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.  ٚ اثًبز آٌبٞي فطاي زٌٚبٍ٘ي ضا ٔكطح وٙيٓ تدّي يبفتٝ ٞبي ٔي ذٛاٞيٓ ضٚاثف يٕسٜ ٔيبٖ ٚالًيتزض ايٗ پيبْ 

رّي ٍ آگاّي  

اص  صياد ، كلواتي كِ  mind "رّي"ٍ  consciousness "آگاّي"لزا قبل اص آًكِ اداهِ دّين، هيل داسين توايض هياى ٍاطُ ّاي 

 .  ًوائينآًْا استفادُ خَاّين كشد، سا بياى كٌين ٍ اص ّن تفكيك 

ٌصضتٝ اظ ايٗ، آٌبٞي فطاتط اظ . زض سيستٓ يػجي ضٕب ٕ٘ي ثبضس ٘ٛضِٚٛغيىيٚ ٔحسٚز ثٝ فًبِيت  ،ثطاي ٔب، آٌبٞي ٔبفٛق ٕٞٝ ي پسيسٜ ٞبست

ٚسيّٝ ي آٌبٞي تبٖ است وٝ ٔي تٛا٘يس اظ  اظ قطيكايٗ . ، ٔي ثبضسوٙيس ٔيثٝ آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ضٕب آٟ٘ب ضا زضن  ،ٚ ٞٓ اظ اثًبز فؿب ،ظٔب٘ي اثًبزٞٓ 

.  ثٝ ذبضج اظ ٔحسٚزٜ ي ٚخٛز خسٕب٘ي تبٖ سفط وٙيس  ،ٔيبٖ حّمٝ ٞبي ا٘طغي

وٝ زض ٘تيدٝ ي تغييطات لبثُ تطريع زض  ،ثٝ تدبضة حسي، يمال٘ي، ٚ يبقفي اضبضٜ زاضز شٞٗ، آٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔب ايٗ وّٕٝ ضا ثىبض ٔي ثطيٓ، 

ايٗ ًٔٙي  ،ٕٞيٙكٛض وٝ ايٗ وّٕبت ضا ٔي ذٛا٘يس، ثٛاسكٝ ي ٔغع فيعيىي ٚ سيستٓ يػجي تبٖ  حميمتب،. سيستٓ يػجي تبٖ ضخ ٔي زٞس 

ٞٓ تٛسف سيستٓ يػجي  ،ِيىٗ ايٗ پٙدطٜ. ٔيآفطيٙيسًٔٙي ايٗ وّٕبت ضا  "پٙدطٜ ي شٞٙيتبٖ"ضٕب ثٛسيّٝ ي . ضا ايدبز ٔي ٕ٘بئيس  وّٕبت

.  ٚ ٞٓ ثٙب ثط آٖ ٔحسٚز ٔي ٌطزز  ،ضٕب ايدبز

زض تطويت ٚ تطتيت اضتجبقبتٕبٖ، حّمٝ ٞب ٚ چبِٝ ٞبيي ٚخٛز زاض٘س وٝ تٛسف  ،ٚ زض خبٞبي ٔرتّف ضسٜ ا٘س،پيبْ ٞبي ٔب اظ ٘هط ظثب٘ي وس ٌصاضي 

.  ٚ ٚاضز سكٛح ٘بٔحسٚز ٚ ٔطٔٛظ آٌبٞي ٌطزيس ،اظ شٞٗ ذٛز سجمت ثٍيطيس ٚ فطاتط ضٚيس ،آٟ٘ب ٔي تٛا٘يس ثكٛض ٔٛلت

ابعاد باالتش سا چگًَِ هي بيٌين 

اظ ذٛزٔبٖ زاضيٓ، ٔب زض اثًبز چٙس ٌب٘ٝ اي اظسكٛح آٌبٞي ٚخٛز ٚ حؿٛض زاضيٓ، ٚ ثستٝ ثٝ سكح تىبّٔي ٔب ٞبتٛضٞب زض تدطثٝ ي ٚخٛزي وٝ 

زض ضىُ  ،ٞستيٓ ثٝ غٛضت ٔتٙبٚة زض ثًس ٟ٘ٓ ٚخٛزيٕبٖ، لبزض. تدّي يبثيٓضرػي ٔبٖ، ٔي تٛا٘يٓ زض چٟبضٔيٗ تب زٚاظزٕٞيٗ ثًس اظ آٌبٞي 

.   تجسيُ ٌطزيٓ اظ يىي ثٝ زيٍطي زض ٌطزش ثبضيٓ ٚ  فيعيىي خسٕب٘يٕبٖ، وٝ نبٞطي ٔطبثٝ ا٘سب٘ي زاضز، ٚ ثسٖ ٘ٛضا٘يٕبٖ

ثٝ  ثب تٕبْ ٘يت ٚ زِيُ ٚخٛزيٕبٖٔب ٚ  ،اظ ٔيبٖ ٔي ضٚز ا٘سب٘ي ٔبٖ وبِجسٚلتي وٝ ثٝ ثًس زٞٓ آٌبٞي ا٘تمبَ ٔي يبثيٓ، تٕبْ اضتجبقبتٕبٖ ثب 

ٚ  ،ضٚيٓ، ٔي تٛا٘يٓ اظ قطيك اثًبز زٞٓ، يبظزٞٓ ٕٞب٘كٛض وٝ زض تىبُٔ ضرػي ٔبٖ پيص ٔي. غٛضت يه ضىُ ٘ٛضا٘ي ٞٙسسي زض ٔي آئيٓ

.  زٚاظزٞٓ آٌبٞي، ذٛزٔبٖ ضا ثٝ ضٚش ٞبي ٔرتّف ٚ ٌٛ٘بٌٖٛ اضائٝ ٕ٘بئيٓ 
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ثب ٚضٚز  ٚ .ٔيبٖ ٕٞٝ ي ٔٛخٛزات ٚ تٕبٔيت ظٚايبي ويٟب٘ي ثسست ٔي آيس آٌبٞي، زضن ثيطتطي اظ اضتجبـ ٚ ٕٞپيٛ٘سي ثب ٞط پيططفت زضسكٛح

.   ٕ٘بيبٖ ٔي سبظز  "ثٝ ثًس زٞٓ آٌبٞي، تٙبلؽ يديت ٚخٛزي، ذٛزش ضا ٚاؾحب

دٍگاًگي  اٍ فش ّوپيًَذي 

ايٗ ٔكبِت ضا زض  ،اظ ايٗ ضٚ .ٕٔىٗ است ايٙچٙيٗ تدبضثي ضا زاضتٝ ثبضيس ،ثيبثيسضٕب ٘يع ٚلتي ثٝ اثًبز ثبالتطي اظ ٚخٛزتبٖ ا٘تمبَ 

ٚخٛز  يٍبٍ٘يزض اثًبز زٞٓ تب زٚاظزٞٓ، آٌبٞي ٘سجت ثٝ ٕٞپيٛ٘سي ٚ . ايٙدب ٔكطح ٔي وٙيٓ ٚ ثب ضٕب زض ٔيبٖ ٔي ٌصاضيٓ 

interconnectedness   تٛسًٝ ٔي يبثس ، ثٝ ٕٞطاٜ آٌبٞي فطازٌٚبٍ٘يnon-duality -   زض حميمت    -ٕٞٝ چيعٞب ٌٟٛاضٜ ي

زض ضاثكٝ ثب  ،ايٗ ٕٞبٖ تٙبلؽ زض آٌبٞيست وٝ لجال ثٝ آٖ اضبضٜ وطزيٓ، ًٔمِٛٝ اي وٝ زض ثًؿي اظ فّسفٝ ٞبي ٔٛخٛز ضٕب

.   ٔي ضٛزخبٚزاٍ٘ي ثٝ آٖ اضبضٜ 

ٚ زضن ايٙىٝ  ،يطتط ٔي ثبضسثطاي ٔب، فطا ضفتٗ اظ زٌٚبٍ٘ي ٔمػس ٟ٘بئي ٘يست، ثّىٝ فمف يه اٞطْ وٕىي ثطاي تسّف ٚ استبزي ة

 .  چٍٛ٘ٝ ٘تبيدي وبٔال ذيطذٛاٞب٘ٝ ٚ ٘يه ذّك ٕ٘بييٓ 

 فشادٍگاًگي سا چگًَِ هي بيٌين

ٚؾًيت آٌبٞي  زض. ، ٔب ٘يع ٕٞب٘ٙس ضٕب اظ ٔيبٖ ضفتٗ تؿبزٞب ضا تدطثٝ ٔي وٙيٓ non-dualزض يه ٚؾًيت آٌبٞي غيطزٌٚب٘ٝ 

تدطثٝ ٔي ضٛز، ٘بپسيس ٔي ٌطزز، ٚ ٔب ٚاضز حس ٌستطزٜ اي اظ آضأص ٚ ( ٘سجي)آ٘كٛضيىٝ زض ٚخٛز ٔٙسٛة  غيطزٌٚب٘ٝ، زٌٚبٍ٘ي

.  آٌبٞي تٕطوع يبفتٝ ٔي ضٛيٓ 

.   آٌبٞي ٘بة ٚخٛز زاضز وٝ ٚخٛز ذٛزش ضا تدطثٝ ٔي وٙس  غيط زٌٚب٘ٝ، فمف زض يٕيك تطيٗ ٚؾًيت آٌبٞي

فطا  اظ يااٌط تدطثٝ  ثٙبثطايٗ. ٘سجي ٔي ثبضٙس، زض تٙبست ثٝ ضبٞس يب تطريع زٞٙسٜ  وٝ ٚؾًيت ٞبي آٌبٞي غيط زٌٚب٘ٝ وٙيسٟٔٓ است زضن 

يٕيك اظ  زضويوٝ يه احسبس ٚ  –تدطثٝ وٙيس  ٕٔىٗ است ثتٛا٘يس يطك غيط ضرػي ضا زٌٚبٍ٘ي اظ قطيك چبوطاي لّجتبٖ زاضتٝ ثبضيس،

.  اضتجبـ ويٟب٘يست 

يبضك ٕٞٝ ي  زيس، ٚ ثب تٕبٔيت لػس ٚ ٔٙهٛضتبٖزض ايٗ ٚؾًيت اتػبَ ٚ اتحبز ٔيبٖ فطازٌٚبٍ٘ي ٚ لّجتبٖ، ضٕب اظ ذٛز ثيرٛز ٔي ٌط حميمتب

ٔطبٞسٜ ٔي وٙيس، ٘يع ٔحجٛة ٚ  ٚ ٞط آ٘چٝ ضا وٝ ٔي ثيٙيس ٚ ،زض ايٗ تٙبلؽ لّجي، ضٕب ٔحجٛة ٚ ًٔطٛق ٞستيس. يبِٓ ويٟبٖ ٔي ضٛيس 

 .  ثبضسًٔطٛق ٔي 

چبوطاٞبي ثبالتط  سٛيٕٞب٘كٛض وٝ ثٝ . وٝ ايٗ يه ٚؾًيت ثسيبض ظيجب زض سكح آٌبٞيست، ِيىٗ ٞٙٛظ فطازٌٚبٍ٘ي ٔحؽ ٕ٘ي ثبضس زض حبِي

چبوطاي تبج  لطاض ٌطفتيس، آٍ٘بٜ فطازٌٚبٍ٘ي ذبِع ضا  تدطثٝ ذٛاٞيس ٚلتي وٝ زض . ٔي وٙٙس  غًٛز ٔي وٙيس، تدطثٝ ٞبي فطا زٌٚبٍ٘ي تغييط

.  ضرػي ٚخٛز ٘ساضز  "ذٛز"ٞيچ حسي اظ  ،ثبالتط فطازٌٚبٍ٘ي ايٗ ثًسزض . آٌبٞي ذبِع آٌبٜ ثٝ ذٛزش  -وطز 

. تجسيُ ٚ آضىبض ٔي ٌطزز  ثٝ زٌٚب٘ٝ تطيٗ ٚ لكجي تطيٗ ٚؾًيت ٚخٛزي ،تٙبلؽ ذّمت زض ايٗ است وٝ اظ ذبِع تطيٗ ٚؾًيت غيط زٌٚب٘ٝ

ٔثُ ظ٘سٌي تدّي يبفتٝ ٚ )يىي ٚخٛزيت ٘سجي  .زض وٙبض ٞٓ ٚخٛز زاض٘س ٕٞعٔبٖٞط زٚ ٚؾًيت ثٝ ٘هط ٔتؿبز،  ثٙبثطايٗ، زض سكٛح آٌبٞي ضٕب

.  ٌطز٘س ٔي وٝ زض آٖ ٕٞٝ ي لكت ٞب ٚ تؿبز ٞب ٘بپسيس  ،ٚ زيٍطي ٚؾًيت آٌبٞي فطا زٌٚب٘ٝ ، (ٕ٘بزيٗ ضٕب زض فؿب ٚ ظٔبٖ 



ثيطتط ثط  تسّفٔي ثبضٙس ثطاي اٞطْ ٞبئي ٕٞب٘ٙس  غطفب ٚؾًيت ٞبي آٌبٞي غيط زٌٚب٘ٝ اظ زيسٌبٜ ٔب  لجال شوط وطزيٓ، ٕٞب٘كٛضيىٝ

.  ، ٚ ٘ٝ ٘مكٝ ي پبيب٘ي ٚ يب ٞسف  تىبُٔٚ آفطيٙص يُٕ ذّمت

 ّوپيًَذي دس هقابل يگاًگي 

ٚ ٔفْٟٛ  interconnectedness "ٕٞپيٛ٘سي" ًٔٙي ٔٛضز تٕبيع ٟٔٓ ثيٗ زض ايٙدبست وٝ احسبس ٔي وٙيٓ خبيع است وٝ زض

 ،وطٜ ي ضٕب ٚخٛز زاضززض  "يٍبٍ٘ي "تًبضيف ٔرتّفي اظ. ٔب ايٗ زٚ ٚاغٜ ضا يىي ٕ٘ي زا٘يٓ . غحجت ٕ٘بئيٓ    oneness"يٍبٍ٘ي"

.  ثپطزاظيٓ   ٔٛؾٛو٘ىبت ضيع ايٗ  ٚ ثٙبثطايٗ ايٗ أىبٖ ٘يست وٝ ثتٛا٘يٓ  ثٝ وّيٝ ي تٕبيعات نطيف ٚ

ثًؿي ًٔتمس٘س وٝ ٕٞپيٛ٘سي ٕٞبٖ . خّت ٔي وٙيٓ  ٔحسٛة ٔي ضٛزثٝ خبي آٖ ، تٛخٝ ٔبٖ ضا ثٝ آ٘چٝ وٝ تٕبيع يٕسٜ زض ايٗ ثبضٜ  پس

وٝ  ،ٌطزيٓ ٔي ازغبْ، زض حؿٛضي ثي پبيبٖ اظ ٘ٛض ٚضٚز ٔي وٙيٓاثًبز ثبالتط سكٛح آٌبٞي ٚ ٚؾًيت ٞبي ٚخٛزي  ثٝٚ ٕٞب٘كٛضيىٝ  ،يٍبٍ٘يست

 .  ٔب ٕ٘ي ثبضس  ٚ زضن ايٗ زيسٌبِٜيىٗ . زض آٖ زيٍط ٕٞٝ ي تٕبيع ٞب ٔحٛ ٔي ٌطز٘س 

ٚحست زضٚ٘ي يب ٕٞپيٛ٘سي، ازضان ٔتػُ ٚ ٔتحس ثٛزٖ وُ اثًبز ٞستي ٚ ٔٛخٛزات خٟبٖ ثب يىسيٍط است، زض ييٗ حبِي وٝ ٕٞٝ ي ايٗ 

. ثبض ٔي ثبضٙس  وٝ ثًؿي اٚلبت ض٘ح آٚض ٚ ثًؿي اٚلبت ٞٓ پط ،استثٙبئي ٞستٙس ايٗ تفبٚت ٞب خصاة ٚ.  ٔٛخٛزات ٔٙحػط ثفطز ٘يع ٔي ثبضٙس

.   ِيىٗ ايٗ اذتالفبت ٕٞٝ خعئي اظ پطزٜ ي ٔٙمٛش ٚالًيت ٞبي تدسٓ يبفتٝ ٞستٙس، ٚ ثٝ ٞيچ ٚخٝ سكحي ٕ٘ي ثبضٙس 

 ضٕب ا٘دٕٗ ٞبي يػط خسيس ٚ ضضس ضرػي اظ ثطذيثٝ غٛضتي وٝ زض حبَ حبؾط تٛسف  ٔي ثيٙيٓ، "يٍبٍ٘ي "ٔفْٟٛ  يىي اظ ٔطىالتي وٝ زض

ٔي  "يىي"وٝ ٕٞٝ چيع  ثٟب٘ٝغطفب ثٝ ايٗ . ثفطز ٔيبٖ افطاز ثي إٞيت ٚإ٘ٛز ٔي ضٛ٘س ٔٙحػط تفبٚت ٞبيضٛز، ايٗ است وٝ  ضٚاج زازٜ ٔي

ثًؿي افطاز ثبٚض   ، اظ ايٗ ٌصضتٝ.  ضٛ٘س، ٚ ٘بزيسٜ ٞٓ ٌطفتٝ ٔي ضٛ٘س٘بزيسٜ ٌطفتٝ  تٛا٘ٙسثبضس، ٔطظٞبي ا٘طغتيه ٔمتؿي ٔيبٖ افطاز ٔي 

زض تٕبْ اثًبز  ،زض تدبضثٕبٖ ثب ذٛزٔبٖ. ضب٘ٝ ذبِي وٙٙس پصيطي تب ثٝ ثٟب٘ٝ ي آٖ اظ خٛاثٍٛئي ضرػي ٚ ٔسئِٛيت ،ٔي ٌيط٘س ضا ثىبض "يٍبٍ٘ي"

ٚ  ، ثّىٝ فطغت ثيطتطي ضا ثطاي ذّمتثطز ٔٙحػط ثفطز ثٛزٖ ضا اظ ثيٗ ٕ٘ي  يٚخٛزي، افطاز ٔٙحػط ثفطز ثبلي ٔي ٔب٘ٙس، ٚ اثًبز ثبالتط ٚخٛز

.  اضائٝ ٔي ٕ٘بيس  آفطيٙص

 

 The Aethosآّيتَس  

ٔيسط ثطايتبٖ ٞٓ اوٖٙٛ ٔي ذٛاٞيٓ ضيٜٛ اي ضا ثب ضٕب سٟيٓ ضٛيٓ وٝ زستطسي ثٝ يىي اظ ثب اضظش تطيٗ ٌٙح ٞبي فطٍٞٙي ٔب ضا 

 يب حيكٝ آٞيتٛس يه ثب٘س( .  AH-EE-THOS: ايٍٙٛ٘ٝ تّفم ٔي ضٛزوٝ ) ٔي ٘بٔيٓ  "آٞيتٛس "آٖ ضا  ٔب آ٘چٝ وٝ .ٔي سبظز

.  آٌبٞي ٔي ثبضس وٝ ٍِٙط زض فطازٌٚبٍ٘ي ٔحم زاضز اظ 

 ٔبثًؿي اظ . ز ٖٚي ٔيسط ٔي ضٛ ثطٚضٚز ٔي وٙس، فطغتٟب ٚ ضيٜٛ ٞبي ظيبزي ثطاي پسيساض ٌطتٗ  آٌبٞي ٚلتي وٝ يه ٞبتٛض ثٝ ثًس زٞٓ

ايٗ . ٚ زٚاظزٞٓ ٔي ثبضس  ،ايٗ خٕى ضبُٔ ٞبتٛضٞبي فطزي زض ثًس زٞٓ، يبظزٞٓ. ثٝ يه اضتًبش خًٕي ثپيٛ٘سيٓ  "ا٘تربة ٔي وٙيٓ وٝ ٔٛلتب

ي ثطاي يه زٚضٜ  ، ض ضاٜ ذسٔت ثٝ زيٍط ٔٛخٛزاتزٚ ا٘تربة ٔي وٙٙس وٝ  ،ٚاضز ثًس يسْ زٌٚبٍ٘ي ٔي ضٛ٘س ثب ذٛاست ٚ اضازٜ ي ذٛز ،افطاز

. ثبلي ثٕب٘ٙس  ٔب٘ي زض ايٗ اضتًبش اظ سكح آٌبٞيظ



ضا اظ ذٛز ٘طبٖ ٕ٘ي  حيكٝ تطن وطزٖ آٖ تٕبيُ اظ ٘طب٘يٞيچ  ٘يع حبِيىٝ تًساز وٕي ، زض افطاز ثكٛض ٔٛلت زض آٞيتٛس ثبلي ٔي ٔب٘ٙس اغّت

آٖ ٔٛخٛز وٝ زضآٞيتٛس لطاض  .ضٛ٘س وٙبض ٌصاضتٝ ٔي  ٚي، وّيٝ ي تٕبيعات ضرػي ٌطززٚاضز ٔطحّٝ ي آٞيتٛس ٔي  ئٛخٛزٚلتي .  زٞٙس

ايٗ اضتًبش فطا  ايٗ ٔٛخٛزات.  ٌطزززٌٚبٍ٘ي خبيٍعيٗ ٔي فطاثب حس غطق ضسٖ زض  اٚ وّيٝ ي ٞٛيت ضرػي. ثي ٘بْ ٚ يٙٛاٖ است  زاضز

ٔٛخٛزات تٕبٔي ي ٞستي ٚ  وّيٝاغّي  ظٔيٙٝ يٚ  است "ٔبزض ٕٞٝ چيع"، ظيطا وٝ فطا زٌٚبٍ٘ي  "ٍ٘ٝ ٔي زاض٘س "زٌٚب٘ٝ ضا ثطاي سٛز زيٍطاٖ 

.  آٖ ذّك ضسٜ زض 

. دٍگاًگي فشابعذ  بِبَدى دس حضَس يك آّيتَس يعٌي صعَد 

زٌٚبٍ٘ي ثب آٟ٘ب ثًس ٔسبئّي وٝ زض ٘يع ٚ  ٔتفبٚت است،ثب تدطثٝ ي فطز زيٍط  تدطثٝ ي ضٕب اظ ثٛزٖ زض آٞيتٛس ضٕب ،ثب تٛخٝ ثٝ سكح تىبّٔي 

. ٔٛاخٝ ٞستيس 

ٔي سبظز، ٚ ثٝ ٕٞيٗ ِيىٗ غطف ٘هط اظ ايٙىٝ ٔسبئُ ضرػي ضٕب چمسض پيچيسٜ ٚ ٔطىُ ثبضٙس، حؿٛض زض ٔمبثُ يه آٞيتٛس ٔتًبِي تبٖ 

.   ضٕب ضا زض ايٗ اقاليبت سٟيٓ ٔي ٕ٘بئيٓ ٔب ٞٓ اوٖٙٛ  ٘يع زِيُ

ثٝ يٙٛاٖ يه قطيمٝ ثطاي  يت غيط زٌٚب٘ٝ ي آٖٚ زضن ٔبٜ، "آٞيتٛس"ثطاي آٖ زستٝ اظ ضٕب وٝ پيططفتٝ تط ٔي ثبضٙس، ثٝ سبزٌي ضٙيسٖ ٘بْ 

.  وبفيست  ح فطازٌٚبٍ٘يٚا٘تمبَ ضٕب ثٝ زضن سف

ٔب يه ٌٙديٙٝ ي غٛتي ضا ثٝ يٙٛاٖ اثعاضي وٕىي ثٝ ضٕب  اظ ايٗ ضٚ. ذٛاٞيس يبفت  ٔطٍُأب ثسيبضي اظ ضٕب ايٗ ضاٜ ٚ ضٚش ضا في ٘فسٝ 

 . فؿبي ٘ٛضا٘ي ٔي ثبضس وٝ آٞيتٛس زض آٖ ٔستمط استآٖ ٌي اظ آ٘بِٛ ،ايٗ ٔطالجٝ ي غٛتي. پيطٟٙبز ٔي ٕ٘بئيٓ 

. ٌطز٘سضٙيسٖ زضن ٚ ٚ ايٗ اضتًبضبت ٔي تٛا٘ٙس پبييٗ آيٙس تب زض سكح ضٙٛائي ا٘سبٖ لبثُ  ،آٞيتٛس اضتًبضبتي اظ ٘ٛض ضا سبتى ٔي ٕ٘بيس

ٚ ٕ٘بيبٍ٘ط شات ٕٞبًٞٙ  ،ثطٌطزاٖ ٘ٛض ثٝ غٛت ٔي ثبضس ٔي ضٙٛيسآ٘چٝ وٝ  ٌٛش ٔي وٙيس، "ٔطالجٝ ي غٛتي آٞيتٛس"ٚلتي وٝ ثٝ  ثسيٙسبٖ

.   ثساٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ذٛز ضا زض ثًس زٞٓ ٔدسٓ ٔي سبظز   -آٞيتٛس

 . ثٝ ضيٜٛ ٞبي ٔرتّف ثٝ ايٗ ٌٙديٙٝ ي غٛتي ٔٙحػط ثفطز ٌٛش فطا زٞيس ٚ آٖ ضا تدطثٝ ٕ٘بئيس  ٔب ايٗ است وٝپيطٟٙبز 

ٔٙحطف ٔي  تبٖوٝ افىبض ٚ ٚلتي ،اخبظٜ زٞيس غسا ٔطوع اغّي تٛخٟتبٖ ثبضس. ثبضس ٔي اغٛات، ٌٛش زازٖ ثب تٛخٝ وبُٔ ثٝ  اٍليي سٍش

. ثٝ غسا ثبظ ٌطزا٘يس زٚثبضٜ ، تٛخٝ ضا ٌطز٘س

. ضٚي چبوطاي لّت زض ٚسف سيٙٝ تبٖ ٔي ثبضس ثط ٌٛش زازٖ ثب تٕطوع  سٍش دٍم

.  ٌٛش فطا زٞيس ثٝ اغٛات ضٚي چبوطاي ٌّٛ ثط ثب آٌبٞي  ايٗ است وٝ سٍش سَم

.  وٝ ٔيبٖ زٚ چطٓ ٞبيتبٖ ثبالي استرٛاٖ ثيٙي تبٖ لطاض زاضز ،است( آخٙب )ثب تٕطوع ضٚي چطٓ سْٛ  ايٗ غسا،ٌٛش وطزٖ ثٝ  چْاسمسٍش 

 . زٞيسٌٛش  "لجٝ ي غٛتي آٞيتٛسٔطا"ثٝ ، وٝ ثبالي سطتبٖ لطاض زاضز ،ثب تٕطوع ثط ضٚي چبوطاي تبج سط ٌٛش زازٖ سٍش پٌجن دس ًْايت

 ًٕٔٛال،. زض چبوطا ٞبي ٔرتّف ذٛاٞيس زاضت تٛخٝ وٙيس "ٔطالجٝ ي غٛتي آٞيتٛس"ظ ٌٛش زازٖ ثٝ ٚ احسبسبت ٔتفبٚتي وٝ ا تدطثيبتثٝ 

آٔبزٌي ثطاي ٔطالجٝ ي غٛتي  ضاٜ پيطٟٙبز ٔب ايٗ است وٝ زض. چبوطا ٞب ذٛاٞيس زاضتايٗ ضٕب احسبس قجيًي تطي ثب تٕطوع ثط ضٚي يىي اظ 

 . اظ آٖ چبوطاي ثرػٛظ استفبزٜ ٕ٘بييس ،ضٙيسٖ اغٛات حيٗزض ٔسيتيطٗ ٚ قَٛ زض  ،ٔطالجٝ ي خٟب٘يضٚظ زض 



تست َّش تكاهلي  

ٚ ٘ٛو  ايٗ ضٙبذت يه تست ٞٛضي تىبّٔي ٔي ثبضس. زضن ٚ ضٙبسبيي ٕٞپيٛ٘سي ٔي ثبضس  ، يىي اظ ٔطرػبت آٌبٞي تىبُٔ يبفتٝ اظ ٔٙهط ٔب

ثب ٔب٘سٖ   -ازأٝ زٞس ا٘دبْ زازٜ است وٖٙٛآ٘كٛضيىٝ تب  خًٕي ذٛزثططيت ٕ٘ي تٛا٘س ثٝ ظ٘سٌي . ثطط ٞٓ اوٖٙٛ زض ٔيبٖ آٖ لطاض ٌطفتٝ است 

ٖ ٞب ٌٛ٘ٝ ٞبي ظ٘سٌي ٔٛخٛز زض ٔيّيٛ ثسٖٚ ٞيچ ثبظتبثي ثطاي ٚ ،ثسٖٚ ٞيچ ثبظتبثي ثطاي ذٛز ظٔيٗ ،زض ايٗ تٛٞٓ وٝ ا٘سبٟ٘ب ٔي تٛا٘ٙس ظٔيٗ ضا

.   غبضت ٕ٘بيٙس  ٘يع زض ثط ٔي ٌيطز وٝ ذٛز ثطط ضا آٖ

  هشاقبِ ي جْاًي

، ثٝ ستا٘دبْ ايٗ وبض حك شاتي ضٕب. ثٝ فؿبي يبقفي سيبضٜ تبٖ ٔي ثبضس  "ويفيت اضتًبضي"اؾبفٝ ٕ٘ٛزٖ  خٟب٘يٞسف ٔطالجٝ ي 

ثٝ يٙٛاٖ . ظ٘سٌي ٔي وٙيس وطٜثط ضٚي ايٗ  ثٝ قٛض ٔٛلت ضٕبٚ ثربقط ايٙىٝ  ايٗ زِيُ وٝ ضٕب زض ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ تدسٓ يبفتٝ ايس،

ٞسف ٔطرع اظ ايٗ ٔطالجٝ ي  .ضا زاضيس ثط ضٚي آٖ ٚ وٕه ثٝ پيبٔسٞبي ٘يىٛ  تطٛيكحك ثٝ  سيبضٜ، ضٕبايٗ يىي اظ سبوٙبٖ 

سطيت ثرطيسٖ ثٝ زضن ٚ ضٙبذت آٌبٞي خًٕي ا٘سب٘ي ٘سجت ثٝ ٕٞپيٛ٘سيست، ٚ يجٛض اظ ا٘جٜٛ ثربض آِٛز ٞصيبٖ تبضيد  خٟب٘ي

زض ذسٔت پسيساض ٌطتٗ سط٘ٛضت ثبالتط ٘ٛو ا٘سب٘ي ثتٛا٘ٙس وٝ  خًٕي ثططيت، ثٝ سٛي غٛضت فّىي خسيس اظ ثبٚضٞبي فطٍٞٙي

، زض پيٛست ثب پتب٘سيُ ٞبي ذالق وٝ زض ٚؾًيت ضٕبايٗ اتفبق اظقطيك تريُ ٚ تدسٓ سبظي، لسضت اضازٜ ٚ لػس . يُٕ وٙٙس 

.  ايدبز ٔي ٌطزز فطازٌٚبٍ٘ي ٔٛخٛز ٔي ثبضٙس

. ذٛاٞس ثٛز  PST (Pacific Standard Time)ثًساظ نٟط ثٝ ٚلت 4 تب 3سبيت  اظ٘ٛأجط ،  4تبضيد ٚ ظٔبٖ ايٗ ٔطالجٝ ي خٟب٘ي 

آٖ زضسيبتُ ٚاضٍٙتٗ، زضآذطيٗ سبيت   (nexus point)خٟب٘ي ٔي ثبضس، ٘مكٝ ي پيٛ٘سي ا٘طغتيه  وٝ ايٗ ٔطالجٝ زض حبِي

 :٘بٔيسٜ ايٓ ٔي ثبضس  "ٞٙط ثصض پبضي ٚالًيت ٞبي خسيس"وٝ آٖ ضا  وبضٌبٜ فططزٜ ي ٞبتٛضٞب
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ايٗ  اظ .زض قَٛ ٔست ظٔبٖ ايٗ ٔطالجٝ، آٞيتٛس ٚاضز فؿبي ايدبز ضسٜ تٛسف آٟ٘بيي وٝ زض وبضٌبٜ حؿٛض ذٛاٞٙس زاضت، ٔي ٌطزز 

ٔطالجٝ ي )ثٝ ٕٞٝ ي وسب٘ي وٝ ا٘تربة وطزٜ ا٘س زض ايٗ تًٟس  ،سطاسط خٟبٖ ، آٞيتٛس ا٘طغي ذٛز ضا زض nexus٘مكٝ ي پيٛ٘سي 

. ٌستطش ٚ تٛسًٝ ذٛاٞس زاز  ،ضطوت خٛيٙس( خٟب٘ي

وٝ ٔطالجٝ ي ضسٕي زض ضٟط  حبِييالٜٚ ثط ايٗ، زض . ٟٔٓ ٘يست وٝ ضٕب اظ ٘هط  فيعيىي زض ودبي وطٜ ي ظٔيٗ  لطاض ٌطفتٝ ثبضيس 

ضسٜ تٛسف آٞيتٛس ثطاي  سبقى، ا٘طغي يبفتذٛاٞس  اتٕبْثًس اظ نٟط  4:00ٚ زض سبيت  ،ثًس اظ نٟط ضطٚو 3:00سيبتُ زض سبيت 

ثٝ آٖ زستٝ اظ افطازي وٝ  ،ثٝ يجبضتي زيٍط، آٞيتٛس ثٝ سبقى وطزٖ ا٘طغي ذٛز اظ ثًس زٞٓ آٌبٞي. سبيت ازأٝ ذٛاٞس زاضت  25

 4تب سبيت  2012٘ٛأجط  4ثًس اظ نٟط ضٚظ  3يًٙي زليمب اظ سبيت  –ازأٝ ذٛاٞس زاز  ا٘س ثٝ ٔطالجٝ ي خٟب٘ي ثپيٛ٘س٘س ٘تربة وطزٜا

.    PST (Pacific Standard Time) 2012٘ٛأجط  5ثًس اظ نٟط ضٚظ 

. خٟب٘ي ثپيٛ٘سيس ضٕب ٔي تٛا٘يس زض ٞط ظٔبٖ زض قَٛ ايٗ ٔست ثيست ٚ پٙح سبيت ثٝ  ايٗ ٔسيتيطٗ 

http://tomkenyon.com/events-2012#Hathor_Intensive


ثٝ ايٗ ٔطالجٝ ي  ،ثرٛاٞيسثططيت، زض ٞط ظٔبٖ وٝ سٛي ٕٞپيٛ٘سي ثٝ  تفىط   "ا٘تطبض "تٛسف ٕٞيطٝ ٕٞچٙيٗ، ضٕب ٔي تٛا٘يس 

اظ تحَٛ سيبضٜ اي ٔي ضٛيس، آٖ تًساز اظ ضٕب وٝ  يخًٕي ٚاضز ٔطحّٝ ي پط لسضت تط ثػٛضتٕٞب٘كٛض وٝ .  پبي ٌصاضيسذبظ 

تفىط، اظ قطيك ٚاسكٝ ي ايٗ اظ وٝ ظٔبٖ ٔسبيس ثطاي اضسبَ ايٗ فطْ  "زا٘ست"ٕٞبًٞٙ ثب ٚالًيت ٕٞپيٛ٘سي ٔي ثبضٙس، ذٛاٞٙس 

 .وي ذٛاٞس ثٛز  ٔطالجٝ ي ذبظ، ثٝ سٛي ٕٞمكبضاٖ ا٘سب٘ي ضبٖ

ٜ ثسا٘يس ٚ زضن وٙيس وٝ ضٕب ثٝ قٛض ٔستميٓ ثط ٘تيدٝ ي حٛازث اثط ٌصاض ٕ٘ي ٍٞٙبْ ا٘دبْ ايٗ ٔسيتيطٗ، ثسيبض ٟٔٓ است ن

آ٘چٝ وٝ ته ته افطاز ا٘سب٘ي . ٔي زٞيس  "ا٘تطبض "سٛي آٌبٞي خًٕي ا٘سب٘ي  ثبضيس، ثّىٝ فمف يه فطْ تفىط ذيطذٛاٞب٘ٝ ضا ثٝ

وبٔال زض اذتيبض ا٘تربة ٔستمُ  ، ثٝ ٞط حبَ٘سٞٙسا٘دبْ زٞٙس ٚ يب  زض ضاثكٝ ثٝ تحمك ثرطي ٕٞپيٛ٘سي ا٘تربة ٔي وٙٙس وٝ

 .ٞط فطز ٔي ثبضس ضرػي 

ايٗ ذٛز فطز ا٘سب٘يست وٝ . ايٗ وبض ضا ٕ٘ي وٙس  ٚ يالٜٚ ثطايٗ، آٞيتٛس اسبسب زض حيكٝ ي ٔساذّٝ زض آٌبٞي ا٘سب٘ي ٘بتٛاٖ است

آٖ . زيٍط، آٞيتٛس الساْ ثٝ ٞيچ يّٕي ٕ٘ي وٙس يجبضتيثٝ . ثبيس ا٘تربة وٙس وٝ ٕٞطاٜ ثب آٞيتٛس ثٝ تطاظ اضتًبضي آٖ ٚاضز ٌطزز 

  .ٔي ٕ٘بيس  ٚ ثطٔال سبقى فطا زٌٚبٍ٘ي آٌبٞي ٔي ثبضس اضتًبضيوٝ سكح ٔبٞيت ذٛزش ضا  ،ثٝ سبزٌي فمف

 هشاقبِ ي عولي

زليمٝ آغبظ  30ثٝ ٔست  "ٔطالجٝ ي غٛتي آٞيتٛس"زض قي ايٗ ٔسيتيطٗ، پيطٟٙبز ٔي ٕ٘بئيٓ وٝ ٔطالجٝ ضا ثب ٌٛش زازٖ ثٝ 

شاتب حس وٙيس وٝ ٔبيُ ٔي ثبضيس تٛخٝ تبٖ ضا ثط  آ٘ىٝتٕطوع ذٛز ضا زض چبوطاي لّت ٍ٘بٜ زاضيس، ٍٔط  زض قَٛ ايٗ ٔطحّٝ. ٕ٘بئيس

.  لطاض زٞيس  ضٚي چبوطاي زيٍطي

آٌبٞيتبٖ زض چبوطاي لّت ذٛز  ثب ٍ٘بٜ زاضتٗ ،ثٝ سبزٌي زض سىٛت ثبلي ثٕب٘يس، "ٔطالجٝ ي غٛتي آٞيتٛس"پس اظ ٌٛش زازٖ ثٝ 

اظ يه زليمٝ ٚ چٙسي پس اظ تٕطوع ثط ضٚي آٖ چبوطاي  ثًس( . وٝ ثطاي ايٗ وبض ا٘تربة وطزٜ ايس يزيٍط يب ٞط وساْ اظ چبوطاٞبي)

زض ٞط  ضٕبسط زض ثبالي ( تبٖ "زٚلّٛي اتطي "تبٖ يب ٕٞبٖ  KAثٝ يٙٛاٖ ٔثبَ خسٓ ) ا٘تربة ضسٜ، تػٛض وٙيس وٝ ثرطي اظ ضٕب 

وٝ زضست  س ٕ٘بئيس وٝ ايٗ  ٘يٕٝ ي زْٚ ضٕبتػٛض ٚ ح. ٔي ثبضس ضٙبٚض  ي ظٔيٗ لطاض ٌطفتٝ است وطٜضٚي  ثطودب وٝ خسٕتبٖ 

ٚ يب ٔٛخٛزات افطاز است، خبئيىٝ زست  ًّٔكثبالي ايٗ سيبضٜ  ٔبيّي 60زض زض ثًسي نطيف تط تبٖ است ذٛز فيعيىي ٕٞب٘ٙس

 .ٔطالجٝ پيٛستٝ ا٘س ٌطفتٝ ايس  ايٗضا وٝ زض سطاسط وطٜ ي ظٔيٗ ثٝ  زيٍطي

 وٝ. ٔي ٘بٔيٓ  "ٕٞپيٛ٘سي"آٖ ضا ٔب وٝ ذٛاستبض آٖ چيعيست وٝ  ٔي ثبضس ايٗ ٌطفتٗ زست ٞٓ، ٕ٘بيص ٕ٘بزيٗ اظ فطْ تفىطي

زض وٙبض تفبٚت ٞبي  ثٝ قٛض ٕٞعٔبٖ ٚ ايٗ زضٞٓ تٙيسٌي ،ثططيت ثٝ ٞٓ پيٛستٝ ٔي ثبضس تٕبٔيوٝ  ضٙبذت ٚ اشيبٖ ايٗ است

 .ثٝ فطز ته ته افطاز خبًٔٝ ي ثططي، ٕٞيطٝ ٚخٛز زاضز  ٔٙحػط

ٚي ٕٔىٗ است . ٕٔىٗ است زض يه ٔٙكمٝ اي زٚض اظ ضٕب ثط ضٚي ايٗ ظٔيٗ ظ٘سٌي وٙس آٖ وس وٝ ضٕب زستص ضا ٌطفتٝ ايس

. ٚ ٞيچ زيٙي ٘جبضسپيط "ٚ يب اغال ،اٚ ٕٔىٗ است پيطٚ زيٗ زيٍطي اظ ضٕب ثبضس. زيسٌبٞي ٔتفبٚت اظ ٚالًيت ضٕب زاضتٝ ثبضس 

ضرػي وٝ ضٕب زست زض زستص زاضيس، ثب تٛخٝ ثٝ ٔحُ سىٛ٘ت ٚ فطٍٞٙي وٝ ثب آٖ ٔكبثمت زاضز، ٕٔىٗ است ثب چبِص ٞبي 

.  ثب ٚخٛز ٕٞٝ ي ايٗ اذتالفبت، ضٕب ثب ٞٓ زض پيٛ٘سيس . ثسيبض ٔتفبٚتي اظ ضٕب ضٚثطٚ ثبضس 



ٞبي ٞب ٚ اثًبزٞبي اظ خٟبٖ  -يٍطي ٘يع ضٕب ضا ٕٞطاٞي ذٛاٞٙس وطزٔٛخٛزات ضٚحب٘ي زثسيبض زض قي ايٗ زضيبي ٕٞپيٛ٘سي، 

، ٚ ٞعاضاٖ ضىُ اظ  the elementals، اضٚاح اِٟي قجيًت  the Devic kingdomsظٔيٙي ز٘يبٞبي ٘يطٚٞبي  ٕٞب٘ٙس  -ٌٛ٘بٌٖٛ

.  ضطاوت ذٛز وطٜ ي ظٔيٗ ٕٞچٙيٗ  ٔسّٕبوطٜ ي ظٔيٗ، ٚ  زض ثًسٞبي ٔرتّفٔٛخٛز  ظ٘سٌب٘ي

ٔٛخٛزات ٞٛضٕٙس زيٍط است وٝ پيٛستٗ ثٝ  احتٕبَ آٖ ظيبز، ٔي ثبضيسٔكّى  زيٍط ضٕب وٝ اظ ٚخٛز اثًبز ٔتًسز ثطاي آٖ زستٝ اظ

يًٙي ) ، اظ خّٕٝ ذٛضضيس ٚ ذٛضضيس ٔطوعي وٟىطب٘تبٖ ٕ٘بييساخسبْ ويٟب٘ي ضا تدطثٝ  ثبپيٛستٗ  ٔيبٖ وٟىطب٘ي، ٚ ٕٞچٙيٗ

 ( . ي وٝ ٔطوعيت آٖ ضا تطىيُ ٔي زٞسسيبٜچبِٝ ٕٞبٖ 

ٔب ٔتٛخٝ ٞستيٓ وٝ ثًؿي اظ ضٕب وٝ ايٗ ٔكبِت ضا ٔي ذٛا٘يس، ثب تٛخٝ ثٝ ويفيت ٚ ٚؾًيت وٙٛ٘ي ا٘سب٘يت، ثسيبض زِطىستٝ ٚ 

اٌط ضٕب يىي   .وٝ زست زض زست زيٍط ا٘سبٟ٘ب ثٍصاضيس  ضا ٔطىُ اٌط ٘ٝ غيط ٕٔىٗ ثيبثيس سطذٛضزٜ ٔي ثبضيس، ٚ ٕٔىٗ است ايٗ

ضٕب ثٝ لسضت  ثب ايٗ يُٕ.  ٌصاضيس nature spirits قجيًٝپيطٟٙبز ٔي وٙيٓ وٝ زست زض زست اضٚاح ، ٔي ثبضيساظ ايٗ افطاز 

  .ٔي افعاييس  ٚ ثبظٌطبيي ًٔٙٛي تحَٛ

 

 آهادگي بشاي هشاقبِ ي جْاًي

قٛض ٔٙهٓ آغبظ ثٝ  ضا "ٔطالجٝ ي غٛتي آٞيتٛس"ثب  اٌط زض ٘هط زاضيس وٝ ثٝ ٔطالجٝ ي خٟب٘ي ثپيٛ٘سيس، اظ ضٕب ٔي ذٛاٞيٓ وٝ وبض

 آٞيتٛس زض ضٕب ايدبز ٔي زض حؿٛضوٝ  ٞسف اظ ا٘دبْ ايٗ تٕطيٗ ٔمسٔبتي ايٗ است وٝ ضٕب ثب ٚؾًيت سكٛح آٌبٞي. ٕ٘بئيس 

.  آضٙبيي يبثيس  ٌطزز

 "ٚسٔطالجٝ ي غٛتي آٞيت"اٌط ثب ٔسبئُ زضٛاضي زض ظ٘سٌي ذٛز ضٚثطٚ ٞستيس، پيطٟٙبز ٔي وٙيٓ وٝ حسالُ يه ثبض زض ضٚظ ثٝ 

وبٞص ذٛاٞٙس  ٔطىالتتبٖزيسٌبٜ  آٖايٗ ثٝ ضٕب وٕه ٔي وٙس تب ثٝ حبِت زيٍطي اظ آٌبٞي ا٘تمبَ يبثيس، ٚ اظ .  فطا زٞيسٌٛش 

. ٚ يب ايٙىٝ تٛا٘بيي ضٕب ثطاي ٔمبثّٝ ثب آٟ٘ب افعايص ذٛاٞس يبفت  ،يبفت

تًساز ثيطتطي اظ افطاز ٔتًبِي ثٝ  وٝ ٔيسط ثبضس، چمسض٘تيدٝ ي ٚاؾح ايٗ است وٝ ضٕب ٔتًبِي ٔي ٌطزيس، ٚ ٔب ٘يبظ زاضيٓ وٝ ٞط 

اٌط ضٕب ثب سْٕٛ ضرػي ذٛزتبٖ زضٌيط ٔي ثبضيس، .  وٙيٓ ثيبٖاخبظٜ زٞيس قٛض زيٍطي ايٗ ٔٛؾٛو ضا . ٔطالجٝ ي خٟب٘ي ثپيٛ٘س٘س

ٔٙفًت خبًٔٝ ي خٟب٘ي ثطاي ٘فى ضرػي ذٛزتبٖ، ٚ ثب٘يب ثطاي سٛز ٚ  "وبض وٙيس ، اٚال "ٔطالجٝ ي غٛتي آٞيتٛس"ثب  ٜٞط ضٚظ

 .ٔي ٘بٔيٓ   Sangha  "سبٍٟ٘ب" وٝ آٖ ضا ا٘سب٘ي، ٚ ٘يع خبًٔٝ ي ويٟب٘ي ٚ يبِٓ ٌيط

غطفب   "ٔطالجٝ ي غٛتي آٞيتٛس"ثٝ ثط٘بٔٝ ي ٔسيتيطٗ خٟب٘ي ثپيٛ٘سيس ٚ فمف ٔي ذٛاٞيس اظوٝ زض ؾٕٗ، حتي اٌط لػس ٘ساضيس 

 . ثٝ يٙٛاٖ يه اثعاض تحَٛ ضرػي استفبزٜ ٕ٘بئيس، ٔتٛخٝ ثبضيس وٝ ضٕب زيٛت ٕٞيطٍي ثطاي ا٘دبْ ايٗ وبض ضا زاضيس 
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سٟيٓ  ٚ ثب ضٕب ضا ثٝ ضٕب  اضائٝ زٞيٓ "ٔطالجٝ ي غٛتي آٞيتٛس"ٚ اظ ايٗ ثبثت ٔسطٚض ٔي ثبضيٓ وٝ  ايٗ ٔٛخت  افتربض ٔبست

 ذٛاٞس زاز، ثيطتطي ٔب اقٕيٙبٖ زاضيٓ وٝ آٖ ثٝ ضٕب احسبس آضأص. ٔب ايٗ وبض ضا ثب ا٘تهبضي ثبال ٚ فطذٙسٜ ا٘دبْ ٔي زٞيٓ. ٌطزيٓ

 .ثطاي ٔمبثّٝ ثب حٛازث پط ٞطج ٚ ٔطج ز٘يبي وٙٛ٘ي تبٖ ثبالتطيثٝ ٕٞطاٜ نطفيت 

 ذٛزتبٖ ثط ضٕب ثبظ ٕ٘بيس، ٚ ايٙىٝ ثًٙٛاٖ يه ٚخٛززض فطازٌٚبٍ٘ي  ٕٞچٙيٗ ا٘تهبض ٔب ايٗ است وٝ وٝ آٞيتٛس ضاٞي ضا ثٝ حيكٝ ي

 ٔٙحػط ثٝ فطز ثٛزٖثتٛا٘يس يًٙي   -، ضٕب ثتٛا٘يس زٚ خٙجٝ ي ٚخٛزيتبٖ ضا زض وٙبض ٞٓ آٚضيس سٟيٓ زض آفطيٙصذبِك ٚ  ٔتدّي

  .تدطثٝ وٙيس  زض وٙبض ٞٓ ضا تبٖ زٌٚب٘ٝفطا  حيكٝ ي ٚخٛزيٚ  ظ٘سٌيتبٖ ذٛزتبٖ ٚ

  .  ثبضس وٝ ايٗ اتحبز ٔعيتي ثعضي ثطاي ضٕب ٚ تٕبْ ضٚاثكتبٖ ثبضس

 2012هاسس  20/  ّاتَسّا 

 

 افكاس ٍ هشاّذات تام كٌيَى

پس اظ چٙسيٗ ٚ چٙس ثبض ذٛا٘سٖ ٔٗ ايٗ پيبْ ذبظ ٞبتٛضٞب ضا يىي اظ ٔتطاوٓ تطيٗ پيبٟٔبيطبٖ اظ ِحبل اقاليبت يبفتٝ اْ، ٚ حتي 

 .خسيسي ضا زض آٖ ٔي يبثٓ ٞٙٛظ ٞٓ سكٛح ثيٙص  آٖ

وٝ ثرص اَٚ ٔطالجٝ ي  أب ٔٗ غحجت ٞبي ذٛزْ ضا ثٝ آٞيتٛس ٚ ٔطالجٝ ي غٛتي . سكٛح  ٔرتّفي زض ايٗ ٌفتٍٛ ٚخٛز زاض٘س

 . ٔحسٚز ٔي ٕ٘بيٓ  ٘ٛأجط ضا تطىيُ ذٛاٞس زاز 4خٟب٘ي زض 

ّيتَس آ

ضخ  "ا٘تمبَ ٘ٛض"اي ٔسيتيطٗ خٟب٘ي ٞبتٛضٞب  تحت يٙٛاٖ اِٚيٗ ثطذٛضز ٔٗ ثب  آٞيتٛس حسٚز يه سبَ پيص، ٍٞٙبْ آٔبزٌي ثط

ٞٛيتي ٚخٛزي ذٛزْ ثٛزْ، وٝ يىي اظ ضإٞٙبٞبي ٞبتٛض  ثبال پبييٗ ٞبيچٙس ٔبٜ لجُ اظ ٚلٛو آٖ ٔسيتيطٗ، ٔٗ زضٌيط يىي اظ . زاز 

 .     "ثٙطيٗ"فمف ثب آٞيتٛس :  ٚ زستٛض زاز وٝ  ،ٔطا ثٝ حٛظٜ ي ثًس زٞٓ ٕٞطاٞي وطز ٔٗ

تطريع زازْ، وٝ ( تط٘س يٌٛبيي) samadhi "سبٔبزٞي"ٚ ذيّي ظٚز ثٝ ايٕبلي ضفتٓ وٝ آٖ ضا ٘ٛيي اظ  ٌطفتٓ،ثالفبغّٝ آضاْ  ٔٗ

آٖ ثيمطاضي ٚ تالقٕي وٝ ثٝ ٚؾٛح شٞٗ ٔطا ثطاي . آٌبٞي فطٚ ضفتٓ  اظزٌٚب٘ٝ  فطازض آٖ ٔٗ يٕيك تط ٚ يٕيك تط ثٝ يه حبِت 

 ضفت، ٚ ايٗ فطآيٙس ثعضي ٔيبٖچٙس زليمٝ اظ ٞٓ فطٚ پبضيس ٚ اظ فمف زض يطؼ  قٛض ٘بٌٟب٘ي ثٝچٙسيٗ سبيت فطٔب٘سٞي وطزٜ ثٛز، 

 .ٔٗ زض خٛاض آٞيتٛس ضٚي زازٜ ثٛز  "٘طستٗ"ثب  ثٝ سبزٌي



، وٝ ضيطٝ ي  ٕٞب٘كٛضوٝ ٞبتٛضٞب زض ايٗ پيبْ اضبضٜ وطزٜ ا٘س، ٘هطيٝ ي فطا زٌٚبٍ٘ي زض فّسفٝ ٞبي ٔرتّف لسيٕي ٔب ٕ٘بيبٖ است

اظ ٞٙس ثبستبٖ، ٚ زض آٔٛظٜ ٞبي  Bhagavad Gita "ثبٌٟبٚاز ٌيتب"ٚ  Upanishads "اٚپب٘يطبزٞب"ثطذي اظ آٟ٘ب ضا ٔي تٛاٖ زض 

فمف تًساز ا٘سوي اظ ٚ ايٗ  –، يبفت ثٛزيعْٖ اظ تٕسٖ ٞبي ٔرتّف، ثٝ ا٘ؿٕبْ آٔٛظٜ ٞبي اسبسي زض فطا زٌٚبٍ٘ي يبضفبٖ ٚ حىيٕب

 .  وطزٜ اْخٟت ٕ٘ٛ٘ٝ زض ايٙدب شوط  "وٝ غطفب آٟ٘ب ٔي ثبضس

ٞط ظٔبٖ وٝ حؿٛض ايٗ ٞٙٛظ ٞٓ . ٌفتٓ، يه ٞبتٛض زض ثًس زٞٓ آٌبٞي ثٛز  "، ٕٞب٘كٛضوٝ لجال"٘طستٓ  "آٖ آٞيتٛس وٝ ٔٗ ثب آٖ 

 ازغبْضا ثٝ غٛضت يه ٌٛي ٘ٛضا٘ي ٔتطىُ اظ سيعزٜ ٌٛي ٘ٛضا٘ي زض ٞٓ  "آٖ"حس ٔي وٙٓ، ٚاؾحب  ثيٙب٘ٝضا ضٚضٗ  ذبظ ٚخٛز

ٞبي ايدبز ضسٜ تٛسف ايٗ حٛظٜ ٞبي  ٘سجيتٔٗ ايٗ است وٝ  ٚ اغتٙجبـ احسبس. ٔي ثيٙٓ  ثب حٛظٜ ي چطذطي ذالف ٞٓ ٌطتٝ

آٖ ضست ٔطا  ثٝوٝ  ٘يطٚييٕٞبٖ  . ٘ٛيي ا٘طغي فطازٌٚب٘ٝ ضا  ايدبز ٔي ٕ٘بيس، ٚ زض ٞٓ آٔيرتٝ چطذطي ؾس ٞٓ ٚ ثٝ ٞٓ پيٛستٝ

 .تحت تبثيط لطاض زاز 

اثًبز چٟبضْ تب ٟ٘ٓ  زض حبِيىٝ ٞبتٛض ٞبئي وٝ زض. ثٝ زِيُ ايٙىٝ ٞيچ ٘طب٘ي اظ خٙسيت زض آٖ ٘يست   ٔي ٘بٔٓ، "آٖ"ايٗ ٚخٛز ضا  

ٞبتٛض ٞبيي وٝ زض اثًبز  زٞٓ، . ٚ ٞٓ يه فطْ خٙسيتي فيعيىي ٔي ثبضٙس  ٘ٛضا٘يآٌبٞي ثب آٟ٘ب ٔٛاخٝ ضسٜ اْ، زاضاي ٞٓ يه ثسٖ 

 .يبظزٞٓ، ٚ زٚاظزٞٓ ٔاللبت وطزٜ اْ، اسبسب ذٛز ضا تٟٙب ثٝ غٛضت  اضىبِي ٞٙسسي ٔتطىُ اظ ٘ٛض ٕ٘بيبٖ ٔي سبظ٘س 

 

هشاقبِ ي صَتي آّيتَس 

اظ ٘مكٝ ٘هط ٟٔٙسسي، .  ٕ٘ٛزٞبتٛض اظ ثًس زٞٓ ثٛز وٝ ٔطا ٞسايت  ٕٞبٖضا ؾجف ٔي وطزْ،  "آٞيتٛس ٔطالجٝ ي غٛتي"ٍٞٙبٔي وٝ 

وٝ وُ ٔٛسيمي ضا تطىيُ ٔي  ضاغٛتي  tracksن إٞب٘كٛض وٝ ٞط يه اظ ٞطت تط. ثٛز  خصاثيايٗ يه تدطثٝ ي ثسيبض خبِت ٚ 

پس . ؾجف ضسٜ، تغييط ٔي زاز  پيصثٝ قطلي ٔدعا ٚ ثب ٘سجيت ٔتٕبيع ثٝ غساٞبي اظ  ؾجف ٔي وطزْ، ايٗ ٔٛخٛز غساي ٔطا زٞٙس

تب ايٙىٝ ثٝ  ،ضا ثٝ سبزٌي اليٝ ثٝ اليٝ ثط ضٚي يىسيٍط تىطاض ٕ٘ٛزْ آٖ اغٛات، "ذٛزش"اظ تٙهيٓ وطزٖ اغٛات پبيٝ، قجك ضإٞٙبئي 

وٝ   ًٔٙيثٝ ايٗ  -ٞيچ زستىبضي اِىتطٚ٘يىي زض ايٗ اغٛات ا٘دبْ ٍ٘طفت . ٘عيه ضسيٓ  اٚست "ذٛز"٘ٛضي وٝ ٔتطىُ  ٘ٛسب٘بت

EQ ْٞيچٍٛ٘ٝ   ضا ثٝ ٞيچ ٚخٝ تغييط ٘ساز ٚReverb  اغٛاتي وٝ زض ثٙبثطايٗ . غساٞب ايٕبَ ٘طس ايٗ ٚ يب ًَّٔٛ زيٍطي ثط ضٚي

وٝ ثٝ آٖ ٚلتي ٞط چٙس وٝ   -وبٔال قجيًي ٚ يبضي اظ ٞط ٘ٛو زستىبضي خب٘جي ٔي ثبضٙس ٔي ضٙٛيس "آٞيتٛس ٔطالجٝ ي غٛتي"

 .ثبضس ٔي ٚ ثبٚض  ٌٛش ٔي زٞيس ايٗ أط غيط لبثُ زضن

ايٗ . ثب٘يٝ قَٛ ٔي وطس  4زليمٝ ٚ  5اِٚي . ٘سرٝ ي ٔرتّف اظ ايٗ ٔطالجٝ ي غٛتي ضا ٔي يبثيس  2زض پبيبٖ ايٗ پيبْ، زٚ ِيٙه ثٝ 

ٚ ٔطبٞسٜ وٙيس وٝ زض ٔست  ،پيطٟٙبز ٔي وٙٓ اَٚ ثب ايٗ ٘سرٝ ضطٚو ثٝ وبض ٕ٘بييس.  "أتحبٖ اٚؾبو"ثطاي ضٚضيستثٝ اغكالح 

. پٙح زليمٝ ٌٛش زازٖ ثٝ ايٗ اغٛات، چٝ ثط ضٕب ٔي ٌصضز ٚ آضىبض ٔي ٌطزز  وٛتبٜ

 . ٕ٘بييسوبض ثٝ  ثٝ ضٚضي وٝ ٞبتٛضٞب پيطٟٙبز وطزٜ ا٘س ثب ايٗ فبيُ غٛتي پٙح زليمٝ اي ضطٚو



ظيط خٙبٌ ٚ زض ) سپس ثب تٕطوع ثط ضٚي چبوطاي لّت ذٛز . ٍ٘بٜ زاضيس  اغٛاتٚ تٛخٝ وبّٔتبٖ ضا ثط ضٚي  ، اثتسا  فمف ٌٛش وٙيس

ٚ پس اظ آٖ ثب تٕطوع ثط ضٚي چطٓ سْٛ . ثب تٕطوع ثط ضٚي چبوطاي ٌّٛ ثٝ آٖ ٌٛش زٞيس  ثًس. ثٝ آٖ ٌٛش زٞيس ( ٔطوع سيٙٝ تبٖ 

ضٕب . ٌٛش وٙيس  اغٛاتثٝ ( زض ثبالي سط ذٛز)زض آذط، ثب تٕطوع ثط ضٚي چبوطاي تبج سط (. ثيٗ زٚ چطٓ زض ضاس استرٛاٖ ثيٙي ) 

 . ٚ تٕطيٗ وٙيس ا٘دبْ زٞيس اي ثرٛاٞيس ايٗ وبض ضا زض خّسبت خساٌب٘ٝ ،"ا٘طغي ثيص اظ حس "ٕٔىٗ است ثطاي خٌّٛيطي اظ ايدبز 

ايُ ثٝ حؿٛض يبثي ٞٓ ثطاي وسب٘ي وٝ ْ/ ٚ يب ،٘ٛأجط ثپيٛ٘س٘س 4٘سرٝ ي زْٚ ثطاي وسب٘يست وٝ ٔي ذٛاٞٙس ثٝ ٔطالجٝ ي خٟب٘ي 

، ٔست ظٔب٘ي وٝ ٞبتٛضٞب . زليمٝ ثٝ قَٛ ٔي ا٘دبٔس 30ايٗ فبيُ زْٚ غٛتي. آٞيتٛس ثطاي ٔست ظٔبٖ قٛال٘ي تط ٔي ثبضٙس خٛاض زض

 . ثب آٞيتٛس سپطي ذٛاٞٙس وطز ،ٌطفتٗ زست ٞب زض ذبتٕٝ ي ٔطالجٝ ي خٟب٘ي لجُ اظ ٔطحّٝ ي سٕجّيه ٟ٘بيي

٘ٛأجط ضطٚو ثٝ ٌٛش  4لجُ اظ ذيّي  اظ ضٕب لٛيب زضذٛاست ٔي وٙٓ وٝ، ثپيٛ٘سيس خٟب٘ي ٔطالجٝ ي زض ثٝ ٔباٌط ضٕب لػس زاضيس 

ضا  شٞٙي ٌٛ٘بٌٛ٘ي ٚؾًيت ٞبي ايٗ ثسيٗ زِيُ است وٝ تب آٖ ٔٛلى تٛا٘ستٝ ثبضيس . وٙيس يبفتٝ ٚسًت ايٗ ٘سرٝ ي ثب ٚ وبض زازٖ

.  تدطثٝ وطزٜ ثبضيس ، ايدبز ٕ٘بيس زض ضٕبٔي تٛا٘س  غٛتي ٔطالجٝ يايٗ  وٝ

ساٌّوايي ّا بشاي هشاقبِ ي جْاًي 

سبيت ٔتٛاِي  25ٕٞب٘كٛض وٝ ٞبتٛضٞب اضبضٜ وطز٘س، ا٘طغي آٞيتٛس ثٝ تٕبْ وسب٘ي وٝ زض ٔطالجٝ ي خٟب٘ي ضطوت ٔي ٕ٘بيٙس ثطاي 

 5ٚ پبيبٖ آٖ زض ضٚظ ،   PST (Pacific Standard Time) 15:00سبيت  اظ أجطٚ٘ٛ 4 ضٚظ ضطٚو ايٗ اتفبق زض. سبتى ٔي ٌطزز

ضٕب ٔي تٛا٘يس ، سبيتٝ 25وٝ زض ٞط ظٔبٖ زض قَٛ ايٗ زٚضٜ ي  ًٔٙيستايٗ ثسيٗ .  ثًس اظنٟط ٔي ثبضس 16:00٘ٛأجط زض سبيت 

.  ثپيٛ٘سيس يبِٓ يب خبًٔٝ ي خٟبٖ Sangha  "سبٍٟ٘ب"ثٝ  ٚاضز ايٗ ٔسيتيطٗ ضٛيس ٚ

ٔحّي ٔٙكمٝ ي ذٛزتبٖ، ٔي تٛا٘يس ثٝ سبيت ٞبي ٔرتّف تجسيُ ظٔب٘ي  ثٝ ٚلت، ظٔبٖ زليك ٔسيتيطٗ زض سيبتُ تًييٗثطاي 

 /http://www.timeanddate.com/worldclockخٟب٘ي ضخٛو ٕ٘بئيس ، ٘هيط 

ايٗ ٔٛخت ٔي ضٛز وٝ ٚؾًيت آٌبٞي ضٕب . زليمٝ آغبظ وٙيس  30ثٝ ٔست "آٞيتٛس ٔطالجٝ ي غٛتي"ٔطالجٝ ضا ثب ٌٛش زازٖ ثٝ 

اٞطْ پبيٝ زض ٚؾًيت  زض ضٕب ضاٜ ا٘ساظي ضٛز، اظ آ٘دب وٝ ٞبتٛضٞب ازيب زاض٘س وٝ ٚؾًيت فطا زٌٚب٘ٝ ي آٌبٞي آفطيٙصثبال ضٚز ٚ پٕپ 

. ٔي ثبضس ذالليت 

ضٚي ايٗ سيبضٜ  ثطٔبيّي ثبالي ٔحّي وٝ  60يه ثًسي اظ ضٕب، زض ، ٚ يب (خفت اثيطي ضٕب) KAسپس ٔدسٓ وٙيس وٝ خسٓ 

ايٗ . ٌطفتٝ ايس حؿٛض يبفتٝ ا٘سزض ايٗ اتفبق وٝ اظ سطاسط خٟبٖ  تػٛضوٙيس وٝ زست زيٍطاٖ ضا سپس. استضٙبٚض  ٔستمط ٔي ثبضيس

ايٗ ٘ٛو ٕٞپيٛ٘سي  تٛؾيح زاز٘س تٛضٞب ٕٞب٘كٛض وٝ ٞب. ثب زالِت ثط اشيبٖ ٕٞپيٛ٘سي ٔي ثبضسٚ  يّٕي تػٛضي ٌطفتٗ زست ٞب

ثٝ ايٗ أط اشيبٖ زاضز  يُٕ ٌطفتٗ زستٟبي يىسيٍط زض ثبالي وطٜ ي ظٔيٗ.  ستثّىٝ ٔطَٕٛ آٟ٘ب . ٘في ٕ٘ي وٙس  تفبٚت ٞبيٕبٖ ضا

  . ثبضس٘يع ٔي زيٍط ٘ٛو ٚ حتي ا٘طغي ٞبي ٞٛضٕٙس  وٝ ٔب ٕٞٝ ثٝ ٞٓ پيٛستٝ ٔي ثبضيٓ، وٝ ضبُٔ زيٍط اضىبَ ظ٘سٌي

http://www.timeanddate.com/worldclock/


زليمٝ ثٝ ايٗ وبض  10تب  5پيطٟٙبز ٔي وٙٓ حسالُ  . ثٝ ذٛزتبٖ ثستٍي زاضز ايٙىٝ چٝ ٔست زض ايٗ ٚؾًيت تػٛضي ثبلي ثٕب٘يس

وٝ زض   "ذٛزي "اتفبق ذٛاٞس افتبز، فمف تٕطوعتبٖ ضا ثٝ آٖ  ايٗ وٝ ثٝ احتٕبِي ظيبز ،آٍ٘بٜ وٝ شٞٙتبٖ پطسٝ ٔي ظ٘س. ازأٝ زٞيس

 .ثبظ ٌطزا٘يس  ضٙبٚض است ظٔيٗٔبيّي ثبالي  60

 "حٛظٜ ي ٘ب ٔحسٚز أىب٘بت"ِيست ثطاي ثىبضٌيطي ٚ تًبُٔ ثب آ ٔٛلى ٔٙبست ٚ ايسٜ ،پس اظ آ٘ىٝ ٔطالجٝ ي خٟب٘ي ضا وبُٔ وطزيس

The Sphere of All Possibilities   ،اٌط ضٕب . ثطاي ا٘طغي ضسب٘ي ثٝ ٘تبيح ضرػي وٝ ضٕب ٔبيُ ثٝ آضىبض سبظي آٟ٘ب ٔي ثبضيس

 .است وٝ لجُ اظ ٚلٛو ٔطالجٝ ي خٟب٘ي ايٗ وبض ضا ٘دبْ زٞيس ثٟتطايٗ پيبْ سيبضٜ اي ٞبتٛضٞب ضا ٞٙٛظ ٘رٛا٘سٜ ايس، 

ّٕٔٛ اظ ا٘طغي غٙي ٚ  پط ضست ٚاٌط ايٗ ٔطالجٝ ضجيٝ زيٍط ٔطالجٝ ٞبي خٟب٘ي ٞبتٛضٞب زض ٌصضتٝ ثبضس، ٔي تٛا٘س يه تدطثٝ ي 

ثٟتط است پس اظ آٖ ثٝ استطاحت ثپطزاظيس، ٚ حتي زض غٛضت أىبٖ  ٌطتيسضٚثطٚ  اظ ا٘طغي اٌط زض قَٛ ٔطالجٝ ثب ضست ظيبزي. ثبضس

. ٔسيتيطٗ ضٚيسحبِت ثٝ  ٔتٛاِيسبيت  25ضا زاضيس، ٔي تٛا٘يس ٞط چٙس ثبض وٝ ثرٛاٞيس زض قَٛ ٔست ايٗ اٌط تٕبيّص  .زضاظ ثىطيس 

 . ضإٞٙبي ضٕب ذٛاٞس ثٛز زض ايٙدب حيكٝ ي آسبيص ضٕب

ٚ اظ ٌٛش  ٕ٘بييسِكفب آٖ ضا ضٚي وبٔپيٛتطتبٖ زاّ٘ٛز  آٞيتٛس ضا زاضيس زليمٝ ٔسيتيطٗ غٛتي 30اٌط ضٕب تػٕيٓ ثٝ وبض ثب  :تَجِ 

ثٝ  ٘فطات ي اظثيص اظحستًساز ، زض ٞط ٔحسٚزٜ ظٔب٘ي، ثب ٞٓ اٌط ٕٞعٔبٖ.  وٙيسٔب ذٛز زاضي  serverزازٖ ثٝ آٖ اظقطيك سطٚض 

وٝ ٔٛخت ٔحطْٚ   -ذٛاٞس وطز ٚ اظ وبض ذٛاٞس افتبز  crash "سمٛـ"زٞٙس، سطٚض ٔب فطا اظ قطيك سطٚض ٔب ٌٛش  ٔطالجٝ ي غٛتي

.  ٚ يب زاّ٘ٛز وطزٖ ايٗ اغٛات ذٛاٞس ضس  ضٙيسٌٖطتٗ زيٍطاٖ اظ 

سشٍس ها  قادس . هشاقبِ ي صَتي اص طشيق  ٍب سايت ها  اكتفا  ًٌوائيذ  لطفا دس سٍص هذيتيشي جْاًي ، بِ گَش دادى بِ

 . ًواييذصَت سا داًلَد  ،هقشس هشاقبِ لطفا قبل اص سٍص. بِ ّوگاى دس آى سٍص هَعَد ًخَاّذ بَد  "سشٍيس سساًي"بِ 

اظٌٛش زازٖ ثٝ ٔطالجٝ ي غٛتي آٞيتٛس زض ٞط ضطايكي وٝ ٘يبظ ثٝ ٞٛضيبضي وبُٔ ضٕب ضا زاضز، ٔب٘ٙس   :هْن ديگش ي ًكتِ

 . ضا٘ٙسٌي ٚ يب وبض ٚ يّٕيبت ثب ٔبضيٗ آالت، أتٙبو ٚضظيس 

.  اص طشيق ٍب سايت ها  بِ اصَات ايي هشاقبِ گَش فشا دّيذ ، بش ايي فشض ًباشيذ كِ دس سٍص هقشس هذيتيشي جْاًي

.  بايذ كِ اصَات سا اص قبل داًلَد ًوائيذ ٍ آهادُ باشيذ 

 :ثط ضٚي ايٗ لسٕت وّيه وٙيس  –ثب٘يٝ  4زليمٝ ٚ  5 – "آٞيتٛس ٔطالجٝ ي غٛتي"زضيبفت  ثطاي

Click here for The Aethos Sound Meditation (5 mins 4 secs) 

 :ثط ضٚي ايٗ لسٕت وّيه وٙيس  –زليمٝ  30 – "آٞيتٛس ٔطالجٝ ي غٛتي"زضيبفت  ثطاي

Click here for The Aethos Sound Meditation (30 mins) 

 تام كٌيَى

 

http://tomkenyon.com/the-sphere-of-all-possibilities
https://tomkenyon.box.com/s/xf4esrzbwlt3d1sba4kj
https://tomkenyon.box.com/s/x83ohp2zhmw3oknyl5md

