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آٌبٞي  ئٔٛرٛز اضبضٜ وٙيٓ ، زض ضاٜ اضتمب استخٙبئيا٘طغتيه  ٔي ذٛاٞيٓ ثٝ يه ٔٛلؼيت ،( ٔيالزي)زض ايٗ آذطيٗ پيبْ پبيبٖ سبَ 

ظيطا وٝ ايٗ پٙزطٜ زضٌبٞي ٔي ثبضس وٝ اظ  ، ٔي ٌٛييٓ "پٙزطٜ ي ويٟب٘ي"ٔب ثٝ آٖ .  ، ٚ رسٕب٘ي ضٕب ٚ ضٚضٗ ٌطي شٞٙي ، لّجي

 .ٌصاضيس عطيك آٖ ضٕب ٔي تٛا٘يس ضاحت تط فطاي ٔحسٚزيت ٞبي استٙجبط ضسٜ ي ظٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي ذٛز پبي 

(  ضت يّسا –ظٔستب٘ي  Solstice "سِٛستيس"ٕٞبٖ ) 2012زسبٔجط  21ايٗ پٙزطٜ ي ظٔب٘ي وٝ ٔب اظ آٖ غحجت ٔي وٙيٓ زض ضٚظ 

 "سِٛستيس"ثبض زض ٞط سبَ ٔيسط ٔي ٌطزز ، ٍٞٙبْ  2ايٗ پٙزطٜ ي ويٟب٘ي .  ذٛاٞس زاضتضٚظ ٔتٛاِي ازأٝ  3ضطٚع ضسٜ ٚ ثطاي 

Solstice  ٚ تبثستب٘ي ٞبي ظٔستب٘ي. 

ٞبي ٔرتّف وطات ٚ وٟىطبٟ٘ب ٘سجت ثٝ يىسيٍط اتفبق ٔي افتٙس  alignments "ٞٓ ضزيفي"ٕٞب٘غٛض وٝ ٞط سبَ پيص ٔي ضٚز ، 

اِجتٝ . ٌي عجيؼت تبٖ ٔطرع ٔي ضٛز زذٛز ضا ثٝ ايٗ پٙزطٜ ي ظٔب٘ي ٔي ثرطٙس وٝ اظ عطيمطبٖ زيسٌبٜ ضٕب ثط ٌستط "ضً٘"ٚ 

 . ٚرٛز زاض٘سپٙزطٜ ٞبي ويٟب٘ي زيٍطي ٘يع 

ايٗ . تب اظ پٙزطٜ ٞبي ويٟب٘ي ظٔيٙي وٝ ثٝ غٛضت ٔىطض اتفبق ٔي افتٙس ، زضست ظٔبٖ لجُ اظ عّٛع ٚ ثؼس اظ غطٚة ذٛضضيس است  2

ض اظ ٔيبٖ اليٝ ٞبيي وٝ رٟبٖ ٞب ضا اظ ٞٓ رسا ٔي سبظ٘س پٙزطٜ زضٌبٜ ٞبي اثؼبزي ٔي ثبضٙس وٝ اظ عطيك آٟ٘ب ٔي تٛا٘يس ضاحت ت 2

أب پٙزطٜ ي ظٔب٘ي أسبَ وٝ زض . ٘سجت ثٝ ايٗ ظٔبٖ ٞبي پط ثطوت وبٔال آٌبٜ ٔي ثبضٙس  Shamansٞب  "ضبٔبٖ".  ٕ٘بييسػجٛض 

آٖ   alignmentٔطزيفي ايٗ پيبْ زض ثبضٜ ي آٖ غحجت ٔي وٙيٓ إٞيت ذبظ تط ٚ ٟٔٓ تطي اظ سبَ ٞبي لجُ زاضز ، ثٝ زِيُ ٜ

 . ٔي ثبضس black hole "چبِٝ سيبٜ"وٟىطبٖ ، وٝ زض ٚالغ يه  "ذٛضضيس ٔطوعي"ثب ٔطوع وٟىطبٖ ضيطي ، يب ٕٞبٖ 

سيبضٜ ي ظٔيٗ ضٕب اظ . ايٗ ٕٞطزيفي ٘بزض ٚ ثسيبض ذبظ ٔٛرت اضسبَ ا٘طغي ٞبي اضتمب ثرص آٌبٞي زض تٕبٔي وٟىطبٖ ٔي ٌطزز 

 .ٜ ايٗ ا٘طغي ٞبي اضتمب زٞٙسٜ ضا زضيبفت ذٛاٞس وطز رّٕٝ وطات ثي ضٕبضيست ن

ايٙىٝ ٞط . ِيىٗ ٘سا ٚ ذجط اظ يه ضطٚع رسيس ٔي زٞس . ي ضٕب ٘يست  "آذط ز٘يب"ٔب ، ايٗ ٕٞطزيفي ويٟب٘ي ثٝ ٔؼٙبي  زيسٌبٜاظ 

تجظ است ٚ وبٔال يه ا٘تربة وساْ اظ ضٕب چٍٛ٘ٝ ثب ايٗ ا٘طغي ٞبي اضتمب ٚ تىبٖ زٞٙسٜ ي ويٟب٘ي ثطذٛضز ٔي وٙيس ثٝ ذٛزتبٖ ٔط

 .  ٔي ثبضس ضرػي

اٌط ضٕب ثٝ عٛض شٞٙي ٚ ػبعفي ٚ ٘يع ا٘طغتيه . است ايٗ ا٘طغي ٞبي پط ضست ٚ ضتبة ضا اشيت وٙٙسٜ يبثٙس  ٕٔىٗثسيبضي اظ افطاز 

ا ايٗ احسبس ضا ثسٞٙس ، ايٗ ا٘طغي ٞب ٔي تٛا٘ٙس ثٝ ضٓ ٕ٘بييسآٔبزٌي ٘ساضتٝ ثبضيس وٝ ثٝ ٔطاتت ثبالتطي زض زضٖٚ ذٛزتبٖ غؼٛز 

 .وٝ اٍ٘بض زاضيس زيٛا٘ٝ ٔي ضٛيس يب ػمُ ذٛز ضا اظ زست ٔي زٞيس 



ِيىٗ اٌط ثب حطوت غؼٛز ٕٞطاٜ ثبضيس ، ضٕب تٛسظ ايٗ ا٘طغي ٞب ثٝ ٔطاتت ثبالتطي زض ذٛزتبٖ ضاٜ ٔي يبثيس ٚ ايٟٙب ٔي تٛا٘ٙس 

 .آٟ٘ب ثبظ ٚ پصيطا ثبضيس أىب٘بت ذبضق اِؼبزٜ اي ضا ثط ضٕب ٔيسط سبظ٘س ، اٌط ٘سجت ثٝ 

ضٚظ ظٔبٖ ثٟيٙٝ اي ثطاي ٔٙبظطٜ ي ظ٘سٌي ذٛزتبٖ است ، اظ زيسٌبٜ ٔطتجٝ ي ٌستطزٜ تطي اظ آٌبٞي ، ثطاي پبي ٌصاضتٗ ثٝ  3ايٗ 

 .ثيطٖٚ اظ ٔحسٚزٜ ي ظٔب٘ي ثطاي زضن اٍِٛٞب ٚ تبضيرچٝ ي ضرػي ظ٘سٌيتبٖ وٝ ضٕب ضا ثٝ ايٗ ٘مغٝ ظٔب٘ي ضسب٘يسٜ ا٘س 

ظيطا وٝ ٌٙذ ٞبي ثب اضظضي زض . ظ٘سٌي تبٖ وٝ ٕٔىٗ است ٞٙٛظ ٞٓ سرت ٚ ازأٝ زاض ثبضٙس وٙبضٜ ٍ٘يطيس  ٔطىُٞبي  اظ لسٕت

 . سبيٝ ي ايٗ تبضيىي ٞب ٟ٘فتٝ است 

. ثططيت است وٝ ا٘طغي ٞبي ٘ٛيٗ زض ز٘يبي ضٕب ضٞب ذٛاٞٙس ٌطت  رٕؼيحميمتب اظ زَ ٕٞيٗ سبيٝ ٞب ٚ تبضيرچٝ ي ضرػي ٚ 

 .ٔي ثبضس   the Aethos "آٞيتٛس" غٛتيا ثطاي چٍٍٛ٘ي ٚضٚز ثٝ ايٗ پٙزطٜ ي ظٔب٘ي ثط ٔجٙبي ٔسيتيطٗ پيطٟٙبز ْ

آٞيتٛس ٚ "تحت ػٙٛاٖ   -ثٝ ضٕب پيطٟٙبز ٔي وٙيٓ وٝ پيبْ لجّي ضا ثرٛا٘يس تب زضن وبُٔ تطي اظ ايٗ ضيٜٛ وست ٕ٘بييس 

 5٘يع تٛغيٝ ٔي وٙيٓ اَٚ ثب غٛت .  The Aethos and Non-dual States of Consciousness "ٚضؼيت آٌبٞي فطا زٌٚبٍ٘ي

ٌط آ٘ىٝ ثب حبِت زٌطٌٖٛ وٙٙسٜ ٚ اضتمب ثرص لٛي ايٗ غٛت ثرػٛظ آضٙبيي پيسا وطزٜ ثبضيس ٚ زليمٝ اي ضطٚع ثٝ وبض وٙيس ، ْ

 . آٖ ضاحت ثبضيس ي ( ٘يٓ سبػتٝ)٘سجت ثٝ وبض ثب غٛت عٛال٘ي تط 

 

 غٛتيضٚظ ، ثٝ ضٕب پيطٟٙبز ٔي وٙيٓ ثٝ زفؼبت ٔست ظٔب٘ي ضا ثطاي ذّٛت ثب ذٛزتبٖ وٙبض ثٍصاضيس ٚ ثٝ ٔسيتيطٗ  3زض عَٛ ايٗ 

ٌٛش فطا زٞيس ، ثٝ ٕٞطاٜ ٍ٘بٜ زاضتٗ تٕطوع ثط ضٚي چبوطاي لّجتبٖ ، ٍٔط آ٘ىٝ ثٝ ايٗ ٘تيزٝ ضسيسٜ ثبضيس وٝ تٕطوع  "آٞيتٛس"

 . ثط ضٚي چبوطاي زيٍطي ثٝ غيط اظ چبوطاي لّجتبٖ تزطثٝ ي لٛي تطي ضا ثط ضٕب ٔيسط ٔي سبظز 

وٝ لسٕتي اظ ضٕب ثط ( ثٝ ٞط غٛضت وٝ ثطاي ضٕب ثٝ سِٟٛت اتفبق ٔي افتس) تػٛض وٙيس  "آٞيتٛس"ثؼس اظ ٌٛش فطا زازٖ ثٝ غٛت 

ٚ لبزض است تٕبٔيت تبضيرچٝ ي ظ٘سٌيتبٖ ضا ، ٚ ضبيس ٕٞچٙيٗ ظ٘سٌي ٞبي ٌصضتٝ تبٖ ضا ،  استفطاظ ذظ ظٔب٘ي وٙٛ٘ي تبٖ ضٙبٚض 

سبيص ايٗ حبِت فطا شٞٙي ، ثط ضاظ ٚ ضٍفتي ظ٘سٌب٘ي رسٕب٘ي ذٛز ثب تٕبٔيت اضٔغبٖ ٞب ٚ ٔطمبتص زض آ. زض يبثس ٚ ٔطبٞسٜ وٙس 

 .٘ظط افىٙيس 

ثطذٛضزيس وٝ ضٕب ضا اظ فطاظ حبِت غؼٛزي ثٝ ٘طيت وطٕىص ضٚحي ، افسٛس  احسبسي ْ يب ٌطٜطٚ ٔتال ٔطىُي اٌط ثٝ يه وپٝ 

ثبظ ٌطزيس ٚ ثٍصاضيس ضٕب ضا  "آٞيتٛس"ٚ اظ زٚثبضٜ ثٝ غٛت  وٙيسِحظٝ اي زضً٘ ، ذطٓ ، ٘بتٛا٘ي ، ثي چبضٌي ، ٚ ثي أيسي ثطز ، 

تب  ، ثبال ثطز ، ٕٞب٘ٙس ايٙىٝ ثط ثبَ ٞبي غؼٛزي آٖ سٛاض ٌطتٝ ايس تب ضٕب ضا ثبضي زيٍط ثٝ عجيؼت ثطتط ذٛزتبٖ ضإٞٙبيي سبظز

 .ظ ثٝ چٙس ثبض تىطاض ذٛاٞس زاضت ثطاي ثؼضي اظ ضٕب ايٗ سيىُ ٘يب. ٔزسزا ثتٛا٘يس ثٝ ٔٙبظطٜ ثبظ ٌطزيس 

اٌط ثتٛا٘يس ٞٙط غجط ضا ثىبض . ضٚظ ايٗ وبض ضا ٞط چٙس ثبض وٝ ضاحت ٞستيس تىطاض ٕ٘بييس  3ثٝ ضٕب پيطٟٙبز ٔي وٙيٓ زض عي ايٗ 

ي ظٔب٘ي  ضٚظ ذٛز زاضي ٕ٘بييس تب ثٝ آذطيٗ ٔطحّٝ 3ٌيطيس ، ثٝ ضٕب تٛغيٝ ٔي وٙيٓ اظ ٞط ٌٛ٘ٝ  تػٕيٓ ٚ ثبظزٞي زض عَٛ ايٗ 

ضٚظ ٔٙبظطٜ ي  3ٞط چمسض تٛا٘ستٝ ثبضيس زض عي ايٗ . ذٛاٞس ثٛز ٚاضز ضٛيس  2012زسبٔجط  23ايٗ پٙزطٜ ي ويٟب٘ي وٝ زض ضبٍٔبٜ 

 .تط ذٛاٞس ثٛز  لسضتٕٙسظ٘سٌي تبٖ ضا ٕٞب٘غٛض وٝ ثٝ ضٕب ضإٞٙبيي وطزيٓ ، ػٕيك تط ا٘زبْ زٞيس ، ثٝ ٕٞبٖ ٔمساض ٘يع آفطيٙطتبٖ 

http://tomkenyon.com/the-aethos-and-non-dual-states-of-consciousness


، ضيٜٛ اي سبزٜ ثطاي  The Sphere of All Possibilities "حٛظٜ ي ٘ب ٔحسٚز أىب٘بت"پيبْ ٞبي  ٌصضتٝ ثٝ ٘بْ زض يىي اظ 

ثٝ ضٕب پيطٟٙبز ٔي وٙيٓ اٌط ضٚش ضرػي ذبظ . ٔتزّي سبذتٗ ثبظزٞي ٞبي ٔخجت زض ظ٘سٌي تبٖ ضا ثب ضٕب سٟيٓ ٌطتٝ ايٓ 

ثصض پبضي ٚالؼيت ٞبي رسيس ٍٞٙبْ زٚضٜ ي پبيب٘ي ايٗ . زيٍطي ضا زض ضاٜ ذّمت ٚ آفطيٙص زض زست ٘ساضيس آٖ پيبْ ضا ثرٛا٘يس 

 .، ٘يطٚي ذالق ٚ آفطيٙص ضٕب ضا لٛيب ٕٞطاٞي ٚ پطتيجب٘ي ذٛاٞس وطز  پٙزطٜ ي ويٟب٘ي

، لسضت ذّمت ٚ  2012زسبٔجط  23پٙزطٜ ي ويٟب٘ي ، زض ضبٍٔبٜ  ي زض آذط اظ ضٕب ٔي ذٛاٞيٓ وٝ زض ٔطحّٝ ي پبيب٘ي ايٗ زٚضٜ

ضاي تػٛض يه ٕٞبٍٞٙي ٚ ٕٞىبضي ز٘يٛي  آٌبٞي ذٛز ضا زض ضاٜ ذسٔت ثٝ سيبضٜ ي ظٔيٗ ٚ ايزبز يه ثبظزٞي رٟب٘ي ثىبض ٌيطيس ، ة

، ٕٞب٘غٛض وٝ آٖ ضا زض   inter-connectednessپيٛ٘سي ٚ ٔتػُ ثٛزٖ تٕبٔيت ظ٘سٌي  ٚ يبز آٚضي آٌبٞي ا٘سب٘ي ٘سجت ثٝ ٞٓ

 .يٓ زاز ضطحثطايتبٖ   The Aethos and Non-dual States of Consciousness "آٞيتٛس ٚ ٚضؼيت آٌبٞي فطا زٌٚبٍ٘ي"پيبْ 

ٚظ٘س  زض حبِي وٝ ثبز ٞبي تغييط ثط ثبزثبٖ ٞبي تػٛضي ايٗ وطتي ذيبِي ٔي. وطتي ثعضي ا٘سب٘يت زض حبَ تغييط رٟت ٔي ثبضس 

ظيطا .  ٍ٘طاٖ تىبٖ ٞبي ضسيس وطتي ٘جبضيس ، ْ احسبسبت رٕؼي آٖ ضا ثٝ ايٗ عطف ٚ آ٘غطف سٛق ٔي زٞٙسطٚ فطبض آة ٞبي ٔتال

ٟ٘بيتب ٟٔٓ ٘يست وٝ زٚضٚثطتبٖ چٝ اتفبلي ٔي . ايٗ ٍِٙط لّت ا٘سب٘ي ضٕبست . ضا أٗ ٚ أبٖ ٍ٘بٜ ذٛاٞس زاضت  وطتي آٖ وٝ ٍِٙط

 . ثيبثيسوبفيست ٍِٙط ذٛز ضا ثٝ اػٕبق آة ٞب ضٞب سبظيس تب ضاٜ أٗ ثطاي ٌصض ٚ ػجٛض اظ ايٗ ٔطحّٝ ضا . افتس 

 2012دسامبر  4/ هاتورها 

 

 

:   كنيون توصيه هاي تامافكار و 

ضٙبٚض ٌطتٗ ثط "اظ ِحبػ وبضثطزي ٔي ذٛاٞٓ لسٕتي اظ ايٗ پيبْ ضا ٚاضح تط تٛضيح زٞٓ ، ٔرػٛغب ثطاي آٟ٘بيي وٝ ٕٔىٗ است ثب 

 .آضٙبيي ظيبزي ٘ساضتٝ ثبضٙس  "فطاظ ذظ ظٔب٘ي ذٛز 

. ٌٛش فطا  زازٖ ثٝ ٔسيتيطٗ غٛتي آٞيتٛس ٔي ثبضس ثٝ ٕٞطاٜ ٍ٘بٜ زاضتٗ تٛرٝ زض ٘بحيٝ ي لّجتبٖ  سبزٌيثٝ  ضٚشاسبس ايٗ 

 ذٛز اِجتٝ اٌط ضٕب تب وٖٙٛ ثب ايٗ غٛت تزطثٝ وست وطزٜ ٚ وطف وطزٜ ايس وٝ ثب لطاض زازٖ آٌبٞيتبٖ زض زيٍط ٔطاوع ا٘طغي ثسٖ) 

 . (ٌبٜ ٔي تٛا٘يس ا٘تربة وٙيس وٝ آٖ چبوطاي ثرػٛظ ضا ثىبض ٌيطيستزطثيبت ػٕيك تط ٚ ضٍ٘يٗ تطي ضا وست ٔي وٙيس ، آٖ

 

ٔزسٓ وٙيس لسٕتي اظ ضٕب ثط فطاظ ذظ  "زليمٝ اي آٞيتٛس ، ٞبتٛضٞب تٛغيٝ ٔي وٙٙس وٝ  5پس اظ ٌٛش فطا زازٖ ثٝ غٛت 

ظ٘سٌي ٞبي ٌصضتٝ تبٖ ضا ، زض ظٔب٘ي وٙٛ٘ي تبٖ ضٙبٚض ٔي ٌطزز ٚ لبزض است تٕبٔيت تبضيرچٝ ي ظ٘سٌيتبٖ ضا ، ٚ ضبيس ٕٞچٙيٗ 

 ".يبثس ٚ ٔطبٞسٜ وٙس 

اٌط ضٕب يه سفط وٙٙسٜ ي ثب تزطثٝ ي زضٖٚ شٞٙي ثبضيس ، آٍ٘بٜ احتٕبال تب حبَ ضيٜٛ ي ذبظ ذٛز ثطاي ػجٛض ٚ فطا ضٚي اظ تٛزٜ 

ض ٞستيس اظ زيسٌبٞي ثطتط ثسست آٚضزٜ ايس ، ٚ لبز ضاػت يبفتٝ ي آٌبٞي زضٚ٘يتبٖ سي زضن ظٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي ثطاي ٚغُ ثب عجيؼت ٚ

٘يع ٕٞب٘غٛض وٝ ٞبتٛضٞب . ظ٘سٌي ثط رٙجٝ ٞبي ٔرتّف ظ٘سٌب٘ي ذٛز ٘ظط افىٙيس ٚ ضبٞس ثبضيس ٔرتّف اظ ٔحسٚزيت تزطثيبت 

 .٘بظط ٌطزيس ٞٓ ٌفتٙس ضبيس ثؼضي اظ ضٕب ثتٛا٘يس حتي ثط ظ٘سٌب٘ي ٞبي ٔتؼسز ٌصضتٝ ي ذٛز 

http://tomkenyon.com/the-sphere-of-all-possibilities
http://tomkenyon.com/the-aethos-and-non-dual-states-of-consciousness
http://tomkenyon.com/the-aethos-and-non-dual-states-of-consciousness


 .ي ٘ساضيس ٚ ثطايتبٖ رسيس است ٚ ٕ٘ي زا٘يس وٝ چٍٛ٘ٝ ػُٕ وٙيس ، ثطايتبٖ چٙس تٛغيٝ زاضْأب اٌط ثب ايٗ ٘ٛع اظ ٟٔبضت شٞٙي آضٙبي

 

 : 1پيشنهاد شماره 

ٕ٘ي تػٛيطي يه تٕطيٗ  ٔطالجٝايٗ .  تػٛض وٙيس ضاحت ٞستيسايٗ ٔسيط ضا ثٝ ٞط ٘حٛي وٝ .  ٕ٘بييسضا زض ٔمبثّتبٖ تػٛض  ئسيط) 

 . شٞٙتبٖ ٔي آيس يب ذيطٚ اغال ٟٔٓ ٘يست وٝ تػٛيطي زض ثبضس 

ٔٙظٛض . )ٕ٘بييس  ٚ ِٕس زضنذٛزتبٖ حس اِٚيٝ ي  تٛسظتزسٕي ضا  يتب ايٗ ذظ ظٔبٖ ذٛاٞيس زاضتضٕب ثٝ عٛض عجيؼي تٕبيُ 

ثطاي ثؼضي اظ ضٕب . ( اظ آٖ استفبزٜ ٔي وٙيستػٛض اتفبلبت آيٙسٜ زٖ اتفبلبت ٌصضتٝ يب آٚض يبز ثطاي ثٝاست وٝ ضٕب ٔؼٕٛالً  حسي

 .ثبضيساعالػبت  "ػبعفي"تّٟيُ ٌطاي ذػٛغبً اٌط ضٕب يه  ، وٙيس "احسبس"ثٝ غٛضتي ضا  ظٔب٘يثٝ ايٗ ٔؼٙي ثبضس وٝ ذظ ضبيس 

زض حبِيىٝ  . ثطٙٛ٘سضبٖ  ظٔب٘ئسيط تططيح  زض ضاستبئٕىٗ است غسائي ضا اظ زضٖٚ ( "سٕؼي ٞبي پطزاظ٘سٜ") ثؼضي زيٍط

 ظٔب٘يوٝ ذٛزتبٖ ٔي تٛا٘يس سيط  ضيٜٛ ايٞط ثٝ .  "ثجيٙٙس"ضا  ظٔب٘يتٕبيُ زاض٘س وٝ ثٝ عٛض شٞٙي سيط  "پطزاظش ٌطاٖ تػٛيطي"

 . ازأٝ زٞيس ٚ ِٕس ٕ٘بييس زضنضا 

لطاض زض ٔمبثّتبٖ زضست وٝ  ظٔب٘ئسيط ثرطي اظ آٖ ٚ  ، تِٛس ضٕب لطاض زاضز تبضيد ظٔب٘ييه سط ايٗ ذظ  وٙيس وٝ زض ٔزسٓسپس 

ضا  ضبٖثؼضي تِٛس. ضٕبست ٔطي ظٔبٖ زض سط زيٍط ايٗ ذظ وٝ ٞٙٛظ ٔطرع ٘طسٜ است  . ظ٘سٌي ضٕبست وٙٛ٘ي ي ِحظٝ زاضز

 .  ٌيطزلطاض  زض وساْ عطفتِٛس ظ٘سٌي ضٕب  ي ٟٔٓ ٘يست وٝ ٘مغٝ.  زض سٕت ضاست ٚ ثؼضي زض سٕت چپ ٔي ثيٙٙس

 5زض  ثٙبثطايٗ ٚالؼٝ اي وٝ.  زٞيسٔي لطاض  ظٔب٘ي زض ٔسيط ، آٟ٘ب ضا زض تػٛضتبٖ ٚلتي ثٝ حٛازث ٔرتّف ظ٘سٌيتبٖ ٔي ٍ٘طيسآٍ٘بٜ 

ٞسف . ضخ زازٜ است ، ٚ غيطٜ  تبٖ سبٍِي 40ثٝ اتفبلبتي وٝ زض٘سجت  ثٝ ٘مغٝ ي تِٛستبٖ ٘عزيه تط است ،تبٖ اتفبق افتبزٜ  سبٍِي

ثطاي تىٕيُ ايٗ .  وٙيسٔٙبظطٜ  ٌستطزٜ تط احسبسي٘ظط عجيؼت اظ ايٗ ٍ٘طش ايٗ است وٝ ظ٘سٌيتبٖ ٚ ا٘تربثٟبيتبٖ ضا اظ يه ٘مغٝ 

ضٕب . وٙيس ٔزسٓلطاض زاضز ٔمبثُ ثسٖ فيعيىيتبٖ  وٝ زض ظٔب٘يزض ثبالي ذظ  ٔؼّكثرطي اظ ذٛزتبٖ ضا  ،( زيسٌبٜ)تغييط زض ٍ٘طش 

ربيي وٝ  اربظٜ زٞيس ايٗ ثرص زض. وٙيس ٔزسٓٚ يب زٚضتط اظ ذٛزتبٖ  ذٛز ٔؼّك تبٖ ضا زضست ثبالي سط ثرصٕٔىٗ است ايٗ 

ذبضد اظ ٔحسٚزيت زض ضا اظ ايٗ ٘مغٝ  ظ٘سٌي ضرػي تبٖ ذٛزتبٖ ٚ ٔسيط تبضيد ظٔب٘يسپس ذظ .  ٌطزززٚست زاضز ٔؼّك ذٛزش 

  . وٙيس رسٕتبٖ ٔطبٞسٜ فيعيىي

 

( ثب آٌبٞي ثٝ چبوطاي لّجتبٖ)زليمٝ  5ثطاي  Aethos "آٞيتٛس"غٛتي  ي ٔطالجٝٔي وٙٙس وٝ ثٝ  تٛغيٝزض ايٗ پيبْ، ٞبتٛضٞب 

 . تػٛض وطزٜ ايس ضطايظ ظ٘سٌيتبٖ ضا ثجيٙيس ٚ تبُٔ وٙيس ذٛزوٝ زض ثبالي ذظ ظٔب٘ي  زيسٌبٞي ٚ سپس اظ ٘مغٝ ، ٌٛش فطا زٞيس

ضا وٕتط ثب حٛازث ٚ اتفبلبت ٔطرع زض  ٞٛيتتبٖ وٝايٗ است ( تبٖ ظٔب٘يثبالي ذظ زض ذبضد ٚ )ايٗ زيسٌبٜ  ي يه ٘تيزٝ

فطاي ايٗ احسبس ٌستطزٌي .  ضٛيسٔي  ٔتٛرٝ ذٛزتبٖ ذٛز ي اظتط عجيؼت ٌستطزٜ تٛسظ ٚ ثيطتط  زضن ٔي وٙيسظ٘سٌيتبٖ 

 اٚضٚ وٝ فبضؽ  تبٖ ٔي ٌطزز آٌبٞي رٙجٝ اي اظ اتػبَ ضٕب ثٝ ٚ ٔٛرت  -تبضيرچٝ ي ظ٘سٌيتبٖ  – "زاستبٖ ٞبي ظ٘سٌي ضٕبست"

  .  ٔي ثبضس تبٖ ٌصضتٝاظ ضطايظ 



ثطتطتبٖ ٌستطزٜ تط ٚ ، ٔي تٛا٘يس ثب ذٛز  ٔي وٙيساش تزطثٝ  ظٔب٘يسيط  ثٝ غٛضتي وٝ زض "ٔٗ ظ٘سٌي"ثب تغييط ٞٛيت تبٖ اظ 

وٝ ٔطغَٛ ثٝ ظ٘سٌي ايٗ  يذٛز يؼٙيزضن ٔي وٙس ،  "ضٕب "تبضيرچٝ ي ضرػي ضٕب ضا ثسيبض ٔتفبٚت اظ وٝ اضتجبط ٌيطيس 

ٔب لبِجب وٝ ٘ٛػي ٚلبض ٚ افتبزٌي  ٚ ٘يع ٔي آٚضزٕٞطاٜ ثٝ  ثٝ ذٛزثب  ٚ تطحٓ يه احسبس ػطك زيسٌبٜايٗ تغييط . ظ٘سٌي ا٘سب٘يست 

 . ٔي وٙيٓ وٕتط آٖ ضا ِٕس ( حضٛض زض رسٓ)تزسٓ يبفتٝ ٔبٖ زض ظ٘سٌي 

 ثطاي چٙس زليمٝضا  Aethos "آٞيتٛس" غٛتأب ٌٛش زازٖ ثٝ  . وٝ ٞبتٛضٞب تٛضيح زازٜ ا٘س وبض وطزٜ اْ اي ٔٗ ثب ضٚش اِٚيٝ

ضا اظ ثبالي  اْظ٘سٌي  حيٙي وٝزض ، ضا  آٖ (٘يٓ سبػتٝ) عٛال٘ي تط غٛتٌٛش زازٖ ثٝ  ٕٞچٙيٗٚ  ،" تبُٔ ظ٘سٌي"تٕطيٗ اظ  لجُ

 .  اْ يبفتٝثسيبض لسضتٕٙس  ، وٙٓٚ ٔطٚض ٔي  ٔطبٞسٜ( وٝ زض رّٛ ضٚي رسٓ فيعيىي اْ لطاض زاضز)ظٔب٘ي ذظ سيط 

اغٛات ٌٛش ٔي ثٝ  ٚ ٞستٓي تزسٕي ذٛز ٔؼّك زض حبِيىٝ زض ثبالي ذظ ظٔبٖ، لّت  چبوطايْ وٝ تٕطوع ثط ضٚي ٜ أتٛرٝ ضس

ضا ٔٛرت ٔي ٌطزز ، ثٝ ٕٞطاٜ ٘ٛػي تػٛيط ٞبي  تطي ػٕيكاستٙجبط ٞبي ٚ ضا ايزبز ٔي وٙس ،  فطاٚا٘ي، ا٘طغي ٞبي  زٞٓ

 .آٖ ٍٞٙبْ وٝ اتفبلبت لبثُ ٔالحظٝ ٚ پط ٔفٟٛٔي اي اظ ٌصضتٝ ضا ثٝ يبز ٔي آٚضْ  -ٌِٞٛٛطافيه ثسيبض ربِت 

 

تبظٜ  ٚ ٔجتسيبٖأب ٕٔىٗ است ثطاي  ، استايٗ ضٚش ثسيبض ٔٛحطتط  وٝ ٌفتاٚ استبزا٘ٓ ٔغطح وطزْ ٚ  يىي اظ ضا ثب ٔطبٞسٜ ٔٗ ايٗ

وٝ ٔي است  Aethos غٛتي آٞيتٛسزِيُ آٖ ٞٓ ا٘طغي ثبالي اضتؼبضبت .  لٛي ثبضس ٚاضزاٖ ثٝ ايٗ ٔطالجٝ ي غٛتي ظيبزٜ اظ حس 

 5 غٛتاثتسا اظ  ثٟتط ثبضس وٝ زض ػٕالً ٔٗ فىطي ٔي وٙٓ. ٌطزز  ي ٔؼٙٛي زض ضٙٛ٘سٜ ثبػج ضطٚع فطآيٙس پبوسبظي ٚ تػفيٝتٛا٘س 

ثجيٙيس آيب ايٗ ضٚش ِيىٗ آٍ٘بٜ وٝ ثب اغٛات ذٛ ٌطفتيس ، . زليمٝ اي  30عٛال٘ي تط  غٛت ، لجُ اظ تزطثٝ ثب زليمٝ اي استفبزٜ  ضٛز

 . ثطاي ضٕب ٞٓ وبض ٔي وٙس يب ٘ٝوٝ ثطايتبٖ ثبظٌٛ وطزْ 

 

 : 2پيشنهاد شماره 

 

اٌط ضٕب  .، چٝ ثطسس وٝ ثرٛاٞٙس ثب ايٟٙب وبض وٙٙس  حتي زض تزسٓ ذغٛط ٘ساض٘س ، استؼسازثؼضي اظ افطاز زض تزسٓ اضىبَ ٞٙسسي 

 . ٔي تٛا٘س ثطايتبٖ وبضسبظ ٚ ٔفيس ٚالغ ضٛز پيطٟٙبز ثؼسي ايٗ  ، اظ ايٗ افطاز ٞستيسيىي ٞٓ 

ٍ٘ٝ زاضتٗ ثب  ،ٌٛش زٞيس  Aethos غٛتي آٞيتٛس ي ٔطالجٝزليمٝ ثٝ  5فطأٛش وٙيس ٚ ثٝ ربي آٖ ثٝ ٔست وبٔال ضا  ظٔب٘يذظ 

زض عي .  وٙيس تبُٔ ي ظ٘سٌيتبٖ ٚ حٛازث ٌصضتٝ ي آٖ ثبضٜ زض ثٝ آٚا ، ثالفبغّٝ پس اظ ٌٛش زازٖ .چبوطاي لّجتبٖ  زضتٛرٝ 

زض حيٗ تبُٔ ثط ضٚي  ثطذٛضزيس ،احسبسي ي  "ٌطٜ"ثٝ يه سپس ٚلتي . آٌبٜ ثبضيس ثٝ چبوطاي لّجتبٖ ٘سجت  ا٘زبْ ايٗ وبض

 ي ٔطالجٝزليمٝ اي  5 ٔست ثٝ ، ضس ٜ اظ حساحسبسي تبٖ ظيبز ضبضغ اٌط. وع ثبلي ثٕب٘يس ٔتٕطثط ضٚي چبوطاي لّجتبٖ ثبظ  ، اتفبلبت

 . ثبض حسي آٖ ٚالؼٝ اظ شٞٙتبٖ ثيطٖٚ ضٚز  ٍ٘ٝ زاضيس تب ظٔب٘ي وٝ لّجتبٖضا ثط ضٚي چبوطاي تٛرٟبت  ،ٌطزيس ثبظ  آٞيتٛس

ثٝ تبُٔ ثط ضٚي اظ زٚثبضٜ زست ثطزاضيس ٚ غٛتي  ي ٔطالجٝ ثٝ، اظ ٌٛش زازٖ  اظ ذٛزتبٖ ثسست آٚضزيس تطي ٚلتي احسبس ٌستطزٜ

 ي آٖ ظٔبٖ تبحيطات ذبعطات ٚ حبفظٝٚلتي وٝ وبض زٞيس تب ازأٝ ي تبٖ  ٌصضتٝثب اتفبلبت  سجه ايٗ ثٝ . حٛازث ٌصضتٝ ثپطزاظيس

 . سبظيسضا ذٙخي 



 زيسٌبٜ ٚ احسبس ٕٞيٕٗٞچٙيٗ  .ٔي ثبضس  ذٛزتبٖ يفطازض  تط ٌستطزٜ زيسٌبٞيظ٘سٌيتبٖ اظ  ٔطبٞسٜ ي ٔطالجٝٞسف اظ ايٗ 

ٌصضتٝ ٚ اتفبلبت ٘سجت ثٝ  ٔٙظطتبٖاست وٝ ثبػج تغييط  (ثيطٖٚ اظ ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ لبثُ ٔطبٞسٜ )  ٞٛيت ضرػيتبٖ تط اظ ٌستطزٜ

 .ٌطززذٛزتبٖ ٔي 

 : مرموز  يا هديه

زض وٝ آٟ٘ب  ٜپسيس آٔسٞبتٛضٞب  اظ غحجت لسٕتيزض  ايٗ رّٕٝ.  زيسْثٝ آٖ زض ذٛز ذبغي  ي ػجبضتي زض ايٗ پيبْ يبفتٓ وٝ ػاللٝ

فطا شٞٙي ، ثط ضاظ ٚ ضٍفتي ظ٘سٌب٘ي رسٕب٘ي  حبِتزض آسبيص ايٗ  " : وٙٙسضا ثيبٖ ٔي ٔٙبظطٜ ٚ تبُٔ ثرػٛظ ايٗ  ٞسفآ٘زب 

  ".ذٛز ثب تٕبٔيت اضٔغبٖ ٞب ٚ ٔطمبتص ٘ظط افىٙيس 

ٞسيٝ ٚ ٞٓ يه ضا ٞٓ تزسٓ يبفتٝ ظ٘سٌي ٔبزي  ثسط ٔي ثط٘س ، ْ آٌبٞي 12اِي  4 ػٕستب زض اثؼبز وٝ ٞب ،ايٗ ربِت است وٝ ٞبتٛض

 ٞط حبَ ثٝ ضإٞٙبيب٘ٓ  أب ثٝ ، زاضتٓزض ايٗ ثبضٜ  ٚ ٘ظطاتي تفىطاتذٛزْ ٔٙظٛض ضبٖ اظ ايٗ چيست ؟ ٔٗ .  ثبض ٚ فطبض ٔي زا٘ٙسيه 

 . ٕ٘بيٓ سٛأَغّت  وطزٖاظ ايطبٖ ثطاي ضٚش زض ايٗ ثبضٜ  تب ٔطارؼٝ وطزْ

ٟٔبضت  ذٛز ٚرٛزياثؼبز  ثبضاثغٝ  زضآٟ٘ب ثتٛا٘ٙس تب  ٔي ثبضسافطاز يه فطغت ثب اضظش ٚ ٘بزض  رسٕب٘ي ظ٘سٌب٘يآٟ٘ب ٌفتٙس وٝ اسبسب 

اظ آٌبٞي  فيعيىي اظ ايٗ ثؼس حبِي وٝػيٗ زض ٚ  . ثبضسٔي ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ  زض اثؼبزتٛا٘بيي پيسا وطزٖ ٔسيطضبٖ  ٔٙظٛض . پيسا وٙٙس

 زيٜٝحٕطٜ ي ايٗ ،  ٞبتٛضٞباظ زيسٌبٜ . ز ٔي ثبش٘يع فطاي ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٚرٛزضبٖ  وٝ ثبضٙسآٌبٜ  ، ِيىٗ ٕٞچٙيٗػُٕ ٔي وٙٙس 

ٚ  ٔبٖ ثيٗ عجيؼت ثبظ ٚ ٌستطزٜ ٍٞٙفت تٙص ٕٞيٗوٝ  ، چطا ٔي ثبضس( حضٛض زض رسٓ ٔبزي)تزسٓ يبفتٗ ثب اضظش  ي

 .ٌطزز ٔي ٔب ٔؼٙٛي ٞط چٝ ثيطتط ثبػج افعايص ٟٔبضت ٞبي چيعيست وٝ  آٖ ، رسٕب٘يٕبٖٔحسٚزيت ٞبي 

 ضطايظٚ  وٝ ٔب ا٘سبٟ٘ب ثيٗ ٔحسٚزيت ٞبي ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٔي ٌيطز ٘طئبتاظ ايٗ حميمت  رسٕب٘يثبض سٍٙيٗ ظ٘سٌي  ، اظ زيس آٟ٘ب

٘يع ٚ  ٚ آضفتٝ ، ثي ٘ظٓ ٔتساْٚيٗ ، ٘يطٚٞبي ػالٜٚ ثط ا. ٔي وٙٙس ٘يع ٌيط افتبزٜ ايٓ ، وٝ اغّت ايٟٙب حس ٔحسٚزيت ٔب ضا تساػي 

 . آٚض٘س فطآٞٓ ٔي  ٔبضا ثطاي  ظيبزيزست ٚ پٙزٝ ٘طْ وطزٖ  ٞبي فطغت ي ظٔيٗ ،ربشثٝ ٘يطٚي ٔساْٚ 

فطٍٞٙي ٔبٖ ثسط ٚ فيعيىي ٔحسٚزيت ٞبي زض ٚالؼيت ٕٞعٔبٖ عجيؼت ٘ب ٔحسٚزٔبٖ ، زض حبِي وٝ  حميمتب ٚضيفٝ ي زست يبثي ثٝ

:  Joseph Campbellغٚظف وٕپجُ  ثٝ لَٛ ثٝ ٕٞيٗ زِيُ ٘يعٚ  . عّجسوص ٔىص ٚ تالش ػظيٓ ٚ ثعضٌي ضا ٔي  ٔي ثطيٓ ،

 .The hero’s (heroin’s) journey  ".يه لٟطٔبٖ ٔي ثبضس  ٘بٔٝ يسفطظ٘سٌب٘ي ، "

 است غٚظف وٕپجُثٝ وٝ ٔرتع ( زض ظثبٖ اٍّ٘يسي)رّٕٝ ي اغّي .  ٔي ثبضٙساظ آٖ ٔٗ  ي اضبفٝ ضسٜپطا٘تع ٞبزض ايٙزب  :توجه 

ٔطز ٞٓ ظٖ ٚ ٞٓ ي اضبضٜ ثٝ ااظ ػجبضت ٔطزا٘ٝ ثطٚي ضرػي ٔٗ ايٗ است وٝ  استٙجبط.  ٔي ثبضس The hero’s journeyفمظ 

  . ٔي ثبضسٍٕٞب٘ي وٝ ٞٙٛظ ٞٓ ضايذ  عجك تٛافك ارتٕبػي  -استفبزٜ وطزٜ است 

، ٕٔىٗ است ثٝ ٘ظط ثؼضي ايٙىٝ ثرٛاٞيٓ ٞٓ وّٕٝ ي ٔصوط ٚ ٞٓ وّٕٝ ي ٔٛئٙج ضا زض ضاثغٝ ثب ايٗ ٔٛضٛع زض ايٙزب ثىبض ٌيطْ 

حيغٝ ي " ضاثغٝ ثب رٙجٝ ي ٔٛئٙج زضٚ ثٟب زازٖ ثٝ ظيبزي ٔتٝ ثٝ ذطربش ٌصاضتٗ ثبضس ، أب ٔٗ فىط ٔي وٙٓ زض ٘ظط ٌطفتٗ 

 . ٔي ثبضسثسيبض ٚارت ، زض ايٙزب  "ٔبٖاٍِٛي استٛضٜ اي ٔطتجظ ثٝ يه لٟط



حميمتب  .ٚ ٞٓ اظ عطيك سٕجّيعْ استٛضٜ اي ٚ ٔصٞجي  پصيط٘س ،ٚالؼيت ٞبي ارتٕبػي ٞٓ اظ عطيك ٘يبظٞبي رسٕب٘ي فطْ ٔي 

حطوت ٚ ثبفتٝ ٔي ٔب ٔي ثبضس وٝ زض فطش تٕسٖ  ثسيبض پط لسضتاستٙجبط ٚ حس ٔٗ ايٗ است وٝ سٕجّيعْ استٛضٜ اي يه ٘يطٚي 

زض ٚالؼيت ظ٘سٌب٘ي ظٔيٙي ، ظ٘بٖ الّت زض ضَ ٞبيي . ٕ٘ي ثبضيٓ  آٖ ٚ ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞبيي ثط ٔب تبحيط ٌصاض است وٝ اغال ٔتٛرٝ ، ضٛز

، ٕٞب٘غٛض وٝ ٔطزٞب ٘يع زض ثسيبض اٚلبت زض ايٗ ضَ  ػُٕ وٙٙس لٟطٔب٘ب٘ٝوٝ ثبيس  (ارتٙبة ٘بپصيطثٝ زاليّي ضبيس ٞٓ )ٔي ٌيط٘س  لطاض

ٔٙتمُ سبظيٓ ٚ  يىسيٍطثب  زضستطبٖ ربيٍبٜ ٔسبٚيضا ثٝ  ظ٘بٖٚ  ٔطزأٖٗ فىط ٔي وٙٓ وٝ ظٔبٖ آٖ فطا ضسيسٜ وٝ  .لطاض ٔي ٌيط٘س 

 .  ٌصاضيٓاضد 

  

 :زندگي  بر انديشه و تامل

٘س ٜ اويٟب٘ي ٔغطح وطز ي ظ٘سٌيٕبٖ زض عي پٙزطٜ ثط، ٔٗ ٔتٛرٝ ضسْ وٝ ضٚضي وٝ ٞبتٛضٞب ثطاي تبُٔ  زضيبفت ايٗ پيبْاظ پس 

ي ثعضي ٔرػٛغب زض ظٔبٖ ا٘تمبَ ٞب –ثىبض ٌطفتٝ ضٛز ٘يع وٝ ٔي تٛا٘س زض ٞط ظٔبٖ  ستٚ زٌطٌٖٛ وٙٙسٜ اثسيبض لسضتٕٙس  ياثعاض

ثسيبض ضٚش زض ٞط ظٔب٘ي لبثُ استفبزٜ ٚ  ايٙىٝ ايٗ  -ٔٛافك ثٛز٘س ثب ٔٗ ٚ آٟ٘ب  ْٔغطح وطز ضإٞٙبيب٘ٓضا ثب ٔٛضٛع ايٗ .  ظ٘سٌيزض 

تمٛيت  ثب ا٘طغي ٞبي وبتبِيعٚض ، ثرػٛظ ويٟب٘ي ي ايٗ پٙزطٜزض حبَ حبضط ، وٝ  زض ايٙزبستِيىٗ تفبٚت .  ٔي ثبضس سٛزٔٙس

  . ٕٞيٗ است فمظ ذبظ زض ايٗ ظٔبٖاظ عطف ايطبٖ ٚ زِيُ فطستبزٖ ايٗ پيبْ  ثسيبض ظيبزي ٕٞطاٜ است ، لٛي وٙٙسٜ ي

ذػٛغب ،  يٍٓ٘ط ثبظضٚش  ٚ پبيٝ ي ايٗ اغّي ٘ىتٝ يثٝ  وٝ ثبضسوٙٓ ثسيبض سٛزٔٙس ٔي ، فىط  ٔطرع وطزْ پيطتطاٌطچٝ ٔٗ 

٘يع اظ ايٗ تىٙيه استفبزٜ وٙٛ٘ي ثرػٛظ  پٙزطٜ ي ظٔب٘ي زضٞٓ ضزيفي ا٘طغتيه ايٗ اظ ثطاي آٟ٘بيي وٝ لػس زاض٘س ثؼس اظ ٌصض 

  .ٕ٘بيٙس 

ذٛزٔبٖ ضا ثب ٔؼٕٛال ٔب .  self-identification استػبزت ضفتبضي ٞٛيت ثرطي ذٛزٔبٖ  ، ٟٔٓ زض پس ايٗ ضٚش ٘ىتٝ ي

ايٗ حميمت  . ٕ٘بييٓٔي  تزطثٝظٔبٖ ٚ ٔىبٖ  زض ظ٘سٌي ٔبٖ ضا زض يه حطوت ذغي ٘يع ٚ.  ٔي وٙيٓ زضنٔبٖ  رسٕب٘ئٛرٛزيت 

ٚ  ٞستيٓايٗ حميمت ٚرٛزي ٔتػُ  ٔبٖ ثٝ ػػجيسيستٓ  تٛسظوٝ  ،ٔي ثبضس  ذٖٛ ٌطْپستب٘ساض ثٝ ػٙٛاٖ ٔٛرٛزات ظيستي ٔب 

 . زاضيٓ  ثمبازأٝ ي ثطاي  يبثي ذٛزٔبٖ ٘سجت ثٝ ٚالؼيت ٞبي فيعيىي٘يبظ ثٝ رٟت 

 .ٔي ثبضس ، يب حس الُ وٕبوبٖ اظ آٖ ٔستمُ است ِيىٗ لسٕتي اظ ٚرٛزٔبٖ ٘يع اظ ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ فطاتط 

 وٝايٗ است  آ٘چٝ وٝ إٞيت زاضز. ٘يست  ٟٔٓ ٌطزيٓاٖ ٚغُ ْاظ ذٛز تط ثٝ ايٗ ٚرٟٝ ي ٌستطزٜٚ ثٝ چٝ ضٚضي چٍٛ٘ٝ ايٙىٝ 

 .  ذٛز ثٍصاضيٓوٙٛ٘ي ٞٛيت رؼجٝ ي ٔحسٚزٜ ي اظ پب فطاتط  ثتٛا٘يٓ

ٞٓ  يزيٍطٔتؼسز ضٚش ٞبي  . "رؼجٝ"اظ ايٗ  پب فطاتط ٌصاضتٗ ثطاي ٔي ثبضس غٛتي آٞيتٛس يىي اظ ضٚش ٞب ي ٔطالجٝاستفبزٜ اظ 

اظ ايٗ .  ٌصاضيس يپبثٝ آٖ حيغٝ ي ٌستطزٜ تط اظ ذٛزتبٖ ٟٔٓ ٚ ٚارت است ايٗ است وٝ  آ٘چٝ وٝ . زاض٘سٚرٛز ثطاي ايٗ وبض 

زاستبٖ ٞب ٚ  ٔحسٚزيت ٞبي ٚضاي وٝ وٙيس ،تبُٔ  ذٛز ظ٘سٌي ثط ضٕب ٔي تٛا٘يس وٝ يبفتٝ اظ ٞٛيت ذٛزتبٖ استزيسٌبٜ ثسظ 

  .ٟ٘فتٝ است غضف  يلسضتزض ا٘زبْ ايٗ وبض  .تبٖ ٔي ثبضس  تضبزٞبي ظ٘سٌي

 



 : افكار و نظرات پاياني

ثسيبض تٛا٘ب ثطاي پسيس  ي پٙزطٜ يه ،زسبٔجط  23 ، يؼٙي ضٚظ ٘بٔتٙبٞي ويٟب٘ي ي پٙزطٜايٗ ٞبتٛضٞب ٔي ٌٛيٙس وٝ ضٚظ سْٛ ٚ پبيب٘ي 

ثب استفبزٜ اظ ضٚضي وٝ آٟ٘ب زض ضاٜ  ٔي ثبضيس ،اٌط ضٕب ػاللٕٙس ثٝ استفبزٜ اظ ايٗ فطغت .  ٔي ثبضس فطزي ذٛاستٝ ٞبي آٚضزٖ

ٌٛي ٘ب ٔحسٚز "ٌصضتٝ ي ايطبٖ ضا تحت ػٙٛاٖ پيبْ سيبضٜ اي وٝ تٛغيٝ ٔي وٙٓ  ثٝ ضٕب ازٜ ا٘س ،آفطيٙص ضرػي اضائٝ ز

 .  The Sphere of All Possibilities  ٚ ٔغبِؼٝ وٙيس ثرٛا٘يس "أىب٘بت

وٝ ٔب لسضت  ذٛاٞٙسٔي آٟ٘ب .  زاض٘ساظ ٔب يه زضذٛاست وٝ ٞبتٛضٞب  ٔي ثبضس اظ ايٗ پٙزطٜ ي ظٔب٘يپبيب٘ي  ي ٔطحّٕٝٞيٗ زض عي 

فٟٓ ٚ ضٙبسبيي يؼٙي  :ٕ٘بييٓ اضبفٝ ثٝ اضتؼبش ٍٕٞب٘ي سيبضٜ اي يه ٘تيزٝ ي ٔطرع  زض ضاٜ پسيس آٚضزٖ٘يت ٚ ٞسفٕبٖ ضا 

 ز٘يبسطاسط ٘يبظ ثٝ يه ٕٞىبضي رٟب٘ي ثيٗ ٔطزْ زضن ، ٚ إٞيت  ٔي ثبضسرٕؼي ايٗ أط وٝ ظ٘سٌب٘ي يه اتفبق ثٝ ٞٓ پيٛستٝ 

 ( . ٞبٚ ستيع ٞبزض ٔمبثُ تضبز)  ٞط چٝ ػٕيك تط ايٗ ٔغّت فٟٓثطاي 

آٞيتٛس ٚ  "تحت ػٙٛاٖ ٔغطح ضسٜ است ،  لجّي ضبٖ ٞبي پيبْيىي اظ ثطاي ايٙىٝ چٍٛ٘ٝ ايٗ وبض ضا ا٘زبْ زٞيٓ زض  آٟ٘ب ي تٛغيٝ

 .   The Aethos and Non-dual States of Consciousness "ٚضؼيت آٌبٞي فطا زٌٚبٍ٘ي

 

  .يبثيس زست ٔي تٛا٘يس ثٝ ِيٙه ٔطالجٝ ي غٛتي آٞيتٛس زض آذط ايٗ پيبْ ضٕب 

 .  زستطسي زاضتٝ ثبضيس ِيٙه ايٗ غٛتٔي تٛا٘يس ثٝ  ٔب ضٕب سبيت listeningلسٕت ٕٞچٙيٗ زض 

ثب  . لجّي ٞبتٛضٞب زستطسي يبثيسسيبضٜ اي پيبْ ٞبي تٕبٔي ثٝ ضٕب ٔي تٛا٘يس   Archive (ثبيٍب٘ي ٞب)ٞب  "آضضيٛ" زض لسٕت٘يع 

 .وٝ زض سبيت ٔب ٔٛرٛز ٔي ثبضس  Hathors "ٞبتٛضٞب"وّيه وطزٖ ثط ضٚي ٚاغٜ ي 

  

 : اطالعات نامرتبط به پيام

ي ٞبتٛضٞب  ٔطالجٝضبُٔ يه ٔمغغ اظ زٚضٜ ي فططزٜ ي  زازٜ ايٓ وٝسبيت لطاض   Listening  زض لسٕت ضا فبيُ ٞبي غٛتي رسيسي

 . ٘يع ٔي ثبضس  Transmissions of Light  "ا٘تمبَ ٘ٛض" ثٝ اسٓ

. رٕغ آٚضي ضسٜ ا٘س  CDيه  زض ، استفبزٜ ضس ايٗ زٚضٜ ي فططزٜ ي ٔسيتيطٗ اظ آٟ٘ب  وٝ زض عئطالجٝ ٞبي غٛتي پط لسضتي 

 .٘ٛض ٔؼٙٛي  اِمبء وطزٖ آٟ٘ب تٛسظغسز زضٖٚ ضيع عطاحي ٌطتٝ ا٘س ، ثطاي  7زض ضاستبي  ايٗ اغٛات

 .لبثُ زاّ٘ٛز  mp3ٚ ٞٓ ثٝ غٛضت فبيُ غٛتي  CDيه  ثٝ غٛضتٞٓ  رسيس ٞٓ اوٖٙٛ زض زستطس ٔي ثبضس ، CD ايٗ

 Click here. اغٜ وّيه ٕ٘بييس ثط ضٚي ايٗ ٚ Transmissions of Light  "ا٘تمبَ ٘ٛض" ثطاي اعالػبت ثيطتط زض ثبضٜ ي
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ضطعي وٝ زض اظاي آٖ ٞعيٙٝ  ثٝضٕب ٔي تٛا٘يس ايٗ پيبْ ضا وپي وطزٜ ٚ آٖ ضا ثٝ ٞط ٌٛ٘ٝ ٚ غٛضتي وٝ ٔي ذٛاٞيس پرص ٕ٘بييس ، 

 وپي ضايتٔتٗ ٔطثٛط ثٝ ٘يع ٚ  ، تمسيٓ وٙيس، آٖ ضا ثٝ ٞيچ غٛضتي تغييط ٘سٞيس ، ٚ اػتجبض آٖ ضا ثٝ ٘ٛيسٙسٜ اش  ٘ىٙيساي زضيبفت 

 . پيبْ اضائٝ ٕ٘بييس ثب ٔطاٜ ضا ثٝ غٛضت وبُٔ ٜ

اربظٜ ي وتجي اظ ٚ ٘جبيس ثسٖٚ ضٕب ٔي ثبضٙس  ضرػي ي فمظ ثطاي استفبزٜٔب ثرص غٛتي  زض ٔطالجٝ وٙيس وٝ اغٛاتتٛرٝ 

ٔٛرٛز سبيت ٞبي ارتٕبػي ٞيچ وساْ اظ ٚ يب زيٍطي ٚة سبيت ٞيچ ثط ضٚي ايٟٙب ٘جبيس . ٌطز٘س پرص يب تبْ وٙيٖٛ وپي ٚ  ضرع

 . ٌيط٘سلطاض 


