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  شگفتاريپ
راسر جهان از مردم س .مي آنی می زندگیار ويژه ايما در زمان بس

 یليد خيا بايآنند آه دن یزندگی خود ناراضی هستند؛ آنها احساس م
بيداری  ، اين اشتياق.خواهندين را ميه بدهد وآنها ايشتر به آنها هديب
 و در ،ميهمه ما آن را دار.  است"ژن روحانی" يا "نقطه در قلب"

  . حال حاضر در ميليون ها نفر در حال پديدار شدن است

         
هر بخش در اين کتاب منحصر به فرد و محرك فکر است؛ به 

که امروز مورد توجه  به عميق ترين پرسش ها صادقانه و آرامی
 از ید اشاراتيدر اين صفحات شما می توان.  پردازدی مهمه ما است

ن آتاب در ي تریحكمت موجود در آتاب زوهر را آه ضرور
اين کتاب . ديابيب ، استيیباال آیر نوشته هاي و ساکباالحكمت 

، بلکه به معرفی ايده های انتخاب شده ا ندارد رکباال آموزش یادعا
د که اعماق ي هستیشما در حال شروع سفر.  پردازدیاز تعاليم م

  . نورددیدرم  انديشه رای، و بلنداقلب
  ويرايشگر
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. پيشرفته استی علمکباالحكمت   

  علم احساسات  ،این حكمت
  .استدانش لذت  و
   ،ن حكمتیدن اي و چشی بررسیمقدم شما را برا

  .میداري میگرام
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  در قلبینقطه ا

    
  

  درون ما"  در قلبینقطه ا"ظهور 
   یک ماجراجویی نوید آغاز

   سفر بسيار ویژه و
  . دهدیرا م  شگفت انگيزیبه سرزمين
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  دیفراتر از رویاهای خود موفق شو
  
  

  ما صبح از خواب بيداربرای يک لحظه تصور کنيد که وقتی ش
 که همه چيز را ی قانون،ن قانون واقعيتيمهمتر  ناگهان،دي شوی م

د يا نبايد يبا  راید آه چه آاري فهمیم. دي دانیتعريف می کند، م
 همه ؛ديها و رنجها اجتناب آني ناخوشنود،د تا از همه دردهايانجام ده

 و یزندگك آودك پر از شور يمانند   و، شما روشن استیز برايچ
 بايد دقيقا ما .دي شویدار مياز خواب ب ت هايفارغ از ترس و ممنوع

   .مين روش زندگی آنيبد
 

 چرا ؟ميخوري چرا ما گاهی اوقات شکست م؟ چرا که نه،و در واقع
 و با مشکالت بر ،مي بریم، از چاله ها رنج مي خوریما به ديوار م

   ؟ميدر تاريکی باش  بايدم؟ چرا ماي آنی مخورد
   

م يهيچ مشکلی نخواه م،ياگر ما به کشف اين قانون مهم نائل شو
م و يت آني خود را هدایم توانست زندگي خواهی بدرست؛داشت

   .ميابيت دست يمان به موفقيا هاين روي دورتریچگونه ورا
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  قانون برتر
  
  

 پشت همه خلقت را يیماورا تي است آه هدایدانش کباالحكمت 
  .  سازدیان مينما
  
قانون " شود، به نام یام واقعيت توسط يک قانون جامع هدايت متم

 و ، هماهنگی،اين قانون عشق همه جانبه". قانون خالق"يا " طبيعت
 و هدايت ،به ما فرصت کشف اين قانون کباال .خير خواهی است

 همانگونه آه ضروری است . دهدیزندگی مان بر اساس آن را م
 زندگی یست شناسی را برا و زي، شيمی،قوانين اساسی فيزيک

درك قانون . مي را بدانکباالم، الزم است تا حکمت يعادی خود بدان
 جنگ و ،دنيجامع خلقت و زندگی بر آن اساس ما را از رنج آش

   و ما را به حالت تعادل و هماهنگی ، رهاندیباليای طبيعی م
  .  رساندیم
  

  
  

  .دن استي عشق و بخش، خالق،قانون کلی طبيعت
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م حرکاتش به بردگی کشيده شده استانسان در تما"  
  عقاید و رفتار دیگران است،ید زنجير آهنيدر ق

".ندی گوی م"جامعه"آه به آن   

  
  
  
  

، آه به اشلگ هوداي راو، ست بزرگيبال است آه آین مطلبيا
" یآزاد"  شود، در مقالهیز شناخته مي ن"هسوالمبعل "عنوان 

  . دهدیح ميتوض
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  بيشتر از حد طوالنی شده است رياین مس

  
  

 م، اما همه آنهايار داريممکن است فکر کنيم که همه چيز را در اخت
ما هنوز در حال بازی آردن بازی  . آندیديگر ما را ارضا نم
  مانند پول، شهرت، و قدرتیموارد م، ويتعقيب اهداف گذرا هست

 یگري دن موارد آارير از ايمگر غ. مي شناسیرا به عنوان لذت م
  م؟ي به آن مشغول باشايهست آه در دن

  
 ی دنبال من راه رايم و بدون تامل همي نگریگر ميكديما همه به 

اگر مانند هر کس ديگری رفتار "، ميي گویما به خودمان م. ميآن
اهداف مبهم و مورد  سپس". م داشتيم، احساس خوبی خواهيآن
 فرار یم تا از پوچيد گری بدنبال آنها م کنيم وی را انتخاب میاتفاق
  .ميآن
  

شكار   ما رای اساسی سؤالم و اگر نه،يما بايد دائما سرگرم باش
 یدر زندگی من چه اتفاق آنم؟ یمن برای چه زندگی م: "خواهد آرد
  "؟می افتد

  
گر ي بيدار خواهد شد و ما د ،اما دير يا زود، نقطه ای در قلب ما

تمرکز مادی ا افتاده م بود تا در مورد مسائل پيش پيقادر نخواه
  . ميينما
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 شده است تا یش طراحيم که اين تعقيب از پي کنی، درک مناگهان
  . مهم است منحرف گردد ذهن ما از آنچه

م، يت اجتناب آنيدن واقعيم تا از ديمان را ببنديتا زمانی که چشمها
 ی فرا میهنگام اما .ميدن ادامه دهير افراد به دويم مانند ساي توانیم

در حالی و  . شودیه ميتخل آه آامال خسته شده و قدرتمان تمامارسد 
      مانده اند، ما از آن خارجیگران هنوز در مسابقه باقيکه د

قت برای ما بی يگر جذاب نبوده و در حقين مسابقه ديا. مي شویم 
  . گرددیمعنی م

  
به حل   شود تا ديگر به ما اجازه ندهدیم عميق یما به حد خواسته 
ه ما شروع به اين زمانی است ک .مي اهداف دنيوی بپردازو فصل

  .ميي نمایواالتر مجستجو برای يک هدف 
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  اند آهینما ینگونه میا*  )توپيآل(نور پوسته 

  
  م،يون دالر داشته باشيليك میاگر ما 

  
  .م بوديخوشبخت خواه

  
 

 
 
 
  
   در آن قرار یبد و ایازل است آه نور ما ا پوسته ظرفيت وپيآل*
ن يبد یافتي دررم از نويبري آه ما در آن به سر میتيرد و در وضعي گیم

 .ميگونه دار
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  از عشقیسرنخ
   در قلب،ینقطه ا

  يک و يا چند بار در طول زندگی،  
  ،درون هر يک از ما
  .بيدار می شود

 
  ،ديد آه خالی هستي شما احساس می کنیهرازگاه

   دليل روشنی و احساس ناراحتی بدون هيچ
 ديينما ی درون خود م

.  
  یلي اوقات احساس بد شما به دالیبرخ

  ، به ظاهر پيش پا افتاده و دنيوی
  .ا حتی خانوادگی استي 

  : با خود فکر می کنيد
ز بگذرد؛ طوفان آرام خواهد شد و همه چيز دوباره خوب ين نيا"-

  ."گشتخواهد 
  
  ،ديدرک آن شما نمی توانيد

  لب شما، در قی اما نقطه ا
  . شودیدار مين صورت بيبد 

  ، ن آغاز روحيا
  .و اولين قدم به سوی آشکار ساختن عشق است
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   برای شمایبسته ا
  

 ،در مورد معنای زندگی در درون ما  خاصیبيدار شدن افکار
  .دي نمایم دعوت  است که خالق ما را به ارتباط با خودینشانه ا

يک "، دي گوی زند و میرا م ب منزل ما درینكه پيکيدرست مثل ا
ما بايد درب را . نگونه به ما می رسدي، دعوت ا!"بسته برای شما

 آن فرستنده آن ی، و از رومي، آن را باز کنميريباز آرده بسته را بپذ
  . ميم آه چگونه بايد به آن جواب بدهيم و بفهميرا بشناس

ه  آی، در حالمي مانی، اما منتظر ممي شنویما صدای درب زدن را م
 یمبلند به پيک لذا . مي به بلند شدن نداریليم، تماي مبل نشسته ایرو
  ."بسته را پشت درب بگذار، آنرا بعدا بر خواهم داشت: "مييگو

ن برود، و چه کسی می ي شود آه بيداری از بیاين رفتار باعث م
  خواهد بود؟  ی، آ شودیداند که دفعه بعد که درب قلب ما زده م

، بايد به مي آنیافت مين در ي چنی نامه ادعوت هنگامی که ما
 سپس آدرس فرستنده اش را ،مي آنیات آن را بررسي محتویدرست

  .ميم درب خانه فرستنده را بزنيم و برويدا آنيپ
  
  
  

                                            خالقیتجل
  نوی جهان معیتجل

 
  در درون ما
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  اینجا و در حال حاضردر
 
 

  ،ديشما نمی توانيد با قطار به جهان معنوی برو
  

  ،ديد به آنجا پرواز آنين نمی توانيشما همچن
  
  .در درون ما است چرا که جهان معنوی
  

  ،ميدار آنيما بايد فقط حس معنوی درونمان را ب
  

  ،ميحواس مان را خوب جمع آن
  

  .مي درك آنین جا اتفاق می افتد را به درستيو آنچه آه درست هم
  

  ميابي ینظير م ان و بیي پایآن وقت ما خودمان را در ماجراجويی ب
  
  .گذاردي می توام با احترام باقیکه ما را شگفت زده و با ترس

  
  .ماجراجويی متوقف نخواهد شد ، هرگزو از آن پس
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  دکمه
  
  

م درست مثل يني بیيا مك تصوير از اين دني، ما همه در حال حاضر
ر يتصو نيآنقدر به ا .مي آنیون نگاه ميزيك آانال تلوينكه همه به يا

 هم یگريم که کانال ديم تصور آنيم که حتی نمی توانيعادت کرده ا
در  .کمی خسته کننده می شودر يتصو ني، ايک روز. وجود دارد

ير و ميل به تغيدر ما بيدار شده است  قلب،نقطه ای در ن حال يا
، ما حتی تصور پيش از اين. کانال از درون ما بر خواهد خواست

  . مي ممکن است را نداشتیزين چياين آه چن
م که می توانيم کانال را عوض ي آنی شروع به درک مبه تدريج،

 است که می یميل ما کليد. مي آه واقعا آنرا بخواهیم اما به شرطيکن
 کانال ديگر ،ميماده باشبه محض اينکه آ. تواند کانال را عوض آند
ست آه ين ین معنيو اصال به ا . شودیبه طور خودکار روشن م

 ما کانال . شودیاضافه م د شود بلكه آانال دوم به آنيآانال اول ناپد
 در .ميني بیاول را مشاهده آرده و آانال دوم را در پس زمينه م

گ  فراگير و هماهن، واحدیبگونه ا  دو جهان در درون ما،نتيجه
  .  گردندیادغام م
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  و عشقیخود پرست
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  منيت بشر
  
 

   آنم،یبه ديگران نگاه م وقتی که
  ت من حسادت و تنفري من

  گران را ي و تمايل به کنترل د
  .  آندیدر من زنده م

  
   آنم،ی نمی ديگران آرزوی خوبیمن برا

  .شان ندارمي نسبت به خودم برای بهتری يا دست کم آرزو
  
  
  ، می خواهمینها موفقيت کوچک آیبرا

  ،  نسبیی موفقيت
  می خواهم تا همه ببيننداما 

  .  که من موفق تر از همه هستم
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  یزمان آزاد
  
  

 دنيا و خودمان را زنده و فعال احساس ، که از طريق آن،طبيعت ما
  انيواقعيت خاصی را برای ما ع م، برنامه ای است کهي آنیم
دريافت و  ل بهي شود، میگفته م" تيمن"ن برنامه يبه ا.  سازدیم

به   حتی زمانی که لذت بردن،لذت بردن توسط خودم و برای خودم
  . هزينه ديگران باشد

  
 ما را در درون خود ،دي نمایاين نرم افزار ما را از درون قفل م

 و در واقع ما را ، داردی تمام توجه ما را معطوف م، آندیغرق م
بر اساس  ما  .ميخودمان تمرآز آن یرو  سازد تا صرفایوادار م

 را ی ديگریم حتی وجود واقعيم و نمی تواني آنیاين برنامه عمل م
  . ميدرك آن

  
  
  
  

  
  افتیل به در يم . . . عت انسانيطب . . . تيمن
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  .ميما نباید چيزی در درون مان را ویران کن
  

  .ن صفات باید باقی بمانندیحتی منفی تر
  

   ،مي کنی را ایجاد نمیدیدما هيچ چيز ج
  

  بلكه تنها از آنچه در درون ما وجود دارد
  

  .مي آنی استفاده می به درست
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  تضادها
  

 اگر در نهايت ،ميخلق شد در وهله اول با نفس  چرا ما:پرسش
  م؟ يمجبور به اصالح آن هست

  
 سياه ،گرم در مقابل سرد ،مي شناسیما جهان را با مقايسه اضداد م

اگر همه .  درک می کنيمی را در ارتباط با ديگریكي.  مقابل سفيددر
 اگر ، به همين ترتيب.مي چيزی را تشخيص نمی داد،چيز سفيد بود

   .ميهمه چيز سياه بود، نمی توانستيم چيزی را تشخيص بده
  

 . و مکان ها، احساسات، اختالف بين رنگها،تضاد هميشه الزم است
 نه خود آن چيز را به ،مي آنیساس مما تفاوت ميان چيزها را اح

   .طور جداگانه
  

 م بود،ي ما قادر نخواه،با اين حال.  عشق و بخشش است،خالق
 به همين .ميم اگر خودمان نقطه مقابل آن نباشيبخشش را درك آن

ساخته  آه بر ضد او یآمك "–ت نياز داريم يدليل است که ما به من
 به ما کمک می کند تا خالق ، در نقطه مقابل خالقیريقرار گ". شده
  . ميو حس آن شناخته را
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  . ميل به عشق و هدیه دادن،خالق
  

  . تمایل به دریافت،مخلوق
  
  
  

  ،مياز آنجا که ما در حال حاضر در نقطه مقابل خالق هست
  

  .مي آنیاو را از خودمان پنهان م
  
  
  

  ،مي آنیافت میت عشق و بخشش را دريفي آه آی هنگام،اصالح
  

  .میي نمایم و شروع به احساس او می شویمانند خالق م
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  عشق
  

  .دي یعنی دیگران را مانند خودتان بدان
  

  .شما تمایالت دیگران را می دانيد
  

  ،دي آنیآنها را مانند خواسته خود حس م
  

   یو هر کاری می توانيد برا
  

  .دي دهیبرآورده نمودن خواستشان انجام م
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  عشقظهور در واقعيت 
  

 زمانی ! خواهندی مردم اطراف من چيزی جز آزار من نم:پرسش
  د آرد؟ي نمی خواهد چه بای خواهد عشق بورزد و ديگریکه يکی م

  
 ی امر،تيم در درون منيش را داري که ما آرزویعشق دو جانبه ا
 ورزم چون او یم" عشق"من به يک نفر ديگر . غير ممکن است
 می خواهم فقط از او بهره برداری ، در واقع، داردیبرای من منفعت

  . آنم
  

 را یمن ماه ،ت مانند دوست داشتن ماهی استيعشق در درون من
 تا زمانی که ،بين ترتيبه هم.  برمیدوست دارم چون از آن لذت م

اما . او هستم" عاشق" برم یمن از کسی و از بودن با او لذت م
  دور  خود او را از، برمیگر من از او لذت نميلحظه ای آه د

  . آنمیم
  

ن ي ا.ميستي وجود دارد، که ما هنوز از آن آگاه نیگري اما عشق د
 ما فوق طبيعت ما وجود ،عشق باالتر از مالحظات خودخواهانه ما

ك سيستم ي از ی از ما به عنوان عضویريهنگامی که تصو. دارد
م قدرت يانده شود، ما تسلي فراگير و وابسته به هم به ما نما،مجرد

  گران در درون ما آشكاريستم شده و عشق واقعی به دي سنيا
   . شودیم
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فراتر از .  هم وجود داردی عشق واالتر،فراتر از اين عشق
را ي آند زیت مي کيفيت عشق ما را به سمت آن هدا،وابستگی متقابل

زها در ين چيم آه عشق و بخشش واالتري آنی درك میبه خوب
   .ت هستنديواقع

  
ازه می دهد تا فراتر از تصور معمولمان واقعيت عشق به ما اج

  . مي را حس آنیديگر
  

وقتی آرمان طبيعی ما برای جذب همه چيز در درونمان به آرمان 
 آه ما در حال ی واقعيت آوچك و محدود،عشق و بخشش تغيير آند
 و ، رودی چشممان آنار میم از جلوي آنیحاضر آن را احساس م

  ".یواقعيت روحان "، شودی ممان ظاهريواقعيت کامل برا
  

 شود که ی را احساس می آند متوجه میکسی که واقعيت روحان
طان بودنشان بلكه يل شي نه به دل، آنندی میمردم با يکديگر بد رفتار

او در می يابد  . شوندیم ت کنترليبه طور طبيعی توسط من چون
از  یلآگاهی مستق ،نگونه خلق شده اند تا در نهايتيکه آنها عمدا ا

رون يت بي فقط در آن صورت از من.ت بدست آورنديپوچی من
  . نهندی گام میخواهند آمد و درون عشق واقع
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یشبکه اجتماعی در سطح روحان  

 

 مردم ترجيح می دهند برای برقراری ارتباط از ، به نظر من:پرسش
. ايميل و اس ام اس به جای صحبت کردن با يکديگر استفاده آنند

  ؟ن استيچرا چن
  

م يده است که ترجيح می دهي رسیت به چنان درجه ايامروز من
   .مي با ديگران داشته باشیرابطه مجازی تر

  
 اما .ميا نمی خواهيم ي خواهینيست که ما ديگران را م نيمسئله ا

 يا صفحه کامپيوتر ،با ديگران از طريق پيام های متنی هنگامی که
 راحت تر و کامل ،هتراحساس ب ،ميله ديگری ارتباط داريو يا وس

را در اين صورت ما بدن ديگران و ظاهر يچرا؟ ز. مي داریتر
   .مي آنیخارجی آنها را لمس نم

  
 تمايل .مي بايد ريشه اين پديده را بدان،ن اتفاقي ایبرای درک چگونگ

 آند خود را فراتر از سطح یبه دريافت در ما تکامل يافته و آرزو م
گر چيزی ندارد آه به ما يحيوانی د سطح .ندي بدن مان ببیحيوان

با اين   . آندیا نميگران را مهيمطلوبمان با د و ارتباط ؛ارائه آند
  بنابراين برای با،مي ما به دنبال تماس عميق تر با ديگران هست،حال

   .م ي آوری میهم بودن به روابط مجازی رو
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باط  روابط مجازی هم ما را راضی نكرده و ارت،در مرحله بعدی
از ين  ما، در خالل اتصال مجازی.م خواستي را خواهیعميق تر

  .م نموديخواه  ارتباط معنوی با ديگران را احساس،یارتباط درون
   

 بيشتر احساس نياز به ،مي هر چه بيشتر از سطح فيزيکی دور شو
نكه ي اين مطلب انقالب اينترنت و ا.ميي نمایگران را مياتصال با د

   . آن شده اند را توضيح می دهدچرا همه آنقدر جذب
  

 ی معمول تبديل می که گاهی به وسواس،اين جاذبه از کجا آمده است
بر  از آرزوی ما برای برآوردن نيازمان به ارتباط با ديگران ؟شود
  اگر چه امروزه شبکه های اجتماعی و انجمن ها معموال.زدي خیم

قعی در اين  و قطعا هيچ صالح وا، هستندیهودگي و بیپر از پوچ
 در اينجا یوستگي پی با اين حال نوع،نوع ارتباطات وجود ندارد
  . آندیوجود دارد آه ما را معتاد م
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  ك روح خلق نمودهیخالق 
                                             

  ه استو آن را به ذرات متعدد تقسيم آرد
  

   به طوری که در ميان خودشان
  

  اموزندي معنی عشق را ب
  

  . و با هم به او برسند
 
 



 
 

29

 

 
 خالق

  )ببين (ابیا و دريب
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   ،مانند کودکان
  
   در ارتباطییهمه ما سوال ها
 

   ، با معنای زندگی
  

  . پرسيمیو ارتباطمان با خالق م
 

  این پرسش ها 
  
   است یسواالت طبيعی ترین

  
  .ميخود می پرسکه ما از 

  
  اما سپس آنها را در درون مان

  
   مثل روبات  خفه کرده و

  
  .مي دهی به زندگی ادامه م
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  ستي نیکسچ ير از او هيبه غ
  

  د،يتصور کنيد که يک نوزاد تازه متولد شده هست
  

  . شما استین است که کسی حامياحساس اول شما ا
  

  ، بزرگید که شخصي آنیحس م
  

  ،احساسات گرم
  

  .زانه و خيرخواهانه نسبت به شما دارددلسو
  

  د،يشما نمی توانيد او را درک آن
  

  ،اما می دانيد که او از شما مراقبت می کند
  

   دهد،ی که خوب است برايتان انجام میهر چيز
  

  .ديو شما به طور کامل تحت کنترل او هست
  

  ، به تدريج،بنابراين
  

  ، نيروی واالیمردم احساس مراقبت و نظارت عال
  

  تنها نيروی موجود در جهان را
  

  .حس خواهند آرد
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ابیا و دريب - خالق  

 

 . آنندیر مياديان مختلف خالق را به عنوان چيزی خارج از ما تصو
 توضيح می دهد که تصور تصويری از خالق به هر نوع کباالاما 

 است که در داخل هر يک از ما ی و خالق کيفيت،می باشد ممنوع
   .وجود دارد

  
به  (Borre "خالق"معنی کلمه . کيفيت عشق و بخشش استخالق 

ن يا و اي بیعني،  )Bo  u  Re’e( است " نيا و ببيب ")زبان عبری
 که یگانه اي هيچ عنصر خارجی و ب.ت را درون خود آشف آنيفيآ

م، تا ي آنیما خودمان را اصالح م .م وجود ندارديبرايش کار آن
   .ميابيدر  را ،خالقيعنی  ،کيفيت عشق و سخاوت

  
 ما .مي ما احساس خالق را از دست داد،حدود دو هزار سال پيش

ن فکر که يا .ميم و تصوير واقعی جهان را از دست داديرانده شد
 که در یبه جای کيفيت ،خالق کسی است که جدا از ما وجود داشته

 به جای آنكه خالق را به عنوان .درونمان است، در ما آغاز شد
 که ما را از درون ،مي ترين کيفيت خلقت مجسم آنن و مهمياصلی تر

نكه او يک نهاد مجزا و خارجی است در ي فکر ا،احاطه آرده است
   .ما شروع شد
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  تمرکز بر خالق
  
  

   به فرد می آموزدکباالحكمت 
  

  ر آند ويي که چگونه از درون خود تغ
  

   .دا آندي خالق را پ
  

  ، استك دوربينيك جسم از طريق لنز ي یمثل جستجو
  

  ،مي چرخانی به راست و چپ آن را م
  

  م ي آنی به تدريج ديدمان را واضح تر م
  

   ،یتا زمانی که به طور ناگهان
  

   ! منیخدا
  

  .ميني بیواضح م
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  آگاهی را دوباره به دست آوردن
  
  

 از زندگی مادی خود احساس ی چرا خالق هنگامی که فرد:پرسش
  ؟ی باشد آند خوشحال نمی میرضايت و خوشنود

  
 خواهد ما از آن یست آه او مي نین لذتيرا ايست زيخالق خوشحال ن

 ايجاد آرد که در آن ما غرق نور ی او حالت، در ابتدا.ميبهره ببر
  .ميگر آن را احساس هم نمی آني اما هم اکنون ما د،ميبود
  

 . اما از ما پنهان است،مي بری بی نهايت و ابدی بسر می ما در جهان
 با اين حال ،م که واقعا در اين دنيا استي هستیفرد بيهوشما مانند 

   . آندیحواسش چيزی از محيط اطراف درك نم
  

 آه از ی در حال،هوش به حال خود بگذارديخالق نمی تواند ما را ب
   بهره، آندی از نور آه فقط ما را حفظ میفيار ضعيبارقه بس

حاضر آن را  آه در حال ی و به لذت،مي ما از آن غافل.مي بری م
   .مي قانع هست،مي آنیتجربه م

  
 لذات ی ما به سوی رهبر، روشن است که طرح خالق،نيبنابر ا

   . رسدین حالت به انجام نمي در ا،ار بزرگتريبس
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 پهنه ای از عشق
 

   . استیخالق عشق و بخشش روحان
  

 در حالی که به ،مي آنیما در او با تغيير خواسته هايمان حرکت م
 ، در ابتدا.ميت مشباهت با اين زمينه قرار داريدر وضعطور مداوم 
  .مينه هستين زميما مخالف با ا

  
قرار " اين جهان" به نام ،نهين زمي ما در خارجی ترين دايره ا

 ،رهين دايزان شدت ميلمان به نزديکتر شدن به مرکز اي به م.ميدار
ن  خودمای ما نفوذ اين زمينه را رو،به کيفيت خالق عشق و بخشش

   .آند یر ميي و موضع ما تغ،مي آنیدار ميب
  

 روشن است که ما نمی توانيم از خالق بخواهيم آه ،بر اين اساس
نگرش خود را نسبت به ما تغيير دهد و يا انتظار نعمت ويژه ای از 

   .ميجانب او داشته باش
  
 قدرت جاذبهن مطلب به همان اندازه بی معنی است آه از يا

ی ي خالق نيرو.ر قرار ندهدين ما را تحت تاثم آه بديآن درخواست
مان يال دروني در عوض به ام، نداردی ما نظریاياست که به دن

   .دي نمایتوجه م
  

ك جهان يزي فکباال قوانين معنوی جهان را می آموزد؛ کباالحكمت 
   . استیروحان
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  " باال"
  

  در طبيعت نيرویی است که
  

   تنها به درخواست 
  

  به دوست داشتن و بخشش تبدیل شدن 
  
   . دهدی پاسخ م
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  نقطه و نور
  
  

 درونی اشاره آرد که در پيشرفت ی آيا می توان به راه:پرسش
  ؟معنوی ما استفاده شود

  
 طبيعت دو احساس را در ،به منظور آمادگی برای توسعه معنوی

 و ، اين است که اين جهان پوچ استی اول. آندیدار ميدرون ما ب
 بيداری ، آندیاد مياقمان را برای رسيدن به مبدا زندگی زدوم اشتي
 درست ، معنوی استیل آنكه جهان ما پهنه اي بدل. در قلبینقطه ا

 اين نقطه ما را به جايی که می توانيم آن ،مثل يک ميدان مغناطيسی
   . آندی ميیم راهنمايرا تغذيه و آامل آن

  
 ما .مين نقطه پيش بروق اييما بايد در مسير معنوی مان تنها از طر

که " زيحکمت آم "یو نه توسط عبارات نبايد کسی را باور آرده
  .ميريممکن است به ما گفته شود تحت تأثير قرار بگ

  
 به اين روش است ، ما بايد همه چيز را خودمان بررسی کنيم، بلكه

 اين بررسی با تقاضای ما به .مي دهیکه راه مان را تشخيص م
  . رودی مشيدانستن حقيقت پ

  
ن آار را انجام يدر ابتدا شما بايد ا ": مثليیما نمی بايد گفته ها

چ ي ه،ميرا قبول آن..."  وجود داردیشرايط... و پس از آن... ديده
  .  وجود نداردیشرط
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 یم  اينگونه شما به خالق،دينکه شما در وسط جهان برهنه باشيمثل ا
  .ديرس
  

  .تحت تاثير قرار می دهدنور چيزی است که نقطه درون شما را 
  

د که چگونه اتصال ي ياد بگير. و چيزی غير از اين دو وجود ندارد
  .ديشرفت آنيد و پيميل خود را با نور برقرار آن
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یجهان روحان  
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   شودیان میوقتی جهان معنوی نما

  
   ،مي آنی را کشف می ما گنج

  
  ،را" یسرمایه ا "،یا دقيق تر

  
  ز واقعيت که ای جدیدۀالی 

  
  .از آغاز قرار داده شده است" حساب ما" در 
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  جهانی گرم

  
لحظاتی وجود دارد که احساس هيجان و رفعت ناگهان ما را در بر 

 ما احساس می کنيم که جهان اطراف ما توسط نيروی .ردي گیم
 از وجود ،شده است" نيسنگ" که هوا ، اشباع شده استیخاص
هستند آه  یافکار و نيات در اطرافمانز ي که همه چ، پر استیجديد

  . که همه چيز مملو از عشق است،به سمت ما قرار گرفته اند
   
 اما آنچه مهم است اين است که در .به ندرت اتفاق می افتد حالت نيا

 ، اين جهان معنوی است. متمايز در قلب باقی می ماندیپايان احساس
ی قلمرو ابدی است که  جهان معنو.ميافته ايدر حدی که ما آن را در

ن و کوچکترين درجه ي کسی که حتی به اول. داردیقدرت بسيار زياد
 است آه یابد تجربه احساس معنوی او به حدي یمعنوی ارتقا م

   .ميلياردها بار بيشتر از هر چيزی است که قبال شناخته است
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  امواج روحانی

  
  را  ما اين است که حواس و قلب مانیکار درون

  

  .مي درک جهان معنوی متمرآز آنی برا
  

  مثل يک گيرنده امواج راديويی
  

  ،شود یم مي آه به آرامی تنظی آه با دکمه ا
  

   .آند یافت مي امواج را در
  

  ،"قصد" به نام یدر نتيجه فرد خود را توسط عمل
  

  شتري آند تا هر چه بیم مي چنان تنظ
  

  .رديت قرار گي فرآانس معنوی در راستا
  

  یه ابعاد جديدتا زمانی ک
  

   به طور ناگهانی باز می شوند 
  

  .و جهان معنوی ظاهر می شود
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  قصد آردار است
  

 ی وجود، اقدامات ديگر به طور ساده،قصد ما تنها عمل مان است
ز واقعا ي نه تنها اعمال مکانيکی ما حتی خواسته های ما ن.ندارند

ری از  عا، بی حرکت،ر از قصدي همه چيز به غ.وجود ندارند
 در جهان .ن آاشته شده اندي و ايستا هستند، مثل آنكه در زم،زندگی
  . ريشه استی تنها قصد ما برای عشق و بخشش دارا،معنوی

  
 ما در جهان ،در درون ما ظاهر شوند هنگامی که عشق و بخشش

 ما هم از ، هنگامی که آنها ناپديد می شوند.ميروحی ظاهر می شو
   .ميجهان معنوی ناپديد می شو

  
 . آه از حرکت جدا شده استیدرست شبيه به شتاب به عنوان مشتق

 حرآت با سرعت ،ن آرده استيهمانگونه آه آلبرت اينشتين مع
 تنها ، از اين رو؛ شودیثابت و بدون تغيير سكون در نظر گرفته م

   .رديشتاب بايد مورد توجه قرار گ
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   و مخازن، انوار،لذات
  

  ؟اد استيز یقدر به لذت جنسني چرا کشش مردم ا:پرسش
  

 اين ادغام .با نور است" جفت شدن"در جهان معنوی روح در حالت 
 و شديد ، بخش زنانه و قسمت مردانه،هر دو قسمت خلقت است

   .دي آیپر شدن روح از نور بوجود م ؛یقيترين احساس لذت حق
  

 .طرح جفت شدن معنوی، در جهان مادی جفت شدن فيزيکی است
 انسان در یخواسته هاريشه تمام  یل آنکه چرا لذت جنساين هم دلي
ش از حد ي و به همين دليل ب، شودی در نظر گرفته میجهان ماد

   .ميسرگرم آن هست
  

 است آه تفاوت لذت مادی و لذت ی در جهان ما نمونه ایلذت جنس
 ی در مورد لذت جنسی ممکن است فرد. دهدیمعنوی را نشان م

گران ين لذت بزرگ از دي در ایادين زاد فکر کند و با هيجايز
ن رفته و ي لذت از ب،يی در لحظه رها، اما در اوج،ردي بگیشيپ

 در ، و مسابقه از نو شروع می شود. شودیتقريبا بالفاصله نا بود م
  ...یجستجوی لذت بعد

  
 آه ین معنی که لذتي به ا، بردین ميچرا؟ زيرا نور ظرف را از ب

 ید احساس لذت را خنثی مي نمایضا م را اریبه طور مستقيم ميل
   .یآند درست مثل مثبت و منف
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ل است که ياين دل به .ميخوب حاال چه؟ حاال ما دو برابر پوچی دار

با نصف خواسته اش حتی ا را ين دني ایآسهيچ  " :به ما گفته شده
  ."  آندیدر دستش ترك نم

  
تن به معنای داش" حضور در معنويت ".لذت معنوی متفاوت است

 توانايی دريافت نور در ،) " پرده-  صفحه ":در عبری (،مسخ است
.  همان مسخ است، نورۀ دهند، خالقیداخل ظرف با قصد رضا

 ما بايد کيفيت خالق را آه عشق و بخشش است ،برای انجام اين کار
   .ميبه دست آور

  
 اتصال بی ، اتصال روحانی؟مي کنین مطلب چه دريافت ميما ازا
 حاصل آن احساس .ابدي یکه در طول زمان تشديد م است یپايان

 تنها آرزوی ما ، به صورت ناخودآگاه، در واقع.زندگی ابدی است
را آه هدف ما از بودن ي ز، اين اتصال است،از اعماق روح مان

   .ن استيهم
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  ؟ار مهم استيچرا برای زنان زیبا بودن بس
  

 ريشه ؟هند دیت مينقدر اهمي چرا زنان به ظاهر خود ا:پرسش
   ؟اهميت ظاهر زن در چشم خود و در چشمان مرد چيست

  
  سرچشمه يی از ريشه بسيار واال،تمايل زنان به زينت خود

ش در ي اصالح خوی آراستن خود به معن، در معنويت.ردي گیم
اين تمايل در اعماق  . است، عشق و بخششیروين ،ارتباط با خالق

آه  ،در قلب وجود دارد در درون ما نقطه ای .روح ما جا دارد
 تا آن را ،مييارايت خودمان را بيمن" زشت"عت ي شود طبیباعث م

  .ميبا آنيز
 فرد هنگامی زيبا است .مانند خالق بودن است زيبا بودن به معنای

  .که نور خالق به او بتابد
   

 زنان ،در جهان ما ؟ندي آرایپس چرا زنان خود را با زر و زيور م
مرد و   .ش هستند ريشه آفرين،")سلطنت ":بریدر ع( نماينده ملكوت

 ، بيانگر رابطه بين خالق و مخلوق هستند، يا عروس و داماد،زن
 ، هر يک از ما،بنابراين . و مرد نشان خالق است،زن نشان مخلوق

م روح را يريبگ م آه يادي نيازمند،زنان و مردان به طور يکسان
   .ميم و زيبا شوييارايب
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  )احاطه کننده (رامونينور پ
 

 پايان ،ت حاآم استيم تا زمانی که قوانين مني درک می آن،به تدريج
جهان در حال نزديک شدن است و ما بايد زندگی و عشق را انتخاب 

صعود  تيم بود آه به فراتر از منيقادر نخواه اما بدون کمک .کنيم
اج ي احت،رای انجام اين کار ب.نگونه به دنيا آمده ايميرا که ما ايم زيآن
 به ی به همين دليل روش اصالح.مين جهان داري ای ماورايیرويبه ن
   .ار ما قرار داده شده استي در اختکباالنام 
  

 وجود دارد که می تواند در ما کباال در حكمت ینيروی ويژه ا
 ماهيت خالق و جهان ماورا و کباال . ايجاد آندیکيفيت جديد

 هنگامی که . آندیر آنجا رخ می دهد را توصيف می که ديفرآيندها
 ، گيريمی در مورد اعمال عشق و بخشش ياد م،ما در مورد فرآيندها

   .مي آنی آنها را متوجه خودمان میروين
  

عمل اصالح " بر وضعيت فعلی ما يیبه اين اشراق حاالت ماورا
ر  د. شودیاطالق م "نور احاطه کننده" يا "رامونينور پ"ا ي ،"نور

   .مي شود تا ما کيفيت خالق را آرزو آنیرامون باعث مي نور پ،نهايت
  :ن صورت توضيح می دهدين مطلب را بديسوالم ال هعب

  
از طريق ميل و اشتياق فراوانی آه برای درک آنچه که در حال  " 

 رامون روح خودشان را فعاليآنها نور پ؛دارند ،يادگيری آن هستند
  ".دي نمایافت کمال ميديک تر به در آه فرد را نز.. .، آنندیم
  

   155 مورد ،"مقدمه ای بر مطالعه انوار دهگانه "         
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  درخواست برای دستيابی به کمال
  

 ی که اصالح مینور" ،راموني چگونه می توان آار نور پ:پرسش
   ؟را در کلمات ساده توضيح داد" آند
  

ن همه ي بندپيو در ، نيروی عشق و بخشش، نيروی واال،طبيعت
 وجود دارد و آنها در ،ق آنها را ساختهلخاخود  که ،قطعات خلقت

  . برندیهماهنگی و ارتباط متقابل کامل به سر م
   

 .ميم ناراضی هستيکپارچه جدا شده ايما از آنجا که از اين سيستم 
 که به آن ،ميبايد به اين سيستم بازگرد ،اگر می خواهيم شاد باشيم

   .د شویگفته م" کمال"
  

 ی هنگامی که ما می خواهيم و تالش م؟ميم بازگرديچگونه می توان
 تا ما ،مي آنی نيروی درون آن را فعال م،ميستم بازگرديم آه به سيآن

 که ینور "،"رامونينور پ" ما ، بنابراين.را تحت تاثير قرار دهد
 نيرويی که ما را دوباره به ،مي آنیرا فعال م"  آندیاصالح م

 اين نيرو متناسب با قدرت خواست ما . آندی ميیاهنماسيستم کلی ر
 و ،مي آنی درخواست م، که ما آنرا بيدار آردهیتا حد ؛ آندیعمل م
  .مي خواهیآن را از سيستم م حتی
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  از موتور بخار تکامل تا موتور جت روحانيت
 

ك فرد يچه کسی می تواند توضيح دهد که چگونه نوزاد به 
   ؟ آنندیرا بچه ها روز به روز تغيير م چ؟بالغ رشد می کند

  
 ، دهد را شرح دهدی میعلم می تواند آنچه در درون ماده رو

 همانكه ، که خارج از ماده وجود دارد را نمی بيندیاما علت
 من چند دهه پيش علم را رها . شودیباعث پرورش ماده م

 ن بود آهيا ،آن چيزی که من می خواستم بدانم آردم چون دقيقا
  ؟دا آردي کجا می توان آن را پ؟دي آیروی زندگی از کجا مني
  

من  ؟ی در سيستم های درون سلول؟ در مولکول ها؟ در اتم ها
اما اگر ما .  آن موضوع را تحقيق نمی کند،کشف کردم که علم

م و يا حتی سعی نکنيم آه ي را ندانیپاسخ موضوع به اين مهم
   . آندیمدا ي پیتي پس علم چه اهم،ميآن را کشف آن

  
ی که بر اعمال و توسعه هر بخشی ي همان نيرو،کباالبر اساس 

 آن نور . گذاردی شود بر نوزاد هم اثر میاز خلقت اعمال م
 که در خلقت عمل آرده و ماده بی ، نيروی باال،زندگی است

 بدون .دي نمای جانوران و انسانها تبديل م،جان را به گياهان
   .ير باقی خواهد ماند ماده بيجان و تغيير ناپذ،آن
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 اندازه گيری یله اينور زندگی را نمی توان درک و يا با وس
 که روز ی مانند کودک، ما تنها اثر فعاليت آن را می بينيم.آرد

 اين نور ، در جهان ما.به روز و لحظه به لحظه رشد می کند
 یروي آه نی اما قطار تکامل در حال.ديي نمایايجاد تحول م

ن ييش تعيه اثر آرده و آن را به سمت هدف از پ بر ماد،باال
   . رودیش مي آند پی برد با سرعتیشده اش م

  
 ما می توانيم هر ،مي شویهنگامی که ما وارد جهان معنوی م

 ، حتی دوران دايناسور را،مييمرحله از تکامل را پژوهش نما
را تمام ي ز،ردياگر که به طور ناگهانی مورد عالقه شما قرار گ

ای قبلی از پيش شناخته شده اند و بايد فرم خود را با فرم ه
  .بندايتوجه به ترکيبات مختلف نيروهای پذيرش و بخشش ب

   . دهدیح مي ما را توضیت آينده تكاملي وضعکباالحكمت 

  
 ما آگاهانه نور ،مي آنیهنگامی که با ميل به تكامل مطالعه م

در  .مين آیافت مي اعمال اثر بر خودمان دریزندگی را برا
رامون ي اثر نور بر ما با عنوان عمل نور پ،ن صورتيا

 همه ما ی امروزه امکان انجام اين کار برا. شودیتعريف م
   .ر استيامكان پذ

  
  
  

  



 
 

52

  
  

  کتاب زوهر
  

   استبهشت از باغ یرودخانه ا
  

  . قلب ما روان استیآه به سو
  
*** 

  م بوديما قادر نخواه بدون کتاب زوهر
  

  .میيمعنویمان تمرکز نما یدنيای درون  بر
  

  ،دیم ديتصویر سطحی را خواه ما هميشه
  

  ،تصویری از جهان مادی
  

  .جهان نتایج را
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به دنيای پنهانی پل -کتاب زوهر  
ن آتاب يا.  کتاب زوهر است،کباالبرجسته ترين کتاب در حكمت 

 بی نظير در تاريخ ی گروه،ست بزرگيبال از ده آیتوسط گروه
 ، احساسات، اطالعات، ساخته شده از زبانیا پلآنه .نوشته شده است

 درک ما از مابين درك ما از جهان حاضر و  و چراغ ها،نيروها
    هنگامی که ما کتاب زوهر را مطالعه.جهان پنهان خلق آردند

 آنند ما را یستها تالش ميبال آه آی کنيم تا حاالتی کنيم و سعی میم
م آه با چشمان و ي هستینوزادان مانند ،ميبه آنها برسانند را تجربه آن

 ما آنها را درک .ندي نمای در جذب کلمات مادران می باز سعیدهان
م و ابراز شادی خود را با حرآاتمان ي کنی اما به آنها نگاه م،نکرده

  .مي دهیبه آنها نشان م
  

 فضای ، در ناخودآگاه مانی از اليه ناشناخته ا، از درون مان
 که ما به تدريج به آن ی دنيای جديد،ديماجديدی آغاز به ظهور می ن

 آنچه که پنهان است به آرامی نشان داده ، بنابراين.مي کنیعادت م
 بلكه از طريق ، شودینم" مطالعه" زوهر ، در واقع. شودیم

   . شودی و تمايل ما به احساس جهان پنهان ظاهر م،د مايخواست شد
  

ر مورد کتاب زوهر ستها ديبالن دليل است که هر زمان که آيبه هم
 آنند بلكه تنها لفظ ی استفاده نم"آتاب زوهر" از لفظ ،سندي نویم
 آنها به ما نشان می ،انجام اين کار با  . برندیرا به آار م" آتاب"

منحصر به فرد  !دهند که هيچ کتاب ديگری در جهان وجود ندارد
 هر ،هر کسی که بخواهد بودن کتاب زوهر در توانايی آن است آه

  .ه باشد و هر جا که باشد را به جهان معنوی راه بدهدآ
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  آشنایی با خودم
 

 من اتفاقی درس شما به دانش آموزانتان را از روی کتاب :پرسش
 ،دمي نفهمیاديز زيمن چ . تماشا آردمکباالزوهر و نوشته های ديگر 

 در یا نكته اي آ.اما احساس آردم که چيز خاصی در آن وجود داشت
  ؟تی بدون درک آن وجود داردتماشای درس ح

  
 یدار مي شما بیرامون را رويتماشای اين درس ها اثر نور پ. قطعا
 .دي حتی اگر درک شناختی از مواد در حال مطالعه نداشته باش،آند
  ". آندیقلب درک م "،ن مورد گفته شده است آهيدر ا

  
 یاريم با بسي آنیم  هنگامی که کتاب زوهر را مطالعه،به طور کلی

ما به .  مان روشن نمی باشندیم آه براي شویز ها مواجه ميز چا
ن مطلب هم حتی مهم ي ا، اما در واقع،مي شویتدريج با آنها آشنا م

 که بسياری از ی ما می توانيم اين روند را با فرزند کوچک.نيست
 در .ميچيزهای جديد و نا آشنا را در اطراف خود می بيند مقايسه آن

 ، در اين راه،ند که آنها چرا مورد نياز هستندحالی که او نمی دا
   معصومانه ، خالص، جهان را به طور غريزی،بدون درک

   . شناسدیم
  

 و يا ارتباط آنها با ینيازی به ترس از درک نكردن مواد درس
 ، لمس آردن هر چيز، ما فقط به گوش دادن.هم وجود ندارد

 اين .مير درک آردن نياز دای و خواست برا،سوختن از درون
   . جهان ما و جهان معنوی است،تنها راه شناخت جهان
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 به نيروهای داخلی در درون کباالکتاب زوهر و همه نوشته های 

 آنند تا به تدريج با آنها آشنا ی آنها به ما کمک م. گردندیمان بر م
م، فرصت هايی را برای کار با يابي ی همانطور که ما تکامل م.ميشو

   و استفاده درست از آنها بدست ، آراستن آنها باز،اين نيروها
   .مي آوریم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
 

56

  )حکمت(در ميان دریای نور حخما  ;)رحمت(م ینور حسد
  

ناميده می شود بسر ) تي نهایب(ن صوف يِا" آه یما در حالت ثابت
از " تا ما ،دي پر نمایتي خواهد ما را بدون محدودی خالق م.مي بریم

 مشکل اين است که ما .ميدرک و احساس آن را" جهانسر تا پايان 
م که با آن بتوانيم تمام واقعيت را ي هستیما فاقد حس .ميآند ذهن هست

  .ميدرک آن
   

درون آن پنج . رنده احساس استي در بر گیم که به نوعي داریما بدن
حس خاص وجود دارد که از طريق آن ما فقط اين جهان را احساس 

  . مي آنیم
  

 وجود دارد که ما در حال حاضر آن را احساس یس ديگراما ح
 به ،در آن هم پنج حس خاص.  شودیگفته م" روح"به آن . مي آنینم

 هنگامی که ما.  و ملكوت وجود دارد،فرتي ت،ناي ب، حخما،نام آتر
 ی از طريق آن جهان معنوی را حس م،ميروح مان را آشکار ساز

  . ميآن
  

 روح مان آن را آم ینظور آشكار سازتنها يک چيز است که ما به م
ين ِاتا احساس کنيم که حتی در حال حاضر هم در جهان  م،يدار

م، که همه چيز در اطراف ما می ي بریبه سر م )تي نهایب(صوف 
نور  ).رحمت(م ي نور حسد؛درخشد، و هيچ محدوديتی وجود ندارد

  .  و تفوق بر نفس است، بخشش،م عشقيحسد
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  ما در حال حاضر در دريايی از نور حخما،یستيبالدر عبارات آ
م مگر به ي اما نمی توانيم آن را آشكار ساز،مي بریبسر م) حکمت(

  . مييم خودمان را باز نماي آه با نور حسدیاندازه ا
  

 و هيچ نور ،جاد شودي از طرف نور حخما ایاگر هرگونه فشار
د يباز نما از جانب روح وجود نداشته باشد تا با آن خود را یميحسد

  .دي آی تاريکی بدنبالش بوجود م،و بدرخشد
  

مطالعه  .است" مايع منی روح" از ی در قلب مانند قطره اینقطه ا
م را در ي تاباند و به تدريج نور حسدیرامون را بر آن مي نور پ،کباال
 ی روح تکامل می يابد و پر از نور حخما م،بنابراين.  سازدیآن م
  . شود
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  لذت بی پایان
  

 که برای ما در نظر گرفته شده ی با دريافت تمام نعماتکباالحكمت 
" دريافت" به معنی کباال ،در زبان عبری(است سروآار دارد 

به ما توضيح می دهد که چگونه لذت عظيم و ابدی را درون ). است
  .ميافت نموده و آن را منتقل سازيخود در

   
 یيق خود انتقال م زيرا وقتی ما اشراق همه ارواح را از طر،ابدی
مثل مادری که همه فرزندانش را دوست   .مي شوی حذف نم،ميده

   . بردیدهد لذت ميدارد و از هدايايی که به همه آنها م
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  هدف آفرینش لذت بردن است
  

دانم که از دوست داشتن ديگران چه   من هنوز هم نمی:پرسش
  ؟ آورمیبدست م

.  
ف از خلقت لذت بردن  هد.له است نه هدفيوس محبت به ديگران 

 و ، جايگاه،" بزرگظروف" به ،ی لذت بردن واقعیاما برا! است
م آنها را آامال پر ي تا بتوان،ميدار تمايالت عالی برای لذت بردن نياز

   .ميآن
  

 یمن کمی م. ز به دنيا آمده امي ریلي خ، بسيار کوچکیمن باظرف
ا به لذت خود ر.  خواهمیگر بيشتر نمي و د، آنمی تمام م،خورم

 و آن هم تمام ، برمی از آن لذت م، آنمیفيزيکی ديگری مشغول م
.. . شودی روم و آن هم تمام می چيزی میمن به تماشا . شودیم

   . آنم لذت ببرمی آه حاال دريافت مینمی توانم بيشتر از لذت
  

 چه می توانم ،وقتی می شنوم که هدف آفرينش لذت بردن می باشد
 به من تعارف شود؟ به من چنان کيلوئیار استيک هز تصور آنم؟
 داده شود که منفجر گردم؟ ظرف من نمی تواند آن را یلذت بزرگ
   چه می توانم انجام دهم؟ .رديدر بر بگ
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کسانی که اين فرآيند را تجربه آرده اند توضيح می دهند که به دست 
اما اگر من .  من غير ممکن استیآوردن لذت بيشتر در ظرف آنون

  .  بدست آورمی قادر خواهم بود لذت بيشتر،ا گسترش دهمآن ر
  

من . یابد؟ با اآتساب ظروف خارجي یچگونه ظرف من گسترش م
 یبه ظروف خارج لذت بی پايان را دريافت آرده و از طريق خود

 عشق به ديگران آنگونه که ما در حال ،بنابراين.  دهمیانتقال م
  . يج کننده است بسيار گیم مفهومي آنیحاضر آنرا درک م

  
، تنها ظرفهای من وجود دارند . در اينجا وجود نداردیهيچ ديگران

رسند، بنابراين من می توانم آنها را به  آه به نظرم خارجی می
  . دا آنمي توانم به درجه خالق دست پی در نتيجه م،خودم اضافه آنم
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  اتيفياحساسات و آ
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  !ريت بگ سرنوشت را در دس،حدس نزن

  
  .ش می افتدي برایگر چه اتفاقيکسی نمی داند در لحظه ای د

  
  .قبول اين وضعيت مشکل است 
  

   بيش از دانستن آينده می خواهم،یزياما من چ
  

  .من می خواهم به آن حکومت آنم
  

   ندارمیازيشگوها نيمن به پ
  

  ی روحانی عالی ترابزاراما به 
  

  .ازمندميم ن برای نشان دادن فرم آينده ام به خود
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   سازدی که نور را روشن میازين
  
  .تاريکی عدم ارتباط با ديگران است

  
  ،مثل مدار الکتريکی

  
  که عناصر آن قطع هستند،

  
  .رندي گیو جلوی انتقال جريان را م

  
  م،ياگر ما واقعا تمايل به اتصال داشته باش

  
  . سازدی نور را روشن م،آن تمايل
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   موتور توسعه:شرم
  

 ما بايد همواره با کدهای ،برای جلوگيری از احساس شرمندگی
 به ،مي دهی آه در جهان انجام میهر آار. مي سازگار باشیرفتار

ل نياز مان ي تنها به دل، اساسی مانیازهاير از فراهم کردن نيغ
  .دن استيبرای جلوگيری از خجالت آش

  
ز ابتدای زد، اي خیمريشه باستانی برنگونه است؟ اين از يچرا ا

  . آه در آن استی قبل از شکل گيری جهان و هر چيزیليخلقت، خ
  

را خلق آرد و آن ) ميل به دريافت( مخلوق ،)ميل به بخشش(خالق 
 ،پس از آنكه مخلوق از نور لذت برد. پر آرد) لذت(را با نور 

 و ، او را با نور پر کرده استیمتوجه شد که يک عنصر واالتر
شرم اولين واکنش مخلوق به . س شرم آندن باعث شد که احسايآ

 اين تنها چيزی است که ما ،احساس خود از خالق است؛ از اين رو
  .مي با خالق آامل آنیبايد به منظور برابر

و نيز به همين دليل است آه در جهان ما، که نتيجه جهان باال است، 
  .احساس شرم در تمام اشکال آن حاکم بر اعمال ماست
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مي آنیاس تنهایی مچرا ما احس  
  

  ؟ميان مردم هستيحتی وقتی که در م
  

  تنهايی وجود دارد 
  

    و اتصال حقيقیپيوندد نياز به يتا شا
  

  با تمام افراد و
   

  با خالق را
  

  ، که ما را پر از نور خواهد آرد
  

  .مياحساس آن
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  در مورد دردیافکار
دار درد هش.  استیدرد واکنش بدن نسبت به اختالالت مختلف جسم

 آند، مانند نزديک تر یما را مجبور به اقدام مو  ،دهنده خطر است
 علت درد را پيداآردن، نتيجه گيری آردن و حرکت ،يا دورتر شدن

  .دي جدیآردن به سمت حالت
  

   . آندیت ما اثر ميدرد نيرويی است که بر من
  

 زيرا ديگران احساس ،درد وجود دارد چون من احساس بدی دارم
  . دارندی و يا اينکه ديگران احساس خوب، دارندیبد
  

 آند تا ی دهد و ما را مجبور میم" هل" درد ما را از پشت سر 
  . ميدا آنيتکامل پ

  

 ی ما را به سمت تكامل سوق م،درد ناشی از احساس خالی بودن
  .دهد

  

   . از درد- بر می خيزند برخورد و فشار ،تمام احساسات از جنگ
 رنج يا انتظار احساس ،از احساس دردلذت را می توان تنها پس 

  .نمود
  

  م حاصليدا آنيغلبه بر درد تنها زمانی که ما بر نفس تفوق پ
 م،ي آنیم که می توانيم بدون آمبود زندگي فهمی م،ناگهان . شودی م

 از یافت آن ناشيدر.  که بر اساس درد نباشدیقيبا تحقق آمال حق
  . ست از عشق ا، بلکه از کامل بودن،نياز نيست
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خاموش نمی شود که هرگز ینور  

  
 شروع به خرد شدن ، رسيمیهنگامی که ما به وسط زندگی مان م

  . مي به تدريج می مير،مي آنیم
  

 بلکه خواسته ماست آه ،اما بدن ما نيست که در حال مرگ است
 هل دادن ما به جلو از دست ی گردد و قدرت خود را برایمحو م

  .  دهدیم
  

 قدرت و ميل به ،ميي ما شروع به رشد معنوی نما اگر،با اين حال
 مانند کودکان هميشه تمايل و تجديد مدام قوا  ومي آنیدا ميپيشرفت پ
 . مي آنیرا حفظ م
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 به سوی ترس واقعی
 ین اصالحي يابد که اولیهر کس که کتاب زوهر را باز می آند درم

دم مر. م به دست آوردن ترس واقعی استيآه ما بايد انجام ده
 ،یسالمت(از اين دنيا ترس :  آنندیمعموال دو نوع ترس را تجربه م

آماده سازی خود (از جهان آينده ترس و يا )  و غيره، کودکان،ثروت
  ).را برای بهشت و نه جهنم

   
 ترس ، آندیروند تحول معنوی به ما نوع سوم ترس را معرفی م

  م و موفقيم خود را شبيه خالق آنيا ما می توانينكه آيواقعی، ا
م آه کيفيت عشق و بخشش نسبت به ديگران و نسبت به او ي شوی م

  ؟ميافت آنيرا در
  

 از وحدت همه چيز احساسی در درون مان درک و کباالمطالعه 
  . نمايد یل مي تبدی را به ترس واقعی آند و ترس جسمانیجاد ميا
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 غرور
ند  آنی که زن و شوهر پشت خود را به يکديگر می هنگام:پرسش

  ستند چه آار کنيم؟يو قادر به آشتی آردن ن
  

ما نمی توانيم . نفس است ن حالتيغرور بزرگترين و نهايی تر
 چرا که احساس می کنيم که باعث حذف ما ،ميمان را فرو برغرور

  . بردین ميما را از ب تي فرد،می شود
   

 را یت می تواند تغيير کند اگرعنصر سومي اين وضع،با اين حال
در . عنصر سوم خالق است .مين هيئت دوگانه اضافه آنيبه اکم کم 

 اگر آنها شايسته :مرد و زن ":اين راستا بوده است آه گفت شده
 آتش آنها را ،اگر آنها شايسته نباشند . الوهيت ميان آن دو است،باشند

  ".ردي گیدر بر م
  
 ، نفس،م غروري نداریازيما ن  شود؟ین آار چگونه انجام ميا

م آه ي نداریازي ما ن،همچنين. مينظر و تفاوتها را از بين ببراختالف 
اگر ما تنها برای حل و . مييسعی در فهم يکديگر و ايجاد صلح نما

 تمام آنها در ، آه صرفا روانشناسی است،مين امور تالش آنيفصل ا
  .  شوندیمان منفجر مي روبرویدور بعد

  
تالفتان متفاوت شما در اخ  :مي آنیجاد مي ای ما مثلث،در عوض

اما شما متقابال هدف . ديهر آدام غرور خود را دار  و،ديهست
 و در اين هدف شما می توانيد ، خالقی آشكار ساز،دي داریواالتر

  . ديمتحد شو
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   هوس استخادمه اندیش
  

.  نه چيز ديگری،خالق ميل به دريافت و لذت بردن را ايجاد آرد
 لذت بردن ی کوچکتر برا بر تمايل،تر برای لذت بردنيتمايل قو
  .  آندیحكومت م

  
 افکار و عقل چه هستند؟ افکار به ما کمک می کنند ،اگر چنين است

ك ي از ، ديگریك حالت به حالتي از ، ديگریليتا از يک تمايل به تما
  . ميدا آنير پيي از تمايل تغیگريشکل خاصی از ميل به فرم د

  
که به ما کمک می  است یله اي و فکر وس،ميل جوهر خلقت است

دان ي در م،مي آن را در خود ادغام آن،ميکند از اين خواسته استفاده آن
 اين خواسته ها از ميل کوچکتر به بزرگتر و بالعکس حرآت یروين

اما هر . با يا دور شدن از آنوك آهنري مانند حرکت به سمت ،ميينما
  .  آندی هميشه مرا کنترل م،ن لحظه ميل من استيچه در ا

  
ن يل است که من بايد قدرت فکر را به آار ببرم تا به ايه اين دلب

 حالت من و شرايط ،درک برسم و خود را متقاعد کنم که ميل من
  .  وجود داردی و شرايط بهتر،کنونی من بد هستند

 تجزيه و تحليل تمايل فعلی ام با استفاده از قدرت ،کباالدر حكمت 
 و در اثر نور ، شودیده ميمنا" شناخت شرر"يا " بدیشناخت "فکر 

  .ابندي یواال افكار در من تحول م
   

 اما هميشه ، شوندیذهن و قلب به طور متناوب درون مان مسلط م
  . ميل، تفکر، ميل:مي آنیك الگو حرکت ميما توسط همين 
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  برای هميشه جوان

  
  . با روح سروآار داردکباال

  
  . شودیر نمي است که پیاين تنها ارگان

  
  د،يبيشتر شما درگير آن شوهر چه 

  
  ! شويدیجوانتر م

  
  ن رو است ياز ا

  
   یکه هرازگاه

  
  .دي آنی میشما حتی در حضور ديگران احساس ناراحت

  
  ار آنجكاوانه استينگاه و رفتار شما بس

  
   وقتی اطرافيان شما آنقدر جدی هستند، 

  
   محافظه کار،،پر از خود

  
  .جوان برای هميشه ،ديهست  ابدیی کودک،و شما
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تازه یساختن جهان  
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  نجا در نهایت خوب خواهد شد؟یکی همه چيز ا
  

  هنگامی که هر یک از ما
  

   بلکه ، نه تنها به خود
  

  .ميبه همه فکر کن
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 بنابراین زندگی را انتخاب کنيد
 ی میبسياری از مردم به من با نگرانی های مربوط به آينده رو

هنگامی که .  دهد داردیبه درک آنچه رخ مآينده ما بستگی . آورند
 با ، خواهيم ديد که خوشحال، را درک می کنيمانديشۀ آفرينشما 

ست و ي تا قرن بیما واقعا اراده آزاد. مي و کامل هست،اعتماد به نفس
 خودآار نمو ی به شيوه ا،ما از روی اکراه و اجبار. ميكم نداشتي

  . انتمي مداوم منیري در کنار عوج گ،مييافت
  

آزادی  فرصت برای ،حاال که نفس انسان به اوج خود رسيده است
در حال حاضر ما می توانيم فوق طبيعت .  بوجود آمده استانتخاب

اگر . ميت را خاتمه دهيم و وابسته بودمان به منيخود خواه مان برو
و با ( ديگر ی به طور مستقيم به طبيعت،ميما متوجه اين فرصت باش

زندگی   ازیبه حس ديگر ، بعد ديگری از واقعيت به ،)درد کمتری
  .م آرديدر ابديت و کمال، عروج خواه )در کل واقعيت(
  

م يبرنامه طبيعت چه ما راه انتقال آگاهانه به ابعاد باال را انتخاب آن
با  . شود همانگونه که تا به امروز انجام شده استی انجام م،ا نهي

 و درد بر ما یاز راه سخت" لفشار تکام "، بدون حضور ما،اين حال
  .  شودیوارد م

  
 و همه چيز برای ما ،ميما تنها موجودات هوشمند در جهان هست

م در ابعاد باالتر يم آه می تواني ما تنها کسانی هست،بوجود آمده است
  . ميدار شويپد
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وضعيت فعلی بشريت نياز .  و هدف شگفت انگيز است،کار جدی
 من ،به همين دليل.  استی وضعيت خوب، از اين رو،ق دارديبه تحق

  . نگرمی به آن میادي بلکه با اميد ز،نسبت به آن اضطراب ندارم
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  ك جهانیساختن 
  

  مي دهیما به فرزندان مان اجازه م
  

   و مسائل را حل آنند، پازلها را سر هم آنند، با لگو بازی آنند
   

  .در کوتاه آالم، خلق آنند
  
  .د گيرنینگونه آنها ياد ميبد
  

  . را کامل خلق آرده استخلقتخالق 
  

   آنكه به ما فرصت رشد تا سطح خود را بدهد،ی برا،با اين حال
  

  او به طور کامل آن را خرد آرده است،
  

  نش آورده است،ييتا در سطح جهان ما پا
  

  .ميم آن آمال را از نو خلق کنيتا ما بتوان
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  ارواح   به اتحادییاز جدا
  

  . بدن وجود دارداعضایرتباط هماهنگ زندگی سالم فقط در ا
  

  ان مردم يدر خالل اتحاد درست م
  

   آهیاتصال
  

   شود و ی نور واال در آن مستتر است آشكار م
  

  .ميت را حس آنيت وتماميم ابدي توانیآنوقت م
  

  مي آه امروز ما به آن رسيده ایبن بست
  

   سازد، یان مينيازمان به انتقال را نما
  

  ت از هم جدا هستندي ارواح توسط من که در آنیاز حالت
  

  . شودی به مرحله از وحدت که در آن زندگی واال آشكار م
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  "دوست بدار مانند خودت دوستت را"
  

  ن قانون طبيعت استیا
  

  ست کهیطبيعت مانند بدن زنده ا
  

  . با هم مرتبط هستنداعضا در آن تمام 
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   ادراکتغيير -اکولوژی 

  
ام مشکالت ما از آنجا سرچشمه می گيرند که خود را بخشی جدا تم

" محيط پيرامون"و " انسان"و بين  از طبيعت در نظر می گيريم
  .فرق قائل می شويم

  
ط يمح مي آند آه فكرآنی ما را مجاب م،نچنين از طبيعتيدرک ا

حتی زمانی که ما برای مراقبت از . رامون انسان تابع او استيپ
 آن را فقط برای لذت خود ،مي آنیز آن محافظت ممحيط زيست ا

نقض توازن . م نه بخاطر در نظر گرفتن کل طبيعتي دهیانجام م
و چون ما .  گرددینظام طبيعت باعث بروز بازخورد منفی م

  . م بردي ما هم در تمام سطوح رنج خواه،ميحاصل طبيعت هست
  

محيط حفاظت از "مان را از تصور  ما بايد رويکرد،بنابراين
" عتيانسان به عنوان بخشی جدايی ناپذير از طب"به تصور " زيست

  .ميتغيير ده
  

، بوده واقعيت ی افکار و تمايالت ما قوی ترين نيروها،کباالاز نظر 
مشکل اين است که . و علت اصلی همه تغييرات در طبيعت هستند
  . تاثير افکارمان در طبيعت از ما پنهان است

  
مانند انتشار   گيريم،یرات خارجی را اندازه م تنها تاثي،در نتيجه

در حالی که علت داخلی   از زباله را،یگازهای زائد و آلودگی ناش
  .  استیهنوز در انتظار درمان ريشه ا
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  مي کنقبولبهتر آن است 
   

  که حفاظت از محيط زیست در درجه اول
   

  .ت مان استيمستلزم حفاظت خودمان از من
  
  .ر بهتر استو هر چه زودت
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  ستيك الزام نیگرسنگی جهانی 
  

  سياره ما می تواند
  

  ه آند،يتعداد نامحدودی از مردم را تغذ
  

  اگرمردم مانع او نشوند،
  

  و اگر آنها در سراسر اين سياره
  

   کاملی از بدنيیبه عنوان ارگانها
  

  .مرتبط باشند
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ون فن آوری بااليعصر حجر با دکوراس  
از .  شودیيی است که منجر به توسعه مت نيروي من،از يک طرف
 حتی به ، ترور،ت همه ما را تهديد به بحراني تشديد من،سوی ديگر

اگر  .مي و ما در برابر اين وضعيت ناتوان هست، آندیجنگ جهانی م
 به نظر می رسد آه ما به عصر حجر با دکور ،ميپيش رو را بنگر

  . ميفن آوری باال باز گشته ا
  

 به جهان بينی ما مفهوم  کباالم؟يياي بن بست بيرون بچگونه ما از اين
که حاکم بر هر يک از ما به صورت " سلسله مراتب نيروها"

  . آندی و بر جامعه به عنوان يک کل است را معرفی م،جداگانه
   

ت ي بلکه آن را با پوشش نيرو و ن،ت را حذف نمی کندي منکباال
 یم) دريافت(يل در باالی م) از عشق و بخشش (یشتريجهانی ب
 که ، از واقعيت استیدرک گسترده تر عشق و بخشش. پوشاند

  . محدوده آن فراتر از درک محدود ارضاء نفس است
  

 ی روش پيشگامانه هماهنگی بين دو نيروی مخالف ارائه مکباال
 ین توضيح می دهد که اين نيروها اساسا طبيعت متفاوتيهمچن .دهد
هنگامی که آنها در رقابت  .لوق طبيعت خالق و طبيعت مخ،دارند
  .  شودی کامل و ابدی آشكار می زندگ، بلکه متحد باشند،نبوده
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 در کباالحكمت 

 ملخص کالم
 

  
  
  

  خلقت جهان
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 تضاد بين خلق جهان در پنج هزار و هفتصد و کباال چگونه :پرسش
   آند؟یرا حل م" انفجار بزرگ"سال پيش و زمان  هفتاد

   
علت . رده ميليارد سال پيش رخ داده استانفجار بزرگ حدود چها

 ، بود از نور بااليی که به پايين ترين سطح خودیآن جرقه ا
جرقه درون خود تمام ماده و انرژی جهان مان .  رسيد،خودپرستی

  .  و از آن کل جهان ساخته شد،را به همراه داشت
  

سياره زمين در حدود چهار و شش دهم ميليارد سال پيش در نتيجه 
 پوسته زمين ،در طول زمان. کم منظومه شمسی ايجاد شده استترا
هيچ يک از آنها . تشکيل و زندگی آغاز شد) اتمسفر( جو ،سرد

 آه اتفاق می افتد ظهور اطالعاتی است که یهر چيز. تصادفی نبود
 پس از طبيعت بی جان. در جرقه اوليه نور وجود داشته است

  .ر نهايت انسان ظاهر شدند و د، سپس حيوانات، گل و گياه،)جامد(
  

 که گونه ها از گونه های ديگر ، تفسير تکامل به صورت سطحی
 ی به تکامل می بيشتریهاه افته و از آن پس حتی گونيتکامل 
  .  نادرست است،رسند

  
دليل ظهور تمام جزئيات در طبيعت اطالعاتی است که از ابتدا 

ه توضيح می دهد نگوني تکامل را اکباال. ريشه در جرقه نور دارد
موت ياست آه رش) ژنها( از داده ها ی واحديی از بازگشایکه روند

  .  شودیده مينام) خاطرات(
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 همانگونه ،انسان از ميمون صدها هزار سال قبل تكامل يافته است
با اين .  می نويسد"درخت زندگی"کتاب در ) اياسحاق لور (یآه ار
از نوشتن اين (پيش سال   تنها پنج هزار و هفتصد و هفتاد،حال
نام او . نقطه ای در قلب برای اولين بار در انسان بيدار شد) کتاب

" ن شوميمن بايد مثل باال تر ("Adame le Elion  از آيه،آدم بود
 شبيه شدن به ی از تمايل او براینام او انعکاس ).14:14 ،شعياي

  .خالق است
  

ده ي نام"جهانآفرينش "روز نشان دادن جهان معنوی توسط آدم روز 
ن بار جهان معنوی ي اولی بود که انسان برایاين زمان وقت.  شودیم

ن نقطه يخ عبری از اي به همين دليل است که آغاز تار،را لمس آرد
 در شش هزار سال همه ما بايد به ،با توجه به طرح خلقت. می باشد

اصالح نفس " (پايان اصالح"ت يفين آيبه ا. ميسطح خالق برس
  .  شودیفته مگ) انسان
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  منيت جهانی،دهکده کوچک
 کباال تنها يک دوره است که در آن حكمت ،در طول تاريخ بشريت

 بود که مانند ی شهر،در بابل باستان. در دسترس همه بوده است
 جايی که هر فردی می توانست در زندگی هر ، بودیدهکده کوچک

تم واحد جامعه در بابل به عنوان يک سيس. کس ديگری اثر بگذارد
 که می آموزد که ،کباال از اين رو نياز به حكمت ،وجود داشت

به اجرا درآورده " دوست بدار خودت مانند دوستت را"چگونه قانون 
  . جاد شديشود، ا

  
 ، خواستار اجرای اين قانون شد، بومی بابل،مي ابراه، بزرگکاهن

 در یافقط کسانی که نقطه .  به او گوش دادندیاما تنها تعداد اندآ
 را به آار کباالدار شده بود به دنبال او رفتند و حكمت يقلبشان ب
 آنها خود را به نام ، عميق ترين آرزوی خودیاز رو. بستند

 به معنی مستقيم ،)راست به خدا(ال - ياشاریاز واژه ها" اسرائيل"
ديگران در بابل ترجيح دادند آه .  نام نهادند،به سمت کيفيت خالق

کره  آنها بر روی .بلکه دور از يکديگر باقی بمانند ،متحد نشوند
 که به يی و نسل در نسل به دنبال محرك ها،زمين پراکنده شدند

  . به راه افتادند ، آردیجاد ميت در آنها ايطور طبيعی من
  

اما دو هزار . ك ملت شديافت تا اندازه يگروه ابراهيم رشد و توسعه 
ن ما ظاهر شد و ما از  ناگهان در درویت بزرگي من،سال پيش

ما احساس . ميدرجه عشق به ديگران به نفرت بی پايان افول آرد
 احساس ،ميزندگی به عنوان يک سيستم يکپارچه را از دست داد

 با یفقط معدود.  و خالق را از ما پنهان نمود،فراگير عشق ناپديد شد
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 آشکار ساختن خالق کشيده می یويژگی منحصر به فردشان به سو
 و آن را از نسلی به نسل ديگر توسعه ،ختندي آمی با حكمت م،شدند
  . دا آنندي و منتظر زمانی ماندند که همه به آن نياز پ، دادندیم
  

اخيرا حلقه شروع به بسته شدن نموده و دو راهی که در بابل از هم 
 جهان در حال تبديل شدن ،دوباره. جدا شدند شروع به ادغام نمودند

اما . ميت هستي ما همان من، و دوباره،استی کوچک يبه روستا
م آه يما آنقدر وابسته شده ا.  فرار وجود نداردی برايیاکنون هيچ جا

" دوست بدار خودت دوستت را مانند "،مجبور به اجرای قانون
 می آموزد که چگونه به عشق به ديگران به کباالحكمت . ميهست

 یبرااين حکمت  يک بار ديگر ،امروز. ميمنظور زنده ماندن برس
تا صورت زندگی در دنيای جديد را به ما  آشكار شده است همه

  . بياموزد
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  حقيقییکباال

  
 و جوشش ی تا زمينه بارور، هزاران سال پنهان بودکباال حکمت

.  همه آنها نادرست بودند.در بارۀ آن ايجاد شودتئوری های متفاوت 
چ گونه محدوديت  برای همه بدون هيیقي حقیکباال بررسی ،امروزه

م که حكمت ي مهم است بدان،با اين حال. سر استي م،یو يا پيش نياز
  .  پردازدی تنها به اصالح انسان مکباال

  
 شه هاي ری کمتر از توالیزي بيشتر و نه چیزياين حکمت نه چ"
 ثابت و ی توسط قوانين،ق نظام علت و معلولي که از طر،ستين

ت او به يظهور الوه" به عنوان  آهيی آه تنها به هدف واال،مشخص
کل ... ..دي نمای نزول م، شودیشناخته م" مخلوقاتش در اين دنيا

  ".ابديانسانيت موظف است در نهايت به اين تکامل عظيم دست 
  

  ")کباال حکمت ماهيت" ،بعل هسوالم(             
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  تا بی نهایتینردبان

 

ند اليه ای زندگی  چی به ما می آموزد که ما در واقعيتکباالحكمت 
.ميمی کن  

جهان ما و جهان باال آه از ما پنهان  ، اساسیواقعيت به دو سطح
  .است تقسيم شده است

  
 است یست و پنج درجه مختلف وجوديجهان باال متشکل از صد و ب

ست و يك نردبان با صد و بي مانند ،گر قرار گرفته انديكديآه باالی 
  .پنج پله

  
 زير پايين ترين پله نردبان قرار گرفته  ما حتی در،در حال حاضر

  . خواندی ما را به صعود به پله اول فرا م،نقطه ای در قلب .ميا
  

 نياز به رسيدن به ، وجود داردیم که پله باالتريهنگامی که کشف آن
  آن و باال رفتن از نردبان تا رسيدن به باالی آن در ما بيدار

  . می شود
  

  . آندیت مي بی نهايت هدا ما را به، اين شکل از توسعه
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 حکمت پنهان
آنچه که از ما پنهان و م ي آنیق ميتحقرا  جهان ،ما از طريق علم
 دهد به ما در اين ی که علم به ما میدانش .مي کنیاست را کشف م

 حتی اگر ما هيچ چيزی از تجربه خود در .جهان کمک می کند
شناسان ديگر  پزشکان و کار، به دانشمندان،ميافته باشيزندگی ن
اگر چه علم هنوز همه چيز در مورد جهان مان را . مي آنیاعتماد م

 ی پنهان بيشتربخش های ،با گذشت زمانولی  ،کشف نكرده است
  .  می شوندآشکار و روشن

  
 ، جهان پنهان، بخش ديگری از واقعيت وجود دارد، با اين حال
ادر به درک  آنكه قیبرا.  که علم نمی تواند کشف کندیجهان باالتر

 ،مي بايد طبيعت خود را اصالح آن،مياين بخش از واقعيت باش
ن يفقط در ا. مي و کيفيت عشق و بخشش را به دست آور،نفسمان را

م به صورت علمی آن ي توانیصورت جهان پنهان را حس آرده و م
  . ميرا مطالعه آن

  
 ی در خصوصي و مذاهب گوناگون تئوری هایسيستم های اعتقاد

 ی آه دنيا ما را وادار به انجام آن میو مسائل) خدا(نهان جهان پ
 و دقيقا ،اين نظريه ها متفاوت و اغلب متناقض هستند . هستند،دهد

 با .به اين خاطر که بخشی از واقعيت از ما پنهان است وجود دارند
 هيچ يک از آنها توصيه ای عملی برای آشکار شدن جهان ،اين حال

  . دهندیارائه نم ) خدایآشکار ساز(پنهان 
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ستها کسانی هستند که کيفيت عشق و بخشش را به دست يبالآ

آنها  . و از طريق آن جهان پنهان را آشكار ساخته اند،آورده اند
ساختار جهان باال را توضيح داده و به هر کسی که عالقه مند است 

ما نيازی به تغيير روش .  دهندیرا ارائه م  آنیامكان آشكار ساز
 بين اعمال مادی و دستيابی ی از آنجا که ارتباط،ميگی مان ندارزند

 در مورد اعتقاد به کباال. به کيفيت عشق و بخشش وجود ندارد
  . سازدی بلكه آن را آشكار م، آندیالوهيت صحبت نم
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 سوال خشمگين
ده  آموزش"م ي آنی مطالعه مکباالکتاب درسی اساسی که در حكمت 

در اين . است) The Study of the Ten Sefirot ("سفيروت
 که ،)اياسحاق لور) (Ari (یسوالم به تفسير کلمات آرهعل  ب،کتاب

سوالم ل هعب.  پردازدیبرای تكامل روح در نسل ما حياتی است م
 گوناگون مردم در مورد مطالعه ی شک و ترديدها،در مقدمه کتاب

قيم او به اين شک و ترديد به طور مست . آندی می را معرفکباال
 در مورد معنای ی به پرسش، بلکه در جای ديگر،اشاره ای نکرد

  : پردازدیزندگی م
  
 اگر ما خود را به پاسخ به يک سوال بسيار مشهور ،در واقع "

م، من مطمئن هستم که همه اين پرسش ها و شک و يمتمرآز آن
 سوالی است ،اين سوال خشمگين .ترديدها در افق محو خواهند شد

  "'؟معنای زندگی من چيست "، يعنی، می پرسدکه تمام جهان
  
 که هزينه خيلی ،اد زندگی ماني اين سال های ز،به عبارت ديگر"

برای کامل آردن آنها  مان دارد و درد و عذاب زيادیيسنگينی برا
 من ، يا حتی دقيق تر؟ از آن لذت می بردی چه آس،مي آنیتحمل م

  "؟ آنمیچه کسی را خوشحال م
  
 و به ويژه در ،دن به آنيشي در اندمحققان نسل هاه نکيدر واقع ا"

 هيچ کس حتی . درست است، سر در گم و خسته شده اند،نسل ما
  ." دهدیگر آن را مد نظر قرار نميد
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ن سوال با تلخی و قاطعانه مثل هميشه بر جا مانده يبا اين حال ا"
 ذهن مان را ،دي آیگاهی اوقات ناخوانده به ديدارمان م .است
قبل از آنكه شگرد   آندیل و به زمين زدنمان ما را تحقير ممشغو

مثل هميشه   خود را به جريان زندگی،ی فكریمعروفمان را آه با ب
  ".مي به آار ببر،ميبسپار

  
  )2  مورد،"سفيروت ده آموزشمقدمه ای بر  "،سوالمل هعب(

  
  

  
  
  کباالحكمت 
  

   برای همه کسانی است که
  

  سوال ديگر قادر به ناديده گرفتن 
  

  .ستندي در مورد معنای زندگی ن
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  ضمائم
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  تمنیال مایکلمصاحبه با دکتر 
  

  ؟ مهم استیزي برای شما در زندگی چه چ:پرسش
  

منبع ) منيت(نفس .  نشر روش تصحيح نفس بشر در جهان:پاسخ
شادی را به دنيا   و تنها اصالح آن،همه شرارت ها در جهان است

  .خواهد آورد
  

  ؟ت زندگی چيست ماهي:پرسش
  

 ماهيت زندگی برای هر فرد اصالح خود تا دستيابی به :پاسخ
  . باشدی م،کيفيت عشق نسبت به همه آنها آه در اطراف او هستند

  
 ، جنگ، نارضایتی،ی جنسی چه چيز باعث آودك آزار:پرسش

 و چرا ، شودی افراط گرایی ملی و مذهبی م، فقر، فساد،تروریسم
  ؟ را شكست دهد و شربدی نمی تواند ین یآس

  

از سپيده .  تمام شر در جهان از نفس افراد بوجود آمده است:پاسخ
 و ، نفس بشر دائما در حال رشد و توسعه بوده است،دم تاريخ

وردن آانقياد در حکومت و تحت ، توسعه جامعهیبشريت را به سو
با ابزار  ما نمی توانيم نفس خود را.  آرده استيیطبيعت راهنما

  .ميان مهار آنفعلی م
  

 می تواند زمين را از فاجعه زیست محيطی حفظ یزي چه چ:پرسش
  کند؟
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 ،راموني فقط يک تغيير در نگرش مردم نسبت به محيط پ:پاسخ
 ما بايد از نفرت و ميل به بهره برداری از .عنی مردم و طبيعتي

دا ي به بخشش و به عشق همه جانبه تغيير پ،همه چيز و همه آس
 با ،عت بشر بايد در اسرع وقتي محافظت زمين از طبکميته. ميآن

 بشريت ، از طريق همکاری.دسترسی به تمام رسانه ها تاسيس شود
  .ندي درست و متقابل را آموزش ببی زندگیبايد چگونگ

  
  ؟ديچطور ببين د جهان و بشریت رایدوست دار :پرسش

  

 کشف خواهد کرد که همه انسانها ی هر کس، در آينده:پاسخ
ری کامال پيوسته و وابسته به يکديگر در يک سيستم واحد عناص
 از یهر عمل و انديشه ا .ك ماشيني ی مانند چرخ دنده ها،هستند

 و اين مطلب افراد را مجبور ،آنش متقابل انسانها بر خواهد خواست
 و اقدام به تغيير جهان را به ، برنامه ريزی، سازد تا فکریم

   .صورت مشترك به انجام برسانند
  

  ؟ سخن مورد عالقه شما آدام است:پرسش
  

 زندگی فقط زمانی که همه عناصر در هماهنگی کامل هستند :پاسخ
 همانطور که در يک بدن کامل وجود ،می تواند وجود داشته باشد

ن مطلب يدقيقا ا" دار بدوستمانند خودت دوستت را "ن گفته يا .دارد
 بلکه ،اخالقی نيستك در خواست ياين گفته فقط .  آندیان ميرا ب
  .  آندی است که زندگی را حفظ میقانون
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  آموزش و پرورش جدید برای دنيای جدید
  

 سياسی و ، شده که بر توسعه مالییجهانی سازی عامل -1
 تمام ،شامل بازار های بين المللی . گذاردیر ميفرهنگی تاث

با اين .  گرددی و زندگی هر يک از ما م،فرايندهای اجتماعی
 فرهنگی و ، اجتماعی، مالی، تواند مشکالت سياسیی نمحال

    .مذهبی را حل کند
                                                             

 ،برای کمک به مردم جهت انطباق با واقعيت های جديد -2
 ،تا حال حاضر .آموزش و پرورش جديد مورد نياز است
 يیخود خواهانه و دنياآموزش و پرورش بر اساس چارچوب 

د يد بايآموزش و پرورش جد . شده استیه گذاريجدا از هم پا
 آه یل اثرات دردناکي نه به دل،جاد شوديبه طور طبيعی ا
 ، گذارد تا ما را مجبور به تغيير فکرمانیطبيعت بر ما م

 واقعيت جهانی ید تا آنها را برايروابط مان با يکديگر نما
 . ميم آنيتنظ

  
    رات قبلی مان آه در طول تاريخ تجربه آرده ييف تغبر خال  
م تا تغييرات را توسط خود به يافته اي ی اين زمان ما فرصت،ميا

  .مي اجبار انجام دهیشيوه ای آگاهانه و نه از رو
 
د بدون نياز به ي به فرهنگ جهانی بایل فرهنگ آنونيتبد -3

به عنوان ). مي آه ما به آن عادت کرده ایراه(اجبار انجام شود 
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 در حال حاضر ما کودکان را بر اساس سيستم قديمی ،مثال
در " بشريت جديد" اگرچه آنها برای ،مي آنیوادار به مطالعه م

ز يغريزه ما اين گونه است که هر چ. نظر گرفته شده اند
 را که به طور طبيعی آودآان آرزوی آن را دارند یجديد

 . ميسرکوب آن
 
 نقش آموزشی رسانه ،ولين بار در تاريخدر اينجا برای اد -4

 از اطالعات یبه جای آنكه منبع مشکوک. ها بايد آشکار شود
 رسانه ها نياز دارند تا از طريق همکاری در آموزش و ،باشند

 اين دقيقا نقش .رنديپرورش نسل جديد مورد اعتماد قرار گ
تمام تغييرات در .  پس از موسسات آموزشی است،رسانه ها

 . بايد از پايين شروع شودجامعه 
  

 سنت ، اصول اخالقی، بر استانداردهای زندگییآنها بايد دست
 قديمی ها را ،امور جديد. های فرهنگی و مذهبی داشته باشند

 بلکه توسعه به طور طبيعی و بدون دردسر ، آنندیغصب نم
  .ردي پذیتوسط کشف جهانی شدن طبيعت و جامعه صورت م

 
 همانطور که ، اجباری نيستیستيلباآموزش و پرورش آ -5

نيازی به يکنواخت ساختن سطح دانش و فرهنگ همگان وجود 
 جا برای همه سطوح و فرهنگ ها ، بر خالف انتظار.ندارد

 افراد را فوق فرهنگ های ،یستيبالرا آموزش آي ز،وجود دارد
 در حالی که وحدت ميان آنها ، بردی جنگ و جدل م،متفاوت

 ،هر فرد ممکن است مذهب خود را حفظ آند . آندیجاد ميا را
 نوشته "ن نسلي آخرینوشتارها"سوالم در ل هعهمانگونه آه ب
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 مانع از مناقشات و درگيری های بين یستيبال آموزش آ.است
  . شودی ايدئولوژی ها و ملت ها م،فرهنگ ها

 رساند و از ی مردم را به آگاهی مشترک مکباالاگر چه  -6
ك چرخ در داخل يک سيستم ي عنوان  خواهد بهی میهر کس

 در .دي نمای نقش فردی کسی را کوچک نم،واحد عمل کند
 در ،ن مکانيزمي هر شخص جای مناسب خود را در ا،نهايت

 ی و متوجه پتانسيل کامل،اتصال فراگير ميان همه مردم می يابد
  .شود یعت به او داده است ميکه طب

  
 در دنيا ايجاد یندگ اصول يکنواخت ز،ین آموزشياز طريق چن

 ، تبديل می شودی آگاهی های فردی به آگاهی گروه. شودیم
 .دي آی از انسانيت بدست میپس از آن آگاهی همه جانبه ا

 مرزها ،سوالم می نويسدل هع همانگونه آه ب،عالوه بر اين
 ی متحد پديدار مید شدن خواهند آرد و تمدنيشروع به ناپد

  .شود
  

 و تشکيل يک مقام ،ن رفتن مرزهاي از ب،جدايی از حاکميت
 بلکه بر اساس آگاهی از ،جاد نمی شوديمعنوی به زور ا

با کيفيت از (ت با خالق يفي آیضرورت دستيابی به همسان
 آموزش و پرورش ،همچنين .دي آیبوجود م) عشق و بخشش

توده ها می تواند از طريق برنامه های تلويزيونی عالوه بر 
  .انجام شود یاينترنت و یبازی های کامپيوتر
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 با اين . شودیجهانی شدن باعث احساس انسجام در جهان م -7
 ی آگاهی از يکنواختی از سيستم ارواح جهان را به مکان،حال

  . آندیل ميگرم و مطمئن تبد
  
  

  شتري مطالعه بی برایمنابع
  

  )انگيسی (" برای مبتدی هاکباال"
  

ی است که به دنبال پاسخ  برای همه کسانی برای مبتدی ها کتابکباال
م که چرا يم بداني ما همه می خواه.به سواالت اساسی زندگی هستند

 چرا درد وجود دارد و چگونه ما می توانيم زندگی را ،اينجا هستيم
 ی چهار بخش اين کتاب به ما پاسخ قابل اطمينان.ميلذت بخش تر آن

از  ی و همچنين توضيحات روشن، دهدیبه اين پرسش ها ارائه م
  . گذاردیار ميباال و پياده سازی عملی آن در اخته آيجانما

  
 توسعه آن و ی و چگونگ،کباالقسمت اول در مورد کشف حکمت 

 بخش دوم به . آندیدر نهايت پنهان شدنش تا زمان ما بحث م
 با استفاده از ده نقشه آسان برای ،کباالمعرفی جان کالم حکمت 

 ارتباط آن با دنيای ما یچگونگکمک به فهم ساختار جهان معنوی و 
 را که تا حد زيادی برای یستيبال بخش سوم مفاهيم آ. پردازدیم

 عملی ی و قسمت چهارم روشها،دهد  نشان می،عموم ناشناخته است
 ما و برای فرزندان یم تا زندگی برايم انجام دهيآه من و تو می توان

  . دهدیما بهتر و لذت بخش تر شود را به دقت شرح م
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  )انگيسی" ( آشكار شدهکباال"
  

 خواننده آسان نوشته شده تا راهنمای ی و برا،اين آتاب به وضوح
 هر يک از شش فصل آن . از ساختار جهان اطرافمان باشدیملموس

 تعاليم آن را ، آندی تمرآز مکباالبر جنبه های مختلف حکمت 
گی روزانه  از زندیآشكار و آنها را با استفاده از نمونه های مختلف

نكه ي به توضيح ا آشكار شدهکباال سه فصل اول در . دهدیح ميتوض
 چگونه تمايالت رو به رشد ما ،چرا جهان در وضعيت بحران است

 و چرا بزرگترين ، شودیشرفت بيگانگی ميباعث ترقی و نيز پ
عامل بازدارنده برای دستيابی به تغييرات مثبت در روان خود ما 

فصل چهار تا شش نسخه ای برای ايجاد  .زد پردای م،ريشه دارد
   . دهدیتغييرات مثبت ارائه م

  

م که چگونه می توانيم از روانمان يگيري ما ياد م،در اين فصول
 در هماهنگی تمام با خلقت یجاد زندگی مسالمت آميز فردي ایبرا

 .استفاده کنيم
 
  )انگيسی( "حکمت شگرف"
 

مانند تمامی آثار  .رائه می شود اکباال از یدر اين کتاب دوره اوليه ا
 حکمت شگرف تنها بر اساس آموزه های ،ارائه شده در اينجا

 معلم به دانش آموز در طول هزاران یستهايبال است آه از آیاصيل
 از دروس یبيدر قلب کتاب ترت .م داده شده استيسال گذشته تعل

 سازد و به توضيح ی را آشكار مکباالموجود است آه ماهيت 
من  "ی آه سوالهایبرای هر شخص  .پردازديافت آن مي دریگچگون
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" ؟ آنمی میمن چرا در اين سياره زندگ"و " ؟واقعا چه کسی هستم
   . اين کتاب ضروری است، پرسدیاز خود م را
  
  )انگيسی(" کباالبيداری در "
  

 در .بر سنت حکمت باستان بتي و پر ه، شخصی،مقدمه ای متمايز
 ارائه می کباال از تعاليم اساسی ی درک عميقتمني المايکلاين کتاب 

ن حكمت رابطه خود با ديگران ينكه چگونه می توانيد با اي و ا،دهد
 با استفاده از هر دو زبان علمی .دييو جهان اطراف خود روشن نما

 ی میو شاعرانه او عميق ترين سواالت معنويت و وجود را بررس
ه فرد الهام بخش و  اين راهنمای تحريک آميز و منحصر ب.آند
نگونه آه هست و از يدن فراتر جهان از اي دیت آننده شما برايتقو

 و ، نزديک شدن به خالق،محدوديت های زندگی روزمره مان
  . باشدیرسيدن به عمق تازه ای از روح م

 
  )انگيسی" ( و معنای زندگی، علم،کباال"
 

وضيح  تکباال ؛علم مکانيزم های حفظ زندگی را توضيح می دهد
 ، و معنی زندگی، علم،کباالدر . ميدهد که چرا زندگی وجود دارد

فته آننده ي شيیتمن ترکيبی از علم و معنويت را در گفتگوي المايکل
 برای هزاران . سازدینشان می دهد که معنای زندگی را آشكار م

گانه است آه به ي یست ها نوشته اند آه جهان نهاديبالآ سال
ز علم فيزيک کوانتوم ي امروز لبه ت.شده استموجودات جدا تقسيم 

 ،که در بنيادی ترين سطح ماده : آندیان مي را بیايده بسيار مشابه
کند که   می علم ثابت.مي هستیكيما همه به معنای واقعی کلمه 
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ن را ي هم همکباالر ناظر بررسی آننده آن است و يواقعيت تحت تاث
   .دي گویم
  

 سازنده ، حتی خالق: زندی می تر حتی حرف جسورانهکباالاما 
 خدا در درون ما ، به عبارت ديگر. در درون ناظر است،واقعيت

 ،ميريم ی هنگامی که ما م. وجود نداردیاست و او در جای ديگر
گر به گونه ي دیواي اين مفاهيم اساسی و مطالب ش.رديم یاو هم م

 راحتی باال يا علم بهجديد آ معرفی شده اند که حتی خوانندگان یا
د آه ي اگر شما فقط کمی کنجکاو باش، بنابراين.آنها را درک کنند

د انجام تواني  و شما چه می،ستي معنای زندگی چ،دياينجا هست چرا
  . شودیشنهاد ميپ  اين کتاب به شما،دي ببریدهيد تا از آن لذت بيشتر

  
  ) و انگيسیفارسی (یبه هماهنگپراکندگی از 

  
 یت دليل اصليمندان توافق دارند که منبسياری از محققان و دانش

 . بردی است آه امروزه جهان ما در آن بسر میوضعيت خطرناک
تمن نه تنها نشان می دهد که خودپرستی پايه ای يکتاب پيشگامانه ال

 بلکه ، بشر در طول تاريخ بوده استیبرای همه دردها و رنجها
سفبار خود همچنين نشان می دهد که چگونه ما می توانيم وضعيت ا

 کتاب شامل تجزيه و تحليل روشنی از روح .ميرا به لذت تبديل آن
 آنچه که بايد یاست برا" ینقشه راه" و ،انسان و مسائل آن است

 " به هماهنگیپراکندگی از" .ميانجام دهيم تا بار ديگر خوشحال باش
توضيح می دهد که چگونه ما می توانيم به سطح تازه ای از وجود 

  .ميي ملی و بين المللی صعود نما، اجتماعی، شخصییادر جنبه ه
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  )انگيسی" (رسيدن به جهان فراتر"
  

 با حالت 1991در سپتامبر سال  ": فراتریاز مقدمه رسيدن به جهان
ادداشت ي مرا به کنار بستر خود فرا خواند و دفتر ، معلم من،یماريب

 او ، بعدصبح روز. "رير و يادش بگيبگ" :خود را به من داد و گفت
 ومن و بسياری از شاگردان ديگر خود را ،در آغوش من جان داد

من " ،شه می گفتي او هم.بدون راهنمايی در اين جهان تنها گذاشت
 نه آنكه ،ديي به خالق نمایمی خواهم به شما آموزش دهم آه رو

 تنها منبع تمام وجود ، چرا که او تنها قدرت،تان به من باشديرو
 و او ،ی است که واقعا می تواند به شما کمک کند او تنها کس،است

  ".  شما برای کمک استیدر انتظار دعا
  

 ،ادداشتهايرسيدن به جهانهای فراتر در بطن محتوای خود شامل آن 
 که می ی اين کتاب به همه محققان.و نيز ساير متون الهام بخش است

دا ي پ قابل اعتماد برای درک پديده های جهان، منطقییخواهند راه
 ذهن را روشن ،کباال اين مقدمه جذاب حكمت . آندیآنند آمك م

روح بخشيده و خوانندگان را به اعماق روح خود   به قلب،نموده
  . سازدیرهنمون م
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   باروخیدرباره بن
 

 را با تمام جهان در کباال باروخ گروه بين المللی است که حكمت یبن
متون معتبر )  زبانیز سدر بيش ا( مواد مطالعه . گذاردیان ميم

   . هستند که از نسلی به نسل ديگر منتقل شدندکباال
  

  تاریخ و خاستگاه
  

 ی راو باروخ شالوم هلو، پس از فوت معلم خود،1991در سال 
 استاد هستی شناسی و نظريه ،تمني المايکل ،) ربش- راباش (گاشل

ك يبرناتيوساي و کارشناسی ارشد بکباال دکترای فلسفه و ،دانش
 یه گذاريپا" باروخ یبن" به نام ی گروهکباال جهت مطالعه ،پزشکی
به مناسبت ) فرزندان باروخ( باروخ ی او آن را به نام بن.آرد

سال آخر عمرش او را هرگز  دوازده  که در،گراميداشت مربی خود
تمن دانش آموز ي دکتر ال. آردینامگذار 1991-1979 ،ترک نكرد
 و به عنوان جانشين برای ،و بود و دستيار شخصی اگاول اشل

   .روش تدريس راباش شناخته شده است
  

 ،گ اشلیب هالويپسر و جانشين راو يهودا ل) ربش(راباش 
 تفسيری معتبر و گ راو اشل.ستم بوديقرن ب ستيبالبزرگترين آ

) نردبان( با عنوان تفسير سوالم ،موثق و جامع بر کتاب زوهر
 را برای صعود روحانی ی کامل است آه روشین آسياو اول .نوشت

صاحب (سوالم هل ع ترتيب به عنوان ب و به اين،آشكار ساخت
 باروخ روش مطالعه خود را بر ی بن. شودیشناخته م) نردبان
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اساس مسير هموار شده توسط اين دو رهبر بزرگ روحانی قرار 
   .داده است

  
  روش مطالعه

  

سوالم و  هلع توسعه يافته توسط بروش مطالعه منحصر به فرد
باروخ آموزش -ی به نحو کاربردی و روزانه توسط بن،ش رب،پسرش
 مانند کتاب کباال اين روش متکی بر منابع معتبر . شودیداده م

 ،"درخت زندگی"کتاب  ،یوخايون برع شيمربی آه توسط ،"زوهر"
سوالم نوشته شده ل هع توسط ب،"سفيروت ده آموزش" و ،توسط آری

   .است شده یه گذاري پا،اند
  

 ، به زبان ساده، داردکباالدر حالی که مطالعه تکيه بر منابع معتبر 
 ترکيب منحصر . معاصر به اجرا درآمده استیعلمی و با رويکرد

چشم انداز دانش   از روش مطالعه علمی و تجارب شخصییبه فرد
 از واقعيت زندگی را یآموزان را گسترش داده و درک جديد

 مطالعه خود و ی ابزار مورد نياز برا.ورد آیشان به ارمغان ميبرا
ار کسانی که در مسير معنوی هستند قرار يواقعيت اطراف در اخت

   .رندي گیم
  
 ها هزار نفر از دانش آموزانش در صد باروخ جنبشی از یبن

 دانشجويان می توانند راه و شدت مطالعات خود .سراسر جهان است
   .به فردشان انتخاب کنندرا بر اساس شرايط و توانايی های منحصر 
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  پيام

  
 ، وحدت مردم: باروخ جهانییجوهر پيام منتشر شده توسط بن
ن يستها ايبال آ، برای هزاران سال.وحدت ملل و عشق به انسان

مطلب که عشق به انسان بايد پايه و اساس تمام روابط انسانی باشد 
وهی  و گر، موسی، اين عشق از اعصار ابراهيم.را درس داده اند

 اگر ما برای اين .ع شدي شا، آردندیه گذاري که آنها پايیستهايبالاز آ
م ي متوجه می شو،ميجاد آني فضا ا،به هنگام و معاصر ارزش های

   .ميکه قدرت آنار گذاشتن اختالفات و متحد شدن را دار
  

 منتظر زمانی ، آه برای هزاران سال پنهان شده بود،کباالحكمت 
 کافی توسعه يافته و برای پياده سازی آن آماده بود که ما به اندازه

 است که می تواند ی به عنوان راه حل، در حال حاضر.ميباش
 ی و چه اجتماعی چه فرد، مان را متحد سازدی عملكردیپراآندگ

 را داشته ی تا توان مواجهه با چالش های امروز،توانمندمان آند
   .ميباش
  

  فعاليت ها
 در جامعه کباالتنها با گسترش حكمت "ن فرض که ي باروخ با ایبن

تاسيس ) سوالمل هعب" (ميريه بگيم رستگاری کامل را هديمی توان
 ی باروخ راه های مختلفی را به مردم برای بن،بنابراين .شده است

 برای دانش ی راهنمايی دقيقوکاوش و کشف هدف زندگی خود 
   . دهدیآموزان مبتدی و پيشرفته به طور يکسان ارائه م
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  اینترنت

  

 حكمت معتبر ،www.kab.info ، باروخیوب سايت بين المللی بن
 . دهدی کتب و متون اصلی ارائه م، را با استفاده از مقاالتکباال

 در اينترنت و حاوی کتابخانه کباالبواقع گسترده ترين منبع معتبر 
 گسترده و منحصر به فرد برای خوانندگان است تا کامال حکمت یا

 ،ی آرشيو رسانه ا، عالوه بر اين.نديمان کشف  راکباال
www.kabbalahmedia.info، حاوی هزاران مورد رسانه 

 ،ی متنیلهاي و مخزن وسيعی از فا، کتاب های قابل دانلود،یا
 باروخ ی بنی مرکز آموزش. به زبانها مختلف استیو صوت یويدئوئ

رائه به صورت آنالين دوره های رايگان آموزشی برای مبتديان ا
ن دانش عميق در آسايش خانه های ي دهد تا دانش آموزان با ایم

   .خود آشنا شوند
  

تمن به صورت پخش زنده از يدرس های روزانه دکتر ال
www.kab.tv،یحي توضیاگرام هاي همراه با متون مکمل و د 

  . شودیپخش م
  

  . همه اين خدمات ارائه شده رايگان می باشد
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  کباال یکتاب ها
  

 ، فرزند او،سوالمل هعاروخ کتب معتبر نوشته شده توسط ب بیبن
 کتب . سازدیتمن را منتشر مي المايکل و همچنين آثار دکتر ،راباش
 ضروری کباال و راباش برای درک کامل تعاليم معتبر اشلگراو 
   . شوندیح داده ميتمن توضي و در دروس ال،هستند

  
بک معاصر بر ر س د، روشنیتمن کتب خود را به روشيدکتر ال

 حياتی ی اين کتب پيوند.سوالم می نويسدل هعاساس مفاهيم کليدی ب
 همه کتاب های برای .بين خوانندگان امروز و متون اصلی هستند

   . و همچنين برای دانلود رايگان در دسترس هستند،فروش
  
  

  روزنامه
  

 باروخ به ی است آه توسط بنی مجانی روزنامه ا،" امروزکباال"
 اسپانيايی و روسی ، عبری،ی از زبانها از جمله انگليسیبسيار

 یغير سياسی و غير انتفاع  اين روزنامه. شودیچاپ و پخش م
 هدف از . در سبک معاصر نوشته شده است،است و به زبان روشن

 بدون هيچ کباال نشر دانش شگرف پنهان در حكمت ،" امروزکباال"
 یدگان در همه جا م جذاب و آسان برای خواننی به سبک،هزينه
   .باشد
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  کباالدروس 
  

تمن هم ي ال، دادندیستها قرن ها روزانه درس ميبالهمانطور آه آ
 درسها به زبان عبری داده شده و به طور . دهدیروزانه درس م

 ، فرانسوی، اسپانيايی، روسی،همزمان به هفت زبان انگليسی
ا تجربه ترجمه ن ماهر و بي ايتاليايی و ترکی توسط مترجم،آلمانی

   . پخش زنده هم رايگان می باشد، ديگری مانند تمام چيزها. شوندیم
  

  سرمایه
  

 غير انتفاعی برای تدريس و به اشتراک گذاشتن ی باروخ سازمانیبن
 ی بن، برای حفظ استقالل و خلوص نيت خود. استکباالحكمت 
  به هر نحو بایوندي يا پ،ه گذاري سرما،چگونه پشتيبانيباروخ ه

ن سازمان بخش عمده يا  از آنجا که.دولت و يا سازمان سياسی ندارد
 ی منبع اصل، دهدیای از فعاليت خود را به صورت رايگان ارائه م

ك دهم يا دادن يمالی برای فعاليت های گروه به صورت اعانه 
 و فروش کتب ، توسط دانش آموزان به صورت داوطلبانه،درآمد
   . شودین ميتمن تاميدکتر ال

  
  
  

  


