارش را مي

آنها در جاهاي ديگر . خواهد بود و در اين دگرگوني نسل انسان به تمام و كمال منقرض نخواهد شد 

  .العاده هستند ، سكونت خواهند يافت  كه بسيار خارق

در بروز و وقوع چنين مشكلي . بهره بگيريد بهتر است از قدرت تخيل و تجسم خودتان در اين مرحله 

ايد كه انسانيت در طول تاريخ  آيا هيچ انديشده. ها خواهد آمد  خداوند قهار و توانا به ياري شما انسان

هميشه مورد توجه خداوند بوده است ؟ گرچه هر چيزي در تحول و دگرگوني و تكامل انرژي خود 

د شد كه به ظاهر قابل تحمل نخواهند بود ؛ اما در اين تحول و بوده و به نهايت با حوادثي روبرو خواه
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ناراحت كننده آنچه كه بيش از همه هدفدار و مورد تعقيب و ارزيابي خواهد بود ، همانا دگرگوني 

اگر تصور كنيد كه در بروز اين تحوالت انسان بيش از همه مورد . باشد  انسان و انسانيت انسان مي

ايد و يقين داشته باشيد كه  استيضاح قرار خواهد گرفت ، تصور باطلي نداشتهتوجه و همچنين مورد 

رسانند و ليكن تمامي اين  تمامي اين اتفاقات گرچه در ظاهر روند تكاملي خود را به مرحلة انجام مي

 توان اينگونه تلقي كرد كه بروز و با درك اين حقيقت مي. تحوالت صرفاً براي انسان بوده و خواهد بود 

  اي از آزمايش انسان خواهد بود ؟  وقوع چنين اتفاقي آيا باز مرحله

اين تحوالت گرچه به ظاهر با نابودي انسان همراه است ولي مرحلة آزمايش كردن انسان . نه خير 

گردد و تغيير و انحراف زمين از مدار خود به  اي از اين تحول محسوب مي انسان خود حلقه. نيست 

زيرا اين گرايش و تمايل منفي در اثر شدت تأثير انرژي موجود در اطراف . گرفت  نهايت انجام خواهد

در واقع اين انحراف منجر به حادثة عظيم خلقتي . زمين و ديگر سيارات و اجرام آسماني خواهد بود 

در اثر تأثيرات مغناطيسي صورت واقعي به خود خواهد گرفت و همين حادثه منجر به آن خواهد شد 

و ميادين مغناطيسي زمين دگرگون شود كه اگر باقي مانديد شما نيز تحت تم روابط انرژي كه سيس

البته چون زمين به طور كامل از بين نخواهد رفت ، امكان . تأثير اين دگرگوني قرار خواهيد گرفت 

زيست و تولد و تكاثر مجدد در زمين مقدور خواهد شد ولي آنچه كه بيشتر جلب نظر خواهد كرد 

قطب مغناطيسي زمين در ابتدا . نكه ، ديگر اثري از قطبين شمال و جنوب وجود نخواهد داشت اي

متمايل به هر سمتي شده و به نهايت با يافتن مدار حركتي خود و كسب سرعت الزم ، به آنچه كه 

ناميد ، خواهيد رسيد و تمامي موجودات روي زمين بار ديگر تحت تأثير اين دو قطب  قطب مي

  . يسي قرار خواهند گرفت مغناط

باشد كه بر رويش بحث شود يا نه و اگر داراي ارزش و اهميت خاصي  آيا اين اتفاق داراي اهميت مي

است ، از چه جهتي بايد آن را مورد بررسي قرار داد ؟ بايد بگويم كه چون در آن شرايط بسياري از 

خواهند شد و آنهايي كه بتوانند خودشان موجودات تحت تأثير چنان نابساماني قرار گرفته و دگرگون 

را با شرايط حاضر وفق دهند ، موفق به بقاي خود خواهند شد و اگر سازگاري نيابند ، از بين خواهند 
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خواهند ماند ، خودشان را با شرايط موجود سازگار كرده و تحت تأثير دو قطب آنهايي كه زنده . رفت 

ه خواهند داد و تمايالت و گرايشات آنها نيز ناشي از همان جديد قرار گرفته و به زندگي خويش ادام

اين خبر شايد براي شما خبر تكان دهنده و ناگواري باشد ولي حقيقتي است كه . سازگاري خواهد بود 

  .اتفاق خواهد افتاد 

شرايط  ها را به از حادثه خواهم بود و براي اينكه انسانهاي بازمانده  من در آن زمان باز در كنار انسان

سال به مقياس زندگي و ايام  12تا  10جديد سازگار سازم و آنها را آمادة ادامة زندگي نمايم ، حدود 

اي كه از آن  ميالدي تغييرات شگرف براي بروز حادثه 2002از سال . تان خواهم بود  شما در ميان

ها بروز  و در همان سالها اين را درك كرده  البته بسياري از انسان. سخن گفتم ، آغاز شده است 

اند از اين  اند و مديوم بوده ها نيز كه با ما رابطه داشته حادثه را تخمين خواهند زد و برخي از انسان

كومت هاي موجود در ح. ميالدي ثبت گرديده است  1999ل اند و عاليم آن نيز در سا حادثه خبر داده

ي انسانيت نه تنها عامل خوشبختي محسوب هاي واقعي و مردمي نيستند و برا كومتحزمين تماماً 

ها حقايق را به عناوين مختلفي از  اين حكومت. روند  شوند كه عامل بدبختي و قهقراء به شمار مي نمي

داشته و با تصور اينكه كتمان حقايق آرامش اجتماعي را سبب خواهد  ها دور نگه چشم و گوش انسان

  . سازند  هاي معنوي محروم مي تقويت بنيهها را از كسب آمادگي الزم و  شد ، انسان

اگر شما از امروز آمادگي الزم را براي قبول و . است » شدني«هر چيزي ! لطفاً به اين كلمه دقت كنيد 

هاي بدست  پذيرش چنان تحولي داشته باشيد ، به سهولت خواهيد توانست خودتان را در برابر فرصت

اما . ادگي اطالعات عظيمي در دسترس شما قرار خواهد گرفت در ساية همين آم. آمده ، مقتدر سازيد 

هاي من از قدرت  زيرا حرف. اگر محدوديت فكري داشته باشيد حرف هاي مرا درك نخواهيد كرد 

كنم كه به عناوين مختلف خودتان را آگاه سازيد و  از اين رو توصيه مي. ادراك شما فراتر خواهند بود 

ثه را نه امروز كه ساليان ادخبر وقوع اين ح. شود ، آن را جدي بگيريد  آنچه كه بيان شده است و مي

اند  هايي بيش ندانسته و باور نكرده اجداد و پدرانتان آنها را قصه. ايم  ها داده سال پيش به شما انسان

هاي ديني در  ولي آن حقايق اطالعات ارزشمند دوران تكامل فكري و روحي شماست كه به عنوان داده
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ايد و  گي شما نقش بسته است و شما در كتب ديني خود اعم از تورات ، انجيل و قرآن آن را خواندهزند

   .پس وقوع اين حادثه را جدي بگيريد . خوانيد  مي

تر برايتان توضيح دهم به آنچه كه به عنوان اختراعات و اكتشافات  من براي اينكه موضوع را منطقي

دانيد كه  اعتقاد داريد و مي 1و  0تماً به موجوديت اعدادي از قبيل شماها ح. كنم  شماست ، اشاره مي

اين دو عدد داراي چه انرژي خاصي هستند و در كنار هم قرار گرفتن چه معنا و مفاهيمي را ايجاد 

و يا به تنوع آنها را با هم در يك رديف اين اعداد را به دفعات در كنار هم قرار دهيم اگر . نمايند  مي

حتماً اين را تجربه . ناميد  ، كُدهاي خاصي پديد خواهد آمد كه شما آنها را اطالعات مي بگذاريم

 هاي شما كه به صورت هاي مختلفي اعم از ديتا ايد كه اطالعات و داده آيا هيچ فكر كرده. ايد  كرده

)Data ( و يا ايماژ)Image (مورد استفاده قرار شوند و امروزه شما آن را در قالبي به نام رايانه  ظاهر مي

و هستند كه به اشكال  1و  0شود ؟ اين اطالعات تماماً به صورت اعداد  دهيد از چه چيزي عايد مي مي

. گردند  هاي متنوعي در كنار هم قرار گرفته و به شكل تصوير و يا نوشته در برابرتان ظاهر مي صورت

آيا . شوند  آوري مي هاي حيرت ن پديدهاين دو عدد داراي چنان انرژي هستند كه قادر به ايجاد چني

اي در رايانه  هر برنامه... ايد كه به راستي رنگ ، شكل ، گونه ، حاالت ، سرعت و  هيچ به اين فكر كرده

اند ؟ آيا انرژي نوري در برنامه تزريق شده  هاي شما كه امروزه استفاده مي كنيد از كجا ناشي شده

ها نقش  ترسيم گرديده و يا چيز ديگري در ايجاد و خلقت برنامهشكل آنها است ؟ آيا به وسيلة دست 

 0داشته است ؟ مسلم است كه هيچ چيزي در اين دو دخيل نبوده است و اين مسايل تماماً با دو عدد 

يكي وحدانيت و انرژي واجب . هاي خاصي هستند  پس اين دو عدد داراي انرژي. اند  ايجاد شده 1و 

امروزه شما با اژدهاي انرژي روبرو . نهايت و ازلي و ابدي بودن اين قدرت  الوجود است و ديگري بي

هر چيزي را كه مي خريد داراي . آن ارتباط داريد ها با  هستيد كه هر روزه بارها و بارها در فروشگاه

گاه بينيد ولي هيچ اين اژدها را به نام باركُد بر روي اجناس مي. اي از اين اژدهاي انرژي است  انگاره

خطوط روي . شناسيد ، منبعي از انرژي است  اين عالمت كه شما آن را باركد مي. بدان توجه نداريد 

 DNAايجاد شده است حتي در فاكتور اصلي وجودتان كه باز آن را با نام  1و  0ان كه از انرژي 
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ن مغناطيسي لوژيكي شماست ، باز داراي ميداوكه شاخصة بي DNA. شناسيد ، تأثير شگرفي دارد  مي

پس اگر چنانچه به اين انرژي و . شود  است كه اين ميدان نيز با انرژي دو عدد ياد شده ايجاد مي

تأثيرات آن آشنايي نداشته باشيد و نتوانيد آنها را ارزيابي كرده و لزوم و يا عدم لزوم آن را تشخيص 

به وقوع پيوسته در آينده نخواهيد  دهيد ، مسلم بدانيد كه آمادگي الزم را براي مصون ماندن از حادثه

اژدهاي انرژي متنوعي شما را هضم خواهند كرد و تنها آنهايي كه شناخت كافي به اين . داشت 

ها خواهند داشت ، قادر به هدايت آنها شده و يا خواهند توانست از تأثيراتشان در امان بمانند و  انرژي

  .به زندگي جديدشان ادامه دهند 

» وحي يوحنا«ين اژدها سخن گفته شده و حتي مهر آن نيز ذكر و قيد گرديده و به نام در انجيل از ا

. ايد  اما شما انسان ها آن را تحريف كرده و به شكل داستان خرافي متظاهر ساخته. ذكر شده است 

ايد اين ش. ها ابالغ گرديده بود  يوحنا دريافت شده و به شما انسانحال آنكه اين ماجرا به وسيلة مديوم 

اين سؤال »  تواند از آينده خبر بدهد و پيشگويي كند ؟ مگر چه كسي مي« ال را بكنيد كه ؤس

اي است كه با  بجايي است ولي بايد گفت كه اين پيشگويي و يا حدس و گمان نيست ، بلكه واقعه

نوشته شده سناريويي كه به دست انسان . بيني كرد  توان پيش مشاهده حركت انرژي و تأثيرات آن مي

اكتشافات ، تأثيرات منفي زندگي انساني بر . بخشد  بيني قوت و قدرت و سرعت مي است ، به اين پيش

 0يقيناً با ذكر دو عدد . تماماً عوامل تسريع كننده وقوع اين حادثه هستند ... زمين و محيط زيست و 

ادثة بيان شده نوعي شوخي دانيد كه ح هاي موجود در آن متوجه واقعيات شديد و مي و انرژي 1و 

زيرا آنچه از انرژي است ، به نهايت شدني خواهد بود . اي نبوده و اتفاقي است كه خواهد افتاد  منظومه

 666در كتاب عهد عتيق و انجيل باز خبري از وقوع اين حداثه داده شده است كه آن را با عدد . 

حتي اين عدد را در آخرين پيام خود به  .ايم ولي باز به اين موضوع كم توجه هستيد  مشخص كرده

حال آنكه اين عدد راز و اسرار وقوع . ايم ولي كسي به آن توجهي نكرده است  نيز ابالغ كرده مسلمانان

هر كدام از  در 9عدد . قرار گرفته است  9اين حادثه است و در ماهيت باطني اين عدد سه رقمي عدد 

را به سه حالت خود تركيب  6يعني به عبارتي هر عدد .  گيرد با سه تركيب خود شكل مي 6اعداد 



۵٢ 
 

اين عدد با تعادل ، . نمايد  حاصل خواهد شد و اين عدد انرژي امروزين را تمثيل مي 9، عدد كنيد 

اگر شما سه تا . كند  از طرفي پايان هر چيزي را نيز بيان مي. نيرو و عشق هماهنگي و ارتباط دارد 

خواهد بود و اگر اين عدد دو رقمي را نيز با يكديگر  18حاصل آن بكنيد را با همديگر جمع  6عدد 

 3اگر اين عدد را كه تمثيلي از نيروي امروزي است در عدد . ايجاد خواهد شد  9جمع بزنيد ، باز عدد 

باز به نهايت با  7و  2حاصل خواهد شد كه با جمع كردن اين دو عدد ، يعني  27ضرب بكنيد ، عدد 

 6را تمثيلي از مكعب عدد ) 666(را  6اگر از ديدگاه ديگري اين سه عدد . جه خواهيد شد موا 9عدد 

را  2،1،6به دست خواهد آمد و چنانچه سه عدد  216به نهايت عدد )  6×6₌36،  6×36₌216(بدانيد 

داراي انرژي  9شود كه عدد  بنابراين مشخص مي. حاصل خواهد شد  9با همديگر جمع كنيد ، عدد 

در كتب  666متأسفانه عدد . بخشد  هاي موجود را بقاء مي دل و توازن در هر شرايطي بوده و انرژيتعا

شناخته شده است كه باز ناشي از افكار خرافي آميز  عهد عتيق و انجيل به عنوان عدد منحوس و سحر

ها از رابطة  نسانزيرا هنوز راز اين پيام را درك نكرده و با توجه به شناخت ناقص ا. هاست  شما انسان

اما اين عدد نه تنها خطرناك و جادويي و . اند  اعداد ، چنان عدد متبين و مقتدري را منحوس دانسته

  .هاست  منحوس نيست كه بسيار پرمعنا و پيام دهنده از آينده براي انسان

اصل  6 تمثيل كنندة يكي از محاسبات 6هر كدام از اعداد : اين است  6البته معناي اصلي سه تا 

  :به طوريكه . رياضي است 

از جريان گردش زمين  6چنين سيستم اصلي عدد . است » زمان«ها نمايندة 6يكي از عدد  - 1

 . بريد  ايد ، با صداقت از آن بهره مي برگرفته شده است و شما از روزي كه آن را كشف كرده

ه اين نيز در است ؛ ك اي مغناطيسي درجه 360بندي  سيستم قطبنمايندة  6دومين عدد  - 2

دانيد كه  از طرفي خودتان مي. راستاي نيازهاي خاص فيزيكي مداري زمين شكل گرفته است 

اگر هر كدام از . گذرند  اي ، شكل گرفته است كه هر كدام از قطبين مي مدار دايره 9زمين از 

 9د را با هم جمع كنيد باز عد 4و  5اي را در نظر بگيريد و دو عدد  درجه 45هشت قطبين 

هاي هشتگانه را با همديگر  عالوه از اين اگر هر كدام از نقاط متضاد بخش. شود  حاصل مي
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حال . حاصل خواهد بود  9باز عدد ... ) و  90+270،  45+225،  360+180( ، جمع كنيد 

شايد بپرسيد كه چرا بايد اين كار را بكنيم ؟ اگر شما در يك جهت و سمت به اندازة كافي و 

رسيد كه سفر خود را آغاز نموده  اي مي والني سفر كنيد ، به نهايت به همان نقطهبه مدت ط

اي از كرة زمين صورت تحقق به خود بگيرد ، به  در واقع حركت شما در هر نقطه. بوديد 

از اين جهت معناي دو قطب بايستي در نظر . نهايت نقطة پايان و آغاز شما همان خواهد بود 

بندي نقطة شروع و پايان كه  با جمع. يابي مداري مشخص شود  جهت گرفته شود تا حركت و

. گرديد كه ميدان مغناطيسي در آن حاكم است  رسيد ، باز متوجه مي مي 9به نهايت به عدد 

 .تمثيل كنندة انرژي است  9زيرا 

زماني كه شما آن را محاسبه كرده و هدايت . است  جاذبة زمينمربوط به  6آخرين عدد  - 3

 . است  6ر خواهيد يافت كه آن نيز داراي سيستم كنيد د

  

را به طور خرافي تمثيلي از موجودي منحوس  6متأسفانه تا به امروز بسياري از انسان ها سيستم عدد 

ها باور دارند كه اين  انسان. هاست  ها سكونت داشته و مظهر بسياري از پليدي دانند كه در تاريكي مي

افرادي كه با دين مسيحيت مخالفت . شود  ني تقويت شده و نيرومند ميپديده با رفتارهاي بد انسا

دارند ، آن را قبله و سر منزل خويش دانسته و باور دارند كه با الهام از شيطان و يا موجود پليد 

حال آنكه اين تصور اشتباه است و اينگونه . هاي جادويي دست يابند  توانند به قدرت مي 6سيستم 

به نيروي واقعي دست يافته و به جاي آنكه آن نيرو را در جهت  6از سيستم عددي  افراد با الهام

ها به كار ببرند ، بر عليه انسان صرف نموده و خود را شيطاني دانسته و عملكردشان  خدمت به انسان

به نوعي گرايش به  6گيري از سيستم عدد  شود كه همه باور نمايند كه استفاده و بهره باعث مي

  . است  شيطان

هاي امروزي با شناخت حقايق موجود در خلقت كه از قديم شكل راز را به خود گرفته است ،  انسان

ديگر زمان . توانند معنا و مفهوم پايان عمر و يا مرگ و حتي پايان زمان را به خوبي درك نمايند  مي
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ات و تصورات غلط و و دنياي پس از آن و پايان عمر از حاالت و عبارآن فرا رسيده است كه مرگ 

ها و اطالعات آموزگار برتر خود يعني  اگر انساني مسيحي هستيد ، بايستي به داده. خرافي رهايي يابد 

خواهم كه هميشه عشق و محبت و دوستي را در  من از شما مي. عيسي مسيح دقت و توجه نماييد 

ها مسدود  ها و خرافه پرستي زيرا عشق و محبت راه را بر تمامي پليدي. قلب خويش حاكم نماييد 

اين خواستة خداوند . هر تاريكي و ظلمتي را به روشنايي و خرمي بدل مي نمايد ، سازد و عشق  مي

اگر عاشق باشيد و همه را دوست بداريد و . است و خداوند چيزي را بر خالف منفعت انسان نمي طلبد 

ز به نيرو و انرژي خويش معطوف ساخته و حتي دشمنان خودتان را به دوستي پاسخ دهيد ، آنها را ني

توانيد خوب را از بد  اگر عاجز از اين كار هستيد و نمي. زمينة تحول آنان را پديد خواهيد آورد 

عشق حقايق را پيش . تشخيص دهيد و قادر به حاكميت قلب خود نيستيد ، بيشتر دعا و نيايش كنيد 

شما . ها رهايي خواهيد يافت  ي و آرامش از سختيروي شما قرار خواهد داد و بدانيد كه به راحت

ها هميشه و مخصوصاً در شرايط حاضر تحت مخاطره هستيد و چنانچه با دقت و توجه خاص  انسان

اي از ترديد و  تان در هاله حركت نكنيد ، رفتارهاي شما باعث رنجش ديگران شده و رفتارهاي مثبت

بنابراين مادام . شق ورزيدنتان نيز باعث ترديد خواهد بود در چنان حالتي حتي ع. گيرد  شبهه قرار مي

كه در نگاه ديگران مظنون نيستيد ، عشق بورزيد و ديگران را دوست داشته باشيد و عشق را بكار 

اگر دور انديش باشيد و همه را دوست داشته . معناي واقعي تضمين پايان عمر همين است ! بگيريد 

ايد و روح مقدس و منشاء قدرت نيز با شما خواهد بود  اوند حركت كردهباشيد ، منطبق با خواستة خد

انگيز به شمار  كه آغاز شيرين سفري زيبا و دل ،زندگي نخواهد بود و پايان عمر برايتان نه تنها خاتمة 

  .خواهد رفت 

ير عيار كردن مجدد بدون ترديد باعث خواهد شد كه خيلي از چيزها متحول شوند و تغي  –بازبيني 

همانگونه كه قبالً نيز بيان كردم ، بسياري از نتايج منفي حاصل از تغييرات و تحوالت از . يابند 

هاي كنوني به بار خواهد آمد كه بالطبع جوامع را تحت تأثير قرار  كومتحعملكرد و كنش و واكنش 

در ميان عرضه و كشورهايي كه داراي اقتصاد خود پايه و خود محور بوده و تعادلي را . خواهد داد 
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رهبران . از بقيه تأثير خواهند گرفت  كنند ، بيش جامعه از حيث اقتصادي ايجاد ميتقاضاي 

اي از  كشورهايي كه داراي حاالت نامتعادل در سيستم اقتصادي خود هستند و به عبارتي مجموعه

نمايند ،  مين ميأت هاي اقتصادي را داشته و بخشي از نيازهاي شان را از سوي كشورهاي ديگر توانايي

آميز و مودت گونه با ديگر كشورها خواهند بود تا  هاي مسالمت به ناچار در صدد كشف و كسب راه

اين رابطة متقابل  . بتوانند نيازهاي خودشان را تهيه نمايند و متقابالً نيازهاي ديگران را تأمين كنند 

ها هر كدام به  اگر انسان. وستي روي بياورند اي به مسالمت و د ها در هر زمينه باعث خواهد شد كه آن

گردند ، نتوانند به خوبي با همديگر  انساني محسوب مي –نوبة خود عاملي از عوامل رابطة اجتماعي 

شان پديد خواهد آمد و در نتيجه  سازگاري داشته و دوستانه رفتار نمايند ، مسلماً افتراق و دوري ميان

در نگرشي كوتاه و اجمالي . هند شد ، كه باور كردنش مشكل است چنان دچار قهقرايي و شكست خوا

ها در دوري و دشمني با  گرديد كه انسان اي مواجه مي به تاريخ گذشتة خودتان با نمونه و شواهد زنده

هايي كه در دنياي  انسان. شان پديد آمده است  هاي سختي در ميان همديگر دچار مشكل شده و جنگ

گيرند ،  نند و به عبارتي در جوامع توسعه يافته از امكانات بيشتري بهره ميك پيشرفته زندگي مي

زيرا كشورهاي عقب مانده و در حال توسعه كه بارها . بايستي بيش از ديگران متوجه اين قضيه باشند 

هاي  و بارها رنج نداري و فقر و فالكت و نيازمندي را چشيده و در نتيجه راه رهايي از دشوراي

اند ، روزي به قدرت خواهند  را در نظم و تعادل بخشيدن به سيستم اقتصادي خويش ديده اقتصادي

اي كه پيرامون مسايل اقتصادي اتخاذ خواهند كرد ، سيستم سياسي و  زيرا با تدابير عاقالنه. رسيد 

  .  آنها نيز تأثيرپذير از آن شده و به نهايت راه ترقي و قدرتمندي را پيش خواهند گرفتاجتماعي 

پولي خود نمايند ، زياد به قدرت  هايي كه در كشورهاي مرفه و با اقتصاد پيشرفته زندگي مي انسان

تالش نمايند كه قدرت اقتصادي فردي را به صورت قدرت اقتصادي اجتماعي . اطمينان نداشته باشند 

ابطة اقتصادي داشته توانند به صورت پاياپاي با يكديگر و حتي كشورهاي ديگر ر تبديل نمايند و تا مي

هاي پولي هيچ ضمانت اجرايي و عملي در تضمين رفع  هاي اقتصادي و يا بخش سازمان. باشند 

را كه تمثيلي از  تياز سيستم دولتي خارج نشويد و اقتدار دول. توانند داشته باشند  هاي شما نمي بحران
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صي سازي سيستم اقتصادي شما زيرا خصو. اقتدار ملّي است به صورت اقتدار خصوصي ظاهر نسازيد 

خواهد شد كه فردگرايي اقتصادي در ميان شما حاكم گردد و نفع پرستي شخصي و جناحي باعث 

در چنين شرايطي از همديگر فاصله خواهيد . هاست  جامعه را پريشان سازد كه اين به زيان شما انسان

آمد و ريشه عشق و دوستي خواهد  ها پديد خواهد گرفت و مسابقة خطرناك و ناسالمي در ميان انسان

سازيد از هر جانبي آن را بررسي نماييد و بيشتر  اگر تصميمات خاصي در جامعه محقق مي. خشكيد 

اگر . ريزي نماييد  اهدافتان جنبة ملّي داشته باشد و به صالح و خير مملكت فكر كنيد و برنامه

اگر داراي . ها نيز با ديدة احترام بنگريد هاي مختلفي در ميان شماست ، به اصول و احكام آن مليت

بيني به آنها بنگريد و حقوق آنان را ناديده نينگاريد  هاي خاصي در جامعه خود هستيد ، با خوش اقليت

تي ميان شما و آنها وجود ندارد ؛ چرا كه در چنين صورتي وبگذاريد آنان احساس نمايند كه هيچ تفا. 

  . ي را سازماندهي كرده و به اهداف غايي خود نايل آييد به راحتي خواهيد توانست هر چيز

توانند شما را در برابر روز خطر مصون بدارند  ياد شده در واقع پيشنهادات حقيقي هستند كه ميموارد 

انسان از دير باز بيش از هر چيزي براي زنده ماندن و دوام بقاي خود تالش كرده است و از اين رو . 

رود و براي تضمين آرمان مجبور به اطاعت از  ترين مسايل به شمار مي ز مهمحفظ آرمان انساني ا

البته در ميان صفحات تاريخ بشري اخبار و رخدادهاي مثبتي نيز به چشم . پيشنهادات من هستيد 

ها صورت بگيرد ، خود مسير  انسان بدون اينكه دخالتي از سوي كريون 1989در سال . خورد  مي

گيري  اي از رستگاري و درست سوق اين تاريخ در واقع نمونه. گرفته است  يش رويتحول و تكامل را پ

خودمان را هاي  زماني كه منِ كريون خواستم به نوعي با مديومي خواسته. گردد  انسان محسوب مي

هاي  ها را در تحول و سير خط مثبت ديدم كه لزومي در بيان خواسته بيان دارم ، چنان شما انسان

هاي زيبا و  شما نمونه. آوريد  شما در تمامي جهان به سوي تحول و دگرگوني روي مي. م خود نديد

ها را  از اين بابت بايد شما انسان. نهاديد  شگرفي را از دانش و آگاهي عرفاني و معنوي را به نمايش مي

  : نهفته بود  ها در سه چيز روزي و موفقيت جهاني انسانيدليل اين پ. مورد تبريك و تقدير قرار داد 

 بيني آرزو و طلب خوش - 1
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 تقاضا و تمايل به صلح و آشتي و دوستي - 2

 . ها و جوامع از يكديگر دور شوند  شوند انسان از بين بردن عوامل و موانعي كه باعث مي - 3

 

توأم است ، چيزي را برايتان  9آيا حضور و آمدن من در سالي كه با قدرت و انرژي مغناطيسي عدد 

  ؟ آيا هيچ به اين مسئله توجه كرديد ؟  مشخص ساخت يا نه

كساني كه به قدرت تمايز و تجزيه . با اسرار موجود در خودش اين موضوع را بيان داشته بود  666عدد 

ها خواهم بود و  دانستند كه روزي من در ميان شما انسان و تحليل آشنايي و وقوف داشتند ، دقيقاً مي

داديد ، شاهد جنگي  ر سالي كه تحول خويش را ادامه ميشما د. حضورم را آشكار خواهم ساخت 

اين جنگ را با نام جنگ خليج . شُديد كه از سوي فردي نامتعادل و با نيرو و قدرت اندك اتفاق افتاد 

بود ، اين جنگ از  اگر خاستگاه همة مردم در راستاي ثبات صلح و آرامش نمي. شناسيد  ميفارس 

همت و تالش . گرديد  اي و در نتيجه جنگ جهاني بدل مي منطقهحالت ميان دو دولت ، به جنگ 

هاي جنگ و يافتن طرق كسب آرامش در واقع تالش و  انساني براي از بين بردن راههمة جوامع 

كسي كه باعث بروز اين جنگ شده بود ، فردي به حساب . كوشش جهاني بود كه به نتيجه رسيد 

آن شخص در . ك در حالت نامتعادل و نامتوازن قرار داشت آمد كه از لحاظ قدرت و انرژي ادرا مي

شد از توانايي اندكي برخوردار بود و از  برابر تحوالت و تغييراتي كه در شبكة مغناطيسي عارض مي

توانست رابطة خودش را با كسان ديگر برقرار  داد و نمي رو در برابر هر كسي واكنشي نشان مي اين

  . نمايد 

ها در ميان جوامع  اگر اينگونه انسان. تأمل كنيد خواهم بر روي آن  است كه مياين همان موضوعي 

ها جان خود را از دست خواهند داد ؛ همانگونه كه در آن جنگ هزاران  رشد يابند ، بسياري از انسان

چنين نتيجة منفي حاصل نگرش منفي و رفتار يك فرد است . هزار انسان به طور بيگناه از دنيا رفتند 

هاي مختلفي انجام پذيرد ،  اي و يا طبقاتي داشته باشد و از سوي دولت اگر اين نگرش حالت جامعه و
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ها انرژي منفي را از  اين افراد و مشابه آن. آن زمان نابودي زمين و زمينيان محقق و حتمي خواهد شد 

  .  نمايند تقويت مي را 666گيرند و اين افراد هستند كه خرافي و منحوس بودن عدد  اژدهاي انرژي مي

  

  رابطة عشق و دوستي 

هاي مورد استفادة شما از بيان ماهيت اصلي و پيام موجود  كلمات و واژه !عشق ، نيرو و قدرت است 

اي  ن را بتوانيد درك كنيد ولي كلمهآشايد به ظاهر معناي . در بطن اين مفهوم ناتوان و عاجز است 

تر و كم رساتر از اصل آن است  بريد ، بسيار ناقص بكار ميكه براي احساسي عظيم چون محبت و عشق 

عشق و محبت منبع اصلي نيرو و قدرت . عشق و محبت تنها يك كلمه و يا يك احساس ساده نيست . 

توانيد آن را صدا بزنيد ، آن را باز و بسته كنيد ، آن را ذخيره نماييد  شما مي. عشق انرژي است ! است 

و يا براي استفاده از چيزهاي ديگري از آن بهره گرفته و واسطة اصلي قراردهيد  را متظاهر سازيد، آن 

. گذارد  دهد و تنهايتان نمي عشق و محبت هميشه وجود دارد و هيچگاه شما را به ناكامي سوق نمي. 

عشق و . شود  كنيد و ضرر و زياني عايد انسان نمي هيچگاه از عشق و محبت نتيجة منفي كسب نمي

عشق تنها رابطه و شلكة مشترك ! عدة كائنات و هدية خلقت است كه به شما داده شده است محبت و

ديگر زمان آن فرا رسيده است كه آن را به خوبي درك ! و پيوند دهندة همة موجودات در عالم است 

ن هم در اين جهان و هم در جها. زيرا بدون عشق و محبت در خسران فاني و باقي خواهيد بود . كنيد 

رسانم  ها مي من اين پيام مقدس و واقعي را به همة شما انسان... آخرت دست خالي باقي خواهيد ماند 

ايد و به شما هديه شده است  شما از ابتداي آفرينش با اين نعمت آشنا شده! كه اين توصية الهي است 

زة درك و احساس آن به شما اجا. زيرا عشق از منشاء و مبدأ خلقت و آفرينش سرچشمه گرفته است . 

  ! داده شده است و اين حق مسلم شماست 

» منبع خدايي«براي اينكه درك منبع حقيقي از عشق و دوستي و محبت داشته باشيد ، آن را به نام 

در اين واژه همة آنچه كه داراي ماهيت عشق و دوستي و محبت است ، . معرفي كرده و نام خواهم برد 

صلي و واقعي اوست و آنچه هيچگاه و در هيچ شرايط و در هيچ زمان و زيرا عشق ا. جاي مي گيرد 
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شود و تمناي رابطة متقابل و يا طلب خاصي  مكاني تغيير نيافته و از مقدار عشق و محبتش كاسته نمي

از . انديشد  او تنها دوست دارد و به غير از دوستي و عشق ورزيدن به چيزي نمي. ندارد ، خداوند است 

. عشق اوست كه همه را به نظم و قاعده در آورده است . كه همه چيز خلق شده است عشق اوست 

او آكنده از عشق و دوستي . خنداند و شكوفة خنده را بر لبان شما آشنا ساخته است  اوست كه مي

ها  حل همة دشواري داند كه عشق و دوستي راه نگرد و مي حتي به دشمنانش نيز به دوستي مي. است 

او قادر و تواناست ولي بيش از اينكه به قدرت خويش متوسل شود ، به قدرت انرژي . ها است  و سختي

زيرا كه با تقويت . طلبد  ها نيز تقويت آن را مي عشق پايبند است و آن را تقويت بخشيده و در انسان

توانيد  ن ميشما هر زما. روند  از بين مي... ها و  ها ، دشمني ها ، سختي عشق تمام مصايب ناگواري

نعمات متفاوت . زمين عشق اوست كه به شما بخشيده شده است . انرژي و قدرت و عشق او را ببينيد 

بريد ،  كه از آنان لذت مي انوجودتان ، اعضاء و جوارحتان ، غرايز و احساساتت. ، عشق او به شماست 

يقين بدانيد كه انرژيش به شما او را در هر شرايطي بخواهيد و بخوانيد . تماماً عشق و انرژي اوست 

فراخواني عشق الهي تنها با زبان و دهان . هميشه انرژي خود را در كنارتان قرار داده است . رسد  مي

او . توانيد انرژي مورد نياز او را فرا بخوانيد  با احساس و رفتارتان نيز مي. ممكن و مقدور نيست 

  . سخ مثبتي دريافت خواهد كرد حقيقت محض است و هر آنكه او را بخواند ، پا

طلبيد با  زيرا خداوند آنچه را كه شما مي. پاسخ مثبتي دريافت خواهد كرد ، دليل دارد گويم  اينكه مي

اگر مخالف با قاعده و اصول عشق و . دهد  دوستي سرند كرده و تشخيص مي قاعده و انرژي عشق و

نان عشق و محبتي به شما خواهد داد كه شما پاسخ خواهد نهاد و در عوض چ محبت باشد ، آن را بي

هايي كه داراي تعادل روحي و انرژي  انسان. خود متوجه به خواستة نادرست خويش خواهيد شد 

توانند با خداي خويش رابطه برقرار نمايند و هميشه در معرض ميدان  ميمعنوي هستند به راحتي 

شايد به نظر برسد كه . پيوسته مستدام است  هايشان به طور انرژي آن باشند و از اين رو خواسته

شود ، ولي اينگونه نبوده و او همانگونه پاك و منزه از هر عيب و  ها تفاوت قايل مي خداوند ميان انسان

طلبد ، ريا ندارد  او دوگانگي نمي. پذيرد  هايش پاكي و نزهت را مي اش با آفريده نقصي است ، در رابطه
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او نور است و نورش سفيد و به براقي هر . هاي متفاوتي ندارد  ت ، رنگ، انرژيش دگرگون شده نيس

او به غير از اين را خارج از حيطه و ميدان انرژي عشق و محبت دانسته و . آنچه كه تصورش را بكنيد 

  . بهايي به آن قايل نيست 

ق و پاك و منزه ايم كه در هر كاري صاد ها گفته به همين خاطر در طول زمان پيوسته به شما انسان

يكي آن را با نام رهبانيت پذيرفته و معنا كرده است ، ديگري آن را زهدانيت دانسته و آن يكي . باشيد 

در هر حال هر كاري كه بدون ريا ، تزوير ، دروغ ، دو رنگي باشد . نام تقوا پيشگي را به آن نهاده است 

اگر . نده از نور و انرژي خدايي است آيد و آك ، عشق و محبت است و صاف و صيقلي به حساب مي

هيچ راهي برايتان محدود نبوده و هيچ دري . اينگونه باشيد هميشه انرژي شما دو چندان خواهد شد 

. با عشق و محبت و دوستي شاه كليد هر موفقيتي را كسب خواهيد كرد . برايتان مسدود نخواهد بود 

  زندگي شما ايجاد خواهد شد ؟  اگر با عشق و انرژي آن باشيد ، چه تحوالتي در

  .اين سؤالي است كه بايد پاسخ داده شود 

  

  تغيير و تحول 

شما براي اينكه بسياري از مشكالت سيارة خودتان را حل نماييد ، نيازمند انرژي عشق و دوستي 

زماني كه به سوي عشق حركت . شفاي تمامي دردهاي شما در عشق و انرژي آن نهفته است . هستيد 

هاي اجتماعي بيشتر ارزش قايل شويد و  هاي فردي به اصالت د و به جاي اهميت دادن به اصالتكني

هاي عمومي را بر ترجيحات شخصي برتري دهيد ، زندگي و سعادت ابدي خويش را تضمين  ارجحيت

  .شما بسان ساير موجودات در روي زمين و كائنات نيستيد . ايد  كرده

ولي روح آنها به اندزة شما عشق و محبت را شما داراي روح هستند گرچه ديگر موجودات نيز بسان 

اي از  به چنان درجهشما با درك عشق و محبت . توانند تجزية الزم را بنمايند  كنند و نمي درك نمي

هاي كسب  راز و نيايش ، مديتيشن و تمركز فكري از راه. رسيد كه فراتر از هر چيزي است  تعالي مي
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سرچشمة عشق و محبت هيچگاه با ظلم و ستم روا داشتن همساني و . محبت است  هاي عشق و انرژي

  . همخواني ندارد 

روح شما . براي تمركز فكري و يا مديتيشن نياز به اين نيست كه جسم و روح خود را عذاب دهيد 

ه به همه چيز عشق بورزيد و دوست داشت. حساس است و ارزش تعالي دارد و نه اينكه سركوب گردد 

چيزي را با ديد منفي ننگريد و بگذاريد منفي يا مثبت بودنش را خود آشكار سازد و نه اينكه . باشيد 

اي را تأسيس  اين كار به مانند عملي است كه شما وقفي يا سازمان خيريه. شما قضاوت كرده باشيد 

نها و يا بررسي اعمال نمايند بدون در نظر گرفتن گذشتة آ كنيد و به آنهايي كه به شما مراجعه مي مي

اهد وحال اين فرد چگونه از كمك شما بهره خ. كنيد  شان مي و داليل فقر و نداريشان به راحتي كمك

و يا مثبت را عملكرد فرد گرفت و به نان و نوايي خواهد رسيد بستگي به خودش دارد و استفادة منفي 

پس مثل منبع انرژي . وم خواهد ماند نشان خواهد داد كه در صورت سوءاستفاده از تداوم نعمت محر

  . در عشق ورزيدن صاف و يكرو و صادق باشيد ، عشق 

  

  :آموزگاران عشق 

در طول . شوند ، دقت نماييد  متعادل شناخته ميهاي  هايي كه در ميان شما به عناون انسان به انسان

هايي را به نحوي  چنين انساناند كه  هاي متفاوت بارها تالش كرده ها ، كريون تاريخ زيست شما انسان

مورد حمايت قرار دهند و اين حمايت از روي تبعيض نبوده است بلكه حاصل صداقت و موقعيت آنها 

  .بوده و سبب شده كه در حمايت از آنها باشيم 

ها بسيار هستند و حتي در  همانند اين. ناسيد ش ها را شما به عنوان آموزگاران خود مي اين انسان

اما آموزگاراني كه شما آنها را بعضاً با نام رهبران ديني و يا . نمايند  ي نيز زندگي ميشرايط كنون

ايد به دليل برخورداري از امتيازات روحي و عقلي و حتي جسمي و بر گرفتن  پيامبران شناخته

راهي كه هاي الهي از ديگر آموزگاران متفاوت هستند و فراتر از آنها قرار دارند ، ولي در اصل  مأموريت

اين آموزگاران برخالف عشق الهي . دهند ، همان راه پيامبران است  آموزگاران امروزي به شما نشان مي



۶٢ 
 

اند كه عشق الهي ارزشمندترين ثروتي است  ها و اعمال خويش ثابت كرده آنها با گفته. اند  عمل نكرده

و انرژي آن را به قلب و روح نشان  قهاي انتقال سريع عش آنها راه. باشد  كه انسان از آن برخوردار مي

اند و اين قاعدة اصلي عشق است  آنكه تمايزي قائل شوند همه را به يك چشم ديده نآنها بدو. اند  داده

به همين خاطر وظايف آنها . اند  اند و از آن راه انرژي را به شما معرفي كرده آنها حس شما  را شناخته. 

امروز . ايد  رانجام شما منشاء و منبع اصلي انرژي عشق را فهميدهس. ها سال طول كشيده است  ميليون

اگر به آن توجه نكنيد ، تقصير شما بيش از آناني است كه به مانند و اندازة شما عشق را نشناخته 

ايثار كردن آنگونه كه . بيني در گذشته شايد به اندازة امروز معنا و مفهوم كلي نداشت  خوش. بودند 

شناخته شده ها  تعادل عشق اينك كه براي انسان. ارد ، شايد در گذشته به آن اندازه نبود امروز معنا د

ميان روح و جوانب آن كه امروز براي انسان آشكار  ةتجزي. است ، در گذشته به آن اندازه معروف نبود 

انه تراشي ندارد از اين رو انسان امروزي هيچ راه به. ها شناخته شده نبود  است ، در گذشته براي انسان

مجبور به رعايت قوانين عشق و دوستي است و هر آنكه مخالف آن عمل كند ، . تا از عشق بگريزد 

  . ابتداي امر خود دچار زيان و خسران خواهد شد 

  :نكتة مهم 

هاي عشق و منبع الهي خودتان را در ميان  شما آموزگاراني كه به نام واسطه! هان 
، بايد به هوش باشيد كه دروس شما براي هميشه ماندگار و ايد  ها تلقي كرده انسان

هاي شما ديگر با مختصاتي كه ترسيم  تصاوير و نقشه. كارآمد نخواهند بود 
عشقي . ها جاي گيرند  ايد نخواهند توانست چون دادة منطقي در ذهن انسان كرده

ق جاودان ايد ، عش ها حاكم شده و بر قشري از انسان  كه شما از آن بهره جسته
زيرا در عشق شما صافي و صيقلي و صداقت وجود ندارد و به تدريج از . نيست 

مادامي كه انرژي عشقي صاف و صيقلي . انرژي و نور آن كاسته خواهد شد 
نداشته باشيد ، قادر به شارژ كردن مجدد عشق موجود در قلب خود نبوده و 

انسان امروزي حقايق را . هيد نخواهيد توانست بازتاب آن را به ديگران انتقال د
داند كه هر اندازه به پيشرفت برسد به همان ميزان  مي. كند  به خوبي درك مي

هر اندازه كه عشق واقعي را كسب و درك كند ، به . نيازمند عشق واقعي است 
گري شما  همان ميزان چشم بصيرت وي بر حقايق باز خواند شد و امكان سلطه
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هاي خود  هوشيار باشيد كه بدون از دست دادن توانمنديپس . ممكن نخواهد بود 
، جايگاهتان را تثبيت نماييد و با توسل به منبع انرژي و عشق واقعي به سوي 

در هر لباس و موقعيتي كه . پنداري گام برداريد  درستكاري ، درستگويي و درست
ر باشيد ، باشيد و از هر قدرت و توانمندي اقتصادي ، سياسي و اجتماعي برخوردا

جاودانه است عشق الهي و . بدون عشق الهي موفق به بقاي خود نخواهيد بود 
  !جاودانه باد براي هميشه 

  

اكنون نه تنها وجودتان كه قلب و . اكنون زمان امتحان كردن و آزمايش عشق واقعي فرا رسيده است 

د به همان ميزان احساس آرامش هر اندازه كه آن را حس كني. تان نيازمند انرژي عشق الهي است  روح

ها در  ز بدو خلقت كريونهمانگونه كه ا. ايد از آن لذت خواهيد برد  كرده و شرايطي را كه بوجود آورده

اند ، با كسب عشق الهي باز مورد تقدير و تشويق آنها خواهيد بود  داني و تسجيد شما بودهسپاس قدر

  !خداوند در كنار شماست ... 

همة شما را به نام خداوند كه مظهر . ام را به انجام رساندم  ود را ابالغ كرده و وظيفهمن كريون پيام خ

  !تان را دوست دارم  گويم و از صميم قلب همه عشق و دوستي است ، ترك مي
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  قسمت دوم
  انرژي جديد
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  ! ...ها و رهبران و آموزگاران بشر  انسان! هي 

ايد ، اما برايتان  مردن حقانيت فرامين الهي عناد و لجاجت به خرج دادههاست كه در مردود ش سال
چه حاصلي داشته است ؟امروز بشريت بيش از هر زمان ديگري به همبستگي و دوستي و 

اكنون زمان آن فرا ... به خصوص به شما رهبران سياسي و اجتماي و ديني . صداقت نياز دارد 
ترقي و تكامل خواهند ، ه متولد شده كه تحت شرايط جديد هاي تاز رسيده است كه براي انسان

  .يافت ، راه درست و رستگاري را بياموزيد 

از اين رو به ... ديگر زمان آن نيست كه يتوانيد به تنهايي و مقتدرانه از پس هر كاري برآييد 
ت بداريد همديگر را دوس. ديگران با خوش نيتي بنگريد و نگرش مثبتي به سايرين داشته باشيد 

  ...و دست اتحاد و همبستگي به هم بدهيد 

  ...ما نيز در اين راه به شما كمك خواهيم كرد و حمايتتان خواهيم نمود 

ايد و آرامشي را كه آرزويش  ها در حسرتش بوده متقابلي آنچه را كه سال سايه چنين رابطهدر 
  ...كنيد ، به شما عطاء خواهيم كرد  را كرده و مي
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  :يادداشت مديوم نوشتاري 

نوشته شده است و  1992مطالبي را كه در اين فصل مورد مطالعه قرار خواهيد داد ، در چهارم ژانوية 

اين فصل از ديدگاه اينكه . اي كه با كريون برقرار گرديد ، مطالب وي بر روي كاغذ تحرير شد  در رابطه

اري مطالب نيز سخن به ميان آورده و پيشگويي از بسي» حال«كريون عليرغم بيان شرح حال و ماوقع 

  .نمايد ، داراي اهميت بسزايي است  مي

گويد كه  همانگونه كه در فصل پيشين و در نوشتارهاي قبل مشاهده كرديد ، كريون چنان سخن مي

عمل هاي ديگر نيز او به همان شيوه  و در رابطه. انگار به طور مستقيم با انسان رابطه برقرار كرده است 

هايم اعمال ننمايم و من نيز به  كرده و از من خواسته است كه نظرات و يا احساسات خودم را در نوشته

در برخي جاها اگر مطالبي را در درون پرانتز . پوشانم  اين خواستة وي با كمال اطمينان جامة عمل مي

با تصور  ،ام  ها اشاره كردهكنيد ، آنها توضيحاتي است كه من به آن و يا وسط دو خط تيره مشاهده مي

هاي كريون  ها و گفته اينكه اگر بيشتر توضيح بدهم ، شما خوانندگان گرامي دقيقاً متوجه خواسته

  . شويد  مي

هاي قبلي بوده كه  فصلي را كه در حال حاضر پيش روي داريد و خواهيد خواند در واقع ادامة صحبت

كريون در گرچه ... به رشتة تحرير در آمده است  در جلسات بعدي رابطه از كريون دريافت شده و

اي كه داشتيم قول داده بود كه بسياري از مسايل را توضيح خواهد داد و به سؤاالتم  آخرين جلسه

من تصور كردم . پاسخ خواهد گفت ، ولي به داليلي كه برايم مجهول است ، رابطة خويش را قطع كرد 

، اما زماني كه بار ديگر با او رابطه برقرار كردم ، تازه متوجه  كه ديگر رابطة ما با او قطع شده است

  ...هايش نپرداخته است  شدم كه چرا او به ادامة پيام
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اي كه براي  هاي كريون ادامه دارد ، او مجبور بود كه براي رساندن پيام خود به گونه اين كتاب با پيام

او با درك وجود انرژي الزم . ز جانب من بود همگان قابل درك باشد ، نيازمند فرصت ادراك موضوع ا

اين فصل به طور غالب . انجام پذيرفت  1992ساخت و اين رابطه در سال  اش را عملي مي در من رابطه

اگر اطالعات كافي از . هاي خاصي است  داراي مفاهيم و معلومات متافيزيكي بوده و داراي پيچيدگي

ها مطالبي هست  گرديد و از اين فصل بگذريد ، زيرا در اين پيام علوم متافيزيك نداريد ، نبايد نااميد

  . توانيد آنها را به خوبي درك كنيد  باشد و مي كه براي عموم الزم مي

آوردم بار ديگر  هايش را دريافت نموده و بر روي كاغذ مي من پس از اينكه با او رابطه برقرار كرده و پيام

بدين ترتيب همان . نگاشتم  رده و مقدمة الزم را براي هر فصلي ميبراي درك موضوع آنها را مطالعه ك

زيرا هيچ دخل . احساسي را كه من در خواندن آنها داشتم ، شما نيز همان احساس را خواهيد داشت 

  . هاي كريون نداشته و ندارم  و تصرفي در گفته

ام ؟ آيا  آيا دچار مشكالتي شده شايد اين سؤال برايتان مطرح شود كه با ارتباط خود و افشاي اين راز

بايد بگويم كه تمام اين اند يا خير ؟  دين قلمداد كرده اي مرا بي با عدهكساني مرا عوام فريب دانسته و 

اي را كه منطبق با خواستة الهي است و براي سالمتي  زيرا من وظيفه. ام  مشكالت را به جان خريده

است ، با جان و دل پذيرفته و از هيچ مشكلي هراس نداشته  الزم ها  رواني و اجتماعي انسان _روحي 

زيرا خداوند هيچگاه مورد ناخوشايندي را براي بشر و مخلوق خود . پذيرم  و حتي آنها را با اشتياق مي

خواهد و يقين دارم كه مشكالت موجود ، سطحي و گذرا خواهند بود و دير يا زود  نخواسته و نمي

همانگونه كه پيامبران بزرگ الهي نيز در ابتدا از سوي جامعة خود طرد . شد  ت او آشكار خواهدحقاني

البته من ادعاي نيابت و يا پيامبري ندارم و تنها ادعايم اين . شده و دچار مشكالت فراواني شده بودند 

 هاي الهي است و براي زندگي و بقاء و دوام تكامل هاي كريون را كه منطبق با خواسته است كه پيام

هايي كه از كريون دريافت كرده و خواندم ، برايم  پيام. نمايم  ها ابالغ مي بشريت الزم است ، به انسان

  . آور جلوه خواهند كرد  انگيز بود ، همانگونه كه يقين دارم براي شما حيرت بسيار عجيب و شگفت

**********************************  
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  جلساتي با كريون

  رژی جديدان: قسمت دوم 

  

  :بندي و نيرو  زمان

. تان را از صميم قلب دوست دارم  همه. ها هستم  من كريون ، انرژي خادم در خدمت انسان! سالم 

ها را بگيرد ، خودش را در  زيرا هر كسي كه اين پيام. باشد  حقيقاً اين رابطه بسيار پر ميمنت و مهم مي

هايم قابل درك و مؤثر باشند ، به طور مستقيم با شما  براي اينكه پيام. ميان انرژي حس خواهد كرد 

  . گويم  سخن مي

كه بشريت دورة تحول جديدي را آغاز كرده بود ، در  1989همانگونه كه قبالً نيز گفتم ، من از سال 

من داراي گروهي حامي هستم كه در اطراف سيارة . كنم  روي زمين وظيفة خويش را دنبال مي

د و پيوسته انرژي مورد نياز مرا براي ايجاد ارتباط با شما فراهم آورده و شبكة ان مشتري قرار گرفته

گرچه در مورد انرژي مغناطيسي خود داراي قابليت و . سازند  ارتباطي من و منبع انرژي را مستدام مي

ختلف نيازمند عوامل م ، تواند انجام پذيرد و شبكة ارتباطي توانايي هستم ولي اين كار به تنهايي نمي

شايد شما با برخي از ياوران و حاميان من نيز آشنايي داشته باشيد ، زيرا آنها نيز گاهگاهي . باشد  مي

آنها يازده . شوند  با دريافت مسئوليت و مأموريت به سيارة شما آمده و در برابر چشمانتان ظاهر مي

اين رابطه ادامه خواهد داشت نمايند و هنوز هم  سال است كه در مقياس زماني شما با من همكاري مي

 .  
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، زمان فعاليت من از نظر تاريخي برايتان داراي اهميت است زيرا با توجه به بررسي و تحليل رخدادها 

بودن من و زمان فعاليتم از . نياز داريد كه زمان حضور مرا درك كنيد و استنتاج الزم را كسب نماييد 

  .اهميت است كه بدان نيز توجه خواهيد داشت جنبة ديگر جهت درك رخدادهاي آينده داراي 

روز نخست سال كه به زبان شما . ميالدي شماست ، با شما هستم  1992من در حال حاضر كه سال 

گردد و اين فعاليت يازده سال ديگر ادامه  بوده است ، آغاز فعاليت جديد من محسوب مياول ژانويه 

من بعد از آن در ميان شما نخواهم . با شما خواهم بود  2002دسامبر  31خواهد داشت و به عبارتي تا 

هاي الزم را برسانم ولي  ها ناظر باشم و پيام سال براي شما انسان 14من تنها وظيفه داشتم كه . بود 

من موجودي هستم . ها پديد آمد ، اين مقدار افزايش يافت  به دليل تغييراتي كه در زندگي شما انسان

من براي عيار كردن و تنظيم مجدد . طلبم  ها را مي تي و سعادت ابدي شما انسانكه تنها نيكي و سالم

  .كشيديد  ام و موجودي هستم كه هر زمان انتظارش را مي همدتان آ انرژي در سيارة شما به ميان

. شايد برخي از شماها از اين رابطه ناراحت شويد . گويم  من اكنون به طور مستقيم با شما سخن مي

يد هاني كه از داليل و علت حضور و وجود من اطالع يافتيد ، آن زمان آرامش خود را باز خوااما زم

  . يافت

هاي مرا  اگر به طور مستقيم حرف. كنم براي همة شما الزم است  هايي را كه برايتان مطرح مي حرف

ي خواهيد كرد گير درك كنيد ، احساس و انديشة خودتان را به خوبي كنترل كرده و بر روي آن نتيجه

هاي من ياد  با درك حرف... بخشد  ها را مي اين فرصتي است كه به شما امكان دستيابي به توانايي. 

هاي موجود كار كنيد و از آنها بهره ببريد و مشكالت نهفته  خواهيد گرفت كه چگونه با زمان و فرصت

  . ن را نيز درك خواهيد كرد آدر 
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  كنند  ار ميهاي موجود ك با سيستمكساني كه 

ها كاري نداريد ،  كنيد ؟ اگر ادعا كنيد كه با سيستم آيا شما از افرادي هستيد كه با سيستم ها كار مي

اگر يادتان باشد در . ها هستند  ها خواه ناخواه تحت تأثير سيستم زيرا انسان. سخت در اشتباه هستيد 

اين . دانيد  س و بعضي را مناسب ميگفتگوهاي قبلي خودم از مهرها صحبت كردم كه برخي را منحو

. خواهم بر روي آنها تأكيد كرده و بحث نمايم  هايي هستند كه من مي مهرها در واقع همان سيستم

. كنيد  ن ميها متعادل و معي ها داراي وضعيتي هستيد كه انرژي خودتان را تحت سيستم شما انسان

ما به اين مهرها ، سيستم . روي سيارة زمين است  اين يكي از الزامات سازگاري يافتن شما با زندگي

ناميد و از روي آنها طالع و  هاي آسماني مي هاي فلكي يا صورت نام آنها را برجگوييم و شما  مي

اين تخمين و يا حدس . زنيد  سرنوشت و يا آنچه كه به سرتان خواهد آمد و يا آمده است ، تخمين مي

البته بايد اين را بدانيد كه هر كسي قادر به شناخت اسرار . ست و گمان به دور از منطق و عقل ني

شان مطالب موجود را  توانند از روي آنها و موقعيت جايگيري هاي فلكي نيست و كساني مي صورت

تبيين نمايند كه به بسياري از علوم متافيزيك ، از جمله صورت شناسي ، ساعت شناسي ، ستاره 

هاي فلكي و  هاي موجود در اين صورت انرژي. داشته باشند شناسي و هندسة موجود احاطه 

 يها گردند كه همين انرژي كنند ، به تغييرات انرژيكي سبب مي هايي كه در آسمان پيدا مي موقعيت

ساليان . تان تأثير مي گذارد  دگرگون شده در همان لحظه بر روي مخيله ، اندام ، افكار و حتي روح

كنيد ولي هيچگاه به طور  ه عنوان بخش مهمي از علم متافيزيك استفاده ميسال است كه از اين علم ب

علم ستاره . ايد  عموم آن را درك نكرده و تأثيراتش را در زندگي و شخصيت خويش تشريح ننموده

شود ، زاييدة خياالت  ها بيان مي شناسي علمي برتر و واقعي است و آنچه كه از روي كواكب براي انسان

بلكه او با شناختي كه از موقعيت و جايگيري ستاره دارد . رد منجم يا ستاره شناس نيست و توهمات ف

نمايد ، يقين دارد كه در چنان شرايطي چه نيروي خاصي ساطع  ، يا صورت فلكي را مشاهده مي

علم . ، كدامين جوانب و شرايط و موجودات را تحت تأثير خواهد نهاد خواهد شد و انرژي ساطع شده 

زيرا در اين علم آنچه كه موجوديت . كنم  ره شناسي را برايتان علم واقعي و آسماني قلمداد ميستا
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زيرا مادامي كه انرژي . دارد ، حقانيت و واقعيت محض تغيير و تحوالت انرژيكي حادث و حاكم است 

ه واقعيت زندگي و عدم توجه ب اعتنايي به آن ، در واقع بي اعتنايي اصل و منبع هر تحولي است ، لذا بي

  . خود است 

خواهيد داشته باشيد ،  هراسيد ، حال آنكه هر چه را داريد و يا مي ها از اين علم مي برخي از شما انسان

گويي از  علم ستاره شناسي به نوعي حقيقت. توانيد تضمين كنيد و يا به دست آوريد  از اين علم مي

ه قادر هستيد بدون احساس مشكلي به خوبي و در چنان علمي در خواهيد يافت ك. وضعيت شماست 

آنچه كه در شرف تحقق است ، با خبر شده و اگر بر خالف انتظارتان باشد ، از با درايت و دور انديشي 

  . ، از آن دوري نماييد 

اين براي شما بسيار اهميت دارد كه بدانيد كار كردن با سيستم بسياري از مسايل را برايتان روشن 

بيني  البته پيش. اگر هم تا به امروز به آن توجهي نداشتيد ، به تحوالت آن دقيق باشيد . خواهد كرد 

توان با درك اينكه  اما مي. وضعيت و طالع افراد از اين علم به طور مجهول ، ممكن و مقدور نيست 

شود و چه  انرژي ساطع شده از موقعيت قرار گيري ماه در برج سرطان چه امتيازاتي به انسان عايد مي

البته اگر در چنين روزي به طور فرض . گيرش خواهد شد ، مسايلي را استنباط كرد  مشكالتي گريبان

اي ذهن و فكر و جسم  قصد داريد كاري را انجام بدهيد ، اگر بدانيد كه انرژي ساطع شده تا چه اندازه

به كار خواهيد شد و يا با درك  گاهي دستآشما را تحت تأثير قرار خواهد داد ، مسلماً با دورانديشي و 

اينكه شايد كار مورد نظر در تحت چنان انرژي ساطع شده ، پاسخ منفي بدهد كه باز در چنان 

  . شرايطي از انجام چنان كاري خودداري خواهيد كرد 

هاي  تان در رحم مادر هميشه تحت تأثير برج ها در بدو تولد خود و حتي زمان انعقاد نطفه شما انسان

متولد شود ، به قدر يقين با انساني كه در ) جوزا(فردي كه در برج دوقلو . ي قرار داشته و داريد فلك

اين تفاوت نه تنها در شخصيت ظاهري كه در روح . برج سرطان متولد شده است ، بسيار تفاوت دارد 

هاي  د ، به تفاوتهاي فلكي و انرژي داري اگر شما با شناختي كه از صورت. باشد  و روان نيز مشهود مي

هايتان نيز بسي دقيق  العمل ميان خود و ديگران پي ببريد ، در رفتار و گفتار و پندار و حتي عكس
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حتي در نزديكي و ازدواجتان نيز اگر اين . خواهيد بود و مشكلي ميان شما و ديگري پديد نخواهد آمد 

  . هيد داشت را مد نظر داشته باشيد ، در طول زندگي مشترك هيچ مشكلي نخوا

  

  ها ندارند افرادي كه توجهي به سيستم

هستيد ، يعني به عبارتي از لحاظ استعدادهاي رواني و روحي كامالً » بيدار و آگاه«اگر شما انساني 

ايد ، آن زمان بايد به شما گفت كه انساني  ها در ارتباط ساخته تكامل يافته بوده و خودتان را با سيستم

هايي قابليت مديوم شدن ، معبر شدن ، پيشگويي و احتمال دادن و  ن انسانچني. آل هستيد  ايده

كنم كه  البته در اين بين به شما توصيه مي. هاي ديگر را دارند  چنين استعداد خواندن روحيه انسان هم

البته . ها مراجعه نكنيد تا رمز و راز زندگي شما را بيان دارد  به غير از اين گروه افراد ، به ساير انسان

و دهند  هاي آگاه و بيدار غالباً كساني هستند كه قابليت خودشان را به نوعي براي شما نشان مي انسان

هاي  بهانه به نيازي به آن ندارند كه از طريق پيشگويي انساني را ناراحت كرده و يا مضطرب نمايند و يا

اين كه داراي روحي متعالي هستند ، انرژي  ها به داليل اين گروه از انسان. واهي آنها را اميدوار سازند 

فكري مانند  _ كند و غالباً در مسايل نظري موجود در اعداد در وجودشان به خوبي جريان پيدا مي

  . هندسه كارآمد و نابغه هستند  ورياضيات 

ن به هايي هستند كه بيشتر ايام زندگيشا كنند ، غالباً انسان ها توجهي نمي افرادي كه به سيستماما 

گردد و هر نقشه و يا طرحي را كه اعمال نمايند ، چون با درايت و  ثمر سپري مي تالش و كوشش بي

بندي مناسب و مساعد نيست ، متضرر شده و در عمليات خود  آگاهي و از روي هوشياري و زمان

د و ها ، هميشه روحي آرام دارن گاه و بيدار و منطبق با سيستمآهاي  انسان. خورند  شكست مي

يازند ، به نتايج مفيدي  دهند و در هر كاري كه به آن دست مي خونسردانه اعمال خويش را انجام مي

بيشتر از حد تصور در تالش و تكاپو هستند و  ، بهره از سيستم و تأثير آنها هاي بي اما انسان. رسند  مي

آنها مشهود است و با به خاطر اينكه مدام با شكست همراه هستند ، حاالت اضطراب و تشويش در 

حقيقتي كه  به زيرا. اينها زيانكار هستند . نگرند  مورد به همه چيز مي اعتمادي و وسواسيت بي بي
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آنان هر چيزي . دهند  خداوند برايشان به عنوان علم واقعي در پيش رويشان نهاده است ، اهميتي نمي

و نفساني خود بوده و در تقويت و تكامل  هاي جسمي اسير تمايالت و انرژيرا ساده انگاشته و غالباً 

ها هميشه براي رسيدن به  اين گروه از انسان. سازند  روح خود همت نكرده و عاقبت خود را نيز تباه مي

اند با تزوير و ريا با ديگران برخورد كرده و  هايي كه داشته آنچه در نظر دارند و با توجه به شكست

كنند و به هر عملي  هر كاري را مي. دانند  تر از نفع همگاني مي متر و مه هميشه نفع شخصي را ارجح

  . زنند تا خواستة خويش را محقق گردانند  دست مي

  

  !اند  هايي كه مابين اين دو حالت قرار گرفته انسان

هاي تكامل  دانم بلكه زيانكاران را انسان ها بسي عزيز هستند و من هيچكدام از آنها را بد نمي انسان

اما در اين ميان . دانيم  هاي تكامل يافته و آگاه را دانا و محب خود مي ته و مقصر دانسته و انساننياف

آنان نه مقصر . توانند پيدا كنند  هاي عزيز وجود دارند كه هنوز جايگاه خويش را نمي از انسانگروهي 

ند كه هر دو سمت زندگي هايي هست آنان غالباً انسان. روند  واقعي و نه نيكوكار حقيقي به شمار مي

اند ، عذاب كشيده و احساس  بينند و تجربياتي از آن دارند و هميشه از اينكه زيان ديده خويش را مي

از طرفي چون در راه استفاده از . نمايند و هميشه در معرض عذاب وجدان قرار دارند  پشيماني مي

كارشان توأم با شكست و يا نقصان دهند ،  ها نمي طريق مثبت و مناسب چندان اهميتي به سيستم

ها نه راه پس  اين گروه انسان. پندارند  شود و در اين رهگذر خويشتن را خود باخته و ناتوان مي مي

اي در اعمال خود  اند ، بدون آنكه تجزيه زيرا از نيكويي خسته و وامانده شده. دارند و نه راه پيش 

هراسند و در نتيجه به  ها و تقصيرات مي نكه از نقصانبكنند و دليل شكست خويش را بدانند و هم اي

  .شوند  هاي منفعل بدل مي نهايت به انسان

ها از خسارت ديدگان به شمار رفته و انديشه و عملكردهايشان غالباً توأم با خطاست  اين گروه از انسان

شان  از دنيا بروند ، روحباشد و اگر بدان صورت  تكامل روحي و رواني آنها نيز مثل رفتارشان كُند مي. 

  . كند  چندان پيشرفتي نمي
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و در خودتان را نبازيد ها اين است كه در زمان شكست و تقصير  توصية من به چنين گروهي از انسان

واقعيات را بنگريد و نسبت به توانمندي خويش و . زمان بهروزي و پيروزي نيز چندان مغرور نشويد 

براي اينكه روح و . ها به كارهايتان اقدام كنيد و نتيجه بگيريد  قعيتشناخت ايام و زمان و تأثير مو

  . حل شماست  رواني آرام داشته باشيد ، بيشتر دعا كنيد و نيايش نماييد ، اين راه

  

  انرژي جديد و عظيم 

ام ،  در عرض يازده سالي كه من ناظر شما بوده. ها وجود دارد  دانش و آگاهي خاصي براي همة انسان

ها هستند بهره ببريد ، راه بازگشت و  ا به جاي آنكه از مهرهاي مورد نياز خود كه همان سيستمشم

شما بدون آنكه به علو واقعي روي بياوريد به تجربيات خود متوسل شديد و . رجعت را پيش گرفتيد 

با تصور اينكه  شما. اي را كه اجداد شما در زمان عيسي بكار بسته بودند ، به كار گرفتيد  همان شيوه

روح و باطن شما در ارتباط است  با كه را تمامي آنچه آيد ، لم به دست ميهمه چيز با تجربه كردن و ع

شما با . تان تأثير نهاد  اين نوع نگرش هم در شخصيت شما و هم در وضعيت زندگي. ، ناديده گرفتيد 

ه ديگران و پيش از شما آن را نديده اينكه به وسيلة كسب تجربه و دانش به خيلي از چيزها رسيديد ك

با كسب علم و . و آشنايي به آن نداشتتند ، ولي در كنار اين خيلي از چيزها را نيز از دست داديد 

. ايد  آگاهي تجربي به قدري مغرور شديد كه گويي همه چيز را فتح كرده و تحت تسلط خويش گرفته

رسيد كه  گرچه در ظاهر اينگونه به نظر مي. از باشيد شما با اين كار به قهقراء رفتيد نه اينكه پيشت

اين تحول و تغييراتي است كه زمان ايجاب كرده است و . پيشرفتي داريد ؛ ولي اين پيشرفت نيست 

كرديد ، راه زندگي شما  اگر علم واقعي را كسب مي. ايد  شما با حركت اندك خويش به آنها رسيده

شما مجبور به تكامل و پيشروي هستيد ، ولي راه . شد  اشته ميها به سرعت پشت سر گذ بيش از اين

ظاهر من به خاطر اينكه بتوانيد زمينة تكامل را فراهم آوريد ، برايتان . دانيد  درست پيش رفتن را نمي

ام كه  من نيامده. خواهم دليل عرفان را مشخص كنم  خواهم عرفان بياموزم بلكه مي من نمي. ام  شده

ام اين است كه شما را با علم واقعي  د و تقواي بيهوده هدايت و ترغيب نمايم ، بلكه وظيفهشما را به زه
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تان كنم و به وسيلة علم  كتواند شما را در مسير حركت علم تجربي نيز ياري دهد ، كم الهي كه مي

به  واقعي به چنان تقوي و رهبانيت و پاكي سوق دهم كه نه چيزي به تفريط گرفته شود و نه چيزي

  . افراط تصور گردد 

شناختيد ، چه بسا  ها از نيروي عظيم و بسيار ارزشمندي غافل هستيد كه اگر آن را مي شما انسان

برخي از بيداران و آگاهان شما . داشتيد  تر از آن را مي امروز آنچه را كه داريد ، هزاران برابر افزون

رسند كه آنها را به دنياي  ه برخي از سؤاالتي ميهاي تجربي ، ب عالوه از تحقيق و تالش در كشف يافته

انتهايي كائنات و  شما با دريافت بيبه طور مثال برخي از دانشمندان . كند  علم واقعي هدايت مي

رسند كه در پيدايش و هدايت اين همه  هاي مختلف در كهكشان به اين نتيجه مي فراواني منظومه

اين حركت در واقع سوق گرفتن به . ژي و نيرو پر شده است مخلوقات چيز خاصي وجود دارد كه از انر

. در ساية اين نوع بررسي خواهيد توانست بسياري از حقايق را كشف كنيد . سوي انرژي جديد است 

ها دسترسي  هر اندازه كه به اين موفقيت نايل گرديد ، اسرار آن را در خواهيد يافت و هر قدر به نايافته

هاي استوار حركت خواهيد  تر شويد ، به سوي هدف با گام تر شده و هر قدر تشنه داشته باشيد ، تشنه

اند و در نهايت هر قدر  تر پيش برويد ، به همان ميزان خود را تسريع بخشيده كرد و هر اندازه كه سريع

شويد و  زديك شده و آكنده از عشق مينبه تكامل خويش بپردازيد ، به همان مقدار به مبدأ خلقت 

شايد براي بسياري از شما اين سؤال . بابيد ؛ كه اين اصل و هدف غايي است  يگاه ويژة خود را در ميجا

ايم و از اين همه زندگي و شرايط خاص آن چه نتايجي  آفريده شدهمطرح باشد كه به راستي براي چه 

ستفاده از سيستم ها در ا بندي كه ميان انسان هاي من و تقسيم عايد خواهد شد ؟ شايد با شنيدن حرف

و يا عدم استفاده از آن به عمل آوردم از زندگي سير و خسته شده باشيد و به خود بگوييد كه چرا 

  ايد كه مقيد به تابع شدن به سيستم باشيد يا نباشيد ؟  آمده

خواهيد سفري را  آيا وقتي مي. كنيد ، بايد با مثالي به شما پاسخ بدهم  اگر چنين سؤالي را مطرح مي

توانيد پايان  نماييد ؟ زماني كه پرسيديد ، مي پرسيد كه چرا اين سفر را شروع مي آغاز كنيد از خود مي
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توانيد ميان آنها ترجيحاتي را  هاي خودتان را مطرح كرديد ، مي آن را تخمين بزنيد ؟ زماني كه تخمين

  فتد ؟قائل شويد و بگوييد كه اين اتفاق خواهد افتاد و يا بهتر است اتفاق بي

اين سفر كار اجباري شماست و يا اينكه ايجاب . كنيد  يقيناً در اقدام به سفر هدف خود را بررسي مي

زماني و مقطعي كار شماست ؟ اگر كار شما باشد و يا جنبة ايجابي كارتان باشد ، هيچ تفاوتي در 

ان كار اصلي خود به اين زيرا شما در راستاي رسيدن به كارهاي ديگر و يا در جري. ماهيت قضيه ندارد 

يعني به عبارتي انرژي صرف شده در . ايد كه بايستي چنان مسافرتي را به تحقق برسانيد  نتيجه رسيده

كارتان با تبديل و تبادلي مواجه گرديده و مسيري را براي خط سير خود تعيين كرده كه ترجيح 

زماني كه به . ، به جريان بيندازيد  ايد آن انرژي را در چنان خط سيري كه مسافرت بوده باشد داده

برخي از آنها تعريف شده است و . سفر برايتان اهميت دارد كنيد ، ترجيحاتي در اين  مسافرت اقدام مي

زيرا كار سفر و روند آن . اطالع هستيد  برخي ديگر پيشĤمدهايي خواهند بود كه خودتان نيز از آن بي

و دقت عمل سفر خودتان را به پايان برسانيد و ه با احتياط زماني ك. با آزادي عمل توأم بوده است 

اي شما را اندوهگين نخواهد ساخت و اگر  ماشين خود را با سرعت نرانيد و احتياط كنيد ، هيچ حادثه

با كسي كه قرار بوده با آن روبرو بشويد و يا رابطه داشته باشيد ، از روي بيداري و هوشياري باشد ، 

اما اگر . ان نيز توأم با منفعت و بركت خواهد بود و نتيجة خوبي از سفر خواهيد گرفت ت ملهارابطه و مع

در اين سفر تنها ماهيت سفر برايتان مهم باشد و از گشت و گذار موقّتي و در حال گذر ميان راه بهره 

روني آوري براي فرو نشاندن احساس شادي و نياز د جسته و به آن بسنده نماييد و با سرعت سرسام

خود به اتومبيل خويش فشار وارد آوريد ، به نهايت يا مركب شما دچار نقص فني شده ، شما را در 

ميان راه باقي خواهد گذاشت و يا اينكه هر آن با حادثة تلخي روبرو خواهيد شد و در اثر تصادف جان 

  . خود را از دست خواهيد داد 

در يكي با احتياط و درايت و در ديگري با احساس و . ايد  در هر دو حالت شما اين سفر را شروع كرده

مسلماً در . رسيد  در هر دو شرايط باالخره سفر تحقق يافته و به نتيجه مي. ايد  تعجيل به سفر پرداخته

اي مطلوب رسيده و شادمان خواهيد بود و با تجربه بسياري به سفرهاي  مرحلة نخست به نتيجه
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خواهيد داد ولي در مرحلة دوم به دليل تعجيل بيهوده و دچار  تكاملي و پر منفعت خويش ادامه

پس . حوادث شدن از ادامة راه باز مانده و يا اينكه فرصت سفرهاي بعدي را از دست خواهيد داد 

  . كدامين روش بهتر است ؟ خواهيد گفت كه انتخاب اول بهترين گزينه است 

انرژي كه امري اجتناب د تغيير و تحول در ساختار خداوند در حين ايجا. راز خلقت نيز اينگونه است 

ناپذير بوده است ، بسياري از مخلوقات را با انرژي خويش آفريده است كه انسان نيز يكي از آنها بوده و 

با خلق . اما در اين ميان خلقت انسان به مانند همان سفري است كه از آن بحث كردم . باشد  مي

اين سفر مشخص نيست كه چه خواهد شد ولي در اين ميان راهنماي شود و در  انسان سفر شروع مي

كند كه در چه جايي پيچ خطرناكي وجود دارد ، كدامين نقطه  انسان را راهنمايي مي) خداوند(سفر 

مسافت نيز مشخص گرديده و وسيلة . لغزنده است و چه مسير راحت و كدام مسيري پر سنگالخ است 

حال اين انسان مسافر خود بايد بداند كه خودش ماحصل جريان انرژي . اياب و ذهاب نيز آماده است 

  .است كه در مسيري جريان يافته است كه نامش زندگي است 

زيرا مسير باز . باز مختار هستيد كه راه را هر طور كه باب ميل شماست طي بكنيد يابي  در اين جريان

اند كه  يتان مشخص شده است و متذكر گرديدهزا برا است و كنترلي بر آن نيست و تنها عوامل مشكل

اگر شما مسافري باشيد كه . اگر احتياطي صورت نپذيرد ، به قدر يقين دچار حادثه خواهيد شد 

محابا به هر دري و راهي بزنيد تا به نتيجه  هاي راهنماي سفر نداشته باشيد و بي توجهي به راهنمايي

در اين برخورد يا خودتان را از بين برده و يا حداقل . برسيد ، حتماً در بين راه گم خواهيد شد 

صدماتي را به خود وارد خواهيد آورد كه ادامة راه برايتان دشوار شده و لنگان لنگان پيش رفته و يا 

  . اينكه اصالً قدرت پيشروي را نخواهيد داشت 

هي را به خوبي تشخيص عمل نماييد ، دشمنان و موانع بين رااما اگر مسافري باشيد كه با احتياط 

گرچه طي كردن راه در . دهيد ، از فاصلة دوري از آنها حركت خواهيد كرد و دچار حادثه نخواهيد شد 

رسيديد ، فرسا و حتي كسل كننده باشد ، اما وقتي به مقصد  چنين شرايطي شايد سخت و طاقت

  . ها را از تن شما خارج خواهد كرد  شادماني شما همة سختي ها و خستگي
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انسان همان مسافري . انرژي خداوندي باعث پديد آمدن انسان شده است . راز خلقت نيز اينگونه است 

هاي منبع انرژي خود گوش كنيد كه ايجاد و مهيا  اگر به گفته. رود  است كه در راه خويش پيش مي

ر بين راه چون د. كنندة چنين سفري او بوده است ، به نهايت سالم و آسوده به مقصد خواهيد رسيد 

هايي  ايد ، مناظر زيبايي را ديده و از آنها لذت خواهيد برد و حتي عكس آرام و با دقت حركت كرده

شما آزاد . ن احساس سرور خواهيد كرد شااز آنها را با مغز خويش برداشته و با تماشاي) اعمال نيك(

دقت تمام و با هوشياري طي بكنيد ، اگر با . خواهيد طي كنيد  ايد كه راه را به هر نوعي كه مي بوده

هيچگاه گم نشده و از سفر كردن لذت خواهيد برد و گرنه با تعجيل و اضطراب به سفر خود پرداختن ، 

زيرا نه تنها از مناظر اطراف لذت نخواهيد برد كه حتي با ديدن مشكالت عديده . امري خطا آميز است 

. از طرفي اين سفر الزمة كار شماست . ن را نخواهيد كرد از ادامة سفر بازمانده و يا هيچگاه آرزوي آ

  حال چه بايد كرد ؟ 

ها  اگر به آرامي در مسير حركت كند ، زيبايي. شود  انسان سوار مركب و يا وسيلة نقلية ارادة خود مي

ز عطر و رساند و ا ، آنها را به مقصد ميآوري دسته گلها  با جمع. چيند  را ديده و از هر باغي گلي بر مي

اين همان راه درست زندگي كردن در عمر . كند  زيبايي آن هم خود و هم ديگران را مسرور مي

آوري آنها دسته گلي از  هاي زيبا و خوشبو هستند كه با جمع اعمال نيك ، همان گل. خودتان است 

ا با سرعت اما زماني كه به سفر پرداخته و تنه. رسيد  ها را به دست گرفته و به مقصد مي خوبي

به غير از مسير چيز . بخش باشد ، ديگر توجهي به اطراف نخواهيد داشت  رانندگي كردن برايتان لذت

امكان دارد . براي اينكه از سرعت شما كاسته نشود ، سبقت خواهيد گرفت . ديگري را نخواهيد ديد 

ي مخفي پليس به دور ها در جايي سبقت بگيريد كه ممنوع است و اين به قدر يقين از ديد دوربين

و يا ممكن است در . نخواهد بود و زماني كه به نخستين پاسگاه پليس برسيد ، جريمه خواهيد شد 

بين راه با گودالي مواجه گرديد كه بسيار گود بوده و شما انتظار آن را نداشته و در نتيجه فرمان از 

ن شرايطي يا عليل خواهيد شد و يا در چني. شود  شود و اتومبيل شما واژگون مي تان خارج مي دست

  !نتيجة چنين سفري چه خواهد شد ؟ به حتم و يقين يأس و پشيماني . اينكه خواهيد مرد 
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شما مسافري هستيد كه تنها براي طي كردن اين جاده . پس بياييد انرژي جديد و عظيم را در يابيد 

انرژي خودتان را بر هر چيزي مؤثر .  ايد شما انرژي خاصي هستيد كه جريان يافته. ايد  آماده نشده

هاي زيباي نيكي را جمع كرده و آنها را به مانند دسته گلي به  بگذاريد با تأثير نهادن ، گل. سازيد 

مند  در اين جريان كسي و يا چيزي به غير از شما به اندازة خودتان بهره. خانة اصلي خود برسانيد 

. گردنش بكنيد  بالبرايش گل ببريد و يا جسد خودتان را ونخواهد شد و كسي انتظار ندارد كه شما 

در . هايش عايد خودتان خواهد شد  عطر و بوي آن با زيبايي –خوبي و نيكي كنيد  –اگر گل بچينيد 

و اگر با . هايي برايتان عطر افشاني خواهند كرد  ها چون گل پايان عمر و زندگي پس از مرگ نيكي

كسي به بلند كردن جسد شما كمك نخواهد كرد و آواره و اسير و  سرعت برويد و تصادف كنيد ،

گرماي سوزان آفتاب و . درمانده خواهيد ماند و تنها زار زدن و كمك خواستن برايتان باقي خواهد ماند 

سرماي كشندة زمستان در همان جاده شما را عذاب خواهد داد و مدام منتظر كسي خواهيد بود كه 

به خاطر . ايد كه كسي متوجه شما نخواهد بود  ولي به جايي سقوط كرده. ي بخشد شما را از آنجا رهاي

ها و  اعمال بد ، در زندگي پس از مرگ روح سرگرداني خواهيد شد كه به دليل نداشتن برجستگي

اعمال تكاملي در جا خواهيد زد و كسي به شما كمك نخواهد كرد و عذاب سوزان و كشندة پشيماني 

كنم كه تنها به سفر خود فكر  پس باز به شما توصيه مي. انتها شما را خواهد آزرد  ديت بيو ندامت تا اب

نكنيد و بدانيد كه در اين سفر چه وظايفي براي شما تعريف شده است و چگونه بايد مسافرت نماييد 

د و اين سفر را كسي بر شما تحميل نكرده ، بلكه حاصل جريان انرژي هستي. كه دچار حادثه نشويد 

  . اين سفر پديد آمده است 

  

  شود ؟ در چه شرايطي انرژي جديد و عظيم عايد نمي

زا نباشيد و يا به عبارتي مهر وجودي خودتان را نشناخته و بر  چنانچه صاحب سيستم خاص انرژي

اساس تأثيرات نيرويي آن عمل نكنيد ، بسياري از تحوالت ناهمگون و غير منتظره در زندگي شما 

. واهد افتاد كه نه تنها زندگي جهاني كه زندگي اخروي شما را دچار تأثيرات سوء خواهد كرد خاتفاق 
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در چنين شرايطي با چيزهايي مواجه خواهيد بود كه هيچ انتظارش را نداشتيد و آن را تجربه نكرده 

حالت تشويش از طرفي چون . كارهايتان غالباً دچار مشكل شده و از اين بابت رنج خواهيد برد . بوديد 

بندي نيز  و نگراني برايتان هميشه عارض خواهد شد ، از بابت كنترل خود و عيار كردن انرژي و زمان

ها از انرژي جديد محروم  شوند شما انسان حال به داليل و عواملي كه باعث مي. ناتوان خواهيد شد 

با توضيحات من تا چه  گرديده و از شناخت آن عاجز باشيد ، اشاره كرده و خود خواهيد ديد كه

هاي متوسل به انرژي جديد است يا اينكه از  پندارهايتان در زمرة انسان وميزاني از رفتارها ، گفتارها 

  . رويد  هاي تكامل نيافته به شمار مي انسان

و در برابر آشنايي داريد ، با رفتار و واكنش و كنش  گذاريد از روزي كه پا به عرصة وجود مي - 1

گفتن ، حرف زدن ، آرزو كردن ، . دهيد و به اين عادت داريد  العمل نشان مي هر چيزي عكس

از عوامل ... كاري را انجام دادن ، از خود دفاع كردن ، براي منفعت خويش تالش كردن و 

هاست كه تماماً با روحيات سازگار يافتة شما در  رفتاري و يا كنش و واكنشي شما انسان

مشكلي برايتان ايجاد شود ، سريعاً آنها را تجزيه و تحليل كرده و ارتباط است و بدون اينكه 

اگر كسي با شما سخن بگويد و از حرف . دهيد  در برابر هر كاري بالفاصله پاسخ الزم را مي

زدن با شما ناراحت و عصباني شود ، بدون اينكه به عمق مسئله بينديشيد ؛ در دفاع از خود 

و را متقاعد كنيد كه سخت در اشتباه بوده است و ناراحتي و نماييد كه ا برخاسته و سعي مي

به زور متوسل ، بين باشيد  واقعشما در اين مرحله به جاي آنكه ... عصبانيتش بيهوده است 

ايد و از استفادة آن  كار شما در اين حالت به اين شباهت دارد كه چيزي را خريده. شويد  مي

ث خرابيش شده و به جاي اينكه تقصير خودتان را عاجز بوده و با دستكاري آن چيز باع

بررسي كنيد و خويشتن را سرزنش نماييد كه چرا ندانسته و با ناشيگري چنان مشكلي را 

كنيد كه جنس ناجور و  ايد ، به سوي فروشنده خيزش برداشته و او را محكوم مي ايجاد كرده

ا مجبور نكنيد تا جنس فروخته بدرد نخوري را به شما تحويل داده است و مادامي كه او ر
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آيا به نظرتان اين رفتار . كنيد  شده را پس بگيرد ، دست از سرش برنداشته و مدام دعوا مي

 شايسته است ؟

كنيد كه فرد مقابل از دست شما ناراحت است ، به  شما در رفتار با ديگران اگر مشاهده مي

اين بينديشيد كه چه گفتيد و چه جاي آنكه در دفاع از خويش بر بياييد ، بهتر است به 

كرديد كه فرد مقابل ناراحت و عصباني شد ؟ اگر اين كار را شما ياد بگيريد و به ديگران 

ايد و اين سرماية بزرگي براي  آموزش بدهيد ، انرژي جديد را درك كرده و آن را كسب نموده

شما در برابر ديگري  در ساية چنين موردي به همديگر عشق ورزيده و همانگونه كه. شماست 

كنيد ، سايرين نيز  احساس مسئوليت كرده و با گذشت و طمأنينه مسايل را حالجي مي

  . گردد  اينگونه در رابطه با شما رفتار كرده و همبستگي و مهر و مودت در ميان شما ايجاد مي

ان تحميل كنيد كه به ديگر آن بينديشيد ، تالش مي تجربيات خودتان را بدون اينكه به عمق - 2

توانيد  اين نيز يكي از عواملي است كه مانع از پيشرفت و تكامل شما شده و نمي. نماييد 

. تصور كنيد كه متولي يا سرپرست كسي يا كساني هستيد . انرژي جديد و عظيم را دريابيد 

د كنيد كه تجربة بيشتري داري باشيد ، زيرا حس مي باورتان بر اين است كه از ديگران برتر مي

هايي است و تا چه حدودي  كه اين تجربه در چه زمينهايد  اما هيچگاه به اين فكر نكرده. 

اي هستيد و يا مسئول بخشي از محل  اگر ولي يا كفيل خانواده. وسعت عمل و يا تأثير دارد 

باشيد ، اگر كسان ديگر خطايي ناخواسته انجام دهند و يا كار را آنگونه كه باب ميل  كارتان مي

. كنيد  ماست ، انجام ندهند ، سريعاً آنها را محكوم كرده و تنبيه لفظي يا عملي ميش

بينيد كه انگار از همه چيز باخبر بوده و از هر  خويشتن را در جايگاه آمر و فرد كارداني مي

در اين حالت مدام به نصيحت كردن و يا سخنان توپنده و كوبنده . آوريد  كاري سر در مي

در همان حال آن كار را به شما اگر حال آنكه شايد . آزاريد  ردستان خود را ميپرداخته و زي

در بروز چنين حالي . سپرده باشند ، حتي نتوانيد به اندازة آنها كاري را به پيش ببريد 

احتمال دارد آنها مشكلي . اي به اين بينديشيد كه شما جاي آن فرد يا افراد هستيد  لحظه
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كار را آنگونه كه الزم و شايسته و بايسته بوده است به مرحلة  آن اند تهاند كه نتوانس داشته

قدر مسلم به اگر با اين ديد به موضوع بنگريد ، به جاي كوبيدن و توپيدن ، . انجام برسانند 

اي كه انجام  همدردي خواهيد پرداخت و فرد يا افراد مقابل و زير دست شما از كار يا وظيفه

شرمساري كرده و تمام نيرو و توان خود را به كار خواهند گرفت تا خواستة اند ، احساس  نداده

در ساية اين رفتار هم چنين باعث خواهيد شد كه افراد ديگر به اين .  ندشما را به جاي بياور

هايي در قبال  نتيجه برسند كه تنها نيستند و نبايد در دفاع از خود بر بيايند و مسئوليت

شما با اين رفتار هم انرژي الزم . د آنها را درك كرده و بدان عمل نمايند ديگران دارند كه باي

 . سازيد  را در خود ايجاد كرده و هم ديگران را با آن انرژي نيرومند مي

توان گفت كه بشر هميشه با انرژي روحي و حاالت رواني خود چنان كارهايي را  در واقع مي

شود و تأكيد  اگر گفته مي. اي ديگر قادر به آن نيست تواند انجام دهد كه با ابزار و چيزه مي

گردد كه به حق ديگران توجه نماييد ، دليلش در اين است كه حق ديگران در كنار هم ،  مي

آشفتگي در نيروهاي موجود و . تواند هر چيزي را دگرگون كند  انرژي بس بزرگي است كه مي

ز ميادين مغناطيسي حاصل از انرژي در شود كه بسياري ا هاي ساطع شده ، باعث مي انرژي

هاي جانبي نيز  بندي مختلفي باشند و نتايجي حاصل نگردد و اغلب نيروها و انرژي قطب

ناخواسته تحت تأثير منفي قرار گرفته و كارهايي را انجام دهند كه هم روند حركت خود را با 

اگر به انرژي هر . ايجاد كنند ها  دشواري مواجه نمايند و هم مانعي را بر سر راه ديگر انرژي

آيا زماني كه . فرد توجه داشته باشيد ، داراي بارهاي مثبت بوده و هميشه حالت جاذب دارد 

اي در عمق  بينيد كه حتي مال خود شما نيست ، نسبت به آن كودك عالقه كودكي را مي

ل نماييد ؟ كنيد يا اينكه دوست داريد نهايت اذيت را در حق وي اعما وجود خود حس مي

خواهيد گفت كه كودك ولو مال شما هم نباشد ، دوست داريد كه آن را در آغوش بگيريد و 

زيرا در او هيچ . شود  اين احساس از همان انرژي مثبت كودك ناشي مي. نوازش كنيد 

ها بايد در طول زندگي  انسان. كند  آلودگي احساسي يا روحي وجود ندارد و شما را جذب مي
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اي باشند كه مثل كودك با انرژي خود همديگر را جذب نمايند نه اينكه كاري يا  به گونه

  . رفتاري و يا گفتاري از آنها ناشي شود كه همديگر را دفع نمايند 

زيرا انرژي خود را كه واالتر از هر انرژي است . دهد  خداوند به حقوق خود چندان اهميتي نمي

يابد و چون روح انسان از روح اوست ، در  ر آن راه نميداند كه هيچ كم و كاستي د ، فراتر مي

تيجه داراي انرژي مختص و منحصر به فردي است كه در خود جنب و جوش داشته و تكامل ن

ديگران و حقوق آنها بسيار  حاما در رابطه با رو. ماند  يابد و يا در حالت ركود باقي مي مي

سازد كه نسبت به سايرين محتاط  امر واقف ميها را به اين  انسان مدام. حساس و دقيق است 

ايم كه بيش  ها نيز در هر زمينه و در هر شرايطي اين پيام را به شما رسانده باشيد و ما كريون

زماني كه روح شما در ساية . از هر چيزي به حقوق ديگران پايبند باشيد و احترام بگذاريد 

راني خاصي خواهيد داشت ؟ اگر احساس همبستگي و مودت پرورش و تكامل بيابد ، مگر نگ

كنيد كه كسي از شما توضيح نخواهد خواست و نگران اين نباشيد كه در برابرش چگونه از 

خود دفاع كنيد ، آيا نيازي به ترسيدن خواهيد داشت ؟ مسلم است كه اينگونه نبوده و در 

رفت كه در آن  چنين حالتي بسيار احساس آرامش كرده و حتي به استقبال سفري خواهيد

  .جاودانگي شما رقم خورده است 

كسي كه روح ديگري را نرنجانده باشد و احساس نمايد كه براي روح ديگري نياز به توضيح 

دادن و از خود دفاع كردن نيست ، مسلماً روح ديگران همانگونه كه در دنياي فاني با احترام 

براي چنين . لت با او رفتار خواهند نمود اند ، در دنياي باقي نيز به همان حا به وي نگريسته

اين است رمز و راز . فردي بسي ماية خوشبختي است كه به راحتي چشم از جهان فرو بندد 

  . پيروزي و كسب انرژي جديد 

، يكي ديگر از عوامل باز دارنده در استفاده از انرژي  خيانت به امانت و عدم توجه به گروه -٣

گرچه به طور غريزي تابعيت از . اند  به طور فردي آفريده نشده ها انسان. جديد و عظيم است 

شرايط زندگي اجتماعي را پذيرفته و مجبور به آن هستند ولي بدليل برخورداري از انرژي و 
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در كنار رفع نيازهاي ها  انسان. هاي خطير ديگري نيز بر عهده دارند  توانايي عقل مسئوليت

انسان مجبور است كه سايرين . باشند  هاي ديگران نيز ميخود مجبور به همكاري در رفع نياز

پسندد بر ديگران نيز جايز دانسته و آن چيزي را  آنچه را بر خود مي. را نيز مثل خود بداند 

روح همبستگي و همكاري در . داند بر سايرين نيز ناشايست بداند  كه بر خود عيب و نقص مي

 .وضوع نهفته شده است اين است و بقاي زندگي انساني در اين م

ها  انسان. ها به واسطة داشتن عقل ، مسئوليت خطير ديگري همچون امانتداري دارند  انسان

براي درك موضوع باز از زندگي خودتان مثالي . شوند  در كنار هم امانت همديگر محسوب مي

اريد كه آن شخص سپاريد ، انتظار د آيا زماني كه چيزي را به امانت به ديگري مي. آورم  را مي

همانگونه كه تمايل دارد ، از امانت شما بهره ببرد يا اينكه بيش از جان و مال شخصي خودش 

از امانت شما نگهداري و محافظت نمايد ؟ خواهيد گفت كه انتظارتان اين است كه شخص با 

فرد اگر ديديد كه روزي امانت شما باب سوءاستفاده . صداقت از امانت شما مراقبت نمايد 

كنيد ؟ قدر يقين او را محكوم كرده و مورد سؤال قرار  امانتدار قرار گرفته است ، چه مي

حال خودتان را به جاي ديگري . است   ي دست به آن كار زدهزدهيد كه چرا و با چه مجو مي

آيا تصورتان اين است كه آنچه . كنيد  يعني كسي باشيد كه نقش امانتدار را بازي مي. بگذاريد 

از امانتدار انتظار داشتيد در وجود خودتان موجود است ؟ اگر موجود باشد كه شما با انجام  را

كنيد كه در تقويت شما بسيار  وظيفه چنان انرژي قوي و نيرومندي را از ديگران دريافت مي

مؤثر خواهد بود و حتي ساير موجودات نيز طيف آن انرژي را درك خواهند كرد وگرنه انرژي 

امانتداري تنها در .  ه كاهش نهاده و هر انرژي سوئي باعث رنجش شما خواهد شدشما رو ب

 ةتالش نماييد كه در حفظ ناموس ، شرف ، حيثيت ، مرتب. نگه داشتن جنس يا كاال نيست 

همانگونه كه . اجتماعي ، موقعيت ، روح ، رفتار و شخصيت افراد نيز امانتدار مناسبي باشيد 

قرار گيرد ، به  ا به مخاطره بيفتد ، ناموس و حيثيت شما تحت خطرميل نداريد موقعيت شم

هاي سنگين ديگران را به مخاطره  خود اجازه ندهيد كه با رفتار ، گفتار و پندار خويش ، امانت
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ها در دوست داشتن و دوست داشته شدن بيش از هر زمان ديگري انرژي  انسان. بيندازيد 

بكنند ، و صيقلي است و اگر چنين رفتارهايي ادامه پيدا اين انرژي صاف . نمايند  كسب مي

  .طيف انرژي مثبت و صاف و سفيد هر چيزي را تحت تأثير قرار خواهد داد 

يكي ديگر از عوامل بازدارنده در استفاده از انرژي عظيم و قوي  خودپرستي و خودخواهي - 4

ها چه در زماني  واح انسانبسياري از ار. خودپرستي با خود دوستي تفاوت زيادي دارد . است 

كه اسير كالبد وجوديشان هستند و چه در زماني كه رها شده و در جهان باقي موجوديت 

نمايند كه اگر كاري را برخالف خواستة ديگران  دارند ، هميشه بهانة عجيبي را مطرح مي

ة اينكه اند ، اين ديدگاه شخصي افراد است و آنها در دفاع از خود و به واسط انجام داده

دادند ، دست به چنان كاري  خودشان را دوست داشتند و به حق و حقوق خود اهميت مي

 . اين توجيهي غير منطقي است . اند  زده

هايي داده است كه مربوط به ذات وجودي و شخصيت خود  ها نيز مسئوليت خداوند به انسان

ام برخي اعمال شايسته است همانگونه كه هر فردي در برابر ديگري موظف به انج. فرد است 

روح ذات و اصل . تا باعث رنجش ديگري نشود ، در برابر خود نيز مسئوليتي بزرگ دارد 

اي است كه به انسان داده  شده است تا به كمك  كالبد و چسم او وديعه. خلقت انساني است 

ز امانتي كه توجه باشد و ا اگر فرد نسبت به آن بي. راه تكامل دنيوي خويش را طي كند آن 

از اين رو حفظ جان و . در دست دارد ، غافل گردد ، باز خيانتي در امانت كرده است 

هاي  به همين خاطر است كه روح انسان. برداري مناسب از آن وظيفة هر انساني است  بهره

امانتي زيرا آنها از جسم خويش به خوبي بهره نبرده و . انتحار كننده هميشه در عذاب است 

اند و از اين جهت محكوم  ر دست داشتند به آن خيانت كرده و ناسپاسي را اعمال داشتهكه د

آنها  هاي فردي و ارج نهادن به با اين تدبير اهميت دادن به وجود خود و خواسته. باشند  مي

در ساية خود . توان به نام خود دوستي شناخت  در واقع حفظ امانت الهي است و اين را مي

رسد كه هر آنچه را كه براي خود  اي از تعقل و ادراك مي انسان به درجه دوستي است كه
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اما در اين بين . دوست ندارد ، براي ديگران نيز دوست نداشته باشد و اين تعالي روح اوست 

دوست دارند . طلبند  هايي وجود دارند كه پا را فراتر نهاده و هر چيزي را براي خود مي انسان

چنين . د و اين دارايي از هر طريقي برايشان تأمين شود ، اهميتي ندارد همه چيز داشته باشن

ها با اينكه خويشتن  اينگونه انسان. شناسيد  اي را شما به نام اگوئيسم يا خودپرستي مي روحيه

آنها  .يازند  را دوست دارند ولي براي تأمين عالقمندي خودشان به هر كار ناشايستي دست مي

گذارند تا  ديگري را تحت ستم مي. گيرند تا خود توانا باشند  ده ميحق ديگران را نادي

سازد و انرژي آنها  ها را از يكديگر دور مي اين نوع رفتار ، انسان. خودشان راحت زندگي نمايند 

پرستي را  در واقع خودپرستي جاي عالقمندي و ديگر انديشي و نوع. نمايد  را كم رنگتر مي

  .آيد  شفتگي در ميان انرژي موجود انساني پديد ميگيرد و پريشاني و آ مي

حالت توقع و . باشند  توقع و انتظارات بيشتر نيز از عوامل بازدارنده در كسب انرژي عظيم مي - 5

انسان آنچه را . شود  انتظار داشتن از ديگري واكنشي است كه از روح انسان عارض و ناشي مي

تن و عالقمندي حالتي روحي است و با روان دوست داش. طلبد  كه دوست دارد ، آن را مي

اي باشد كه نيازهاي خود  اگر اين عالقمندي و دوست داشتن به گونه. باشد  آدمي درگير مي

اما اگر به حالت افراطي باشد و در . دوستي را تأمين نمايد ، جنبة مثبتي را عايد خواهد كرد 

گير جامعة انساني  را گريبان هاي خودپرستي هدايت شود ، مشكل زيادي جريان خواسته

 . خواهد كرد 

انسان . شوند كه انسان به روحية تهاجمي روي بياورد  توقع افراطي و آرزوهاي مفرط باعث مي

گردد ، كه همه چيز را  اعتنا شده و چنان خودپرست مي در ساية طلب زياد به همه چيز بي

رساند كه وقيحانه به تهاجم روي  مياي  طلبد و اين خود پرستي او را به مرحله براي خود مي

ها شعلة جنگ و خونريزي را ايجاد  توقع و آرزوي مفرط است كه ميان شما انسان. آورد  مي

هاي افراطي كه به  براي پرهيز از اين حالت شايسته است كه از داشتن خواسته. كند  مي
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ايجاد خواهد كرد ، نهايت به خودپرستي منجر خواهد شد و حالت وقيحانة تهاجم را در شما 

  . خودداري نماييد 

شود انسان از داشتن انرژي جديد و عظيم محروم باشد ،  مهم ترين عاملي كه باعث مي - 6

اگر . ايد  را گذاشته عناد و كينه توزيبازگشت به حالت رواني گذشته است كه شما به آن نام 

خردانه و ناشايست ديگران پيش يادتان باشد قبالً گفتم كه انسان با مشاهدة رفتار به ظاهر ناب

. از آنكه فرد مقابل را متهم سازد ، بهتر است رفتار و گفتار خودش را تجزيه و تحليل نمايد 

در چنين حالتي توقع زيادي نيز از بين رفته و با سركوب كردن حالت توقع ، ريشة 

ها ، ريشه در  هاي موجود در ميان انسان توزي غالب عناد و كينه. خشكد  خودپرستي نيز مي

خودپرستي و عدم شناخت به رفتار شخصي و عجز و ناتواني از تجزيه و تحليل رفتارهاي 

داند و هيچ تأمل و تعمقي در رفتار  فرد با توجه به اينكه خويشتن را محقّ مي. فردي است 

خود ندارد ، تصور مي كند كه انتظاراتش درست بوده و ديگري يا ديگران در حق وي بدي 

هنوز . انديشد كه از حق و حقوق خود دفاع كند  او به جاي بررسي موارد به اين مي. اند  كرده

او با توجه به حالت . مشخص نيست كه اين حق و حقوق مجاب و مناسب بوده است يا نه 

هايي را براي انتقام و به اصطالح ستاندن حق  خودپرستي و بدون عنايت به اصل قضيه ، راه

ها فراهم  توزي زمينه را براي ايجاد هر نوع تنش ميان انسان ر نتيجه كينهجويد و د خويش مي

هاي موجود در  شود كه انرژي تحريكات غلط ذهني و تقويت حاالت منفي باعث مي. آورد  مي

ها ، آشفته و ناهماهنگ گردند و در نتيجه پريشاني و گسستگي در ميان جامعة  ميان انسان

ابة حاكميت چنين رفتارهايي دوري گزيدن ، دشمني كردن ، شود كه به مث بشري ايجاد مي

يابد و به نهايت  خيانت ورزيدن ، عدم اعتماد به يكديگر ، خودخواهي و خودپرستي رواج مي

 . شود  تكامل روحي انسان در دنيا و آخرت محدود و مسدود مي
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  چه بايد كرد ؟ چه راهي را بايد برگزيد ؟

ها زماني كه  انسان. بهتر است بگويم كه نفخ شده است . ق شده است روح انساني آزاد و مقدس خل

گيري از انرژي عظيم و  بتوانند وظيفة خويش را بدانند ، ديگر مشكلي در برخورد و عدم توانايي در بهره

توان وظيفة خويش را درك  شايد اين سؤال برايتان مطرح گردد كه چگونه مي. جديد نخواهند داشت 

ها بهتر از  زيرا انسان. اسخ به اين سؤال نيازي به پردازش عميق و يا دليل تراشي نيست كرد ؟ براي پ

  . دانند كه چه بكنند تا زمينة كسب انرژي را داشته باشند  هر كسي مي

اين انرژي بيش . همانگونه كه قبالً نيز بيان داشتم ، بشر با عشق و دوستي بيش از هر چيزي آشناست 

، همانا عشق و   در واقع محرك اصلي حركت انسان. كند  شان جوالن مي در روح از هر انرژي ديگري

شايد به اشتباه اين تصور را بكنيد كه حيوانات نيز دوست دارند و . دوستي و عالقمندي است 

دهند ولي دوست داشتن آنها عميق و ادراكي نيست  عالقمندي خود را نسبت به ساير چيزها نشان مي

آنها اگر به رابطة جنسي عالقه دارند ، اين عالقمندي از روي هدايت . احساسي است  ، بلكه غريزي و

نمايند و عشق و عالقمندي آنها نتايج دلبستگي و وابستگي را  تكويني نبوده و به طور غريزي عمل مي

مايند جانوران دوست دارند كه شكم خود را سير ن. آيد  شود ، در آنها پديد نمي كه در انسان ايجاد مي

اما باز عالقمندي آنها غريزي و احساسي و تنها براي رفع نياز خود . و به غذا خوردن عالقمند هستند 

نياز خود به  عنمايد و به دليل عدم ادراك است كه آنها حتي براي رف اين روحيه را در خود احساس مي

همنوع خود ارتزاق همچنس و همنوع خود نيز رحم نكرده و قوي بر ضعيف مسلط شده و از گوشت 

هيچگاه انسان براي بقاي خود ديگري را از . در انسان متفاوت است اما اين نياز و عالقمندي . نمايد  مي

اگر رابطة جنسي دارد ، در اين رابطه . برد تا از گوشت او براي زنده ماندن خويش بهره ببرد  بين نمي

، به همبستگي و وابستگي عاطفي احساس  كند و عالوه بر تكثير و تناسل هدف خاصي را دنبال مي

تر و انرژي آن بيش از هر  در واقع دوست داشتن و عالقمندي انسان بسي مهم. آورد  مسئوليت روي مي

اگر انسان . زيرا اين انرژي از منشاء آن يعني خداوند سرچشمه مي گيرد . انرژي ديگر در كائنات است 

نمايد و به آن اهميت بخشد ، اين انرژي اجازه نخواهد  انرژي عشق و دوستي را در قلب خود تقويت
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در ساية عالقمندي و عشق است كه وظايف . داد كه انسان پا را فراتر از حدود و ثغور خود بگذارد 

هاي تشريعي نيز از سوي  در طول تاريخ و زندگي تكويني انسان ، هدايت. خويش را خواهد شناخت 

اگر از آنها بهره ببريد و بتوانيد . ها ابالغ شده است  ها به شما انسان نو ما كريو) پيامبران(آموزگاران 

هاي انتقال  روح سركش خودتان را با دعا و نيايش و تمركز فكري آرام سازيد ، قادر خواهيد بود كه راه

دوستي  ها احساس وظيفه و نوع هاي اخير در ميان شما انسان در سال. انرژي جديد و عظيم را بيابيد 

بيشتر شما قدر . همه طالب صلح و دوستي هستند . سبت به دوران گذشته بيشتر شده است ن

دانيد و به نام هاي مختلفي اعم از حافظان محيط زيست ، حاميان حقوق بشر  هاي خداوند را مي نعمت

ظار رود و انت اين تغييرات در جهاني كه همه چيز به حالت پيچيدة خود پيش مي. شويد  ظاهر مي... و 

هايي  دليل اين نيز وجود انسان. رفت كه بشر بيش از هر زمان خودپرست باشد ، ماية مباهات است  مي

اند كه به  برجسته و واال در ميان شماست كه به قدري به روح خود تعالي بخشيده و اهميت داده

هاي درست به آنها  و حقانيت و راه  ها و يا ارواح واال قرار گرفته صورت مديوم تحت حمايت ما كريون

اند و يا اينكه  ها را به عهده گرفته ها يا رهبري بسياري از حركت انتقال داده شده و خود آن مديوم

شما هر كدام با دانش تجربي كه امروزه صاحب آن هستيد ، . اند  تقويت كنندة روحي و فكري بوده

الهي و يا حداقل با تلقين و تقويت و  توانيد باشيد و بشريت را با اجراي فرامين آموزگاراني مفيد مي

براي ) 2002 -  2003(هاي آتي  سال. ها رهايي بخشيد  ها و ناماليمات و فالكت تبليغ آنها از بدي

آرامش هاي پست و شيطاني  هايي با روح ها انسان زيرا در اين سال. ها سالي دشوار خواهد بود  انسان

نيد قبل از وقوع خونريزي و جنگ مانعي را بر سر راه ولي اگر بتوا. همگان را به هم خواهند زد 

هاي نيك سيرت را به حقايق ترغيب كرده و از آنها حمايت  هاي آنها ايجاد كنيد و روح انسان خواسته

  . اي اتفاق نخواهد افتاد  بگيريد ، آن زمان حادثه

. خطيري بر عهده داريد  شما نيز وظايف!.. مردان و رجال سياسي و اجتماعي بشريت  اما شما اي بزرگ

شما نيز كه سرنوشت و طالع ميليون ها انسان را بر عهده داريد و آنها آرامش و زندگي خويش را به 

اند ، وظيفه داريد كه زمينة بروز هر نوع ناماليمات را از بين ببريد و به جاي آن  شما امانت بخشيده
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ها تقويت كنيد كه حاكميت  ميان انسان چنان اعتماد و همبستگي و روح همراهي و همدردي را در

شما امانتداران روح و جسم و هر آنچه در آنهاست بوده و هر نوع . انرژي جديد و عظيم محقق گردد 

  .ها دارد  عمل خوب و يا بد شما تأثير بسزايي در سوق گيري زندگي انسان

  

  

گر عشق بدانيد كه ا. امروز حقيقت نظام را درك كرديد و از من فرا گرفتيد 
الهي را در ميان خود حاكم گردانيد و به همديگر عشق بورزيد ، روزي جامعة 
شما چنان پر از نور سفيد و درخشان خواهد شد كه شب و روزتان به يك 

اين . معنا بوده و تبسم رضايت بر لبان همگان نقش خواهد بست 
در . درخشندگي و خوشحالي تبلوري از حاكميت انرژي جديد و عظيم است 

هاي نا آشنايي خواهند شد و  آن زمان ترديد و ظن و احتمال برايتان واژه
من كريون از خادمان . امكان درك چنان كلماتي برايتان دشوار خواهد بود 

هميشه . كنم  تان را با عشق و محبت ياد كرده و وداع مي همه. انسان هستم 
  !در ساية عشق باشيد 
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  قسمت سوم
  اي زنده جلسه
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تان توأم با بهروزي و شادماني  اگر بتوانيد نحوه استفاده از نيروي فردي را فرا گيريد ، آينده
  ...خواهد بود 

ايد ، قادر به درك آن نخواهيد بود و نخواهيد توانست  ت را تجربه نكردهمادامي كه عشق و محب
  ...ييد آنچه را كه داريد ، احساس كنيد و به آن افتخار نما

زماني كه دريابيد عشق و دوستي و محبت چه سرمايه گران قيمت و ارزشمندي است ، مدام ... 
هاي پر بهاي خودتان را در غفلت از وجود عشق  خويشتن را سرزنش خواهيد كرد كه چرا سال

  ...ايد  و دوستي به تاريكي و ظلمت سپري كرده

  ...شته باشند و اين راه رستگاري شماست دوست داريد تا دوستتان دا. شما را دوست دارم 
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  جلساتي با كريون

  نخستين جلسۀ زنده: قسمت سوم 

  

  ...پيامي شخصي از مديوم نوشتاري 

در برابرم چهار . باشد  عصر به وقت كاليفرنيا مي 7ساعت . دهد  را نشان مي 1992تاريخ سوم مارس 

ي اينكه شاهد جلسة ارتباطي زندة من با كريون شوند ، اين چهار جوان برا. اند  دانشجوي جوان نشسته

البته در صفحات ديگر چگونگي اين رابطه . در محل حاضر شده و از آنها دعوت به عمل آمده است 

  . بيان خواهد شد و مطلب ارتباط زنده به اطالع شما خواهد رسيد 

ه مطالب و فصول قبل از اين را اما قبل از اينكه به مسايل اين جلسه بپردازم بايد مطمئن گردم ك

وار بيان گرديده و بدون توجه به يكي از مسايل و يا  زيرا سخنان كريون به طور سلسله. ايد يا نه  خوانده

هاي  رساني و ارائة داده كريون در اطالع. بخشي از مطالب ، امكان درك مسايل جديد دشوار خواهد بود 

او . دارد  طالب را به طور محوري و يك جانبه بيان ميگيرد و م خود از شيوة خاص خود بهره مي

رو نيازي به آن  دارد و از اين داند كه ما به چه نياز داريم و بر اساس آن مطالب الزم را بيان مي مي

كريون با توجه به رسالتي كه بر عهده دارد ، . نيست كه ما از وي سؤالي بكنيم و او پاسخگوي آن باشد 

ها ابالغ نمايد ، مطرح ساخته و در  ان وظيفه تعريف شده و بايستي آنها را به انسانآنچه برايش به عنو

سر هم مفيد خواهد  اور و پشت  رو خواندن مطالب وي به صورت سلسله از اين. آنهاست صدد تشريح 

  . دهم  حال در اينجا به ماجراي خودم ادامه مي. بود و اطالعات ارزنده را برايتان به ارمغان خواهد آورد 

زماني . بود كه براي نخستين بار انرژي خاص كريون را احساس كردم  1991در عيد كريسمس سال 

ام  نمودم كه از اين دنيا و زندگي به ستوه آمده بود كه خودم را شديداً خسته احساس كرده و تصور مي
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ي بود كه ابتدا در ا در آن زمان نخستين برخورد من با كريون تحقق يافت و اين آشنايي به گونه. 

اي خاص برايش متصور بود در برابرم ظاهر  خواب موجود عجيبي را كه نه صورتي داشت و نه قيافه

دانم از روي چه  گرديد و من گرچه با رؤيت آن موجود احساس ترس شديدي كرده بودم ولي نمي

ي بود كه مرا به او مثل شبح روشن. رفتم  اي بود كه ناخواسته به سويش مي احساس تحريك كننده

در اين ميان مدام صدايي . خواهد مرا به جايي ببرد  كشيد و تصور مي كردم كه مي سوي خودش مي

طلبي ، به  اگر سعادت و خوشبختي خودت را مي« : گفت  رسيد كه مي انداز از وي به گوشم مي طنين

ا اين صدا را شنيدم و من باره» ! زندگي زيباست اگر تو زيبايش كرده باشي ! ها بينديش  انسان

اين رؤيا روزهاي متمادي ذهنم را به خود مشغول ساخته بود و . يكمرتبه از خواب بيدار شدم 

گاهگاهي ناخواسته به فكر فرو رفته و خودم را در ميان همان حالتي كه در رؤيايم ديده بودم ، 

ين حالت را يافته و گويي رؤياي من بارها ا. شنيدم  العاده را مي مشاهده كرده و صداي آن موجود خارق

روزي در محل كارم . ديده شده چون مهر داغي مغزم را تحت تأثير قرار داده و در آن جاي گرفته بود 

هاي موجود عجيب را ناخواسته بر روي كاغذ آوردم و اين نوشته در ميان ساير  ناخواسته همان حرف

رسيد ) ادارة تعليمات ديني كليساي ايالتي(ه نوشتارهاي اداري من جاي گرفت و به دست مسئول شعب

ام ، منظورم  ايشان مرا به پيش خود فرا خواندند و از اينكه چنان سخني را بر روي نامة اداري نوشته. 

كردم كه مسئول  خواستم چه بگويم ؟ گرچه خود متحير شده بودم و تصور مي را پرسيدند كه مي

ي ديدم كه او نيز تحت تأثير اين سخن و جمله قرار گرفته و شعبه مرا توبيخ خواهد كرد ، با ناباور

شروع اين ماجرا زمينه را براي مطرح كردن رؤيايم فراهم آورد و او نيز مرا . خواهد با من بحث كند  مي

شايد همين نكتة . هاي مديوم و ارواح پرداخته و مطالعه كنم  يك كرد كه بيش از پيش به كتابرتح

  . وب گرديد و بصيرت من به دنيا و زندگي دگرگون شد سحعطفي در زندگيم م

من بعد از آن به دفعات چنان رؤيايي را مشاهده كرده و در يكي از رؤياهايم نام كريون را شنيدم و او 

همين كار را . ام ، آنها را بر روي كاغذ بياورم  ام و يا احساس كرده مرا موظف كرد ، آنچه را كه شنيده

هاي زمستاني بود كه رؤياي كريون را بار ديگر مشاهده كرده و او در حالي  يكي از شبادامه دادم و در 
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نوشتم ،  هاي او را مي كرد و من كاغذ و قلمي را برداشته و حرف كه در رؤيايم مرا به نوشتن تحريك مي

كريون را و واقعاً مطالب   ام و در پشت ميز قرار داشته بعد از دقايقي متوجه شدم كه من بيدار بوده

هنوز هم برايم عجيب است كه چگونه من شروع كاري را از عالم رؤيا آغاز . ام ؛ و آن رؤيا نبود  نوشته

آور است كه من چگونه كاغذ و  كرده و به نهايت در واقعيت آن را خاتمه داده بودم ؟ هنوز برايم شگفت

اس كرده بودم كه تمام آنها را قلم را برداشته و پشت ميز نشسته بودم كه خودم متوجه نشده و احس

اين رازي بود كه مرا به ايجاد رابطة مداوم با كريون ترغيب و تحريك كرد و سرانجام . ام  در خواب ديده

  . ماحصل آن روابط را به صورت كتابي در حال حاضر پيش روي خود داريد 

يك هفته . آور بود  حيرتاما قضية برگزاري جلسة زنده به مانند شروع رابطة من با كريون عجيب و 

ام مشغول دوش گرفتن بودم ، باز تأثير روحي كريون را  قبل از برگزاري جلسة زنده كه در خانه

خواست  او از من مي. اي را ترتيب دهم  داد كه جلسة زنده احساس كردم كه خطاب به من دستور مي

ن اقدام به اين كار را بسي گرچه م. هايش و مسايل مربوط به وي را آشكارا مطرح سازم  كه حرف

باورم بود كه اگر چنين موضوعي را براي ديگران بيان كنم ، مرا مسخره خواهند  و دانستم خطرناك مي

اما او . كرد و يا به اتهام عوام فريبي مورد بازخواست قرار خواهم گرفت ، از اين كار امتناع كردم 

او تأكيد داشت كه كارم را . موضوع را به آنها بيان كنم  ترجيحاً نام چند تن از افراد را برايم برشمرد كه

دچار مشكل نخواهم شد و طالبان علم گفت كه در اين مسير  مي. از دانشگاه و محيط علمي آغاز نمايم 

روي  از اين. به هر حال هر چيزي را با قواعد و اصول منطقي ارزيابي كرده و با آن برخورد خواهند كرد 

و ترجيحاً به سراغ محيط دانشگاهي رفتم و با افرادي كه كريون از آنها ياد رفته خواستة وي را پذي

آن دو تن از شنيدن اين ماجرا به حيرت . كرده بود رابطه برقرار كرده و موضوع را به آنها بيان داشتم 

رشان را افتاده و ابتدا باور نكردند ولي زماني كه من برخي از خصوصيات آنها را و عالقمندي و طرز فك

دانم و به من  اعالم داشتم ، آنها متقاعد شدند كه من اطالعات خصوصي آنها را به خوبي ميبرايشان 

اند و شايد هم تصورشان بر  با اين حال يقين داشتم كه آنها مرا به طور كامل باور نكرده. اعتماد كردند 

كه از  هستم) CIA  ،FBI(من مأمور سازمان امنيت ملي آمريكا يا ضد جاسوسي اين بود كه 
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با اين . نگرند  يقين داشتم كه آنها هنوز به من با ديدة ترديد مي . باشم خصوصيات آنها باخبر مي

اوصاف آنها خواستة مرا پذيرفته و تأكيد كردند كه در اين بين دو نفر از دوستان ديگرشان را نيز 

يكي از آنها بيان داشت كه هميشه ميان دليل اين كار را جويا شدم و . خواهند به جلسه بياورند  مي

يابد و اين بهترين فرصتي است تا  هاي فراواني پيرامون مسايل متافيزيك جريان مي آنها بحث و جدل

خواستة آنها را نيز . آنها از نزديك حضور و قدرت نيروها و موجودات غير زميني را شاهد باشند 

رشان در محل رابطة زنده با كريون بدين ترتيب پذيرفتم و ماجراي آن چهار جوان دانشجو و حضو

  ...اتفاق افتاد 

  

  :جلسة ارتباطي زنده با كريون نخستين 

تان را از صميم قلب سالم كرده  همه. ها و موظف به خدمت به آنها هستم  من كريون از خادمان انسان

به غير از شما موجودات . د ها حضور داري در اينجا چندين تن از شما انسان. و بهروزيتان را آرزومندم 

من قبل از . رسد  تن مي 38ديگري نيز در اين سالن حضور دارند كه روي هم رفته تعداد حاضران به 

هايم بپردازم ، جهت آماده سازي سالن براي انتقال آسان و سريع ارتعاشات ، مجبورم  اينكه به حرف

  . سه دقيقه از وقت شما را بگيرم 

كنند ، بوده و بعد از  به حالت سيال حركت ميردن چيزهايي كه در هواي اينجا ما حاال براي تميز ك

  . چند دقيقه دربارة اين چيزها برايتان سخن خواهم گفت 

شما متوجه اين شايد . همة شما از ته دل به يكديگر عالقمند هستيد و همديگر را دوست داريد 

ت مورد نياز شما را نسبت به يكديگر مشاهده نباشيد ولي من در جايي كه قرار دارم به سهولت صداق

ايد تا با حضور در جلسة زنده برخي از  مدهاز اينكه به واسطة دعوت مديوم من به اينجا آ. نمايم  مي

  . حقايق را دريابيد ، از شما متشكرم 

اين را  و شما نيز بايد. اعتقاد دارد ، سپاسگزارم  9من ابتداي امر از مديوم خودم كه به ماهيت عدد 

. هستيد  9بدانيد كه براي درك قدرت و ارتعاشات نيروهاي متافيزيك نيازمند اعتقاد و گرايش به عدد 
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دانيد ، زيرا اين عدد پايان هر چيزي را  البته بسياري از شما از آن اطالع داريد و اهميت آن را مي

با هر عددي ضرب گردد ،  9دد ع. كند  سان تمثيل مي نمايد و زمان كنوني را نيز به همان تمثيل مي

زيرا هر حاصلي كه از اين ضرب بدست آيد ، اگر با يكديگر جمع گردند ، . تفاوتي در نتيجة آن ندارد 

هيچ عدد كاملي نداريم و اين قضيه نيز باز  9در واقع به غير از عدد . خواهد بود  9باز حاصل عدد 

اگر امروز در علم جغرافيايي و يا هندسه . تني است خاتمه ياف 9كه با دهد  پايان هر چيزي را نشان مي

درجه آشنايي  90روبرو هستيد و بشر از ديرباز با زاوية  90و يا به عبارتي  9ترسيمي خود با عدد 

درجة آن براي  90النهار مبدأ را كه از قطب شمال تا جنوب كشيده شده و  داشته و حتي خط نصل

ور شده است ، حاصل انديشة تصادفي نبوده و وجود چنين درجة ديگر براي جنوب منظ 90شمال و 

هر دو درجه ارتعاشي . اي است كه قبالً بيان كردم  قاعده و اصولي در روي زمين بر اساس همان فلسفه

هستند و در هر دو سوي كرة زمين قطب وجود دارد و وجود چنين قطبيني كه ارتعاشات دو  9از عدد 

كند كه براي بقاي  د ، خواه ناخواه ميدان مغناطيسي خاصي را ايجاد مينماي سو را به همديگر وصل مي

  . پذير است  بدون آنها همه چيز پايان. ها و زمين الزم و اجباري است  انسان

اگر از . باشد ، دليل خاصي در تشكيل و حضور ما وجود دارد  مي 1992امروز كه تاريخ سوم مارس ماه 

در اين تاريخ در اين محل گرد هم آييد ، تصادفي  و ده شركت جوييدام كه در رابطة زن شما خواسته

حاصل خواهد شد و اين تاريخ از  9زيرا اگر اين اعداد را نيز روي هم حساب كنيد ، باز عدد . نيست 

سوي من انتخاب نشده است و تاريخي كريوني نيست ؛ بلكه تاريخي است كه شما در آن ارتعاشات 

خودتان متوجه اين قضيه نبوديد ولي من شما . آمديد  ستي در اينجا گرد هم ميايد و باي خاصي داشته

  . نمودم  ارتعاشات شما را از جايي كه در آن قرار دارم ، مشاهده كرده و حس مي

بايد . حال به بحث خودمان بپردازيم . اكنون اجسام سيال موجود در فضاي سالن از اينجا دور شدند 

ة شما داراي سه حالت متعادل است كه بدون وجود هر كدام از آنها امكان توازن دانسته باشيد كه سيار

يكي از اينها تعادلي است كه موجودات زنده ايجاد . باشد  و ثبات انرژي در روي زمين مقدور نمي

هاي موجود و گردان در زمين بوده  نمايند ، ديگري مربوط به تعادل وجود ارتعاشات حاصل از انرژي مي
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باشد ، تأمين  نهايت تعادل مغناطيسي را كه آخرين ابزار ايجاد تعادل و توازن در زمين مي و در

  . نمايد  مي

رو  از اين. بايد بدانيد كه ميدان انرژي موجودات زنده براي ايجاد تعادل هميشه يكسان بوده است 

ير موجودات در ارتباط بوده ديگري كه با انسان و يا ساهاي  نبايستي انرژي تعادلي موجودات را با انرژي

رو آن  ايد و از اين اي را ايجاد نكرده شما براي اين انرژي متعادل واژه. و تأثير و تأثر دارند ، قاطي بكنيد 

ها با شما بوده و در هواي اطرافتان در چرخش هستند ، با انرژي  اجسام سيالي كه قرن. شناسيد  را نمي

آنها هيچگاه تحت جاذبة زمين قرار نگرفته و زمين و زمان . باشند  مغناطيسي زمين در تضاد مي

برايشان مفهوم كاملي كه شما از آن داريد ، نداشته و به همين جهت از نظر قدرت حركت و تغيير 

هر جا كه روح انساني به جوالن بيفتد و انرژي . رسند  ها بسي كار آمدتر به نظر مي حالت از شما انسان

زيرا انرژي حاصل از . دهند  نوع اجسام و موجودات سيال جاي خود را تغيير ميآن بيشتر شود ، اين 

شود كه جريانات الكتريكي خاصي در مغز انسان ايجاد شود و سيستم عصبي آن  روح و عقل باعث مي

. شود  تر از قبل عمل نمايد كه در چنين حالتي انسان از نظر شنوايي و بينايي قدرتمندتر مي هوشيارانه

،  2ها ، گنوم 1ها ويف. ايد و نام آنها برايتان آشناست  نوع موجودات را شما در طول تاريخ شناخته اين

ها موجوداتي روحي هستند كه در  پنداريد ، حال آنكه آن هاي كوتوله كه شما آنها را جن مي انسان

  . هاي طبيعي نام گذاشت  دارند و بهتر است نام آنها را روح ءطبيعت بقا

آنها از جمله موجودات صاف و فاقد هر نوع خواستة شخصي . روند  جوداتي سيال به شمار ميآنها مو

آنها براي اينكه . ها ندارند و نبايد از آنها هراسي داشته باشيد  هستند كه صدمه و زياني براي انسان

آنها . تند ميدان تأثير انرژي روحي را تضمين نمايند ، پديد آمده و در اطراف شما در حال حركت هس

كنند ، از سويي در رابطه با  بينند و راه تكامل خويش را طي مي هاي خود را مي عليرغم آنكه آموزش

به خاطر اينكه نوع حالت روحي آنان با حاالت روحي شما متفاوت است ، . نمايند  شما نيز فعاليت مي

توانند با  خودشان نبوده و نمياز انرژي كمتري برخوردار بوده و به راحتي قادر به اقدام جهت رؤيت 

 
1 ‐ Waif 
2 ‐ Gnom 
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هايي كه داراي روحي پاك و نيتي  اما با تمام اين اوصاف انسان. شما رابطة تنگاتنگي داشته باشند 

توانند بر  اند ، قادر به رؤيت آنها هستند و حتي مي درست بوده و از نظر روحي و عقلي به تكامل رسيده

اين موجودات به خاطر اينكه در . نان موجوداتي القاء نمايند آنها تأثير نهاده و فرامين خودشان را به چ

حالت عادي قابل مشاهده نيستند و در اطراف شما حضور دارند ، بسياري از اعمال شما را شاهد بوده و 

توانند در صورت نياز به كساني كه داراي بصيرت چشم و حواس هستند ، مراتب را نقل قول نمايند  مي

آنها از لحاظ . نمايند  جوداتي هستند كه اسرار را دانسته و براي شما بيان ميدر واقع همان مو. 

شان مشهود نيست و گويي به  ارتعاشات انرژي چنان شفاف و صاف هستند كه هيچ دشمني در انرژي

كنم كه هيچ نيازي به اين نيست كه از آنها  باشند و باز تأكيد مي تمام و كمال سمبلي از شفقت مي

  . بترسيد 

ايم  البته در حال حاضر در اينجا هيچ نوع موجودي از آن قبيل وجود ندارد و آنها را از اينجا دور ساخته

زيرا آنها در كنار منِ . باشند  زده مي در اينجا تنها رهبران روحي شما حضور دارند كه سخت هيجان. 

هاي  خواهم كه دريچه ميبه همين خاطر از شما . خواهند با شما رابطه برقرار نمايند  كريون مي

. تان را محدود نكنيد و با شك و ترديد و ترس و واهمة پنهاني راه را براي ايجاد ارتباط نبنديد  قلب

من در . من پيامي را كه به شما خواهم رساند ، متفاوت از پيامي است كه به مديوم خود خواهم گفت 

هاي الهي و  ام ، بلكه براي اثبات لزوم داده هاي رهبران روحي شما حاضر نشده اينجا براي تأييد حرف

توانيد آنچه را كه شما  شما نمي. ام  مشاهدة رابطة شما با رهبران روحي شما در اينجا موجوديت يافته

توانم تشخيص دهم و بشناسم  زيرا من شما را بيش از خودتان مي. در دلتان داريد از من پنهان كنيد 

برخورد كنيد و سعي نماييد در ايجاد ارتباط صادق باشيد ، قدر مسلم ما را و اگر شما نيز صادقانه با ما 

  .خواهيد شناخت 

به غير از مديوم من ، حدود هشت مديوم ديگر در سطح جهان وجود دارند كه با من در ارتباط هستند 

. هم د ها نيز انتقال مي رسانم ، مشابه آن را براي ساير مديوم همان پيامي را كه به شما مي. 

تنها تفاوتي كه در . ام  هاي من يكي است زيرا از يك منبع و منشاء واحدي آنها را آورده خواسته
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هايم را با شرايط محيطي ، فيزيكي ، امكانات دانشي و قدرت  هاي من وجود دارد اين است كه پيام پيام

دچار مشكل نشود و به  دارم كه مديوم در درك آنها اي آنها را بيان مي و فهم تطبيق داده به گونه

يعني در اصل پيام من يكسان است و تنها نوع . ام براي ديگران انتقال دهد  همانگونه كه من گفته

  . كند  گويش و تشريح آن تفاوت مي

هاي من در هندوستان ، مكزيك ، آفريقا ، روسيه ، اسرائيل ، آمريكاي جنوبي ، چين و سوريه  مديوم

مديومي كه در هندوستان است . ي من در پايتخت آن كشور سكونت دارد مديوم مكزيك. حضور دارند 

هاي روسي و  مديوم آفريقايي در كشور ساحل عاج ساكن بوده و مديوم. باشد  ، ساكن دهلي نو مي

. روند  هايم به شمار مي سوري من كه در شهرهاي مسكو و شام سكونت دارند ، از نيرومندترين مديوم

درجة جنوبي قرار دارند كه به  34درجة شرقي و مدار عرضي  18ز در مدار طولي هاي ديگري ني مديوم

آنها بسيار توانمند بوده و اگر درست هدايت شوند ، . ام  هايم برگزيده تازگي آنها را براي انتقال گفته

وده و مديوم اسرائيلي من مسلمان ب. بهترين نتايج را در تبليغ اصول و قوانين الهي عايد خواهند كرد 

درجة عرضي  12المقدس سكونت دارد و مديوم ساكن در آمريكاي جنوبي نيز در موقعيت  در شهر بيت

مديوم چيني من به خاطر آنكه قادر به بيان . درجة مدار طولي غرب جاي گرفته است  77جنوب و 

م واقع اطالعات خود نيست و ممكن است با بيان اطالعات الزم از سوي دشمنان دين الهي مورد ست

ولي او موظف است ، . كنم  گردد و حتي جانش را از دست بدهد ، از بيان موقعيت آن خودداري مي

  .كرده است به طريقي و در زمان مناسبي اشاعه دهد آنچه را كه از طريق من دريافت 

برخي از توان  در ميان جوامع انساني ، برخي از جوامع واقعاً نيازمند هدايت هستند كه از اين ميان مي

تر از بقية  اين نوع كشورها عليرغم اينكه از نظر ديني پيشقراول و پيشگام. كشورهاي آسيايي را نام برد 

جوامع بودند ، اكنون در رابطه با دين دچار انحرافات بينشي و نگرشي شده و اهداف دين الهي را به 

از قدرت دين در ميان مردم كاسته و  گذارند كه اين روند به تدريج اي دگرگون به مرحلة اجراء مي گونه

به . بارتر است  در نتيجه انرژي روحي و عقلي و در نهايت تعادل معنوي خواهد كاست كه بسي زيان

هاي معنوي و پاك هنوز  ها اين است كه در اين جوامع كه انسان همين منظور بيشتر تالش ما كريون
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از اين جهت در اين جوامع . را پيش رويشان بگذاريم  وجود دارند ، با آنها رابطه برقرار كرده و حقايق

هايي در حال بررسي هستند تا به واسطة آنها ماهيت افراد سوءاستفاده كننده از اديان الهي  نيز مديوم

  . مشخص شوند 

در كنار آن پند و . امشب كه شما در اين جلسة زنده حضور داريد ، برايتان اخبار خوشايندي دارم 

اين ... داشته و تالش خواهم كرد برخي از اطالعات و معلومات مورد نيازتان را بيان دارم نصيحتي نيز 

پرده به خبر اصلي اين است كه . كار را بر اساس عشق و محبت و فلسفة وجودي آن انجام خواهم داد 

 2000ترين تحولي است كه در پايان سال  اين بزرگ !شود  تدريج باال رفته و كنار كشيده مي

توانيد معنا و مفهوم اين خبر را درك كنيد ولي به تدريج آنچه را كه  شما هنوز نمي. اتفاق خواهد افتاد 

از مديوم خودم خواستم كه اين موضوع را بنويسد و او با صداقت آن را . برايتان گفتم ، خواهيد فهميد 

با باال رفتن و كنار كشيده شدن پرده ، بسياري از . را براي درك شما آورد  نوشت و توضيحات الزم

  .اسرار عيان خواهند شد 

قبل از اينكه در اين خصوص توضيح بيشتري بدهم ، بهتر است توجه شما را به ميدان مغناطيسي و 

ن موضوع اعتقاد حتماً شما به اي. هالة حاصل از آن را كه در اطراف مديوم من حاكم است ، جلب كنم 

ها به صورت انرژي در وجودشان ايجاد شده و اين انرژي  دانيد كه كه حاالت روحي انسان داريد و مي

توان  هاي متفاوت آن مي كند كه از رنگ اي را به صورت ميدان مغناطيسي در اطراف بدن ايجاد مي  هاله

كه آن را بدون ترديد و شك تالش نماييد د و اگر از اين قضيه آگاهي داشته باشي. به نيت افراد پي برد 

بدن مديوم من به رنگ سفيد درخشان  ابتدا حس كرده و سپس ببينيد ، خواهيد ديد كه هالة اطراف

در واقع نزديكي من به او و تداخل در ميدان مغناطيسي مديوم . ام  من در آن هاله جاي گرفته. است 

اينكه روحي صاف و با انرژي هستم ، شما قادر به ديدن من به دليل . به نوعي حالت واكسينه را دارد 

رنگ اصلي كريون . حس كنيد توانيد  من نيستيد و تنها به وسيلة نفوذ در جسم مديوم ، انرژي مرا مي

آيد و مانند رنگين  مي هاي مختلفي در هاي نوري و در اجسام به رنگ سفيد برّاق است كه در طيف

  .ن رنگ مشاهده نماييد توانيد او را در چندي كمان مي
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با باال رفتن پرده ، شما در . پردازم  حال به موضوع باال رفتن پرده و آشكار شدن برخي از اسرار مي

گيري از آن  ثر بهرهدر ا. رابطه با استفاده از سيستم يا همان مهرها به توانايي خاصي خواهيد رسيد 

براي نمونه . آمادگي الزم را داشته باشيد  خواهيد توانست بسياري از پيشĤمدها را تخمين زده و

يكي از پيشĤمدهايي را كه شما با تكنولوژي خود موجب ايجاد آن شده و به تدريج تحولي توانم  مي

شما با تغييرات آب  1997 – 98هاي آينده و تقريباً  در سال. عظيم را ايجاد خواهيد كرد ، اشاره كنم 

سيل و توفان . آن ناهمگوني در سيستم اقليمي پديد خواهد آمد  و هوايي روبرو خواهيد شد كه در اثر

هاي درون زمين نيز متأثر  و گردبادها به وفور ديده خواهند شد و در اثر بروز چنين تحوالتي انرژي

هاي  ها در سال شما انسان 1.هاي شديدي در اقصي نقاط جهان به وقوع خواهد پيوست  شده و زلزله

خواهيد رسيد و براي اينكه هر نوع انرژي را به نحو احسن و به طور مثبت آينده به قدرت عظيمي 

هاي زيادي نيز  در اين ميان انسان. هاي زيادي را صرف خواهيد كرد  مورد استفاده قرار دهيد ، تالش

خواهند بود كه در برابر حركت شما مانع تراشي خواهند كرد كه شما وظيفه داريد از امروز ذهنيت 

ها  زيرا در شرايطي كه پرده. را به معنويت و قدرت دوستي و شفقت سوق دهيد و آماده سازيد ها  انسان

من اكنون به شما چند تن حاضر . ها به افرادي چون شما نياز خواهند داشت  باال خواهند رفت ، انسان

ن نيز انتقال خواهم آنچه را كه از من دريافت كرديد ، به ديگرا در اين جلسه خطاب كرده و از شما مي

  . دهيد 

همانگونه كه قبالً نيز اشاره كردم ، دو نوع انرژي متعادل كنده در سيارة شما وجود دارد كه به مثابة 

ن اين موازنه پديد نيامده و مشكالت وزيرا بد. يابد  انرژي شما ، ميدان اين دو انرژي نيز وسعت مي

هاي متعادل  انيد تعادل الزم را در ميان انرژيبراي اينكه بتو. گيرتان خواهد شد  اي گريبان عديده

 
ها به راستي كرة زمين با حوادث بسيار عجيبي از نظر آب و هوايي روبرو شد كه ماحصل آن حوادث  در همان سال - 1

هاي عظيمي قارة آمريكا و مخصوصاً  با بروز اين تغييرات سيل. بود ينو ن -منبعث از تغييرات افليمي موسوم به ال
هاي آن در اقصي نقاط جهان اعم از ژاپن ، اندونزي ،  كشورهاي ساحلي اقيانوس آرام را تحت تأثير قرار داد و حتي نشانه

هايي در  تحوالت و دگرگوني به دنبال همين تغييرات برون زميني ،. ديده شده ... فيليپين و انگلستان ، اسپانيا و 
هاي  درپي در بيشتر مناطق جهان و مخصوصاً خط فالت هاي پي هاي دروني زمين و هستة آن ايجاد شده كه زلزله اليه

... هاي به وقوع پيوسته در ژاپن ، مالزي ، شرق چين ، افغانستان ، ايران ، تركيه ، ايتاليا و  زلزله. جهان به وقوع پيوست 
 مترجم/ . هستند از آن جمله 



١٠٣ 
 

اين نيز مقدور نيست ، مگر آنكه . كننده فراهم آوريد بايستي از انرژي روحي زيادي بهره بگيريد 

ها با شما هماهنگ گردند ،  اگر همة انسان. ها را به قدرت روح و جاودانگي آن متوجه سازيد  انسان

  . جاد خواهد كرد كه رفع نياز شما را فراهم خواهد آورد انرژي روحي آنها قدرت شگرفي را اي

دانيد ، به حقايق پي  هايي كه هم اينك آنها را جاهل و معاند مي با باال رفتن پرده ، بسياري از انسان

از دولتمردان شما با معنويت اقدام به هر كاري خواهند بسياري . برده و با شما هماهنگ خواهند شد 

ز جنگي بقية دولتمردان پي به عظمت معنويت برده و دنيا به تدريج روح آرامش را كرد و در اثر برو

اما براي اينكه از وقوع جنگ آينده جلوگيري نماييد ، وظيفه داريد كه از قوانين . حس خواهد كرد 

بدون ترس و واهمه در برابر جنگ طلبان قرار گيريد و به جاي دشمني با معنويت . الهي سخن بگوييد 

ها به تفهيم اصول انساني و الهي  بيني و بيان حقانيت احكام الهي و دوست داشتن انسان واقعو 

يقين بدانيد كه جنگ طلبان نيز كه . ها را براي جلوگيري از جنگ آگاه سازيد  پرداخته و ذهن انسان

ناراحتي را اما اگر نتوانستيد ، بايد عذاب و . جزو شما هستند از انديشة خويش شرمسار خواهند شد 

اي ديرين از جهان كه شما آن را  هاي زيادي در اين جنگ كه در نقطه تحمل كنيد و بدانيد كه انسان

  . شناسيد ، اتفاق خواهد افتاد  مي) خاورميانه(شرق اوسط 

رمز و راز بسياري از اجرام و . با باال رفتن پرده حقايق دنياي بيرون از زمين نيز آشكار خواهد شد 

اراتي مناسب و مساعد براي با درك وجود سي. خص خواهد گرديد سيارات آسماني برايتان مشاجسام و 

با شناخت از موقعيت آنها و با تخمين . زيستن ، اهداف ديگري را در پيش روي خود خواهيد داشت 

هاي آنها را خواهيد ديد ، به عظمت  اينكه موجودات ديگري در آن سيارات وجود دارند كه نشانه

جوامع شما روي سعادت را به . هنگي ، مودت ، همكاري و پشتيباني از همديگر روي خواهيد آورد هما

هاي  موجوداتي را كه در قديم به شكل افسانه در داستان. تدريج نظاره كرده و از آن لذت خواهند برد 

كه آن موجودات  ايد ، برايتان قابل فهم و معنا خواهند بود و در خواهيد يافت اساطيري خود شناخته

ها به دليل عدم قدرت درك  ها بيان شده است ، انسان اند و اگر در گذشته براي انسان خيالي نبوده

اند و شكل خرافات و افسانه را به  اند و يا اينكه تحقير نموده آميز بزرگ كرده حقايق آنها را به طور اغراق
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دارم ، اگر باور نداشته باشيد و آنها  برايتان بيان ميهمانگونه كه امروز من اين مسايل را . اند  آنها داده

و يا برعكس اگر بيش از آنچه من بيان داشتم ، . را در مخيلة خويش نگنجانيد ، فراموش خواهيد كرد 

هاي ديگري اضافه كنيد و چيزي ايجاد نماييد كه با منطق جور و هماهنگ نباشد ، در نگاه  حرف

  . ود و اين در آينده به شكل خرافات جلوه خواهد كرد ديگران افسانه و دروغ خواهد ب

در دنياهاي ديگر و خارج از زمين مهمانان و ميزباناني داريد كه با باال رفتن پرده به آنها پي خواهيد 

ايد و نام ساكنان فضايي و يا  شما با تعدادي از آنها روبرو شده. شناسيد  شايد برخي از آنها را مي. برد 

ها  ها گرچه از سوي شما انسان يوفوها يا بشقاب پرنده. ايد  قاب پرنده را بر آنها گذاشتهسرنشينان بش

ساليان سال است كه به عمد و قصد ناديده انگاشته شده است ، ولي وجود خارجي داشته و آنها را در 

دشمني  برخي از آنان مهمانان شما بوده و برخي به. به خوبي خواهيد شناخت  2020هاي بعد از  سال

آنها از نظر تكامل فكر و روحي از شما فراتر هستند و از اين رو . با شما رابطه برقرار خواهند كرد 

آنها خواهيد ديد ، تصور خواهيد كرد كه با شما دشمني داشته و قصد صدمه زدن را  از حاالتي را كه

توانست با اعداد انرژي الزم را  دارند ولي با پيشرفتي كه در زبان انتقالي اعداد خواهيد داشت و خواهيد

ها را درك خواهيد  براي ايجاد رابطه بكار بگيريد ، در آن صورت منظور و مقصود حضور بشقاب پرنده

  . كرد 

عاليم زماني را . كنم كه به اطراف و تحوالت موجود در آن دقت داشته باشيد  باز به شما توصيه مي

زيرا با . تر خواهد كرد  انة تحوالت به وقوع پيوسته آمادهشما را در آستاين عاليم  !مبارك بدانيد 

  . شناخت عاليم خواهيد توانست آنچه كه در سوي ديگر پرده وجود دارد ، درك كنيد 

تماماً از عاليم ... هاي علمي ، سياسي ، اجتماعي ، جغرافيايي ، ديني و  تحوالت انجام پذيرفته در ساحه

اگر كساني برخالف احكام الهي . د آمده است ، به آن اهميت بدهيد اگر فراواني پدي. زماني هستند 

. نمايند كه روح واالي انساني را گمراه سازند ، به آن با اهميت بنگريد و كم توجهي نكنيد  تالش مي

در . گيري را در زمان مناسب نخواهيد داشت  اعتنا باشيد ، قدرت تصميم زيرا در برابر هر تحولي بي

هايي پديد خواهند آمد كه داراي روح قوي و نيرومندي بوده ولي  ده در ميان شما انسانهاي آين سال
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هاي شيطاني خواهند بود  آنها همان مديوم. شان اسير ارواح پليد و تأثيرات انرژيكي آن خواهد بود  روح

ها  نسانكه ساليان سال است سعي دارند با تحريف حقايق و يا سوءاستفاده از ارقام مقدس الهي بر ا

در شمارش اعداد كتب الهي اعم از . هاي خودشان را به منصة ظهور برسانند  حاكميت يافته و خواسته

تورات و انجيل و قرآن ، رمز و راز خاصي وجود دارد و حتي برخي از حروف داراي مشخصه هستند و 

ه با تحريف آنها و رسيد ك اگر به طريق حروف ابجد آنها را شمارش كنيد ، به همان اعداد مقدس مي

ها كه تحت تأثير روح  اين گروه از انسان. كاربرد منفي خواهيد توانست نتايج نادرستي را از آنها بگيريد 

شيطاني هستند ، بيشتر از شما از اعداد و ارقام و اسماء الهي خبر داشته و آنها را تغيير خواهند داد تا 

اينها فرزندان شيطان هستند . نها فرصت اين كار را ندهيد به آ. انرژي مورد نياز خود را تأمين نمايند 

ها به  اي پر از آشوب و تشويش نمايند كه انسان آنها تالش خواهند كرد كه زمين و زمان را به گونه 1.

ناچار براي رهايي از اضطراب ، به سوي گمراهي و ارتكاب به اعمال نادرست حركت نمايند و انرژي 

ن شرايطي كاهش خواهد يافت و زندگي حيواني جاي زندگي انساني را خواهد ها در چني روحي انسان

ها نهايت تالش خود را صرف خواهند كرد كه منجي خود را بر زمين حاكم  اين گروه از انسان. گرفت 

  !گردانند و اين كسي نيست جز شيطان 

بله نماييد و دين و ايمان خود را ها با آنان مقا اين گروه از انسان تاگر در همان بدو ظهور و شروع فعالي

حفظ كنيد ، انرژي شما بيش از آنها خواهد شد و خواهيد توانست صلح و آرامش را بر روي زمين 

  .ام تا پيام خود را برسانم  من به خاطر همين به ميان شما آمده. حاكم گردانيد 

ارد ، به سرعت پشت سر نسل آيندة انسان بايستي راه تكامل خودش را با امكاناتي كه در دست د

هر اندازه تكامل انسان بيشتر شود ، رازهاي نهفته در اعداد و ارقام الهي و اسماء او آشكارتر . بگذارد 

 
شايد منظور كريون همان گروه ساتانيك باشد كه در سال هاي اخير در كشورهاي غربي و مخصوصاً معابد مخروبه  - 1

سازي شمارة آيات به قدرت و  ظاهر شدند و با تحريف آياتي از تورات و ساير كتب عهد عتيق و با تغيير و دگرگوني
. كردند  هايي را نذر مي عدة زيادي را به خود جلب كرده و براي شيطان قربانيانرژي تأثير روحي و رواني رسيدند كه 

اينها حتي كار را به جايي رساندند كه به جاي قرباني كردن حيوانات ، از دختران باكره و يا نوزادان بهره جسته و 
. يافت  ني در آنها افزايش ميخورند و بدين ترتيب خوي شيطا نيشتري را به قلب آنها زده و خونشان را طي مراسمي مي

 مترجم/ 
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هر قدر به اين دانش و آگاهي تسلط داشته باشيد ، مهر و محبت الهي در قلب شما بيشتر . خواهد شد 

دانيد كه هر مقدار به او نزديك شويد و و يقين ب. خواهد گشت و به سوي او حركت خواهيد كرد 

  . بگيريد ، دنياي پر انرژي و زيباي روح جاودانه را مهيا خواهيد كرد انرژي 

دهم ، از نظر  موجوداتي كه در سيارات ديگر سكونت دارند و من خبر آنها را از همين حاال به شما مي

كه حالتي صريح و يكرو اند  ي خويش رسيدهاي از تكامل روح درجهآنها به . انرژي فراتر از شما هستند 

آنها هدف خويش را شناخته و به آن سمت . به هيچوجه دروغ و يا دو رنگي در ميانشان نيست . دارند 

خوبي ، نيك رفتاري ، پي بردن به حال و اسرار مبدأ خلقت از اهداف غايي آنهاست . نمايند  حركت مي

در طول تاريخ خود بارها مراحل مختلف تكامل را شما . برسيد  ها نيز بايستي به اين درجه شما انسان. 

ايد  از نداري به توانايي نايل آمده. ايد  از ناداني و جهالت به دانش و آگاهي رسيده. ايد  پشت سر گذاشته

هاي ترقي را اگر بخواهيد به همين  ايد و گام از فقدان امكانات به برخورداري از تكنولوژي رسيده. 

. ايد  بايد اين را بدانيد كه اين تحوالت را تنها خود شما انجام نداده. توانيد ادامه دهيد  يترتيب م

هاي وااليي با روح متعالي حالت مديوم را پيدا كرده و بسياري از دانش و آگاهي عالم غيب را  انسان

دان و عالمان شما آنها دانشمن. اند  كسب كرده و زمينة بهروزي و سعادت و رفاه شما را فراهم آورده

اند ، بيشتر  آنان هر اندازه كه به ما و مبدأ خلقت نزديك شده. قدر و منزلت آنها را بايد بدانيد . هستند 

  1.اند  به دنياي روحي و انرژي آن دل بسته و خاضع و خاشع شده

 
من ... انما يخشي ا« : فرمايد  در قرآن كريم نيز در رابطه با همين مضمون مطلبي ذكر گرديده است كه خداوند مي - 1

توان به  براي تأييد اين مصداق مي. ترين بندگان هستند  ترين و متواضع يعني به راستي عالمان از خاشع» عباده العلماء
برم ، وجود خداوند را در آنجا بيشتر  هر اندازه كه به عمق علم پي مي«: حبة نهايي انيشتن اشاره كرد كه گفته بود مصا

و همچنين يوري گاگارين فضانورد روسي كه در مكتب آتئيستي و بي اعتقادي به خداوند پرورش » . كنم  حس مي
فضايي و رؤيت كهكشان و سيارات و عظمت كائنات ، در پيام يافته و به نهايت پا به فضا نهاده بود ، در جريان سفر 

اين عظمت و . باور كردني نيست ! خداي من ... « : راديويي خود از داخل سفينه دقيقاً همين جمله را بيان داشته بود 
از سوي از زبان گاگارين و اطمينان به تملك و تصاحب خلقت ! بيان كلمة خداي من » ! كائنات حتماً صاحبي دارد 

بريم ، خداي  به راستي هر اندازه كه به عمث اسرار خلقت پي مي. خداوند ، دليل بارزي بر تأييد سخن كريون است 
شناسيم و به معرفت  كنيم و دوستش داريم و به عبارتي هر اندازه كه او را مي صاحب خلقت را بيش از پيش احساس مي

 مترجم. / شويم  ش و متواضع ميآييم ، بيشتر در برابر عظمتش كرن او نايل مي
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د ، به همان تر باشي هر اندازه بيناتر و آگاه. شما وظيفه داريد كه در اين زمينه بيشتر حركت كنيد 

  . ميزان اسرار الهي را خواهيد شناخت و از حقايق آن سوي پرده باخبر خواهيد شد 

كه ذهن شما بيشتر بر روي موجودات فضايي است كه از آن ياد كردم كنم  اما در اين بين احساس مي

ن و راكبان همانگونه كه قبالً نيز بيان كردم ، از اين موجودات هيچ هراسي نداشته باشيد و حامال. 

شناسيد ، براي خود خطري جدي  هاي فضايي بيگانه را كه به نام بشقاب پرنده و يا يوفو مي سفينه

  .تلقي نكنيد 

اند توجهي نداشته و  كه ديدهاند ، به آنچه  هاي مختلف شاهد يوفوها بوده هايي كه در طول زمان انسان

تمايز دو نوع يوفو از . باشند  يوفوها به دو نوع مي حال آنكه. اند  تنها از بروز حادثة رؤيت خود حرف زده

تر  نوع نخست از يوفوها از دنيايي بسيار دور كه خيلي تكامل يافته. همديگر بسيار ساده و راحت است 

اي در نزديكي زمين  نوع ديگر آن از سياره. كنند  باشند ، به زمين مسافرت مي از همة موجودات مي

به خاطر عدم وجود انرژي  آيند ، آنهايي كه از نزديك زمين مي. رسند  حركت كرده و به زمين مي

رو اگر كسي بخواهد از آنها تصويري  كافي از ميدان مغناطيسي شديدي برخوردار نبوده و از اين

اين كار خواهد بود و تصاوير آنها در روي نگاتيو كامالً برداشته و يا فيلمي بگيرد ، به راحتي قادر به 

تهاجمي و يا اند ، از نظر  اما به خاطر اينكه آنها به قدرت انرژي نوري پي برده. وند ش مشخص مي

پوش و وسايل آنها به دليل اينكه از آلياژ خاصي  بدن. تدافعي بسي قدرتمندتر از انسان زميني هستند 

و اگر شما  رو تحت ميادين مغناطيسي قرار گرفته است و در آن آهن نيز به كار برده شده است ، از اين

اي از توانايي علمي و فني برسيد كه بتوانيد ميادين مغناطيسي نيرومندي را ايجاد نماييد كه  به درجه

هاي مغناطيسي آنها نيرومندتر باشند ، به سهولت خواهيد توانست آنها را در زمين نگهداشته  از ميدان

البته اين گروه از صاحبان . رنگ آهن است  اي و يا به رنگ آنها غالباً نقره. و بر رويشان تحقيق نماييد 

ها به روشنفكران و دانشمندان آنها مربوط  يوفو خود به دو گروه تقسيم مي گردند كه يكي از آن گروه

هاي خودشان را عملي  وظيفه دارند كارها و مأموريت شود و گروه ديگر افرادي هستند كه تنها مي

آنها به دليل اينكه نيازمند انرژي زيادي . ي منفي هستند سازند و به عبارتي در نگاه شما موجودات
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توانند در روي زمين باقي بمانند و مجبور هستند سريعاً به مبدأ خويش برگردند  باشند چندان نمي مي

گر زمين و حركات و  البته بسياري از نيروهاي ساكن در سيارات برتر كه آنها نيز دورادور نظاره. 

زيرا . كنند كه اين گروه از صاحبان يوفو وارد زمين نشوند  ، تالش مي هاي شما هستند پيشرفت

هاي مغناطيسي قرار گرفتن ، به دست  احتمال دارد آنان به خاطر ديده شدن و يا تحت تأثير ميدان

به راز آنها ، مجبور به حبس كردن آنها گرديد ها نيز براي پي بردن  ها اسير گردند و شما انسان انسان

  . پيوندد  اي به وقوع مي ن صورت جنگ ميان سيارهكه در آ

يوفوهايي كه در سيارات برتر ساكن هستند ، داراي جوانب قابل انعطاف بوده و به دليل برخورداري از 

انرژي زياد و داشتن ميدان مغناطيسي قوي و نيرومند ، قابل رؤيت براي شما نيستند و اگر آنها را به 

ده نماييد و بخواهيد از آنها تصاوير و يا فيلمي را برداريد ، موفق به اين گونه مشاه اي شبح شكل هاله

زيرا قدرت انرژي و ميدان مغناطيسي آنها چنان تأثيري بر روي فيلم و يا نگاتيو . كار نخواهيد شد 

اين گروه از يوفوها نه تنها . ماند  گذارد كه محل وجود آنها در روي فيلم سفيد و سوخته باقي مي مي

روند و حتي در زمان حضور و ورود به  ها به شمار مي اي براي انسان ندارند كه حامي انسان يچ صدمهه

غالب . هاي موجود در زمين را دارند  زمين قصد انتظام بخشيدن به برخي از مشكالت و يا ناهماهنگي

ض بگذارد ، از زندگي بشر را متالشي كرده و باعث شده كه نسل انسان رو به انقراهايي كه  بيماري

. ها براي انسان به طريقي ارائه شده است  هاي درمان بيماري طريق همين موجودات از بين رفته و راه

از نظر جغرافيايي و يا اقليمي بروز كرده ، بوسيلة همين يوفوها راه هايي كه در زمين  اغلب نابساماني

  . هستند لذا اين نوع يوفوها حاميان شما . حل يافته و رفع شده است 

شما در زمان مشاهدة . شوند  البته بايد توضيح دهم كه يوفوهاي نامبرده نيز به چند گروه تقسيم مي

يوفوها به آنچه كه بايد توجه داشته باشيد ، توجه نكرده و تنها صورت ظاهري موضوع را بررسي 

ع از سوي آنان قابل آنها را موجوداتي عجيب و خطرناك دانسته و تفكرات شما كه در واق. كنيد  مي

گيرد ، لذا آنها نيز  شناسايي است و چون روح آنها به طرق مختلفي با روح شما در ارتباط قرار مي

دهند ، مادامي كه شما آمادگي پذيرش آنها را نداريد ، به طور آشكار و دوستانه با شما  ترجيح مي
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اي از علم برسيد كه بتوانيد مثل آنها  هروزي كه شما به درج. رابطه برقرار ننمايند و يا ظاهر نشوند 

چيزهايي را ايجاد نماييد ، آن زمان شايد موجوديت آنها برايتان چندان دشوار نباشد و آنها نيز به 

هاي بشري  متأسفانه همه چيز را براساس مقياس. راحتي و اطمينان خاطر به شما نزديك شوند 

  . شود  از همين قضيه ناشي ميسنجيد و مشكالت شما در برخورد با واقعيات  مي

به اعداد . هاي موجود در علم حقيقي توجه داشته باشيد  همانطور كه قبالً نيز گفتم به مهرها و سيستم

و ارقام اهميت بدهيد و بوسيلة آنها قادر خواهيد بود به راحتي با آنها رابطه برقرار كرده و حتي زمينة 

كه از هايي  هاي ذهني و سيگنال تند كه به وسيلة تجزيه كنندهآنها قادر هس.  يدگفتمان را فراهم آور

گردد ، تشخبص دهند  شود و ذهنيت شما به كلمه تبديل مي طريق سيستم عصبي شما رد و بدل مي

از . هاي شما را درك نمايند و يا با زبان شما حرف بزنند ، ولي شما قادر به اينكار نخواهيد بود  و حرف

تري نيز نداريد كه بتوانيد به واسطة آن با سرنشينان يوفوها رابطه برقرار نماييد  طرفي تكنيك پيشرفته

، ولي از طريق ارقام و اعداد به سهولت خواهيد توانست پيام خودتان را به آنها برسانيد و بدون اينكه از 

  . اي بهره ببريد ، خواستة خويش را به آنها برسانيد  وسيله

هاي فلكي تغييرات عددي كه اتفاق  سعي نماييد در برج. ي داشته باشيد توجه زياد 1و  0به دو عدد 

زماني كه . افتد را كشف كنيد و آنها را واسطه قرار داده و زبان ساكنان ديگر سيارات را بياموزيد  مي

هاي ديگر نيز  شود و يا ماه هاي فلكي جوزا در حلول به ماه بعدي خود دچار كسري يك روزه مي برج

، زمينة بسياري از تغييرات شوند ، در اين كسري و تغيير و تحول  سال دچار اين حادثه ميدر طول 

در اين تغييرات . آورند  هاي مختلف موجود در كائنات و به ويژه زمين فراهم مي انرژيكي را در پديده

د ، به اگر انرژي در حال جريان و متحول را بيابيد و از طريق آن اندازة رقمي آن را تشخيص دهي

شايد اين مطلب . واسطة آن رقم پيام خويش را به خوبي خواهيد توانست كه به يوفوها انتقال دهيد 
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خواهيد ولي واقعيت اين است و يقين دارم كه در آينده كشف . اكنون براي شما قابل هضم نباشد 

  1.كرد

يوفوها در ميان . يان دارم توانم اطالعاتي را براي شما ب در رابطه با يوفوها و مكان عزيمت آنها مي

سيارة شما و مشتري در حال رفت و آمد هستند و هيچكدام از آنها قصد صدمه رساندن به شما را 

نداشته و باور داشته باشيد كه نخستين تبريك گويندگان پيشرفت علمي و فني شما همين صاحبان 

ستند ، لذا در زماني بسيار آني يوفوها به دليل اينكه داراي سرعتي بس زياد ه. يوفو خواهند بود 

آنها هيچگاه خود را مقيد به مسير حركتي نكرده و هر جايي كه انرژي . شما بگذرند توانند از جو  مي

آنها قادر . شوند  الزم را بتوانند به سهولت دريافت نمايند ، در آن مسير حركت كرده و وارد زمين مي

ايد  اي از پيشرفت ژنتيكي رسيده اكنون شما به درجه.  هستند انسان را با شرايط خودشان وفق دهند

كه قادر هستيد همين كار را انجام دهيد و با ايجاد تغييرات ژنتيكي به تقسيمات غير عادي سلولي 

بر اين فكر هستند كه آنان هميشه . البته اقدامات شما در سطح ابتدايي خود قرار دارد . روي بياوريد 

 
فضايي ناسا به نام  -يكي از دانشمندان علوم ارتباطات سازمان هوا 1و  0در رابطه با ارسال پيام به وسيلة دو عدد  -  ١

اين شكل را به صورت . پروفسور دكتر جيمز كورنر ، چارتي را به عنوان نمونه ايجاد كرد كه شكل انسان را داشت 
سيم كرد و حتي جنسيت دو گونة انسان يعني نر و مادگي آن را نيز ايجاد نمود كه در پرواز سفينة عددهاي مذكور تر

فضايي ويجر به فضا فرستاده شد تا به وسيلة سيگنال هاي تعريف شده ، همان اعداد و ارقام در فضا پخش شوند و اگر 
سال ادامة مسير در  7متأسفانه اين سفينه پس از . موجوداتي با شعور وجود دارند ، آنها را دريافت كرده و پاسخ دهند 

هاي راديويي به صورت عالمت باز ماند و يا اينكه  كائنات و گذر از كنار سيارات مختلف به داليل نامعلومي از ارسال پيام
اما در حال حاضر . ها نيافت و در نتيجه هيچ اطالعات دقيقي حاصل نشد  نيروي الزم را براي كاركرد سيستم

اند كه بار  هاي اساطيري كتاب مقدس ماهاباراتا به اين فكر افتاده دانشمندان آمريكايي و حتي هندي با تكيه بر داده
فضايي كه قرار است از سوي ناسا ايجاد و به فضا پرتاب  ترين سفينة كرده و در پيشرفتهديگر همان سيستم را ايجاد 

هاي فضايي  هاي فضايي و حتي سفينه ستگاهيبا تمام اين اوصاف بيشتر ا.  وده و نتيجة الزم را بگيرندمگردد ، جايگزين ن
نمايند كه هنوز معنا و مفهوم  هايي عجيب را دريافت مي نمايند كه گاهگاهي سيگنال موجود در اطراف زمين اعالم مي

برخي . بدأ ارسال آنهاست ها به قدري قوي است كه حاكي از دور بودن م طول موج سيگنال. اند دريابند  آن را نتوانسته
در هر حال علم بشر . ها حاصل تغييرات انرژي و مغناطيسي سيارات يا اجرام آسماني هستند  ادعا دارند كه اين پيام

براي كسب اطالعات بيشتر در اين . اي نرسيده است كه بتواند تمام اين اسرار را تبيين و تشريح نمايد  زميني به مرحله
تهران  -نوشتة اريك فون دنيكن ، ترجمة قدير گلكاريان ، نشر علمي» بازگشت خدايان«كتاب  توانيد به زمينه مي

 مترجم. / مراجعه نماييد 
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زميني چنان نابغه هاي باور نكردني ايجاد نمايند كه بتواند راه سريع تغييرات و بتوانند از ميان انسان 

  . تكامل را بپيمايد 

شايد بپرسيد كه . خواهم سخن به ميان بياورم  مي 11:11موضوع ديگر اينكه من از تحولي ديگر به نام 

. و مفهوم خاص است اين عدد نشانگر د. اين عدد چه مفهومي دارد ؟ اين عدد معناي آشكاري دارد 

سال طول خواهد كشيد تا من در ميان  11دهد و  را نشان مي 1992ژانوية  11نخست اينكه تاريخ 

اين عدد تمثيل . هاي خطر و فروپاشي نظام انساني از بين برود  شما به راهنمايي بپردازم تا زمينه

كرده و با شما ارتباط برقرار زيرا من به تصميم خود به زمين مراجعت ن. انرژي كريوني است كنندة 

قبل از اينكه من به زمين بيايم  و با شما رابطه برقرار نمايم ، نقشه و طرح عزيمت من بر . ام  ننموده

همانگونه كه . اساس نياز از سوي مبدأ انرژي ترسيم شده و مأموريت يافتم كه به اين سياره بيايم 

چون من نام و . شناسيد  شما اكنون به آن نام ميابتداي امر گفتم نام من همان كريون نيست كه 

جهت شما آشنا نوع انرژي من براي اينكه . باشم  ها مي نشاني ندارم و انرژي هستم و در خدمت انسان

بوده باشد ، به صورت عدد نگاشته شده و هر عدد نيز براساس حروف الفباي شما شكل گرفته كه به 

كريون  –. رابطه در فصل نخست اطالعات الزم داده شده است  در اين –. صورت كريون در آمده است 

. است  11زيرا اين نام ارتعاشي از انرژي عدد . شود  تر تلفظ مي نامي است كه در زبان شما بسيار راحت

حال . كريون ديگر نيز با همين انرژي قابل شناسايي هستند  8اين موضوع تنها به من ارتباط ندارد و 

اگر . كنم  ت انرژي صوتي خودم را برايتان مشخص نمايم ، به نام مديوم هايم اشاره ميبراي اينكه قدر

نفرشان را برايتان نام بردم و  8باشند و  نفر مي 9دومين حرف نام مديوم هاي خود را كه به غير از شما 

" iiieeaaahh"در كنار همديگر قرار بدهيد ، مجموعة صداي  يكي از آنها در كشور خاورميانه است ، 

تواند خاتمه پيدا  صدا نمي در صورت ادا شدن و آناً با يك حرف بي اين صداها مسلماً. شود  ايجاد مي

" uummmm" و يا" nnnnnnn"انداز بايد از حرف  براي خاتمه دادن به اين صداي طنين. بكند 

انرژي نام مرا ثابت  صداي آخر طنين صداي مرا و نيرو و تركيب اين صداها و حرف بي. استفاده بكنيد 

از طرفي اگر اين حروف را نيز از نظر ارزش رقمي در كنار هم قرار . مي كند و اين همان كريون است 
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افرادي كه تا به امروز اطالعات داده شده از طرف . شود كه نام من است  ايجاد مي 11بدهيد ، باز عدد 

اند ، يقين دارند كه من در  رده و جمع نمودههايي كه از طريق وي دريافت ك كريون را خوانده و شماره

ها  شوند به روي زمين و ميان انسان ختم مي 1،  1،  1،  9،  8،  9كه عدد يكان آن به سال هايي 

ها كه عدد  اگر به همين منوال زمان دور شدن مرا از زمين و انسان. است  11اين همان عدد . ام  آمده

شوند در نظـر بگيـرند ،  ختـم مـي 3،  1،  1،  2،  2،  0،  0،  2يكان آن ها بـه اعدادي همچــون 

را از هم جدا  29و اگر عدد حاصل شده ، يعني . رسند  مي 11باز به عدد ) 1+1+1+9+8+9 = 29(

در رابطه با زمان بازگشت . خواهد شد  11در آوريد و جمع كنيد ، نتيجه عدد  2+9نموده و به صورت 

حاصل همان باز   3+1+1+2+2+0+0+2=11جمع بندي مجموعة اعداد   با. (نيز اينگونه است 

مربوط به نام من و زمان اقامت و  11:11در هر حال عدد .) خواهد بود كه كريون بدان اشاره دارد 

از طرفي خطري را كه . هاي الهي است  حضورم ميان شما انسان ها براي تثبيت آرامش و ارائة داده

ها  اگر شما انسان. شود  ست به زمان پايان اقامت من در زمين مربوط ميبرايتان گوشزد كردم در

اجرا نماييد و آرامش الزم را بتوانيد با هدايتي كه از پيش تعيين شده و با توسل به قوانين الهي است ، 

هاي من نيز برايتان به نوعي ياور و حامي خواهند بود و در اين ميان  به جامعة خويش بياوريد ، داده

ام كه اطالعات اخذ شده از سوي مرا به نحوي  مديوم هايم را به اين امر مجبور ساخته و موظف نموده

  . ها از خطري كه برايشان در كمين نشسته است ، مصون بمانند  به اطالع عموم برسانند تا انسان

ح شرور گيري است ، از سوي تعدادي از انسان ها با رو خطري كه برايتان در شرف تكوين و شكل

آنها به قدرت اعداد آگاهي دارند و حتي با استفاده از آن و نيروي . طراحي و زمينه سازي شده است 

 11:11آنها نيز به عدد . اند  نهفته در آنها به طراحي نقشه هاي خطرناك و شوم خود پرداخته

ها خواهند  انهاي اجتماعي انس به تخريب بنيان 11درست در يازدهمين روز از سال . اند  رسيده

هاي  اگر اين گروه به خواسته. هوشيار و آگاه باشيد تا اين افراد را از كارشان منع نماييد . پرداخت 

ها را فراهم خواهند  هاي اجتماعي انسان بسياري از ناماليمات و دشواريشيطاني خويش برسند ، زمينة 

روع خواهد شد و حس انتقام و ادامة اي قتل عام بزرگي در روي زمين ش با بروز چنين حادثه. آورد 
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خواهي و خونخواهي به جنگي خانمان سوز بدل خواهد شد و از امروز از بين رفتن يك سوم نسل  حق

  1.دهم  بشر را به شما خبر مي

اين را نيز عالوه كنم كه طرفداران شيطان با . اين خبر را به ياد داشته باشيد و به اطالع عموم برسانيد 

ختي كه از آيات الهي در كتب مختلف ديني دارند و رمز و رازهايي كه از اسماء حسني و توجه به شنا

كالم خاص خداوند كه در انجيل ، تورات و قرآن آمده است ، اطالع دارند و همچنين با وقوف به قدرت 

هند زد و انرژي موجود در اين اعداد اسرارآميز ، به قدر يقين در آينده نيز دست به كارهاي شومي خوا

ام و اين جلسه را كه  تان حاضر شده ها را به اين امر واقف نمايم در ميان من براي اينكه شما انسان 2.

تا هيچ ترديدي نسبت به هاي مديوم خود به طور زنده برگزار نمودم  براي آشنايي شما و اثبات گفته

 
 2002سپتامبر  11براي دور شدن از زمين بيان داشته است در نظر بگيريم به تاريخ اگر تاريخي را كه كريون  - 1

ر حضور خودش را براي مديوم نوشتاري آشكار كرده و زمان براي نخستين با 11/9/1991او در تاريخ . رسيم  مي
اين همان . مصادف مي گردد  11/9/2002سال تمام اعالم كرده است كه با تاريخ  11بازگشت خويش را با پايان يافتن 

ر سپتامبر به وقوع پيوست و برج هاي دوقلوي مركز تجاري آمريكا د 11تاريخي است كه حادثة شوم و فتنه برانگيز 
كه متعاقب آن  بود ، به وسيلة گروه تروريستي اسامه بن الدن منفجر گرديد 11شهر نيويورك كه باز تمثيلي از عدد 

اي به دست آمريكا و ديگر  جنگ افغانستان و قتل و كشتار هزاران انسان بي گناه به وقوع پيوست و به دنبالش بهانه
بايستي كشورهاي تروريست از بين بروند كه احتمال الملل  يسم بينعوامل سياسي جهان افتاد كه براي مبارزه با ترور

بندي ملي و نژادي ميان  وقوع جنگ خونين عراق با آمريكا در شرف تكوين است به قدر يقين با بروز چنين جنگي جناح
ن دين اسالم با اي ميا ها پديد خواهد آمد و چه بسا به دليل اعتقادات ديني ، تضاد دشمنانه و خصمانه اعراب و غربي

پذير بودن دوام خود دست به خطاهاي بزرگي از جمله خسارت زدن و  مسيحيت نيز پديد آيد و عراق با توجه به پايان
قحطي ، بيماري ،  اي و به دنبال آن بمباران كشورهاي حامي آمريكا بزند كه از قبل چنين برخوردي جنگ هاي منطقه

  مترجم./گردد  آشكار... نابساماني هاي اقتصادي و 
 
برانگيز خود با استناد به قرآن اعالم داشت كه كارشان  در اين خصوص گروه القاعده نيز پس از عمل زشت و آشوب - 2

اي پيش  اي را در قرآن داده بوده است و شرايط به گونه و خداوند خبر چنين واقعهبه عنوان عمل و تصميم انساني نبوده 
دارد كه  قرآن اعالم مي 2001و آية  11و جزء ) توبه( 9انها با استناد به سورة . رسيد  آمد كه حقانيت الهي به اثبات

آيا كسي كه بنياد خود را بر پاية تقوي و : (يعني » ... افمن اسس بنيانه «:همان سوره مي فرمايد  109خداوند در آية 
ريزي  اي كه مشرف به سقوط پي رتگاه و درهخشنودي خداوند بنا نهاده ، بهتر است يا كسي كه بناي خود را بر لب پ

اعالم  11/9/2001بن الدن بعد از حادثة . ) كند  افتد ؟ خدا ظالمان را هدايت نمي نمايد كه با آن به آتش دوزخ فرو مي
با اين موضوع در . دادن به ظالمان محقق شد و آن را از قرآن استناد كرده است نمود كه حادثة انفجار براي عقوبت 

هايي با روح شيطاني همچون بن الدن و مشابه آنها از آيات و كتب الهي و رمز و راز آنها به  يابيم كه به راستي انسان يم
برند كه ،  را در قربانگاه نيات شوم خود از بين مي) انسان(صورت منفي استفاده كرده و نه تنها عزيزترين مخلوقات الهي 

هايي را به نهايت آشكار  نمايند كه خداوند كيد و مكر چنين انسان در ظاهر لوث مي دين و احكام و اسرار خداوند را نيز
 مترجم/ » .خير الماكرين... وا.. و مكرو مكرا«: زيرا خود فرموده است . كرده و رسوا خواهد كرد 
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خوانيد واقعيت  بينيد و مي ضر ميهاي او نداشته باشيد و يقين بدانيد كه آنچه را كه در حال حا نوشته

هاي من و اطالعاتي را كه در  اگر شما به گفته 1.هايم به وقوع خواهند پيوست  محض بوده و گفته

ها ابالغ خواهم كرد ، توجه داشته باشيد ، مسلم بدانيد كه  آينده به واسطة مديوم به شما انسان

اين را به . طرفداران شيطان خواهيد داشت هاي  آمادگي الزم را براي خنثي كردن حركت و خواسته

. هاي خود خواهند بود  خاطر بسپاريد كه ارواح شرور طرفداران شيطان هميشه در صدد اجراي خواسته

هايم در اقصي نقاط جهان برايتان صادقانه و بدون هيچ چشم داشتي  پس بيدار باشيد و به آنچه مديوم

  . ماييد دارند ، توجه ن و يا توقع خاصي بيان مي

توصيه و پند من به شما . دارم  آيم ، توصيه و نصيحت خودم را بيان مي حاال در شرايطي كه پايين مي

ارزش را به طور كذايي به اغراق بزرگ نكنيد و چيزهايي كه  ها اين است كه اهميت چيزهاي بي انسان

هميشه در . در تضاد نباشيد  ارزش چنداني ندارند را براي خود مهم جلوه ندهيد و بر رويش با يكديگر

ها و رفتار يكديگر را با عينك بدبيني معنا نكرده و  بيني بنگريد و گفته نگاه نخست همديگر را با خوش

نداشته و در عشق ورزيدن و ياري كردن انتظار متقابلي يه همديگر عشق بورزيد . تشريح ننماييد 

براي ديگران نيز بيان داريد و بگذاريد آنها نيز از آن  دانيد ، آشكارا آنچه را كه شايستة خود مي. باشيد 

. تان را ماالمال از مهر و دوستي نماييد  چشمان خودتان را آكنده از عشق و قلب. بهره بگيرند موهبت 

بدون اينكه كسي از شما طلب . هاي انرژي بدنيتي و بدبيني را ندهيد  به مغز اجازة نوسان فركانس

  . رساندن پيشگام باشيد ياري كند ، در ياري 

  

  

  

 
ت كه هنوز از از سوي ناشر به چاپ رسيده اس 1999نوشته شده و اصل كتاب در سال  1992اين نوشته ها در سال  - 1

دادند و چنان واقعة شومي كه  اي كاش همگان در آن تاريخ به اين پيشگويي اهميت مي. سپتامبر خبري نبود  11واقعة 
اين اثر به خاطر همين حادثه و . پيوست  رود سرنوشت انسان ها را به تغييري ناخواسته هدايت كند ، به وقوع نمي مي

سپتامبر نظر هر كسي را به خود جلب كرد و اكنون به عنوان كتابي مهم در  11ة حقانيت پيشگويي كريون بعد از حادث
 مترجم. / جهان مطرح شده است 
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تان حاكم  هر روز به دعا و نيايش بپردازيد و عشق الهي را در قلب
ترين دوست و كامل  خداوند را نزديك ترين حبيب و صادق. نماييد 

ترين ياور بدانيد و در هر شرايطي حتي بدون مراسم دعا و نيايش او را 
نرژي و مركز محبت و او منشأ ا. به ياد بياوريد و با او سخن بگوييد 

يك گام با عشق به سويش حركت كنيد ، هزار گام به . عشق است 
در اصل او از شما دور نيست ، تنها كافي . كند  سوي شما حركت مي

تان به عنوان پند و  به آنچه براي. است كه شما با ديدة دل او را ببينيد 
كلي در زندگي يقين بدانيد كه هيچ مش. اندرز نهايي گفتم ، توجه كنيد 

دنيوي و اخروي نداشته و راه تكامل شما بدون هر نوع مانعي به سرعت 
  .ادامه خواهد يافت و اين سعادت شماست 

  

تان را با عشق و مهرورزي بدرود گفته و از شما  همه. من كريون ، خادم شما از انرژي خدمت هستم 

  . شوم  دور مي
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  قسمت چهارم
  ؤاالت مهمپاسخ به س
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  جلساتي با كريون

  پاسخ کريون به سؤاالت مهم و مشخص: قسمت چهارم 

  

نفر كه تماماً از اعضاي متافيزيك و  14، جلسة ديگري با اشتراك حدود سه ماه بعد ازجلسة زنده 

خودشان در محل سالن اجتماعات دانشكدة كارشناسان امر بودند ، براي دريافت برخي از سؤاالت 

و علوم نظري دانشگاه كاليفرنيا تشكيل گرديد كه در اين جلسه حاظران شركت كننده سؤاالت فلسفه 

با توجه به اينكه . از كريون پرسيده شوند خودشان را به طور فهرست آماده نمودند تا در هنگام رابطه 

ن ميان به بسياري از سؤاالت مشابه هم بودند و تمامي آنها از كريون پرسيده شدند ، ولي من در اي

جنبة عمومي داشته و براي همگان مطرح بوده است ، انتخاب نموده و در اينجا ذكر   سؤاالتي كه

البته شايد برخي از اين سؤاالت براي تعدادي از شما خوانندگان گرامي چندان مهم جلوه . نمايم  مي

براي ما دادند ، از  هايي را كه كريون نكرده و جذابيت خاصي نداشته باشد ، اما يقين دارم پاسخ

  :وه سؤاالت مطروحه به شرح زير بودند گر. بسياري لحاظ حائز اهميت است 

باشيد  اگر داراي اگاهي  و اطالعاتي دراين زمينه ميها اطالعي داريد ؟  آيا از نقشة سياه هوپي - 1

 . ، نظرتان را  براي ما بيان داريد 

هاي زيادي كشته  دد ، آيا الزم است انسانبراي اينكه توازن و تعادل در سيارة زمين حفظ گر - 2

اري از ارتباطات در بسي RAبرخي از ارواح  و روح متعالي مربوط به شوند ؟ با توجه به اينكه 

اند كه بشر براي تكامل خود به بقا و طول عمر خويش  شان اعالم داشته هاي خود با مديوم

ر توازن ميان طبيعت و خود را از شوند كه بش از طرفي همين كشفيات باعث مي. افزايد  مي

شود كه عنداللزوم تعداد  ها و يا حوادث روبرو مي بين برده و در نتيجه با بسياري از بيماري
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به طور مثال براي . روند تا زمينة تعادل در روي زمين برقرار شود  از بين ميها  زيادي از انسان

هاي زيادي را  عم از طاعون و وبا انسانهايي ا گذر از مرحلة دوم تكامل به مرحلة سوم بيماري

هاي اول و دوم جهاني را پديد آورد و بسياري  از بين برد و يا بشر خود با دست خويش جنگ

هاي آخر تكامل سوم هستيم و بايستي به مرحلة  ها كشته شدند و اكنون كه در سال از انسان

كند ،  كند ؟ اگر تهديد مي يد ميهايي انسان را تهد برويم ، آيا باز هم چنين ناگواريچهارم 

لة سوم به چهارم براي ايجاد تعادل حتوان بيماري مهلك ايدز را ماحصل دوران عبور از مر مي

 به شمار آورد ؟

هاي منتخب نر  انسان در حال حاضر دست به تغييرات ژنتيكي زده و حتي با كاشت كروموزوم - 3

آيا . بدل و باب ميل خود ايجاد نمايد هاي  در درون تخمك ماده ، قادر شده است كه انسان

اي خواهد شد كه در آن به  ايجاد انساني به رنگ نقره هتوان باور كرد كه روزي انسان قادر ب مي

اي ، تماماً  غير از حس اطاعت چيز ديگري نباشد و يا موجودي باشد كه برخالف انسان نقره

 انساني با احساس و نيك باشد ؟

اتي كه شما كرده ايد و يا اخبار  و رواياتي كه در كتب مختلف ديني اگر روزي بر حسب اظهار - 4

آمده است و مقرر است كه سياره ي زمين روزي از هم متالشي خواهد شد و در اثر يافتن 

مدار خاصي باز به حياتش ادامه خواهد داد ، آيا باز هم مداراتي در اطراف زمين وجود خواهند 

 دارات چندين درجه و تا چه مدتي را شامل خواهند شد ؟داشت ؟ اگر خواهند بود ، اين م

 نكته ي اصلي براي هر فرد در زندگي به نظر شما چه مي تواند باشد ؟ - 5

با توجه به اينكه ثبات و امنيت و بهروزي جامعه با تلفيق اصالت فرد  و جامعه  مقدور  - 6

جامعه سازي خويش  گردد ، هر انسان عالوه بر خودسازي ، چه اقداماتي مي تواند براي مي

 انجام دهد ؟

آيا مي توانيد تمريناتي را براي ما توصيه كرده و توضيح دهيد كه بتوانيم بر اساس آن قدرت  - 7

 فكري خويش را تقويت نموده و بصيرت الزم را بيابيم ؟



١١٩ 
 

اي از انسان  توان نمونه اگر اتحاد و همبستگي ، مظهر جاودانه ي عشق و دوستي است ، آيا مي - 8

 اند ؟ ها را نام برد و شناخت كه در اين راستا تالش كرده و يا ظاهر شده نيا انسا

  

  

زيرا اين . توانيد منظور پرسشگر را بفهميد  ميكنيد ، به سهولت  زماني كه به اين سؤاالت نگاه مي

ين اما در پاسخ به ا. اند  سؤاالت تماماً بر پاية قواعد و اصول دستوري و زباني شما تنظيم و مطرح شده

ها و يا جمالتي مواجه گرديد كه درك آنها برايتان چندان قابل  سؤاالت ممكن است با برخي از واژه

كنم كه نكات نامفهوم را  در هر صورت براي درك موضوع از همين حاال توصيه مي. تفهيم نباشند 

  . چندين بار براي خودتان مرور كنيد تا جان كالم را از آن دريابيد 

ده ، گرچه پس از افشاء شدن از سوي پليس ايالتي اياالت متحدة آمريكا چندي سؤاالت مطرح ش

مختوم و مكتوم باقي ماند ولي با توجه به اينكه در اين ارتباط و بيان مطالب هيچ نفع سياسي و يا 

نيز در برخي از جلسات حضور  FBIشخصي خاصي وجود نداشت و حتي عواملي از پليس و حتي 

يد كه اين مطالب واقعيت محض بوده و اطالعات اخذ شده از كريون واقعي يافتند ، مشخص گرد

هاي كريون در رابطه با سؤاالت مطرح شده  حال به ترتيب براي درك موضوع به پاسخ. هستند 

  :پردازيم  مي

اين . هاست  ايد ناشي از احساس ترس و واهمة شما انسان سؤالي كه مطرح كرده:  1پاسخ سؤال 

. يدن به حقيقت ندارد ، بلكه آكنده از احساس حسادت و چيرگي بر ديگري است سؤال جنبة رس

  . توان اين سؤال شما را به نوعي تنقيد به حساب آورد  مي

من عليرغم تمام اينها سعي خواهم كرد كه به سؤاالت ! هاي دوست داشتني  موجودات عزيز و انسان

ولي قبل از اين بايد برايم . دانيد برسيد  كه نمي زيرا شما حق داريد كه به آنچه. شما پاسخ بگويم 

ات و ارتعاشات روشن كنيد كه چرا اين سؤال را انتخاب كرديد ؟ با توجه به اينكه من از برخي روحي

  .نمايم  توانم بخوانم ، ولي باز حق انتخاب را به خودتان واگذار مي آن ذهنيت شما را مي
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اي  نظر صميمانه م هماهنگ بوده و اشتراك و اتفاقي جهات با همامي حاضران از بسياردر جلسة زنده ت

خواهيد به نتايجي برسيد ولي در  اما شما حاضران در اين جلسه عليرغم اينكه مي. ميانشان حاكم بود 

شما . حتي به سؤاالت همديگر ترديد داريد . ايد حاكم سازيد  تي را نتوانستهميان خود هيچ صميمي

حال آنكه اين سفري جاودانه و بسيار . دانيد  اي شوم و پايان هر چيز مي حادثههنوز مرگ را بسان 

هايي را كه مثل شما در درگاه خداوند عزيز و  همين ترس از مرگ باعث شده كه انسان. شيرين است 

مادامي . دوست داشتني هستند ، به چشم دشمن و يا مظهر خطر دانسته و چنين سؤاالتي را بكنيد 

اي از تكامل خود واقعي و حقيقي ندانيد و مثل بزرگ شدن  نپذيريد و آن را به مانند مرحله كه مرگ را

و رشد خود تصور نكنيد ، از همه چيز ترسيده و همين ترس نيز منجر به ارتكاب شما به اعمال 

  . نادرست و رفتارهاي نابخردانه خواهد شد 

... پوست و  پوست ، سفيد پوست ، زرد پوست ، سرخ تان اعم از سياه بايد اين را بدانيد كه زندگي همه

هيچكس بر . باشد  يكسان بوده و ارزش و منزلت همگان در ديدگاه خداوند و ما يكسان و همسان مي

آن كسي براي ما محترم و برتر از ديگران است كه بتواند راه تكامل خودش را به . ديگري برتري ندارد 

آنكه در امانتداري صادق باشد ، بر ديگران . تر برسد  حبت سريعخوبي طي كند و به مبدأ انرژي و م

شما بجاي آنكه ترس را بر خود حاكم نماييد ، بذرهاي احساس پاك را در قلب . ت دارد ارجحي

آنها نيز . سرخپوستان هوپي ناشي از احساسات و تصورات و اعتقادات آنهاست  ةنقش .همديگر بكاريد 

طول تاريخ فرستادگان و ارواح برتري با آنها رابطه برقرار كرده و خبر بروز و واقعيت را دريافته و در 

اما اينكه اين روز مي تواند به دست انسان سريع تر حادث شود يا نه ، . وقوع روز سخت را داده است 

بشر زميني راه تكاملش را خواه ناخواه طي . امري است كه نمي توان به آن با ديدة يقين نگريست 

. در اين رهگذر مشكالتي از سوي خود و يا عوامل جانبي عارض خواهند شد . كند و خواهد كرد  مي

ولي اين مشكالت نمي تواند دليل بر اين باشد كه حادثه اي زود انجام خواهد گرفت يا نه ؟ و ما 



١٢١ 
 

ناشي از ها   هوپي ةال شما در رابطه با نقشؤلذا س 1.تر حادث نماييم  موظفيم كه آن مرحله را سريع

ها را تقويت بخشيد  ترس شماست كه اين ترس موردي ندارد و بايد به نحوي ايمان و اعتقادات انسان

 انرژي صراحتًا أرا من كريون ، خادم شما و از منشاين پيام . تا حاكميت روح شيطاني مقدور نشود 

هر اندازه با عشق و  پيروي از احكام الهي است  و ةدارم كه سعادت و بهروزي شما در ساي بيان مي

اي  تان رسوخ نيافته و هيچ حادثه محبت گرايش به خداوند را تقويت بخشيد ، ارواح شيطاني در ميان

  .پديد نخواهد آمد 

  

شما بايد بگويم كه دليل قتل عام بشر در طول تاريخ به دليل رابطه با سؤال در :   2پاسخ سؤال 

انسان هر آنچه  .باشد  سب از او از آنچه بدست آورده بوده ، ميگيري نامنا او و بهره ةهاي ناشيان موفقيت

را كه كشف و يا اختراع نموده است ، آن را محدود به منطقه و يا قشر خاصي كرده و اين انحصار 

. طلبي زمينة گسستگي اتحاد انساني را فراهم آورده و دنياي انساني را با خطراتي مواجه كرده است 

هاي برداشته شده ، تنها  ها بنگريد ، در راستاي تمامي گام هاي علمي و فني انسان اگر به نتايج توسعه

  !برخورداري و چيرگي داشتن : وري از امكانات جديد مطرح بوده است  بهرهپيشتازان  يك هدف براي

 
شان رفته است و هر سال با  با توجه به اينكه سرخپوستان قبيلة هوپي اعتقاد بر اين دارند كه الهة خورشيد از ميان - 1

ها چنان ظلم و  نگرد و انتظار دارد كه انسان  د بر زمين با نگراني ميمارس است ، الهة خورشي 21با  كه مصادف بروز بهار
جور را بر زمين و زمينيان حاكم سازند كه سرانجام الهة خورشيد مأموريت عزيمت به زمين را بگيرد و باز با قتل عام و 

كه در ميان قبايل سرخپوست اين عقيده با توجه به اين. نابودي تبهكاران ، صلح و آرامش را در زمين برقرار نمايند 
هاست ، بيشتر رواج يافته و حتي ساكنان كشور كلمبيا كه از نوادگان  جنوب و آمريكاي مركزي كه مركز اقامت هوپي

اعتنا دانسته و اعتقاد دارند  هاي اجتماعي خويشتن را بي ناماليمات و نابسامانيقبيلة هوپي هستند ، در برابر بروز هر نوع 
متأسفانه اين اعتقاد در . فسق و فجور و ظلم و ستم بيشتر شود ، الهة خورشيد زودتر به زمين خواهد آمد كه هر اندازه 

در سالهاي اخير گروهي از مسلمانان ميان برخي از پيروان اديان مسيحي ، مسلمان نيز به نوعي متظاهر شده است و 
) عج(هي را در روي زمين اشاعه دهيم ، حضرت مهدي اند كه اگر فساد و تبا شيعه به نام حجتيه به اين باور رسيده

حال آنكه اشاعة فساد و تباهي به نوعي قيام در برابر خواستة خداوند است . زودتر مأموريت يافته و ظهور خواهد كرد 
ايي ه اي طلبيده و سفارش كرده است و هميشه انسان را به واسطه ها را در هر زمينه كه او تنها تعالي و تكامل انسان

توانند ثبات و امنيت اجتماعي را ايجاد نمايند كه اين تنها راه سعادت بشري  آگاه ساخته كه با آگاهي و كسب عرفان مي
 مترجم. / است 
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در ابتداي امر كارهاي انجام شده حالت گرچه . اين دو عامل بسيار خطرناكي در زندگي بشريت است 

گيري از آنها  راه صحيح به گم  م با نيت خوبي را همراه داشته است ، ولي در جريان بهرهأت و توقداس

به طور مثال اگر همين تغييرات ژنتيكي را كه در سالهاي اخير شروع . گشتگي منتهي شده است 

ياري از توانيد به بس آن مي ةايد ، در نظر بگيريد ، كار بسيار مثبت و بزرگي است كه در ساي كرده

بينيم  هاي رسيدن به تعالي جسمي و روحي بشريت را هموار سازيد ، اما مي ها دست يافته و راه نايافته

كه برخي از پيشگامان چنين علمي در ميان شما به نوعي از آن سوءاستفاده كرده و با تغييرات ژنتيكي 

هايي را بوجود بياورند كه  ن انسانگيري از امكاناتي هستند كه بتوانند از طريق آ درصدد يافتن و بهره

اين گروه از پيشگامان براي بشريت خطرناك هستند و داراي روح . هايشان باشند  هميشه تابع خواسته

قبل بيان داشتم شما از موجودات داراي شعور و  ةسات زندلهمانگونه كه در ج . باشند ميشيطاني 

ند ، ترسيده ايد ، حال آنكه براي صدمه زدن به روي استعداد زياد كه از سيارات ديگر به سويتان مي آي

ترين موجودات براي شما همانا موجوداتي هستند كه از ميان خود شما  خطرناك. كنند  زمين سفر نمي

  !شما از اين نوع موجودات بترسيد و نه از يوفوها . بوده و مشابه شما هستند 

. ي و استعدادهاي بالقوه بسي از شما فراتر هستند البته بايد بگويم كه صاحبان يوفوها كه از نظر هوش

اند ، آن را شناخته و درصدد  آنان راهي را كه انتخاب كرده. شوند  آنان ديگر دچار خطا و اشتباه نمي

رسيدن به اهداف غايي خويش هستند و هر مانعي در برابر راهشان قرار گيرد ، آن را از بين خواهند 

و عام و ظلم نيست ، بلكه انتخابي است كه انسان براي خويش برگزيده است اين كشتار و يا قتل . برد 

درست و نادرست از امكانات چيست ؟ و اگر روزي با آنها بوسيلة امكاناتي  ةدانند كه استفاد آنان مي. 

شويد ، مواجه گرديد ، آنان ماهيت شما را در خواهند يافت و در چنين  كه به تدريج صاحبش مي

م است كه ابتدا سعي خواهند كرد كه شما را هدايت نمايند ، در غير اينصورت برخوردي شرايطي مسل

شايد اين . ها منجر خواهد شد  زيادي از انسان ةايجاد خواهد شد كه به قتل عام عدسخت ميان شما 

به  تكامل سوم ةها بدانيد و تصور نماييد كه چون از مرحل اي از مراحل تكاملي انسان حادثه را مرحله

جديد هيچ  ةحال آنكه براي رسيدن به مرحل. ايد ، مجبور به پذيرش اين حادثه هستيد  چهارم پا نهاده
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ايد  نيازي به كشت و كشتار نيست و اگر در طول تاريخ خود شاهد چنين برخوردها و كشتارهايي شده

ده كنندگان از امكانات در واقع سوءاستفا. ها بوده است  انسان ةرفتارهاي  نابخردان ة، بالطبع زاييد

اند ، ولي از حيث روحي عقب مانده بوده و  موجود از نظر جسمي و يا عقلي اگر پيشرفته و متكامل بوده

پس دليل . توانستند خويشتن را سازگار نمايند  رفتند كه با شرايط  جديد نمي هايي به شمار مي انسان

  .ده است هايي منبعث از عدم سازگاريشان بو كشتار چنان انسان

. هاي مختلف اجتماعي است   آشفتگي ةحال برگرديم به موضوع اقدامات انساني كه آن نيز توليد كنند

طاعون و وبا و زماني با جنگ و خونريزي  و زمان ديگري  ةشما مطرح كرديد كه زماني انسان به وسيل

 ةآيا اين چرخ. سان از بين برود با تغييرات اقليمي و اكنون نيز امكان دارد با بروز بيماري ايدز نسل ان

اگر روزي  . نه نيست انكار ناپذير خلقت است كه بايد تحقق يابد ؟ بايد در پاسختان بگويم كه اينگو

هاي مختلفي از بين رفته است ، ناشي از كثرت بشر و افزايش ارتباطات انساني  بيماري ةانسان بوسيل

ها براي انسان آشكار نبود ، لذا  د در برخورد با بيماريها و اطالعات موجو بوده و از طرفي چون آگاهي

به عبارتي ديگر بيماري در . هاي خطرناكي قرار گرفت  چنان بيماري ةانسان در معرض نابودي بوسيل

هايي از خلقت به  اثر تكامل و دگرگوني كه در ميان مخلوقات مختلف زمين انجام پذيرفت ، بخش

چون بشر آمادگي كامل و . ايد ، متظاهر شدند  نام ويروس نهاده هاي مختلف كه شما به آنها صورت

هاي مختلف امكان شايع شدن  از طرفي رابطه. كافي در برابر اين را نداشت ، به ناچار شكست خورد 

اما اين خود تحولي . ها  از بين رفتند  اين بيماري را در ميان بشر ايجاب كرد و نسل بسياري از انسان

پيوست ، شما قادر نبوديد بر  اي بوقوع نمي يعني به عبارتي اگر چنان حادثه. شما بود  ديگر در زندگي

ها را به اين كار واداشت  بروز حادثه ، شما انسان.  هاي مقابله با آن را بيابيد  روي آن تمركز داشته و راه

  . رمان را نيز برگزيديد هاي د كه بدانيد چه بوده و چه بايد كرد كه به نهايت راه چاره را يافته و راه

شناسيد ، دقيقاً مشابه همان  در شرايط حاضر نيز كه بيماري خطرناكي كه شما آن را بان نام ايدز مي

امروزه به دليل بروز برخي از تحوالت . اي است كه قبالً در تاريخ زندگي شما اتفاق افتاده است  حادثه

ما با آنها بيگانه هستيد و اين موجودات خود اند كه ش اقليمي و زيست محيطي موجوداتي خلق شده
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، اين كنم  اگر صحبت از تغييرات مي. هاست  زا براي انسان اي از عوامل بيماري بستر بروز ايجاد مجموعه

همانگونه كه قبالً نيز اشاره كردم ، شما به امكانات و . ايد  تغييرات را باز خود شما ايجاد كرده

كنيد ولي زماني كه ندانيد تا چه ميزان بايد از آن استفاده كنيد و يا  استعدادهايي دسترسي پيدا مي

هايي در امور زندگي و عواملي كه در محيط اطراف شماست ،  چگونه بهره بگيريد ، آن زمان ناهماهنگي

بسياري از اين ناهماهنگي زايندة بسياري از اتفاقات ناگوار و از طرفي توليد كنندة . شوند  ايجاد مي

ويروس ايدز به خودي خود ايجاد . باشند  دات خطرناكي است كه براي زندگي شما زيانبار ميموجو

ي تغييرات ژنتيكي در ميان ةزماني كه اولين برنام. نشده است ، بلكه توسط خود شما ايجاد شده است 

ريقا ايجاد هايي به نام سياهپوست  در آف ها رايج گرديد و چنين تغييراتي را بر روي خون انسان انسان

آنها سعي . آزمايش گذاشتند ، تازه متوجه بعد وسيع و خطرناك اين تغييرات شدند  ةكردند و به مرحل

ها  آزمايش نمايند و از طرفي چندين خون حيواني را نيز با  داشتند به نوعي خون مصنوعي را در انسان

هاي مورد آزمايش  هاي انسان رگ اين خون جاري در ةها كردند كه در نتيج تغييراتي وارد خون انسان

هاي تحت آزمايش در معرض نابودي قرار گرفته و خون  هاي سفيد انسان پاسخ الزم را نداد و گلبول

دانستند  هنوز نمي. ها بدهد  جديد تزريق شده ، ديگر نتوانست پاسخ الزم را در ايمن سازي بدن انسان

هاي انساني غافل شدند و چون تكثير  از رابطه كه وسعت اين عمل تا به كجا ادامه خواهد يافت كه

تر از خون معمولي انسان بود ، لذا با انتقال سلولي از اين خون  هاي خوني بسي سريع چنين سلول

هاي بسياري در  بدين ترتيب انسان. ساختگي به بدن شخص سالم ، زمينه براي بيمار شدن فراهم آمد 

بيمار را به يكديگر انتقال دادند و زماني كه همان افراد داراي هاي  اثر ارتباطات جنسي و روزانه سلول

اي ندارند ،  عمل خودشان بوده است و چاره ةفتند كه بيماري تازه كشف شده ، زاييداروح شيطاني دري

حل اقدامي نكردند و تصور نمودند كه شايد نسلي  به تحقيقات خود ادامه نداده و حتي براي يافتن راه

اما شما امروز با اين بيماري روبرو . د و بدين ترتيب مشكل حل خواهد گشت منقرض خواهد ش

ها به تعداد زيادي  آن را نيابيد ، كه يقين دارم خواهيد يافت ، نسل شما انسان ةهستيد و اگر چار

تكاملي نيست ، بلكه  ةاين بيماري دليل حتمي براي تغيير و تحول در انتقال دور. منقرض خواهد شد 
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ها با يافتن دانش الزم راه درست را انتخاب نكرده و با دست خويش تكامل خودتان را  سانشما ان

جديد ايجاد خواهد شد و باور خواهيد كرد كه اگر  ةمسدود و محدود كرديد و با يافتن راه چاره  دور

ور از  ولي اين تصوري باطل و به د. كرد ، اكنون به تكامل نرسيده بوديد  اي بروز نمي چنان حادثه

   .كنم حداقل در مراحل ديگر طي تكامل دچار چنين اشتباهاتي نشويد  منطق است و توصيه مي

  

  

به اطالع ها و انرژي آنها بحث كردم و بايد  اگر خاطرتان باشد ، قبالً در رابطه با رنگ:  3پاسخ سؤال 

 البتهو . شناسيد  وح ميشما برسانم كه رنگ عصر جديد ، آبي نيلي و يا تيره خواهد بود كه به رنگ ر

ه برند كه ب بايد به اطالعتان برسانم كه در ساير سيارات موجودات تكامل يافته از اين رنگ بهره مي

گيري از آلياژهايي كه شما نيز صاحب آن هستيد ، به رنگ  دليل برخورداري از تكنيك الزم و بهره

توانيد داراي اين رنگ  هم اگر بخواهيد ، مي بدون ترديد شما. رسند  اي متمايل به آبي به نظر مي نقره

واد و غذاهايي بهره اما براي رسيدن به اين مرحله بايد به تكامل روحي مطلق رسيده و از م. باشيد 

زماني كه بتوانيد از لحاظ ژنتيكي بر روي مواد غذايي خويش . حيواني نداشته باشد  ةببريد كه جنب

مين نيازمنديهاي وجودي خود به أاهايتان خارج سازيد و بجاي تغذ ةتاثير بگذاريد و گوشت را از رد

از چيزهاي ديگري كه به وفور در طبيعت وجود دارند ، بهره ... پروتئين ، هيدرو كربن ، مواد معدني و 

خواهيد گفت كه خون جاري در بدن ما  ببريد ؛ آن زمان رنگ شما نيز به تدريج دگرگون خواهد شد و

اما بايد بدانيد كه خون تنها عاملي نيست  كه شما رنگ . يا حالت كنوني است موجب سفيدي رنگ و 

شرايط محيطي ، آب و هوا و نوع غذا باعث شده است كه رنگ كنوني را داشته باشيد . كنوني را داريد 

تر خواهد شد  تر و تيره هر اندازه از مواد گوشتي بهره ببريد و يا گوشت مصرف كنيد ، رنگ شما سرخ. 

از طرفي هر قدر گوشت مصرف نماييد ، بدن شما به همان . اي به خود خواهيد گرفت  رنگ قهوه و

ثيرات انرژيكي كه در گوشت وجود أزيرا ت. اندازه  نيازمند شده و انرژي نفساني شما بيشتر خواهد شد 

به گوشت ، دارد ، به نوعي در ميادين مغناطيسي  وجود شما تحت تاثير نهاده و پس از عادت يافتن 

از طرفي اجسام و . زيرا تعادل انرژي بدن شما با آن مقدور خواهد بود . هميشه نيازمند آن خواهيد بود 
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هاي فلكي نيز با  ثر از كواكب و صورتأثير و تأهاي راغب به گوشتخواري در ت هاي انسان بدن

  .كنند ، متفاوت است  هايي كه كمتر گوشت مصرف مي انسان

شيد كه رژيم غذايي خودتان را تغيير دهيد و به كلي از گوشت فاصله بگيريد ، نه تنها شما اگر قادر با

انرژي روحي شما بيشتر خواهد شد كه تغييرات زيادي را در ساختار وجودي خودتان نيز احساس 

الزم . بدين ترتيب با افزايش انرژي روحي در بدن شما ، رنگتان نيز دگرگون خواهد شد . خواهيد كرد 

ها كار  اي و مشابه موجودات ساير سيارات به دست شما انسان ذكر است كه ايجاد نسلي به رنگ نقره به

د  ، ناتمسفر شما و موادي كه در زمين وجود دار ةزيرا نوع مواد تشكيل دهند. مقدور و شدني نيست 

ييرات ژنتيكي البته با تغ. رنگ بدن شما را متمايل به سرخ و شرايطي كه االن داريد ، كرده است 

ها را در همان حالت نطفه تغيير دهيد و اين در يك  هاي موجود در بدن انسان توانيد رنگ دانه مي

لحظه و در يك مقطع قابل انجام نبوده و چندين مرحله و نسل بايد اين آزمايش ادامه يابد تا نسلي 

  . اي يا آبي تيره پديد آيد  جديد به رنگ نقره

ع ساخت و ايجاد انساني كه از نظر روحي كامل بوده و بسيار پاك سيرت و نيكخو اما در رابطه با موضو

اما اين كار به وسيله ي ابزار مكانيكي و يا آزمايشات خاصي . باشد ، بايد بگويم كه اين كار شدني است 

. ست شناسيد ، ناشي از روح انسان ا زيرا آنچه را كه شما به نام خلق و خوي انساني مي. مقدور نيست 

اي با آن كنار آمد  روح انسان با دست و يا چيز ديگري قابل تغيير و يا دگرگوني نبوده و بايد به گونه

  . كه بتواند به طور زير بنايي دگرگون شود 

خاص و ابزار تكامل انسان است ، از  ةز روح خدايي و عقل و خرد كه وديعانسان بدليل برخورداري ا

به همين خاطر خداوند او را با مجهز كردن اين . ت تفاوت كرده است ساير موجودات از بسياري جها

 ةدو برجستگي ، آزاد و مختار آفريده است و از اين رو به چيزي يا عاملي اجازه نداده است كه ماي

انسان بايد با ايجاد تعادل ميان عقل و روح خود و همچنين شامل . تغييرات جبري و روح انسان شود 

در واقع با . اي حركت كند كه رفتارش منطبق با روح او باشد  اني خود به گونهكردن انرژي جسم
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توان خلق و خوي پاكيزگي ، نيك سيرتي ، دانايي و آگاهي را در انسان پديد  تقويت انرژي روحي مي

  . در غير اينصورت امكان تغيير انسان مقدور نيست . آورد و او را نيكخو كرد 

  

ابطه بايد گفت كه زمين داراي انرژي خاصي است كه در اثر وجود قطبين در اين ر:  4پاسخ سؤال 

اگر . صاحب اين انرژي تسلسلي شده و بقاي زمين و هر آنچه در اوست ، به اين انرژي بستگي دارد 

بود ، مدارهاي موجود در آن و فواصلي كه ميان دو قطب وجود  عظمت و  قطر زمين بيش از اين مي

گشت و فزوني انرژي و وسعت ميدان مغناطيسي  و انرژي زيادي در زمين نياز مي شد دارد ، بيشتر مي

بودند ، بيش از اين عظيم و  موجوداتي كه در زمين مي. كرد  زمين را به گونه و شكل ديگري ظاهر مي

 ةر روي زمين است ، به گوندقدرتمند بوده و شايد موجودات ريز اندام و تك ياخته اي كه امروز 

توان گفت كه آنچه باعث ايجاد زندگي كنوني در زمين شده است  از اين رو مي. شدند  اهر ميديگري ظ

  . ، همين انرژي مغناطيسي است 

گرفته است و  ثير اقمار و سيارات ديگر قرارأبا توجه به اينكه زمين در هر جريان و گردش خود تحت ت

آورد ، دير يا زود  ه انحراف و تمايل روي مينامحسوسي ب رآنها از مدار خود به طو ةدر اثر قدرت جاذب

 ةخارج شده و در برخورد با ساير اجرام آسماني متالشي خواهد گرديد كه واقع يشخوكنوني از مسير 

در اين حالت زمين به طور كامل تقسيم نشده ، ولي . اند  آن را از ابتداي خلقت برايتان گوشزد كرده

ثر زمين و أثير و تأبرخي از آنها در ت. ن خواهد بود در فضا سرگرداهايي از آن از زمين جدا شده و  تكه

اي كوچك در مدار خاصي خواهد گشت و چون از زمين جدا شده و  ماه قرار گرفته و به مانند سياره

هنوز شرايط زمين را دارد ، قابل زيست خواهد بود ولي انرژي موجود در آن باعث خواهد شد كه شكل 

برخي ديگر نيز  از زمين فاصله گرفته  و بدليل عدم برخورداري از . گرگون گردند زندگي و موجودات د

اما با اين حال شرايط كنوني زمين در آن . انرژي خورشيدي به يخبندان سختي دچار خواهد شد 

وجود خواهد داشت  و از نظر تنفسي  مشكلي برايتان پديد نخواهد آمد و تنها ميزان جاذبه و فشار 

  . يير خواهد كرد موجود تغ
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زمين به دليل كوچك شدن خود ، از نظر فواصل قطبي بسيار كم مسافت شده  و ميدان مغناطيسي  

تر   هاي تازه بدنيا آمده و حتي موجودات ديگر بسي كوچك در اثر اين تغيير انسان. تر خواهد بود  فشرده

دار مداراتي كه اكنون همين مق. هوشي و انرژي خيلي قوي خواهند شد  ةخواهند بود ولي از نظر بهر

پرسيديد كه اين حادثه چه . زمين متصور است ، در آن زمان نيز وجود خواهد داشت  ةدر روي كر

زماني اتفاق خواهد افتاد و عيار شدن مدارها چقدر طول خواهد كشيد ؟ كه بايد پاسخ بگويم كه اين  

زمين به خارج شدن  منفي انحراف و تمايل. د به ميزان انرژي موجود در بعد از روز حادثه بستگي دار

ماه و ساير سيارات  و جذب يابد و اگر مقدار انرژي دفع از مدارش در حال حاضر وجود دارد و ادامه مي

همانطور كه قبال نيز گفتم من تا پايان . در تقابل با زمين بيشتر شود ، زمان وقوع آن زودتر خواهد بود 

ور خواهم شد و از آن زمان عيار شدن شرايط زمين و زمينيان به ميالدي از زمين د 2002سال 

زيرا هر قدر بيشتر از مواد و موجودات زمين استفاده كنيد ، تعادل قدرتي . خودتان بستگي دارد 

به عبارتي بودن يا . موجود در زمين كاهش خواهد يافت و از درون نيز پوسيدگي را فراهم خواهد آورد 

هر نوع افراط و تفريط در . گذارد  مين بر ميزان تعادل ميدان مغناطيسي  اثر مينبودن هر چيزي در ز

اگر به آنچه . شود كه انرژي از عيار خود خارج شود كه خطرناك است  محصوالت و موجودات باعث مي

بوقوع  ةكنيد ، حادثبوع تحول علمي و عملي را منطبق با اصول نبه شما توضيح دادم و بتوانيد هر 

تكامل روحي ثير  قرار داده و حتي اين امكان را به شما خواهد داد كه با أه كمتر شما را تحت تپيوست

كنيد در هزاران سال بعد بدان  بهينه از امكانات خود ، به آنچه كه تصور مي ةو عقلي خويش و استفاد

تغيير مكان نيز خواهيد رسيد ، نائل خواهيد آمد و اين رمز موفقيت شما خواهد بود كه با مهاجرت و 

  . بتوانيد بخش اعظمي از خطرات ناشي از انفجار زمين را كاهش دهيد 

ثيرات  انرژيكي أتوانيد از احتساب ميزان گرايش و تمايل زمين در مدار با ضريب زماني و ت حادثه را مي

م برسانيد ، الزم را به انجا ةاگر اين را به خوبي درك كرده و محاسب. ساير سيارات و ماه بدست آوريد 

ديگري به شما  ةاما مژد. سال ديگر نابود خواهد شد  25000به يقين خواهيد فهميد كه زمين بعد از 

اي را خواهد ديد، به  اي از پيشرفت خواهد رسيد كه كمتر صدمه بدهم كه انسان تا آن موقع به نقطه
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م و در حمايت يكديگر ها وجود داشه باشد و همه در كنار ه شرط آنكه همبستگي در ميان انسان

  . باشند 

  

خداوند . كنم  در اين رابطه فرمان و حكم آكنده از مهر خداوندي را برايتان نقل مي:  5پاسخ سؤال 

  : در اين رابطه انسان را در دو جنبه آگاه گردانيده است 

بوده و  يقين داشته باشيد كه شما موجودي برتر بوده و از بدو خلقت تا ابديت در حال تكامل) الف

  .   راهي را در پيش داريد كه بايستي آن را طي كنيد 

زندگي . دنياي زميني شما دنياي مطلق شما نيست و شروع و پايان در آن محدود نشده است ) ب

  . جاويد است  ماندگار و جسماني شما محدود به زمين بوده و زندگي روحاني شما هميشه پايدار و

زماني كه بدانيد شما به طور . ، توجه به اين دو موضوع مي باشد اصلي در زندگي براي بشر  ةنكت

راهي را كه پيش روي خواهيد داشت ، بر اساس منطق ، برنامه و اهداف  ايد ، يقيناً هدفدار آفريده شده

اما اگر غافل از اين باشيد كه براي چه آفريده شده ايد ؟ آنگاه راه را به بيهودگي طي . ويژه خواهد بود 

بايد اين را بدانيد كه . بشر نيز به سان ساير مخلوقات با هدف خاصي آفريده شده است . يد كرد خواه

شود و از اين رو نمايش ظاهر و  در او همه چيز ايجاد مي. انرژي  و قدرت است  أخداوند منشاء و مبد

. ربوط به اوست همه چيز از او و م. تحول و دگرگوني انرژي در او واحد است . باطن در او يكي است 

اش كه باز از خود او و ماهيتش است ، مخلوقات را يكي پس از  خداوند بر اساس انرژي هدايت شده

زيرا ايجاب . هدف او از اين كار تظاهر و نمايش قدرت خويش نبوده است . ديگري خلق كرده است 

مه چيز باز تابع قانون تحوالت انرژيكي او منجر به خلق مخلوقات شده است و پس از آفريده شدن ، ه

انسان نيز به مانند ساير موجودات آفريده .  اند و انرژي خودشان بوده و به راه تكاملي خويش ادامه داده

شده است و چون موجودي بوده كه خداوند او را به واسطة مجهز كردن به عقل و خرد ، اهداف خاصي 

عقل و خرد امتيازي بوده كه زيرا . وده است را برايش در نظر گرفته است ؛ او را مقيد به قانون نم

با اعطاي امتياز آزادي اراده و انديشه و . انسان به كمك آن آزاد و رها و مستقل آفريده شده است 
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انرژي و خداوند  أاز طرفي چون از مبد. عمل ، انسان مسير جديدي را پيش روي خود داشته است 

حقيقت تمثيلي از قدرت و مظهري از نمايش دانايي و توانايي او در . است ، روح جاودانه و خدايي دارد 

  .آيد  از اين جهت برتر از ساير موجودات به حساب مي. خداوند است 

ها و قدرت خويش از سايرين متمايز گرديده وبه غير از هدايت  انسان با توجه به همين برجستگي

عقل و دهد ، به بهانة داشتن  ياري مي تكويني كه او را در ترفيع و تأمين نيازهاي غريزي و جسمي

انسان عقل و خرد خويش را هميشه براي يافتن نكتة . خرد از هدايت تشريعي نيز برخوردار شده است 

اصلي زندگي به كار برده و در اين بين هر آنچه برايش تجربة علمي بوده است ، آن را به عنوان قانون و 

ميان برخي از مسايل را نتوانسته است در طول تاريخ حيات  اما در اين. يافتة منطقي پذيرفته است 

رو يا غافل از آن حقايق شده و يا اينكه تمايلي به پردازش  خويش به عنوان تجربة علمي دريابد و از اين

 ةايم بيش از بقي ها وظيفه يافته در اين مرحله بوده كه ما كريون. پيرامون آنها را در خود نديده است 

انسان توجه داشته باشيم و او را در مسيري قرار دهيم كه بتواند به سهولت راه خويش را  موجودات به

اي از نبوغ عرفاني و روحاني مي رسند كه قادر  در اين ميان برخي از انسان ها به درجه. ادامه دهد 

برخورداري   شوند با ايجاد ارتعاشات روحي خويش هميشه با ما در ارتباط باشند و اين گروه به دليل مي

با آنها   شوند و ترجيحاً هاي واال شناخته مي از اين موهبت الهي  برگزيده شده و يا به عنوان انسان

ايد و يا اينكه به  ها را شما در طول حيات خويش به صورت وحي ديده اين رابطه. شود  رابطه ايجاد مي

شد ، هيچ تفاوتي  با ساير  سان هدايت نمياگر از اين دو طريق ان. ايد  حالت الهام آنها را تجربه كرده

ارزش و اهميت لذا هدايت تشريعي بشر بيش از هدايت تكويني وي داراي . موجودات عالم نداشت 

نچه را كه الزم است كسب كند تا با ياري جستن از آن موارد به تكامل خويش ادامه زيرا به او آ. است 

ن جهت انسان زماني تكامل يافته است كه بتواند روح به همي. دهد ، در هدايت تشريعي نهفته است 

خويش را قوي سازد و اگر از اين طريق به راه خود ادامه دهد ، به تكامل خويش جامة عمل پوشانده و 

  . شود  اين نكتة اصلي در زندگي انسان محسوب مي
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سم او از مواد موجود در همانگونه كه قبالً نيز اشاره كردم ، انسان بايد اين را بداند و بپذيرد كه ج

آورد ، بايد منقلب شود و  زمين خلق شده است و زماني كه به مرحلة فرسايش و عدم كاركرد روي مي

آنچه . شما بايد اين را بدانيد كه چون از خاكيد ، بايد به خاك برگرديد . به حالت اولية خود برگردد 

روح شما به دليل خدايي بودن و به جهت  .كه تنها از شما براي هميشه جاودان است ، روح شماست 

يابد  روح شما نيز به مانند جسمتان تكامل مي. اينكه ماده نيست ، هيچگاه مرگي بر آن متصور نيست 

بايد به . انرژي است  أنهايي روح شما ، بازگشت به مبد ةمرحل. نهايي خويش برسد  ةتا به مرحل

يش بازگرديد و گرنه به مانند انرژي الكتريكي جاري و خو ةاي تكامل يابيد كه بتوانيد به ريش گونه

يابي خويش نيستيد ، از  باطل به هدر خواهيد رفت و چون هنوز باقي هستيد ولي در مسير جريان

تان متصور نيست ، رنج و عذاب  چون مرگي براي روح. حيات خويش  هميشه رنج خواهيد برد  ةادام

اصلي كه همانا تقويت روحي  ةابراين اهميت دادن  به نكتبن. جاودانه هميشه با شما خواهد بود 

خودتان است و آن نيز با تمايل و گرايش به مركز انرژي  و كسب قدرت از آن كه نامش را معنويت 

خط سير تكامل روحي كافي  ةاما اين را نيز عالوه كنم كه تنها ادام. گردد  ايد ، مقدور و ميسر مي نهاده

هايي هستند كه  بلكه هر چيزي كه در دسترس و در امكان شماست ، امانت. و وافي نخواهد بود 

توجه به هدايت  بار و سست و همچنين بي زندگي رخوت. بايستي از آنها بهره گرفته و استفاده كنيد 

در همه چيز حالت تعادل را در . شود تا در ديگر مسيرها با كندي به پيش برويد  تكويني نيز باعث مي

  . باشيد نظر داشته 

  

همانگونه كه در سؤال قبلي نيز اشاره كردم ، انسان تنها موظف به اين نيست كه :   6پاسخ سؤال 

انسان با داشتن عقل و . صرفاً به تكامل روحي خويش توجه نموده و به ساير مسايل اهميتي ندهد 

تواند  ، مي او به واسطة همين نعمت خدادادي. كشد  آگاهي وظايف سنگيني را بر دوش خود مي

حرف بزند ، حرف ديگران را بشنود ، . ديگران را بشناسد ، با آنها با خرد و دانش رابطه برقرار نمايد 

. هاي انساني است  اين از برجستگي. هاي سايرين را مستمع شود  درد دل خويش را بازگو كند و ناله
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همين . ئنات وجود دارد را بشناسد در واقع داشتن عقل باعث شده كه انسان همنوعان و هر آنچه در كا

عالقمندي همان شروع حركت . شود  شناخت منجر به عالقمندي وي به ديگران و ساير موجودات مي

شود ، روح انسان به تكامل  زماني كه عشق و محبت ايجاد مي. انرژي عشق و دوستي و محبت است 

شتر ساطع شده و ساير مخلوقات از آن با تكامل روح او ، انرژي وي بي. بخشد  خود آهنگ آغازين مي

انسان با شناخت ديگران و عشق و يعني .  اين همان اصالت اجتماعي انسان است. شوند  مند مي بهره

گيرد كه شايد خود در ابتدا از آن غافل  عالقمندي به آنها چنان در خدمت ديگر مخلوقات قرار مي

نان و شناخت مراحل مختلف ارتباطات ميان انسان درك سايرين و اهميت دادن به نيازهاي آ. شود  مي

جويي در انسان  داني و حقيقت و ساير موجودات و همنوعان به نهايت منجر به ايجاد حس وظيفه

زماني كه فرد ديگران را بشناسد ، در واقع نيازهاي . شود  شود كه اصالت اجتماعي او را سبب مي مي

در چنين شرايطي است كه به وظايف خود نيز اهميت داده .  خودش را نيز شناخته و از آنها آگاه است

  . كند و اين اصالت فردي است  و هدف خويش را از خلق شدن درك مي

خود را در قبال ديگران نسبت به توانمنديها  ةوقتي انسان به وظايف خويش آگاهي داشته باشد ، وظيف

نسان راهي را برگزيند كه به شكست شود كه ا همين شناخت باعث مي. شناسد  و استعدادهايش مي

كنم كه به  لذا هميشه به شما توصيه مي. اي از تكامل روحي انسان است  اين نيز مرحله. منتهي نشود 

اي داريد ؟  اي به اين بينديشيد كه در برابر ديگران چه وظيفه لحظه.  عشق و محبت اهميت دهيد

زماني كه اين را . ديگران را از خود جويا شويد هميشه خودتان را جاي ديگري بگذاريد و انتظارات 

دارند و آن زمان به خوبي برخورد كرده و  انتظاراتي هفهميديد ، در خواهيد يافت كه سايرين از شما چ

مثبت شادي ديگران باعث افزايش انرژي مغناطيسي . زمينة شادماني ديگران را ايجاد خواهيد كرد 

ت افزايش خواهد يافت و بشريت هميشه راه سعادت را خواهد آنان خواهد شد و انرژي عشق و محب

اين دو واژه به تدريج از خاطر شما زدوده . نه جنگي را شاهد خواهيد شد و نه عدم تفاهم را . پيمود 

  . خواهد شد 
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هميشه سعي كنيد . براي پاسخ سوال شما بايد بگويم كه تمرين خاصي نياز نيست  : 7پاسخ سؤال 

شود كه بيش از  اين حقيقت زماني ممكن مي. تر نگهداريد  محبت را در خود مستحكمهاي  كه پايه

مادامي كه آنچه را . اينكه از ديگران توقع داشته باشيد ، حق ديگران را بر حق خودتان ترجيح دهيد 

موفقيت شما  .دانيد ، راه به جايي نخواهيد برد  پسنديد ، بر ديگران جايز مي كه بر خودتان نمي

ها زماني مقدور خواهد شد كه خودتان را مثل ديگران بدانيد و آنچه را كه شايستة خودتان است  نسانا

وقتي عشق و محبت در شما . اين رمز و راز عشق و محبت است . ، براي ديگري نيز محق بشماريد 

، اجتناب خواهيد از ارتكاب به كارهايي كه بتواند اسباب ناراحتي ديگران را فراهم آورد افزايش يابد ، 

  . خواه اين اعمال زاييدة فكر شما و يا بازتاب عمل شما بوده باشد . كرد 

هر اندازه كه به خداوند عشق . دهد  عشق و دوستي ، ناخواسته محبت و عشق الهي را نيز افزايش مي

اما  .شماست  ، به انرژي او مجهزتر خواهيد شد و اين راه موفقيت بورزيد و او را در كنار خويش ببينيد

بهتر است هميشه پيرامون برخوردها ، رفتارها ، براي نزديك شدن با خداي خود كه اصل انرژي است ، 

روزانه چندين بار نام خدا به زبان بياوريد و با او سخن . خودتان تمركز فكري داشته باشيد هاي  واكنش

يوگا ، : هايي از قبيل  ورزش. ن بشناسيد توانيد به نام دعا خواندن و يا نيايش كرد اين را مي. بگوييد 

اينكه عشق و  هتر از هم اما مهم. هاي تمركز فكري و شناخت حقايق است  بهترين راه... مديتيشن و 

شود و  ن ساطع ميآاين تابلويي جاودانه است كه هميشه نوري درخشان از . دوستي را فراموش نكنيد 

اگر چنين . ه متواضع باشيد و ديگران را دوست بداريد هميش. راه تاريك شما را روشن خواهد كرد 

هايي  البته براي عمل تمركز فكري و مديتيشن ، راه. باشيد ، ديگران نيز شما را دوست خواهند داشت 

  :كنم كه تمرين در خصوص آنها شما را تقويت خواهد كرد  را پيشنهاد مي

ب كنيد و به راستي و با عشق و عالقه سعي كنيد دوستان بسيار نزديكي را براي خودتان انتخا )1

با همديگر بسيار نزديك پس از اينكه از نظر فكري و عقيدتي . با آنها رابطه داشته باشيد 

تواند در يك مكان ساكت  اين گردهمايي مي. شديد ، براي انجام برخي تمرينات گرد هم آييد 

ركز فكري را در آن جلسه تمرين تمخواهيد  زماني كه مي. هاي مقدس باشد  و يا معابد و مكان



١٣۴ 
 

كنيد تا روح شما آمادگي الزم را داشته باشد ، در محل جايگيري خود هميشه جاي مناسب و 

 . موقعيت صحيح را در نشستن انتخاب نماييد 

. آن توضيحات بيشتري بدهم البته اين دانش و يا آگاهي نويني نيست كه به شما در مورد 

ايد كه قطبين و ميدان  جربة علمي و عملي دريافتهتبه وسيلة تان تا به امروز  زيرا همه

اي باشد  محل جايگيري شما بايد به گونه. اي در وجود شما تأثير دارد  مغناطيسي تا چه اندازه

اي بنشينيد كه يا  يعني به گونه. غرب را داشته باشد  –يا شرق ، جنوب  –كه حالت شمال 

به عبارتي . روبروي شما يا جنوب باشد يا غرب  پشت شما به شمال باشد يا به شرق و

در اطراف شما در تر در مسيري بنشينيد كه انرژي مغناطيسي در شرايط مناسبي  روشن

توانيد پشت به پشت هم بنشينيد و ضرورتي ندارد كه  البته با نفرات ديگر مي. جريان باشد 

نما  تشخيص داده باشيد ، از قطببراي اينكه جهت را درست . حتماً در كنار هم قرار بگيريد 

خواهيد تمرين نماييد ، وجود وسايل الكتريكي و يا  در جايي كه مي. استفاده كنيد 

الكترونيكي را دور سازيد زيرا اين وسايل ميادين مغناطيسي را تحت تأثير خود قرار داده و 

  1.ها و ارتعاشات موجود در آنها تأثير منفي در جريان انرژي دارد  فركانس

تمام هوش و ذكاوت و حواس خودتان را به عشق و دوست داشتن معطوف و متمركز سازيد و  )2

تواند ذهن شما را مغشوش سازد ، آن را از ذهن خويش خارج كنيد و به غير  هر چيزي كه مي

اگر بعد از لحظاتي . از محبت و دوست داشتن و عشق به خداوند به چيز ديگري نينديشيد 

توانيد تمركز الزم را داشته باشيد و افكار ديگري ذهن شما را  نمي كنيد كه احساس مي

 
جاي . به مصداق همين امر است كه در نيايش و نماز خواندن توصيه شده است كه هميشه رو به قبله قرار گيريم  - 1

به دور از اين واقعيت نيست كه انسان در هنگام نيايش و دعا و برپا داشتن نماز طة ثقل گرفتن محل كعبه به عنوان نق
از قطب شمال به جنوب اي جهت جايگيري خود را تعيين نمايند كه انرژي مغناطيسي  به سهولت در اطراف او  به گونه

ده از روح انسان در هنگام نيايش شود كه انرژي نيرومند ساطع ش تعيين محل به حالت مذكور باعث مي. جريان يابد 
حتي اگر به محراب كليساهاي مسيحيان و . بدون هيچ مانع مغناطيسي به مبدأ انرژي برسد و پاسخ آن دريافت گردد 

هاي يهوديان و همچنين محل قرارگيري عابد و روحاني شامان در ميان اهالي آلتاي روسيه كه اعتقاد به  يا كنيسه
 مترجم. / شود  توجه نماييد ، صدقيت گفتار كريون ثابت ميحاكميت ارواح دارند ، 
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زيرا انرژي منفي حاصل از تصورات مشوش . سازد ، بهتر است جلسه را ترك كنيد  مشوش مي

 .شود كه ديگران نيز نتوانند به خوبي آرامش و تمركز فكري داشته باشند  شما باعث مي

پذيريد و قبول كنيد كه شما جزيي از موجودات خلقت ب. خودتان را براي ادراك وقف كنيد  )3

خودتان را . در كائنات هستيد كه عشق و محبت و قدرت الهي در اطراف شما جريان دارد 

خودتان را آنگونه كه هستيد بشناسيد و انسان . بخش مهمي از خلقت بدانيد و باور كنيد 

  .و منيت را درك كنيد  در واقع هويت. بودنتان را با تمام خصوصياتش درك كنيد 

تان آكنده از فكر و انديشه و نيروي الهي باشد ، از صميم قلب و چندين  براي اينكه قلب و روح )4

اگر در اين كار از اسماء الهي پيوسته استفاده كنيد و آنها را . بار نام خداوند را تكرار كنيد 

سته تمركز فكري حاصل كرده و بدون اينكه به چيز ديگري فكر كنيد بر زبان بياوريد ، ناخوا

زماني كه نام خدا را به چنان تمركزي فرا . ها چيز ديگري را حس نخواهيد كرد  به غير از نام

اگر در اين فراخواني ، . اين حق مسلم شماست . هد داد واخوانيد ، خداوند به شما پاسخ خ مي

رد و اگر چيز ديگري از عشق و محبت او را بطلبيد ، آن را در قلب خويش احساس خواهيد ك

تان  از سوي خداوند به  هاي رسيدن به خواسته خداوند بخواهيد ، يقين داشته باشيد كه راه

  .  يابيد خويش را ميشما در واقع با اين تمركز فكري ، چشم بصيرت . شما ابالغ خواهد شد 

زومندي هستيد هاي طالب و آر در آن حال بياد آوريد و باور كنيد كه بخشي از همان انسان )5

نها را بياد آوريد و بدانيد كه آنها نيز اگر با شما باشند ، چقدر از آ. ايد  كه در آنجا حضور يافته

ها و مجاب  براي آنها نيز خواستار خوبي. داشتن و كسب آرزوهايشان شادمان خواهند بود 

كه اگر آرزوي آنها بدانيد و چنان احساس كنيد  دآنها را جزيي از بدن خو. شدن آرزوها باشيد 

اي كه آنها  در اين حال ناخواسته عشق و عالقه. د ، چقدر ناراحت خواهيد شد ننيز اجابت نگرد

اين همان انرژي نيرومند و جانفزاي  عشق و محبت . به شما دارند ، احساس خواهيد كرد 

 .گيرند  همانگونه كه آنها از شما مي. گيريد  است كه از آنها مي
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به نظر بياوريد كه ديگر . در خود هضم نماييد  و نگذاريد  بر شما مسلط باشد  خود پرستي را )6

همانگونه كه درعالم روح همه چيز مشخص و عيان است ، . جسم نداريد و تنها روح هستيد 

در چنين . ها در ارتباط هستيد و بده بستان داريد  آن را احساس كنيد كه با روح انسان

زماني . بردن به روح و احساس ديگران را نيز پيدا خواهيد كرد اوند و پي دشرايطي قدرت خ

كه به اين احساس نايل آمديد ، قلب خودتان را ماالمال از عشق و فداكاري به ديگران بكنيد و 

سعي نماييد در ذهن خويش در مكالمه و گفتگو با روح ديگران به آنها بقبوالنيد كه دوستشان 

  . اين رمز موفقيت شماست . را دوست داشته باشند  داريد و آنها نيز بايد همديگر

ثير گذاري را خواهيد داشت و اين أبا اجراي چنين تمريناتي هميشه بر ديگران قدرت ت

در روابط . ها و هدايت آنها ياري دهد  ثر بر انسانأثير و تأتواند شما را در تمامي مراحل ت مي

بگذاريد روح حكم . را در نظر نگيريد  خود هيچگاه مسايل و منافع فردي و جسمي و جنسي

مندي پا بر در چنين شرايطي عالق .نمايد كه كسي را دوست داريد و يا دوستتان دارد يا نه 

جا خواهد بود و تمايالت نفسي و جسمي كه زودگذر هستند ، نخواهند توانست بر رنگ 

  . باختگي و عالقمندي شما و ديگري سايه بيفكند 

اي  پاكي را با خود به همراه آورد ، هر نوع رابطه ةباشد و سرچشماگر عشق شما قلبي 

ماهيت دوست . خواه اين رابطه با جنس مخالف باشد يا جنس موافق . صميمانه خواهد بود 

هاي مادي باشد و اگر حاكميت روحي در آن متصور گردد  داشتن بايستي صاف و بدون انرژي

  .  ، هيچگاه رابطه منجر به شكست نخواهد شد

  

هاي رابط  و برگزيده بايد بگويم كه تمامي اشخاصي را كه شما به  در رابطه با انسان:  8پاسخ سؤال 

شناسيد و  عنوان رهبران ديني و اعتقادي خويش دانسته و يا آنها را با نام پيامبران و يا اولياي الهي مي

شناسيد ، تمام آنها از جمله  مي... منان و ؤيا كساني را كه محبان الهي هستند و نام هاي حواريون ، م

  . وحدت انساني را فراهم آورده و مظهر عشق و دوستي باشند  ةاند زمين اشخاصي هستند كه توانسته
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و يا پيروان حضرت موسي كه به نام يهوديان اگر امروز در ميان شما پيراون مسيحي وجود دارد 

 ة، تمامي اينها زاييدشناسيد  مسلمانان را ميشناسيد ، در جوامع انساني شما حضور دارند و يا  مي

دريافت انرژي مطلق محبت از خداوند و با تكامل  ةبوسيلآنها عشق و محبت واقعي بوده و پيامبران 

زيرا عشق آنها به . ها محبوب شوند  اند در ميان انسان روحي خود و پي بردن به اسرار خلقت توانسته

هاي بسياري نيز آنها  با صداقت در تبديل و تبادل قرار گرفته و انسانشان  ها واقعي بوده و انرژي انسان

  . اند  را پذيرفته

پذيري و دگر اند با هدايت انرژي دگر هاي كنوني هستند كه توانسته هاي الگويي براي انسان آنها نمونه

سازي نمايند  نهاي واحد را زمي دوستي ، زمينه را براي خود دوستي نيز فراهم آورند و در نتيجه جامعه

هميشه ديگران را دوست داشته باشيد ، . هاي بيشماري را در كنار همديگر جاي داده است  كه انسان

  . تا سايرين نيز شما را دوست بدارند 

انسان واال كه در اين جلسه حضور داريد ، يقين  چهاردهشما . اين نهايت سخن و آرزوي من است 

. دانيد كه چه بايد بكنيد و چه عملي را ادامه دهيد  ن ، ديگر مياالت خودتاؤدارم كه با دريافت س

اند كه به نحوي در ميان مردم جاي  هاي من در تمامي نقاط زمين بر اين وظيفه موظف گرديده مديوم

گشتگي  ها از گم ها ابالغ نمايند تا انسان هاي ماالمال از عشق و محبت الهي را به انسان يابند و پيام

  . ها برقرار نمايند  صلح و مودت را ميان انسان ةه و بتوانند زميني يافتهاير

اگر حوادث و رخدادهاي بسيار مهيبي كه در آينده در انتظار شماست ، از آنها سخن بگويم ، مو بر 

ايد ،  اما اين رخدادها با توجه به شرايط كنوني و روندي كه در پيش گرفته. بدنتان راست خواهد شد 

هاي آن را  تر سازيد و پايه د و اگر بتوانيد عشق و محبت را در ميان جوامع مستحكمحادث خواهد ش

  .اي اتفاق نخواهند افتاد  نيرومند نماييد ، هيچگاه چنان رخدادهاي تكان دهنده
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من با بيان سخنان . هدف من از پاسخ دادن به سؤاالت شما راهنمايي بود 

شما را آگاه سازم و آنچه كه باعث خود كه منشأ الهام دارند ، قصد دارم كه 

من هيچ تمايل ندارم كه به . سعادت دنيوي و اخروي شماست ، بيان كنم 

مايل هستم مسايل دنياي واقعي خودتان را كه ريشه .  يدخرافات روي آور

اگر در اين . در دنياي ارواح دارد ، به خوبي و با ديدة روشن بشناسيد 

كند ، يقين بدانيد كه اين  رنكردني جلوه ميمباحث چيزي برايتان عجيب و باو

كافي است كه در شناخت  تنها. م توان ادراك از خود شماست ايراد و عد

اي به قلب و روح خود و احساساتتان رجوع  هاي من لحظه حقانيت حرف

تمام نيروي خود را به . با خودشناسي به خداشناسي خواهيد رسيد . كنيد 

  .توانيد آينده را ببينيد و سعادتمند گرديد  مي ادراك صرف كنيد كه با اين

  

  . گويم  تان را با عشق و مهرورزي بدرود مي من كريون ، همه
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  قسمت پنجم
  بيماري و شفاي آن
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من كريون . ام  هاي الزم را رسانده من همان كريوني هستم كه ساليان سال براي شما آموزش
  . ام  ي براي شما پيام سعادت آوردهمن از مركز انرژ. هستم 

  .قدر اين عظمت را در خلقت بدانيد . شما موجوداتي برتر هستيد و بزرگوار 

. شما از جمله موجوداتي نيستيد كه تنها با تكاثر و تناسل در زمين بقاي خويش را تداوم بخشيد 
و در عين حال  شما نيكوكارترين و زيباترين. شما وظيفه و رسالت عظيمي بر دوش داريد 

آوريد  مرگي را كه شما براي خود پايان خط به حساب مي. ترين موجودات در عالم هستيد  كامل
ايد و  شما جاودانه. اين تغيير و دگرگوني شما از حالي به حال ديگر است . ، مرگ واقعي نيست 

. پيش داريد باور كنيد كه هنوز راه طوالني در . به جاودانگي خويش مهر صحت و سقم بزنيد 

  .اي به وسعت كائنات شما را دوست داريم  و به همين خاطر خداوند و ما به اندازه... 
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  جلساتي با كريون

  بيماری و شفای آن: قسمت پنجم 

  

  :آغاز آموزش تغيير و تحول 

ا چيزهايي كه ولي در رابطه ب توضيح بدهمتوانم  بسياري از مسائل مي در رابطه بامن به عنوان كريون 

توانم چيزي  هنوز اتفاق نيفتاده و يا شرايطي را دارند كه وقوع يا عدم وقوعشان مشخص نيست ، نمي

دهد و آن چيزهايي را كه شما  شما بايستي مرا به صورت معلمي بدانيد كه تنها آموزش مي. بيان دارم 

گيرد ،  امتحاني كه از شما ميدهد و وضعيت شما را بر اساس  بدان آگاهي نداريد ، به شما ياد مي

را تان همين حالت و وضعيت  من در رابطه با وضعيت و سرنوشت زندگي شما و آينده. زند  تخمين مي

اگر در  ام از شما بيشتر است و ابعاد وجوديم و به شكلي كه آفريده شده ةعلم و آگاهيم به واسط. دارم 

ايد ،  م ، بر اساس شرايط و روحياتي كه ايجاد كردهآور شما سخن به ميان مي ةرابطه با زندگي و آيند

توان  و امتحان داديد ، از روي آن مي مبوده و در واقع آنچه را ساليان سال به شما و اجدادتان آموخت

  . تخمين قريب به يقين بزنم كه چه اتفاقي برايتان خواهد افتاد 

هايي  ايد و به واسطة آنها پيشرفت تان به آن رسيده من به تمامي آنچه در مراحل مختلف زندگي

ها و  دانم كه با كشف اتم چه مزايايي نصيب شما خواهد شد و چه زيان ايد ، آگاهي دارم و مي داشته

و  شما ايد چه سود و زياني را براي اختراعاتي كه انجام داده. هايي را برايتان به بار خواهد آورد  فالكت

ايد ،  يي را كه براي بقاي خود و كسب سالمتي خودتان انتخاب كردهها راه. تان ايجاد خواهد كرد  جامعه

است و بر اساس روش و تمام اين موارد برايم آشكار ... اي موفق است و يا خواهد بود  تا چه اندازه
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خواه اين عقوبت مثبت باشد . توانم حدس بزنم كه چه عقوبتي در انتظار شماست  ن ميعملكرد خودتا

  .، خواه منفي 

يمي كه جهان را مشغول خود ساخته برايتان سخن خواهم از بيماري عظ ار و رابطه مياين ديد در

هاي فكري و  ها پديده زيرا نام. من نوع بيماري را با نام خاصي برايتان مشخص نخواهم كرد . بگويم 

رژيكي است گذاري ما بر اساس تأثير ان گذاريد ، حال آنكه نام تصوري شما هستند كه بر روي چيزي مي

ره به مشخصات و امن تنها با اش. همانگونه كه نام خودم به نوعي تجلي انرژي موجود در من است . 

حاالت بيماري اقدام به توضيح آن خواهم كرد و اميدوارم به درستي بتوانيد آن بيماري را كشف كرده 

ا بكنيد كه چه لزومي دارد از شايد اين سؤال ر. و نام مناسبي بر آن نهاده و در صدد راه چاره باشيد 

است و اگر  ترولي اين را بدانيد كه پيشگيري از درمان به. بيماري كه هنوز اتفاق نيفتاده حرف بزنم 

توانيد از پس آن بيماري  شما امروز وقوع بيماري خطرناكي را تشخيص بدهيد ، با آمادگي كافي مي

هاي كشف راه چاره را  من با بيان اين بيماري راه .حلي باشيد  خطرناك برآمده و يا در صدد يافتن راه

  .نمايم  برايتان هموار مي

شوند  يابند و توليد مي هاي بسيار كوچكي كه پيوسته تكثير مي ها از ارگانيزم دانيد كه بيماري  حتما مي

اين موجودات بسيار ريز به صورت سيمتريك در كنار هم قرار گرفته و براي حفظ . كند  ، بروز مي

يابند و براي اينكه خودشان را بيشتر نمايند ،  موجوديت خودشان با سيستم بدني انسان تطابق مي

 ةند تا بتوانند با كثرتشان زمينزن هاي موجود در بدن انسان مي ها و سلول دست به تخريب ديگر ارگان

بلكه با اتحاد و . د كنن راه خطايي را دنبال نمي عها در واق اين. نابودي بدن انسان را فراهم سازند 

دهند و آنها نيز به نوعي تكامل خودشان را عملي  كنيد ، ادامه مي يكپارچگي راهي را كه شما طي مي

اگر اين موضوع را به چيزهاي ديگر تسري بخشيم ، . سازند و اين ناشي از انرژي موجود در آنهاست  مي

حركت نكند ، عوامل مقدور و ميسر است هايي كه تكامل مثبت او  خواهيم ديد كه انسان اگر در راه

شان انسان را در دشواري قرار  اي با حركت سريع ديگري راه تكامل خويش را انتخاب كرده و به گونه

  . دانست مخواهند داد كه نتايج پيشرفت آنها را عمل منفي خود خواهي
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اشته باشد و امكان آن به همين مناسبت زماني كه انسان مواظب سالمتي خود نباشد و به آن توجه ند

كه به سهولت به درون بدن انسان نفوذ نمايند ، مسلماً آنها با زا بدهد  را به موجودات زندة ريز و بيماري

تكثير خود و با كسب انرژي الزم از بدن انسان ، اقدام به رشد و نمو كرده و چنان افزايش خواهند 

بيماري با ورودش . ين رفتن بدن نخواهيد داشت اي جز قبول فرسايش و از ب يافت كه ديگر راه چاره

كند ، حال نوبت شماست كه  زمينه را براي ادامة حياتش مناسب تشخيص داده و به سرعت رشد مي

  : پذيرد  اين كار به دو صورت انجام مي. انرژي آن را از بين ببريد 

  از طريق روحي) الف
  از طريق عملي) ب

انرژي الزم را داشته باشد كه از پس هر كاري برآيد ، بيماري قدرت اگر هميشه روحتان متعالي باشد و 

هاي  تعادل انرژي  در وجودتان ، امكان نفوذ انرژي ةيعني به واسط. ورود به بدنتان را نخواهد داشت 

توانيد با تقويت روحي از پس  از طرفي اگر دچار بيماري شويد ، مي. بار از بين خواهد رفت  زيان

هاي  ها نيز حاوي رنگ هاي موجود در دنياست  و انرژي هر بيماري ناشي از انرژي. د بيماري برآيي

دهند و بعضي ديگر سبب افزايش  ها تكثير و رشد بيماري را كاهش مي برخي از رنگ. مختلفي هستند 

هاي مبارزه با  لذا رنگ درماني و يا كسب انرژي از طريق آن يكي از بهترين شيوه. شوند  آن مي

  . ها است  ريبيما

اين را يقين بدانيد . ها ، استفاده از ابزار و وسايل موجود در نظام خلقت است  راه ديگر مبارزه با بيماري

اگر بيماري خاصي در ميان شما . كه درد و درمان هر دو در اين جهان شكل گرفته و وجود دارند 

 متفاوتيهاي  ن مختلف داراي ارگانيزمگياها. از زمين بگيريد  توانيد مي درمانش را نيز شايع شده ،

اين خصوصيات شامل تركيبات آنها .  باشند ميهاي منحصر به فردي  هستند كه هر كدام داراي ويژگي

بينيد ،  وقتي گياهي را به رنگ خاصي مي. ، مقدار انرژي موجود در آنها و نوع گياهان بستگي دارد 

ين رنگ انرژي خاصي نهفته است كه تعادل الزم در نكنيد ، در وراي ا فكربه رنگ ظاهري آن  هاتن

اگر حالت و قامت گياهي ضعيف است ، اين ظاهر . نمايد آنها ايجاد مي ةميان تركيبات تشكيل دهند

همانگونه كه قبالً بيان كردم ، هر چيزي با . وجود دارد باشد و در باطن آن گياه انرژي زيادي  قضيه مي
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گردد و سرايت  اري با انرژي مختص خودش رشد و نمو يافته و تكثير مييابد و اگر بيم انرژي بقا مي

اگر نگاه دقيقي به نظام هستي خود بيندازيد ، در . توان آن را از بين برد  كند ، با انرژي خاصي مي مي

كنيد كه اين تضاد نيست ، بلكه انتظام الزم و  تمام بخشهاي آن به نوعي تضاد ظاهري را مشاهده مي

هر سياهي در مقابل خود سفيدي را دارد ، هر خاري با گلي همراه . است كه بايستي باشند اجباري 

بنابراين اگر بيماري خاصي داراي انرژي است ، ... است ، هر سفتي با نرمي مصادف و مقابل است و 

ت يعني به نوعي حال. چيز ديگري نيز وجود دارد كه انرژي مقابل آن را در خود احتواء كرده است 

با آنها حالت تعادل در ميان  ةن مخلوقات وجود دارد و با  مقابلاميدر ) دو قطب متضاد(قطبي 

  .شود  موجودات ايجاد مي

ن را ببازيد ، بلكه نبايستي خودتا ها توان گفت كه با بروز بيماري با در نظر گرفتن اين موضوع مي

بيماري را بيابيد كه اگر آگاهانه عمل هاي كشف انرژي مقابله با آن  شايسته است با دقت تمام راه

با براي رسيدن به اين موفقيت ، اگر بيماري خاصي را مشاهده كرديد ، . نماييد ، متوجه خواهيد شد 

واكنش و برخورد بيماري را تشخيص  ةنحو) انرژي درماني و رنگ درماني ترجيحاً(بكار بستن انرژي 

هاي آن از  داد  و فهميديد كه با انرژي خاصي و با رنگ اگر در برابر انرژي خاصي واكنش نشان. دهيد 

اگر . ايستد ، به سراغ گياهان و موادي برويد كه چنان انرژي در آنها نهفته است  رشد و حركت باز مي

كند ، بيمار را از مسير چنان انرژي و رنگهايي  متوجه شديد كه با رنگ و انرژي خاص ديگري رشد مي

  .دور سازيد 

اما در . توان گفت كه همه چيز با انرژي قابل حل و رفع است و نگران بيماري نباشيد  م ميدر يك كال

ها را تحت تأثير قرار خواهد داد ،  اينجا به بيماري خطرناكي كه در آينده نظام اجتماعي شما انسان

نيد از پس آن اي كه به طور كلي برايتان توضيح دادم ، بتوا هاي مقابله پردازم و اميدوارم با راه مي

  .برآمده و جامعة بشري را نجات دهيد 

تمامي مشكالت تنها با كليد طاليي خيرخواهي حل : اين سخن را هميشه به ياد داشته باشيد 

بيماري  . گرددمي شوند و خيرخواهي شما نيز تنها با جوالن انرژي عشق و محبت آشكار مي 
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. يط كامالً از نظم و تعادل خود خارج شده است حالتي است كه غير طبيعي بوده و انرژي در آن شرا

اما مهمترين كليد ، همانا كليد دوست . در چنين شرايطي شما نيازمند كليدهاي بسياري هستيد 

اگر خودتان را ضعيف نشان دهيد و از زندگي سير شده باشيد و تحمل . داشتن و عالقمندي است 

رود و در آن زمان كليد  رتمند دوست داشتن از بين ميمبارزه با بيماري را نداشته باشيد ، انرژي قد

در بروز بيماري ديگر فرصت آن را نداريد كه خودتان را به محاكمه بكشيد كه . كنيد  طاليي را گم مي

وضعيتي تنها به اين بينديشيد در چنان . ايد و چه عاملي باعث بروز بيماري شده است  چرا چنان شده

 دردر سطور بعدي . اين رمز موفقيت شماست . ژي بيماري را كاهش دهد تواند انر كه چه عاملي مي

  . زا توضيح خواهم داد كه برايتان مفيد خواهد بود  هاي بيماري رابطه با شكل تكثير سيمتريك ارگانيزم

كنم و اين بيماري  ة شما اشاره ميع به بيماري موجود در جامعة آينداما قبل از پردازش به اين موضو

ش را شما خواهيد گذاشت ، از طريق عملكرد خودتان پديد آمده است و شما هنوز عمق وقوع كه نام

اين بيماري از طريق خون به شما . رود كه جامعة شما را آلوده نمايد  ايد و مي آن را تشخيص نداده

نرژي اين ارگانيزم پيچيده و پر ا. ها خواهد شد  ها شيوع خواهد يافت و باعث نابودي شما انسان انسان

اي است كه با سرعتي سرسام آور به تكثير و رشد خود پرداخته و طيف انرژي آن بسي  بيماري به گونه

هاي اين بيماري عليرغم كوچكي  ارگانيزم. هاي سفيد خون شماست  نيرومندتر و كاراتر از انرژي گلبول

رژي بسياري برخوردار هستند شوند و در اثر كثرتشان از ان خود بسي زائو هستند و به سرعت تكثير مي

ميدان انرژي گلبولهاي سفيد شما را محدودتر كرده و از بازتاب  آنها سريعاً. يابند  و به سرعت تكثير مي

با نفوذ در آنها حالت تخريب و پراكندگي را پديد آورده و در نتيجه انرژي . نمايند  آن جلوگيري مي

با يافتن . شود  هاي بيماري ايجاد مي براي رشد ارگانيزمموجود در گلبول از بين رفته و ميدان وسيعي 

فرصت تكثير مناسب در محيطي جديد به تداوم تكثير خود پرداخته و چون انرژي آن تنها قابليت 

برد و در نتيجه سيستم دفاعي بدن  آن را را از بين مي نفوذ در انرژي گلبولهاي سفيد را دارد ، سريعاً

به نهايت بدن . رود  نماييد ، از بين مي مين ميأنرژي روحي و جسمي تا ةبه وسيلآن را كه شما 
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اي و به نهايت به  انرژي بدن رفته رفته به حالت كبود و قهوه ةتر شده و طيف نوري و هال ضعيف

  .رود  د و جسم از بين ميايگر خاموشي مي

در . يابد  ز تكثير ميبيماري كه از آن بحث كردم ، چون خود از خون ايجاد شده است ، در خون ني

موجود كه داراي روح متعالي بودند  يها مذاكره و جلسة زنده به شما توضيح دادم كه تعدادي از انسان

انسان را فراهم خواستند با تغييرات ژنتيكي در سيستم خون زمينة تبديل ژن منحصر به فرد  و مي

ن نيز چنان قصدي را نداشته و آورند ، دست به ايجاد چنين ارگانيزم خطرناكي زدند كه خودشا

دانند كه چه اتفاقي افتاده است ولي نتايج عملكرد خويش را  اكنون آنان نمي. ناخودآگاه دچارش شدند 

اين اشخاص ديگر داراي روح . نمايند  هاي اسرار آميز را از همين حاال درك مي منفي ديده و مرگ

در ابهام نگهداشته و اشتباهاتشان را مخفي نمايند ، متعالي نيستند ، زيرا براي اينكه عملكرد خويش را 

نمايند و نه اينكه آن را آشكار  اند و نه اقدامي در رفع مشكل مي به فردگرايي و خودپرستي روي آورده

اند و خطرناك  آنها به روح شيطاني بدل شده. سازند تا ديگران در صدد يافتن راه چاره باشند  مي

راه درمان باز در دست آنهاست و تنها كافي است كه با شجاعت ايراد و  اگر آنها بخواهند. هستند 

خطاي خودشان را عيان سازند و دست كمك به سوي ديگران دراز نمايند تا با ياري و همفكري و 

اما متأسفانه اين بيماري به سرعت . اتحاد كه رمز عشق و دوستي است ، امكان درمان بيماري را بيابند 

اي نزديك  اي نيست كه در آينده ها رو به رواج و انتقال بوده و كسي جلودار حادثه نساندر ميان شما ا

  . دامان همگان را خواهد گرفت 

اما چون راه انتقال و رشد آن از طريق خون است ، . يابد  در حال حاضر در آفريقا شيوع مي اين بيماري

گيرند ، امكان شيوع آن مقدور  مي در شرايط خاصي كه خون دو جسم با يكديگر در ارتباط قرار

هاي آينده و قبل از اينكه من زمين را ترك كنم ، درك خواهيد كرد و  اين بيماري را در سال. شود  مي

اين بيماري نژاد ،  1.مخاطره قرار داده است اي جامعة انساني را تحت  در خواهيد يافت كه تا چه اندازه

شناسد و با هر شرايط و  يات متجزاي انساني را نميرنگ ، جنسيت ، سن ، قامت و ديگر خصوص
 

به طور  90توان دريافت كه اين بيماري همان ايدز است كه از نيمة دهة  با توضيحاتي كه كريون داده است ، مي - 1
 مترجم. / جدي جامعة انساني را تهديد كرد و شناخته شد 
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هاي  تنها جايي كه بايستي بدان توجه گردد تا ارگانيزم. حاالتي در حال شيوع و گسترش است 

ترين فرصت و محل نفوذ  كوچك. هاي جريان خوني است  خطرناك اين بيماري بدان نفوذ نكند ، راه

كه از طريق خون وارد بدن شخص سالم شده و باعث براي اين نوع ارگانيزم امتياز بزرگي است 

. اين بيماري در مقطع و عصر كنوني بزرگترين خطر براي جوامع انساني است . نابوديش خواهد شد 

ايد ، امروز نيز با اين بيماري دست به  هاي خطرناكي روبرو شده همانگونه كه در گذشته با بيماري

ه بسان گذشته به سهولت خواهيد توانست با تمركز فكري و ولي يقين دارم ك. گريبان خواهيد بود 

ولي اگر اكنون من اين خبر را به شما دادم ، تحقيق . هاي چاره از پس اين بيماري برآييد  يافتن راه

هايي كه دچار اين بيماري هستند ، تحت كنترل بگيريد ، ديگر امكان شيوع آن مقدور  كنيد و انسان

ماني از بين خواهد رفت ولي اگر حرفهاي مرا باور نداشته باشيد و يا از ترس نخواهد بود و در اندك ز

اينكه شايد با مطرح كردن اين موضوع دچار مشكالتي خواهيد شد ، يقين داشته باشيد كه نخستين 

اين يك فاجعه است و بايد بدان . اعتنايي را خواهد ديد ، خود شما خواهيد بود  كسي كه زيان اين بي

وظيفة انساني و الهي . در غير اين صورت زمينه براي رشد آنها فراهم خواهد شد . شته باشيد توجه دا

اگر اين كار را بكنيد و فاجعه را خبر دهيد . شماست كه آنچه را بيان داشتم به گوش ديگران برسانيد 

ست و امتياز ايد و اين تبلوري از عالقمندي و عشق شما به همنوعان ا ، خدمت بزرگي به بشريت كرده

موضوع را جدي بگيريد و بر رويش تأمل كرده و دست بكار شويد كه هر دقيقه درنگ به . خاصي دارد 

  .هاي بسياري تمام خواهد شد  بهاي جان انسان

  

  شفا در نيروي جديد 

در مورد نيروي جديد با شما سخن گفتم و اگر صاحب چنين نيرويي شويد ، چنان قدرت شفا  قبالً

زماني كه شما . ايد  شود كه در طول عمرتان آن را تجربه نكرده فا دادن در شما ايجاد مييافتن و ش

گيرد ، بدون اينكه  شويد و انرژي حاصل از آن تمام وجودتان را در بر مي داراي عشق و محبت مي

خودتان متوجه باشيد ، قدرت شفا دهندگي در وجودتان ايجاد مي شود و وقتي كه با فردي كه 
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، با تماس دستان شما و يا حتي نزديك كردن  در تماس باشيدكند ،  نا آرامي يا بيماري مي احساس

هاي مختلف  آنها ، انرژي متعادل عشق و محبت وارد بدن شخص شده و ميادين  مغناطيسي انرژي

زماني كه .  شود بدين ترتيب راه شفا يافتن ميسر و هموار مي. سازد  موجود در بدن را متعادل مي

ردي داراي انرژي شفا دهندگي است ، در تماس با هر فردي انرژي خودش را به وجود فرد مقابل ف

توان گفت كه نوعي  البته در اين انتقال مي 1.شود  دهد و اين انرژي سبب آرامش وي مي انتقال مي

ه روح به طوري ك. پيوندد  گفتمان روحي ميان دو روح متفاوت در بدن دو فرد گوناگون به حقيقت مي

خواهم با كليد طاليي درهاي  در حال حاضر ميپرسد كه ،  شفا دهنده از روح شخص بيمار مي

سعادت و خوشبختي را برايت باز كنم ، آيا آمادگي اين را داري ؟ اگر آماده هستي ، بايد 

بايد به خودت بگويي كه من . خودت را براي سازگاري يافتن با شرايط جديد مهيا كني 

اين البته مثالي  !دهم كه نور و شعاع انرژي تو در من نفوذ كند  من اجازه مي. ابم ي بهبود مي

زيرا . شود  است كه بدان اشاره كردم ولي دقيقاً مشابه اين گفتمان در حاالت روح طرفين احساس مي

سم شود ، قبل از اينكه ج زماني كه فرد شفا دهنده با عشق و عالقه و صداقت به فرد بيمار نزديك مي

كند و اين احساس از  فرد شفا دهنده براي بيمار محرز و ملموس باشد ، روح قدرتمند او را حس مي

شود كه شخص شفا دهنده برايش سالمتي و آرامش به ارمغان  او باورش مي. باشد  سوي بيمار مي

بيماري و ضعف ايد كه با احساس  هايي را ديده احتماالً شما در بسياري از موارد انسان –. آورده است 

كشد و يا دستورات الزم را داده و  شوند و پزشك دستي به آنها مي فراوان وقتي وارد مطب پزشك مي

كند كه  دهد ، فرد بيمار پس از خروج از مطب احساس مي تلقيناتي را براي كسب اراده به بيمار مي

 
زماني كه ميان زن و مرد رابطة . عاطفي و يا زناشويي اشاره كرد  توان به رابطة مختلف براي اثبات اين ادعا مي - 1

شود ، انرژي عشق در آنها پديد امده و در تماس نزديك با هم به چنان آرامش روحي و  عشقي و توأم با محبت ايجاد مي
نموده و گويي ترين بيماري و دردي نيز داشته باشند ، آن را فراموش  رسند كه حتي اگر در آن لحظه سخت جسمي مي

شود ، فقدان  يا در تيرگي روابط ميان دو نفر كه منجر به قهر و كدورت مي. چيزي به عنوان ناگواري وجود نداشته است 
دهد كه از تداعي مشكالت و ناسازگاري يكديگر به ناتواني  انرژي عشق و محبت طرفين را به چنان حالي سوق مي

كه در اوج همين استرس و اما زماني . شود  در وجود افراد مشخص مي فكري و حتي جسمي رسيده و استرس و تشنج
اي  اي جان تازه يا تشنج افراد قهر كرده با يكديگر آشتي داده شوند و از صميم قلب همديگر را ببخشايند ، به گونه

 مترجم. / هاي چند لحظه پيش نبودند  شود و گويي همان انسان يابند كه باور كردني نمي مي
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ثير انرژي شفا دهندگي است اين همان تأ. كند  بهبوديش را باز يافته است و انرژي الزم را كسب مي

البته بايد گفت كه نيروي موجود در شخص شفا  – .يابد  كه از طريق پزشك به شخص انتقال مي

شود كه ميادين مغناطيسي موجود  دهنده براي درمان مطلق بيماري نيست ؛ بلكه نيروي وي باعث مي

اند ، مجدداً به  ا بيمار كردههاي بيمار كه از ناهماهنگي رنج برده و جسم شخص ر در تمامي ارگان

  . يابد  وجود بدن بيمار آمادگي بهبودي را ميحالت اوليه برگشته و انتظام يابند كه با اين انتظام 

حال شايد اين سؤال را بكنيد كه شخص بيمار به خاطر احساس خستگي مسلماً آمادگي پذيرش انرژي 

ا مردود شمارد ؟ درست در بطن همين سؤال شخص شفا دهنده را دارد ، پس چه لزومي دارد كه آن ر

داريد ، انسان  همانگونه كه اظهار مي. ايد ، نهفته است  شما به چيزي كه تاكنون بدان توجه نداشته

جايي . يعني به نوعي طالب و پذيراي محبت و انرژي حاصل از آن است . بيمار طالب شفا يافتن است 

جلوه كند ، نشان دهندة اين است كه شخص بيمار بوده  كه احساس انرژي شود و عشق در آن كم نور

در چنين حالت طلبندگي . است و قلب او به مانند زمين بايري است كه براي آب و دانه تشنه است 

است كه با پاشيده شدن بذر محبت و عشق در قلب شخص بيمار و تلقيناتي كه به حالت باران رحمت 

گيرد ، ناخواسته بيمار به زميني بسيار حاصلخيز و پر  يدن ميو انرژي نهفته در آن به قلب شخص بار

كند تا ميوه به  شود كه تمامي مواد معدني نهفته در خود را براي بذر عشق صرف مي بركتي بدل مي

  . اين همان يافتن بهبودي است . دست آيد 

مادامي . ادة الهي است اين را بايد بدانيد كه بهبودي و انتقال انرژي عشق و محبت بخشي از قدرت و ار

تواند هميشه كارساز و  داده است ، اين انرژي ميكه خداوند همه چيز را از خود خلق كرده و انرژي 

شود كه  ها اعتقاد داريد كه سرنوشت و دست تقدير باعث مي برخي از شما انسان. دگرگون كننده باشد 

نكه خداوند چيزي را به عنوان دست تلخكامي يا شيريني و خرسندي بر زندگي حاكم گردد ، حال آ

هايي  شود ، بازتاب رفتارها و انرژي هر آنچه برايتان از نيك و بد عارض مي. خلق نكرده است تقدير 

خداوند انرژي مطلقي است كه در او . سازيد  است كه شما در گفتار ، پندار و رفتار خويش ساطع مي

ق و عالقه است ، چيزي را به عنوان ناكامي در نظر چون آكنده از عش. هيچ عيب و نقصي وجود ندارد 
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تان نقش دارند و شما به عنوان بدبختي ،  كه در زندگي  دهنده هاي عجيب و تكان اين همه واژه. ندارد 

شناسيد ،  مي... ناگواري ، شكست ، ناكامي ، مغلوبيت ، يأس ، نااميدي ، حرمان ، حزن و اندوه و 

خداوند دوست دارد كه همه چيز كامل . و نامتعادل در وجودتان است هاي پديد آمده  حاصل انرژي

زيرا . خواهد  عيب مي عيب بوده و تمام موجودات را بي او بي. و زيبا به حقيقت بگرايند 

او مطلقاً دوست دارد و  .قدرت اين را به مخلوقات و به ويژه انسان داده كه بي عيب تكامل يابد 

دانيد ، به عنوان  وب و كارهاي نابخردانة شما را كه به نام گناه ميدوست داشتني است و حتي عي

  .شمارد و اميدوار باشيد كه او قصورات شما را ببخشايد  تقصير مي

اگر روحي نتواند آنچه را كه برايش از دروس واجبه است ، فرا بگيرد ، آن زمان جسم حاكم بر روح آن 

دانيد ولي زماني كه فرد از  ايد تنها به جسم مربوط ميبيماري را ش. فرد هميشه بيمار خواهد بود 

اينگونه افراد راه بازگشت را هميشه بر . د وبباشد ، مشكالتش صد چندان خواهد  لحاظ روحي بيمار

توانند باز گردند ، اما خداوند روح عظيمي را كه با  بندند و باورشان اين است كه ديگر نمي خود مي

اي  تواند از هر مقطعي و در هر برهه به انسان اتحاف داشته است ، انسان مي انرژي خود آن را پرورده و

رو اجازه دهيد كه بدن و روح شما آمادگي پذيرش شفا  از اين. راه بازگشت را شروع كرده و طي نمايد 

زماني كه انسان بتواند حالت و آمادگي دريافت انرژي شفادهندگي را به خود بدهد ، . را داشته باشد 

از اين روست كه خداوند هميشه به شما از طرق مختلفي . باشد  اه بازگشت به مسير تكامل آسان مير

  . اشاره كرده است كه هر زمان بازگرديد ، آغوش پر مهر و محبتش برايتان گشوده است 

در جايي كه خالق شما اينگونه پذيرايتان است ، چرا بايد هراس داشته باشيد ؟ در موقعي كه خالق 

باشيد ؟ مگر نه  ، از چه چيز نااميد ميما بازگشت به سوي خود را برايتان سهل و آسان نموده است ش

اين است كه او شما را ايجاد كرده است و از روح خود شما را جاودانه ساخته است ، پس چه لزومي 

رش در دارد كه براي بازگشت به مبدأ خويش احساس ترس بكنيد ؟ كودكي كه به آغوش پر مهر ماد

دارد  هر شرايط سني و زماني باز گردد و اميد به اين داشته باشد ، با شوق و ذوق به سوي او گام بر مي

دانيد خداوند خالق مهر و محبت و مظهر عشق و رأفت است  شما نيز كه مي. استوارانه است اين گام . 
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خود هراسناك هستيد ؟ چرا از  و شما نيز از اوييد و بايستي به او بازگرديد ، چرا از تغيير و تحول

. برايتان تحول عظيم و بازگشت به سوي اوست ناليد ؟ مرگ  تحول و از تكامل روح خويش مي

مگر اينكه مثل كودكي بزهكار از تنبيه . بازگشتي كه به نهايت به محبت و نوازش منتهي خواهد شد 

هاي  و در واقع طيف نيرومند كردهاند  ترسيده باشيد و اين تنبيه را نيز اعمال خودتان باعث شده

زيرا اگر تقصيراتي نيز داريد . اما با اين حال هيچگاه نترسيد . گردند  به سويتان بر ميخودتان است كه 

  .توانيد با كسب انرژي خود را بهبود ببخشيد  ، اين بيماري است و مي

انرژي روحي عظيمي بهبودي جسم را توضيح دادم ولي براي بهبودي و شفاي روح خود نيازمند 

يعني شما اگر در اعمال . باشد  اين انرژي نه تنها القايي است ، ولي از سويي خودزايي نيز مي. هستيد 

هاي  از انرژيتوانيد با تقويت روح خود در اكتساب  ايد ، مي ، گفتار و پندار خويش دچار نقايصي شده

در كسب . ، خودتان را آمادة بهبودي سازيد  دانيد هاي معنوي مي مختلف كه شما آن را براهين و داده

بهبودي حال نوبت شماست كه اين انرژي را در وجود و مخصوصاً قلب و مغز خويش تقويت نماييد و 

شما تنها براي اين كار شدني نيست مگر اينكه به اين بينديشيد كه . انرژي مطلقش را حاكم سازيد 

ها بعد وجودي خودتان را  شما انسان.  اهميت داريدايد و براي ديگران نيز  خودتان ساخته نشده

توانيد نيروهاي  بشناسيد و يقين حاصل كنيد كه با عشق و محبت و فداكاري و انعطاف رفتاري مي

دهيد كه دچار  زيادي را در پيش خود به عنوان تكيه گاه ايجاد نماييد ، هيچگاه به روح خود اجازه نمي

دهد و با حاكميت  چنان انرژي مطلقي شما را در انجام هر كاري ياري ميزيرا . نقصان و يا تقصير شود 

هاي عملي و فكري را از بين  مطلق دوستي و محبت زمينة بروز هر نوع ناماليمات و ناگواريانرژي 

  . بريد  مي

سيارة شما زيباست و هر آنچه در آن خلق شده است ، : اين جمله را به ياد بسپاريد كه 

. ها ، دوست ندارد كه چيزي دچار نقص و يا ايراد و بيماري شود  لق اين زيباييخا. زيباترند 

براي اينكه سيارة شما از هر زيبايي برخوردار . اي بر آن وجود دارد  اگر شده است ، راه چاره

ابتدا دهنده باشيد ، تا سهم شما در نظر گرفته . باشد ، همه چيزش را دوست داشته باشيد 
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اي خواهيد داشت و  اگر اينگونه عمل كنيد هميشه انرژي شفا دهنده. باشيد شود و ستاننده 

اي همان انرژي را به خودتان منعكس خواهند كرد و ديگر هيچگاه  موجودات بسان آيينه

   .بيماري و ناگواري چهرة حياتتان را دگرگون نخواهد كرد 

راتي را در زندگي خويش و ديگران در هر تواند تغيي ايد كه هر كسي مي آيا تا به حال به اين انديشيده

اي بدهد ؟ شما همانگونه كه با بودن در كنار فردي كه از شما نفرت دارد ، سبب بيماري وي  زمينه

شويد ، مي توانيد با بودن در كنار شخصي بيمار كه به شما عالقه دارد ، موجبات شفاي او را فراهم  مي

اگر باور نكنيد . هيچگاه اين فرصت را از دست ندهيد ! ور كنيد به اين موضوع بينديشيد و با... آوريد 

كه رابطة ميان ارواح اينگونه است ، و بودن يا نبودن شما تأثيري در حال ديگران ندارد ، آن زمان 

  . ايد  موجوديت خويش را كه واقعي است ، انكار كرده

انرژي خود احساساتي را ايجاد ها و تمامي مخلوقات در رابطة مقابل هستند و به واسطة  انسان

بروز حاالت اضطراب و يا خرسندي ناشي از . تواند مثبت يا منفي باشد  نمايند كه اين احساسات مي مي

كنيد كه بودنتان در كنار فرد يا  اگر روزي احساس مي. حاكميت روح و انرژي نهفته در آن است 

ه داراي تهم كردن ديگران به اين فكر كنيد كشود ، ابتداي امر به جاي م رادي باعث رنجش آنان ميفا

مسلم است كه روح . شوند  ان از بودن در كنار شما رنجيده خاطر ميرگچه نوع روحي هستيد كه دي

  شود ؟  اما ايجاد رابطه به چه صورتي  ممكن مي. تواند ايجاد رابطه كند  شما با آنها نمي

تان ايجاد نماييد ، مسلم  انرژي الزم را در خود و روح وقتي عشق و عالقه در شما از بين برود و نتوانيد

در واقع انرژي موجود در روح . است كه زبان براي بازگو كردن احساس روحي خويش نخواهيد داشت 

. كند  شما به منزلة زبان گويايي است كه از طرف مقابل درخواست همراهي و همياري و دوستي مي

باشند و بايستي به طرقي روح بيمار آنها را شفا  نوعي بيمار ميكساني كه منزوي هستند در واقع به 

اگر با صداقت و از صميم . شود  اين شفا تنها با افزايش قدرت انرژي عشق و دوستي ميسر مي. بخشيد 

قلب ، عشق را در قلب و مغز خويش حاكم سازيد ، انرژي آن با تمام قدرت و سفيدي تمام و براق و 

در چنين حالتي ممكن . كند  سايرين نفوذ كرده و آنها را مجذوب خويش ميدرخشندگيش به وجود 
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متوجه شما اگر شما اين انرژي را پيوسته ساطع سازيد و ديگران . نيست كه كسي از شما دوري كند 

شوند و تنها فرد يا افرادي از ميان جمع به انرژي شما پاسخ ندهند ، آن زمان آنان بيمار خواهند شد و 

  . ار گردند ، بيمارتر خواهند گشت اگر بيم

شايد بپرسيد كه در بروز چنين حالتي چه اتفاقي خواهد افتاد كه بايد بگويم ، اين افراد بعد از مدتي از 

رنج و ماللت به ستوه آمده و تالش خواهند كرد كه به نوعي شفا يابند و به سوي صاحبان انرژي 

دنياي . خود از شما نيز طلب نور و انرژي خواهند كرد  سوي خواهند آمد و حتي به نوعي با انرژي كم

اگر به اين امر اهميت بدهيد و جوانب مختلف روح را بشناسيد ، در . هاست  شما دنياي حاكميت روح

گويم اين را باور كنيد و ايمان  باز مي... درك و شناخت رازهاي خلقت هيچگاه عاجز نخواهيد بود 

ترين هديه و زاييدة انرژي روحي است ، در  اي بهتر از عشق كه عالي ديهتوان ه آيا مي! داشته باشيد 

  كائنات پيدا كرد ؟

  

  :چگونگي تغيير ارگانيزم بيماري 

شود كه  هايي حاصل مي هاي بسيار كوچك ارگانيزم اگر يادتان باشد به شما گفتم كه بيماري از بخش

كنند ، انرژي جذب  الش ميتخود  طور سيمتريك در كنار همديگر جاي گرفته و براي بقاي به

همانگونه كه باز پيش از اين بيان . يابند  يابي پيوسته و با سرعت تكثير مي نمايند و براي قدرت مي

توانم از چيزي كه اتفاق نيفتاده و عوامل اتفاق افتادن آن مشخص نيست ، چيزي  داشتم ، من نمي

اي از هم اينك شكل گيرد و بتوان از روي آن نتايج  ل و داليل بروز حادثهممگر اينكه عوا. بيان كنم 

بينم كه در رابطه با تعيير ارگانيزم بيماري برايتان توضيح  در اينجا شايسته مي. آينده را تخمين زد 

. زمينة آن را فراهم آورده باشيد كند كه شما  دانيد ، بيماري زماني بروز مي كه ميهمانطور . بدهم 

هاي ناخواسته  ر ، يا خودتان باعث تغيير و تحول در ايجاد برخي از ارگانيزمت يعني به عبارتي روشن

هايي پديد آمده باشند و شما تنها زمينة كسب انرژي توسط آنها را مهيا كرده  شويد يا اينكه ارگانيزم

  .در هر حالت نتايج ناگواري عايد خواهد شد . باشيد 
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آنها با بار   يابند كه عوامل تشكيل دهنده در ارگانيزم يشوند و رشد م ها زماني حادث مي بيماريتمامي 

شود و شخص به بيماري روي  انرژي سبب توليد و تكثير عامل بيماري مي. انرژي توأم بوده باشد 

  . ؛ خواه اين بيماري جسمي باشد يا روحي آورد  مي

. ثي كنيد و يا كُند نماييد براي تغيير ارگانيزم بيماري كافي است كه انرژي نهفته در درون آنها را خن

هاي بيماري داراي ميدان مغناطيسي بسيار حساسي هستند كه هر نوع  اين را بدانيد كه ارگانيزم

زماني كه هستة سلولي بيماري . دهند  العمل نشان مي واكنشي را دريافت كرده و در برابر آن عكس

. ه حالت جنبشي و محرك است كند ، انرژي مغناطيسي آن در درون خودش ب شروع به تكثير مي

بدون ترديد . باشد  مييعني نقطة مقصد آن تقويت سلول منقسم شده است و از اطراف خويش غافل 

هاي كريوني را در اديان مختلف مطالعه كرده باشيد ، از شنيدن اين موضوع  اگر تا به امروز نوشته

كه خصوصيات ميادين مغناطيسي ام  ميان شما حاضر شده من از ابتدا در. متحير نخواهيد شد 

حال در . گذارند ، برايتان ذكر كرده و توضيح دهم  موجودات و هر چيزي را كه بر روي شما تأثير مي

  .دارم  اين صورت نيز توضيح الزم را برايتان بيان مي

رژي آورد ، قبل از اينكه به ساير موارد بينديشيد و فكر كنيد ، ان زماني كه بيماري به شما روي مي

يعني با تقويت روح و ارادة خويش به خود . تر سازيد  زا را ضعيف هاي بيماري موجود در ارگانيزم

با اين كار انرژي موجود در ساير . بقبوالنيد كه بيماري شما جزيي است و هيچ اتفاقي نيفتاده است 

. زا بر شما غالب آيند  ريهاي بيما ارگانيزمهاي خودتان را متعادل كرده و اجازه نخواهيد داد كه  ارگان

ها و از انوار و هر چيزي كه  از اشخاص انرژي بگيريد ، از رنگ. در اين حال به درمان خود بپردازيد 

دارند ،  –ولو مقطعي  –شوند و برايتان حاالت شفا دهنده  باعث فراموش شدن بيماري شما مي

ايي و يا صرف بهره ببريد و بر انرژي از مواد موجود در طبيعت چه به صورت شيمي. استفاده نماييد 

 هيچگاه بيماري را عاملي در پايان خط زندگي خود تصور. موجود در بخش بيماري خود بيفزاييد 

. نكنيد و اصالً خط پاياني براي خود نپذيريد و بدانيد كه جاودانگي شما در دنياي پس از مرگ است 

آن هراسي نخواهيد داشت و اين روحية شما را در  با اين روحيه هيچگاه به استقبال مرگ نرفته و از
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اين را به خاطر بسپاريد كه انسان مدام در تغيير و . سازد  تقويت انرژي الزم تسريع بخشيده و مهيا مي

تنها كافي است كه ميادين ! تحول است و هر چيزي در هر شرايطي قابل تغيير است ، حتي بيماري 

الزم را بر روي آن مشخص كرده و جريان انرژي را به طور صاف و  بندي مغناطيسي را بشناسيد و قطب

در آينده تكنولوژي موجود در دست شما بر اين موضوع بيشتر احاطه خواهد . لي محقق سازيد قصي

شما . شود  و آن زمان در خواهيد يافت كه حتي تكنولوژي با قدرت و انرژي روحي شما اداره ميداشت 

  !ايد و اين حق مسلم شماست  گونه آفريده شدهبرنده هستيد ، زيرا اين

تان را با قلبي سرشار از عشق  همه! من كريون از خادمان انسان و داراي انرژي مغناطيسي خدمت 

  !دوست دارم 
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  قسمت ششم
  عيسي مسيح و رازهاي او
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نظر تجسم كرد و يا با كلمات  هيچ نيروي جديدي به اندازه او  عظيم نيست كه بتوان آن را در
  .آن را بيان داشت 

او انرژي خود را . زماني كه انرژي مطلق  در درون ذات او بود ، همه جا سكوت و تاريكي بود 
. او نوري است بر تاريكي . به جريان انداخت و تمامي جوانب منفي و ظلمات را از بين برد 

او ظاهر است و باطن ، او . وهر وجودي اوست آنچه را كه او خلق كرده ، به يقين نمايشگر ج
هر چه هست و خواهد بود ، از . او قادر است و توانا و او آگاه است و دانا . روح است و انرژي 

  !اوست 

از عدم ، وجود . كند  از نبود ، بود مي. سازد  او اگر خواسته و بخواهد همه چيز را از نو مي
  .د همانگونه كه عيسي را آفري. كند  مي

خلقت عيسي ، نمايش قدرت و آفرينندگي آفريدگار تواناست كه در عصر دانش و آگاهي بشر 
  .ها پديد نيايد  به وقوع پيوست تا هيچ شبهه و ترديدي در دل انسان

  .درود بر عيسي مسيح و راه رسالت او ... 
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  جلساتي با كريون

  عيسی مسيح: قسمت ششم 

  

  ح متافيزيكيسخني پيرامون حضرت مسي

در اين بخش نگاهي به حضرت عيسي مسيح و دنياي متافيزيك او داشته و بررسي اجمالي در خصوص 

اطالعاتي را كه در اين بخش . گرايان بدان اعتقاد دارند ، به عمل خواهيم آورد  آنچه كه متافيزيك

او در بيان و . بيان شده است  اي كنيد ، تماماً از زبان كريون با صداقت تمام و به زبان ساده مطالعه مي

داشت كه با اجازة خداوند متعال و مسئوليتي كه بر  تشريح مسايل مربوط به حضرت عيسي اعالم مي

اين نخستين جلسة مديومي آشكار بود كه من با كريون . عهده دارد ، حاضر به توضيح شده است 

ورت نوشتاري از كريون دريافت كرده بودم ايد به ص مطالبي را كه تا به اين صفحه مطالعه كرده. داشتم 

ولي مطالب اين بخش را به صورت آشكار و با صداي خود كريون توانستم اطالعات الزم را دريافت 

از اين رو چنين ديداري را نخستين ديدار مديوم شنيداري و پيشرفته . كرده و به رشتة تحرير در آورم 

كرد كه چيزي  ه نظراتش پيوسته مرا به نوشتن ترغيب ميكريون در حين بيان نكت. نمايم  قلمداد مي

  .را فراموش نكنم ؛ از اين رو مطالب اين بخش بدون كم و كاستي برايتان نقل شده است 

قصد دفاع از اعتقادي خاص و يا ديني برتر نداشته و تنها مقصودم و آنچه كه در نوشتن اين مطالب 

با دنياي حقيقي متافيزيك و قدرتي كه حضرت عيسي  ها كريون بيان داشته ، اين است كه انسان

مقصد نهايي من از تحرير اين بخش ، . داشت و از سوي خداوند به وي ارزاني شده بود ، آشكار گردد 

هاي اعتقادي مؤمنان و از طرفي ايجاد زمينة ذهني براي طرح سؤاالت منطقي  تر كردن پايه مستحكم

خواهم همه به  دين و اعتقادات الهي محروم هستند ، بوده و مي هايي كه هنوز از موهبت براي انسان
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اند ،  قدرت واقعي هدف نهايي خلقت پي برده و اگر در طول زندگي دچار خطاها و يا اشتباهاتي شده

الاقل بعد از اين مدت به خود بيايند و آنچه كه واقعيت محض است دريافته و به راهي بروند كه 

ها نيز  ترين آتئيست يقين دارم كه معاندترين و لجوج. دامت و پشيماني ندارد تكاملشان در آن است و ن

اند ، اكنون به  اين بخش تأملي در پندار خويش داشته و سؤاالتي را كه تاكنون از خود نكردهبا خواندن 

اگر هنوز در لجاجت مطلقي هستيد . آنها رجوع كرده و جرقة لطف الهي در روح آنها روشن خواهد شد 

تان حاكم شود ، از همين نقطه مطالعة اين كتاب را كنار بگذاريد و  خواهيد نور بر ظلمت قلب و نمي

ايد ، برايتان روشن  گرنه يقين بدانيد كه در سطور بعدي آنچه را كه شما تا بدين روز از آن غافل بوده

در عمق  خواهد شد و مطمئن هستم كه خواهيد توانست محبت و عشق الهي را با تمام قدرت

  .ام را به انجام برسانم  توانم وظيفه چه سعادتي بهتر از اين كه من نيز مي. وجودتان حس كنيد 

  

***************************  

  

رود ،  ايالت متحدة آمريكا و قارة آن كه به عنوان قارة جديد و دنياي نخستين و پيشرفته به شماره مي

تر در شمايي از جامعة غربي ، تحت دين مسيحيت قرار  رتي كليدر كنار كشورهاي اروپايي و يا به عبا

شود نام عيسي مسيح  هاي غربي مطرح و تكلم مي اي كه در زبان تك تك انسان ترين كلمه دارند و رايج

هاي غربي نام حضرت  براي بسياري از انسان. اين اسم براي فرد فرد جامعة غربي آشناست . است 

هاي  به همين جهت انسان. و بسيار عظيمي است كه جنبة الگويي دارد  گر عشق فردي عيسي تمثيل

ورزند و زيباترين احساسات و كلمات  ستايند و به عيسي عشق مي زيادي با عشق عميق قلبي او را مي

بينند ، تصورشان بر اين است كه  دارند و هر اندازه كه خود را به او نزديك مي را در رابطه با او بيان مي

بحث بر سر عيسي مسيح و چگونگي پيدايش و يا مرگ وي هنوز . نمايند  واقعي را كسب مي آرامش

ها در اين  من بحثي سخت به حساب آمده و غالب انسانؤبراي بسياري از افراد مؤمن و حتي غير م

حال آنكه محدوديت فكري و نظري را در استنباطات و . رسند  بست مي راستا به نهايت به بن
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نمايند و واقعيت عيسي مسيح به همان صورت كه خود  ها ايجاد مي اي ، خود انسان مباحثه استنتاجات

  . باشد  او آشكار و عيان است ، بسيار واضح و محرز مي

يابيم  رسيم و كم و كيف مسايل را در مي هاي ساكن در جامعة غربي زماني كه به سن بلوغ مي ما انسان

از مسايل داشته باشيم ، نخستين چيزي كه پيش روي تفكر ما قرار توانيم قدرت نتيجه گيري را  و مي

هاي مؤمن و هم بي اعتقاد به مسايل  اين حالت هم در خانواده. موضوع عيسي مسيح است . گيرد  مي

در . هر كسي سعي دارد به نحوي عيسي را به نوباوگان و فرزندان خود بشناساند . ديني حاكم است 

خوانيد مهم نيست كه مسيحي باشيد يا پيرو دين خاص ديگري ؛ زيرا  يحالي كه اين مطلب را م

دانيد و اگر مسلمان باشيد ،  مطمئن هستم كه شما دررابطه با عيسي مسيح چيزهايي را شنيده و مي

دانيد و  همه مي. در كتاب ديني شما پيرامون عظمت عيسي مسيح مطالب زيادي نوشته شده است 

نه مشابهش مسيح و نوع زندگي او بسان شعري بديع بوده كه تا به امروز قبول داريد كه نام عيسي 

از اين رو موجوديت او از هر لحاظي براي هر كسي از هر نوع دين و . افتد  اتفاق افتاده و نه اتفاق مي

تأثيرات معنوي و مادي حضور عيسي . اعتقادي عجيب و در عين حال شيرين و قابل بحث است 

در دنياي غرب عيد . تواند منكر آن باشد  اي است كه كسي نمي و حال به گونه مسيح در زمان خود

اگر شما يهودي و يا مسلمان . كشند  كريسمس ايامي است كه همگان با شور و اشتياق انتظارش را مي

و يا پيرو هر دين ديگري به غير از مسيحيت باشيد ، حتي قادر نيستيد كه از كنار اين ايام شكوهمند 

زيرا اين تأثير تبليغاتي نيست ، بلكه در كريسمس نام كسي حاكميت دارد و تداعي . عتنا بگذريد ا بي

رواني نام عيسي هر كسي را به پيوستن و  –شود كه براي همگان شناخته شده است و تأثير روحي  مي

ا در ايام زير. دارد  حداقل به انديشيدن و توجه اجمالي به دين مسيحيت و هم چنين تولد او وا مي

اعتنا  اي ساده نبوده است كه انسان بتواند بي شويد و تولد او حادثه كريسمس با تاريخ تولد او آشنا مي

اي بود كه در زمان وقوع و حتي امروز با تمام  زيرا حادثة تولد عيسي مسيح به گونه. از كنارش بگذرد 

نها از طريق علم متافيزيك قابل حاكميت تكنولوژي كامالً مشخص و محرز نشده است و اسرار آن ت

  . تبيين و تشريح است و بس 
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الزم به يادآوري است كه حضرت موسي در زمان حيات خويش به پيروانش ابالغ كرده بود كه روزي 

مسيح براي نجات بشريت خواهد آمد و بر همين اساس يهوديان ، در حال حاضر با اينكه عيسي پسر 

هاي  اد ناشي از لجاجت قوم يهود در زمان تولد عيسي بود كه خاخاماين اعتق –پذيرند  را نميمريم 

يهودي براي اينكه قدرت و جايگاه اجتماعي خود را از دست ندهند با لجاجت و عناد تولد مسيح را 

دانستند ، كسي كه متولد شده است ، همان عيسي مسيح است كه  كردند ، با اينكه خود مي انكار مي

ولي اعتقاد دارند كه او روزي بر زمين حاكم  –. د او را قبالً به آنها داده بود پيامبرشان بشارت تول

اضر و ظاهر نشد ولي براي اينكه گناهان حها  گويند كه عيسي در ميان انسان آنها مي. خواهد شد 

هاي پيرو خود را نجات بخشد ، خود به كشته شدن راضي  ديگران را بر گردن گرفته و جان انسان

ها رفت و در زمان  او به آسمان!.. اهر گرديده و به صليب كشيده شد نها در آن زمان ظگشت و ت

آل بر طبق خواستة  براي انتظام بخشيدن به اجتماع انساني و ساختن دنيايي زيبا و ايدهمناسبي 

رو او خواهد يخداوند ، روزي بر زمين حاكم شده و ظهورش را اعالم خواهد كرد و آن زمان هر كسي پ

  . ود ب

هاي الهي مندرج در  مسلمانان نيز با توجه به اعتقادي كه به پيامبر خود دارند و از زبان وي و گفته

كتاب ديني خود به نام قرآن مجيد اعتقاد دارند كه حضرت عيسي مسيح بر طبق امر خداوند و به طور 

يسي را در رحم خود پرورد آسايي بدون اينكه پدري داشته باشد و يا مريم با كسي در آميزد ، ع معجزه

و به دنيا آورد و او از همان ابتدا معجزه بودنش را با سخن گفتن در گهواره ثابت كرد ولي يهوديان 

معاند و لجوج براي اينكه تحمل حضورش را نداشتند ، بر عليه عيسي و پروانش قيام كرده و شوريدند 

  1.و در نهايت او را به شهادت رساندند 

 
به صليب كشيده نشده است و كسي كه شباهت ) ع(سلمانان چنين اعتقادي ندارند و باورشان اين است كه عيسي م -  1

زيادي به وي داشت از سوي يهوديان دستگير شده و به صليب كشيده شده بود و آنها براي اينكه قدرت خود را بر 
ون از خدا بود ، به همان صورت نيز به خدا مسيحيان ثابت نمايند ، چنان شقاوتي را مرتكب شده و حضرت مسيح چ

. / بار ديگر در زمين حاضر شده و دين الهي را رواج خواهد داد ) عج(پيوست و در زمان مناسبي به همراه امام زمان 
نگاهی  «سخنان كريون در اين بخش از قسمت ! باشد و نه كريون  اين اشتباه از جانب آقاي لي كارول مي( رجمتم

 . )شود  شروع مي»  سيستم ايمان متافيزيکاجمالی به 
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و هزار سال گذشته دنياي مسيحيت گرچه پيرامون دين عيسي مسيح تالش كرده و به متأسفانه در د

گونه  پردازد ، اما تاكنون به درستي مشخص نشده است كه عيسي براي چه به طور معجزه تبليغ آن مي

شود كه او براي  ها ظاهر گرديد و اصالً چرا كشته شد و اگر ادعا مي خلق شد و براي چه در ميان انسان

اي را انتخاب نمود ؟ به خاطر همين تا  را فدا كرد ، براي چه چنين گزينهها جان خويش  جات انسانن

به امروز كليساي مسيحيت نتوانسته به حد كامل و واقعي پيروان مؤمني را پرورش دهد و شايد همين 

ين هر ديني دكتر. نقصان باعث شده است كه در دين مسيحيت چندين شاخه و تيره پديد آيد 

آل بودن خود را ثابت  نهد و براي اينكه حقانيت و ايده داند و به آن ارج مي خودش را از ديگري برتر مي

  . پردازد  نمايد ، به تصحيح و تثبيت دنياي روحي و حقانيت و رازهاي آن مي

برخي از مسيحيان اعتقاد بر اين دارند كه بايستي براي مادر عيسي مسيح ، يعني حضرت مريم نيز 

برخي ديگر او را برتر از عيسي دانسته و . احترامي مشابه احترام و قداست حضرت عيسي قايل شد 

حتي در معابد مخفي و مراسم پنهاني خويش او را به طور خاصي مورد عبادت و ستايش قرار داده و 

يچگاه گشت ، ه اعتقادشان بر اين است كه اگر مريم نبود و قداست و پاكي او بر خداوند عيان نمي

برخي ديگر به اين اعتقاد دارند كه عيسي مثل هر انسان ديگري در ميان . آمد  عيسي به دنيا نمي

جامعه رشد كرد و براي اينكه جامعة انساني آن زمان را از ظلم و جور يهوديان سودجو نجات دهد ، به 

دنيا رفت و اين شروع و مبارزه با آنها پرداخت و چون زورش به آنها نرسيد به نهايت با مظلوميت از 

اما بعضي ديگر نيز وجود . گذارند  توانست باشد و با اين اعتقاد به او احترام مي پايان هر انساني مي

دارند كه تنها از صميم قلب به او ايمان داشته و راه و روش و منش عيسي را پسنديده و احترام 

سودجو بر شمرده و اعتقادي خاص به  گذارند و كليساها و روحانيون را عامالني فرصت طلب و مي

عقيدة ديگري در امروزه . براي ساير اديان نيز وجود داشته باشد اين حالت شايد . مراسم ديني ندارند 

اند و در زمان خود حتي از سوي  ميان مسيحيان رشد يافته كه اعتقاد دارند پيامبران بر حق بوده

اما اين رسالت و مأموريت مربوط به دو . اند  ام رساندهخداوند برگزيده شده و رسالت خويش را به انج

هزار سال پيش بوده است و بر حسب ايجاب و اقتضاي زماني ، حضور و ظهور آنها الزامي بود و آيين و 
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تواند اكنون اعتبار  اند براي جامعة قديمي و آن زمان صدقيت داشت و نمي قوانيني را كه ابالغ كرده

ها بوده و دين  ين افراد اعتقاد دارند كه كليساها عاملي در قهقرايي فكري انسانا. اجرايي داشته باشد 

را وسيلة تطميع و سودجويي قرار داده و اگر روزي ضرورت داشته باشد تا پيامبري ديگر را براي 

  !تثبيت قدرت و سودجويي خويش معرفي نمايند و بسازند ، همين كار را خواهند كرد 

هاي سياسي و  نيز به اين عقيده هستند كه امروزه در ميان جامعة انساني شخصيتها  تعدادي از انسان

توانند رسالت و وظيفة پيامبران را در مقطع كنوني به انجام  اي وجود دارند كه مي علمي بسيار برجسته

و  برسانند و حتي اينان شايد از پيامبران بهتر عمل نمايند ، چون واقف به امر و مسايل روزمره بوده

دهند ؛ اينكه پيامبران در زمان خود  را نيز اشاعه مي راد ذهنيت ديگريفاين ا. منجي بشريت هستند 

ها از ظلم و ستم  شريف ، نخبه و خيرخواهي بودند كه براي نجات انسان، هاي بسيار فداكار  انسان

را نمودند كه ها به كسب حق و حقوق خود ظاهر شدند و اقداماتي  امپراتوران و سوق دادن انسان

هايي نيز هستند  ن بين انسانياما در ا. شود  مشابه آنها در مقطع كنوني نيز به انواع و اشكال ديده مي

كه با بررسي شرايط زندگي انساني به دور از تأثير موارد تكنولوژي يا علمي اعتقاد دارند كه عيسي 

ها ظاهر  اي خطير در ميان انسان وظيفهاي منحصر به فرد بود و او از سوي خداوند براي انجام  معجزه

اين افراد با بررسي قدرت . تمام توانمندي خود عاجز از آن است او كارهايي را كرد كه علم با . گرديد 

هاي علمي پيرامون تأثير روح و روان در بسياري از چيزها به  ها و با وجود تثبيت بنيان روحي انسان

توانست با منبع قدرت و  ي قدرت روحي شگرفي بود كه تنها مياند كه عيسي دارا اين اعتقاد رسيده

آسا و  ها ظاهر شود ، اعمالش معجزه انرژي رابطه برقرار نمايد و اگر حاال نيز او بار ديگر در ميان انسان

  . انگيز جلوه خواهد كرد و تكنولوژي امروزي قادر به تبيين اعمال او نخواهد بود  حيرت

گرايانيد ، از ابزار  اي را به حقيقت مي عيسي در زمان خود هر معجزه. است به راستي نيز اينگونه 

رسانيد ، بيمار بهبودي  او زماني كه دستان مباركش را به نزديك بيمار مي. جست  خاصي بهره نمي

باخته بار ديگر حيات  كشيد ، فرد جان اي مي اگر دستش را به روي مرده. يافت  خودش را باز مي

ها از درك آن غافل بودند و سرانجام او به صليب  داد كه انسان و از چيزهايي خبر ميا. گرفت  مي
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كشيده شد و زماني كه او را دفن كردند ، محل دفن و جسدش به طور معجزه آسايي ناپديد شد و 

  . اي از دفن وجود نداشت  گويي در آن محل هيچ اثري از قبر يا نشانه

را براي بشريت تشريح كند و توضيح دهد ؟ چگونه ممكن است كه  آيا علم امروز باز قادر است اين

انسان دستانش را به نزديكي بدن بيمار ببرد و بدون اينكه به وي دارويي داده باشد و يا از ابزاري 

تواند اين را  استفاده كرده باشد ، زمينة سالمتي و بهبودي بيمار را فراهم آورد ؟ آيا علم امروز مي

توانست با لمس كردن بدن مرده بار ديگر او را زنده  چرا و چگونه دستان عيسي ميتوضيح دهد كه 

اين حقايق در زاوية ديد و قدرت پردازش علم تجربي مقدور ميسر نيست ولي علم متافيزيك كند ؟ 

 اي قادر دانيد كه انرژي موجود در بدن انسان متعالي تا چه اندازه كند و امروزه همه مي اين را ثابت مي

دارد كه  علم متافيزيك اعالم مي. اشخاص ديگر مؤثر باشد  هاي پريشان و آشفتة  ر تنظيم انرژياست د

تنها تفاوت او با ديگران در اين بود . اي نبوده است  معجزة عيسي ، معجزة منحصر به فرد و يا راز گونه

بع انرژي و روح الهي رابطه توانست به سهولت با من يمي بود كه ميظكه او داراي چنان روح متعالي و ع

با اذن و ارادة الهي دوباره به بدن انسان مرده حلول برقرار نمايد و سريعاً روح جسته از بدن شخص را 

دميد و با كارش ثابت  ها مي او در واقع واسطه و كانالي بود كه روح الهي را در بدن انسان. بخشد 

داد كه  حضرت عيسي مسيح كارهايي را انجام مي 1. كرد كه به راستي روح انسان از روح الهي است مي

زماني كه او قادر بود ذهن ديگران را . تواند به سهولت تشريح كند  امروزه علم متافيزيك آنها را مي

كردند ، اين  بخواند و يا آنچه را كه در ذهن خودش بود و ديگران به سهولت آن را پذيرفته و تكرار مي

  .  پاتي بود همان تأثير تله

با بيان اين سخنان قصدم اين نيست كه كارهاي حضرت عيسي را به نوعي ساده و در چارچوبي 

منظورم اين است كه او با انجام چنين اعمالي قدرت روحي خودش را ثابت . مشخص شده بيان دارم 

ه اي است كه خداوند ب هاي ويژه تساخت كه داراي شخصيت برتر و صاحب مزي او آشكار مي. كرد  مي

اي را زنده  توانست مرده اگر او قادر بود به آساني بيماران را شفا بخشد ، اگر مي. وي ارزاني داشته بود 
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نمايد و اگر به خواندن ذهن و فكر ديگران مقتدر شده و كالم خود را به سهولت در زبان ديگران جاري 

است قدرت خويش را به خو ساخت ، اين معجزة عيسي نبود ، بلكه معجزة خداوندي است كه مي مي

به سوي او برگردند و روحشان را به ها  ها آشكار سازد و يقين دهد كه اگر انسان طور مثبت براي انسان

اي با روح خدايي از نزديك ارتباط برقرار سازد ، آن زمان انجام چنان  پرورش دهند كه در نقطهنحوي 

خداوند پيامبران خويش را از جاي ديگري .  هاي ديگر نيز مقدور خواهد بود هايي براي انسان معجزه

ها برگزيده و  او پيامبران خويش را از ميان انسان. ظاهر نساخته و از نوع و جنس خاصي نيافريده است 

هاي  تمامي پيامبران براي انسان. انتخاب كرده كه حقانيت اعجاز آنها در تكامل روحي مشخص شود 

اما اگر به زمان نبوت انبياي . آنها براي هر كسي معروف بود  زمان خود شناخته شده بودند و والدين

بلكه چندين سال . اند  الهي نبوده يابيد كه آنها از زمان خلقت خويش ، پيامبر الهي توجه كنيد ، در مي

اين موضوع چه چيزي را . اند  سالي و يا پيري به نبوت رسيده سپري شده و حتي در زمان ميان

توان نتيجه گرفت كه انبياي الهي در طول تاريخ  د ؟ مسلماً از چنين موردي ميتواند ثابت نماي مي

بيني از طريق ذهن و قلب خويش يافته بودند كه معارف الهي  حيات خويش به قدري آگاهي و روشن

يعني به درجة عرفان رسيده و روحشان به قدري تكامل يافته بود كه . برايشان كامالً معروف شده بود 

ي توانسته بودند ، مديوم مستقيم الهي باشند و از طريق خداوند و فرشتة وحي چيزهايي كه به راست

در . شان الزم بود ، دريافت كرده و به بشريت ابالغ نمايند  ها جهت تكامل روحي و جسمي براي انسان

ود و از زيرا هم آفرينش و خلقت او معجزه ب. اين ميان تنها حضرت عيسي از بقيه متفاوت بوده است 

آمد كه نه ازدواج كرده بود و نه رابطة عادي داشت كه بتواند براي عيسي مسيح  مادري به دنيا مي

عالوه بر . آمد و به راستي نيز اينگونه بود  مي بآور به حسا و اين براي همگان شگفت. آبستن شود 

دت زيادي ثابت كرد كه او زيرا وجود وي در باالي صليب به م. اينها مرگ او نيز توأم با اعجاز بود 

پوسد و زماني كه او را از باالي صليب پايين  هاي ديگر نمي داراي جسمي مبارك است و مثل انسان

آوردند و در گور نهادند ، در همان بدو تدفين ، ناگهان گور با تمام مشخصات خود ناپديد شد و زميني 

  . ا كنده نشده بود صاف در آن محل به چشم خورد كه گويي اصالً گوري در آنج
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از اين رو با شناخت او . حضرت عيسي مسيح مسيح مظهر قدرت الهي و دنياي متافيزيك است 

توان به قدرت الهي و دنياي متافيزيك كه دنياي بر حق و جاويد و حاكميت آشكار خداوندي است  مي

ب است ، به سخنان ترين بخش كتا به همين جهت در اين بخش كه نهايي. ، پي برد و آن را شناخت 

در خصوص حضرت عيسي مسيح پرداختم كه اميدوارم بتوانيد آنچه را كه مد نظرتان است ، كريون 

  . دريابيد 

  

  نگاهي اجمالي به سيستم ايمان متافيزيك

هاي  قبل از اينكه به سؤال شما دررابطه با علم متافيزيك بپردازم ، نكاتي را در رابطه با تفاوت

عالم متافيزيك به عنوان برگزيدگان الهي شناخته شده با سايرين دارند ، صحبت  هايي كه در انسان

اي برسيد كه اگر فردي به تكامل مطلق  شايد با دريافت اين موضوع به چنين نتيجه. خواهم كرد 

اما . ها ظاهر شود و ادعاي نبوت نمايد  دة خداوند در ميان انسانيتواند به عنوان برگز روحي برسد ، مي

زيرا برگزيده شدن از سوي خداوند است و هر فرد با تكامل روحي قادر به رسيدن و . ينگونه نيست ا

ي هايي را برا خداوند در مقطع خاص و شرايط مورد نظر انسان. نيل به چنين مقام و منزلتي نيست 

ندگي دقت اگر به اعمال و رفتار پيامبران در مقاطع مختلف ز. ت اثبات حقايق به نبوت برگزيده اس

اند ، تماماً  ها داده كنيد ، در خواهيد يافت كه حضور آنها و دعوتشان و فرازهايي كه براي انسان

اي از علم و دانش رسيده  امروز بشر به درجه. اند  ها بوده ساز تحوالت مادي و معنوي براي انسان زمينه

از مستندات مادي و معنوي  است كه همه چيز را خود با تجربة علمي و يا ذهني و با كمك گرفتن

گاهي انسان باقي آديگر حلقة گمشده و يا ناقصي در زنجيرة دانش و . تواند به منصة ظهور برساند  مي

. نمانده كه نيازي به آن باشد كه خداوند دانش مورد نياز را به بشريت به واسطة پيامبري برساند 

با  ست و اكنون زمان آن است كه بشر خودرازهاي زمين و زمان به طور كلي براي بشر داده شده ا

. دارد ، درهاي اسرار الهي را بگشايد و به آن برسد كه راه تكامل همين است كليد طاليي كه در دست 

شايد به نظرتان برسد كه آيا امكان اين نيست كه بشر روزي به انتهاي دانش خويش رسيده  وديگر 
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اي از آگاهي نايل گردد كه نتواند با آن آگاهي  دي به درجهقادر به كشف اسرار نباشد و با تمام توانمن

اي است كه  راه به منزل برساند ؟ براي پاسخ به اين سؤال بايد بگويم كه اكنون دانش بشري به گونه

يعني به . سوق خواهد داد اگر درست هدايت شود انسان را تا مرحلة پنجم و حتي ششم تكامل 

اما در . موجودات فعلي و مقتدر در ساير سيارات فراتر خواهد رفت  اي خواهد رسيد كه حتي از درجه

اين مرحله كه بايستي تنها يك انديشه و يك تصميم حاكم باشد ، اگر انديشه و اهداف مختلفي وجود 

ها رو به افول خواهد نهاد كه در اين مقطع شايد نياز به  داشته باشد ، نظام زيستي در ميان انسان

اما اگر قبل از اين مرحله ، يعني در مراحل تكاملي چهارم و يا پنجم . امبراني باشد برگزيده شدن پي

هايي  انسان زميني دچار اضمحالل روحي و معنوي شود ، آن زمان رسالتي ديگر بر عهدة انسان

البته خبر اين را هر كدام از پيامبران الهي در . گذاشته خواهد شد كه جامعة بشري را انتظام بخشد 

  . اند  ها رسانده ان حيات خويش به انسانزم

داند در چه مقطعي پيامبري را  در هر صورت انتخاب انبياء منوط به ارادة الهي است و اوست كه مي

امروزه بسياري از رازهاي الهي و علوم . انتخاب نمايد و يا اينكه بشر را به طرق مختلفي هدايت كند 

از سويي چون بشر كنوني به . گردد  ها ابالغ مي ها به انسان مربوط به متافيزيك از طريق شما مديوم

اي از تكامل و آمادگي روحي برسد كه بتواند با دنياي  علم متافيزيك آگاهي يافته و قادر است به مرحه

ارواح ارتباط برقرار نمايد ، از اين رو بسياري از مسايل برايش آشكار شده است و نيازي به برگزيده 

ها و يا كساني كه به نحوي با  اين را نيز عالوه كنم كه مديوم. نوان پيامبر نيست شدن كسي به ع

اي از اعتبار و قداست انبياء برسند و نبايد آنها را به آن  توانند به درجه دنياي اسرار رابطه دارند ، نمي

ر نوع سودجويي شان عاري از ه هاي تكامل يافته و عارفي هستند و روح اما چون انسان. درجه بپذيريد 

  .هاي فراواني برد  توان از آنها بهره است ، ارزش و منزلت آنان در مقام انسان الزامي است و مي

كسي كه با علم متافيزيك ارتباط دارد و به آن رسيده است ، داراي روحي متعالي است و به تمامي 

معنوي را اشتباه ندانسته و با هيچ سيستم ديني و . نگرد  اعتقادات و اديان الهي با ديدة احترام مي

هاي  در اعتقادات و گفته. خورد  در كارهايش خطايي به چشم نمي. انديشد  درايت و آگاهي به آنها مي
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نمايند كه از  آنها باور دارند و اعتراف مي. دهد و تعصب خاصي ندارد  خويش هيچگاه عناد به خرج نمي

ساز تعقل و تفكر  آنها تنها زمينه. دهند  را ارائه نمياند و دكترين خاصي  سوي خداوند برگزيده نشده

تواند  كنند كه هيچ انساني به عنوان مركز قدرت نمي آنها اعتقاد دارند و تبليغ مي. منطقي هستند 

نمايند كه شرايط و اصول تنها  آنها ايمان داشته و اعتراف مي. باشد و تنها قدرت مركزي خداوند است 

و روح و روانش مقدور شده و اگر ارتباطي با دنياي متافيزيك دارند ، اعجاز  از طرف ذهنيت خود فرد

هايي كه براي بشريت به عنوان راهنما و آموزگاران برگزيده  آنها به عيسي و تمامي انسان. نيست 

و ها  آنها به تمامي گفته. برند  هاي آنان بهره مي نگرند و از گفته اند ، با ديدة احترام مي معرفي شده

زيرا . نمايند  گيرند و كتب آنها را به دقت مطالعه مي دهند و فرا مي بيانات پيامبران الهي اهميت مي

  . دانند كه كليد كشف رمز و راز الهي در آيات آن كتب نهفته است  مي

اي است كه درك آن شايد براي  اما در اينجا ذكر اين نكته حائز اهميت است كه كلمة متافيزيك كلمه

ها در برخورد با افرادي كه قادر  به خاطر همين است كه شما انسان 1.ي مقدور و ممكن نباشد هر كس

اي  به گونه. شويد  هستند با دنياي متافيزيك رابطه داشته باشند ، دچار وحشت و يا وهم و خيال مي

علم متافيزيك اما كسي كه به . كه هم خودتان را نيازمند آنها دانسته و هم از رفتارشان هراس داريد 

آگاهي دارد ، غالباً انساني است كه خداوند را قدرت اليتناهي دانسته و باور دارد كه همة ما مخلوقات 

ها داراي منيت و هويت خاصي هستيد ، در واقع  ايم و اگر هر كدام از شما انسان از انرژي او خلق شده

ها را از يكديگر متجزا كرده است  انسان اين شخصيت و هويت را ارواح متنوع و موجود در هر كالبدي

واحد نيز از خداوند نشأت گرفته » من«. اند  واحد تشكيل شده» من«ها از يك  ولي در اصل همة انسان

داند كه زندگي در دنياي زميني چشم انسان را از  معتقد به علم متافيزيك مي. و پديد آمده است 

به دقت آنها اگر . ن سوي پرده در كتب الهي نهفته است اسرار آ. سازد  رؤيت آن سوي پرده عاجز مي

را بخوانيد و حروف رمزي آنها را كشف كنيد و يا برخي از آياتي كه به صراحت از آن سوي پرده خبر 
 

پديدة متافيزيكي داراي حالتي « : در فرهنگ لغات معروف تزاروس در رابطه با متافيزيك اين معنا ذكر شده است  - 1
لمس و دسترسي ، غير ماده ،  است روحي ، بدون بدن ، سماوي ، فرّار ، الهي ، احساسي ، معنوي ، خيالي ، غير قابل

گونه ، باور  گيري ، اسرار انگيز ، عجيب ، ترسناك ، شبح جسم ، غير قابل شكل العاده ، غيرطبيعي ، بي غير دنيوي ، خارق
 مترجم/ » . نكردني ، جادويي ، شگفت آور ، مشئوم ، مافوق الطبيعه و اسير نشدة در دنيا 
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دنياي دهند ، مطالعه كنيد و در آنها تأمل داشته باشيد ، آن زمان در خواهيد يافت كه رازهاي  مي

ايمان ضعيفي داريد و باورتان نيست كه قدرت موجود در ها  شما انسان بسياري از. متافيزيك چيست 

تان است ، زيرا اين روح  نيروي شما در روح. وجود دارد شما تنها نيروي خاصي نيست كه در جسمتان 

اگر جريان انرژي در اين رشته هميشه يكنواخت و مستدام باشد . اي به روح الهي متصل است  با رشته

براي كشف اسرار كافي و قادر خواهد بود وگرنه با فقدان انرژي نه تنها از كشف اسرار ، انرژي شما 

محروم خواهيد شد كه حتي از دنياي واقعي خويش بريده و ترس و وهم خاصي را از دنياي جاويد 

  .خويش خواهيد داشت 

د شما آفريده شده ها حتي عيسي نيز مانن در ميان شما انسان. اند  ها يكسان آفريده شده همة انسان

ها با او در اين است كه جسم  تنها تفاوت شما انسان. است و هيچ تفاوتي ميان شما و آنها وجود ندارد 

. باشد و حال آنكه جسم شما در جهان اين سوي پرده و دنيا اسير خواهد شد  و روح او مقدس مي

توان با  هي ارتباط داريم ، پس آيا مياي با روح ال شايد بپرسيد كه اگر ما از خداوند هستيم و با رشته

زيرا من و شما و هر موجود ديگري . اين تصور كامالً خطاست تكامل روحي تمثيلي از خداوند بود ؟ 

اي از انرژي و قدرت الهي هستيم و مقدار ناچيزي از روح الهي در ما به  تنها بخش كوچك و ذره

خودش را با روح ما قطع كند و به نحوي ديگر ما  او قادر است ارتباط انرژيكي. حركت در آمده است 

  . زيرا منبع اصلي حركت و بقاي ما اوست . را اداره نمايد ولي ما قادر به اين كار نيستيم 

دروسي را كه . ما بر اساس تصميم و ارادة الهي منقسم شديم و به هر مقطعي از كائنات سپرده شديم 

اين نه تنها براي انسان . ، به طريقي برايمان ابالغ شده است براي هدايت و ادارة ما الزم بوده است 

بر طبق راهي كه پيش روي داريم و حركت جريان . كند  زميني كه براي تمام موجودات صدق مي

ما به همراه هم چنين مسيري را طي خواهيم . گيرد  انرژي ماست ، به نهايت به سوي تكامل سوق مي

و باز به اتفاق همديگر به پايان مراحل اجرايي خويش گام خواهيم  و به هدف خود خواهيم رسيدكرد 

پس از اين ارزيابي بار ديگر مسير حركت ما و . نهاد و بعد از آن ارزيابي از عملكرد ما شروع خواهد شد 

ها ، عشق و محبت و  اين مسيرها و جريان گرفتندر تمامي . جريان يافتنمان مشخص خواهد شد 
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دانند  كساني كه به دنياي متافيزيك اعتقاد دارند ، مي. ن همراهي كنندة ما هستند انرژي منبعث از آ

كه چيزي به عنوان تصادف و اتفاق وجود ندارد و يا سرنوشت و يا دست تقديري در زندگي ما حاكم 

ي لهر چيزي علتي دارد و هيچ معلو. آنچه كه هست نتيجة عملكرد روح و روان و جسم ماست . نيست 

... پيوندد  هاي خونين به وقوع مي جنگ... روند  ها از دنيا مي بچه... تواند ظاهر گردد  علت نميبدون 

يابند و  گردند ولي بعد از چندي شفا مي هاي سختي قرار گرفته و گرفتار مي ها در معرض بيماري انسان

اگر . ند و داليلي دارند افت تمام اينها به خودي خود اتفاق نمي... شود  ها مشخص مي راه درمان بيماري

گرا اعتقادي  متافيزيك. آيد  انسان داراي روحي تكامل يافته و نيكوكار باشد ، اتفاقات ناگوار پديد نمي

خواهد  او يقين دارد كه اگر انرژي روحي خودش را متمركز سازد ، آنچه را كه مي. به شانس ندارد 

او يقين دارد كه آنچه در جهان و . اقبال نيست  موفقيتش از روي شانس وتواند به دست بياورد و  مي

خلقت وجود دارد از نيرو و انرژي خداوندي آكنده شده است و اين نيرو و انرژي در تبديل و تبادل 

او چيزي را . تواند بر ميادين انرژي آنها تأثير نهاده و يا از آنها تأثير بگيرد  است و اگر انسان بتواند مي

داند كه همه چيز از سوي خداوند خلق شده  مي. پذيرد  انگيز و ترسناك نمي به عنوان موجودي وهم

است و انرژي مختص به هر موجودي در او حاكميت دارد و اگر راز مربوط به تسلط و يا الاقل ارتباط با 

هيچ . آن موجود را كشف نمايد ، قادر خواهد بود با آن موجود به راحتي و مسالمت آميز زندگي كند 

جادويي نيست و طلسم و جادو وجود ندارد ، بلكه آنچه به صورت طلسم و يا جادو پديد آمده  چيزي

گرا به اين ايمان دارد كه تمامي موجودات براي  متافيزيك. است ، مظهري از تلقين انرژي روحي است 

همة  زيرا. اند و هيچ موجودي به دشمني براي همديگر خلق نشده است  ياري به يكديگر ساخته شده

موجودات از خداوند هستند و خداوند در خود هيچ دشمني و يا كينه و مفهومي مشابه اين نگنجانده 

دانيم و يا براي بقاي خويش خطرناك  اي را دشمن خود مي پس اگر پديده. است و در او وجود ندارد 

انرژي پديدة شود كه  شماريم ، اين حاصل تصورات روحي و رواني ماست و انرژي منفي باعث مي مي

هيچ . كشيديم به سراغمان بيايد  اي كه انتظارش را مي مقابل به واكنش در آيد و آن زمان حادثه

نخور  داي اضافي و بدر حيواني زشت و خطرناك نيست ؛ هيچ انساني بدكار و تبهكار نيست ؛ هيچ پديده
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. از آنها را كشف كنيد سعي كنيد ر. نيست ؛ هيچ موجودي بدون هدف و بيهوده نيافريده شده است 

همه چيز را الزم و ملزوم حيات . با شك و ترديد به چيزي ننگريد . همه چيز را دوست داشته باشيد 

به وسيلة توان  يقين بدانيد كه تمامي موجودات زنده داراي روح هستند و مي. دنيوي خويش بشماريد 

شته باشيد ، هيچگاه دچار مشكلي نخواهيد اگر چنين ديدگاهي دا. روح از آنها بهره برد و سود رساند 

  . شد 

ساختار . دهد  ها را با آغوش گرم مورد استقبال قرار مي سيستم متافيزيك تمامي اعتقادات و ايمان

انساني را در زماني حقيقي و به اعتبار وجودي و ساختاري به شكل هوموژن و مشابه همديگر در قالب 

هايي براي ديگران بر  ين پندار هميشه در صدد تأمين فرصتبه خاطر هم. كند  يك گروه تصور مي

داند كه انجام كارهاي سودمند از سوي هر فردي در واقع  زيرا مي. آيد تا خودشان را نشان دهند  مي

اي  پاپ با فروشنده نچنين فردي ميا. انجام كار مثبت براي كل وجود جامعة واحد انساني است 

عملكرد هر كدام را براي ديگري ترجيح . شود  تفاوتي قائل نميهيچ  گرد درشهر نيويورك دوره

داند كه هر انساني نسبت به وجودش داراي توانايي و انرژي خاصي است و اگر اقدامي  مي. دهند  نمي

چنين فردي كه اعتقاد به متافيزيك دارد ، . دهد ، براي پيكرة واحد انسان مفيد است  مثبت انجام مي

اي  خود ديگران را تغذيه نمايد و نگذارد روح انسان ديگري سركش شود و صدمه كند با روح سعي مي

انسان معتقد به متافيزيك تنها وجوه ممتاز روحي هر انساني را مد نظر . به پيكرة انساني وارد آورد 

اگر .  ها ندارد انديشد و توجهي به زيبايي يا زشتي ظاهر و يا فقر و فخر انسان دارد و به ظاهر قضايا نمي

كند و دعاي خود را نيز جزيي از دعاي  ها دعا مي زمان حقيقي در دسترسش باشد ، تنها براي انسان

كند كه  چنين انساني اگر زمان حقيقي را برقرار كرده و بر آنها حكمراني مي. شمارد  ها مي تمام انسان

البته به خاطر اينكه  –. يوندد پ توانستيد بكنيد ، به وقوع مي اتفاق خاصي كه اصالً تصورش را هم نمي

است ، لذا حكمراني وي مثبت گرا هميشه در صدد انجام كارهاي خيرخواهانه  روح متافيزيك مثبت

هايي كه از قدرت متافيزيك خبر دارند  باشد و به همين خاطر بايد اطمينان داشت كه روح انسان مي

مگر . ديگران حكمراني كند و صدمه برساند تواند بر  ولي فردگرا هستند ، چندان بانفوذ نيست و نمي
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اگر تاريخ معاصر خودتان را  –. اينكه فرد خود بخواهد تحت تسلط روح منفي چنان شخصي قرار گيرد 

نابودي و تخريب ديوار برلين . توانيد مشاهده كنيد  در نظر بگيريد ، وقوع چنين حوادثي را به عينه مي

توري شوروي و بروز تغييرات عظيم در آن ، بروز انقالب ايران در عرض يك شب ، نابودي سيستم امپرا

دين تمامي اين حوادث زاييدة ... ، ايجاد زمينة دوستي و صلح در آمريكاي جنوبي ، خاورميانه و 

گيرد و  ها را در بر مي اند كه حاالت و جنبة جهاني داشته و تمامي انسان خاصي نيست و اتفاقي بوده

زماني كه روح . همان تأثير يك روح بر ارواح پيكرة واحد انساني است يقين بدانيد كه اين 

افتد ، ديگر ارواح را نيز  گيري از روح الهي به حركت و جريان مي گراي مثبت با الهام و قدرت متافيزيك

زماني كه ارواح ديگر نيز گرايش و تمايل خود را به سوي انرژي جاري از . دهد  تحت تأثير خود قرار مي

دهند ، عظمت انرژي تغيير دهنده بيشتر شده و تأثيراتش نيز فزوني  گرا نشان مي ي متافيزيكسو

گرفته و در  هاي انساني ، روح آنها نيز تأثير با بروز ارتعاشات الزم و تأثير آن بر ساير پديده. يابد  مي

يعني . گردد  حقق ميگرا هدف بوده است ، م گيرند و اتفاقاتي كه براي متافيزيك مسير واحد قرار مي

 1.افتد  زماني كه ارواح به روح خدايي و مثبت متوسل شوند ، هر آنچه كه مورد نظر است ، اتفاق مي

مديتيشن ، يوگا ، راز و نياز و عبادت دنياي او . دارد  گرا هيچگاه از دعا و نيايش دست بر نمي متافيزيك

شود و از اين راز و نياز  را ببيند ، با نشاط مي او هر اندازه كه قدرت روحي خويش .را زينت مي بخشد 

» خطاكار«هاي  ان انسانوا را به عنه ا هيچ انسان يا گروهي از انسانگر متافيزيك. شود  خسته نمي

گرا نيست ، بلكه رمز و راز  اين قانون خود ساختة متافيزيك. خواند  شناسد و به اين نام نمي نمي

دوست باشد و در هر كار  انسان بايد نوع. انسان و خداوند است  استحكام پيوند انرژي روحي ميان

براي دوست داشتن تالش كند كه اين بهترين شيوة اتصال . ديدگاه شخصي خود را مد نظر قرار ندهد 

 
در ظاهر قضيه تصور . كشف كرد » جميعا و ال تفرقوا ... واعتصموا بحبل ا« ن در آية توا رمز و راز اين حقيقت را مي - 1

ل كنيد و از ريسمان محكم وي بگيريد و متفرق نشويد و گويي به وحدت كفرمايد تنها به خدا تو شود كه خداوند مي مي
. است كه كريون بدان اشاره دارد  كند ، اما در ورا و باطن اين آيه همان حقيقتي نهفته و يكپارچگي عادي دعوت مي

منظور . توان به راز آن پي برد  خداوند راز آن سوي پرده را با زباني ساده بيان داشته ولي با كمي تأمل و دقت در آن مي
فرمايد متفرق  اي خود به روح الهي است و زماني كه مي از چنگ زدن به ريسمان الهي همانا اتصال دادن روح وديعه

عني منظورش اين است كه اگر روح خودتان را در يك مسير به جريان بيندازيد و انرژي آن را با انرژي روح نشويد ، ي
 مترجم. / خواهيد ممكن خواهد بود و دشمنان بر شما چيره نخواهند گشت الهي هدايت كنيد ، آنچه را كه مي
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ها نياز به اين نيست كه وارد جرگه يا گروه خاصي بشويد ،  براي دوست داشتن انسان. به خداوند است 

صميم قلب همنوعان خودتان را دوست داشته باشيد و آنها را به همانگونه كه فقط كافيست كه از 

از اين رو به . آور در روابط انساني است  رقابت يكي از عوامل خسارت بار و گسستگي. هستند بپذيريد 

هيچ عنوان به سوي رقابت نرويد و يقين بدانيد كه رقابت به نهايت حس حسادت را در شما ايجاد 

اند ، شديداً  اي دست يافته متأسفانه در دنياي شما كه بسياري از كشورها به امكانات ويژه. د خواهد كر

ها و خوي  نمايند و اين باعث شده است كه بسياري از انسان در ميدان رقابت با يكديگر حركت مي

و رو به  هاي زيادي در اين رقابت پايمال شده است حق و حقوق انسان. انساني ناديده انگاشته شود 

وجه امكان پيشرفت  ها نباشد ، به هيچ شايد بگوييد كه اگر رقابت در ميان انسان. باشد  ضايع شدن مي

اما . ها مهيا نخواهد شد و رقابت به نوعي وسيلة تحريك و حركت به سوي هدف است  در ميان انسان

ر اگگويم كه  به شما مي من با شما هم عقيده نيستم و بدانيد كه دوستتان دارم و با عشق و عالقه

اي  به طور فرض مدرسه. چنين تصوراتي داريد ، آن را اصالح كنيد كه مانع بزرگي بر سر راه شماست 

نامة تحصيلي خود  را در نظر بگيريد كه چندين كالس در آن وجود دارد و همه براي گرفتن پايان

اي كه دارند ، تالش نمايند و بدون  مهاگر همه در كالس خود با توسل به دروس و برنا. كنند  تالش مي

ها را حاضر كرده و براي امتحان  اينكه به كس ديگري صدمه برسانند و يا ايجاد اختالل نمايند ، درس

ها با دريافت كارنامة موفقيت  آموزان كالس مهيا باشند ، مسلم است كه در پايان سال تمامي دانش

ن خواهند گرفت و اين شادي براي همه خواهد بود و شان را جش خود پايان سال تحصيلي و موفقيت

هاي ديگر نيز با هم خواهند  اند رابطة دوستي آنها ادامه داشته و در سال چون به اتفاق هم درس خوانده

هاي موجود در آن مدرسه رقابت وجود داشته باشد و برخي به اين فكر  حال اگر در ميان كالس. بود 

زا بوده  ه پايان سال تحصيلي برسند و يا به نمراتي دست يابند كه موفقيتبيفتند كه از ديگري زودتر ب

ممكن است همين حس رقابت باعث شود كه . و ديگران در همان كالس بمانند ، اين خطرناك است 

نوع خود را تحمل نمايد و در نتيجه دست به كار شود و فرد مورد رقابتش را با  فرد نتواند تالش هم

مشغول ... ي عاطل و باطل ، سرگرم كردن براي كاري و تأخير در ورود به كالس و سرگرمي ، كارها
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در نتيجة اين رفتار . آموز سرگرم شده از درس عقب مانده و به نتيجه نرسد  دارد و به نهايت دانش

آن كه پيروز شده و به . شود  آموز ايجاد مي و ناهمگوني ميان آن دو دانشمسلم است كه ناهماهنگي 

، شادمان شده و چون در ترفندهايش موفق بوده است ، خويشتن را بسي زيرك رود  س باالتر ميكال

دانسته و باز به اعمال ناشايست خود ادامه خواهد داد و آنكه مردود شده ، از شرمساري يا ترك 

 يعني به عبارتي گسستگي و. او و دوستش قطع خواهد شد تحصيل كرده و يا رابطة انساني در ميان 

به همين خاطر . عدم همياري و همكاري و دوستي پديد خواهد آمد كه با قوانين الهي منافات دارد 

  . گويم رقابت بسيار ناشايست بوده و رقابت سالم يا ناسالمي وجود ندارد  است كه مي

 همه از مخلوقات. گرا اعتقاد دارد كه امتياز مكتسبه بايد براي همگان يكسان باشد  فرد متافيزيك

آنكه در مسيري مساعد تالش كند ، بايد نتيجة . خداوند هستند و بايد از موهبات او بهره ببرند 

اعمالش را ببيند و آنكه در همان مسير به كُندي حركت كند ، مسلم است كه بهرة كمي خواهد گرفت 

شده و  زيرا اگر تقصيري را مرتكب. اين شخص را نبايد خطاكار دانست . و اين تقصير خودش است 

يقين داشته . نوع خود كمك كنيد  بايد به هم. گردد  اش به شما بر مي عقب مانده است ، دليل اوليه

به نقطة نهايي مسير ه ركباشيد كه با كمك كردن خواهيد توانست همگي در يك رديف و با يك پي

  .برسيد 

هاي كائناتي هستند كه  نيزماز مكا... گرا اعتقاد دارد كه دعا ، نيايش ، مديتيشن و  فرد متافيزيك

از . داند ، به آن واقف سازد  ها را كه بدان نياز دارند بيشتر آگاه ساخته و آنكه را كه نمي تواند انسان مي

داند كه هر كسي در هر زبان و هر ماهيتي دست به دعا بلند  گرا مي اين روست كه انسان متافيزيك

در نگاه او دعا كردن و توسل جستن به . ن خداوند است شود و آ كند ، نهايتاً به يك چيز متوسل مي

تفاوتي ... خداوند در هر شرايطي و هر مكاني اعم از معبد ، بتكده ، مسجد ، كليسا ، كنيسه ، خانقاه و 

روح انساني طالب براي رسيدن به منشأ روح و قدرت اليزال . ندارد و در همة آنها يك روح جاري است 

داند كه با تقويت روح و روان شفاي واقعي به  گرا مي انسان متافيزيك. شناسد  يكه او را خداي خود م

گردد ، با سجده همراه  آورد ، خواه اين تقويت كه با دعا و نيايش و عبادت محقق مي انسان روي مي
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ن داند كه با تقويت روحي چنا يعني به عبارتي مي. باشد ، خواه با كرنش و يا زانو زدن در برابر خدا 

  . برند و اين خواستة خداوند است  شود كه اجتماع از او بهره مي مي

ترين  داند كه تنها و يكتاترين و در عين حال ارجح او مي. گرا خودخواه و متعصب نيست  فرد متافيزيك

. اند  او يقين دارد كه به مانند وي موجودات ديگري نيز از خداوند خلق شده. موجود در كائنات نيست 

او انرژي . نمايند  ام وظايف و اهدافي دارند و به سوي هدف خويش و تكامل آن حركت ميهر كد

خواهد با خدا باشد و روحش از  خداوند را خالق و موجد هر مخلوقي دانسته و باور دارد كه اگر مي

 يعني همانگونه كه خداوند با عشق و. نزديك روح الهي را احساس كند ، بايد مثل خداوند بينديشد 

سان مخلوقات را در هر  هايش عالقه دارد ، او نيز به همان عالقمندي همه چيز را آفريده و به آفريده

او با وقوف به اينكه به خاطر داشتن عقل و خرد براي . اي دوست داشته باشد  شكل و لباس و قيافه

است و اين  ميزان و متعادل كردن انرژي جسماني و روحاني از ديگر موجودات برتر دانسته شده

برتريت بار سنگيني را بر دوش او نهاده است ، بيشتر احساس مسئوليت كرده و وظيفة خويش را در 

با عشق و . گيرد  هيچ چيزي را به افراط و تفريط بكار نمي. داند  و ساير موجودات ميقبال همنوعان 

كه هست و در واقع نمايي از اي  دهد كه شرايط به آنگونه گيرد و اجازه مي عالقه آنها را به كار مي

معلول از هيچ كاري ناراحت نشده و آن را علتي خاص در بروز . باشد ، به وقوع بپيوندد  تكاملش مي

كند  يقين دارد كه خالقش خداوند ، هيچگاه چيز نادرست و نامناسبي را برايش ايجاد نمي. شمارد  مي

باشد ، اين يا از بازتاب  رايش ناگوار ميو هر چه هست خير و نيكي است و اگر پيشĤمدي است كه ب

بسياري . شمارد  اعمالش است و يا اينكه قدرت درك مسايل را نداشته كه چنان پيشĤمدي را ناگوار مي

ها به نوعي با شما در  كنيد ديگر انسان هاي مسيحي از چيزي ناراحت هستيد كه تصور مي از شما انسان

گرا نيز با  انسان متافيزيك. نيست ، بلكه درك حقيقت است اين مغايرت . مغايرت و دشمني هستند 

شما باور داريد كه . كند  دهد ، مخالف با شما تصور مي شما در پذيرش حقيقتي كه شما را رنج مي

او را زادة خداوند دانسته و برايش عبادت خاصي قائل . حضرت عيسي مسيح فرزند خداوند است 

  .القدس  پدر ، پسر ، روح: گوييد  به طوريكه مي. كنيد  ستايش ميهستيد و حتي تا حد خداوند او را 
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پذيرد و شما از اين بابت رنج  گرا اين را نمي حال آنكه اين منطق درستي نيست و فرد متافيزيك

پنداريد  فكر نيستند ، دشمن خود و يا مغاير خويش مي كه با شما در اين زمينه هم را بريد و آنهايي مي

دهيد كه  كه اين منطق زاييدة تصورات توأم با نقصان شماست ، آنگاه به ديگران حق مياگر بدانيد . 

او جسم و جنس نيست كه بتوان . خداوند مظهر قدرت و انرژي جاودانه است . اينگونه نظر بدهند 

اول و . او انرژي است كه شروع و پايان در خودش است . برايش چارچوب و شكل خاصي را قائل شد 

چيزي . شود  زايد و نه زاده مي چيزي كه ابتدا و انتهايش يكي باشد ، در واقع نه مي. د اوست آخر خو

اگر قرار . كه چنين حالتي داشته باشد ، چگونه ممكن است كه عيسي را زاييده باشد و يا پدر او باشد 

كه آن زمان قدرت او باشد كه او با نيروي خود در آميزش با انسان قرار گيرد و فرزندي را ايجاد كند ، 

بود ، تا به امروز دنيا از نظم و انتظام خويش خارج شده و هر چيزي  اگر اينگونه مي. شود  جاودانه نمي

او . او خداوند است و بس . او پدر نيست . بر طبق تصورات انساني و احساسات آن دگرگون شده بود 

ست و داناييش باعث شده كه هر كاري را به نحو او قادر و توانا. آيد  خالق است و هر كاري از او بر مي

فرد . احسن و در زمان خاص خود انجام دهد كه درك آن در مقطع خاص براي ما ممكن نيست 

خود گرچه . كند  مسيحيان ، عيسي را به مانند خداوند ستايش نميگرا هيچگاه مثل شما  متافيزيك

ترين فرد به بارگاه خداوند دانسته و  را نزديك او عيسي. مني است ولي ديدگاه واقعي دارد ؤمسيحي م

اي از زمان براي اثبات حقانيتش ظاهر  شمارد كه در برهه اي از عشق نمايان الهي مي به عنوان جلوه

او با خلق عيسي مسيح ثابت كرد همانگونه كه مريم بدون . ها حاضر كرد  ساخت و در ميان انسان

ر رحم خويش بزرگ كند ، زمين نيز در ابتدا با قدرت وي و آبستن شود و كودكي را دشوهر توانست 

او تكرار سناريوي خلقت . بدون آنكه جنسيت خاصي براي پرورش انسان الزم باشد ، آبستن انسان شد 

او به خاطر اينكه مستقيماً از . انسان را براي بشريت محقق گردانيد نه اينكه فرزندي را به دنيا آورد 

او در . وحي از خداوند سرچشمه گرفته بود ، داراي قدرت و توانايي خاصي بود حيث انرژي مادي و ر

از اين رو . اش با خداوند دچار مشكلي شود  روح خود هيچ نقطة كوري نداشت كه در ايجاد رابطه

به همين به همين خاطر او را درست تشخيص . كارهايي را كرد كه ديگران از انجام آن عاجز بودند 
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كنم كه از اين به بعد او را با  به همين خاطر به شما توصيه مي. داراي روح مقدسي است  ايد كه داده

شايد اين سؤال برايتان مطرح شود كه خداوند چرا عيسي را . نام خدا ، عيسي ، روح مقدس ياد كنيد 

ه اصالً ال براي بسياري از شما ايجاد شود كؤد اين سيشا ها از جنس مذكر آفريد ؟ براي هدايت انسان

اند ؟ اگر به تاريخ خودتان نگاهي گذرا داشته  چرا برگزيدگان الهي تا به امروز همگي از مردان بوده

ايد كه مردان در طول تاريخ ترسيم كنندة خط سير زندگي و سرنوشت ديگران  باشيد ، هميشه ديده

كرده ، دليلش اين بوده است خداوند اگر در طول تاريخ جنسيت پيامبران را از مردان انتخاب . اند  بوده

اگر به غير از عيسي جنس مؤنثي در ميان يهوديان . كه خواسته در حركت رسالت مشكلي پيش نيايد 

زيرا از نظر برابري حقوق و دانش الزم در . توانست او را تحمل كند  شد ، كسي نمي آن زمان ظاهر مي

هاي آن زمان دچار مشكل  باشد ، انسان خداوند است و انسان ميجهت اين كه زن نيز از مخلوقات 

زيرا اگر به غير از . به همين منظور عيسي مسيح و ديگران از جنسيت مردان انتخاب شدند . بودند 

داد كه در ميان مردان ايفاي نقش نمايند و يا  اين بود ، نه شرايط و نه محيط اين اجازه را به زنان مي

توانيد به محل زندگي و ظهور  اي حقانيت اين دليل حتي ميبر. به مبارزه و يا دعوي رسالت بكنند 

هايي ابراز دعوت به سوي وحدانيت خداوند  غالب انبياي خداوند در مكان. پيامبران نيز توجه كنيد 

اند كه در آنها روح آدميان در قهقراء و رذالت بود و تكامل روحي كه يكي از وظايف و حركات  كرده

ابراهيم در زماني و در ميان قومي ظاهر شد و وظيفه يافت كه دعوت به . انسان است ، وجود نداشت 

. همه تحت ستم و جور بودند . پذريش خداوند كند كه در آن محيط كسي را ياراي خداشناسي نبود 

هاي  ها مثل ساير حيوانات تنها مطيع و فرمانبردار خواسته انسان. تكامل روحي و رواني مقدور نبود 

اگر به موسي نگاه كنيد او . ديگر قدرت استنتاج و استدالل خوب از بد را نداشتند . ودند بزرگان خود ب

ها ديگر حتي  هايي به وظيفة رسالت انتخاب شد كه انسان نيز در مقطعي از زمان و در ميان انسان

بودند ديگر پيامبران الهي نيز اينگونه . شان در دست فرعون است  باورشان شده بود كه مرگ و زندگي

دعاهاي  انآن. افرادي كه به متافيزيك اعتقاد دارند ، به مديتيشن و دعا و نيايش اعتماد دارند  1.

 
بينيم در چنان مقطعي از تاريخ ،  عصبي ميتوجه داشته باشيم ، بدون هيچ ت) ص(اگر به رسالت حضرت نبي اكرم  - 1



١٧٨ 
 

دانند كه  آنان مي. نگرند  خوانده شده را زبان وحي دانسته و به هر كدام از كتب الهي با ديدة احترام مي

گرچه در ظاهر ساده و . اند  داشتهاند كه حالت اعجاز  هاي مختلف كالمي بوده كالم وحي شده در زمان

گرا هيچگاه آنها را با ديدة  افراد متافيزيك. اند  پي بردهبا زبان گويايي همراه هستند ولي به راز آنها 

. پذيرند  دهند و با جان دل آنها را مي آنان به دقت فرامين الهي را گوش مي. نگرند  اهمال نمي

لي به داشتن روح مقدس و متعالي هستند ، بايد به نيايش روي دانند كه اگر تماي گرايان مي متافيزيك

هرگاه با خداوند به . دانند  آنها رابطه با خداوند را در هر مقطع زماني الزامي و اجباري مي. بياورند 

آنها . شود  بسياري از مسايل برايشان آشكار مي. گيرند  يابند و نيرو مي نشينند ، آرامش مي صحبت مي

خداوند عشق است و عشق تنها نيرويي است كه اند و برايشان ثابت شده است كه  يقين كرده

رسيد ، وجود خدا را  در شرايطي كه به پايان عصر حاضر مي. تواند در كائنات ايفاي نقش كند  مي

ها از تقويت روح خويش عاجز  ولي در اين بين برخي از شما انسان. كنيد  بيش از هر زمان احساس مي

من وظيفه دارم كه اين مسايل را به شما ابالغ نمايم تا شما نيز به نوبة خود و با وسع و توان .  شوند مي

  . ها باز شود و حقايق و عشق الهي را درك كنند  خويش اشاعه دهيد تا چشم دل انسان

كرد ها نيز در ديدگاهشان راحت و سهل جلوه خواهد  يقين دارم كه با درك اين حقايق راه آيندة انسان

پايان زمان ، . دانيد كه راه شروع شده ، پايان دارد و هر چيزي به پايان خود خواهد رسيد  همه مي. 

زمان . جايي كه زمان در آن متصور است ، آغاز و پاياني نيز برايش متصور است . پايان عمر شماست 

نگذاريد اين مدت و اسير زمان و حركت او هستيد و شما در زمين . كند  است كه عمر را ايجاد مي

                                                                                                                                                                              

هاي نفساني شده بود و به عبارتي انرژي جسماني بر روحاني غلبه داشت ، در مكه به  كه بشر اسير آمال و خواسته
وجود داشت ، حكام سودجوي عربستان اين را نيز براي نفع ) ع(اي از زمان ابراهيم  اگر كعبه. دعوت خود پرداخت 

ارزش دوست . انديشيدند  ويي خودشان بر پا نگداشته بودند و با نام خداوند تنها به مال و ثروت ميج طلبي و فرصت
ارزش دانسته  هاست ، بي چرا كه زن را كه زيباترين مخلوق خداوند از گروه انسان. داشتن و عالقمندي از بين رفته بود 

ياد نسل خود از زنان برده استفاده نمايند كه اين نوع نگرش دادند براي تكثير و ازد كردند و ترجيح مي و زنده به گور مي
لذا عربستان محلي شده . نيز با اصل نخست خلقت و آفرينش كه دوست داشتن و عشق و محبت است ، مغايرت داشت 

با  ها نيز به تبع مشغله رفت انرژي روحي به طور كل رنگ و نيروي خود را از دست بدهد و چون ساير انسان بود كه مي
از اين رو حضرت . آنها ارتباط داشتند ، امكان داشت كه تصورات باطل و تاريك آنها در ساير ارواح انساني تأثير بگذارد 

 مترجم. / در چنان جايي ظهور كرد كه قدرت الهي را نشان دهد و اينگونه نيز شد ) ص(محمد 
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. گيري از آن غافل باشيد  خط حركت به سرعتي پيش برود كه نتوانيد كاري از پيش ببريد و از بهره

در اين پندار . هميشه تالش كنيد كه شما بر زمان حاكم باشيد ، نه اينكه زمان بر شما حاكم گردد 

كشد به نهايت روزي به پايان  ميزمان آغاز شده كه نام عمر را به يدك . هميشه موفق خواهيد بود 

راه ديگري در پيش هنوز . تان  اين پايان زمان است نه پايان راه شما و يا حيات ابدي. خواهد رسيد 

مرگ مرحلة ايجاد . از اين رو هيچگاه از مرگ نهراسيد . داريد كه در آن زمان برايش مطرح نيست 

دنيا و در مقطع زماني كوتاه پرورش داده و روحي را كه با هزاران زحمت در اين . تحول شماست 

زماني كه مرگ را . ايد ، بايستي نتيجة عملكردش را ببينيد و به راهش ادامه دهيد  تقويت كرده

زيرا در . ديگر در آن جهان دشواري و سختي نخواهيد داشت . پذيرفتيد ، آغاز خوشبختي شماست 

قه ، دوستي يا دشمني ، خوبي يا بدي ، زيبايي يا آنجا احساسات زماني و زميني اعم از نفرت يا عال

به همين خاطر نيازي به دروغ نيست ، نيازي به . وجود نخواهد داشت ... زشتي ، موفقيت يا شكست و 

همه چيز از حيث ظاهر . لزومي به طرح انداختن و تدبير اتخاذ كردن نخواهد بود . باشد  رياكاري نمي

اي  لمي كه همه چيز آشكار و به دور از هر نوع احساس نگران كنندهدر چنين عا. و باطن يكي است 

به پايان عمر خويش بنگريد و هميشه اين ! است ، چه نيازي دارد كه انسان احساس آرامش نكند ؟

چنان روح خويش را در زمين تقويت كنيد كه . سفر و حضور در آن را در مخيلة خود داشته باشيد 

هاي مأمور ايجاد  مانعي از سوي ارواح ديگر و يا ساير روح. به راحتي حركت كند تان بتواند در آنجا  روح

  :گويم كه  ها از انرژي خدمت با تأكيد مي من به عنوان كريون خادم شما انسان. نشود 

  

در اين است كه از  بختي شما در دنياي باقي و سكونت روح راه سعادت و نيك

. رافتان هميشه دوست داشته باشيد ابتداي شناخت خود نسبت به خويش و اط

. چيزي را به نام بد نپذيريد و چنين مفهومي را از ذهن خويش خارج سازيد 

يقين كنيد كه با دوست داشتن بسياري از ناماليماتي را كه شما آن را بد 
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خداوند هيچگاه در رابطه با . شماريد ، تبديل به عشق و محبت خواهد شد  مي

كرد ، هيچگاه اين همه موهبت را  اگر مي. نكرده است  مخلوقاتش بدي را تصور

او انرژي نيرومندي به شما داده است ، . كرد  نصيب شما و ساير موجودات نمي

بگذاريد اين انرژي بازتاب نيرومند و مثبت خود را داشته باشد و آن زمان عشق 

  .را درك كنيد 

  

مهر الهي با شما . كنم  تان مي الهي را هديه من كريون با صميم قلب همة شما را بدرود گفته و عشق

  !باد 
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  قسمت هفتم
  هاي كريون براي هزارة سوم پيشگويي
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  جلساتي با كريون

  های کريون برای هزارۀ سوم ميالدی پيشگويی: تمفقسمت ه

  

  ...يادداشتي از مديوم نوشتاري 

ي كريون برايتان آماده كرده و در اين فصل به پايان ها در حالي كه نخستين كتاب را از نوشته

زيرا مطالبي را كه از وي دريافت كرده و . كنم  سنگيني  را بر دوش  خود حس مي ةرسانم ، وظيف مي

هاي كريون كه الهام گرفته از فرامين و احكام الهي است ، براي شما  خوانندگان ارجمند  به عنوان پيام

كنم كه به راستي عشق يكايك شما در قلبم رسوخ كرده است و  احساس مي. آورم  تحرير مي ةبه رشت

خواني  برادر و خواهر گرامي و عزيزتر از هر چيز ، اكنون كه اين مطلب را مي. گويم  با شما سخن مي

يقين بدان كه اگر همين مطالب را بار ديگر در ذهن خود تداعي كني و به حالجي آنها بپردازي ، به 

ناخواسته چنان خواهي شد كه گويي  .ي و حقانيت نور الهي را در قلبت احساس خواهي كرد يقين انرژ

هاي عزيز به راه  نيز به سخن گفتن پرداخته است و يقين دارم براي بيداري ديگر انسانتو كريون با 

نيم ك  ك ميزيرا هر اندازه كه عشق خداوند را در. هاست  اين وظيفة هر كدام از ما انسان. خواهي افتاد 

شود و دوست داريم ما نيز در قبال عشق احساس شده واكنش  ، عشق مخلوقات از در قلب ما ظاهر مي

  . نشان دهيم 

باورم اين است كه اكنون با خواندن اين كتاب و محتويات آن نگاهت نسبت به ديگران و حتي 

نگري ، حس  يزي ميبه هر چ. مخلوقات و هم چنين طبيعت و آنچه در اوست دگرگون شده است 

. كند  ديگر كسي در برابرت به عنوان رقيب جلوه نمي. بيني  آن را زيبا مي. خندد  كني كه به تو مي مي

نگري و هنوز شايد باور نداري كه  هاي نگرانت به ديگران مي دانم كه هنوز ترديد داري و با نگاه مي

اينكه براي . به راستي تو را دوست دارد  كردي ، اكنون رقيب  و يا كسي كه قبالً دشمن خود فرض مي
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اگر پاسخت را نداد بار . اگر نگاهت كرد ، به او تبسم كن . موفق شوي ، اين ترديد را از دلت بيرون كن 

  . تالش كن به خدمت و كمكش بروي و بشتابي . ديگر در مواجه شدن با او تبسم كن 

زيرا انرژي تو اگر . بكند ، بعد خود نادم خواهد بود اين كار را اگر هم ! گويي ، تحقيرت خواهد كرد  مي

اي خواهد جست تا قلب تو را تسخير  از صميم قلب باشد ، چنان بر او تأثير خواهد گذاشت كه بهانه

نه از (بيايد ، شايد در پشت سرت تعريفت را بكند و يا به ديگري از تقصير خود اي  شايد واسطه. كند 

  . طة آن ، تو او را بشناسي و ببخشايي اعتراف كند تا بواس) گناه

باز تأكيدم . همين راه را ادامه بده و يقين داشته باش كه موفق خواهي شد . اين رمز موفقيت توست 

. بر روي اين موضوع است كه در ابراز محبت و عشق هيچ دو رنگي در اعمال ، پندار و گفتارت نباشد 

اگر با تزوير و يا شك و . سازد  ناسره را از خود دور مي انرژي روحي ما صاف و صيقلي است و هر چيز

اگر تمناي بازتاب سريع آن را داشته . ترديد ابراز محبت كني ، يقين بدان كه نتيجه نخواهي گرفت 

  . باشي ، باز موفق نخواهي بود 

ديم ، تو نيز اي را كه من و ديگر دوستانم از گفتگوهاي با كريون دريافت كر در هر حال اميدوارم نتيجه

گر شده كه با  اين بهترين ارمغان است كه بدانم نور الهي در قلب تو نيز چنان جلوه. صاحب آن شوي 

تو را دوست دارم و اين را از . ايم  وجود مسافت زيادي از همديگر رابطة روحي نزديكي پيدا كرده

  . گويم  صميم قلب مي

بندي  و توصية  ب بود و در اين كتاب براساس زمانگفتگوهاي من با كريون بيش از محتويات اين كتا

در انتهاي اين كتاب ، . كريون تالش كردم در رابطه با مسايل متافيزيك و غير بيولوژي سخن بگويم 

او . هاست  ام كه در حكم اخطار  براي يكايك ما انسان هاي كريون آورده بخشي را به عنوان پيشگويي

مطالب زيادي را مطرح كرد كه فراتر از حد ادراك من بود ولي با  در مسايل جسماني و راز خلقت ما

تحرير درآورم و زماني كه  ةقدرتي كه از انرژي عشق الهي دريافته بودم توانستم آنها را به خوبي به رشت

آنها را به متخصصان امر دادم كه در رابطه با مسايل مطروحه در خصوص موارد بيولوژيكي نظر بدهند ، 

. قاد داشتند كه من در اين مورد صاحب نظر هستم و توانسته ام چنان مطالبي را بنويسم همگي اعت
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دانند ، يقين دارند كه آن  شناسند و ميزان تحصيالت و معلومات مرا مي اما آنهايي كه از ابتدا مرا مي

 »2كريون «در كتاب بعدي خود به نام . ذهني من باشد  يها ت گرفته از اندوختهأتواند نش مطالب نمي

از اين مطالب بحث خواهد شد و خواهيد ديد كه خداوند در رابطه با راز خلقت و امانتي را كه به عنوان 

  .جسم و جان به ما بخشيده ، چه اهدافي در پيش روي ما قرار گرفته است 

داشت كه اگر  پردازم كه با تأكيد بيان مي هاي كريون مي در هر حال در اين قسمت به پيشگويي

هاي كنوني كه آموزگاران حاضر و پيامبراني زنده ندارند و لزومي در اين نيست ، نتوانند به  نسانا

اي از امكانات  درستي از موهبات الهي بهره بگيرند و در تقويت روحي خويش همت نگمارند و به گونه

دين موجود روحي و جسمي بهره بگيرند كه سبب كاهش انرژي در آنها شده و تعادل ميان ميا

لذا . مغناطيسي موجودات را بر هم بزنند ، حوادثي پديد خواهد آمد كه گريز از آنها مقدور نخواهد بود 

كنم كه تالش  هاي كريون توجه داشته باشيد ، به شما انسان واال عرض مي قبل از اينكه به پيشگويي

ساز دگرگوني در ساختار  كنيم تا همديگر را دوست داشته باشيم ، با تقويت انرژي روحي ديگران سبب

كنند كه نه تنها انرژي روحي خود را  فكري و ذهني ديگران باشيم كه ناخواسته در مسيري حركت مي

دهند كه اسباب رنج و ماللت ديگران  نمايند و با كارشان دنيا و آخرت خود را از دست مي خاموش مي

و هر چيزي كه نام خداوند بر آن ترسيم شده به طبيعت ، به گياهان و جانوران . آورند  را نيز فراهم مي

همه را دوست بداريم و عينك . است و همه از قدرت او هستند با ديدة امتنان و قدرداني بنگريم 

هر كسي در . اين كار نياز به تشكيل سازمان و يا گروه خاصي ندارد . بدبيني را از خود دور سازيم 

يقين بدانيد كه . تواند چنين فكر زيبايي را اشاعه دهد  يه ميحيطة فعاليت خود و با داشتن امكانات اول

هاي شما توأم با زيبايي خواهي و حقيقت جويي است و در آن عشق و محبت نهفته  چون ترويج پيام

اگر هر كدام از ما بتوانيم انساني را به دوست داشتن ، شاكر . است ، بر دل هر سنگدلي اثر خواهد كرد 

سوق دهيم ، آن يك نفر نيز مسلماً به همان ميزان فرد ... شيدن ، مثبت ديدن و بودن ، مصلحت اندي

بين خواهد كرد و در نتيجه حركت كوچك ما ضريب تواني عظيم  ديگري را آگاه و روشن دل و روشن

جامعة انساني دگرگون خواهد شد و اين دگرگوني مثبت هم در راستاي خواهد شد كه به نهايت 



١٨۵ 
 

ين الهي خواهد بود و هم اينكه بقاي تكامل ما را تضمين خواهد كرد و همانگونه كه ها و قوان خواسته

كند ، ديگر به وقوع  دارد ، با چنين حركتي رخدادهايي كه از آنها پيشگويي مي كريون بيان مي

  .نخواهند پيوست 

كس را ياراي كريون بارها در گفته هايش اعالم داشته است كه نمي تواند از آينده خبر بدهد و هيچ 

هاي بروز حوادث و رخدادها از هم اكنون فراهم آيد و نتيجه مشخص شود و  اين نيست مگر آنكه زمينه

قدرت روح به  ةآن زمان پيشگويي محقق خواهد شد و اين در واقع پيشگويي نيست ، بلكه احاط

تواند  را به خوبي ميزيرا روح محدود و محصور در زمان نبوده و همه چيز . تمامي جوانب كائنات است 

هايي را  پروريم و نقشه ها در ذهن خويش مي زيرا آنچه را كه ما انسان. مشاهده نموده و درك كند 

توانند با نزديك شدن به روح ما  و ايجاد گفتمان  روح ماست و ارواح مي ةزاييد ترسيم مي كنيم ، تماماً

هاي كريون نيز بدين گونه  پيشگويي. ن بزنند با آن به سهولت پي به نيات ما ببرند و آينده را تخمي

هايي كه خود را سردمدار جامعه دانسته و يا دانشمند  بوده است و با ايجاد ارتباط با روح انسان

  . باشند ، توانسته است به نيات آنها پي برده و از آينده خبر دهد  مي

  

  چه اتفاقاتي در آينده رخ خواهد داد ؟ 

ة سان و انرژي خدمت ، اطالعاتي را كه شما  از من خواستيد تا در رابطه با آيندمن كريون از خادمان ان

 ةزاييد رخدادهايي را كه از آنها صحبت خواهم كرد ، تماماً. دارم  بشري برايتان بگويم ، بيان ميجامعة 

نيده ها مرا به اين آگاهي رسا شما انسان ةانرژي مرتعش شد. هاست  فكر و تصورات مقاصد شما انسان

برخي از اين رويدادها شايد . كه بدانم  با روندي كه پيش روي داريد چه سرنوشتي در انتظارتان است 

هايتان  مفيد و مثبت بوده و زندگي شما را در مسير  برايتان نگران كننده باشد ولي بسياري از تالش

  . درستي دگرگون خواهد كرد 
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 اري از شما در اثر حاكميت برخي از بزرگان بسي ده اي نه چندان دور متاسفانه عدةدر آين

اين قتل . عظيم خواهيد شد دانند ، دچار قتل و كشتار  جامعه كه خودشان را رهبران شما مي

زيرا سردمداران  ساكن در اين . جغرافيايي آسيا و شمال آفريقا را در بر خواهد گرفت  منطقة

ن روح شرور با آنها همراهي مناطق درصدد كسب قدرت شيطاني بوده و برخي از صاحبا

هايي با روح متعالي و روح شيطاني جنگ  نمايند و باعث خواهند شد كه ميان انسان مي

هاي زيادي از بين خواهد  سوز گر چه جان انسان اما در اين جنگ خانمان.  سختي در بگيرد

هاي  سانهاي ديگر فراهم شده و آرزوهاي ان رفت ولي زمينه براي رشد و تكامل روح انسان

ن است ، محقق خواهد بر حق خودشا ةمتعالي كه ساليان سال در انتظار رسيدن به خواست

شايد ( .ياد شده به عمران و آبادي و صلح و صفا روي خواهد آورد  ةن منطقشد و بعد از آ

  . )منظورش حوادث رو به شدت در خاورميانه و فلسطين بوده باشد 

 پديد خواهد آمد كه حاصل تغييرات ژنتيكي است  كه  در چند عصر آينده نژادي از انسان

اين نسل جديد ، چون ماشين انتظام زندگي . نمايند  امروزه دانشمندان شما آن را تعقيب مي

يايي ؤشما را تضمين خواهند كرد ولي بسان ماشين فاقد روح و احساس بوده و زندگي را ر

د فروپاشي اين سيستم خواهد بود كه در نتيجه انسان واقعي درصد. حسرت زده خواهند كرد 

ها پديد خواهد آمد و آن زمان تكنولوژي شما از حالت اسرار  باز جنگ سختي در ميان انسان

گيري منفي از  خاصي بر آن حاكم خواهد بود و كسي را قدرت بهره ةخارج شده و نظم و قاعد

  . تكنولوژي نخواهد بود 

 كثرت قمرهاي مصنوعي در اطراف زمين ، ميادين شما و  ةاوزون در سيار ةبا باز شدن الي

. مغناطيسي تصنعي در الي جريان واقعي انرژي اجرام آسماني نزديك زمين ايجاد شده است 

همين مورد باعث شده كه از هم اكنون تغييرات انحرافي در حركت مداري زمين ايجاد شود و 

لذا در اواسط . زمين حاكم گردد  ثيرات ديگر اجرام آسماني نيز گاهي به طور منفي برأحتي ت

عصر كنوني با دگرگوني جديدي از آب و هوا روبرو خواهيد شد كه زندگي شما را تهديد 
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هايي بسيار باراني و توفاني و زمستاني ماليم و بدون برف خواهيد داشت  تابستان. خواهد كرد 

يد خلق خواهند شد و اين سيستم اكولوژيكي زمين را به هم زده ، بسياري از موجودات جد. 

هايي كه اكنون نمي توانيد تخمين بزنيد زندگي شما را به مخاطره خواهد  برخي از بيماري

  . انداخت 

 نكبت . اي از زمين عصيان كرده و گروهي در غناي افراطي خواهند بود  فقر و فالكت در نقطه

  .زندگي انسان هاي فقير دامان آنان را خواهد گرفت 

 مين ز شما نخواهد بود و مشكالتي در تأنوني ، طبيعت پاسخگوي نيابا افزايش نسل ك

نيازهايتان  پديد خواهند آمد كه موجبات برخورد و جنگ را در ميان شما  فراهم خواهد آورد  

  . و در نتيجه يك سوم از جمعيت جهان در اين جنگ از بين خواهد رفت 

 ولناكي خواهد شد كه هيچ كس قدرت اروپاي كنوني دچار بيماري  ه ةاي از شرق قار منطقه

  . ن از بين خواهند رفت آهاي موجود در  برخورد با آن را نداشته و نسل زيادي از انسان

 اروپا به تدريج به زير آب رفته و مناطق جديدي در شمال زمين سر از زير آبها  ةجنوب قار

  . بيرون خواهند آورد 

 هايي از ژاپن و  هد شد ولي در مقابل بخشاقيانوس آرام شاهد پيدايش جزاير  جديدي خوا

  . هند و كره به زير آب  خواهد رفت  ةشبه جزير

 وجود خواهند گذاشت كه خود را قدرتمند دانسته و بر  ةآسيا پا به عرص ةهايي در منطق انسان

  . نكبت و بدبختي خواهند افكند  ةهاي ساكن در آسيا ساي زندگي ديگر انسان

 ريج رنگ باخته و ارزشهاي ناهنجار و ناهمگون در ميان نسل جديد عقايد محكم ديني به تد

اما در اين ميان  در غرب نسلي ابراز موجوديت خواهند كرد كه همه را به . رواج خواهد يافت 

  . كنند و اين خواسته در همه جا طرفدار خواهد داشت  تساوي حقوق و برابري دعوت مي
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 موجودات ديگر سيارات از . هاي ديگري راه خواهد يافت  سوم انسان به منظومه ةدر پايان هزار

نزديك با انسان رابطه برقرار كرده و بدين ترتيب بشر به سوي سعادت  حركت كرده و اميدوار 

  . خواهد شد 

 مريخ مقدور خواهد  ةدر سيار 1سوم ةاول هزار ةزندگي آزمايشي و نخستين در يك چهارم سد

  . آنجا انتقال داده خواهد شد  هايي از علم انساني به شد و بخش

  زندگي كنوني و زيست محيطي با پيدايش شرايط و امكانات تغييرات ژنتيكي دگرگون گرديده

  .و طبيعت با سرسبزي بسياري آشكار خواهد گشت 

 هاي مختلف و  ثيرات ناموزون و با فركانسأها در اثر تغيير و تحوالت ناشي از ت عمر انسان

  . گردد  به كاهش نهاده و پيري به سرعت بر انسان عارض مي ناسازگار با انسان رو

 سيستم توليد و تكثير سلولي به نتيجه رسيده و امكان  2سوم ةدوم از هزار ةدوم سد ةدر نيم

بازگرداني سيستم بيولوژيكي  بدن انسان و حيوانات مقدور خواهد بود ولي اين موفقيت عاملي 

  . خواهد بود ها ن در جلوگيري از مرگ و مير انسان

 هاي بسيار  تغييرات پديد آمده در سيستم غذايي و مواد تغذيه باعث خواهد شد كه انسان

زيبايي در ميان شما ظاهر شوند و از لحاظ قامت ورزيده ولي از حيث توانمندي ضعيف 

  . با اين حال رشد مغزي آنها بيشتر بوده و نابغه خواهند بود . خواهند بود 

 هاي مغزي و جسمي پديد خواهند آمد كه  هاي خاصي با توانايي انسان با تمام اين اوصاف

اگر انسان آينده بتواند روح متعالي . هاست  حاصل تغيير و تحوالت انجام گرفته در آزمايشگاه

اينگونه بوده و  را حفظ نمايد و معنويت را هميشه در خود حفظ كرده باشد كه عموماً

هاي آن خواهد بود ، زندگي راه سعادتمندي را در پيش  يامم با پأموسيقي و ادبيات آينده تو

گرفته و خوشبختي بر انسانها حاكم خواهد شد و گر نه با كوچكترين خطا و تقصير چنان 
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زيرا ديگر زمان آن فرا رسيده كه . اي پديد خواهد آمد كه جبران آن ممكن نخواهد بود  فاجعه

ثير أديگر جهان ت ةدر آن واحد از گوش اي از جهان همه چيز در كنار هم است و گوشه

  . پذيرد  مي

  نزديكترين همسايگان خود را خواهيد يافت و در آن زمان من بار ديگر در  2052در سال

. هايي را كه براي آن مقطع الزم است ، به شما ابالغ خواهم كرد  ميان شما خواهم بود و پيام

هاي زندگي نوين در برابر افق ديد  را دريچهزي. بشريت بهترين زمان است  ةاين زمان براي هم

هاي شما راهكارهاي مناسبي را براي حفظ طبيعت و  همسايه. شما گشوده خواهند شد 

اي از جهان موقعيت  هاي ديني ، ملي ، سياسي در هر نقطه قدرت. زندگيتان خواهند آموخت 

خواهد بود و كساني به خويش را از دست خواهند داد و تنها اعتقاد راسخ به خداوند رايج 

عنوان اميران و رهبران ملتها بر مسند مسئوليت ، نه قدرت خواهند نشست كه در ميان 

ها شناخته شده و عزيز واقعي هستند و اينگونه رهبران از جان و دل به بشريت خدمت  انسان

  .خواهند كرد 

  يد خواهد آمد نيز تغييرات شگرفي در سيستم اجتماعي ساكنان آسيايي پد 2025در سال .

به دليل شرايط آب و هوايي و رژيم غذايي تعداد زنان بر مردان فزوني يافته و آشفتگي در 

هايي را كه آنها را فراموش  روابط سالم از ميان رفته و بيماري. جوامع پديد خواهد آمد 

متنوعي  هاي پيوسته حكومت. هاي آسيايي خواهيد ديد  ايد  ، بار ديگر  در ميان انسان نموده

. بر سر كار خواهند آمد و چند صباحي به حيات خود ادامه داده و سقوط خواهند كرد 

مرزهاي جغرافيايي آنها به هم خواهد خورد و در اثر اتحاد برخي از كشورها با قدرتهاي ديگر ، 

  . انتظام مقطعي حاكم خواهد گشت 
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ي باشيد ، باور نماييد كه خوانيد ، از هر جنس و يا صنف شما كه اين مطالب را مي

آنچه بيان شد از انرژي خدمت ، كريون بيان شده است و وقوع آنها حتمي است ؛ 

ها پديد آمده  مگر اينكه تغييرات ديگري در زندگي و تصورات و تفكرات انسان

اند ، بايد از  ترس را از خود دور سازيد و آنهايي كه به انتظار آينده نشسته. باشد 

ترين و  بدانيد كه عشق بزرگ. ده اتفاق خواهد افتاد بهراسند آنچه در آين

تواند شما را  ترين انرژي است و اين انرژي در هر مقطعي از تاريخ و اعصار مي عظيم

تمام آموزگاران شما و به خصوص عيسي مسيح انرژي . مصون از خطر سازد 

كنيد كه حتي بر از اين رو عشق را فراموش ن... شما ارزاني داشتند محبت را به 

خداوند ! خدا را دوست بداريد كه تنها ياور شما اوست . گذارد  ماده نيز اثر مي

  !حافظ شما باد 
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