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 پیشگفتار

، من در حین نوشتن کتاب )حقایق ناگفته تغذیه( که در سالم هموطنان عزیز

های نزدیک از آن شد، تجربههم سایت کتابناک منتشر نمودم و استقبال زیادی 

به خاطر عالقه زیادی که به مبحث سرنوشت  کردم. ومطالعه می به مرگ را نیز

ر فی زندگی پس از زندگی، سهاکتابقبل از آن هم روح بعد از مرگ دارم، 

کودکان نور، سفر  بازگشت روح، ا،هان زندگیزندگی در می روح، سرنوشت روح،

میریم چه و وقتی می ، بهشت برین حقیقت داردیک روح، سرگذشت یک یوگی

های نزدیک تا آنجایی که من بررسی کردم، تجربهو  خوانده بودم.را نیز شود؟ می

انگیز به زبان فارسی در یک کتاب وجود ندارد، آنهایی گفتکامل و ش  به مرگِ

های بعد از خواندن تعداد زیادی از تجربههم که هست تفسیر و یا مختصرند. 

در یک کتاب  یی را که شاخص هستندنزدیک به مرگ تصمیم گرفتم آنها

تایپ و تصحیح آنها  آوری،جمع ـ هاآوری کنم. با توجه به حجم زیاد تجربهجمع

طول کشید. اما خوشحالم که این کار را به پایان رساندم چون  نزدیک به دو سال

واقعاً  ا که باشند کمک زیادی به اینکهبه خیلی از فارسی زبانان در هر کجای دنی

 کند. می که هستند و انسان تنها از بدن ظاهری تشکیل نشده است

یاد ولی با وجود هزینۀ زرساندم خیلی دوست داشتم که این کتاب را به چاپ می

تومان را  6444مندان، لطفاً خواهشمندم مبلغ چاپ و قدرت خرید کم برای عالق

هدوی آقاباقر بانک پاسارگاد علی م 6422296410216766به شماره کارت 

ای وجود دارد که با در کنار هم  ها نکتهدر هر کدام از این تجربه کنید. ارسال
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گشاید چنان که زیادی ذهن ما را درباره مفهوم خلقت میقرار دادن آنها تا اندازۀ 

ای که ترین تجربهعمیق نسبت به قبل از خواندن این کتاب بسیار چشمگیر است.

یافتم و در این کتاب قرار دادم، تجربه نزدیک به مرگ آرون بود. این تجربه از 

انم، برایم خوای تشکیل شده و هر بار که این تجربه را میالعادهجزئیات فوق

امیدوارم شما با خواندن این کتاب به بینشی  العاده و منقلب کننده است.خارق

 نوین از جهان هستی و مفهوم خلقت دست یابید.

 )بنیاد تحقیقات نزدیک به مرگ وهای های نزدیک به مرگ را از وبسایتتجربه

neardeath.org)، و زندگی پس  تلگرامی )تجربه نزدیک به مرگ هایاز کانال

شود؟( میریم چه میوقتی میو ی )زندگی پس از زندگی، هاکتابو ( از زندگی

  ام.آوری کردهجمع
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 مارک هورتن تجربه

من اتفاق افتاد، در کما بودم و به همین خاطر نزدیک به مرگ  وقتی تجربه

دقیقاً کی اتفاق افتاد. ولی با بررسی پرونده بیمارستان و اطالعات دیگر  دانمنمی

و کبد من از کار افتاده بودند  بود. کلیه 6992زنم شب سال نو در سال  حدس می

و دفن و رسد که باید برای کفن می پدر و مادرم گفتند که به نظردکترها به و 

اینکه بتوانم شب را به صبح سوگواری من آماده شوند. زیرا احتمال مراسم 

ا به دستگاه دیالیز برسانم خیلی اندک است و اگر هم بتوانم، صبح باید من ر

ک آن احتماالً من را خواهد کشت. همان شب تنفس من متوقف وصل کنند و شو

های من مایعات شد و من را به دستگاه تنفس مصنوعی وصل کردند. در شش

در حالی که کبد و کلیه من از کار افتاده بود  جمع شده و در حال افزایش بودند،

 گرفت. و تنفسم هم توسط دستگاه صورت می

من به صورت بسیار تار و مبهمی به خاطر دارم که از باال به بدن خودم که روی 

 . ولی کردم میی زیادی به آن متصل بود نگاه هادستگاهها و  تخت بود و لوله

که این بدن من است. من در نوعی فضا و محیط خشک و گرم شناور  دانستم نمی

. احساس من کردم میو گرفته شده بودم، ولی احساس محصور بودن و فشار ن

 امنیت و آرامش بود، بدون درد یا گیجی، و کامالً هشیار و بیدار بودم.

ن تفاوت ای که در آن بودم مانند روز روشن شد. با ای ناگهان فضایِ به نسبت تیره

که همه چیز درخشنده  رسید. در حالی از یک روز معمولی به نظر می ترروشنکه 

، من بدون هیچ فشاری به سمت باال حرکت داده شدم. من متوجه آمد میبه نظر 
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که  کردم میای داشتم و فکر  العاده خارقداشتن هیچ گونه بدنی نبودم و احساس 

تنها یک هوش و ادراک خالص هستم که به نوعی اطالعات و آگاهی را جذب 

. کلمات مناسب برای توضیح آن وجود ندارد. از این نقطۀ نگاه باال، کافی کنم می

بود که به زمان یا مکان خاصی فکر کنم و آناً در آنجا بودم و همه چیز را راجع 

چرا، ولی من همیشه  دانمنمی. مردک میبه آن مکان و زمان و مردم آنجا تجربه 

ام. اجداد من از اسکاتلند و همچنین از انگلستان،  عالقه خاصی به اسکاتلند داشته

ای به سوی  چرا همیشه نزدیکی و جاذبه دانمنمیسوئد و پروس هستند. ولی 

 ام.  سرزمین، تاریخ و فرهنگ و موسیقی اسکاتلند داشته

اولین سفرم بعد از مرگ به اسکاتلند بود! من بر روی یک صخره مرتفع بودم و از 

های آن با   که زیر پایم موج دیدم میباال دریای خاکستری و به شدت طوفانی را 

 دت باد را که با شتوانستم  میند. کرد میبرخورد  ترنهای پایی قدرت به صخره

که صدای  و نیروی باران را حس کنم، در حالی کرد میوزید و به من برخورد می

دم این بود شنیدم. تنها کاری که کرده بو دریای طوفانی را می شغررعد و  شغر

 ذهنم عبور کرده بود و اکنون من اینجا بودم.که فکر این سرزمین از 

سپس به آفتاب گرم فکر کردم و بالفاصله در مکانی با نور گرم و مطبوع بودم. 

هیچ چیز به جز نور تسکین بخشی که اطرافم بود را تشخیص دهم.  توانستمنمی

نیه یا یک میلیارد بخش بود و برای یک هزارم ثا این حالت بسیار دلپذیر و راحت

، زیرا در آنجا زمان معنی و ارزشی نداشت. من چقدر دانمنمیسال طول کشید. 

عیناً این احساس را داشتم که همزمان در تمامی جهان هستی حضور دارم. 
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اندازی از سیاره زمین گرفت که به  درخشندگی متوقف شد و جای آن را چشم

 سرعت در حال دور شدن از من بود.

دم ولی با سرعتی شده بو دربرگرفتهگرچه هنوز هم در احساس گرمی و راحتی 

انداز کره زمین  که در حال افزایش بود از زمین دور شدم. تقریباً بالفاصله چشم

ی از منظومه شمسی داد که آن هم به سرعت از من انداز جای خود را به چشم

ای از ستارگان جایگزین  انداز خوشه . به سرعت این منظره هم با چشمدور شد

کشان راه شیری بود که منظومه ما در آن قرار از بازوهای کهشد که ظاهراً یکی 

 .دارد

، تمامی این را در سطوح مکرد میطور که با سرعت به طرف خارج حرکت  همان

 توانستم مینحصر به دیدن نبود. هنوز هم که م نمودم مختلفی جذب و دریافت می

     محل سیاره زمین را در فضا حس کنم، گرچه اکنون دیگر فاصله زیادی از 

ام راحتی،    یامکان داشته باشد. حالِ کل بایستمیآن داشتم و چنین چیزی ن

بودن  عی احساسِ درست و راستزدگی، بهت و حیرت، تعلق داشتن و نو شگفت

آن را احساس  توانممیبود، و مافوق تمام این احساسات چیزی بود که تنها 

عشقی ورای تحمل بنامم، گرچه این کلمات برای توصیف آن احساسات بسیار 

 باشند. نارسا می

کامالً خود را رها کردم و اجازه دادم  مکردمیطور که به سرعت حرکت  همان

زوج شوم. انفجار احساساتی که درون وحدتی که مرا احاطه کرده بود حل و مم

به حدی قوی م کردمیدر من پدید آمده و به قوت حس  از عشق ورای طاقت
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   دیگر چیزی به نظر مکردمیبود که احساساتی که حتی در مرحله قبل حس 

توانم توصیف کنم. من  رسید. این احساسات را با هیچ زبان و کالم بشری نمی نمی

ه همه چیز بودم، ولی هیچ چیز نبودم! همه جا بودم، ولی هیچ جا نبودم! در هم

)گذشته، حال و آینده( حاضر بودم ولی در هیچ زمانی نبودم! قدرت  هازمان

ها( را  ها و بودن، مکانهازمانتفکر و درکم گسترش یافته بود تا تمامی چیزها )

در گذشته، حال و آینده دربرگیرد. من منحصر به فرد بودم ولی در عین حال 

معنا به  یم بیهاحرفدانم  میکوچکترین ذره و یک جزء از تمامیت هستی بودم. 

طور است. ولی  خوانم برای خودم هم اینرسند، گاهی وقتی آنها را مینظر می

تجربه من همین بود. کلماتی برای توصیف آن عشق، گرما و سرور وجود ندارد. 

 قابل توصیف بود! واقعاً غیر

ها در ودم! کهکشانهنوز هم در حال شتاب گرفتن و جذب کردن و بیشتر شدن ب

   ی عظیمی را هاکهکشاندانه ماسه شده بودند. من  به اندازه یک اثر فاصله من

دیدم که  میهایی را در فضا  دیگر بودند. حفرهکه در حال برخورد به یک دیدممی

واقعاً حفره و خالی نبودند، بلکه با چیزی پر شده بودند که حتی در آن سطحِ 

ی بسیاری در پیش روی من وجود هاانکهکشبفهمم چیست.  توانستمنمیدرکم 

حس  توانستم میرا حس کرده و ببینم. ولی هنوز هم آنها  توانستممیداشتند که 

گویم حس کردم، چون کهکشان راه شیری حاال ناپدید کنم سیاره ما کجاست. می

هنوز  توانستممیآن را ببینم ولی همان را هم  توانستمنمیشده بود و من دیگر 

 حس کنم.
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یک انحناء را در صحنه پیش  توانستممیمن به حرکتم به سمت خارج ادامه دادم. 

یک کره رویم تشخیص دهم و متوجه شدم که تمام این جهان فیزیکی در واقع 

را در خود دارد. با حرکت من به سمت عقب و  هاکهکشانعظیم است که تمامی 

گه گاهی هنوز هم . ولی شدمیتاریکی که ورای این کره بود این بیشتر هویدا 

    رفتم با سرعت از کنارم عبور که به سمت خارج می یک کهکشان در حالی

. سپس احساس حضور چیز یا وجودی بزرگ را پشت سرم کردم. به نظر کرد می

شد و کمی توقف کرده و سپس از حد و مرزی  ترهرسید که سرعتم کمی آهست

که تمامی جهان فیزیکی ما را در خود  عبور نمودم و اکنون از خارج به این کره

 رسید که پوستۀ کره، همزمان شفاف ولی اندکی نگریستم. به نظر میداشت می

دارد های انرژی که جهان ما را در بر شفاف بود، مانند این بود که به میدان غیر

است تشبیه  دربرگرفتهتوان به پوسته الکترون که اتم را . آن را میمکرد مینگاه 

 کرد.

کره دنیای فیزیکی ما که  توانستممیمن هنوز هم به سمت بیرون در حرکت بودم. 

توانستند میهای متعدد دیگری که فقط م، و کرهدر حال کوچک شدن بود را ببین

رسید که آنها در نوعی نظم و ترتیب چیده و  های دیگری باشند. به نظر می جهان

ها که به دور یک نقطه مرکزی پوسته کروی از جهانقرار داده شده بودند، یک 

آن را ببینم. ماورای این پوسته، پوسته دیگری بود که اکنون  توانستم نمیبودند که 

 من به سوی آن در حرکت بودم.
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طور که در حال حرکت به سمت آن و  من هرگز به پوسته بعدی نرسیدم. همان

من به سمت جلو کرد و ناگهان الیه بعدی جهان بودم، چیزی شروع به کشیدن 

من با سرعت به جلو و به سمت داخل جهان حرکت کردم. من به سرعت وارد 

کره جهان خودمان شدم و در اندک زمانی در جلوی خوشه ستارگان که یک 

بازوی کهکشان راه شیری بود قرار داشتم و برای آخرین بار آن را تماشا کردم و 

 آنگاه بازگشتم.

و احساس جای خود خشکم زده و ناراحت بودم  زده بوده و درمن گیج و حیرت

فقدان عظیمی داشتم. احساس فقدان برای از دست دادن تمامی آن دانش و 

آگاهی و عشق و یکی بودن که آن را دیده و تجربه کرده بودم. من برای مدتی که 

یج م. به تدرشدمیدانم چقدر طول کشید، مرتباً وارد کما و از آن خارج نمی

شروع به انطباق با دنیا کردم و سعی ناخودآگاه من برای نادیده گرفتن آنچه 

کار زندگی عادی آغاز شد. ولی یک جای  تجربه کرده بودم و بازگشت به

آورد. ای وجود داشت که فکر من را به درد می درست نبود. درون من حفره

   نشسته و باالخره بعد از یک سال یک روز در حالت مراقبه و مدیتیشن 

گاه من بازگشت. دیگر          آراحت شود. آنگاه همه چیز به ضمیرگذاشتم که فکرم 

دانستم. بیشتر از این خاطرات را سرکوب کنم و این را خوب می توانستمنمی

پیش متقاعد شدم که آنچه من تجربه کرده بودم حقیقی بود و یک توهم و رویا 

نبود. اینکه همه ما با هم یکی هستیم و تنها چیزی که از ازل تا ابد ارزش دارد 

کننده.  ءپر و ارضا ای العاده خارقعشق است. عشقی کامل، باز، دهنده و به طرز 
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میت دارد. هر چیز دیگری، ظاهری و دروغین است. این تنها چیزی است که اه

. همه ما با هم یکی هستیم، پیامدهای تجربه من ام کردهمن برای همیشه تغییر 

شوند. اگر بگویم زندگی من به کلی   هنوز هم ادامه دارند و هر روز بیشتر می

های . من هنوز هم به سیستمشودمیزیر و رو شده باز هم حق مطلب ادا ن

ام است عالقه دارم. ولی اکنون بیشتر برایم جالب است که کامپیوتری که حرفه

با آن به مردم کمک کنم تا اینکه برایم یک اسباب بازی پیشرفته  توانممیچگونه 

، ولی بعضی ام بودهیا وسیله پول درآوردن باشد. من قبالً هم بیش از حد مادی ن

نهادم و ممکن بود نگران از  ارج می چیزهایی را دوست داشته و به آنها هاوقت

دست آوردن آنها بشوم. اکنون با اینکه برای زیبایی در چیزهای ه دست دادن یا ب

مختلف ارزش قائلم، دیگر داشتن یا نداشتن چیزها برایم مهم نیست. اکنون خیلی 

ای به چیزی که دارم نشان دهد  ها وقتی کسی از من چیزی بخواهد یا عالقهوقت

و را در حال گریه کردن برای اندوه  دهم. بسیاری اوقات خودبه او میآن را 

   ابم. حتماً مردم مرا نازک نارنجی یدردی که در دنیا و زندگی مردم است می

دانند، ولی اهمیتی ندارد دیگر از مرگ ترسی ندارم. در حقیقت فکر کردن به می

دهد، زیرا بازگشت به حالت زیبایی است که آن را تجربه  مرگ به من تسکین می

. احساسی است ورای طاقت عشق و محبت برای همه کس. و همه چیز ام کرده

آن را حس کنم، و حتی گاهی احساس  توانممیدر اطراف من، آرامشی که 

آور است. اگر بتوانم رنج و درد کسی را با انتقال هایی که برایم درد همدردی

 از آن به درون خودم کاهش دهم، با خوشحالی آن کار را خواهم کرد. مقداری
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 داگ افتجربه 

بعد از گذراندن چهار ماه در هند به مریضی سخت  6979در ماه دسامبر سال 

که غذا منشأ آن بود مبتال شدم.  Aاسهال آمیبی و تب سختی که ناشی از هپاتیت 

بکنم این بود که در  توانستممیبدن من به حدی ضعیف شد که تنها کاری که 

م در اتاق هتل دراز بکشم. هیچ نیرویی برای من باقی نمانده بود. با این رختخواب

       وجود حالت ضعف من به همراه آرامش زیاد و آگاهی به اینکه مرگ من 

به زودی فرا خواهد رسید بود. ترسی نداشتم ولی برایم جالب بود که چه چیزی 

. با فکری آرام، تمام اتفاقات زندگی که تا قبل از این برایم به در انتظار من است

رسیدند از ذهن من گریختند. این آگاهی در من نفوذ کرد که نظر خیلی مهم می

بدن و فکر یک سیستم کامل و یکی هستند و از هم جدا نیستند. افکار من به 

افکارم، درجه خاطر حالت ضعفی که داشتم متوقف شدند. با ناپدید شدن فیلتر 

باالتری از بیداری و ادراک درونی از قلب من برخواست. حس ششم من و 

های من همه تقویت شده بودند. با اینکه بدن همچنین بینایی و شنوایی و حس

در  العادهخارقدار و پر از درد و ضعف بود احساس سعادتی  من مریض و تب

آورد. همه چیز در سکون  ه میمن بود و هر نفس چیزی پویا را برای من به همرا

 .شد میتر  تر و گشایش بخش بود. هر نفس برای من لذت بخش

با اینکه بدنم ساکن بود به تدریج یک لرزش آرام در من شروع شد. خاطره اینکه 

یند ام در ذهن من خطور کرد و این فراو مرده ام کردهمن قبالً بارها این کار را 

مرگ برایم چنان آشنا بود که احساساتی پر از عشق و لذت مانند سیل به وجود 
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که لرزش من ادامه یافت، من خود را معلق باالی  من سرازیر شدند، در حالی

بدنم و در حال نگریستن به پایین و به بدن مریضم یافتم و شروع به خندیدن 

که رهایی  رسد در حالیمیود که به زودی این بدن به پایان خدانستم کردم. می

، فکر رها کردن بدن و شدمیاز تمامی اتصاالت و تعلقات این زندگی نزدیکتر 

نمود و زندگی دنیا لذت بخش بود. بدن من خیلی سرد و سنگین و فشرده می

خوب بود که از آن رها شوم. ضمیر و ادراک من مانند یک گل نیلوفر آبی 

ی ابعاد این جهان تبدیل گشت. هر قسمتی از شکفت و همه چیز به پهنایی ورا

ای از من بود، و هر قسمت از من بخشی از جهان هستی بود.  جهان هستی پاره

یک پذیرش و شمول کامل وجود داشت. این ورای هر انتظار و توقع من بود، 

 ولی با این حال برایم آشنا بود و بیش از حد نبود.

گرفتن در زندگی  من فرود آمد: هیچ چیزی برای یاد ادراک و آگاهی دیگری بر

نیست و همه چیز دانسته و معلوم است. به وضوح فهمیدم که بهشت و جهنمی 

     وجود ندارد. زندگی بر روی زمین مانند یک مدرسه نیست، و چیزی برای 

گرفتن وجود ندارد. زندگی روی زمین تنها یک تجربه است و نه چیزی  یاد

 بیشتر.

هان چنگال ترس، با قدرت من را فرا گرفت. احساس آن خفه کننده، ناگ

چسبناک، اعتیاد آور، خواستنی، متقاعد کننده و کامالً تحلیل برنده بود. ترس، 

شروع به کشیدن من به درون چرخه تناسخ و دور کردن من از تمامی پذیرش و 

رس شامل هایی از این تشمول و انبساط ضمیری که در آن بودم کرد. جنبه
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یابی، با ترس من را دوباره به سوی حالت  خواستن، رنج و جدایی بود. هویت

افتاد کلمات اشو به کشید. با نظاره به آنچه اتفاق میهوشی ضمیر مییغفلت و ب

  توانی به ترس بنگری، چطور ممکن است که ترس بتواند یاد من آمد: اگر می

ترس، توانستم که جدایی بین خودم و  ۀاز تو باشد؟ با نگریستن و مشاهد ای پاره

    ترس را ببینم. به محض اینکه شروع به مشاهده ترس به عنوان چیزی خارج 

     و جدای از من کردم، قدرت چنگال آن بر من ضعیف شده و از بین رفت. با 

س و فروماندگی، احساس گناه، ترس، احساسات منفی دیگری مانند یأرها شدن 

عالقه و میل به یک بدن فیزیکی دیگر به دنبال آن از بین رفتند. طمع، حسادت و 

آور خارجی  توانست به عنوان تأثیرات اعتیاد و عادتبه این احساسات نیز می

های خارجی بر روی من  نگریست. چیزی طول نکشید که تأثیرات تمامی انرژی

  متوقف شدند. احساس آگاهی و اشراق کامل به مرکز به من بازگشت.

مرد در اتاقی من در هتل یک پرستار بود که وقتی بدن من می هم ،در آن موقع

دیدم. او نبض من را اندازه کنار من بود. من او را از نقطه نگاه خارج از بدنم می

افکار او را  توانستممیی رها کرد. همچنین ناامیدگرفت و سپس مچ من را با 

من، بلکه به خاطر دردسر اینکه  حس کنم. او در استرس بود، نه به خاطر مرگ

 کند. چه کاربا بدن من 

با نگاه به بدنم آنچه برایم روشن شد کامل و بی نقص بودن زندگی دنیایی من 

بود. این زندگی برای من لذت بخش نبود. در حقیقت، زندگی من پر از رنج و 

گونه  همانرسید که از این دیدگاه این زندگی مشقت بود. با این حال به نظر می
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های دیگری که زیسته بودم در آل بود. سپس تصاویری از زندگیکه بود ایده

، هر زندگی شد میجلوی چشمانم ظاهر شدند. هر زندگی در یک حباب ظاهر 

از ابتدا تا به انتها در یک لحظه با آگاهی به هر لحظۀ آن زندگی از تولد تا مرگ. 

ن آنها را شمرد. هر زندگی کامل و    واهای زیادی بود، بیشتر از آنکه بتزندگی

 نقص بود. تناسخ بخشی از تجربه انسانی است، ولی اجباری در آن نیست. بی

گرداند میهایی که من را به زندگی دنیا بازوقتی که متوجه عادات و وابستگی

شدم، برای آنچه که در پیش رو بود و مرحله بعدی سفرم آماده گشتم. یک انتقال 

خفیف بود. من به جایی نرفتم و سفر چند هزار کیلومتری نداشتم. هنوز و حرکت 

در همان مکان قبلی بودم، ولی اکنون این مکان متفاوت بود، با فشردگی کمتر و 

ای بزرگتر. هر چیز در نوری طالیی غرق بود. افراد زیاد دیگری در دور  با گستره

شناختند. بازگشت من به  می و اطراف من بودند. من همه آنها و همه آنها من را

 همراه وجد و شادی بیش از حد بود. من در خانه و وطن بودم.

یند به شکل انتقال ابعاد لمات مناسب را برای توصیف این فرادر آن زمان من ک

، من از بعد سوم به بعد کرد میمن را ترک  ،نداشتم. هنگامی که حیات بدن خاکی

ادراکی در حال گسترش که به سر حد جهان     چهارم منتقل شدم، با ضمیر و 

افتد. زمان متوقف رسید که همه چیز در آن واحد اتفاق میرسید. به نظر می می

شده بود یا معنی خود را از دست داده بود. سپس من از بعد چهارم به بعد پنجم 

حرکت کردم، جایی که همه چیز نورانی و طالیی بود. بعداً شنیدم که این همان 

نامند. هر چیزی در کمال  چیزی است که در تبت آن را )سرزمین نور طالیی( می
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یک وجود به نزد من آمده و از من خواست که به بدنم در اتاق هتل  مطلق بود.

را ترک کنم.  العادهخارقاین مکان  خواهممیبازگردم. پاسخ من این بود: نه، ن

ی یک صندلی در یک ود و بر روسپس وجود دیگری که به شکل یک مرد ب

شاپ نشسته بود به من اشاره کرد که کنار او بنشینم. او خود را به من معرفی کافی

شناختند.  یمن من را به اسم جورج گوردیجِف زمیام روی  کرد: در آخرین زندگی

)جرج گوردیجف یک فیلسوف و عارف و موسیقیدان یونانی ـ ارمنی بود که در 

. او ادامه داد: شناختم میندرگذشته است(. من در آن موقع این نام را  6909سال 

ما نیاز داریم که تو بازگردی. بعد از این تجدید دیدار در این سطح و سرای 

داشتم. ولی او طوری از من خواست که ای به بازگشت ن ، من عالقهالعادهخارق

از آن امتناع کنم. تمام ارتباطات بدون کالم بود. فکری از سوی یکی  توانستمنمی

آمد گفته بودند به من فرستاده شد: اگر  دیگر از وجودهایی که به من خوش

بازگردی، تمام خاطره این مالقات را فراموش خواهی کرد. من شروع به چانه 

گردم، اینکه این خاطره میکردم و گفتم: تنها به یک شرط باززدن با گوردیجف 

را از من نگیرید و من تمام این تجربه را به یاد بیاورم. او هم نتوانست خواسته 

رد کند و پذیرفته شد که من خاطره این تجربه مردن را با خود بازخواهم  من را

دهم این آخرین باری است که باید گرداند. سپس او اضافه کرد: قول می

 بازگردی. من از شنیدن این حرف نفس راحتی کشیدم.

شدم.  م، ابتدا به بعد چهارم واردشدمیطور که در جهت بازگشت هدایت  همان

من در حال محدود و  کنم که ضمیر و ادراک گسترش یافتۀ حس توانستممی



26 

 

خاموش شدن است. سپس احساس کردم که وارد آن بدن سرد و سنگین شدم. 

اتاقی من وقتی حرکت مجدد من را دید کامالً ترسیده و جا خورد. خاطره  هم

بعدی من این است که یک دکتر هندی باالی سرم بود. او خود بدون هیچ علتی 

آنجا آمده بود و گفت که اکنون از من مراقبت خواهد کرد. او هرگز از ما پولی به 

 نخواست و من بعد از آن دیگر هیچ وقت او را ندیدم.
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 تجربه دیوید

یه به مرز مرگ و زندگی رفته بود   الر سالگی در اثر ذات 12دیوید که در سن 

و هوا  مکردمیمن در شمال کالیفرنیا زندگی  6994گوید: در زمستان سال می

بسیار سرد بود. من یک شب بعد از اسکی کردن به خانه برگشته بودم و کسی در 

های شدیدی به چه علت، ولی چندین روز بود که سرفه دانستمنمیخانه نبود. 

خشمگین بودم که چرا من . من مرد جوان بسیار خشمگینی بودم. از خدا مکردمی

را با خود به سوی دیگر بردم. باز آفریده است، و این احساس منفی  را همجنس

هایم در آن شب که نباید هرگز چنین خشمگین بود. سرفه بینممیاکنون ولی 

 داد. خیلی بدتر شده بود و به خاطر دارم که تنگی نفس شدیدی مرا آزار می

کشاندم و روی تختم دراز کشیدم و باالخره خوابم من به زحمت خود را به اتاقم 

شب از دردی بسیار شدید در ناحیه قفسه سینه از  برد تا اینکه ناگهان در نیمه

خواب بیدار شدم، مانند اینکه کسی چاقویی را در قلبم فرو برده بود. دهانم باز 

بودم و مانده بود و قادر نبودم نفس بعدی را به درون بکشم و در حال خفه شدن 

نمود. به تدریج دید من تار شده و شروع به محو  تحمل می غیرقابلام  درد سینه

شدن کرد، و در عین حال حس کردم که دردم در حال کاهش است تا جایی که 

 باالخره همه چیز خاموش شد.

سر و گفتم بروم ببینم چه خبر است زیرا فکر کنم و با خود  توانستم میمن هنوز 

دیدم که نوعی درخشندگی آبی و شنیدم. در اطرافم میرون میصداهایی از بی

قدر جالب بود  سبز خفیف تمام اشیاء اتاق را فرا گرفته است. این منظره برایم آن
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که برای مدتی آنچه که اتفاق افتاده بود را به کلی فراموش کردم. به طرف در 

اتاقم رفتم تا آن را باز کنم ولی دستم تا آرنج از در اتاق عبور کرده و وارد آن 

شد. در این حال احساس کردم کسانی در بیرون هستند که در غم و اضطرابی 

    شد از تصمیم خود برای عمیق غرقند. این احساس من را ترسانده و باعث 

نظر کنم و دستم را به عقب کشیدم. تصمیم گرفتم به بدنم  کردن در صرف باز

 که این انتخاب دیگر برایم ممکن نیست. آمد  میبازگردم ولی به نظر 

یک چراغ را قبل از خواب باالی سرم روشن گذاشته بودم که هنوز نیز روشن 

آن ا خودم گفتم که باید به سمت ود. ببود و درخشندگی آن در حال افزایش ب

بروم، و ناگهان با سرعتی سرسام آور شروع به حرکت کردم. در همین حال در 

ام را دیدم، از بدو خردسالی تا لحظه مرگ. وقتی حرکتم  پیش رویم تمام زندگی

متوقف شد خود را در سرزمینی یافتم که طوفانی و ناخوشایند بود. در آنجا فکر 

، مانند اکوی صدا در برابر کوه. فکرم به سوی شد میخودم منعکس من به سوی 

    افق پیش رویم منعکس شده و از افق پشت سرم دوباره به سمت خودم باز 

های عظیمی که مانند آن را بود. طوفان آزاردهندهگشت و این برایم بسیار می

    هرگز روی زمین ندیده بودم در پیش چشمم در آسمان و زمین آنجا شکل 

گرفتند. شاید اینجا مقصدی بود که با گذراندن عمرم در خشم و عصبانیت می

برای خود ساخته بودم، زیرا من هیچگاه در زندگی خود آرامش زیادی در قلبم 

های مختلف در اطراف آنجا ی متعددی با اندازههاهای آتشفشاننداشتم. دهانه

ها جهید و بعضی وقتمیو دود از هر کدام آنها به بیرون  بودند که گاهی بخار
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ند. آنها شد میها به بیرون پرت ارواحی گم شده با آن از دهانه آتشفشان

گشتند که هیچ وقت پیدا نخواهند کرد  سرگردان بودند و گویی به دنبال چیزی می

 ند.شد میو باالخره از دیده محو 

ای نزدیک من به بیرون جهید یک زن بود. او یکی از این ارواح که از حفره

ترسناک بوده و لباسی ژنده و کثیف به تن داشت. دیدم که او پایی ندارد و به 

کند. او به  مینوعی در هوا ولی نزدیک به سطح زمین به صورت معلق حرکت 

آمد و وقتی که به من نزدیک شد از او پرسیدم اینجا کجاست و نام این  سمت من

سرزمین چیست. او بدون اینکه به سؤالم توجهی کند باز هم به من نزدیکتر شد تا 

جایی که از او احساس نا امنی کردم. من با فریاد پرسیدم تو که هستی؟ در آن 

اش که صورتش را پوشانده بود را پاره کرد و موقع او قسمتی از ردای ژنده

عادی به اندازه زیادی باز شد. او کامالً از جای خود باال اش به طرز غیر آرواره

آمده و به سوی من حمله کرد و گازی از شانه چپم گرفت که درد آن از مرگ 

بدتر بود. او در هوا چرخیده و آماده شد که دوباره به سمت من حمله کند که من 

بالفاصله زانو زده و به درگاه خدا دعا نمودم و کمک خواستم. همان موقع آن زن 

ژنده پوش دستانش را بر روی سرش گذاشته و به همان دهانه آتشفشان که از 

آن آمده بود بازگشت. من متوجه شدم که بقیه ارواح سرگردان آنجا نیز همین کار 

ا خواستم که من را ببخشد و به را کردند. من به دعای خود ادامه دادم و از خد

ه خانه و دور از این مکان خشن و ترسناک بازگرداند. در آن موقع متوجه شدم ک

جای آن وقتی که نام خدا را         . به شوندنمی تابافکارم دیگر به سویم باز
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. ارواح گردیدمی انفجاری از نور و صدایی زیبا در افق پدیدارخواندم می

که شنیدن نام خدا برایشان بسیار ، مانند آنگریختندمیا ترس نجا بسرگردان آ

بود ولی در عین حال لذت آور تأسفآنها برایم العمل عکسدردآور بود. دیدن 

 دیدم خدا معذرت خواهی مرا قبول کرده است. بخش بود و خوشحال بودم که می

ا بود که یافت. این نور چنان زیبنوری که در افق بود به سمت من گسترش می

ها کلمات توان توصیف آن را ندارند و مانند خورشیدی با عظمت از پشت کوه

و هر نقطه و گوشه درونم را  شد می. گرمی عشق به درون من سرازیر آمدمی باال

انداز آن سرزمین نیز  نمود. با گسترش نور، چشم و آن را دوباره نو می کرد میپر 

. دیدم که قسمتی از کوهستان باز شده و چندین آبشار زیبا از بین کردمیتغییر 

آن فوران کرد. ابرهای تاریکی که آسمان را پر کرده بودند با سرعت زیاد به 

عقب رفتند و ناپدید شدند و چمنزار و گل در حال پوشاندن زمین بود. درختان 

آمدند مییرون بزرگ و زیبایی در جلوی چشم من یکی بعد از دیگری از زمین ب

و با حیوانات زیبای کنند میآسمان اطراف پرواز و پرندگان را دیدم که در 

ترین و مقدم بگویند. این باشکوهتا به من خیرآیند میدیگری به طرف من 

تصور کنم. خداوند با گرمی و نور خود آنجا توانستم میگرمترین استقبالی بود که 

و آرامشی عمیق من را فرا گرفت. من از شدت شوق و شعف در  کردمیرا پر 

یافت و برای حال گریستن بودم. درخشندگی نور او در آن مکان افزایش می

ببینم نور او بود که در گرمی و  توانستممیمدتی به حدی رسید که تنها چیزی که 

 عشق آن غرق شده بودم. 
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برای همیشه  مخواست میدم. من احساس کردم زمان آن رسیده که به زمین برگر

آنجا بمانم ولی به من گفته شد که زمان تو روی زمین هنوز به پایان نرسیده 

 یادن زیرا چیزهای زیادی است که باید است، برگرد و به درستی زندگی ک

بگیری. ناگهان من در بدنم بودم. چشمانم را باز کردم و بدنم را حس کردم، دیگر 

تنگی نفس و سرفه در من نبود، ولی هنوز کمی گیج و هیچ گونه نشانی از 

مبهوت بودم. به تدریج خود را پیدا کردم و منتظر طلوع خورشید نشستم. این 

کرده بودم. تشعشع صورتی و  زیباترین صبحی بود که در زندگی خود تجربه

، گویی که از میان خورشید تابیدمیرنگ خورشید از افق به صورت من طالیی

عد از پایان حیات زند. این و آگاهی به اینکه ما وطنی داریم که ب بخند میبه من ل

گردیم برایم مییی که باید یاد بگیریم به آن بازهادرسگرفتن  روی زمین و یاد

 بسیار آرامش دهنده بود.  
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 ری گیدونزتجربه شِ

ای شوم و من از بچگی آرزو داشتم که وقتی بزرگ شدم یک ورزشکار حرفه

روزی در مسابقات قهرمانی ورزشی شرکت کنم. پدرم نیز همیشه برای تعقیب 

دانم چرا ولی . نمیکردمیو از من پشتیبانی داد میاین آرزویم به من دلگرمی 

دریغ او را از  های بی هنگامی که پدرم مادر خود را از دست داد، من نیز پشتیبانی

م در اثر سرطان تحمل کرده بود مادربزرگدست دادم. شاید دیدن دردهایی که 

که بود، زندگی خانوادگی ما بعد از  هرچهبرای پدرم خیلی سخت بود. علت 

م رو به افول گذاشت و چند ماه بیشتر طول نکشید که پدر و مادربزرگوفات 

م را که بسیار دوست مادربزرگمادرم از هم طالق گرفتند. من در یک سال هم 

        که بهترین دوست من بود از دست دادم. تمام آرزوها  داشتم و هم پدرم را

و رویاهای من در حال محو شدن بودند و این اتفاقات و طالق پدرم و مادرم 

طول کشید. برای  هاسالبهبود آن  و دردی در روح من ایجاد کرد که الءخ

ی ارزش بودنم، به پرخوری رو فراموشی این درد درونی و احساس تنهایی و بی

رنگ کنم. از درد و اندوه درونیم را محو یا کم ،غذا با لذتِ مخواستمیآوردم. 

بیرون نیز هنوز احساس نیاز به تأیید و محبت دیگران، نیاز به رسیدن به 

نند در من وجود یای ببآرزوهایم، و اینکه دیگران من را یک ورزشکار حرفه

دیدم و به سرعت نیز  من خود را چاق و زشت می ،داشت. با این وجود، از درون

 شروع به اضافه کردن وزن کردم.
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سالگی، با دختری آشنا شدم که او نیز مانند من عاشق پرخوری بود و به  66در 

شوم بخورم بدون اینکه چاق  خواهممی هرچهمن یاد داد که برای اینکه بتوانم 

       ی خوردن مریض گونه خود هاسالگونه من کافی است که استفراغ کنم. این 

 ای اسیر شده بودم که فکر ههرا شروع کردم و چنان در دام این ناهنجاری تغذی

 هرچههرگز بتوانم از چنگ آن رها شوم. آرزوی من این بود که بتوانم کردم نمی

بخورم و در عین حال خوش هیکل و زیبا باشم و مورد توجه خواهم می

بگیرم، و در آن صورت کامالً خوشحال و سعادتمند خواهم  پسرهای جذاب قرار

ام آشنا شدم. او خوش صورت و خوش سالگی من با همسر آینده 67در  بود.

او تبدیل  آلایدهسال بعدی زندگیم را صرف این کردم که به  64هیکل بود. من 

ساله بودم که شوهرم به  26شوم، بدون اینکه او در این زمینه به من کمکی کند. 

یک پایگاه نظامی آمریکا در آلمان منتقل شد. من در آنجا به وزنه برداری روی 

آوردم و اولین بچه خود را به دنیا آوردم. متأسفانه عادت پرخوری من بعد از 

 یز به من آخرین اخطار خود را داد کهن شوهرم نمادر شدن نیز ادامه یافت و اکنو

اگر ظرف سه ماه این وضع را درست نکنم من را ترک خواهد کرد. به زودی من 

 خود را در شرایط بدتری یافتم، در حال طالق از شوهرم و حامله با فرزند دومم.

من تصمیم گرفتم در همان حال حاملگی به آرزوی خود دست یابم. ولی اشکال 

دست ه های خود، بلکه برای باینجا بود که من این کار را نه برای خود و ارزش

. من چنان محتاج محبت و توجه دیگران بودم دادممیآوردن تأیید دیگران انجام 

گفتند بپر میانجام دهم. اگر دیگران به من  هاکه حاضر بودم هر کاری را برای آن



29 

 

 های دیگران ی خود در جوابهاسؤالمن به دنبال پاسخ  پرسیدم چقدر؟باال، می

گشتم، بدون اینکه آنها را در خود بجویم. به من گفتند که تنها راه رسیدن به می

اندامی موزون و زیبا استفاده از داروها و استروئید است. من هم آن را باور کردم 

تر و بزرگتر ها چاقاستفاده از آن که متوجه واقعیت باشم، و در نتیجۀبدون این

ل باشم. اکنون هیکای و خوشمن این بود که ترکه شدم، در حالی که همه آرزوی

برای جلوگیری از پرخوری خودم، به ماده مخدر متافتامین روی آوردم. من از 

دیدم، نه از نگاه خودم. من به متافتامین نگاه دیگران، خود و دنیا را می درونِ

معتاد شدم و تقریباً به طور کامل غذا خوردن را متوقف کردم. ولی هنوز هر وقت 

دیدم در حالی که در حقیقت بسیار الغر این زن چاق را می مکرد میبه آینه نگاه 

انند بودم. مادرم من را بعد از سه ماه دید و شروع به گریه کردن کرد و گفت من م

 . من حرف او را باور نکردم و از دستش عصبانی هم شدم.امشدهیک اسکلت 

وگاس رفتم و توانستم یک کار ه من برای زندگی کردن به شهر السباالخر

وان مدل پیدا کنم، ولی به سرعت آن را نیز از دست دادم. از درون نکوچک به ع

ی جای خود را به تاریکی کامالً تهی و تنها شده بودم و شور و شوق من به زندگ

توانم از شر آن خالص شوم. فرزندان  یهرگز نم مکردمیعمیقی داد که احساس 

گذرد. هر چیز کوچکی در زندگی باالتر از  توانستند بفهمند چه بر من می من نمی

. معنای این دنیا چیست؟ مکرد میطاقت من شده بود. دیگر همواره آرزوی مرگ 

از زندگی متنفر شده بودم و  ؟آیا خوشی واقعی وجود داردچرا ما اینجا هستیم، 

مردم همه در کمین یکدیگر هستند. اینها گفتگوی دائمی درون من  مکردمیفکر 
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هیچ کس دیگری را، حتی صدای توانستم نمیبودند. من به جایی رسیدم که دیگر 

های پنجره م. همیشهشد میدختر خود را تحمل کنم و به ندرت از خانه خارج 

ای به زندگی های آن کشیده بودند و دیگر هیچ عالقهخانه بسته و تمام پرده

کردن نداشتم. به تدریج اتفاقات عجیبی برای من شروع به رخ دادن کردند. هرگاه 

کرد به کجا نمیم، و فرقی هم شدمیبرای چیزهای ضروری از خانه خارج 

جای دیگر، کس یا کسانی به ، سوپرمارکت یا پمپ بنزین یا بانک یا هر روممی

گفتند که خدا به آنها گفته که با من صحبت کنند. این اتفاق سمت من آمده و می

و در نتیجه اکنون بیش از  امشدهدر تکرار شد که فکر کردم شاید دیوانه ق آن

 که جان من را بگیرد. مخواست میپیش از خدا 

درگذشتگان کردم. دوست نزدیکی مدت زیادی نگذشت که شروع به دیدن ارواح 

اده روی در استفاده از مواد داشتم به نام اسکات که یک سال پیش در اثر زی

و به من التماس  آمد میدرگذشته بود. روح اسکات هر روز به مالقات من مخدر 

ت که اشتباهی را که او مرتکب شده مرتکب نشوم. او توجه من را به سم کرد می

های زیادی درون که ارزشگفت میو به من  کرد میعشق و زیبایی درونم جلب 

گری به یبه بقیه بدهم. مدت کوتاهی بعد روح دتوانم میمن وجود دارد که 

گفت مالقات من آمد و همان حکمت را با زبان دیگری به من عرضه کرد. او می

      حتی تسلیم شوم. او به این راتوانم نمیدر دنیا هستم و که من برای هدفی 

گفت که او زمانی در دنیا موجودی قوی و نافذ بوده، ولی او نیز مغلوب افکار می

هنرپیشه بسیار معروف و  ت. این روح، روح مریلین مونرومخرب خود شده اس
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سالگی در اوج شهرت و ثروت  11در سن  6912زیبای هالیوود بود که در سال 

 خودکشی کرد.

ی من را باور نکنید و بگویید چگونه چنین چیزی هاحرفممکن است که شما 

گونه که هست  ممکن است، ولی من حقیقت آن چیزی را که اتفاق افتاده همان

. حضور روح او در چند هفته قبل از تجربه نزدیک به مرگ من کنممیبازگو 

نبود کجا و در چه م دیدم. مهآنچنان زیاد شده بود که من او را در هر ساعت می

گفت که زندگی  گفت. او می و به مالقات من آمده و با من سخن میحالی باشم، ا

گفت که او نیز از درون من به نوعی شباهت زیادی به زندگی او دارد. او می

ه است. کرد می وس عشق و ارزش و مقبولیت را جستجچشم و نظر دیگران احسا

ثروتمند و مقتدر، و برای کسب موقعیت،  او نیز تاریکی محاصره شدن با افراد

یی که از زندگی خود هادرساو  قرار گرفتن را تجربه کرده است. مورد استفاده

گفت که تنها راه نجات عشق گذاشت. او مییاد گرفته بود را با من در میان می

گفت که به عشق درون خود دست بیاویز و هرگز آن را فراموش نکن، و می است

گفت نگذار آنچه برای او ست. او میا هاانسانتنها راه بقا و تنها پاسخ  زیرا عشق

اتفاق افتاده برای من نیز اتفاق بیافتد، زیرا من هنوز فرصت دارم. او همچنین 

 گفت که مرد واقعی مورد عالقه او در زندگی جو دیماگیو بوده است.

وگاس با او در الس یکی از مردان با نفوذی که 6997ژانویه سال  21در یکشنبه 

آشنا شده بودم من را به آپارتمان مجلل خود دعوت کرد. وقتی وارد شدم او در 

را برایم باز کرد و بعد از اینکه نشستم برای مدتی طوالنی به چشمان من خیره 
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 توانممیمن همه چیز را  ،بود. او سپس گفت: شریناراحت کننده شد که برایم 

قدر جهان و مردم را دوست داری و برای بقیه دل در چشمانت ببینم، اینکه چ

چه کسی هستی،  دانی نمیتو یک دختر ترسیده هستی. تو حتی  انی، ولیسوزمی

دنبال شهرت و ثروت از دنیا هستی، ولی ه نه؟ تو یک ستاره درخشانی. تو بمگر

ندارد تا وقتی که بتوانی سر خود را باال نگاه داشته و بگویی که برای من اهمیتی 

توانی یک ستاره شوی و هیچ وقت  کند، نمی که دنیا راجع به من چگونه فکر می

ولی گویی در م کردمیبه جایی نخواهی رسید. من در چشمان این مرد نگاه 

ها نگریستم. دو هفته بعد پاسخ من به تمام این پند و حکمتچشمان خدا می

 خودکشی بود!

ر کم خوری و استفاده زیاد از مواد مخدر من در اثر افراط د 6997فوریه  61در 

جان خود را از دست دادم. من دیدم که روحم از بدنم خارج شد و خود را از 

لبد فیزیکی رها کرده و از درون تونلی که نوری در انتهای آن بود عبور ادنیای ک

کرد. احساس آزادی من ورای توصیف بود، احساسی که در آن همه چیز با هم 

آزادی، رهایی و یکی بودن با همه هستی. احساسی که تجربه کردم بود، عشق، 

ی این دنیا خبری نبود. ناگهان های منف امل بود. در نور از انرژیسرور و لذتی ک

و بسیار مهربان یافتم. آنها به من آرامش  قدرت پرمن خود را در حضور ارواحی 

. فهمیدم که گروهی از ندکرد میدادند و من را برای آنچه در پیش رو بود آماده 

موریتم یاری کنند. اه من بودند تا من را در انجام مأآن ارواح در زندگی دنیا همر

مه کرد. لعشق آنها کامل و فراگیر بود. آن وقت بود که صدای خدا با فکر من مکا
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زیادی است که  قویترین انرژی و عشق به من گفته شد که هنوز کارهای از درونِ

موریتم ن نابود کردن خود یا تمام کردن مأ. و من بینجام دهمباید روی زمین ا

احساس و تجربه کرده بودم  هرچهروی زمین مختارم. در آن موقع زندگی من و 

سوزاند، بلکه  برایم به نمایش درآمد. این هیزم و آتش جهنم نیست که ما را می

ها و محبتها، قضاوت ما راجع به خودمان است. تجربۀ دوبارۀ تمام انتخاب

اید، خود از دید درون او تمام که کسی را آزردهواردی ها و غیره در آن مدشمنی

 احساس او را حس خواهید کرد.

را تمام موریتم نجا بمانم یا به زمین برگشته و مأبه من این انتخاب داده شد که آ

موریت من روی زمین بسیار بزرگ است و من مورد کنم. به من گفته شد که مأ

ام که این فرصت مجدد برای بازگشت به زمین و اتمام  مت زیادی قرار گرفتهرح

های آینده زندگیم به من نمایش هدفم به من داده شده است. در آن موقع، صحنه

ن دختر شاهزاده به تمام یی بود که در آداده شدند. آن مانند یک فیلم رویا

دهنده رهبر و شفا فته شد که من باید یکرسد. به من گآرزوهای خودش می

م من زنی را دیدم که برای دیگران باشم تا راه را برای آنها هموار کنم. در این فیل

های درون خود را ها و ارزشتا به دیگران کمک کند که توانایی آید میبه زمین 

و روندی که جامعه به  شودمیبیابند. این زن در تلویزیون و نشریات مشهور 

نگرد را تحت تأثیر قرار خواهد داد. او به کشورهای مختلف سفر خواهد  زنان می

کرد تا به آگاهی زنان اضافه کند و به آنها کمک کند تا نور خدا را درون خود 

بیابند. بزرگترین دستاورد من بنیان گذاری مراکز بازپروری و کمک به زنان و 
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های بزرگی درباره من خود را دیدم که در مقابل گروهخواهد بود. ها بچه

 ضررهای مواد مخدر، افراط در کم خوری یا پرخوری، و موارد دیگر صحبت 

 های درون خود را بیابند.  تا توانایی کنم می. و به آنها کمک کنم می

بعد به من نشان داده شد که چرا ما اینجا روی زمین هستیم. ما اینجاییم تا 

زندگی انسانی فیزیکی را تجربه کنیم. در صورتی که اگر به خاطر دین و مذهب 

بود، هر یک از ما امیدوار بودیم که دین ما دین درست باشد. ما اینجا نیستیم که 

اینجاییم تا به یکدیگر برای رشد و  با هم بجنگیم و یکدیگر را از بین ببریم. ما

تعالی در عشق کمک کنیم. به من گفته شد که من اثری ماندگار در دنیا به جای 

خواهم گذاشت که فراموش نخواهد شد. در تمام زندگی به من یاد داده شده بود 

که اگر خطایی از من سر بزند شیطان و شر گناهانم به سراغ من خواهند آمد. در 

جوهرۀ حقیقی  وگرنهن گفته شد که گناه و شیطان ساخته خود ماست. آنجا به م

ما خداست و ما مخلوق الهی یزدان هستیم و خدا درون همه ماست. خدا به 

ای که  . بزرگترین هدیهکند میم تجربه کنی میهمراه ما تمام آنچه را که ما تجربه 

گونه که  خودمان، آنبه ما داده شده اختیار و آزادی در به وجود آوردن واقعیت 

 خواهیم است تا بزرگترین و واالترین تبلور خود را تجربه کنیم.  می

واضح است که من برگشت به زمین را انتخاب کردم. آخرین چیزی که به یاد 

دارم این است که روح من شروع به نزول به سمت بدنم کرد. به من گفته شد: 

جود خود آزادانه به دیگران بدهند باید به مردم کمک کنی تا بفهمند باید از و
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بدون اینکه توقع و انتظاری داشته باشند و تنها چیزی که حقیقت دارد عشق 

 است.

لیت تمام اعمالم را به گردن گشتم با وجود دردناک بودن آن مسئووقتی باز

که آنچه خدا به من قول داده بود بالفاصله اتفاق م کردمیگرفتم. من واقعاً فکر 

ی هاحرفگونه نبود. کسانی که در زندگی اطراف من بودند  اد ولی اینخواهد افت

. همه من را امشدهند دیوانه کرد میخندیدند و فکر  میفهمیدند و به آن  من را  نمی

نقطه مقابل آن چیزی بود  مکرد میترک کردند و کامالً تنها شدم. آنچه من تجربه 

که به من نشان داده شده بود. بیماری کم خوری من بهبود یافت ولی بیش از حد 

کیلو رسیدم و به عالوه تمام  76کیلو به   06ماه از وزن  2چاق شدم و ظرف 

      خانمان شده و در کنار خیابان زندگی  موهایم را نیز از دست دادم. باالخره من بی

با من سر و کار داشته  خواست میزیرا از فامیل و خانواده نیز کسی ن مکردمی

  باشد.

 من از شرایطی که در بیرون و احساسی که در درون داشتم راضی نبودم. این

     تی عطا شده بود که هیچ کسی یا چیزی ناک بود ولی به من موهبدبسیار در

م کرد می وجود شرایط دشوار زندگیم، احساس توانست آن را از من بگیرد. با نمی

 1عرفانی متعددی داشتم. به عنوان مثال  یهاتجربهآوازم و با نوای هستی هم

    هفته بعد از بهبودیم یک بار که در جاده بیابانی در حال رانندگی به طرف 

وگاس بودم گم شدم. بعد از مدت بسیار زیادی سرگردانی، بنزین و پولم الس

نیز بودم. باالخره به یک  أصلمستخسته و گرسنه و  بینهایتتمام شده و  هردو
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پمپ بنزین قدیمی در میان بیابان رسیدم. در آنجا دو مرد مسن روی یک نیمکت 

راه خودم  توانم نمینشسته بودند. وقتی پیاده شدم شروع به گریه کردم و گفتم که 

خسته و بدون پول و بنزین وگاس پیدا کنم و گرسنه و را برای برگشت به الس

ره شد و گفت: من باید پیغامی را به . یکی از آن مردان به چشمان من خیهستم

تو بدهم. پیغام این است که داستان خود را برای دیگران بازگو کن. آن را به 

ای همیشگی باش و  ولی برای دیگران نمونه ،نرمی بگو و بر کسی تحمیل نکن

خواهد کرد. من با شنیدن حرف او به شدت گریستم. دنیا هرگز تو را فراموش ن

همم. گاهی ارواحی با من حرف افتد بفتمام آنچه را که بر من اتفاق میدانستم نمی

ند و به من در مورد کارهای بزرگی که در آینده انجام خواهم داد صحبت زدمی

خود که من به افراد زیادی کمک خواهم کرد تا گفتند میند و به من کردمی

 شان را بیابند. حقیقی

  باالخره من فهمیدم که اگر بخواهم شرایطم بهبود یابد، باید به انکار، از امروز 

ایان دهم.    به فردا افکندن، و دیگران و شرایط را مقصر وضع خودم دانستن پ

. به من گرفتممیدست ه و کنترل زندگی خود را ب مخواستمیبر بایستمی

 داده شده بود و برای تحقق آن نیاز بود که به خودم تعهدبها گران ای هدیه

وقت آن شده بود که برنامه جدیدی برای زندگیم بریزم. دیدگاه ما آن دادم می

از  بایست میباعث رشد و تعالی ما و یا وقف آن گردد.  تواند میچیزی است که 

انداختم. دنیایی بزرگ و پر م و نگاهی از نزدیک به خود میشدمیخواب بیدار 

از شادی در انتظار من بود و دیگر زمان آن شده بود که شروع به زندگی کردن و 
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لذت بردن از آن کنم. من شروع کردم که به تمام مشکالتم به عنوان یک چالش و 

میدان مبارزه و فرصتی برای رشد و یادگیری نگاه کنم و نه چیزی منفی. انگیزه 

و  یعنی تغییر و رفتن به جاهای جدیدآفریند و حرکت کت میبه دنبال خود حر

 راکد نبودن.

مبارزه واقعی من این بود که بر روی هدفم ثابت و استوار بمانم. شروع کردم که 

 تصمیماتم را بر اساس رشد و تعالی خودم بگیرم و نه از روی ترس و یا نیاز. من

نچه برای من اتفاق افتاده بود د آ، نیازی به یک معجزه ماننفهمیدم که برای تغییر

و تصمیم به اینکه به خودتان اعتماد کنید، و  نیست. آنچه نیاز است مقداری باور

ایم که از نظر روحی، فکری،  تعهد به سعی در تغییر یافتن است. ما طراحی شده

یر چیز بدی است، یگونه اعتقاد دارید که تغ احساس و فیزیکی رشد کنیم. اگر این

د. به یاد داشته باشید، اگر همان کارهای کنی میقت آینده خود را مسموم در حقی

 همیشگی را ادامه دهید، همان نتایج قبلی را خواهید گرفت. 

زحمت بسیار زیادی کشیدم تا بتوانم خودم را از درون قبول کرده و دوست 

عنوان یک داشته باشم. اصالً چیز راحتی نبود، باید عیوب و اشتباهات خود را به 

های خود و امکان خود را  انسان بپذیرید، ولی در عین حال تمام ارزش و توانایی

گفتم که بر مشکالتم یا هر چالش دیگر در برای بهبود ببینید. من مرتباً به خود می

زندگی پیروز خواهم شد. رویای حقیقی من این است که برای زنان یک الگو و 

مک کنم تا دریابند هر چیزی در هر سنی ممکن نمونه باشم به زنان و کودکان ک

است، اگر آن را در اعماق قلبتان داشته باشید و خود را باور کنید. وقتی که شما 
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خود به سراغتان  ،آمادگی الزم را در خود ایجاد کنید، استاد و شرایط الزم

 د آمد.نخواه

  12گذرد. من ده پنج سال و نیم میاز زمانی که آن تجربه برای من اتفاق افتا

کامالً طبیعی )بدون  سازیِو برای اولین بار در مسابقات بدن ام کردهکیلو وزن کم 

من  2444ال ها( شرکت کردم و در آن اول شدم. در س استفاده از مواد و هورمون

 سازی طبیعی زنان مقام اول را کسب کردم.در مسابقات جهانی بدن

های آن، همیشه نظر از هزینه که در تمام شرایط و صرف گرفتم یادباالخره 

شته باشم و اجازه دهم که قلبم های واالی خود ایمان داخودم باشم، به توانایی

      کسانی را دور خود جمع کنم که  گرفتم یادرا در تمام شرایط هدایت کند. من 

برای دیگران مدل و از دایره راحتی و رکود خود پا بیرون نهاده تا خواهند می

به تازگی  نمونه باشند و جهانی پر از امکان و عشق را به وجود بیاورند. من

سازی زنان شروع  مرکز بازپروی و دوباره جوان باز کردنپروژه خود را برای 

سازی و آمادگی جسمانی به همراه تفریح و  کردم که در آن تمام سطوح بدن

 .شود میهای مختلف جسمی و روحی ارائه  چالش

تمام آنچه بر من اتفاق افتاد علتی داشته است. باید من تمام این فهمم میاکنون 

تا بتوانم این  مکرد مییافتم و رشد ، و سپس ترمیم میمکردمیدردها را تحمل 

پیغام را به همه بدهم. من اینجا نیستم که مردم را متقاعد کنم که داستان زندگی و 

ن اینجا هستم که به آنها بگویم امید وجود دارد و آنها را پیغام من را باور کنند، م

 شماری که درونشان است گردانم.های بی ها و توانایی متوجه فرصت
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ای به درون قلب خود بنگرید و دریابید  که برای چند لحظهخواهم میمن از شما 

ای چگونه نمونه خواهیدمیکه همه ما در مراحل مختلفی از رشد هستیم. شما 

برای دیگران باشید؟ اگر امروز قرار باشد که دنیا را ترک کنید، آیا به آنچه که 

 ؟دای رسیدهاید خواستهمی
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 یتجربه دریل دِ

طول کشید تا بتوانم با تجربه نزدیک به مرگم که هم به طور  هاسالبرای من 

 7تاریخ گر کنار بیایم و آن را هضم کنم. نشدنی ترسناک بود و هم روشن اموشفر

بود و به یاد دارم که شب بعد از آخرین امتحان سال آخر  6991ی سال ماه مِ

های کالج  ها و امتحان که تمام استرس و دغدغه درس شد میکالج من بود. باورم ن

  را  ام کردهام و به زودی مدرکی که برایش این قدر تالش  را پشت سر گذاشته

اجاره تا از دوستان کالجم در یک خانه که با هم  گیرم. آن روزها من با چندمی

ت یم. من از بیرون آمده و وارد خانه شدم. دوستم برِکرد میکرده بودیم زندگی 

آمد گفت. برت کوتاه قد بود و موهای مشکی بلند و  خانه بود و به من خوش

سبیل و یک دماغ بزرگ داشت و چشمانش مانند حشرات بود. با اینکه به نظر 

ها مهارت مولی همیشه در ارتباط برقرار کردن با خانآمد میمن برت زشت 

من که  گشت، برعکسِرفت با کسی به خانه باز میداشت و هر وقت بیرون می

بدی داشت. او خیلی های جنبه. ولی شخصیت برت گشتممیا برهمیشه تنه

خودخواه و نژادپرست بود و تقریباً در کالج هم با تقلب و زرنگی خودش را باال 

ها احترامی را گذرانده بود. او برای دیگران به خصوص خانم هاکشیده و درس

و خوش  قائل نبود. ولی با این حال به هر علتی که بود با من همیشه خوب

 برخورد بود.

زیاد او را  توانستم نمیبود، ولی من گی هخواریمِهای بد برت یکی از عادت

این عادت را از خانواده خود گرفته دانستم میمقصر بدانم زیرا تا آنجایی که من 



06 

 

ها و بود که عادت الکلی بودن در آنها رایج بود. مشکل من در ارتباط با زن

خودم این بود که من مانند برت و بقیه دوستانم به اندازه تفریحات دیگر به نظر 

رفتیم مثل آنان شلوغ و پر از بزم و حال و وقتی بیرون میم کردمیکافی مست ن

نبودم. آن شب تصمیم گرفتم که استثناء قائل شوم و چندین جام از مشروبات 

الکلی قوی و مختلف را باال کشیدم. یادم نیست دقیقاً چه مشروباتی بودند. ولی 

 تحمل بود. غیرقابلبه یاد دارم که طعم آنها افتضاح و 

به یاد ندارم که در کلوپی که رفته بودم چه اتفاقی  من به خاطر الکل زیاد درست 

افتاد ولی به یاد دارم که برای برگشت به خانه سوار ماشین تویوتای برت شدیم. 

داد و این بو حال من  یادم است که ماشینش بوی نم و رطوبت مانده و کثیفی می

 74رت با سرعت زد. ولی از پیاده بازگشتن بهتر بود. به یاد دارم که ب را به هم می

راند. با می کیلومتر بود 16کیلومتر در یک خیابان فرعی که حد سرعت در آن 

رود و به او تذکر دادم. او در جواب من میاینکه من مست بودم فهمیدم که تند 

اش را تمام کند یک جفت  ولی قبل از اینکه بتواند جملهگفت میداشت چیزی 

 .آید میچراغ ماشین را دیدم که از روبرو مستقیم و با سرعت به طرف ما 

همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد، ولی با این حال مثل این بود که من یک فیلم را 

ها را به یاد ندارم ولی دیدم. من خود تصادف و برخورد ماشین با دور آهسته می

شین به بیرون پرتاب شدم و روی زمین کف خیابان فرود به یاد دارم که از ما

بقیه بدنم را احساس  توانستم نمیآمدم و سر من به شدت به زمین برخورد کرد. 

که اوضاعم خیلی خراب است. من مرتب به هوش آمده و از  فهمیدم میکنم ولی 
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مرده  شنیدم که گفت: او در یک زمان صدای یک افسر پلیس را رفتم.هوش می

دانستم که منظورش دوستم برت است. بعداً فهمیدم که راننده وانتی که است و می

با او تصادف کرده بودیم نیز درگذشته بود. به یاد دارم که در یک آمبوالنس بودم 

گفت: باید مقاومت کنی فقط مقاومت کن. و بعد از مدتی من را  و کسی به من می

گفت: ما دکتری باالی سرم بود و می روی یک تخت در بیمارستان قرار دادند و

 .دهیممیداریم او را از دست 

من صدای وزوزی غرش مانند را شنیدم و ناگهان خودم را در خارج و باالی 

 بدنم که به شدت مجروح و داغان بود و در حال نگاه کردن به آن یافتم، در 

این صحنه من ر کردم: دکترها سعی در احیاء آن داشتند. پیش خودم فککه  حالی

من احساس  اندازد!های اضطراری میش مراقبتتلویزیونی بخ را یاد سریال

    دیدند و و چشمانم همه چیز را سه بعدی میم کردمیآزادی و راحتی کامل 

در اتاق آزادانه به هر جا که  توانستممیافکار مردم را بشنوم. من  توانستممی

بخواهم حرکت کنم بدون اینکه واقعاً نیاز به هیچ سعی و تالشی داشته باشم. 

کافی بود که به رفتن به یک نقطه فکر کنم تا آناً آنجا باشم. برایم مشکل است که 

 زنده بودن در این حال را توصیف کنم ولی به طور خالصه کافیست بگویم که 

ام بودم بسیار احساس زنده بودن بیشتری  وقتی که در جسم مادیدر مقایسه با 

 .مکرد می

بروم، خواهم میحتی به هر کجا که به را توانم میبه محض اینکه متوجه شدم که 

ای  که از اتاق خارج شوم. گویی بدنم که روی تخت بود برایم ذره مخواستمی
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داشته باشم صدایی مانند اهمیت نداشت. ولی قبل از اینکه فرصت هیچ حرکتی را 

     رنگ به من نزدیک ای تیرهصدای حرکت سریع باد شنیدم و دیدم که توده

من بالفاصله به درون این توده پرتاب شد. در ابتدا پیش  و بدن روحیِ شودمی

چیزی است که نیاز دارم تا  ردم که شاید ورود به این حجم سیاهخودم فکر ک

بتوانم از این اتاق بیمارستان خارج شوم. ولی این توده روح من را در خود قبضه 

 ز در آن حضور دارند.د و احساس کردم که کسان دیگری نیکر

رنگ یا سرعت حرکت من در آن ر که از سرعت حرکت این توده سیاهطو همان

ها را صداهای ضجه مانندی مانند صدای غرغر خوک توانستممی، شدمیکاسته 

هایی را شنیدم که بیشتر احساس ترس و دلهره بشنوم. سپس صدای گریه و جیغ

شنیده تا به حال که  آنچه هرحزن و اندوه. این فریادها بسیار از در آنها بود تا 

روی زمین آورتر بود. هنگامی که تونل به انتها رسید برت را دیدم که بودم دلهره

که یک موجود بسیار زشت و مخوف که نیمه انسان و  دراز کشیده بود در حالی

ه زشتی و ترسناکی چهر توانم نمینیمه هیوال بود در حال شکنجه او بود. من حتی 

رسد سر و صورت ترین چیزی که به ذهنم میاین موجود را توصیف کنم. نزدیک

متوجه  هردورت و آن جانور بزرگ شده یک موش روی بدن یک انسان است. ب

 در حالی ،کنم میکمکم کن، خواهش ن در آنجا شدند. برت فریاد کشید: حضور م

خندید. خنده او بسیار زشت و خبیثانه بود و  و می کرد میکه جانور به من نگاه 

 ریخت، با اینکه در حقیقت درونی نداشتم. درون من را به هم می
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شکنجه شدن بودند و جانوران و موجودات افراد دیگری نیز در آنجا در حال 

مخوف دیگری نیز در آنجا حضور داشتند. ولی به هر علتی که بود هیچ یک از 

آنها هنوز به سمت من نیامده بود. مانند این بود که من تنها یک ناظر در سایه 

کشیدم که  جهنم بودم. ولی من هیچ سپر فکری در برابر آنها نداشتم و فریاد می

را درآوردند. بدن برت به نظر برت کمک کند. دو جانور لباس برت  کسی به

های سوختگی که زخمدنیا بود، با این فرق خیلی شبیه به بدن یک انسان در 

: مسیح، کردمی ن او بود. او مرتب خواهششدید زیادی در تمام سطح بد

که یکی از آن جانوران او را در جای خود  در حالی مسیح،کنم میخواهش 

و  کرد میت به من نگاه . برکرد میمحکم نگاه داشته بود و دیگری به او تجاوز 

که چرا کمکش  کردمیکه پیش خودش فکر دانم می، گفتنمیگرچه چیزی 

 کنم.نمی

کمکت کنم. آنگاه برای اولین بار از وقتی  توانستم میکاش من به او گفتم که ای

ای هیچ صدایی از دهان برت خارج  که وارد آنجا شده بودم برای دو سه دقیقه

دادن که اتفاق بد و ترسناکی در شرف رخ دانستیم میی ما به نوعی هردونشد. 

که قرار بود رخ بدهد بود. من صدای  یاست و این انتظار خود به بدی اتفاق

ند. موجودات آدم شدیمها را دوباره شنیدم که به تدریج نزدیکتر غرغر خوک

نمای بیشتری به آنجا نزدیک شدند. این موجودات نیز بسیار ترسناک بودند ولی 

نه به ترسناکی و زشتی آن جانوران قبلی، ولی رفتار آنها بدتر از آن جانوران بود. 

آنها برت را برداشته و به سمت یک دیوار که عالمت صلیب قرمزی روی آن بود 
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، یکی کشیدمیور که او فریاد همان ط آن عالمت انداختند.بردند و او را جلوی 

ولی زد میش دبجنگد و مشت و لگ کرد میاز مردان روی او تف کرد. برت سعی 

که  دیدممی وشنیدم میکه آنها او را به دیوار محکم بستند.  چیزی طول نکشد

   . من شوندمی بزرگی یکی بعد از دیگری به بدن برت فرو کردههای میخ

)شاید با  کنند میمستقیماً ببینم که آنها چطور هر میخ را وارد بدن او توانستم نمی

خراش و دل آشوب کن او . ولی فریادهای گوشدیدمنمی( و خونی هم پاتیتله

 .شنیدممی را

ناگهان یکی از آن مردان به طرف من حمله کرد. ولی بالفاصله یک زن پدیدار 

آن مرد را متوقف کرد. من  ،دستش به عالمت توقفشد و تنها با نگاه داشتن 

پیش در سرای افراد در حال  هاسالفهمیدم که او یک زن به نام امیلی است که 

احتضار و سالمند در شیکاگو از او مراقبت کرده بودم. من آن قدری که به 

و گاهی کشید میزیرا او خیلی داد  مکردمیبه او توجه ن مکردمیدیگران توجه 

. وقتی او مرد، کرد میرا بدهیم با ما دعوا هایش قرصیم به او خواستمیوقتی 

هیچ یک از افراد فامیلش برای تدفین و مراسم سوگواری او نیامدند، من هم 

    خودم شخصاً ترتیب کارها و ترتیب کفن و دفن او را دادم. گرچه من او را 

زیباتر به  تر و او در اینجا خیلی جوانهمان امیلی است، دانستم میو  شناختم می

. من از او توانند به تو آسیبی بزنند نگران نباش. اینها نمی . او گفت:رسیدمینظر 

. ولی او به من تواندنمی خواستم که به برت هم کمک کند، ولی او گفت که

 های برت فقط برای مدت کوتاهی ادامه خواهند داشت. اطمینان داد که شکنجه
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دانستم که این خوشبختانه ناگهان من خود را دوباره در آن توده سیاه یافتم و می

که درک آن  مکرد می. من چنان احساس عشقی کند میدفعه امیلی من را هدایت 

 کنم  میدانستم که حتی از نور هم سریعتر حرکت ممکن است. میغیر هاآدمبرای 

برای همیشه در آن حال باقی بمانم. امیلی به من گفت که من  مخواستمیولی 

برای او خیلی مهم هستم و او منتظر من خواهد بود تا روزی که موعد بازگشت 

من فرا برسد. قبل از اینکه بتوانم از امیلی بپرسم منظورش چیست صدایی را 

سمت  ما او را داریم. روح من شروع به حرکت به ،: برگشتگفتمی شنیدم که

این صداها کرده و از توده سیاهی که در آن بودم دور شدم. آخرین چیزی که به 

یاد دارم این است که دوباره بدنم را روی تخت بیمارستان از باالی سقف اتاق 

 .آورم می، ولی وارد شدن به بدنم را درست به یاد ندیدممی

بردم. چرا  سر می بعد من همواره در حالت گیجی از تجربه خود بهبرای دو سال 

انگیزی را تجربه کرده که من چنان ترس و وحشتی و بعد چنان عشق شگفت

بودم! باالخره چه بالیی بر سر برت آمد؟ چرا هنوز موعد من نبود؟ آیا امیلی 

فرشته نگهبان من است؟ آیا این واقعاً یک تجربه نزدیک به مرگ بود یا اینکه در 

توهم شده بودم؟ من باالخره به این نتیجه  اثر نرسیدن اکسیژن به مغزم دچار

یک توهم باشد، گرچه بعضی توانست نمیرسیدم که این تجربه به هیچ وجه 

اند من را متقاعد کنند که توهم بوده است. همچنین  و دانشمندها سعی کرده دکترها

به این نتیجه رسیدم که علت اینکه موعد من نبوده این است که هنوز کارهای 

چند آن کارها  وی زمین برای من هست که باید آنها را انجام دهم. هردیگری ر
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به نظر من مهم نیایند ولی ممکن است برای یک نفر دیگر بسیار ارزشمند باشد. 

طور که من هیچ وقت آنچه برای امیلی انجام داده بودم را چیز مهمی به  همان

 که چقدر اهمیت داشته است. فهمیدم میده بودم ولی اکنون حساب نیاور

ماه حال من  0بهبود جراحات من از دید دکترها در حد یک معجزه بود. ظرف 

نشانی از مشکل مغزی هم در من باقی کامالً به وضع عادی بازگشت و هیچ 

نماند. اکنون من ارزش چیزهای کوچک زندگی که بسیاری آنها را پیش پا افتاده 

 اینکه بتوانم وزنه بلند کنم. کیت بازی، فوتبال،س: ادانممی راآورند میبه حساب 

برای یکی از دوستانم تعریف یک سال بعد از این اتفاق من برای اولین بار آن را 

. او لرزیدمی او از ترسگفتم میام را  که وقتی جزئیات تجربه دیدممیکردم. 

عشقی که  در راجع به آن آرام هستی؟ گفتم:و این قترسی نمیچطور تو  :گفت

تر از ترس و وحشتی بود که دیدم. او من تجربه کردم بسیار قویتر و با معنی

 داشتم تصمیم گرفتم بازگردم. یکه چطور اگر انتخابفهمید نمی

 ک به مرگ یدبه نززیاد دیگری که تجر دداشتن اینترنت، من با افرا از لطف

. گرچه هیچ یک را ندیدم که تجربه منفی و جهنمی مانند من امشدهآشنا اند داشته

اند داشتهرا دیده باشند، ولی دو سه نفری را مالقات کردم که سعی در خودکشی 

 که آنها به مکانی ترسناک، سرد، تاریک، کامالً تهی و تنهااند گفتهو به من 

ک توسط یکی از . بسیاری دیگر مانند من بعد از یک تجربه موقتی ترسنااندرفته

. من اندبسیار خوشایند هدایت شده ای تجربهاقوام یا عزیزان درگذشته به سوی 

بعد از تونل به شهر یا مکانی اند توانستهزیرا بسیاری  کنم میکمی احساس ضرر 
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که بازگردند. بسیاری از افراد ا گفته شده هبسیار نورانی بروند و سپس به آن

 . اندشده خیلی مذهبیشان تجربهخالف من بعد از بر

ام درگذشتهیه خانواده ی هستم که دوباره پیش امیلی یا بقمن چشم به راه روز

سال دیگر باشد سعی  64بازگردم، ولی تا آن روز که شاید فردا یا هفته دیگر یا 

   به بهترین نحو زندگی کنم. کنم می
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 نجی فنیمورتجربه اَ

در بچگی دچار اذیت و آزار فراوان شده بود. هنگامی که او یک کودک خردسال 

را ترک کرده و از منزل رفته بود. اکنون او که ها بچهبود مادر او پدرش و بقیه 

. اگر کرد میخود یک کودک بود باید از برادر و خواهرهای کوچکترش مراقبت 

ختلف فیزیکی و جنسی نیز اضافه م هایاذیتآزار و  ،این کافی نبود، به همه اینها

و تهی بودن عمیقی به انجی دادند که در ارزشی بیشد. تمامی اینها احساس 

سنین باالتر و حتی بعد از ازدواج و مادر شدن او نیز از بین نرفتند. تا باالخره 

با خوردن قرص دست به  6996انجی در اثر ناراحتی و افسردگی شدید در سال 

از آن کرد میخودکشی، انجی را از درد رهایی که سعی  خودکشی زد. ولی

بگریزد رها نکرد. او به سرایی تاریک و تنها و افسرده رفت که درد ماندن در 

بود. ولی به طور  تر سختآنجا به مراتب از دردی که در زندگی تجربه کرده بود 

شده به زندگی بازگشت،  شی متفاوت به خود و ایمانی تجدیدآسایی با نگرمعجزه

. او در کتاب خود به نام دیدمی که خود را فرزند خدا و تحت اراده او در حالی

: من در حال حرکت به سطح دیگری بودم و گویدمی )ماورای تاریکی( چنین

که شنیدم می. در این حال صدای وزوزی شوممی از بدنم جدا مکردمیاحساس 

. متوجه شدمی دریج به صدای یک سوت تبدیلو به تدر حال بلندتر شدن بود 

شدم که در پیش روی من صفحه بزرگی گسترده شد و بر روی آن زندگی من از 

زمان بچگی تا موقعی که روی صندلی در حال مردن بودم به صورت سه بعدی به 

و از تمام دیدم میمختلف های زاویهاز نمایش درآمد. من هر عمل خود را 
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که چگونه عمل من روی هر کردم می. من دقیقاً حس کردممی جهات آن را درک

و چه احساسی در او به وجود ماس یا ارتباطی داشته اثر گذاشته کسی که با من ت

گذشتند میسریعتر ها صحنه، شدمیبه آخر زندگیم نزدیکتر  هرچهآورده است. 

 کردم.من تمام آنها را کامالً جذب میحال  ولی با این

ور زندگی من متوقف شد و من خود را در تاریکی عمیقی یافتم که در ناگهان مر

تمام جهات ادامه داشت و انتهایی در آن نبود. آن تنها یک تاریکی نبود، بلکه 

  کی عمیقی در آنجا بود تهی بودن و نبود نور و کامالً فراگیر بود. با اینکه تاری

ان بودند. پیش خود فکر ببینم. در سمت راست من گروهی از جوانتوانستم می

 شدمیم. صدای فکر من در آنجا منعکس کردم که ما باید خودکشی کرده باش

ولی من مطمئن نبودم که آیا کسی آن را شنید یا نه. تا برگشتم در کنار خود 

مردی را دیدم که به کندی و سردی نگاهی به من انداخت و سپس به جلو نگاه 

افسرده خود ادامه داد. در نگاه او هیچ اثری از و هدف بیکرد و به راه رفتن 

احساس و گرمی و هوشمندی نبود. او و تمام کسانی که در تاریکی آنجا معلق 

. سپس به دختر جوانی بردندمی بودند، در بهتی خالی و بدون اندیشه به سر

خود هدف بیاز کنار من عبور کرده و به مسیر تفاوت بیبرخورد کردم که او نیز 

امه داد. مانند بقیه آنها، نگاه خیره ولی خالی و بدون احساس او به هیچ نقطه اد

از جهنم هستم. ولی اینجا مانند ای مرحلهکه در سطح و دانستم میخاصی نبود. 

پر از آتش نبود. مردان و زنان از سنین مختلف به کردم میجهنمی که فکر 

حس کنم که این تاریکی از عمق م توانستمی. دیدممی استثناء کودکان را در آنجا
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درون آنها منشأ شده و آنها را احاطه کرده است. آنها امکان ارتباط برقرار کردن 

، و تاریکی خود با یکدیگر را داشتند، ولی غرق بودن در دنیای بدبختی و نکبتِ

که آنها را احاطه کرده بود، آنها را از این کار عاجز نموده بود. به مرد مستی 

انگیزی روی زمین  و به طور رقتآمد  میساله  14د کردم که به نظر حدود برخور

نشسته بود. چشمان او مطلقاً از احساس و ادراک خالی بودند. از او هیچ گرمی و 

طور فهمیدم که او  ، حتی احساس ترحم به خود. من اینشد میاحساسی صادر ن

را که آنجا برای دانستن بوده جذب نموده است، و دیگر فکر او متوقف  آنچه هر

 انتظارهدف بیانه و ناامیدشده است. او کامالً از درون خشک شده بود و 

که روح او برای ابدیت در آنجا پوسیده است و من دانستم می. من کشیدمی

 مطمئن بودم که او نیز مرتکب خودکشی شده است.

یی در من رو به فزونی بود. حتی دریافت خشم یا شنیدن احساس کامل تنها

چند ناخوشایند، نوعی از ارتباط است. ولی در این مکان تنها  دشنام از کسی، هر

تحمل  غیرقابلو خالی امکان برقراری هیچ ارتباطی نبود و وحشت تنهایی 

 . نمودمی

توانست میمی در آن بود که ناگهان من صدایی بسیار قدرتمند را شنیدم که خش

       را نابود کند. صدا به من گفت: آیا این همان چیزی است که واقعاً جهانی 

و به تدریج بزرگتر  آمدمیای دور دست و نورانی  خواهی؟ این صدا از نقطهمی

تا به جایی که مانند خورشیدی در پشت قفای تاریکی که ما را احاطه  شدمی

ت. با اینکه درخشندگی آن از خورشید به مراتب بیشتر بود، نه کرده بود قرار گرف
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. او وجودی از جنس دادمی ، بلکه به من آرامش دادنمیتنها چشم من را آزار 

نور بود، نه اینکه تنها از خود نور متشعشع کند یا از درون نورانی باشد، بلکه 

ترین و عاشقانه ترینشکوهجوهره و بُعد بود، زیباترین و بانوری که دارای 

ایی، عشق و خوبی در نور او توان تصور آن را کرد. تمامی زیبای که میجوهره

توانستند این نور  ببینم که کسان دیگری که در آنجا بودند نمی توانستممیبود. من 

؟ آیا خواهیمیرا ببینند. نور به من از طریق فکر گفت: آیا واقعاً همین را 

 توانستم میتوانستی مرتکب شوی؟ من  میکه این بدترین کاری است که دانی نمی

ها حس کنم که او از من خشمگین است، نه تنها به خاطر اینکه تسلیم سختی

شده و خودکشی کرده بودم، بلکه به این علت که خود را از او و هدایت او بریده 

نان سریع ط ما چدگی من خیلی سخت بود. ارتبابودم. من جواب دادم که آخر زن

بود که قبل از اینکه کالم در فکر من کامالً شکل بگیرد جواب آن را از او آناً 

یت سخت بود؟ آن سختی در زندگ کنی می. او گفت: تو فکر مکرد میدریافت 

ه به خاطر خودکشی در انتظار توست هیچ است! زندگی سخت است و مقابل آنچ

نظر کنی. همه ما آن را  صرفخواهی نمییی که هاقسمتاز آن توانی نمیتو 

در خود به وجود  کنی میایم. تو باید لیاقت آنچه را که دریافت  تجربه کرده

 آوری.

ولی آرام و مهربان  قدرت پربه تدریج من متوجه حضور وجود دیگری که بسیار 

طور احساس کردم که  بود در کنار خود شدم که او نیز از جنس نور بود. این

همواره آنجا بوده، ولی من تازه توانایی دیدن او را کسب کرده بودم. توانایی من 
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برای دیدن به خواست من برای باور کردن بستگی داشت. من احساس کردم که 

خود آنها  ، مانند آن بود کهفهمدمیمام زندگی و دردهای من را دقیقاً او نه تنها ت

. من دانستمی اً هدایت من و نتایج اعمال من رابلکه او دقیقرا تجربه کرده است، 

ام، من در وجود او شک کرده بودم، و کتب  که کجا را به اشتباه رفته فهمیدممی

که مرا در آغوش بگیرد و به من خواست می. او دانستمنمی الهی را حقیقت

ما را از هم جدا کرده بود. او  ،ی زندگیهادرسآرامش ببخشد، ولی پاسخ من به 

در تمام طول زندگی با من بود. ولی من از اینکه او را باور کنم و به او اعتماد 

یی که در زندگی هاسختیکه تمامی  دیدم میکنم ممانعت ورزیده بودم. حال 

تحمل کرده بودم بسیار موقتی و برای خیری بزرگتر بوده است. از بستر 

 رشد انسانی جوانه بزند.تواند یمها،  ین تراژدیترسخت

عث درد و سختی نزدیکان و های خودم بامن متوجه شدم که چطور با ضعف

ها بین  ای از ارتباط شده بودم. ولی بدتر از آن، اکنون با خودکشی شبکهعزیزانم 

را نابود کرده بودم و شاید روی زندگی بسیاری اثر منفی گذاشته بودم،  هاانسان

ای از آینده فرزندانم به من نشان داده شد و چرا که همه ما به هم متصلیم. شمه

دیدم که چگونه خودکشی من به خصوص روی زندگی آنها اثر منفی زیادی 

ری که خودکشی من خواهد داشت. به ویژه پسر بزرگترم که در آینده به خاطر اث

روی زندگی او داشته، تصمیماتی خواهد گرفت که او را از منظور الهی او برای 

ای از عشق خدا به فرزندانم آشکار شد زندگیش دور خواهد کرد. برای من شمه

اهمیت شمردن زندگیم و سرنوشت آنها، در حقیقت با اراده مقدس  و اینکه با بی
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. فهمیدم که خودکشی من روی زندگی بسیاری که حتی آنها را کنم میالهی بازی 

و مالقات نکرده و نخواهم کرد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم اثر شناسم نمی

دیدم که با خودکشی کردن، من درد و خشمی را به درون منفی خواهد داشت. 

یدن و که توانایی آنها برای عشق ورز کنم میوجود عزیزان و اطرافیانم تزریق 

پاسخگوی این رفتار  بایست میبه دیگران را محدود خواهد کرد که خوبی کردن 

 ام باشم. خودخواهانه

فهمیدم که علت حضور من در آن تاریکی و تنهایی این بود که بزرگی اشتباه 

نم و قلب خود را کامالً درک کنم و تا موقعی که حقیقتاً اراده کنم که نور را ببی

من آن تاریکی ادامه خواهد داشت. ولی این سؤال برای خود را برای آن باز کنم 

این امکان داده شده بود که نور خدا را ببینم و پیش آمد که چرا من؟ چرا به من 

که مردی که در کنار من بود این توانایی را نداشت؟ به من  جذب کنم. در حالی

نکه خواستم وجود خدا را است! به محض ای پاسخ داده شده که علت آن خواستن

، توانستم نور را ببینم. خواستن و توانستن یک چیز هستند. تمام کسانی قبول کنم

ن بودند در درجات مختلفی از خواستن بودند، و شاید بعضی و اطراف م که دور

تنها توانست مین در تاریکی . توقف مگفتندمی د من با نور سخناز آنها نیز مانن

یک لحظه، یا هزاران هزار سال به طول انجامد، بسته به اینکه چقدر طول 

ر که به نقطه خواستنم برای دیدن نور برسم. اکنون با دریافت نور بیشتکشید می

بعد دیگری را در آن فضای توانستم میگشتند و چشمان معنوی من بیناتر 

 طراف من هستند.شماری در اکنم و دیدم که موجودات نورانی بیتاریک رؤیت 
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 ، به جاییمیریممیضمیر است. وقتی جهنم گرچه یک بعد است، بیشتر حالتی از 

. من کنند میکه ضمیر ما آنجاست و با آنانی خواهیم بود که مانند ما فکر رویم می

در حقیقت قبل از مرگم هم در جهنم درون خود بودم بدون اینکه متوجه آن 

حقیقتِ ابدیت تنها مانند یک لحظه کوتاه و باشم. توقف ما روی زمین در مقابل 

یک چشم به هم زدن است، ولی با وجود آن، این لحظه بسیار حیاتی و برای 

آن مکان تاریک رشد روحی ما سرنوشت ساز است. به تدریج من از سطح 

آنجا را از باال ببینم. من دیگر مانند آن ارواح تاریک و توانستم میباالتر آمدم و 

 زندگی کنم.  مخواست میو  مکرد میفکر ن گشدهگم

ی که من را به آن مکان آورده بود برای نجات من از قدرت پردوباره همان انرژی 

احساس سرعتی بسیار زیاد از آنجا به سراغم آمد و من را با خود برد. با 

 افتاده بود بازگشتم. دور شده و به بدنم که روی کاناپه تاریکی
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 شفیعیتجربه محمد 

 بیمارستان امام خمینییو سی آی خش ساله ب 11طبق اظهارات پرستار 

در آی سی یو دچار ایست قلبی شد و در  6127محمد شفیعی متولد خوزستان، 

یک ساعت روی ایشان عملیات احیای قلبی انجام  حدود چهل و پنج دقیقه تا

ها را اهای نداشت، بیمار فوت شده اعالم گردید و تمام دستگ شد. ولی چون نتیجه

که بعد از گذشتن زمانی نسبتاً طوالنی خانم دکتر صداقت از او قطع کردند. تا آن

ر برای امضا کردن جواز دفن به آنجا آمد ولی در عین ناباوری ضربان بسیا

 06ضعیفی را حس کرد و به سرعت احیای قلب را شروع کرد و جسد پس از 

 دقیقه زنده شد. شرح ماجرا از زبان خود بیمار:

مدت زیادی طول نکشید  م، حسی شبیه به زجرکرد میاحساس خستگی مفرط 

! یک خوشی رفتمی تا تبدیل به یک حس عمیق لذت بخش شد. دلم غش

را دیدم که روی کسی خم  انپرستار ،شدم. در اتاقبسیار دلپذیر. در فضا رها 

اند و در حال ماساژ قلبی هستند. اول متوجه نشدم او کیست ولی بعد که شده

زمان برایم صفر شده بود. انگار  ردم. خودم بود!چهره او را دیدم به شدت جا خو

در تولدم را دیدم، مادرم را دیدم که  ر همان لحظه، لحظۀهمه جا حضور داشتم د

حال به دنیا آوردن من بود. بعد خودم را آنجا دیدم که خوابیده بودم. دکترها و 

کنار رفته بودند. من مرده بودم. دیدم که چشمان و شست پاهایم را  پرستارها

بستند و ملحفه را روی صورتم کشیدند. یکدفعه باالی سرم فردی را دیدم که 

و به قدری زیبا د و خوش اندام تشخیص داد زن است یا مرد. او بلند ق شدمین
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زیبایی او را توانم نمیبود که بی اغراق در همان لحظه عاشقش شدم. حیف که 

رنگ بر این زیبایی ندیده بودم. لباس کرموصف کنم. در تمام عمرم کسی را به 

ای سفید انداخته بود. به من گفت: چه شده؟ تن داشت که بر روی آن پارچه

. گفت: بیا پدرت اینجاست. پدرم را دیدم که باالی خواهممی گفتم: پدرم را

    صدایش زدم، صدایم را نشنید، بعد فهمیدم که فقط او  هرچه. کندمیبسترم گریه 

صدای مرا بشنود. با آن فرد جایی رفتیم. مردی را دیدم که نشسته بود و  تواند می

رانی در اطرافش بودند ولی گوی نو 6. گذاشتمی آن فرد زیبا بسیار به او احترام

. یک گوی را به سمت من گرفت. فرد زیبا رو به دادنمی نور آنها چشم را آزار

دیدم که دکتری با دستگاه  I.C.Uمن گفت: بگیرش. تا گرفتم خودم را در 

مشغول شوک دادن به قلب من بود. جالب آن بود که در طی آن چند الکتروشوک 

نفر مردند. البته من هم مردم ولی  0بودیم که آن  روز در آی سی یو، ما پنج نفر

 باز زنده شدم!

به مجتمع پزشکی  مکردمیوز جمعه بود که در منزل بودم، احساس خفگی ر

سازمان آب و برق خوزستان رفتم و در نهایت به بیمارستان امام خمینی منتقل 

بودم.  روز در بخش 76ما و کالً روز در ک 22شدم. چهل روز در آی سی یو و 

یک بار فوت کردم. احساس سبکی کردم و خود را میان بود که دوران کما  در

زمین و آسمان دیدم. آنجا بودم که متوجه شدم پزشکان و پرستاران دارند روی 

ند، نتیجه نداد مرا کرد می. با شوک الکتریکی روی من کار کنند میجسد من کار 

دقیقه در کفن بودم. همسرم برایم آش نذری درست  06کفن پوش کردند. مدت 
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کرده بود او به همراه سایر اعضای خانواده مشغول پخش آش در محله بود که 

 برادرم با منزل تماس گرفت و خبر مرگم را اعالم کرد. 

شیون و زاری تنها مراسم آش نذری تبدیل به یک مراسم شیون و زاری شد. این 

دقیقه طول کشید چرا که دوباره با خانواده تماس گرفتند و اعالم کردند که  64

من زنده شدم. زمانی در اصطالح پزشکی خود را شکالت پیچ )کفن پوش( دیدم، 

کنید میکه )اشتباه زدم میزنده بودنم را احساس کردم. به خیال خودم فریاد 

. شنیدکسی نمی ام( اما این کفن را باز کنید من زنده د،کنی میدستگاه را از من جدا 

همان لحظه خودم را روی تخت دیدم و از برگشت خودم متنفر بودم. سفر مرگ 

 .کنم  میخود را فقط خودم درک 

: نذر کرده بودم که همسرم شفا پیدا کند که خبر گویدمی همسر محمد شفیعی

داده شد. در نهایت بار دیگر اطالع فوت او در روز تولد امام علی به ما اطالع 

ام اهل مدادند که محمد زنده است. در یکی از روزها برای مالقات او به همراه ت

در همان روز بود که پدرش دستمالی را از جیب  .خانواده به دیدار محمد رفتیم

خود درآورد که بالفاصله محمد با مشاهده آن دستمال شروع به گریه کرد. از او 

؟ و در آن زمان بود که محمد جریان مرگ خود و کنیمیچرا گریه پرسیدم 

دیدار با مرد سفید پوش را توضیح داد. من اعتقادات مذهبی را باور دارم. معتقدم 

. طی مدت بیماری افتدنمی هیچ برگی از درختی ،تا خداوند سبحان نخواهد

را دیدم اعتقاداتم  م. اکنون که این معجزهشد میمحمد، مدام به ائمه اطهار متوسل 

  صد برابر شده است. 
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 از او پرسیدم:

 آیا قبل از این تجربه متوجه شده بودید که نزدیک مرگ هستید؟

بله وقتی آخرین بار در خانه بودم، قبل از آنکه وارد مرحله بیهوشی شوم، حس 

دختر و  0چیزی رو به اتمام است.  مکرد می. حس شود میدنیا دارد تیره  مکرد می

دانستم می. انگار تصاویری در غروب بودند. دیدممیهمسرم را طور دیگری 

 وقت رفتنم است. 

 

 آیا در لحظات اول تجربه مرگ، احساس ترس یا تنهایی نکردید؟

 راجع به آن توضیح بدهم.توانم نمیاصالً. آن قدر حس خوبی بود که حتی 

 

 بازگشت برای شما چه پیامی به همراه داشته است؟د این کنی میفکر 

بعد از آن اگر  کنممیو فکر  .خوب باش، خوب رفتار کن، خوب زندگی کن

آن را ثابت کنم!  توانممیبه دنیای پس از مرگ نداشته باشد من کسی اعتقاد 

جالب آنکه بعد از این ماجرا دوستان و همکارانم نیز تغییراتی اساسی در من 

 ای از قدرت خداوند بود. ند. حضور من برای آنها نشانهکرد میحس 

 ؟آید میچرا این اتفاق برای شما افتاد و چرا برای دیگران پیش ن کنی میفکر 

ولی شاید مربوط به آن باشد که در تمام عمرم  دانمنمیدلیل آن را به خوبی 

اگر به کسی بر آن بوده که کسی را آزار ندهم و بد کسی را نخواهم و ام سعی

 .آن را پنهانی انجام دهم کنم میی کمک
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دید شما نسبت به مرگ قبل از این اتفاق چگونه بود و بعد از این اتفاق چه 

 تغییری کرده؟

هر وقت به قبرستان  آید می. یادم ترسیدم میمن قبل از این اتفاق واقعاً از مرگ 

به صورت جسد یا داخل قبر نگاه نکنم. ولی باور کنید  مکردمیسعی رفتم می

و احساس بسیار خوابم میجسد بگذارند خیلی راحت  64االن اگر مرا بین 

 خوشایندی نسبت به مرگ دارم.

 

 آیا دوست دارید این تجربه دوباره تکرار شود؟ 

ان لذت بخش بود که حد نداشت، کاش روزی هزار بار برایم تکرار شود. چنای

آن فرد زیبا را دوباره ببینم و آن حس را دوباره تجربه کنم. مرگ  خواهد میلم د

 .دهدمی اش ای است که خدا به بنده هدیه

 

 جربه چه تغییراتی در تصور و درک شما از خداوند پیش آمد؟تبعد از این 

. در ضمن امشدهام به او خیلی بیشتر شد و در کنارش خیلی هم خدا ترس  عالقه

، حتی وقت رانندگی، وقت راه رفتن، وقت خوردن به یاد زنممیبیشتر با او حرف 

 . کنم  میبه اهلل العظیم را بسیار تکرار  او هستم. و این جمله ال حول و ال قوه اال
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 تجربه راجیو پارتی

رزفیلد در ایالت یکِراجیو پارتی دکتر و رئیس بخش بیهوشی بیمارستان قلب بِ

کالیفرنیا در آمریکا و بنیان گذار انستیتوی کنترل و بهبود درد کالیفرنیا بود. او در 

. ولی کردمی حرفه خود بسیار موفق و از نظر مالی در وفور و ثروت زندگی

در اثر برخورد نزدیک او با مرگ به کلی دگرگون شد.  2447زندگی او در سال 

یالت عالی و موفقیت کاری و او در تجربه خود دید که گرچه او صاحب تحص

از جامعه بوده، زندگی او از آنچه که موفقیت از دید های جنبهثروت و سایر 

دیدگاه حقیقت اهمیت دارد، یعنی عشق و شفقت به دیگران خالی بوده است. در 

من متخصص بیهوشی ارشد در یک بیمارستان قلب و عروق بودم.  2447سال 

ام خانوادهویت خود را از شغل و من خوشحالی و رضایت و احساس ه

. ولی در ماه آگوست آن سال دنیای من زیر و رو شد. من مبتال به گرفتممی

سرطان پروستات شدم و برای مداوای آن تحت عمل جراحی قرار گرفتم. ظاهراً 

 سرطان برای من کافی نبود، زیرا اکنون به خاطر عوارض بعد از عمل، دردی 

نی جنسی نیز به آن اضافه شده بود. بین آگوست تا دسامبر تحمل و ناتواقابل  غیر

     دو مورد دیگر عمل جراحی روی من انجام شد. اکنون باید پوشک  2447

 ن یک دکترزیرا کنترل ادرار خود را نیز از دست داده بودم. به عنواپوشیدم می

ه من خود طرفدار استفاده از داروهای مسکن برای تسکین درد بودم، ولی ب

زودی دریافتم که استفاده مکرر از این داروها باعث اعتیاد کامل بدن من به آنها 

 شده است. ظرف مدت یک سال به تمام اینها افسردگی نیز اضافه شد.
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من برای قرار دادن یک حلقه کنترل ادرار مصنوعی  2464دسامبر  60در تاریخ 

درجه  04ی تب شدید دوباره تحت جراحی قرار گرفتم. در روزهای بعد از جراح

ره من به طرز بدی متورم و قرمز بود و داشتم. تمام منطقه لگن خاصسانتیگراد 

ادرار کنم. من را تحت آنتی بیوتیک بسیار قوی و سرم قرار دادند، توانستم نمی

به  2464در صبح کریسمس سال روز بعد  64ولی حال من بهبودی نیافت. 

کنترل ادرار مصنوعی مجدداً تحت یک فونت شدید و برداشتن حلقه خاطر ع

عمل جراحی اورژانس قرار گرفتم. آخرین چیزی که به یاد دارم این است که 

نان ک سوند به من فرو کردند. درد آن چکادر پزشکی برای تخلیه مثانه من ی

، ولی عمیق و سوزاننده بود که خاطره بعدی من این بود که دیگر در بدنم نبودم

 ای خود بود.امالً در جهوش و آگاهی من ک

و گفتگوی افراد را در اتاق  دیدم میمتری  0تا  1من بدن خود را از باال و ارتفاع 

ی یک جک برای بقیه تعریف کرد هوش. حتی شنیدم که متخصص بیشنیدممی عمل

توانستم میو بعداً تأیید کرد که این جک را در اتاق عمل گفته بود. نه تنها که ا

، مکرد میر اتاق عمل ببینم و بشنوم و حتی بوها را نیز استشمام تمام چیزها را د

ت را نیز دیده و حس کنم، در چیزهای دوردستوانستم خواستم میمیبلکه اگر 

عنوان مثال گفتگوی بین  فاقات اتاق عمل نیز مشرف بودم. بهکه هنوز به ات حالی

که درباره اینکه برای شام چه چیزی درست کنند شنیدم میخواهر و مادرم را 

، که قرار شد برنج و ماست و سبزیجات باشد. آنها در هند بودند زدندمیحرف 
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که در  دیدم میکه بیمارستانی که من در آن بستری بودم در آمریکا بود.  در حالی

 جایی که آنها بودند شبی سرد و مه گرفته بود.

یم که ضمیر من به مکانی پر از عشق و مهربانی خیلی دوست داشتم بتوانم بگو

ن آتشی بزرگ ور نبود. من به جایی رفتم که در آمنتقل شد ولی متأسفانه این ط

هایی و پر از موجوداتی تاریک بود که دو شاخ و دندانکشید میو وحشی زبانه 

که در حال فریاد و مبارزه بودم به زور به این  ترسناک داشتند. من در حالی

سمان آنجا را پوشانده بودند مرتباً شدم. در ابرهای تاریکی که تمام آ مکان آورده

. بوی غریدمی دائماً در آنجا آزاردهندهو طوفانی شدید و زد میرعد و برق 

گوشت در حال سوختن فضای آنجا را پر کرده بود. من در جهنم بودم و صدای 

. در بدن من میخ زدندمی جهه ضکه از درد و شکنجشنیدم مینیز ارواح دیگر را 

م. من را روی تختی که پر از میخ بود شد میند و من به شدت شکنجه کرد میفرو 

های متعدد بدنم در حال خونریزی بودند. من با خود فکر کردم خواباندند و زخم

 هایی هستم؟ که سزاوار چنین شکنجه امشدهمگر من چه گناهی مرتکب 

طور که من در حال چشیدن طعم عذاب بودم آگاهی عمیقی به من داده شد  همان

. همه چیز شدمیکامل و خودخواهی خالصه گرای مادیکه زندگی من در 

تنها سؤالی که از خود  مکرد میحتی اگر کسی را مالقات  همیشه راجع به من بود

ببرم. این حقیقت که حیاتی که  توانم میای  پرسیدم این بود که از او چه فایدهمی

مانند پتکی بر سر من فرود آمد. من با  سته بودم خالی از عشق و محبت بودزی

دیگران و خود با بخشش و شفقت رفتار نکرده بودم و با آنانی که به نوعی از من 
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بودند، چه از نظر رتبه اجتماعی یا مالی یا شغلی یا هر چیز دیگر، تر پایین

گونه با  داشتم. احساس تأسف عمیقی از اینکه این یند و خشنرفتاری ناخوشا

کاش ودم مرا فرا گرفت و آرزو کردم ایدیگران نامهربان و بدون شفقت ب

 ام تغییر دهم. آنچه را که انجام داده توانستممی

به محض اینکه این ادراک در عمق من نفوذ کرد و اشتباهاتم برایم مانند روز 

روشن شدند مکان جهنمی که در آن بودم شروع به محو شدن نمود و پدرم را 

دیدم که به همراه پدر خویش به استقبال من آمدند. پدرم دست من را گرفت و با 

نی بود. با حرکت من در خود به سمت یک تونل برد که در انتهای آن نور درخشا

این تونل به سمت نور، گویی زمان و مکان ناپدید شدند. به طور عجیبی مانند 

اینکه من در آن واحد در جهانی موازی هستم، آگاهی من آناً به مکان دیگری 

، مکرد میمعطوف شد. جایی که در آن آرامشی به عمق تمامی جهان را احساس 

 بود، بدون هیچ گونهمل و خالص با همه هستی من هارمونی و تطابق کا و حالِ

 ر آنجا کامل و در اوج خود بودادت دمزاحمت و تشویش. احساس خوشی و سع

 .کرد میاحساسی که تمامی موجودات و چیزهای جهان هستی را با هم یکی 

دانستم بهشت است، بسیار شفاف و خالص و روشن بود و من در آن فضا که می

لو از عشق مطلق و آگاهی و ن فرم و شکل بودم که ممحضور نوری آبی و بدو

انتها بود که به شکل نور متجلی شده است. کلمات برای توصیف آن هوش بی

کافی نیستند. ناگهان آگاهی من دوباره به تونل برگشت که در آن پشت سر پدرم 

گذشته و حال و آینده خود را ببینم. در  توانستممیدر حال حرکت بودم. در آنجا 
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های قبلی، خود را دیدم که یک شاهزاده هندی در قرون وسطی یکی از زندگی

زدم. در صحنه دیگری میرا شالق  ضعیف و فقیر بدون هیچ ترحمی افرادبودم و 

سال قبل دیدم که یک کشاورز خشخاش در  244زندگی خود را حدود 

ک حاصل از محصوالت خشخاش خود اعتیاد داشتم. افغانستان بودم و به تریا

، این بصیرت در من نفوذ کرد کرد میطور که پدرم من را در تونل هدایت  همان

ام منعکس قبلی یهامن نیز همان رفتار و عادات زندگیکه در زندگی فعلی 

تر از من هستند، سوء تر یا ضعیفن نرمی و شفقت به آنانی که پایینهستند: فقدا

های ضد درد. با ام و اعتیاد به مسکنز توانایی مالی و موقعیت اجتماعیفاده ااست

دریافت این بصیرت، موجی از آگاهی بر درون من جاری شد: اگر دوباره به دنیا 

بازگشتم، باید این عادات و الگوهای رفتاری را برای همیشه شکسته و به طور 

 دگی کنم.کامل از خود دور نمایم، و به شکل متفاوتی زن

یدار کننده خود را به که در تونل زمان در حرکت بودم و این حقایق ب در حالی

دادند، پدرم از طریق فکر با من صحبت کرد. او گفت: اگر ضمیر من نشان می

جهان هستی و  خود را روشن و پاک نگاه داری و به حقیقت خود وفادار باشی،

برای من قبل از این هم معنای  ت خواهد کرد. این کلماتخداوند از تو مراقب

زیرا اینها آخرین کلماتی بودند که پدرم قبل از مرگش به من گفته  اشتندخاصی د

سال پیش در اثر عوارض عمل جراحی قلب مرده بود ولی  24 دبود. او حدو

مانند یک کودک گرفته و وجود من را با این کلمات پر اکنون دوباره دست من را 
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که زندگی من از هم اکنون به مسیر دیگری هدایت  فهمیدممی. به نوعی کرد می

 خواهد شد.

با کمک پدرم از تونل عبور کردیم و با خروج از آن من خود را در مکانی پر از 

آرامش، نور و سرور یافتم. دو وجود نورانی که به شکل مردان جوانی بودند 

گفتن آنجا بودند. آنها پر از انرژی، نور، قدرت و عشق بودند و به  خیرمقدمبرای 

من گفتند که فرشته هستند و نام یکی از آنها میخائیل و نام یکی رافائل است. 

های ند و من را با خود به سطح و جنبهآنها گفتند که فرشته نگهبان من هست

ی هاگلفتم که پر از به مرغزار زیبایی رمختلف این مکان راهنمایی کردند. من 

ند. هوا راسته بودای زالل آن را آیی زیبا و چشمههاکوهز رنگارنگ بود و رُ

نشین بود و رایحه عطری شیرین در نسیم مالیم آن به مشام بسیار سبک و دل

 آمدمیدور  ایفاصلهشنیدم که از . من صدای سرود و مناجاتی را میرسیدمی

فرشتگان سعی داشتند  رسیدمیولی با این حال کامالً قابل تشخیص بود. به نظر 

سطح باالتری از آگاهی و بیداری را به من نشان دهند. در سطح آگاهی خود 

آنها، که بسیار از سطح من باالتر بود، هنوز فرم و شکل وجود داشت. آنها به من 

و فرمی وجود ندارد. در این  فهماندند که در باالترین سطح آگاهی، هیچ شکل

لقاً نافذ و انرژی پرقدرت عشق شمول و مطلی، تنها یک نیروی جهانسطح اع

و خالص، حقیقت بنیادی و تار و پود  بینهایتخالص وجود دارد. این ضمیر 

هستی و تمام موجودات است. سرچشمه تمامی خلقت و نیروی خالق تمامی 

 انرژی عشق خالص و مطلق است. ،هستی و باالترین سطح آگاهی
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به محض اینکه ضمیر من این حقیقت را درک کرد، من خود را غرق و ممزوج در 

آن نور آبی و بدون شکل و فرم یافتم. توصیف آن بسیار سخت است. گویی تمام 

نور از درون  شده بود. ذرۀ وجود من با عشق خالص او اشباعحواس من و ذره 

. به من گفته شد که هنوز وقت آن نرسیده که من ردکمیشروع به صحبت با من 

ولی مسیر زندگی من از  و اینکه همه چیز درست خواهد بود زمین را ترک کنم

ام به من گفته شد که باید شغل فعلی خواهد بود. شفادهندهاین به بعد مسیر یک 

به عنوان یک متخصص بیهوشی را ترک کنم و از تعقیب مادیات دست بردارم. به 

روح باشی، به خصوص امراض  شفادهندهمن گفته شد: اکنون وقت آن است که 

مربوط به روح و انرژی، اعتیاد، افسردگی، دردهای مزمن و سرطان. به من گفته 

م تا بتوانم شدمیاض خود مبتالی به آن امر بایستمیعلت داشت که من  ،شد

   برای آنانی که مبتال به آن هستند احساس همدردی داشته باشم و بفهمم چه 

 کشند.می

های با ارزش برای ام را نشان داد: نوشتن کتابای از آیندهوجود نور به من شمه

های بزرگ و کمک به بسیاری از مردم. ک به دیگران، سخنرانی برای گروهکم

بیهوشی بودم که  و باور آن برایم سخت بود. من یک متخصصاین برایم عجیب 

 و سخنرانی برای عموم برایم بسیار مکردمیهایم صحبت به ندرت با مریض

. اگر به عهده خودم بود، من مکردمیتناب اضطراب آور بود و همیشه از آن اج

خیلی  زیرا بسیار به آن عالقه داشتم و در آن دادممیهمان شغل سابقم را ادامه 

ماهر و موفق بودم، درآمد زیادی از آن داشتم و ارتباط زیادی در آن با مردم 
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نداشتم. ولی در آنجا به من دستور مستقیم داده شده بود که شغلم را کنار بگذارم. 

من این دستور را بدون هیچ مقاومتی قبول کردم. با قبول من، کلماتی در آسمان 

ها(. من بعداً فهمیدم که درس درباره معجزهد )یک گرفتنشکلدر پیش روی من 

های بعد راقبتره بعدی من این است که در اتاق ماین نام یک کتاب است. خاط

آسا ، سرعت بهبود من کامالً معجزهیش روپ به هوش آمدم. در روزهایاز عمل 

های من از روز تمام عفونت 1در ظرف مدت بود. در کمال ناباوری پزشکان، 

تورم و درد ناحیه لگن من به سرعت کاهش یافته و بسیار کم شد و  بین رفتند.

هفته بعد از ترک بیمارستان، من  1ظرف چندین ماه کامالً ناپدید گشت. در مدت 

گز به محیط بیمارستان بازنگشتم. از شغل خود استعفا دادم و از آن روز به بعد هر

نیز اثر  امنوادهخازندگی من به سرعت زیر و رو شد و روی زندگی تمامی 

متری به یک خانه ساده رفتیم و من شروع  6444گذاشت. ما از یک خانه مجلل 

به کارهای داوطلبانه برای کمک به دیگران کردم. ماشین من از یک مرسدس بنز 

و یک هامر به یک تویوتای کوچک تغییر یافت. در نتیجه مالقات من با سرای 

زندگی من را تلخ کرده بود ناپدید شده و اعتیاد  هاسالدیگر، افسردگی من که 

پزشک من و چندین امالً از بین رفت. این برای روانهای ضد درد کمن به قرص

آور بود، که چگونه من ند بسیار تعجبکردمیمتخصص اعتیاد که با من کار 

ماه من دوباره توانایی  7اعتیاد را به راحتی کنار گذاشته بودم. ظرف  هاسال

پیدا کردم و نیاز من برای پوشیدن پوشک برای اولین بار بعد ترل ادرار خود را کن

ام، زندگی من در مقایسه با سابق از بین رفت. یک سال بعد از تجربهسال  0از 
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 بود. اکنون با ه و منش من نیز بسیار تغییر یافتهدیگر قابل تشخیص نبود و روحی

م. من و با آنها احساس همدردی داشت تر بودمدیگران بسیار دلسوزتر و مهربان

شروع به نوشتن کردم و در مورد موضوعات سالمتی روانی و معنوی سمینار 

خصص داشت و ه خود در درد و داروهای شیمیایی ت. به عنوان کسی کدادممی

که  کنممیبود، من مردم را تشویق  هردوقربانی درد و اعتیاد  هاسالخود نیز 

گیاهی روی بیاورند. من  های سنتی و داروهایابتدا به روش برای شفای خود

که برای شفا، از مداوای ضمیر و روان خود شروع کنند  کنممیدیگران را ترغیب 

  ی ارتقاء دهند.هو ارتباط خود را با ضمیر ال

بیست و دو ماه بعد از مالقات من با عالم دیگر، اولین کتاب خود  2462در اکتبر 

ورد معجزات( که مبه نام )روح سالمتی( را منتشر کردم. کلمات )یک درس در 

در آسمان عالم دیگر پیش رویم نقش بسته بودند، پایه و اساس پیغام معنوی من 

ن است. به جای آنکه دشد که شیرازۀ آن بخشیدن، عشق ورزیدن و شفا دا

یب به طور ود را مخفی یا انکار کنم، آن را به قصد کمک و ترغگذشتۀ تاریک خ

گویم که چطور الزم بود که آن چیزها گذارم و به آنها میباز با همه در میان می

را ببینم و تجربه کنم و به عنوان بخشی از خود قبول نمایم، تا آنها نطفۀ تغییر و 

اکنون دید من به زندگی به طور کامل متحول شده است و پر از  شفای من گردند.

معنای تمام  کنممیاحساس کمک به دیگران و خدمت به مردم هستم. حس 

گردد. تا زمان برایم به تدریج آشکارتر می چیزهایی که تجربه کردم با گذشت

و صحنه جهنم و بهشت و کنم  میامروز هنوز با وجود نور خود را مرتبط حس 
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. قبل از این تجربه من مردم را آورممیپدرم و تونل زمان را به وضوح به یاد 

آنها را بیدار کنم و خود نیز  کنممی. ولی اکنون سعی مکردمیخواب )بیهوش( 

     .امشدهبیدار 
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 تجربه جو

بیافتد ماه قبل از اینکه این اتفاق برای من  1در ابتدا باید بگویم که حدود 

دختری که دوستم بود در سقوط هواپیما کشته شده بود و چند روز بعد از آن نیز 

مادرم در یک تصادف رانندگی درگذشت. همچنین خواهر من چند سال پیش 

گونه شروع  خود نیز یک تجربه نزدیک به مرگ داشت. ولی تجربه خود من این

هایی که یکی از قرصشد. من سرطان معده داشتم و به من گفته شده بود که 

به سکته قلبی منجر شود ولی احتمال آن یک در   تواندیمخورم برای سرطانم می

یک در میلیون بودم و چند هفته بعد از شروع همان ولی ظاهراً من  میلیون است

 ها دقیقاً همین اتفاق برایم افتاد.استفاده از قرص

 امسنگینی زیادی در سینهبودم احساس وقتی در بخش اورژانس بیمارستان 

ن صدای و ناگهان حس کردم که اتاق در حال تاریک شدن است و شنیدم کردمی

ی که شنیدم صدای دکترم بود . آخرین چیزشدمیتر افراد در آنجا برایم مشکل

توانیم او را از دست بدهیم، او هنوز جوان است. به من یک گفت: ما نمیکه می

کنید. و سپس همه چیز کامالً  شارژ 114و آن را تا  سری ای.پی.آی دیگر بدهید

 ساکت و تاریک شد.

من خود را در اتاق انتظار بیمارستان یافتم و دیدم که دکترم در حال صحبت با 

باشد. من سعی کردم به آنها بگویم رم و دادن خبر مرگ من به آنها میپدر و براد

توانستند سعی کردم آنها نمی هرچهشید ولی که حالم خوب است و نگران من نبا

من را ببینند و صدایم را بشنوند. من پیش خود گفتم: خدای من، من باید مرده 
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 م کجا هستند؟ پس نورمادربزرگگونه است. ولی مادر و  باشم، پس مردن این

تاریک زنند کجاست؟ و ناگهان همه چیز درخشانی که دیگران از آن حرف می

کجا بودم ولی فضای  دانمنمیند. شد میتابیده و اکو ز شد و افکار من به خودم با

که در طول راهروی  مکرد میآنجا در حال پر شدن با نوعی مه بود و من حس 

د و خوانمییی را شنیدم که اسم من را تاریکی در حال حرکت هستم. صدا

روم خانه میست است و آنجایی که رگفت که همراه او بروم و همه چیز دمی

 گفت که او آمده تا من را راهنمایی کند.بود. او میخواهد 

برگردم ولی  مخواست میکه یک جای کار درست نیست و  مکرد میبه نوعی حس 

عقب به  توانمنمیگفت که فرصت من روی زمین پایان یافته و او به من می

گفتند که حرکت کنم و با آنها بروم. هر دفعه که به بازگردم. چندین صدا به من می

که اتفاق بدی در  مکرد میاحساس بدی داشتم و حس م کردمیعقب خود نگاه 

شرف رخ دادن است و باید برگردم. باالخره من به آنها گفتم که دیگر کافی است 

به من بگویند کجا هستیم و من حتی یک قدم دیگر بر نخواهم داشت تا وقتی که 

ایم و ای که باید برسیم رسیدهنها در پاسخ گفتند که ما به نقطهرویم. آو کجا می

من جایی هستم که باید باشم. در آنجا بوی گندیدگی و تعفن مرگ به مشامم 

ی شدند و گفتند ادند تبدیل به خنده خبیثانهخوان. صداهایی که من را میرسیدمی

آورده است. من پرسیدم کجا هستم و قرار که نحوه زندگی کردن من مرا به اینجا 

خود ادامه دادند. من پیش  قهقهۀآنها تنها به  ،است چه اتفاقی بیافتد؟ در پاسخ

خود فکر کردم که باید در جهنم باشم زیرا این شبیه آنچه خواهر من از تجربه 
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نزدیک به مرگی که چند سال پیش داشت و برایم تعریف کرده بود نیست. افکار 

صداها به من گفتند که برای من  ند.شدمیصدای بلند به من منعکس  من با

است و یکی از آنها گفت که دیگر وقت  همین جاشتی نیست و بهشت من به

 خوردن است.

س کردم که به سمت دیواری در پشت سرم هل داده شده و در آن موقع ح

های من به آن میخکوب شدند. من کامالً برای دفاع از خود ناتوان بودم. دست

که بین  ندآمدمیمن به سمت راستم نگاه کردم و دیدم که صداها از موجوداتی 

ترین دادند و زشتره از جنس مو مرتب تغییر شکل میشکل یک هیوال و یک کُ

به چیزی داشتند که آنها شباهت چیزی بودند که من به زندگی خود دیده بودم. 

دار نیز بودند. بدن شاخخفاش تشبیه کرد، به اضافه اینکه  توان به پیوند مار ومی

نمود و نند خفاش میتند. دست و بازوی آنها ماشبال دا یآنها مانند مار بود ول

صورت آنها نیز مانند مار بود و نیش داشتند. شاخ آنها تیز بود ولی شبیه هیچ 

ای خندهخبر است. آنها در جواب من دوباره سؤال کردم که چه  چیز دنیایی نبود.

یثانه سر دادند و گفتند که خفه شو، و ناگهان شروع به حمله به طرف من خب

ود به سمت من آمد. من کردند. ناگهان چیزی که شبیه به یک توپ از جنس مو ب

س گفتم که چرا؟ مادرم کجاست؟ خدا کجاست؟ و در این حال حپیش خود می

برند. یکی از آنها من را جدا کرده و در دهان خود میهای بدن م که تکهکردمی

چرا و از کجا،  دانمنمیگفت: ما به تو گفتیم اینجا تو هستی و ما خدای توئیم! 

کتاب سرودهای تورات کردم و این باعث  21ولی ناگهان شروع به خواندن آیه 



70 

 

کمکی نخواهد  که این چیزها به منشد که آنها متوقف شوند. یکی از آنها گفت 

 .  ...تکرار کردم: خداوند شبان من است ها راکرد. من باز هم آیه

      ها آنها به هم چسبیده و داد زدند اینجا کسی برای کمک به با شنیدن این آیه

      تو نیست. ولی من به خواندن آیات ادامه دادم: من در دره تاریکی مرگ قدم 

در این موقع  .ترسم زیرا تو با من هستیمنی نمیولی از هیچ اهریدارم میبر

ی کردم که آیات را تا عاحساس کردم که دستانم آزاد شدند. من با تمام توان س

ریزی و روح من را میآخر به یاد بیاورم و بلند بخوانم: تو روغن شفا بر سر من 

 وده است.. محبت و مهربانی تو همیشه با من بکنی میبا آن اشباع 

. من چشمانم را بسته تمام وجودم را پر کرد ایالعادهخارقدر آن موقع حس 

بودم و بعد از مدتی سکوت صدایی را شنیدم که گفت: جو، منم، چشمانت را باز 

ماه  1دانستم که این صدای همان دوستم بود که ست است. میرکن. همه چیز د

بود(، جو خیلی  مادرم که قبالً درگذشتهته شده بود. او گفت: سندی )نام شپیش ک

خواهد چشمانش را باز کند. شاید تو بتوانی او را متقاعد ترسیده است و نمی

کنی. من صدای مادرم را شنیدم که گفت: جو، فرزند شیرینم. همه چیز درست 

باز کن. وقتی م شده است، چشمانت را به خاطر من است، بدترین قسمت تما

م دیدم که مادرم جلوی من ایستاده و من را در آغوش گرفته چشمانم را باز کرد

بدن روحیم است. او به من گفت که به پایین نگاه کن، وقتی نگاه کردم دیدم 

هایی که گاز گرفته و کنده شده بودند ترمیم گشتند. دوباره کامل شده و تکه

چند  خواهدمیمادرم گفت که اکنون انتخابی در پیش روی من است ولی ابتدا 
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به جایی برد که یک قلعه قدیمی چیز را به من نشان دهد. او دستان مرا گرفت و 

ز ها ایی مانند شوالیههالباسانی را با کارسوارشکوه و زیبایی در آنجا بود. من با

سبز و بسیار زیبایی قرار داشت که گوسفندانی نیز  . قلعه در دامنه تپۀدیدممیدور 

ی هاچمن بوی معطر تازگی آن توانستممیدر حال چرا در آن مرغزار بودند. من 

قدر شیرین و  ای شیرین بود حس کنم. این بو آنسبز را که مانند بوی هندوانه

تناول کنم  هاچمناز آن  مخواست میبود که وجودم را اشباع کرده بود و  نشیندل

و آنها برای گوسفندان هستند. دومین چیزی که  توانمنمیولی مادرم گفت که 

مادرم به من نشان داد یک اقیانوس بود که شباهتی به هیچ چیز روی زمین 

نداشت. آب آن آبی تقریباً تیره بود و من مقداری از آن آب را نوشیدم. مزه آن 

ای و آدامس بود. مادرم گفت که آخرین چیزی هچیزی بین تمشک و بستنی میو

که باید به من نشان دهد زیاد خوشایند نخواهد بود. او من را به خانه برد و در 

آنها را در مورد خودم دیدم. احساس  تکتکآنجا من افراد خانواده و احساس 

توانست باشد. من حیرت از اینکه زندگی من چگونه میاندوهی سنگین و 

مَندی )خواهر جو که تجربه نزدیک به مرگ داشته( همین چیزها را  پرسیدم آیا

بینند نیز میو بنابراین آنچه  کنند میدیده بود؟ مادرم گفت نه، اشخاص با هم فرق 

انجام نداده و بعضی از  ام کردهمتفاوت است. مندی بعضی از کارهایی را که من 

   نده است. وظایفی که از او خواسته شده را نیز به اتمام نرسا

  



71 

 

 تجربه آلون آناوا

   سال قبل من یک تجربه نزدیک به مرگ داشتم. بعضی آن را مرگ بالینی  9

سم آن را تجربه گویند ولی من ارخی به آن تجربه نزدیک به مرگ مینامند، بمی

و ای کامالً غیرمذهبی ارم. من در اسرائیل و در خانوادهگذمیزندگی بعد از مرگ 

بدون دین بزرگ شده بودم. من هیچ اعتقادی به خدا نداشتم و دین و مذهب 

وری رسیدند. من هر طو افراد دین دار به نظرم احمق میبرایم چیزی مسخره بود 

. ولی این رفتممی به دنبال عیش و لذت وم کردمیکه دوست داشتم زندگی 

جربه زندگی من را زیر و رو کرد. در آن موقع من در شهر نیویورک زندگی ت

. یادم است که روز شنبه بود، روز )یود دالت نیسانِ( یهودیان که روز قبل مکردمی

از عید فصح است، روزی که بنی اسرائیل از مصر فرار کردند. توضیح این تجربه 

 د.سخت است زیرا کلمات مناسب برای آن وجود ندارن

زندگی آن موقع من با امروز بسیار متفاوت بود. داستان از یک پارتی شروع شد. 

من در پارتی چند ماده مخدر مختلف استفاده کرده بودم. بعد از مدتی من 

احساس مریضی و حال به هم خوردگی بسیار شدید کردم و به خاطر همین از 

منزل  که همراهم بود بهپارتی بیرون آمدم. یک تاکسی گرفتم تا با دوست دخترم 

به زودی خواهم مرد. همان طور م کردمیو حس  دوبازگردیم. حالم بسیار بد ب

گرفت، از درون در من شکلی قدرت پرکه سوار تاکسی بودیم فکر و احساس 

های خود را از دست داده و آنها را حس پشیمانی و حسرت، حس اینکه فرصت

ام. این انجام نداده دادممی. احساس اینکه آنچه را که باید انجام ام کردهخراب 
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به  مکرد میاحساس در روح من بسیار قوی گشت و از نظر فیزیکی هم احساس 

مردن نزدیک هستم، توصیف آن خیلی سخت است. بدون اینکه بدانم چرا و از 

)ای اسرائیل یۀ تورات کردم کجا، ناگهان بدون فکر قبلی شروع به زمزمه این آ

  .(همتاستما خداست، که یگانه و بی بشنو، پروردگار

اختیار روی دوست دخترم که کنار من نشسته بود آن موقع شل شدم و بیدر 

باشید، معموالً یک جداره و صفحه جدا  های نیویورک را دیدهم. اگر تاکسیافتاد

من این جداره کننده بین ردیف صندلی جلو و عقب آنها وجود دارد. جلوی دید 

محو شده و من از ناحیه چشمانم از بدنم خارج شده و خود را در فضایی بسیار 

کردم سکوت بود، سکوتی کامالً  متفاوت و عجیب یافتم. اولین چیزی که حس

 ه فهمیدم که چقدر در زندگی روزمرۀحس نکرده بودم. تاز تا به حالق که عمی

ایم. حس کردم که بسیار سبک ره شدهه با سر و صدا و نویز محاصدنیا ما هموار

هستم و در هوا معلقم. احساس سکوت و معلق بودن در هوا حس بسیار آرامش 

بود. چیز دیگری که حس کردم این بود که زمان معنی و  ای العاده خارقبخش و 

مفهومی نداشت و من محدود به زمان نبودم. من تنها در این محیط ساکت و آرام 

   شناور بودم. پیش خود فکر کردم چه خبر شده و کجا هستم؟ حس عجیب و 

ای! این مرگ توست. من نا آشنایی بود. صدایی از درون به من گفت: تو مرده

ای، آلون مرده است. البته ورت چیست؟ صدا تکرار کرد تو مردهاسخ دادم منظپ

توضیح آن سخت است، این واقعاً یک صدا مانند صوت نبود، بلکه ارتباط فکری 

 و ندایی درونی بود.
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چیزی توجه من را به سمت پایین معطوف کرد. من به پایین نگاه کرده و بدنم را 

ر افتاده است. من هیچ ارتباط و وابستگی به دیدم که بدون جان روی آن دخت

. تنها با خود کنممی، مانند اینکه یک شن را از دور تماشا مکرد میبدنم حس ن

رم، در یک تاکسی در شهر نیویورک! صدای میمیطور  گفتم عجب! پس من این

 طور تمام شد. درونی به من گفت: بله تو مردی، و برای تو زندگی این

روم، شوم و باال و باالتر میکردم که به سمت باال کشیده می حسبعد از مدتی 

که هنوز نگاهم رو به پایین و منظره بدنم در تاکسی بود. ناگهان اتفاق  در حالی

احساسات و خاطرات آن دختر جالبی افتاد، گویی در یک لحظه تمام زندگی و 

 هرچهزیستم و  را دیدم و حس کردم. گویی در کسری از ثانیه تمام زندگی او را

را که او تجربه کرده بود از دید او تجربه کردم. خیلی عجیب بود، گویی من او 

تمام آنچه  توانستممی. من ام کردههستم و تمام سالیان زندگی او را واقعاً زندگی 

جان من روی و احساسی که او از افتادن بدن بیعمیقاً بفهمم  کندمیرا که او فکر 

 کامالً درک کنم.خود داشت را نیز 

کمی از آینده را ببینم و دیدم که به زودی پدر و مادرم  توانستممیمن همچنین 

. در کنند میخبر مرگ من را دریافت خواهند کرد و دیدم که آنها و خواهرم گریه 

غرق شده و در شگفت بودم که هنوز  هاتجربهتمام این مدت من آنچنان در این 

ه ایم جا نیفتاده بود. گذشت زمان کند شده بود و گرچواقعاً مطلب مردن خودم بر

 هاسالیی ای به طول انجامیده بود، برای من گوشاید تمامی این قضیه فقط ثانیه

 العاده روشن و شفاف بود. گذشته بود. همه چیز فوق
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رفتم، ر میباالت هرچهمن به همان شکل به تدریج در حال اوج گرفتن بودم. 

. بعد از دیدممی. در ابتدا فقط آن دختر و تاکسی را دیدممیانداز بیشتری چشم

طبقه هستم. من  1معادل یک ساختمان  دتی احساس کردم در ارتفاعی تقریباًم

. در جایی از مسیر، ما به یک مکرد میمانند یک آهنربا تاکسی را از باال دنبال 

باالی پل رد شدم. به دنبال آن از  پل رسیدیم و تاکسی از زیر پل رد شد و من 

سایت که با تمام ن این دنیا را دیدم. مانند یک وبدر آنجا توهم و خیالی بود

تصاویر رنگارنگ آن و موسیقی و ویدئو و چیزهای دیگر بسیار زیباست ولی در 

حقیقت مشتی برنامه کامپیوتری و عدد و رقم است. به همین شکل این دنیا نیز 

رسد، محدودی که از نامحدود به وجود می ایی است که نامحدود به محدودج

گرفته است. ولی حواس ما طوری است و همه چیز از کلمات خدا شکل آمده

انات، شهرها و ، آسمان، حیودرختان طور ببیند احی شده که دنیا را اینطر

دیگری که اتفاق افتاد این بود که تاکسی از کنار یک العاده خارقچیز  را. هارنگ

ساختمان چند طبقه عبور کرد و من از آن ساختمان عبور کردم. ولی در یک آن 

مامی افراد درون آن را ببینم. من گذرد و تدر ساختمان می هرچهتوانستم 

یک آنها را درک کنم. خود هیچ نگرانی و اندوه خوشحالی و غم یک توانستممی

دردی نداشتم. مانند اینکه چیزی من را در آغوش امنیت خود گرفته است.  و

گفت در میان میات کردم، او با مذهب مشکل داشت و بعدها که همسرم را مالق

یلیاردها مخلوق، چرا خدا متوجه من باشد و به من اهمیتی بدهد. من برای او م
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مخلوقات خود در  تکتکاین تجربه را توضیح دادم و اینکه خدا در آن واحد با 

 تماس است و با آنها ارتباطی شخصی و نزدیک دارد.

متأسفانه این احساس امنیت من مدت زیادی دوام نیاورد. بدون هیچ اخطار قبلی 

ناگهان چیزی یا کسی از پشت من را به شدت گرفت و من در کسری از ثانیه 

توان آن را شرح تاریکیی که نمی تاریک یافتم. بینهایتخود را در یک فضای 

ته که از پشت بس مکرد میتر بود. حس تر و عمیقی تاریکیزیرا از هر تاریک داد

العملی نشان دهم. احساس دردآوری بود هیچ حرکت یا عکس توانمنمیو  امشده

و کلمه ترس برای توصیف آن کافی نیست. حس کردم اکنون رو به سمت باال 

کجا هستم  دانستمنمیهستم و چیزی در حال له کردن و خورد کردن من است. 

. تمام خاطرات خودم را تا آن لحظه از دست داده امشدهیا چگونه به آنجا آورده 

 بودم.

است.  آزاردهندهوارد جزئیات شوم، چون خاطره آن خشن و  خواهمنمی

عذاب ترس و درد بود. کسی را فرض کنید که اسیر  احساس من از این تاریکی،

چه بر سر او خواهد آمد و چقدر  داندنمیشده و هیچ راه فرار و دفاعی ندارد و 

   کی شکنجه خواهد شد و این احساس را ضرب در یک میلیارد کنید.ریتا در

دانستم که در چنگال بدترین موجودات هستم و هرگز از آنجا رها نخواهم می

       توان هیچ گونه توصیف کرد. یت من بود. ترسی که داشتم را نمیشد. آنجا ابد

که در آن هستم انتهایی ندارد و من راه فراری از آن ندارم.  یدانستم که تاریکیمی

در  ب، بلکه احساس عذاب و ترس من مرتمکردمیمن نه تنها به این فضا عادت ن
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گفت: تو میحال افزایش بود. من شیطان را در شکل یک انسان دیدم که به من 

چه چیزی در انتظار  دانستمنمی. کنممیتو بخواهم با  هرچهمتعلق به منی، من 

این درد وارد وجود من  من بود. آن درد یک درد خارجی نبود، مانند این بود که

، بلکه مدام رو به شد میدرد. این درد نه تنها کم نهای آن را از هم میو تکهشده 

 افزایش بود.

دانستم که چرا آنجا هستم. من کارهای بدی در زندگی انجام من به خوبی می

م کردمیگذشت حس زمان می هرچهداده بودم و اکنون زمان تصفیه حساب بود. 

یکی وارد من که یکی دیدممیشوند. گناهانم را های من از من جدا میکه تکه

موجی از ترس، درد و شرمندگی بر من جاری  ند و با هر کدام از آنهاشدمی

. هر گناهی که کرده بودم بر من عرضه شد ولی به شکلی بسیار منفی و شدمی

تگان عذاب و نابودی(. کسی که مفهومی در یهودیت است به نام )فرش .ترسناک

دانستم که من خود به وجود شتگان عذاب است خود ما هستیم. میاین فر خالق

آورنده این فضای تاریک و عذاب آور بودم. شروع به فریاد کشیدن کردم: خدایا 

من را از اینجا نجات بده. به من کمک کن. من متأسفم. لطفاً مرا ببخش. من 

 انسان خوبی خواهم شد.

لی در آن موقع نقطه نورانی کوچکی را دیدم، ها سال آنجا بودم. وگویی میلیون

دانستم که اگر به این نور برسم انتهای یک تونل بسیار طوالنی. میمانند نوری در 

و با  شد میامن خواهم بود. نور که بسیار سفید و درخشنده بود به من نزدیکتر 

 پوشاند، تا جایی که دیگر هیچ چیزی جز نور درنزدیکتر شدن همه جا را می
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به  توانستممیالعاده درخشنده بود ولی با این حال اطراف من نبود. این نور فوق

ای بود. ین نور خداست. منظره مبهوت کنندهدانستم که در اآن نگاه کنم. می

ناگهان از درون این نور چیزی به سوی من آمده و من را به نور متصل کرد. به 

انتها از دانش و آگاهی به درون من ض اینکه به نور متصل شدم، سیلی بیمح

  سرازیر شد. احساسی که به من دست داد لذت بود. در حقیقت هیچ لذتی را 

توان تصور کرد که حتی با اندکی از آن قابل مقایسه باشد. آن لذت ابدی و نمی

انتها را نداشتم ولی آن نگاهداری تمام آن دانش و فهم بی نامحدود بود. من توان

من خود  ،. در جایی از این تجربهکردمیرون من مانند سیلی عبور حکمت از د

م. احساس شرمندگی و خجالت من را برهنه و در مکانی شبیه دادگاه یافت

قبل از اینکه بتوانم صحبتی بکنم، تمام زندگی من جلوی من قابل وصف بود. غیر

د را عمر خوه لحظه آن. گویی از ابتدا تمامی لحظات به نمایش درآمد، لحظه ب

        دوباره زندگی کردم. ولی این دفعه همه چیز متفاوت بود، دیگر من تنها 

یک بازیگر نبودم، بلکه خود شاهد و ناظر خارجی و قاضی اعمالم نیز بودم. 

کوچکترین عمل من به من نشان داد شد و باید بگویم که هیچ چیز خوبی در 

 م کرد میاحساس  شد مینشان داده  میان اعمال من نبود. وقتی عمل بدی به من

ها شخص دیگر ضربه زده بودم. که من به تمامی ارواحی که آنجا بودند و میلیون

، بلکه تاریکی و خسارت معنوی که عملم در دیدممیمن نه تنها هر عملم را 

. هر عمل ما روی تمام جهان مکرد میعالمی باالتر ایجاد کرده بود را نیز حس 

یت خود در مقابل مسئولتأثیر دارد. من نه تنها به تمام این ارواح ضربه زده بودم، 
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، کرده مکردمی بایست میرا که ن آنچه هرخدا را نیز انجام نداده بودم و برعکس، 

 بودم.

به من این انتخاب داده شد که یا به دنیا بازگشته و زندگی خود را تغییر دهم و یا 

، دیگر گشتمبرمیبه همان فضای تاریک و پر از درد بازگردم. ولی اگر به دنیا 

ام در زمین نشان داده شد و دیدم به من زندگی آینده .هیچ بهانه و عذری نداشتم

ذهبی روی زمین زندگی کنم. باید تمام که باید به عنوان یک یهودی بسیار م

تمام چیزهایی را  . باید به همه،مکردمیهای معنوی که زده بودم را جبران آسیب

 گفتم. آنها به من هشدار دادند که بار دومی وجود نخواهد داشت.که دیده بودم می

من انتخاب دوم را برگزیدم و ناگهان در تاکسی چشمان خود را باز کردم. 

مطمئن هستم که در کنار من بود جیغ کشید و گفت: تو مرده بودی! من دختری 

جزئیات  توانستمنمیزد. من یدی و نه قلبت میکشمیتو مرده بودی! نه نفس 

که فقط از حال رفته بودم. آنچه را که اتفاق افتاده بود به یاد بیاورم و به او گفتم 

چه آوردم افتاده است ولی به یاد نمیبرایم دانستم که اتفاق بسیار بزرگی ولی می

تلفن کنم و بگویم حالم خوب  امخانوادهکه باید به  مکردمیاتفاقی. تنها حس 

دوست دارم کارهای مذهبی انجام دهم. یکی از م کردمیاست و احساس 

دوستانم خیلی مذهبی بود. من به او تلفن کرده و گفتم که باید همین االن بیایی و 

بندند و آیات تورات در سر می سته کوچکی که گاهی یهودیان بهیک تفیلین )ب

توانی این کار ری. او گفت امروز شنبه است و نمیآن است( بر روی سر من بگذا
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توانیم عبادت عید جای آن امشب شب عید فصح است و میولی به  را بکنی

 فصح را انجام دهیم.

و برای دو هفته مریض و  آمد میمن هیچ چیزی از تجربه نزدیک به مرگم یادم ن

رفتم همه چیز ناگهان به لی یک بار وقتی داشتم به خواب میضعیف بودم. و

خاطرم آمد. من از رختخواب بیرون پریده و دوست دخترم را نیز بیدار کردم و 

ن دختر در حال آبرایش ماجرا را شرح دادم. من همچنین تمام آنچه از زندگی 

م. او من را تأیید کرده و ودم را نیز برایش تعریف کردخارج از بدنم بودن دیده ب

 دانستم مرده بودی!گفت می

فرد متفاوتی شدم. قبل از این  م که نیویورک را ترک کنم و کامالًمن تصمیم گرفت

اتفاق من خشن و قلدر و منفی بودم و همیشه فحش و ناسزا بر سر زبان من بود. 

و مؤدب تبدیل شدم. من برای زندگی به بعد از آن، من به شخصی بسیار مهربان 

های آن را کامالً متوقف کردم و شروع اگو رفتم و خوردن گوشت و فرآوردهشیک

به بستن تفیلین کردم. من برای یک سال و نیم شیکاگو بودم و در این مدت 

به یاد  هرچهکه  کندمیخدا در هر قدم با من است و تأیید  مکردمیاحساس 

را به  هردویرا بد و خوب بخوابم ز توانستم نمیها داشت. شب دم حقیقتآورده بو

آن سرپیچی از  توانمنمیام و دانستم که با خدا قرار داد بستهآوردم. مییاد می

 سالگی به شخص بسیار مذهبی تبدیل شدم و تمام آداب و  27کنم. من در 

قابل تصور غیرآوردم. این برای من قبل از این های یهودیت را به جا میآیین
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بود. زندگی قبلی من چنان دور از دین و مذهب بود که چنین تغییری برایم بیشتر 

 نمود.ر ابتدا رعایت همه چیز برایم غیرممکن میلبته دابه جنون شباهت داشت. 

در آنجا یک خاخام را درآوردم و  ا دوباره از نیویورک سربه خواست خد

ثیر عمیقی روی من گذاشت و به من از و تأ دالعاده بومالقات کردم که فوق

و تمام داستانم را به ا توانممیتورات آموخت. بعد از یک ماه احساس کردم که 

اتفاق افتاده و تو به هیچ ای؟ یک معجزه برای تو بگویم. او گفت: مگر دیوانه شده

آن بعد از یی و زندگی خود را زیر و رو کنی. گویی؟ تو باید به همه بگوکس نمی

که تمام آنچه در  دیدممذهبی تبدیل شدم. من می من حقیقتاً به یک یهودی کامالً

ند. من شدمیتأیید  گرفتم یادهای مذهبی که تجربه خود دیده بودم با آموزش

ام برای دیگران کردم. بعضی آن را قبول کرده و شروع به بازگو کردن تجربه

که در آن پارتی استفاده کرده  ند که اثر مواد مخدری بودهکردمیبعضی هم فکر 

توانست توهم و اثر آن مواد مخدر باشد، در جربه من میبودم. ولی چگونه ت

 که من تمامی جزئیات زندگی آن دختر را دیدم و دریافتم.  حالی

گویم تا شما فرصت این را داشته باشید که زندگی خود را تغییر من اینها را می

ود ناگهان زن من چند ماه قبل وقتی برای ورزش در حال دویدن ب ردهید. براد

ساله بود و هیچ مشکل سالمتی و جسمانی قبلی نداشت.  04سکته کرده و مرد. او

زندگی او از معنویت خالی بود و شاید او هم در آنجا مانند من برهنه و بدون 

دهم که یگشته است. من به شما اطمینان م هیچ دفاعی در سرای دیگر ظاهر

وقتی به پایان زندگی خود برسید اگر دستتان خالی باشد اصالً مسافرت راحتی 
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گویم مانند من یک مذهبی متعصب و تمام عیار شوید، نخواهید داشت. من نمی

 کمک کنید،البته که این نحوه زندگی برای هر کسی نیست. ولی مرتب به خیریه 

نید. همین چیزهای به ظاهر کوچک به دیگران کمک ک به دیگران لبخند بزنید و

که تا جایی که کنم میدنیایی را عوض کند. البته من شما را تشویق  تواندمی

کوچکی که  توانید کارهای بزرگتر و بیشتری انجام دهید، ولی اقالً از کارهایمی

دهید، نکنید. هر کاری که در دنیا انجام میفروگذار  آیدمیبه راحتی از دستتان بر

  گردد.ابدیت در جهان منعکس میتا 
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 تجربه جاستین

من به مدت یک هفته بعد از تصادف در بیمارستان بودم که مدت زیادی از آن را 

یا در اتاق عمل و یا در حالت کما به سر بردم. من برای انجام یک عمل مشکل 

که در کما بودم از بیمارستان اول به یک بیمارستان مخصوص منتقل  در حالی

شدم. بعد از بیدار شدن از کما، به وضوح به یاد دارم که در حال پرواز باالی 

. در این حال یکی از افراد خانواده که در مکرد میآمبوالنس بودم و آن را تعقیب 

نیز او این اتفاق را تأیید  آمبوالنس بود را دیدم که دچار حالت تهوع شد که بعداً

 کرد.

ام که دقیقاً به یاد ندارم که آیا قبل و یا بعد از این انتقال بود در قسمتی از تجربه

خود را در یک فضای بزرگ کامالً تاریک و تهی یافتم. من در آنجا احساس 

کردم خطر یا موجوداتی منفی یا ترسناک وجود دارند، بدون اینکه بتوانم آنها را 

ببینم. سپس به سرعت به محیطی پر از احساس امنیت و گرمی و نور حرکت 

ه زده کردم. تعدادی از درگذشتگان اقوام را در آنجا دیدم که در جلوی من حلق

برگشت به  ام که وقتی یک ساله بودم درگذشته بود. من بعد ازبودند، منجمله عمه

م که آن نیز مورد تأیید قرار ام را برای بقیه توصیف کرددنیا، ظاهر و لباس عمه

لی آن گونه که نای مادی و از جنس پارچه ندارند وگرفت )ارواح لباسی به مع

ه گاهی با همان هیأت دنیایی خواهند برای ارواح دیگر به نظر خواهند رسید کمی

باشند(. برای من دانستن این اند میبه آخرین شکلی که در دنیا بوده و بعضاًآنها 
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ممکن بود. چندین وجود نور دیگر ام را مالقات نکرده بودم غیرگر عمهجزئیات، ا

 اند.هرگز در زندگی دنیوی نبوده رسید مینیز در آنجا بودند که به نظر 

پارچه و بدون در باالی سر همه آنها و عشقی یک من به سمت وجودی از نور که

را دوباره  ندگیمکردم. من در آنجا اتفاقات زقید و شرط و قضاوت بود حرکت 

دیدم، نه تنها از دید خودم، بلکه از دید دیگران و حتی طبیعت و حیوانات و 

اثری که زندگی من روی همه آنها گذاشته است. بسیار واضح بود که هر عمل، 

گذارد. ر میسخن و فکر ما روی دنیای اطراف ما و نهایتاً روی همه جهان تأثی

خوار بودنم در آنجا مورد قدردانی و گیاهسالگی گیاهخوار بودم و  67من از 

تشویق قرار گرفت و به عنوان انتخابی خوب در نظر گرفته شد و حتی اثر بعضی 

از کارهای منفی را در اعمال من از بین برد. در مرور زندگی، ما خود قاضی 

دهد. ولی با از بین رفتن منیت و کسی ما را مورد قضاوت قرار نمیخود هستیم 

 تظاهر، جایی برای پنهان شدن از شرمندگی و پشیمانی اشتباهات  و دروغ و

       ترین چیزها از دید بشری ما در آنجا ماند. برخی از پیش پا افتادهباقی نمی

   اهمیت دانیم کامالً بیو برخی چیزها که ما بسیار مهم میالعاده مهم هستند فوق

 باشند.می

من بعد از این مرور زندگی، صادقانه از اشتباهاتی که کرده بودم متأسف بودم. 

سپس شروع به نزدیکتر شدن به نور کردم. احساس عشق، پذیرش و یکی شدن 

  با همه چیز بسیار عمیق و ورای توصیف بود. به یاد دارم که در قسمتی از 

زندگی بود یا نه، به حلقه آیا بالفاصله بعد از این مرور  دانمنمی هام، کتجربه
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ام برگشتم ولی دوباره به سمت نور بازگشتم. من به نور چندان فامیل درگذشته

نزدیک بودم که در شرف یکی شدن با آن بودم، ولی نه به طور کامل. احساس 

بود و امکان شرح آن با  العاده خارقیگانگی، عشق، آگاهی و سعادت در آنجا 

م، من، شدمیودم که اگر به طور کامل با نور یکی کلمات وجود ندارد. آگاه ب

م. تمام سؤاالت من به طور واضح شدمیناپدید شده و با او و همه هستی یکی 

  پاسخ داده شدند، ولی بعد از برگشت من به زمین، جلوی اینکه بتوانم این 

 ها را به یاد بیاورم گرفته شد.آگاهی

از ارواح را دیدم که آنها نیز در حال ترک کردن  یمن متوجه زمین شدم و بسیار

که برخی از ارواح  آمد میین بودند. ولی به نظر بدن خود و فاصله گرفتن از زم

خود  قادر به دیدن نور و عشق نبودند. مانند این بود که آنها ابری باالی سر

افکار و گرفت. من آگاه بودم که این ابر، همان میداشتند که جلوی دید آنها را 

که جلوی نور را  ستمله خشم، تنفر و تلخی درون آنهااحساسات آنها از ج

و ند کردمینگاه  نگرفته است. بعضی از آنها که بسیار منفی بودند فقط به پایی

 مخواست میدیدم و میداشتند. من احساس منفی را در آنها  نظری نمیحتی به باال

شق بیایند ولی آنها به سمت تاریکی و رنج که به باال نظر کنند و به سوی نور و ع

ند و یا در حلقه منفی خود برای همیشه محصور بودند و تالش و کردمینزول 

ی یا تاریک مندانستم که آنها به سوی مکانی جهفایده بود. من میمن بی تخواس

که آنها  خواست میجازه رویت آن مکان را نداشتم. نور ناولی من  کنندمینزول 

که آنها را به سوی خود جذب کند ولی آنها  کردمیاین گونه باشند و سعی 
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توانستند نور را قبول کنند. واضح بود که آنها خود این تجربه ند یا نمیخواستمین

و مسیر را برای خود ساخته بودند، نه شیطان و یا مجازات الهی. فکر و قلب آنها 

بسته شده بود. همچنین تعداد بسیار کمی از  با افکار و عادات و احساساتشان

لب جسم مادی بودند را دیدم که افرادی که بر روی زمین و هنوز در قا

که در بدن خود هستند نیز نور را ببینند ولی تعداد این  توانستند در حالیمی

 نوع بودند. هردومخلوطی از  هاانسانبسیار اندک بود. بقیه  هاانسان

بریم. نان زمین در زمان حساسی به سر میه شدم که ما ساکا متوجمن در آنج

ج از زمین وجود دارند، ما در گرچه سیارات و موجودات بسیار دیگری خار

داریم که یک د هستیم و روی لبه باریکی قرار وه حساسی از تکامل خمرحل

اتی بسیار بهتر است. نور ما را آن نابودی کامل و سوی دیگر آن حی سوی

و یا  ، بلکه ما با انتخاب خود بین مهربان و کمک به یکدیگرکندنمیازات مج

حالت  هردود. سرنوشت زمین در اهی، سرنوشت خود را رقم خواهیم زخودخو

به من نشان داده شدند ولی به من اجازه داده نشد که جزئیات این خاطره را با 

بسیار  انگیز و دیگریحزند دارم که یکی از آنها بسیار خود برگردانم. تنها به یا

ای العادهفوقشاد و خوشحال کننده بود. در این حال من احساس محبت و شفقت 

 دیدندنمیو درد و رنج آنانی که نور را  م کردمینسبت به تمام مخلوقات حس 

تجربه کرده  تا به حالآور بود. این احساسات با هر چیزی که برایم بسیار حزن

نچه تمام بودم بسیار متفاوت و به مراتب قویتر بود. من در آنجا فهمیدم که آ

دارد عشق است که در تمام ذرات دهد و پایدار نگاه میهستی را به هم پیوند می
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من در آن که همه مانند  مخواستمیهستی نفوذ کرده است. من از صمیم قلب 

به آنانی که در تاریکی هستند کمک  ور باشند ووطهاحساس عشق و سعادت غ

کرد و مانند یک کنم و از رنج آنها بکاهم. با این فکر، ناگهان تجربه من تغییر پیدا 

نمود سقوط عتی که از سرعت نور هم باالتر میبازی به سرترن هوایی در شهر

از حالت کما  2440ام بود. من در دسامبر خاطره من از تجربهکردم. این آخرین 

دسامبر گفته بودند که حتی اگر زنده بمانم، هرگز  1ر شدم. پزشکان در تاریخ بیدا

ر با پای خود دسامب 21م و تکلم کنم، ولی من در نخواهم توانست دوباره راه برو

یک  زشکان و ناظران، بهبودی من کامالًاز بیمارستان بیرون رفتم. به نظر تمام پ

به نزدیک به مرگ و بیدار شدن از معجزه بود. برای مدت چند روز بعد از تجر

مادی را در اطراف خود حس کنم حضور موجودات غیر توانستممیکما، هنوز 

ولی به تدریج این توانایی را از دست دادم. بزرگترین مشکل من برای توصیف 

اند، در بیان تمایزها و مرزها ساخته شده ن است که کلمات برایای تجربهاین 

  چیز در تجربه من احساس یکی بودن و یگانگی بود.که بزرگترین  حالی

  



92 

 

 تجربه رانل واالس

که سعی داشتند با هواپیمای  رانل واالس و همسرش در حالی 6976اکتبر  9در 

مرکزی ایالت یوتا در شخصی یک موتوره خود از میان یک بوران در قسمت 

کنند، به یک کوه برخورد کردند. هواپیمای آنها آتش گرفته و رانل  آمریکا عبور

به شدت سوخته و مجروح شد. او با وجود جراحات خود مجبور شد برای یافتن 

ساعت تالش  1کمک از مسیر سخت کوهستان پایین بیاید، ولی باالخره بعد از 

     ه خود را توان مقاومت و مبارزه برای زنده ماندن را از دست داد. او خاطر

 :کندمیگونه نقل  این

پرواز در یک حفره بسیار  در آن لحظه من با سرعتی باور نکردنی شروع به

هایی م به طرف جلو بودند. ناگهان صحنهکه پاهای طوالنی و تنگ کردم در حالی

در جلوی من پدیدار شدند که تنها تصویر نبودند، بلکه هر یک احساس، اندیشه 

های زندگی من بودند که با سرعت زیادی در بودند. آنها صحنهدراکی کامل و ا

بلکه هر  ،فهمیدممیند و من نه تنها هر یک را کامالً شدمیجلوی من منعکس 

و  رفتارمو برای اولین بار نیت و علت هر م کرد میعمل و اتفاق را دوباره تجربه 

م. کلمه )کامل( کردمیاثری که روی دیگران گذاشته است را عمیقاً درک 

جربه مرور زندگیم ادا کند. تمامیت و عمق تحق مطلب را در مورد  تواندنمی

ی دنیا هاکتابتوان در تمام م را نمیکرد میکه من در مورد خودم کسب  آگاهی

هایی از زندگیم را داشتم که از دیدن با نگرانی انتظار فرا رسیدن صحنهگنجاند. 

نها هیچ وقت در جلوی من ظاهر نشدند و من داشتم. ولی بسیاری از آ آنها بیم
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دن آنها را فهمیده و صادقانه فهمیدم که به این علت است که من در دنیا اشتباه بو

یت آنها را به گردن گرفته بودم. من خودم را دیدم که خالصانه از خدا مسئول

از رفعت و مهربانی او به  خواسته بودم که مرا ببخشد و او نیز بخشیده بود. من

شگفت آمدم که چگونه بسیاری از اشتباهات من را به سادگی بخشیده و پاک 

 نموده است.

هایی را دیدم که انتظار آنها را نداشتم، چیزهایی که به همان ولی در مقابل، صحنه

. دیدم دیدممیاندازه مهیب بودند و من آنها را با جزئیات کامل و وحشتناکشان 

سیب زده بودم یا در انجام گونه در زندگیم بسیاری را رنجانده و به آنها آکه چ

هایم در قبال آنها اهمال ورزیده بودم تا جایی که اهمال من باالخره به یتمسئول

یاز طور برگشت ناپذیری در زندگی آنها اثر منفی گذاشته بود. کسانی که به من ن

این ن به بهانه اینکه سرم شلوغ است یا ته بودند و مداشته یا به نوعی به من وابس

نبلی از کنار آن رد شده بودم. اهمیتی و تمشکل، مشکل من نیست یا با بی

 اد کرده بود که من از آنها کامالًهای من دردهایی حقیقی در دیگران ایجخیالیبی

یکی از دوستانم را دیدم که در زندگیش به خاطر من ضربه بزرگی  خبر بودم.بی

دیده بود. دیدم که من یکی از افراد کلیدیی بودم که برای کمک و راهنماییش به 

من با اشتباهات متعدد و زندگی او فرستاده شده بود. ولی به جای کمک به او، 

بودم و باعث شده  هایم در نهایت بر روی زندگی او اثر منفی گذاشتهخودخواهی

بودم که او به سمت تصمیماتی اشتباه و رنجی بیشتر هدایت شود. من بدون 

اهمیت دادن به نتایج اعمالم، زندگی خودم را خراب کرده بودم و همچنین به او 
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یت به مسئولتفاوتی در برابر بیکه  دانستمنمینیز آسیب زده بودم. من تا آن موقع 

 ست.دیگران چنین گناه بزرگی ا

و کشیش کلیسا از من  کردیمبعد از آن زن مسنی را دیدم که تنها زندگی 

خواسته بود که گاهی به او سری بزنم و ببینم که آیا چیزی احتیاج دارد. من آن 

ولی برای اینکه او پر از احساسات منفی و افسردگی  شناختم میزن را به خوبی 

اثر منفی او را روی  توانمنمی مکرد میوقت به دیدن او نرفتم زیرا فکر  بود، هیچ

که این فرصت و موقعیت برای کمک به  دیدممیاحساسم تحمل کنم. ولی اکنون 

که آن زن همان کسی بودم  ر ترتیب داده شده بود و من دقیقاًاو از عالمی باالت

ن موقع نیاز داشت. اکنون من افسردگی و تنهایی این سالخورده در زندگیش در آ

که من مقصر بودم. من در انجام مأموریتی دانستم م و میکردمیزن را حس 

کوتاهی  شد می هردوخاص که به مرور زمان باعث قویتر شدن و رشد من و او 

کافی برای اینکه با ترس احمقانه و تنبلی خود  یکرده بودم. زیرا در من دلسوز

  دیدم که حتی میمقابله کنم نبود. ولی بهانه من دیگر هیچ اهمیتی نداشت، من 

گذراند و هایی و افسردگی زندگی سختی را میهم اکنون نیز هنوز این زن در تن

 دیگر برای برگشتن و کمک به او از دست من هیچ کاری ساخته نبود. 

کارهای خوبی را که کرده بودم دوباره تجربه کردم ولی آنها کمتر و  من همچنین

کوچکتر از آن بودند که من تصور و انتظار آن را داشتم. بیشتر کارهایم که فکر 

خدمت و کمکی به دیگران اهمیت بودند. اگر بزرگ بودند در حقیقت بیم کردمی

تم ولو این نفع به سادگی کرده بودم در جایی بود که انتظار نفعی برای خودم داش
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های کوچک و ولی برخی دیگر نیز بودند که محبتغرورم بوده باشد.  ارضای

ساده من مانند یک لبخند یا سخنی خوش یا رفتاری گرم، به آنها کمک کرده 

تر و چک و ساده من آنها را کمی خوشحالکه چگونه عمل کو دیدممیبود. من 

نوبه خود در جایی دیگر به انسان  ها نیز بهتر کرده و باعث شده که آنمهربان

، نرمی و مهربانی بیشتری نشان دهند. دیدم که با بعضی از این کارهای به دیگری

. ولی من امکردهی از خوبی و مهر و امید را منتشر ظاهر پیش پا افتاده، موج

به  مکرد میقدری که فکر  هایم کم بودند متأسف بودم. من آناینکه چقدر خوبی

ور زندگی من به پایان رسید من دیگران خوبی و کمک نکرده بودم. وقتی مر

قرار و سرخورده بودم. من همه کارهایی که کرده بودم را با شفافیت و جزئیات بی

ها که شان و خوبیها و نهایت تاریکی و ترسناکیکامل دیده بودم، بدی

را لی در پایان من خود وتصور من بود.  هرگونهخوشحالی و پاداش آنها ورای 

       کس برای قضاوت در مورد من نبود.  ناالیق و ناکافی یافتم. در آنجا هیچ

در           مخواستمیدر حقیقت نیازی هم به حضور کس دیگری نبود. من خود 

حسرت و ندامت در حال  ب شوم. آندرد عذاب وجدان و محکومیت خود ذو

 .آمد  میسوزاندن من از درون بود، ولی از دست من هیچ کاری بر ن

ناخودآگاه به طرف آن  ناگهان یک نقطه نورانی کوچک از دور نمایان شد و من

شدت  که من به شدمیاز این نور عشق و آرامش و امیدی متشعشع حرکت کردم. 

کی که در آن بودم بازتر شده و شکل یتنگ و تار ۀتشنه آن بودم. به تدریج حفر

یک تونل را به خود گرفت که در انتها کامالً باز بود. با رسیدن به انتهای تونل 
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ناگهان فوران و انفجار نور همه جا را پر کرد مانند اینکه خورشید در پیش روی 

ند. من با شدمیچشمان خودم را ببندم ولی چشمانم بسته ن مخواستمیمن بود. 

م تا شد می قابل کنترل بود به سمت نور جذب ای که برایم غیرهالعاد خارقی نیرو

فوذ کرد. من در نور شناور بودم و که تشعشع نور در تمام وجود من نجایی 

که  هرچهتر از تر و عالیطه و درون مرا پر کرده بود شیرینعشقی که مرا احا

شدم و بتوان آن را تصور کرد بود. نور من را عوض کرد، من با آن پاک و تصفیه 

. من ام مانند چیزی دوردست به کلی فراموش شددرد درونم و هولناکی گذشته

دوردست  ایهفاصلهای گذشته در ها و آسیبدر شیرینی آن غرق شدم و زخم

. سپس من تصویری را پشت سرم فراموش شده و جای خود را به آرامش دادند

. آمدمیدر دوردست دیدم، زنی که لباس سفیدی در بر داشت و به طرف من 

درخشید. او به من می موهای او درخشندگی سفیدی داشت و چهره او نیز از نور 

رسیده و لبخندی زد که پر از محبت بود و گفت )رانل(، ولی لبان او حرکت 

شنوم و نه در گوشم. او تکرار ر سرم میوجه شدم که صدای او را دنکردند و مت

ر مادرم بود ولی با زنی د(. ناگهان او را شناختم، او مامادربزرگمنم  ،کرد )رانل

نجا د. آیرساد داشتم بسیار متفاوت به نظر میمریض و ضعیف که من از دنیا به ی

. رسیدمیساله به نظر  26و حدود  باشکوهاو سرزنده و بشاش و با ظاهری 

ناگهان با  م حدود دو سال پیش مرده بود و تا این فکر از سرم گذشتمادربزرگ

ناگهان همه چیز منطقی  ام!کنم؟ پس من هم مرده می چه کارمن اینجا خود گفتم: 



97 

 

و باید خاطر  ندآمدمیبه نظر آمد، مرور زندگی، تونل، نور، همه به نظر طبیعی 

 تر از دنیا بود.تر و شفافآگاهی من به مراتب قوی نشان کرد که هوشیاری و

م دستش را به طرف من دراز کرد و گفت: با من بیا، چیزهای زیادی مادربزرگ

ند جیم یکی از دوستانم بود که چ)هست که باید ببینی. من گفتم: جیم کجاست؟ 

م را دیدم که از ناگهان من جی (شته شده بودماه پیش در یک تصادف اتومبیل ک

  او دویده و او را بغل کنم ولی به طرف  مخواستمی. من آیدمیدور به طرفم 

توانی! من متعجب شدم ش را جلوی من گرفت و گفت: نه نمیم دستمادربزرگ

سرپیچی کنم. پرسیدم  توانم نمیدانستم که ی در گفته او قدرت خاصی بود و میول

زندگی کردن او در دنیا. جیم به ما نزدیکتر م گفت: بخاطر نحوه مادربزرگچرا؟ 

و پیراهن که یک شلوار جین  متری ما ایستاد در حالی 1شد و در فاصله حدود 

بود که معموالً  های باالی آن باز بود، این همان طوریآبی پوشیده بود که دکمه

رضایت را در او حس  توانستممیپوشید. او لبخندی زد و من در دنیا لباس می

م وجود داشت در او نبود. جیم به من مادربزرگم ولی آن نور و قدرتی که در کن

 عزاداریبیش از این برای مرگش ناله و گفت که به مادرش این پیغام را بدهم که 

گفت که در  نکند زیرا او از جایش راضی و در حال پیشرفت است. جیم به من

وقفه ایجاد کردند. او آن ش هایی گرفته بود که در رشدزندگیش در دنیا تصمیم

ها را با وجود آگاهی به اشتباه بودن آنها گرفته بود و اکنون نیز نتیجه آن تصمیم

. وقتی در اثر سانحه تصادف مرده بود، به جیم این انتخاب داده کندمیرا قبول 

شده که در عالم روحانی باقی مانده یا به دنیا بازگردد. او دیده بوده که رشدش 
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متوقف شده و اگر به دنیا بازگردد ممکن است همین مقدار نوری را که در دنیا 

دارد نیز از دست بدهد. او از من خواست این چیزها را برای مادرش توضیح 

بدهم و من نیز قبول کردم، بدون اینکه به این توجه کنم که من که خود در این 

کارهای زیادی یم به من گفت که سوی هستم چگونه این کار را خواهم کرد. ج

 که باید انجام بدهد و آنجا را ترک کرد. هست

یم را بغل کنم؟ او به م نگاه کردم و پرسیدم چرا نگذاشت من جمادربزرگمن به 

: م ادامه دادمادربزرگ. من تعجب کردم و من گفت که این قسمتی از عاقبت اوست

نیروی اشتیاق به . ما با شودمیقدرتی که به ما داده شده از خود ما به ما داده 

م. توانایی کنیمیتوان با چشم دید رشد ، عشق ورزیدن و باور به آنچه نمیدانستن

عالم  ما برای قبول کردن حقیقت و زندگی بر اساس آن، پیشرفت ما را در 

کس  و هیچ کندنمیکس نور و حقیقت را به ما تحمیل  . هیچکندمیمعنوی معین 

مگر اینکه ما خود این اجازه را بدهیم. ما خود بر خود گیرد نیز آن را از ما نمی

 م و در مورد خود قضاوت خواهیم کرد و ما وکالت کامل داریم.کنیمیحکومت 

دانست درست است رفت که با قبول نکردن آنچه که میجیم در دنیا تصمیم گ

ر به خود و دیگران رشد خود را محدود کند. او با استفاده و فروش مواد مخد

ای به خاطر این کار او به شدت آسیب دیدند. او برای رو آوردن یب زد و عدهآس

ها در واقعیت اینکه های مختلفی داشت ولی این بهانهلتبه مواد مخدر عذر و ع

قدر مکرراً  دانست این کار اشتباه است تأثیری ندارد. جیم در زندگی دنیا آنمی

. اکنون به کردمینکرده بود که دیگر نور را انتخاب  تاریکی را بر نور انتخاب
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مقداری که روح او تاریک شده است، محکوم به تاریکی در اینجاست. ولی هنوز 

به همان مقدار که خواهان  تواندمیرشد کند. او  تواندمیهم او توانایی دارد و 

توانایی که  داندمیپذیرش و مستعد آن است مسرت و لذت دریافت کند. ولی او 

از او دارند. هایی است که نور بیشتری برای پیشرفت و خوشحالی کمتر از آن او

این بخشی از محکومیت اوست زیرا رشد او محدودتر است. با این حال او اکنون 

رشد را انتخاب کرده و از وضعیت خود راضی است. خداوند در زندگی ما 

ن را داریم قرار تحمل آ عی بزرگتر از آنچه تواناییهیچگاه آزمایش و مان

دا او را به دهد. به جای آنکه رشد روحی کسی را به مخاطره بیافکند، خنمی

 رشد خود را در اینجا ادامه دهد. گرداند تا بتواندمیخانه بر

. سرعت مکالمه او با من مانند نور مکردمیها را حس این حرف من عمق حقیقت

در م توانستیمیهم و آگاهی کامل بود. ما سریع بود مانند یک آن، و این مکالمه ف

مفهوم و  آن واحد در چندین سطح و کانال مختلف با هم مکالمه کنیم. هر

که  های آن و هر موضوع مرتبطهای آن، علتها و جنبهموضوع را با تمام زمینه

. ما روی زمین چیزی شبیه و دیدممیرا در آن واحد  کردمیبه فهم آن کمک 

حتی نزدیک به این نداریم. در مقایسه مکالمه ما روی زمین با یکدیگر مانند 

م به من گفت همراه من مادربزرگکودکی است که هنوز تکلم را نیاموخته است. 

ستم مانند یک ژله شفاف است       بیا. من دستم را به سوی او دراز کردم و دیدم که د

م مادربزرگو در حقیقت تمام بدن من این گونه بود. وقتی به درخشد که می

او نیز با نوری سفید ی لباس است. حتتر ستم دیدم که نور او از من درخشاننگری
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بود که مادرم برای تشیع و به درخشید. متوجه شدم که لباس او همانی می

با لباسی  تواندمییده بود و فهمیدم که اینجا هر کس سپاریش برای او خرخاک

 که بخواهد برای دیگران متجلی شود.

چند لحظه بعد ما در مقابل زیباترین منظره پانورامیک بودیم که زیباترین مناظر 

آیند. میدان بزرگی از گل ای به نظر میوی زمین در برابر آن مانند خرابهطبیعت ر

تا دوردست و چمن با رنگ سبز درخشنده و عمیق در پیش روی ما بود که 

. هر برگ و ساقه رسیدمیدرخشیدند های زیبایی که میامتداد یافته و به تپه

 العاده خارقو  باشکوهنورانی و در نهایت کمال بود و به حضور من در این مکان 

و  هاچمن، هاگلگفت. یک ملودی و ریتم زیبا در تمام این باغ، آمد میخوش

این موزیک را بشنوم ولی به طور  توانستمنمیدرختان آن جریان داشت. من 

. من احساس عجیبی در مکردمیعجیبی در سطحی شنیدن آن را کامالً حس 

م دستش را تکان داد و بدون مادربزرگیی که نزدیک ما بودند داشتم. هاگلمورد 

از  هاگلکالم به آنها امر کرد که به سمت ما بیایند. با اینکه این یک فرمان بود، 

و جلوی  در هوا معلق شده و به سمت او آمدند هاگلحال شدند. انجام آن خوش

ین دسته گل زنده او معلق ماندند و در دوردست او تشکیل یک حلقه دادند. ا

توانست با دیگران ارتباط برقرار کند، پاسخ دهد و حتی به بود، هر گل می

او  ند؟ساقه ندار هاگلم گفتم این مادربزرگی دیگر آگاهی دهد. من به هاگل

برای دریافت آب و مواد  هاگلگفت: چرا ساقه داشته باشند؟ در روی زمین 

برای رسیدن به توانایی و غذایی از زمین ساقه دارند. هر چیزی که خدا آفریده 
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باشد. خود می ترین شکلحرکت است. اینجا هر چیز در کاملکمال معنویش در 

بود. در اینجا  العاده خارقدرخشید و زیبایی آن مختلف می یهارنگدسته گل با 

را که من تا به حال احساس کرده بودم یا  آنچه هریک گل با من یکی شد و 

را حس کرد. این گل کامالً به درون من آگاه شد و با روح و وجود  مکردمی

خود روی من تأثیر گذاشت روی فکر من، احساس من و هویت من. من  فلطی

م کردمین گل من شد. سروری که از این یکی شدن حس آن گل شدم و آ

به  شناختممیتر از هر احساسی بود که تا آن لحظه کننده تر و ارضاءمطبوع

امر کرد که برگردند و همه  هاگلم به مادربزرگگریه کنم.  مخواستمیطوری که 

به جای خود و باالی سطح زمین برگشتند ولی جوهره و اثر آن یک گل در من 

دارد از یرویی که آنها را پایدار نگاه میم گفت: همه اینها و نمادربزرگباقی ماند. 

خداست، نیروی عشق او همان گونه که گیاهان زمین به نور و آب و مواد غذایی 

نمو خود نیاز دارند، حیات معنوی نیز به عشق نیاز دارد.  خاک برای رشد و

و هر چیزی که او آفریده  شود میتمامی خلقت از عشق خداوند منشعب و تغذیه 

این توانایی را دارد که در مقابل عشق بورزد. نور، حقیقت و حیات در عشق 

دهد، ما به آن عشق ن عشق میبه عشق باقی و پایدارند. خدا به آهستند و 

رانل، من یابد و گونه خلقت گسترش می دهی و این، تو به آن عشق میدهیممی

م مادربزرگمن احساس کردم که مهر و عشق دوستت دارم. با گفتن این سخن، 

مانند سیلی به درون من ریخت و من را با گرمی و سروری وصف نشدنی پر 

ن حقیقی بود و هیچ چیز روی زمین مانند آن کرد. این زندگی بود، وجود داشت
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تمامی آن باغ و زمین و آسمان و همه چیز من را  م کرد میوجود ندارد. احساس 

را  العاده خارقم را شنیدم و این عشق مادربزرگدوست دارند. وقتی من سخنان 

، فهمیدم که اکنون من وظیفه دارم که عشق و محبت را در اطراف و حس کردم

 خودم افزایش و گسترش دهم، صرف نظر از اینکه شرایط من چگونه باشد.حلقه 

آموخت نه تنها برای اینکه خود از دریافت آن او به من معنا و قدرت عشق را می

لذت ببرم، بلکه برای اینکه آن را به دیگران نیز ابراز کنم. من با عشق پر شده 

  ای از عشق باشم.توانم سرچشمهبودم تا خود ب

زدیم، او از که ما در این باغ قدم می م دست من را گرفت و در حالیمادربزرگ

های آمدن ما به زمین برای من سخن گفت، اینکه باید از بعضی از اصول و علت

خواهیم با ما دیگران آن گونه رفتار کنیم که میقانون طالیی پیروی کنیم )با 

الهی و ایمان،  به یکدیگر، نیاز به منجی، نیاز به خواندن کتب کشود(، کم ررفتا

انداز زیبا در رعت بسیار زیادی بر فراز این چشم... . ما با سخوب بودن، توبه و

. من ایستاده شد میحرکت بودیم و سیلی از معرفت و آگاهی به درون من ریخته 

جذب کرده و حمل کنم. همه این دانش را  توانم نمیمن  مادربزرگو به او گفتم: 

او گفت: نگران نباش و ترس را کنار بگذار به خودت شک نداشته باش، آن وقت 

که چیزی را نیاز داشته باشی آن را به یاد خواهی آورد. ایمان داشته باش و به 

قدرت خدا اعتماد کن. من در آن لحظه فهمیدم که چه چیزی بزرگترین مانع رشد 

را آلوده کرده و من را از  هاسالرس تمامی این من در زندگی بوده، ترس! ت

حذر داشته بود. من به خودم گفتم  هایم برتالش برای غلبه بر مشکالت و ضعف
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از آگاهی و معرفت به درون من  و ما دوباره به حرکت درآمدیم و دریایی ،نترس

 ته شد، از تاریخ زمین گرفته تا وجود ما قبل از آمدن به زمین و حقایق وریخ

اصولی که من ذهنیتی از آنها نداشتم. من دیدم که همه ما قبل از آمدن به زمین 

تا به  ان )خداوند( ایستاده بودیم و خود داوطلب شدیممدر پیشگاه پدر آسمانی

آن  یهاتجربهو  هادرسهای آن روبرو شویم و متعاقباً زمین بیاییم تا با آزمایش

ای انجام وظیفه رکه آنچه در توان داریم را بو ما با خدا عهد بستیم  را بیاموزیم

خود بر روی زمین انجام خواهیم داد و به نوعی یار و یاور خدا در برپایی نیکی 

بر روی زمین خواهیم بود. من احساس افتخار و شادی زیادی از این عهدی که 

شناخت و به طور ما را عمیقاً می تکتککردم. خدا خدا بسته بودیم ما با 

 وطی دوست داشت.نامشر

دیدم کسانی که در پیشگاه الهی در اطراف من ایستاده بودند همان کسانی بودند 

ند. ما با یکدیگر کردمیکه بعداً نقش مهمی را در زندگی من روی زمین ایفا 

انجام مأموریتش روی زمین شکست ارتباط مهمی داشتیم و اگر یکی از ما در 

مه از ، هشدمیدیدیم و اگر یکی از ما موفق می خورد، همه ما به نوعی آسیبمی

 بردیم.موفقیت او به نوعی بهره می

دوستانم که در تمام ابدیت با آنها  توانممیم پرسیدم که آیا مادربزرگمن از 

را مالقات کنم. او گفت بعضی از آنها هنوز روی زمین هستند و  امهبوددوست 

آنها را ببینم. من درخواست کردم که بقیه را مالقات کنم. بالفاصله همه  توانم نمی

آنها در پیش روی من بودند. بعضی از آنها قبالً به زمین آمده بودند. بعضی قرار 
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بود در آینده بیایند. خاطرات من قبل از آمدن به زمین به یاد من آمدند و من 

ته شد که هنگامی که به زمین دوستان خود را در آغوش گرفتم، ولی به من گف

ا اینها تنها برای اینجا بازگردم این خاطرات از ذهن من پاک خواهند شد زیر

م دستش را تکان داد و زمین زیر پای ما باز شد. من از مادربزرگناگهان هستند. 

روی تخت بیمارستان دیدم آن شکاف به پایین نگریستم و بدنی باندپیچی شده را 

م گفت: رانل، تو مادربزرگمشغول کار روی آن بودند.  تارهاکه دکترها و پرس

 دیگر مانند سابق نخواهی بود. صورت تو در اثر سوختگی شدید تغییر کرده و

سال را به مداوا و  د. وقتی که به زمین برگردی، چندینت پر از درد خواهد بوبدن

که  خواهی میبازپروری خواهی گذراند. من به او گفتم: وقتی برگردم؟ تو از من 

     روی تخت بدن  میدم که بدن به شدت مجروح و سوختۀبرگردم؟ ناگهان فه

 م جواب داد بلهمادربزرگمن است. من با وحشت پرسیدم آیا این بدن من است؟ 

اهی داشت. من هراسان بودم و یدی خوشد میاین بدن توست، تو جراحت دائ

های تو به تو نیاز دارند. بچهرانل، گردم. او گفت: نمیمن بر مادربزرگ :گفتم

ندارند. برایشان بهتر است که کس دیگری از آنها سرپرستی کند. من  هگفتم ن

نخواهم توانست نیاز آنها را برآورده کنم. گفت: فقط فرزندانت نیستند، تو کارهای 

تمام نشده زیادی برای انجام دادن داری. گفتم نه، بهتر است اینجا بمانم. من قبول 

 که برگردم. کنم مین

م دستش را تکان داد و شکافی جلوی ما باز شد و جوانی از آن میان مادربزرگ

چرا آنجاست ولی با  داندنمیکه جوان  آمدمیبه طرف ما آمد. در ابتدا به نظر 



646 

 

را اینجا هستی؟ من ساکت زده به من گفت: تو چدیدن من ناگهان با حالتی بهت

ه تأسف و حزن تبدیل شده و شروع به گریه کرد. ایستادم ولی دیدم که بهت او ب

و از گریه او شروع به گریستن کردم و از  مکرد میمن احساس حزن او را حس 

؟ او تکرار کرد تو چرا اینجایی؟ من ناگهان کنی میاو پرسیدم چه شده؟ چرا گریه 

که  فهمیدم که اسم او ناتانیل است و او هنوز به زمین نیامده است. او به من گفت

اگر من به زمین بازنگردم، مأموریت او ناقص خواهد ماند. او آینده و مأموریت 

م که در زندگی او خود را در زمین به من نشان داد و من فهمیدم که وظیفه دار

کنم. من از  شرا برایش باز کنم و به او دلگرمی داده و کمکباشم و درهایی 

ز زندگی او بودم و با ممانعت خودخواهی خودم احساس گناه کردم. من جزئی ا

و به آنها کمک خواهد کرد لطمه از برگشت به زمین، به او و تمامی کسانی که ا

ناتانیل عزیزم،  :و به او گفتمم کرد میزدم. من عشق زیادی نسبت به او حس می

ز گردم و هر کاری که امیکه به تو کمک کنم. من به زمین برخورم من قسم می

ام در مورد تو انجام خواهم داد. من آن درها ای ایفای وظیفهمن ساخته است بر

در توان دارم را  هرچهداد من  خواهم  میرا برایت باز خواهم کرد و به تو دلگر

برای کمک به تو خواهم داد. تو مأموریتت را روی زمین کامل خواهی کرد. من 

اکنون دیگر شد و دوستت دارم. صورت ناتانیل شکفت و حزنش به سرور تبدیل 

ارم و گزو به من گفت: سپاس کردمیاری و خوشحالی گریه گزاساز شدت سپ

 دوستت دارم.
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د برد، در حالی که ناتانیل ما را م دست من را گرفت و با خومادربزرگ

یم من به طور محوی از شدمیکه دور  زد و در حالینگریست و لبخند میمی

شنیدم که گفت: دوستت دارم مادر. من پر از شعف شدم ولی قبل از اینکه دور می

م گفت: رانل، یک چیز دیگر هست که باید به مادربزرگبتوانم پاسخی به او بدهم 

. و دوباره تکرار کرد تو بگویم. به همه بگو که کلید محبت، عشق ورزیدن است

و دست من را رها کرد کلید، عشق است. و برای بار سوم گفت: کلید، عشق است 

که  و من با سرعت در تاریکی عمیقی سقوط کردم و از او دور شدم، در حالی

پیچید. من از اینکه عالم شکوه م او )عشق( همچنان در گوش من میآخرین کال

گریستم. آخرین چیزی که به یاد دارم میم کردمیو زیبایی و عشق را ترک 

 دست او بود که به سوی من دراز بود.

رانل واالس به بدن به شدت سوخته و مجروح خود در بیمارستان برگشت و 

گوید که که نام او را ناتانیل گذاشت. می سال بعد پسری به دنیا آورد 7حدود 

بیند که بسیار شبیه به آنچه در هایی را میدر چهره ناتانیل حالت هاوقتخیلی 

  باشد.بود می هچهره آن جوان در دنیای روحانی دید
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 تجربه جان هرناندز

بودم.  ل یک گروه ویژه آتش نشانیرخ داد. من مسئو 6979اتفاق در سال این 

ها سوزی در جنگلآتشی مشکل یا مهار های خیلسوزیما معموالً برای آتش

. مکرد مییم. آن روز من از ابتدای روز احساس دلشوره و نگرانی شد میفرستاده 

ی خداحافظی با خانواده و طور خاصی آن روز به است ولتوضیح آن کمی سخت 

گفت که اتفاق ود. احساس خاصی از درون به من میل بکترک کردن خانه مش

 ناگواری رخ خواهد داد. 

سوزی در جنگل اعزام سر کار رفتم ما برای مهار یک آتشآن روز بعد از اینکه 

تشکیل شده بودند  هردونفری که از زن و مرد  24شدیم. من و دو گروه حدود 

یکوپتر برای مهار کردن آتش به باالی یک کوه با شیب به نسبت تند لتوسط ه

    منتقل شدیم. آتش در زیر ما در میان درختان بلوط و کاج در ارتفاعات 

کشید. جهت باد از قله به سمت دامنه کوه بود و آتش را در تر کوه زبانه میپایین

داد. تصمیم بر این شد ن بودیم حرکت و گسترش میکه در آ جهت مخالف مکانی

که گروه اول به پایین کوه و جایی که آتش بود رفته و یک خط آتش در آنجا 

ایجاد کنند و گروه دوم یک خط به سمت آتش اصلی به وجود بیاورند. برای 

متر در پایین جنگل ایجاد  2یک راه به عرض  بایستمیایجاد این خط آتش 

ها تا رسیدن به خود خاک در آن توسط اره برقی و م درختان و بوتهو تما شد می

ند. من به همراه گروه دوم شروع به آتش زدن هر شدمیوسایل دیگر برداشته 

بوته و درختی که در جلوی این راه بود کردیم. با توجه به جهت باد، این آتش 
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یافت تا می ن از ما و به طرف آتش اصلی گسترشدر جهت دور شد بایستمی

 از پیشرفت و گسترش آن جلوگیری کند.

درجه بود. ما در حال فعالیت و  04شیب کوهی که ما روی آن بودیم تقریباً 

حرکت به سمت پایین دامنه کوه بودیم که ناگهان در کمال وحشت دیدیم که 

باد کامالً برعکس شده و به سمت باالی کوه تغییر یافت. درختانی ناگهان جهت 

ی ما بودند به سرعت و با قدرتی انفجاری شعله ور شدند. برای مواقع که جلو

  اضطراری مانند این پرسنل آتش نشانی یک روکش آلومینیوم به همراه دارند 

ولی این توانند آن را روی خود انداخته و روی زمین چمباتمه بزنند. که می

زیر پا از شاخ و برگ که قبل از استفاده از آنها زمین  ها فقط وقتی مؤثرندروکش

و بوته و بقیه مواد قابل اشتعال پاک شده باشد. تغییر ناگهانی جهت باد باعث 

رای های آتش محاصره شویم و زمان کافی بده بود که ما از هر طرف با شعلهش

فایده بودند. ما که انتخاب چندانی نداشتیم ها بیآماده کردن زمین نبود و روکش

به  های آتششعلهده و به طرف ارتفاعات باالتر برویم ولی تصمیم گرفتیم فرار کر

آتش عظیم اکسیژن را در نزدیکی سطح کف . این سرعت اطراف ما را فرا گرفتند

یم به کردمیکه برای تنفس به شدت تقال  بلعید. ما در حالیجنگل به سرعت می

 با این حالرفتیم ولی میدست و پا راه  رخاطر کمبود اکسیژن بر روی زمین چها

 دادیم.به تالش خود برای صعود ادامه می

ناگهان این فکر از ذهن من گذشت که این پایان است و من اینجا خواهم مرد. با 

و دیگر از دود، حرارت، سر و صدا و  امهایستاداین فکر ناگهان متوجه شدم که 
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ش گیجی و نگرانی حاصل از آن آتش جهنمی خبری نیست و تنها احساسم آرام

شد که از هر نور و  و درخشان نمایان العاده خارقآن وقت بود که یک نور  بود.

تر بود. نور از آفتاب رخشندهدبودم  روی زمین دیده تا به حالدرخششی که 

به آن  توانستممیتر بود. ولی با این حال تابد تابانمیها شدیدی که بر روی برف

باز شده و از درون آن شخصی به طرف آزرد. نور نگاه کنم و چشم من را نمی

سمت او بروم. وقتی که او به من نزدیکتر  من آمد. من احساس کردم که باید به

و  کردمیم است. او تا موقع مرگش با ما زندگی پدربزرگ شد دیدم که او پدرِ

قلبی درگذشته بود. او به من گفت که من ساله بودم در اثر حمله  9وقتی که من 

روح هستم. من گیج شده بودم و از او پرسیدم منظورت چیست؟ او در عالم 

گفت به پشت سر خود نگاه کن. وقتی به پشت سرم نگاه کردن دیدم که بدنم 

بدن دیگر هم آنجا روی زمین افتاده  66تا  64روی زمین افتاده است. حدود 

ت )مردن( ام! او گفت که ما اینجا از عبارند. من گفتم یعنی چه؟ پس من مردهبود

ی و من اینجا هستم که ام. تو از حجاب و پرده عبور کردهکنیمیاستفاده ن

 متفاوت را نشان دهم. یهاتجربهراهنمای تو باشم و به تو 

روه را دیدم که آنها دیگری از گ دور و اطراف خود نگاه کردم، افرادوقتی که به 

نگریستند. یکی از آنها به نام از باال به بدن خود روی زمین می اند ونیز ایستاده

لویی با یک پای ناقص به دنیا آمده بود. وقتی به پیکر روحانی او نگاه کردم 

 دیدم پایش سالم است و گفتم: لویی نگاه کن پایت دیگر کج نیست.
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طریق القاء فکری بلکه از  ،این مکالمات از طریق حرف زدن و تکلم نبودند

م در ابتدا به شکل یک پیر مرد ظاهر شد تا زرگپدربپاتی. پدر بودند مانند تله

ساله  14بتوانم او را به راحتی بشناسم و سپس به سیمایی جوان و ظاهری حدود 

بدل شد. او گفت که ارواح این توانایی را دارند که در فرم و قالب ظاهر شوند تا 

سابق قابل شناختن باشند. وقتی من به خودم نگاه کردم دیدم که ظاهر من مانند 

به من گفت که به او  تش نشانی را به تن دارم. ویاست و حتی همان روپوش آ

موریت داده شده تا در طول زندگی من در دنیا مراقب من باشد و هر کسی مأ

م گفت که تو در طول پدربزرگیکی راهنما دارد که همیشه مراقب اوست. پدر 

خواهیم داد. همچنین  زندگیت سؤاالت متعددی داشتی و ما سؤاالت تو را پاسخ

ای از گذشت آن را حس کنم و هیچ ایده توانستمنمیزمان معنایی نداشت و من 

 ام ندارم.ربهتج ابعاد زمانیِ

دیدم که در آنجا ارواح مانند مردم دنیا به خاطر فقدان و دور بودن از عزیزانی که 

ان شوند، گرچه دلشر دنیا هستند داغدار و محزون نمینزد آنها نیستند و هنوز د

به من گفته شد که ارواح معموالً در مراسم تشیع  . همچنینشود میبرای آنها تنگ 

بینند و میجنازه و سوگواری و دفن خود حضور دارند و احساسات حاضران را 

به  گردند. معموالً ارواح شاهدسوگواری و داغداری آنها محزون میاز دیدن 

ای اح این آخرین صحنهو برای برخی از ارو خاک سپاری بدن خویش نیز هستند

 .کنند میآن هستند و سپس زمین را ترک  است که شاهد
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که یک طرف آن پر از آرامش و طرف دیگر پر  دیدممیمن مسیر و راهرویی را 

ند کرد میاز اضطراب بود و در آن طرف بعضی از ارواح که بدن خویش را ترک 

ند. من سؤال کردم شدمیدایت عمیقی هواح شروری به سمت تاریکی راتوسط 

افتد؟ آیا ممکن است میرد چه اتفاقی میوقتی که یک بچه یا طفل خردسال می

این بود که کسانی که در  جواب ک بچه به آن مکان تاریک برده شود؟روح ی

میرند ارواح خاصی هستند که نیازی به تجربه طوالنی مدت و چند ده بچگی می

   ساله در دنیا را ندارند. آنها بالفاصله بعد از مرگشان به بهشت و نزد خداوند 

 گردند.بازمی

یم و حرکت ما بدون تالش و تنها با فکر کردن بود. کردمیما با یکدیگر حرکت 

بالفاصله آنجا بودم. ما به مکان زیبایی  مکردمیالً اگر به مکان خاصی فکر مث

زمینه یی در پسهاکوهرفتیم که در آنجا پر از گل و چمن و چشمه و رودخانه و 

بود. آنجا مردم زیادی بودند و هر یک به کاری مشغول بودند. بعضی مشغول گپ 

زدن و گفتگو بودند، بعضی در حال ساختن ساختمان بودند و کارهای دیگر. 

امش بود و اینکه بسیار غالب در آنجا احساس اطمینان و صحت و آراحساس 

که در آنجا هر کس در درجه و  مکردمیحیح است. درک همه چیز درست و ص

ای در حال تالش . عدهموقعیتی قرار دارد که انتخاب کرده و در آن راحت است

راضی  ای دیگر در همان مقام و منزلصعود و رشد باالتری بودند و عده برای

ای که در آن است که هر کس در آنجا محدود به درجه گونه نبود بودند. این

 باشد.
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  آنی زندگی در همسایگی منزل ما یک پیر مرد به نام جک و همسر او به نام 

سالگی فوت کرده  96پیش درگذشته بودند. جک در سن  هاسالند که کردمی

کرده بود. این همیشه برایم  بود و آنی تنها یک ماه بعد از مرگ شوهرش فوت

یک معما بود که چرا آنی که از نظر سالمتی هیچ مشکلی نداشت مدت کوتاهی 

نها را دیدم و از آنی دوی آشوهرش ناگهان درگذشت. من آنجا هربعد از مرگ 

رسیدم. او گفت که ما با خدا عهد بسته و از او خواسته بودیم که علت آن را پ

از یکدیگر جدا نباشیم. وقتی که جک درگذشت  هیچ وقت برای مدت طوالنی

 نوبت من بود که بروم و به او بپیوندم.

سؤال دیگری که همیشه در ذهنم بود این بود که چرا من در این خانواده و کشور 

ای نشان داده شد که من نام آن را ؟ به من صحنهامشدهو نژادی که هستم متولد 

ند داشت افراد درباره نقشی که در دنیا خواه و در آن نامم میمرحله قبل از تولد 

ند. به عنوان کردمین قرار خواهند گرفت صحبت و مذاکره و شرایطی که در آ

مثال دو نفر را دیدم که به هم قول دادند که روی زمین یکدیگر را پیدا خواهند 

چطور آن را شرح دهم ولی گاهی در دنیا کسی را برای اولین بار  دانمنمیکرد. 

ارتباطی نزدیک  د که با اوکنی میدهید ولی حس د یا با او دست میکنیمیمالقات 

که در سوی دیگر به هم نزدیک شناسید. اینها ارواحی هستند دارید و او را می

 در دنیا پدر یا مادر که کردمیکسی قبول  که مثالً دیدممیاند. همچنین بوده

گرفتند که در دنیا یک خانواده را تشکیل دیگری باشد یا چند نفر تصمیم می

ند که در یک بدن معیوب و کردمیکه قبول  دیدممیدهند. همچنین ارواحی را 
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که برای خود  ایتجربهعلیل به دنیا بیایند. همه اینها برای این بود که هر کس 

و  شدمید. هیچ کس به هیچ چیزی مجبور نداشته باشنتخاب کرده را در دنیا ا

هیچ چیزی تصادفی و اتفاقی و حساب نشده نبود. همه تجربه خود را در دنیا 

اینکه ما امروزه در دنیایی هستیم که  ند به عنوان نمونه مثالًکرد میآزادانه انتخاب 

که  یدر آن مبایل و کامپیوتر و دیگر دستاوردهای علمی وجود دارد در حال

نیست. افرادی که بسیاری قبل از ما به چنین چیزهایی دسترسی نداشتند اتفاقی 

اند که در زمانی بر روی زمین بیایند که چنین اند انتخاب کردهستهیزقبالً می

چیزهایی نبوده و برعکس ارواحی که امروز روی زمین هستند با آگاهی به 

ر دسترس آنها خواهد بود و د شرایط فعلی زندگی روی زمین و آنچه روی زمین

زمان منحصر به فرد است های خاصی که برای این ها و سختیچالش همچنین

آیند با آگاهی به اینکه آنها در دنیا اختراع یا اند. افرادی به دنیا میمتولد شده

 کشفی خواهند کرد زیرا زمان و شرایط مناسب آن برای بشریت فرا رسیده است.

 اره حیوانات خانگی من بود. من از بچگی با حیوانات مختلفسؤال دیگر من درب

بدانم آنها کجا هستند  مخواستمی... و بزرگ شده بودم، اسب، سگ، گربه و

را دوباره مالقات بسیاری از حیواناتی که داشتم در آنجا ظاهر شدند و من آنها 

زدم به آن دا مینند ولی وقتی نام آنها را صتوانستند با من حرف بزکردم. آنها نمی

 دادند.با گرمی پاسخ می

داشتند. سیگار،  ارواحی را دیدم که اعتیاد یا وابستگی شدیدی به چیزی در دنیا

... . به من گفته شد که نه تنها روح آنها اکنون از این وابستگی و مواد مخدر، الکل
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شدن در رنج است، بلکه وقتی که دوباره به دنیا بازگردند  ءقابل ارضانیاز غیر

بدن دنیوی آنها همین وابستگی و اعتیاد را متظاهر خواهد کرد و آنها رنج 

آورند تا روزی که از این وابستگی برای خود به وجود میمضاعفی را در دنیا از 

  شر وابستگی خود رها شوند.

فرا نرسیده است. من گفتم که منظورت م به من گفت که زمان تو هنوز پدربزرگ

چیست؟ او به من همان صحنه قبل از تولدم را نشان داد که قبول کرده بودم که 

ساله  64یا  9یک روح دیگر را نیز به زمین بیاورم. من که کوچکترین بچه ام 

ممکن به نظر برایم چیزی غیرهای تولید مثل خود را بسته بود بود و زنم نیز لوله

و دوباره پرسیدم منظورت چیست؟ او گفت که انتخاب با خود تو است  یدرسمی

. شودمیکه به زمین بازگردی یا نه و در اینجا هیچ کسی به هیچ کاری مجبور ن

گویم که زمان تو هنوز مانی یا بازگردی ولی من به تو میتوانی باگر بخواهی می

 فرا نرسیده است. 

و شهامت اینکه به آن بدن به شدت سوخته و  تجرئمن به او گفتم که من 

قدرت خود  خواهدمیتخریب شده بازگردم را ندارم. او به من گفت که خداوند 

را بر روی طبیعت نشان دهد و من و هر یک از افراد گروه که تصمیم به بازگشت 

مدتی در اثر آتش و سوختگی نخواهیم یریم دچار هیچ مشکل جدی و طوالنیبگ

   درباره بازگشت به بدنم مشکل است زیرا این یکی از دردناکترین  توضیح شد.

ها و دردهای زیادی را تجربه زندگی من بود. من در زندگی حادثه یهاتجربه

ام که در آن تمام استخوان لگن ای داشته. من در حین اسب سواری حادثهامکرده
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و من دردی کشنده من خورده شده و معده و روده من از جای خود جابجا شدند 

داشتم و حوادث دیگر. ولی هیچ یک به اندازه درد بازگشت به بدن و محدود 

دن نقص بود. بآل و بیتی که من آنجا بودم همه چیز ایدهبودن در آن نبود. وق

همه چیز بدون حد و محدودیت م کردمیروحی من چنان آزاد بود که احساس 

است. بازگشت به بدنم احساس تنگی و فشردگی داشت و احساس درد و 

تا بتوانم به آن عادت کنم. ما فکر که مدتی طول کشید  مکردمیمحدودیت 

توانیم به هر جا که زمین برای حرکت آزادی داریم و میم که بر روی کنیمی

اینجا با سوی دیگر حتی قابل مقایسه بخواهیم برویم. ولی آزادی حرکت ما در 

 نیست. 

کشید. من به دور و اطراف خود ه بدنم بازگشتم آتش هنوز شعله میوقتی که ب

فلزی که با خود داشتیم نگاه کردم و متوجه شدم که حتی بعضی از لوازم و ابزار 

ی هاقسمتبرقی در اثر حرارت آتش ذوب شده بودند و دسته و بقیه مانند اره

ها را در اطراف خود ه بود. من صدای زبانه کشیدن شعلهسوخت کامالً آنها

بدن من سالم و بدون هیچ گونه  م.کردمیشنیدم و حرارت آنها را حس ننمی

که هنوز در اطراف آنجا زبانه  سوختگی بود. با وجود حرارت شدید و آتشی

سوزی صدای آتش، دوباره سر و م را به باالی تپه برسانمکشید توانستم خودمی

به گوش من رسید. من اعضای دیگری از گروه را دیدم که آنها نیز خود را به 

باالی تپه رسانده بودند. بدون اینکه کسی چیزی بگوید افراد یک به یک زانو 

 زده و هر یک با زبان و روش خود شروع به دعا کردن و شکر و سپاس کردند.
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با یکدیگر راجع به تجربه خود صحبت پرسند که آیا در آنجا مردم از من می

کردیم. واقعیت این است که من در ابتدا از اینکه راجع به آن با کسی حرف بزنم 

ها و ز همین طور بودند. آنها از زمینهکمی واهمه داشتم و محتاط بودم. دیگران نی

هر یک باید به شکل  ... وایمانمختلفی بودند کاتولیک، یهودی، بیمذاهب 

. حدود دو سه سال قبل کردمیربه خود کنار آمده و آن را هضم با تج متفاوتی

من یکی از افراد گروه را دیدم و ما شروع به صحبت راجع به آن روز کردیم. او 

الکلی و  نجا بود کامالًمان که آن روز در آیکی از همکارانبه من گفت که 

این تجربه  دانم کهمی افسرده شده و باالخره خودکشی کرد. من شخصاً

 امهخانوادهای زیادی را بر روی من، اعتقادات مذهبی من و همچنین استرس

گذاشت. من و همسرم نیز بعد از مدتی از یکدیگر جدا شدیم. من مدت چند سال 

ساله بودم با یک خانم که حدود  06بعد از طالقم مجرد بودم تا وقتی که حدود 

ما هیچ وقت قصد سال داشت آشنا شدم و در نهایت با هم ازدواج کردیم.  14

هیچ  مکردمیاریم فکر ندار شدن نداشتیم و من هم به خاطر حادثه اسب سوبچه

وقت حتی امکان آن باشد. تا یک روز که همسر جدیدم به من گفت که حامله 

 است و دختر آخرم مدتی بعد به دنیا آمد.

. من کند میآشکار  هاانسانرا برای  هاتجربهبه نظر من علتی دارد که خداوند این 

باشم. همه فرد میم یا به هیچ وجه منحصر به که شخص خاصی هست کنممیفکر ن

به خود اند که درباره تجرت و هدفی دارد. بارها به من گفتهچیز در زندگی عل

ای به این جور چیزها ندارم ولی اکنون احساس کتابی بنویس ولی من عالقه
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ام بتواند به افرادی کمک کند و دردهای آنها را کنم که شاید بازگو کردن تجربهمی

 کاهش دهد.
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 اولتجربه متیو د

ای که چندان مذهبی نبود برایم رخ داد. من در خانواده 6970این اتفاق در سال 

بزرگ شده بودم. شاید تنها یکی دو دفعه در کودکی و نوجوانی به کلیسا رفته 

اب نبودند. جذ ام خانوادهو تعلیمات آن هیچ وقت برای من و یا  بودم ولی کلیسا

ام زمینه و اعتقاد مذهبی و من قبل از تجربهگویم که بدانید این را از این نظر می

بودم  ساله 62نزدیک به مرگ من وقتی که معنوی چندانی نداشتم. اولین تجربه 

ند کردمیبرایم اتفاق افتاد من به خانه یکی از دوستانم که در محله ما زندگی 

رفته بودم. خانه آنها استخر داشت و من هم که یک نوجوان بودم برای جلب 

مام طول استخر را با یک نفس و رانی که آنجا بودند سعی کردم که تدخت توجه

مهارت شنای من در آن زمان بود.  بدون توقف شنا کنم. ولی این ورای توانایی و

من با شنای زیر آبی به وسط استخر رسیده بودم ولی نیاز به تنفس داشتم. ولی به 

یر آبی خود تا رسیدن به خاطر غرور و خودنمایی تصمیم گرفتم که به شنای ز

طرف دیگر ادامه دهم تا برای همه مانند یک قهرمان به نظر برسم. بعد از کمی 

داد که زیر آب بمانم و مجبور شدم تن دیگر نیازم به تنفس اجازه نمیجلوتر رف

بروم تا از آب باال بیایم. ولی دوستانم که در کنار استخر به طرف کنار استخر 

جه حال من نبودند برای شوخی با پای خود شروع به فشار نشسته بودند و متو

 دادن من به زیر آب کردند.

ترس من فرا گرفت و تمام سعی خود را کردم که هر طوری شده سرم را از آب 

  باال بیاورم ولی آنها به شوخی احمقانه خود ادامه داده و من را به زیر آن هل 
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توصیف من را فرا گرفته بود و من که در حال خفه شدن  غیرقابلدادند. ترسی می

و به شدت محتاج هوا بودم ناخودآگاه در زیر آب سعی کردم تنفس کنم ولی به 

جای هوا مقدار زیادی آب وارد ریه من شد. صورت من رو به پایین و کف 

ید و درخشانی من را در خود فرا استخر بود و در همان لحظه ناگهان نور سف

من وارد نور شدم و زندگی من به من نشان داده شد. مرور زندگی من به  گرفت.

که آنها را  زندگیمل داشتم. بسیاری از جزئیات سا 62نسبت کوتاه بود زیرا فقط 

پر  ی از آنها لحظات کوتاه ولی بسیارفراموش کرده بودم را دوباره دیدم. بعض

. اکنون کردمینگاه ارزشی بودند مثل وقتی که بچه بودم و مادرم به من 

را  کردمیعشق و عطوفتی که در نگاه او بود و نسبت به من حس  توانستممی

و  م کردمیی حیات خانه بازی هاچمنساله بودم و در  0یا  1تی که ببینم. یا وق

ا با جزئیات و و همه چیز ر هاچمنه در آن بود. درختان، ابرها، شادی و شعفی ک

 .دیدممیای العادهشفافیت فوق

بعد از مرور زندگی با سرعت بسیار زیادی شروع به حرکت کردم. من از فضا 

ها را ببینم که با سرعت از کنارم و کهکشان هاستاره توانستممیو  مکرد میعبور 

ند. آرامش زیادی در من حکم فرما بود و در فضا نیازی به تنفس شدمیرد 

رفتم ذراتی نورانی به اطراف صادر م. از منبع نوری که به سوی آن مینداشت

ند و تمام کرد میند و بعضی از آنها به من برخورد کرده و در روح من نفوذ شدمی

شدم متوجه ند. وقتی به نور نزدیکتر کردمیها و کمبودهای روح مرا پر کاستی

وجود نورانی شدم که در سر راه من و پیش روی من قرار گرفته  62حضور 
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ئله من را سرا برای رسیدن به نور سد کرده بودند. ولی این مبودند و راه من 

زیرا همانجا که بودم نیز مکانی بسیار زیبا و دلپذیر بود و من  کردمیناراحت ن

نفر بود  62خوشحال بودم که برای ابد همانجا بمانم. وجودی که در میان این 

ت که باید جلو آمده و بازوی من را محکم گرفت. او مسیح بود و به من گف

 بازگردی، هنوز زمان تو فرا نرسیده است.

که در کنار استخر به پشت دراز کشیده بودم.  من چشمانم را باز کردم در حالی

هایی ترسیده و نگران باالی و دوستانم با چهره تابیدمیاشعه آفتاب به صورتم 

 سرم حلقه زده بودند. در آن لحظه چنان خشم و عصبانیتی بر من غلبه کرد که 

مانند آن را حس نکرده بودم. من از اینکه از آن مکان زیبا بازگشته و  تا به حال

. ‹نه›دوباره در این دنیا بودم به شدت عصبانی بودم و سعی کردم فریاد بکشم 

تنها آب از دهانم خارج شد. من از جای خود بلند شده و  ولی به جای صدا

ک این تجربه و ناراحتی گویم به طرف خانه دویدم. من از شوبدون اینکه سخنی ب

کلمه با کسی حرف  روز نتوانستم حتی یک 1به دنیا تا و عصبانیت بازگشت 

دانستم که هیچ کس حرف من در مورد آنچه دیده و تجربه کرده بزنم. من می

اگر به دیگران بگویم من را به  مکردمیبودم را باور نخواهد کرد و فکر 

نگرش من به دنیا عمیقاً تغییر یافته بود. وقتی  مارستان خواهند فرستاد. ولیتی

منفی را حس  هایو انرژی دادممییا به اخبار گوش م کردمیتلویزیون را روشن 

اریکی و درد که چقدر این دنیا در مقایسه با سرای دیگر پر از ت دیدم میم کردمی

های دیگران ای به انرژیالعادهت فوقیبود. من حساس آزاردهندهاست و این برایم 
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. این مکردمیهای آنها را به وضوح حس یدا کرده بودم و دردها و ناراحتیپ

ام بود که آن را اصالً دوست نداشتم اثر جانبی تجربهفکر من بزرگترین ت یحساس

زمان و واقعاً برایم یک جهنم بود. کالً سازگار شدن مجدد با دنیا و زندگی در آن 

 برایم چالش بزرگی بود.

این احساس را از  توانستممیسالگی من چیزی پیدا کردم که با آن  66در سن 

های رژینت من به ایکه این حساس شدمیبین ببرم. آن چیز الکل بود و باعث 

         ولی چیزی نگذشت که من معتاد به اطراف کمرنگ شده یا از بین برود. 

گی شده و به تدریج به سوی مواد مخدر دیگر نیز روی آوردم. وقتی که هخواریمِ

سالگی رسیدم دیگر به مواد مختلفی چون کوکائین و بیسین نیز معتاد  26به سن 

. بگذارید رسید میای هزار دالر رف کوکائین من به تنهایی به هفتهمص شده بودم و

که  مکردمیبگویم که من در کل انسان خوب و جالبی نبودم و کارهایی 

داده شده  نجاتکه  مکردمی. ولی من پیش خودم تصور مکردمی بایستمین

انجام دهم و در نهایت دردسری  خواهد میهر کاری که دلم  توانممیهستم پس 

که این اعتقاد مسیحیت که مسیح همه ما را نجات  بینممینخواهم داشت. اکنون 

 داده است و تنها اگر به مسیح باور و عالقه داشته باشیم هر کاری که بخواهیم 

توانیم انجام دهیم به هیچ وجه خدمتی به مسیحیت نکرده است و منصفانه می

 نیست.

زنده باشم و فکر  مخواستمیبدی رفتار من به حدی رسید که دیگر ناعتیاد و 

. از طرفی هم دوست داشتم که از این دنیا کردمیخودکشی مرتب در سرم رشد 
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رفته و به آن مکان زیبا و پر از عشق و آرامش بازگردم. باالخره تصمیم به 

ها ع قرصن شروع به خوردن انواساعت بعد از این تصمیم م 1خودکشی گرفتم. 

که در  مکردمیپی ویسکی کردم. پیش خود فکر دربه تعداد زیاد و نوشیدن پی

شوم. ولی فهمیدم سوی دیگر در آغوش مسیح بیدار می اینجا به خواب رفته و در

 1. تجربه جهنمی من نیفتادو آن چیزی که انتظار داشتم اتفاق م کردمیکه اشتباه 

. من در ابتدا شروع طوالنی و شدید و ترسناک بودروز به طول انجامید و بسیار 

که در ابتدا به مکانی برزخی در  رسید میهای نورانی کردم. به نظر به دیدن فالش

بودم. من در هم نزدیکی زمین رفتم. من اینجا بودم ولی همزمان در بعد دیگری 

و هیچ رنگی در آن  رسیدمیه و سفید و خاکستری به نظر ادنیایی بودم که سی

نبود. ابرها، آسمان و همه چیز خاکستری و تیره بود. احساس خستگی مفرطی 

یک خستگی دائمی و نیاز شدید به استراحت. ولی در این ، احساس مکردمی

آورید؟ ود. فیلم کنستانتین را به یاد مینی برای استراحت نبامکان هیچ جا و امک

بودند در حقیقت خیلی نزدیک به چیزی بود جهنمی که در این فیلم درست کرده 

های ت این بود که در آن طیففیلم داش که تجربه کردم. تنها مشکلی که جهنم این

خوردند ولی در جهنمی که من بودم همه چیز رنگ هم به چشم میقرمر

 خاکستری و بدون رنگ بود.

به سقوط  من را به درون گودالی بسیار عمیق انداختند و با سرعت در آن شروع

وقتی به ته م کرد میتر بود. پیش خودم فکر سیاه یکردم. تاریکی آن از هر تاریکی

گودال برخورد کنم خواهم مرد. جالب است که من با خودکشی کردن به اینجا 
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آمده بودم ولی االن نگران این بودم که در اثر سقوط بمیرم. قبل از اینکه به ته 

قسمت  7است. من به  افتاد که توضیح آن سختیبی اتفاق گودال برسم چیز عج

 7شتم و در آن واحد نفر آگاهی و ادراک کامل دا 7تقسیم شدم و همزمان به هر 

حوادث و اتفاقات گذشته بودند، تای من در حال زندگی کردن مجدد نفر بودم. دو

تای من در زمان حال زندگی و تجربه حوادث آینده و دو تای من در حالدو

من تمام رفتارم و اثرات آنها را بر روی افرادی که در زندگی با آنها زیست. یم

. مکرد میو دوباره تجربه  دیدممیبرخورد کرده بودم و به آنها آزاری رسانده بودم 

را برداشته ام بود اله بودم و چیزی که متعلق به عمهس 6مثالً خودم را دیدم که 

بود. ام قبل از مرگش به او داده ه شوهر عمهای بود کبودم. این آخرین هدیه

که او چند  دیدممیو  مکرد میام را خود تجربه اکنون درد روحی و احساس عمه

روز با نگرانی زیاد در تمام خانه به دنبال آن هدیه گشته بود و چقدر گریه کرده 

آنچه  که در چنین سن و سالی مسئول مکردمیساله بودم و فکر  6بود. من 

 .مکردمینیستم ولی اشتباه  کنممی

    که به اتاقی که در آن بودم وارد شده و بدن  دیدممیدر زمان حال مادرم را 

افتد. من تمام درد میو آنجا روی زمین  کندمیجان من را بر روی زمین پیدا بی

و در م کردمیام خود حس و را در مواجه شدن با کالبد مردهی او آسیب روح

آینده اثر خودکشی خودم را بر روی دیگران و زندگی آنها و دردهایی که در آنها 

اینها هنوز . چه باور کنید یا نه، تمام مکردمیو تجربه  دیدممی امکردهایجاد 

بدترین جای تجربه من نبود. یادتان هست که گفتم من تبدیل به هفت نفر شده 
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بودم ولی تا حاال درباره شش نفر صحبت کردم. وقتی که در آن مکان بودم تنها 

الی و اندک مجم کردمیای که حس شکنجهچیزی که هر وقت از میان درد و 

این بود که چطور از اینجا خارج شوم.  مکردمیبرای فکر کردن داشتم به آن فکر 

نفر هفتم که آن هم خود من بودم روی یک زمین سفالی بسیار داغ چهار دست و 

و مرطوب  پا افتاده و به شدت در حال گریستن بود. اتمسفر بسیار سنگین و داغ

 1رسید و سکوت کامل حکم فرما بود. من به مدت بود و صدایی به گوش نمی

که من را  مکردمی مسیح التماس کان در حال گریستن بودم و بهل و مروز در حا

نجات دهد. بعد از سه روز من از جای خود برداشته شدم. مسیح من را از این 

مکان بلند کرده و به من گفت تو هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن داری و 

را تمام  هایتتوانی کارالکل و مواد مخدر باقی بمانی نمیاگر بخواهی در دام 

دیده بودم  تا به حالای را نشان داد که از تمام آنچه کنی. سپس او به من صحنه

م را دیدم که اگر به رفتار تر بود. در این صحنه خودتر و مضطرب کنندهوحشتناک

. توصیف این جهنم ابدی ماندم میتا ابدیت در جهنم باقی  دادممیام ادامه کنونی

م برای کسی که کور مادرزاد است یک رنگ است که بخواهبرای شما مانند این 

را توصیف کنم. کلمات برای شرح بدی و ترسناکی این تجربه کافی نیستند. 

 سپس من به سرعت از درون این سیاهی بیرون کشیده شدم و بعد از مدتی

که روی  زد. چشمانم را باز کردم در حالیصدایی را شنیدم که من را صدا می

 کشیده بودم و دوستانم در اطرافم حلقه زده بودند. زمین دراز
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. من بسیار ترسیده بودم مکرد میوقتی که به زندگی برگشتم برای یک هفته گریه 

مانند سابق ادامه بدهم.  زندگیمبه رفتار و نحوه  توانمنمیدانستم که میو 

 6977ی سال ام ماه مِ 26بالفاصله تمام اعتیادم را کنار گذاشتم و از آن روز که 

هم لب به الکل یا مواد گذرد حتی یک بار آن میسال از  26بود تا االن که 

 ام.مخدر نزده

ساله افرادی که در اثر  24دانشگاه تگزاس به تازگی در طول یک تحقیق 

لعه قرار داده است. یکی از اند را مورد مطاک به مرگ داشتهدیخودکشی تجربه نز

منفی یا  ای تجربهدرصد این افراد  64ست که حدود های این تحقیق این ایافته

به جهنم  خودکشیاند. ممکن است بگویید که پس لزوماً در اثر ترسناک داشته

م رفت. ولی من حاضر نیستم با ابدیت خود چنین قماری که شانس ینخواه

درصد است بکنم. چیز جالب دیگری که در این مطالعه روشن  64باختن در آن 

       شد این بود که هیچ یک از این افراد در طول این بیست سال دیگر دست 

   د به خودکشی نزده بودند و برعکس تغییرات عمیقی در زندگی خود به وجو

     .اند آورده
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 تجربه دایان موریسی

       ، یک آگاهی جدی و شدمیک الکتریکی به بدن من وارد وکه ش در حالی

الوقوع است. من به خاطر از دست دادن تمام غیرعادی پیدا کردم که مرگم قریب

و عزیزانم و بقیه محزون شدم.  ام خانوادهچیزها، سیاره زمین، دوستانم، خانه و 

 م کردمیدانستم و به آن دل بسته بودم و آن را واقعی و پایدار فرض که می هرچه

 گریختند و من با مرگ رو در رو بودم، با نادانسته.همه از دستانم می

بدن من با چنان شدتی در اثر شک برق به سمت عقب پرت شده و به زمین 

خورد که سر من به دیوار اصابت کرده و آن را شکسته و در آن فرو رفت. ولی 

     من هرگز این جراحات را حس نکردم زیرا من این منظره را از باال تماشا 

. من پیش دیدممی . در حقیقت من تمام منظره برق گرفتگی را از باالمکردمی

ام بیرون از بدنم که هنوز زنده در حالی توانممیخودم متحیر بودم که چگونه 

باشم؟ ناگهان متوجه شدم که درون یک تاریکی بسیار پهناور و به نظر نامحدود 

این تاریکی در چه موقعیتی نسبت به کره زمین قرار دارد  دانستمنمیقرار دارم. 

 ولی به هر علتی که بود ترسی در من نبود.

زمین خانه و جایی که در آن مرا برق ی نکشید که دوباره خود را در زیرطول

اینکه هنوز مانند خودم گرفته بود یافتم ولی این بار با یک بدن روحی شفاف، با 

نداشتم ای نگرانی و دلواپسی من ذره ،ن حالت فقدان بدنرسیدم. در ایبه نظر می

گاه در وقتی که در دنیا زنده بودم چنین بلکه چه احساس وجدی داشتم. هیچ

حالتی را حس نکرده بودم. تمام بدن روحی من شفاف بود و من با یک نور 
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سفید درخشان احاطه شده بودم که تقریباً یک متر در اطراف من گسترش پیدا 

 بود. کرده

فهم این مطلب  در آن موقع یک آگاهی من را فرا گرفت: اینکه من بدنم نیستم!

درخشید و بود. روح من با نوری سفید می العاده خارقبخش و بسیار برایم رهایی

 تمام اتاق را روشن کرده بود.

، مبلمان، رسیدمینظر سقف بودم. همه چیز مانند قبل به  دوباره من نزدیک به

به وجود آمده  ،... ولی آگاهی جدیدی در من نسبت به بُعد این صحنهدیوارها،

تر از قبل ببینم، مانند یک توانستم همه چیز را واضحمیبود و شفاف شده بود. 

نگرم و وپ میویی به زندگی از درون یک میکروسکدانشمند. دیدم که اکنون گ

 .بینممیرا  ذرات ماده که در حالت عادی قابل مشاهده نیستند نیکوچکتر

ام ولی به نوعی آگاهی و هوشیاری شدم که فاقد احساسات فیزیکی گشتهمتوجه 

گی دنیا آن را حس مضاعفی در من به وجود آمده بود که هیچ وقت در طول زند

دانستم که ( قبلی متفاوت هستم ولی میدانستم که من با آن )دایاننکرده بودم. می

تصویر خود در آینه نگاه کنید. هنوز هم )من( هستم. مانند این است که به 

 رسد که شما هستید.نیستید ولی با این حال به نظر میدانید که آن تصویر می

گرفته شده بود. با وجود اینکه هر چیزی با حالتی مه مانند دربرکه  دیدممیحال 

جهت حرکتم را به خوبی  توانستم میدیگر نیروی جاذبه برای من وجود نداشت، 

کنترل کنم. وقتی که به داخل اتاق نشیمن حرکت کردم متوجه شدم که از میان 
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که چگونه این کار را انجام  . با خودم تعجب کردمام کردهدستی عبور میز پیش

 ام؟داده

وارد اتاق شد و شروع به گاز گرفتن مالیم صورتم و پنجه زدن به سگم تافی 

اش وقفهدانستم که تالش بیی داشت که بدنم را بیدار کند. میسع دستانم کرد و

د داشت، با این حال به او افتخار ای نخواهبرای بیدار کردن بدن من فایده

 باشد. کنجکاو شدم ای داشتههم کمی امید داشتم که شاید فایدهو شاید  مکردمی

پِنی کجاست و ناگهان من در حیاط پشتی خانه و در کنار پنی بودم. که دوستش 

دهانم را باز کردم که با پنی حرف بزنم و احساس کردم که زبانم چرخیده ولی 

به طرز متمایزی صدای خودم را  توانستم میهیچ صدایی بیرون نیامد. با این حال 

. چند بار سعی کردم آیدمی ین صدا از درون فکرمشدم که ابشنوم. ولی متوجه 

من را ببینی، صدایم  توانیپنی، میی را به خودم جلب کنم و داد زدم: که توجه پن

 توانست زیرا از سوی او هیچ پاسخی نبود.که نمی رسیدمیبه نظر  شنوی؟را می

دیوار سپس برای مدتی در حیاط پشت خانه راه رفتم. همان طور که از میان 

حیاط خانه به سمت پیاده رو جلوی خانه نگاه کردم، متوجه مردی شدم که در 

پیاده رو در حال قدم زدن بود. من مشتاقانه به سمت او پرواز کرده و مستقیم از 

دیوار رد شدم تا به او رسیده و سعی کردم که او را متوجه خودم بکنم. من عمیقاً 

من کمک کنی؟ من به توانی به میو گفتم: خیره شدم و با قدرت به ا به چشمانش

هایش را شانهال او متوجه من نشد. سعی کردم که . ولی با این حکمک نیاز دارم
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گرفته و تکان دهم تا به من نگاه کند ولی دستم از باالی شانه وارد بدن او شده و 

 زده کرد.و پایین رفت. این صحنه من را بهتتا پشت ا

صدایم را بشنود یا من را ببیند، پیش خودم  تواندنمیوقتی متوجه شدم که او 

متحیر بودم که چه کار کنم. در یک لحظه من دوباره در حیاط خانه و در کنار 

شوم، بالفاصله به مکانی که ه شدم که هر وقت که کمی نگران میپنی بودم. متوج

 گردم.ر آن آرامش بیشتری باشد منتقل مید

در راه برگشت به اتاقی که در آن مرا برق گرفته بود، من درست وسط دیوار بین 

 العاده خارقدو اتاق توقف کردم. حس کردم که باید به سمت پایین و به چیزی 

    نگاه کنم. هنگامی که به پایین خیره شدم دیدم که یک بند طوالنی به رنگ 

توری مانندی که به تن داشتم ای از بدن روحی من و از میان لباس نازک نقره

خارج شده است. این بند به سمت پایین و جلوی من گسترده شده بود و وقتی 

 که برگشتم دیدم که در پشت و اطراف من آویزان است مانند یک بند ناف.

من آن را دنبال کردم و از دو راهرو گذشتم و به اتاقی که در آن برق مرا گرفته  

است. ضخامت  ام متصلن بند به پشت سر بدن فیزیکیکه ایبود رسیدم و دیدم 

 متر بود و مانند یک درخت کریسمس درخشندگی داشت.سانتی 2این بند حدود 

رنگ را دیدم که به بدن خاکی من متصل است، ایبه محض اینکه این بند نقره

بدن روحی من به داخل یک تونل تاریک پرتاب شد. من با سرعت بسیار زیادی 

پذیر باشد. امکانم کردمیرکت در تونل بودم، سریعتر از آنی که تصور در حال ح

و م کردمیبا اینکه تونل با یک تاریکی فراگیر پر شده بود، من احساس آرامش 
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جدیدی شدم.  هنگامی که به انتهای تاریکی رسیدم، وارد بعد  ترسی نداشتم.

دانستم از میحضور یک روح بسیار مهربان را حس کنم که  توانستممیاینجا 

آنگاه ناگهان در محل  مقدم بگوید.ا به من خیرطرف خدا فرستاده شده است ت

سر هم بین محلی که بدن برق ام بودم. من چندین مرتبه پشت بدن فیزیکی

 آنجا، رفته و از طریق تونل بازگشتم.ام در آن بود و گرفته

م، این وجود درخشان و فرشته مانند در پیش آمد میهر دفعه که از تونل بیرون 

گفت. این وجود بال و پری نداشت و به من خیرمقدم می روی من با لبخند خود

طور بود که انتظار و تصور  من حس کردم که مؤنث است. او از هر جهت همان

ز به طرف او رفتم. من از یک فرشته بود. او به سمت من حرکت کرد و من نی

عشق و عطوفت او من را در خود گرفت و روح من با یک شعف و لذت تقریباً 

 شد میبیش از حد تحمل پر شد. عشقی که از این فرشته به سوی من متشعشع 

داد که دلسوزی و مراقبتی که او نسبت به من داشت این احساس را به من می

شته یا بتواند داشته باشد. عشق او بیش از آنی بود که هیچ کس دیگری هرگز دا

هر ذره از وجود من را پر کرد، هر فکر من و هر احساس و عاطفه من. من 

 .مکردمیاحساس راحتی و آسودگی خاطر کامل 

گفت. من پیش ر مستقیم به فکر من با من سخن میاو با فرستادن کلمات به طو

ای از از اینکه حتی کلمه کار او را قبلاف توانم میکه چطور  مکردمیخود تعجب 

زبان او خارج شود بشنوم؟ ولی با این حال من نیز سؤاالت او را همزمان با 

تمام افکار من را  العاده خارقکه این وجود  رسید می. به نظر دادم میشنیدن پاسخ 
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با اینکه من  دانستمام افکار او را آناً میطور که من تم دانست، همانآناً می

ای ببینم، جلو، توانستم او را از هر زاویهمیمستقیماً در جلوی او ایستاده بودم 

 عقب، باال، پایین و دو طرف.

 26او به من نزدیکتر شده و در کنار من ایستاده و آنگاه ما با یکدیگر حدود 

او  رفت.ودیم که باال میسانتیمتر در هوا صعود کردیم، گویی ما روی یک سکو ب

دستش به من نشان داد که به سمت چپ خود نگاه کنم. من هم این کار  با اشارۀ

دانستم خدا او را باز بود، چون که می را کردم زیرا تمام قلب و روح من برای او

 کنم. چه کارفرستاده تا به من کمک کند تا تصمیم بگیرم با زندگیم باید 

صحنه آنجا به مرور زندگی من وقتی نگاهم را به سمت چپ برگرداندم، تمام 

تغییر یافت، یک نمایش سه بعدی و رنگی بسیار شفاف از تمامی زندگی من. 

کوچکترین جزئیات هر ثانیه، هر احساس و هر فکر و عمل من در طول حیاتم 

ای که مرا برق گرفته بود نشان داده به ترتیب زمانی از تولد تا لحظه روی زمین و

سال زندگیم را به طور همزمان و دوباره  27تمام در کمال تعجب، من  شد.

دادند، گویی خدا به من احساس شعف عظیمی می هاتجربهزندگی کردم. بهترین 

گفت و باالترین لحظات زندگیم ین وجود فرشته گونه با من سخن میاز طریق ا

ها را م ارواح در بهشت نیز این صحنهکه تمام کردمی. احساس کردمیاره را نظ

 های تو برایگفتند که خدا از دلسوزیند و میکردمیدیدند و من را تحسین یم

ن ات خشنود است. آنگاه بود که من برای اولیخودخواهانهدیگران و کارهای غیر

 ام؟ام؟ آیا واقعاً مردهبار از خود پرسیدم آیا من مرده
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که  دو عمل خاص به من نشان داده شدند. در حالی ،مرور زندگی من در ادامۀ

، هر احساسی که در زمان آمدندمیها در پیش رویم به نمایش در این صحنه

زندگیم در آن موقع حس کرده بودم دوباره با تمام قدرت به من باز گشت. من 

ر انجام این دو که خدا و وجود فرشته گونه به خاطم کردمیهمچنین احساس 

نهادند. هیچ وقت عشقی که من را در آن موقع احاطه کرده ن ارج میعمل به م

توانید می. کنممیگشت را فراموش نسرور و شعفی که به درونم جاری میبود و 

است که  ای تجربهتصور کنید که خدا و فرشته او شما را در آغوش بگیرد؟ این 

 ورای شرح و توصیف است.

اولین عملی که شاهد آن بودم مربوط به روزی بود که من ماشینم را متوقف کرده 

و پیاده شدم تا به یک زن کمک کنم. اتومبیل او که یک ون استیشن بود در میان 

که به تنهایی ماشینش را هل  کردمیترافیک خراب شده بود و او خیلی تقال 

که باید به او کمک کنم و من  بدهد ولی توانایی آن را نداشت و من احساس کردم

به او کمک کرده و آن را هم هل داده و به پارکینگ یک سوپرمارکت بردیم. بعد 

از کمک به او با عجله به سمت ماشینم دویدم زیرا نگران بودم که ممکن است به 

خاطر پارک دوبله جریمه شوم. به همین خاطر او فرصت اینکه از من تشکر کند 

قابل ه نمایش درآمد من با احساسات غیرد. وقتی این صحنه برا پیدا نکرده بو

هایی که در باال بودند به از سوی فرشته رسید میوصف عشق پر شدم که به نظر 

 .شد میسوی من صادر 
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ای که آن را فراموش کرده را نشان داد، صحنهسپس فرشته به من صحنه دومی 

من بعد از ساعات  هاوقتدر آن ساله بودم دیدم.  67بودم. من خودم را وقتی که 

فتم. در ررستان مخصوص نقاهت و بازپروری میدبیرستان برای کار به یک بیما

مند شده قریباً توان تکلم هم نداشت عالقدندان که تآنجا من به یک پیر زن بی

بودم. او دوست داشت که قبل از خوابیدن چند بیسکویت را بمکد ولی هیچ کس 

، دست شدمیم امکویت بدهد زیرا وقتی که مکیدنش تبیس حاضر نبود که به او

 بوسید و مقدار زیادیداده بود را از باال تا پایین میهر کس که به او بیسکویت 

        ریخت. با اینکه دیگران از او اجتناب از آب دهانش بر روی دستان او می

با کمال میل به او  کندمیاین کار چقدر او را خوشحال  دیدم میند من که کردمی

 .دادممیبیسکویت 

هنگامی که این صحنه نشان داده شد، احساس کردم که تمام ارواح مهربان در 

. من در تعجب بودم که کنندمیپهنه هستی به طور متحد از من تشکر و قدردانی 

قدر مهم  از دید خدا و برای من این تواندمیچطور چنین عمل به ظاهر کوچکی 

 همراه با تواضع کردم.ساس افتخار و سرافرازی باشد. من اح

د درخشانی که در کنار من در هنگام مرور زندگی، یک هاله نور در اطراف وجو

داد. در امه میپاتی خود با من ادکه او به مکالمه تله گرفت، در حالیبود شکل

های زیادی از درک و بینش را در های زندگیم، گویی کتابطول بازبینی صحنه

 .مکرد میآن واحد و با شفافیت و وضوح زیاد در خود جذب 
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باالخره مرور زندگی من به پایان رسید و من با سرعت از فرشته همراهم دور 

ن وقوط در درحال س که در رسیدمیشده و به تونل بازگشتم. این دفعه به نظر 

آوردم. این جهان از هر در بعد دیگر سرره از یک مکان یا تونل هستم تا باالخ

بسیار زیباتر بود، مکانی با آرامش و  نمتصور آن را بک توانستممیچیزی که 

رای ایده و و م کردمیو راحتی که در آنجا حس  . آرامشالعادهخارقآراستگی 

دانستم که نقطه روحم می ترینعمیقتصوری بود که درباره بهشت داشتم و در 

 خدا آنجاست.

وجود دارد.  منانگیز، دو جنبه یا وجه متوجه شدم که در این مکان هیجان من

روان من ضمیر من بود، هر چیزی که من را آن کسی کرده بود که بودم. در مقابل 

روح من، قسمتی از من بود که اکنون شفاف و درخشنده بود و لباس سفید به تن 

یدم که هر چیزی با نوری تدا دداشت. وقتی به دور و اطراف خود نگاه کردم، اب

دار را دیدم که در وسط باندرخشد. سپس به وضوح یک تخت سایهکم سو می

ت. این در پیش روی من گسترده شده بود قرار داش بینهایتانداز که تا یک چشم

گرفته بود. در ن را نیز در خود دربردرخشید که متخت با یک تابش آسمانی می

پی همسان از خودم را دیدم که روی آن تخت دراز کمال ناباوری، من یک ک

دو تا از من وجود داشته  تواندمیکشیده بود. پیش خود با تعجب گفتم: چطور 

؟ یا سه تا؟ ولی بالفاصله توسط ارتعاش و انرژی عشقی که در آنجا در باشد

جریان بود آرام شدم. این احساس مانند احساس اطمینانی بود که یک دوست 
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گوید: همه چیز درست است، دهد و مینزدیک و مورد اعتماد به شما میر بسیا

 نگران نباش.

دانستم. اول اینکه من دایان هستم و دوم اینکه بدن دو چیز را با اطمینان می

که روی تخت دانستم که کپی همسانی یزیکی من مرده است. من همچنین میف

ای را که چه جنبه دانستمنمیای دیگر از من است ولی است یکی دیگر و جنبه

که من در آن واحد در سه مکان  مکردمیداشتم حس  کمکم. اکنون کند میعرضه 

 هستم!

یک جنبه من آن دایان شفاف روی تخت دراز کشیده بود. جنبه دیگر من بدن 

وح من فیزیکی من بود که دچار برق گرفتگی شده و مرده بود. جنبه سوم من ر

بود. این قسمت و جنبه من هوشیار باقی مانده و به  از بدنمبود که اکنون خارج 

روی زمین. من بدون هیچ من واقف بود، هم اینجا و هم  یهاتجربهتمام این 

در این مکان باشکوه باقی بمانم، جایی که در آن  خواهم میدانستم که تردیدی می

که  کندمیمورد عشق و عطوفت و پذیرش بودم. چطور یک نفر حس  این چنین

طور توضیح بدهم:  توسط یک مکان، مورد پذیرش و قبول است؟ بگذارید این

    در حقیقت بهشت را  توانستممیرفتم، که به طرف آن تخت راه می در حالی

در تمام اطراف خود حس کنم. احساس خلسه و شیدایی و آرامش در آنجا از 

آورید که در زمان بسیار میرات من نیز فراتر بود. به یاد ترین تصوگسیختهجامل

وار مادر گرفته شده و گهوارهی بچه بودید چطور در آغوش پر مهر گذشته، وقت

برسانید و هنوز هم هزاران  644ید؟ این احساس را به توان شدمیتکان داده 
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سال نوری با احساس آرامش کامل و راحتی تمامی که آنجا من را احاطه کرده 

در جهان در آن عشق و عطوفت تمام مادران  مکرد میبود فاصله دارید. احساس 

 ، اکنون و برای همیشه.شود میواحد به درون من جاری 

ه های آن بند تخت خودم در دنیا نبود، مالفهخت پیش روی من مانگرچه این ت

 ،های خودم بودند. برای من باور آن مشکل بودانگیزی شبیه به مالفهطور شگفت

س هستند و پر از در حقیقت در حال تنف هااین مالفه تی که متوجه شدم کهوق

های روی زمین از د! تخت نیز زنده بود و مانند تختباشنحیات و زندگی می

 ماده متراکم ساخته نشده بود.

دانستم تاباند که میاین تخت چنان عشقی به سمت من می با نزدیک شدن من،

آن را خلق کرده باشد. این تخت را خدا  تواندنمیهیچ نقاش یا هنرمند زمینی 

تا بر  کردمیگفت و از من دعوت می خیرمقدمود! اکنون نور به من خلق کرده ب

روی این مخلوق بهشتی لم بدهم. خود شفاف من دیگر نبود و من روی تخت 

و به من احساس خلسه  کرد میزش من را نوا ،بان تختسایه دراز کشیدم. توریِ

از چشمان من کرد.  داد. اشک شوق شروع به سرازیر شدنمیرامش و عشق و آ

انستم که دمیمیرد. من همچنین دانستم که هیچ چیزی هرگز نمیدر آن لحظه می

دانستم که اگر در این مکان بمانم زنده خواهم بود ولی من هرگز نخواهم مرد. می

من هنوز هم  ام قبل از برق گرفتگی متفاوت است.دگی دنیاییبه شکلی که با زن

همان دایان خواهم بود و خاطراتم را با خود خواهم داشت ولی با این حال این 
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احساس باورنکردنی عشق را برای ابد حس خواهم نمود. وای که چقدر دلم 

 آنجا بمانم! خواستمی

سپس حس کردم که باید به سمت راستم نگاه کنم. من به سمت راستم نگاه کردم 

یک نقطه کوچک نور را ببینم  توانستم میتوری سایه بان تخت الی هو آنجا از الب

نستم که باید سعی دادور. می بینهایت، از مکانی آمد یمکه از مکان یا بعد دیگری 

صورتم کنار زدم. تر ببینم و با دستم توری را از جلوی کنم آن را واضح

 دانستم انتخاب دیگری ندارم جز اینکه نگاه کنم.می

ترین ر درخشان تبدیل شد که از درخشندهبه یک شعاع بسیا نقطه نورانی

تر بود و به سمت من ها میلیون برابر درخشندهخورشید قابل تصور میلیون

 رسید میداد. در ابتدا به نظر این حال نور چشم من را آزار نمی . باکردمی حرکت

شوند. یی است که به طرف یکدیگر کشیده موارهایی از نوری چند وجهنکه آن 

م که این نور حضور خداست! من در بهت و عظمت این نور غرق شده تدانسمی

وارد این نور توانم میدانستم که در عشق، عشق خدا نسبت به من! می بودم،

 شوم، که بخشی از نیروی بسیار عظیم است.

م. به کردمیبین ماندن در نور و بازگشت به زمین یکی را انتخاب  بایست میمن 

دانستم که اگر وارد نور و بعد دیگر شوم، دیگر نخواهم توانست به بدنم نوعی می

م: میل وارد شدن به نور و میل به شدمیبازگردم. من بین دو خواسته کشیده 

ا با دنیای فیزیکی نگاه اینکه چیزهای فیزیکی را لمس و حس کنم و ارتباطم ر

ند. نور شدیدتر شده و بر درخشش و عشقی شد میمیل در من قویتر  هردودارم. 
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گشت. وقتی که توری را کنار زده و دستم را به افزوده می شد میکه از آن صادر 

طرف این درخشش دراز کردم تا نور را لمس کنم، نور زیر توری را پر کرده و 

 انگشت وسط دست راستم که به جلو کشیده شده بود را لمس کرد.

ر تغییر و دگرگونی شدم. نور و را لمس کرد، من دچا به محض اینکه نور دستم

هی شده بودم و هر حس از بدن من با یکدیگر ادغام شدند. من وارد نور ال روح

ام از بین رفت. آگاهی و ضمیر من که هنوز کامالً زنده بود، اکنون تماماً به روحی

 خدا متصل شده بود.

متصل است. خدا درون همه دانستم که هر چیز و هر کس به او درون نور می

است، همیشه و برای ابد. درون نور شفای تمام دردها بود، درون نور تمام 

حکمت و دانش مربوط به هر سیاره و هر کهکشان و هر جهان وجود داشت. در 

 حقیقت نور خود حکمت و خرد و عشقی ورای درک و فهم بود.

یکی بودن با نور مانند این بود که ناگهان به هر دانه و کهکشان در هر جهانی 

دانید چرا خدا هر دانه ماسه و ذره را در جای طور همزمان میه دارید و باشراف 

خاص خود قرار داده است. نور دانش و آگاهی هر کتاب نوشته شده به هر زبان 

دانست که چرا هر یداشت. نور م را از ابتدای خلقت تا انتهای زمان درون خود

نویسنده هر کلمه را دقیقاً جایی که هست گذاشته است. نور این پیغام را داشت 

 یوان و انسان، منظور و هدفدانه ماسه، هر گیاه، هر سنگ، هر حکه هر ذره، هر 

میرد زیرا بعد از مرگ، حیات دیگری در خود را دارد و هیچ چیز هرگز نمی

 خواهد داشت.سوی دیگر وجود 
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با یکدیگر آمیخته بودند  رسیدمی بینهایتنور و روح من برای زمانی که به نظر 

ولی باالخره من نیاز شدیدی حس کردم که بین بازگشتن به زمین و ماندن در 

 تصمیم بگیرم؟  توانستم مینور یکی را انتخاب کنم. چطور 

ن آمدم آن ز تونل بیروناگهان روح من دوباره در تونل بود. باز هم وقتی که ا

 تن منتظر من بود. این دفعه متوجه شدم که موی او گف خیرمقدمفرشته برای 

م کردمیای است و تا نزدیک شانه او آمده است. اکنون که با دقت نگاه قهوه

رسد. تر از قبل به نظر میهر خصوصیت ظاهری و ترکیب او واضحکه  دیدممی

ی ما پر از هردورسید، با این حال برای من یا او به نظر ضروری نمی تنفس

. او به من نگاه کرد و از طریق فکر از من پرسید دایان چه حیات و زندگی بودیم

وارد نور شوم و در عین حال  خواهممیبکنی؟ من جواب دادم  خواهیمیکار 

سؤال را از من طور همزمان هزاران چیزها را لمس کنم. او به  خواهممی

 .دادممید و من نیز از طریق مستقیم فکری به همه آنها پاسخ یپرسمی

صدای فرشته گونه او پرسید آیا هرگز چنین عشقی را حس کرده بودی؟ و پاسخ 

بود. آیا هرگز این همه شعف و سرور را حس کرده بودی؟ و دوباره پاسخ نه من 

د. هزاران سؤال که درون یکدیگر بودند بود. و پاسخ من به تمام آنها نه بو نه من 

طور همزمان ولی با این حال مجزا از روی یکدیگر بنا شده بودند، همه به  و بر

 من پرسیده شدند.

من دوباره میل بسیار شدیدی پیدا کردم که وارد نور شوم. وجود نورانی پرسید 

، البته که مطمئن هستم. ناگهان من با بلهدایان، آیا مطمئن هستی؟ من پاسخ دادم 
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سرعت زیاد در داخل تونل به سمت جلو به حرکت درآمدم. وقتی به پایین نگاه 

 مرده به نظر  ،دیدن بدن فیزیکی خودم در پایین مبهوت شدم. این بدنکردم، از 

ولی این دفعه برایم هیچ اهمیتی نداشت که آن را نجات بدهم یا نه. آنچه  رسیدمی

. من در حال حرکت سریع به سمت مخواست میم مهم بود نور بود. من نور را برای

جلو در تونل بودم. آن فرشته هنوز هم آنجا بود و منتظر بود که واقعاً تصمیم 

ولی این دفعه او از همیشه  بگیرم. امآیندهخودم را درباره زندگی و مرگ و 

تر و سرشارتر از عشق بود. من هرگز تصور چنین احساس خلسه و شعفی نورانی

پایان نسبت به او حس بیعشقی  ،بکنم و من هم در مقابلتوانستم نمیرا 

 .مکردمی

دادم نه. او  ای؟ و من پاسخیا هرگز در جهانی بدون درد زیستهاو از من پرسید آ

ای؟ و جواب من نه کردههانی بدون جنگ و ستیز زندگی پرسید آیا هرگز در ج

طور ه شدند و من همه را ب ءطور همزمان در من القاه بود. دوباره هزاران سؤال ب

 تواند دانستم که هیچ جای دیگری در جهان نمی. میدادممییکسان با نه جواب 

حس به این خوبی داشته باشد، به این سرشاری از عشق و آرامش، مگر این 

 مکان بهشتی.

        رفت و برگشت را دوباره به داخل تونل فرستاد،  فرشته من ،ولی به علتی

           های متعدد. من تعجب کردم که چرا؟ علت آن این بود که از درون تونل

که همچنین نور  ها را لمس و حس کنم. در حالیبتوانم چیزها و قالب مخواست می

 کشیدند.میو خواسته از دو طرف روح من را و این د مخواست میرا 
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دیگر به پایین و به بدن که بار  من باالخره خود را در خانه یافتم، در حالی

. این بار دریافتم که بدن فیزیکی من هنوز هم امکان زندگی مکرد مینگاه  فیزیکیم

ام رای بازگشت به بدنم در طول تجربهدوباره را دارد. اهمیت دادن و عالقه من ب

ییر یافت. کنون با دیدن این صحنه نگرش من کامالً تغکمتر و کمتر شده بود ولی ا

انگیز! آنچه او انجام داده بسیار ناچیز است. من متوجه با خود اندیشیدم چه غم

توانسته زندگی دیگران را لمس قدر که می دایان در طول زندگی خود آنشدم 

شکلی یگران به نکرده است. و من متوجه شدم که چطور با لمس کردن زندگی د

 تر شود.توانست پربارتر و با ارزشتر، زندگی خودم میتر و با معنیعمیق

های ذتدانستم که زندگی من پر از لان میوقتی که در دنیا بودم، به عنوان دای

ای زیبا، شغلی خوب، ماشین خوب، دوستانی گرم، یک خانواده خاص بود: خانه

و یک حرفه در موسیقی که بسیار به آن  ، بهترین دوست بسیار عزیزالعادهخارق

عالقه داشتم. ولی دیگر هیچ یک از آنها اهمیتی ندارند. با خود فکر کردم و 

 دوباره نظرم را تغییر دادم. تنها خداست که اهمیت دارد.

سانتیمتر باالتر از نافم  64ای حدود شگفتی یک کشش بدون توقف از نقطه در

که یک  مکرد مین مقاومت کنم زیرا احساس حس کردم. سعی کردم در مقابل آ

فرایند جدید در حال شروع است، فرایندی که ممکن است من را از این مکان، از 

چنان احساسات شعف و خوشحالی را ترک کنم. بله  مخواست میخدا، بگیرد. من ن

 .مخواست میکه چیزها را لمس کنم، ولی بیش از آن نور را  مخواست میمن 
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ناگهان من دوباره با سرعت در تونل در حال حرکت بودم. وقتی که از سوی 

دیگر تونل بیرون آمدم، نزدیک سقف اتاقی که بدنم در آن قرار داشت بودم و به 

. ناگهان بدون هیچ هشداری و با سرعت بسیار زیاد مکرد میپایین و به بدنم نگاه 

   ن وارد بدنم شدن، در به سمت بدنم هل داده شدم. من از ناحیه پشت گرد

که دست و پای بدن روحی من کشیده و در کنار هم بود، مانند حالت  حالی

دانستم که خدایی که م میشدمیکه وارد بدنم  شیرجه مستقیم در آب. در حالی

 دانستم که من هرگز نخواهم مرد.رون من است هرگز نخواهد مرد و مید

می درون بدن و نیمی خارج از بدنم دیدم. سپس با یبرای یک لحظه خودم را ن

یک تکان شدید، ناگهان کامالً داخل بدنم بودم. من با خودم فکر کردم وای 

دوباره  خواهم میبرگشتن را انتخاب کرده باشم؟ من  توانممیخدای من! چطور 

که با  هایم کرد در حالیو اشک شروع به جاری شدن از گونه باشم.در نور 

واقعاً  گریستم، درمانده و ویران از تصمیمی که گرفته شده بود. آیا اینمیهق هق

ام که باور کنم که خود خواسته توانستمنمیاندیشیدم و تصمیم من بود؟ با خود می

به دنیا بازگردم. اکنون باور دارم که یک علت اینکه من به زمین بازگردانده شدم 

ه مردن حس بهتری پیدا کنند و یاد بگیرند این بود که به مردم کمک کنم که دربار

 که مردن یک پایان نیست، بلکه یک شروع مجدد است!
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 تجربه فنی روسون پیگ

در  6966، در سال کردمیاو که در شهر هیوستون ایالت تگزاس آمریکا زندگی 

 گوید:ثر سینه پهلو از پا درآمد. او میا

کردم با ولی وقتی به پایین نگاه  دیدمنمیمن در اطراف و باالی خود چیزی 

افتاده. من مسحور این صحنه  رختخوابحرکت روی تعجب بدنم را دیدم که بی

سفید ابریشمی که پوشیده  از آن چشم بردارم. بدنم در لباس توانستمنمیشدم و 

از آن دیگر درخشش زمانی را که جان افتاده بود و چشمان آبی نیمه ببودم بی

حی در کالبد آن بود نداشتند. دست چپ آن روی سینه افتاده و لبان آن اندکی رو

ولی دیگر هیچ احساسی  دیدممیباز بودند. من تمام جزئیات این تصویر را 

نسبت به این کالبد خاکی نداشتم مانند لباسی که استفاده شده و دیگر نیازی به آن 

یرا برای ز مکردمیناسی آن احساس نوعی قدرشنیست. با این حال نسبت به 

 برایم خدمت گزار وفادار بوده و هر خواسته من را اجرا کرده بود. هاسال

با فکر  .افتادم کردمیمن به یاد نامزدم که در شهر دیگری دور از من زندگی 

کردن به او، درون خودم یک ارتعاش و انرژی خاص حس کرده و بالفاصله خود 

را نزد او یافتم که در آن موقع خوابیده بود. وقتی به او نگاه کردم، انرژی او از 

نگریستم، انرژی او ر بود. وقتی از سوی دیگر حیات میبدن او برایم واضح ت

. نوری در تمام وجود آمد میفرع به نظر واقعی و اصل و بدن فیزیکی او سایه و 

از درون رخنه کرده بود و  هردواو بود و در سرتاسر بدن فیزیکی و انرژی او 

و. گرفته بود مانند یک میدان مغناطیسی در اطراف امانند هاله و لباسی او را دربر
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خصوص که ما نمود به می العاده خارقرایم بسیار تجلی حیات او ب این سه جنبۀ

دت داریم که تنها متوجه جنبه فیزیکی باشیم. من به نامزدم نزدیکتر شدم و عا

اق خبر از حضور من در اتتکلم با او نمودم. ولی جسم او بیسعی در ارتباط و 

چه روح او با خوشحالی با من تکلم نموده و همچنان در خواب باقی ماند، گر

و  کردمیزدم در خواب ناله سعی کرد به من کمک کند تا به بدن او وارد شوم. نام

که نام من را  . بعد از چند لحظه او در حالیشد میپهلو به پهلو  با حالتی ناراحت

خود نشست و با  رختخوابده و بیدار در نالید از خواب پریزد و میصدا می

 خود گفت: چه کابوسی بود! خواب دیدم فنی مرده است!

ای عینکش را به چشم زده و مجلهرد و راغ را روشن کسپس آهی کشیده و چ

مه دادم ولی بعد داشت تا بخواند. من به سعی ناموفق خود برای ارتباط با او ادارب

ام، به خاطر همین است او فایده با خود گفتم: من مردهاز مدتی تالش بی

با این وجود در این حالت خود را بیش از همیشه  بشنود. مرا ببیند یا تواندنمی

 .مکردمیزنده حس 

تصور کنید کسی که دوستش داری جلوی چشم و پیش رویت باشد، حتی بدانی 

ولی با این حال طوری رفتار کند که از حضورت غافل  کندمیکه او به تو فکر 

است و به خصوص که بدانی دیگر هرگز نخواهی توانست با او سخن بگویی و او 

ز اینکه یچ تفاوتی نداشتم، به جن با قبل هکه م هرگز تو را نخواهد دید. در حالی

 لبدم بودم.افاقد ک
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با نامزدم ارتباط برقرار کنم و متوجه این  توانم نمیمن کنجکاو شده بودم که چرا 

طه کرده متفاوت است و اشدم که محیط و انرژی اطراف من با آنچه نامزدم را اح

دو محیط و انرژی به  چه اینیط، یکی و در هارمونی نیستند، گراین دو مح

که من را احاطه کرده بود یک  ینزدیک و در تماسند. انرژی یکدیگر بسیار

ای انرژی اطراف او مانند دریای مردهکه  ارتعاش و حرکت دائمی بود در حالی

      بود که از این ارتعاشات، نوسانی مانند یک موج بر روی سطح آن شناور 

که من در آن قرار داشتم به نظر امری  یانرژیبه . انتقال از این مردگی دشمی

و من مدت زیادی صبر کردم تا شاید این  رسیدمیبسیار ساده و پیش پا افتاده 

 اتفاق بیافتد ولی باالخره دریافتم که او هیچ تالشی برای این انتقال نخواهد کرد.

با او وقتی متوجه شدم که نخواهم توانست با جسم نامزدم ارتباط برقرار کنم، 

وداع کردم تا به سفر خود ادامه دهم ولی متوجه شدم که نیروی اطراف من اجازه 

دهد. این نیرو با سماجت من را در عود به سطوح باالتر را به من نمیحرکت و ص

 کردمیجای خود نگاه داشته بود و مرا به توجه به زمین و دنیای روی آن دعوت 

نه فرزندی داشتم نه مال انبوهی نه وابستگی  ای نداشتم.ولی من به این امر عالقه

ماورایی و سرور و لذتی  ندانی. میل من این بود که به سطوحو کار نیمه تمام چ

این که در آنجا و دنیای دور از زمین و تعلقات آن منتظر من است سفر کنم ولی 

یرو داد. باالخره سعی کردم به جای آنکه با این ننیرو به من این اجازه را نمی

دانستم چنین علت مقاومت آن را دریابم زیرا میستیز کنم، آن را بفهمم و 

ن آگاهی در درونم فاصله ایمقاومتی باید علت و دلیلی موجه داشته باشد. بال
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حتی بعد از مرگ نیز گریبانگیر تواند میرخنه کرد که دست بلند تعلقات خاکی 

ین اسیر و زندانی نگاه داشته و از ما باشند و ما را مانند یک آهنربا در سایه زم

 رشد ما به درجات باالتر جلوگیری کنند.

گونه در این ارتعاش انرژی کردم ولی بعد از مدتی شروع به حرکتی موج 

هنگامی که حرکت من به پایان رسید تاریکی سنگین و سکوت عمیقی مرا احاطه 

تردیدی ابدی یافتم. در ابتدا کرد و من خود را در این تاریکی، تنها و در انتظار و 

ولی به زودی  رسیدمیانگیز به نظر تاریکی بسیار مخوف و سکوت آن غم این

فهمیدم که این نیز علتی داشته و جایگاه خود را در تصویر بزرگ جهانی دارد. 

حس کردم. قدرت  العاده خارقنیرو و توانی  ،با این آگاهی به تدریج درون خود

تا جایی که دید من بر تاریکی غلبه کرده و حس کردم  و دید من افزایش یافت

که نه تنها در آنجا تنها نیستم، بلکه در واقع تاریکیی وجود ندارد و تاریکی تنها 

از بین برود. هنگامی که  تواندمیاز درون خود من است و تنها از درون من 

دی شدم ازی تاریکی از اطراف من ناپدید شد متوجه دوستان و نزدیکان درگذشته

آنجا بود. گفتن به من در آنجا بودند. راهنمای من نیز  خیرمقدمکه با شادی منتظر 

گفت که جایی که راهنمایم باشد برای من تردید و انتظاری حس غریبی به من می

 وجود نخواهد داشت. چه احساس سبکی و فراغ بالی داشتم!

وری آبی رنگ و آرام که ما را او بروم و ما سوار بر ناو به من گفت که به دنبال 

گرفته بود شروع به حرکت در فضا کردیم تا به فضایی که چیزی بین روشنی فرا 

و تاریکی قرمز رنگی داشت رسیدیم. من در آنجا خود را در میان تعداد زیاد 
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دیگری یافتم. من سعی کردم به همهمۀ آنها گوش فرا داده و آن را بفهمم ولی 

ها و تعلقات زمینی هستم. ریج دریافتم در فضایی پر از کششدو به ت توانستمنمی

اند؟ جواب داد: آنها زندانی ارواح در اینجا زندانی شدهاز او پرسیدم: چرا این 

خواهند که در دام این تعلقات اسیر باشند و بعضی اند، برخی از آنها خود مینشده

مین آنها را در اینجا دیگر قدرت کافی را برای اوج گرفتن ندارند و تعلقات ز

 نگاه داشته است.

س انتقام و بعضی پر از حسرت ابه تدریج توانستم آنها را بفهمم، بعضی پر از احس

به  های آنرزوی دنیا و عطش اشباع نشدنی لذتبودند و بعضی دیگر هنوز در آ

بردند. برخی آرزو داشتند که برگردند تا اشتباهی را تصحیح کنند و بعضی سر می

دیگر نیز از صعود به عالم باالتر واهمه داشتند و هر کسی به نوعی هنوز گرفتار 

 بود. گوش دادن به ناله آنها مهیب و ناگوار بود ولی هیچ  یدنیا و زندگی زمین

ند یا خواستمیبلکه آنها خود ن ،ودسد و مانعی سر راه رشد و صعود آنها نب

از احساس تأسف توانند اوج بگیرند. قلب من که اگر بخواهند می دانستند مین

سوخت و در تفکر بودم که آیا این حال آنان ابدیست یا برای این ارواح می

یج دید روحانی من وجود دارد. در همان هنگام به تدر درمانی برای کوری آنها

نافذتر شده و مشاهده کردم که ارواحی پر از مهر و شفقت در عمق این تاریکی 

نمایند. را برای آنها روشن میو راه  کنندمیه و این گمشدگان را صدا نزول کرد

چه همه این غرق شدگان هنوز توانایی شنیدن را در خود به وجود نیاورده گر

شنیدم ه و گاهی صدای یکی از آنان را میبودند، برخی این توانایی را کسب کرد
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ی خود تالش کرده و از مرز تاریکی که به این ندا پاسخ داده و برای رهای

گذشت. همچنین این ادراک به من داده شد که ساکنان زمین توانایی زیادی می

گذاری روی خود را که به جای آنکه به این ارواح گمشده اجازه نفوذ و اثر دارند

ین مجبور به دهند، به فرستادن آنها به عالم باالتر کمک کنند. ساکنان زم

تک ماست ح نیستند و قدرت الهی که درون تکتاریکی این ارواتأثیرپذیری از 

باالتر و غالب است. اگر تنها بتوانیم این نور الوهیت که ما  ،از هر قدرتی در عالم

را درون خود ببینیم، نه تنها  کندمیرا با تمامی نیروی نامحدود حیات یکی 

انیم بدن خود را نیز از توتمام تردیدها رها کنیم، بلکه می توانیم خود را ازمی

م که با بال و پر آگاهی و بیداری ها پاک نماییم و بفهمیو بدیتمامی امراض 

 پرواز کنیم.  تتوانیم به سوی بهشیم

اعصار طویلی را در  ،چه برخید بر آن تأکید کنم این است که گرچیزی که بای

آنها رخنه کند، گذرانند تا وقتی که باالخره موج نور به ضمیر این تاریکی می

 هیچ نفسی برای ابدیت گمشده و سرگردان نخواهد بود.

در آن موقع ناگهان موجی از ترس من را فرا گرفت که مبادا جایگاه من نیز در 

این سرا و تاریکی باشد. راهنما بالفاصله گفت: آیا حتی مسیح نیز قبل از صعود 

نان خاطر او به من اطمی خود به عالم باالتر به این مکان نزول نکرد؟ این حرف

کرده و در تاریکی جلوتر بروم. زمان زیادی  تجرئداد و باعث شد که من 

ین نگذشت که صدای خاصی از درون من به من گفت: گناهان دنیای خاکی ا

 .شود میهای دنیایی نیز باعث ادامه آن مکان را ایجاد کرده و وابستگی
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ول اعصار های مختلف که در طمن به یاد بسیاری پیشوایان مذاهب و ملت

اند افتادم که آنها هم به این تاریکی نزول کرده و سپس گذشته به روی زمین آمده

اند. کریشنا پیشوای هندوها، زرتشت پیشوای از اینجا به عالم واال صعود کرده

... . راهنما ودازیریس پیشوای مصریان، بلدور پیشوای اسکاندیناوی، بایرانیان، اُ

آنها به عنوان معلم فرستاده  آلایدهفت: برای هر قومی مردی نمونه و به من گ

شده است تا برای آنها مثالی از امکان رشد و تکامل باشد. اکنون دیگر یک نفر 

ها کمتر از برای تمام زمین کافیست ولی هنگامی که این پیشوایان آمدند، ملت

 شناختند.که خدا را بشناسند یکدیگر را می آنی

 بلکه تمام اطراف  ،جلوی خودم توانممیتوجه شدم که در آن واحد نه تنها من م

  را نیز در آن واحد ببینم. به تدریج دید من افزایش یافت و درود و پشت خ

رنگ م، نوری مانند قرمزی که در آن بودیبسیار دور، تاریکی مایل به  ایفاصله

 کمانی بود و مرز تاریکی را لمس صبح را دیدم که گویی در آن رنگینطلوع 

. این صحنه بسیار زیبا و فریبنده بود. ناگهان به مکانی منتقل شدیم که کردمی

ها و گل و درختان آن. آرامش و نرمی خاصی را ر شبیه زمین بود با خانهبسیا

دید و ساکنان آنجا به راحتی و بدون هیچ  شدمیدر تمام چیزهای آنجا 

توانستند با من مکالمه کنند. مردم آنجا پر از ند. آنها میکردمیمحدودیتی حرکت 

چه به طور کامل هم از تعلقات ن به زندگی بعد از مرگ بودند، گرعشق و ایما

خاکی مبرا نبودند. بعضی از آنان گاهی به سوی آن تاریکی قرمز رنگ رفته و در 

تار بودند را ند. شاید برای آنکه کسانی که در آن تاریکی گرفشدمیآن محو 
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زگاری روی یاری کنند تا به درجاتی باالتر بروند. واضح بود که این مردم نیز رو

 هیچ چهره آشنایی در میان آنها ببینم. توانستم نمیچه من اند، گرزیستهزمین می

که ما برای مدت بسیار  رسید میسپس ما دوباره شروع به حرکت کردیم. به نظر 

دم ارتعاش فضای اطراف من در باالخره احساس کرکت بودیم تا رطوالنی در ح

ترین لیانتها از جنس نور رسیدیم. در آنجا متعاغییر است. ما به شهری بیحال ت

ها جلو آمده و به ما دیده بودم مالقات کردم. بعضی از آن تا به حالارواحی را که 

ای من زدند که گویی راهنمتند. آنها با راهنما طوری حرف میگفمی خیرمقدم

ی رفتیم که بزرگی و ارتفاع یکی از آنهاست. ما به درون ساختمان بسیار باشکوه

حد و حساب بود. در و پیکر آن از جنس شفاف و سفید رنگ خاصی بود آن بی

ی مختلف در اوج زیبایی در آن پدیدار شده و با هارمونی در هم هارنگکه 

ند. ارتعاش خاصی در این ساختمان جریان داشت که شد میپیچیده و سپس محو 

و بعد از مدتی که من با این ارتعاش هماهنگ شدم،  کردمیبه درون من نفوذ 

فضای درون این ساختمان را اشباع کرده و به  ،احساس کردم که دانش و حکمت

حکمت تمام اعصار در من نفوذ کرده م کرد می. احساس کند میدرون من تراوش 

زده شده است. دیگر من یک موجود شگفت ی مرگ و زندگی برایم حلو معما

. تمامی زمین و مکرد میگر بودم که همه چیز را کامالً درک نبودم، بلکه یک نظاره

و هیچ اتفاقی  شد میمربوط به آن است از این سطح مدیریت و نظارت  آنچه هر

مخفی نبود. ارواحی زیستند د ارواح متعالی که در این سطح میروی زمین از دی

و تعالی آنها بت و کمک به اهالی زمین برای رشد که کار دیگری جز مراق
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جای  نیترو در مناسب هاانسانی برای نداشتند. آنها هرگاه که نیاز بود، معلم

پاتی، در ارتباط دائمی با این ند. این معلمان با چیزی شبیه تلهدادممکن قرار می

یی رسیده بودند ارواحی که روی زمین به رشد و بلوغ باال عالم باالتر بودند. آنها

آوردند و این ارواح نیز با میل و رغبت تمام با این گروه را به سوی خود می

قاء بشریت در وجد و ند. همگی از تالش برای باال بردن و ارتکردمیهمکاری 

تمام این یک بار دیگر توجه من به میدان انرژی ارتعاشی که من و سرور بودند. 

ته بود و از ابتدای سفرم همه جا آن را حس فضا و سطح را در خود نگاه داش

و من عالقه و  کردمیجلب شد. انرژی و ارتعاش آن در من رخنه  مکردمی

آن را دیدم کنجکاوی خاصی راجع به ماهیت این انرژی سیال و زنده پیدا کردم. 

ها پرتوی او، تمام تاریکی با گسترش درخشید ویطالیی و بنفش مکه به رنگ 

از پیش چشم من کنار رفتند، حتی تاریکی مایل به قرمزی که از آن آمده بودم، 

که گستره نفوذ آن به  دیدممیتا جایی که توانستم زمین را در دوردست ببینم و 

که هیچ چیز دور از دسترس و تماس این انرژی  فهمیدممیرسد. زمین نیز می

 نیست و در حقیقت همه چیز در حیطه نفوذ اوست.

بود ای العادهخارقتصدیق و به یادآوری یکی بودن با خدا احساس باشکوه و 

ولی فهمیدم که باید یکی بودن خود با تمام بشریت را نیز درک و تصدیق کنم و 

چه زنده است. توجه و عالقه من دوباره به زمین فراتر از آن یکی بودن با تمام آن

زمین و تمام مردم و موجودات آن  روی آن جلب شد و عشق زیادی به و مردم

حس کردم. کوری آنها به حقیقت که عامل اکثریت رنجها و دردهای آنهاست مرا 
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بودم بازگویم شاید  هبرگردم تا به همه، آنچه را دید مخواست میو  کرد میمحزون 

باعث کمکی هر چند کوچک گردد. صدایی از درون به من گفت: اولین اشعۀ 

 )بیداری و آگاهی( بر روی زمین پرتو افکنده است. طلوع آفتاب

در اینجا مرور زندگی خود را از ابتدا تا لحظه مرگ مانند یک فیلم ولی زنده و 

ک گونه با چشمان آبی و ای عروسز احساس، مشاهده کردم. تصویر بچهپر ا

شد و متوجه شدم که این خود من در زندگی  رموهای مجعد در پیش رویم پدیدا

همه  درخشید که با نوری که همه چیز و ی بودم. در درون این بچه نوری میزمین

       در هارمونی و انطباق بود. من به این مناظر به طوری  ،جا را پر کرده بود

 دیدممیم، گویی این زندگی کس دیگری است. کرد مینگاه طرفانه و خونسرد بی

یگر که این بچه از کودکی به موسیقی عالقه داشت، چنانکه گویی چیزهای د

لودی توانست با انگشتان کوچکش قسمتی از ماهمیت زیادی ندارند. گاهی می

صریحاً متوجه  دیدم که با بلوغ سنی او، بدون اینکه اونامرئی و نادیده را بنوازد. 

ها و وظایف فردی بر او فرو افتاد و سه راه مختلف لیتباشد، ردایی از مسئو

در مسیر این راه میانه راه جلوی او باز شد: خوب، بد و راه وسط. هزاران هزار 

ی متعددی هاراهند. کردمیبودند و تعداد بسیار کمتری در مسیر خوب و بد سفر 

)خوب یا بد( وصل بود که نشان  ی کناریهاراهیک از این راه میانه به هر  نیز از

گاه که اراده مسیر زندگی خود را هر تواند میر داد چگونه به سادگی یک نفمی

کند تغییر دهد. بعد از مدتی دیدم که دو تاریکی بر فراز او سایه افکنده است: 

دادند و محور زندگی او را تشکیل می ،خودخواهی و جاه طلبی. دیدم که این دو
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همتا گردد. به تدریج او این ویای روزی بود که آوازه خوانی بیاو همواره در ر

کرده و درخشش نور درون او  دو سایه تاریک را به خود بیشتر و بیشتر جذب

 تر شد.تر و کمرنگپنهان

       او به این منظره با حزن ارواح و فرشتگان پر از محبت و شفقت در اطراف 

ند که به او برای تغییر مسیر کمک کنند. بعد کرد میند و سعی کرد میو تأسف نگاه 

های سایهگفت: عامل  کردمیاز مدتی یکی از ارواح بزرگی که او را مشاهده 

که او ناخودآگاه از آنچه قرار  آمدمیتاریک را بردارید، این تنها راه است. به نظر 

. کردمیو افسردگی  درون خود احساس تشویشبردار بود و بود اتفاق بیافتد خ

دراز کشیده  رختخواببعد از مدتی فرد جوان به شدت مریضی را دیدم که روی 

است. او در تعجب بود که از کجا این مریضی سخت را گرفته است. روزها 

گذشتند بدون اینکه حال او بهبود یابد و او فهمید که شدت مریضی او بیش از آن 

تدا تصور داشته و در حقیقت او در مرز بین مرگ و زندگی است. است که در اب

طراف او بودند و به او دلداری در تمام این مدت آن ارواح بزرگ و مهربان در ا

افتاد قبول آرام شده و آنچه را که اتفاق می دادند تا باالخره روح او به نوعیمی

روح و بی رایش چیزی او برای آواز خواندن بکرد. اکنون دیگر آرزوی همیشگ

. به خصوص دکتر نیز به او گفت که شاید هیچ وقت دیگر رسیدمیبه نظر  یسرد

نتواند مانند گذشته و با آن صدا آواز بخواند. دیگر زندگی برای او بدون معنی و 

انگیزه شده بود. او از درون تلخ و سرخورده بود زیرا بدون توانایی برای آواز 

و  کالبد بدون روح بود. تلخی و انکار خدا خواندن زندگی برایش یک
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که ارواح بزرگ پیرامون او با  گرایی زندگی او را احاطه کرده بود، در حالیمادی

ی انتخاب او دخالتی ند ولی برای احترام به آزادکردمیتأسف به او نگاه 

ی او و کمک به او داشتند. با درگذشتن چه همواره سعی در دستگیرند گرکردمین

. تا باالخره درون او چیزی شد میتر اکی بعد از دیگری او تنها و تنهیدین او وال

جرقه زد که باعث شد او دوباره در خود معنی و گرمی بیابد: عشق. گویی 

مر مسرور بودند زندگی او دوباره آغاز شده بود. ارواح مهربان اطراف او از این ا

دیدم که به همراه راهنما بود در زدند. در صحنه بعدی او را و به او لبخند می

ا دیدم. دیدم که و باالخره صحنه مردن او ر خبر بود.از حضور او بی که حالی

های تاریک از او پاک شدند و نور درون او یک بار دیگر در باالخره آن سازه

یدم چرا با او این هارمونی شروع به درخشیدن کرد. من رو به راهنما کردم و پرس

او گفت:  باعث شد صدای خود را از دست بدهد.مریضی سختی که د، کار را کردن

 ای به وجود آید.تا بر روی خاکسترها شعله

او با تصمیم خود بازگشت به زمین برای رساندن این پیام به بشریت را انتخاب 

گوید احساس بازگشت به بدنم نهایت به بدن خود بازگشت. او می کرده و در

من محبوس شده  فضایی بسیار کوچکتر از اندازه طبیعیِمانند این بود که در 

    باشم.
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 تجربه مِلِن توماس بندیکت

قابل درمانی دچار بودم. غده مغزی من من به سرطان مغز غیر 6972در سال 

. کردمیتر تر و ناتواندرمانی نیز تنها من را ضعیفشیمیقابل جراحی نبود و 

ها ن فرصت داده بودند. من در آن وقتزنده ماندماه برای  7تا  1دکترها به من 

  عالقه شدید و وسواسی به اطالعات داشتم و در دهه هفتاد و هشتاد به طور 

     زیستی و سایر ای و بحران محیطافزونی در مورد احتمال جنگ هسته روز

چ پایگاه معنوی نداشتم، داشتم های جهانی محزون و نگران بودم. چون هیبحران

که طبیعت یک اشتباه بزرگ در به وجود آوردن بشریت م کردمیکم باور کم

مرتکب شده است و ما احتماالً یک موجود سرطانی بر روی این سیاره هستیم. 

که بتواند خود را از چاهی که برای خود و  دیدمنمیمن هیچ راهی برای بشریت 

 به چشم سرطان نگاه  هاانسانسیاره زمین کنده است بیرون بیاورد. من به تمام 

و خود باالخره به همین مرض دچار شدم، سرطان! این چیزی بود که  مکردمی

دامن  تواند میبینید زیرا مراقب باشید که جهان را چطور می من را از پا درآورد.

منفی باشد. دید  ود شما بازگردد، به خصوص اگر دیدتانخودتان را بگیرد و به خ

  من به طور جدی منفی بود و همان هم من را به سوی مرگم هدایت کرد. من 

امتحان کردم ولی هیچ کدام  متداولی رانوع درمان و داروی متداول و غیر هر

 ای نداشتند.فایده

باالخره این طور تصمیم گرفتم که این مریضی باید چیزی بین من و خدا باشد. 

       ین با خدا روبرو نشده بودم و با او کاری نداشتم و در من هرگز قبل از ا
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        هیچ گونه برنامه یا اعتقاد معنوی نبودم. ولی شروع به یادگیری درباره معنویت 

درباره دین و فلسفه مطالعه  توانستممی هرچهمتعارف نمودم. های غیرو درمان

رایم جالب شوم. این متون بگیر در سوی دیگر غافل مخواستمیزیرا ن مکردمی

دادند که چیزی در سوی دیگر وجود دارد. از طرف دیگر بودند و به من امید می

 انداز من به سرعت برایزها بیمه درمانی نداشتم، تمام پسچون در آن رو

که خانواده من به این خاطر  مخواستمیپزشکی خرج شد. من ن هایآزمایش

که خودم به تنهایی با آن روبرو شوم و دچار مشکل شوند و تصمیم گرفتم 

مراجعه به پزشک و بیمارستان را متوقف کردم. من درد دائمی نداشتم ولی گاهی 

رانندگی کردن نداشتم و باالخره  جرئترفتم تا جایی که دیگر حتی می از هوش

ماه در آنجا  67من حدود وردم. گاه بیماران در حال احتضار سر درآاز آسایش

مانند یک  کردمیشانس بودم که پرستاری که از من مراقبت لی خوشبودم و خی

رف کنم داروهای مسکن زیادی مص مخواستمیفرشته در آخر با من بود. من ن

گاهی به طور  دو حضور ذهن داشته باشم ولی در هشیار باشم مخواستمیزیرا 

جه به این یافت و دیگر تنها چیزی که در ذهن و فکر من بود توپیاپی ادامه می

 .کردمیدرد بود. خوشبختانه این درد هر دفعه بیشتر از چند روز ادامه پیدا ن

    بامداد از خواب بیدار شدم و  0:14به خاطر دارم که یک روز صبح ساعت 

دانستم که امروز روز آخر من است و امروز خواهم مرد. من با چند نفر از می

نزدیکان و دوستان تماس گرفته و با آنها خداحافظی کردم. بعد پرستار آسایشگاه 

را بیدار کردم و مطلب را به او گفتم. من به طور خصوصی از او قول گرفته بودم 
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خود رها کند زیرا خوانده ال ساعت به ح 1که بدن من را بعد از مرگم به مدت 

دهد. من دوباره از مرگ انواع اتفاقات جالب رخ میبودم که در ساعات اولیه بعد 

به خواب فرو رفتم. خاطره بعدی من شروع یک تجربه نزدیک به مرگ متداول 

است. ناگهان من بیدار بوده و در جای خود ایستاده بودم در حالی که بدنم روی 

ک تاریکی من را فرا گرفته بود. بیرون بودن از کالبدم حتی از تخت افتاده بود. ی

 توانستم میتر بود. آن قدر شفاف که تر و واضحعادی روزمره شفاف یهاتجربه

 هر اتاق را در خانه، سقف خانه و دور و اطراف و زیر و روی خانه را ببینم.

   شبیه آنچه  ررا به سمت آن برگرداندم. نو یک نور درخشان را دیدم و نگاهم

بود، ملموس بود و  اند بود. نور بسیارضیح دادهکه دیگران نیز در تجربه خود تو

ید که به خواستمی د. نور جذاب و تطمیع کننده بود ود آن را حس کنیتوانستی می

آلتان یا پدر ایده رطرف آن بروید مانند وقتی که دوست دارید به آغوش ماد

دانستم که ه سمت نور کردم، به طور غریزی میبروید. وقتی شروع به حرکت ب

اگر وارد نور شوم خواهم مرد. من هم وقتی به نور نزدیکتر شدم توقف کرده و 

 خواهممیاول راجع به این فکر کنم.  خواهممیگفتم: یک لحظه صبر کن. من 

قبل از وارد شدن با تو حرف بزنم. در تعجب من، تمام فرایند تجربه من در 

 توقف شد. درخواست من مورد اجابت قرار گرفته بود و من با نورهمانجا م

هایی مانند مسیح، بودا، کریشنا داد به شکلحرف زدم. نور مرتب تغییر شکل می

 .کرد میو تصاویر و نمادهای معنوی تغییر 
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ود را برای من شرح بده. من واقعاً من از نور پرسیدم جریان چیست؟ نور، لطفاً خ

 لددقیقاً کلماتی که رد و ب توانم نمیحقیقت این وضعیت را بدانم. من  خواهممی

پاسخ داد و به  پاتی بود. نور به منبا فکر و تله شدند را تکرار کنم زیرا مکالمه ما

ی تو برخورد تو را با نور شکل شد که اعتقادات و باورها من این آگاهی داده

گرا باشی، همان اعتقاد تو به تو لگر یک بودایی یا کاتولیک یا اصودهند. امی

بازخورانده خواهد شد. شما این فرصت را خواهید داشت که اعتقاد خود را مورد 

 دهند.ود زحمت این کار را نمیبررسی و امتحان قرار دهید ولی اکثر مردم به خ

 ، من متوجه شدم که آنچه که کردمیهمان طور که نور خود را برای من هویدا 

به  توانم میدر حقیقت شبکه و سرچشمه خود باالتر است. تنها چیزی که  بینم می

از ارواح  6داالنور به یک شبکه تبدیل شد، یک مان شما بگویم این است که

نامیم یک شبکه است ا خودِ باالتر در هر یک از ما میانسانی و دیدم که آنچه م

جربه مستقیم و و سرچشمه هستی، یک ت مبدأو همچنین یک مجرای اتصال به 

آییم. او خود را برای من در که هر یک از ما از آن می ز مبدأبدون واسطه ا

متصل  مبدأخت. هر یک از ما مستقیماً به ترین فرم انرژی خود متظاهر ساخالص

 هستیم.

هم متصل بوده و یک  برای من خیلی واضح گشت که تمام خودهای باالتر به

به هم متصل و در حقیقت یک وجود هستند.  هاانسانباشند. تمام وجود واحد می

های مختلف یک وجود ها و تجلیا در حقیقت همه یکی هستیم و جنبهم

                                                           

 گیرد.ـ مانداال جدولی  مدور و پیچیدۀ هندسی است که در ادیان بودا و هندو مورد استفاده قرار می6
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واحدیم. به من گفته شد که این وجود واحد مختص به هیچ دین و مذهب خاصی 

بودم.  ، زیباترین چیزی بود که تا به حال دیدنیست. این مانداال از ارواح انسانی

ند تمام عشقی بود بود. مان مد آن شدم و احساس آن تقریباً بیشتر از طاقتمن وار

 بخش.اید، عشقی از نوع شفادهنده و حیاتکه هرگز خواسته

باالتر فهمیدم. ما ، بیشتر درباره شبکه خود مکردمیطور که از نور سؤال  همان

متصلند. یک شبکه در اطراف زمین داریم که در آن تمام خودهای باالتر به هم 

این یک همراه و همنشین عالی است مانند یک درجه لطیف از انرژی اطراف ما 

ام، من را د از مدتی به نور گفتم: من آمادهکه در سطح روح قرار دارد. سپس بع

دیده بودم تبدیل شد، به یک مانداال از  وقع نور به زیباترین چیزی کهببر. در آن م

منفی درباره آنچه روی  زمینه فکریِا یک پیشمین. باید بگویم که من بارواح ز

دهد به اینجا آمده بودم. ولی اکنون در این مانداالی بسیار باشکوه زمین رخ می

که چقدر همه ما در عمق هسته و درونمان زیبا هستیم. روح انسانی و  دیدممی

است، باشکوه، عجیب و  العاده خارقایم شبکه که همه با هم به وجود آوردهاین 

به اندازه کافی توضیح دهم که چقدر در یک لحظه نظر من  توانمنمینظیر. من بی

 تغییر کرد. هاانسانراجع به بشریت و 

 که ما چقدر زیبا هستیم.  دانستم نمی: آه خدایا، من ممن گفت

و هر شرایطی که باشید، شما زیباترین مخلوق هستید، بله  هر که و در هر جا

خود شما. من حیران ماندم وقتی که فهمیدم هیچ شرارت و زشتی در هیچ روحی 

وجود ندارد! پرسیدم: آخر چگونه چنین چیزی ممکن است؟ جواب این بود که 
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    هیچ روحی ذاتاً شرور نیست. آزارها و اتفاقات هولناکی که برای مردم رخ 

دهد ممکن است باعث شود که کارهای شرور انجام دهند ولی روحشان می

 هاانسانآن هستند و آنچه که باعث انحراف شرارتی ندارد. آنچه که همه به دنبال 

 فقدان عشق است. شود می

داشت. من از نور پرسیدم آیا این به این معناست ادامه آمد  میلهاماتی که از نور ا

که نسل بشر نجات خواهد یافت؟ آنگاه مانند یک اعالن با صدای رسا و به 

 شکوه سخن گفت:از نورهای چرخنده، نور عظیم و باهمراه بارانی 

 گاه از یاد مبر، شما خود خویشتن را نجات این را به خاطر داشته باش و هیچ

اید. همیشه ین کار را کردهبخشید. همیشه اد و شفا میکنییمدهید، رستگار می

 اید، قبل از آغاز جهان.ید کرد. شما با این قدرت خلق شدهاین کار را خواه

اکنون نیز نجات  یشتری یافتم. من فهمیدم که ما همدر آن لحظه من درک حتی ب

ایم که خود را شدهگونه خلق  ایم زیرا ما اینایم و ما خود را نجات دادهیافته

 تصحیح کنیم، مانند بقیه جهان خداوند. این همان حقیقت )منجی بشریت( است.

د که من با تمام قلبم از نور خدا تشکر کردم. بهترین چیزی که به فکرم رسی

تی عزیز، خود ارانه بود: آه خدای عزیز من، هسبگویم این کلمات ساده و شکرگز

 ق زندگیم هستم!ام، من عاشباالتر دوست داشتنی

. گویی کردمیبه نظر رسید که نور حتی بیشتر از پیش در درون من تنفس و نفوذ 

قابل شرح عشق هنوز هم برایم غیر نور کامالً در حال جذب کردن من بود. نورِ

تر از قبلی و به چیزی بیشتر و بزرگتر . من وارد اقلیمی دیگر شدم، عمیقاست
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جریان بسیار عظیم از نور بود، پهناور و کامل،  آگاه شدم، بسیار بیشتر. آن یک

یان و در اعماق قلب حیات. من پرسیدم این چیست؟ نور پاسخ داد: این جر

 کندمیطلب  تموهبت به هر اندازه که قلب چشمه حیات است، از این چشمۀ

ش. من هم همین کار را کردم، ابتدا یک جرعه بزرگ و سپس جرعه دیگر. بنو

وش بودم! سپس حیات! من در خلسه و از خود بیخودی مدهنوشیدن از خود 

 ای داری.نور گفت: تو خواسته

دانست، تمام گذشته، حال و آینده را. من نجوا نور همه چیز را راجع به من می

کردم که بله و تقاضا کردم که بقیه جهان را ببینم، ماورای منظومه شمسی، ماورای 

به همراه جریان بروم. من هم این  توانم میتمام توهم بشری. نور به من گفت که 

یار ری آوای بسکار را کردم و از درون نور به انتهای تونل رسیدم. من یک س

ای بود! ناگهان به نظر رسید که من شنیدم. چه هیجان و نشئهلطیف و پر طنین می

شوم. سپس جریان حیات از سیاره زمین دور میبا سرعتی زیاد توسط این 

منظومه شمسی با تمام شکوهش مانند یک گلوله با سرعت از کنارم گذشت و 

ز کهکشان گذشتم و در ناپدید گشت. من با سرعتی باالتر از سرعت نور از مرک

دانش و حکمت بیشتری جذب کردم. من فهمیدم که این کهکشان و  ،حال عبور

زیادی  هایجهانتمام جهان هستی مملو از انواع بسیار زیادی زندگی است. من 

 که خبر خوب این است که ما در این جهان تنها نیستیم. ،را دیدم
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، مکردمیاین جریان ادراک بودم و از مرکز کهکشان عبور طور که سوار بر  همان

یافت. انرژی گسترش می 6فراکتالِ العادهخارقی هاموججریان به شکل 

حکمت کهن خود از کنار من با سرعت با تمام  هاکهکشانهای عظیم خوشه

گذشتند. ابتدا فکر کردم که در حال رفتن به سمت مقصدی هستم و در حرکتم. می

ولی فهمیدم که همین طور که جریان در حال گسترش بود، ضمیر و ادراک خود 

که در جهان وجود  آنچه هرگرفتن در حال گسترش بود و در حال دربرمن نیز 

قابل تصور غیراب یک اعج ،و این کردمیدارد بود. تمام خلقت از کنارم عبور 

 بود. من حقیقتاً مبهوت بودم.

به نظر رسید که تمام خلقت و جهان با سرعت از کنارم گذشت و در یک نقطه 

. تقریباً بالفاصله یک نور دوم نمایان گشت. این نور از تمام نورانی ناپدید شد

های جهان را در خود متفاوت بود. نوری که تمام فرکانسو بسیار  آمد میجهات 

داشت و حتی بیشتر. من چندین طنین آوای نرم و لطیف را شنیدم. ضمیر و 

وجود من گسترش یافته بود تا به تمام جهان و ماورای آن متصل و مرتبط شود. 

طور که من وارد نور دوم شدم، این آگاهی به من داده شد که من هم اکنون  همان

هستند که برای توصیف آن . اینها بهترین کلماتی امشدهبه ماورای حقیقت وارد 

کمی توضیح بدهم. وقتی که وارد نور دوم شدم، ماورای  کنممیدارم ولی سعی 

هر  نور اول گسترش یافته بودم. من خود را در سکوتی بسیار عمیق یافتم، ورای

                                                           

ـ فراکتال ساختاری هندسی است که با بزرگ کردن هر بخش از این ساختار به نسبت معین، همان ساختار 6

 اش همانند است. نخستین به دست آید و هر بخش از آن با کل
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نم. من را دیده و ادراک ک بینهایتیت و ماورای برای ابد توانستممیسکوت. من 

قبل خلقت، قبل از مهبانگ. من از نقطه شروع زمان ما در خالء و تهی بودم در

عبور کرده بودم، از کالم اول، از ارتعاش آغازین و در مرکز خلقت قرار داشتم. 

. این یک احساس کنممیکه گویی چهره خداوند را لمس  مکردمیاحساس 

ی گشته بودم. مذهبی و دینی نبود. من به سادگی با حیات و ادراک مطلق یک

ابدیت را دیده و درک کنم، منظورم این است که  توانستممیم که گویمیوقتی 

بدون آغاز و  حال ایجاد خود بود تجربه کنم. منتمام خلقت را که در  توانستممی

که مهبانگ نقطه شروع پیدایش جهان  کنندمیبدون پایان بودم. دانشمندان فکر 

مهبانگی است که به طور همزمان  بینهایتاست. من دیدم که مهبانگ تنها یکی از 

دانستند. آنها مید. خردمندان باستان این را آوررا به وجود می ها جهانپایان و بی

ست و با دمیدن هاجهانگفتند که خداوند متناوباً با بازدم خود در حال خلقت می

ها و اعصار یک از این دوره دیگر. هر یکهای  جهاندر حال بازگرفتن خلقت 

ه است. من در ادراک نامیده شده بودند. دانش جدید این را مهبانگ نامید یوگا

ها یا یوگاها را در حال تمام مهبانگ توانستممیمطلق و خالص بودم و ضمیر 

زمان یا درک کنم. من آناً و به طور همخلق کردن و بازگرفتن خلقت خود ببینم 

را دارد که خود خالق وارد همه آنها شدم. دیدم که هر جزء خلقت این قدرت 

 باشد.

شرح دادن آن واقعاً مشکل است و من هنوز هم درباره آن مبهوت و بدون کالم 

ای برای تشبیه و تشریح بازگشتم طول کشید تا بتوانم کلمهبعد از  هاسالهستم. 
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تر از هیچ است کمتر و خالی به شما بگویم، خالء این را توانممیخالء پیدا کنم. 

از تمام چیزهایی است که وجود دارد! خالء، صفر مطلق است، ولی بیشتر 

گاهی و ادراک مطلق است، دهد. او آل میها را شکاست که تمام امکان یآشفتگی

پرسید خالء کجاست؟ می حتی بسیار بیشتر از حکمت و هوش جهانی. حتماً

دنیا خالء درون و بیرون همه چیز است. خود شما، همین االن، حتی وقتی در این 

زنده هستید، همواره درون و بیرون خالء هستید، به طور همزمان! نیازی نیست 

آنچه که عارفان آن را خالء اینکه بمیرید تا به خالء بروید.  به جایی بروید یا

نامند یک خالء به معنای نبود هیچ چیز نیست. بلکه پر از انرژی است، نوع می

ما هستیم را خلق کرده است. هر چیزی متفاوتی از انرژی که تمام آن چیزی که 

ه همان ارتعاش بعد از مهبانگ یک ارتعاش است، از نقطه شروع اولین کلمه، ک

 )من هستم( در انجیل تلویحاً یک عالمت سؤال هم به دنبال اول است. جملۀ

و به همین خاطر خلقت همان الوهیت است  خود دارد: من هستم؟ من چه هستم؟

یک کاوش و  .کندمیرا از طریق هر چیز ممکن کاوش که خویشتن الهی خود 

از طریق هر یک از ما اجزای خلقت. از طریق هر دانه مو  پایان و مداومکشف بی

بر روی سر شما، هر برگ بر روی هر درخت، هر اتم، یزدان خویشتن خویش را 

 .این من هستم کبیر، کندمیکشف و تجربه 

شما، خود است، بی کم و زیاد، خود ، من شروع کردم ببینم هر چیزی که هست

عظیم و شگرف است. به همین خاطر است که خدا خود من. هر چیزی این  خود

پذیر است زیرا هر جا که . این امکانداندمیحتی افتادن یک برگ بر زمین را 
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شما باشید، همانجا مرکز جهان است هر جا که یک اتم است، همانجا مرکز جهان 

 خداست و خدا خالء است.است. درون آن 

مالً ها بودم، من کام یوگاها یا خلقتدر حالی که مشغول سیاحت خالء و تما

. در این مشناسیم قرار داشتان و مکان به معنایی که آن را میخارج از قلمرو زم

گسترش یافته، من کشف کردم که خلقت، ادراک و ضمیر مطلق و خالص  حالتِ

دانیم گشته است. خود خالء ربه حیاتی که میاست که وارد تج یا همان خدا

خالی از تجربه است. او پیش از حیات است، قبل از اولین ارتعاش. خدا بیش از 

داستان مرگ و زندگی است. بنابراین چیزهای بیشتری از مرگ و زندگی در 

 جهان برای تجربه وجود دارد. 

اشتم. ناگهان من من در خالء بودم و بر هر چیزی که خلق شده است آگاهی د

این است که از درون چشمان خدا بگویم  توانممیدیگر من نبودم. تنها چیزی که 

. نکته دیدممیدانستم و همه چیز را نگریستم و علت وجود هر اتم را میمی

جالب این است که من به درون خالء رفتم و با این فهم بیرون آمدم که خدا آنجا 

راجع به همین مطلب است. این جستجوی دائم  نیست. خدا اینجاست! همه چیز

را چیزها  گردد. خدا همۀجا به دنبال خدا مینسل بشر که بیرون رفته و اینجا و آن

ست. و آنچه که ما در آن هستیم کاوش به ما داده است، همه چیز همین جا ا

 خویشتن خداوند از طریق ماست.

این که به  مخواست میه بود و وقتی این را فهمیدم، دیگر کارم در خالء تمام شد

ا رسید. آنگاه من از طریق نور دوم ی خلقت و یوگا بازگردم. این به نظر طبیعی می
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بر جریان  ن طنین لطیف را شنیدم. من سواریدمهبانگ، بازگشتم در حالی که چن

های رخوشهبا لقت عبور نمودم و چه سواریی بود!ادراک شده و از تمامی خ

از مرکز کهکشان گذشتند. من یشتر از قبل از من میبا بصیرتی ب هاکهکشان

خودمان رد شدم که یک سیاه چاله بود. در این ساختار کامل انرژی، کهکشان 

ها در این سوی . تمام انرژیرسیدمیاز نور به نظر  العاده خارقمانند یک شهر 

گیاه، هر درک و ساختار آن، هر ستاره، هر نور هستند. هر اتم و زیر ،مهبانگ

نور ساخته شده است و فرکانس ارتعاشی خود را دارد. نور زنده  ، خود ازضمیر

ها. به همین خاطر همه چیز ز از نور ساخته شده است، حتی سنگاست. همه چی

 زنده و بسیار هوشمند است.

طور که سوار بر این جریان بودم، باالخره یک نور بزرگ را دیدم که  همان

باالتر  خودِ م که این همان نور اولی است، شبکۀدانست. میشدمیداشت نزدیک 

در نور پدیدار شد، به همراه  شمسی ما. سپس تمام منظومه شمسیدر منظومه 

م کنیمیه منظومه شمسی که ما در آن زندگی های لطیف. دیدم کیکی از آن طنین

م هستیم. کنیمیپیکر بزرگتر ماست و ما بسیار بزرگتر از آنی که تصور 

را ببینم. و آن یک نمایش  کندمیتمام انرژی که منظومه شمسی تولید  توانستممی

و تمام ما ها را بشنوم. منظومه موسیقی کره توانستممیبود.  العادهخارقنور 

های ه منحصر به فرد نور، صدا و انرژییک شبک ،پیکرهای کیهانی ما در آن

توانند وجود های دیگر میهای پیشرفته از ستاره. تمدنکنندمیارتعاشی را تولید 
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هایی که این ارتعاشات به جا م را از طریق تأثیرات و نقشیشناسحیاتی که ما می

 گذارند تشخیص دهند.می

گذشت. ن من میامن در این نور عظیم و پر از عشق بودم و جریان حیات از رو

ترین بود. من پیش تقضاو ترین و بدونباید دوباره بگویم که این نور پرعشق

؟ نور برایم توضیح داد که مرگی وجود ندارد. ما شود میچطور  خود گفتم: حاال

ایم و خواهیم بود! من دریافتم که یدان هستیم و برای ابد زنده بودهموجوداتی جاو

پایانی از نو زنده هستیم که خود را به طور بی ما جزئی از این سیستم طبیعی و

زندگی زمینی بازگردم. من خود  وقت به من گفته نشد که باید به سازد. هیچمی

بودم، این به نظر امری طبیعی  هدیداین کار را بکنم. با آنچه که  دانستم که بایدمی

چه مدت زمان را از دید بشری با نور صرف کردم. ولی زمانی  دانم نمی. رسیدمی

و بازگشت من نزدیک  اندافتم تمام سؤاالتم جواب داده شدهرسید که دری

باشد. هر انسانی زندگی منحصر به فرد و سؤاالت متفاوتی برای کاوش دارد. می

یک از ما آنچه که آن را زندگی جهانی است ولی هر  ،برخی از سؤاالت ما

. این برای تمام کندمیجربه نامیم را به شکل منحصر به فردی سیاحت و تمی

ای گرفته تا هر برگ درخت. این بر هاکوه دیگر حیات نیز صادق است، از اشکال

زیرا این به ساختن تصویر بزرگتر و جهانی  مابقی جهان هستی خیلی مهم است

سازد. ما دقیقاً خدا هستیم تر میو حیات جهانی را پربارتر و غنی کندمیکمک 

. منحصر به کندمیپایان حیات تجربه ویشتن الهی خود را در این رقص بیکه خ

 سازد.تر میبودن شما حیات را بهتر و غنیفرد 
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به من  و ددر حال بازگشت به چرخه زندگی زمین هیچ وقت به فکرم خطور نکر

خواهم گشت. فرقی هم نداشت، من به نور و فته نشد که به همان بدن سابق بازگ

فرایند زندگی اعتماد کامل داشتم. همان طور که این جریان با نور عظیم ادغام 

درخواست کردم که هیچ وقت الهامات و احساساتی که در سوی دیگر شد، من 

بود و مانند یک آری را فراموش نکنم. پاسخی که به من داده شد  ام کردهدریافت 

بوسه بود بر روح من. من از طریق نور دوباره به اقلیم ارتعاشی بازگشتم. تمام 

به خانه بازگشتم و فرایند معکوس شد و دانش حتی بیشتری به من داده شد. من 

ه برای اولین بار خودم را یی از فرایند تناسخ به من داده شد. من دوبارهادرس

دانستم و از آن خوشحال بودم. با توجه به آنچه دیده بودم، من یک بشر 

ن باشم. ولی اینکه یک جزء خوشحال بودم که حتی بتوانم یک اتم در این جها

است. این موهبتی است که  نعمت و موهبت عالماز خداوند باشم باالترین انسانی 

پروازترین تصورات ما راجع به اینکه نعمت و رحمت چیست نیز باالتر از بلند

ر چه حالی هستیم، چه خراب و که کجا و دنظر از این است. هر یک از ما، صرف

 دار و چه سالم، برای این سیاره یک موهبتیم، دقیقاً همان طور که هستیم.مشکل

ز فرایند تناسخ عبور کرده و انتظار داشتم که به صورت یک نوزاد در جایی من ا

خصی و ضمیر یت شروی زمین متولد شوم. ولی به من درباره تحول هو

یی داده شد و من دوباره به همان بدن قبلی بازگشتم. هنگامی که چشمانم هادرس

. فهمیدممییز را چرا، زیرا من همه چ دانمنمیرا باز کردم بسیار متعجب بودم. 

ولی برایم مبهوت کننده بود که دوباره در این بدن باشم، دوباره در یک اتاق باشم 
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ر آسایشگاه باالی سر من و چشمانم را باز کنم در حالی که پرستار مراقب من د

او بدن من را مرده یافته بود گریست. یک ساعت و نیم از زمانی که بود و می

ود. او ضربان و فشار خون من و من قطع امید کرده بذشت و او دیگر از گمی

   ن چیز دیگر را با وسایل مختلف چک کرده بود و مطمئن بود که من یدچن

 م.تهای مردن را داشام و تمام نشانهمرده

برای یک ساعت و  تجربه من یک تجربه نزدیک به مرگ نبود. من حقیقتاً حداقل

بهبود یافتم هنوز از آنچه بر من گذشته بود نیم مرده بودم، مرگ واقعی. وقتی که 

آوردم. ولی د نمیتدا سفرم را در دنیای دیگر به یادر بهت و تعجب بودم. در اب

خواب و م و دنیا برایم بیشتر حالت یک شدمیگویی مرتب از این دنیا خارج 

پرسیدم آیا من زنده هستم؟ ظرف مدت سه روز من رویا را داشت و از خود می

طبیعی بازگشتم ولی با همیشه متفاوت بودم. بعدها خاطره سفرم در سوی  به حال

باه و بدی در هیچ انسانی دیگر هیچ چیز اشت توانستم نمیدیگر به ذهنم بازگشت. 

میشه . همکردمیام ببینم. قبل از این من خیلی درباره دیگران قضاوت که دیده

دار هستند. در حقیقت فکر م خراب و مشکلکه بسیاری از مرد مکردمیفکر 

 که همه خراب و معیوب هستند. مکردمی

سه ماه گذشت تا روزی یکی از دوستانم پیشنهاد کرد که دوباره برای سرطان 

تست شوم. من هم همین کار را کردم، البته نگران بودم زیرا حالم خیلی خوب 

که دکترها خبر بدی به من بدهند. هنوز هم دکترم را در کلینیک  ترسیدم یمبود و 

. من گفتم: شودمیها دیده نآورم که گفت: هیچ چیزی در این تستمی دبه یا
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افتند و می او گفت نه، این چیزها گاهی اتفاقحقیقتاً؟ این باید یک معجزه باشد! 

صالً تعجبی نکرده و که ا کردمینام آن هم بهبودی فوری است. او طوری رفتار 

تحت تأثیر قرار نگرفته است. ولی این یک معجزه بود و من بسیار تحت تأثیر 

 قرار گرفته بودم.

ابزار  ،ع به فکر و هوشمندی نیست. هوشمندی و تعقلراز و رمز حیات راج

مفیدی هستند ولی اینها تنها چیزهایی هستند که بسیاری از ما برای درک جهان 

ه کنیم. مان استفادم، به جای آنکه از قلب و خرد متعالیکنیمیاز آن استفاده 

من  توان تنها با نیروی هوش و منطق درک کرد.جهان هستی و حیات را نمی

دیدم که هر یک از ما برای بقیه یک همروح هستیم. ما همه بخشی از یک روح 

ها و جهات مختلف ظاهر که خود را به صورت خالقی در شکل واحد هستیم

نگرم او را یک همروح برای خودم زد. اکنون من به هر انسانی که میسامی

. ولی ماورای آن، بهترین ام بوده. همان همروحی که همیشه به دنبال آن ینمبمی

همروحی که برای خودتان پیدا خواهید کرد خود شمایید. همه ما در آن واحد هم 

ایم و در تناسخ نیز آن کرده م. در رحم مادر آن را تجربهمذکر و هم مؤنث هستی

رویایی و کامل در خارج از خود را تجربه خواهیم کرد. اگر به دنبال آن همروح 

 همان گردید شاید هیچ وقت آن را پیدا نکنید. آن آنجا در بیرون شما نیست.می

نبال خدا بگردید، به د اینجابلکه درون خود شماست. نیست،  آنجاطور که خدا 

. شروع کنید که عاشق خودتان باشید و بهترین عشق و عطوفت را به آنجانه 
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خودتان بدهید. از درون این عشق، شما همه کس و همه چیز را دوست خواهید 

 داشت.

زیرا من  هم نزول کردم و خیلی تعجب نمودم نامندمن به آنچه که جهنم می

ه شرایط خود ساخته شیطان یا ابلیس را آنجا نیافتم. نزول من به جهنم نزول من ب

  غفلت و فالکت و تاریکی جهل هر انسانی بود. آن به نظر یک تاریکی ابدی 

ها روحی که در کنار من در جهنم بودند همواره ونولی هر یک از میلی رسیدمی

ر دسترس آنها بود ولی به نظر یک ستاره کوچک نورانی به همراه داشتند که د

. زیرا آنها آنچنان در دنیای مهنت و حزن کندمیرسید که کسی به آن توجهی نمی

شان غافل بودند. ولی بعد از زمانی که و بدبختی خود غرق بودند که از نور همراه

من شروع به صدا زدن و توجه به نور کردم مانند یک بچه  رسید میبه نظر ابدیت 

خواند. سپس نور باز شد و یک تونل پدر و مادر خود را می ،که برای کمک

م نجه تشکیل گشت که من را از تمام آن درد و ترس جدا نمود. این حقیقتِ

است. بنابراین آنچه که ما در حال یادگیری آن هستیم این است که دست به 

دست یکدیگر دهیم و به سوی یکدیگر رو آوریم. درهای جهنم هم اکنون هم باز 

خواهیم گشت  است و همه ما دست به دست یکدیگر خواهیم داد و به هم متصل

 و از جهنم خارج خواهیم شد.

نور به سمت من آمد و به یک فرشته عظیم نورانی تبدیل شد. من پرسیدم آیا تو 

روح من است، شبکه خود باالتر من، ربَفرشته مرگ هستی؟ او گفت که او اَ

طور که  قسمتی بسیار کهن از همه ما. و سپس من به درون نور برده شدم. همان
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جایی بود که ما  ،آوردم که در آندر نگریستم، از اقلیمی سردیت میاز درون اب

م. ما این قدرت را کنیمیتمام دانش را گذرانده و سطح و فراکتال بعدی را خلق 

م، خلق نماییم. و آن کنیمیطور که جهان و زندگی را سیاحت  داریم که همان

 ماید.ندهد و تجربه میت که خود را از درون ما گسترش میخداس

ام که گرفته ه طور آنی تجربه کنم و یادام نور را باز وقتی که بازگشتم توانسته

شوم. هر یک از شما یشنم به آن فضا متصل میدر مدیت ،تقریباً هر وقت بخواهم

توانید این کار را بکنید. نیازی نیست که بمیرید تا این اتفاق بیافتد. این ابزار و می

 اید.شده است و شما برای آن طراحی شدهتوانایی به شما داده 

یکی از سؤاالت من از نور این بود که بهشت چیست؟ به من یک نور از بهشتی 

... و همه آن چیزها. آنها شد: نیروانا، طبیعتی زیبا و بکر،که خلق شده بود داده 

رویم، بلکه ایم. ما واقعاً به بهشت نمیهفکری هستند که ما خلق کردی هافرم

است  یرا که خلق کرده باشیم، قسمتی از ما آنجا خواهد ماند. این واقع هرچه

 ولی تمام روح ما نیست.

من از خدا پرسیدم بهترین دین روی زمین چه دینی است؟ کدام آنها درست 

که چه دین و  کندنمیاست؟ و خدا با عشقی فراوان به من گفت: برای من فرقی 

بود و به این معنا بود که این ما هستیم که به آن  العاده خارقآیینی دارید. این 

همیشه روند. آیین بودایی یا مسیحی آیند و مینه خدا. ادیان می دهیممیاهمیت 

اند. همه آنها راجع به این هستند که بیدار شده و به اشراق بر روی زمین نبوده

اتفاق برسیم. یک تغییر و تحول بزرگ روحی و معنوی بر روی زمین در شرف 
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افتادن است. بسیاری برای آن خواهند جنگید یا تصور اینکه تنها دین و روش 

 اکه با آیین و فلسفه خود صاحب خد کندمیآنها درست است. هر کسی فکر 

ای اجتماعی، ها و ساختارهه خصوص ادیان و مذاهب، چون مؤسسهشده است. ب

سازند. ولی میقرار ... بزرگی را در حول محور خود برمالی، فرهنگی، حکومت

و داشتم که تمام ایم. آرزاین ما هستیم که آن را مهم کرده دهد وخدا اهمیتی نمی

دادند. این به معنای نفی مییافتند و به یکدیگر اجازه بودن یممذاهب این را در

دهند و مجموع تمامی میدین و مذهب نیست، هر یک از آنها یک دیدگاه ارائه 

 .کند میآنها تصویر بزرگتر را ترسیم 

ی و انفجار جمعیت اهای هستهرفتم نگرانی زیادی راجع به زبالهوقتی که به نور 

ک این مشکالت یغیره داشتم. وقتی بازگشتم من یک و زیستو مشکالت محیط

ته و برای را دوست داشتم زیرا شاید آنها بتوانند باالخره بشریت را متحد ساخ

حل این مشکالت گرد هم آورند و به درجه باالتری از ادراک و آگاهی ببرند. 

با  بار 644توانیم این سیاره را این مشکالت و امکان اینکه ما می شاید

ا بفهماند که همه ما در این مای موجود منفجر سازیم باالخره به های هستهسالح

دیگر به این چیزها و بمب و موشک  چالش با هم شریک هستیم و بفهمیم که ما

 نیازی نداریم.

رام شدن است و هرگز مکان وحشی که قبالً بوده زمین در حال جا افتادن و آ

 زیست جزو کارهای رایج خواهندود. در آینده باغبانی و حفظ محیطنخواهد ب

خود از نظر انرژی و تحول آگاهی و بیداری  آلبود. جمعیت نیز دارد به حد ایده
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های ر سیاست، پول، انرژی و بقیه جنبه. این تحول باعث تغییشودمیزدیک ن

خواهد شد. من بعد از مرگم و بازگشتم به دنیا، احترام و  هاانسانکالن زندگی 

      ارزش بسیار باالیی برای مرگ و زندگی قائلم. زمانی خواهد رسید که ما 

کنیم. ولی زندگی در یک بدن توانیم هر چقدر که بخواهیم در بدنمان زندگی می

خالق  ،انرژی العادۀانتقال در این کانون خارق برای همیشه به اندازه تناسخ و

نیست و روح و حس ششم ما بعد از مدتی خواهد فهمید که زمان آن شده که 

 کانال را عوض کند و از این بدن خارج گردد.

 ، شما خود خویشتن را نجات گاه از یاد مبراین را به خاطر داشته باش و هیچ

اید. همیشه بخشید. همیشه این کار را کردهکنید و شفا میمی دهید، رستگارمی

 اید، قبل از آغاز جهان. ید کرد. شما با این قدرت خلق شدهاین کار را خواه
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 تجربه شارون

سیمانی  من در پشت خانه روی یک پله 2446یک روز در اواسط تابستان سال 

سیم مشغول حرف زدن با دوستم بودم. باران شروع به نشسته بودم و با تلفن بی

شنیدم. حدود پنج دقیقه بعد از من صدای رعد و برق را از دور می باریدن کرد و

سمان به سمت غرش آمد و بالفاصله یک صاعقه از آشروع باران یک صدای 

سوزی دنم، درد شدید و استخوانقه از براست بدن من اصابت کرد. با عبور صاع

صاعقه همچنین باعث از کار افتادن ترانس  .در بدنم منتشر شد و به زمین افتادم

ساعت  0برق که در جلوی منزل ما قرار داشت شد و تمام محله ما برای مدت 

 بدون برق بود.

قابل داشتم و درد سینه و بازوانم غیر به یاد دارم که شوکه بودم و احساس عجیبی

تحمل بود. در حالی که بدنم روی زمین افتاده بود احساس کردم که روحم اوج 

گرفته و از بدنم خارج شد. من در هوا شناور بودم و از باالی خانه به اطراف 

آمد و هیچ چیزی به نظر درست می. همه چیز به نظر عجیب مکردمینگاه 

خود داشت. متوجه شدم  یک هاله زرد در اطراف هوا،رسید. همه چیز حتی نمی

های من نیستند. با خودم ها پردهانه، مبلمان خانه من نیست و پردهکه مبلمان خ

ها کجا هستند؟ با اینکه برق نبود من در فکر بودم که شوهرم کجاست؟ بچه

من دیگر در حالت  .شنیدمه رادیویی قدیمی بود را میصدایی که مانند یک برنام

گشتم ولی اق رفته و به دنبال منبع این صدا میشناور نبودم. من اتاق به ات
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ها حرکت که زمان ایستاده است و همۀ رسیدمینتوانستم آن را پیدا کنم. به نظر 

 اند.کند شده

دار م که بسیار زیبا و پفسپس خودم را در میان ابرهایی صورتی و طالیی یافت

حیرت مانده بودم. شکوه بودند و من از زیبایی آنها در بسیار با آنهابودند. 

. گویی آرامش و عشق کامل و تمام داشتم و عمیقی از قدرت پراحساس بسیار 

و من در آن  کندمیهر پرز بدن من باز شده و تمام این عشق و آرامش را جذب 

کامل بودن و ام. من در این عشق زیبای عمیق آسوده بودم و احساس غرق گشته

ای نداشتم که چه خبر شده قبول بودن داشتم. هنوز هیچ ایده به طور کامل مورد

 م کردمیاست. من در حال حرکت در این ابرها در جهت افقی بودم و احساس ن

وجود حضوری بسیار  توانستممیکه به سمت باال یا پایین در حرکت هستم. 

است. این حضور، پر  دربرگرفتهرا  عظیم را در تمام اطراف خود حس کنم که من

. عشقی که کردمیاز عشقی سرشار بود که بر من و در درون من عشق سرازیر 

از توصیف آن چشمانم پر از من کلماتی برای توصیف آن ندارم. حتی اکنون هم 

 گردد.اشک می

 14تا  24ظر جوان و حدود سپس در دو طرف من دو مرد ظاهر شدند که به ن

رسیدند. موهای آنها بلوند و چشمانشان آبی بود. و ردایی به رنگ ساله می

که از  رسید میو به نظر  شد میشیری به تن داشتند. نوری درخشان از آنها صادر 

تراود. ردایی که به تن داشتند دنشان شعف و خوشحالی به بیرون میهر سلول ب

دارد و خیلی نرم که بافت خیلی ریزی  رسیدمیجزئیات زیادی داشت و به نظر 



677 

 

که چرا این  دانمنمیهای کوچکی بر روی آن وجود دارد. و لطیف است و چین

. ابتدا فکر کردم که آنها ندآمدمیجزئیات اهمیت داشتند ولی به خوبی به چشم 

هستند. این دو مورد باید فرشته باشند ولی به زودی متوجه شدم که آنها که 

خردسالی مرده بودند. ما از دیدن یکدیگر بسیار تر من بودند که در برادران جوان

ا لبخندی زیبا به لب خوشحال شدیم، مانند یک تجدید دیدار خانوادگی. آنه

دانستم که پدرم اگر آنها را رسیدند. میشبیه پدرم به نظر می هردوداشتند و 

و آنها م کردمی. من در حضور آنها احساس راحتی کردمیدید به آنها افتخار می

من را از درون ابرها به یک باغ زیبا بردند که در سمت چپ یک شهر پر از 

 شکوه و جالل بود.

بسیار شفاف و درخشان  هارنگمتوجه شدم  مکردمیدر حالی که به اطرافم نگاه 

آواز پرندگان و صدای جریان آبی  توانستممیهستند و هوا تمیز و مطبوع است. 

 را بشنوم آنجا پر از گل و درخت آمد می یکه گویی از یک چشمه در آن نزدیک

بوع ن و نرم داشت. یک نسیم مالیم و مطنشیبود و چمن در زیر پایم احساسی دل

ایستاده  العادهخارقطور که در این مکان  . همانکردمیا نوازش پوست من ر

من عشق  تم که به درونرافم داشبودم، احساس حضوری بسیار عظیم را در اط

بکنم توانستم میو تنها کاری که م کردمیالعاده احساس شعفی فوقریخت. من می

این بود که در بهت و حیرت از این همه زیبایی و عشق که در تمام دور و اطرافم 

 بود به سر ببرم.
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ام و در حال وارد شدن به ن اطالع داده شده بود که من مردهاکنون به من ای

و  ،القاء شد، به صورت یک حقیقت سادهبهشت هستم. این اطالع و آگاهی به من 

و  مراه نداشت. من احساس شناور بودنهیچ احساس ترس و شک و نگرانی به ه

دریج افرادی برای حمایت و کمک که احساس خوبی بود. به تم کردمی وزنیبی

که گفته یا  آنچه هرآغاز شد. به من در اطرافم جمع شدند و مرور زندگی من 

انجام داده بودم به من نشان داده شد. این مانند دیدن یک فیلم بود و به هیچ وجه 

ه خدا ما را مورد احساس یا قضاوتی وجود نداشت. آنجا بود که فهمیدم ک

و در مورد دهد و تنها این ما هستیم که در حضور پر جالل اقضاوت قرار نمی

. تنها شودمیدگی ما به ما نشان داده در حالی که زنم کنیمیخویشتن قضاوت 

این بود که در طی مرور زندگی من را دوست بدارد. یک  کردمیکاری که او 

یک چشم به هم زدن مرور زندگیم تمام شده کلمه هم رد و بدل نشد و ظرف 

آنچه که تو به سوی  بود. بعد از پایان مرور زندگیم یک صدای مذکر به من گفت:

طور که من  همان تی، به خود تو بازپس فرستاده خواهد شد.فرسجهان هستی می

، هاگلی هارنگدر آن باغ ایستاده بودم، دوباره متوجه زیبایی و درخشش 

تر و زرد زردتر . رنگ قرمز قرمزتر و صورتی صورتیدرختان و چمن آنجا شدم

تر از هر چیزی که تا به حال دیده بودم تر و درخشانزنده هارنگود. از دنیا ب

لمس کردن  .مار تمیز و خالص بودبسیبودند. هوا بوی معطر و شیرینی داشت و 

ها مانند یک روز زیبای بهاری. پرندهی داشت عبواحساس خنکی و مط هاچمن

طور که  خواندند و من یک چشمه را دیدم که همانبر روی درختان آواز می
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مانند الماس قطرات آن  ،کردمیها در بستر چشمه عبور نگسجریان آن از روی 

 زد.در نور آفتاب برق می

تا آن موقع شنیده بودم زیباتر  هرچهکه از  رسیدمیآوای یک موسیقی به گوشم 

بود. در آن موقع متوجه شدم که هر چیزی در آنجا آوا و طنین خود را دارد. 

... هر کدام جریان آب، پرندگان وها، ای درختان، چمن، سنگهدرختان، برگ

ند شد میآوای خاص خود را داشتند و وقتی که تمام آنها با هم جمع و ترکیب 

این بود که تر  العاده خارقصدای آن زیباترین سمفونی بود که خلق شده است. 

همه و هر چیز در بهشت با آوا و سرود خود مشغول ستایش خداوند بود. این آوا 

تراوید و زیباترین چیزی بود که شنیده همه چیز به بیرون مینین از درون و ط

ها عبور بودم. هنوز هم بعد از این همه سال گاهی که نسیم از درون شاخ و برگ

آن صدای بهشتی را در ذهن خود بشنوم و آن به من دوباره  توانممی، کندیم

دهد. روح من از آن شفا و فراگیر را می احساس همان فضای پر از عشق عمیق

 گیرد.یابد و اوج میمی

که هر قسمت از سفرم  دانمنمیدر بهشت زمان وجود ندارد و به خاطر همین 

اتفاق افتاد که همه چیز خیلی سریع  رسیدمیچقدر طول کشید. از طرفی به نظر 

م کرد میساس که زمان متوقف شده است. اح رسیدمیو از طرف دیگر هم به نظر 

گویی یک سِرُم بزرگ از دانش و آگاهی به من وصل شده است. این همه 

، قبل از اینکه حتی کلماتی برای شدمیاطالعات و آگاهی به درون من سرازیر 

م کرد میپرسیدن سؤال مناسب داشته باشم. من چنان احساس شعف و سرافرازی 
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افتاد. همه چیز بسیار جا میری برایم و علت و معانی همه چیز یکی بعد از دیگ

م قضیه از ساده و منطقی بود. به خاطر دارم که در یک موقع گفتم: وای، پس تما

 هستی!  العاده خارقحال! خدایا تو این قرار است؟ چقدر با

 م.کنیمیاین ما هستیم که همه چیز را این قدر پیچیده 

 که به قسمت جلوی بدنم نگاه کردم و دیدم که هنوز هم آورم میهمچنین به یاد 

   رسد. من همان بدن دنیویم به نظر می بدنی روحی دارم که مانند همیشه مثل

مانند قبل بلند و تا شانه بودند. های همیشگی را به تن داشتم و موهایم لباس

چنین متوجه شورت جینی که به تن داشتم و پاهایم را ببینم. ولی هم توانستممی

تر از دنیا است و احساسی شناور و معلق دارد. همچنین شدم که بدنم خیلی سبک

 رسم برایم اهمیتی ندارد. یگر بدنم و اینکه چطور به نظر میمتوجه شدم که د

عشقی م کردمیولی تنها چیزی که حس  ام کردهدانم که این را چند بار تکرار می

 بود! مردم همه جا بودند و العاده خارقچقدر  عظیم و مورد قبول بودن کامل بود.

رسیدند و کسی مریض نبود. سپس مسیح به همه آنها به نظر جوان و سالم می

سمت من آمد. او قد بلند و بسیار زیبا بود. موهایش تیره و مجعد و بسیار بلند 

 ای سیاهچشمانش گرم و به رنگ قهوهبود و تا کمرش آمده بود. پوستش تیره و 

. او به من گفت که من را کردمیبود. لبخندی به لب داشت که قلب من را ذوب 

گز من را کنار من بوده است. او گفت که هر دوست دارد و در هر روز زندگیم در

نخواهد گذاشت. او گفت که نباید ترسی داشته تنها نگذاشته و تا ابد نیز تنها 

سپس من  از زیبایی او بند آمده بود.باشم. من تنها به او خیره شده بودم و زبانم 
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به طرف مرز باغ رفتم، جایی که شبیه به یک دره باریک پر از درخت به نظر 

های های طالیی نور را ببینم که از بین شاخ و برگاشعه توانستممی. رسیدمی

. متوجه یک تنه درخت شدم که در کنار یک تابیدمیدرختان بلند بلوط و کاج 

های کوچکی مختلف در اطراف آن گلبود و در نقاط چشمه بر روی زمین افتاده 

های سوزنی کاج در آن اطراف بر روی ده بودند. تعدادی میوه کاج و برگسبز ش

زمین افتاده بودند. من به سمت تنه درخت رفتم و بر روی آن نشستم و به صدای 

کنان در حرکت بود های کف رودخانه رقصکه بر روی سنگچشمه  جریان آن

وقتی که سرم را برگرداندم یک مرد را دیدم که در انتهای دیگر  .گوش فرا دادم

صدای  توانستم میتنه درخت و در کنار من نشسته بود. هوا باصفا و سبک بود و 

مجعد و تیره  او دانستم که او خداست. موهایشیرین آواز پرندگان را بشنوم. می

های او مرتب و کوتاه بود و چشمانی آبی و زیبا داشت و و تا شانه بود. ریش

سانتیمتر بود و او یک ردای  676لبخند او پر از خوشحالی بود. قد او تقریباً 

ور که بر روی ط طوالنی همان یسفید و کفش صندل پوشیده بود. ما برای مدت

یز بود و انگحرف زدیم. خنده او شگفتا یکدیگر م بتنه درخت نشسته بودی

درخشید. او برای مدتی ساکت شد و سپس رویش را چشمان او از خوشحالی می

به طرف من برگرداند. او به چشمان من نگاه کرد و با لحنی مالیم و آرام از من 

ی؟ من به او نگاه کرده و کردیمر در جهان تنها من و تو بودیم چه پرسید: اگ

رت چیست؟ او لبخندی زده و مانند یک پدر مهربان در مقابل پرسیدم منظو

فرزندش با صبر و شکیبایی دوباره پرسید: اگر در جهان تنها من و تو بودیم چه 
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هایم نگریستم که بر روی رانهایم بودند و برای ؟ من به پایین و به دستیکرد می

منظورت  دانمنمیمدتی فکر کردم و سپس دوباره به او نگاه کرده و گفتم: 

چیست؟ او هنوز هم لبخند بر لب داشت و با شکیبایی توضیح داد نه پدر و 

گر. ... فقط من و تو و نه هیچ کس دییمادری نه فرزندی نه همسری نه دوست

در حالی که سرم را تکان داده و  مکردمیطور که به چهره زیبای او نگاه  همان

ن کردم گفتم: نه، اگر تنها من و تو پاچگی و لیاقت نداشتناگهان کمی احساس دست

هایم دیوانه تو را با تمام سؤاالت و پرحرفی دقیقه اول 64بودیم، من در همان 

 داشتی.ن وقت دیگر تو مرا زیاد دوست نمیو آم کرد می

قدر مالیم و  د. لبخند او آنمهربان بود و تنها به من لبخند زاو بسیار صبور و 

عدم لیاقت من شروع به محو شدن کرد. او از آرامش بخش بود که احساس 

جای خود برخاسته و به من اشاره کرد که با او بروم. ما مسافت کوتاهی را با هم 

قدم زدیم. سپس او به من تمامی جهان را نشان داد و هیچ کس دیگر در آن نبود. 

چیزی جز ... هیچ نی نه ماشینی نه حیوانی نه درختینه مردمی نه ساختما

چرخیدند و ستارگان کمان بودند و در خود مییی که به رنگ رنگینگازها

جود چرخیدند ودند و سیاراتی که به دور آنها میدرخشانی که چون الماس بو

عظمت بود. من هیچ وقت درک گیری زیبا و بانفسنداشت. این منظره به طور 

ظرف مدت نکرده بودم که جهان واقعاً چقدر پهناور است. به نظر رسید که در 

درخت نشسته بودیم. او یک بار  دوباره بازگشته و بر روی آن تنه یک ثانیه ما
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ی؟ من کلمات کردمیدیگر از من پرسد: اگر در جهان تنها من و تو بودیم چه 

 رسید ولی او منتظر ماند.رای پاسخ به سؤال او به ذهنم نمیمناسبی ب

افتم. تمام در جلوی من بود یمن خود را در حالت خیره به یک درخت بلوط که 

های آن و ریشه آن را در درون برگزا در های زندگیجزئیات تنه درخت و رگ

رد آن بلکه تمام اجزای منف ،یک درخت نبود دیدم می. آنچه که دیدم میزیر زمین 

که چطور هر یک از این اجزاء  دیدممیساختند. بودند که با هم درخت را می

و چقدر آن درخت نقش مهمی را  کنند مین درخت بازی نقش مهمی در حیات آ

هستند و چیزها به هم متصل  و چطور همۀ کند میاطراف خود بازی برای محیط 

هر جزئی به نوبه خود مهم است. من برای چند دقیقه محو این منظره بودم و آن 

و دریافتم که این نگرش و توجه من دقیقاً همان چیزی است م کردمیرا مطالعه 

ای ندارم به من بفهماند. سپس من به او پاسخ دادم. هیچ ایده خواهدمیکه خدا 

گونه به او پاسخ دادم زیرا من هرگز در زندگی قرآن را نخوانده بودم،  که چرا این

. ولی من دانستمنمیهرگز آن را ندیده بودم و هیچ چیزی راجع به دین اسالم 

گفتم: خدایا، صد نام تو در کتاب قرآن این است که خدا همه جاست، خدا هیچ 

طور است. من  کجاست و خدا در من است. او گفت: بله درست است، همین

خدایا، تو این درخت  دوباره به درخت نگاه کردم و سپس رو به او کردم و گفتم:

 کنم میپس وقتی به این درخت نگاه ای، تو در این درخت هستی، را خلق کرده

 . او به من نگاه کرده و لبخندی زیبا زده و گفت: بله.بینم میتو را 
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ی، پس وقتی من به یاد پدر و مادرم افتادم و گفتم: خدایا، تو پدر و مادرم هست

. دوباره او گفت: بله. او سعی داشت که بینم مینگرم تو را که به پدر و مادرم می

من را ترقیب کند که بیشتر فکر کنم. من هم شروع کردم که فکر کنم در دنیا 

یی هستند که من را هاانسان رحمند ویی هستند که در حق دیگران بیهاانسان

اند. من خیلی برای آنها اهمیت قائل نیستم و گفتم: زده اند و به من آسیبآزرده

    دیگران را  لی برایشان اهمیت قائل نیستم و آنهایی هستند که من خیهاانسان

ای، تو در آنها هستی، پس وقتی که به آنها نگاه آزارند ولی تو آنها را آفریدهمی

. دوباره او لبخندی زده و گفت: بله، درست است. حاال من بینممیتو را  کنممی

بینی؟ من دوباره به پایین ، چه میکنیمیسؤالی از تو دارم. وقتی که در آینه نگاه 

عادی من باید چیزی  و برای چند لحظه فکر کردم. پاسخ دوستانمنگاه کردم، به 

نها من هستم. ولی ، شخص خاصی نیست، تبینم میبود: من خودم را مانند این می

شده و از بین  نگاه کردم تمام آن احساسات محووقتی که به چشمان زیبایش 

ای. فریده. من پاسخ دادم: خدایا تو من را آدیدممیرفتند زیرا عشق عمیق او را 

. او گفت: بله بینممیتو را  کنممیینه نگاه . پس وقتی که در آتو در من هستی

 درست است.

که  توانستم میو لبخند بزرگی بر لب داشت.  رسیدمیاو بسیار خوشحال به نظر 

طور که او  شعف و عشق عمیق او که من را احاطه کرده بود را حس کنم. همان

نگریست، من در عشقش به طور کامل غرق شده بودم. این برای من به من می

را حس کنم و حس  مکافاتعظمت این الهامات و  توانستم میخیلی بزرگ بود. 
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زیبایی خدا را به راحتی در  توانستممیکنم که قلب و فکر من را پر کرده است. 

ها نبود. زیبایی خدا در خودم به این راحتیتمام چیزهای اطرافم ببینم ولی دیدن 

من منحصر به فرد و زیبا هستم. حتی تا امروز هنوز باید به خود یادآوری کنم که 

منحصر به فرد هستیم. او ما را خلق کرده است و درون تک ما برای خدا تک

. برای او کندنمیارزش خلق و چیز بی شود میماست. او مرتکب اشتباه ن تکتک

بیند. ما م. او همه ما را با عشقی کامل میهمه ما مهم هستیم و همه ما زیبا هستی

. آنچه که که مورد عشق و پذیرش کامل اوییم موجوداتی به ظاهر ناکامل هستیم

ی بیرونی . زیبایآیدمیاین بود که زیبایی حقیقی از درون روح  گرفتممیباید یاد 

و هرگز  آیدمیرود ولی زیبایی حقیقی از درون با گذشت زمان از بین می

که ارزش من به عنوان یک انسان  گرفتممیگردد و ابدیست. باید یاد گ نمینکمر

یا اینکه از من  کنندمیع به من چطور فکر دیگران راج وابسته به این نیست که

که خوشحالی از خارج از من  گرفتممیخوشحال و راضی هستند یا نه. باید یاد 

منشأ  ، آن باید از درون قلب خود ما. برای اینکه حقیقتاً خوشحال باشیمآیدمین

طور که هستم  شود. برای خدا من هستم، فقط همین، تنها من. از دید او من همان

یک موجود کامل هستم. ارزش من به این است که کسی هستم که خدا من را 

آفریده است. نیازی نیست که دیگران را خوشحال و راضی کنم. آنچه که خدا 

ست. ا همواره از دست من خوشحال و راضیبدانم این بود که او  خواستمی

آنچه که من باید انجام دهم این است که خود خوشحال و راضی باشم و شعف و 
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خوشحالی را در زندگی ببینم و دریابم. باید نگرانی راجع به اینکه دیگران چطور 

 را کنار بگذارم. باید زیبایی او را در خود ببینم. کنندمیراجع به من فکر 

م زدن در جنگل کردیم و شروع به قدو از جا برخاستیم. ما گفتگوی ما تمام شد 

ی بسیار مزین را مالقات کردیم که من را به سمت یک هالباسدو بانوی زیبا با 

دانستم که این ای قسمت پر درخت هدایت کردند. میدریاچه آرام و صاف در انته

دو زن فرشته هستند آنها شروع کردند که به من چیزی را نشان بدهند که مانند 

رکی از اتفاقات آینده زمین بود. آنچه به من نشان داده شد اتفاقات تصاویر متح

ها و ی به آمریکا و سقوط اقتصادی بانکسپتامبر و حمالت دیگر تروریست 66

ده شد که در آینده دوباره از بود. به من نشان دا 2447بازار بورس در سال 

گفتند که زمانی  های طال و نقره برای داد و ستد استفاده خواهد شد. آنهاسکه

خواهیم گشت. رت به سیستم مبادله کاال بازخواهد رسید که دوباره ما برای تجا

آنها به من بالیای طبیعی زیادی را نشان دادند مانند زلزله، آتشفشان، گردباد و 

ب خواهند برد. هایی را زیر آیار عظیم که سرزمینموج آب بس 1طوفان شدید و 

در اندونزی و یکی را در شیلی دیدم. من زنی را در من یکی را در ژاپن و یکی 

مبیل در حال رانندگی بود که به تودیدم که به همراه پسر کوچکش در اکانادا 

در  هردوب فرو رفت و جاده منحرف شده و ماشینش به زیر آخاطر سیل از 

حال غرق شدن بودند. خدا فرشتگانی را در قالب بشری فرستاد تا او را نجات 

ک بدهند ولی کودک دیگر از حال رفته بود. آنها به من گفتند که با این وجود کود
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زندگی خود راجع به  و همین طور هم شد. آن زن در ادامۀنجات خواهد یافت 

 مقوالت معنوی ویدیوهایی ساخته و منتشر کرد. 

و آرامش را روی ردان صلح مها و دولتن دادند که چطور دولتآنها به من نشا

اند و تا چه حد فاسد هستند. آنها تاریکی که اطراف این افراد را زمین از بین برده

های آنها به من نشان دادند که حکومت فراگرفته است را به من نشان دادند.

ها رخ خواهد زیادی در خیابان و تظاهرات عظیم متعددی سرنگون خواهند شد

داد. در یکی از این تظاهرات مردی را دیدم که چیزی را از شیشه جلوی یک 

ور بود. جوار آن شعلهکرد و یک ساختمان همفروشگاه به داخل فروشگاه پرت 

. آنها به من فضاهای کوچکی بر روی رسیدمیصدای شلیک گلوله به گوش 

نام داشتند. این  را نشان دادند که پناهگاه امنزمین که هنوز در آنها نور بود 

ها بیشتر در مناطق کوهستانی بودند. آنها به من نشان دادند که چطور با پناهگاه

جاهایی که این  توانممیها و اراضی ابرهای سیاه معنوی در اطراف زمیندیدن 

ای نقره ه به من نشان دادند یک نوارها هستند را بیابم. آخرین چیزی کپناهگاه

اطالع داده شد  م کرده بود. به من اینیرنگ بود که آمریکا را به دو قسمت تقس

که این رودخانه  زنمدس میرنگ یک رودخانه است. من حایکه این نوار نقره

پی باشد. آنها توضیح دیگری در مورد آن ندادند به جز سیسیباید رودخانه می

هر وقت شد. حقیقت این است که تا امروز  این که گفتند این نوار بزرگتر خواهد

شوم. تنها بعد از دهد من هم مثل همه غافلگیر مییکی از این اتفاقات رخ می

ای بود که فرشتگان به من شوم که این همان صحنهه متوجه میدادن آنهاست کرخ
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ها نشان داده شدند و چه کاری چرا به من آن صحنه دانمنمینشان داده بودند. 

تا  کنممیر است با آن انجام دهم. آنها به من چیزی نگفتند پس من هم صبر قرا

 ببینم چطور خواهد شد.

ماه در حالت  1وقتی که از تجربه نزدیک به مرگ خود بازگشتم به مدت حدود 

ی دارم. من ترنسبت به سابق ایمان بسیار قوی نخلسه و اتحاد با خدا بودم. اکنو

 بینم میتری با خدا دارم. گاهی ارواحی را خیلی عمیقذهبی نیستم ولی ارتباط م

اند. من طالق من تغییر یافته . بسیاری از ارتباطاتکنممیرا حس یا وجود آنها 

به فروشگاه یا  توانستم نمیام ربهگرفته و دوباره ازدواج کردم. در ابتدا بعد از تج

. نور شدید یا مکردمیهای شلوغ بروم زیرا انرژی مردم را حس یا مکان کلیسا

رسد که دهند. به نظر میی تیره به من احساس مریضی میهارنگموزیک بلند یا 

بار صاعقه به من اصابت کرده  0 تا به حالو کنم میمن صاعقه را به خود جذب 

زند و من هستم کم و زیاد شده و سوسو میاست. گاهی نور المپ در جایی که 

انرژی  ام من چنان. بالفاصله بعد از تجربهشودمیارتباطات تلفنی من ناگهان قطع 

روز اصالً نخوابیدم. من همه کس و همه چیز را دوست داشتم.  66داشتم که 

سال گذشته است و من  64. از آن زمان امشدهتر هم دارم ولی کمی محتاط هنوز

 .ام کردهمقداری تعدیل پیدا 
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 . نآنتونیتجربه 

دقیقه شب تازه به اتاق خواب رفته بودم، ساعتم را برای فردا صبح  9:66ساعت 

شسته بودم. عقب شدید آسم به سراغم آمد روی تخت ن کوک کردم. وقتی حمله

مله رم را صدا بزنم اما نفس نداشتم. حروی تخت افتاده و سعی کردم پدرم و ماد

ه حرکت کنم. این اتفاق کامالً هشیاران توانستمنمیبه سختی افزایش یافت و من 

زنم به خاطر فقدان اکسیژن( ندایی نزدیک بود. وقتی از هوش رفتم )حدس می

قدر آرام بود که با  . آهنگ و ریتم آن ندا کامالً بدون نگرانی و آنمگوشم شنید

حالت وحشت من از ناتوانی در نفس کشیدن تضاد کامل داشت. آن صدای من 

       فت نگران نباش. آن ندا قصد حفاظت از مرا داشت و من نبود و به من گ

خودم را که پایین او را دنبال کنم. در این لحظه بدنم را ترک کردم و  مخواست می

. حاال دیگر کامالً آرام و مکردمیهای باز خوابیده بود نگاه روی تخت با چشم

چیزی را نشانم بدهد و خودم  خواهد میخالی از ترس بودم. آن ندا به من گفت 

، وقتی از درون کندمیکه به سرعت به سوی نوری حرکت  مکردمیرا احساس 

 .کنم میآن نور گذشتم دیدم در جهانی دیگر پرواز 

آن را نوری  توانممیای ساخته شده بود که فقط از مادههمه چیز در آن جهان 

و حتی آسمان.  هاکوهروان توصیف کنم. در آنجا همه چیزها زنده بودند زمین، 

آن ندا همچنان با من بود و در طول تجربه هرگز مرا ترک نکرد. او گفت جایی 

 که من هستم، جهان حقیقی است و باید در مدتی که آنجا بودم کاری را انجام 

من روی یک زمین کوهستانی بایر نشستم. هیچ درخت، سبزه، رودخانه  .دادممی
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و غیره وجود نداشت. فقط همه جا نور بود. ولی خورشیدی وجود نداشت. به 

. در آن کوهستان نزدیک تابد مینور از درون همه چیز حتی از هوا  رسید مینظر 

جر طالیی یک نیمه راهی به سمت باال، تخته سنگ بزرگی بود. روی آن یک آ

درخشان وجود داشت. آن ندا به من گفت باید یک باغ روی آن کوه بسازم و 

و من باید با آن آجرها  شود میاینکه هر سال یک آجر روی تخته سنگ ظاهر 

اختم. همچنین به من گفته شد ساالی کوه از بستر تا تخته سنگ میمسیری ب

 در باالی کوه بکارم.رسیدند یره میهایی که به نظر شبیه بلوط و غدرخت

من مدت زیادی آنجا بودم و در تمامی آن لحظات آن ندا حاضر بود. هرگز 

جا هستم، در آرامش کامل به احساس تنهایی نکردم و هرگز نپرسیدم که چرا آن

قید و شرط در تمامی اس یک لذت تمام عیار و یک عشق بیبردم و احسسر می

اعتمادترین شخص یا چیز در صدا قابلدانستم که آن لحظات درون من بود. می

ها و سبزهها، که درخت دیدممیگذشت، می هاسالطور که  ست. همانجهان ا

یی نبودند که تا به آن هارنگها ند. رنگ گلکرد میودم رشد هایی که کاشته بگل

کمانی در آنجا رنگ متفاوت در یک طیف رنگین 24ل اینکه موقع دیده باشم، مث

ای با آنجا مقایسهون در اینجا هیچ چیز قابلآنها را توصیف کنم چ توانم نمیبود. 

 وجود ندارد.

درون روح افراد را ببینم. چون جمله  توانستممیآموختم و چیزهای زیادی 

در یک لحظه تمام نتایج  توانستم میگونه وصفش کردم.  اینکنم میبهتری پیدا ن

      اعمالمان را روی دیگران درک کنم. فهمیدم که خشم از درد و ترس منشأ 
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های دیگر هم در مورد چیزی که اکنون آن را وضعیت گردد. بسیاری آموختهمی

یاره، روی این خطوط آموختم. و بعد دیدم همه موجودات روی س نامم میانسان 

نم کننده و حس یگانگی از درو ردوشقی خاز ع اند و احساسیبه هم پیوسته

 گذشت حس کردم انگار قلبم در حال انفجار است.

سال بعد از اولین باری که از راه رسیده  2644آخرین آجر روی تخته سنگ 

اشراف کامل داشتم و اصالً آگاه بودم و  هاسالشد. من از تمام آن بودم پدیدار 

 قابل درک باشد. بود اگرزمان واقعی یک رویا نبود. 

تخته سنگ تغییر  هاسالدر طی ا ام  شدهحاال مسیری از آن تخته سنگ، کشیده 

هایی که ابتدا کاشته بودم، حاال شکل یک مربع را داشت. درخت شکل داده بود و

به شکل  توانممیکه فقط  و تنه آنها به شکلی ستبر شده بودرشد کرده بودند 

آن ندا به من گفت اولین قسمت کارم تمام شده معبدی باالی کوه توصیفش کنم. 

 و حاال باید به آن راه قدم بگذارم. به پایین کوه رفتم و اولین قدم را برداشتم. 

ناپذیرترین درد، درونم را شکافت اما آن ندا ترین و تحملدر این لحظه سوزاننده

به نظر  گفت از مسیر بیرون نروم. علت درد را پرسیدم چون درد فیزیکی نبود.

کوچکترین گناهی مادی بود. آن ندا گفت آن درد اما آن درد غیر آیدمیعجیب 

طور فهمیدم که منظور، گناهی  بود که من در مقابل روحم مرتکب شده بودم. این

که در مذاهب مطرح است نبوده. بلکه آن درد زخمی بود که خودم در طول 

از مسیر ادامه دادم و هر قدمی زندگیم به روحم وارد کرده بودم. من به باال رفتن 

داشتم دردی بدتر از درد قدم قبلی بود تا اینکه به نزدیکی باالی کوه برمیکه 
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تمامش کنم؟ آن ندا مهربان و شکیبا بود و گفت با  توانممیتم رسیدم و به او گف

داد را یی که او میهادرسی کرد اما باید من خواهد بود و گفت تمام خواه

در این لحظه به شدت عصبانی شدم و پرسیدم چرا؟ من این همه  آموختم.می

تا این دردهای وحشتناک را تجربه کنم؟ تا پایان راه را  امشدهمدت اینجا آورده 

دانستم یک موجود روحانی واال بود، ادامه با تشویق و حضور چیزی که حاال می

را در تمام مدتی که  معبد درخت رسیدم، وارد شدم و موجوددادم. به ورودی 

ود. پشتش به من بود و زانو زده بود گویی در حال نیایش ب ،آنجا بود دیدم

دانم که همه میبه طرفش هجوم بردم و گفتم: حاال  دوباره عصبانی شده بودم،

. او روی پا ایستاد و مکرد میچیز واقعی بود و چرا باید همه آن دردها را تجربه 

عشقی بگویم از  توانم میها و تن ،توصیف است، موجودی کامل غیرقابلچرخید و 

بعد از همه آن اتفاقات دانستم که او منبع آن ندا بود. ناب ساخته شده بود. می

ببینم. آن موجود تو را  توانم میمات و مبهوت شده بودم، و فقط توانستم بگویم: 

دانی. دیگر وقت کرد و به سادگی گفت: حاال تو می ام را لمسبا مهربانی گونه

شه آنجا یشد، باغی که ساخته بودم برای هم رفتن است. همچنین به من گفته

او به بیرون از معبد طور که با  . هماند بود و روزی به آنجا برخواهم گشتخواه

و  ندآمدمیرا دیدم که به باغ م، برای اولین بار افراد دیگری تگذاشدرخت قدم می

ند و کردمیند، صحبت کردمیها را تماشا نشستند، گلمی هاچمنروی 

خندیدند. او لبخند زد و گفت: ببین اینجا چه کردی. به شدت تحت تأثیر قرار می

گرفته بودم اما بعد به سرعت به بدنم برگردانده شدم، فوراً احساس سنگینی و 
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بیزاری عجیب و غیرمعمولی کردم. حمله آسم کامالً رفته بود. به ساعت نگاه 

دقیقه  7یه تا برگشتم حدود دقیقه بود. تمام آن تجربه از حمله اول 9:21کردم 

ا مطرح نکرده بودم چرا که حدس طول کشیده بود. من تا به حال این تجربه ر

بگویم که  توانممیزنم اکثر مردم خواهند گفت که یک توهم بوده است. فقط می

 . ام کردهچیزهایی بود که در این جهان تجربه  متر از تماواقعیآن 

که هست، بخشی از سایر چیزها است. در آنجا هر  آنچه هرهمه چیز یکی است. 

دانستم. وقتی برگشتم، بخش زیادی از این را فوراً می مخواستمیدانشی که 

دانستم. ؤاالت را بدون نیاز به مطالعه میدانش با من مانده است. من جواب س

اند یا مرده بودند از جمله توسط افرادی که در حال مرگ بوده بعد از بازگشت،

 .ام شدهام، مالقات انواده و دوستان خانوادگیاعضای خ

هایی که متفاوت با رویا هستند و هم در هشیاری و هنگام این امر هم در خواب

. ممکن است دانمنمیبیداری اتفاق افتاده. من خود را آدمی مذهبی یا روحانی 

اما من آدمی منطقی و زمینی و تجربی هستم. های باال جور در نیاید این با نوشته

و هیچ نفع  امکردهسال یا بیشتر ارسال  66پیامهایی برای افراد مختلفی طی 

گرا کنم. دیگر چندان مادی میبرم. حاال دیگران را بیشتر درک شخصی از آن نمی

 نیستم. با اینکه مدیر بازاریابی صنعتی هستم، پول و اشیاء معنای چندانی برایم

 ندارند. مردم مهمترین چیزها هستند.
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 تجربه دنیون برینکلی

بود مورد  ندنیون برینکلی در حالی که مشغول صحبت با تلف 6976در سال 

قرار گرفت. صاعقه به خط تلفن برخورد کرده و از طریق سیم صاعقه اصابت 

از کار تلفن به دست و سر و بدن او منتقل شده و او را از پا درآورد. قلب دنیون 

به زندگی بازگشت. او  العادهخارقدقیقه او با داستانی  27افتاد ولی بعد از 

های رعت نور به گوشمن صدایی شنیدم که مانند یک قطار بود که با س گوید:می

ک برق گرفتگی در تمام بدن من منتشر شد و ومن برخورد کرده است. ضربه و ش

ام. من سقف اتاق وان اسید فرو رفتهد، گویی در یک هر سلول من آن را حس کر

بفهمم این چه نیرویی بوده  توانستم نمیرا جلوی چشمانم دیدم و برای یک لحظه 

نگال که توانسته چنین درد مغز استخوان سوزی را به من وارد کند و من را در چ

م نگاه دارد. زمانی که شاید کسری از ثانیه رختخوابخود به صورت معلق باالی 

 ند یک ساعت برایم طول کشید.بود مان

من در یک لحظه خود را از آن درد بسیار شدید در آرامش و سکون یافتم. 

م. و بعد از آن هم حس  احساسی بود که هرگز مانند آن را حس نکرده بود

. هیچ ام شدهغرق  باشکوهمانند این بود که در آرامش و سکوتی عظیم و . ام کردهن

ای نداشتم که چه اتفاقی افتاده است ولی حتی در این زمان پر از آرامش ایده

 ن م کردم. زیر متم. شروع به نگاه به دور و اطرافبدانم که کجا هس مخواستمی

های من دود پرت شده بود. از کفش رختخواببدن خودم بود که به آن طرف 

را دیدم که  دست من ذوب شده بود. سَندیو گوشی تلفن در  خواستمیبر
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تاد و با ناباوری و گیجی به ایس رختخوابمه به اتاق وارد شد. او کنار سراسی

وارد اتاق شد. من باالی سر  دید نگاه کرد و بعد از آن هم تامیمیای که صحنه

طور که من  آن دو و بدن خودم معلق بودم. باالخره آمبوالنس سر رسید و همان

 بدن من را روی برانکارد و داخل آمبوالنس گذاشتند.  مکردمیاز باال تماشا 

ویزیون بود و بدون هیچ اشتیاق یا نقطه نظر و دید من مانند یک فیلمبردار تل

ای در باالی بدنم در جلوی م. من به نقطهکرد میاحساساتی این صحنه را تماشا 

به مرکز گرفته که شبیه م و دیدم که یک تونل در آنجا شکلآمبوالنس نگاه کرد

 . آمد مییک گردباد بود و به طرف من 

، کردمیو من را احاطه آمد  میبه طرف من  پیچید وکه تونل در خود می یطور

. چیزی نگذشت که دیگر هیچ شدمیاز آن شنیده  صدایی شبیه به صدای سنچ

چیزی برای دیدن نبود، نه آمبوالنسی، نه سندی گریان، نه کادر پزشکی که تقال 

بود و صدایی  دربرگرفته. تنها این تونل بود که من را کامالً در خود ندکردمی

 .شد میو به ترتیب و در ریتمی منظم نواخته آمد  میسنچ  7العاده زیبا که از فوق

با آخرین من به جلو و تاریکی تونل نگاه کردم. در انتهای آن نوری بود که 

رفتم. با حرکت من به درخشندگی نور در پیش سرعت ممکن به سمت آن می

تا جایی که تاریکی تونل را کامالً پر کرده و من خود را  شد میروی من افزوده 

به حال تا ترین نوری بود که نور درخشنده یافتم. این درخشنده در بهشتی از

داد. بلکه برعکس، نور برای چشمان من را آزار نمیدیده بودم ولی با این وجود 

 چشمانم تسکین دهنده بود.
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ی رنگ را دیدم که از ااه کردم و یک فرم شبح مانند نقرهمن به سمت راستم نگ

احساس عشقی در  شد میطور که او به من نزدیک  گرفت. همانمیان مه شکل

گرفت که تمام معانی کلمه عشق را در خود داشت. مانند این بود که من من شکل

آن هزار ک مادر یا بهترین دوست، که احساس ، یکنم مییک معشوقه را مالقات 

برابر شده است. وقتی که این وجود نورانی به من نزدیکتر شد، این احساسات 

عشق چنان شدید شدند که تقریباً لذت آن بیش از حد تحمل بود. وجود نورانی 

و خیره شده درست روبروی من ایستاد. همان طور که من به وجود و جوهره ا

ی بلورین و منشور مانندی را ببینم. گویی که هزاران هارنگ توانستممیبودم، 

. کنند میکمان را صادر های رنگینرنگیک ه کوچک الماس هستند که هر قطع

درخشید و ل با نوری سوسو زنان میدستانم نگاه کردم و مانند کریستا من به

 مانند سیالی در حرکت بود، همچون آب اقیانوس.

باوراند که م، نوعی آشنایی که به من میکرد میمن در حضور او احساس راحتی 

س کرده است، از بدو تولد او هر احساسی را که من هرگز حس نکرده بودم را ح

ای که اصابت صاعقه من را جزغاله کرده بود. با نگاه به این وجود حس تا لحظه

ند. مانند مانند او من را بفهمد و با من همدردی ک تواند نمیکه هیچ کسی م کردمی

 چ قضاوتی شفیق و دلسوز من باشد.او به من دلگرمی دهد و مانند او بدون هی

ات دیگری دجومن شروع به نگاه کردن به دور و اطراف کردم. در پایین ما مو

درخشیدند ولی سوسو زدن آنها سرعت بسیار کمتری بودند که مانند من می

. با نگاه کردن به آنها از رسیدندشده میه من داشت. آنها به نظر گیج و گمنسبت ب
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سرعت سوسو زدن نور من کاسته شد. احساس ناخوشایندی، در این کاهش 

فرکانس ارتعاشی بود و من هم نگاهم را برگرداندم. من به باال نگاه کردم و 

ش آنها باالتر از تر بودند و ارتعامن درخشندهموجودات دیگری را دیدم که از 

 بود.  نگاه کردن به آنها نیز برایم ناراحت کنندهمن بود. 

او من شروع به تجربه کردن  گرفت و با این کارِوجود، نور من را در خود دربر

که برایم اتفاق افتاده بود کردم. مانند  هرچهتمامی زندگیم و حس کردن و دیدن 

که در مغز من بود مانند سیلی به  اییک سد شکسته شده و هر خاطره این بود که

که چه  دیدممیزد زیرا ت. دیدن زندگیم حالم را به هم میبیرون جاری گش

. اولین چیزی که دیدم کودکی پر از خشم ام بودهانسان ناخوشایند و خودخواهی 

. به مکردمیگفتم و آنها را اذیت های دیگر زور میبود و اینکه چگونه به بچه

هایم که غده تیروئید مدرسه ابتدایی من یکی از همکالسیه در دیدم کعنوان مثال 

به سر او سر و م کردمیبزرگی داشت که از گردنش بیرون زده بود را مسخره 

اینجا من خود از درون  که بامزه هستم ولی مکردمیها فکر . آن وقتمگذاشتمی

م. من کردمید حس مسخره و تحقیر شدن او را خو زیستم و باید دردبدن او می

زنی زیادی در ایام کودکی و جوانیم درگیر شده بودم. دیدم که در دعواهای مشت

ولی این بار از دید افرادی که در مقابل من  دیدممیمن دوباره این دعواها را 

. من همچنین رنجشی که با مکردمیبودند. من درد و عذاب آنها را خود حس 

کنترل و یاغی خودم در پدر و مادرم به وجود آورده بودم را دیده  غیرقابلرفتار 

بودن خود احساس  و حس کردم. در حالی که من در ایام نوجوانی از این یاغی
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های خودم را دوباره مام احساسات، طرز رفتار و انگیزهمن ت. مکردمیافتخار 

انگیز بود. من نه در مرور زندگیم داشتم شگفتاحساسی که . عمق مکرد میتجربه 

که احساس نفر بعدی که به بل ،مکرد میتنها احساس خود و طرف مقابلم را حس 

مستقیم تحت تأثیر عمل من قرار گرفته بود و تمام افراد بعدی را در این طور غیر

 .مکردمیزنجیره حس 

همه رفتار من هم بد نبودند. مثالً یک بار دیدم که یک کشاورز در حال کتک 

ها گیر کرده بود. من از پشت رفته و ز است که سرش در بین نردهدن یک بز

که آن بز  یتحقیر شدن این مرد و خوشحالی زدم. من اکنون از دیدناو مشتی به 

ها مهربان نبودم. م. ولی من همیشه با حیوانکرد میاحساس رضایت  کردمیحس 

مثالً یک بار سگمان گوشه قالی اتاق را جویده بود. من بسیار عصبانی شده و 

و عالقه این سگ را  و کتک مفصلی به او زدم. اکنون محبتکمربندم را درآوردم 

که او این کارش را با قصد و منظوری انجام  دیدممیو  دیدممینسبت به خودم 

 د او را خود حس کردم.نداده بود و من ناراحتی و در

قدر مهم نیست که علت انجام  دهید آنه چه کاری انجام میمن فهمیدم که اینک

های بدون علتی که کاریعنوان مثال دیدن دعوا و کتکدادن آن اهمیت دارد. به 

با دیگران داشتم در مرور زندگیم خیلی بیشتر برایم دردناک بود تا وقتی که با 

ه برای من قلدری کرده و به من آزار رسانده بود. تجربه کسی دعوا کرده بودم ک

اید دردناکترین قسمت مرور زندگی ه وقتی که کسی را بدون علت آزردهدوبار

 است.
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 کشتن مسئولمریکا خدمت کرده بودم و من در زمان جنگ ویتنام در ارتش آ

شان به طور ناگهانی من احساس حزن آنها وقتی که زندگیتعدادی ویتنامی بودم. 

توسط من به پایان رسیده بود و احساس حزن و دردی که خانواده آنها در اثر 

کمی از درد و . تنها چیزی که مکرد میند را خود احساس کرد میاین حادثه حس 

م کرد میصور بود که من در آن زمان در دنیا تکاست این شدت این احساسات می

ن بعد از جنگ هنوز هم در ارتش آمریکا خدمت دهم. مکه کار درستی انجام می

هایی که دوست ها و دولتاز کارهایم این بود که به شورشی و یکی مکردمی

اچاق یا مستقیم اسلحه و مهمات به صورت ق ندآمدمیآمریکا به حساب 

ها برای کشتن مردم که گاهی این اسلحه دیدممیفرستادم. در مرور زندگیم می

و خود شاهد نتایج آن بودم. من گریه و حزن کودکان  شدمیگناه استفاده بی

   .مکرد میو احساس  دیدم میشنیدند را ی که خبر کشته شدن پدر خود را میوقت

وقتی که مرور زندگیم به پایان رسید، من به نقطه تأمل و بازتاب رسیدم و 

بنگرم و خود در مورد آن دم توانستم به عقب و آنچه که تازه مشاهده کرده بو

گیری و قضاوت کنم. من شرمسار بودم! متوجه شدم که زندگیم بسیار نتیجه

  خواهانه بوده است و به ندرت دست کمک و یاری به سوی کسی دراز دخو

. تقریباً هیچ وقت لبخندی از روی برادری و محبت به کسی نزده بودم و ام کرده

ام. زندگی من درباره من و ت نبخشیدهکمک به کسی که محتاج اسپولی برای 

 ی دیگر اهمیتی در آن داشته باشند.هاانسانفقط درباره من بود، بدون اینکه 
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به وجود نور من در حالی که احساس عمیقی از تأسف و شرمندگی داشتم، 

مالی و توبیخ بودم. من زندگی خود را مرور کرده بودم و نگریستم و منتظر گوش

ارزش است. در حالی که به او خیره بودم، دیدم که حقیقتاً بیر آن آدمی را د

نور مرا لمس کرد و در اثر آن لمس، من سرور، عشق و  احساس کردم وجودِ

توان با شفقت یک سوی او حس کردم که تنها آن را میشفقتی بدون قضاوت از 

ی رد. او گفت: آنچه تو هستی فرقمادربزرگ مهربان در حق نوه خود مقایسه ک

 که خدا دارد و آن فرق عشق است. است

شد و تا امروز  ه این به صورت یک فکر در من القاءکلماتی دریافت نشدند، بلک

پس به من دوباره فرصتی ام. سمنظور دقیق این جمله را نفهمیده هنوز من معنی و

نگری و تفکر به زندگیم داده شد. چقدر در حق دیگران محبت کرده برای درون

ببینم که برای هر کار خوبی  توانستمیمقدر از دیگران عشق گرفته بودم؟ بودم؟ چ

ام. وجود نور از من دور شد و با خود بار کار بد انجام داده 24الاقل  ام کردهکه 

نگری را تحمل کرده ه من برداشت. من درد و سختی دروناحساس گناه را از شان

با آن زندگیم  توانستم میدست آورده بودم که ه ببودم ولی از آن دانش و آگاهیی 

 هاانسانرا تصحیح کنم. دوباره وجود نور از طریق فکر با من صحبت نمود: 

ی هستند که هدف به زمین آمدن آنها خلق کردن خوبی قدرت پرموجودات معنوی 

ر سر و است. در بسیاری از اوقات این خوبی نه از طریق کارهای بزرگ و پ

محقق  شود میی که از روی محبت بین مردم انجام اکارهای ساده صدا، بلکه با
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گیز بوده و واقعیت آیند زیرا خودانهمین چیزهای کوچک به حساب میگردد. می

 دهند.تو را نشان می

و پر از اشتباهم از سوی  عیوبزندگی بسیار م رغمعلیبخشش و مغفرتی که 

بزرگتر شدن کردم. اکنون  بود و من احساس العاده خارق مکرد میوجود نور حس 

دانستم. مقدار عشق و خوبی که در پایان بهبود وضع بشریت را می راز سادۀ

تان به در طول زندگی زندگی خواهید داشت مساوی عشق و خوبی است که

نی گفتم: اکنون که این راز را اید، به همین سادگی. من به وجود نورادیگران داده

 زندگی من بهتر خواهد بود.دانم می

ن            شروع به اوج گرفتن کردیم. با باالتر رفت ما مانند پرندگانی بدون بال

       محیط اطراف  م در حال افزایش است.که ارتعاش روح مکردمیما احساس 

 توانستممیما حالتی شبیه به مه غلیظی داشت که روشن بود. در اطرافمان 

ا ببینم که مانند منشورهایی از نور بودند. بعضی از آنها مانند های انرژی رمیدان

ی کوچک بودند. حتی دریاچه اشتند و برخی مانند چشمهیک رودخانه جریان دا

های انرژی ینم. اینها از نزدیک قطعاً میدانبب توانستممیهایی از آنها را و برکه

سیدند. از میان آن مه رمیشکل رودخانه یا دریاچه به نظر بودند ولی از دور به 

ر آنها هایی را ببینم که به رنگ آبی عمیق بودند. ساختاکوهستان توانستممی

و  شدمیهای ضمخت و شیب تیزی در آنها دیده نهموار و مالیم بود و صخره

نورهایی دیده  هاکوهدامنه آنها با سبزه و گیاهان پوشیده شده بود. در اطراف این 

رسیدند. حرکت ما به صورت های خانه به نظر میر مانند چراغند که از دوشدمی
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ذهنم حرکت فرشتگان را تصور نه که من همیشه در گوشناور در هوا بود، همان

 . مکرد می

       ما با سرعت به سوی شهری که در آن بناهایی شبیه به کلیساهای بزرگ 

    بود رفتیم و جلوی یکی از این بناها فرود آمدیم. این بناها تماماً از جنس 

ای کریستال مانند بودند که از درون با نوری که بسیار درخشنده بود روشن ماده

گشته بودند. من از عظمت آن مکان در بهت و حیرت بودم و در برابر این 

ی و انرژ شدمینجا . در هوای آمکردمیشاهکار معماری احساس کوچکی 

ای که در این مکان وجود داشت را حس نمود. این بناها نماد هیچ تپندهنیروی 

 دین و مذهب خاصی نبودند، بلکه نشانی از قدرت خداوند بودند.

هایی را هستم و آنجا هستم تا دستورالعمل دانستم که در مکانی از یادگیریمی

دریافت کنم. وقتی که وارد آن ساختمان شدیم دیگر آن وجود نورانی با من نبود. 

تئاتر یا او نبود. این مکان مانند یک آمفیمن به اطراف نگاه کردم ولی اثری از 

هایی از نیمکت در اتاق قرار داشتند. دیوار پشت یفکالس درس بزرگ بود. رد

یی که مرتباً در حرکت بوده و در هم هارنگ ای ازکنندهزیبایی خیره ،تریبون

تاق و نور درخشانی که احساس عشق ا ند را داشت. اینشد میپیچیده و ترکیب 

ها نشستم ه کرده بود. من روی یکی از نیمکترا در خود داشت همه چیز را تابند

 گشتم.در حالی که به دنبال راهنمایم می و به اطراف اتاق نگاه کردم،
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ای بعد فضای پشت تریبون پر از موجودات نورانی شد. روی آنها که تابش لحظه

مهربان و خردمند داشتند به طرف صندلی من بود. من تکیه داده و منتظر ماندم. 

 قسمت تجربه من است. ترین العاده خارقآنچه که سپس اتفاق افتاد 

ر شانه به نف 61 نی که پشت تریبون بودند را شمردم،من تعداد موجودات نورا

متوجه چیزهای  پاتیتلهبه وسیله نوعی شانه در سرتاسر سِن ایستاده بودند. من 

ه یک خصلت روانی یا ، هر یک از آنها نمایندها شدمدیگری نیز راجع به آن

بود. به عنوان مثال، یکی از این موجودات بسیار آتشین و پر  هاانساناحساسی 

پر انرژی و  ینرمند و احساسی بود. یکحالی که دیگری ه شور و حرارت بود در

باک و دیگری باوفا و انحصارگرا بود. حال بیش از پیش مطمئن بودم که اینجا بی

ی در کار نبود. در حضور این محلی برای یادگیری است ولی کتاب و حفظ کردن

را که مهم بود و قرار بود یاد  هرچهم و شد میدات نورانی من خود دانش موجو

. مانند غرق شدن یک قطره آب در دانش اقیانوس، مانند فهمیدممیبگیرم را 

 .داندمیکه تمامی نور  هرچهآگاهی یک شعاع نور به 

از آنها، این موجودات یک به یک به سمت من آمدند. با نزدیک شدن هر کدام 

. اولین آمد میخارج شده و به سمت صورت من  یک بسته کوچک از سینه آنها

اتفاق افتاد من چشمانم را بستم و ترسیدم که بسته به صورتم برخورد بار که این 

آن تصویر یک  کند. ولی درست قبل از برخورد به من این بسته باز شده و در

. هنگامی که به این آمدمیداد به نمایش درینده رخ میاتفاق جهانی که در آ

 توانم میشوم و می کردم که به درون آنها کشیدهمیاحساس م کردمیتصاویر نگاه 
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بار تکرار شد و هر دفعه  62باشم و آن را تجربه کنم. این کار خود جزئی از آن 

 دانستم نمیداد. در آن موقع من ی بودم که آینده دنیا را تکان میمن در میانه اتفاق

دانستم که در حال مشاهده اتفاقاتی بسیار نها اتفاقات آینده هستند تنها میکه ای

 مهم هستم.

های اول، دوم و سوم مربوط به ضعیف شدن روحیه مردم آمریکا و نزول بسته

ته چهارم و پنجم مربوط به آنها در اثر جنگ ویتنام بود. بسمعنوی و روحی 

بسته ششم  المقدس و اسرائیل بود.تنفر و خشم متقابل در سرزمین بیتافزایش 

مانند برای های مذهبای و بسته هفتم مربوط به حرکتراجع به یک فاجعه هسته

بود. بسته هشتم و نهم مربوط به دشمنی و  زیستمحیطحمایت و مراقبت از 

ه فروپاشی و بحران ود. بسته دهم و یازدهم درباراختالف بین چین و روسیه ب

میانه بود. بسته دوازدهم درباره هایی در منطقه خاوردرگیری و جنگاقتصادی و 

 بود.پیشرفت تکنولوژی در آینده 

از کجا و از طرف کدامین  دانمنمیهمچنین بسته سیزدهمی به طرف من آمد که 

و درگیری جهانی به من نشان  هایی از جنگبود ولی در آن صحنه وجود نورانی

ها، یک لشگر از زنان ترین صحنهکنندهترین و گیج. در یکی از عجیبشد میداده 

که دنیا  دیدممیرفتند. وپایی رژه مییدم که در یک شهر اربا چادرهای سیاه را د

احساس  از احساس ستیز و دشمنی شده است. واضح بود که تمامی اینها ازپر 

است. به من گفته شد: لزومی برای ترسی که این  به وجود آمده هاانسانترس 

نیست. ولی این ترس آنچنان بزرگ است که آنها حاضر  کنندمیمردم حس 



246 

 

من همچنین ا به خاطر احساس امنیت فدا کنند. های خود رخواهند بود که آزادی

. دیدممیلرزه بیعی مانند سیل و آتشفشان و زمینهایی را از بالیای عظیم طصحنه

به من گفته شد که اگر شما نسل بشر به عمل کردن کورکورانه به همان چیزهایی 

سال  14ود مانند که به شما یاد داده شده ادامه داده و به نحوه رفتار و زندگی خ

گذشته ادامه دهید، این اتفاقات قطعاً رخ خواهند داد. ولی این آینده بر روی 

توانید از جنگ و و اگر شما خود را تغییر دهید، میسنگ حک نشده است 

. آینده قابل تغییر است و شما هایی که در انتظارتان است اجتناب کنیدتراژدی

 توانید آن را تغییر دهید.می

ها فهمیدم که این موجودات نورانی بسیار مشتاق پایان یافتن این مشاهدهبا 

هستند که به ما کمک کنند زیرا بدون پیشرفت معنوی بشریت آنها در مأموریت 

شما نسل بشر واقعاً قهرمان  ق نخواهند بود. آنها به من گفتند:معنوی خود موف

متی هستند زیرا حاضر هاشآیند ارواح با ستید. تمام کسانی که روی زمین میه

ضر به آن نشده است. شما اند که هیچ وجود روحانی دیگر حابه کاری شده

دود است آمده و اید به دنیایی که در مقابل تمامیت جهان بسیار مححاضر شده

ی زمین ردن سهیم باشید. تمام کسانی که رواوند در خلق کدر آن به همراه خد

در نهایت به من گفته شد که باید به زمین  هستند باید به خود افتخار کنند.

بازگشته و مأموریت خود را به انجام رسانم. من شهر کریستالی را ترک کرده و 

وارد اتمسفری که رنگ آبی خاکستری داشت شدم. این همان محیطی بود که بعد 

از برخورد صاعقه وارد آن شده بودم، بنابراین فرض کردم که اینجا مرز بین عالم 
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د را در باالی یک ووی و مادی است. من از اینجا به آهستگی نزول کرده و خمعن

ایین آن قرار داشت. دو نفر با روپوش سفید حرکت در پنی بیراهرو دیدم که بد

تیم را دیدم که قبل از آنها  مولی در آنجا دوست نزدیک ندآمد میبه طرف بدن من 

که این بدن من است. من  آمده و در کنار بدنم نشست. من تازه متوجه شدم

ن به بدنم م. کردممیاحساس عشق و عطوفت را از سوی او به خودم حس 

  تش از درون ای من به من بازگشت. بدنم مانند آبازگشتم و با آن تمام درده

خراش و پیوسته شنیده هایم یک صدای زنگ گوشسوخت و در گوشمی

 .شدمی

نزدیک به مرگ  یهاتجربهچند سال بعد من با دکتر ریموند مودی که یک محقق 

بسیار که به او گفتم: جهان روحانی  آورممیاست مالقاتی داشتم و به یاد 

دانستم، حتی دم هر چیز و سرنوشت هر چیز را میکه آنجا بو زیباست. هنگامی

که به دریا بازگردد؟ ما دانی که سرنوشت هر قطره این است باران. میهر قطره 

ایم و سعی داریم که دوباره اران هستیم، هر یک از ما یک قطرهنیز مانند قطرات ب

 به دریا بازگردیم.
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 تجربه ریکی رندولف

، ریکی رندولف که برای شکار به طبیعت رفته بود، در اثر 6972در دسامبر سال 

د. جان خود را از دست دامتری به درون یک دره  26سقوط از ارتفاع حدود 

 گوید:وی داستان خود را این گونه می

ه سرعت به بستر که ب دیدممیم کردمیدر حالی که به سمت پایین سقوط 

که چند لحظه انستم که این پایان است و با ایندشوم. میرودخانه نزدیک می

ند شده بود. بیشتر به برخوردم با زمین باقی نمانده بود، گویی زمان برایم بسیار ک

، امخانوادهگذشتند. همسرم، دخترم، ی از خاطرم میدر آن حال فکرهای زیاد

من کجا هستم. آیا کسی من را پیدا خواهد کرد؟ و ناگهان  داندنمیاین که کسی 

ر طول کشید ولی در یک زمان احساس کردم این تاریکی چقد دانمنمیتاریکی! 

 .کنم میدارم بدنم را ترک 

   من خود را در چند متری باالی رودخانه معلق یافتم و از باال بدنم را تماشا 

ال بود و از گوش و دماغ و دهان در ح حرکت روی سنگی افتادهکه بی مکرد می

فرا گرفته بود. ناگهان احساس کردم  ایزی بود و بستری از خون زیر آن ررخون

کشد و با سرعت بسیار زیادی باال من را به شدت به سمت خود مینیرویی از 

از ارتفاع خیلی باال زمین را  توانستممیشروع به صعود کردم. در حال صعود 

ببینم و چه منظره زیبایی بود! سرعت من به شدت در حال افزایش یافتن بود و 

و حتی  هاستارهسیارات،  توانستممی کردم میوقتی در مسیرم به سمت جلو نگاه 

و را ببینم. بعد از مدتی وارد فضایی مانند یک حفره شدم که طوالنی  هاکهکشان
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کمان ی رنگینهارنگاز نور بود که تمام عی تاریک بود ولی در اطراف من شعا

که به تدریج در حال  دیدممیسویی در انتها د بیابید. نور کم توانستیمیرا در آن 

 بزرگ شدن بود.

ذرات وجودم نفوذ  س کردم که نور در تماممن باالخره وارد نور شدم و احسا

کان ن خود را ناگهان در برابر یک پلهای من را از بین برد. مکرد و تمام ترس

. در شود میبه چیزی شبیه یک پل یا مانند آن ختم آمد میعظیم یافتم که به نظر 

گویی از جنس را دیدم که  باشکوهدوردست منظره بسیار زیبایی از یک شهر 

درخشید. من با ناباوری به آن سمت ی مختلفی میهارنگکریستال بود و به 

ای رسیدم که دروازه بزرگ و درخشنده شروع به حرکت کردم و به ورودی شهر

متر بود. دروازه به روی من گشوده شده و من داخل شهر  64به ارتفاع تقریباً 

هایی بودند که به طبقات آن بالکن شدم. این شهر بسیار عظیم بود و در هر طرف

ها به پایین نگاه کردم و به ند. من از باالی یکی از آن بالکنشد میمختلفی منتهی 

های روی زمین ربود. مردم در آن شهر مانند شه بینهایتنظرم آمد که ارتفاع آن 

 داری به تن داشتند.دند ولی همگی رداهای بلند و کالهدر حال تردد بو

این افراد در جلوی من توقف کرد و بدون هیچ کالمی به یک راهروی یکی از 

دم که باید به آنجا بروم. در انتهای این نی اشاره کرد و من بالفاصله فهمیطوال

ته شد و من در د که جلوی من باز و پشت سر من بسراهرو یک در بزرگ بو

. بعد از مدتی تاریکی کامل قرار گرفتم و برای اولین بار ترس من را فرا گرفت

تر شد یدار شد و به تدریج بزرگتر و قویچقدر بود نوری در آنجا پد دانمنمیکه 
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تا جایی که تحمل درخشندگی آن را نداشتم. ناگهان صدایی شنیدم که تا اعماق 

وجودم نفوذ کرد: با زندگی خود چه کردی؟ در آن موقع در سمت راستم شروع 

های زندگی من بودند، از ها صحنهکردم. اینهایی مانند یک فیلم نهبه دیدن صح

    کرده بودم. من تالش  آنچه هربدو تولد، بچگی، جوانی و تمام زندگی من و 

که کارهای خوبم را به یاد بیاورم و به خاطر آوردم که در بچگی در  کردممی

محیط کلیسا حضور زیادی داشته و در آن فعال بودم ولی به جای آن در آن 

من صحنه مردی نشان داده شد که در اتومبیل بدون بنزین خود بود. من موقع به 

به خاطر او توقف کردم و او را تا پمپ بنزین نزدیک بردم و چون پولی نداشت 

به این ن فکر و تأمل وبرایش بنزین خریداری کردم. آن صدا به من گفت: تو بد

بل داشته باشی. این که توقع دریافت چیزی را در مقاانسان کمک کردی، بدون این

 اعمال اساس و شیرازه خوبی هستند.گونه 

دیدم که  ن کسی را آزرده بودم نیز نشان داده شد وبه من تمام مواردی که در آ

تباه را در دیگران به وجود ای از تصمیمات و کارهای اشچگونه در اثر آن زنجیره

زندگی و  مکردمیزده و مبهوت شدم زیرا هرگز تصور نام. من شگفتآورده

رفتارم تا این اندازه روی تصمیمات و اعمال نزدیکان و دوستانم و کسانی که 

خوشحال و  دیدممیه که ذاشته باشد. من به هیچ وجه از آنچاثر گ ام کردهمالقات 

راضی نبودم. حقیقت این بود که ثمره زندگی من بسیار اندک و از بسیاری جهات 

 برای دیگران بود. خودخواهانه و بدون مهر و شفقت
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م آنچه رغمن علیه من گفت: باید برگردی. ناگهان دوباره آن صدا را شنیدم که ب

. آن صدا به من گفت: برگردم و اشتیاق داشتم که بمانم مخواستمیدیده بودم ن

ن خود به دیگران کمک کنی تا تغییر کنند. پزشکان دداو با تغییر باید برگردی

کنند، اجازه نده این جراحی انجام شود وگرنه هرگز خواهند تو را عمل می

نخواهی توانست راه بروی. کسی به مالقات تو خواهد آمد که جواب سؤاالت تو 

خواهی گشت. اگر به تو را بخوانم دوباره پیش من باز هد داشت. وقتی کهارا خو

 آنچه گفتم عمل کنی آنچه اتفاق افتاده است جبران خواهد شد و بنگر چه چیزی

در پیش رو قرار دارد. من نگاه کردم و دیدم که زمین در آشفتگی و غوغاست. 

. دیدممیو مناظری هولناک و شهرها را در حال ویران شدن  ،ها و مرگجنگ

یک کوه در آمریکا آتشفشان کرد و شهرهای زیادی را در تاریکی فرو برد. 

کشتند. دیگر را میدم برای آذوقه و آب یکدولت آمریکا به کل سقوط کرده و مر

های زیادی شد جو زمین دیدم که باعث تخریب زمینیک انفجار مهیب را در 

ب بودند. ولی دیدم که در نهایت مردمی متفاوت بر روی زمین آمدند که صلح طل

ین مردم به نظر راضی سکونت به جای مانده بود ولی افقط تعداد کمی شهر قابل

 رسیدند.و خوشحال می

بزرگ پشت سرم باز شد و  ه وقت آن رسیده که برگردی. دروازۀآمد کدوباره ندا 

و از آن تونل برگردانده  امآمدهمن احساس کردم که از همان راهی که به آنجا 

حرکت در ز باال دیدم. بدنم بیای را ازمین شدم و رودخانهشوم. من وارد جو می

بسیار قوی  یالکتریک تر رودخانه افتاده بود و ناگهان چیزی مانند یک شوکبس
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را حس کردم و تکان شدیدی خوردم. چشمان خود را باز کرده و اولین چیزی 

و هر  کردممی. درد بسیار شدیدی را در بدنم حس که دیدم درختان اطراف بودند

 نفس برایم تقال و زحمت بود.

 شکان به او گفتندریکی باالخره نجات داده شد و به بیمارستان منتقل گردید. پز

های بهای پشتش روی عصا شکستگی استخوانو را جراحی کنند زیرکه باید ا

م هشدار رغعمل نشود فلج خواهد ماند. علی آورده و اگرفقرات او فشار ستون 

او از این امر ممانعت کرد. ریکی  اشرر پزشکان و حتی پافشاری خانوادهمک

ه آیا کار درستی کرده و در تردید بود ک کردمیها گریه گوید که چگونه شبمی

اش عمل نکرده است یا نه. باالخره بعد از چند وادهنکه به توصیه پزشکان و خا

ماه که او در حالت فلج بود، روزی احساس قلقلک خاصی را در پای خود حس 

کرده و به درخواست خودش به بخش فیزیوتراپی منتقل شده و توانسته بود بعد 

ود را به سختی بردارد و سپس قدمی دیگر و از چند ساعت تقال اولین قدم خ

زدگی تیم پزشکی او شد و اعث شگفتآسای او ب. درمان معجزهرقدمی دیگ

تصویرهای رادیولوژی بعدی او نشان داده بودند که فشار روی اعصاب او به کل 

 از بین رفته است!

به و کمک دگرگون شده  زندگی او در اثر این حادثه کامالًگوید که ریکی می

 ای پیدا کرده است.العادهدیگران برایش اهمیت فوق
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 رتید دوگِتجربه نِ

نظر مادی یک زندگی رویایی داشت: سالی خود از د دوگرتی در سنین میانن

سال که  21قدرت. او برای  روت فراوان، زنان زیبا، امالک متعدد، شهرت وث

نشین مشهور شبانه او در مناطق ثروتمند های گر امالک بود و کلوپمعامله

ند. با کالیفرنیا، فلوریدا و محله هامپتون در النگ آیلند ایالت نیویورک قرار داشت

ش یافته بود، در ای کاتولیک و به نسبت مذهبی پروروجود اینکه او در خانواده

گشت، ماماً حول ثروت و شهرت و زنان میهیاهوی او که تزندگی سریع و پر

 2فرصتی برای توجه به معنویات و حیات بعد از مرگ نبود. ولی در تاریخ 

که به خاطر حمله قلبی در  در اثر تماس نزدیک او با مرگ 6970جوالی سال 

ش اتفاق افتاده بود تمام اینها زیر و رو حین مشاجره و درگیری با یکی از شرکای

ولیک   به ریشه کاتشدند. زندگی دوگرتی دچار تحول عمیقی شد، او دوباره 

کشید و زندگی پر از پارتی و  اش دستهای شبانهخود بازگشته و از تمام کلوپ

طلبی او جای خود را به یک زندگی روحانی و کارهای خیریه داد. در لذت

تجربه او یک بانوی نورانی، بسیاری از اتفاقاتی که در آینده روی زمین در شرف 

تی یک سخنران و سخنگوی گراد. اکنون دوتند را به او نشان درخ دادن هس

گذار بنیاد زدیک به مرگ است. همچنین او بنیانالمللی تحقیقات نانجمن بین

مدیریت سایت روزنامه آخرالزمان  2446)مأموریت فرشتگان( است. او از سال 

 2446یی از کتاب او که در سال هاقسمترا به عهده گرفته است. در اینجا به 

نام )اتوبانی به سوی بهشت: برخوردی آسمانی که زندگی من را منتشر شد به 
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بعد از سکته قلبی، دوگرتی در حالی که با آمبوالنس  گردد.متحول کرد( اشاره می

 گوید:گردد. او میاز بدن خود خارج می شد میبه بیمارستان منتقل 

پیش روی نرژی در آسمان در در حالی که خارج از بدنم بودم میدان عظیمی از ا

گرفت. این انرژی به تدریج شکل یک تونل به سمت باال را به خود من شکل

   شنیدم. انیکی میدندۀ بزرگ مکه به یک چرخگرفت و من از آن صدایی شبی

در حالی که این انبوه انرژی مانند یک موج دریا در خود حلقه  ،آمدمیبه نظر 

داد، تاریکی آسمان حالتی لی به سمت عالم دیگر را تشکیل میو تون شدمی

 سیال به خود گرفت.

ممکن بود شدم و در آن شروع به تونل انرژی که اجتناب از آن غیر من وارد این

صعود کردم. دیدم که یک توده انرژی به نسبت کم سو و به رنگ آبی از سمت 

بی . با نزدیک شدن به من، این نور آآیدمیدیگر تونل به سرعت به سمت من 

هیئت یک انسان را به خود گرفت و وقتی که نزدیک آمد دیدم که شکل و 

دوست قدیمی من دَن مک کمپل است. من اصالً توقع دیدن او را نداشتم زیرا او 

 در جنگ ویتنام کشته شده بود!

من و دن شروع به صحبت کردیم ولی متوجه شدم که صحبت ما مانند مکالمات 

من خطور کرد که )دن، من تو را به جا  روی زمین نبود. به محض اینکه به فکر

. ولی ارتباط ما نه تنها از طریق پاتیتله( این فکر به او منتقل شد، مانند آورم می

فکر، بلکه از طریق احساس نیز بود، ارتباطی که بسیار فراتر از مکالمات و 

   ستانه سفری مهم هستی. تو در آارتباطات روی زمین است. دن به من گفت: 
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       را که  هرچهو اتفاقاتی را مشاهده خواهی کرد و سعی کن  هامکانبه زودی 

خواهی گشت و باید آنچه را که در بسپاری. تو به زمین باز توانی به خاطرمی

با خود به همراه ببری. تو در زندگی خود  کنیمیاینجا مشاهده و تجربه 

نجام این مأموریت راهنمایی مأموریتی مهم خواهی داشت و این تجربه تو را در ا

 خواهد کرد.

با رسیدن به انتهای تونل، من در نوری درخشان و طالیی احاطه شدم. نور به 

زار رشید بود ولی درخشندگی آن من را آتر از نور خوتر و قویدرخشان بمرات

ای از انرژی بود که من را در آغوش خود گرفته بود. من بلکه سرچشمه ،دادنمی

با درخشش این نور تنها بودم و در پیش روی وجودی شکوهمند معلق قرار 

گرفته بودم. بالفاصله فهمیدم که در پیش روی خدا، آفریدگار خود هستم. 

ورزد، ن عشق میکه خدا من را در آغوش خود گرفته و به م کردممیاحساس 

عشق  هرگز در روی زمین حس کرده بودم. با پذیرش بیشتر نورِ نچهآ هرعشقی 

طالیی به یافت و از رنگ نور او نیز به سوی من افزایش می خدا از جانب من،

یافت. هنگامی که حس کردم نور خدا را تا حد لبریز رنگ سفید خالص تغییر می

ابد. او ینمی او پایدار شده و افزایشی، متوجه شدم که نور ام کردهشدن جذب 

ماده کند. خداوند شروع به برای مأموریتم و بازگشت به زمین آمن را  خواستمی

پر کردن من با دانش جهانی خود کرد. متوجه شدم که من همیشه تشنه این 

از آن جذب کنم. نفوذ این دانش به  توانممیتا  مخواستمیو  امهبودها حکمت

 تپید.نند نبضی که در تمامی وجود من میضمیر من مانند نفوذ عشق الهی بود، ما
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بعد از مدتی متوجه شدم که دوستم دن مک کمپل نیز در کنار من ایستاده است. 

درخشان  هایستارهما با یکدیگر از حضور نور نزول کرده و به دنیایی که پر از 

ای عمیقاً خالی از فضا بودیم ولی من آنجا و در بدن معنوی یم. ما در پهنهبود رفت

دن نزول  . در حالی که من وکردم میه بودن خود احساس راحتی کامل و در خان

تئاتر بود و و زیبایی که مانند یک آمفی باشکوهیم، متوجه ساختمان بسیار کردمی

ای کریستال گونه و تئاتر از مادهآمفیایین ما قرار داشت شدم. این درست در پ

کرد        میع ی مختلفی از انرژی را از خود ساطهارنگشفاف ساخته شده بود که 

نمود. این ساختمان تئاترهای روی زمین میو شکل و اندازه آن شبیه به آمفی

مانند یک سفینۀ فضایی به تنهایی در میان فضا شناور بود و ابهت و زیبایی 

 داشت. ایالعادهخارق

 یم متوجه شدم که هزاران هزار روحشد میتئاتر نزدیک به تدریج که ما به آمفی

هستند. ما درست باالی آن شناور ماندیم و من ارتعاش یک انرژی را  جادر آن

 هرچهگردد. تئاتر به من متشعشع میآمد از سمت آمفیمیحس کردم که به نظر 

که تمامی  کردممی. حس کردممیرفتیم، بیشتر این ارتعاش را حس تر میپایین

ند. آنها موجی از انرژی را به کردمیآن هزاران روح نیز این ارتعاش را جذب 

تئاتر فرستادند. ما به میدان وسط آمفیمت ما و همچنین به سوی یکدیگر میس

تیم. من متوجه قرار گرف ندرسیدیم و در مرکز توجه تمام ارواحی که آنجا بود

ی به نوعی حالت ملودی یک موسیقی سمفونی را دارد. شدم که آن ارتعاش انرژ

ش روی ما کی عمیق فضای خالی بود ولی در پیپشت سر، باال و پایین ما تاری
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اش برخواسته از ساختمان مانند خود که با ارتعهزاران روح با انرژی موسیقی

ما د گفته و احساسات مثبت خود را به آمبه ما خوش ندآوا بودتئاتر همآمفی

آن نی از نورهای رنگارنگ، هماهنگ با که ضربا دیدممیند. کردمیمنتقل 

. زیبایی این شودمیتئاتر مرتعش های آمفیلسمفونی انرژی، از درون کریستا

من را در خود غرق کرده  کردممیصحنه و عشقی که از تمام ارواح آنجا دریافت 

. کنی میاین بود: بسیار عالی عمل  کردم میبود. پیغامی که از آن ارواح دریافت 

ما اینجا هستیم که از تو پشتیبانی کنیم. به کارهای خوب خود ادامه بده و ما به 

هر  ایم کهای از تو هستیم. ما آمادهای از ما و ما پارهم. تو پارهکنیمیتو کمک 

حتماً خواهی کرد، به کمک تو بشتابیم. کافیست ما  وقت به ما نیاز پیدا کنی، که

 را صدا کنی!

واقعیت این است که من در برابر این همه توجه و تعریف، احساس گیجی و 

( در مورد نحوه زندگی من در دنیا و . هیچ چیزِ )بسیار عالیکردممیی ناباور

 ات معنوی درباره آینده حرف دد این موجوزندگی و اعمالم وجود نداشت. شای

توانست راجع به زندگی من تا به آن لحظه نمی هاحرفطمئناً این زدند ولی ممی

چطور ممکن است که بسیار عالی عمل کرده باشم؟ من : باشد. با خود فکر کردم

 شاید هم حق با من بوده؟ دانم نمینزدیک بود امشب یک نفر را بکشم! 

وی از یک اتفاق منفی که من را قطع کرد و گفت: تو از طریق معندوستم دن فکر 

در شرف رخ دادن بود حفظ شدی. تو االن داشتی راجع به این اتفاق ت در زندگی

توانی در اینجا چنین چیزهایی را ی. تو نمیکردمیافکاری منفی ایجاد و منتقل 
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توانند آنها نمی ندارد فقط افکار مثبت! بگویی. در اینجا هیچ فکر منفی وجود

فکر تو بشوند. برای اینکه بتوانی مأموریت خود را  کنیمیوقتی تو منفی فکر 

 انجام دهی باید مثبت باشی!

روهی از ارواح در میدان من به سمت راست خود نظر کردم و متوجه شدم که گ

تمامی این گردهمایی عظیم یک  اند. فهمیدم کهتئاتر به ما ملحق شدهوسط آمفی

       گویی به بازگشت من به دنیای معنوی است. در میان آن ارواح آمدخوش

در وسط، متوجه حضور چندین دوست و خویشاوند که درگذشته بودند شدم. 

همچنین من چندین دوست را مالقات کردم که فهمیدم آنها را از قبل از تولدم در 

ام و عموهایم که یدن پدربزرگ و مادربزرگم، عمه. من از دشناختممیدنیا 

ی وقتی متوجه شدم پدرم در آنجا نیست درگذشته بودند خوشحال شدم. ول

احساس سرخوردگی کردم )پدر دوگرتی یک مرد الکلی بود که بیشتر وقت خود 

گذراند.( گی میهاروخیمحل زندگی در حال مِ یرا در یک بار ایرلندی در نزدیک

کالسی و به زندگی دنیا دیدم، منجمله چند هم دوستان دیگری را ازسپس 

که آنها درگذشته  دانستمنمی. شناختممیخصوص یک دختر که از دبیرستان 

تر و ین من و این گروه بود بسیار عمیقبودند. احساس شعف و عشقی که اکنون ب

ای در هم نوادهوجود داشت بود. من که از خابزرگتر از آنچه که در دنیا بین ما 

م، به ابراز احساس نسبت به دوستان یا آمدمیشکسته و با والدینی الکلی 

که احساسات چندانی م کرد میخویشان چندان عادت نداشتم. راستش حتی فکر ن

دارم زیرا بیشتر آنها درون من مخفی بودند. ولی اکنون در این جمع احساس 
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تعلق به یک خانواده واقعی را داشتم که همگی پر از عشق به یکدیگر در حال 

که این جشن تا ابد ادامه یابد ولی ناگهان  مخواستمیجشن گرفتن بودیم. من 

  سکوت همه جا را فرا گرفت.

ا تنها قاضی و او خود ر آیدمیندگی دوگرتی برای او به نمایش دردر اینجا ز

که زندگی آینده او  شود می گرتی با یک بانوی نور روبرویابد. سپس دوخود می

 دهد.فاقات روی زمین را به او نشان میهایی درباره اتگوییو پیش

بعد از اینکه نمایش زندگی آینده من که مانند یک فیلم بود به پایان رسید، من 

خود را در یک ساختمان که مانند یک سالن بایگانی عظیم بود یافتم. من روی 

از یک پنجره بزرگ  توانستممیک نیمکت مرمر نشسته و منتظر بودم. از آنجا ی

ن ای عظیمی در زیر ساختمانی که در آهکه ستون دیدممیبه بیرون نگاه کنم. 

هستم قرار دارند و یک پلکان بزرگ از جلوی ساختمان به یک حیات بزرگ 

در بنایی شبیه  امقبلیهای م که در یکی از زندگی. من احساس کردشد میمنتهی 

 ، شاید در مصر باستان.ام بودهبه این روی زمین 

بانوی نور در اتاق جلوی من ظاهر شد و در کنار یک کرۀ اطلس بزرگ زمین که 

آنجا بود ایستاد. او به کره اطلس اشاره کرده و شروع به صحبت درباره آینده 

ا مانند فالش دوربین برق زمین کرد. او به خاورمیانه اشاره کرد و نوری در آنج

های نور آنجا نیز نوری برق زد. سپس فالش زد. سپس به ایتالیا اشاره کرد و در

را یکی بعد از دیگری در خاورمیانه و اروپا دیدم که هر یک نماینده یک اتفاق 

طلبی و تهاجم،  مسبب آن بودند: روحیه توسعه هاانسانجهانی بودند که عمده 
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های افراطی مذهبی که هر یک به نام خدا مرتکب بعضی از ترور و جنگ. گروه

ها آن چیزی نیستند که من گفته شده که این جنگ و تهاجم این اتفاقات بودند. به

 در نظر داشته است.  هاانسانخدا برای 

یدم که اطراف آن مناطقی خشک میانه را دمن منظره یک بیابان بزرگ در خاور

ای از ه من گفته شد که از اینجا زنجیرهنه بود. بآب و علف و خالی از سکو بی

میانه، سپس در آفریقا و نی خواهد انجامید، ابتدا در خاوراتفاقات بزرگ جها

اروپا و بعد از آن در روسیه و چین. بانوی نور به من منظره دیگری از زمین را 

ای هنشان داد. دیدم که محور چرخش زمین به دور خود به طرز قابل مالحظ

کشد یا این تغییر جهت دادن چقدر طول می بگویم که توانمنمیتغییر زاویه داد. 

ببینم که به خاطر این  توانستممیدقیقاً در چه تاریخی اتفاق خواهد افتاد ولی 

وجود خواهد آمد. دیدم که تغییر زاویه تغییرات جغرافیایی عمیقی روی زمین به 

فرستند و زمین در اثر آن به اتمسفر مییب دود و خاکستر را به های مهآتشفشان

های های قطبی باعث وقوع سیلدوره تاریکی فرو رفت. آب شدن یخ یک

رفتند. ارتفاع به زیر آب می مهای واقع در مناطق کو بسیاری از زمین شد میعظی

دیدم که امواج عظیم جزر و مد به سمت سواحل نیویورک آمده و آن را در زیر 

د. از دید یک گوشه خیابان در نیویورک دیدم که موج بسیار خود مدفون کردن

ها را سر راه خود بزرگی از آب به سرعت در خیابان به جلو آمده و ساختمان

ی در یامِتخریب کرد. در صحنه دیگری دیدم که موج عظیمی از آب به سواحل مِ

ید از جدفلوریدا برخورد کرد. دیدم که در حین این اتفاقات یک سرزمین کامالً 
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ر است که ادگار کیسی مده و پدیدار شد. )الزم به ذکزیر آب و کف اقیانوس باال آ

ب رفتن ی مبنی بر تغییر محور زمین، زیر آمشابههای بسیار نیز پیشگویی

 ( سواحل شرقی آمریکا و پدیدار شدن سرزمینی جدید از زیر آب کرده است.

یک از این اتفاقات الزم نیست حتماً رخ دهند،  بانوی نور به من گفت که هیچ

بر طبق  اگر بشریت راه خود را تغییر داده و شروع به شناخت مسیر الهی و عمل

راه شناخت مسیر الهی و عمل بر طبق آن از طریق  آن نماید. بانوی نور گفت:

و مدیتیشن برای دریافت  ،دعا و مدیتیشن است. دعا برای خدا را صدا کردن

توان از این بالیا حفظ کرد، نه توسط او. به من گفته شد که زمین را می پیغام

جمعی در نقاط هرهبران و سیاستمداران و سردمداران، بلکه با دعاهای دست

یک کشور  تواندمینفری  24مختلف زمین. به من گفته شد که دعای یک گروه 

بسته به توانایی را از وقوع جنگ حفظ کند. به من گفته شد که سرنوشت بشریت 

 افراد، چه به طور مجزا و چه گروهی، در تغییر مسیر به سمت خدا دارد.

که ردایی  کندمیسیما و نورانی را مالقات در اینجا دوگرتی مردی بسیار خوش

او را  ،سفید و موهای بلند مجعد و ریشی کوتاه و منظم دارد و در کتاب خود

  نامد. می (باشکوه)مرد 

های بسیاری به ذهن من آمدند. بانوی نورانی در اتفاقات آینده سؤال با دیدن این

دید. من درک کردم ها را میمت راست من بود و با من این صحنهاین مدت در س

 توانستممیها تأثیرگذار است و ت من از این صحنهبرداش که او بر روی دید و

و به طور مبهم و در مه جایگاه او را در تمامی این اتفاقات بفهمم. در دوردست 
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که درک کردم متعلق به بعد از این اتفاقات و  دیدممیمنظره سرزمینی را 

که آخرالزمان به معنی آخر دنیا نیست  کردممیبالیاست. به عبارت دیگر درک 

ای جدید است. ولی وره و نوع زندگی بشر و شروع دورهبلکه به معنی آخر این د

 نمود، مانند چیزی رویایی و مرموز.در ابهام می ای جدید چندان دور واین دنی

 66ماه قبل از  1منتشر شد، یعنی  2446ند دوگرتی در کتاب خود که در مارچ 

 گوید:گونه می ، این2446سپتامبر 

اهد افتاد که یک حمله بزرگ تروریستی به شهر نیویورک یا واشنگتن اتفاق خو

 ای بر نحوه زندگی مردم در آمریکا اثر خواهد گذاشت. به شکل قابل مالحظه

های دوقلو در سپتامبر و فروپاشی برج 66اتفاق  ا پیشگویی در موردبدون شک ب

های گویینفر انجامیده است پیش 1444که به کشته شدن بیش از  ،نیویورک

 دیگری نیز به شرح ذیل است:

مختلف زمین بر خواهند  یهاقسمتروی مذهبی آتش جنگ را در های تندگروه

افروخت. چین تبدیل به تهدیدی برای صلح جهانی خواهد شد. بزرگترین تهدید 

برای صلح جهانی از سوی چین خواهد بود که با گردهم آوردن بزرگترین ارتش 

جهان، خود را برای سلطه و جنگ در جهان آماده خواهد کرد. بانوی نورانی به 

کن زیرا گرایش چین به سمت خدا برای نجات  من گفت که برای تغییر چین دعا

واهد کرد و در نتیجه آمریکا بشریت ضروری است. دولت آمریکا سقوط خ

اهد شد. دولت آمریکا به خاطر ای برای حمله چین خوپذیر و طعمهآسیب

های خارجی خود را پرداخت کند و فراوان، نخواهد توانست بدهیهای قرض
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وادث حهای نظامی آمریکا در اثر ران شدن پایگاههد کرد. در اثر ویسقوط خوا

طبیعی، آمریکا توانایی خود برای حمله به کشورهای دیگر و یا حتی دفاع از 

از دست خواهد داد. در نتیجه آمریکا در مقابل خطر حمله کشورهای را خود 

پذیر خواهد میلیونی آن، ضعیف و آسیب 244رتش دیگر، به خصوص چین و ا

 شد.
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 تجربه لوییز فاموسو

ی جان خود را از دست در حادثه رانندگ 6911لوییز فاموسو که در اکتبر سال 

 گوید:داده بود می

که به من به یک مهمانی خداحافظی بزرگ برای دوستم دعوت شده بودم. من 

تازگی آخرین مدل ماشین فورد را خریده بودم و کمی هم تأخیر داشتم، با 

هان دیدم قسمت جلوی راندم که ناگتر در اتوبان میکیلوم 674ت حدود سرع

از اصطکاک آن با جاده به هوا  های زیادیتر رفته و دود و جرقهماشینم پایین

جهند. من سعی کردم ماشین را متوقف کنم ولی قبل از اینکه موفق شوم، می

 دماغه ماشین در آسفالت رفته و در یک آن ماشین از جلو شروع به معلق زدن

زمین خورد. من به شدت مجروح شده بودم هوا کرد و باالخره با شدت بر  در

ولی فهمیدم که ماشین به زودی آتش خواهد گرفت و باید خود را از آن بیرون 

که پشت  یبکشم. هنوز چند متر بیشتر دور نشده بودم که انفجار ناگهانی ماشین

 ها متر به باال و جلو پرتاب کرد.سرم بود من را ده

ای نورانی را در انتهای آن شدم که مانند یک تونل بود و نقطهوارد فضایی  من

. در حال عبور از تونل و در میانه آن با چندین راهب روبرو شدم که هر دیدممی

های آنها متفاوت ولی دند. جامهیک به نوعی خاص در حال عبادت و ذکر بو

و هر کدام به آیین و مذهب  ندآمدمییبا و بلند و رداگونه به نظر همه بسیار ز

م ولی از سنین ای کاتولیک بزرگ شده بوداوتی تعلق داشتند. من در خانوادهمتف

های مختلف روی آورده و آنها را امتحان کرده بودم و به نظر پایین به سمت آیین
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ها و مذاهب بودند. نمایندگانی از هر یک از آن آیین که این افراد هر یکآمد می

اش از خاور دور به ل بودند ولی یکی از آنها که چهرهدر کناره تون آنها همگی

و ریشی بلند و جوگندمی داشت، در میانه تونل دست به سینه و  رسیدمینظر 

یینی است که ن حدس زدم که وی متعلق به آخرین آچهار زانو نشسته بود و م

من در زندگی برگزیده بودم. هنگامی که در تونل از کنار او عبور کردم، او به من 

توقف کرده و از آنها سؤاالتی بپرسم ولی به سرعت  مخواستمیلبخندی زد. من 

 به طرف نور کشیده شدم.

 و باالخره به یک شدمیتر نزدیکی انتهای تونل همه چیز روشنبه تدریج در 

العاده درخشان رسیدم. ناگهان تمام زندگیم از فضای بسیار پهناور و سفید و فوق

تولد تا لحظه تصادف جلوی من با سرعت شروع به نمایش درآمد. من که به پهنه 

نیم نگاهی به بدن روحی خود  درخشان پیش رویم خیره مانده بودم،سفید و 

انداختم و متوجه شدم که مرزهای نیمه شفافی که در اطراف من بود از بین رفته 

و دیگر هیچ بدن و فرمی ندارم. من پیش خود متعجب شدم، چگونه چنین چیزی 

شوند؟ آیا من و احساس هویت من از کجا منشعب میممکن است؟ پس افکار 

 ید هستم؟اکنون جزئی از این زمینه سف

و به تدریج بزرگتر  آید میکره درخشان طالیی به سمت من  ناگهان دیدم که یک

. هنگامی که این کره به نزدیکی من رسید به یک موجود آدم گونه و شودمی

بسیار زیبا از جنس نور تبدیل شد و در جلوی من در هوا شناور ماند. موها، 

الیی بوده و مانند یک میدان صورت و ردای زیبایی که او به تن داشت همه ط



226 

 

الکتریکی گویی در جریان بودند. او انرژیی بود که فرم یک انسان را گرفته بود و 

گرفت. گویی این پهنه ام پهنه سفید پیش روی من نیز شکلبا فرم گرفتن او تم

زنده بود و من جزئی از آن بودم. موجودات و اشکال دیگری نیز در پشت سر او 

هایی که مانند کریستال بودند جلوی من پدیدار شدند و ختماند، ساگرفتنشکل

های و درخشندگی هارنگها و اشکال و ا پر از موجودات مختلف با اندازهآنج

متفاوت و پر از رفت و آمد و فعالیت شد. بعضی از این موجودات بال داشتند و 

ای گاز هحبابک گوی نورانی بودند و مانند برخی نداشتند. بعضی تنها مانند ی

جهیدند. تمام احساسات درون من با ایین اطراف میدر یک نوشابه به باال و پ

 برابر به قلیان درآمده بودند. 64شدت 

به محض اینکه فکر کردم سؤالی بپرسم، وجود نورانی جلوی من شروع به 

یلی نرم و نه خشن، بلکه مانند صحبت کرد. صدای او نه مؤنث و نه مذکر، نه خ

موجود عظیم نورانی در کنار . دو دسرایی یک گروه و بسیار کامل و فراگیر بو هم

نور به من گفت: اینها  دهای بسیار درخشانی به تن داشتند. وجونلاو بودند که ش

 هاراهئیل اائیل تو را انتخاب کرده و جبرئیل هستند. او گفت: میکاائیل و جبرمیک

کره نورانی را دیدم که در حال بازی و  را به تو خواهد آموخت. در آنجا من پنج

حرکت در آن اطراف بودند. آنها همگی از زمینه پشت سر وجود نورانی ظاهر 

از آنها  یهای متفاوت و یکتای آنها به رنگ صورتی با شدتارشده بودند. چه

آبی رنگ بود. نور به من گفت: آنها از تو هستند، که همه از من هستند ولی آنها 

ا خواهند مراقبت خواهی کرد. آنها از هم جد خواهند آمد و تو از آنها به سوی تو
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خواهند گشت. من در زمان این ، دوباره پیش هم بازشد ولی در زمان برگشت

وییز بعدها ازدواج ای نداشتم )لو ازدواج نکرده بودم و بچه ساله بودم 26اتفاق 

 بچه شد، چهار دختر و یک پسر(. 6کرده و دارای 

را بفهمم، یک صفحه دوار  هامعنای این حرف کردممیدر حالی که من سعی 

شد که  کریستال بسیار زیبا و درخشنده، مانند یک بشقاب، در جلوی من ظاهر

کمان در آن منعکس بود. ناگهان این صفحه شکسته شده نگینی متفاوت رهارنگ

زیبا بود. ولی به  ذره درخشنده و ف پخش شدند و هراان ذرات آن به اطرو هزار

تدریج ذرات به سوی هم بازآمده و به شکل اولیه و واحد بازگشتند. وجود نور 

داد که چگونه ما همه ذرات یک وجود واحدیم و من نیز یکی از نشان می به من

برگشت را خواهی های زمان هستم. نور به من گفت که تو نشانیاین هزاران ذره 

به هر صفحه د و با نگاه کردن گرفتنشکلمن هایی جلوی دید. ناگهان صفحه

ند. اینها تنها نگاهی شد میو وارد ضمیر من آمدند تصاویری در آن به وجود می

 کردممید. من احساس نشدمیسریع و اجمالی نبودند، بلکه بسیار واقعی حس 

 بودم.ها و اتفاقات شده از هر یک از این صحنه که خود جزئی

 کشتند.مردان دیگری را در لباس نظامی میمردانی را دیدم در لباس نظامی که 

ه لباس شخصی به تن داشتند را برخی از آنها آمریکایی بودند. تعداد کثیری ک

بودند. مانند این بود نظامی دیگر نیز در حال کشتن تعداد کثیری غیردیدم که آنها 

د را درو کرده و از که همنوعان خو کردممیبازی نگاه های اسبابکه به آدمک

ها، مذاهب و نژادهای مختلف و با ابزارهای متفاوت داشتند. از ملیتسر راه برمی
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تمام این  از آنجا خارج شوم زیرا احساس دردِ مخواستمیها سال. من و طی ده

. من از نور پرسیدم که چرا و تا کی؟ او گفت: بشر کردممیمردم را خود حس 

بشر گردد. صحنه بعدی که  بخشخواهد بود، تا روزی که دعا نجاتشر دشمن ب

دادند. ی مختلف زمین رخ میهاقسمتها و هایی بود که در قارهدیدم از سیل

ها اثناء آنها یافتم، قدرت این سیل ها و درباره من خود را جزئی از این صحنهدو

های بسیار زیاد، داد. جانآزار می و بوی مردگان مشامم را کردممیحس را 

ند. شدمیکه توسط سیل نابود  دیدممیها را ها و غالت کشاورزی و دامزمین

 که در نقاط مختلف زمین در حال فوران بودند. ابتدا یکی دیدممیها را آتشفشان

ها و مردم شهرها و دهکده ،های داغ و روانو بعد دیگری و سپس دیگری. گدازه

    و چیز زیادی از  کردممینگاه  هاند. من به خرابهکردمیها را مدفون و دام

 هایی بود کهایی که دیدم از زلزلههآخرین صحنه. دیدمنمیه قبالً آنجا بود آنچ

ند. یک زلزله بسیار شدید را در کرد مییی از هر قاره زمین را تخریب هاقسمت

دوباره من به سمت  افتادند.تر آنها در اروپا و شرق اتفاق میآمریکا دیدم ولی بیش

وجود نور رو کردم و او به من گفت: زمانی خواهد رسید که تمامی این اتفاقات 

با هم و شدیدتر از آنچه تو دیدی اتفاق خواهد افتاد و آن زمانی است که بشریت 

گردان خواهند شد و یده است. او گفت: آنها از من رویبه اوج گناهان خود رس

 خود را خدا خواهند دانست.

ای از تمام که با او بروم و من خود را پاره در اینجا میکائیل به من اشاره کرد

 ها کهکشان مانند آندها ستاره و سیاره، میلیارد، میلیارکردممیهستی احساس 
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ای از مبدأ  الیه درجه و بُعد، من به هزاران جزء تقسیم شد. هردر مقابل  صفحه

سیاره در  هامیلیونها گوی نورانی به که میلیون دیدممیانتهاست. من که خود بی

رود و آن را زنبوری که از گلی به گل دیگر می پیش روی من وارد شدند مانند

. میکائیل من را جلوتر برد و دیدم که بسیاری از این سیارات دارای کندمیبارور 

نفر  هاونمیلیحیات هستند. باالخره من به نزدیکی زمین بازگشتم. ناگهان تصویر 

که از تخریب قسمت بزرگی از شهر نیویورک در حال گریستن بودند به ذهن من 

ی را دیدم که قسمتی از زمین را تخریب کرد ولی بعد از قدرت پرآمد. زلزلۀ بسیار 

و تمیزتر و زیباتر گرفت که نوتر در نهایت زمینی شکلپایان این اتفاقات دیدم که 

رسیدند، با اینکه تر میتر و راضینظر خوشحالزمین به بود. مردم روی این 

ها به هم ها و قبیلهنمود. به تدریج گروهگی آنها در آغاز به نسبت بدوی میزند

دادند. آنچه که قلب من را به شعف درآورد ها را تشکیل میملتپیوستند و می

 این بود که جنگ و دشمنی از میان رفته و باالخره صلح و آرامش واقعی در

 زمین حکمفرما شده بود.

گوی نورانی هنوز هم در آنجا بودند. من  6من دوباره به نزد وجود نور بازگشتم. 

و باید بازگردم و به  توانمنمیآنجا بمانم ولی به من گفته شد که  مخواستمی

درونتان که با خود کسانی که بعد از من خواهند آمد بگویم که بدانید اگر عشق 

را به دیگران بدهید، خالق شما مشتاقانه منتظر بازگشت شما  دایبه دنیا آورده

خواهد بود. او به من گفت که اگر سؤالی از ضمیر و روح داشتم، کافی است که 

  به درون خود بنگرم که جواب خود را آنجا خواهم یافت.
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 تجربه فرانزیسکا

را به یاد     امآمدهساله بودم به مادرم گفته بودم که روزی که به زمین  2وقتی 

آن را به خوبی به یاد بیاورم: من  توانممی امشده. البته هنوز هم که بالغ آورممی

ه در حال سانتیمتر بودم. خورشید تاز 6یک گوی درخشان نورانی به قطر تقریباً 

 بارید. من به روی زمین آمده و زیر یک تیر چراغطلوع کردن بود و برف می

رف خیره شدم که در حالی که پایین های بال و دانهبرق متوقف شده و به با

وقتی که دوباره در تاریکی ناپدید ، تا تابیدمیآنها ر چراغ بر نو ندآمدمی

درجه تمام اطرافم را ببینم.  114با دید  توانستم میبا اینکه در حقیقت  ند،شدمی

من برای مدت زیادی مسحور این صحنه زیبا بودم. سپس به سمت خانه والدینم 

حرکت کردم. من وارد اتاق خوابشان که پنجره آن باز بود شدم. مادرم کنار پدرم 

خوابیده بود. سپس از درون دهان مادرم وارد او و سپس وارد بدن خودم شدم و 

 او گشتم.فرزند 

درمانی تجویز شد. تال به سرطان شدم و برای من شیمیسالگی مب 1.6من در سن 

فرسایی بود. بدنم در اثر مصرف داروهای دوران برای من خیلی دوران طاقت نآ

. برای انجام کردممیمختلف بسیار ضعیف شده و مانند سرب احساس سنگینی 

آن کار را با  توانم میکه چطور  کردم میهر کار کوچکی مدت زیادی به این فکر 

 حداقل حرکت و انرژی انجام دهم.

مدت کوتاهی بعد از اینکه در بدن من غده سرطانی پیدا شد، آندریاس درگذشت. 

آندریاس عموی سببی ما بود و ما مستقیماً با هم فامیل نبودیم. من فقط یکی دو 
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خوش برخورد و بذله گو بار او را دیده بودم ولی با این حال احساس کردم که او 

است. مدت زیادی از مرگ آندریاس نگذشته بود که یک شب ناگهان بیدار شدم 

گیج و دارم که در ابتدا کمی و دیدم که در یک مرغزار پر از گل هستم. به یاد 

ولی ناگهان آندریاس م نیستم. رختخوابکه چرا در  فهمیدم میزده بودم و نتعجب

را آنجا دیدم که از پهنه آسمان به سمت من آمد در حالی که لباسی ردا مانند به 

سبک یونانیان قدیم پوشیده بود. احساس کردم که از سوی او مهر و محبت 

ریش خیلی کوتاهی داشت و زیباتر به نظر زیادی به درون من سرازیر شد. او 

و به من لبخندی زد. من از جای خود  س نزدیک من آمدها. آندریرسیدمی

 بگویم. خیرمقدمبرخاستم و دستانم را برایش باز کردم تا به او 

یک چشمه ما با یکدیگر در آن مرغزار بسیار زیبا قدم زدیم. جایی کمی دورتر 

. آن طرف چشمه یک جنگل کرد میپیچیده و عبور  هاچمنزالل و زیبا از میان 

بود. من درک کردم که این چشمه مرز بهشت است. قدم زدن در اینجا برایم 

راحت و بدون تالش بود، برخالف زمین که به خاطر بیماریم در آن هر کاری را 

ه مریض نبودم، بلکه یک بچ. در اینجا من دیگر یک دختردادممیبا مشقت انجام 

اس و باهوش و زیبا و سالم بودم. من به خصوص زن بالغ و هم سن و سال آندری

شیوه ارتباط و مکالمه با آندریاس را خیلی دوست داشتم. کافی بود که به 

ور من دقیقاً چیست. او تمام فهمید که منظموضوعی فکر کنم و بالفاصله او می

ن را در من فهمید و حتی احساسات مربوط به آیها و ابعاد آن فکر را مجنبه

. در شد میو در هر مورد جواب من بالفاصله و بدون تأخیر داده  کردمیحس 
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ممکن بود. ما بر روی چمن روبروی یکدیگر آنجا پنهان کاری و دروغ غیر

بود که سؤالی بپرسم تا نشستیم و در مورد چیزهای مختلف صحبت کردیم. کافی 

بار یک  های آن را به طور کامل دریافت کنم. به یاد دارم که یکتمام جواب

سؤال مشکل ریاضی پرسیدم و نه تنها جواب آن را دریافت کردم، بلکه کامالً 

به هم مربوط است. دست آمده و چطور همه چیز ه فهمیدم که این جواب چطور ب

تی درباره ساختارهای قدرت و آور بود. به خاطر دارم که ما حاین برایم شگفت

 میانه هم با هم حرف زدیم. خاورهای نظام

دم. او گفت که عد از مدتی او از جا برخواسته و گفت که وقت آن شده که بازگرب

هایی که اینجا کردیم را فراموش کنی! وقتی که دوباره به اینجا باید تمام صحبت

اد بیاوری. من گفتم: ولی دلم بازگردی، اجازه خواهی داشت که همه چیز را به ی

بچه تبدیل شدم. او به همان دختر را فراموش کنم و منخواهد که همه چیز نمی

ای و با من صحبت که به یاد بیاوری که اینجا بودهگفت: تو اجازه خواهی داشت 

 ای. من هم گفتم متشکرم.کرده

یبا، م بازگردم. در آن گلزار زرختخوابنداشتم که به دنیای فیزیکی و ت من دوس

م. بدنم سبک طوری بود که من روی زمین آرزوی آن را داشتهمه چیز همان 

با افکارم مکالمه کنم، همه چیز ساده و منطقی  توانستممیبود، به جای کلمات 

بود به طوری که امکان اشتباه وجود نداشت و احساس عشق بسیار قوی بود به 

گشتم. من از ت آن را حس کنم. ولی باید بازمیبرای ابدی مخواستمیطوری که 

ای وجود ف و برنامهبمانم؟ او گفت که هد همین جا توانمنمیاو پرسیدم که چرا 
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است که من خود این  دارد که تو در آن نقش مهمی داری. ولی حقیقت این

به یاد بیاورم که برنامه  توانمنمیدانستم. ولی تا امروز در دنیا هنوز واقعیت را می

 چیست.  مو مأموریت

بمانم و پرسیدم   من دوباره به آندریاس گفتم که خیلی دوست دارم که در آنجا

م زودتر از موعد به اینجا بازگردم؟ راهی وجود دارد که بتوانکه آیا احتماالً 

اد که خود تصمیم بگیرم. آندریاس قول داد که در نهایت به من اجازه خواهد د

دانستم که این کارش زیرکانه است، او فقط وقتی به من اجازه خواهد داد البته می

کامالً برایم روشن باشد که باید در دنیا بمانم. با این  که خود تصمیم بگیرم که

 داد.ل، این حرف او به من دلگرمی میحا

رفتم و با آندریاس مالقات و نی به طور مرتب به این مرغزار میمن مدت طوال

. این در ابتدا به طور خیلی مکرر ولی با افزایش سن من به تدریج کردممیگفتگو 

ساله بودم به مادرم گفتم که من  7اد. یک بار وقتی کمتر و کمتر اتفاق افت

ولی متأسفانه اجازه نداشتم که آنجا بمانم  ام کردهآندریاس را در بهشت مالقات 

زده بود ا را به انجام رسانم. مادرم تعجبزیرا وظایفی در دنیا دارم که باید آنه

چرا. مادرم پیشنهاد کرد که دفعه دیگر که  فهمیدم میولی من که یک کودک بودم ن

آندریاس را دیدم از او بپرسم که وظیفه و مأموریت من بر روی زمین چیست؟ 

من توضیح دادم که اجازه ندارم چنین سؤالی را از آندریاس بپرسم. او پرسید 

تصمیم گرفتم دفعه بعد  دانستمنمیچرا اجازه نداری؟ من که درست علت آن را 

 از او سؤال کنم. بینم میاس را که آندری
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یاس را مالقات کردم. مثل همیشه من رخرین بار آندساله بودم که برای آ 7من 

در میان آن گلزار بسیار زیبا از خواب بیدار شدم. عشق تمام و کمال و نور 

هایمان و زیبایی همه جا را فرا گرفته بود. مانند همیشه بعد از تمام شدن صحبت

به بدنم موقع آن بود که همه چیز را فراموش کنم. من از او  قبل از بازگشت

ف به پرسیدم که وظیفه و مأموریت من در دنیا چیست؟ او با نگاهی بسیار متأس

پرسیدی! دانستی که نباید این سؤال را میمن نگریست و گفت: تو خوب می

توانست به  توانیم اینجا یکدیگر را مالقات کنیم. یعنی دیگر نخواهمدیگر ما نمی

ن آن را هم این مکان زیبا بیایم؟ به خاطر این سؤال احمقانه که حتی قصد پرسید

امید و درمانده شده و تصمیم گرفتم که هر طور شده همانجا واقعاً نداشتم؟ من نا

ای که آنجا بود بپرم. من به سوی چشمه م. کافی بود که به طرف دیگر چشمهبمان

نند یک جدار االستیک و نامرئی جلوی من را گرفت دویده و پریدم ولی مانعی ما

پذیر و نرم بود و در ین مانع انعطافو نگذاشت که به طرف دیگر چشمه برسم. ا

 درخشید و من را به عقب هل داد.ی طالیی و نارنجی رنگ به نرمی مینور

بعد از بازگشتم مدت زیادی را صرف این خواهش و آرزو کردم که بتوانم به این 

بازگردم. به این مرغزار که در آن همه چیز راحت است، جایی که در آن  مکان

آن به مراتب باالتر از زمین  ها را دارم و عشق و محبت دره سؤالجواب هم

که در مقایسه با این مکان، زندگی روی زمین چیزی جز  کردم میاست. احساس 

زهایی که آنجا اهم یکی از چیاذیت و فالکت مطلق نیست. حتی تصور اینکه بخو

ام را روی زمین برای کسی شرح دهم و دشواری در توصیف آن، لرزه به دیده
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اندازد. زیرا اوالً که کلمات مناسبی برای آن وجود ندارند. دوماً که اگر اندامم می

که خود  کندمیهم کلمات مناسبی بیابم شخص شنونده آن چیزی را برداشت 

ص مخاطب نیز در اتاق سنگینی هستند و شخ. کلمات مانند سرب خواهدمی

بین  تواندنمیهای خود محصور است و ها و قضاوتبرداشت کوچکِ افکارِ

زند تمایز قائل شود. این خود و سخنان کسی که با او حرف میصدای افکار 

 دنیای فیزیکی ماست. 

ماً در دائ توانمنمیمن باالخره به این نتیجه رسیدم که اگر بخواهم زندگی کنم 

 تر شدم.کمی راحت ،آرزوی بازگشت به آن مکان باشم. بعد از این تصمیم
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 تجربه نیکول

در یک  هردوچند سال پیش من دوستی داشتم که همکار من نیز بود و ما 

مدرسه معلم بودیم. او حامله بود و از من خواست که هنگام وضع حملش در 

بیمارستان به عنوان همراه او بروم زیرا شوهر نداشت و یک مادر تنها بود. برای 

اینکه من من باعث خوشحالی بود که از من چنین چیزی را خواسته است زیرا با 

ری را با چشمان خودم و از گاه زایمان کس دیگخودم یک مادر هستم، هیچ

نزدیک ندیده بودم. این فرصتی بود که این پدیده جالب را بدون تحمل درد آن 

و را مایکل گذاشت و مشاهده نمایم. دوست من یک پسر به دنیا آورد که اسم ا

من پسر تو را قبل گفتم که ه شوخی به او میای بود. من بالعادهر تجربه فوقچقد

 !اماز خود تو دیده

متأسفانه دوستم چند ماه بعد از وضع حملش به طور ناگهانی درگذشت. بعد از 

مرگ دوستم، پدر و مادر او از پسرش نگهداری کردند. اکنون که چند سال از آن 

ر که من د آیدمیای ایکل بزرگتر شده و به همان مدرسهاتفاقات گذشته است، م

مایکل اکنون به کالس چهارم  د.نجا معلم بودهم و مادرش نیز در آآن درس می

. من هیچگاه به او شود میرود و هر روز با دیدن او غم مادرش در دلم زنده می

دانش آموزان دیگر  خواهممیزیرا ن ام بودهکه من در هنگام تولدش آنجا  ام گفتهن

که خاطره و غم  مخواستمیگذارم و ضمناً نه فرق میفکر کنند من بین او و بقی

مادرش را برایش دوباره زنده کنم. شاید هم پدر و مادربزرگش به او این را گفته 

که من و مادرش با هم دوستان نزدیکی بودیم.  داندمی. ولی او دانمنمیباشند، 
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ین مدرسه درس که مادرش نیز در هم داندمیالبته برای او تعجبی هم ندارد زیرا 

 ،گذرد. هفته پیشال و نیم از تولد او و مرگ مادرش میس 9اکنون حدود  داد.می

ترین خود هر کسی اولین و قدیمی الس خواستم که برای تکلیف انشاءاز ک

درباره آموزان اد بیاورد را بنویسد. بیشتر دانشتواند به یای که میخاطره

ساله بودند نوشتند.  0یا  1خاطرات خود از مهد کودک یا آمادگی یا وقتی که 

ش همه آورد که قبل از تولدباال آورد و گفت که او به یاد میمایکل دستش را 

آورد. او ن در شکم مادرش را نیز به یاد میدیده و بودچیز را از باال و آسمان می

تظر بود که متولد شود و وقتی من با ماشین گفت که در حالی که نامرئی بود من

و به یک موسیقی گوش  کردممیخاکستری رنگم به سمت بیمارستان رانندگی 

ه است. این خیلی عجیب است زیرا من در واقع در کرد میاو من را دنبال  دادممی

آن زمان یک ماشین خاکستری رنگ داشتم که با آن به بیمارستان رفتم و در راه 

ام، یعنی  سال است که آن ماشین را فروخته 7! ولی من کردممیبه موزیک گوش 

ی او قلب من به شدت شروع به هاحرفساله بود! با شنیدن  2وقتی مایکل فقط 

 ؟ حتی پدربزرگ و مادربزرگ او ماشین من راداندمیش نمود. او از کجا طپ

دانست وقتی که او دانست. حتی اگر هم میندیده بودند و حتی مادرش هم نمی

توانست به او گفته باشد؟ و من مطمئناً به چطور می ماهه بود. 1درگذشت مایکل 

 .کردممیاو نگفته بودم که در راه به موزیک گوش 

مایکل گفت که به یاد دارد که من در راه در یک پمپ بنزین توقف کردم و از 

فروشنده پمپ بنزین مسیر بیمارستان را پرسیدم. او گفت که آرزو داشته که من 
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صدای کردم میمادرش باشم زیرا وقتی من در پمپ بنزین با آن فروشنده صحبت 

رستان کمی گم شده بودم و من را دوست داشت. این حقیقت دارد! من در راه بیما

در یک پمپ بنزین توقف کردم تا آدرس را بپرسم. مایکل ادامه داد که به یاد 

سازی بسته بود و من طر ساختمانپارکینگ بیمارستان به خادارد که بیشتر 

م. اکنون دیگر پارک کرده و به سمت بیمارستان بدوبور شدم که در یک گوشه مج

ده بود و تمام کالس هم به زده و دهانم باز ماناز تعجب در جای خودم خشکم 

شده بودند. من هیچگاه به مایکل یا کس دیگری در کالس نگفته بودم  من خیره

 که سر تولد مایکل بودم.

سپس مایکل چیزی باور نکردنی به من گفت. او گفت که وقتی مادرش در 

مادر د که من بیمارستان در حال وضع حمل بود، او با اصرار از خدا خواسته بو

و او از  اش مدت زیادی زنده نخواهد بوددر واقعیدانست که مااو بشوم زیرا می

ترسید. ظاهراً در جواب به او گفته شده بود که او تنها ماندن روی زمین می

اش داشته باشد ولی همه چیز درست خواهد من را به عنوان مادر واقعی تواندنمی

 او و دور و بر او خواهم بود. بود و به هر شکل من در زندگی

او دیده بود که من در راهروی بیمارستان از سالن زایمان به اتاق انتظار رفتم که 

از تلفن عمومی یک تلفن بزنم و آنجا یک پلیور که در اتاق انتظار جا مانده بود 

     را برداشته و پوشیدم. این هم حقیقت دارد، موبایل من در بیمارستان آنتن 

داد و من مجبور شدم از تلفن عمومی بیمارستان استفاده کنم. اکنون دیگر نمی

موهای گردن من سیخ شده بودند. برای من باعث شرمساری است ولی باید اقرار 
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    کنم که آنجا سردم شده بود و یک پلیور گرم در اتاق انتظار دیدم که به نظر 

به تن کردم. من هرگز  ن را جا گذاشته است و من هم آن راصاحبش آآمد می

رده بودم ولی اینجا بیمارستان کوچکی بود و هیچ ن کاری در زندگی نکچنی

مریض یا همراه دیگری در بخش زایمان نبود و من هم مدتی منتظر ماندم تا ببینم 

ولی کسی نیامد. من از این کار احساس خجالت و  ،گرددمیکه آیا صاحب آن بر

شواهد بزرگ راست گویی مایکل بگویم زیرا یکی از ولی باید آن را کنم میگناه 

مایکل در خاتمه اضافه کرد که آخرین خاطره او قبل از به دنیا آمدن،  است.

دقیقه  14تماشای من در حال تلفن زدن و پوشیدن آن پلیور است. مایکل حدود 

بعداً من به طور خصوصی با  بعد از اینکه من آن تلفن را زدم متولد شده بود.

تو از    یکل صحبت کردم و به او گفتم که بله، من سر به دنیا آمدن تو بودم.ما

ساده است، کافی است که به اولین  :دانی؟ او گفتکجا تمام این چیزها را می

؟ و آورممیخاطراتش فکر کند. او از من پرسید که چطور من تولدم را به یاد ن

ان اینکه مادر من ندارد. نگرادامه داد نگران نباش، زندگی من مشکل خاصی 

ی من این را با کمال صداقت بازگو ست ولا نکردنیدانم باورنیستی نباش. می

کردم و فکر کنم شاهدی است که باید دنیای دیگری وجود داشته باشد. پیش 

مادرش به طریقی اینها را به او گفته باشد ولی آخر  حخودم فکر کردم شاید رو

 دانست!زها را نمیونه؟ حتی او هم این چیچگ
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 تجربه محمد زمانی

برایم رخ داد و من در آن  6166سال دارم. این اتفاق در سال  16من اکنون 

آن  ما شهر اصفهان بود ولی من درسال داشتم. محل زندگی خانواده  21موقع 

 2ساکن بودم. من صبح خیلی زود ساعت  وقت به خاطر شغلم در شهر مشهد

صبح از مشهد به سمت اصفهان به راه افتادم. جاده مشهد به اصفهان در آن روزها 

به خوبی اکنون نبود و یک بانده بود. در جایی از راه نزدیک به قوچان بودم که 

ناگهان متوجه شدم که یک جیپ لندرور از روبرو در باند من آمده و با سرعت به 

. من سعی کردم که ماشین را به سمت راست کشیده و از برخورد آید میمن  طرف

تالشم باالخره با او تصادف  رغمعلیآمیز نبود و ولی موفقیت با او اجتناب کنم

تر از اطراف بود به علق خورد و از جاده که کمی مرتفعکردم. ماشین من چند م

چند دقیقه یک اتوبوس که از پایین افتاد. من جراحات زیادی برداشتم. بعد از 

بیمارستان  صحنه تصادف را دیده و ایستاد. من را باالخره به شدمیآنجا رد 

ن بود بردند. در آنجا من به اتاق عمل برده شدم و کوچکی که در شهر قوچا

دکترها و کادر بیمارستان مشغول کار روی بدن من شدند. بدن من شکستگی و 

بسیاری داشتم. وقتی روی تخت بودم افکار  جراحات عمیقی داشت و من درد

. نگران این بودم که حاال ممکن است سِمَت من را به کرد میزیادی از ذهنم عبور 

کاش نصیحت یکی از دوستانم که من ری بدهند. به این فکر کردم که ایکس دیگ

کرده بودم. از دست او خیلی نکرده بود را گوش  را به انتخاب این شغل تشویق

و به خاطر کنم  میزندگی  ام خانوادهخشمگین بودم و او را به خاطر اینکه دور از 
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. من از دست همه چیز و همه کس عصبانی بودم و فکر دیدم میتصادفم مقصر 

در دنیا هیچ چیز سر جای خودش نیست و ذهنم پر از گله و شکایت  کردممی

ش نکردند و به حالت کما نیز فرو نرفتم و نخوابیدم. وبیه بود. در بیمارستان من را

سال داشت و  22ه شاید حدود یکی از پرستارها زن جوانی بود ک به یاد دارم که

که  کردممیو من با خودم فکر  رسیدمیتجربه بود. او به نظرم زیبا کار و کمتازه

با او صحبت کرده و دوست شوم. ولی بعد  توانستممیکاش حالم خوب بود و ای

از مدتی دوباره دردهای بدنم حواس من را از این افکارم پرت کردند و توجه من 

 .کرد میمتعددی که داشتم تغییر  مرتب بین دردها و جراحات و افکار

ناگهان برای من همه چیز تغییر پیدا کرد. احساس بسیار خوبی بر من غلبه کرد و 

که  کردممیقبل، اکنون احساس پیدا کردم. برعکس چند دقیقه آرامش زیادی 

همه چیز در جهان صحیح و سر جای خودش است و آن گونه است که باید 

کردم مییا در مورد هر موضوعی که فکر  کردممیباشد. به هر شیئی که نگاه 

و همه چیز را راجع به آن  شدمیاطالعات بسیار زیادی در مورد آن به من الهام 

که آن پدیده یا شیئ همان  فهمیدممیو  کردممیپدیده یا شیئ به خوبی درک 

 طور است که باید باشد.

من به آن پرستار زیبا نگاه کردم و متوجه شدم که او نسبت به قبل برایم کمی 

 م وجود او محاط هستمکه گویی به تما کردممیرسد. احساس به نظر میمتفاوت 

حضور دارم. اکنون وقتی به او  در تمام بیمارستان کردممیو در حقیقت حس 

ببینم و درک کنم. دیدم  توانستممینگریستم تمام افکار و احساسات او را نیز می
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سوخت و که او نگرانی زیادی درباره حال من داشت و دلش خیلی برایم می

که حیف از این جوان رشید که در حال  کردمیمحزون بود و پیش خودش فکر 

 تلف شدن است. من سعی کردم که به او دلداری بدهم و به او گفتم که برعکس

حال من خیلی خوب است و در حقیقت هیچ وقت در زندگی این قدر حالم 

که او  دیدممیخوب نبوده است و نیازی نیست که نگران باشد. ولی با تعجب 

و  کندنمیو حتی به سمت من نگاه هم  کندنمیی من هاحرفهیچ توجهی به 

برعکس به نقطه خاصی خیره شده است. من سعی کردم جهت نگاه او را دنبال 

نگرد که روی تخت م دوخته است. دیدم او به بدنی میکنم تا ببینم به کجا چش

خوردم. این شخص به من شباهت و وقتی که بدن را دیدم جا  بیمارستان است

 کردم چطور چنین چیزی ممکن است؟ آیاای داشت. پیش خودم فکر کنندهخیره

دارم که از آن خبر نداشته و اکنون در بیمارستان است؟ من من برادر دوقلویی 

سعی کردم به شانه آن پرستار دست بزنم تا توجه او را به خودم جلب کنم ولی 

وقتی به در کمال تعجب دستم از شانه او رد شد و هیچ مقاومتی حس نکردم. 

دستم و به بقیه بدنم نگاه کردم دیدم بدنم حالتی بلوری و شفاف دارد و نورانی 

 است.

زده و شگفتآمد میو طوری که همه چیز به نظر  دیدممیمن از چیزهایی که 

گیج شده بودم. از ذهنم خطور کرد که نکند من مرده باشم و به یاد مادرم افتادم 

خواهد شد و ناگهان خود را در منزلمان در که چقدر از مرگ من ناراحت 

چطور آن  دانمنمیتاد که اصفهان و نزد مادرم یافتم. این به طور عجیبی اتفاق اف
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دهم. گویی وجود من به دو نیمه تقسیم شده بود که هر نیمه کامل بود  را توضیح

 هردوپیش مادرم. من در  یو من بودم. یکی در بیمارستان حضور داشت و یک

مکان خبر داشتم. من خواستم  هردومکان حضور کامل داشتم و از تمام اتفاقات 

مادرم را غافلگیر کرده و خوشحال کنم و به همین خاطر او را از پشت بغل کردم. 

ی من بدون هیچ مقاومتی در او فرو رفتند. من تعجب کردم و سعی هادستولی 

  کرد.کردم با او حرف بزنم ولی او نیز توجهی به من ن

من به یاد یکی از معلمان سابقم افتادم و بالفاصله نزد او بودم. به هر کس که 

و مالی آن شخص  افکار و احوال و حتی وضع معیشتی توانستممی کردممینگاه 

های او را درک کنم. مثالً به یاد دارم که معلمم در ها و نگرانیرا بفهمم و استرس

پسر او را نیز  توانستممیو من در همان حال  کردمیآن موقع درباره پسرش فکر 

یک اوند دیگر نیز فکر کردم و نزد یکببینم. من در مورد چند دوست و خویش

دید و کردم ولی گویی هیچ کسی من را نمیآنها رفته و سعی در ارتباط با آنها 

 به طور توانمنمیای ندارد و فایده مشنید. متوجه شدم که تالشصدای من را نمی

 م.نعادی با کسی ارتباط برقرار ک

مل داشتم و شاهد در طول تمام این وقایع من هنوز در بیمارستان هم حضور کا

اتفاقات آنجا هم بودم. دیدم که در بیمارستان دکترها من را متوفی اعالم همه 

کردند و یک برگه را مهر و امضا کردند و در پرونده من گذاشتند که نوشته بود: 

آمیز نبود. مرگ یدریاز دوبل انجام شد ولی موفقیتنشد. آزمایش م مریض احیاء

د بلنملحفه کشیدند و آن را از روی تخت قطعی اعالم شد. روی بدن من یک 
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دار گذاشتند و به اتاقی که در آن کرده و به روی یک تخت دیگر چرخ

 12داشتند بردند. طبق گزارش پزشکی من رگذشتگان را به طور موقت نگاه مید

دقیقه چیزهای بسیاری را دیدم و  12دقیقه بعد دوباره زنده شدم ولی در این 

 تجربه کردم.

ام از یک تونل عبور کردم و با سرعت به سمت نوری ن در جایی از تجربهم

ام بود زیرا ای از تجربهدقیقاً در چه نقطه دانمنمیدرخشان حرکت کردم ولی 

رفتم  دلنشینه بود. من به مکانی نورانی و زمان برایم معنای خود را از دست داد

که احساس کردم خانه و وطن حقیقی من است و من به طور کامل به آنجا تعلق 

ای دور افتاده و ناسازگار نیا مانند تبعید یک نفر به جزیرهزندگی من در ددارم و 

است. در این مکان گذشته و آینده و دور و نزدیک و تاریک و روشن معنایی 

ت و خاصیت خود را از دست داده بود. همه چیز عالی و در حد کمال به نداش

که بعضی نور و امکان  دیدممی. ارواح دیگری نیز آنجا بودند و رسیدمینظر 

 بیشتر و بعضی نور و امکان کمتری نسبت به من دارند. ولی من نسبت به آنانی 

. مکرد میبطه نای احساس غذرهرسیدند تر به نظر میتر و نورانیکه از من پیشرفته

کامالً برایم روشن بود که آنها ظرفیت و رشد خود و من ظرفیت و رشد خود را 

 دارم و هر کدام از ما در جا و موقعیتی هستیم که باید باشیم.

هنگامی که من نزد مادرم و بقیه دوستان و اقوام رفتم احساس گنگی داشتم که 

قدر حواس من به  کند. ولی اینا همراهی میوجودی دائماً و مانند سایه من ر

افکار خودم بودم که در ببینمشان معطوف بود و  مخواستمیسمت کسانی که 
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توجهی به او نکرده بودم. ولی باالخره به او توجه کردم و احساس کردم که او 

وجودی بسیار نورانی و ارزشمند و مقدس است که همیشه و در تمام لحظات 

بوده است. پیش خود فکر کردم آیا او امام زمان یا پیامبر  زندگی همراه من

باشد. او آنچنان التر از امام زمان یا پیامبر میاست؟ فکری از من گذشت که او با

بود که بالفاصله با تمام وجود مجذوب او شدم و  دلنشینجذاب و زیبا و 

 احساس کردم که او نیز به طور کامل و عمیقی من را دوست دارد.

میرد یک راهنما دارد. فقط بعضی از ارواح درک کردم که هر کسی که می من

شوند. به عنوان که هیچ وقت متوجه این راهنما نمیچنان در دنیای خود غرقند 

که سالیان زیادی بود که مرده بودند ولی هنوز نگران  دیدممیمثال افرادی را 

اند و متوجه نبودند که مرده یا بودنداموال خود یا مسند خود یا چیز دیگری از دن

وابستگی  هرگونهبود. فهمیدم که و روح آنها هنوز در دنیا و روی زمین اسیر 

روح ما را حتی بعد از مرگ اسیر خود نگاه دارد و از  تواندمیدنیایی شدید 

صعود آن جلوگیری کند. افرادی را دیدم که خودکشی کرده بودند و شرایط آنها 

بردند و امکان ارتباط با کسی را آنها کامالً در اسارت به سر می. از همه بدتر بود

نداشتند. گاهی ارواح آنان برای سالیان دراز عزیزان و نزدیکانشان در دنیا را که 

ند و سعی کردمییب وار تعقبه زیادی دیده بودند سایهدر اثر خودکشی آنها ضر

ای نداشت و فایده شش از آنها داشتند ولی هیچخواهی و طلب بخدر معذرت

داد و توجه می. تمام اینها را راهنمای من به من نشان شدمیصدای آنها شنیده ن

های دیگری . سپس او توجه من را به صحنهکردمیمن را به افراد مختلف جلب 
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های گرفتند. اینها صحنهکه مانند یک فیلم جلوی من شکل میمعطوف کرد 

ی را دیدم که من نشان داده شدند. من زن جوانه زندگی من بودند که از ابتدا ب

باردار بود و خودم را دیدم که به صورت امواجی وارد بدن او شدم. این مادرم 

من در تمام جهان هستم ولی به نوعی  کردممیاحساس بود که با من حامله بود. 

. احساس من اتصال بود، اینکه قسمتی از من متمرکز شده و وارد بدن مادرم شد

به  توانم نممن  ه چیز به هم وصل است و آغاز و پایان وجود نداشته و ندارد.هم

مدت کنم میای از بارداری این اتفاق افتاد ولی فکر بگویم در چه مرحلهدرستی 

بود که  زیادی قبل از زایمان مادرم بود. یک مثال در مورد مرور زندگیم این

بچه در خیابان آزار و اذیت زیاد جسمی و روحی وقتی بچه بودم به یک پسر

وارد کردم. او به گریه افتاد و من ترسیده و فرار کرده و به خانه بازگشتم و در 

اتاقی پنهان شدم. در مرور زندگیم دیدم که در اثر درد و گریه این بچه نوعی 

ها که رهگذران و حتی گنجشکان و پشه شدمیانرژی منفی از او به اطراف صادر 

ات در همه چیز وجود دارد که حی دیدممی. من کنندمیاز آن تأثیر منفی دریافت 

زنده از دید و نگاه دنیوی ماست ر مورد موجودات زنده و غیربندی ما دو تقسیم

 و در حقیقت همه چیز زنده است.

ام در حقیقت به خودم آسیب زده ام کردهمن دیدم که هرگاه آزاری به کسی وارد 

زار من خیر و رحمتی زیرا او در برابر این آ ام کردهو حقیقت خدمتی به او در 

بیشتر در جایی دریافت کرده است. همچنین هرگاه به کسی کوچکترین محبت و 

خوبی کرده بودم، حتی یک لبخند کوچک، در حقیقت به خود خدمت کرده بودم. 



201 

 

بوس دربست کرایه ساله بودم، ما و بقیه اقوام یک اتو 64به عنوان مثال وقتی 

کرده بودیم تا به مشهد برویم. یکی دیگر از اقوام ما با ماشین شخصی خود که 

. در جایی از راه، اتوبوس خراب شد آمد مییک بنز قدیمی بود به دنبال اتوبوس 

. آن خویشاوند صاحب بنز، ظرف و ما برای تعمیر آن چند ساعتی توقف کردیم

ای که در آن نزدیکی بود آب م آن را از چشمهاده و گفت که بروبی را به من دآ

کنم. من ظرف را آب کردم ولی برای من که بچه بودم حمل آن کمی سنگین بود. 

ظرف را خالی کنم تا سبکتر شود. در آنجا من در راه تصمیم گرفتم کمی از آب 

چشمم به درختی افتاد که به تنهایی در زمینی خشک روئیده بود. من به جای 

کنم، راهم را دور کرده و پیش  ب ظرف را در همان جایی که بودم خالیاینکه آ

درخت رفتم و آب را پای آن خالی کردم و چند لحظه هم ایستادم تا مطمئن شوم 

آب به خورد آن رفته است. در مرور زندگیم چنان به خاطر این کارم مورد 

رواح به خاطر قدردانی و تشویق قرار گرفتم که باورنکردنی است. گویی تمام ا

ند و خوشحال بودند. این کار یکی از بهترین کردمیاین عملم به من افتخار 

و این برایم عجیب بود زیرا از دید من چیز  رسیدمیکارهای زندگیم به نظر 

یار بزرگتری در زندگی که کارهای خیر بس کردممیچندان مهمی نبود و فکر 

کوچک است. ولی به من نشان داده شد که این ام که این در برابر آنها انجام داده

عمل من ارزش بسیار زیادی داشته زیرا کامالً از روی دل انجام شده و هیچ 

 توقعی در آن برای خودم وجود نداشته است.
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در همان عالم باالتر که عالم عشق و آرامش و نور بود بمانم. ولی  مخواستمیمن 

مخالفتم متقاعد  رغمعلیباالخره وظایف من روی زمین به من گوشزد شد و 

سانم. برای شدم که باید بازگشته و زندگی و مأموریتم را روی زمین به اتمام بر

زیرا هنگامی که از آن برای دیگران  کردممیام را از همه مخفی من تجربه هاسال

م و به من اتهام دیوانگی و شدمیبا قضاوت منفی آنها روبرو م کردمیصحبت 

و زندگی عادی برایم مشکل شده بود. تا اینکه بعد از چندین  شدمیتخیل زده 

 یهاتجربهسال کتابی در این زمینه دیدم و متوجه شدم که افراد زیاد دیگری نیز 

چه ممکن است جزئیات تجربه آنها کمی با من فرق کند اند، گرمشابه من داشته

یا با زبان و بیان متفاوتی شرح داده شده باشد. بعد از این اتفاق من خیلی مشتاق 

اند. من حتی شغل خود مشابه من داشته ایتجربهشدم که افراد دیگری را بیابم که 

ر شدم و سعی بیمارستان مشغول به کا یر داده و در قسمت خدمات پزشکیرا تغی

اء رخورد نزدیکی با مرگ داشته یا احیهایی که بدر بیمارستان با مریض کردممی

ه یدمشابهی را د شده بودند ارتباط برقرار کنم به امید اینکه شاید آنها هم چیزهای

نزدیک به مرگ در جامعه بیشتر جا افتاد و من  یهاتجربهباشند. به تدریج 

های یکی دو بار در ماه در جمع دوستان یا گروهامروز به طور مرتب حداقل 

ام با آنها فته و به طور مفصل راجع به تجربهدیگری که عالقمند هستند حضور یا

ترها عالقه بسیاری . برعکس سابق، االن مردم به خصوص جوانکنممیصحبت 

 گیرند. رسد تحت تأثیر قرار میام دارند و به نظر میجربهبه شنیدن ت

 



207 

 

 ساراتجربه 

گشتم وقتی از محل کار با دوچرخه به خانه برمیشب  64حدود  6979در اوت 

عت به من اصابت مایل در سا 64راه رسیدم یک وانت با سرعت حدود به چهار 

ام با وانت شدیداً برخورد کردیم و وقتی راننده ترمز کرد من کرد. من و دوچرخه

هایم کامالً له شده افتادم. ریهبودم و سپس به کناری زمین متری  244در حدود 

لگنم شکسته است. کم  کردم میبودند. اکثر اعضای بدنم پاره شده بود و احساس 

پلیس در محل بود  مانده بود که بر اثر تصادف بمیرم. ولی خوشبختانه یک مأمور

سیم خود یک آمبوالنس درخواست کرد. و من هیچ چیز از این و سریعاً با بی

چشم خود ندیدم. و این چیزی است که من به خاطر دارم در یک ماجراها را به 

لحظه من در حال دوچرخه سواری بودم که ناگهان خود را در سیاهی دیدم. هیچ 

دانستم در بدنم هستم یعنی هنوز رکی از موقعیت خود نداشتم اما میاحساسی و د

 بدنی دارم. 

و  شد مییدم. صدا بیشتر وز و نور کوچکی دنه چندان دور صدای وز ای فاصلهاز 

. تا جایی که آن چیز کامالً به من نزدیک شد. آمد مینور هم دقیقاً به طرف من 

عجیب آن شعله را هایی ی شیطانی با چشمانی بزرگ و دنداندیدم که موجود

ریخت به طرف من آمد. که آب از دهانش میکنان در حالی احاطه کرد و رقص

زد. من زبان تیزش را به طرف من به هم میها و هایش ترسناک بود، دنداناهنگ

ولی انگار به کجا فرار کنم از دست این موجود قبل از اینکه مرا ببلعد  دانستم نمی

توسط این به زمین چسبیده بودم همانجا ماندم و چشمانم را بستم و انتظار داشتم 
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با دید ز درونم گذشت و من العملی ام اما بدون هیچ عکسموجود بلعیده شو

خندد و لحظه خروج از من آن موجود هنگام عبور از درونم میم دیدم که درونی

و کنم میورد و بعد احساس کردم در تاریکی پرواز درآصدای پوب از خود 

 دوباره با دو موجود شیطانی روبرو شدم.

ی متفاوتی داشتند ولی به همان اندازه ترسناک بودند. با هارنگاین دو موجود 

که داشتم گذاشتم این دو هم از من عبور کنند. در انتها در آن تاریکی  ایتجربه

از ابر خاکستری رنگ درست شده و به سمت  آمد میبه تونلی رسیدم که به نظر 

انتهای آن را ببینم.  توانستم نمیبود که  y، آنجا به شکل حرف شد میباال هدایت 

ت، آن تونل را روشن یک نور سفید مایل به زرد کمی از شاخه سمت راس

. خواستم جسد خودم را ببینم اما متوجه شدم دیگر در آن جای قبلی کردمی

نیستم. آن موقعیت قبلی دیگر وجود نداشت و حاال یک نور آبی رنگ محیط را 

 بود و یک نور درخشنده که تپش داشت. دربرگرفته

 هرگونهدر آن هنگام یک احساس کامالً طبیعی داشتم و کامالً آزاد و رها از 

ای وجود طرف آن دهنه هردومتوجه شدم در  احساس وزن بودم. با دیدن تونل،

ند. برخی مانند کردمیدرخشان که داخل تونل حرکت دارد، همچنین نورهایی 

شدند که مرا به ظاهر  من آبی و بقیه خاکستری بودند. دو نور درخشنده کنار من

ای که با آن مواجه شدم به طرف یک دادند. اولین دروازهداخل تونل سوق می

یی برهنه که در یک منجالب و هاانسانجهنم معمول باز شد. در آنجا جیغ و داد 

. دیوها و حیواناتی مردم را به رسیدیمفاضالب جوشان گرفتار بودند به گوش 
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ند. دوباره شدمیها را متحمل مردم آن شکنجهدادند و جه میهر روش شکن

 غیرقابلو گرما  ز این صحنه دردناک کردم. بوی تعفنشروع به پرواز بر فرا

کنندۀ  های فلجودم محو تماشای تنوع دردها و رنجتحمل بود. بخشی از وج

      ناپذیری شده بود که در انتظار این مردم بود. اما تقریباً تمام وجودم پایان

در انجامش نداشتم. احساسم به من  از آنجا برود و هیچ مانعی خواستمی

از اینجا رها شود. دوباره احساس کردم هیچ  تواندمیگفت هر که بخواهد می

ان به کارهایی که را اسیر نکرده جز اعتقاد خودش هاانسانکسی یا چیزی این 

ادامه دادم.  دروازه دیگر دهد. من به پروازم به طرف یکدارد رنجشان می

. من با رضایت خاطر از شدمیای که در این سویش به راحتی جهنم دیده دروازه

آنجا خارج شدم اما به زودی خود را غریبه با این احساس یافتم چون دروازه 

 کردمیبعدی هم که درون این تونل بود خیلی بهتر نبود. طوری که تا چشم کار 

قدری زدند و به در بیابانی برهوت قدم می و محزونافکنده  یی با سریهاانسان

ور بودند که متوجه حضور کسی یا هایشان غوطهدر افکار خود غرق و در تأسف

ند. از دیدن این صحنه حسی آمیخته از تنهایی و شدمیچیزی در اطراف خود ن

گرفتاری به من دست داد و سعی کردم زیاد به آنها نزدیک نشوم ولو اینکه تأثیر 

دیگری را  هایه سمت باالی تونل پرواز و دروازههم به من نرسد. دوباره بآنها 

ود. ناپذیری در آن بمرا مبهوت خود کرد که زیبایی وصف امتحان کردم اما آن در

هایی با بشارهایی دیدم. جویبارهایی با پلها و آدر آنجا باغی سرسبز با فواره

ده بود. انگار تابلوی نقاشیِ ی بسیار زیبا که بر روی آنها ساخته شهارنگ



266 

 

)ژیلبرت ویلیام که بعدها دیدم( بود. تا توانستم زیبایی این صحنه را ستایش 

نشدنی به سمتش مش و نظم خاصی داشت. با شعفی وصفکردم. احساس آرا

از دروازه رد شوم به مانعی رسیدم و اصرار کردم  خواستمیحرکت کردم. وقتی 

امی به من گفته شد: تو علم کافی برای ورود به این آنجا را هم ببینم اما به آر

ه خود را مقصر بدانم. به عالم را نداری. یادم هست خیلی ناراحت شدم بدون اینک

شده از آن گفتم من فقط علم الزم را ندارم. توجهم دوباره به نور ساطع خودم می

اپذیر نر از لذت وصفمانند جلب شد. به آن نور وارد و سرشا yشاخۀ دیگر 

هستم. آن نور با صدایی شدم. آنجا فقط لذت بود. به آن نور گفتم: من اینجا 

رامش به من پاسخ داد: خیلی خوبه. من شیفته این پاسخ زیبا شدم و سرشار از آ

اما این واقعیت برای  گرفتم یادبا تکرار این زیبایی در خودم چیزهای زیادی 

. و دیگر اینکه متوجه شدم که من فناناپذیر هستم. و شودمیهمیشه در من تکرار 

اگر به هر شکل دیگری بمیرم، همیشه همین خواهم بود و هیچ شکایتی هم ندارم 

 آنها را بیازمایم.  توانم میو فقط چیزهای زیادی هستند که من 

ها هستم. این موضوع کامالً گیرندۀ این آزمایشاما در پایان، من تنها تصمیم 

اما باور کنید تعمق در وجود خود واقعاً احساس خوبی  آیدمیبه نظر طبیعی 

     دارد. بعد از گذشت مدت زمان کمی تصمیم گرفتم این احساس را ترک کنم 

و  هروم و آن نور پاسخ داد: خیلی خوبمن دارم می هک و ادامه بدهم. به نور گفتم

را نگاه کردم. جلوی  از حضورم تشکر کرد. به سوی تونل بازگشتم و دور و برم

در فضا های سنگ کران گشوده بود رفتم. آنجا تکهای که رو به فضایی بیدروازه
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چرخیدند. هنگامی که شاهد این منظره ها میشناور بودند و دور کرات و منظومه

اوی داشتم. ورودی آن تونل خیلی بودم احساس عجیبی از فراگیری علم و کنجک

( چه zen)زِن گفت: اینجا نیا سارا. با که می شدمیدور نبود و صدایی شنیده 

ج سال داشت(. این صداها ؟ )زن پسر کوچک من است که در آن زمان پنکنیمی

بزرگ شدن پسرم را  مخواستمیداد چون حس رفتن نداشتم و فقط آزارم می

. ث کردیمهای موجود خیلی بحا درباره گزینهببینم. موجودی کنارم ظاهر شد و م

توانی رد شوی دیگر نمیچنین صدایی شنیدم که گفت: اگر از این دروازه هم

 برگردی. 

این بود که خود را روی تخت بیمارستان دیدم.  آیدمیآخرین چیزی که یادم 

دم و یک ماسک اکسیژن در دهانم بود. غرق در شادی کامالً باندپیچی شده بو

تکان  توانستممیخوانم در حالی که نبا صدای بلند آواز می کردممیبودم. حس 

بخورم. احساس درد شدیدی داشتم و همین درد بود که مرا به خودم بازگرداند. 

شخصیت بعد از این تجربه، با تحوالت متعددی روبرو شدم. از جمله از بین رفتن 

مصرفی، فقر و غم. دور شدن از دوستان آشنایی قبلی. از بین رفتن احساس بی

پذیرفتند. اما اطمینان از اینکه روحی ابدی غییرات را در من نمیکه وجود این ت

ن ساخت که هیچ عاملی در دنیا دارم و رهایی از ترس مرگ، آرامشی در م

 توانست این احساس را در من ایجاد کند.نمی
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یدوارم تمام مردم دنیا هم بتوانند عجایبی را که من به وضوح دیدم درک کنند. ام

ی دنیا را کامالً یهاتجربههایی که من تحمل کردم. چنین ناراحتی البته بدون درد و

 .کند میعوض 
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 تجربه ماال

بردم و سیستم ایمنی بدن من و شدیدی رنج میمن از مریضی مز 2444 در سال

داد. آن روز وقتی که به ساعت حتی غذا و هوا پاسخ منفی می یمن به همه چیز

دوست دائمی  ،بود. احتماالً چرتم برده بوده. اخیراً درد 2:06دیواری نگاه کردم 

یافت. دیگر امیدی به ز بدن من به خواب مرتب افزایش میمن شده بود و نیا

به  توانمنمی خدایا دیگر :بهبودی نداشتم. آهی از خستگی مفرط کشیدم و گفتم

 و چشمانم را بستم. این حال ادامه بدهم

که مدت زیادی را معلق در تاریکی گذراندم. درد من شروع به  رسیدمیبه نظر 

م شدمیاز بدنم دور  کمکمکاهش کرد و زمزمه کردم خدایا شکرت. در حالی که 

ذهنم شروع به نقش  تاریکی به تدریج ضمیر من را ترک کرده و تصاویری در

ویری که زیبا و لذت بخش بودند و محیطی پر از آرامش را بستن کردند. تصا

رنده امی به سمت ساحل آمد در حالی که پند. موج کوچکی به آرکردمیمجسم 

 کوچک زرد رنگی روی یک درخت کاج در نزدیکی آنجا نشسته بود.

طی ییالقی و آرامش ناگهان خود را در جلوی یک خانه خرابه قدیمی در محی

که بعد  آمدمیبخش یافتم. آسمان بدون ابر آنجا رنگ آبی روشن داشت و به نظر 

که نور در آن واحد  رسید میاز ظهر است. ولی خورشیدی در آنجا نبود و به نظر 

بود. با خودم گفتم: چه . همه چیز ساکت و آرام شودمیاز تمام جهات صادر 

ای به این هرگز خرابه تا به حالفکر کردم که  خودحد و حصری. با زیبایی بی

های خرابه اثر گذشت زمان و مرتبی ندیده بودم. معموالً خانه نقص وبی
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پاشند. د و با یک فشار دست از هم فرو میدهنفرسودگی را در خود نشان می

ولی گویی اینجا را عمداً به تازگی به همین شکل ساخته بودند تا مانند یک 

د. من متوجه شدم نقص و کامل بونظر برسد در حالی که یک خرابه بیبه خرابه 

ی هانقصعیب و نقص سمبلی از نگاه من به زندگی خودم است. که این خرابه بی

نقص بودند. زندگی من گرچه از دید من این مکان در نوع خود کامل و بی

عیب نبود. بی، کمتر از یک زندگی کامل و رسیدمیمعیوب و به نظر یک خرابه 

 نقص، هدفی الهی داشت. من خود این خرابۀ زندگیم را ایناین نقص کامل و بی

گونه ساخته بودم تا خودم را دقیقاً همان طور که تصویر ذهنی من از خودم است 

یک موجود ناقص و تجربه کنم. در نزد من باور عمیق من درباره خودم به عنوان 

 ناکامل پدیدار شد.

دانستم که من آن انسان . میکندنمیمن متوجه شدم که مریضی من، من را تعریف 

انجام تمام کارهای محتاج و ضعیفی که در دنیا به آن تبدیل شده بودم و برای 

در ذهن من  ام کامالً نیازمند دیگران بودم نیستم. یک فکر مرتباًروزمره و شخصی

متی من چنان رو به زوال بگذارد که چطور اجازه دادم که وضع سال :شد میتکرار 

قبل از اینکه بفهمم چه شده بمیرم؟ چیز زیادی از خرابه جلوی من باقی نبود و 

. صدایی فقط حدود یک سوم از آجرها و دیوارهای ساختمان هنوز پابرجا بودند

 ترین العاده خارق! به تو کنی میشناسی را تو خود خلق به من گفت: دنیایی که می

متجلی  ،هدیه عطا شده است: اینکه بتوانی خود را در جهان فیزیکی و فرم

 ساخته و فرا فکنی!
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من به پایین نگاه کردم و متوجه شدم که یک بدن زیبا و کامل از جنس معنوی 

اندازهای ی در فضایی قرار داشتم که به چشمدارم. من دیگر روی زمین نبودم ول

     ز زمین فیزیکی بود. من در حالتی بودم زمین شباهت داشت و کمی باالتر ا

ر خودم را داشتم، ولی نیرویی که هنوز هم کامالً خودم بودم و شخصیت و افکا

. آن طور که من خودم را روی زمین مشاهده و کرد میمادی از من محافظت غیر

من این اجازه را داده بود که تصویر بنیادینی که از  قدرت پربه فکر  کردم میدرک 

 یخود داشتم را در فرم فیزیکی متجلی سازد. همین بیان در مورد دنیای فیزیکی

های من در زندگی آن چیزهایی که صحت داشت. ترس کردممیکه مشاهده 

 ند و دنیایی را برایکرد میبیشتر از همه از آنها ترس داشتم را به سوی من جذب 

 من ساخته بودند که زندگی در آن ترسناک بود.

نفر دیگر نیز بودند. با خودم گفتم: حداقل من تنها کسی نیستم که  66در آنجا 

اده . زنی در سمت دورتر این خرابه مشغول آمکنممیاحساس محنت و بدبختی 

های خود را روی یک میز که جلوی او قرار شدن برای یک نطق بود و نوشته

که همه اینجا بودیم تا یاد بگریم که چگونه  رسیدمی. به نظر کرد میداشت مرتب 

همان چیزی بود که من نیاز داشتم  مرگ دقیقاً گرفتن یادچقدر عالی!  بمیریم.

گم گشته و بدون سرنخ بودم. هنوز هم در  ،زیرا در تمامی داستان زندگی و مرگ

صدها بار مرگ را  تا به حالرد تمام اینها احساس آشنایی داشتم، گویی مو

 . کردم مینجا احساس راحتی کامل . من در ایام کردهتجربه 
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ی بزرگی از هاقسمتاتب افزایش یافته و توانستم برای یک لحظه دید من به مر

هایی ر تمام اطراف زمین معبر و آستانهقاره اروپا را ببینم. متوجه شدم که د

شفاف هستند و برای گذر از عالم  هایی بزرگ وایرهوجود دارند که به شکل د

شوند. وحانی به عالم فیزیکی استفاده مییزیکی به عالم روحانی و از عالم رف

هایی از چنین آستانهشویم، میریم و وقتی که متولد میدانستم که وقتی ما میمی

ضمیر من را  پاتیتلهبخش به صورت آرامشم. صدایی کنیمیبرای گذر استفاده 

پر کرد: تو درخواست کردی و به تو داده شد. تو انتخاب کردی و آنچه انتخاب 

توانی آنچه را که شگفتی و شکوه زندگی است که تو میکردی محقق گشت. این 

گردی و اکنون ق درونت آرزو داشتی که به خانه بربخواهی تجربه کنی. در اعما

 تی!در خانه هس

این صدا کامالً توجه من را به خود جلب کرده بود و مانند روز برایم روشن و 

تمام وجودم من را پر کرده است. هرگز فکر من  کردممیواضح بود و احساس 

یک فرشته  بایست میشفاف نبوده است. پیش خودم فکر کردم: این  این چنین

چشمانت را ببند، آرام باش و زند! صدا ادامه داد: ماال، باشد که با من حرف می

 بپذیر!

من توسط نیرویی نامرئی گرفته شده و به سمت یک ترک کوچک که در دیوار 

از این  تواندمیخرابه بود کشیده شدم. نگران بودم که بدن من با این ابعاد چطور 

ند، آوری کرد چشمانت را ببور کند ولی صدا دوباره به من یادترک کوچک عب

دهد بپذیر. من هم همین کار را کردم و از آن ترک ه را که رخ میآرام باش و آنچ
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بلکه خود را در جهانی  ،کوچک عبور کرده و نه تنها به طرف دیگر دیوار رفتم

یزبال به سرعت در هوا ناگهان دیدم که مانند یک پرنده ت کامالً متفاوت یافتم.

پیش روی من  ی که درباشکوهدر حالی که غرق تماشای منظره کنم میحرکت 

ها و مرغزارهای سرسبز و خرم بودم. آنجا من را به یاد دشته شده بود دگستر

انداخت. رنگ سبز آنجا درخشنده و د و ایرلند بعد از بارش باران میاسکاتلن

یی زیبا هاان متعددی در دشتزار آنجا و کلبهها و درختدره توانستممیعمیق بود. 

عیب و نقص بود. هر یبینم. همه چیز بسیار زیبا و بب هاکوهو باصفا را در دامنه 

ترسیم کرده است.  دانه چمن در اوج کمال بود گویی یک نقاش زبردست آن را

ترین ملودی طراحی شده بود. هیچ جا اثری از هیچ دلنشینواز هر گل گویی از آ

فرسودگی و کهنگی و کثیفی وجود نداشت. من با خود فکر کردم چطور اینجا 

عیب و نقص باشد؟ متوجه بودم که یتمیز و کامل و ب این چنین تواندمی

است. چه  تمام وجودم رخنه کرده و در جریان خوشحالی و شعفی عمیق در

های دنیا فارغ نگرانیاحساس سبکی و خوشحالی داشتم. در حالی که تماماً از 

جویی بودم و از شوق و شعفی خالص لبریز شده بودم. احساس هیجان و ماجرا

دانستم که این واقعیت وجود من است. هیچ و می تمام وجودم را پر کرده بود

ای ر روی دوشم نبود. حتی دیگر خاطرهسنگینی و باری، و هیچ غم و اندوهی ب

آن نداشتم. من کامالً از هر  هایهایم و کشمکشضییاز زندگی زمینی و مر

جع ا داشتن نظر و عقیده راتن سخنی یه و مسئولیت برای انجام کاری یا گفوظیف

ای که اهمیت بودم و تمام وجودم در تنها لحظه به چیزی یا کسی فارغ گشته
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اشت. من در آرامشی بدیت حیات حضور دداشت یعنی ابدیت همین لحظه و ا

 بردم.عمیق به سر می

و به خاطر نداشتم که من  ام آمدهمن حتی متوجه نبودم که تازه از زمین به اینجا 

روی زمین یک مادر هستم! در این جهان ماوراء، من فقط یک روح مطلق و 

خالص بودم که وجود داشتم. هیچ وقت چنین احساس کامل بودنی نکرده بودم. 

نه نیازی به کسی داشتم نه کسی به من نیاز داشت. در حقیقت، من هیچ فکری 

که خودم باشم و آنچه را که در پیش روی نسبت به هیچ چیزی نداشتم به جز این

ها که در ظه تجربه کنم. من روی یکی از تپهمن است با شعف و در همین لح

ی من زیر پا ،ی سفید و زرد زمینهاگلآمدم.  دانداز بود فروفراسوی این چشم

سحور کننده بودند و مانند خورشید های آنجا مگل تکتکرا پوشانده بودند. 

رسید که آنها را له ی آنها ایستاده بودم، به نظر نمیبا اینکه من رو درخشیدند.می

 .کنممی

ن بدن زیبای معنوی نیز ندارم. اکنون آسپس متوجه شدم که دیگر بدن و فرمی 

ن موقع من تنها یک ضمیر خالص بودم. در آ ناپدید شده بود و وجود نداشت.

کلماتی با نیروی بسیار زیاد در عمق وجود من طنین افکندند: تو بدنت نیستی. 

از اعماق روحم ییا. خدایبلکه تو جوهری ملکوتی از وجود منی! من پاسخ دادم 

آشنا را حس پایان تعلق داشتن قلیان کرد. دوباره آن کشش احساس عمیق و بی

ی روی دیوار کشیده شدم. ولشدت به طرف آن ترک کردم و از سمت عقب با 

دانستم که چه باید بکنم. چشمانم را بستم و با این دفعه گویی به طور غریزی می



214 

 

آرامش و بدون نگرانی آنچه در حال رخ دادن بود را قبول کردم. من خود را 

دوباره در کنار آن خرابه و مردم اطراف آن و زنی که قصد سخنرانی داشت یافتم. 

ی گفتم: دارم ف آن ترک دیوار کشیده شدم. پیش خودم با شوخولی دوباره به طر

د لحظه پیش شوم. و دوباره روی همان تپۀ سرسبزی که چندر این کار ماهر می

حد و حصری داشتم، گویی درآوردم. احساس خوشحالی بی از آن آمده بودم سر

 من خود از جنس شعف و لذت خالص هستم.

واقعاً؟ صدا ایم. من پرسیدم هم بارها انجام دادها این را با صدایی به من گفت: م

. دوباره من آنچه که شنیده بودم و به طور دهیممیگفت: بله، ما این را انجام 

هماهنگ بود را به عنوان واقعیت  کردممیکامل با حقیقتی که از درون حس 

   م. در حقیقت هیچ وقت و در هیچ یدیرفتم. من و آن صدا با هم یکی بوپذ

بگویم این حقیقت  توانستممیایم. نوجود من ما از یکدیگر جدا نبوده ای ازظهلح

دانستم که حقیقت دارد گویی یکی بودن با این صدا دانم ولی میرا از کجا می

 تجربه دائمی من بوده است. 

ی هاکوهر پرواز بودم. پشت من گیر و نفیس ددوباره من بر فراز آن منظره نفس

های سرسبز و پر از گل ند و در پیش روی من درهشد میدار و مرتفعی دیده شیب

 توانستممیدرجه داشتم و  114ند. دید کرد میو گیاه من را به سمت خود دعوت 

از کجا ولی ناگهان یاد پدر و  دانمنمی. مبه خوبی همه جا را در آن واحد ببین

مادرم از فکرم گذشت و با این فکر بالفاصله پدر و مادرم را دیدم که از سمت 

دیدار این دو زنند. قلب من از ز فاصله نزدیکی به سمت من قدم میراست من ا
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ات بخشیده بودند غرق در شادی شد. در تعجب و شگفت با انسان که به من نش

ممکن است پدر و مادرم را اینجا مالقات کنم در حالی که خود اندیشیدم: چطور 

دانم آنها هنوز روی زمین زنده هستند! من فهمیدم که پدر و مادرم در آن می

مکان وجود داشتند. تنها چیزی که نیاز داشتم تا بتوانم آنها را  هردوواحد در 

ن مکاشفه العاده از ایفکری از عشق و عالقه بود. من فوقاینجا مالقات کنم 

گیری کردم که ما هیچ وقت تنها نیستیم. صرف نظر از زده شدم و نتیجهحیرت

م. من متوجه شدم هر جا باشیم در حقیقت همه جا هستیاینکه کجا باشیم، زیرا 

دهد که در آن واحد همه جا باشیم و مت روح ما به ما این اجازه را میکه عظ

ه تنها قسمت کوچکی از روح والدین همه ما در این روح مشترکیم. من فهمیدم ک

ای که ر روی زمین حضور دارد. تنها لحظهمن هم اکنون به همراه جسم آنها ب

 وجود داشت لحظه حال بود و همه چیز در همین لحظه وجود داشت.

ود گفتم: مامان، چقدر زیبا من به آرامی به مادرم که در حال نزدیک شدن به من ب

قبول بود به من ماو در حالی که چشمانش پر از محبت و پذیرش و  هستی!

کردم که او چقدر زیبا به نظر      میلبخندی زد. همان طور که من به این فکر 

، گویی زیباتر شدن او پاسخی آنی به فکر شد میرسد، او آناً زیباتر و زیباتر می

من فهمیدم که چطور من من راجع به او بود. این در حقیقت قدرت فکر من بود. 

واقعاً شرایط و دنیای خودم را با نوع نگرشم به خود و دیگران و قدرت فکرم در 

. هر چیزی که عشق خود را به او متمرکز کنیم کنممیهر لحظه از حیات خلق 

 74ست داشتنی . مادر من که روی زمین یک پیر زن دوشودمیبرابر بهتر  64
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ساله با  24ان بود، اینجا به شکل یک زن جوان های فراوساله با چین و چروک

که قابل مقایسه نبود. او به من چشمکی زده و  رسیدمیبه نظر  باشکوهظاهری 

است. پدر عزیزم نیز  گفت: هر لحظه یک لحظه نو و منحصر به فرد از خلقت

تر پشت مادرم ایستاده بود. من پدرم را هم خیلی دوست داشتم چند قدم عقب

  غالب و بر آن سایه افکنده بود. من  کردممیم حس رکه برای مادولی عشقی 

هم به سمت من نچه یا آن کس را که من مورد عشق خودم قرار ددانستم که آمی

 تواندمینامشروط دانستم که عشق یابد. همچنین میجذب شده و گسترش می

 اثر هر بدی و تلخی را بین مردم از بین ببرد.

حال )بودن و وجود داشتن مطلق( کامالً راضی بودم و اصالً من از حضور در این 

آنجا همه چیز را ترک کرده و و  ام آمدهدر خاطرم نبود که از دنیایی فیزیکی 

ن منظره یکی شدم. در این انداز به پرواز درآمدم و با آچشمام. دوباره در آن مرده

حقیقتاً خوشحال بودم. من یک حقیقت غایی، من کامالً آزاد و رها، عمیقاً آرام و 

 نی از خلقت.دان و آگاهی خالص بودم، یک تجلی آوج

گفت! مهربان راست میین هستم. آن صدای من حقیقتاً ا ،با شوق فریاد کشیدم 

من خود این تجربه را انتخاب کرده بودم تا بتوانم به یاد بیاورم که واقعاً که هستم. 

م بفهمیم چه کسی هستیم و توانین ما نمیچیز است. بدون تجربه کردتجربه همه 

توانیم یک پندار و نظر درباره آن داشته باشیم. ولی این تنها یک پندار از تنها می

حقیقت تصویر بزرگ است تا وقتی که پندار بیان شده و به طور کامل تجربه شود 

ر از گل یک تپه فرود و در لحظه اکنون متجلی گردد. من دوباره روی دامنه پ
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ام پیشرفت کنم. پیش خود ز درون من نشأت گرفت که در تجربهای اآمدم. عالقه

 م چه باشد؟اتجربه بعدی خواهممیاندیشیدم که 

آنجا زمان معنی نداشت و به محض اینکه فکر کردم که چیز جدیدی تجربه کنم 

 مادگی نداشتم. شد. من برای این تجربه جدید نیز آآن تجربه پیش رویم ظاهر 

به من صحنه وحشتناکی نشان داده شد و در من احساسی به وجود آورد که تمام 

  ن را نبینم ولی سعی کردم که چشمانم را ببندم تا آوجودم را تکان داد. من 

ای نداشت. هیچ راهی برای نادیده گرفتن و مخفی شدن از واقعیت وجود فایده

و دیو گونه ایستاده ندارد. در فاصله چند متری سمت راست من چیزی خبیث 

یی دیو مقوایی! بله یک دیو مقوایک د بلکه کنی میکه شما تصور بود. نه یک دیو 

 بینممیدانستم که آنچه . میرسیدمیدار به نظر که ظاهرش کامالً مسخره و خنده

ت و حقیقتی از خود ندارد. بلکه واقعی نیست، یعنی یک ضمیر و آگاهی اس

که به او بخندد ولی  خواستمیساخته ذهن خود من است. قسمتی از وجود من 

یک  توانستممیاز ترس فریاد بزند. من هرگز ن خواست میقسمت دیگری از من 

اهریمن مقوایی را پیش خود تصور کنم ولی با این حال این صحنه اثری ترسناک 

به من گفت: پیش خودت فکر کردی به همین راحتی روی من داشت. اهریمن 

دانم این چیست، این ترس دیک شد. من با خودم اندیشیدم: میاست؟ و به من نز

ارزش شمردن ! این تنفر و انزجار خود من و بیخود من است که تجلی یافته

ی و دلسردی ناامید است. این تجربه من در اثر غرق شدن در  هاانسانزندگی و 

ی ناامیدی و درچطور دلسدهد ن اهریمن به من نشان میل زندگی است. ایدر طو
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گذارد. این لحن صدای خود من فتار من با خودم و دیگران اثر میمن روی ر

. اکنون این به کنم میاست وقتی که با درشتی و تندی با خودم و دیگران صحبت 

سیمه و با صورت یک جهنم شخصی برای خود من ظاهر شده است. فکر من سرا

از زمان بچگی از کلیسا  ای آیهدستپاچگی سعی در به یاد آوردن یک دعا یا 

ن این اهریمن را از خود دور کنم. من شروع به تالوت نم از طریق آتا بتوا کردمی

کردم: ای پدر آسمانی عزیزم که در بهشت هستی. نام تو مقدس باد. من از میان 

انگشتانم نگاه کردم تا ببینم آیا اهریمن از من دورتر شده است ولی دیدم که به 

او و دعای ظاهری و نه چندان خالصانۀ من اثری روی  شودمیمن نزدیکتر 

به من کنم میخدایا، خواهش  ندارد. من ترسیدم و با تمام وجودم فریاد زدم

 کمک کن.

ناگهان خودم را در بدنم یافتم که تکان شدیدی روی تشکی که کف اتاق نشیمن 

. سیلی از افکار درباره آنچه که تجربه کرده بودم به ذهنم ممنزل بود خورد

کنترلی شروع به گریستن کردم. دوباره احساسات  غیرقابلسرازیر شد و به طور 

تند و بار دیگر درد تیزی که قبالً داشتم را تا اعماق فیزیکی من به من بازگش

 یم حس کردم. هیچ چیزی عوض نشده بود. من هنوز هم مریض بودمهااستخوان

کشیدم. من شروع به گریستن کردم و گفتم: و روی همان تشک افتاده و درد می

چرا  طور رها کنی؟ آیا من انسان خوبی نبودم؟  توانی من را اینچطور می خدایا

ه من بقبوالند که ب کرد می؟ هنوز هم فکر من سعی کنیمیدرد و رنج من را تمام ن

بفهمم  توانستمنمیولی من هنوز هستم.  ام کردهخود انتخاب  که من قربانی تجربۀ
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ه از نظر کلنها از نظر جسمانی، بت . نهکنممیکه من خود زندگی خود را انتخاب 

 روانی هم من در شرف از هم پاشیدن بودم.

و آنها را از خود  دیدممیمن مرتباً دیگران را به خاطر بدبختی و مشکالتم مقصر 

پناهگاه برای  م تا با خود تنها باشم. در نهایت مریضی من برای من یکدرانمی

 دیدمکه خود را در برابر آنها عاجز میگی های ناخوشایند زندفرار از تمام جنبه

یت آنچه که ساختۀ خود من است مسئولمن متوجه نبودم که تا وقتی که شده بود. 

گذرد. من متوجه نبودم که نخواهم توانست بفهمم بر من چه میرا به عهده نگیرم، 

 آن نیز ،که در مقابلکنم میتر دائم روی مریضیم تنها آن را وخیمبا این تمرکز 

چطور  دانستمنمیخوراکی برای احساس خود را بدبخت دیدن من بود. من هنوز 

یک فکر و زندگی جدید را برای خودم انتخاب کنم، الهاماتی از سرچشمه خرد و 

م مقصر کسی را برای مشکالت خود توانمنمیحکمت به درون من سرازیر شدند: 

ل زندگی من و زندگی کردن برای من باشد. من خود مسئو تواندنمیبدانم. کسی 

که  آنچه هرل کنم. من تماماً مسئومیتجربۀ زندگی خودم را روی زمین انتخاب 

هستم، چه خوب و چه بد. ولی در نهایت همه گیرم تصمیم به خلق کردن آن می

هدایایی الهی از تجلی و خلق کردن تجربه حیات خویش هستند و بد و خوبی 

 دارد.وجود ن

یاد بگیرم که من خالق تجربه خود در هر لحظه  کنممیمن اکنون دائماً سعی 

 آنچه هرهستم، صرف نظر از اینکه کجا و در چه حالی باشم. در نهایت ما با 

ایم مواجه خواهیم شد و افکار و باورهای عمیق ما برای ما متجلی خلق کرده
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، باید از افکار و میهتغییر دخواهیم دنیای خود را می خواهند گشت. اگر

باورهای خود شروع کنیم. افکار منفی و آمیخته به ترس یا تحقیر نسبت به 

به ما خواهد داد  خواهند گشت. خدا آن چیزی رادیگران در نهایت به خود ما باز

 م.یخواهکه ما از او می

به آن  توانممیزندگی من برای همیشه در اثر این تجربه تغییر یافت. من اکنون 

م در حقیقت متصل شوم. من هنوز ه امآمدهدریای آرامش و شعف که از آن 

 نجاییم زیرا همه ما موجوداتی چند بعدی هستیم.ماوراء هستم، همه ما آ
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 تجربه میرا سای

   برای من رخ داد. در آن وقت من  6990جوالی سال  14این اتفاق در روز 

  لی و یک مشاور ماو کردم میآمریکا زندگی در شمال ایالت کالیفرنیا در 

 م و اسم من آرتی سای بود. آن روز صبح به همراه گذاری بسیار موفق بود سرمایه

دو جلسه کاری دیگر حدود  یام برای مالقات با چند نفر از مشتریانم و یکمنشی

روز رانندگی کرده بودیم. به علتی در تمام طول  ،من کیلومتر با مرسدس بنزِ 164

شتم و پیش خود دعا ایک احساس خاص نگرانی و انتظار یک حادثه را د

این ماشین را خریدم، فکری از  6979. جالب است که وقتی در سال کردممی

درون به من گفت که تو در این ماشین کشته خواهی شد. البته من در آن وقت 

فهمیدم که این فکر سال  6اهمیت و اعتبار زیادی به این فکر ندادم ولی بعد از 

 ریشه در حقیقت داشته است.

سالگی مادرش ما را به شهر  74ن من برای جشن تولد اآن روز یکی از مشتری

گلِن دورا دعوت کرده بود و ما هم به آنجا رفته و در جشن شرکت کردیم. وقتی 

 برگشت به ، و آمادۀشب بود و من بسیار خسته 66:14جشن تمام شد ساعت 

ام آلود بودم قصد داشتم که از منشیون خیلی خسته و خوابهتل بودم. چ

یر بود، موقع سوار نجا که تقدبه جای من رانندگی کند. ولی از آ درخواست کنم تا

 ن را فراموش کردم و طبق عادت همیشگی، خودم روی صندلیشدن به ماشین، آ

و در سال ام را نیز نبستم زیرا خسته بودم راننده نشستم. حتی کمربند ایمنی

دقیقه  64اجباری نبود. ما به راه افتادیم و حدود ایمنی هنوز بستن کمربند  6990
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بیشتر نگذشته بود و تازه وارد شهر سان دیماز شده بودیم که یک ماشین که دو 

پسر جوان در آن بودند از خط سمت چپ به طور ناگهانی جلوی ما پیچیده و به 

کمی جلوتر بود ترمز کرد. من هم مجبور  طور ناگهانی جلوی تابلوی توقفی که

شدن و خستگی  گیرل ترمز بکوبم ولی در اثر غافلشدم که با شدت به روی پدا

، روی پدال گاز کوبیدم! ماشین من که یک آلودگی به جای ترمزو خواب

بود طراحی شده بود که شتاب زیادی داشته باشد و  SL 614مرسدس بنز مدل 

ماشین هم دقیقاً همان کاری را کرد که برای آن طراحی شده بود. ما مانند یک 

موشک با سرعت زیادی به طرف ماشین آن دو جوان پرتاب شدیم و تصادف 

 شدیدی رخ داد.

سیار در لحظه برخورد احساس کردم بدنم از جای خود بلند شده و با نیروی ب

که دیدم این جریان  یزیادی به چیزی در جلوی من برخورد کرد. صحنه بعدی

در حالی که من نیز با نور الکتریکی  کردمینور سفید بود که درون من حرکت 

. هنگامی کردممیپر شده بودم! من نور بودم که در نور حرکت سفید درخشانی 

توجه شدم که من در حال در حال حرکت نگریستم، م که به این انرژی نورانیِ

تجربه کردن آن هستم. این انرژی سفید قدرتمند که از ناحیه زیر جناغ سینۀ بدن 

 روحانی من به طرف باالی سرم در حرکت بود، خود من بودم.

که  رسیدمیعین حال به نظر ولی در  کردممیمن با سرعت بسیار زیادی حرکت 

. به نوعی این برای من خیلی طبیعی و در یک توازن کنم میهسته حرکت خیلی آ

خیلی هم  حرکت در آن واحد هم بسیار سریع وکه این  رسیدمیکامل به نظر 
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دانستم که این می. دیدمنمیو من هیچ نوع تناقض و دوگانگی در آن  ودهسته بآ

حیات من است که در بدن من به سمت باال در جریان است، گویی که  انرژیِ

. در آن وقت شودمینوعی نیروی مغناطیسی، از باالی سر من کشیده  توسط

بازی شهرمانند وقتی که سوار ترن هوایی در ناگهان احساس سقوط کردم، 

ای بعد همه و حرکتی رو به باال کرده و لحظه رامساس تکانی آهستید. من اح

بسیار چیز ساکت و خاموش شد، نه نوری بود نه بدنی و نه هیچ چیزی. احساس 

ه قبالً بارها آن احساس را عجیبی بود ولی با این حال برایم آشنا بود مانند اینک

 ام.داشته

خود را معلق در یک تاریکی و تهی بودن کامل یافتم، بدون اینکه بدنی داشته 

باشم. من کامالً گیج و مبهوت بودم که کجا هستم و چه خبر است. تنها چیزی که 

ه کرده بود. با این حال هیچ تاریکی مطلقی بود که من را احاطنم ببی توانستممی

دور یک چیز نورانی  ای فاصلهترسی نداشتم. چند لحظه بیشتر طول نکشید که از 

به رنگ طالیی کمرنگ دیدم که شبیه به یک قایق کوچک بود و به طرف من 

زننده انه این قایق با همان نور سوسو که قسمت خالی می رسیدمی. به نظر آمدمی

آن، دیدم که در  بودم پر شده بود. با نزدیکتر شدن درخشانی که درون خود دیده

ان ولی از جنس معنوی و وسط آن روی یک تخت از نور سفید یک بدن انس

حرکت بر پشت خوابانده شده است و چیزی شبیه به یک ردای روحانی بی

درخشید. صحنه شده که در میان آن تاریکی می یدهطالیی کمرنگ روی آن کش

ن بدن که به من نزدیکتر شد و به صورت آ ی بود ولی وقتیباشکوهزیبا و 
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من بود. آه خدای  نگریستم با تمام وجود شوکه شدم. این صورت و بدن خود

ام! من که از تعجب و شوک این صحنه به شدت تکان خورده من. پس من مرده

ار به خودم نگاه کردم و دیدم که هیچ بدنی ندارم و تنها یک بودم برای اولین ب

فاصله ام. تقریباً بالنقطه نورانی هستم که اکنون به این قایق نورانی متصل گشته

حرکتی که در آن بود ری که پاهای بدن بین قایق به سمت باال کج شد، به طوای

من را با سرعتی که  آن بدن به سمت پایین متمایل شده بود وبه سمت باال و سر 

فد با خود برد از نور هم بیشتر بود مانند یک رعد و برق که تاریکی شب را بشکا

  انتهای آنجا ناپدید شدم.و من در تاریکی بی

ام و کامالً بیدار در لحظه بعد مانند اینکه بعد از یک خواب طوالنی برخواسته

نافذ یافتم. دیگر قایق و  ، خودم را غرق و محاط با یک درخشندگی مطلقاًام شده

تنها این نور بدن و تاریکی و هیچ فرم و چیز دیگری وجود نداشت، هیچ چیز. 

. این نور شد میکننده و پر انرژی در تمام اطراف من دیده درخشان سفید و خیره

همه جا بود و هیچ چیزی جز این آگاهی و هوشیاری درخشنده وجود نداشت. 

ترین انرژی ترین و لطیفچیزی شبیه به نرمسجام و غلظت آن احساس ان

ه بودم، به الکتریکی بود و انرژی آن شبیه به آن نور سفیدی بود که از آن آمد

انتها بود. شاید برای نزدیک شدن کنون این انرژی کامالً نافذ و بیاینکه ا استثنای

هزاران  ستاره درخشان که نور آنها در هامیلیونهن بتوانم آن را به درخشش به ذ

تشبیه کنم. این نور تپنده و درخشنده از ذات خود  شودمیدانه الماس منعکس 

 بینهایتکه این نور تعالی و  کردم میو من درک آمد  میبود و لطیف و نرم به نظر 
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و ضمیر هوشیاری هستی است که همان خداست. حقیقتاً کلمات این دنیای فانی 

و آگاهی کامل  بینهایتبرای توصیف این عشق خالص و این انرژی حیات و نور 

نامد ر میکه بشریت آن را معموالً خدا یا آفریدگا و ضمیر نهایی و حضور مطلق

 توان تجربه کرد.قاصر است. آن را تنها می

سفید رنگ و درخشنده  الکتریسیته و نور در این فضای خالءبدنی از  من مانند

      شناور بودم و با راحتی و شعف و درک عمیقی از اینکه به مقصد خود 

     غایت و منتهی است.  ،سفید دانستم که این روشناییبردم. میمی ام به سررسیده

و یک تأللو تپنده سو زننده طور که من خودم را به صورت یک نور سو همان

را پر  ، با این انرژی مالیم حیات که مانند الکتریسیته درون منکردممیتجربه 

شده بودم، گویی این حضور نور، من را در  اشباع نیروی عشقاز کرده بود و 

 است. دربرگرفتهآغوش خود 

که این حضور نورانی از عشق خالص و نامشروط درون من و  رسیدمیبه نظر 

 آمد میداشت. عجیب بود ولی به نظر ن گسترش بینهایتدر اطراف من بود و تا 

ورتر این بود که این آر و نور وجود من باشد. حتی شگفتکه فرقی بین این نو

حقیقت لکه جوهره و ب ،و پر از عشق، نه تنها جوهر و حقیقت من اهیحضور آگ

 نچه وجود دارد بود.تمامی هستی و آ

از آگاهی به درون من سرازیر  ای تازهشعف کامل بودم، موج حالی که من در  در

شد و من پیش خودم زمزمه کردم این خود حقیقی من است. در شگفت و حیرت 
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 آورم میکامل و احساس به یاد آوردن گذشته با خودم گفتم: من اینجا را به یاد 

 . بازگشتم. باالخره بازگشتم.ام بودهنجا آشنا هستم. من قبالً اینجا و با ای

نوشیدم، در شگفتی کامل بود می دربرگرفتهدر حالی که از چشمه عشق که من را 

من به  ای از ذرات از سمت چپ نوعی حرکت و انتقال رخ داد. رشتهدیدم که 

در سمت  ند و شد میناپدید  هبیرون و به سمت باال حرکت کرده و باالخره از دید

تری تر و خالصرات نورانی با فرکانس بسیار ظریفای از ذراست من رشته

ند. من بدون اینکه احساس تناقض شد میپدیدار شده و به سمت راست من وارد 

و آن را تجربه  دیدممیو دوگانگی برایم وجود داشته باشد این صحنه را 

و از نو با این ذرات انرژی معنوی پر شد. من  . تمام وجود من خالی شدهکردممی

تر و دیدم که آنچه اکنون وجود من را پر کرده است انرژی بسیار گسترده

افتادند و در عین حال به یتری است و تمامی اینها بسیار سریع اتفاق ملطیف

 ابدیت آهسته بودند.  اندازۀ

  رسیدمیدم، به نظر شده بو دربرگرفتهطور که در این عشق خالص الهی  همین

آن )من( که در ابتدا به اینجا آمده بود به تدریج در  ،که با جدا شدن این ذرات

از این ذرات انرژی  گرفتنشکل( جدیدی در حال حال ناپدید شدن بوده و )منِ

تر است و تمامی وجود من پاکیزه و خالص شده و برای نقش بعدی خود لطیف

 .شودمیدر این نمایش الهی آماده 

در همین حال من خواستم که برای آخرین بار نگاهی به دنیایی که آن را ترک 

کرده بودم بیاندازم و با آن خداحافظی کنم. من به پشت خود نگاهی انداختم و 
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داشتم که دنیای فیزیکی را ببینم. ولی در کمال شگفتی مطلق دیدم به نوعی انتظار 

ای و وجود نداشت. نه زمینی، نه ستاره که هیچ چیزی آنجا نیست. آن دنیا دیگر

نه کهکشانی نه هیچ چیز. در همه جا هیچ چیزی جز این حضور آگاه و لطیف، 

 این درخشندگی تپنده و این عشق خالص وجود نداشت.

من گفتم: آه خدای من. چطور ممکن است؟ پس بقیه چیزها کجا رفتند؟ پس 

ه به نظر م؟ آنها هشودمیمن به عنوان )آرتی( چه  یهاتجربهتمام زندگی و 

رسیدند. چطور ممکن است که همه چیز به همین سادگی ناپدید شده واقعی می

 باشد؟

ه من پاسخ داد: ولی خرد و حکمت جهانی که همه جا را پر کرده بود به نرمی ب

اند؟ تنها گونه ناپدید شده توانستند واقعی باشند، در حالی که اینچطور آنها می

ناپذیر است. آنچه که تغییر ت اوست که پایدار و ابدی و تغییرچیزی که حقیقی اس

خود در سراب زمان است و در حقیقت وجود ندارد. ولی آگاهی و  کندمی

ادارک، یک حضور لطیف و عالی و همیشگی است که حتی درون آدمی ولی 

بدون اینکه خود  کندیمورای فکر و ذهن وجود دارد و خود همه چیز را تجربه 

دید ، هرگز ناپکندنمیگز تغییر باشد. آن آگاهی و ادراک هر هاتجربهچیزی از آن 

 و تنها حقیقت است. شودمین

من گفتم: اگر این ادراک و آگاهی تنها واقعیت حقیقی است، پس آیا تمام دنیا 

تجسم  یک توهم بود؟ این توهم از کجا منشأ شده است؟ جواب آمد: مانند تمام

ها، دنیا نیز مخلوق یک توهم و خیال بزرگ است و از آنجایی که این جلیو ت



270 

 

جنبه خالقیت خداست که آگاهی و ادراک غایی است، آن یک فیلم الهی از 

 باشد. همانبسیار قدرتمند در گستره خلقت می زندگی و حیات است که نمایشی

ن سراب از ن نگاه کنی آبه یک سراب در بیابا طور که وقتی که از زاویه خاصی

زندگی تو در روی زمین به عنوان آرتی نیز وقتی که گردد، ن رفته و ناپدید مییب

ناپدید شده  کنیمیاز دیدگاه خود الهی تو که اکنون در آن هستی و به آن نگاه 

است. تنها ابدیت است که حقیقت دارد و از دیدگاه آن هر چیزی که ابدی نیست 

ت ابدی هستی، هنوز اگر بخواهی البته تو که روح و خودی. شودمیناپدید 

 توانی دنیای توهم را ببینی.می

من گفتم: پس زندگی من به عنوان آرتی هرگز وجود نداشته و تنها یک توهم 

طور که یک خواب یا یک  بوده است؟ پاسخ آمد: البته که وجود داشته ولی همان

من  ای از توهمتنها پارهتمام دنیا  پس م یا یک سراب وجود دارد. من گفتم:فیل

که پاسخ  رسیدمیبود؟ چطور من آن را خلق کردم؟ با فکر و خواستنم؟ به نظر 

 .بلهاین سؤال من در همه جا منعکس شد و پژواک آن در درون من طنین افکند: 

در فکر من وجود داشته و توهمی . تمام دنیا در حقیقت تنها فهمیدم میبله اکنون 

فکر و حس من بوده است. بدون حضور ذهن و بدن و احساسات من، یده زائ

اکنون دیگر منیتی وجود نداشت که دنیای توهم را ببیند. حقیقت راستین ما 

 خارج از ذهن ما وجود دارد، جایی که من اکنون در آن بودم.

جودم و کوچکی آنگاه آگاهی و حکمت جدیدی در مورد وسعت و گستردگی و

هایی که ندگی آن برایم روشن شد. تمام نقشام و دنیا و زینیو ناچیزی بدن زم
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نها در آهای متفاوتی که ه بودم و بدنهای متعدد بر روی زمین ایفا کرددر زندگی

 دیدممید زدم زیرا زیسته بودم دوباره در ضمیر من آمدند و من به همه آنها لبخن

ها هیچ دلبستگی و اتصالی ندارم. ها و بدنیک از این زندگیکه من به هیچ 

آنها همه یک  دیدم میکه  به آنها دلبستگی داشته باشم در حالی توانستممیچطور 

اند؟ برای من این واقعیت جا افتاده بود که آنگاه که ادراک من از بازی فکر بوده

من خلق کرده  بدنم خارج شده و منیت من از بین رفت، آنچه که ذهن و فکر

 گردد.ناپدید میبوده نیز 

نمایاندند و به درون بدن موج گونه و ن جهانی در پیش چشم من خود را میقوانی

ن که هدف واقعی بازی زندگی که ذهن آند. من فهمیدم شد میانرژی من سرازیر 

را خلق کرده است این است که پرده نادانی و توهم دوگانگی و جدایی را از بین 

 برده و به حقیقت غایی وجود انسان در حیات برسد. 

که در آن غرق بودم و تمام وجودم را احاطه کرده بود، خود این حقیقت و این 

 ن بودم عشق خالص واین ضمیر که من جزئی از آ . جوهرۀچیزی جز عشق نبود

ممکن است. زیرا دستیابی به آن غیرنامشروط جهانی بود که تقریباً در بدن مادی 

داست. کامالً واضح و روشن بود که ماده و خمیر تمام خدا عشق است و عشق خ

 جهان هستی فقط عشق است. عشق همان سرشتی است که تمامی جهان را به 

قط درون عشق غرق دهد. من دریافتم که این طور نیست که من فهم پیوند می

     باشم، بلکه من خود با این عشق یکی هستم. این برایم کامالً طبیعی بود، 

ا خود اوست. اینجا خانه بود و طور که شعله برای آتش طبیعی است زیر همان
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درون من و تقریباً  ا باقی بمانم. با ظهور این خواستۀبرای ابد اینج مخواستمیمن 

منیت که آرتی بود در حضور غایی و اقیانوس عشق  گونه موجی ازبالفاصله هر

دیگر وجود نداشت. موجی از آزادی و  ،حل و ناپدید شد و آرتی به عنوان آرتی

رون وجودم درهایی در وجودم سرازیر شد. جریان حرکت آن ذرات به بیرون و 

متوقف شده بود و من کامالً از نو پر شده بودم. در حقیقت دیگر هیچ بدن معنوی 

شده بودم تا جایی که دیگر من  یاو یک بینهایتفرمی نداشتم و کامالً با او و  و

وجود نداشتم ولی با این حال من بودم: ادراک. و هیچ چیز دیگری نبود. و غیری 

وجود نداشت، منجمله من. تنها یک وجود است و آن خداست، هر چیز دیگر 

و با  باشکوهت. چقدر تنها یک تجلی از اوست و اوست که حقیقت هر چیزی اس

عظمت بود. من با این حقیقت اشباع شده بودم که خود حقیقی و هویت من همان 

و همیشه.  همین جا ، بلکه همین االن ووجود غایی و تعالی اوست، نه در آینده

ای وجود نداشت و هر چیزی در اکنون بود، در زمان حال. مانند گذشته و آینده

من، تمام خلقت هر جا و به هر شکل که وجود داشته باشد، چه انسان، چه 

از  باشکوهحیوان، چه گیاه، چه طبیعت، همه در خود کامل هستند و یک تجلی 

همان کمال و تمامیت خدا هستند. خلقت همان الوهیت است که وجود خود را 

 در آفرینش بیان و ابراز کرده است.

دانستم که ی غرق بودم. و بدون هیچ تردید میمنتهمن در ادراک و آگاهی بی

ت، یک مأموریت زندگی روی زمین فقط یک میدان بازی برای کسب تجربه اس

 ای برای انعکاس الوهیت. با پیشرفت روح در هر زندگیاز جانب خدا، آینه
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یابد. این تری افزایش میفیبه درجات باالتر و ظرن جدید، فرکانس ارتعاش آ

   رسد که ت تا فرکانس انرژی روح به حدی میقدر ادامه خواهد یاف تحول آن

موج و ستی متصل شده و با تمامی جهان همبه فرکانس ارتعاش جهان ه تواندمی

به ضمیر هستی که همان خود حقیقی  تواندمیآوا گردد. آنگاه است که روح هم

 است راه یابد که آن سعادت و خلسه حقیقی و ابدی است.

بالفاصله خلق و متجلی شود. این  تواندمیدر حضور نور همه چیز و هر چیز 

این وجود غایی بود. هر چیز و هر کس و همه جا همان جا  طبیعتِ ،خالقیت

ال نامرئی. کافی بود که به چیزی بود، همان جایی که من بودم، حاضر در این ح

 .شد میفکر کنی و آن چیز حاضر و ظاهر 

بردم و از کمال به سر می بینهایتبا  خواسته من که در لذت و خلسه، اتحادتنها 

پر شده بودم این بود که تا ابد در این هستی جهانی باقی بمانم. با خود فکر بودن 

از این وحدت و یکی بودن و از این عشق  خواهممی: من دیگر هرگز نکردممی

شمول و دربرگیرنده جدا شوم. در آن حال به صورت مبهم و دوردستی  فرا

خاطره دنیای جدایی در ضمیر من آمده و با آن ناگهان نگرانی بر من غلبه کرد. 

من خودم را شنیدم که دو بار تکرار کردم: از اینجا به کجا باید بروم؟ از اینجا به 

 اید بروم؟کجا ب

ه چه چیزی اتفاق خواهد افتاد؟ نوعی سؤال و شگفتی در من به وجود آمده بود ک

و حقیقت برای علتی به من القاء شده است و خود دانستم که این همه حکمت می

 حقیقی من به من نشان داده شده است.



277 

 

شمول به من پاسخی داد که با این دانش و آگاهی جهان ،من کمال دلسردیِ در

     آنچه انتظار شنیدن آن را داشتم بسیار متفاوت بود. به طور واضح و رسا و 

به طوری که در تمام وجود ادراک و آگاهی من طنین انداخت به من گفته شد: 

دانستم که کار واقعی من روی زمین گردی. باید کارت را تمام کنی. میباید باز

برگردم.  خواهممی، من نکنممیت. ولی من فریاد زدم: خواهش ز شده اساتازه آغ

سخنش را گفته بود و آنچه که  من اینجا خیلی خوشحال هستم. ولی وجود غایی

 یابد.گوید تحقق میاو ب

پذیر داشت و تقریباً شبیه به یک بند من یک نوع تونل که حالتی انعطاف بالفاصله

هم بیرون و هم درون آن را  توانستممیمن  ناف بسیار بزرگ و بلند بود را دیدم.

که  دیدممیببینم. درون آن من فرمی که به شکل یک جنین قبل از تولد بود را 

آمد و می بینهایت که این تونل ازآمد میپوستی طالیی و روشن داشت. به نظر 

رفت. وقتی با دقت انتهای آن را نگاه کردم با نگرانی به صورت مارپیچ پایین می

 ،گفتم: آه نه. دوباره نه. زیرا متوجه شدم که نوزاد نزدیک به تولد در انتهای تونل

و از ابعاد  کردم میمن هستم. من با سرعت و در جهت سر به سمت پایین حرکت 

روم که دوباره  نمودم. گفتم: خدای من، نه. من دارم به زمین میو مرزها عبور می

 متولد شوم.

انم به شدت در باز کرده و فریادی کشیده و دیدم که دهدر لحظه بعد چشمانم را 

ریزی است. وقتی در آینه ماشین خودم را دیدم متوجه شدم که نیمه حال خون

پایین صورت من کامالً به خون آغشته است. من که هنوز کامالً گیج و مبهوت 
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بودم در حال نگاه به آینه صورتم را لمس کردم و فهمیدم که این صورت من 

 . خدای من، دوباره در بدن انسانی هستم. واقعاً بازگشتم.است

استخوان لثه فک پایین من کامالً شکسته و جدا شده بود و در دهانم افتاده بود. 

م افتاده بودند ولی هنوز چهار دندان پایین من از جای خود خارج شده و در دهان

کردم، متوجه  لمسای از عصب به فک من وصل بودند. وقتی صورتم را با رشته

ست. شکسته در تمام صورت من و حتی ابروهای من پر ا شدم که ذرات شیشۀ

نشده بود. آسایی حتی یک ذره وارد چشمان من ولی با این حال به طور معجزه

ناک و شکستگی استخوان فکم جراحات هول رغم علیمعجزه دیگر این بود که 

فیزیکی نداشتم. گویی خدا من ای درد نداشتم. در حقیقت هیچ احساس من ذره

درد را گرفته بود.  هرگونهحس کننده بازگردانده بود که جلوی اده بیرا با یک م

خدا چه مهر و شفقتی دارد. من هنوز هم کامالً غرق در فکر و احساس آن خلسه 

بردم و هنوز در انرژی می و ادراک که از ضمیر هستی دریافت کرده بودم به سر

ی من هنوز های بدنی و فیزیکغرق بوده و حس باشکوهنور آن عشق خالص و 

 فتاده بودند. به طور کامل به کار نی

ام روی صندلی کنار راننده راست خود نگاه کردم دیدم که منشیوقتی به سمت 

. کردمیآه و ناله  ه ضربه خورده بود و کمی از درد،ک رسیدمینشسته و به نظر 

اش را بسته بود، جراحات او مختصر بودند. من هنوز در ولی چون کمربند ایمنی

 یکه گویی هیچ اتفاق کردممیآرامش کامل بودم و به همه چیز طوری نگاه 

 فتاده است.نی
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باالخره بعد از چند دقیقه آمبوالنس رسید و من و منشی من را به نزدیکترین 

بان و عشق او بیمارستان رساندند. قلب من از سپاس و ستایش برای خداوند مهر

به تمام ما پر بود و من به حضور او و حقیقت توجه و آگاهی کامل داشتم. 

رق بودم اکنون که آگاهی و ادراک غایی و جهانی که در آن غ کردممیاحساس 

 .کندمیکاری بازگشت من است و از من مواظبت ریزه نیز مراقب کوچکترین

در دسترس نبود و چند ساعت رستان در آن موقع جراح دهان و دندان در بیما

ول کشید که جراح وارد شد. چون وسایل مورد نیاز او در آن بیمارستان ط

موجود نبود، او عمل من را به دو روز بعد در کلینیک خودش موکول کرد ولی به 

لت طور موقت با سیم و دستان خود سعی کرد فک من را تثبیت کرده و از حا

 را متوقف کند. در تمام آن مراحل من هنوز  نریزی آآویزان در بیاورد و خون

ادف ساعت از تص 0و این در حالی بود که حدود م کردمیای درد حس نهذر

هرگونه مسکن ضد درد ممانعت کرده بودم و گذشته بود و من از دریافت 

 فرسا داشته باشم.دردی طاقت بایستمی

ریزی من متوقف شده و باالخره من به خواب رفتم ولی صبح با فریاد از درد خون

که  کردممیباوری حس  غیرقابلبلند شدم. خدای من، من چنان درد کشنده و 

چه لطفی در ود. تازه فهمیدم که شب گذشته خدا آور بتنبیه کننده و شکنجهبسیار 

نموده بود.  فرسایی حفظن را از چنین درد طاقتحق من کرده بود و چطور م

تر کرد. از تحملتزریق کرد که کمی درد من را قابلپرستار به من آمپول مسکن 

انگیز بود ولی در حقیقت تصادف یک اتفاق بسیار بد و تأسف دید دیگران این
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ساز و بسیار با ارزش بود که خدا با لطف و کرم برای من یک هدیه سرنوشت

د و قیل و قال دنیا و گیر و دا اینکه روح من که در خود به من عنایت نموده بود.

ن اسیر بود را از قلمرو حیات مادی خارج ساخته و از طریق های آکشمکش

مرگ به نور غایی خود وارد سازد و در آنجا خود حقیقی و ابدی من و هویت 

مان وجود غایی است را به من نشان دهد. چه نعمت و موهبتی. با هالهی من که 

دم، با رضایت و خوشحالی من مجروح روی تخت بیمارستان افتاده بو اینکه

پیشه  یزدم. پیش خود عهد کردم که از این به بعد یک زندگی روحانلبخند می

کنم و خود را وقف خدمت به وجود الهی نمایم و در دانش و آگاهی که در مورد 

 حقیقت خودم با خود آورده بودم ثابت قدم بمانم. 

جات در درون من یک دعا و منا این افکار در ذهن من بودند، ور کهط همین

گرفت: من تالش خواهم کرد تا در حکمت و بیداری ضمیر که دریافت شکل

قدم خواهم برداشت و در  ،باقی بمانم. من فقط با پای حقیقت و راستی ام کرده

حق همه شفقت و محبت نشان خواهم داد و سعی خواهم کرد که دم و بازدم من 

بودن و وحدت  یباشد که در تمام جهان حکمفرماست، آرامش یک یهمان آرامش

و  کنممیرا بین دیگران پخش  مطلق همه چیز. و به تدریج که من این آگاهی

که نور خدا را در درون همه موجودات ببینم، یک زندگی مبارک و  کنممیسعی 

ترس و نگرانی رحمت شده را دنبال خواهم کرد که حقیقتاً هیچ جایی برای 

 وجود ندارد. همه ما ابدی هستیم و هرگز نخواهیم مرد. 
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ن ماه به طول انجامید، از بیمارستان و بهبود من که چندی بعد از مرخص شدن

که به  کردممی. من سعی آمد مین متفاوت و از نو به نظر گویی تمام دنیا برای م

سابق متفاوت بود. میل من  این دنیا عادت کنم. زندگی من به کلی با زندگی آرتی

واز خواندن کردم در صورتی که آرتی اها تغییر کرده بود. من شروع به آبه غذ

اهل  نداشت. در حالی که آرتی شخصیت شلوغ و ناصالً استعداد آواز خواند

تماعی داشت، من ساکت و در خودم بودم و استاندارد باالیی برای پارتی و اج

پیدا کرده بودم. انتخاب و سلیقه من برای  کردمیمافرادی که با آنها معاشرت 

پوشیدم. دیگر عالقه و ارتر لباس میکفظهلباس هم تغییر کرده بود و اکنون محا

که  دیدممیولع من برای دنیا و مسائل مادی به حداقل کاهش پیدا کرده بود زیرا 

من برای  6996همه این چیزها بسیار موقتی و گذرا هستند. در دسامبر سال 

وفق یعنی آرتی و تمام همیشه زندگی لوکس و پر زرق و برق آن مشاور مالی م

ارزیدند را رها کردم. من کالیفرنیا که چند میلیون دالر میام در شمال مال و خانه

ودم سای بابا باشم. اسم من نیز توسط به هند بازگشتم تا در نزد استاد روحانی خ

 استادم از آرتی رسماً به میرا تغییر یافت. من دوباره به آمریکا بازگشتم و در سال

ی هیمالیا هاکوهبه  2442اش ماندم. در سال مدتی نزد برادرم و خانواده 2446

ته پایی صعود کردم. من دوباره به آمریکا بازگشته و رش 69644رفته و به ارتفاع 

روانشناسی بالینی کودکان را در دانشگاه استنفورد دنبال نمودم تا بتوانم به 

نوجوانانی که دچار مشکل هستند کمک کنم. من به مدت یک سال یک مغازه 

سته و مدتی به دنبال کار سن حوزه باز کردم و سپس آن را ب طب طبیعی در شهر
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 Univercityدانشگاه امالک بودم. سپس یک مؤسسه خیریه تأسیس کرده و در 

World ده و کشیش شدم. من باالخره در در شهر آیوا در کالیفرنیا تحصیل کر

سال  6یک صومعه فرا مذهبی در شهر سن حوزه باز کردم که برای  2447 سال

 بودم. ندآمد میدر خدمت کسانی که به آنجا 

و نقاط ماه در غارها  6من دوباره به هیمالیا بازگشتم و حدود  2464در سال 

. ام کردههای مقدس آن شنا یشن کردم و در بسیاری از رودخانهمختلف آن مدیت

آن بعد دوباره به کالیفرنیا بازگشتم و به من الهام شد که باید صومعه را ببندم. از 

و سعی دارم که دو کتابی که شروع  کنم میمد موقع بین هند و آمریکا رفت و آ

یکی از آنها کتاب شعری در مورد مدیتیشن  را تمام کنم. امکردهبه نوشتن 

 روحانی است که در سرای دیگر تجربه کرده بودم و به زودی کامل خواهد شد.

در افتد و من اق افتاده و میاز بعد از این حادثه معجزات زیادی برای من اتف

. کنممیمنتهی و عشقش زندگی ت و تعظیم و تسلیم به آن وجود بیشگفتی عظم

 .کنممیبرای تمام موجودات در تمامی هستی آرزوی خوشحالی 
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 تجربه اسکات

ها سالگی در اثر گرفتگی رگ 02در سن  2447جوالی سال  21اسکات در 

دقیقه متوقف بود تا اینکه  67دچار سکته قلبی شد. قلب و تنفس او به مدت 

 توسط شوک قلبی دوباره به زندگی بازگشت. 

شه م که چیزی راجع به دعای من با همیبودم و متوجه شد من مشغول دعا کردن

متفاوت است و دعای من بسیار متصل و نزدیک است. چشمانم را بستم و برای 

است. من مقاومت و مبارزه  حساس کردم که همه چیز درست و صحیحاولین بار ا

احساس تکان  گرفت. برای زنده ماندن را متوقف کردم و تاریکی من را فرا

خود را در تاریکی یافتم. احساس کردم در راهروی  و کامالً کردممی میمالی

بیمارستان در حال حرکت هستم. در تعجب بودم و با خودم فکر کردم: چه 

 اتفاقی افتاده است؟ آیا دکترها به همین سرعت بدن من را درست کردند؟

حس کنم که  توانستممی. توانستمچشمانم را باز کنم ولی نمی مخواستمی

آنها را ببینم. تنها  توانستمنمیشوند، گرچه ام به بیمارستان نزدیک میخانواده

جایی که به نظر شبیه به یک اتاق نیمه روشن بود را ببینم و احساس  توانستممی

    کردم و همه چیز به نظر کمی عجیب . به اطراف نگاهکردممیتنهایی و سرما 

 ؟ نه، حتماً در حال خواب دیدن هستم.امآیا مرده . با خودم فکر کردم:آمد می

من از فضایی خالی عبور کردم ولی معلق و شناور بودم و پایم روی هیچ سطحی 

که زمین و آسمانی آنجا نبود. فقط نوری هاله مانند  رسید مینبود. در ابتدا به نظر 

بود، کم سو، گرم و طالیی. سپس توجه و احساس من تغییر یافته و احساس 
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. این مکان و وجود من در آنجا به نظر ام ایستادهکردم روی سطحی مدور و عظیم 

ولی به سرعت  کردممی. من احساس تنهایی، ترس و سرما رسید میخیلی واقعی 

زار بزرگی در پیش رویم پدیدار شد به نظر من رسیدند و چمنئیات بیشتری جز

وزید. صدای زیبایی که تقریباً مانند یک که در آن نسیم مالیم و مطبوعی می

مانند  هاچمنشنیدم. حرکت می هاچمنعبور این نسیم از میان  موسیقی بود را از

از طریق این رقص در حال سخن گفتن  هاچمن کردممیرقص بود و حس 

گونه ولی انسانهای شبحت سایه و من به اطراف نگاه کردم و در دوردسهستند. 

این  . منظره زیبایی بود مانند یک تابلوی نقاشی. مانند این بود کهدیدممیمبهم را 

اند. احساس کردم جایی هستم که قبالً در آنجا مکان را برای من آماده کرده

یج به احساس رچرا ولی احساس من به تد دانمنمیام. و در آن قدم زده امبوده

 امنیت و آرامش و راحتی تبدیل شد.

قبالً لیاقت بودن در اینجا را ندارم. من  کردممیفکر دیگر من این بود که حس 

دانم جهنم چیست و بهشت چگونه است ولی این تجربه با که می کردممیفکر 

و تحمل من  داشتم خیلی متفاوت بود و به تدریج از طاقتآنچه تصور آن را 

نجا مانند خورشید هنگام غروب بود و گرمایی که از آن . آسمان آشد میبزرگتر 

داد. هرگز چیزی شبیه به این به من احساس امنیت و راحتی می شدمیمتشعشع 

مکان  را در زندگی احساس نکرده بودم. من هنوز هم با احساس اینکه لیاقت این

 ، به یاد کردممیرا ندارم در کشمکش بودم. هر دفعه که این کشمکش را حس 

 . بلکه تمامی آنهابینممینها را تنها آآوردم که اینها چیزهایی نیستند که من می
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بیشتر تسلیم شده و احساس خود  هرچهجزئی از من و من جزئی از آنها هستم. 

ارتعاشی که آنجا در جریان بود و درون من نیز  توانستم می، بیشتر کردممیرا رها 

درخشید. به نفوذ کرده بود را حس کنم. به بدن روحیم نگاه کردم و دیدم که می

تر شده خودش بود، فقط خیلی قویتر و عمیقحواس من سر جای  رسیدمیظر ن

ت. گاهی به صورت اصوات و ه حضور داش. این ارتعاش مالیم بود ولی همواربود

. شد میموسیقی مانند یا صدای آواز پرندگان و چیزهایی شبیه آن متجلی  ملودیِ

 کنندمیمردم فکر  هاوقتفهمم چرا بعضی ش خودم فکر کردم که االن تازه میپی

و ورای  کردمیکه در حال شنیدن آواز فرشتگان هستند. این ملودی مرتب تغییر 

این اصوات به طور مجزا  .شناختممیآن چیزی بود که من به عنوان موسیقی 

با هم جریان و انرژی را های موسیقی یا اصواتی منفرد بودند ولی مانند نت

. چه احساس شد میدادند که به درون من نفوذ کرده و در آن نواخته تشکیل می

برای آن بیابم احساس کامل  توانممیآرامش و سکونی داشتم. تنها کلماتی که 

 ام و کمال بود.بودن و مورد قبول بودن تم

دانستم در تم. میبودم متوجه شدم که دیگر تنها نیس همان طور که آنجا ایستاده

ا . احساس حضور چیز یشدمی ترروشنفریدگار هستم. نور به تدریج حضور آ

ن بودم و ترس کسی را کردم که از من بسیار بزرگتر بود. من در بهت و هیبت آ

من از احساس عدم لیاقت خودم برای آنجا بودن بود. پیش خودم مرتب تکرار 

با این حال آن وجود  دانم که لیاقت نداشتم!داشتم! میدانم که باور ن: میکردممی

ما همه به هم متصل هستیم.  کردممینهاد. احساس به حضور من در آنجا ارج می
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 ام خانوادهبودم ولی از اینکه نتوانسته بودم از  من به منزل و وطن خود بازگشته

و حس  دیدممیخداحافظی کنم محزون بودم. با وجود زیبایی که در آنجا 

 درون من بود. ،، هنوز احساس گناه و خشمکردممی

احساس کردم که او را به  .آمدمیاز دور سایه و فرمی را دیدم که به سمت من 

ت که دیدم او شناسد. چیزی نگذششناسم و او نیز به خوبی من را میخوبی می

وقتی که نزدیکتر شد دار و زیبا و درخشنده پوشیده است. زنی است که لباس گل

که این لباس را پوشیده است! است ، او مادربزرگ شود میباورم ن با خودم گفتم:

یده به سرش و یک گل ارک رسید میتر از قبل و بسیار زیبا به نظر ار جواناو بسی

وار کرمی به تن داشت بزرگم بود که یک پیراهن سفید و شلزده بود. در کنار پدر

هایش کشیده گذاشته بود که کمی به پایین و روی چشمر به سر داو کالهی لبه

شده بود. پیش خودم خندیدم و گفتم بله خودشان هستند. به یاد آوردم که 

ی هالباساش به به هاوایی و عالقههایش م همیشه درباره مسافرتمادربزرگ

ی شیک و هالباسدوست داشت که  پدربزرگزد. ولی دار آنجا حرف میگل

آغوشش را به سوی من م را رها کرد و پدربزرگم دست مادربزرگمرتب بپوشد. 

تمام احساساتی که بر ما  توانمنمیگشود. ما با هم خندیدیم، گریه کردیم. من 

که هرگز  کردممیگذشت را توصیف کنم. احساس ارتباط و متصل بودنی به آنها 

وجود داشته باشد. من در دوران جوانی خیلی به پدر و  تواندمی دانستمنمی

م فوت کرده و به مادربزرگقبل از  هاسالم پدربزرگم نزدیک بودم. مادربزرگ

م به او هیچ وقت کاسته نشد. ولی در مادربزرگخانه بازگشت ولی از عالقه 
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م بعد از تغییر محل زندگیم به میانه غربی آمریکا، مادربزرگی آخر عمر هاسال

ه گریستم. دوبارمی هردواز شوق و حزن  تماسم را با او از دست داده بودم. من

 م را حس کردم ولی او بیشتر یک ناظر ساکت در کنار بود. پدربزرگحضور 

ام، مگر نه؟ او به او نگاه کردم و گفتم من مرده من قدمی به عقب گذاشته و

لبخندی زده و دستش را به سمت پایین حرکت داد. من دست او را با نگاهم 

ی بیمارستان معلق های اضطرارن ما در باالی اتاق مراقبتدنبال کردم. ناگها

ند. یک نفر کرد میکه کادر پزشکی روی آن کار  کردممیبودیم و من به بدنم نگاه 

عقب خم کرده و سعی داشت که  نزدیک به سرم ایستاده بود و سر من را به سمت

ای را وارد دهان و حلق من کند. یک پرستار دیگر نزدیک به کمرم ایستاده لوله

مصنوعی و . یک نفر داشت روی من تنفس کرد میبود و داشت به من سرم وصل 

گفت: اسکات اسکات. برگرد برگرد. دو نفر دیگر نزدیک داد و میاحیاء انجام می

متصل من چیزهایی پاهای من ایستاده بودند و داشتند روی ناحیه زیر کمر 

نها دکتر قلب و آنژیوپالستی بودند که در حال وارد ند. بعداً فهمیدم که آکردمی

این صحنه را ببینم. به  مخواستمیهای من بودند. من نکردن استنت به رگ

این  خواهممیو ن آیدمیم نگاهی کردم و گفتم: من از سوزن بدم مادربزرگ

دانم اوضاع بدنم خراب است ولی به اندازه کافی دیدم. ها را تماشا کنم. میصحنه

در راه بیمارستان هستند  ام خانوادهدانستم و محزون بودم چون میخیلی ناراحت 

و به زودی با این صحنه مواجه خواهند شد. همان طور که به باال و ورای سقف 

سابقم و فرزندانم داشتند آنها را ببینم. همسر توانستممی کردممیبیمارستان صعود 
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مت کنم تا برسند. خیلی گفتند که دوستم دارند و مقاوزدند و میمن را صدا می

پسرم باشم و از کسی خداحافظی نکرده  در زندگیِ توانستمنمیکه  محزون بودم

 بودم.

م مادربزرگما به همان فضای نورانی که از آن آمده بودیم بازگشتیم. من از 

که همه ما بعد از مردن  کجاست؟ او گفت: پسرم، اینجا جایی استپرسیدم: اینجا 

ای نداشتم و برعکس، آرامش زیادی داشتم. هیچ ترس و واهمه رویم.به آن می

یی هاکوهو  صدای موسیقی زیبایی را بشنوم توانستممیبه اطرافم نگاهی انداختم. 

آبی  نزدیکی افق باقرمز ارغوانی داشت که در  سمان رنگرا در دوردست ببینم. آ

. این زیباترین آسمان غروبی بود که تا به شدمیتر ادغام شده و در نهایت تاریک

حال دیده بودم. پشت سر من تاریکی عمیقی مانند تاریکی فضا بود. چیز عجیب 

من هم جزئی از تمام اینها هستم و به اینها متصلم.  کردممیاین بود که حس 

 هاسالدانستم که برای تغییر زندگیم خیلی تالش کرده بودم. اینجا بهشت بود. می

که م کرد میقبل من به نیرویی باالتر از خودم ایمان آورده بودم. اکنون احساس 

 هرچهمکان و فکر است و  باید آن را عشق بنامم که بدون محدوده و مرز زمان و

واقعیت را از نظر  من این. شودمیرا که تا به حال بوده یا خواهد بود را شامل 

ولی تا کردم  میدانستم و درباره آن خوانده و شنیده بودم و آن را باور فکری می

نکرده بودم. نه برای اینکه ما ن را با وجودم حس قبل از این هیچ وقت آ

توانیم عشق را کنترل کنیم، چه با اعمالمان یا افکارمان یا حتی با ایمانمان. می
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بلکه صرفاً به خاطر اینکه وجود داریم و عشق همه ما را دوست دارد و شامل 

 ایم و هر چیز دیگر.ه، صرف نظر از اینکه چه کردشود میهمه ما 

ی هاانسانر حق کودکان یا بقیه م پرسیدم: پس تکلیف آنانی که دمادربزرگمن از 

که قلب شروری انی ؟ یا آنشودیماند چه گناه جنایات فجیعی مرتکب شدهبی

، همان لیاقت کسانی را کنندمی، خیانت کنندمیگویند، دزدی دارند، دروغ می

خوب باشند؟ من ادامه دادم: پس دیگر چرا کسی برای  کنندمیدارند که سعی 

؟ ندکردمیچگونه عمل  دانستندمیرا  خوب بودن تالش کند؟ اگر مردم این

به یک  هردورفت. ما ا ایمانی بود و مرتب به کلیسا میمن فرد بسیار ب مادربزرگ

ند. حتی من دواده من هم در آن کلیسا بسیار فعال بونرفتیم و تمام خاکلیسا می

پیش  هاسالقرار بود خود وارد دوره کشیشی بشوم. گرچه من مسیر خود را 

من های کلیسا درون من بودند. تغییر داده بودم، هنوز هسته تعالیم و ارزش

از معدود افرادی بود که در او یکی گوید. م به من دروغ نمیمادربزرگدانستم که 

زندگی از او هیچ دلخوری نداشتم و هیچ وقت اذیتی ندیده بودم. او همیشه من را 

ای دوست داشت. ولی من با دردها و به طور نامشروط و بدون هیچ شائبه

ند مشکل داشتم و باید از آنها جراحات زیاد دیگری که در توهم و تصور من بود

 م.شدمیآزاد 

من به او نزدیکتر شده و در گوش او نجوا کردم: آیا این راست است یا اینکه ما 

او نگاهی به من  به خاطر فعال بودن در کلیسا و ایمان و اعتقادمان اینجا هستیم؟

انداخته و لبخندی شیرین زد و گفت: پسرم، موضوع این مکان نیست. تنها یک 
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ماست و واقعیت ما است و این آن زمان است. تو خودت هستی. ما نزد زمان در 

الی که بینیم. ما نتایج اعمدر اینجا رنج یا لذت می دهیممیبه خاطر آنچه انجام 

م را خواهیم گرفت. ولی ما همواره مورد محبت و ایدر زندگی دنیا انجام داده

گیریم. زمانی که در دنیا به ما داده شده عشق هستیم و مورد قضاوت قرار نمی

 یک هدیه است.

ام تمام نشده بود که پس بقیه کجا هستند؟ هنوز جمله م پرسیدم:مادربزرگمن از 

توانستم میشدن آنها  آیند و با نزدیکترافرادی را دیدم که به سوی ما می از دور

حضور زنده و محسوس بسیاری را در آنجا حس کنم. آنها در ابتدا شکل و فرمی 

های انسان نها فرمولی به تدریج آ کردممیشان را حس نداشتند و تنها حضور

    ببینم ولی آنها را  توانستممیهایی را مانند درخشانی به خود گرفتند. صورت

ولی با این م کردمینها حس نفیزیکی یا احساسی با آ هیچ ارتباط. شناختممین

ها هستم. آنها برایم آنها جزئی از من و من جزئی از آن کردممیحال احساس 

گویند که به خانه می خیرمقدم، گویی به من سالم و دادنددست تکان می

خشان از نور درهایی مجزا ز این فرم تغییر یافته و به رشتهام. سپس آنها ابازگشته

ی کمجزای نور بود که ورای دید ادرا ، یک رشتۀح و ضمیرتبدیل شدند. هر رو

. هر رشته نور در اطراف من و درون من و ماورای زمان و مکان ادامه داشت من

در حرکت بود و مانند وزش نسیمی مالیم در جای خود به اطراف حرکت 

درون آنها را توانستم  میهای نور پر شد. من . سپس آسمان از این رشتهکردممی

بود را در خود  DNAببینم. هر یک ریسمان بلند و باریکی که مانند پیچش 
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ها آن هنگامی که اتم گرفتنشکلداشت. درون هر پیچش خاطرات بودند، از بدو 

و  میره انسان شدیم. هر یک واقعیت، ضیکی شدند تا هنگامی که ما تبدیل ب

نور در مرحله و جایی از مسیر به رشته  . هر رشتهزمان و مکان خود را داشت

دیگری از نور رسیده و با آن یکی شده و رشته نورانی جدیدی از آنها 

با ضمیر خود، واقعیت خود و گر و دیگر. هر یک های دیگرفته بود و رشتهشکل

ته، حال و آینده. همه با هم ای بود از گذشاطرهزمان و مکان خود. همه مانند خ

زمان و هر یک در زمان و حقیقت خود. ولی به نوعی هر یک به کسی که و هم

م متصل بودم و او نیز در یک مادربزرگهنوز در دنیا زنده بود متصل بود. من به 

م به شکل و فرم انسانی برای من ظاهر مادربزرگرشته نور جریان داشت. ولی 

  باط برقرار کنم. شده بود تا بتوانم او را ببینم و با او راحت باشم و ارت

های نور را دنبال کردیم و را به سوی من دراز کرد. ما رشته م دستشمادربزرگ

 من خود یک رشته نور شدم.

من احساس زیاد در حال حرکت بودیم با اینکه دانستم که ما با سرعتی بسیار می

پشت  توانستممیم دیولی همان طور که در حال حرکت بوم. کردمیحرکت ن

 توانستممی مکردمیسرم، اطرافم و پیش رویم را ببینم. وقتی به عقب نگاه 

های نور را ببینم که از موجودات زنده روی سیاره زمین و حتی از خود رشته

زمین  توانستممییم شدمیتابیدند. همان طور که از زمین دور سیاره به خارج می

پس منظومه شمسی و کهکشان. را در مدار خودش به دور خورشید ببینم و س

ای دیگر گذشتم که حال انفجار بود و از کنار ستاره م که دردیک ستاره را دی
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بود، هر کدام در زمان واقعی خود. همه در فضای  گرفتنشکلتازه در حال 

پهناور و همه متصل به نور بود. آنها زنده بودند و اشکال جدید و گوناگونی از 

آوردند که همه در عشق بود. جدید را به وجود می یهاتجربهحیات و واقعیت و 

به وجود جدیدی تبدیل شود مگر آنکه دوره خود را که  تواندنمیهیچ وجودی 

در آن است طی کرده باشد. برای ما این سفر و حرکت مانند سفرهای دنیا به 

ه بود منظور رسیدن به نقطه و مقصدی نبود، بلکه حرکتی کامالً آزادانه و داوطلبان

 و احساسی از زمان وجود نداشت.

فتن است ولی نه به نوعی که ما گرکه ادراک در حال شکل کردممیمن احساس 

. سپس همه بایستمیداد که م. ادراک، آنچه را انجام مییشناسفهمیم و میمی

دانست که چه کاری باید انجام دهد. چیزی این هر چیزی میچیز روشن شد، 

خود را تسلیم خالق  با اینکه ادراک هوشمند بود ارادۀ .کردمیادراک را هدایت 

م دستان من را گرفت مادربزرگنموده بود و حقیقت خود را قبول کرده بود. سپس 

های نور و کردیم. جهان مطلقاً مملو از رشتهو ما شروع به بازگشت به عقب 

ای از آنها و آنها پارهای ند و در حرکت بودند و ما هم پارهتپیدانرژی بود. آنها می

ها را ببینم که به یکدیگر متصل ولکولها و ماتم توانستممیاز ما بودند. من 

ند. سپس ما به کرد میهای جدیدی از حیات و آگاهی را ایجاد ند و شکلشدمی

م نگاه کردم. همه مادربزرگفضایی که از آن آمده بودیم بازگشتیم. من به نور و به 

ت. آن را شدرخشید و به درون من جاری شد و از من گذچیز باز شد و 

توان کنترل کرد. توهم و تصوری راجع به آن وجود ندارد. او اینجاست و ما نمی
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جزئی از اوییم. و حقیقتاً هیچ چیزی برای ترسیدن وجود ندارد که همانا ما مورد 

و را خدا توان ان قدرت چنان بزرگ است که تنها میعشق و عالقه او هستیم. ای

هستیم که هیچ کالمی برای  باشکوهآور و مید. ما بخشی از این آفرینش شگفتنا

 توصیف آن وجود ندارد. 

م به من نگریست و گفت: علت ابتال و دردهای ما به خاطر این است که مادربزرگ

ایم. درد ما مستقیماً متناسب با ز این قدرت جهانی جدا کردهروح و ضمیرمان را ا

داریم و همه ما با آن ساخته  جدایی و فاصله ما از اوست. همه ما آن رامقدار 

به قوی و  عایم. ارواح دوباره اطراف من را پر کردند و ارتعاش آنجا شروشده

تر شدن کرد. تصویرهایی از زندگی من و بقیه نمایان شد. دیدم که چطور ما با قوی

را  غ و آزار دیگران خودخشم، جنگ، ستم و قدرت طلبی، درو ارزش،مسائل بی

 ،عشق جهانی ایم. با جدا کردن خود ازتلف کردهایم و زندگی خود را از او بریده

ایم و ا برای خود واقعیتی دروغین ساختهرسانیم. مما به خود و دیگران آزار می

ر و فکر و ایم و دیدم که چطور ما زندگی و قلب و ضمیاز حقیقت روگردان شده

ساخته را تغذیه کنیم. اگر ایم تا این توهم خودیب کردهروح خود را تخر

نگردیم و خود را ترمیم نکنیم، این جدایی و شتباهات خود را قبول نکرده و بازا

و ما برای پوشاندن  فاصله ادامه خواهد یافت و به درد ما افزوده خواهد شد

 تر و نیازمندتر خواهیم گشت.صلمستأ ،ظاهری آن درد

خواهیم به سرچشمه و مبدأ عشق و که برای همه ما، اگر ب دیدممیال با این ح

که با واقعیت اینکه این جدایی از کجا شروع  بایستمینقطه آغازین بازگردیم، 
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شده روبرو شویم. باید سلسله آنچه که در پشت تصور ما در مورد حقیقت است 

را ببینم. من دیدم که ترس زیادی در ماست و با روشن شدن این حقیقت برایم 

تر شد. عشق و آرامشی بود گرمتر و درخشانم مادربزرگخورشیدی که در پشت 

توان که نمی شدیمو چنان شکوه و نزدیکی از آن صادر  شدمیاز آن متشعشع 

های نور به سمت تمام رشته آن را با کلمات توصیف کرد. من بخشیده شده بودم.

 توانستمنمیدرخشش آن به حدی رسید که دیگر این سرچشمه نور بازگشتند و 

احساس کشش بیشتری به  شدمیتر این نور درخشان هرچهنگاه کنم.  به آن

این نور تجربه و حیات جدیدی منتظر دانستم که فراسوی . میکردممیسمت آن 

 باشد و آنجا خانه و وطن من است. من می

م در جلوی من ایستاده و گفت: پسرم، تو باید بازگردی. زمان تو مادربزرگسپس 

اینجا پیش تو  خواهممی، من مادربزرگهنوز فرا نرسیده است. من گفتم: نه 

و اینجا خانه و وطن من است. او لبخندی زده و  شودمیبمانم. دلم برایت تنگ 

باید آنها را تحمل کنی. دردهایی در پیش رو داری که پسرم، تو هنوز  گفت:

تن این کلمات حس حزن او را در هنگام گف توانستممیتوانی بیایی. هنوز نمی

هایی نشان داده شد که برخی از آنها به بدن و سالمتی من کنم. به من صحنه

م عبور کنم ولی او آنجا محکم و دست مادربزرگبود. من سعی کردم که از  مربوط

. شودمیبه سینه ایستاده بود. من او را بغل کرده و به او گفتم که دلم برایش تنگ 

ولی ما دوباره یکدیگر  شود میدانم پسرم. ما هم دلمان برای تو تنگ او گفت: می

ی ما هردوم دوباره ظاهر شد و پدربزرگرا مالقات خواهیم کرد. آن موقع بود که 
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توانیم ارتباط و دلبستگی یکدیگر را با در بغل گرفت. من فهمیدم که ما میرا 

العاده نها به یکدیگر و به من برایم فوقخود به دنیای دیگر ببریم. شدت عالقه آ

انگیز داشت نگریستم به نور که درخششی شگفت توانستممیبود. من تا جایی که 

 شدت آن را تحمل کنم و نگاهم را کمی برگرداندم. توانستم نمیجایی که دیگر تا 

این نور در درون من مرتعش بود و من از سوی او احساس دوست داشتنی بودن 

دانم تو که هستی. من با تمام وجودم تو را . من گفتم: میکردممیو آرامش 

است. زندگی من متعلق به دوست دارم و در همه زندگیم دلم هوای تو را داشته 

توست. از درون نور صدایی شنیدم که گفت: پسرم! ترسی نداشته باش. تو هرگز 

احساس کردم که امواج نور یکی  ،تنها نیستی. من مراقب تو خواهم بود. و با آن

ود بعد از دیگری به درون من جاری شدند، مانند اینکه نور، من را در آغوش خ

من را به سمت خود نبرد و گذاشت که بازگردم.  ال، نورگرفته است ولی با این ح

م از نظر محو شدند و من احساس کردم در حال سقوط هستم. به مادربزرگپدر و 

 ن را از باال دیدم.ت بام بیمارستان و درختان اطراف آیاد دارم که سپس پش

دم. من در بیمارستان به هوش آمدم در حالی که به طور کامل با دستگاه زنده بو

مایع مغزی اضافی گذاشته بودند. در حلق و در مغز من یک پمپ برای تخلیه 

معده من لوله فرو کرده بودند و تنفس من از طریق دستگاه بود و به من چند سرم 

ند لحظه بعد با و دستگاه دیگر نیز متصل بود. پرستار من از اتاق خارج شد و چ

های تمام اتفاقات و فعالیت ،مدنهوش آ به گشت. من بعد ازدکترم به اتاق باز

  کادر پزشکی را بر روی خودم برای او تعریف کردم. در حالی که من اینها را 
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و از چشمانش اشک  کردمیزده و با دهانی باز به من نگاه گفتم او شگفتمی

دانم، او گفت هیچ کس از آن و پرسید که اینها را از کجا می شدمیسرازیر 

 برد، هیچ کس.اتفاق افتاده جان سالم به در نمیای که برای تو سکته

هفته توانستم دوباره سر کارم  7روز در بیمارستان بودم و بعد از  62من به مدت 

بروم. هم اکنون من در لیست انتظار برای پیوند قلب هستم. من از نظر سالمتی، 

است. من  العاده خارقام دهام ولی موهبتی که دریافت نموهایی داشتهنیباال و پای

شوم میو به سمت افرادی جذب  کنممیاین انرژی و ارتعاش را از خود صادر 

. بینم میو من آنها را  کنند میکه نیاز به التیام دارند. گاهی ارواحی من را مالقات 

 .کنممیهمچنین من انرژی و ارتعاش بقیه را به راحتی حس 
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 تجربه لورلین مارتین

سال داشت به عنوان یک ورزشکار     26که لورلین مارتین  6972در سال 

دید و به سرعت در ر پیش روی خود میروشنی را د های در تنیس، آیندحرفه

حال پیشرفت بود. ولی او که برای یک عمل جراحی ساده تحت مداوا قرار 

ییر داد. گرفته بود چیزی را تجربه کرد که مسیر زندگی او را برای همیشه تغ

این گونه  (جستجوی وطندر ین تجربه خود را در کتابش به نام )بعد لورل هاسال

 دهد.می شرح 

ی به خواب بیهوشمن به اتاق عمل برده شده و به تدریج با اثر کردن داروی 

رفتم. بعد از مدتی بیدار شده و متوجه شدم که در باال و سمت راست بدنی که 

 من تالش کادر پزشکی را برای احیایروی تخت بیمارستان است معلق هستم. 

ولی هیچ احساسی نسبت به این صحنه نداشتم. من  دیدممیاین بدن بدون جان 

حتی متوجه نبودم که این بدن متعلق به خود من است. رنگ قرمز خون که بر 

روی روپوش پزشکان و پرستاران و کف اتاق عمل پاشیده شده بود و مقدار 

. دیدممیاین بدن بود را  باز شدۀ ای که در وسط شکمِدر حفرهزیادی از آن هم 

وزنی بی بلکه برعکس احساسم آزادی و ،مکرد میدرد و اذیتی احساس نمن هیچ 

اق بودند و نگران و مضطرب به نظر به کسانی که در ات مخواستمیبود. 

ت و این باال چقدر عالی است رسیدند فریاد کشیده و بگویم که حالم خوب اسمی

 نها متوجه من نشدند.ولی آ
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من از فضایی که تاریک بود به سمت باال کشیده شدم، بدون اینکه احساس ترس 

یا درد یا گیجی بکنم و به دنیای دیگر که سرتاسر آرامش مطلق بود رفتم و در 

و عشق و قبول نامشروط غرق گشتم. در آنجا فضایی از خلسه و شعف کامل 

کات من روان و های بدن فیزیکی، حرنال حرکت فکر بود و بدون محدودیتکا

  داشت و به نظر  دلنشینبوع و احساس ریع بودند. تاریکی آنجا گرمایی مطس

رنگ سفید و طالیی و بسیار  که انتهایی ندارد. در دوردست نوری به رسیدمی

 خواند.را دیدم که من را به سوی خود می باشکوه

های آن به سمت من کردم و با نزدیک شدن به نور اشعهمن به سوی نور حرکت 

شدم که  بگویند و من برای اولین بار متوجه خیرمقدمگسترده شدند تا به من 

شناسیم وجود ندارد. زمان و بودن ترکیبی بود که زمان به معنایی که ما می

گذشته، حال و آینده را در همین لحظه در خود داشت. احساسی از درک و 

ای ود من از عشق نامشروطی که وردانش کامل در من نفوذ کرد و ذره ذره وج

 های من جواب داده شدند.توصیف بود پر گشت و تمام سؤال

م و شدمیدر حالی که گرم ستایش زیبایی نور بودم بیشتر به سوی آن کشیده 

. احساس کردممیپایان را از سوی آن حس احساس گرمی، عشق و آرامش بی

گردم. قبل از اینکه بیشتر با نور ادغام که به خانه و وطنم در نور باز می کردممی

گرفتند و با نرمی و دانش و من را دربرشوم متوجه ارواح زیادی شدم. آنها 

هدایتشان در سفرم من را یاری کردند. یکی از این ارواح از سمت باال و راست 

به من نزدیک شد. با نزدیک شدن او من او را شناختم و از خوشحالی و شعف 
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ماه قبل در اثر سرطان  7و شوهر خواهر من ویلیس بود که لبریز شدم. ا

مانند دنیا ببینم و بشنوم ولی به طور غریزی ادراک  توانستمنمیدرگذشته بود. من 

که اوست که آنجاست. گویی ما جدا ولی در عین حال یکی بودیم. من  کردممی

جبران  متوانمیام و فکر کردم االن پیش خود خوشحال بودم که او را دیده

آخرین باری که او را قبل از مرگش دیده بودم بکنم. من کمی در حق او احساس 

زیرا او آخرین بار از من خواسته بود که پیش او رفته و م کردمیگناه و حزن 

حرف زده و درد و دل کند ولی  با من خواستمیکمی با او وقت صرف کنم زیرا 

ن روز خیلی سرم شلوغ بود و آن را پشت گوش انداختم و وقت زیادی با من آ

او صرف نکردم. من متوجه شدم که او در اینجا من را به خاطر این کارم مورد 

. من کنممیقضاوت قرار نداده است، بلکه من خودم هستم که خود را مالمت 

با دیگران  واهمخمیخودم را در موقعیت او دیدم: در حال مردن و در حالی که 

 شود میند من پیدا نگاه کسی مانبرای آخرین بار آنها را ببینم. آ خداحافظی کنم و

ا خواهند ماند و تمام پول و مقام و دستاوردهای دنیا در همان دنیفهمد که نمی

و عطوفتی است  توانیم بعد از مرگ به همراه خود بیاوریم مهرتنها چیزی که می

است نه  هاانسانی راجع به ایم. من بالفاصله فهمیدم که زندگکه به دیگران داده

های دنیا را در رأس امورم قرار داده بودم زیرا های دنیایی. من موفقیتموفقیت

با داشتن آنها احترام و محبت مردم را به دست خواهم آورد. وقتی  م کرد میفکر 

عشق وافری دریافت که حقیقت را فهمیدم، خودم را بخشیدم و با بخشیدن خودم 



146 

 

العاده زیادی از جهان دهد، عشق فوقمی کردم. وقتی که کسی محبت و عشق

 گیرد.هستی پس می

ع به های جدیدی راجبه نکته زندگیمر نشان داده شد و با مرو زندگیمبه من 

زمان به من نشان داده ی از اتفاقات زندگی من به طور همبردم. بسیارخودم پی

ساله بودم، دختر  6را اکنون به خاطر دارم. یکی وقتی که  شدند. دو مثال آن

سال داشت را آن قدر اذیت کردم که  6دیگری که اسمش تِمی فولر بود و او هم 

، مکرد میبه گریه افتاد. اکنون آنچه را که او احساس کرده بود را من خود حس 

. من خود مکردمیاستیصال، گریه و احساس شفقت زیادی نسبت به این کودک 

او شده بودم و نیاز به محبت و تغذیه روحی و بخشش داشتم. جوهره من به 

ی ما عشق و محبت داد، عشقی که چنان عمیق و لطیف بود که مانند عشق هردو

کردن به ب وارد یبین یک مادر و کودک خردسالش بود. من فهمیدم که با آس

 کرده بودم. سیب وارددیگری، در حقیقت به خود آ

دلی بود را من کودک دیگری که اسم او بیلی برَ ق دوم هم مشابه قبلی بود.اتفا

ف بود و از بیماری آسم هم یداده بودم. بیلی بسیار الغر و نح مورد تمسخر قرار

سالگی در اثر گرفتگی رگ مغزی درگذشته بود. به  67برد. او در سن رنج می

که او در همان سرای وجودی که من بودم حضور داشت ولی من  رسیدمینظر 

ای عاشقانه نوشته ساله بود برایم نامه 62قتی بیلی مطمئن نبودم که کجا هستم. و

اراحتی بود ولی من عشق او را با تمسخر رد کرده بودم. اکنون من خود درد و ن

سبت به این زمان، من احساس عشق و شعف زیادی ن. ولی هممکردمیاو را حس 
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درون او نور درخشان آبی  پسر و خودم داشتم. من روح او را حس کردم. در

، به العاده بودفوق ی و قدرت روحی اوحیات معنو مکردمیتپید. حس رنگی می

 دانستم چقدر او در دنیا متحمل رنج و سختی شده است.خصوص که می

ست. باالتر و قبل از همه پیغام تمامی اینها واضح بود، همه چیز راجع به عشق ا

چیز، باید یاد بگیریم که خود را بدون قضاوت و بدون قید و شرط دوست داشته 

گر را و چیزهای دی هاانسانتوانیم تمامی باشیم. با عشق به خود، در حقیقت می

در زندگی  هاانساننیز به طور مشابهی دوست داشته باشیم. من فهمیدم که چقدر 

ما مهم هستند و چقدر مهم است که دیگران را قبول کرده و به آنها محبت کنیم. 

گاه کسی را مورد گوید: هیچوستان را فهمیدم که میمن باالخره این گفته سرخ پ

های او یک کیلومتر راه رفته باشی و قضاوت قرار نده مگر اینکه تو خود با کفش

 تجربه کرده باشی.آنچه در زندگی بر او گذشته را 

من فهمیدم که تمام اتفاقات کوچک و بزرگ زندگی ما مهم و قابل توجه هستند. 

ه که به ظاهر کوچک و پیش پا افتاده ب ییهاتجربهبا درک کردن همه چیز، حتی 

رسیم. هنگامی که مرور رحله باالتری از شفقت و شناخت میرسند، به منظر می

فهم بسیار باالتری دست یافته بودم و احساس  زندگی من به پایان رسید من به

که اعمالم . من قبل از این هیچ وقت به اثری امشدهکه آزاد و تصفیه  مکردمی

کنون برای تمام کارهایی که با ند توجه نکرده بودم ولی اروی دیگران و خودم دار

رفتار ا درک و فهمیدن حاالت و توجهی انجام داده بودم متأسف بودم. ولی ببی

ام، تمامی این اندوه و پشیمانی را رها کرده و با بخشیدن خودم پر از ناآگاهانه
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فهمم. اکنون همه چیز راجع رم که با خود گفتم: آه، اکنون میشعف شدم. به یاد دا

رسد. من سؤاالت بیشتری برای ویلیس دار و منطقی به نظر میه بودن ما معنیب

ینان بود. ویلیس مکرراً به من بسیار عمیق و با اطمداشتم. انتقال اطالعات بین ما 

 گفت که همه چیز دانسته و معلوم است. تو تنها آنها را فراموش کرده بودی.می

یی درون من بود که همه چیز را دانم ولی جام چیزی میکردمیمن احساس ن

وز او پاسخ داد: هن اینجا بمانم؟ توانممیپرسیدم آیا دانست. من از ویلیس می

زمان تو فرا نرسیده است و این یک اشتباه بوده است. باید بازگردی. به یاد دارم 

وقت بخواهم هر  توانممیگردم ولی یش خود فکر کردم: باشد، من برمیکه پ

 دوباره به اینجا بیایم.

توانی جان خود را از طریق افکار به من گفت: تو نمیدر همان موقع ویلیس 

گشاید. تو باید ای را نمیتو یک پاسخ نیست و گرهدکشی برای بگیری. خو

 او ادامه داد: نگران نباش، ما هیچبازگردی و منظور زندگیت را به انجام رسانی. 

جا نخواهیم رفت و منتظر تو خواهیم ماند. آخرین حرف ویلیس به من این بود: 

 به خواهرت بگو حال من خوب است.

تاریکی سقوط کردم. من  از پشت درِ من بالفاصله به سمت عقب کشیده شده و

 ترسی نداشتم و در یک لحظه با شدت به داخل بدنم کوبیده شدم.
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 ه اِیمیتجرب

که  بردمضمنی به نام فیبرومیالگیا رنج میساله بودم از بیماری م 67من از وقتی 

. من یک بار کرد میدهنده بود و حتی خوابیدن را برایم بسیار مشکل بسیار آزار

تن تعداد به نسبت زیادی قرص اثر درد فراوان قبل از به رختخواب رفدر 

و این باعث آور خوردم. ظاهراً من به این قرص حساسیت زیادی داشتم خواب

 یش از دو دقیقه طول نکشید که مکشممکن شود. بشد که تنفس برایم غیر

     ن را ای از باالی سرم حس کردم تا اینکه ناگهان راحتی کاملی مالعادهفوق

گرفت و احساس گیجی و تنگی نفس که در اثر قرص خواب داشتم به کلی  فرا

 ناپدید شد و دیگر احساس بدنم را کامالً از دست دادم.

م که به درون مدخلی کشیده شدم که در آن افراد دیگری نیز بودند آوربه یاد می

دیدم که به نظر نوجوان را  1. در آنجا مکردمیو من ورود آنها را تماشا 

حال  . با نگاه به آنها به من الهام شد که آنها درندآمد میآور و ناخوشایند چندش

سال داشت  64اند. زن دیگری را دیدم که حدود مستی تصادف کرده و کشته شده

گفت: ن کمی به او گوش دادم و شنیدم که میزد. مو به طور مداوم حرف می

عادی داشت مانند ی دارد. پوست او رنگی غیرم موزونچقدر زیباست و چه اندا

ذشته شد که او در اثر سرطان پوست درگ اینکه به شدت برنزه است. به من الهام

است. و به همین گونه تعداد زیادی به آنجا آمدند. آنجا زیاد روشن به نظر 

 اند،که اینها همه مرده شدمیچرا با وجود اینکه به من الهام  دانمنمی. آمدمین

ام. همه چیز بسیار زنده و که خود نیز مرده فهمیدممیم و نشدمیمتوجه واقعیت ن
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ور نبود. من فقط راجع به تمام آو هیچ چیز برایم شگفت رسیدمیر طبیعی به نظ

 این اتفاقات خیلی کنجکاو بودم.

مد. ایی تقریباً قرمز رنگ به سوی من آزن جوان و زیبایی با چشمان سبز و موه

او این  که در اثر خفگی یا چیزی شبیه غرق شدن مرده است. وقتیاو گفت 

احساس او را حس کنم و به  توانستممیداد، به نوعی چیزها را برایم توضیح می

موازات فکر او فکر کنم و اتفاقاتی که برای او رخ داده را به یاد بیاورم. او گفت 

کرد. برایم  نواز خواندکه عالقه زیادی به خوانندگی دارد و برایم شروع به آ

توانست آزادانه از سطح زمین د که در هنگام آواز خواندن او میبسیار جالب بو

حرکت کند. او در حالی که آواز کمی باال رفته و در حالتی معلق با ریتم آوازش 

 دانمنمیتر کند. به دلخواه آناً بلندتر یا کوتاه توانست موهای خود راخواند میمی

چرا دیدن همه اینها من را هراسان و متعجب نکرد و به راحتی همه چیز را قبول 

)دنیا(  . سپس آن زن به من گفت که پشیمان است که چرا در همانجامکردمی

ولی به هر  کردمیماند و روی مشکالت روحیش کار نمانده و بهتر بود که می

 شکل اکنون دیگر رها است.

که تمام این مکالمات از طریق فکر و الهام درونی و بسیار باید این نکته را بگویم 

. اکنون دیگر گروه زیادی از شدمیگرفت و کلماتی رد و بدل نع انجام مییسر

فرد یا گروهی که به او  کردمیافراد آنجا جمع شده بودند و هر کس سعی 

گیری هایی از افراد در حال شکلدسته کمکمشتری داشت را بیابد و شباهت بی

بودند. در اینجا ورود مردی را دیدم که حس خوبی در مورد او داشتم. او به نظر 
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. هنوز برایم جا نیفتاده بود که ممکن است من هم رسید میمتعادل و قابل اطمینان 

با   مرده باشم. به طرف آن مرد رفته و از او پرسیدم تو که هستی؟ حرکت من 

به  . با نگاه به اوشد میبلکه تنها اراده به حرکت سبب آن  ،رفتن همراه نبود راه

من الهام شد که او نوعی معلم یا راهنما برای این گروه است. او به من گفت که 

در دنیا یک راننده کامیون بوده و در یک تصادف کشته شده است. او به من گفت 

دانم است. می ع را ملکه وجود خود کردهکه او یک انسان کامل نیست ولی تواض

ای از خودخواهی و م که ذرهکردمیولی من احساس  آیدمیکه به نظر عجیب 

تکبر در وجود او نیست. او گفت که آمده تا اهمیت فروتنی را به این گروه 

 در خود غرق بوده و به همین خاطر بیاموزد زیرا تمام این افراد به نوعی

دنیوی خود را های مهم زندگی را فرا گیرند و به نوعی حیات اند درسنتوانسته

 اند.نیمه کاره رها کرده

شان، به این افراد در ابتدا یک دوره او به من گفت که با ناتمام رها کردن زندگی

استراحت داده خواهد شد ولی برای آنها یادگیری آنچه باید در عالم روحانی یاد 

به آنها دانش و  هرچه. من درک کردم که بگیرند مشکل و بعید خواهد بود

اطالعات مفید داده شود، حتی اگر از صمیم قلب آن دانش را قبول کنند، هنوز 

یادگیری بدون یک بدن مانند این است که کسی بخواهد ترک اعتیاد را یاد بگیرد 

در حالی که امکان معتاد شدن را به هیچ وجه ندارد یا بخشیدن و محبت به 

را یاد بگیرد در حالی که هیچ وقت دشمنی نداشته است. او گفت  دشمنان خود

که باید به آنها یاد بدهد که از خود و مشغولیت و جذابیت بیش از حد به خود 
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بیرون بیایند. در این حال او سرش را با تأسف تکان داد و با لبخند سردی گفت 

. او بیشتر امیدوار آیدمینزیادی برای آنها از دستش برکه با نبودن در بدنشان کار 

بود که بتواند نوعی عالقه و میل را در آنها به وجود بیاورد که شاید در طول 

توقفشان در عالم روحانی و تا هنگام برگشت مجددشان به دنیا با آنها باقی 

 بماند.

گرفت و از او پرسیدم: اینها که اگهان موجی از هراس درونم را فرا در این موقع ن

با نگرانی گفتم: اگر اینها  اند. بالفاصلهگفت: آنها درگذشته و مردهند؟ او هست

قدر طول کشید که حقیقت موقعیتی  چرا این دانمنمیاند، پس من چه هستم؟ مرده

اند. تو در میانه او به آرامی پاسخ داد: آنها مردهرا که در آن بودم درک کنم. 

گفتم: من باید  با شنیدن این حرفد کما. تو مانند اینها نیستی. نهستی، چیزی مان

یکی از آن جوانان که در حال م کرد میم. در حالی که حرکت از اینجا خارج شو

مستی تصادف کرده بود گفت: او زنده است، بیایید لمسش کنیم. و آنها سعی 

مور کننده و معذب بود. من گیرند. این صحنه برایم بسیار مورکردند من را ب

 دارند. یدنیای یهاردگان هنوز تمایالت و وابستگیز مفهمیدم که بعضی ا

بعد از خارج شدن از آن محل احساس امنیت و عشق مرا فرا گرفت. کسی را در 

و من از  کرد میهمراهی خود یافتم که به من توجه زیادی داشت و از من مراقبت 

م. صورت او با نور بسیار زیادی کردمیهمراهی با او احساس آرامش مطلق 

جزئیات صورتش را ببینم. من  توانستممیدرخشید به طوری که من به سختی می

مانند یک م کردمیکه راهنمای من مذکر بود ولی با این حال حس کنم میفکر 
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ما در حال صعود به سمت م کرد میمادر بسیار مهربان مرا دوست دارد. احساس 

باال هستیم و با این صعود، فرکانس ارتعاش انرژی من به شدت در حال افزایش 

است. به خاطر دارم که در این حین اطالعات و آگاهی بسیار وسیعی به درون 

که حقیقت کامل تمام قوانین و نظام هستی و م کرد میو من حس  شد میمن الهام 

فهمم. من در تمام طول زندگیم از چیز را کامالً میظم مطلق در همه زیبایی و ن

سرخورده هاست سختیعلت بودن اتفاقات و دردها و م بیکردمیفکر  ،آنچه که

به آشفتگی در جهان نسبت  فهمیدممین را نرا که علت آ هرچهو دلسرد بودم و 

او ده که باید به زده بودم که چرا خدایی که به من گفته ش. من شگفتدادممی

توانست بهتر از این بیافریند و جهان را اداره کند. به من یاد داده اعتماد کنم نمی

شانس شده و در ناز و م و بعضی خوشکنیمیشده بود که ما تنها یک بار زندگی 

ه و در ین امتحانات قرار گرفتترسختنعمت غرق هستیم و بعضی هم مورد 

خاطر بخت بد و یا به خاطر سیاهی گذرانیم یا به بدبختی و درد زندگی را می

 روح یا برای اینکه استقامت خود را ثابت کنیم. مانند کودکانی که از قحطی و

من  میرند تا شاید اجر خود را بعد از مرگ دریافت کنند.مریضی و جنگ می

 ها دریافت کنم.حیحی برای این سؤالگاه نتوانسته بودم جواب صهیچ

تی بتوانیم تصور تر از آنچه حما بسیار طوالنی فهمیدم که بیشترخود  NDEدر 

م طوالنی است چقدر در کنیمیایم و زندگی دنیایی ما که فکر کنیم زندگی کرده

برابر تصویر کلی ناچیز است. من فهمیدم که هر کدام از ما با آزادی اراده مسیر 

و  هدفم و هیچ اتفاقی در زندگی ما بیکنیمیخود را برای پیشرفت انتخاب 
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ود جهان خود را انتخاب کرده و توان گفت که ما ختصادفی نیست. به نوعی می

گاه نج و دردی دارد هیچم و اگر کسی را دیدیم که زندگی بسیار پر رسازیمی

خود  هاانساناز ارواح  یتوانیم فرض کنیم که این تاوان گناهان اوست. بسیارنمی

ز آن نوع تا درس خاصی را ا کنندمیزندگی پر مشقتی را روی زمین انتخاب 

توانیم قضاوت کنیم که چرا زندگی یک انسان به گاه نمیزندگی بیاموزند. ما هیچ

که از دریافت این آگاهی توانم توصیف کنم بینیم است. نمینه خاصی که میگو

راحتی و سبکی به من دست داد، از دریافت این حقیقت که در چه احساس 

وجود دارد و خدا با ما و  یت و در هر چیزی معنینهایت همه چیز خوب اس

 .کندنمیسرنوشت ما بازی 

در این هنگام راهنمای من در کنارم ایستاده و زندگی من برای من نمایش داده 

شد. من در زندگیم اخالق بسیار بدی داشتم و با بخشیدن مشکل زیادی داشتم 

ولی با این حال تنها چیزی که در هنگام مرور زندگیم از طرف راهنمایم حس 

نند گیم برای من مادزن دریغ و درک کردن من بود. مرورمحبت بیکردم حمایت و 

ته و زندگی و عملکرد خود م گامی به عقب برداشیک هدیه و فرصت بود تا بتوان

اند را  را که دیگران در اثر عملکرد من حس کرده هرچه توانستممیم. من را بفهم

 ام کردهو حتی شاید فکر  امگفتهو  امکرده هرچهکامالً احساس کنم و ببینم که 

در احساس و  توانستممیمن  مس کرده است.نوعی لزندگی فرد یا افرادی را به 

فکر اطرافیانم وارد شوم و ببینم که چگونه نحوه فکر و دیدشان و زمینه قبلی و 

های درونیشان ار آنها مؤثر بوده است. من کشمکشعوامل دیگر در انگیزه و رفت
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کسب محبت و احساس مقبول بودن  ها و تقالی آنها را برایها و ترسو نگرانی

که همه منجمله خود من به نوعی مانند  دیدممیو  دیدممیو احترام داشتن را 

و احساس من برای  دیدممییک کودک هستیم. من تمام اینها را از دیدی باالتر 

 هر یک مانند احساس مادری مهربان برای کودک خردسال خود بود.

زندگی بر این باور تاریک  درخشانی بود. من در تمامیه بسیار این برای من لحظ

ئماً بین خدا قرار دارد و من دا ترین خطا و اشتباه من در زیر ذرهبودم که کوچک

و و این در وجود من احساسی از خشم  گیرمتوسط او مورد قضاوت قرار می

اً زیر و از اینکه دائمم کردمینگرانی ایجاد کرده بود. من پیوسته احساس گناه 

که از  صل بودم. حالهستم خسته و مستأ نگاه جدی و شاید خشمناک خدا

که چقدر نسبت به آنها احساس  دیدممینگریستم، دیدی باالتر به دیگران می

 کردمیآنها را درک کنم و این من را تشنه آن  توانممیو کنم میعشق و عطوفت 

در سرور بگذرانم زیرا هیچ که زندگی را به جای نگرانی و احساس گناه مداوم 

 کس از دست من عصبانی نیست.

م، کسی که حتی تصور بخشیدن من در آنجا توانستم افکار یکی از بدترین دشمنان

را ببینم. بعد از برگشت  کردمیاو به خاطر آنچه از او دیده بودم به ذهنم خطور ن

، مانند مکردمیبه دنیا، چیزی جز محبت و عطوفت خالص نسبت به او حس ن

ای نوشتم و به او گفتم که چقدر او را من به او نامهمحبت یک مادر به فرزندش. 

دوست دارم و از او برای انرژی منفی که نسبت به او در خود نگاه داشته بودم 

   بخشش خواستم. زیرا من عشق و عطوفت الهی را نسبت به او دیده بودم و 
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بت به او حس کنم. احساس رها چیزی جز همان عطوفت را نس توانستمنمی

کردن بار سنگین خشم و قضاوت نسبت به او، که بسیاری از آن را حتی آگاهانه 

 العاده بود.م، فوقکرد میحمل ن

ن پاسخ فاصله ایهمچنین من در آنجا در مورد دین و مذهب کنجکاو شدم و بال

سبی که به و نه درباره برچرا دریافت کردم که دین افراد درباره قلب آنهاست 

زنند. من فهمیدم که ما بر روی زمین هستیم تا یاد بگیریم که خداگونه خود می

مان گردیم و خود باالترمان را رشد دهیم  تر شق بورزیم و حاکم بر طبیعت پایینع

دد هستیم. من دریافتم که حال تالش برای یکی شدن و وحدت مج و همگی در

من تمایل خود را برای اینکه مانند خدا در ماهیت همه جا و همه چیز است. 

را بدهم از حلیل کنم و به آن عنوان خوب و بد سابق همه چیز را تجزیه و ت

گیریم که میم و یاد کنیمیه زندگی را نظاره دست دادم. ما ضمیری هستیم ک

توسعه دهیم. من  مان راهاییم و خالق باشیم و باالترین جنبهچگونه عشق بورز

به چیزی نادرست یا ناعادالنه برخورد کردم، آنچه از دستم  هرگاهکه  گرفتم یاد

 برای ایجاد هارمونی و درستی ساخته است را انجام دهم ولی نگران آنچه که 

همیشه راهی را برای توازن کامل  کنترل کنم نباشم زیرا جهان در نهایت توانمنمی

 .کند مییدا پ

گردم و به من گفت که از من خواست که به زندگی دنیا بر در اینجا راهنمای من

منتظر بازگشت مجدد من به عالم روحانی خواهد ماند. این خواسته او درد 

عاطفی عمیقی را در من ایجاد کرد که قابل بیان نیست، مانند اینکه درون من را 
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. من نهاند. من با تمام وجود خود فریاد زدم کافته و قسمتی از من را جدا کردهش

نزدیکتر شده این قسمت تجربه خود را بدون گریه شرح دهم. او به من  توانمنمی

و به آرامی به من قوت قلب داد و از من خواست که قوی باشم و به من گفت که 

. من شد میبه سمت چپ نگاه کنم. در آنجا کودکی را دیدم که به طرف من آورده 

سالم است که در حالی که خواب بود از روح او دتوجه شدم که او دختر خرم

ل کرده و با زبانی شیرین گفت: د که به اینجا بیاید. او من را بغخواسته شده بو

مامان، آخر چه کسی از من مراقبت خواهد کرد؟ محبت و عشق در سرای دیگر 

به دخترم در آن شرایط نه  توانستمنمیصد چندان بیشتر از این دنیاست. من 

بگویم. بدون هیچ گونه تأمل گفتم عزیز دلم، البته که من از تو مراقبت خواهم 

کرد. با دیدن این صحنه راهنمایم به من لبخندی از سر رضایت زد. در این حال 

از  من نگاهی به سوی زمین انداختم ولی هنوز هم فکر برگشتن به آن و جدایی

داد. او به من گفت به سمت راستم نگاه کنم. به س ترس میراهنمایم به من احسا

ینده دیدم که پیر و ناتوان شده بود نگاه کردم و تصویر مادرم را در آ سمت راست

نکه این تصاویر ت از او بودم. با ایمن نیاز داشت و من در حال مراقب و به کمک

اویر به تدریج از نمودند. تصدادند، برای من بسیار زنده میآینده را نشان می

ن رسیده که مایم به من گفت: دیدی؟ دیگر وقت آجلوی من محو شدند و راهن

دانستم باید برگردم ولی هنوز ترس برگشتن و فکر جدایی از این می بروی. من

ای بدون تو بروم. او لحظه توانمنمیعشق برایم بسیار سخت بود و گفتم: من 

و ما  امشدهن احساس کردم با او یکی مکث کرد و گفت: بسیار خوب. و ناگها
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، من انگشت خود را به سوی آیدمیدانم که به نظر عجیب تیم. مییک موجود هس

شی مانند یک جریان زمین دراز کردم و ناگهان احساس کردم که ارتعا

فرا گرفت. ناگهان انگشتانم شروع شده و تمام وجود من را الکتریسیته از 

کشید و در یک آن قوی کردم که مرا به سمت جلو میه العاداحساس کششی فوق

  خود را در خانه و اتاق تاریکم یافتم.
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  64467تجربه 

  به مرگ تعریف کرده، داستان  ین تجربه را به عنوان تجربه نزدیکمؤلف، ا

 انگیز خلقت و شعر چشمگیری که در آن گنجانده است. حیرت

کنم رویایی بسیار روشن است که چندین تعریف برایتان  خواهممیرویایی که 

رفتم که در سال پیش برایم اتفاق افتاد. در رویا، داشتم در منطقه شلوغی راه می

چرا اما به سمت غار کشیده شدم و تصمیم  دانم نمیدور غاری را دیدم.  ای فاصله

 گرفتم وارد شده و نگاهی بیاندازم.

ی نخستین دور هاانسانزمانی که وارد غار شدم، متوجه شدم گروه کوچکی از 

اند. از لحن و طرز صداهایشان معلوم بود که داشتند آتش وسط غاز نشسته

ت از حرف ند. زمانی که به آنها نزدیک شدم، دسکردمیدرباره چیز مهمی بحث 

آمد. او برای چند نها از جا بلند شد و به طرف من زدن برداشتند و یکی از آ

لحظه آنجا ایستاد، لبخند زد و سپس دست مرا گرفت و به سمت خارج از غار 

هدایت کرده و به سمت چرخ و فلکی که خودش آن را نزدیک ورودی غار قرار 

 داده بود برد.

دم کوچولو به نظر داد چوبی که به شکل پری یا نوعی آروی چرخ و فلک، اع

چرخ و  دست رنگ شده بودند. زمانی که نزدیکرسیدند وجود داشت که با می

رسیدیم شروع به دوران کرد. موسیقی نیروبخشی داشت که با صدای بلند  فلک

ه من سوار . مرد به چرخ و فلک اشاره کرد و منظورش این بود کشدمیپخش 

م کننده خواهد بود. دانستم که سرگرو می رسیدمیگیز انآن بشوم. به نظر هیجان
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مه چیز محو و فلک شدم و بالفاصله سرعتش زیاد شد تا اینکه هسوار چرخ 

ی چشمم گذشت، خودم را به های بسیاری از جلوشد. در یک لحظه زندگی

 . دیدممیی مختلف در گذشته و در آینده هازمان های متفاوت درشکل آدم

معلق شدم. همه جا کامالً  ه تنها موجود زنده من بودمی کیناگهان در فضا جا

بود. در واقع من خود نور بودم و کل  دربرگرفتهتاریک بود اما نور درخشانی مرا 

اب و عشق چیزی که زنده بود. هیچ چیز دیگری غیر از من وجود نداشت. لذت ن

توان آن را ر وجودم جریان یافت، حس شکوهی که نمیقید و شرطی دبی

زیاد بود. زمان مفهومی  بینهایتت جنسی که توصیف کرد. حسی مانند اوج لذ

نداشت. فقط من بودم. من وجود داشت. من بودم و دیگر هیچ. برای همیشه اینجا 

انگیز بود اما م رسید که شگفتبوده، خواهم بود و خواهم ماند. فکری به ذهن

شوم. در آن  جریان انرژیاش حرکت بود. الزم بود باعث به وجود آمدن الزمه

فرسا و حس اجباری به آغاز جریان انرژی در وجودم احساس میل طاقتلحظه، 

 .مکردمی

ها به حرکت در خواهند آمد و خلقت آغاز دانستم اگر حرکت کنم، انرژیمی

 یی بودند هاکهکشانم پیرامون و درون من شاهد خواهد شد. حرکت کردم. تما

 که آفریده شدند. کائنات در شرف خلق شدن بودند و ستارگان در حال تولد. 

های بیشتری خلق م، کهکشانشدمیبیشتر هیجان زده  هرچهانگیز بود، هیجان

 ند.شدمی
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ت چقدر فکر دیگری به ذهنم خطور کرد که کشف خلقت جدیدی که وجود داش

 رسید، متولد شدم.انگیز باشد. زمانی که این فکر به ذهنم باید هیجان

 شعر زیر برگرفته از این تجربه است. تقدیم به تمام جستجوگران واقعی حقیقت.

 

 در ژرفای ابدیت جایی که هیچ بعد، پهنا یا ارتفاعی وجود ندارد.

ترین نور الهی ای از درخشانقهرمن در وجد و سماع آمدم و به شکل با

 وجود یافتم.

 چگونه به وجود آمدم. من از وجودم آگاه بودم و نپرسیدم

دانستم که هیچ چیز جز ه در بهترین وضعیت فکری بودم، میدر حالی ک

 برای من وجود ندارد.

 فرسا بود.کردم که درک و تحملش برایم طاقت ییسپس احساس تنها

حیران بودم آیا همه چیز برای این وجود داشت که من آن را دوست 

 داشته باشم و از آن مراقبت کنم.

به طور مستمر از این گذشت، من نیز طور که قوه ازلی پیوسته میهمان 

 بردم.خوشی لذت می

ق کردن و گسترش م میل شدیدی برای خلاما به طریقی در اعماق وجود

 یافتن وجود داشت.

دانستم چنانچه فعلی انجام دهم، آن وقت انرژی خلق شده و به اطراف می

 خواهد شد. ارسال
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پذیرد و اکنون به واسطه عشق صورت میها در ابدیت، درک طرح

 شکیبایی الزم بود. 

 سرانجام در یک لحظه کوتاه، تصمیم به حرکت و فعل گرفتم.

سپس بیرون، نور سفید درخشان جاری شد که در آن عشق ابدی به 

 چرخش درآمد.

انتهایی پا به عرصه وجود ن بعدهای بیاکنون همه جا، میان تهی بود

 نهادند.

توانستم  نمیو به کار خلق کردنی که م کردمیپیرامون نگاه با حیرت به 

 در برابر آن مقاومت کنم ادامه دادم.

ی جاری بود و تا قلمروهای دوردست به بینهایتبیرون، عشق و انرژی 

 پرواز درآمد.

با زمین و آسمان  ایتازههای تازه خلق شده دنیاهای بکر در کهکشان

 گرفت.شکل

 .مکرد میت جدید نگاه وافر و حظّ مقدسی به خلقه با لذت همان طور ک

     از نور و حقیقت وجود داشتند که باید آنها را  دنیاهای وجود یافته

 .شناختم می

 بینهایت، خارج از دنیاهای شدمیهمین طور که این فکر در من خلق 

 ند.شد میاین افکار به سرعت پراکنده 
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کردند و بخشی از کل  هایی از وجودم شروع به تکه تکه شدنقسمت

 ماده فیزیکی شدند.

حد و حصری به مخلوقاتم نگاه عالقه و لذت، با شادی و خوشی بی با

 کردم.

خودم به چیز  چیزی کم است و برای کامل کردنِ رسیدمیاما به نظر 

 بیشتری نیاز داشتم.

میان گذاشتن رازها و عشق ورزیدن در تمام روزهایم  کسی را برای در

 داشتم.الزم 

ن بگذارم و شخصی که در تمامی کسی برای اینکه افکارم را با او در میا

 ها با من باشد.راه

انگیز با حظّ وافر و برای کامل کردن هر برای گذراندن هر روز شگفت

 چیزی که نیازمند تکامل است.

انتها شریک های بیهای مملو از خوبیلبمان را با قما عشق لطیف

 شویم.می

 این کار صورت گرفت و تمامی اشکال بدین صورت کامل شدند. اکنون

زمانی که به اطراف نگریستم چیزی بیش از آنچه نیازمند آن بودم وجود 

 نداشت.

تر یعنی دنیای های پایینهای بشری ظاهر شدند به قسمتزمانی که گونه

 مادی هبوط کردند.
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 کالم درآمد. صدای جرقه الهی حتی با لطافت بیشتر مانند واقعیت به

چشمگیرترین و در عین حال  دستاوردهای بشری در زمینه علوم،

اما برای صدای خرد عظیم درون، بشر این گونه ترسناکترین بودند. 

 انتخاب کرد که از روی میل به آن گوش فرا ندهد.

مواردی ادامه داد که برای او بشر به تفکر پیرامون  ،در زمان و مکان

 به ارمغان آورد.ها را ها و غمجنگ

ی بوده این امر را به عنوان دانست که همکار خالق هستاگر فقط او می

 پذیرفت. ترین باورش میمقدس

 ی، یک شب تاریک طوفانی، او در عذاب بود.ناامیددر اوج 

نی که با تمام توان چیزی نبود که او قادر به انجامش باشد، حتی زما

 اش تالش کرد.زمینی

 عره برآورد.به بلندای آسمان ن او با خشم و غم

 سمانی طلب کمک کرد اما فریادرسی نبود.از هر موجود آ

ای از نور مقدس و بسیار ی بارقهناامیدر فضایی آکنده از اما ناگهان د

 درخشان به چشم خورد.

من دعاهایت اجابت شده، حتی قبل از اینکه درخواست شده  محبوب

 باشد.

 رشار از مهربانی بود.ندای الهی بسیار آرامبخش و س
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اکنون خرد از آن توست و از امروز زندگی جدیدی برایت آغاز شده 

 است.

ر اتاق به دنبال کسی غیر از خودش ناپذیر، انسان دبا لذتی وصف

 .گشتمی

را  ای انسان خودت را بشناسهیچ شک و تردیدی، کلمات ناگهان بی

 درک کرد.

 ی وجود دارد.برای تمام جستجوگران حقیقت همیشه خدای

 تا در تمام بالیای قابل درک به واسطه او تسلی یابند و حمایت شوند.

غاز ه هر روز در عین کمال آبه آرامی به ندای الهی درون گوش فرا ده ک

 .شود می

ال یافتن بهشت نباش، چون باید نگاهی به درونت ها به دنبدر آسمان

  .بیفکنی، بهشت آنجاست
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 کارن شیفرتجربه 

دادند. داشتم که اغلب هنگام خواب رخ می نوجوانی من چندین تجربه روحیدر 

تر شد این تجربیات کاهش یافتند، به که بزرگتر شدم و زندگی پردغدغه زمانی

حدی که تقریباً به صفر رسیدند تا اینکه برای بچه اولم باردار شدم. مدت کوتاهی 

دم که در کن را دیدم. خواب دیکترین خواب ممبعد از به دنیا آوردن او من ترسنا

دهم. برای چندین ماه من ترسیده را از دست می زندگیمیک تصادف وحشتناک 

گشتم. زمانی که م و به دنبال آن خودروی هیوال میو شدیداً محتاط شده بود

ماهه شد خودم را قانع کردم که آن تصادف تنها یک خواب بوده است و  7پسرم 

. به هر حال من یک بیافتدیزی باشد که قرار است اتفاق ای از چنشانه تواندنمی

شوهری داشتم که باید مراقبشان شغل جدید و خوب معلمی، بچه، خانه و 

 ام.ی بیش از حدی روی آن خواب گذاشتهبودم. در واقع فکر کردم که انرژمی

که  مخواستمیسپس حادثه رخ داد. آن روز زود از مدرسه بیرون آمدم، چون 

بزرگش بردارم و دوباره با عجله به مدرسه برگردم و مسابقه پسرم را از پیش مادر

 بیس بال را تماشا کنم. این روشی عالی برای گذراندن یک بعد از ظهر با پسرم به

م چراغ از مدتی شد میمعمول از اتوبان خارج  . زمانی که با احتیاطرسید مینظر 

شانسی دم. فکر کردم که امروز روز خوشچیبود و من به سمت چپ پیقبل سبز 

 من است. اما در یک لحظه از هوش رفتم.

، شخص مپدربزرگام. دهمرم دیفوری خودم را در زیباترین مکانی یافتم که در ع

ام و یک نگهبان آماده بودند که به من برای شناختهدیگری که در زندگی قبلی می
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گذر کمک کنند. آنها برایم در مورد تصادف گفتند و محل آن را نشانم دادند. 

نظیری در بیگفتند که زمان بازگشت من به خانه فرا رسیده است. عشق و سرور 

تر حس کنم که هر لحظه نورانی توانستم میآن مکان بسیار جذاب وجود داشت. 

وع به گریستن کردم. نه، شوم. بعد ناگهان ترس و وحشت به سراغم آمد و شرمی

؟ او هفت ماهه بود و هرگز شد میمردم پسرم چه بمیرم. اگر می توانستمنمیمن 

دانست که چطور باید از او را به خاطر بیاورد. پدرش حتی نمیتوانست منمی

... الدین پدرش بزرگ شود. نه، نه، نهکه او توسط و مخواستمیمراقبت کند. ن

 ند.کرد میزمان رفتن من نرسیده بود و آنها اشتباه 

د بود بعد از مردن من خوب خواهن ام خانوادهآنها با نشان دادن اینکه پسرم و کل 

م تکیه مادربزرگتوانست به رام کردند. مادرم میمرا در آغوشی مملو از عشق آ

سیب دیده، . داغ شوهر آشدمیلی باالخره خوب برد وکند. هر چند زمان می

یافت. و نهایتاً عشق را دوباره می کردمیغمگین و تنهایم هم باالخره التیام پیدا 

من  باید روی زمین یاد بگیریم و مرگ هایی است که مامرگ بخشی از درس

ام نقش داشتند. تشییع جنازه زندگیمبرای همه آنهایی بود که در یک درس مهم 

ده شد که چگونه نزد آنهایی که دوستشان دارم به من نشان داده شد، به من یاد دا

خواهم بود و نیز گفته شد که من باالخره با کسانی که روحشان بسته نیست 

حس کردم که لحظه به  ند. مدتیشدمیارتباط برقرار خواهم کرد. همه خوب 

ها ! بچهاو را ترک کنم توانمنمی... پسرم. من شوم. اما صبر کنیدتر میلحظه نورانی

بروم. صبر و  توانمنمی. من ماندم میبه مادرهایشان نیاز دارند. من باید مادر او 
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عشق زیادی نسبت به من ابراز شد. نگهبانم توضیح داد که این احساساتی که من 

ام ارتباط دارم و زمانی که انسان ن دارند که همچنان با بعد انسانیدارم نشان از آ

همچون هوا حس خواهم کرد و به حس خوشبختی بودن من تمام شود من نور را 

توانند به خوبی آنها هایی که کلمات نمیکامل و عشق شدیدی خواهم رسید. حس

 ام کمک کنند.از وزن انسانیتالش کردند تا به من برای رهایی  را بیان کنند. آنها

 بل مراکه هر لحظه قدرتمندتر از ق رسیدار قوی بودند و به نظر میها بسیحس

کِشند، با این حال هنوز اتصال من به پسرم قویتر بود. ما در آن مکان زیبا می

سیر کردیم. ما در مورد زندگی من و  رسیدمیبرای مدتی که به اندازه ابدیت 

مذهب بحث کردیم. همچنین در مورد رازهای روحی صحبت کردیم که به عنوان 

ت قادر به زندگی روی یم، چون در غیر این صورکردمیانسان باید فراموش 

یم. در تمامی این مدت من در حیرت بودم. تعدادی چیزها درست شدمیزمین ن

 مکردمیشه در مورد زندگی بعد از مرگ تصور یممن هشبیه آن چیزی بودند که 

در موردشان اشتباه فکر  اما تعدادی چیزها هم بودند که من به طور واضحی قبالً

دیگر عزیزان من کجا ام شده بودند. که سبب شگفتیآورم می خاطرو به  مکردمی

ام را ببینم؟ های درگذشتهمادربزرگو  پدربزرگدیگر  توانستمبودند؟ کی من می

پاسخ آمد که آنها در حال حاضر در سیاره دیگری بودند. زمانی که گذر من به 

سطوح بعد از آماده شدن انتخاب کنم که به  توانستممیمن  شدمیآن دنیا کامل 

 دیگری بروم.
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توانستند دوباره من را سنگین هر لحظه افکارم در مورد پسرم می با همه اینها

را تحمل کنم. به من گفته  ردتصور بزرگ شدن او بدون یک ما توانستمنمیکنند. 

    ها و پدربزرگزندگی  ی او خواهند شد. بعدشد که دیگران یک مادر برا

های جک و سپس زندگی خود جک را به من نشان دادند. او بسیار مادربزرگ

. این درس کرد میزیبا و شاد بود اما در درون غمی داشت که روحش را سوراخ 

  دانست که چه او قبل از آمدن به این زندگی می او بود تا با آن مقابله کند.

افتاد. من دیدم که وقتی ید یاد بگیرد. باید این اتفاق میرا با یی اصلیهادرس

گشت. او زنی زیبا و دارای مادر جدیدی می شدمیساله  7یا  7جک حدوداً 

و با او رفتار خوبی  کردمیخوش قلب بود که قطعاً به خوبی از جک مراقبت 

شقی که او برای بچه خودش و ع شدمیدار من بچه داشت. اما او از همسر بیوۀمی

نسبت به بچه من یعنی  ر از عشقی بود کهداد متفاوت و بیشتنشان می

م. کردمیاش داشت. این چیزی نبود که من در مورد جک آرزو پسرخوانده

. او خوب و شاد بود متوانست این گونه شود. من برای همسرم خوشحال بودنمی

 .کرد میاما در مورد پسرم ماجرا فرق 

ی هادرسبرای انتقالم به بعد دیگر من حین تالش صبورانه و مداوم دیگران 

و سپس م شدمی. بارها عصبی من مجبور بودم که بمیرم ،گرفتم یاددیگری هم 

بچه را دیدم که قرار بوده به ترگشتم. من یک دخلحظاتی بعد آرام و ساکت می

اند و نیاز شده اره قبل از تولد تصمیمات عوض شدهجای جک باشد اما به یکب

است که روح جک جای آن دختر را بگیرد. تغییرات زیادی قرار بوده اتفاق 
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کردم ند و او کمک هم کرد. زمانی که حس توانسته کمک کفتد و جک میابی

نزدیکتر از همیشه به پذیرش مرگم هستم دوباره غم و اندوه و اشتیاقم برای پسرم 

ام را رها کنم. راهنمایان  نسانیزندگی ا نستمتوانمیام زنده شد.  و نیز برای زندگی

و محبتی  نشدند. میزان صبر ناامیدخرین حد تالششان را کردند و هرگز تسلیم و آ

 دادند باورنکردنی بود.که آنها از خود نشان می

مرا با عشق احاطه  رسیدمیتر که به نظر مرتبهالخره من توسط یک روح بلند با

کرده است آرام گرفتم. به راهنماهای من اعالم شد که به من اجازه بازگشت 

فته شد که روح من در تری کردند اما به آنها گشبدهند. آنها درخواست زمان بی

م، درام نخواهد گرفت و بهترین کار این است که اجازه دهند بازگرصورت مردنم آ

های بیشتری یاد بگیرم. تقاضای من باالخره سسامان دهم و در وروحم را سر 

میدم که دوستان و خانواده من توانست بازگشتم را ممکن کند. قبل از بازگشتنم فه

     هایی که اند که همگی به تعویق افتادند، درسهایی برای آموختن داشتهدرس

کان و ها برای زمان، مریزیطریق مرگ من یاد بگیرند. برنامه توانستند ازمی

ت و همچنین تصمیماتی در مورد گشت صورت گرفای که روح من برمینحوه

آموختم گرفته و یا برای بار اول می گرفتممیهایی که باید آنها را بیشتر یاد درس

های آموخته شده باید هنگام رسیدن من به سمت دیگر شد. تعدادی از درس

بود که بدانم چه زمانی ن ند و برای روح من خوبشد میزندگی دنیوی فراموش 

میرم چون به عنوان یک انسان من تنها روی مردنم، به ویژه هنگام دوباره می

بازگشتم به  آورممی. آخرین چیزهایی که به یاد مکردمینزدیکتر شدنش، تمرکز 
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محل تصادف است. درست قبل از بازگشتم به من گفته شد که زمانی که کودکانم 

من  خواهد بود که به خانه دنیای بعد از مرگ باز آیم.بزرگتر شوند وقت خوبی 

از بزرگتر  پیش خودم گفتم صبر کن. منظورآن را فوراً قبول کردم اما بعداً 

قدر  چیست، آیا فقط چند سال بزرگتر منظور است؟ دوره نوجوانی؟ آیا من آن

ین ترسختهای آنها را ببینم؟ این موضوع زنده خواهم ماند که ازدواج و بچه

رفتم. من دوباره فرصت زندگی با که بعد از تصادف با آن کلنجار میچیزی بود 

پسرم را داشتم. مجبور بودم که این زندگی را به خوبی بگذرانم چرا که 

انس کشد. من زنده ماندم. به من گفته شد که خوش شچقدر طول می دانستمنمی

بزرگ از چراغ قرمز عبور ام. یک کامیون صنعتی بودم که جان سالم به در برده

بستن  رغمعلیبی من زده بود. کرده و از سمت راننده به ماشین کوچک حل

 ماندم میند من زنده نشد میهای هوا باز نایمنی دکترها گفتند که اگر کیسه کمربند

های از بغل اتفاق تصادفست که در یها معموالً چیزی نو این باز شدن کیسه

 فتد.ابی

      در اولین سال پس از تصادفم تالش کردم به بهترین و شادترین نحوی که 

 زندگی کنم. با این همه من از درد شدید ناشی از شکستگی شانه و  توانممی

بردم. به من گفته شده بود که در و نیز دو شکستگی در لگنم رنج می هایمدنده

رود. اما تا سه سال بعد ین مید از شش ماه تا یک سال از بدرد بع ،بدترین حالت

چیزی که  . همۀم بدترین سال بودرهم درد همچنان وجود داشت. سال دوم به نظ

بخش بود. ن و زندگی عالی، پر از عشق و لذتبازگشت به آن مکا مخواستمی
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م و بعدترها دخترم تنها چیزهایی بودند که باعث شدند ادامه دهم. من به رپس

تازه بازگشتم به خاطر آنها در این دنیا بودم. امروز که سه سال گذشته است من 

ام در زندگی بعدی باشم و تالش شتم به خانهام. باید منتظر بازگزمین را پذیرفته

رسد آرامش و شادی را به نحوی میی که فرصتم در اینجا به انتها کنم تا زمان

 بیابم.
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 تی ایدیتجربه بِ

در هنگامی که بر روی او عمل جراحی برای  6971بتی ایدی در ماه نوامبر سال 

موقتاً از دنیا رفت. بعد از احیاء، بتی دچار افسردگی  شدمیبرداشتن رحم انجام 

شد زیرا جدا شدن از جهانی که دیده بود و برگشت به دنیا برایش  یشدید

سال بعد از مرگ موقتش بتی تصمیم گرفت  24نمود. حدوداً تحمل می غیرقابل

شروع به بازگو کردن تجربه خود برای اطرافیان و کسانی که در بستر مرگ 

آرامش  هستند کند تا بدین وسیله در روزهای آخر زندگی به آنها کمک کرده و

که در این مورد  کنندمیببخشد. بعد از شنیدن تجربه او، دیگران او را ترقیب 

کتابی بنویسد که افراد زیادتری بتوانند این تجربه را بشنوند. وی در کتاب خود به 

ی نیویورک قرار گرفت، هاکتابترین فروشکه در لیست پر)در آغوش نور( نام 

از ناحیه سینه  گوید که. بتی میکندمییق آن بازگو داستان خود را با جزئیات دق

موجود که  1ن موقع با دید. در آخود خارج شده و آن را از باال میاز بدن 

او های نگهبان او بودند و به ها داشتند روبرو شد که فرشتهبه راهبه ظاهری شبیه

وده است. بتی وقع باند و مرگ فعلی او زودتر از مگفتند که برای ابد با او بوده

توانند او را ببینند. آنها رفت ولی فهمید که آنها نمی اش شده و پیشنگران خانواده

 های نگهبان بازگشت.ش و نزد آن فرشتهسپس بتی به نزدیک بدن

 :کند میرا این گونه بازگو  دبتی ادامه داستان خو

اطراف من شکلی مانند یک تونل  نقطه نورانی کوچکی را از دور دیدم. تاریکیِ

به خود گرفت و من با سرعتی بسیار زیاد که مرتب نیز رو به افزایش بود در آن 
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  رف نور رفتم. من به طور غریزی مجذوب نور بودم به حرکت درآمده و به ط

که شاید همه این طور نباشند. با نزدیکتر شدن من به نور به  فهمیدممیولی 

توصیفی رسید،  غیرقابلشش خ، تا جایی که به درشدمی گی آن افزودهددرخشن

به این  تواندنمیدانستم که هیچ چشم زمینی تر از خورشید. میبسیار درخشنده

نور نگاه کند بدون اینکه کور شود. فقط چشمان معنوی هستند که توان نظر به آن 

 و درک آن را دارند.

وقتی به نور نزدیک شدم متوجه فرم کلی مردی شدم که در نور ایستاده بود و 

تمام اطراف او پر از تشعشع نور بود. نور در نزدیک او رنگ طالیی داشت و 

ی پیدا باشکوهرنگ سفید و  ،نور ،اطراف او بود و با دور شدن از او ای هالهمانند 

که از من نیز نوری  دیدممیپوشاند. به نسبت طوالنی را می ای فاصلهو  کردمی

بگویم کجا نور او تمام  متواننمیگشت. غام میدکه با نور او ا شودمیمتشعشع 

و گرچه نور او  کردمی. نور او من را به خود جذب شد میشده و نور من شروع 

. با ترکیب تابید ی ما میهردومن بود، نور من نیز بر تر از نور به مراتب درخشنده

ام و انفجاری از عشق را هادهاحساس کردم که به درون او قدم ن ،ما شدن نورِ

 درونم احساس کردم.

حس کرده بودم. دیدم که او تا به حال ترین عشقی بود که شائبه و خالصاین بی

آغوشش را برای من باز کرده است. من به سمت او رفته و در آغوش او خود را 

 من در خانه هستم، باالخره به وطنم بازگشتم.رها کردم و چندین بار تکرار کردم 
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دانستم که من لیاقت آغوش و عشق او را من روح اعظم او را حس کردم و می

ن ان و خطاهای من واقف است ولی در آبه تمامی گناه دانستم که اودارم. می

که من را در آغوش  خواستمیلحظه هیچ یک از آنها اهمیتی نداشتند. او تنها 

که از خود به او  مخواستمیمهر خود بگیرد و از عشق خود به من بدهد و من نیز 

 بدهم.

ین دوست من که او نزدیکتر دیدممیدر تمام زندگیم از او ترسیده بودم ولی اکنون 

آغوش خود را باز کرد تا من قدمی به عقب نهاده و به  بوده است. او به آرامی

 : مرگ تو زودتر از موعد بوده، هنوز زمان چشمان او خیره شوم و به من گفت

ا آن تو فرا نرسیده است. هرگز هیچ کالمی درون من این گونه نفوذ نکرده بود. ت

رفتم می ، من فقط در مسیر زندگیدیدمنمیفی زندگی هد وقت من برای خود در

که آیا کارهایم خوب یا  دانستمنمیگشتم ولی هرگز و به دنبال عشق و خوبی می

این  دانستمنمیداد. می سخن او به من احساس رسالت و هدف بد هستند. حال

رسالت چیست ولی مطمئن بودم که زندگی من روی زمین بدون هدف نیست. 

د بازگشت من وقتی بود که مأموریت خود را روی زمین به اتمام رسانیده موع

باشم ولی هنوز آن موعد فرا نرسیده بود. ولی با این حال روح من با بازگشتم به 

تو را ترک کنم. او من را  توانمنمیدنیا مخالفت کرد و به او گفتم: نه. دیگر هرگز 

ای کاسته نشد. سیل افکار ذرهو از عشق و پذیرش او نسبت به من  کردمیدرک 

در من جاری شدند. آیا او مسیح است؟ آیا او خداست که همیشه در زندگی از او 
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، او مکردمین گونه نیست که تصور ؟ اگر این گونه است که او اصالً آامترسیدهمی

 پر از عشق و عطوفت است.

جواب آنها را بدانم. نور  مخواستمیستند که سؤاالت زیادی در ذهنم نقش ب

آنها را کامل کرده  کرد و سؤاالت من حتی قبل از آنکه شروع به نفوذ در ذهن من

توانست من را با تمامی ند. نور او آگاهی بود و میشدمیباشم جواب داده 

 ت و درون خود را بیشتر بهیافبه تدریج که اعتماد من افزایش میحقیقت پر کند. 

در  رسیدمی الت با سرعت بیشتری که برایم غیرممکن به نظرگشودم سؤانور می

ند. من شدیز به طور مطلق و کامل جواب داده میگرفتند و آناً نمن شکل می

مرگ را به کلی متفاوت با آنچه تصور کرده و فهمیده بودم یافتم. قبر تنها برای 

ی یهازمانچیزهایی که از  بدن ماست و هیچگاه روح ما در آن جایی ندارد.

شتند، چیزهایی که گدانستم به تدریج به من بازمیبسیار قبل از آمدنم به زمین می

ای از فراموشی و از بدو تولد از من پوشانیده شده بودند. من به عمد با پرده

به محض اینکه  ای جذب کنم.ریایی از دانش و حکمت را در لحظهد توانستممی

گرفتند که هر کدام می، سؤاالت بیشتری در من شکل فهمیدممیجواب سؤالی را 

روی بقیه بنا شده بودند، گویی تمام حقایق عالم ذاتاً به هم متصلند. متقابالً بر 

 .شد می و به یک معنا با من یکی  کرد میدانش در عمق من رخنه 

ها که با هم بسیار متفاوت چرا بر روی زمین انواع پرستشگاه بدانم مخواستمی

هستند وجود دارند. چرا خدا به ما تنها یک مذهب نداده است؟ جواب آمد که هر 

انسانی در درجه مختلفی از تکامل روحی و آگاهی است، بنابراین هر کسی برای 
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ای مختلف از آگاهی معنوی آمادگی دارد. تمام مذاهب باید در جای خود درجه

 شودمیهب تعلیم داده د که به آن چیزهایی که در آن مذاباشند زیرا کسانی هستن

ا حاصل نشود ولی آن مذهب در مذهبی ممکن است فهم کامل از خدنیازمندند. 

هر پرستشگاهی نیازی معنوی را  ای باالتر است.ای برای رسیدن به درجهنیز پله

ر سطح فهم که شاید بقیه نتوانند برآورده کنند. هنگامی که یک نف کندمیورده برآ

، ممکن است تعالیم مذهب کندمیبرد و روح او پیشرفت خود از خدا را باال می

ای دیگر رود تا هخود را ناکافی و خود را از آنها منفصل بیابد و به دنبال فلسف

ده و تشنه حقیقت و خود را از آنجا پر کند. او به مرحله جدیدی رسی خالء

 هاانساندانشی باالتر و فرصتی جدید برای رشد است. در هر قدم از راه به 

هیچ  توانمنمیفهمیدم که من . شودمیگرفتن داده  جدید برای یادهای فرصت

مذهب و پرستشگاهی را مورد انتقاد قرار دهم. هر یک از آنها در نگاه او با 

به روح خود گوش  بایست میارزش و مخصوص هستند. برای دریافت حقیقت 

 فرا دهیم و منیت خود را رها کنیم.

 گوید:اش در مورد زندگی زمینی میبتی در قسمتی دیگر از تجربه

بفهمم چگونه  توانستم میعلت زندگی روی زمین را درک کنم. ن مخواستمیمن 

و به میل خود رها کرده  حیات بهشتی و لبریز از عشق و سرور را تواندمیکسی 

های آن برای ینش زمین به یاد من آورده و صحنهبه زمین بیاید. در جواب، آفر

ن با ن در خلقت آقبل از آمدن به زمی هاانسانمن نمایش داده شدند. تمام ارواح 

ما  خداوند سهیم بوده و از این امر هیجان زده بودند. سپردن کار از طرفاجازه و 
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فریده و ما همگی فرزندان اوییم و دانستیم اوست که ما را آدیم و میا بوهمراه خد

ن به یاد دارم که عیسی مسیح نیز ما است. م تکتکاو پر از مهر و محبت به 

و مانند ما یکی از  کردم که دیدم مسیح، خدا نیستنجا بود ولی تعجب آ

. کند میود را دنبال های خداست و مانند ما او نیز هدف عالی و معنوی خفریدهآ

نچه که در کلیسای پروتستان از بچگی یاد گرفته بودم بود که این برخالف آ

 مسیح و پدر و خدا همه یکی هستند.

ی مدتی باعث پیشرفت روح ما خواهد مدن به زمین براخدا به همه ما گفت که آ

سازی آن نقشی داشت، از مادهی که قرار بود به زمین بیاید در آبود. هر روح

های معنوی که های جسم و انرژیه قوانین زندگی و مرگ، محدودیتجمل

روی زمین بهره ببریم. هر چیزی قبل از اینکه به صورت توانیم از آنها بر می

، ها، سیاراتمعنوی خلق گشته است، حتی ستارهن مادی خلق شود در جها

دی مانند ها، گیاهان و همه و همه. به من گفته شد که خلقت ماحیوانات، کوه

و معنوی مانند یک عکس شفاف و رنگی  آفرینش فتوکپی شما در دنیاست و

است. زمینی که ما در این خلقت مادی آن مانند یک کپی نگاتیو از آن عکس 

ای از زیبایی و شکوه معنوی آن است ولی با این وجود این  تنها سایهبینیم دنیا می

آن نیاز داریم. دقیقاً همان چیزی است که در دنیا برای رشد معنوی خود به 

روی زمین نتیجه  هاانساناکتشافات ها و اختراعات و بسیاری از خالقیت

ان معنوی و مادی های ماورایی هستند. من فهمیدم که ارتباط نزدیکی بین جهالهام
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وجود دارد و بسیاری از اوقات ما نیاز به امداد ارواحی از جهان معنوی داریم تا 

 بتوانیم روی زمین پیشرفتی داشته باشیم.

دانیم و حتی دنیا مأموریت خود را روی زمین میمدن به من دیدم که ما قبل از آ

در طول زندگی سر راه ما قرار         کهچیزهایی  م.کنیمیخود آنها را انتخاب 

دانیم که چه ما هستند. از دریچه علم الهی می گیرند بسیار مرتبط به مأموریتمی

ای آن آماده کرده و د بود و ما خود را برنهایی سر راه ما خواهسختیامتحانات و 

نها ما را ایم تا آان و خانواده و دوستان مرتبط شدهایم. ما با اطرافیبه دنیا آمده

برای انجام مأموریتمان در دنیا یاری کنند و ما نیز در مقابل، به مأموریت آنها 

م. همه ما داوطلبانه و با اشتیاق به یادگیری و پیشرفت به دنیا کنیمیکمک 

اهیم روی زمین عمل کنیم خوو اختیار داریم تا آن گونه که می. ما وکالت آییممی

توانیم در هر زمان که و ما می کندمیی ما را معین های ما جریان زندگو انتخاب

بخواهیم جریان زندگی خود را تغییر دهیم. فهمیدن و درک این مطلب برای من 

 کندنمیبسیار مهم و حیاتی بود. خداوند قول داده است که در زندگی ما دخالتی 

مگر اینکه ما از او بخواهیم. ولی اگر آن را طلب کنیم، او که آگاهی مطلق است 

ق خود برسیم. تمامی ما ارواح های بحه ما کمک خواهد کرد که به خواستهب

ار بودیم که خداوند به ما این اجازه را داده که آزادانه انتخاب کنیم و از شکرگز

ذتی توانیم لمیه کنیم. با آن هر کدام ما این آزادی به همراه دارد استفادقدرتی که 

عمیق و حقیقی و یا آنچه که برای ما درد و اندوه به دنبال خواهد داشت را 

انتخاب کنیم. من فهمیدم که گناه در طبیعت و فطرت ما نیست و گرچه از لحاظ 
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یم، به خاطر طبیعت الهی و تکامل روحی هر کدام از ما در درجه مختلفی هست

ن همه ما اشتیاق به خوب بودن داریم. ولی وجود خاکی ما همواره در ماروحانی

دائماً از نور و حقیقت و عشق است، باید ضاد با روح ماست. گرچه روح ما پر ت

به  تر ما باشد و این باعث قوی شدن آن است. آنانی کهدر مبارزه با امیال پایین

اند. ین روح و جسم رسیدهتوازن کاملی باند به درستی روح خود را پرورش داده

دهد. به تدریج می توازنی که به آنها آرامش و توانایی برای کمک به دیگران را 

گیریم که در توازن با نیروهای خالق هنگ شدن با قوانین طبیعت، یاد میبا هما

بعضی کمتر و به آن زندگی کنیم. خدا به هر کدام از ما استعدادهای مختلفی داده، 

م و به هر جا تر، بسته به نیازمان، هر گامی که در دنیای مادی برداریبعضی بیشبه 

یگران باشد. استعدادها معنی است مگر آنکه برای خدمت به دکه برسیم کامالً بی

هایی که به ما داده شده برای این است که به دیگران کمک کنیم و روی و توانایی

با کمک به دیگران رشد خواهد زندگی آنان تأثیر مثبتی بگذاریم و روح ما نیز 

 کرد.

مهمترین چیزی که به من نشان داده شد این بود که عشق باالترین چیز در عالم 

ن عشق ما هیچ هستیم. ما اینجا هستیم که به ودقتاً بیم که حقهستی است. من دید

دیگر را بفهمیم و م و یکییکدیگر کمک کنیم، مراقب و غمخوار یکدیگر باش

محبت نشان دهیم. این  شودمیانسانی که روی زمین متولد ببخشیم و به هر 

سیاه یا سفید یا سرخ یا زرد پوست باشد، چاق یا الغر یا جذاب  تواندمیانسان 

یا زشت یا فقیر یا ثروتمند ولی ما حق نداریم کسی را بر اساس این چیزها مورد 
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هر قلبی توانایی این را دارد که از عشق و انرژی  ارزیابی و قضاوت قرار دهیم.

     ابدی آن لبریز باشد. تنها خدا به قلب انسان واقف است و تنها خداست که 

شد که حتی  آن را مورد ارزیابی و قضاوت قرار دهد. به من نشان داده تواندمی

باعث مهم هستند و  دهیممیای که از روی محبت انجام کارهای پیش پا افتاده

گذشتگی  خوداز بخش یا یک شد: یک لبخند ساده یا کالمی امیدرشد ما خواهند 

که ما باید حتی به دشمن خود محبت کنیم و خشم، تنفر،  گرفتم یادکوچک. من 

م زیرا این چیزها روح را یحسادت و تلخی را دور بریزیم و دیگران را ببخش

 . کنند میتخریب 

فرید ها و زمین را آاز اینکه خدا آسمانکه چگونه ما  به من نشان داده شد

نظاره  ندآمد میخوشحال بودیم و هر کدام از ما ارواحی را که قبل از ما به زمین 

که  ندکردمیهایی را روی زمین تجربه یم. هر کدام آنها دردها و خوشیکردمی

برای رشد روحشان مفید بود. من به طور مبهمی به یاد دارم که مهاجران پیشگام 

ها گذر کردند و از موفقیت خود بعد از تحمل که از اقلیم دیدممیدر آمریکا را 

که تنها  فهمیدممی. من ندآمدمیعهده آنها بود به وجد در به مأموریت سختی که

آنانی که نیاز به چنان تجربه و قابلیت تحمل آن را داشتند در آن موقع و آنجا به 

قیت آنان که فرشتگان نیز از موف دیدممیند. من شدمیروی زمین فرستاده 

نانی که در انجام مأموریت خود شکست خورده ند و برای آشدمیخوشحال 

های خود و خاطر ضعف و کوتاهیکه برخی به  دیدممیبودند محزون بودند. من 

م کردمیهای دیگران شکست خوردند. من احساس برخی دیگر به خاطر ضعف



117 

 

که بسیاری از ما که در آن موقع آنجا نبودیم به این علت بود که توان روحی آن 

ک، جلوی موفقیت ها را نداشتیم و اگر در آن موقعیت بودیم به جای کمامتحان

های امروز ما زمایشآارواح نیز تحمل  گرفتیم. البته بعضی از آندیگران را نیز می

را نداشتند. هر کدام ما دقیقاً همانجایی هستیم که باید باشیم. با دیدن همه این 

که هر کدام از ما  دیدممی. مکردمیچیزها، کامل بودن طرح الهی را درک 

ایم و هر کدام ما وریت خود را در جهان انتخاب کردهداوطلبانه جایگاه و مأم

     م از کمک و امداد ماورایی برخورداریم. من کنیمیبیشتر از آنچه که تصور 

ما فرزندانش  تکتکه سمت که عشق بدون قید و شرط الهی از او ب دیدممی

 گردد. جاری می

 نها رابیند که قبل از آمدن به دنیا آمیبتی در آنجا دو دوست نزدیک را 

خانمانی را روی زمین نشان هنماهای بتی به او مرد فقیر و بیشناخت. رامی

پرسند که چه و از او میدهند که مست و در کنار پیاده رو دراز کشیده بود می

غلتد. آنها برای او یند که در کثافت خود میببیند. بتی تنها مردی الکلی را میمی

نور است و او در عالم  که قلب این مرد پر از عشق و کنندمیحقیقت را آشکار 

دیگر مورد تحسین بسیار است زیرا وجود او به آن شکل بر روی زمین به 

 .کندمیدیگران اهمیت کمک و دلسوزی برای یکدیگر را خاطر نشان 

روی زمین مانند یک  که چگونه هر دعا و مناجات از شودمیبه بتی نشان داده 

رود و فرشتگان با سرعت مشغول پاسخ به این دعاها و سمان میشعاع نور به آ

که مرگ او زودتر از موعد  شودمیاستجابت آنها هستند. در نهایت به بتی گفته 
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آن سر باز  بوده و باید برای اتمام مأموریتش به زمین برگردد. او مصرانه از قبول

 ان دادهاو مأموریتش روی زمین نش زند. ولی برای متقاعد کردن بتی، بهمی

، با این شرط که این صحنه بعد از برگشت او به زمین از خاطرش پاک شودمی

بیند که که به زمین بازگردد و می کندمیشود. او بعد از دیدن آن بالفاصله قبول 

و  کندمیخوانند. بتی چشمان خود را باز ز میهزاران فرشته برای بدرقه او آوا

د. خاطره مأموریت او روی زمین به کلی از یابخود را روی تخت بیمارستان می

  ذهن او پاک شده بود.
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 اسرائیلدیوید از تجربه 

ساله بودم طی  61.6وقتی  6916ها، در نیمه تابستان اولین برخورد من با فرشته

تجربه نزدیک به مرگم در یک استخر عمومی در اسرائیل اتفاق افتاد. در حدود 

سفرهای ارادی خروج از کالبدم را آغاز  6912یک سال و نیم بعد در دسامبر 

زمینه علمی و غیرمعتقد به خدا و ای با پس. از آنجایی که متعلق به خانوادهکردم

دریایی با انضباط سخت نظامی بودم  زی نیرویروآموز یک مدرسه شبانه دانش

آن، افسر نیروی دفاعی از که بعدها به عنوان یک سرباز خدمت کردم و بعد 

اسرائیل و همین طور مافوق افسر نیروی دریایی در ناوگان بازرگانی بودم، برای 

 این را نداشتم که ارتباطات خروج از کالبدم را آشکار کنم. جرئت هاسال

اقات در یک روز داغ تابستان در استخر عمومی شنا که متعلق به عمویم این اتف

ترین شتم، به همین خاطر یکی از خوشبختبود شروع شد. بلیط مجانی دا

رفتم. ابستان گرم و مرطوب اسرائیل آنجا میهایی بودم که تقریباً هر روز در تبچه

زن م با یک شیرجهبودفعال و شناگر و شیرجه زن خوبی از آنجایی که نوجوانی 

را زیر با یک نفس سه بار عرض استخر  توانممیته بودم که ای شرط بسحرفه

آب شنا کنم. شرط هم سر یک جفت کفش غواصی بود. من بردم ولی نه قبل از 

 آنکه به لحاظ کلینیکی مرده اعالم شوم.

برایم آب، ناگهان برنده شدن که چطور در آن درگیری دردناک زیر به یاد دارم 

، کامالً کمکمخر شنا کنم اما اهمیت شده بود. فقط امیدوار بودم تا پایان استبی

دارم م کرد می، احساس دادممیتفاوت شدم. وقتی به آرامی به شنا کردن ادامه بی
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م. بعد شدمیانه، عمیق و عجیب یا حداقل وارد خوابی ناهشیار بینممیخواب 

پیدا  ایتازهبسیار هوشیار شدم و جان  .افتادانگیزی اتفاق ناگهان، چیز شگفت

شوم. مات و مبهوت م با سرعت زیادی به باال کشیده میکردمیکردم. احساس 

العاده فوقبا سرعتی م کرد میینها به سرعت اتفاق افتاد. احساس شده بودم. همه ا

. نمکمیدر یک لوله بلند و تاریک و در عین حال نرم و امن، به سمت باال پرواز 

      در ن را ببینم. بعد دیدم خارج آن نوری درخشا توانستممیدر انتهای لوله 

    متر باالی استخر شنا شناور بودم.  1نظیر. در واقع، هوا هستم اما در جایی بی

وزنم را احساس کنم. با وجود آنکه روز  توانستممیفتم و اصالً ناکه بی ترسیدممین

گرم و مرطوبی بود، احساس متفاوتی داشتم، بسیار دلپذیر بود. همه چیز درخشان 

اند. ها باال رفتهاینکه پردهافق را به وضوح ببینم، مثل  توانستممیو لطیف بود. 

یک ، ندآمدمیدیدم بدنم روی لبه استخر افتاده بود و افراد زیادی از هر طرف 

نجات غریق که زن بود شروع به دادن تنفس مصنوعی به من کرد. ناگهان توانستم 

 افکار و احساسات آنها را بشنوم.

ها، اتفاقی برای من نیفتاده است. ولی هیچ فریاد زدم: هی بچه یمن با خوشحال

کس به من نگاه نکرد. چند ثانیه بعد، متوجه موجودی بسیار بزرگ و نیرومند 

تشعشع عظیم      توانستممیمتر قد داشت.  1کنار من شناور بود. حدود شدم که 

         قدرت انرژی او را حس کنم ولی اصالً ترسناک نبود. بیشتر مثل یک و پر

ن بود مثل اینکه از درونش بود که عشق زیادی به من داشت. درخشا پدربزرگ

تراوید. با دقت تماشایش کردم، متوجه شدم که از نور تشکیل شده است. نور می
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بعد ناگهان با صدایی دوست داشتنی فرمان داد: تو باید برگردی. هنوز زمان 

مرگت نرسیده. وظایف زیادی است که باید انجام دهی در زمانی معین به اینجا 

 .گشت. حاال برای بازگشت آماده شو برخواهی

ی احساس خوبی داشتم که حتی آنجا بمانم. به قدر مخواستمینپذیرفتم، 

تصور برگشتن را بکنم. در همان لحظه موسیقی لطیف و آرامی را  توانستممین

ای نورانی ش دادنم به آن موجودی که از تودهای آرام که مانع گوشنیدم. به گونه 

نیرومند الهی . باالخره فهمیدم که او یکی از فرشتگان شدمیتشکیل شده بود، ن

بود. او ادامه داد: تو باید برگردی. هنوز وقت تو نرسیده است. باید به بدنت 

 بازگردی.

ناگهان جدی شد. فهمیدم که واقعاً باید برگردم. به پایین نگاه کردم. غریق نجات 

. بعداً فهمیدم او کردمیهنوز داشت به سختی کار  ششناختممینهمراه کسی که به 

اب رآنجا برای شنا آمده بود. نگرانی و اضطدکتری بود که از بیمارستان نزدیک 

آنها را احساس کردم، به خصوص از طرف غریق نجات که بسیار من را دوست 

 .کرد میداشت و من را پسر ماهی صدا 

بعد به خورشید نگاه کردم، متوجه شدم جهان عالوه بر نور خورشید پر از نوری 

احساس کردم به  بیشتر ببینم اما بعد با وجود مقاومتم مخواستمی. تابناک بود

شوم. به سرعت به بدنم بازگشتم. با عجله به بیمارستان منتقل پایین کشیده می

. مخواستمیاز آن حادثه، خروج از بدن، مهمترین چیزی بود که حقیقتاً  شدم. بعد

را ( گشت اینجا برخواهیدر زمانی معین به )نوجوان بودم و کلمات آن فرشته را 
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که من را برای  مخواستمیبه عنوان یک قول نگه داشته بودم. هر شب از او 

آزادانه در هوا شناور باشم.  مخواستمیهنمایی کند. از ته دل خروج از آنجا را

رزویم برای آزادی و تمایل به دیدن جهان، باعث شد به دبیرستان دشوار نیروی آ

سال برای کمک آن فرشته دعا کردم تا در خروج از کالبد  دریایی بپیوندم. تا دو

بعد از  کند اما هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد در یک غروب سرد ماه دسامبر به من کمک

       یک روز طوالنی در مدرسه همراه با آموزش بدنی، تصمیم گرفتم ضمن اینکه 

هایم را ببندم چشم مخواستمیها به باشگاه رفته بودند، چرتی بزنم. تازه اتاقیهم

که ناگهان در تاریکی متوجه شدم اتاق تغییر رنگ داده است. مثل اینکه پر از نور 

ای و شاهد پدیدهشده بود. همان طور خوابیده با چشمانی کامالً باز باقی ماندم 

نکه ابر سنگینی در آن در حال عجیب شدم. وسط نور، متراکم شد مثل ای

بیده بودم. قلبم با ، به تختم چسامشدهکامالً فلج  مکردمی گیری بود. احساسشکل

پایانی از عشق و شعف نفسم را نگه داشتم. بعد پرتوی بیزد که چنان شدتی می

. پرسیدم: کردمیسراسر وجودم را پر کرد. آن فرشته آنجا بود و به من نگاه 

کارهای زیادی من را با خود ببری؟ گفت: نه، هنوز وقتت نرسیده است. ای آمده

 در بر دارد.ام دهی. سرنوشت تو چیزهای بیشتری جا انجناست که باید ای

را به انجام برسانم. حاال زمان آن رسیده است تا  رویایتتا  امآمدهادامه داد: 

بیاموزی چطور از بدنت خارج شوی. به سادگی، اراده و اشتیاق را به کار گیر. 

ماده خروج از کالبدم شوم. ناگهان به من آ بعد او قدم به قدم به من آموخت که

گفت که دستم را به او بدهم. آن شب واقعاً از رمق افتاده بودم اما با دقت 
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و دستم را به او دادم. متوجه شدم آن دست جسمانی م کرد میدستوراتش را دنبال 

بیدار،  بلکه از بدن فیزیکیم جدا شد. ناگهان کامالً خارج از بدنم بودم ،بودن

 وشیار، شاداب و سرحال.ه

ها در بیرون از کالبدم ای ماجراجویی و یادگیری از فرشتههز شباآن شب آغ

، بدنم را ترک شدمیهای خوابگاه خاموش ود. عادت داشتم بعد از اینکه برقب

که خواب بودند.  دیدممیهایم را اتاقی، خودم و هممکردمیکنم. به پایین نگاه 

بودم با . مطمئن ممطرح کردن سفرهای خروج از کالبدم را نداشت جرئتمسلماً، 

حتی  سه شبانه روزی نیروی دریایی بودمآموزهای مدرآنکه یکی از بهترین دانش

 ند.کرد میگفتم، اخراجم ای از آن قضایا را میاگر ذره

ها توسط نرانیکی، طی یک سری از سخپاتیتلههای معنوی من به طور آموزه

م و کلمات شد میکه خارج از بدنم بودم انجام شد. شناور  لَمدیل، هنگامیفرشته 

م. آن موقع فقط شد میبه دیگران  ک. اما اول باید داوطلب کممکرد میاو را جذب 

ها شامل اطالعاتی در مورد ردم. آموزشسال داشتم اما این کار را ک 66

ماهیت درونی ماده، در زمین، های دیگر در کائنات، سرآغاز نژاد بشر زندگی

ند شد میتر ه یا برایم روشنند کشد میها، انرژی و اطالعات بسیار زیادی سرعت

از  ییا کامالً با آنچه در مدرسه در مورد علم آموخته بودم، مخالف بودند. اما یک

انگیزترین موارد زمانی بود که آن فرشته درباره آینده بشر به من گفت. او انهیج

م بسیار مهمی برای تو دارم. به سرعت نور، باال در آسمان بودیم. گفت: امروز پیا

بی آن پایین بود. ر عظیمی از روحم گذشت. یک سیاره آپایین را نگاه کردم، شو
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اشباع شدم. به پایین نگاه  ،با خوشحالی فریاد زدم: سیاره زمین. با احساس عشق

بودند که هرگز فراموش . لحظاتی مکردمیو آن صحنه را درونم جذب م کرد م

 . در زیر، پیامی حقیقی از لمدیل فرشته الهی آمده است. کنممین

به زودی وارد ای و اه درازی از روند تکاملت را آمدهتو نوع انسان در زمین، ر

بعدی و بزرگی در روند تکاملت  شوی که قدمهایت میعصر جدیدی در زندگی

ام، آموخته زندگی به تو های پیشرفتۀشکلین در مورد مفهوم باشد. پیش از امی

ندگی است. هر بار از مانند یک انسان که در واقع، ترکیبی از زندگی درون ز

. بگذار این را آید میتری به وجود ل زندگی پیشرفتههای قبلی، شکاتحاد زندگی

شت سرنو کندمین به تو کمک این مهم است به این خاطر که فهم آبیشتر باز کنم. 

واقع ترکیبی از یک دانی که یک موجود انسانی در سان را بهتر درک کنی. تو میان

های کوچکتر زندگی ساخته شده است که هاست. او از بخشگروه از زندگی

ی بدن تو همچنین هاسلولت. ی بدن تو هستند. اما این تمام داستان نیسهاسلول

دانشمندان شما  هستند. اند که آنها هم زندهشده های کوچکتری ساختهاز بخش

تر را دارند. شما د آنها شکلی از زندگی سادهودانند. با این وجآنها را زنده نمی

ید که باز هم از نوعی زندگی شناسمیرا به عنوان پروتئین و آمینواسید آنها 

های . این شکلگویندلکول میآنها موبه اند که دانشمندان شما تر ساخته شدهساده

ی زنده بدن شما را هاسلولو ها اند و پروتئینخاصی مرتب شده با کد زنده

اند که به همین ترتیب، بدن انسان ساخته شده است. اما دیوید، این روند، ساخته

نیز از اجزای کوچکتری به ها آغاز ترکیب این شکل زندگی نیست. این مولکول
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ها نشمندان شما اتمانی روی زمین، دااند. درون سطح جسمساخته شدهها نام اتم

های زنده شناسند. بخشبنیان اصلی تمامی مواد فیزیکی میرا کوچکترین جزء یا 

ها هم اتم ،ترر حالی که به نحوی بسیار سادهشوند دها نادیده انگاشته میاتم

ن آغاز داستا ،ها همدر خود دارند. در حقیقت، روح اتمهای زندۀ کوچکی را روح

خرده اتم  7های قبلی به یاد داشته باشی، هر اتم از سنیست. چنانچه از در

ه اتم. هر خرده خرد 6خرده اتم و تا آخر تا  1که آنها هم از  تشکیل شده است

های زنده و ناب بینهایت، پایۀ اصلی ماده و زندگی در کائنات اتم همراه با بخش

احتماالً متوجه  را دنبال کنی،زندگی درون زندگی  هستند. اگر این ساختار ترکیبیِ

های زندگی زمین است. اما ترین پیچیدگیشوی که هر انسان، یکی از پیشرفتهمی

یان سیستم گروهی نیست. اآیا این پایان داستان تکامل است؟ انسان روی زمین، پ

حل است. همانند انگیزترین مرای در فرایند تکاملی، یکی از شگفتقدم بعد

ه انسانی روی زمین قرار است گروه بعدی را بتمامی جمعیت ی بدن شما هاسلول

ی سیاره زمین، هاانسانند. با اتحاد تمامی ازعنوان یک زندگی ترکیبی جدید بس

در بر  هاانسانکل زندگی بزرگ و جدید که روح بزرگتری را درون ارواح یک ش

ی بدن شما در کنار هاسلولیابد. مانند اتصاالت انرژی بین دارد، تکوین می

 هاانسانخطوط انرژی نامرئی بین همه  هاسلولاطات فیزیکی و شیمیایی بین ارتب

که هر فرد را به  های فعلی. این خطوط ارتباطیحتی بین دشمن وجود دارد

تر است. فردی یا حتی زندگی فردی هم قویدهد، از نیازهای دیگری پیوند می

راد روی زمین تأثیر اف تکتکبنابراین این پیوندهای انرژی نادیدنی بر 
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زمین، تعداد  فردی از آن آگاه باشد و چه نباشد. در سراسر سیاره گذارند، چهمی

د برای آنکه پیوسته در جستجوی معنای زندگی هستن هاانساناز روزافزونی 

وح افراد، آنها درون ر ءنوی درونشان را پر کنند. این خالمع احساس عظیم خالء

دهد. این امر تا حدودی وی یا متافیزیک سوق میای معنهرا به سوی فعالیت

ورند یا آها و مراسم مذهبی را به وجود میآیین این است که چرا مردم بیانگر

ی است که باعث روحی همچنین عامل خالء . اینکنندمیها خود را وقف فرقه

قرار نیست پیوندی فیزیکی  این پیوند شودمیبه یکدیگر  هاانسانپیوند بیشتر 

ی، ذهنی، روحی و معنوی بلکه پیوندی احساس ،ی بدن شما باشدهاسلولمانند 

در  گردد.ای در روی زمین منجر میحقیقتی که به رخداد تکاملی عمده است،

تر به یکدیگر پیوند را قوی هاانسانکه  کندمیبشر جریانی را طی حال حاضر نژاد 

توانند اما افراد حساس می گیردطرقی نادیدنی صورت میاین کار به دهد. می

ر جمعی تأثیر آن را در سراسر سیاره و به خصوص تکوین نیرومند ذهن فراهشیا

چنین تکنولوژی جدید د. همنرا که در آینده نزدیک قویتر هم خواهد شد حس کن

ر سطح گذارد. دبتوانی تصور کنی بر بشر تأثیر میو رو به رشد، بیشتر از آنکه 

طریق تکنولوژی هشیار و نیمه هشیار بر شما تأثیر خواهد گذاشت. هشیارانه از 

و ارتباطی و نیمه هشیارانه از طریق انتقاالت رو به رشد  پیشرفتۀ کامپیوتری

های انرژی بین ون و سایر وسایل که در واقع رابطیامواج نامرئی رادیو و تلویز

یاره ای را اطراف سرژی عظیم شبکهستند، بدین صورت انمردم سراسر زمین ه

بیشتر درون یک ذهن واحد نیمه هشیار  هرچهرا  هاانسانکه  کند میزمین ایجاد 
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عدی ضروری است. ین مرحله برای قدم تکاملی عظیم ب. اکندمیو فراهشیار مقید 

اشکال زندگی که در آن وجود دارند،  تکتکسیاره شما زنده است. این سیاره و 

مل روح خودشان را دارند. زمین در یک ارتباط دائم با ارواح شما است. تکا

انگر تکامل زمین های زنده روی زمین، نشگونه شما، تکامل این سیاره هم هست.

د. آنها نمایانگر هستن هاانسانترین شکل زندگی روی زمین است اما پیشرفته

ی سیستم عصبی که رشد هاسلولتر این سیاره هستند، مشابه هعملکرد پیشرفت

باشند. آنهایی که محل پیوند با روحی برتر، میی بدن شما هاسلولترین یافته

به هم  هاسلولقی است که ارواح روح انسان هستند. این فرایند مشابه طری

عنوان بخشی از گذارند تا آنکه به ند و به مرحله بعدی تکامل قدم میپیوندمی

که در  اند، به رشدشان ادامه دهندل بزرگتر زندگی که آنها خلق کردهیک شک

بعد این اتحاد جدید یا  یا یک انسان است.حقیقت، یک گیاه، یک حیوان 

به لحاظ عقل و  اند و در واقعکه توسط انرژی به هم پیوند خوردهیی هاانسان

د، قدم بعدی را اره زمین هستنترین شکل زندگی روی سیهوش، تکامل یافته

یار روند تا با روحی بسدارند. آنها میدرون روحشان برمی برای پر کردن خالء

به تمامی ارواح انسانی روی زمین بپیوندد  خواهدمی بزرگتر پیوند یابند که او هم

ی عصبی بدنتان هاسلولبه همان نحوی که روح شما خودش را با ارواح کوچک 

را در  هاانسانت. این روح جدیدِ بسیار عظیم، زندگی تمامی پیوند داده اس

. این روح به بشر کمک کندمیمجموعه جدید بشر به هم پیوسته، هماهنگ 

خواهد کرد تا به سر حد باالتر کائنات تکامل یابد. این قدم تکاملی حقیقی است 
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اند پیشرفت تکاملی را پشت سر گذاشته که بسیاری سیارات هستی، که همچنین

منتظر آن هستند که با شما ارتباط برقرار کنند. ممکن است این روند به نظر 

خود تو هم همین کار را انجام  عجیب برسد اما به یاد داشته باش که چطور بدن

ای یعنی یک جنین چند هفته ،ی زندۀ تو وقتی بسیار جوان بودیهاسلولدهد. می

اشتند تا به آنها حد و حصری برای روحی بزرگتر که روح تو است دمیل بی

نها بیاورد. آنها به روح تو نیاز بپیوندد، برای آنکه حیات واالتری را به زندگی آ

د نیازهای تکاملی خودشان را به انجام نی کوچک کمک کنهاسلولدارند تا به 

های زندۀ ارواح بخش ها وخرده اتم تکتکازها در حقیقت در برسانند. این نی

ی تو قدم بزرگی در روند تکاملی برداشتند. آنها هاسلولآنها قرار داده شده است. 

برای آنکه تو را  ،به روحی بزرگتر پیوستند. آنها با روح تو پیوند برقرار کردند

 آنها جداگانه هستند تکتکتر از آنچه نند شکلی از زندگی بسیار پیشرفتهخلق ک

را غنی کرد.  هاسلول. آن فرایند تا اندازۀ زیادی حیات یاورندرا به وجود ب

تر، سرشار از عشق و رضایت و آگاها کامالً دگرگون شد. آنها قویتر، زندگی آنه

شدند خشنودی شدند. آنها بخشی از یک شکل بزرگتر حیات با روحی بزرگتر 

د تکاملی که درون ارواح کوچکشان را پر کرد. آنها قدم بزرگی در رون که خالء

اند. شما تمامی حیات در هستی است برداشته بخشی از اتحاد و یکپارچگی

تمامی نوع بشر با این روند پیش خواهید رفت. بعد از روند اتحاد با یکدیگر، 

آخرین قدم به تکامل را برخواهید داشت. ی روی زمین قدم اصلی هاانسانشما 

 تر و بزرگتر را پیش رو دارید.عظیمی جدا، شما پیوند با روحی هاانسانعنوان 
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هیجان زده شده بودم. آن روح عظیم چه کسی است؟ با وجود آنکه در بدن 

زند. فرشته لبخند زد بعد م قلبم دارد به سرعت میکردمیماورایی بودم احساس 

 به آرامی پاسخم را داد.

واهد بود. روها خیاو روحی نیرومند، عظیم و واال از سطح سوم وجود، از مرحله ن

ی روی سیاره زمین پیوند یابد. آن، یک هاانسانآن روح قصد دارد با تمامی 

وجدی که حیات شما را بسیار زیاد و  ،ماهیت عظیم و جدید را خلق خواهد کرد

برای همیشه بهبود خواهد بخشید. این روح عظیم برای بشر روی زمین کامالً 

یل شدیدی برای پیوند با او دارند. شناخته شده است. بسیاری افراد، نادانسته م

هستند. تمامی مردم روی زمین در  شو عاشق کنندمیاو دعا  کآگاهانه برای کم

شناسند. و چه به مذهبی تأسیس ن نیمه هشیارشان از پیش او را میبخشی از ذه

نیازمندی، بیشتر  یهازماناشند و چه نداشته باشند، در شده ایمان داشته ب

د، یهوه، اهلل، های مختلف: گا. آنها او را با نامکنندمیوجود او را درک  هاانسان

 نامند.می های بسیار دیگریپدر آسمانی و نام
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 تجربه دیوید آوکفرد

دیوید آوکفرد کودکیِ به نسبت سختی را تجربه کرده بود و این باعث شده بود که 

نتوانسته بود در طول زندگی چگاه اعتماد به نفس ضعیفی داشته باشد. او که هی

ر رامش را در درون خود پیدا کند، به الکل و مواد مخدر روی آورده بود و دآ

مهمانی در اثر زیاده روی در استفاده از  سالگی در یک 24در سن  6979سال 

این مواد افیونی از حال رفته و دچار مرگ موقت شد. دوستانش به خیال اینکه 

ارد، او را روی یک صندلی در نیاز به کمی استراحت داو تنها از حال رفته و 

کفرد از زبان ویی از تجربه دیوید آهاقسمتای تنها رها کرده بودند. خالصۀ گوشه

 خود او در اینجا آورده شده است.

ذاشته بودند بلند شدم و سعی کردم من از روی صندلیم که دوستانم مرا روی آن گ

شنیدم. من به سمت یک آینه که در اتاق بود دوستانم را صدا کنم ولی پاسخی ن

ن نگاه کردم، وحشت کردم ی که جلوی آینه قرار گرفتم و به آرفتم ولی هنگام

 مزیرا تصویر من در آینه نبود. من به طرف صندلی که ابتدا روی آن نشسته بود

برگشتم ولی دیدم که بدن من آنجاست. تعجب من را فرا گرفت که چطور ممکن 

و چرا من خود را از ن آنجا باشد ولی من از اینجا همه چیز را ببینم است بدن م

من تنها و گیج و  انند همیشه و از زاویه درون بدنم!نه م بینمبیرون خود می

وحشت زده بودم و از خدا کمک خواستم. من در آن روزها به وجود خدا باور 

داشتم ولی از او به خاطر زندگی پر از مشکل و معیوبی که داشتم عصبانی بودم. 
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با خود گفتم اگر در زندگی یک جا باشد که من به کمک خدا نیاز داشته باشم 

 نکرد. ناامیدکه او مرا  و االن است و باید بگویم همین جا

  توانستممیدر همان موقع به بیرون نگریستم و موجودی بسیار زیبا را دیدم که ن

     زن یا مرد است. پاهایش از سطح زمین باالتر بود و زمین را لمس بگویم 

و پیرامون او را درخششی فرا گرفته بود که در نزدیکی او به رنگ سبز و  کرد مین

. او به من گفت: من اینجا شد میبا فاصله بیشتر از او به تدریج آبی و سپس سفید 

هایم نشنیدم، بلکه آن را احساس کردم. هستم تا به تو کمک کنم. این را با گوش

راحتی وجود من را فرا گرفت، در این هنگام ترس من از بین رفت و آرامش و 

شه در یرامشی که همآن را تجربه نکرده بودم و همان آ که هرگز مانند یآرامش

 رسیدمیزندگی به دنبال آن بودم. با این حال این احساس خیلی آشنا به نظر 

اما نه در این دنیا. او به من گفت که در طول  ام کردهمانند آنکه قبالً آن را حس 

ام ولی اگر واقعاً که من زندگی سختی داشته داندمیتمام زندگی من با من بوده و 

ن را بفهمم و به یاد بیاورم که چه به من کمک خواهد کرد علت و هدف آ بخواهم،

ن ثابت که به م کسی هستم. او از زمان بچگی من چیزهایی را برایم تعریف کرد 

کند که واقعاً همیشه با من بوده است. او حتی درباره چیزهایی که تنها به آنها فکر 

بروم و هر  خواهممیبه هر جا  توانم میبه من گفت که  کرده بودم برایم گفت. او

برگردم به سراغ بدنم و من هنوز هم به نوعی به بدنم  توانممیوقت که بخواهم 

متصل هستم. ارتباط ما از طریق فکر بود و نه کالم و چهره او همیشه بشاش و 

 خوشحال بود.
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چرا اهرام را انتخاب  دانمنمیاهرام مصر را ببینم.  خواهممیمن به او گفتم که 

رگزیدم. او گفت که کردم، چیزی بود که از فکرم گذشت و من نیز همان را ب

فکر کنم و آنجا خواهم بود و ما بالفاصله در  خواهممیکافیست که به جایی که 

کنار اهرام مصر بودیم. او چند چیز مهم در مورد اهرام به من گفت که متأسفانه 

به یاد بیاورم. بعد از آن ما به سمت جنوب غربی آمریکا حرکت  توانمنمیاکنون 

های مختلف را در مسیر ا سرعتی کم، تا بتوانیم سرزمینب کردیم ولی این دفعه

 خود ببینیم، از جمله کشورهای خاور دور و اقیانوسیه.

، به خصوص گیاهان کندمیع تقریباً هر چیزی از خود انرژی ساطکه  دیدممیمن 

یی هاقسمتها. انرژی در شهرها و از جمله انسان و تمام اشکال حیات جانوری

به ولی  شدمی ساطع هاانسانکه مردم حضور داشتند کمترین بود. این انرژی از 

تر بود. تعداد تر آنها در کل، این انرژی ضعیفخاطر سطح ارتعاش نسبتاً پایین

تند یادتری داشببینم که انرژی بسیار ز توانستممیرا نیز  هاانسانبسیار کمتری از 

د. من ارواح تاریکی همراه من بود مکالمه کنن با موجودی کهتوانستند و حتی می

ند که از کردمیمحصور در زمین بودند و سعی  ،سیاه این ارواحِرا نیز دیدم. 

یی که روی زمین هستند تغذیه کرده و از روح آنها هاانسانانرژی بعضی از 

از  استفاده کنند تا در سیر تکاملی ارواح وقفه ایجاد نمایند. به من گفته شد که من

شر این ارواح تاریک در امان خواهم بود اگر به عشقی که درونم است تمرکز و 

توجه کنم. این ارواح روی ما تأثیری نداشتند و تنها به ما نگاهی عصبانی کرده و 

 ند.شدمیاز ما دور 
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سطح انرژی در هر فرد را ببینم. وجود نور به من توضیح داد که  توانستممیمن 

 هرچهرد. روحی بستگی به پیشرفت و تکامل آن روح دا درخشش و انرژی هر

تری را ی درخشندههارنگتر بوده و ر باشد، نورانیتروح یک انسان پیشرفته

واحی که در حول دانند که چگونه به ارست. او گفت که موجودات واالتر میدارا

پیشرفت کنند  اند کمک کنند تا آنها نیز اگر انتخاب کنند، بتوانندزمین محدود مانده

و خود را باال ببرند. او به من گفت که تمامی ارواح به مقادیر متفاوت دارای این 

انرژی هستند. او به من گفت که نوع انرژی من و او یکسان است ولی تا زمانی 

 ،تر است ولی با زمانژی من از او پایینقالب بشری هستم ارتعاش انر که من در

گاهانه برای پیش برد و به او برسد به شرط اینکه خود آ تواندمیطح انرژی من س

 تعالی روحم قدم بردارم.

آنها را توانند نمی هاانساننهان دارد که او گفت که این سیاره بسیاری چیزهای پ

درختان نشان او به من حیات را در توانند. شان ببینند ولی ارواح میچشمانبا 

ببینم. او به من توضیح داد که سیاره  ستمتوانمیحالت  داد که من فقط در آن

 ژی خاص خود را داراست و بشریت بازمین حقیقتاً زنده و حیات و انر

 سو وها همثر بگذارد. اگر این انتخابی آن اروی انرژ تواندمیهای خود انتخاب

به زمین و ساختار  تواندمیوگرنه  ،خوب است هماهنگ با انرژی زمین باشند

انرژی آن لطمه وارد کند. به عنوان نمونه او به من نشان داد که چگونه بشریت با 

سیب زده است. نرژی زمین را کاهش داده و به آن آا هاجنگلنابود کردن سریع 

اند تا از گرفتهتصمیم  هاانساناو گفت که زمین بسیار قوی است ولی از وقتی که 
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سو نیست استفاده کنند، بسیار ضعیف ه با قوانین جهان همک منابع آن به شکلی

اند سو با طبیعت خارج شدهاز روش زندگی هماهنگ و هم هاانسانشده است. 

ولی برای اینکه نسل بشر بتواند روی زمین باقی بماند باید یاد بگیرد که با طبیعت 

 هماهنگ شود.

توانیم به فضا برویم و زمین را از دور مشاهده کنیم. او من از او پرسیدم آیا می

توانیم برویم وجود ندارد و ما به فضا رفتیم. و مرزی برای اینکه کجا میگفت حد 

اثر عمیقی زمین و هاله انرژی دور آن را از دور ببینم. این صحنه  توانستم میمن 

ه این مکان ن لحظه احساس عطوفت عمیقی نسبت بروی من گذاشت و من در آ

زیبا کردم. او برای من توضیح داد که چگونه ما قبل از به دنیا آمدن، زندگی 

ی هادرسم، تا بتوانیم کنیمیفیزیکی و والدین خود را به میل خود انتخاب 

 خاصی را که نیاز داریم یاد بگیریم و رشد کنیم. او به من گفت که روح انسان

پیشرفت کند. بسیاری از  یهر جای دیگراز بسیار سریعتر  تواندمیروی زمین 

یکی و فرم را زیی که روح انسان باید فرا گیرد نیاز به زندگی در عالم فیهادرس

تا وقتی بازگشتم دارد. او گفت که همه این چیزها را برای من شرح داده است 

به  که دست به دست هم دهند و زمین راروی کره زمین کمک کنم  بتوانم به افراد

برای محقق شدن این هدف باید  هاانساننی و آرامش بازگردانند و آنچه هارمو

 یگر است. او اضافه کرد که خدا راانجام دهند مهربانی و محبت در حق یکد

. او گفت او همه جا و در درون همه چیز هست توان با چشم دید زیرانمی

برقرار است خداوند زمین را بسیار دوست دارد و در جهان هستی سلسله مراتبی 
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جهان برپاست. او گفت مسیح یک مربی بزرگ بود  رکه توسط آن نظم و ترتیب د

یاد دهد که چگونه با یکدیگر و با زمین  هاانسانکه خدا به زمین فرستاد تا به 

رامش پیدا کنند. به من گفته شد و راه خود را به سوی هارمونی و آ رفتار کنند

. با داشتن آزادی انتخاب، کنندمینقش مهمی در این هارمونی ایفا  هاانسان

حالی که او این  این امکان را دارند که به جهان هستی خدمت کنند. در هاانسان

ن را ببینم. منظومه شمسی و تمام سیارات آ توانستممیمن داد چیزها را شرح می

. منی که حاضر بودم مسیر خود را مکرد میمن احساس اهمیت و موهبت زیادی 

طوالنی کنم تا تنها درد و اذیتی به دیگران وارد کرده باشم. ولی اکنون در اینجا 

داد و به جای آن به را مورد مواخذه و توضیح قرار نمیکسی به خاطر رفتارم من 

که بسیاری از مردم عمر خود را صرف یافتن  شدمیمن جواب سؤاالتی داده 

 .کنندمیپاسخ آنها 

که وقت آن رسیده که به  شودمیبعد از گذشت چند مرحله دیگر، به دیوید گفته 

 بدن خود بازگردد:

بمانم، چون زندگی روی زمین سخت و  همین جا خواهممیمن به آنها گفتم که 

ای ندارد زیرا روح من به اندازه است و برگشت من نیز چندان فایده بدون ترحم

آنها گفتند که دقیقاً به همین علت به نفع خودم است که به ست. یکافی پیشرفته ن

تر هستم. به من گفته شد که رفتهپیشکنم میم و من از آنچه که فکر دزمین برگر

اینجا بمانم ولی دیر یا زود باید دوباره به زمین برگشته و  توانممیاگر بخواهم 

ادن کاری که باید برای مأموریتم را انجام دهم و این کار فقط باعث به وقفه افت
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ه و مجادله کنم ولی هیچ . من سعی کردم با آنها چانه زدشودمیجهان انجام دهم 

ند ولی در عین حال محکم و کردمینداشت. آنها من را به خوبی درک  فایده ای

 بدون انعطاف بودند. 

 گذاشت.در نهایت دیوید به زندگی دنیا بازگشته و تجربه خود را با بقیه در میان 
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 تجربه رونالد کروگر

سالگی  66در مورد تجربه خود که در سن  (خیر باالتر)رونالد کروگر در کتاب 

قبل از اینکه  6964گوید. تجربه او در دهه ثر تصادف رانندگی اتفاق افتاد میدر ا

اده شود اتفاق افتاده بود. او اصطالح تجربه نزدیک به مرگ برای این پدیده استف

سال طول کشید تا این شهامت را پیدا کند که راجع به تجربه خود  24گوید که می

 نویسد:برای عموم بگوید. وی این گونه می

العاده هوشیار ق عمل و فوقدیک سقف اتاگهان من خود را شناور در هوا و نزنا

ها و  از تردید و نگرانیالًمنکه در زندگی هوشیار بودم. من کابیش از آ یافتم،

دم. در این های فیزیکی رها شده بوگانه و محدودیتهای حواس پنجاحمتمز

نمود. من دکتر کِتِر و دو پرستار که با تالش  عادی میموقع این برای من کامالً

. نزدیکتر دیدممیرا از باال ند کرد میزیاد بر روی یک بدن مجروح و خونین کار 

آن موقع  بدن من است. در کنندمیرفتم و متوجه شدم که بدنی که روی آن کار 

ام و واقعیت این است که از این مسئله خوشحال شدم. تازه متوجه شدم که مرده

من فقط بعد از دقت کردن توانستم بدنم را بشناسم زیرا بدنی مرده و بدون روح 

که ما در  یصیخصایص منحصر به فرد چندانی ندارد. در حقیقت بیشتر خصا

بینیم اغراق ذهن ما است که عادت آن ایجاد جدایی و یم هاانسانچهره و بدن 

میریم و متوجه ارتباط ا و جهان اطراف ماست. وقتی ما میمرز کشیدن بین م

جریان دارد و نیروی حیات واحدی که در همه ما  هاانسانبا تمام  دجهانی خو
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ی جای خود را به فرم کلو  هتر شدمنحصر به فرد کمرنگ صِشویم، این خصایمی

 دهند.یک آدم می

هیچ من  ام برایخوشحال بودم و بدن روی تخت افتاده دیدممیمن از آنچه 

اندازند، میان طور که یک ابزار شکسته را دور هم توانستممیاهمیتی نداشت. من 

سال زندگیم، من همیشه از نظر بدنی فعال و سالم  66آن را فراموش کنم. در 

احساسی به این خوبی نداشتم. هیچ احساسی روی زمین  تا به حالبودم ولی 

حتی با کمک مواد شیمیایی و مخدر، معادل با این احساس نیست. بهترین شکلی 

تان در آن را توضیح دهم این است که احساس بهترین روز زندگی توانممیکه 

العاده و عدم تحمل است. احساسم آرامشی فوق غیرقابلمقابل آن مانند دردی 

یکپارچگی و خلوصی عمیق در ذره ترس و نگرانی به طور مطلق بود و  هرگونه

آور و ، ترسوجود من جریان داشت. گویی هر چیز تاریک، نگران کننده ذرۀ

مانده بود. از بین رفتن حواس مغشوش در آن تکه گوشتی که روی تخت بود جا 

تنها  نمایر حقیقیزیرا ما را با احساس و ضم ،گانه ما در مردن رحمتی استپنج

ریختگی اء و درهممنیت ما و میل آن برای بق اغتشاشِ بدون دخالت و ،گذاردمی

سازند، ایی که زندگی در دنیا را ممکن میعجیب است که همان چیزه ،افکارمان

گفت که زندگی رنج کشیدن است. تا . بودا راست میکنندمیزندگی را درد آور 

ها و تحریکات درون خود هستیم. در دنیا هستیم اسیر دردها و لذت وقتی که ما

 شاید طوری که من در این باره توضیح دادم آن را مانند احساس نبودن و عدم

در حالی که این احساس آرامش، امنیت و درکی بسیار عمیق و  تداعی کند
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عی و جهانی است. دید منیت ما از دنیای پیرامون ما در حقیقت یک توهم جم

اسی بلکه احس ،بودن، نبودن نیست مشترک بین ما است. بدون خواسته و میلِ

 ایم.های خود رسیدهاست که در آن به تمام خواسته

تمام  توانستممیمن در آن لحظه به خواهر و برادرانم و پدر و مادرم فکر کردم و 

 حلی ساده راه ،که تمامی آن فهمیدممیدردها و مشکالت آنها را درک کنم و 

. اگر کسی کنندمیپیدا خود که آنها راه خود را  فهمیدممیدارد ولی همچنین 

مفهوم خواهد خوشحالی را مانند یک هدیه و کورکورانه به شما بدهد، خالی و بی

 بود. 

از  العادهخارقدر همان حال که من باالی بدنم معلق بودم، احساس کردم نیرویی 

خواند. کافی بود که اراده کنم و خود را به دست این باال من را به سوی خود می

نیرو بسپارم و بگذارم مرا به سوی خود جذب کند. به محض اینکه توجهم را به 

این نیرو معطوف کردم، شروع به صعود نمودم و سقف اتاق از جلوی من ناپدید 

   آناً خودم را و  ،وا در یک خالءشد. صدای کوتاهی شنیدم، مانند آزاد شدن ه

       د، وسعت ع. در این بنامممیدر بعدی دیگر یافتم. من این بعد را بعد آسمانی 

هر چیزی را احاطه و پر کرده بود. این نور به  ،باشکوهاز نوری زیبا و انتهایی بی

کی طور یکسان در همه جا بود و با آن میدان نیرو که مرا به این سوی کشید، ی

 شده بود.

نفر ایستاده بودند. هر  644تا  64در جلوی من گروهی از ارواح، حدوداً بین 

کدام به نوعی هویت خود را داشتند ولی در عین حال همه بخشی از یکدیگر 
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من درک کردم که اینها همگی دادند. ی واحد را تشکیل میبودند و مجموعاً وجود

های آنها آدم گونه بود ولی از شانه به پایین های قبلی من هستند. صورتزندگی

های مختلف را مرد و زن و ملیت جنسِ هردو. شدمیفرم آنها به تدریج محو 

یکبار زندگی کرده بود ولی تجربه و معرفت  در آنها ببینم. هر روح توانستممی

    حاصل از هر زندگی برای تمام گروه حیاتی و مهم بود و توسط همه جذب 

و هیچ تمایزی در افکار و منش بین آنها وجود نداشت. هر روح تمام  شدمی

گذاشت که در کل ندگی خود را با همه به اشتراک میتجربه و دانش حاصل از ز

. من آنها بودم و آنها من بودند. آنها با من به طور شدمیجزو ضمیری واحد 

کالم. مکالمه ما با  ند و نه مجزا و آن هم از طریق فکر و نهکردمیواحد مکالمه 

یان و یا اختالف سطح فهم صورت فهمی کامل و بدون امکان اشتباه در درک و ب

 گرفت.می

اطمینان هستند. ما کلمات را برای  غیرقابلو ابتدایی  ،کلمات برای بیان حقیقت

ها را شرح گذاری کنیم و تمایز و فاصلهایم که هر چیز را نامختراع کردهاین ا

 غیرقابلدهیم. به خاطر همین هم کلمات برای بیان حقیقت در بعدی باالتر 

م مفاهیمی مانند یگانگی و وحدت کنیمیاستفاده هستند. ما در روی زمین سعی 

ح دهیم که امری اند توضیتی که برای شرح تمایزها درست شدهرا با کلما

ارتباط با عشق منتهی و جهانی، ممکن است. جدایی موقتی ما روی زمین از غیر

های ما در اینجاست. از آنجایی که ما تمام اعتماد علت تنهایی و ترسها و قضاوت

م کنیمیهایی که از طریق آنها حس روی زمین به حواس فیزیکی و پدیدهخود را 
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، محکوم به این دهیممیایم که با آن ایجاد کردهو هوش فکری خود و علمی 

ایم تجربه کنیم ن را آن گونه که ساخته و پرداختهت زندگی زمیهستیم که واقعی

آگاهی به جایگاه  ولی آگاهی به اینکه در بعد باالتر همه چیز بینهایت است و

خدشه و تردید  غیرقابلبینهایت به آدمی احساس امنیتی  خود در این عرصۀ

زیرا تمام  دهد. در این بعد، نیازی به استراحت و غذا و چیزهای دیگر نیستمی

ان قدرتمند است . این عشق چنشود میالعادۀ عشق تأمین نیازها با نیروی خارق

به مراتب باالتر از  اهمیت است. نیروی این عشقبرابر آن بی که هر چیز دیگر در

نیروی حیات و تمامی  ،محورانۀ ما از احساسات است بلکه خودتعریفات خود

ید قروحی است، درک عشق بینهایت و بی آفرینش است. تنها هدف زندگی رشد

خدا عشق است آمیزترین سؤال در جهان است: و شرط جهانی. و جواب به اسرار

 و عشق خداست.

     در آنجا زندگی من برای من بازبینی و مرور شد. در بازبینی زندگی، ما 

ا بینیم و آن گونه که عملکرد ما دیگران راز زندگی خود را می یهای مهمنهحص

ان تحت تأثیر قرار داده است و درد و ناراحتی یا خوشحالی و مهری که در دیگر

شویم. و خود مفعول اعمال خود میم کنیمیایجاد کرده است را حقیقتاً حس 

بلکه ایجاد بصیرت و دید در مورد نتایج  ،تنبیه نیست ،منظور از بازبینی زندگی

 تصمیمات و اعمال ماست تا بتوانیم نسبت به دیگران شفقت بیشتری حس کنیم.

همچنین به من بعضی از اتفاقات آینده نشان داده شدند. باید بگویم که تمامی 

اند و حقیقتاً آینده به تصمیم و آینده از قبل توسط خدا معین نشدهاتفاقات 
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ردی و گروهی ما بستگی دارد. البته کلیت آینده تعیین و ثابت شده عملکرد ف

    است که در هر صورت خوبی پیروز خواهد بود ولی آنچه در این مسیر رخ 

دهد به انتخاب فردی و جمعی ما وابسته است. با این حال، ما آگاهی بسیار می

که خود خالق  کوچکی از قوانین علت و معلول در جهان داریم، در حالی که خدا

 این قوانین است باالترین آگاهی را نسبت به آن دارد. 

 هاانساناز افزاید که چگونه به او گفته شده که هر یک رونالد کروگر در ادامه می

دادن آفرینش و برنامه و هدف خدا سیار مهم و منحصر به فردی در شکلنقش ب

برای انسانیت دارد. همچنین به او گفته شده که ولی مأموریت بسیار مهمی به 

عهده دارد و برای انجام آن باید به زمین برگردد. او در ابتدا در پذیرش این 

ده که به بدن خود بازگردد. دید نموده ولی در نهایت قبول کرتر  سختمسئولیت 

به یاد بیاورم که وظیفه من  توانمنمیه من بعد از برگشت به بدنم گوید کاو می

چیست و چه چیزی از من خواسته شده بود. این نکته را باید خاطر نشان کرد که 

بعد  توان یافت که شخص تجربه کنندهمی هاتجربهچنین حالتی را در بسیاری از 

به یاد بیاورد. علت این  نچه را که به او محول شدهآ تواندنمیاز برگشت به بدن 

امر زیاد روشن نیست ولی به نظر مؤلف، ممکن است این گونه باشد که ما خود با 

دانیم و پاک کردن قلب خود ام آنچه در عمق ضمیر خود درست میکوشش و انج

واهیم و توجه به جنبه عالی وجودمان، به تدریج در مسیر خواسته شده قرار خ

انجام دهیم در  بایست میهای آنچه که اب و سرنخان مناسب اسبگرفت و در زم

زندگی ما پدیدار خواهند شد. شاید این برای تعالی ما و در راستای آزادی 
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ای باشد که خداوند در این جهان به ما عطا کرده تا به رشد عالی انتخاب و اراده

 خود برسیم.
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 فورها  تجربه

 دهد:خود را چنین شرح میا است تجربه یزنی به نام هافور که اهل کلمب

 کنم میای از نور حرکت دم در یک تونل تاریک به سمت نقطهناگهان احساس کر

. با نزدیکتر کرد میوجود من را نورانی  ،و با نور خود شد میکه به تدریج بزرگتر 

تر نیز درخشنده شدمیشدن به سمت این نور، نوری که از خود من متشعشع 

که بدون هیچ احساس  دیدممیاین تونل من سایه کسانی را  ت. در تاریکیِگشمی

ند و در دنیای خود غرق و گم شده بودند. در کردمیو هدفی سرگردان حرکت 

ه معموالً اواخر م را دیدم که با همان لباسی کپدربزرگسمت راست خود، من 

ن پوشید، یعنی یک جلیقه کشمیر و یک عصا ظاهر شد. او به معمرش در دنیا می

گفت که سعی نکن با این ارواح سرگردان سخن بگویی زیرا به تو توجهی 

خیال خود اسیرند. من به دنیایی زیبا رسیدم  بیهوشنخواهند کرد، آنها در دنیای 

دنیا ندیدم بودم. در ی متعددی که هرگز در هارنگو در آنجا ساحلی دیدم با 

نیامده بود، بلکه هر چیزی از کاس نور پدید آنجا هیچ رنگی مانند دنیا با انع

با  لبسیار آبی و زیبا و ساح. رنگ آسمان کردمینور متشعشع  ،درون خود

های زندگی من روی یک تپه که د پوشانده شده بود. در آنجا صحنههای سفیماسه

در کنار ساحل بود منعکس شدند، ابتدا به آهستگی و به تدریج با سرعت بیشتر. 

بتدا تا انتها مشاهده کردم، با بسیاری از اتفاقات ریز و من زندگی خود را از ا

درشتی که کامالً فراموش کرده بودم. من تمام خوب و بد عملکرد خود را عمیقاً و 

. من فهمیدم که ما به انتخاب خود به فهمیدممیبا وضوح و شفافیتی باورنکردنی 
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م. من کنی میو تجربه دنیوی خود و حتی بدن خود را انتخاب  آییم.زندگی دنیا می

. در حالی مکرد میمتوجه شدم که با انتخاب دردهای روحی وقت خودم را تلف 

حقیقی را انتخاب  که باید با آزادی انتخاب خود، به جای آن عشق و لذتِ

توانیم زا میعشق حقیقی و افکار مثبت و زندگی . ما با پر کردن خود ازمکردمی

با وجود محدود بودن در بدن به آزادی برسیم. من دیدم که برخالف آنچه من 

 ، خدا منتظر قضاوت و تنبیه من نیست و من خود با ضمیری بسیارمکردمیفکر 

نگرد در مورد اعمالم قضاوت خواهم کرد و گسترش یافته که از دید حقیقت می

به ساحل برگشتم و متوجه آن را با مقیاس عشق و آگاهی خواهم سنجید. من 

ن بود نور سفیدی مانند یک جزیره شدم که مانند کوه بود و در قله آن که در آسما

گفت و به من تمام طریق فکر با من سخن میدرخشید. این نور از خورشید می

ی سفیدی پوشیده هالباسد. ناگهان دیدم که گروهی که معنای زندگی را فهمان

آمدند و رهبر و جلوی آنها یک وجود نورانی بود که او  بودند از این نور بیرون

ریشی سفید و بلند و لباسی سفید به تن داشت و شکوه و زیبایی زیادی در او نیز 

دیک به زمین در نز ایفاصلهبه سمت من آمد و در  . اوشدمیو رفتار او دیده 

که دور هوا در سمت چپ من معلق ماند. در روی سینه او یک صلیب طالیی بود 

آن یک دایره بود. او با نگاه نافذی به من نگریست. در آخرِ این گروه پدر من بود 

؟ او کنیمیای، اینجا چه کار که قبالً درگذشته بود. من از او پرسیدم: تو که مرده

، ای در مقایسهگان است و جایی که تو از آن آمدهبه من گفت که اینجا دنیای زند

فرزندم را در  1و  ام آمدهیاد آوردم که من از زمین هان به دنیای مردگان است. ناگ
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ام. من به سمت مردی که ریش داشت نگاه کردم و از او زمین تنها گذاشته

خواستم که به من اجازه دهد که به دنیا برگردم زیرا فرزندانم به من احتیاج دارند. 

 برگردم. توانممیاو موافقت کرد و گفت 

ی بود که از یهاصحنه سمت چپم رفتم که پر از صخرهتر از پایینناگهان به جایی 

خره نشسته بودم و لباسی سفید و ون آمده بودند. من روی بزرگترین صآب بیر

طالیی رنگی مزین شده بود. با تعجب  هایستارهنیمه شفاف پوشیده بودم که با 

رم اصالً خوب دیدم که باردار هستم. در حالی که ازدواج من و ارتباطم با همس

بچه دیگری با او داشته باشم. در آن موقع موجودی  مخواستمینبود و اصالً ن

جوان بود و صورتی  . اودیدممیزیبا از آب بیرون آمد که من فقط باالتنه او را 

بی درشت و موهای طالیی مجعد )فر( داشت. او به من گفت که سفید و چشمان آ

د. ناگهان احساس لطافت و نرمی زیادی داهمسر واقعی من اوست و به من عشق 

  پایانی مرا فرا گرفت و از درون خود ندایی شنیدم که به من گفت: با عشق بی

و بعد از آن احساس  توانی همه چیز را بفهمی، ماهیت و ذات هر چیز را.می

مام وجودم ترکیب درونم حس کردم که با تدر میخته به مسرت آرامشی عمیق آ

     کردم بعد از این، زندگی من همواره بهتر خواهد شد که شده بود و احساس 

د نظر کردم و سمان آبی بوطور بوده است. من به نوری که در آنیز این  تا به حال

. خلقت، جهان، حیات های عمیق به درون من الهام شدیک مجموعه از آگاهی

همه چیز جنبه معنوی ابدی دارد و اینکه اختالف من و تمام ساکنین جهان. اینکه 

شوند. این نیم از جهل و فراموشی ما ناشی میبیتمایزهایی که ما در این دنیا می و
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غرق و ممزوج آن نور مانند یک آهنربای قوی من را به خود جذب کرد و من در 

خود را  شدم. در آنجا تنها چیزی که بود نور بود. من خود را فراموش کرده و فرم

بود، و ناگهان همه  وحدت در کثرتم کرد میکه حس  از دست دادم و تنها چیزی

حس کردم  ایجرقهفهمیدم. ناگهان از درون مانند  العادهخارقچیز را با شفافیتی 

 توانمنمیولی  ام کردهام در زندگی دنیا فراموش دانستهکه چیزی را که همیشه می

آن را با کلمات و سخن تشریح کنم. احساس کردم من در خلقت و آفرینش سهیم 

کثرت در در )و یا به عبارت دیگر یکی هستیم هستم. دیدم که ما در حقیقت 

بریم و من همه چیز بودم و همه چیز من بود. از حقایقی که به سر می (وحدت

 به خاطر بیاورم این است: توانممیادراک کردم آنچه 

د، خدا در ما است، در همه درک کردم که خدایی در خارج از ما وجود ندار من

 و همه چیز در خداست. چیز هست

اید باشد و از یک همه چیزها و اتفاقات در این بعد فیزیکی همان گونه است که ب

که تا روزی که ما دریابیم حقیقت چیست و چه چیزی  شودمی توهم جمعی منشأ

 شد.مهم است تکرار خواهد 

انفصال از زندگی و حیات است. و تا جایی که  غیرقابلهر چیزی بخشی مهم و 

م، به فهم حقیقت زندگی که کنیمیما بر اساس عشق جهانی و نامشروط زندگی 

 خوشحالی حقیقی و حکمت است نزدیکتریم.
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هر اتفاقی در زندگی یک تجربه است و حیات دنیوی و اخروی در عمق و 

زیرا هر چیزی از وجود خداست و چیزی خارج خدا و حقیقت یکی هستند 

 حیات وجود ندارد.

مرگ تنها یک دگردیسی در زمان است، یک توهم دیگر از ذهن ما. در حقیقت 

ماست که در آن اتفاقات رخ  د، بلکه بستری زاییدۀ ذهننزمان و مکان وجود ندار

 د.ندهمی

ت خود را با آن انعکاس واقعی ای است که درنهیکه آی شودمیمن، ما را نیز شامل 

 بینیم.ن میتمام زوایا و اوهام آ

خالق همواره در حال خلق کردن است و از جمله خلقت او تمرین عشق ورزیدن 

آگاهانه است. به همین علت است که این توهم زمانی زاییده ذهن ما وجود دارد، 

که ما بیدار شبکه است، تا روزی که مانند یک شبکه درون یک شبکه، درون یک 

 شویم. آگاهانه عشق ورزیدن اساس و حقیقت زندگی و حیات است.

انتها است که ها یک کسر بسیار کوچک از هستی بیشناسیم تنجهانی که ما می

 کسر محدودی از آن را ادراک کند. تواندمیذهن اسیر زمان ما تنها 

و بدنم مانند  ی سنگین سقوط کرده بودمیوقتی به بدن خود برگشتم گویی در فضا

سرب سنگین و ذهنم دوباره چون سابق، بسیار کند شده بود. وقتی خانواده و 

دوستانم را مالقات کردم گویی آنها معنای سابق را برای من نداشتند، آنها تنها 

اوطلبانه خواسته بود که انعکاسی بر روی پرده بزرگ زندگی بودند که هر یک د

یاد بگیرد چطور بهتر عشق بورزد. وقتی با آنها ن بازی کند تا بتواند نقشی در آ
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راجع به آنچه دیده بودم صحبت کردم، همه فکر کردند من دیوانه هستم. به تدریج 

حس کرده های بعد از این اتفاق احساسی که در تجربه خود ها و سالطی ماه

جدیدی در زندگی از  یهاتجربهگشت ولی تر میبودم در خاطر من کمرنگ

 افتادند.به خارج از بدن برای من اتفاق مییا تجر پاتیتلهگرفته تا حس ششم 

دانم که همه چیز ابدی و از جنس آگاهی مطلق است و ما اینجا تنها من تنها می

این آگاهی مطلق که بر  یدر یک رویای ذهنی هستیم که به طور دائم برای پویای

گردد. ما سازد خلق میمییک ما خود را متجلی ز طریق یکخود آگاه است و ا

جامد  توان به بخار آبی تشبیه کرد که سرد شده و به مایع و سپس به حالترا می

لت اولیه و توانایی خود را برای انبساط و ل شده است و اکنون حاییخ تبد

 گسترش و حرکت فراموش کرده است.
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 تجربه یزمین

ه بود نه تنها جنین در ماهه حامل 6یزمین در اثر خونریزی شدید در حالی که 

دهد. تجربه او به این ود را نیز به طور موقت از دست میرحم خود، بلکه جان خ

 شرح است:

جنین  ،ماهه حامله بودم، در اثر خونریزی شدید در تمام طول شب 6هنگامی که 

در رحم من درگذشت. من خیلی ناراحت شدم ولی احساس کردم حکمتی در آن 

بوده است. دو پرستار باالی سر من آمدند ولی در همان موقع احساس کردم که 

از عقب کشیده شده و به دور خود چرخیدم و سپس در فضا و به سوی سیارات 

حل و ذرات غبار و سنگ های سیاره زا حلقهستارگان به پرواز درآمدم. در آنج و

خندیدم که هیچ ی آن در حیرت بودم ولی با خود میرا در آن دیدم. من از زیبای

که پر از شوق و م کرد میکس روی زمین حرف من را باور نخواهد کرد. احساس 

 .آسمانی تا کوچکترین ذرهعشق به تمام آفرینش هستم، از بزرگترین اجرام 

نکارد افتاده و با روپوش سفید بیمارستان پوشیده ناگهان باالی بدنم که روی برا

دانستم که این من میبه کالبد خود نگاهی انداختم ولی  شده بود قرار گرفتم.

. اکنون احساس آزادی امبودهنیست، بلکه چیزی است که من در آن محبوس 

های ها و مهنتقیقی بود، برخالف دردها، محرومیتآزادی حو این م کردمی

دند و یکی از آنان حتی زد. پرستارها اسم من را صدا مینکه توهم هستدنیایی 

چقدر احمقانه، چرا  مکردمیو فکر  دیدممیولی من از باال آنها را  کردمیگریه 

ب و مرتب است چرا من را این باال     خود ناراحت هستند؟ همه چیز خوبی
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ن باز بود و سانتیمتر الی آ 24دود د؟ در آن موقع یک پنجره دیدم که حبینننمی

وارد بعدی از آن عبور کنم؟ با این فکر آناً  توانممیکردم که آیا پیش خود فکر 

ور شدم و برای مدتی آرامش، لذت و خوبی غوطه جدید شدم. من درون نور،

بسیار طوالنی در آن بودم. این نور درون من و من درون او و با او یکی بودم. در 

ست. او همان عشق، حقیقت، و همه چیز بود و ه هاانسانون همه حقیقت او در

 لذت، شفقت و همه چیز است و تمام دانش و آگاهی و آفرینش در اوست.

اً تجربه و حس کردم. همه چیز در وجود داشته و خواهد داشت را آن آنچه هرمن 

این  ای وجود ندارد. امکان توصیف زیبایی مطلقیندهآن واحد است و گذشته و آ

ن نکرده آسال گذشته روزی نبوده که سعی بر  16تجربه را ندارم، گرچه در 

باشم. من تمام جزئیات زندگی فعلی خود را از تولد تا آن لحظه مانند یک فیلم 

 هم خود بازیگر اصلی این فیلم و هم تماشاگر آن بودم. ،مرور کردم. من همزمان

زندگی خود را در سرور حقیقی  گیم من را خیلی محزون کرد زیرا مندیدن زند

. شرمنده از اینکه متوجه نشده مکردمینگذرانده بودم و از این بابت احساس شرم 

بودم که چقدر مهم است که ما زندگی خود را با سرور و خوشحالی واقعی 

های کشمکشنظر از اینکه شرایط خارجی چگونه است. تمام  بگذرانیم، صرف

خواهیم گشت ی به آن بازآزادی مطلقی که همه، روزجسم و فکر ما در مقابل 

پیش پا افتاده است. من احساس کردم که به وجود واالیی که پیش روی من و 

ن واحد هم قاضی خود و هم آ. من در ام بودهمانند مادری مهربان بود وفادار ن

و بشریت سر خود را به پایین افکنده که چگونه  دیدممیبودم. من  هردوعشق 
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از زیبایی و حضور آن یگانۀ آرامش چشمان خود را به زمین و دنیا دوخته و 

زن و حکه چگونه  دیدممیبخش که در حقیقت ما در او هستیم غافل است. من 

گیرد و در روز وانند خود و دیگران را ببخشند میتاندوه دامن آنانی را که نمی

 خواهند بود.بیداریشان آنان نیز مانند من شرمنده و سرافکنده 

توانیم از مه ما با هم مانند یک خانواده میمن دیدم که با روحیه واال داشتن، ه

که چگونه  دیدممیچیزهای پست گذشته و به سوی لذت حقیقی صعود کنیم. 

چنان بزرگ است که حتی نگاه به آنها سخت  هاانسانترس در درون بعضی از 

راهی است. دیدم که چگونه  است ولی حتی برای آنان نیز به سوی آرامش

که  دیدممیباالخره بعد از مهنت و دردها همه چیز تغییر خواهد کرد ولی همچنین 

که وجود من و تمام موجودات  دیدممیید. توان به مهنت و درد پایان بخشمی

 هدفمند است و همه ما با هم یکی هستیم و جدایی وجود ندارد.

جزئی از این تجربه نبود.  ،تجربه کردم و زمانمن تمام آفرینش را یکجا و با هم 

توان توضیح داد. بهتر این است که بگذاریم قدر ساده بود که نمین آهمه چیز 

فکرمان سکون یابد تا حقیقت خود را به ما بنمایاند. در دوردست وجود بسیار 

کردم داشت. من سعی  ای العاده خارقی را دیدم که درخشندگی باشکوهمقدس و 

که خود نیز  دیدممیی مختلف را هارنگکمانی از سوی او پرواز کنم. رنگینبه 

که به سوی او پرواز کنم و با او و  مخواستمیجزئی از آن بودم. از صمیم قلب 

نامی برای او که ماورای  توانمنمیهست یکی شوم.  هرچهخلوص و پاکی او و 

س کردم که او تمام وجود نام و القاب است بگذارم. با نزدیک شدن به او احسا
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وجود من در شرف انفجار در عشق است. در همان موقع ، گویی کند میمن را پر 

به من گفت:  شد میو از درون روح من مرتعش آمد  میصدایی که از تمام جهات 

هنوز موعد تو نیست. چنان احساس حزنی من را فرا گرفت و گفتم: نه نه نه، 

 دوباره به زمین بازگردم. مخواستمیبرنگردان، زیرا هرگز نمن را کنم  میخواهش 

ی که قلبم شکسته بود و به من در بیمارستان چشمان خود را باز کردم در حال

گریستم که دوباره روی زمین هستم. من هیچگاه اینجا احساس تعلق و شدت می

العاده دیگر عمیق و فوق یهاتجربهو با این تجربه خود و بسیاری  ام کردهوطن ن

ا او متصل ، بدون اینکه بتوانم کسی را پیدا کنم که من را درک کند و بامبودهتنها 

 روز در بیهوشی به سر 2دم و برای مرده بو دقیقه 1به مدت فقط شوم. من 

 بردم.می
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 تجربه لورا

زنی به نام لورا که بعد از زایمان پسر چهارمش دچار خونریزی داخلی شدید و 

 گوید:بی شده بود از تجربه خود چنین میقل سپس ایست

  من در حال مردن از اینکه بدون خداحافظی از شوهر و فرزندانم آنها را ترک 

احساس اندوه شدیدی کردم و ناگهان مردم. اولین چیزی که حس کردم کنم می

ای بسیار تاریک درد بود و بعد از آن احساس حضور در یک فض هرگونهفقدان 

ژی زیادی در خود داشت. من از این تاریکی هیچ ترسی حال انرکه در عین 

. کرد میمی در خود حفظ . گویی این تاریکی من را با آرامش و نرمکرد میحس ن

دانستم که مرده بودم ولی حتی برای یک لحظه ضمیر خود را از دست من می

  نور  بودم. ناگهان من خود را با او یافتم و در چنان منندادم و هنوز همان 

و عشقی احاطه شدم که ورای توصیف و توضیح است. او به من گفت  العاده خارق

که هنوز موعد من فرا نرسیده و باید به بدنم برگردم و مأموریتم را در دنیا تمام 

. او به فهمیدم میکنم. ارتباط ما از طریق کالم نبود ولی من همه چیز را به وضوح 

به طور کامل  هستم و در اینجا مفاهیم و ارتباطاتمن گفت من در دنیای دیگری 

مستقیماً  هاروحو  هاقلبشوند و این زبان عشق است زیرا و خالص رد و بدل می

 .کنند میبا هم مکالمه 

او دوباره به من یادآوری کرد که موعد من هنوز فرا نرسیده و باید برگردم. من به 

او گفتم که او به من آزادی انتخاب داده است و قول داده این آزادی را از من 

که  کنم  میمن تعجب ننگیرد. او با شعف به سرسختی من خندید و گفت: بله لورا، 
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گذار اول چیزی را به تو نشان بدهم. تو سعی در اقامه دعوی خود داری ولی ب

من ناگهان از عمق آگاهی او راجع به من و هر چیز راجع به من بسیار متحیر 

طلق و عشق کامل است شدم، من قسمتی از خلقت او بودم و او آگاهی و دانش م

ای از او هستم. ناگهان در پیش روی من یک ساحل زیبای سفید و من هم جرقه

های ساحل نشسته ر بزرگتر من در کنار هم روی ماسهپس پدیدار شد و هر سه

هایی که پیش ها و سختیینده آنها و کشمکشبودند. من مقدار زیادی از زندگی آ

های غم ها وها و تنهاییچگونه مرگ من به سختیرو داشتند را دیدم. دیدم که 

را در  به زندگی آنها خواهد افزود و بسیاری از اوقات احساسی از خشم نسبت

اثر حضور من به عنوان سپس تمایزی که در زندگی آنها در  .خود خواهند داشت

مادرشان خواهد بود و اثری که عشق و محبت مادرانه من در سبک کردن مسیر 

ه تصور کنم کتوانستم  نمیآنها خواهد داشت را دیدم. با این حال من هنوز حتی 

ونه اشاره کردم و به او گفتم چگهای ساحل او را ترک کنم. من به سوی ماسه

های ماسه در این ساحل هستند و نبود یک دانه میلیون از این دانه هامیلیون

کوچک فقدان مهمی نخواهد بود. به عالوه، پدر آنها بسیار مهربان و فداکار است 

 و از آنها به خوبی مراقبت خواهد کرد.

اهمیتی ندارد. ر حقیقت من در آن لحظه متوجه شدم که زمان متفاوت است و د

واقعیت این است که عمر دنیا ممکن است طوالنی و خسته کنند به نظر برسد ولی 

مانند یک دانه ماسه در برابر تمامی ساحل پهناور است. او  بینهایتدر پهنه 

ت: به این ساحل دقت کن و به یک دانه باره توجه من را به ساحل برد و گفدو
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. اگر هر کندمیهای دیگر را لمس هر دانه ماسه دانه ببین که چگونهماسه بنگر. 

ی نخواهد بود. من در تمامی لدانه ماسه بخواهد جای خود را ترک کند دیگر ساح

را  یجای کس دیگر تواندنمی: هیچ کس فهمیدم میابعاد و سطوح این مفهوم را 

در آفرینش بگیرد، هرگز هیچ کسی قابل جایگزینی نیست. هر کس باید نقش 

قط منحصر به فرد خود را در این ساحل داشته باشد. من ناگهان متوجه شدم که ف

ام. پرسیدم: پسر چهارمم کجاست و چرا او را زندگی سه پسر بزرگترم را دیده

تر است و به طور مختلفی بینم. به من جواب داده شد که او از همه کوچکنمی

بزرگ خواهد شد. من گفتم این محال است، پدرش اجازه نخواهد داد. پاسخ داده 

شد که پدرش برای مدت زیادی با او نخواهد بود و نفوذ و اثری را که روی 

زندگی سه پسر بزرگترت دارد روی زندگی او نخواهد داشت. در آن لحظه به من 

من در اثر یک حادثه جان خود را از دست نشان داده شد که چگونه شوهر 

 0خواهد داد. ولی من خاطره این قسمت را با خود به دنیا برنگرداندم و فقط 

 سال بعد هنگامی که شوهرم فوت کرد آن را ناگهان به وضوح به یاد آوردم.

ولی هنوز چیزهای بیشتری برای فهم من ارائه شد. توجه من دوباره به پسر 

و محبت بسیار  دیدممین نفر از اجدادم منعطف شد، آنها را خردسالم و هزارا

 ایمتوجه شدم که بسیاری از آنها در هاله . منمکرد مینها حس زیادی نسبت به آ

اند، تا تو را به طور گفت: تمام اینها برای تو جمع شدهاز نور هستند. او به من 

منحصر به فردی که هستی به وجود بیاورند. تو خواستی تا به زمین بیایی تا 

ن و کمک به تو تمام این ارواح برای ممکن ساختن آبیاموزی و پیشرفت کنی و 
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سپس توجه من به پسر خردسالم معطوف شد و به من  دست به دست هم دادند.

زند خردسالت تو را به عنوان مادر برای خود گفته شد: در میان تمامی آفرینش فر

د بستید که این نقش را در انتخاب کرده. نه هیچ کس دیگری را. تو و او با هم عه

کدیگر روی زمین ایفا کنید. این عهد و پیمان بسیار مقدس بوده و هست زندگی ی

برای برگشت به زمین صبر  توانستمنمیباید سبک شمرده شود. ناگهان دیگر و ن

و به زندگی دنیا. ولی قبل از  ام فرزندم، خانواده 0برگشت به سوی هر کنم، برای 

اینکه برگردانده شوم، به سطح دیگری از آگاهی برده شدم. گویی هنگامی که 

توجه من به سوی او بود، او تنها و تمامی آگاهی و توجه من بود و چیز دیگری 

 شدمیچیز دیگری مثالً آن ساحل، منعطف  ولی وقتی توجهم بهدیدم نمی

 .دیدممیچیزهای زیادی را 

نجا زندگی و اعمال من جلوی چشمم نمایش داده شدند. آنچه دیدم باعث در آ

شد سرم را از شدت خجالت به زیر بیافکنم زیرا او نیز همه آنها را دیده بود. من 

ه با حیرت باعث شد ک در مورد بسیاری از آنچه کرده بودم خوشحال نبودم و این

توانی بعد از اینکه شاهد این همه گناهان من بودی هنوز از او بپرسم: چگونه می

این گونه تمام و کمال من را دوست داشته باشی؟ او گفت: تو فرزند خدایی و 

. از سوی او هیچ قضاوتی بینم میخدا عشق است و من تو را تنها عشقی خالص 

 بایستمی. ولی برای اینکه من این را بفهمم شدمینبود و فقط عشق متشعشع 

ای از عشق الهی هستم. در این موقع توجه ودم را ببخشم و بفهمم که من پارهخ

من به پیرامون من برگردانده شد و متوجه یک گل بسیار زیبا شدم که شبیه به گل 
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د و رخشید. این گل زنده بودرنگ میاله نور نارنجیفتابگردان بود و در یک هآ

که مرا دوست دارد. من دوباره در حیرت و تعظیم به سوی او  مکردمیاحساس 

محبت او را حس کنم. او  توانممیبرگشته و گفتم این گل من را دوست دارد، من 

فریده شده است. در آن موقع من همه گفت: همه چیزها برای تو از جنس عشق آ

حس کردم. من آن گل بودم و آن گل من بود. آن گل مانند افالکی بود با آن را 

 شقن نیز زنده بود و عو هر قطره آن روی آ یی زنده و پر از احساسهارنگ

 ورزید. کلمات یارای توصیف آن را ندارند.می

دیگر واقعاً وقت آن شده بود که برگردم ولی هنوز یک سؤال دیگر داشتم. 

پرسیدم چرا من؟ چه چیز من این قدر مخصوص و منحصر به فرد است که این 

اتفاق برای من افتاده و به من اجازه داده شد اینها را ببینم؟ او گفت: هیچ چیز. 

. هر کسی مخصوص و منحصر به فرد شودمیعشق به طور مساوی شامل همه 

است. فقط این اتفاق چیزی بود که تو نیاز داشتی تا بتوانی مأموریت خاص خود 

ماده بودم ولی قبل از برسانی. در اینجا من برای برگشت آرا در زندگی به انجام 

ی خواهم توانست دوباره به او برگردم. دکه به زو گرفتممیرفتن باید از او قول 

العادۀ او و آگاهی کامل او را به خودم حس  احساس شعف و عشق خارق مجدداً

د، ما همگی بدون تردید کردم. و باید دانست که راه و انتخاب دیگری وجود ندار

گردم، ادآوری کرد که وقتی به سوی او برمیخواهیم گشت. او به من یبه او باز

و محبتی است که به  تنها چیزی که خواهم توانست با خود به همراه بیاورم عشق
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ای که بدنم را ترک کردم تا وقتی که به آن دانم که از لحظهمن میام. دیگران داده

  برگشتم در سطح باالتری از آگاهی و ادراک بودم.
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 تجربه مری بِس ویلی

و طی یک تصادف رانندگی تجربه نزدیک به مرگ داشت. ا 6990وی در سال 

 گوید: می

ین چیزی بود که در زندگی برای من رخ داده است. بهتراین تصادف بدترین و 

ن هایو بود. من در آدر شهر کلیولند ایالت او 6990یک روز در تابستان سال 

زگی سکته کرده بود با مادر ی داشتم زیرا پدر شوهرم که به تاموقع استرس زیاد

تی که ای پیش ما باشند تا وقچند هفته شوهرم و سه سگشان آمده بودند که برای

سال و یک سگ در خانه  67تا  6بچه از  1حال پدرش بهتر شود. ما خود نیز 

رفتم. در حال رانندگی با ی خرید مواد غذایی به فروشگاه میداشتیم. من باید برا

ان ماشین استیشن خود در اتوبان بودم و ترافیک نیز به نسبت سنگین بود. ناگه

ان توقف کرده و پنچر شده است و چپ اتوب متوجه شدم که یک ماشین در گوشه

در  اند. مننشسته هاچمنآهنگی آنجا بر روی جوان هم با لباس پیشتعدادی 

طور ناگهانی  راندم که ماشین جلوی من بهخط سمت چپ اتوبان با سرعت می

سمت چپ رفته و به ماشین آنها کمک کند. من هم مجبور  به گوشه تاترمز کرد 

نگاه کردم دیدم که پشت سر  ولی هنگامی که به آینه بغلمز کنم شدم ناگهان تر

 است که با سرعت در حال نزدیک شدن به من است. نمن یک کامیو

 1ـ 2. که امروز قرار است بمیرم شود میبه یاد دارم که پیش خودم گفتم: باورم ن

ینه دیده بودم از پشت با من برخورد کرد ولی در این ثانیه بعد کامیونی که در آ

ثانیه اتفاقات زیادی برای من افتاد. بالفاصله زمان برای من متوقف و  1 دتِم
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ابدی شد. من هنوز در بدنم و در حال رانندگی بودم ولی خارج از چهارچوب 

زمان فیزیکی بودم. همه چیز کامالً ساکت و آرام شده بود و با این آرامش 

گرفته بود و دیگر دربردر حال افزایش بود من را  احساس عشقی عمیق که مرتباً

ه شدنی هیچ ترسی در دل من نبود. هیچگاه چنین احساس محبت و دوست داشت

 دانستم که این احساس از طرف خداست.نکرده بودم و درون خود می

از کجا ولی  دانمنمیکه دو نفر دیگر نیز آنجا با من هستند،  مکردمیاحساس 

ای کاتولیک و مذهبی در خانوادهم است. من مادربزرگدانستم یکی از آنها می

به خدا اعتقاد داشته باشم. بزرگ شده بودم که از کودکی به من یاد داده بودند که 

من هم اعتقاد داشتم، ولی همواره از دست خدا به خاطر چیزهایی که در زندگی 

شده بود، نه برایم اتفاق افتاده بود عصبانی بودم. اکنون وجود خدا برایم اثبات 

بلکه خدایی مهربان. من پیش خودم فکر کردم:  ،کنندهسختگیر و عذاب خدایی

ای وای، پس واقعاً خدایی هست. ولی بالفاصله از نحوه سخن گفتن خود معذرت 

فرستاد. من در افزایش عشقی بود که به سوی من میخواهی کردم. پاسخ خدا 

زندگی من پیش . در آن موقع مکردمیدستان او کامالً احساس امنیت و گرمی 

های خوبی که هایی که کرده بودم و احساسم خوبیرویم نمایش داده شد. من تما

پایی از م را خود حس کردم و جاهایی که رددر دیگران به وجود آورده بود

محبت و دلسوزی را در زندگی کسی به جای گذاشته بودم دیدم. در دیدن این 

ث افتخار و خوشحالی منی و من از گفت که تو باعها گویی خدا به من میهصحن

 تصور است. غیرقابلکه  مکرد میاین امر چنان احساس خوشحالی 
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ریزی نشدۀ خوبی که شحالی را از اعمال کوچک و برنامهبیشترین احساس خو

برای دیگران انجام داده بودم گرفتم. بسیاری از اوقات حتی متوجه کار خوب 

شان داده شد که قبلی انجام داده بودم. به من نخود نبودم و کامالً آن را بدون فکر 

و برای خدا ارزش بسیار زیادی دارد لزوماً کارهای  آیدمیآنچه به حساب 

بلکه کارهای کوچکی هستند که در طول زندگی  ،بزرگ و پر سر و صدا نیستند

دهیم. همچنین به من تمام میروزمره خود در میان کارهای عادی خود انجام 

که در حق دیگران کرده بودم نمایش داده شدند که از بدی  ای آزاردهندهکارهای 

 بعضی از آنها حتی خبر نداشتم.

داد، بلکه او در حالی که من خود را ا خدا من را مورد قضاوت قرار نمیدر آنج

. در این قسمتِ کرد میمورد قضاوتی تند قرار داده بودم به من نوازش و محبت 

ولی جایی برای مخفی م کردمیمرور زندگیم، من احساس شرمندگی بسیاری 

ولی گویی خدا از درون به من  دیدممیشدن و فرار نبود. من خود را الیق تنبیه 

 توانستیمییی یاد گرفتی و چه تصمیمات متفاوتی هادرسالهام کرد که: چه 

بگیری؟ این بدون تردید خدایی قاضی و تنبیه کننده که به من یاد داده شده بود 

ین قسمت برای من فهم و درک این حقیقت بود که همین االن تر سختنبود. شاید 

. او منیز خدا من را بخشیده است. ولی من با بخشیدن خودم مشکل زیادی داشت

ون خود راه دهم مگر اینکه اول عشق او را به در توانمنمیبه من نشان داد که 

بلکه او از  ،کردمیمن را به او نزدیکتر ن ،ه و نبخشیدن خودیخود را ببخشم. تنب

که عشق او را قبول کنم. وقتی خود را بخشیدم برایم فهمیدن  خواستمیمن 
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تر شد. عشق خدا مانند عشق زندگیم و نگاهی صادقانه و نقادانه به آن ساده

 بلکه عشقی بدون قید و شرط بود. ،وابسته به عمل من نبود ،مادری مهربان

نظر و از ام کودکان رفته داده شد که گرچه من به کالس تربیتبه من نشان 

توانستم میکشم. نها را مییم آهاحرف، گاهی با کنم میهایم را اذیت ن فیزیکی بچه

 ،من از دیدن آنکه از کلمات من ناشی شده بودند را حس کنم. را دردهای آنها 

چنان احساس شکستی کردم، ولی خدا به ابراز عشق به من ادامه داد. او به من 

نها سؤال من این بود که چگونه از او بپرسم. ت خواهممیاجازه داد که هر سؤالی 

من  هاسالتوانست تمام آن  توانست این پدر و مادر را به من بدهد؟ چگونه میمی

را فراموش کرده و تنها بگذارد تا خودم به تنهایی با مشکالت دست و پنجه نرم 

کنم؟ باید اعتراف کنم که من خیلی از دست خدا عصبانی بودم. او به من نشان داد 

زندگی را به من داده بود. من های تجربهکه چرا آن پدر و مادر و آن بچگی و آن 

زندگی را انتخاب کرده بودم زیرا  نخود از او خواسته بودم. من خود ای

ی خاص آن را فرا گیرم. اکنون همه چیز بسیار روشن بود. هادرس مخواستمی

تا بتوانم آنچه را که نیاز دارم یاد بگیرم م کرد میمن باید همه آن چیزها را تجربه 

و به رشد خود ادامه دهم. او هیچگاه من را تنها نگذاشته بود و اکنون با نگاه به 

ببینم که واقعاً او همیشه در زندگی من بود. من در  توانستممیگذشته و زندگیم 

و به  مکردمیبودم زیرا من به درونم گوش ناهات زیادی کرده هایم اشتبانتخاب

آن اعتماد نداشتم. به من نشان داده شد که زمین مانند یک مدرسه است و 
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گی خود را مرور کرده و از آن زندرسد ما بان ما روی آن به پایان مهنگامی که ز

 گردیم.میشویم و به خانه باز التحصیل می فارغ

که باید به ندای قلب خود گوش کنیم. درس زندگی بسیار ساده  گرفتم یادمن 

است، همه چیز راجع به عشق است. اینکه چقدر خدا ما را دوست دارد و چقدر 

نظر از اینکه  داشته باشیم، صرفم که خویشتن و دیگران را دوست یگیرما یاد می

چه چیزهایی را باید در این دنیا تحمل کنیم. هنگامی که مرور زندگیم به پایان 

آییم. من از اینکه چقدر هر  رسید خدا به من نشان داد که چرا ما به این دنیا می

یک از ما برای خدا مهم هستیم و من خود چقدر برای خدا مهم بودم متعجب 

که من  هاسالحتی در یاد او باشم. گویی تمام این م کرد میتصور ن شدم. زیرا من

گونه  چرا من تو را این گفت:او به من میم کردمیمقایسه  خود را با دیگران

شبیه به کسی دیگری باشی؟ هیچ کس  مخواستمیفریدم اگر منحصر به فرد آ

بودم و آن گونه که دنیا آمده توانست آنچه را که من برای انجام آن به دیگر نمی

ما نباید انجام دهد. به خاطر همین  خواستمیدهم و او ن را انجام میمن آ

هیچگاه کسی را مورد قضاوت و شماتت قرار دهیم. بعضی از ما برای یادگیری 

 .هردوآییم و بعضی دیگر برای یاد دادن و بعضی دیگر برای  به دنیا می

به زمین  خواهممیآنجا بمانم یا  خواهممیدر آنجا او از من پرسید که آیا 

اند که امکان  گاهی به دنیا آمدهفهمانده شد که کودکان من با این آبرگردم. به من 

دارد مادر خود را در سنی کم از دست بدهند و خانواده من نیز باالخره با مرگ 

ن یاد خواهند گرفت و خدا از آنان من کنار خواهند آمد و درس الزم را از آ
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نجا بمانم. ولی او این آم خواستمی. تصمیم من ساده بود، راقبت خواهد کردم

و  دادممیتصمیم را دوست نداشت و به من کارهایی که هنوز در زمین باید انجام 

عد از آن دوباره از من پرسید که را نشان داد. ب گرفتم مییی که باید یاد هادرس

هایم بودند، وبی من بیشتر از بدیگرچه خنجا بمانم یا بازگردم. آخواهم میآیا 

 مخواستمینمن . مکردمیهایم را درست و بسیاری از علت گشتمبرمی بایستمی

این قدر کارها و مسائل تمام نشده را  مخواستمیکنم و ن ناامیدخدا را از خود 

نیمه کاره رها کنم. من به آرامی و با حالتی مانند نجوا گفتم که گرچه بیشتر مایلم 

با تو بمانم ولی باید برگردم. افسوس من از این است که با دقت و صرف وقت 

که گفتم باید برگردم همه چیز جلوی ایناین تصمیم را نگرفتم. به محض بیشتری 

بسته شد و گفتگوی من با خدا پایان یافت و من خود را پشت فرمان ماشین  من

قدر اتفاق برایم  ثانیه این 1که در مدت  شودمیدر حال رانندگی یافتم. باورم ن

  این تجربه پایان یابد،  مخواستمیافتاده بود و چقدر یاد گرفته بودم. ولی من ن

       و هنوز سؤاالت زیادی داشتم و عشق بیشتری  مخواستمیمن زمان بیشتری 

 . من از اینکه در آنجا نماندم و به سوی نور نرفتم متأسف و پشیمانمخواستمی

 و همه چیز تمام شده بود. را گرفته بودمخود م م. ولی دیگر تصمیبود

از درون به من گفت که باید پای خود را از روی ترمز بردارم و  پرقدرتفکری 

پدال گاز را تا ته فشار دهم. من هم بدون هیچ سؤالی همین کار را کردم. با این 

 میون هم که در آینه دیدهکار ماشین من به ماشین جلویی برخورد کرد و آن کا

ی هاچمنبه  ،هبودم از عقب با من تصادف کرد. ماشین جلوی من در اثر ضرب
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و من حدود  دجاده رفته و در آنجا متوقف شد. کامیون هم من را قیچی نکر میانۀ

نجا ضای چمن وسط اتوبان کشیده شده و آمتر دیگر به جلو رفته و به ف 14

آن تأکید کنم این است که اگر تصمیم به ماندن در ای که باید بر نکتهمتوقف شدم. 

ند که کردمید رفته بودم. همه فکر ادف اتفاق بیافتقبل از اینکه تص گرفتممینور 

در حالی که من قبل از تصادف در  امشدهخراشی در تصادف کشته من به طور دل

صادف آغوش گرم محبت او محفوظ بودم، بدون نگرانی و بدون اینکه چیزی از ت

  ن را حس کنم. احساس گرم و دلپذیر عشقی که از خدا گرفته بودم یا درد آ

گفت که    گریخت. افسر پلیس بعداً به من هنوز با من بود ولی به سرعت از من می

ولی با ترمز نکردن و گاز دادن قبل از  امکردهچطور من این کار را  داندنمی

ام زیرا هیچ کس جراحت جدی ندیده  های زیادی را نجات دادهجان ،تصادف

که  به بیمارستان اجتناب کردمز رفتن حالم خوب است و ام کرد میبود. من فکر 

د تمام بدن من شروع به درد کرد و کاری احمقانه بود زیرا چند ساعت بع

 گردنم را حرکت دهم.توانستم نمی

دانستم کسی حرف نچه اتفاق افتاد صحبت نکردم زیرا میمن با کسی راجع به آ

مام کادر را باور نخواهد کرد. من آن شب به بخش اورژانس بیمارستان رفتم و تم

توانند بفهمند چگونه گفتند نمیجراحات من تعجب کردند و می پزشکی از کمیِ

دانستم، زیرا من انتخاب کرده بودم که در دنیا من آنجا زنده هستم. ولی من می

به یاد بیاورم که  توانستممیبمانم و کارهای نیمه تمامم را تمام کنم. ولی اکنون ن

چرا به این دنیا بازگشتم و چه کارهایی را باید انجام دهم. آگاهی به مأموریتم در 
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دنیا به محض اینکه بازگشت را انتخاب کردم به طور کامل از من گرفته شد و من 

راه خود را انتخاب کنم. اکنون کنم میل سعی دوباره مانند یک موش در یک جنگ

که آن روز از خدا گرفته بودم چیزی جز یک خاطره دیگر از احساس عشقی 

که به خدا  آورم میبه یاد  شود میدگی برایم سخت باقی نمانده است. هر وقت زن

مأموریتی که از من خواسته است را انجام دهم. این به من  توانممیکه  امگفته

دانم که خدا حقیقتاً با من است که به حرکت خود ادامه دهم. من می کندمیکمک 

و من با همه وجود دوست دارم او را خوشحال کنم. من یک عکس از کالس اول 

بیاورم که به یاد کنم میوقت به آن نگاه تختم گذاشتم تا هر دبستان خود باالی 

شوم یا کسی من را خیلی  با شرایط سخت روبرو می هرگاهمن فرزند خدا هستم. 

که روزی دوباره  آورم میو به یاد  کنممیکند برای چند لحظه مکث عصبانی می

       آور باشد. من انسان درد خواهممیباید مرور زندگیم را ببینم و این دفعه ن

که آنچه درست است را انجام دهم. سال  کنممیعیبی نیستم ولی واقعاً سعی بی

بسیاری از اوقات از  ین سال زندگی من بود.ترسختاول بعد از این حادثه، 

خوردم و گاهی بر سر خودم  ام برای بازگشت به دنیا افسوس میتصمیم احمقانه

ی که این تصمیم را گرفتی. حال با کرد میکشیدم که با خودت چه فکر فریاد می

هایی که دارم و تمام نعمت گرفتم یادنگاه به زندگیم و آنچه در این چند سال 

. ولی گاهی هنگامی که به اشعه خورشید که از میان کنممیاحساس خوشحالی 

. شودمیدلم برای خانه و وطنم در سرای دیگر تنگ کنم مینگاه  تابدمیابرها 
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و همواره به دنبال کنم میمانند یک فرصت نگاه  ،اکنون به هر مانع و چالش

  تر است.راحتجدید هستم. زندگی این گونه بسیار یی هادرسیادگیری 
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 تجربه آرتور ینسن

توب است. ینسن در زمان تجربه مک یهاتجربهترین تجربه وی یکی از قدیمی

 بود و اعتقادی بهو کارتونیست شناسی التحصیل در رشته زمینیک فارغخود 

    خانواده بسیار مذهبی بزرگ شده بود و معنویت نداشت. ینسن در یک 

اش سعی کرده بودند او را نیز خیلی مذهبی بار بیاورند ولی این فشارها  خانواده

 6912آگوست سال مذهب و دین روگردان کرده بود. در ینسن را به کلی از 

شناسی خود را موقتاً کنار گذاشته بود تا روی یک شخصیت ینسن کار زمین

شخصیت  او برای درک بهتر خانمان بود کار کند.کارتونی خود که مردی بی

خانمان و در کنار خیابان زندگی کارتونی، تصمیم گرفت برای مدتی مانند افراد بی

ایستاد تا ماشینی پیدا شده  کند. او برای مسافرت و نقل مکان در کنار خیابان می

و او را سوار کند. ولی یک بار مرد جوانی او را سوار کرد که بسیار تند رانندگی 

که از نوع روباز  ینفر آنها از ماشین هردوو آنها تصادف شدیدی کرده و  کردمی

ندید ولی ینسن جراحات  آسیب شدیدیبود به بیرون پرتاب شدند. راننده جوان 

 شدیدی برداشته و جان خود را در اثر این اتفاق از دست داد.

ود برای ینسن شروع به بازگویی آنچه که در عالم ماوراء دیده ب ،بعد از احیاء

دیگران کرد ولی متوجه شد که با این کار مورد سرزنش و تمسخر دیگران و حتی 

ای به شنیدن تجربه او عالقه نشان دادند تا گیرد. به تدریج عدهکلیسا قرار می

من بهشت را دیدم و آن او تجربه خود را در کتاب ) 6966ال باالخره در س

 یی از تجربه او این گونه است:اهقسمتچاپ کرد.  (زندگی من را تغییر داد
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که در حال خارج شدن از بدنم هستم. با اینکه تصور من  مکردمیمن احساس 

دانستم که اگر از این بود که من در حقیقت همان بدنم هستم، به طوری غریزی می

آن خارج شوم خواهم مرد. ولی با این حال روح من شروع به خارج شدن از 

من دردی کوتاه ولی تیز در قلبم حس کردم و به آرامی و بدنم کرد تا باالخره 

 مالیمت از قسمت سرم خارج شدم.

رفتم و منظره زمین در حال ناپدید شدن بود و من وارد دنیایی به تدریج باالتر می

م که بسیار درخشان و زیبا بود، زیباتر از آنی که بتوان آن را تصور شد میجدید 

ن واحد ببینم. ولی وقتی که دنیا را در آ هردو توانستممیهی کرد. برای مدت کوتا

و زیبا یافتم که جایی  باشکوهزمین کامالً ناپدید شد من خود را در مکانی بسیار 

رسید میکیلومتر به نظر  26که حدود  ای فاصلهه و نزمیجز بهشت نبود. در پس

ده و آنها با برف پوشیکه قله  شدمیدو کوه زیبا، شبیه به کوه فوجی در ژاپن دیده 

، هاکوههای آن بسیار سرسبز و پر از گل بودند. با وجود فاصله من از این دامنه

آمد که میبه نظر خوبی ببینم. هر گل یا برگ را روی دامنه آنها به  توانستممی

بار قویتر از دید من در دنیا بود. در سمت چپ من  644آنجا حداقل دید من در 

بی و بسیار شفاف بود. این ری سوسو زننده به رنگ طالیی و آنویک دریاچه با 

آنجا با چمنی انداز رسید. تمامی چشمدریاچه مسحور کننده بود و زنده به نظر می

توصیف است. در  غیرقابل آنستی ه شده بود که سبزی و تمیزی و یکددپوشان

این آمد میسمت راست من یک ردیف درخت بزرگ و بسیار زیبا بود. به نظر 

 درختان و همه چیزهای آنجا از یک ماده درخشان و نورانی ساخته شده بودند.
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ده ایستاده بودم، یک گروه حدود زالی که مبهوت زیبایی آنجا و شگفتمن در ح

نفری را دیدم که پشت یک ردیف درخت دست یکدیگر را گرفته و تشکیل  24

بودند. مشخص بود که آنها  یک حلقه داده بودند و در حال بازی و رقص و آواز

گذراندند. آواز آنها و حتی خنده و اوقات خود را در شعف و خنده و سرور می

بود. به محض اینکه آنها من را دیدند،  دلنشینفریادشان دارای نوایی خوش و 

چهار نفر از آنها از بقیه جدا شده و بازی کنان و با خنده برای پیشواز و 

سال و دو نفر  24نها حدود آمدند. سن دو نفر از آ طرف منگویی به خیرمقدم

آمد میرسید. هنگام حرکت به نظر ساله به نظر می 62 یو دیگر 14دیگر یکی 

 نها فریبنده و تماشایی بود.ن هستند و توازن و زیبایی حرکات آآنها بدون وز

ر ه طورسید بتر به نظر میتر و قویند، فردی که از همه مسنوقتی به من رسید

درگذشتگان هستی. ما نیز مانند تو روی زمین دلپذیری گفت: تو در سرزمین 

مهار نشدنی فریاد زدم: این  ایم تا اینکه به اینجا آمدیم. من با هیجانی زندگی کرده

خوشرویی به من  العاده است. آنها بادند: بله فوقآور است. آنها جواب داحیرت

که آنجا بود شنا کنم و وقتی  ای چهدر دریا خواهممیهر چقدر  توانممیگفتند که 

دوست  هرچهتوانی ن بیرون بیایم کامالً خشک خواهم بود. دیگری گفت: میاز آ

داری بدوی، بپری، برقصی، آواز بخوانی و بازی کنی، بدون اینکه هرگز احساس 

رسد. میآنجا به تدریج برایم آشنا به نظر خستگی کنی. من متوجه شدم که منظره 

و توانستم به یاد بیاورم که چه چیزی پشت  امبودهساس کردم که قبالً آنجا اح

ینجا خانه است. ناگهان از شادی و هیجان منفجر شدم. به یاد آوردم که ا هاکوه
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تی و در غربت و در محیطی حقیقی من است. من روی زمین فقط مسافری موق

کشیدم و با خودم گفتم: خدایا بودم. نفس عمیقی از راحتی و آزادی  ناسازگار

  تر گروه که که باالخره بازگشتم. این دفعه اینجا خواهم ماند. مرد مسنشکر 

ای شبیه به خدایان یونان باستان داشت برای من توضیح داد: اینجا همه چیز  قیافه

شوند. اینجا همه چیز با  خالص است و برخالف زمین، مواد مخلوط یا تجزیه نمی

گیرد حفظ  کهنه شدن را می هرگونهو نافذ که جلوی  ی فراگیراساسیک ارتعاش 

و  شود میگردد. به همین خاطر است که اینجا هرگز چیزی کثیف یا خراب نمی

 زند و نو است. من آن موقع فهمیدم که چرا بهشت ابدی است.همه چیز برق می

و این م کردمیمن نسبت به هر کس و هر چیز در آنجا احساس محبت و عالقه 

های درون من باقی که تنها خوبی آمدمی. به نظر کردمیمن را بسیار خوشحال 

ها، خوشحالی من ورای هر چیزی بود که هرگز تجربه مانده بودند و با فقدان بدی

کرده بودم. من پرسیدم علت این همه احساس خوشحالی چیست؟ به من گفته شد 

توانند توسط ارتعاش اساسی کنترل شوند که که افکار تو ارتعاشاتی هستند که می

که تمام افکار و احساست منفی تو اینجا از بین بروند و تنها  شودمیاین باعث 

افکار خوب مانند دوست داشتن، آزادی و خوشحالی برای تو باقی بمانند. من 

؟ جواب این بود آیدمیهای گذشته افکار منفی و تلخیپرسیدم که چه بالیی سر 

تر و جایی که چنین افکار و آنها زیاد و شدید باشند، به درجات پایینر که اگ

شوند. در اینجا چنین افکاری توانند وجود داشته باشند منتقل میاحساساتی می

روند. بعد از مرگ، روح شخص  جایی ندارند و توسط ارتعاش اساسی از بین می
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انسان  د از مرگدارد. بع رود که از نظر سطح ارتعاش با آن هماهنگی به جایی می

رود که خود برای خود در حیات دنیا خلق کرده است. به بهشت یا جهنمی می

ته به ارتعاش انرژی ، بلکه افراد بسشود میفرستاده ن هیچ کس به زور به هیچ جا

روحشان جایگاه خود را در جایی که به آن شبیه و سازگار هستند خواهند 

معنوی و ارتعاش پایین، پلیدی و انحراف داشت. ارتعاش باال نشانه عشق و رشد 

 است.

پرسیدم آدم روی زمین چه کاری باید انجام دهد تا بعد از مرگ عاقبت بهتری 

ری که باید انجام دهی این است که در عشق و داشته باشد؟ او گفت: تنها کا

شان یا به خاطر محبت بدون خودخواهی پیشرفت کنی. مردم به خاطر کارهای

آیند زیرا سازگار و متناسب با آیند، بلکه به اینجا میاعتقاداتشان به بهشت نمی

جه بد بودن محیط اینجا هستند. کار خوب نتیجه طبیعی خوب بودن و کار بد نتی

 آیدمیت خود را دارا است. آنچه که به حساب کدام پاداش و عاقبکه هر  است

یم، ذهن من کامالً روشن کردمیاین است که تو که هستی. در حالی که مکالمه 

ام  دانستهشد. در یک لحظه و بدون هیچ تالشی من تمام آنچه را که از ازلیت می

را فهمیدم و تمام معنای  به یاد آوردم. من زمین و تمام چیزهای مربوط به آن

زندگی برایم بدیهی گشت. هر چیزی روی زمین منظور و هدف خود را دارد و 

هر چیزی قسمتی از تصویری است که در نهایت عدالت و خوبی خواهد بود. 

کی از تمامی های مردم به خاطر دید محدود آنهاست که فقط بخش کوچنگرانی

است که با آن طبیعت سعی ه درد و مهنت راهی دانند کنها نمیبینند. آ تصویر را می
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توان آموخت. کافی است نمی ییی را بیاموزد که از راه دیگرهادرسکند به ما می

 تناب کنیم.گیریم تا از درد و مهنت بیهوده اجکه ما از زندگی دیگران درس ب

بهشت مست بودم و ما در حال حرف زدن خلسۀ در حالی که من از وجد و 

توانی اینجا بمانی و باید به زمین ست من به آرامی به من گفت: تو نمیم، دویبود

خواهم نبرگردی. من گفتم: به زمین برگردم؟ نه، نه من هرگز به آن مکان ناگوار بر

فایده بود، من در حال برگشتن بودم. در آن حال مانند گشت. ولی حرف من بی

ذارید اینجا بمانم. بگذارید کند فریاد زدم و گفتم: بگکه لجبازی می ییک کودک

آخرین چیزی که او به من گفت این بود: تو ای نداشت. اینجا بمانم. ولی فایده

د برگردی و آنها را تمام کارهای مهمی برای انجام دادن روی زمین داری و بای

نی خواهد آمد که مردم گم و گیج خواهند بود و به تو به عنوان سکان کنی. زما

توانی به یابد می خواهند داشت. وقتی که کار تو روی زمین پایانپایداری نیاز 

 اینجا برگردی و بمانی.

وقتی به بدنم بازگشتم درد شدید و تیزی تمام بدنم را فرا گرفته بود. احساس من 

این بود که در فضای کوچک و ناخوشایندی  دهنگام برگشت به بدنم مانن

 وچک است.، گویی بدنم برایم بسیار کامشدهمحبوس 
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 تجربه ویرجینیا ریوِرز

ه ه پهلو در بیمارستان بستری شدنمن در اثر سی 6971جون سال  0در تاریخ 

سرم را از روی  توانستممیقدر که حتی نبودم. من به شدت مریض بودم، آن 

بخورم یا بیاشامم. بیشتر اوقات من در خواب بوده  توانستممیتخت بلند کنم و ن

زدند را رفته بودم. حتی اتفاقات بیمارستان و کسانی که به من سر مییا از حال 

 نیز زیاد به یاد ندارم. تب بسیار شدیدی داشتم و به همین خاطر وقتی چشمانم 

    رز . با وجود آن، به شدت لدیدممیار همه جا را مه گرفته و تم کردمیرا باز 

یک بار در حالی که روی صندلی با اینکه زیر چند پتو خوابیده بودم. م کردمی

دار بودم بلند شدم که به سمت تختم حرکت کنم ولی زمین خوردم. دیگر چرخ

برایم مرتب رختخواب . تصویر مکردمیبرای هوا تقال  نفس بکشم و توانستممین

. دردی شدمیتر هی که در دید من بود به نظر مرتب غلیظو مِ شدمیو واضح تار 

   کردم چهار دست و پا شدید در ناحیه قفسه سینه حس کردم و وقتی سعی 

     ه تا خودم را به تختم و به زنگ پرستار که در کنار آن بود روی زمین خزید

         ممکن است. پیش خود اً غیربرسانم، دریافتم که برایم کاری بسیار شاق و تقریب

و ترس زیادی من را فرا گرفته بود. سعی  هستم یشیدم که در حال مردندانمی

به من کمک کنید ولی صدای من هیچ  کنم میکردم فریاد بکشم و بگویم خواهش 

انرژی نداشت و کسی آن را نشنید. من باالخره با هر زحمتی بود خودم را به 

تخت رساندم و توانستم کارکنان بیمارستان را خبر کنم. آخرین خاطره من این 

 های سفیدشان در اطراف تخت من بودند. است که کارکنان بیمارستان با روپوش
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ن بود که در تاریکی عمیقی بودم ولی آرامش کامل داشتم. خاطره بعدی من ای

دیگر هیچ ترسی در من نبود و من بسیار راحت بودم، هیچ درد و تکلفی، ولی 

. ناگهان این تاریکی مانند یک انفجار تبدیل مکردمیاحساس کنجکاوی زیادی 

در مرکز جهان م کرد میها هزار ستارۀ درخشان شد. احساس  ای از دهبه صحنه

درجه داشتم. در لحظۀ بعد احساس کردم با سرعت سرسام  114هستم و دید 

. آنچنان سریع حرکت کرده و از میان ستارگان کنممیآوری به سمت جلو حرکت 

ت اطراف من یک تونل تشکیل شده است. با حرکآمد  میکه به نظر  مکرد میعبور 

نش در حال رخنه در وجود آگاهی و دامن به سمت جلو احساس کردم نوعی 

و ضمیر من با م کردمیرفتم حکمت بیشتری دریافت جلوتر می هرچهمن است. 

ای جدید از دانش و یافت. وقتی قطعهها مرتب گسترش میدریافت این دانش

 یافتم، گویی همیشه آن را می، آن را درون خود شدمیآگاهی بر من عرضه 

یافتم بیشتر  آگاهی بیشتری می هرچهدانسته و تنها آن را فراموش کرده بودم. می

م و هر لحظه چیز بیشتری برای یادگیری بود، پاسخ همه شدمیتشنه فهمیدن 

همه به ذهن من ها، رموز و اسرار و همه چیز، ها، تاریخها، فلسفهها، معنیسؤال

ای در کار نبود ولی با این حال  مکالمهجا نبود و هیچ صدا و ریختند. کسی آنمی

م کردمیند. من پیش خود فکر کردمیها خود را در ضمیر من آشکار این دانش

 ام، پس چرا آنها را فراموش کرده بودم؟ دانسته که همه اینها را خود می

آنها شروع به ن شروع به تغییر شکل دادن کردند. ستارگان در پیش چشمان م

ای را به وجود آوردند که من هرگز و الگوهای پیچیده هارنگرقصیدن کرده و 
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با حرکت و نوسان خود نوعی ریتم یا موسیقی را القاء  هاام. آنمانند آن را ندیده

ورای آن بود که وصف بود. این ملودی  غیرقابلند که کیفیت و زیبایی آن کردمی

عمق درون من در شنا و با هیچ بشری بتواند آن را خلق کند ولی برای من آ

لیل وجود داشتن من بود. من هارمونی کامل بود. گویی که این ریتم هستی من و د

آرامش کامل داشتم و در خلسۀ این ملودی هماهنگ، و مدهوش آن احساس 

باقی بمانم و شاهد  العادهخارقبودم. من حاضر بودم برای ابدیت در این مکان 

باشم. عشق از هر  کردمیمن رخنه این تپش عشق و زیبایی که در عمق روح 

. من هنوز هم در حال شدمیگوشه و نقطۀ جهان هستی به قلب من سرازیر 

شاهد تمام این  توانستممیحرکت سریع به سمت جلو بودم ولی با این حال 

 ثابت هستم.ها باشم و از آنها لذت ببرم، مانند اینکه در یک جا  صحنه

دور در آن سر دیگر این تونل پدیدار شد که از فاصله یک نقطه کوچک نورانی 

تا باالخره من به آن رسیدم. به محض  شد میبزرگتر  (من)یک شدن به من، دبا نز

آنکه من به آن رسیدم آگاهی و علم مطلق به من داده شد. سؤالی نبود که جواب 

نگریسته و فکر م کرد میآن را ندانم. من به طرف حضوری که در آن نور حس 

خدا را  توانستممی؟ من ندانستمنمیکردم: خدایا، چقدر ساده و بدیهی بود، چرا 

دانستم که اوست. نوری زیبا از درون که تا بینهایت مثل دیدن شما ببینم ولی می

کند. این نور خدا و عشق و ذرۀ هستی را لمس میو هر  تابدمیدر تمام جهات 

درخشید و مانند یک بود که تا بینهایت ابدیت می ماهیت او و نیروی خلقت او
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تا من را به خانه و منزلگاه         کردمیدریایی راه را برای من روشن وس فان

 گرداند.باز

ای گذشت که شاید یک ثانیه یا شاید هزاران سال بود. در آن لحظه بین ما لحظه

و واقع شد. در آن من و آنچه من گشته بودم به طور کامل و مطلق مورد قبول ا

دانستم که او تمام زندگی من را دیده است و هنوز هم من را دوست لحظه می

دارد، دوست داشتنی خالص و بدون شائبه و ابدی و نامشروط. عشق خدا به 

خاطر خود من بود، به خاطر اینکه هستم و وجود دارم. او با صدا و کلماتی که با 

ولی با این حال فکر خدا را به وضوح  دکرمیهایم بشنوم با من صحبت نگوش

، دلربا، نرم، متقاعد کننده باشکوه. کلماتی که مکردمیکلمات در فکر خود حس 

در حضور او بودن ولی در عین حال بدون مطالبه و با عشقی ورای توصیف بود. 

از هر عشقی بود که بتوان در جهان واقعیت یافت و تر تر و مسلوببخشالهام

 این قدر کامل نبوده و نیست. ای تجربههیچ نزدیکی و 

من خود را در لبه یک کوه عظیم یافتم. قسمت جلوی آن که من ایستاده بودم 

ه بودم، در کنار او و به مسطح بود مانند یک نیمه تپه. من در آنجا معلق ایستاد

دارم که یک محراب یا پرستشگاه که از جنس نور طالیی مبهمی به یاد طور 

که بدنی دارم  مکردمیرنگی بود در جلو و سمت راست من بود. من احساس ن

آموختم. او بخشید و من می ولی چیز مهم این بود که آنجا بودم. او به من الهام می

توانم آنها را به یاد بیاورم. از آنچه بین به من چیزهای زیادی گفت که اکنون نمی

تنها  :. یکی اینکه خدا به من گفتآورممیما گفته شد تنها دو چیز را به یاد 



199 

 

گاهی است. دوم م مردن با خود بازگردانیم عشق و آتوانیم هنگاچیزهایی که می

 توانم آنجا بمانم زیرا کاری هست کهاینکه خدا به من گفت باید بازگردم و نمی

 دانستم که چه چیزی، ولی اکنون آن را به یاد باید آن را تمام کنم. در آنجا می

 .آورممین

روح من شروع به کنم میاحساس دردی عمیق و عاطفی من را فرا گرفت، فکر 

گریستن کرد. من خواهش و التماس کردم که من را بازنگرداند. به او گفتم که 

های من نیز بدون من بهتر خواهند  بچه هیچ کس فقدان من را حس نخواهد کرد و

بود. مادر و برادر و پدر من از آنها بهتر از من مراقبت خواهند کرد. قلب من 

باری سنگین له شده است. او دوباره به من زیر چنان به درد آمد که گویی 

ع به آرام کردن و ویادآوری کرد که کاری است که باید انجام دهم و عشق او شر

های من کرد. من خواستۀ او را درک کردم و او از اعماق ا و اشکتخفیف درده

به محض اتمام این کار به پیش او بازگردم  خواهممیقلبم و اینکه با همه وجود 

خبر داشت. بالفاصله من بدون اختیار شروع به حرکتی سریع به سمت عقب 

حس کنم که دانش و حکمتی که به من داده شده بود به سرعت  توانستممیکردم. 

انه تقال ناامیدن بودم. من و من در حال فراموش کردن همه آ شودمیاز من گرفته 

فایده بود. وقتی ذهنم را که آنها را حفظ کرده و از دست ندهم ولی بی مکردمی

از ذهنم  دیگریکه آن را از دست ندهم چیز  مکردمیروی یک چیز متمرکز 

م از خدا پرسیدم: چگونه خواهم شدمیگریخت. در حالی که به عقب رانده می

توانست آنچه را که باید انجام دهم به یاد بیاورم؟ من در حال فراموش کردن همه 
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خواهی  تچیز هستم. او پاسخ داد: هنگامی که آن را با موفقیت انجام دهی، خود

 دانست. 

و نور  دادممیرفتم، آگاهی و دانش بیشتری را از دست میتر عقب هرچه

مانند  دیدممیتا اینکه از نور فقط یک خط باریک در دوردست  شدمیکوچکتر 

 ساطعهای نور از آن به تمام جهات یک صاعقۀ درخشان عمودی. هنوز هم شعاع

که تمام نور را از  کنممیکنان به خدا التماس کردم: خواهش ند. من گریهشدمی

من نگیر و الاقل اندکی پیش من باقی بگذار. او پرسید: با نور چه خواهی کرد؟ 

به آن نگاه کنم. او پاسخ داد: پس ما اندکی پیش او باقی  خواهممیمن گفتم: فقط 

م تا جایی که شد میبیشتری به عقب رانده  هرچهخواهیم گذاشت. من با سرعت 

نبود. چشمانم را باز کردم و دیدم که روی تخت جز تاریکی کامل چیزی 

ای به ظاهر زیبا باالی سرم  بیمارستان هستم. مردی به نظر عجیب ولی با چهره

دم. خاطره شایستاده بود و به من گفت که رسیدن به خیر. و من دوباره بیهوش 

 بعدی من این است که چشمانم را باز کردم و مادرم را در اتاق دیدم. او تا دید

من چشمانم را باز کردم شروع به گریستن کرد و گفت من در طی چهار روز 

کند که امیدی به گفتم. او گفت دکتر به آنها گفته بود که فکر نمیگذشته هذیان می

ه پهلوی ورده بودند و تشخیص او سینه ماندن من باشد. آنها یک متخصص آزند

ابل آن ویروس کارساز باشد و بیوتیکی نبود که در مقویروسی بود ولی هیچ آنتی

 ظاهراً تب من به شدت باال بوده است.
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و  مزده بودفی از تجربه خود هیجاناد در درون من بود. از طراحساس متض دو

یقت آن را به مادرم بگویم، به تمام دنیا بگویم و بگویم که خدا حق مخواستمی

و به من اجازه داده  امشدهاز طرفی هم از اینکه از بهشت بیرون انداخته دارد. 

نشده بود که در نور باقی بمانم قلبم شکسته بود. تا چند ماه بعد از این اتفاق من 

دچار افسردگی شدید بودم. بعد از به هوش آمدن در بیمارستان، من آگاهی و 

تزلزل به وجود خدا و اینکه او پدر بهشتی همه ماست  غیرقابلاطمینانی قطعی و 

. من هر روز به دنبال این بودم که امروز کنممیگز فراموش نداشتم که آن را هر

انجام  توانممیچه کاری برای اینکه خود را برای برگشت پیش خدا آماده کنم 

که برای نجات از  م کردمیدهم. من به این مکان و زندگی دنیا مانند جهنمی نگاه 

 خدا انجام دهم، کاری که برای او بسیار مهم است. یکاری برا بایست میآن 

های سه سال کار درمان و مشاوره برای من طول کشید تا توانستم دوباره جنبه

ر قرار گرفتم، زندگی من یمثبت زندگی در دنیا را ببینم. به محض اینکه در این مس

مندی گر شکست در رابطه عاطفی، یا نیازدر جهت مثبت شروع به تغییر کرد. دی

از  امکردهبیش از حد یا افسردگی و احساس اینکه در زندگی متوقف شده و گیر 

های تازه و خوبی را شنا شدم و رابطهیار جالبی آبین رفت. با افراد جدید و بس

طرف افرادی مانند خودم کشیده  رسید من ناخودآگاه بهشروع کردم. به نظر می

اند، بلکه کسانی که نزدیک به مرگ داشتهشوم. نه لزوماً کسانی که تجربه می

با آنها خدا را بهتر بشناسم و از زاویه جدیدی به او بنگرم. یکی از این  توانستممی

ها و درک ها و پشتیبانیهمسر فعلی من تیم است. بدون محبت العادهخارقافراد 
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رم های مداوم او راه رشد معنوی که اکنون سعی در پیمودن آن را داو تشویق

های یج با رشد معنوی، دانش و حکمترگشت. به تدشاید منحرف یا کند می

گردند که جاهای خالی که بعد از آن تجربه برایم به جدیدی درون من پدیدار می

توانم حس کنم که ضمیر و آگاهی جدید می. با هر کنندمیوجود آمده بودند را پر 

یابد. این احساس و حالت برایم آشناست، گویی قبالً آن را رش میتروح من گس

 .امکردهتجربه کرده بوده ولی آن را فراموش 

ه خدا دانم کام باور داشتم که خدا همه جا هست ولی اکنون میقبل از این تجربه

. من امکردههای معنوی پیدا ناپذیر برای حکمتهمه چیز است. من عطشی سیری

هایی که عدالتیها و بی دشمنی و هاجنگپدر ما خداوند در اثر برای دردهایی که 

ریم. من برای یک لحظۀ ابدی گمی کندمیایم حس ها روی زمین ایجاد کردم

م توانستم که در چهره خدا بنگرم و قلب او را حس کنم و روح او را در خود ببین

کنم و آفرینش و تمام فرزندانش در خود احساس و عشق او را به تمامی 

خواست او برای اینکه ما این عشق و محبت را بین یکدیگر ابراز نماییم دریابم. 

دانم که او تماماً عشق و بخشش است و حاضر است هر چقدر که الزم من می

      ی خود را یاد گرفته و به سمت او بازگردیم. او هادرسباشد صبر کند تا ما 

جهنمی  ،خواهیم گشت. تنها جهنمدر انتها ما همگی به سمت او باز که داندمی

م. بسیار مهم است که ما از روی کنیمیاست که هر یک از ما برای خود خلق 

م، دو کنیمیما کاری یا فکری از روی نیکی  هرگاهمحبت و بخشش فکر کنیم. 

 است.. عشق قویترین پادزهر گردد میبرابر آن به ما باز
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 نتجربه وِی

در حالی که یک ماشین که خراب شده بود را از پشت  6991یک روز در سال 

ماشین دیگری از عقب به من زد. شدت تصادف به حدی بود که بدنۀ  دادممیهل 

ماشین آسیب دیدند و این در حالی بود که من بین دو ماشین قرار گرفته  هردو

مدم روی تخت آ رفتم و وقتی دوباره به هوشفاصله از هوش بودم. من بال

ه راه دانستم که خواهم مرد ولی چشم ب می .یو بودم.سی.بیمارستان در بخش آی

داشتم و مرگ، من را از تمام این دردها و آن بودم زیرا دردهای شدیدی 

. به خاطر زمینه و تربیت مذهبی که داشتم، انتظار داشتم که کرد میها رها جراحت

سفید و روی یک تخت طالیی ببینم. با مردن خدا را به صورت مردی با لباس 

من تمام احساساتم متوقف شدند و تاریکی من را فرا گرفت. احساس کردم که از 

ی که نسیم مالیم و خنکی بر من در حال سقوط در تاریکی هستم در حال ،پشت

ید. احساس کردم که چرخیدم و نقطه نورانی در آن تاریکی پدیدار گشت. وزمی

آن نور از تاریکی بیرون آمدم و خود را در گوشه و باالی اتاق  من از مجرای

. دیدن بدنم و مکردمیبیمارستان یافتم در حالی که به بدنم روی تخت نگاه 

ا اصالً مشوش نکرد. برعکس، من در حالت خلسه و رام من  آگاهی به اینکه مرده

ای نداشتم و  هبردم. هیچ دردی یا نیاز و خواست نشاط و آرامش کامل به سر می

در منزل و وطنم هستم. احساس کردم که وجودی در پشت سر م کرد میاحساس 

من حضور دارد و شروع به مکالمه با او نمودم. این مکالمه ورای سخن گفتن و یا 

بود. این طور نبود که من کلمات او را در ذهنم بشنوم و آنها را  پاتیتلهحتی 
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بلکه مکالمه ما انتقال آنی آگاهی بود، آگاهی به همان چیزی  ،تبدیل به فکر کنم

ای به پرسیدن سؤالی یا دیدن هکه طرف مقابل به آن آگاه است. من هیچ عالق

چیزی نداشتم زیرا در آرامش و رضایت مطلق بودم. در آنجا بود که فهمیدم که 

ه وجود آمد، ب ر منای دباید به دنیا بازگردم و با این فهم برای اولین بار خواسته

در آن موقع  نجا باقی بمانم و بدانم که چرا باید بازگردم.این خواسته که در آ

اتاق بیمارستان برای من شفاف شده و به من چیزی نشان داده شد که مانند دیوار 

کمی درخشنده بود. قطرات یا ای و  یک رودخانه سیال بود. رنگ جریان آن نقره

وتی داشتند ولی همه با هم یک جریان را تشکیل ن هر یک رنگ متفاذرات آ

داده و چیزی واحد بودند. این به هیچ وجه یک رودخانه یا آب نبود ولی این 

توان  نچه که دیدم و با کلمات نمیتوانم برای توصیف آالی است که میبهترین مث

تمام  یهاتجربهم. من ادراک کردم که قطرات این جریان سیال شرحش داد بزن

به صورت مجزای از یکدیگر  هاتجربهاند. این  به حال زیسته کسانی هستند که تا

   مجموع تمام این  (کل)بودند.  اشتند ولی با این حال متعلق به منوجود د

بود. من درک کردم که فردیت مجزایی وجود ندارد و تنها  هاتجربهها و آگاهی

تجربه منفرد بود و جزئی از کل حال هر یکتایی و یکی بودن است. با این 

که بتوانم توصیف کنم  آنچه . این مفهومِ وحدانیت چنان با هرشدمیمحسوب 

رسد قادر به توضیح آن باشم. درک قبلی من از غریبه است که به نظر نمی

وحدانیت یک مجزای منحصر به فرد بود. ولی آنچه از وحدانیت دیدم چیز 

مفهوم در آن واحد و  هردوت در کثرت. دیگری بود: کثرت در وحدت و وحد
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    من همچنین ادراک کردم که تجربه جمعی یک آگاهی  یکجا وجود دارند.

یده یا تجربه شده است در آنچه که تا به حال گفته یا شن شمول است و هرجهان

تجربه و فکر را تا  رنگارنگ کوچکترین مجموعۀ هرآن است. این قطرات 

ن آها در تجربه. تمام این آگاهی و در خود داشتندساختار آن کوچکترین زیر

به  ایتجربهواحد برای ضمیر جمعی که آن جریان بود دانسته و معلوم بودند. هر 

صورت تجربه خود شخص تجربه کننده در همان زمان اولیۀ رخ دادن آن قابل 

 دسترس بود.

رامش و هیچ ترسی یا لذت آنی در این جریان زندگی نبود، تنها ادراک و آ

خوشحالی و خوشبختی و رضایتی مطلق و بدون هیچ نیاز یا خواسته از آن 

. من میل شدیدی به ملحق شدن به جریان زندگی داشتم و شدمیمنعکس 

که اینجا خانه و وطن حقیقی من است و جایی است که از آن  مکردمیاحساس 

  و . لمس کردن جریان زندگی به من بصیرتی به ابعادی ماورای ابعاد امآمده

ای  مجموعهها داد و من بینهایت را تجربه کردم. به من  هایی ماورای جهان جهان

ات در جهان و قلمروها و ابعاد دیگر واقعیت نشان داده شد. یاز تجربطوالنی 

نیز در  ام بودههای قبلی که من بخشی از آن  یفهمیدم که مرور تمام تجربیات زندگ

ن بوده است. چیزها و موجوداتی وجود داشتند که هرگز نظیر آنها را حتی در آ

علمی تخیلی ندیده و نشنیده بودم. به من این ادراک داده شد های  فیلمو  هاکتاب

 که تعداد بینهایتی جهان و اقلیم دیگر وجود دارد که همگی جزئی از وحدانیت،

مختلفی داشت  های الیه ،که همان سرچشمه هستی است هستند. این جریان سیال
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رسید که هر یک از هم جدا نشده بودند ولی به نظر میبا هیچ سد خاصی که 

از چگالی متفاوتی داشتند. آنی که من تجربه کردم باالترین بود، در حالی که بعد 

  .نامممی سطح انتقال ترینینپاین را برزخ یا شدم که آ ترینپایینمردن وارد 

نامید. من فهمیدم که هنوز  فکر خدااین جریان ادراک و ضمیر را شاید بتوان 

زمان آن نشده که من به این جریان ملحق شوم و باید بازگردم. این فهم باعث 

به دنیا  خواهم میهایی برای من شد. من اصرار کردم که ن ایجاد سؤاالت و نگرانی

بازگردم. به من این آگاهی داده شد که با بازگشتم به دنیا درد بسیاری در انتظار 

دانستم که این درد با آن روبرو شوم. من می مخواستمیمن خواهد بود که من ن

بدانم چرا و در  مخواستمیبزرگ خواهد بود و وجود من را شکل خواهد داد. 

 قع دو احساس در من قلیان کرد، یکی بعد ازدنیا چه باید انجام دهم. در آن مو

ای از احساس آرامش و رهایی  گری. اولی احساس عملی درست بود که لحظهدی

کامل را در من به وجود آورد. دومی احساس عملی اشتباه بود که احساس 

تاریک شدن نور و سردی را در من ایجاد کرد. در آن موقع نور کم شده و من 

. نسیم خنکی حس کنممیمت عقب و در تاریکی سقوط احساس کردم که به س

و من  شدمیو احساس کردم که چرخیدم. نقطه نورانی در تاریکی دیده م کردمی

 ی و بدنم که روی تخت بیمارستان بود وارد شدم. نبه آن نقطه نورا

هوش بودم. بعداً خانواده به من گفتند که من برای یک بار ساعت بی 14من برای 

 مردم ولی تجربه نزدیک به مرگ دومی نداشتم. دیگر نیز
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 تجربه ویلیام هوردن

به علت مشکالت ژنتیکی که داشتم بدن من شروع به از کار  2441در بهار سال 

 دیدممیسالگی مرگ بر من سایه انداخت. هنگام مردن  61افتادن کرد و در سن 

که کسانی که اطراف من بودند منقلب و نگران بودند در حالی که من مرتب 

خرین نفس را . هنگامی که قلبم ایستاد و آمکردمیآرامش بیشتری احساس 

کشیدم، هنوز کامالً آگاه و هوشیار بودم. من روی تخت اتاق اورژانس بودم و 

تعجب بود  یک ماسک اکسیژن روی صورت من بود. برای یک آن، ضمیر من در

که چگونه به هوا و اکسیژن نیاز ندارد ولی اینکه مرده بودم برایم هیچ اهمیتی 

نداشت. ناگهان من به ضمیر باالترم منتقل شدم و از بدنم به بیرون و جایی که آن 

که تمام زندگی من  آمدمیفرستاده شدم. به نظر  نامم می فضای ارتباط جهانیرا 

ای که ضمیر باالتر من یعنی روحم،  بوده است، لحظه برای این لحظۀ مردنتمرینی 

گفت که چگونه صدها بار این کار را انجام از کالبد خارج شد در حالی که می

تر من که همان شخصیت و هویت داده و مرگ را تجربه کرده است. ضمیر پایین

در ها من در این دنیا و این زندگی بود، ساکت و در برابر جهانی از نادانسته

 عجب و شگفتی بود.

م فضای ارتباط جهانی بوده؟ اصالً      دانم نام مکانی که به آن رفتچگونه می

احساس و ستم که آنجا نامی داشته باشد. دانم. در حقیقت حتی مطمئن نینمی

ای از هآنجا مانند کر کند.که از آنجا گرفتم این نام را برایم تداعی می ایتجربه

که بیدار و آگاه بود و در حقیقت خودآگاهی بود. بیشتر از نور بود ولی نوری 
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آنکه بتوان آن را مانند دیدن دنیا و با چشمان دید، حس کردن بود. نور، گرمی 

. کردمیمطبوعی داشت که مانند آفتاب خورشید بود و از چشمان بسته نیز عبور 

و حضور با این تفاوت که احساس حضور کسی را با خود داشت. کسی که توجه 

گاه که خود حقیقت و مرز ادراک شما قرار دارد. نوری آ او با نرمی در سر حد

 جوهره و خود مجرای ارتباط است. 

نور. در اطراف  ای از جنسفهمیدم که من خود نیز یک فضای ارتباط هستم، کره

شمار دیگری کرۀ نورانی و آگاه وجود داشتند. آن طوری که من آن یمن تعداد ب

های کردم، فضای ارتباط جهانی، فضایی بینهایت است که تمام این کره را تجربه

نورانی که تا به حال وجود داشته یا وجود خواهند داشت در آن قرار دارند. 

ها را در خود  گویی و تنها یک فکر و یک ضمیر واحد است که تمام افکار و ایده

که تمام ارواح دیگر  دارد. ضمیری بینهایت و ورای زمان و مکان، یک روح اعلی

را در بود  اند یا خواهندرا که تا به حال در بعد مکان یا زمان یا شخصیت بوده

از دو  فضای ارتباطکه هر یک از ما به عنوان یک  آیدمیخود داشت. به نظر 

ادراک اصوالً یک  آیدمیایم: ادراک و حافظه. به نظر  نیمۀ مکمل تشکیل شده

تر ماست. آن گونه که من  مشخصۀ ضمیر باالتر ما و حافظه مشخصۀ ضمیر پایین

انتهای بی فت و سهم شخصی ما از دانش و حکمتدریاادراک تجربه کردم، 

ضمیر یگانه است، بینشی در حال تکامل به راه یگانه و جرعۀ فردی ما از 

تأثیرات و خاطرات ما از تمامی مجموعۀ  حافظهاقیانوس ابدیت. از طرف دیگر 
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آوریم، مجموعه تمامی ایم و آن را به یاد می است که تا به حال داشته یهایزندگی

 های روانی ما.ایم و انبار ابدی ارزش هایی که به ضمیر خود متصل کردهشخصیت

     من کامالً آگاه بودم که هنگامی که یک کرۀ دیگر نور در آنجا من را لمس 

افتاد. به همین ناً بین ما تبادل ادراکات و خاطرات اتفاق میبالفاصله و آ ،کردمی

گویم هر یک از ما یک کره مجزای ارتباط در فضای ارتباط خاطر است که می

 نچه برقرار کنیم، تمامی آ یکدیگر تماسدر آنجا با  هرگاهجهانی هستیم. زیرا 

    ایم بدون هیچ زحمت و مقاومت بین ما رد و بدل دانیم و هستیم و گشتهمی

های ارتباط همه با  هطبیعی و باز. هنگامی که تمامی کرگردد به صورتی کامالً می

رفت و سیلی از ند، تمامی فردیت و جدایی از بین میکردمیهم یکدیگر را لمس 

ا ایجاد و یک تجربه کامل مشترک ر شد میانتها به درون همه ما جاری دانش بی

و هر آگاهی و ادراک مجزا و فردی به طور همزمان و آناً با ضمیر یگانه  کردمی

که همه ضمیرهای  شدمیدانم چه چیزی باعث ت. من نمیگشیو واحد یکی م

ینکه نظر از ا منفرد مرتباً به سوی یکدیگر جذب شده و یکی شوند. ولی صرف

کامل و ورای تصور بود که در آن  ایتجربهن علت و محرک آن چه بود، اثر آ

ناگهان با هم ممزوج شده و با اقیانوس یکتای ادراک  ،تمام قطرات منفرد ادراک

های دیگر نورانی، که بسیاری از آنها درکی بسیار عمیق و ند. کرهشدمییکی 

ی زیادی هادرسخاطرات هزاران زندگی را در خود داشتند، با سخاوت فراوان 

   . د تا با خود بازگردانده و در زندگی دنیا از آنها استفاده کنمرا به من آموختن

سوزانند و برای ما بسیار دل می هاانسانکه اجداد همگی ما  آیدمیبه نظر 
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خواهند که دوره تغییراتی که امروز بشریت در آن قرار دارد به سوی تکامل می

 باشد و نه به سوی ضعف و نقصان.

مرده بود ولی برای من گویی سالیان زیادی گذشته بود.  دقیقه 2بدن من به مدت 

ن آن اقلیم به بدن و حواس پنجگانه آچیز دیگری هست که از هنگامی که از 

از فضای تر سخت. با اینکه ادراک در این سرا بسیار امکردهام آن را باور بازگشته

ارتباط نیستیم.  ه نورانیدر اینجا نیز کمتر از آنجا یک کرارتباط جهانی است، ما 

تجربه خود را یک وجود نورانی و آگاه دیدن بدون کالبد، من را به اندازه کافی 

حساس کرد که بتوانم حتی وقتی که در بدنم هستم نیز خود را هنوز همان وجود 

نیز خود وجودی مشابه من و از  یکه هر کس دیگر کنممینورانی ببینم و درک 

جنس نور است. اضافه بر آن، گرچه برای ما حس کردن ارتباط آنی و تبادل 

های نورانی ما یکدیگر را لمس ادراکات و خاطرات در این دنیا هنگامی که کره

 افتد، با اینکه سخت است، من اعتقاد دارم که کماکان این اتفاق می کنندمی

 ن نیست. آگاه ما متوجه آضمیر

ام؟ درسی  من چه درسی از رفتن به آن سوی زندگی دنیا و بازگشت به آن گرفته

راه و رسم زیستن در حقیقت  ام این است که همان گونه که یادگیریِکه گرفته

  که آماده شدن برای مردن در حقیقت  آیدمیدگی برای مردن است، به نظر اآم

 گرفتن راه زندگی است. یاد

ام گذرد. من در این مدت در مورد تجربهسال می 66زمانی که مردم اکنون از 

دار خدشه ن راینکه مبادا با احساسات عمیق خود آ، از ترس اامگفتهزیاد سخن ن
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 اند، عمق احساساتِبوده هاتجربهکنم. مانند بسیاری دیگر که تحت این گونه 

رم را وقف تجلی و بیان ام من را واداشته است که بقیه عمنشأت گرفته از تجربه

ترین ام بنمایم. مردن یکی از با معنی گرفته یی که در اقلیم بعد از مرگ یادهادرس

از تر من را تغییر داده و من با درکی عمیق ،اتفاقات زندگی است. این تجربه

. اگر بیان من در این گزارش رسا امشدهمه چیز پر همقدس و ملکوتی بودن 

 های این دنیا درست طلبم. کلمات برای بیان و توضیح پدیدهنبوده پوزش می

 سا هستند.اند و برای ترسیم تصویری از جهان دیگر نار شده
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 ان مکرمیکیآ  تجربه

چرخید. بیشتر سالگی تمام زندگی من حول مسافرت و ورزش می 21در سن 

گذشت. یک شب برای صید خرچنگ به سواری و غواصی میوقت من به موج

کوچک رفته بودم. من که در مقایسه با افراد بومی به آب و هوای ای جزیره

تر عادت داشتم، تنها یک لباس غواصی نازک و آستین کوتاه به تن داشتم، خنک

      توصیه تخصص داشتند ماهی ماریتیوس گرفتن کسانی که در کار با اینکه 

که کامالً بدن را بپوشاند.  تر و آستین بلندی پوشیدند که باید لباس ضخیمکردمی

در آن شب من مورد حمله چندین چتر دریایی که افراد محلی آن را ماهی 

نامند، قرار گرفتم و پنج بار در ناحیه دستانم گزیده شدم. من تا آن نامرئی می

که این ماهی بسیار سمی بوده و گزیده شدن توسط آن معموالً  دانستمنمیموقع 

سال داشت من را با قایق به  61یر نوجوان که حدود مرگبار است. یک ماهیگ

من حتمی  مرگ وگرنهساحل رساند و گفت که باید بالفاصله به بیمارستان بروم 

و با مک یا الاقل خبر کردن آمبوالنس، اخواهش من برای ک رغمعلیاست. ولی 

ر ساحل عجله به دریا بازگشت تا به برادرش در ماهیگیری کمک کند. من د

آلودگی شدیدی بر من غلبه کرد. من خواستم ه بودم و احساس خوابافتاد

چشمان خود را ببندم که صدایی به من گفت: اگر بخوابی دیگر هرگز بیدار 

نخواهی شد. من تعجب کردم که چه کسی با من سخن گفت و به اطرافم نگاه 

ریق دانستم که اگر به زودی پادزهر به من تزکردم ولی کسی را ندیدم. من می

د بسیار باد کرده و نشود خواهم مرد. جاهایی که روی دستانم نیش زده شده بو
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سوختگی به خود گرفته بود. در بدنم احساس گرمای زیادی شکلی مانند تاول

 .شد میتر  سختو تنفسم به تدریج م کردمی

نفر مرد به  1من به زحمت و کشان کشان خود را به کنار جاده رساندم. در آنجا 

ظاهر هندی که راننده تاکسی بودند را دیدم. من از آنها خواستم که من را به 

ند که اول پول خواستمیبیمارستان برسانند. آنها فکر کردند که من مست هستم و 

نداشتم و آنها حرف من را باور نکردند که کرایه را بپردازم. من پولی همراه خود 

من در حال مردن هستم و بعداً پول آنها را خواهم داد. همان صدا دوباره به من 

آنها  ده و بهت جان خود التماس کنی؟ من زانو زگفت: آیا حاضری برای نجا

التماس کردم که به من کمک کنند زیرا در حال مردن هستم. دو نفر از آنها 

اده و رفتند ولی یکی از آنها توقف کرده و من را سوار کرد. در راه او اهمیتی ند

شروع به صحبت با من کرد و از من پرسید که در کدام هتل اقامت دارم زیرا فکر 

که من یک توریست هستم. وقتی فهمید که من توریست نیستم فکر کرد  کردمی

که در حال فلج شدن و  و تاکسی را متوقف کرده و من امگفتهکه من به او دروغ 

نیمه اغماء بودم را به زور به بیرون انداخت زیرا احتمال داد که من پولی نداشته 

اش را دریافت نکند. من با خود گفتم اگر دنیا این است که انسانی باشم و کرایه

 حاضر است به خاطر چند دالر با همنوع خود چنین کند همین بهتر که بمیرم.

بیرون انداخت جلوی یک هتل کوچک چینی به نام تامارین جایی که او من را 

رو و آنجا من را کف پیاده شناختممیبود و به طور اتفاقی یک ماهیگیر که 

دید. او من را به داخل هتل برد و به کمک چند مرد چینی که آنجا بودند  حالبی
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ک من را به رستوران هتل که در آن ساعت دیگر مشتری نداشت برده و روی ی

میز خواباندند. ولی بعد از چند دقیقه متوجه شدم که مرد ماهیگیر خود از آنجا 

ند که من مست هستم یا از مواد کرد میتوضیح من همه فکر  رغم علیرفته است. 

ند. من خواهش کردم که من را به کردمیو حرفم را باور ن امکردهمخدر استفاده 

 تواندنمیبیمارستان برسانند زیرا در حال مردن هستم. مرد چینی به من گفت که 

آمبوالنس بمانم. من از عصبانیت و باید منتظر  شودمیزیرا ماشینش کثیف 

خواستم که یقۀ او را گرفته و به او مشتی بزنم که دوباره آن صدا به من گفت: 

درنالین در بدنت باعث مرگت خواهد شد کار را بکنی افزایش آ اینفرزند، اگر 

زیرا زهر به قلبت بسیار نزدیک شده است. من از این کار صرف نظر کردم و 

 سعی کردم خشم خود را قورت بدهم.

   وقتی آمبوالنس رسید دیگر بافت مغز استخوان من در حال مردن و بدن من 

راه بیمارستان ناگهان در یک زمان تمام  در حال فلج شدن به طور کامل بود. در

زندگی من جلوی چشمم به نمایش درآمد. در آن زمان من اعتقادی به خدا 

آیا با دنیای دیگری بعد از  دانستمنمینداشتم ولی آن وقت در حال مردن بودم و 

مرگ روبرو خواهم شد یا اینکه تنها پوچی و نابودی در انتظار من است. در 

ن همان حال منظرۀ مادرم را جلوی چشمم دیدم که در حال دعا کردن برای م

م قلب به درگاه خدا دعا کنم. باید خاطر که از صمی خواستمیبود و از من 

مذهبی در تمام خانواده ما بود. از آخرین باری که با نشان کنم که مادرم تنها فرد 

سال من که  62گذشت. در این سال می 62مادرم درباره خدا حرف زده بودم 
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پسری سرسخت و تا حدودی یاغی بودم در انکار کامل خدا و حیات معنوی به 

زل . بعدها که به منکرد میاو مرتباً برای ما دعا  هاسالسر بردم ولی در طول این 

بازگشتم و با مادرم صحبت کردم او به من گفت که در آن لحظه چهره من جلوی 

چشم او آمده و ندایی به او گفته بود که پسرت با مرگ فاصله زیادی ندارد. 

 همین حاال برای او دعا کن.

که چه دعایی بخوانم و چه بگویم، فکرم کامالً خالی بود ولی فریاد  دانستمنمی

گر حقیقت داری دعای خود را به من الهام کن. بالفاصله کشیدم که خدایا ا

های ما را ببخش. من  دعاهایی جلوی چشمانم نمایان شدند: خدایا گناهان و ستم

پیش خود فکر کردم که دیگر دیر شده است، چطور ممکن است حاال که در حال 

حنه مرگ هستم خدا من را ببخشد؟ این خیلی منافقانه بود. همان موقع دوباره ص

تا از صمیم قلب به خدا دعا کنم که خدا من  خواستمیمادرم را دیدم که از من 

را اجابت خواهد کرد. من آنجا برای اولین بار در زندگیم از اعماق قلبم به خدا 

خدا دعای من را اجابت کرد زیرا  فکر کنم دعا کردم و خواستم که من را ببخشد.

کلمات جدیدی در پیش چشم من پدیدار ن کلمات ناپدید شده و بالفاصله آ

اند را ببخش. پیش خود گفتم این شدند: آنانی که در حق تو گناه و ستم کرده

توانم همه را ببخشم، آنانی که از من ای نیستم و میی کینهدر، من فساده است

اند. ولی اند یا از پشت به من خنجر زدهاند یا سر من کاله گذاشتهاستفاده کرده

ن چهره آن راننده تاکسی که من را از ماشینش بیرون انداخته بود جلوی من ناگها

این مرد را که تو را در حال مردن توانی پدیدار شد و صدایی به من گفت: آیا می
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نکردنی بود. بخشیدن دیدم برایم باوردر خیابان رها کرده است ببخشی؟ آنچه می

وانم حرفی بزنم چهره آن مرد چینی او برایم خیلی سخت بود. ولی قبل از اینکه بت

ن صدا ه بود جلوی چشمانم آمد و دوباره آدر هتل که من را به بیمارستان نرساند

توانم او را ببخشم. پیش خود گفتم اینها را ببخشم؟ نه از من پرسید که آیا می

اینها را ببخشم، آنها نزدیک بود من را بکشند ولی با خود اندیشیدم،  توانمنمی

اینها چیست؟ آیا خدا در حال سخن گفتن با من است؟ این واقعی است و یک 

باشد. من در حال مردن هستم و گویند راست توهم نیست. شاید تمام آنچه می

وانی من را ببخشی و بت. گفتم خدایا، اگر تکنممیراست باشد من قمار بزرگی اگر 

دهم هرگز بخشم. قول می میبگذری، من نیز این مردان را  ام کردهنچه و از تمام آ

به دنبال انتقام از آنها نباشم. بالفاصله چهره آن مردان از پیش روی من ناپدید 

که در حال  کنممیشناسم ولی احساس شدند. من گفتم که خدایا من تو را نمی

حاضر زندگی من فقط به یک معجزه از سوی تو متصل است. اگر من را نجات 

و سعی خواهم کرد که روز و شب بر طبق کنم میرا وقف تو  زندگیمبدهی من 

خواست تو زندگی کنم. با این فکرِ من دعاهای بیشتری در پیش رویم پدیدار 

اعماق قلبم بفهمم. با خواندن این  شدند و من برای اولین بار توانستم که دعا را از

 دعاها آرامشی عمیق بر من نازل شد.

آمبوالنس به بیمارستان رسید و توقف کرد. کادر آنجا من را روی یک صندلی 

یو پرستار فشار .سی.اخل بیمارستان بردند. در اتاق آیچرخدار قرار داده و به د

خون من را دوباره اندازه گرفت ولی فشار من تقریباً صفر بود. در آن موقع دیگر 
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بدن من به طور کامل فلج شده و دید من نیز بسیار تار شده بود. دکترها به تکاپو 

افتاده و سعی کردند که با تزریق پادزهر من را نجات دهند ولی دیگر دیر شده 

بدنم را حس کنم و بازنگهداشتن چشمانم برایم دیگر  توانستمنمیبود. دیگر 

بچرخانم و دیدم بسیار تار و در حال  توانستممیممکن شده بود. سرم را نغیر

تاریک شدن بود. ظرف مدت کمتر از چند دقیقه من کامالً از دست رفتم. بعداً 

دقیقه من کامالً مرده بودم. به محض اینکه چشمانم روی  66فهمیدم که به مدت 

تخت بیمارستان بسته شدند من خود را کامالً بیدار و هوشیار و در مکانی کامالً 

  افتم. فکر کردم باید در بیمارستان و در نزدیکی تختم باشم و تعجب تاریک ی

ها را روشن فتم که چراغراند. تصمیم گها را خاموش کردهکه چرا چراغ مکردمی

    یک کلید برق را بیابم ولی هر چقدر تالش  ،کنم و سعی کردم با لمس کردن

تختم را با  ی کردم کهرا لمس کنم. سعدیواری یا چیزی  توانستمنمیم کردمی

نجا هیچ چیزی نبود. دستم را نزدیک صورتم گرفتم ولی لمس کردن بیابم ولی آ

تا ورتم بردم م. در آن موقع دستانم را به طرف صببین توانستممیدستانم را نیز ن

    آن را لمس کنم ولی دستانم به راحتی و بدون هیچ تماسی از جایی که فکر 

اشد عبور نمودند. خیلی برایم غیرعادی و عجیب بود. باید صورتم بم کردمی

هیچ قسمتی  توانستممیام و زنده و هوشیارم ولی ن دانستم که من آنجا ایستادهمی

 از بدنم را لمس یا حس کنم.

زده بودم، احساس هتگذشت بهمان طور که آنجا ایستاده بودم و از آنچه می

بلکه یک تاریکی معنوی  ،که تاریکی آنجا تنها یک تاریکی فیزیکی نیست کردم



067 

 

آنجا هستند. حساس کردم چیز یا کسان دیگری نیز است. به تدریج اروحی و 

احساس سرد و ترسناک بسیار بدی من را فرا گرفت مانند حس اینکه موجوداتی 

شنیدن  اند. شروع بهشرور و منفی در آن تاریکی مطلق به من خیره شده

گفتند: خفه شو یا اینجا دادند و میصداهایی خصمانه کردم که به من دشنام می

نوعی سنگینی و شرارت فضای آنجا را پر کرده م کردمیجایگاه توست. احساس 

است. پیش خود فکر کردم که شاید در جهنم هستم و با خود فکر کردم که شاید 

یی نداشت و کسانی که در آنجا بودند هم من الیق اینجا باشم. در آنجا زمان معنا

هزار سال. ناگهان در کمال  64اند یا دقیقه در آنجا بوده 64آیا دانستند مین

رخشنده به عمق تاریکی نفوذ کرده و من را دمن، یک شعاع نور بسیار  ناباوریِ

اع نور سفید ارج کرد. من خود را در میان یک شعز آن مکان باال برده و خا

رسید که این نور از یک روزنه از باال  ار درخشان یافتم. به نظر مییخالص و بس

. من مانند یک ذره غبار بودم که در شعاعی از نور تابدمیبسیار دور  ایفاصلهو 

خورشید معلق است. شاید بپرسید که چرا ابتدا به آن مکان تاریک و جهنمی 

آن دعاها را در آمبوالنس رفتم؟ خدا بعداً به من گفت که آنجا مکانی بود که اگر 

 ماندم.  نکرده بودم در آن می

من به سمت نور حرکت کرده و وارد این حفره شدم و خود را درون یک تونل یا 

دیدم که نور از سر دیگر تونل به درون آن و بر مسیر طوالنی و باریک یافتم. می

. منبع این نور چنان درخشنده بود که فکر کردم آنجا باید مرکز جهان تابد ممن 

تمام وجود من را در خود گرفته است و همان طور نور م کردمیباشد. احساس 
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تصور به طرف خود جذب  غیرقابلمن را با سرعتی م کردمیکه به آن نگاه 

به سمت من . موجی از نور از سرچشمه آن در سر دیگر تونل جدا شده و کردمی

کرد موجی مطبوع از گرمی  ر به من رسید و از من عبورسرازیر شد. وقتی این نو

حسی  ترین العادهخارق ،و راحتی مانند سیل به درون من جاری شد. این احساس

بلکه در خود احساس  ،بود که تا به حال داشتم. این تنها یک نور فیزیکی نبود

از نور به سمت من آمد و به درون من  راه تونل مجدداً موجی داشت. در نیمۀ

آرامش خالص ریخت. برای بار سوم موجی از نور بر من گذشت و من را با 

ولی اکنون  دیدمنمیسرور بسیاری پر کرد. من در ابتدا در آن تاریکی هیچ چیز 

که بدنم از جنس  دیدممیو بدن روحانی خود را ببینم  توانستممیدر این نور 

تابید. وقتی به سر دیگر تونل رسیدم و از آن همان نوری بود که از تونل می

ام که زیبایی و ایستاده العادهخارقبیرون آمدم دیدم که در حضور نور و قدرتی 

نیز انرژی خود  ها ستارهشکوه او از تصور و فکر من خارج بود. گویی حتی تمام 

. همان طور که در حضور این نور ایستاده کنندمیرا از این سرچشمه دریافت 

یا اینکه کسی در میان ها یک منبع انرژی است نبودم با خود اندیشیدم که آیا او ت

؟ بالفاصله صدایی به این فکر من پاسخ داد و از من پرسید: آیان، این نور هست

و با  برگردی؟ من با خود فکر کردم بازگشت؟ مگر من کجا هستم؟ خواهی میآیا 

اریکی که از آن آمده این فکر نگاهی به پشت سرم انداختم و دیدم که تونل ت

 گردد.بودم بازمی
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، آیا من خارج از بدنم هستم؟ آیا این تاریکی، تخت بیمارستان با خود گفتم:

یب است؟ حقیقت دارد؟ یا اینکه در حال کما هستم و این یک توهم عجیب و غر

  من  دم که هنوز آنجاست. من پاسخ دادم کهدینگاه کردم و من به سمت نور 

نور پاسخ  بازگردم. خواهممیکجا هستم ولی اگر خارج از بدنم هستم  دانمنمی

ای به همه چیز بنگری. باید با نگاه و نور تازهزگردی، میبا خواهیمیداد: اگر 

ی . آیا تو نور حقیقبینممیمن پیش خود فکر کردم نوری تازه؟ من که نور را 

هستی؟ بالفاصله کلماتی در جلوی من نقش بستند: خدا نور است و در او هیچ 

موقع ندارد. من قبل از این هیچ وقت انجیل را نخوانده بودم و در آن  هتاریکیی را

ای از آن است. با خودم فکر کردم خدا نور است، یهکه این در واقع آ دانستمنمی

تازه از تاریکی بیرون  . منبینمنمیای نوری خالص. اینجا هیچ تاریکی یا سازه

این  تواندمی، فقط خدا داندمییا من در حضور خدا هستم؟ او نام من را . آام آمده

. پس او تمام داندمیکار را بکند. او حتی افکار من را قبل از اینکه سخنی بگویم 

خدا  خواهممی. ای وای، نداندمیرا نیز  امشدهخطاهایی که در زندگی مرتکب 

از نور دور شوم و به  مخواستمیآن چیزها را ببیند. من احساس برهنگی کردم و 

که اشتباهی  تاریکی بازگردم، جایی که به آن تعلق داشتم. پیش خودم فکر کردم

اند. من به طرف تاریکی حرکت کردم ولی دوباره وردهشده که من را اینجا آ

غل و غش به عشقی خالص و بیر شد. احساس کردم موجی از نور بر من سرازی

من را دوست  تواندمیور خدا من جاری گشت. پیش خود فکر کردم چطدرون 

، من با زنان زیادی امکردهاستفاده د؟ من از نام او برای دشنام گفتن داشته باش
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ست بتوانی ، من تمام حدود خدا را زیر پا گذاشتم، خدایا ممکن نیامشدههمبستر 

ولی در تمام این مدت امواج نور و عشق نامشروط او  اشی.من را دوست داشته ب

ند. باور اینکه خدا بتواند فرد گناه شدمییکی بعد از دیگری به درون من جاری 

ممکن بود. من در حضور او به من را دوست داشته باشد برایم غیرکاری مانند 

اینکه او مرا به طور کامل بخشیده کنترلی شروع به گریستن کردم.  غیرقابلطور 

بود. وقتی که سیل  العادهخارقو همان گونه که بودم من را قبول کرده بود برایم 

به درون نور قدم  توانممیامواج نور بر من متوقف شد، با خود فکر کردم آیا 

بگذارم و خدا را ببینم؟ من در پاسخ به این فکرم جوابی نشنیدم ولی با خود گفتم 

خدا این قدر من را دوست دارد، با این کار مشکلی نخواهد داشت. وقتی به  اگر

درون نور قدم گذاشتم، نور چنان درخشنده بود که من در آن ناپدید شدم. به نظر 

بسیار  . مرکز این نورکندمیکه نور من را به اعماق خود جذب  رسیدمی

حضور شفابخش را در این نور  توانستممین رفتم. درخشنده بود و من به طرف آ

 ترینعمیق. این نور به کردمیحس کنم که قلب مجروح و شکسته من را مداوا 

ناگهان  نفوذ نکرده بود. تا به حالاعماق قلب من نفوذ کرد، به جایی که هیچ کس 

صحنه پدیدار شد. مردی در پیش چشمم ظاهر  ترینالعادهخارق ،در اعماق نور

شد که شبیه هیچ کس یا هیچ چیز که در زندگی دیده بودم نبود. لباس او نورهای 

پاهای برهنه او و دستان او که برای  توانستممی. کرد می ساطعرنگارنگی از خود 

به استقبال از من گشوده شده بودند را ببینم. وقتی به صورت او نگریستم نور او 

گذاشت جزئیات چهره او را العادۀ او نمیمراتب افزایش یافت. درخشندگی فوق
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تشخیص دهم چه تقدسی، چه خلوصی و چه زیبایی در او بود. پرسیدم آیا 

 مخواستمیجلوتر بروم؟ و احساس کردم که این کار اشکالی ندارد.  توانممی

نور بر من جاری شدند که های بیشتری از چهره او را ببینم. با جلو رفتن من موج

احساس امنیت بسیار زیادی به من داد. من که فقط چند قدمی با او فاصله 

داشتم، سعی کردم صورت او را تشخیص دهم. با نزدیکتر شدن من او کنار رفت 

های های زالل، تپهدیدار شد: مرغزارهای سرسبز، چشمهو پشت او جهانی تازه پ

ی زیبا در باالی سر. بر دوردست و آسمان آیی دهاکوهمن و درخت، پر از چ

همان نوری را که در او  توانستممیی جلوی خودم نگاه کردم هاچمنوقتی به 

دانستم که ذره ذرۀ وجود در تمامی این آفرینش ببینم. در قلب خود می دیدممی

که برای ابد  امشدهمن به این مکان تعلق دارد و در خانه و وطنم هستم و آفریده 

  در اینجا باشم.

     قدم برداشته و وارد آنجا شوم ولی دوباره به جلوی من بازگشت  مخواستمی

خواهی به اینجا وارد شوی یا اینکه           میاز من پرسید: اکنون که دیدی، آیا  و 

 خواهممی بازگردم، خواهممیخود فکر کردم ن بازگردی؟ من پیش خواهیمی

وارد شوم. من کسی را ندارم که به خاطر او بازگردم و هیچ کس هرگز من را 

اند که من را کنترل کرده یا از من استفاده دوست نداشته است، همه فقط خواسته

پشت سرم انداختم تا با  کنند. ولی او از جای خود حرکت نکرد. من نگاهی به

. در آن موقع منظره مادرم را رحمی که از آن آمده بودم خداحافظی کنمدنیای بی

در جلوی تونل دیدم. تا او را دیدم فهمیدم که در دنیا الاقل یک نفر هست که به 
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برای من دعا کرده و همیشه سعی کرده به من  او هر روز من عشق ورزیده است.

نشان دهد که این راه، راه درست است. پیش خود فکر کردم اگر وارد شوم، 

ام یا فکر خواهد فهمید که من به بهشت رفته کرد؟ آیا مادرم چه فکری خواهد

دانست که من هیچ ایمانی ندارم. فهمیدم که ام زیرا او میمن به جهنم رفته کندمی

این مسئله ممکن است قلب او را بشکند زیرا راهی ندارد که بفهمد خدا در 

این  وانمتنمیآمبوالنس دعای من را شنیده و اجابت کرده است. فکر کردم من 

 کار خودخواهانه را با مادرم بکنم و باید بازگردم.

 ایتازهباید با نگاه و نور خواهی بازگردی، میمیوجود نورانی به من گفت: اگر 

از عشق و محبت و فهمیدم که باید از درون چشمان پر به همه چیز بنگری. من 

سرور و آرامش و بخشش او بنگرم و باید از دید آسمانی او و نه از دید محدود 

و موقت دنیایی به همه چیز نگاه کنم. دوباره به عقب خود و تونل نگاه کردم و 

و هزاران هزار انسان دیگر را دیدم. پرسیدم اینها که  امخانوادهتصویر تمام 

ر من به زمین بازنگردم، بسیاری از این مردم این هستند؟ او به من گفت که اگ

فرصت را نخواهند داشت که خدا را در زندگی خود بشناسند. من به او گفتم که 

نها ندارم ولی مادرم را شناسم و عالقه خاصی به آد را نمیمن بیشتر این افرا

ن بازگردم. او به من گفت که او تمامی ای خواهممیدوست دارم و به خاطر او 

از  توانممیهمه او را بشناسند. پرسیدم چطور  خواهدمیمردم را دوست دارد و 

این تونل به بیمارستان و به بدنم بازگردم. او گفت: ای فرزند، سرت را خم کن و 

      گردد. حاال چشمانت را باز کن حس کن که مایعی از چشمان تو خارج می
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و بنگر. من چشمانم را باز کردم و دیدم که در بیمارستان هستم. من روی 

ی در بیمارستان بودم. دیدم که یک دکتر هندی پای راست من را باال رختخواب

. او در حال فرو کردن چاقو یا چیز تیز کندمینگاه داشته و روی بدن من کار 

ر حال نگاه کردن به او دیگری در پای من بود، غافل از اینکه من زنده شده و د

هستم. نگاه او به صورت من افتاد و دید که چشم راست من باز است و به او 

. رنگ او از ترس پرید و احساس کردم وجود او از ترس و وحشت کنممینگاه 

پر شد. من پیش خود غرق تفکر درباره آنچه در دنیای دیگر بر من گذشته بود 

ام؟ آیا او به من زندگی مجدد بخشیده؟ گشتهم. آیا من از مالقات خدا بازبود

تو زندگی به من  درون خود شنیدم که گفت: فرزند،همان موقع صدای خدا را 

ام. با خود گفتم اگر این طور است، آیا ممکن است که به من مجددی بخشیده

انرژی بدهی تا سرم را بچرخانم و چشم دیگرم را نیز باز کنم؟ انرژی به من 

دم در ایستاده و از  رم را چرخاندم و دیدم که پرستاران و دکترهابازگشت و س

بینند که  ای را می ، گویی که مردهکنندمیراهرو و بیرون اتاق با تعجب به من نگاه 

زنده شده است. وقتی نگاه من به نگاه آنها دوخته شد، آنها از ترس جا خورده و 

 رفتند. بعق

ه مرده بودم. من در آن شب به خدا دعا دقیق 66مدت  یبه من گفته شد که برا

کردم و خواستم که به من شفا دهد تا بتوانم با پای خودم از بیمارستان بیرون 

روم. روز بعد من کامالً حالم خوب بود و با پای خود از بیمارستان قدم زنان 
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   خارج شدم. من دیگر آدم سابق نبودم، از آن به بعد زندگی من به طور کلی 

 و شد و همه چیز در جهت مثبت تغییر یافت. زیر و ر

و به بیش  کندمین کلیسا به عنوان کشیش خدمت آیان مکرمیک اکنون در چندی

کشور دنیا سفر کرده تا پیغام نجات یافتن خود را با دیگران در میان  20از 

 بگذارد.
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 تجربه جین اسمیت

موقت را تجربه  لینی ودر حال وضع حمل فرزند دومش در بیمارستان، مرگ با

 گوید:کرد. وی می

چیز به طرف باالی سرم در آن موقع حس کردم چیزی از بدنم خارج شد، آن 

. آن موقع بود آلود و خاکستری یافتمد را در فضایی مهوای بعد خرفت و لحظه

ام. خاطره این تجربه در اعماق روح من حک شده است. به که فهمیدم که مرده

ام، میدم با اینکه مردهعف و هیجان بسیاری داشتم زیرا فهیاد دارم که احساس ش

ی زیادی کردم و گزارسپاسم زنده و هوشیارم. من احساس در حقیقت خیلی ه

ه همه گفتم شکر، خدایا شکر، برای اینکبلکه با تمام اعماق وجودم می ،باننه با ز

ام. و پایدار آفریدی و از بین نرفته ای و من را ابدیچیز را این گونه قرار داده

سیلی از سپاس و سرور به وجودم جاری گشت و نوری سفید شروع به رخنه در 

ه در عین حال من ک رسیدمیاعماق ضمیرم نمود و در من وارد شد. ولی به نظر 

، من در گستره شدمیشوم. در حالی که نور وارد ضمیر من وارد این نور می

یافتم. من به هیچ چیز دیگری جز این نور سفید درخشان می انتهای آن بسطبی

احساس عشق مطلق و محافظت و  ترینالعادهخارقادراک نداشتم. نور با خود 

ای  در گهوارهامنیت کامل را به همراه داشت. من در آن غرق شده بودم و گویی 

انرژی آن قابل لمس م کردمیقدر پر انرژی بود که حس قرار داشتم. نور آن 

ایستاده بودم مرتباً بر احساس شوق  العاده خارقاست. همان گونه که در این نور 

یافت. ناگهان و ضمیر من با آن گسترش می شد میو وجد و سعادت من افزوده 
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مجموعۀ بزرگی از حکمت و دانش در محدودۀ ضمیرم وارد شد. تمام این 

فانی  ه درک کردم این بود که من هرگزمجموعه به هم پیوسته و یکی بود. آنچ

ام و تا ابد وجود خواهم داشت و محال است که نابود نیستم و از ازل وجود داشته

گوشه و کناری در جهان گم شده و فراموش بشوم شوم. ممکن نیست که من در 

 و من برای همیشه در امنیت و محافظت کامل بوده و خواهم بود. 

موعه دانش و حکمت را جذب کنم، مجموعه دیگری هنگامی که توانستم آن مج

ای کامل جهان هستی بر اساس طرح و برنامه بر من فرود آمد. من درک کردم که

، حتی آن چیزهایی که فهمیدن شودمیو بدون نقص در حرکت است و اداره 

عدالتی یا ت است و ما آنها را اشتباه یا بیفایده و علت آنها برای ما بسیار سخ

دانم که فهم و قبول این مطلب با دید دنیوی بسیار سخت خوانیم. میرحمی میبی

است ولی برای من در آن موقع امری کامالً معلوم و مفهوم بود. با این حال 

در آنجا درک هنگامی که به دنیا بازگشتم نتوانستم آن فهم را با خود بیاورم. من 

چ نگران ند و ما حقیقتاً نباید هیهای ما بدون علت هستکردم که تمام نگرانی

آل در جریان است و همه چیز در نهایت کامل و باشیم. طرحی کامل و ایده

 م کردمینقص خواهد بود. به یاد دارم که مرتباً از نور، عشق بیشتری دریافت بی

انرژی . نور پویا و پر شد میو بر احساس خوشبختی، شعف و آرامش من افزوده 

و حکمت. من احساس بدن و فرم خود را کامالً از دست داده  بود، انرژی عشق

گونه تفکری در این قسمت از بودم و تنها یک ضمیر خالص و شناور بودم. هیچ 

گر بودم که فقط دریافت و مشاهده ام نداشتم و تنها یک ضمیر نظارهتجربه



027 

 

، بدون هیچ تفکر و اندیشه شخصی. همان طور که در این خلسه بودم مکردمی

ناگهان برای اولین بار فکری در من به وجود آمد. با خود اندیشیدم چقدر دیگر 

این گونه دریافت کنم بدون اینکه از شدت نور و حکمت و عشق منفجر  توانممی

 ره جهان هستی نوشوم؟ با این تفکر شدت نور شروع به کم شدن نمود. فهمیدم ک

 .کندنمیای بیش از آنچه که طاقت ماست را بر ما عرضه و خلسه

ای که داشتم نیز کاسته شد. برای مدت کم شدن نور از احساس وجد و خلسه با

به یاد بیاورم که کجا هستم و چه خبر است. به یاد دارم که  توانستممیچند ثانیه ن

 توانستمنمی اینجا هستم و چه شده است.م چطور دانپیش خود فکر کردم که نمی

، یک دقیقه یا یک روز یا صد سال. امبودهبه یاد بیاورم که چه مدت در آن نور 

ولی این حالت فراموشی زیاد دوام نیاورد. ظرف چند ثانیه خودم را در میان یک 

د یاد آوردم چه کسی هستم و به یامرغزار سرسبز و مطلقاً زیبا یافتم و دوباره به 

ام. به یاد دارم که آسمان بودم و چطور از آنجا سر درآورده وردم که من مردهآ

و  العاده بودندفوق هارنگ سمان ندیدم.بی بود ولی خورشیدی در آا بسیار آآنج

داشتند که من هرگز ندیده بودم. من از دیدن این همه  همه شکفته و رنگی هاگل

که نور مالیمی از همه چیزهای  دیدممیزیبایی در اوج هیجان و شعف بودم. 

. این نوری نبود که از خارج تابیده و توسط این چیزها شودمی ساطعآنجا 

. فکر کنم داشتم شدمیمنعکس شود، بلکه این نور از درون خود آنها صادر 

 .دیدممیحیات و زندگی را درون همه چیز 
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بعد از مدتی شروع به برای مدتی فقط محو تماشای این زیبایی نفیس بودم ولی 

م یک تپۀ به نسبت یقدم زدن کردم. چند قدم بیشتر بر نداشته بودم که در پیش رو

نفر روی آن ایستاده بودند. آنها لباسی ردا مانند و ساده  24کوتاه دیدم که حدود 

ی مختلف و زیبا. هارنگبه تن داشتند، چیزی شبیه به لباس یونان باستان و با 

    زن بودند ولی بیشتر آنها مرد بودند. من هیچ یک از آنها را تعدادی از آنها 

. با خودم فکر کردم که دوست دارم با آنها صحبت کنم. با این فکر شناختممین

چطور ناگهان به آنجا منتقل  دانمنمیبالفاصله روی تپه و جلوی آنها قرار گرفتم. 

از طرف من هیچ تالشی کرده عود از تپه و رفتن و یا صزیرا نیاز به هیچ راه شدم 

تر شهری پدیدار تادم دیدم که در افق و کمی پاییننشد. هنگامی که باالی تپه ایس

ای از بلکه در واقع نماینده ،ک شهر نیستتنها ی بینم میشد. متوجه شدم که آنچه 

یا  ام آمدهود فکر کردم آیا این جهانی است که از آن خیک جهان است. پیش 

 0ـ  1جهانی است که قرار است به آن بروم؟ قبل از اینکه جواب سؤالم را بگیرم 

دانی که روی تپه بودند نزدیک من آمده و من آنها را مالقات کردم. یکی رنفر از م

از آن مردان که قد بلندتر از بقیه آنها بود شروع به مکالمه با من نمود. به یاد دارم 

داشت و سر او در وسط طاس و در حاشیه دور سرش که ردای او رنگ ارغوانی 

ای و مهربان بود مانند چهره باشکوهموهای او سفید بود. چهره او مطلقاً زیبا و 

و احساس م کردمیبسیار روحانی و معنوی. قدرت و جذبه زیادی در این حس 

     به او اعتماد کنم. من به او گفتم:  توانممیم کردمی
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گفت: بله، درست است. ولی تو  ام. اوافتاده است، من مرده م چه اتفاقیدانمی

 توانی اینجا بمانی. هنوز زمان تو فرا نرسیده است.نمی

باید این را بگویم که مکالمه ما از طریق کلمات نبود. کافی بود که شروع به فکر 

گرفت و م و او بالفاصله تمام مطلب را میبگویم کن خواهممیکردن به آنچه 

ند، ولی کردمیدر موقع حرف زدن حرکت نداد. گرچه لبان او من را میجواب 

صدای او را در فکر خود بشنوم. این یک انتقال فکری بود ولی با این  توانستممی

دانستم چگونه است. من گفتم: از وقتی و میم کردمیحال من صدای او را حس 

ام بسیار زیبا و زی که برایم اتفاق افتاده و دیدههر چی امآمدهکه به این جهان 

؟ او گفت: گناهی وجود ندارد، شود مینقص است. پس تکلیف گناهان من چه بی

ها چیزی که اینجا اهمیت ننه آن گونه که شما روی زمین تصور آن را دارید. ت

پرسید: چه چیزی در قلب . سپس از من کنیمیدارد این است که چطور فکر 

فهمم چطور، توانستم به عمق ای که نمی العاده خارقن موقع به طرز در آ توست؟

وجودم. دیدم که تنها  ترین اعماقم و به جوهرۀبه مرکزی درون خود بنگرم،

چیزی که آنجاست عشق است و هیچ چیز دیگری آنجا نیست. هستۀ وجود من 

عشق خالص و کامل بود. من در مورد همه چیز احساس عشق و قبولی کامل 

داشتم و درون من پر از نرمی و محبت و عطوفت بود. به او گفتم: البته. من در 

دانستم بودم و پیش خود در ل میحال متصل شدن به دانش و حکمتی که از قب

میت را فراموش کرده تعجب بودم که چطور ممکن است که چیزهایی به این اه

توانی برایم همه چیز را دانستم. به او گفتم: آیا می اینها را از قبل می باشم. من که
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شرح دهی و بگویی که تمام هستی و آفرینش راجع به چیست؟ او گفت: بله و 

جمله توضیح داد. همه چیز بسیار ساده بود و من  1ایم با کمتر از همه چیز را بر

گفت را کامالً درک کردم. به یاد دارم که بالفاصله همه چیز را فهمیدم و آنچه می

ن را دوباره به او گفتم: البته. و دوباره احساس کردم که دانش و حکمتی که آ

 گشته است.فراموش کرده بودم به من باز

اینجا بمانم، مردم بسیاری روی زمین هستند که  توانمنمیبه او گفتم: حال که 

تمام اینها را با خود  توانممیها را برای آنها ببرم. آیا دوست دارم این حکمت

توانی جواب سؤال اولت را که راجع به گناه بود را با تو می ؟ او گفت:بازگردانم

 را به یاد نخواهی آورد.خود بازگردانی. ولی جواب سؤال دومت 

با شدت و با خاطره بعدی من این است که احساس کردم چیزی در سر من 

زار دهند کوبیده شد. ولی این احساس بیشتر از چند ثانیه صدایی بلند و بسیار آ

گوشم حس کردم مانند صدای ید و تمام شد و نوعی صدای تیک در طول نکش

کردم و دیدم که دکترم باالی سرم  یک ضبط صوت. همان موقع چشمانم را باز

 1ـ  2ایستاده و مشغول کار روی بدنم است. بعد از بازگشتم هرگز نتوانستم آن 

ای که در جواب سؤال دومم دریافت نموده بودم را به یاد بیاورم. من تالش  جمله

، به خصوص به طور ام کرده هاسالبسیار زیادی برای به یاد آوردن آن در طول 

که به آن فکر کرده و آن را به خاطر م کردمیها قبل از خواب سعی منظم شب

بیاورم ولی این کار من بدون نتیجه بوده است. باالخره من از سعی که کردم دست 

دقیقاً فته شد. گرچه دانم چه چیزی به من گکه میکنم میکشیدم ولی فکر 
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که  کنممیانم که چیزی درباره عشق بود. فکر د، میآورممیجمالت او را به یاد ن

وقتی به من گفت که در قلب تو چیست منظور او آنچه که توانایی دیدن آن را 

دارم بود. من به درون خود نگاه کردم و دیدم که عشق مطلق هستم. این فقط در 

صحت دارد. این چیزی است  هاانسانبلکه در مورد تمام  ،مورد من صحت ندارد

 کنم میهستیم، هسته و عمق درون ما عشق و خوبی و کمال است. من فکر  که ما

را خواهیم  هاتجربهن ما این بد در حرکت خواهد بود و در مسیر آجهان برای ا

مان و نگاه داشتنش در آنجا در تمامی داشت. با آوردن آن عشق به ضمیر آگاه

گردد و ما همواره آگاه خواهیم بود که چه حاالت، ارتباط ما با خدا برقرار می

 که تمام سفر ما همین است.  کنم میهستیم. فکر 
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 یتجربه کیمبرل

و پریود م کردمیاحساس ضعف شدیدی  مدتی بود که 2447در دسامبر سال 

فتم و ر در ماه رسیده بود. من به دکتر ربا 1ماهانۀ من نیز بسیار شدید شده و به 

ن بسیار پایین است، معلوم شد که شمارش گلبولهای خون مبعد از چند آزمایش 

ت. من نیاز به شرایط نیاز به دیالیز خواهند داش ثر افراد با اینبه طوری که اک

آن را به تعویق بیاندازم زیرا  شودمیجراحی داشتم ولی سعی کردم تا آنجا که 

جراحی  دخترم نزدیک بود. ولی باالخره مجبور شدم به عملالتحصیلی فارغ

برداشت رحم تن دهم. فکر کنم مریضی من پاسخ بدن من بود به آنچه که در 

م را از دست داده بودم و در رد. من به تازگی برادر و مامکردمیقلبم حس 

ازدواجم نیز شکست خورده بودم. من در زندگی خود محبت و گرمی زیادی 

 د.دندرآوردن من بوها در حال از پا  دریافت نکرده بودم و تمام این استرس

بعد از عمل جراحی احساس کردم که حالم در حال بهبود است. ولی چند ماه بعد 

تری شدم. در بیمارستان دوباره به خاطر درد و عفونت شدید در بیمارستان بس

ی بیمارستان را هافرمم. من باالخره تمام آمدمیهوش شده و به هوش مرتباً بی

تحمل بود و  غیرقابلخداحافظی کردم. درد بدن من  امخانوادهامضاء کرده و با 

شوم و ظرف یک حس کنم که از بدنم خارج می توانستممیمن از هوش رفتم. 

د من به کلی لحظه زیباترین موجودات نورانی را اطراف خود یافتم و احساس در

نها جلوتر از بقیه و به من خیلی نزدیک بود. من فهمیدم که از بین رفت. یکی از آ

و درک کردم که شرایط بدنی من باید خیلی وخیم باشد اینها فرشتگان من هستند 
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زدیم و من کلمات آنها را . ما از طریق فکر با یکدیگر حرف میبینممیکه آنها را 

که اکنون نیز در  شنیدم. من هنگام مرگ مادرم نوری را دیده بودمدر ذهنم می

، بیشتر از هر کردمیعشق ممکن را ابراز  ترینالعادهخارقاینجا بود و به من 

عشقی که هرگز حس کرده بودم. مانند آفتابی گرم و مطبوع بود در یک روز سرد 

اینجا هستند. آنها مادر و برادرم که درگذشته بودند  زمستانی. من پرسیدم آیا

کار ممانعت کردم زیرا این اگر بخواهم آنها را ببینم. من از  توانممیگفتند بله و 

زندگی دنیا را ترک کنم. من  خواهممیدانستم که اگر آنها را ببینم درون خود می

بینم که به بدنم اکسیژن ب توانستممیولی م کردمیبدن فیزیکی خود را احساس ن

بسیار سریع است. شنیدم اند و تنفس من بسیار کند و ضربان قلب من وصل کرده

گفتند که مطمئن نیستند بتوانم تا صبح زنده بمانم. من هیچ تعلق که پرستاران می

شنیدم نداشتم مانند اینکه تنها دارم یک فیلم را و می دیدممیو اتصالی به آنچه 

 به. تنها حس من آرامش، عشق و گرمی بود. مانند احساسی که کنممیتماشا 

را در خود ی باورنکردنی من هارنگویتر. نور با قط به مراتب قرفتم، فکلیسا می

روشن و طیف قابل تصور. گاه گاهی به طرف بدن خود گرفته بود، با هر سایه

دوباره تمام درد فیزیکی م کردمیم و به محض اینکه چشمانم را باز شد میکشیده 

که هنوز هم در این دنیای زمینی و بخشی  فهمیدممی. ولی مکردمیبدنم را حس 

شتم و احساس گمیآن فرشتگان بازم. با بستن چشمانم دوباره به نزد از آن هست

  روز مرتب روی من تست انجام  0گشت. به مدت میگرمی و عشق به من بر

جهان آگاهی داشتم. وقتی  هردوو به م کردمیو من مرتباً بین دو دنیا سفر  شدمی
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یک فرم کلی م کردمیشتگان بودم و به بدن روحانی و معنوی خود نگاه که با فر

درخشید. نور سیال بود و که می دیدممیساخته شده از نوری طالیی و سفید را 

در آن دید و به فرشتگان اطراف من متصل بود.  شدمیی مختلفی را هارنگ

که به تمامی ستارگان و پهنه جهان هستی متصل هستم. من در  مکرد میاحساس 

 از همه چیز در جهان بودم. آن واحد و همزمان جزئی 

        و آنها هم به صورت واضح به من جواب من از فرشتگان سؤاالتی کردم 

شائبه و دادند. من فهمیدم که هدف ما روی زمین این است که عشق بیمی

نامشروط را درون خود بیابیم و آن را به دیگران بدهیم. همگی ما در راه و مسیر 

است که برای  ایتجربهتکامل هستیم. تنها چیزی که بین ما تفاوت دارد مسیر و 

ایم. هیچ مسیری بهتر  گرفته م و اینکه چقدر درباره عشق یادکنیمید انتخاب وخ

ر نیست. نکته مهم این است که قلبتان شما را به یا مهمتر از راه و مسیرهای دیگ

خواند، که آن همان راهی است که برای شما طبیعی خواهد بود. چه مسیری می

از زندگی  یم، تجربه کسب نماییم و در عین حالما اینجا هستیم که سیاحت کن

کردن لذت ببریم. هنگامی که آماده قبول و دریافت آن باشیم، رشد و تکامل و 

صعود معنوی ما به طور طبیعی اتفاق خواهد افتاد. برای این صعود معنوی نیازی 

به زور و فشار آوردن به خود یا به دست آوردن یک مهارت خاص نیست. 

 جربه زندگی زمینی هستیم.ما موجوداتی روحانی هستیم که در حال ت تکتک

من از آن فرشتگان پرسیدم که آیا نوبت من شده که بروم؟ آنها گفتند: انتخاب 

اینکه بمیری یا زنده بمانی متعلق به خود توست. در طول زندگیت چند بار به تو 
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تو کیمبرلی از  بمانی یا به خانه بازگردیاین انتخاب داده شده که روی زمین 

چه کار کنی؟ من به جوابم فکر کردم. از طرفی با این  خواهیمیپرسم، می

داد و جدا شدن رامش بسیار زیادی میفرشتگان بودن به من احساس عشق و آ

هم  هایم را تنها بگذارم، آنهابچه توانستمنمیاز آنها برایم سخت بود. از طرفی هم 

ت دادن به اندازه کافی در زندگی خود سختی کشیده بودند. از دساکنون نیز 

که این کار را با آنها بکنم. در  آمدمیمادرشان دیگر ورای تحمل آنها بود و دلم ن

دوباره به  توانممیدانستم که تمامی اینها ورای زمان هستند و روزی قلبم می

ن فرشتگان و جهان باالی سرم زگردم. من به اطراف خود و تمامی آاینجا با

کرده و گفتم: تصمیم من این است که به نگریستم و دوباره رو به آن فرشته 

به محض اینکه این را گفتم به بدنم بازگشتم و  زندگی روی زمین ادامه دهم.

گذشت شدم. دکترم به من دوباره متوجه اتاق بیمارستان و آنچه اطراف من می

 گفت که آپاندیس من ترکیده بوده و من باید بالفاصله تحت عمل قرار بگیرم. 

دنیا م گرفته بودم در عمل با موفقیت خواهد بود زیرا من تصمی دانستم کهمی

ساعت برای زنده ماندن وقت  20بمانم. گرچه قبل از ترکیدن آپاندیسم به من 

عفونت مختلف زنده  0 رغمعلیداده شده بود، عمل به خوبی پیش رفت و من 

از من  خواندند. خانواده منماندم. تمام پزشکان بهبودی من را یک معجزه می

مراقبت خوبی کردند و باید بگویم آنها هم فرشتگانی هستند که در هیأت آدمی 

 و تمام سعی خود را برای من گذاشتند. کنندمیخدمت 
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. بینمنمیتقریبی، من را به کلی عوض کرد. من دیگر دنیا را مانند سابق  مرگ

که هر یک زندگی  بینممیرا به هم متصل و از یک سرچشمه  هاانسانبلکه تمام 

. من فهمیدم که تا چه حد تجربه زندگی و کندمیو تجربه متفاوتی را انتخاب 

گی دارد. هر تجربه و اتفاقی های ما بستحیات ما و حتی مردن ما به انتخاب

. کندمیایم کمک یا آمدهدارد و به ما در راه انجام آنچه برای آن به دنعلتی 

م وجود ندارد. تنها کنیمیلط و خوب و بدی به آن معنا که ما فکر درست و غ

راه درست برای هر  دهد.برداشت ماست که آن را به صورت خوب و بد جلوه می

ها به سرچشمه ماست و تمامی راه تکتکن الهامی است که در قلب یک از ما آ

رفتن به بهشت  گردند. هیچ مذهب و دینی تنها راه حقیقی و انحصاری برایمیباز

 نیست. این فهم باعث رشد بسیار زیاد من شد.

ودم برای او بازگو کردم. آخرین باری که دکترم را دیدم آنچه را تجربه کرده ب

روز  0زیرا در آن  کندمیاز اشک پر شد و گفت که حرف من را باور  چشمان او

م گذاشتم و انتظار نداشت که من زنده بمانم. من هنگامی که به بیمارستان قد

هنگامی که از آن خارج شدم دو فرد متفاوت بودم. دوست پسر من در تمام 

مدت این مریضی در کنار من بود ولی بعد از بهبودی من تغییرات من باعث 

. دیدمنمیدید فاصله من و او شد. من دیگر دنیا را از همان چشمی که او می

یم با یکدیگر به طور منطقی حرف بزنیم گویی با دو زبان کردمیوقتی سعی 

یم. و باالخره ما از یکدیگر جدا شدیم. جهان هستی کردمیمختلف با هم مکالمه 

 هاانساناز هر راه ممکن به من فهماند که زمان ما با هم به اتمام رسیده است. ما 
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دهد امنیت می م به نوعی به ما حسکنیمیعادت داریم که به آنچه که احساس 

      ترسیم آن را رها کنیم، با اینکه آنچه در انتظار ماست دست بیاویزیم و می

ما بیشتر حاضر  هرچهم. کنیمیبهتر از آنی باشد که حتی تصور آن را  تواندمی

خود  ،باشیم با جریان تغییرات حرکت کنیم و با بودن در حالتی از قبول و پذیرش

 تر خواهد بود.را به دست آن بسپاریم، تجربه ما مثبت
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 تجربه جن پرایس

دقیقه جن  0دقیقه طول کشید ولی در این  0مرگ او به علت سکته قلبی فقط 

اتفاقات زیادی را تجربه کرد. تجربه جن پرایس عمیق بوده و با جزئیات بسیار 

کی از آنها مالقات د که یزیاد بازگو شده است و چندین جنبه بسیار جالب دار

 باشد. اش در عالم دیگر میبا سگ درگذشته

بعد از  همن هیچ ترسی نداشتم، نه در هنگام سکته قلبی نه در هنگام مردن و ن

بود ولی ترسناک نبود. با افزایش درد و فشار  آورآن. خود سکته برایم عذاب

و بدنم دچار دردسر  کشمکه چقدر عذاب میم کردمیبه این فکر  ام تنهاقلبی

است ولی فکر کنم هنوز وخامت اوضاع خودم و جدی بودن شرایطم را درک 

. تا باالخره قلبم به طور کامل متوقف شد ولی هنوز هم به مردن فکر مکردمین

 گرچه دیگر در بدنم نبودم. مکردمین

  ناگهان احساس کردم چیزهایی در اطراف من هستند. این یک احساس لمس 

      بلکه احساس حضور غیرفیزیکی چندین موجود بود.  ،دن فیزیکی نبودیا دی

هایی نور آنها را به صورت انرژی ببینم و متوجه شدم که آنها فرشته توانستممی

هستند مهربان، ملکوتی و خالص که برای کمک به من آنجا حضور دارند. من 

از مدتی ناگهان خود را در  و بعد کنممیاحساس کردم که به سمت باال حرکت 

رنگ بود. یک آبی بسیار زیبا و من آبییافتم که همه چیز اطراف فضایی 

رنگ شناور بودم رنگ. من در اقیانوس آبیلی کمنه خی درخشان که نه تیره بود و

. حاضر بودم برای ابد مکردمیی، خوشحالی، آرامش و سکوت زادو احساس آ
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ین آرامشی را تجربه نکرده بودم، بمانم. هیچگاه چندر آنجا و همان حال باقی 

قابل بیان و عشقی  رامشی ماورای آرامش و ورای توصیف، خلسه و وجدی غیرآ

و لذت خالص بودن و وجود  العادهخارقسیال و نفوذ کننده. احساس راحتی 

داشتن فارق از هر فکر و مسئولیت و نگرانی و یکی بودن با تمامی آنچه وجود 

پایان عشق، من را در خود غرق کرده بود. شناور بودن در اقیانوس بی دارد و

یکی شدن و ملحق گشتن به انرژی جهانی در من نهایت احساس کامل بودن و 

رضایت را به وجود آورده بود، احساس بازگشت به خویشتن و درک کامل بودن 

را دیدم  رنگ بودم نوری طالییبیهمان گونه که در آن اقیانوس نور آخویش. 

ر خوب بود و بسیا گرفتممیکه شروع به پر کردن من نمود. احساسی که از نور 

که هنوز از دنیا و زندگی زمینی در قلب من باقی مانده بود  هر سنگینی و آلودگی

های درخشان آن تمام خاطرات زندگی من را از بدو تولد جلوی را زدود. اشعه

 چشمانم آوردند.

احساس کردم که دیگر هیچ تعلق و کششی از طرف گذشته در با ادامه تابش نور 

بکی کردم و احساس اشتباه و گناه و سزادی و ن باقی نمانده و احساس آم

تقصیر در من حل شده و از بین رفتند. به تدریج از درخشش نور کاسته شد و 

 . اکنون با نگاه به محیطامشدهاحساس کردم که به درجه دیگری از آگاهی منتقل 

دیدم که چیزی  .ی بیشتری را اطراف خود ببینمهافرمچیزها و  توانستمیماطرافم 

آنجاست و به محض دیدنِ من به طرف من دوید. دیدم که سگ زیبا و دوست 

تر و با ، فقط جوانرسیدمیاش به نظر ام مگی به همان شکل دنیاییداشتنی
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. مکردمیرا در درون حس  شدمیبراز اتر بود و من محبتی که از سوی او نشاط

قدان او بودیم. او مگی حدود یک ماه قبل از این مرده بود و ما هنوز در درد ف

تحمل کند. من جواب  را هردوفقدان من و تو  تواندنمیدانی پدر گفت: تو که می

یم و سیاحت کنیم، خواهم گشت. او گفت: بیا با هم بروازدانم، من بدادم: بله می

 آوری را به تو نشان خواهم داد.شگفتمن چیزهای 

است که اولین کسی که در سرای دیگر مالقات کردم سگم  برای بعضی عجیب

بود، نه یک دوست یا فامیل درگذشته یا مسیح یا یک شخصیت مذهبی. مگی 

بود و من از اینکه  برای من مثل یک عضو خانواده و بسیار نزدیک هاسالبرای 

سیار هم خوشحالم. دختر من از اینکه من توسط یک مقدم گفت باو به من خیر

باید ولی  کندمیاحساس سرخوردگی  امشدهپیامبر یا اسطورۀ مذهبی مالقات ن

و هوای مذهبی و دینی ندارد. معنوی و روحانی  بگویم که سرای دیگر هیچ حال

 بله، ولی مذهبی و دینی به معنای متعارف و کالسیک آن خیر.

سط عشق به این است که دو جهان مادی و معنوی توآنچه که درک کردم 

گیرد که انرژی که فرم پیوندی قلبی را می اند. جریانی ازیکدیگر پیوند داده شده

گویی به شما مقدمدیگر قویترین است. عشق برای خیر در لحظۀ انتقال به سرای

ست. ترین ار فرم و هیأتی که برای شما مناسبولی د آیدمیدر هنگام مرگتان 

ها هم روح دارند، برای من این عشق، فرم سگ عزیزم را گرفته بود. بله سگ

        افالطون و سِنت آگوستین و بسیاری از قدیسان و متفکران دیگر این را 
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توانند به زبان ما با ما حرف بزنند. البته . و بله، در جهان دیگر آنها میدانستندمی

 این اتفاق در دنیای مادی هم گاهی رخ داده است. 

یم و با اینکه کردمیمن و مگی در فضای ارتعاش باالتری با یکدیگر مکالمه 

دیگر کالبد فیزیکی خود را دور انداخته بودیم، فرمی از هر یک از ما به صورت 

یک تصویر ذهنی برای دیگری ملموس بود. این فرم و قالب درست به همان 

فشردم واقعی و ملموس  و می گرفتممیاندازۀ وقتی که او را در دنیا در بغل خود 

 العادهخارقی هارنگاه رفتن در فضایی پر از بود. من و او با یکدیگر شروع به ر

ور آنجا آی تپنده و خلسههارنگیاز نداشت. کردیم. راه رفتن ما به هیچ تالشی ن

   انرژی سیال و دینامیکی بودند که در جلوی چشمان ما به خود شکل و فرم 

با استفاده از نیروی فکرم،  توانممیگرفتند. مگی به من نشان داد که چطور می

تبدیل کنم. او به من یاد داد که اگر  خواهممییی که هافرمانرژی را در اشکال و 

ری به تباقی مانده و سریع از بین نروند باید نیروی فکریِ بیش هافرمبخواهم این 

ر آن د هافرمآنها بدهم. این سطح جهان بسیار فکری و درونی است و اشکال و 

خواهید در یند. کافیست تصویر آنچه را که میآچ تالشی به وجود میبدون هی

تصویر ذهنی شما خلق و  ،ذهن خود ایجاد کرده و نگاه دارید و با تمرکز به آن

رها کرده و بگذارید که محو ن را ثابت کرده یا وانید آتگردد. شما میمتجلی می

د ولی بعداً با خواندن انگیز بوبرای من چیزی بسیار بدیع و شگفت اینگردد. 

د ان، فهمیدم که کسانی که تجربه نزدیک به مرگ داشتهاب جهان هولوگرافیککت

ن کتاب گفته شده: هنگامی که فکر در هنگام به خوبی با آن آشنا هستند. در آ
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تجربه نزدیک به مرگ در ارتعاشات باالتر است، به انجام آنچه که در آن ماهر 

همچنین از قول امانوئل دهد. مایکل تالبوت ـ نویسنده کتاب است ادامه می

زیسته و خود چندین تجربه خروج از بدن داشته می 67سودن بورگ که در قرن 

گوید: با وجود حالت روحانی و روح ه میکردمیو به سرزمین مردگان سفر 

ز دنیای تر اتر و ملموستر و واقعیمانند دنیای دیگر، آن دنیا در حقیقت اساسی

فیزیکی است. دنیای بعد از مرگ و دنیای مادی در حقیقت تنها از نظر درجه و 

نیای مادی مرتبۀ حقیقت با یکدیگر فرق دارند ولی واقعاً از یک نوع هستند. د

 باشد. سرای دیگر که از فکر ساخته شده است می مانند شکل انجماد یافتۀ

لی قبول دارم که س نکردم ومانند حا به صورت روح و شبح عالم دیگر ر من

قابل تردیدی دارند، با فرق اینکه عالم  های غیردی شباهتماجهان مادی و غیر

تر و تری دارد. دست کم من خود را واقعیغیرمادی حس واقعی و ملموس

. من و سگم مگی در آن فضای رنگارنگ بازی و مکرد میتر از دنیا حس حقیقی

نهادیم و ارتعاش خاص های مختلف قدم مییم و در طیفکردمیجست و خیز 

ی آنجا من را مسحور خود هارنگنظیر یم. کیفیت بیکردمیهر یک را حس 

ه بودم و کلمات از توصیف کرده بود زیرا من هرگز چیزی را مانند آنها ندید

نجا عاجز هستند. من متوجه بودم که بدنی روحانی دارم و با چشمان آن زیبایی آ

     ، گرچه در حقیقت با ضمیر خود همه چیز را مشاهده کنممینگاه بدن روحانی 

های یک چشم دنیوی، توانایی مشاهده من نمایم. با برداشته شدن محدودیتمی

رنگ اصلی رفته بود. هر رنگ فرکانس ارتعاش خود را داشت  7به مراتب ورای 
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ی زیبایی ن را به صورت موسیقکه من آ کردمی ساطعاز خود خاصی  و ملودی

. جست و خیز از یک طیف رنگ به طیف دیگر بسیار مفرح و مکردمیدرک 

 برد. مانند نواختن یک سمفونی آسمانی بود. مگی هم از این کار خیلی لذت می

ر از گل بود. قدم زدن در اینجا یک مرغزار زیبا و سرسبز شدیم که پما وارد 

داد. من خم شده و یک می بیشتر از جاهای قبلی احساس حرکت بدنم را به من

ن یک غنچه دیگر ظاهر ولی بالفاصله به جای آ غنچه را از روی زمین برداشتم

 ! زیبایی آنجا کامل و بدون نقص بود.العادهخارقشد. چقدر 

طور  ا در آنجا به من نشان بدهد. همانکه محل زندگی خود ر خواستمیمگی 

ن موقع این وارد آن شدیم و در آ ما کردمیبت اش در آنجا صحکه درباره خانه

. او با نیروی فکر خود جایی شبیه به خانه ما در  آمدیمبرای من به نظر عجیب ن

را ساخته بود. من احساس سرور زیادی در  کردمیدنیا که در آن با ما زندگی 

ای داشت که به هیزمین آن خانه آتش زیبای برافروخته خانه مگی کردم. بخاریِ

نجا احساسی گرم و داد. احساس محیط آرخششی مطبوع میو دخانه گرمی 

تزئین های نفیس های زیبا و فرشای بزرگ و نقاشیدوستانه بود و با کتابخانه

های سرسبز و چمنزارها و  شده بود. یک دیوار اتاق شفاف بود و از ورای آن تپه

های مخملی و نرم خورد. ما با هم روی یکی از صندلیمناظر زیبا به چشم می

. با مکردمیآنجا نشستیم، در حالی که من مانند دنیا سر و صورت او را نوازش 

لمس کردن دوباره او عشق بسیار زیادی بین ما منتقل شد و بدون نیاز به حرف 

زدن خاطرات شیرین زیادی بین ما رد و بدل شد. ارتباط ما در آنجا عمدتاً بدون 
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چه گاه گاهی برای تفریح از طریق صدا با هم ، گرشدمیصدا و صوت انجام 

یم. قلب من به خاطر این فرصت برای دیدار او و دیدن خوشحالی و کردمیتکلم 

اری بود. ما خانه مگی را گزا او بودن پر از احساس سپاسره بارضایتش و دوب

 که به جاهای دیگر بروم. مکرد میترک کردیم زیرا من درونم احساس کششی 

نجا آکه  آمدمیبعد از آن ما به جایی رفتیم که نام آن مکان مراقبت بود. به نظر 

ی بود که یانداز زیر را که دنیام چشمتوانستیمییک صخره با ارتفاع زیاد بود که 

 کندنمیزیادی در اینجا صرف کسی وقت  :از آن آمده بودم را ببینیم. مگی گفت

ا ببینند در زمین چه خبر است. من    ت کنندمیاینجا توقف  یگاهی افرادولی 

 ای به این کار نداشتم و ما به حرکت خود ادامه دادیم.عالقه

م روز به آن فکر رالف والدو امرسون گفته است که: ما همان چیزی هستیم که تما

ن این است که افکار و احساسات ما ارتعاشی را در هالۀ انرژی م. معنای آکنیمی

انرژی  آورند. با ادامه یافتن و تکرار یک فکر خاص،جود میاطراف ما به و

گیرد و این فرم انرژی به تدریج فرم خاصی به خود می اطراف ما در اثر آن الگو،

     یابد و به شکل شرایط و تجربۀ زندگی ما خود را نشان تجسم خارجی می

به همین  سازیم و دهد. ما در حقیقت با باورها و افکارمان دنیای خود را میمی

گویی پیشظارات و باورهای عمیق درون ما یک خاطر گفته شده است که انت

ما به آن متمرکز است. این در  شویم که فکربرآورنده هستند. ما همانی میخود

تر است. ساختارها و محیط اطراف ما در باالتر به مراتب مشهودتر و واقعی عوالم

یابند. زمان در آنجا اً تحقق و تجلی میآنجا انعکاس ضمیر ما هستند که آن
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و تنها  شودمیهای دنیا را ندارد. در آنجا زمان ادراک نمتفاوت است و محدودیت

بندد. چون در سرای دیگر ضمیر ما  ترتیب رخدادهاست که در ضمیر ما نقش می

و گاهی  شودمیدر فرکانس ارتعاشی بسیار باالتر است، همه چیز خیلی تسریع 

 0رود. من روی زمین فقط که همه چیز با سرعت نور پیش می مکردمیحس 

 بود. هاسالولی در سرای دیگر برای من مانند گذشت  مدقیقه مرده بود

با هم  :که در ذهنم بود را دید گفت سگم مگی که حس کنجکاوی من و سؤاالتی

 د. بالفاصله من خود رانشومیبه جایی برویم که تمام سؤاالت جواب داده 

ن بایی ماورای طبیعی یافتم. ابعاد آن پهناور و رنگ آنزدیک یک ساختمان با زی

های متعددی از سفید خالص بود و کمی به ساختارهای یونانی شباهت داشت. راه

و دیدم که افراد زیادی از آن خارج و  ندآمدمیجهات مختلف به این ساختمان 

که بیشتر آنها  شدمیدیده  هردوند. در این افراد زن و مرد شدمیبه آن داخل 

ی سفید به نسبت گشاد و راحتی به تن داشتند. تقریباً همه میان سال به هالباس

رسیدند و کسی که خیلی جوان یا پیر باشد را ندیدم. من از کنار بعضی از  نظر می

آنها رد شدم ولی آنها اشتیاق و عجله من برای اینکه داخل ساختمان بشوم را 

در باالی دروازه  ند و به همین خاطر کسی با من وارد صحبت نشد.کردمیحس 

را دیدم و احساس کردم که نیرویی از سوی آن به دانش معبدورودی آن، کلمات 

های مختلف هایی با ارتفاع جا ستونکشد. داخل آنمن را به سوی خود مینرمی 

ودند. نمیمبلندتر  شدمیز نزدیکتر به طرف مرک هرچهخورد که به چشم می

متوجه شدم که این ساختمان سقفی ندارد و باز است. فضای اطراف ساختمان 
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آن که در  دیدممیهای کوچکی از افراد را فرمی ایوان گونه داشت و گروه

 مشغول گفتگو و بحث هستند.

رد شدم و  رسیدمیشان خیلی زنده و داغ به نظر من از کنار یک گروه که بحث

با های مختلف برای نوشتن را که ایدهای نویسنده هستند شنیدم که آنها عده

ذب     گذارند. تعجبی ندارد که من به سمت این گروه جیکدیگر در میان می

ی که مرتباً با شوهرم جان داشتیم            های داغآنها من را به یاد بحثشدم زیرا 

: این موضوعی است که روی گفتشنیدم که یک زن در گروه میانداختند. من می

را  کردمی. و با انیمیشن و انرژی زیادی موضوعی که روی آن کار امکردهآن کار 

که شوق و هیجان او به بقیه هم سرایت  رسیدمیبرای بقیه توضیح داد. به نظر 

  ن مطرح ها و پیشنهاداتی را برای بهبود آکرد و آنها هر کدام به نوبه خود ایده

به نوعی به  شودمین فهمیدم که آنچه در این گروه گفته و مطرح ند. مکردمی

در موقع مناسب  تواندمیگردد و سطوح ارتعاش باالتر در اطراف زمین ارسال می

را دارند جذب شود. به  مادگی کافییی که عالقه و آهاانسانآنجا توسط در 

مختلف در آن واحد یک ایده واحد برای انسان است که گاهی دو همین خاطر 

. من فهمیدم که این اصل الهام از عالم باالتر در کنندمینوشتن را انتخاب 

و تمدن بشری مثل اختراعات و اکتشافات علمی، های دیگر زندگی جنبه

 ها نیز صادق است.زمینه ها و دیگرفلسفه

ه با ترتیب و الگوهایی بدیع و میوۀ اطراف کهای زیبا و پر از گل نجا به باغاز ای

که  دیدممیهای آن کسانی را . در بعضی نقطهمکردمیچیده شده بودند نگاه 
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مشغول باغبانی و رسیدگی به گل و گیاهان هستند. من در قلبم احساس مسرت 

و همسرش عالقه بسیار زیادی  دانستم کسانی مانند مادر شوهرما میزیرم کردمی

اینجا برآورده  تواندمیکه این عالقه آنها  دیدممیبه گل کاری و گیاهان داشتند و 

شود. ظاهراً هیچ کاری نبود که بتواند رضایتی واقعی در انسان ایجاد کند و در 

های مختلف ی خالق متفاوتی در قسمتهافعالیت این سرا امکان انجام آن نباشد.

فر را دیدم که . یک ندیدممیضی را در حال نقاشی ر حال انجام بودند. بعمعبد د

 داشت. در جایی دورتر دلنشینسیار نواخت که صدایی بچیزی شبیه به نی می

گرفت، به میودند. حرکات آنها سبک و راحت شکل گروهی در حال رقص ب

 م کردمیبه آنها نگاه  مکان آن نیست. همان طور که با شادمانیطوری که در دنیا ا

، از نوعی ارکست از آیدمیمتوجه شدم که موسیقی این ضیافت از نوایی جهانی 

 وای ستایش خداوند بود.ایی بهشتی. در حقیقت این موسیقی آصداه

ت اینجا از اهمی این طور برداشت کردم که خالقیت و بیان آن در دیدممیاز آنچه 

های مختلف مشغول کارهای گروهزیادی برخوردار است. در جاهای دیگر معبد 

و باخت نبود.  دن رقابت و برهای ورزش مانند بودند که در آازییا بهنری 

یی که هاچمنها روی صدای خنده از بیرون توجه من را به خود جلب کرد. بچه

خاص بودند. بگیر کوچک بود مشغول جست و خیز و یک بازی اطراف یک آ

    ها مانند توپ از روی زمین باال ند. بچهکردمیدر آبگیر شنا هم هایی اردک

   نها پشتک رفتند. بعضی از آزمین باالتر می پریدند و با هر بار برخورد بهمی

دادند. ظاهراً در این بازی زدند و بعضی دیگر حرکات آکروباتیک انجام میمی
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ترین آنها نیز حرکات ژیمناستیک را حتی خردسال یک نفر سرگروه و رهبر بود.

وری کرد کشش کوچکی از سمت مگی به من یادآ داد.با مهارت کامل انجام می

که در اینجا چیزهای بیشتری برای دیدن وجود دارد. وقتی به مرکز معبد نزدیکتر 

تر شده و کشش مالیمی که از ابتدا در این معبد حس کرده بودم شدیم فضا ساکت

نتظر بودند که به . در اینجا افراد خردمندی نشسته و مشدمیاکنون قویتر حس 

هایشان کمک کنند. من درک کردم که من نیز باید گویی به سؤالدیگران با پاسخ

این کار را بکنم و به طرف فردی که در سمت راست من بود جذب شدم. او 

با ریشی بلند و چشمانی  ردایی سفید به تن داشت و ظاهر او مردانه و قوی بود،

رنگ که حالتی هاله مانند و بسیار نافذ و با خرد. یک کمربند پهن طالیی

او نشستم. ناً نزد . او به من اشاره کرده و من نیز آدرخشنده داشت بر کمر او بود

بدانی، و  خواهیمیدی است که اچیزهای زی شنیدم: من کلمات او را در فکرم می

آنها را خواهی دانست. هر حکمتی که بخواهی در دسترس توست. ما به تو کمک 

توانی به مرکز معبد رفته و خود آنها را جذب م و سپس تو میکنیمیو راهنمایی 

دانم و مطمئن باش که همه آنها و دریافت کنی. من تمامی سؤاالت تو را می

گیری که میدهی و یاد را تطبیق میجواب داده خواهند شد. به تدریج که خود 

   طریق آنچه گرایش پیداچگونه در این سطح از فکر خودت استفاده کنی، از 

شد خودت نیاز داری. تو تعجب خواهی فهمید که به چه چیزی برای ر کنیمی

که چرا مانند بسیاری که درباره آنها شنیده بودی از راه تونل به اینجا کردی 

واقعیت برای بسیاری با عبور از  ن سطحِای تجربۀد که اولین نیامدی. حقیقت دار
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. ولی هنگامی که تو از بدنت خارج شدی بالفاصله در شودمییک تونل شروع 

ای و ی کوتاهی به اینجا آمده بودههازماننور بودی. زیرا تو قبالً چند بار برای 

مشهور است نبود. برای تو نیازی به عبور از آن کانال فکری که به عنوان تونل 

د در فکر تو هستند. تو حتماً خود        نکردمیرا که دیدی بازی  یهایآن بچه

ها اینجا خواهند بود. آنها برای مدت زیادی در دانستی که بعضی از این بچهمی

این حال و هیأت نخواهند ماند زیرا این تجلی و بیان طبیعی آنها نیست. ولی 

ه اینجا آمدند، در فکرشان خود را به عنوان یک بچه در وقتی که از دنیای مادی ب

اند. دیدند و در نتیجه اینجا هم در ابتدا به همان صورت ظاهر شدهسنی خاص می

م تا بلوغ خود را کنیمیما به نرمی و مالیمت به رشد و تغذیۀ روحی آنها کمک 

استفاده و  نگاه قادر خواهند بود که از تمامیت و وسعت این سطحقبول کنند. آ

بهرۀ کامل را دریافت کنند. از هنگامی که به اینجا وارد گشتی تو به چندین سطح 

د و هیچ نولی سطوح بسیار زیاد دیگری وجود دارای. مختلف همراهی شده

دسترس نیست. هر فردی آزادی دارد که به طور کامل  غیرقابلچیزی محدود و 

راند و حاکم بر توست و فرمان میهمه چیز را تجربه کند و تنها چیزی که بر ت

دار تو در اینجا متظاهر و ست. باورهای عمیق و ریشهخود توحالت ضمیر و فکر 

ای متجلی شوند، همان گونه که در سطحی دنیایی که تو از آن آمدهمتجلی می

گردند. تجربه همه با هم یکسان نیست، چرا که حقیقتاً ما هر یک تجربه خود می

فکرهای  ،هایی با نرمی و مالیمتم. با این حال در اینجا انرژیکنیمیرا خلق 

     دهند تا آنها هم مانند گلی به تدریج شکوفا شده بسته و محدود را فشار می
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  ری را قبول کرده و به خود راه دهند. تو گسترش یابند و به زودی فهم بیش

ه حیات به سمت آنگاه آنها آماده خواهند بود که از دید محدود خود راجع ب

همیشه چیزهای بیشتری برای بروند، که در حقیقت  بینهایتماجراجویی ابدی و 

دانستن و انجام دادن وجود دارد. این را بدان: هیچ کسی در عقب تنها رها 

گردد. هر ضمیری به یک اندازه اهمیت دارد و هیچگاه و فراموش نمی شودمین

ا انجام شده است قالب یمادۀ متراکم دن ممکن نیست از بین برود. آنچه در جهانِ

دهد. ولی هیچ کسی برای همیشه اولیه را برای حیات شخص در اینجا شکل می

به درجات باالتر وجود  تواندمیدر این قالب محصور نیست و اگر بخواهد 

پیشرفت کند. آرام بنشین تا من به تو نشان دهم. در اینجا شهرهایی هستند، همان 

یای فیزیکی شهرهایی وجود دارند. در آنها افرادی با درجات طور که در دن

مختلف آگاهی و ادراک سکونت دارند. نگاه کن. سطوحی هستند که تو در آن 

عی هستند یسطوح راحت نخواهی بود ولی برای کسانی که در آن هستند کامالً طب

 و احساس منزل و وطن را دارند.

سه بعد آن  توانستممیر شد و من در جلوی چشمان من افق شهری بزرگ پدیدا

. آنجا حالتی شدمیرا همزمان ببینم. در اولین بعد، دود یا مِهی در اتمسفر دیده 

حتی م کردمیمرده بود. احساس افسرده داشت و همه چیز خاکستری و رنگ

درجات  ترینپایینحیات هستند. این برای من  ساکنان آنجا مادون زیبایی و

گوشه سی در . شرارت و نحکردمیبودن در دنیایی که از آن آمده بودم را تداعی 

های کثیف آنجا حاکم بود. هیچ کسی در آنجا عزم یا امیدی برای  و کنار خیابان
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انداز پدیدار بود ولی در بعد دوم نیز همین شهر و چشمبهبود و خوبی نداشت. 

ها، امید وجود  شنا. با وجود بعضی حزنتر با احساسی آ تر و رنگارنگ درخشان

رسیدند. می ها تمیز به نظرهایی آنجا مرتب و منظم بودند و خانهداشت. محله

هم  تریپایینهای  نجا در حد معقول راضی و خوشحال بودند ولی محلهساکنان آ

های بهتر ی وسیعی خانههاچمنکمتری داشتند. بودند که افراد در آنجا رضایت 

را از پایین جدا کرده بودند. در همه جا خوشحالی و ناراحتی، محبت و دشمنی و 

سرور و غم و به طور خالصه دوگانگی حیات در سطحی که در هارمونی باالیی 

اری در دنیا به عنوان تنها حالت زیستن ی. این حیاتی بود که بسشد مینیست دیده 

که حیات باالتری دانستند میقبول و باور کرده بودند. بسیاری نیز بودند که 

پذیر است و امید داشتند که در زمان مناسب این حیات باالتر جایگزین امکان

ر از نور بود، مانند ین و سومین تصویری که دیدم شهری پحیات فعلی گردد. آخر

انداز قبلی را لهامات انجیل. من همان افق و چشمس جان در فصل اشهر مقد

ی شفاف و کریستال هارنگدیدم ولی این بار رنگ آن شهر طالیی خالص بود و 

درخشیدند. تمام ساکنان آن با خود وقار و جواهر در آن می ونمانندی همچ

ظم حاکم بود و آوردند. در همه جا هارمونی و نافتخار برای این شهر به همراه می

آفریدند. ند و زیبایی و رضایت میکردمیمردم شهر در سرور و خوشی زندگی 

 ، آرامشی که ورای توصیف است.شد میناپذیر حس  آنجا آرامشی کامل و خدشه

د نطرف پرده وجود دار هردودر  بینم میهایی از حیات را که  من دریافتم که پاره

تر به تیرهی ها هایی از قسمتتغییر هستند. گروهها در و به تدریج مردم و گروه
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    ها به تدریج اصالح شده و تر در حرکت بودند. کج فهمیهای روشنقسمت

دنیای فیزیکی یا دنیای . چه در شدمیاین باعث تغییراتی در سطوح دیگر 

غیرفیزیکی، این تغییر دیدگاه برای همه مفید بود. حقیقت این است که افکار و 

    بلکه روی بقیه نیز اثر  ،های عمیق ما نه تنها روی تجربه زندگی خود ماباور

 گذارد.می

تمامی  بینهایتِۀ ش نزد او بودم ادامه داد: در پهندانخردمندی که در معبد مرد

اند، خود را از طریق من، تو و هر  هستی، انرژی خالق که آن را روح الهی خوانده

سازد. ما در هر جا و هر حالی که باشیم سرچشمه الهی نیز  چیز دیگر متجلی می

آنجاست و ما همیشه در جایی و حالی هستیم. من جواب دادم: گاهی جایی 

خدا آنجا حضور ندارد، مثالً وقتی که در میان یک کنم میهستم که احساس 

ای از ترس و بسیار موذی و احساس گناه نیز شاخه: سکته قلبی هستم. او گفت

باز در مادون سطح آگاهی و هوشیاری آمیز است. این احساس نیرنگدسیسه

ای دامن و به احساس ترس از اینکه اشتباه و گناهی مرتکب شده کندمیعمل 

سازد، به عنوان زند و توان اینکه وجود خود را آزادانه بیان کنی محدود میمی

در دنیای فیزیکی تداوم این اینکه مبادا دوباره اشتباهی کرده و به دردسر بیفتی. 

ها شود. در مورد تو این در بدن تو باعث گرفتگی شریان تواندمیاحساس 

گرفتگی باعث سد شدن جریان نیروی زندگی در تو شده بود. در هر سطح و 

ای این احساس گناه بیان و تجلی تو را محدود خواهد کرد. ببین چطور مرحله

که وقتی به بدنت بازگشتی چه اتفاقی  نیکمی. تو پیش خود فکر کندمیکار 
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ناخودآگاه تو حل آن الگوهای فکری را در ضمیر ،خواهد افتاد. اکنون دیگر نور

کرده و از بین برده است و این به مداوا و بهبود بدن فیزیکی تو کمک خواهد کرد. 

ها را کامالً  وانی طی مرور زمان آن گذرگاه و شریانتدرست می با عمل و ورزش

 پاکسازی کنی.

فکرت و  باز کردنترین مرکز معبد قدم بگذار. خواهی دید که آنجا حاال به درونی

 نش و حکمت بسیاری را دریافت خواهیگوش دادن برایت راحت خواهد بود. دا

مشرف نخواهد بود. این ه تو به همه آنها در حال حاضر اگمیرآکرد ولی ض

ذره و به تدریج به تو به زمین ذره و بعد از بازگشت  ها در تو جذب شدهحکمت

یادت خواهند آمد. در آنجا فهم و درک بیشتری نیاز است و تو این فرصت را 

ها را در اختیار دیگران قرار دهی. دوستان مهربان خواهی داشت که این حکمت

کردن با تو و همراهیت ادامه ز عالم معنوی مانند گذشته به کارو قدیمی تو ا

مین است که تو به نها هستم. به خاطر هبله، من هم یکی از آواهند داد. و خ

ایم را به خاطر بسپار و برای ای. آنچه که ما به تو آموختهسمت من جذب شده

دریافت حکمت بیشتر پذیرا و باز باش. حال برو، که به زودی باید به زمین 

 بازگردی. عشق ما همیشه با تو خواهد بود.

گاهی نورانی بود آ دانش که عرصۀرکزی این معبدقسمت مهنگامی که به سمت 

رفتم، هنوز گرمی آن عشق با من بود. درخشش مالیمی به رنگ سرخ و می

بدون هیچ  بخشی داشت در آنجا بود.طالیی که احساسی گرم و مطبوع و آرامش

های مختلف طالیی عبور کردم روشنها و سایهای من از میان طیفتالش و عجله
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افکارم رسیدم که نور در آنجا کامالً شفاف بود. در اینجا من ماورای تا به جایی 

 وجود داشتن، ر ذهن من وجود نداشت و تنها تجربۀدبودم. هیچ تجزیه و تحلیلی 

  پر از شکوه و جالل بود.

سرم کردم، گویی  یمن با آرامش در آنجا نشستم و احساس نوعی انرژی در باال

. احساس کردم که فکرم مانند دستۀ دهندمی انگشتان کوچکی سر من را ماساژ

من به تمامی  کرد،دانش به من رخنه  شده است. آنگاه به نرمی و آرامی،گلی باز 

. من قبالً در حال تمرکز فکر و مراقبه در دنیا به آنچه که وجود دارد متصل شدم

ه این کمال و وضوح و شدت. در چنین احساس و سطحی رسیده بودم ولی نه ب

آسمانی، همه چیز کامالً واضح و روشن و قابل فهم بود. اینجا تحقق سکوت  این

را که  هرچه توانستممیارم بود و یکامل بود. تمامی دانش و حکمت در اخت

جهانی توانیم به فکربخواهم به ضمیرآگاه خود جذب کنم. در هر سطحی می

این کار  های خاصی که وجود داردمتصل شویم ولی در آنجا به خاطر انرژی

تر است. نوعی شیرینی و خلوص مطلق من را پر کرد. این خداست، همه راحت

دانستم که هیچ چیز  چیز است، من هستم. خدا را با خلوص کامل قلبم دیدم و می

دیگری وجود ندارد. احساس کردم که با این درخشش شفاف ممزوج شده و در 

ت و اۀ حیردم و به جوه. من لذت و سرور حقیقی را لمس کرکنممیآن صعود 

د من آزاد بودم و عشقی در خو ،صعود نمودم. در این جالل و شکوه نکامل بود

از  هافرمتمام اشکال و آلودگی و قید و شرط بود.  هرگونهداشتم که عاری از 
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بین رفتند و هیچ مرز و جدایی وجود نداشت و در حالی که هنوز ضمیر و ادراک 

 یکی شدم. کل فردی خود را داشتم با 

یا من قبالً این ای از تجربه یکی بودن. آد، خاطرهای در درونم به وجود آمخاطره

سوسو  . نورِامکردهکه قبالً آن را تجربه  کنممیام؟ درونم احساس تجربه را داشته

گرفتن کرد و جلوی در پیش روی آن بودم شروع به شکل زنندۀ رنگارنگی که

زنی با زیبایی بسیار زیاد شد. حتی هنگامی که او چشمان مبهوت من تبدیل به 

، هنوز حالتی سیال و مل خود را از نور گرفت و تجسم یافتشکل و فرم کا

، گویی به دیدممیدینامیک داشت. من حرکت و ارتعاش را در ساختار وجود او 

و مسحور  باشکوه. او با حرکتی کنممییی روی سطح یک دریاچه نگاه هاموج

 پریده نبود.او سفید بود ولی رنگ ورتوی من آمد. موهای او تیره و صکنند روبر

به چشمان من نگاه کن. من هم همین کار را  او با لبخندی آرام و مهربان گفت:

دانستم نبودم و کردم که در او جذب شدم. من دیگر آن کسی که تا آن لحظه می

چشمان خود من  مچشمانی که به آن خیره شده بود .بسیار بیشتر شده بودم

 شدمیبودند، چشمان روح من. من با کمال تواضع آنچه را که به من نشان داده 

درخشنده،  ،زیبا آه خدای من. من تمامی اینها هستم، قبول کردم و با خود گفتم:

ای نداشتم. با نگاه به و هیچ ایده دانستمنمی، خردمند، مهربان، قوی. واقعاً باشکوه

را دیدم. این انرژی قدرتمند و خالق  هاتجربهها و زندگی این روزنه، کوهی از

اکنون شکل و فرم به خود بگیرد و  خواهدمیتوانست هر فرم و شکلی را که می

 ن را مؤنث ادراک کردم.را گرفته بود و به همین خاطر من آ خودم



067 

 

ردند: تو تنها ک گرفتنشکلکلماتی از جایی ماورای فکر خودم در فکرم شروع به 

روز برای این هدیه با ارزش  ای. هراس بودههدیۀ زندگی قدرشن گاهی برایگاه 

بدون اینکه هرگز قدر  کنندمیار باش. بیشتر مردم تمام زندگی را سپری گزسپاس

آن را بدانند. منظور این زندگی سرور و خوشحالی است و با ادراک معنوی 

ب طعم عشقی که در هر تجربه است را شوند. خواحساسات فیزیکی تقویت می

یح و بازی زندگی ری نیایش قلب است و نیایش بدون توقف تفهبچش. خودآگا

هر لحظه غرق باش. نگرانی و غصۀ  ریح کن و در شادمانیاست. مانند کودک تف

اجبارها و وظایف را دور بیانداز و برای سرور و لذت هر لحظه زندگی کن. 

 ای برای چهیه. خنده و خوشحالی مسری است و درو رهایی را یاد بد آزادی

     گشاید. از تمام کسانی که تحت تأثیر آن هستند به کامیابی و خوشحالی می

نجام بده و ا خواهیمیهای درونی قلبت پیروی کن. آنچه را که واقعاً خواسته

    شدن تو از قید ت نیز سرایت خواهد کرد. با رها دلت به اطرافیانشادی 

و گفتارت به دیگران الهام خواهد بخشید که از قید غل و ها، رفتار اسارت

خوبی  قدر سرور وسیر نگاه داشته است رها شوند. آن زنجیرهایی که آنها را ا

ن را دریاب و ابراز کن و از خود متشعشع ساز و وافر باش. دستان فراوان است. آ

 من را بگیر.

      دیگر را لمس کردیم، هنگامی که ما یکصدای او مانند یک موسیقی بود. 

 باشکوههایی از خلسه و وجد در من سرازیر شدند و من تمامیت این وجود  موج

خود گرفتم. من دیگر در حال  ای از آن هستم را بهکه خود گستره العادهخارقو 



067 

 

بلکه من خود آن نور بودم! من تازه معنی آن  ،ه نبودمده این نور سوسو زننمشاهد

  .مکردمیرا درک  خودت را بشناسگوید: گفته معروف که می

کشمکش مالیمی در خود حس کردم که توجه من را به خود جلب کرد. دوباره 

همان طور که به بدنت و زندگی و شخصیت  که گفت:آن نوای ملودیک را شنیدم 

توانی از دانش و عشقی که در اینجا مقداری که میگردی، به هر ات بازمیزمینی

 ای دست بیاویز. دریافت کرده

احساس کردم که با سرعت به طرف عقب شروع به حرکت کردم، گویی در یک 

از دور شنیدم که گفت:  م صداییشد میشوم. همان طور که دور گرداب کشیده می

و  کن، عشق بورز، بخندبازی  به خاطر داشته باش. همواره در حال نیایش باش.

خوشحالی امری مقدس  زندگی کن، برای سرور و شعف آن. خوشحال باش.

 است.

. من با سرعت از کنار گروهی که ردایی ممن هیچ کنترلی روی حرکتم نداشت

ها را بشناسم. سفید و نورانی به تن داشتند رد شدم و توانستم بعضی از آن چهره

زهایی به من گفتند. ولی من آنچنان سریع آنها به من دست تکان دادند و چی

دوستم بِس که کنم میکه نتوانستم کلمات آنها را بفهمم. تصور  مکردمیحرکت 

توقف کرده و کمی با او گفتگو کنم ولی توان  مخواستمیدرگذشته بود را دیدم و 

ن بعد بودم و ضمیر من را نداشتم. من نزدیک لبۀ خارجی آ کم کردن سرعتم

شناسیم کرد. آنها هنوز با ن را میادراک زمان به طوری که روی زمین آشروع به 

خرین تصویر زدند ولی من دیگر با ارتعاش آنها همگام نبودم و آمی من حرف
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آنها برایم منجمد شده بود مانند وقتی که روی دستگاه ویدیوی خود دکمۀ توقف 

نفر که به نظر  6کنار  دهید. با نزدیک شدن به دنیای فیزیکی، من ازرا فشار می

مشغول کمک به من برای گذر به سطح دنیوی هستند شدم. مگی هنوز  رسیدمی

 ن اوست.یشیر و آخرین چیزی که به یاد دارم چهرهبا من بود 

ولی  دیدممیمن در بدنم بودم و صداها و دنیای اطرافم و صورت شوهرم جان را 

خارج از بدنم بودم همه چیز  قتی کهمن تیره و مبهم بود. در حالی که وفکر 

های مختلف افرادی را  و نشست مکاتبات بسیار روشن و شفاف بود. بعداً من در

دانش، به تلف تجربه آنها مانند توصیف معبدی مخهاقسمتمالقات کردم که 

  قابل تردیدی داشت. تجربه من شباهت غیر
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 ری رُزتجربه تِ

های شدیدی در ناحیه سر و گردن خود دیده و به  در اثر سانحه رانندگی آسیب

 گوید:مدت یک هفته در بیمارستان بستری بود. او می

 مانند یکبه محض تصادف احساس کردم که چیزی که شبیه به یک تونل بود 

نورهایی را ببینم که با  توانستممیدرون خود مکید.  برقی من را به خالءجارو

ل حرکت هستم، که در حا مکردمیمن احساس ند. شدمیسرعت از کنار من رد 

بودم. من از سمت دیگر تونل بیرون آمده و با مکانی  گرچه گویی در یک خالء

ناپذیر بود. من در پیش توصیفروبرو شدم که احساس صحت و آرامش در آن 

زیباترین وجود نورانی بودم. با توجه به سطح فهم و آگاهی من، نور به روی 

یک انسان را گرفت تا من در برابر او و برای ارتباط با او خود شکل و فرم 

تر باشم ولی حقیقت و جوهرۀ او عشق و نور بود. نور فرم یک مرد به راحت

های جوگندمی و بلند را به خود گرفت. ولی آنچه که بیش نسبت مسن با ریش

     و واضح بود این بود که نور به طور نامشروط و شدمیحس  یاز هر چیز دیگر

ای من را دوست دارد. در حضور او بودن چنان احساس در وطن و شائبهبی

من دیدم که  داد که من هرگز آن را تجربه نکرده بودم.منزل بودن را به من می

با نور مرور زندگیم را جوهرۀ حقیقی من نیز همین انرژی عشق است. ولی وقتی 

که در زندگیم خود را از  امبودهدیدم، این ادراک را دریافت کردم که این من 

  ای از اتفاقات و سعادت و بهرۀ عشق محروم کرده بودم زیرا به خاطر پاره

ی که در دوران بزرگ شدنم داشتم، در خود خشم و غضب نگاه داشته یهاتجربه
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بودم. دیدم که چقدر مهم است که به جای انرژی منفی که من با احساسات و 

، از خود احساس عشق صادر مکردمیاز خود منعکس افکارم راجع به زندگی 

 کنم میتوانند به خاطر انرژی که من از خود منعکس کنم. دیدم که دیگران نیز می

بهره برده یا تأثیر منفی دریافت کنند. همچنین من درک کردم که بهشت یک 

بلکه یک فرکانس و ارتعاش  ،مکان نیست که به شما اجازه ورود به آن داده شود

رنگ یابد. بودن در حضور آن نور سفیدروحی است که روح شما به آن دست می

ترین احساسی بود که حتی بتوانم در خیال بود و بهتر از بهترین و عالی بهشت

ن به بعد این شد که بتوانم دوباره تصور کنم. تمام هدف و تالشم از آ خود آن را

ثل بهشت بروم. برای من نم، نه اینکه به مکان خاصی مآن احساس را تجربه ک

من فهمیدم که ما وجود و ضمیر خود  آل همان احساس و تجربه است.مکان ایده

آنچه که برای رسیدن به آن احساس ارتعاش بریم.  را هر جا که برویم با خود می

ر غییر دلسه که من تجربه کردم الزم است، تباالتر، عشق، آرامش، سرور و خ

خواهیم و میعشقی شویم که ماست. باید خود حقیقتاً همان  ضمیر و درون

آرزوی آن را داریم. من از نور خواهش کردم که اجازه بدهد تا من بازگشته و 

دقیقاً همین کار را انجام داده و خود را تغییر دهم. زیرا فهمیدم که ضمیر من در 

هماهنگ و منطبق نبود.  مکرد میآن زمان با احساس عشق نامشروطی که تجربه 

این فرکانس و ارتعاش را که به طور  توانمنمیدانستم که به خاطر همین هم می

موقت اجازۀ احساس آن به من داده شده است نگاه دارم و این امر از روی تنبیه 

ای ارتعاش خود را یا قضاوت در مورد من نبود. من دانستم که باید به گونه
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شق و محبت درونیم بیافزایم تا بتوانم این عشق را به طور افزایش دهم و بر ع

دائمی و برای ابد تجربه و حس کنم. توضیح این مفاهیم سخت است زیرا آنها 

کالمی به من الهام شدند ولی به هیچ وجه این هم و درکی بودند که از طریقی غیرف

دند. نور حقایق به منظور تنبیه یا با قصد ایجاد رعب و ترس به من عرضه نش

ۀ مطلق ارتعاش او بود رعشق که جوه ،توانست از خودپیش روی من تنها می

ممکن بود زیرا این چیزها با ارتعاش و برای او تنبیه و ایجاد ترس غیرصادر کند 

 ورند. آ میاد هستند و آن را پایین در تضعشق حقیقی و خالص 

ی و همه چیز چطور هستده شد، بیشتر فهمیدم که جهان با بصیرتی که به من دا

 بلکه به خاطر عشق. ،که بهتر بشوم، نه از روی ترس مخواستمیو  کندمیکار 

این مفاهیم در آن سو به طور کامل برایم واضح و جا افتاده بودند. چند روز بعد 

با خاطرۀ آن تجربه در بیمارستان به هوش آمدم. احساسی که داشتم این بود که 

اهمیت هستند. بسیار بی دیدممیچیزهای فیزیکی و آنچه دور و اطراف خود 

یک دانه ماسه در ساحلی پهناور زندگی فیزیکی که به آن بازگشته بودم را مانند 

، چیزی که بخش بسیار بسیار کوچکی از حقیقتی باالتر است. چیزهایی دیدممی

ند اکنون وقتی که به تصویر کردمیکه قبالً توجه و انرژی من را به خود جلب 

نمودند. تمام خواست و آرزوی برایم بسیار کوچک میم کردمیکلی جهان فکر 

دانستم که برای ردم ولی میجایی که از آن آمده بودم بازگمن این بود که به 

  خود را تغییر دهم. بایست مین تحقق آ
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و این من را خیلی  کردمیی من و تجربه من را باور نهاحرفمتأسفانه هیچ کس 

عصبانی و آزرده کرد. هیچ چیز در من عوض نشده بود. هنوز هم به راحتی از 

ام به صرف اینکه من تجربه نزدیک به مرگ داشته رفتم و فهمیدم کهکوره در می

   ام که چه تغییراتی باید در خود به وجود بیاورم، به این معنی نیست و فهمیده

     که این تغییرات به طور خودکار اتفاق خواهند افتاد. احساس تنهایی و گیجی 

پیدا کنم. ولی با این حال بسیار مصمم بودم که راهی برای تغییر خود م کردمی

ام را پیش خود نگاه دارم و روی تغییر خودم تمرکز کنم. تصمیم گرفتم که تجربه

سال کار مداوم بر روی خودم الزم بود تا بتوانم راهی برای  26واقعاً برای من 

ها و خروج از این روحیه پیدا کنم. پیشرفت من بسیار کند بود زیرا در من خشم

رسید هیچ مقداری از عزم و اراده به نظر نمیداشتند که جراحات عمیقی وجود 

  برای از بین بردن آنها کافی باشد.

و خاطرات را بایگانی و  کندمیبا مطالعه بیشتر روی اینکه مغز انسان چطور کار 

به تدریج  ،های جسمیناخودآگاه ما، و انرژیو قدرت ضمیر  کندمیارزیابی 

های جدید علمی هم به من برای تئوری. خوشبختانه شدمیمعما برایم بیشتر حل 

تجربه نزدیک به مرگ من عامل و بذری شد که  فهم بیشتر و تغییرم کمک کردند.

سال سعی و خطا  14من را باالخره به انسانی کامالً متفاوت تبدیل کرد. برای من 

و مطالعۀ علمی نیاز بود تا باالخره این توانایی را به دست بیاورم که در مورد 

این حال،  .کنندمیاحساس عشق کنم، صرف نظر از اینکه که هستند و چه همه 

به بقیه کمک کنم که در زندگی خود  توانممیتوان و قدرتی به من داده که اکنون 
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ها  اینکه در مقابل عدم صداقتات مثبت به وجود بیاورند. به جای و در دنیا تغییر

تنفر کنم، اکنون این توانایی را  شنوم احساس خشم وو انحرافاتی که در اخبار می

دارم که احساس گرمی عشق و انرژی آن را از خود به سمت آن شرایط 

افتد ولی باالخره اتفاق نامطلوب متمرکز نمایم. همیشه این امر بالفاصله اتفاق نمی

اکنون تمام هدف من این شده که هیچگاه هیچ احساسی جز عشق  افتد.می

 . نامشروط به خود راه ندهم

هنوز هم مقداری کار نیمه تمام در من هست تا بتوانم فرکانس روحی خود را به 

طور دائمی و کامل به سمت گرمای عشقی که آن را بسیاری از اوقات در قلب 

دانم که باالخره به آنجا خواهم رسید. حال متمرکز کنم ولی میکنم میخود حس 

که با سرعت بیشتری بتوانم این گرمای عشق را در قلب  کنم میمن روی این کار 

هایی خود ایجاد کنم و زمان بیشتری در آن احساس بمانم و کمتر به سوی انرژی

این تأثیری بود که تجربه  جذب شوم. کنندمیکه زندگی روزمره ما را سخت 

 مالقات من با نور بر روی من گذاشت. همچنین من دیگر به آنچه مردم درباره

 های مذهبی دهم. گاهی من از برخی مسیحیگویند اهمیتی نمیتجربه من می

اینکه من توسط نور مورد  کنندمیکه فکر  کنممیهایی پر از کینه دریافت نامه

ام نشان این است که در واقع دیدار من با شیطان بوده است. قضاوت قرار نگرفته

شیطان توانسته باعث این همه  بگویم این است که اگر توانممیتنها چیزی که 

    تغییرات مثبت در من شود، آفرین بر شیطان. آنانی که به من نزدیک هستند 
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چطور در جهت بهتر بودن تغییر یافته است و احساسی که دانند که زندگی من می

 گیرند چقدر با گذشته فرق دارد.امروزه افرادی که دور و بر من هستند می
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 نایتینگلتجربه جولیت 

های شدیدی جولیت نایتینگل که اهل انگلستان بود و از اوان کودکی از مریضی

برد، در طول زندگی خود چندین بار تجربه نزدیک به مرگ داشت. او در  رنج می

تجربه خود را داشت. این  ترینعمیقمیالدی در حالت کما،  74اواسط دهۀ 

رچه او در چند سال اول به تجربه تأثیر عمیقی در زندگی جولیت گذاشت، گ

خاطر قضاوت منفی و برخورد پر از تردید اطرافیان صحبت زیادی در مورد 

تجربه خود نکرده بود بعدها به تدریج با پذیراتر شدن اذهان عمومی، جولیت 

 گوید:های بیشتری در میان گذاشت. وی میتجربه خود را با گروه

و صحبت دانستند میم زیاد درباره آن نهنگامی که این اتفاق برای من افتاد، مرد

   گویی متهم کردن راجع به آن بسیار سخت بود زیرا من را به توهم یا هضیان

 ند. خوشبختانه این جو امروزه بسیار تغییر یافته است و مردم در این کردمی

 ها فکر بازتری دارند. زمینه

. من بیشتر اوقات در مکردمیدر آن زمان من با سرطان روده دست و پنجه نرم 

ر کوتاه بنشینم. کار من دبرای مدتی  توانستممیرختخواب بودم و فقط گاه گاهی 

چه م و تفکر راجع به حکمت همه چیز بود، گرکردن اطرافآن حال همیشه نظاره 

م، به تدریج دنیای جامد شدمیم منفصل و جداتر به تدریج از محیط زندگی اطراف

   گشتند. دیگر می ترنیز شفاف هارنگتر شده و دینامیکتر و دور و برم سیال

ای را بخوانم زیرا با ادراک تغییر یافتۀ من، دیگر کلمات نوشته نوشته توانستممین

شده برایم معنی نداشتند. مانند اینکه سعی در خواندن یک زبان دیگر که آن را 
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    بعدی خارج دراک من از قالب محدودیت دنیای سه کنم. ضمیر و ا دانمنمی

 .کرد میو چیزهای دیگری را درک  شدمی

. نامممیمن در فضایی بودم که آن را فضای بین مرگ و زندگی یا فضای انتقال 

در این حال همه چیز حالتی تغییر یافته داشت و ضمیر من به تدریج در حال 

و توجه و آگاهی من به سمت دنیای دیگر گذر از این دنیا به اقلیم دیگر بود 

یافت. گرچه هنوز زنده بودم و در دنیای فیزیکی قرار داشتم، مرتباً افزایش می

توانست ابعاد دیگر را نیز حس کند. بعداً فهمیدم که بسیاری از ضمیر من می

  میرند حالتی مشابه را تجربه داشته و به تدریج می یکسانی که مریضی شدید

 اند.، در حالی که دیگران ممکن است فکر کنند که آنها دچار توهم شدهکنندمی

 فوریه 2یقی فرو رفته و در تاریخ دسامبر به کمای عم 21باالخره من در تاریخ 

هفته در  6هفته بعد، مرگ من توسط پزشکان اعالم شد. در این  6یعنی حدود 

آنها من بدون جان و  حرکت من نگاه کرده و به نظرحالی که دیگران به بدن بی

فاقد زندگی بودم، خود من تجربه کامالً متفاوتی داشتم. من کامالً آگاه و هوشیار 

میرد و همیشه بودم. حقیقت این است که ضمیر ما هیچگاه به خواب نرفته و نمی

 هشیار است و ما همواره در سطحی از ادراک آگاه و فعال هستیم.

خودم را از سطح دنیای فیزیکی به جهان انتقال  توانممیبهترین طوری که 

ماورای آن توصیف کنم مانند رفتن از یک اتاق به اتاق دیگر است. در طول این 

دهید. تجربه و دید و احساسات انتقال شما ادراک و ماهیت خود را از دست نمی

که بودید هستید. انتقال من برخالف بعضی که  ییابند ولی شما همانشما تغییر می
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میرند، تدریجی بود. من متوجه شدم که یا چیز دیگر ناگهان میثر تصادف در ا

ای داشت و کنندهاست و همه چیز زیبایی خیره دربرگرفتهوجودی نورانی من را 

درخشان و پر طراوت بود، پر از زندگی. بله همه چیز پر از زندگی و حیات بود 

آن را ادراک کند. من  تواندنمیولی به طوری که هرگز کسی در دنیای فیزیکی 

به طور حقیقی و کامل در عشق نامشروط الهی غرق شده بودم. به خاطر همین 

که با همه  مکردمیای احساس ترس و تنهایی در من نبود. من احساس هم ذره

 اند.و جدایی و مرزها از بین رفته امشدهچیز یکی 

زندگیم بود که تمام ریز و درشتی مرور آورم مییکی از اولین چیزهایی که به یاد 

که در دنیا تجربه کرده و انجام داده بودم را در خود داشت. آن مانند دیدن یک 

دادند. فکر کنم بیشتر فیلم در سینما بود ولی در آن تمام اتفاقات همزمان رخ می

     اند اعتراف کنند که مرور زندگی کسانی که تجربه نزدیک به مرگ داشته

که  هرچهن قسمت است. دیدن تمام افکار، اعمال، احساسات، کلمات و ی ترسخت

باشد. ولی حقیقت این است آور شکنجهبسیار  تواندمیاز شما صادر شده است 

که هیچ کس من را در طول مرور زندگیم مورد قضاوت قرار نداد. برعکس، من 

. من فهمیدم که ما خود امشده دربرگرفتهکه کامالً در عشق الهی  مکردمیحس 

قاضی خود خواهیم بود، نه خدایی که خشمگینانه روی تختی نشسته و منتظر 

که منتقدترین فرد در مورد من خود من آمد میقضاوت و تنبیه ما باشد. به نظر 

بودم. ولی نه آن منیت من، بلکه خود روحانی من که از منیت من و احساسات 
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خود را آن شخصیت دنیایی و زمینی  مربوط به آن منفصل بود و دیگر

 پنداشت.نمی

گرچه دیگر در دنیای فیزیکی نبودم، هنوز هم فرم و بدنی روحانی داشتم. بهترین 

آن را شرح دهم این است که من مانند یک حباب شناور بودم  توانممیطوری که 

داخل بدن روحانی من م کردمی. احساس مکردمیو بدون هیچ تالشی حرکت 

   نوعی نسیم خنک و دلپذیر از درون من  مکردمیخالی است، حتی احساس 

گذرد. دیگر احساس گرسنگی، تشنگی، خستگی و درد هیچ معنایی نداشت. می

من یک ضمیر خالص و ابدی بودم که در نور تجلی یافته و نظاره گری بودم که 

بردم. احساس اعتماد و آرامش یاز زیبایی و شکوه اطرافم در بهت به سر م

بود. ضمناً من که در دنیا کامالً کور بودم در آنجا  باشکوهعمیقی که داشتم بسیار 

 هیچ مشکل بینایی نداشتم.

ام احساس کردم که به همراه یک راهنما به یک تور رفته و ای از تجربهدر نقطه

دلپذیر و برخی جاها و سطوح مختلفی را سیاحت کردم. بعضی از آنها بسیار 

فی در اطراف من قرار دردآور بودند. مانند این بود که تصاویر جاهای مختل

م. یکی از شدمیوارد آن فضا م کردمیگاه روی یکی از آنها تمرکز داشتند و هر

ها مربوط به فضایی بود که شاید بعضی آن را جهنم بنامند. در آنجا آن صحنه

ند بدون کرد میهایی با رنگ خاکستری که صورتی نداشتند در حالی که ناله  روح

ند. واضح بود که آنها در درد و کردمیروح حرکت هدف در فضایی مرده و بی

که اشتباهات  دیدممیبرند. من آنها را ارواحی معیوب  اضطراب بسیاری به سر می



074 

 

احساس غالب در من اند. های بزرگی در طول زندگی خود مرتکب شده و ظلم

به درد  توانستممیم کردمیبرای آنها احساس شفقت و دلسوزی بود و آرزو 

شان نجات دهم. ولی به من هولناک آنها التیام بخشیده و آنها را از بدبختی

نها نیز طور موقت آنجا هستند و در نهایت آاطمینان داده شد که این ارواح به 

دون خواهند گشت. به من گفته شد که تمامی ارواح، ب شفا یافته و به سوی نور باز

 خواهند گشت.استثناء در نهایت به نور باز

صحنه دیگری تغییر یافت که در آن من بعضی از افرادی که هنوز این صحنه به 

را دیدم ولی از دید زمان آینده )گرچه در  شناختم میدر دنیا بودند و من آنها را 

افتد( آنها افرادی بودند که اتفاق می ،سرای دیگر همه چیز حتی آینده نیز در حال

ودند و دیدم زان من را مورد آزار و اذیت زیادی قرار داده بیبه نوعی من یا عز

ن تصمیمات خود متحمل رنج و درد زیادی خواهند شد. م که آنها نیز در نتیجۀ

. ولی با این حال مکردمیدر مورد آنها و عاقبتشان احساس اندوه و شفقتی عمیق 

اجتناب است. من هرگز نسبت به آنها  غیرقابلکه این درد آنها  فهمیدممی

ببینم که آنها نیز شفا یافته و  مخواستمیاحساس خشم و غضبی نکردم و تنها 

ر از مشاهده کردم. این جهان پاز آب را ر . سپس جهانی پکنندمیق را درک عش

زیبایی و سرشار از حیات بود. ناگهان من خود را در اعماق این آب یافتم بدون 

 و  مکردمیاینکه نگران تنفس کردن باشم. من بدون هیچ تالشی در آن حرکت 

با هر چیزی که آنجا بود ممزوج شوم. این احساس مشابه احساسی  توانستممی

  توانستممیکردن بدنم و حرکت در فضا داشتم. در آنجا بود که در هنگام ترک 
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گذشتند م با موجودات نورانی که مانند شهاب از کنارم میهخواهر چقدر که می

گذاشتم منطبق    ارتباط برقرار کنم. من بالفاصله با هر محیطی که به آن پا می

. شدمیم و آن چیز بالفاصله برایم متجلی م. کافی بود که به چیزی فکر کنشدمی

م. چه احساس شدمیبالفاصله به آن مکان منتقل  مکردمییا اگر به مکانی فکر 

باشم و  خواهممیآزادی و قدرتی بود. اینکه بتوانم تنها با اراده کردن هر جا 

 خلق کنم. خواهممیرا  هرچه

بازگشته و با او تکلم نمودم. نور بعد از این سیاحت، دوباره به نزد وجود نورانی 

ای از اتفاقات که دیگران را در به وجود آوردن پاره ،از من خواست که به نوعی

من؟  ،د داد شرکت کرده و کمک کنم. پیش خود فکر کردمنتحت تأثیر قرار خواه

من ناچیز؟ این مسئولیتی خطیر است و من از قبول آن بسیار مفتخرم ولی اگر در 

ورم چه؟ ولی به من اطمینان داده شد که همه چیز همان طور که آن شکست بخ

 اینکته کنممی، حتی اگر نتوانم مأموریتم را تمام کنم. فکر باید باشد خواهد بود

نور در خلقت شریک هستیم و ما خود گرفتم این بود که ما به همراه که یاد 

ما چه انجام دهیم همه  ای از نوریم و صرف نظر از اینکه چه اتفاقی بیافتد وپاره

ه مراقب امور تا به انجام رسیدن چیز همواره تحت کنترل سرچشمه و نور است ک

ای از نها خواهد بود. فهمیدن این امر چقدر خوشایند بود که ما خود هم پارهآ

 خلقتیم و هم خود در آن شریک هستیم.

باشم به من  تنها فکر اینکه از من خواسته شده بود که در خلقت با نور شریک

داد. ولی این احساس احساس اهمیت و ارزشی واال در تصویر بزرگ هستی می
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اصالً با منیت و از دید تکبر نبود. من عمیقاً احساس افتخاری آمیخته با تواضع و 

. تنها فکر و مکردمیحس مسئولیتی سنگین در برابر تمامی افکار و اعمالم 

ست است انجام دهم. مهم بود که من خواسته من این بود که آنچه را که در

همواره پر از عشق و عطوفت باشم و به کسی ضربه نزنم. در آن لحظه فهمیدم که 

چطور هر یک از ما با تمامی حیات و جهان هستی پیوند داریم. من احساس 

. تنها عشق بود امبودهو هیچگاه جدا و منفصل ن امشدهکردم که با همه چیز یکی 

نبوده و نخواهم  اشت، برای همیشه و ابدیت. من هیچگاه تنهاو ترسی وجود ند

ممکن نیست چون همه جا پر از حیات و عشق است که ما بود زیرا تنهایی 

 متصل به آن و در آن هستیم.

و  ارتباط من با نور و تمامی کسانی که در آن سو مالقات کردم از طریق فکر

و تظاهری وجود  و پنهان کاری همواره پر از عشق و عطوفت بود. در آنجا دروغ

ای به کس دیگر آسیب  ذره خواست میبه آن نبود زیرا کسی ن نداشت و نیازی هم

نداشت. شما در آنجا یک روح  وارد کند، چرا که احساس کمبود و فقدانی وجود

توانید آناً خلق کنید و تمام را که بخواهید می آنچه هر، فاقد منیت، و هستید

 برآورده است.نیازهای شما 

در آن هنگام حال و هوای فضای آنجا تغییر کرد و من حس کردم که اتفاق مهمی 

در شرف رخ دادن است. به من گفته شد که باید به دنیای بیگانۀ فیزیکی بازگردم 

نیاز است. باید بازگردم و آنچه را که زیرا برای امر بسیار مهمی آنجا به وجودم 

ام برای بقیه بازگو کنم و روزی باالخره خواهم توانست که به خانه و  اینجا دیده
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به تمام آنچه  توانم میوطنم در دنیای ماوراء بازگردم. به من اطمینان داده شد که 

ام نه تنها در مورد خودم، بلکه در مورد العاده دیدهو فوق باشکوهدر این سرای 

گردم در مید که دنیایی که به آن بازگفته ش تمامی حیات باور داشته باشم. به من

حقیقت یک توهم است و نباید هویت خود را به آن متصل کرده یا درگیر آن 

 و باید در آن باشم ولی نه از آن.کنم میباشم زیرا تنها از آن گذر 

. امکردهاگر بگویم که قلبم از شنیدن این حرف که باید بازگردم فرو افتاد اغراق ن

. تنها مکردمیبود که من در تجربه خود احساس سرخوردگی  این اولین باری

تصور اینکه باید این مکان متعالی که در آن با نور به طور پیوسته در ارتباط 

آن را شرح  توانمنمیهستم را ترک کنم روح و قلب من را طوری له کرد که 

که در آن  بر جهانیگردم در برامیستم که چقدر دنیایی که به آن بازداندهم. می

است. ولی باز به من اطمینان داده شد که موجودات  یهمی و بدلهستم تاریک، تو

نورانی در تمام اوقات با من خواهند بود و من را هیچگاه تنها نخواهند گذاشت. 

دانستم که باید احساس من احساس ترس نبوده، بلکه احساس حزن بود ولی می

ن با تأمل این مسئولیت را برای بازگشت به اراده الهی عمل کنم. در حالی که م

پیش روی من پدیدار شد و ، زیباترین وجودی که دیده بودم در مکردمیقبول 

شق را به درون من جاری کرد. به من گفته شد که او همیشه با من سیلی از ع

 خواهد بود و این هدیه من به خاطر بازگشتم بود.

مده بودم بازگشتم. همان راهی که آسمت عقب کردم و از من شروع به حرکت به 

این بار نیز انتقال من تدریجی بود. اکنون دیگر آگاهی و ادراک من بیشتر درباره 
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آن به انواع و اقسام  های ویژۀ بدنم و محیط بیمارستان بود که در بخش مراقبت

من با این دنیا و محیط آن  ،ها وصل شده بودم ولی هنوز از دید ماوراییدستگاه

. وقتی که کامالً به هوش آمدم مانند کودکی مکردمی بیگانگی و انفصالاحساس 

بودم که تازه متولد شده است، همه چیز برایم نو و غریب بود. مانند اینکه از 

. به ام آمدهتر است به محیطی تیره و تار سیار زیباتر و روشنسیاره دیگری که ب

روح بود و احساس ده بودم اینجا همه چیز مرده و بیاز آن آمنسبت جایی که 

انرژی و حیاتی که در سرای دیگر در من بود را اینجا نداشتم. ولی من مصمم 

 بودم که اراده نور را برآورده سازم. و به من در مقابل، قول خاصی داده شده بود.

که با  مکرد می در بیمارستان هنوز هم حضور موجودات نورانی را در کنارم حس

ببینم و  توانستممیمن ارتباط داشتند. همچنین موجوداتی بودند که تنها من 

ادراک کنم. باالخره بعد از چند روز دیگر موجودات نورانی از دید دنیایی و فانی 

ام. من دوباره  من ناپدید شدند و آن موقع بود که فهمیدم که کامالً به دنیا بازگشته

م که هیچگاه تکردم ولی ترسی در من نبود و اطمینان داششکستگی احساس دل

گرفتم این بود که  از چیزهایی که از تجربه خود یاد شوم. یکیتنها گذاشته نمی

گیریم و جزو حالت واقعی و ترس، چیزی است که ما به اشتباه آن را یاد می

نیرویی همیشه نافذ و مسلط است، صرف نظر از  ،طبیعی روح ما نیست و عشق

اینکه دنیای دوگانگی و توهم ما چگونه به نظر برسد. این دنیا یک توهم جمعی 

 ای را برای رشد و ارتقایتا زمینهاست که توسط ضمیر همه ما ساخته شده است 

 روح ما ایجا کند. دیدار جهان دیگر فرصتی بود که این حقیقت را با قطعیت و به
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طور وضوح ببینم که هر چیزی دقیقاً همان طور که باید در مسیر تکامل است و 

غایت سرنوشت همه موجودات بازگشت به سرچشمه است، به نور، به عشق 

  خالص.
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 تجربه ساندرا راجرز

با شلیک گلوله به قلب خود دست به خودکشی زد. ساندرا در  6971در سال 

ا دارو خودکشی کند که موفق نشده بود. شب قبل از آن نیز سعی کرده بود ب

   دریافت که اما یابد، با خودکشی همه چیز پایان می کردمیساندرا که تصور 

از      سال بعد  20یعنی  2444آوریل سال  27نیست. ساندرا در گونه  این

اش درگذشت. وی آنچه در اثر خودکشی بر او گذشت را در کتاب کشیخود

 :کندمیگونه بازگو  این ر(یی از نوهادرس)

روی نوری بسیار درخشنده و پر از عشق و گرمی رسیدم. در آنجا من به پیشِ 

زندگی من و تمام آنچه من را تا آستانه خودکشی آورده بود برایم به نمایش 

درآمد. در این بازبینی زندگی، نه تنها احساسات خود، بلکه احساسات تمام 

و  مکرد میشان اثری گذاشته بودم را حس زندگیافرادی را که به نوعی روی 

م. من دوباره تمام دردها و کرد میهای رفتار آنان را نیز درک  تمام انگیزه

های های اشتباه، حاملگی های خودم را در چند سال اخیر دیدم، رابطهیناامید

ها و چندین تالش ناموفق برای ها، شکستم در ازدواجناخواسته و سقط جنین

ساله بودم، سه بار ازدواج کرده و  26خودکشی. دیدم که هنگامی که یک زن 

بار در بیمارستان  1روی در مصرف داروها طالق گرفته بودم و به خاطر زیاده

بستری شده بودم. دیدم که چگونه از وجود خودم و زندگیم متنفر بودم و 

چنین اتفاقاتی را اجازه  تواندمیبفهمم چگونه یک خدای مهربان  توانستمنمی

 بدهد.
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نور که به همراه من ناظر مرور زندگی من بود، نه تنها هیچ قضاوتی در مورد من 

 کرد میهای من را حس  ، بلکه به همراه من تمام دردها و حزنکردمیو اعمالم ن

      داشت. عشقی که از سوی او حس و من را عمیقاً درک کرده و دوست می

ک کنم. هیچ وقت آنجا را تر مخواستمیچنان سرشار و عمیق بود که ن مکردمی

    دانش و حکمتی دریافت م کردمیکه اراده  هرچهدر آن حال، من در مورد 

ام در . من توسط فرشته راهنمایم به سوی نور هدایت شدم و من و فرشتهمکردمی

که در  هرچهنور غرق و ممزوج شدیم. هنگامی که در نور بودم درک کردم که 

 جهان هستی وجود دارد نشأت گرفته از نور است، که همان ماهیت خداست.

به من این انتخاب داده شد که در نور باقی بمانم به شرط اینکه بعداً دوباره به 

خودکشی رسانده بود ه سر حد دنیای فیزیکی بازگشته و تمامی آنچه که من را ب

م یا اینکه به زمین و زندگی خود ری آن را فراگیهادرسوباره تجربه کنم تا را د

بازگردم. به من گفته شد که اگر بازگردم، باالخره خانواده و محبتی که تشنۀ آن 

هستم را خواهم داشت. همچنین به من گفته شد که از حکمت و دانشی که 

تنها بخشی که برای ادامه زندگیم و کمک به بیداری دیگران نیاز ، امکردهدریافت 

 دارم را خواهم توانست با خود به دنیا بازگردانم.

 ها داده شد:در نور به من این حکمت

همه چیز است. خدا سرچشمه عشق کامل و زندگی و  خدا عشق و نور و انرژیِ

 حیات است.
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و همه ما را کامالً درک  داندمیم را کنیمییا فکر  دهیممیکه ما انجام  هرچهخدا 

 م عمیقاً دوست دارد.کنیمیو صرف نظر از آنچه  کندمی

بخشد و انتظار دارد که ما نیز متقابالً به دیگران مهر خدا ما را دوست دارد و می

 بورزیم و آنها را ببخشیم. 

 .کندمیم را حس کنیمیم یا به دیگران وارد کنیمیخدا هر دردی که ما حس 

ای از خداست و خدا درون همه ماست و بنابراین روح ما جاویدان روح ما پاره

 و ابدیست.

 همان گونه که کوچکترین اتم در بدنمان جزئی از ماست، ما جزئی از خداییم.

گردد. همه ما با خدا ای است که در آن همه چیز با هم یکی مینور سرچشمه

مخلوقی وارد کنیم، در حقیقت به همه  یکی هستیم و اگر کوچکترین آسیبی به

 ایم.آسیب زده

ورزد. او به ما آزادی انتخاب و عشق می کندمی، او تنها محبت کندنمیخدا تنبیه 

یجه و بازتابی داده که با آن رشد و خوشحالی را بیابیم. ولی هر عمل و فکر نت

کنیم، با نتیجه طبیعی ذیر است. اگر ما تاریکی و شر را انتخاب ناپ دارد که اجتناب

که درد و مهنت است روبرو خواهیم شد، که ممکن است آن را به اشتباه،  ،آن

 تنبیه و عذابی از سوی خدا تصور کنیم.

       خدا از طرق بسیار مختلفی حقیقت و آگاهی را به کسانی که به دنبال آن 

 فرستد.گردند میمی

 خدا همیشه در همه جاست.
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 رونی خود گوش فرا ده، که آن ندای خداست.به آن ندای کوچک د

 تنها چیزی که برای همیشه پایدار است عشق است.

تر از آن است که به طور کامل در دنیای فیزیکی یخدا همان عشق است، و عال

 تجربه و فهمیده شود.

اینکه به  گرفتن یادتوانیم بهشت را با بهشت خدا برای ما عشق است. ما می

 یم خلق کنیم.یکدیگر مهر بورز

زندگی پر از درس برای یادگیری عشق ورزیدن است. وقتی که عشق ورزیدن را 

 فرا گرفتیم، برای همیشه منزل خواهیم بود.

نچه را که واقعاً دوست داری انجام بده وفور داشته باشی، آ یاینکه در زندگبرای 

 دهی واقعاً دوست داشته باش.و آنچه را که انجام می

 .شودمیبه عشق ختم  هاراهدر جستجوی حقیقت و خرد، تمام 

 .کندمیخدا نتیجۀ گناهان انسان را به فرصتی برای یادگیری مهر ورزیدن تبدیل 

 م.کنیمیم، عشق ایجاد کنی میوقتی برای خدا کار 

هر عملی که از روی عشق انجام شود، نتیجه آن سرور و لذت است و بزرگترین 

 ورزیدن است.سرور، مهر 

بخشیدن، تمرین مهر ورزیدن در شرایطی دشوار است و نزدیکترین چیز به تجربۀ 

 ماهیت خدا در این دنیای فیزیکی است.

ذات  هاانسانم هستیم، همه ما. اگر کنیمیما بسیار مهمتر و بزرگتر از آنی که فکر 

 .، روی زمین صلح کامل برقرار بوددانستندمیو ماهیت حقیقی خود را 
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دهی، در حقیقت در حق خدا و در حق خود که در حق دیگران انجام می هرچه

 دهی.انجام می

قدر از رشد معنوی به دست آوریم که خواهان پذیرش آن توانیم آن ما تنها می

 هستیم.

شحالی بیابی، به آنانی که در درد و رنج هستند کمک کن. یک خو خواهیمیاگر 

و راه  شودمیمهر ورزیدن حتی کوچک، مانند یک موج تا ابد در جهان منتشر 

 اهد کرد.وخود را برای بازگشت به تو پیدا خ

آن صفاتی را که از آن در دیگران بیزاری داری، انعکاسی از صفات معیوب خود 

 توست.

 ای متفاوت بیان ، گرچه هر مذهب و تعلیمی آن را به گونهخدا تنها یکی است

است که  ییهادرسپرستد. تفاوت بین مذاهب به خاطر تفاوت در و می کندمی

بگیرند و فهم آنان است. تمام جهان هستی معبد خداست و باید یاد  هاانسان

نظر ست. آنهایی که از ها اانسانخدای انتقامجو و خشمگین خدای ساخته ذهن 

 بینند. ترند حقیقت را در تمامی ادیان میمعنوی پیشرفته

شیاطین ساختۀ ذهن ما هستند و تنها وجود دارند زیرا ما با افکاری تاریک که از 

 م.کنیمیآنها را خلق  شودمیترس ناشی 
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 گوید:می وی در مورد مذهب

خدا منصف نیست زیرا مسیح گفته است: من راه و حقیقت م کردمیمن قبالً فکر 

 و زندگی هستم. راه به پدرِ بهشتی همه ما ـ خدا، از طریق من است. 

 انه نیست زیرا همه امکان یا عالقۀکه این منصفم کردمیمن پیش خود فکر 

گرایش به مسیحیت را ندارند یا در معرض تعلیمات آن قرار نگرفته و با آن آشنا 

، پرسیدم آیا پیروان سایر نامم میام از نور، که اکنون او را مسیح ند. در تجربهنیست

مذاهب به بهشت خواهند رفت؟ به من نشان داده شد که اینکه نام چه گروه یا 

ت این اهمیت است. تنها چیزی که مهم اسمذهبی را به خود نسبت دهی کامالً بی

با دیگران و مهر ورزیدن به آنان به خدا عشق  است که چقدر با نحوۀ رفتارمان

 آیدمی اد که آنچه که پس از مرگ به حسابایم. نور به من نشان دورزیده

م، بلکه عشقی است که در کنیمیگوییم و ادعا چیزهایی نیستند که به ظاهر می

 قلب ما نسبت به خدا و یکدیگر وجود دارد.
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 فاطمه. ستجربه 

تجربه مرگ و خروج روح از بدن را تجربه کردم ولی برای هر  6176من سال 

به یقین بگویم که  توانممیکه تعریف کردم باور نکرد. تا آنجایی که مطالعه کردم 

جربه نزدیک به مرگ داشتم ولی بعد از آن به دفعات، تجربه خروج از بدن من ت

که در  ای تجربهبعدیِ خروج از بدنم هیچ کدام مانند آن  یهاتجربهام. اما  داشته

ام نبوده و آن احساس آرامش عمیق و عشق عظیمی  ام داشتهتجربه مرگ تقریبی

به محیط  آن تجربه نسبت ی که دراهرا که دریافت کردم و آن آگاهی و احاط

 یهاتجربه بعدی من نبود و تکرار نشد. در یهاتجربهپیرامونم داشتم اصالً در 
ام، نه بعدی که صرفاً پرواز روح بوده، من فقط حس کنجکاوی و سبکی داشته

 بیشتر. اما ماجرای تجربه نزدیک به مرگ من از این قرار است:

زیادی در سرم داشتم طوری که به حالت سجده من دقیقاً قبل از این اتفاق درد 

چرا ولی  دانمنمیریختم. سر بر زمین گذاشته بودم و از شدت درد اشک می

دقیقۀ شب بود و من دوباره سرم را 64:2ساعت را نگاه کردم و ساعت روی 

روی زمین گذاشتم. وقتی به خودم واقف شدم دیدم که به حالت معلق بین زمین 

ای از فضای خانه که پنجرۀ رو به بیرون داشت، قرار نقطه و آسمان درست در

دارم. اول تعجب کردم که من چرا معلقم! بعد متوجه شدم که هیچ دردی ندارم. 

برگشتم و بدنم را دیدم که مثل یک لباس کهنه به همان حالت سجده قرار داشت. 

حضور دو و هنوز حیران بودم که ناگهان متوجه  امشدهفهمیدم از جسمم خارج 
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فرشته بسیار زیبا شدم. آنها به حریم منزل وارد نشدند و من در یک لحظه خودم 

 را بیرون از پنجره دیدم.

آب و چند تکه ظرفی که بیرون ن امروز هم فضای تاریک حیاط، شیر تا همی

ها با خودم گفتم: چه      گذاشته بودم خوب یادم هست. به محض دیدن فرشته

اند. لبخند شادی زدند و من ه شدم برای همراهی من آمده. انگار متوجباشکوه

ند مرا ببرند همراه خواستمیسرخوش از این حالتِ رهایی که داشتم با آنها که 

یشان را زیر بغل من گرفتند و با شادی وصف هادستشدم. یادم هست که 

گفتند بدون اینکه دهانی باز بشود یا ناپذیری اوج گرفتیم. آنها با من سخن می

رفتم، به بیشتر باال می هرچهصدایی باشد، مثل انتقال افکار با ذهن بود. من 

و  ام آمدهبردم و اینکه چرا به دنیا آگاهی بیشتری از دنیای پیرامونم پی می

ام در دنیا چه بوده و حاال من باید بروم. در آن حالت تمام مأموریت و وظیفه

ایی که داشتم از بین رفته بودند. تضادهای بین خودم و هستی، بین خودم تضاده

و با خالقم و بین خودم و رفتارهایی که مردم با من داشتند. متوجه شدم همه چیز 

همه چیز درست سر جای  زندگیمبود و در سرتاسر باید دقیقاً همین گونه می

 خودش بوده است.

ها و صداهایی  . زمزمهگرفتممیبیشتر اوج  همراه با آن دو فرشتۀ زیبا هر لحظه

انداز بود. و من و مناجات در فضایی الیتناهی طنینشنیدم که مانند نجوا می

ام و وقت رفتن است. به سمت یک ستاره رفتیم که نوری متوجه شدم که مرده

. برعکس بسیار پر جذبه و سرشار از کردمیشدید داشت، نوری که اصالً اذیتم ن
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. امکردهعجیب بود که حتی در آغوش مادر هم آن عشق عمیق را تجربه نعشقی 

 .ام کردهاصالً چنین احساسی را نه قبالً و نه تا به امروز تجربه ن

آن دو فرشته از یک جایی من را در آغوش آن ستاره رها کردند و خودشان 

وش گر بودند. و من در درون آغعقب ایستادند و بسیار شاد و خوشحال نظاره

بخش و سرخوشی و لذتی بزرگ که ۀ نورانی، عشقی عظیم، بسیار شادیآن ستار

توصیف کرد را تجربه کردم. بعد انگار به طریقی به من گفتند: باید  شودمیاصالً ن

پاتی ذهنی گفتند که: با آنها بروم. به یک نقطه اشاره کردند و با همان نگاه یا تله

 آماده شو، وقتشه.

رها بودم. آنگاه به همان جایی که تعلق داشتم برگشته بودم. ولی من خیلی شاد و 

هایم چه  چه اتفاقی افتاد که به یاد فرزندانم افتادم. ناگهان گفتم: پس بچه دانمنمی

       ؟ اگر من نباشم سرنوشت سه فرزندم چه آیدمیشوند؟ چه بر سر آنها می

شوند. ولی آن خطر مواجه می هایم با ؟ و احساس کردم اگر برنگردم، بچهشودمی

ها به من گفتند: این سرنوشت آنهاست. تو مأموریت خودت را انجام دادی،  فرشته

نگران نباش. بعد انگار از آن نقطۀ هستی، روی یک نقطه نورانی بر زمین که خانه 

زمینیِ من بود زوم کردند و من تنها نوری که در زمین دیدم خانه خودم بود که 

   های خانه خاموش بود و بود در حالی که در آن ساعت چراغ خیلی پر نور

ها و همسرم خواب بودند. البته دی ماه بود که این اتفاق برایم افتاد و بالطبع  بچه

چرا با آن همه  دانمنمیخوابیم. به هر حال ها زودتر میزمستان معموالً شب
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در آن حال  آرامش و عشق و آن حس زیبای یکی شدن و وحدت با عالم که

 اما فقط به خاطر فرزندانم خواستم برگردم. مکرد میداشتم تجربه 

ها غمگین شدند و آهی کشیدند که هنوز هم  که آن فرشته آورممیبه خوبی به یاد 

کامالً یادم هست. حتی یکی از جزئیاتی که در مرحله اول خروج از بدنم یادم 

هست مربوط به ابتدای همراهی با آن دو فرشته زیباست. چون من همیشه 

دوست داشتم دیوار چین را از نزدیک ببینم و در همان لحظه خاطرم آمد و در 

 را از فضا دیدم.  باشکوهو  یک آن دیوار بزرگ

از سرعت نور به  به برگشت گرفتم با سرعتی باالتر  به هر حال وقتی تصمیم

فرشته من را  هردوقطه من را به آسمان برده بودند و ای برگشتیم که از آن ن نقطه

در همان نقطه رها کردند و من ناگهان خودم را به حالت ایستاده کنار بدنم دیدم 

. یادم هست مکرد میکه خواب بودند نگاه  ام خانوادهدر حالی که داشتم به بدنم و 

وقتی خواستم به جسمم برگردم درد خیلی شدیدی را تجربه کردم. انگار به 

م. ناگهان نشستم و خودم را دیدم که در بدنم سرعت من را هول دادند توی جسم

 هستم.

خیلی  آیدمیدر آن لحظات یک حس بد و انزجاری نسبت به بدنم داشتم. یادم 

دقیقه گذشته بود ولی انگار من  0یا  1ناراحت بودم. به ساعت نگاه کردم، تنها 

ها در آن فضای عشق و شور قرار داشتم. بعد سرم را گذاشتم روی بالش  ساعت

قدر که کردم آن و همان طور که به صورت سجده بودم، بلند بلند شروع به گریه 

ریختم و و من اشک می کردمیهمسرم بیدار شد و با حیرت به من نگاه 
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خواست خودم  من را برگردانند و اینکه پشیمانم که برگشتم ولی این مخواستمی

 بود که برگردم.

 (چرا برگشتم)های زیادی اشک ریختم و با پشیمانی از اینکه روزها و شب

های من حدود دو ماه ادامه داشت  ماجرا را برای همسرم تعریف کردم. این حالت

 بیان کنم.  توانمنمیو در این مدت چنان دچار عشق الهی شده بودم که اصالً 

های عالم روحانی برای  رویا نبود، حقیقت زندگی بود و پردهاین واقعه اصالً یک 

من کنار زده شد تا جهان معنا را درک کنم. من تا قبل از این واقعه خیلی در 

های زیادی داشتم اما بعد از آن شب  ها و ناراحتیبودم و اضطراب ناامیدزندگی 

هایی که در دنیا حتیها و نارا و اضطرابکنم میبه زندگی کامالً امیدوارانه نگاه 

 اند.  در نظرم ساده و کم اهمیت شده آیدمیبرایم پیش 
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 تجربه فرانساین

برایم اتفاق افتاد. من در نقطه بدی از زندگیم قرار  6971این تجربه در سال 

داشتم. پسری که بسیار دوستش داشتم با من قطع رابطه کرده بود. من هم که 

دوستانم در حال استفاده از ماده مخدر )اسید( بودیم. افسرده بودم با چند نفر از 

ام از ماده مخدر ادامه من سه پک زدم و بسیار باال رفتم ولی باز هم به استفاده

دادم و باالخره از حال رفتم. من را به بیمارستان بردند. در آنجا کادر بیمارستان 

 ند.شد میسعی در به هوش آوردن من داشتند ولی موفق ن

و تالش کادر بیمارستان در آن موقع بود که احساس کردم که باالی بدنم هستم 

. ناگهان دیدم موجوداتی بسیار مخوف که من بینم میبدنم را از باال  برای احیای

اند. آنها با یک ریتم دور من را محاصره کرده نامم مینامشان را فرشتگان تاریکی 

درون تاریکی. من ادامه ریتم آنها را به  خواندند: بیرون از نور و بههماهنگ می

. آنها در حال پاره کردن و جر دادن من بودند، که دردناک بود. آنها آورمیمیاد ن

ند تا جایی که دیگر چیزی از من باقی نماند. در این حال کردمیمن را تکه تکه 

در  ما در حال پرواز در راهروهای بیمارستان و به سمت باال و سقف بودیم.

هایی بر  میلهخوابیده بودم در حالی که ای بعد من در جهنم بودم و به پشتم لحظه

ناله و فریاد پر از  توانستممیآوردند. روی من گذاشته شده و به من فشار می

های دیگر را در آنجا بشنوم. یک وجود شیطانی من را برای  اضطراب و درد روح

بداند  خواستمیرسش قرار داد. او نمود مورد سؤال و پ مدتی که چون ابدیت می

پرستم. در ابتدا خیلی ترسیده بودم ولی  اعتقاد معنوی من چیست و من که را می
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نها حق این را داده که جو شدم و گفتم که چه کسی به آیزهبعد از مدتی با آنها ست

او  کنممیمن را اسیر نگاه دارند. به آنها گفتم که من به مسیح ایمان دارم و فکر ن

خاطره بعدی من این است  ای بزند. ناگهان من از جهنم خارج شدم. به من صدمه

را عمیقاً مرور کردم. موجوداتی که با من بودند به من جزئیات هر  زندگیمکه 

اشتباهم را نشان دادند. این مرور زندگی چنان با ریزترین جزئیات آن همراه بود 

ند. به شدمیه بودم به من نشان داده های نادرستی که به کسی کردکه حتی نگاه

ه است و اینکه این ش دیگران شدمن نشان داده شد که چطور رفتارم باعث رنج

هایی که در مقابل مشکالت زندگی و یا لیت من است که مراقب پاسخمسئو

باشم و دیگران را به طور کامل دوست  کنممیبدرفتاری دیگران از خود صادر 

 داشته باشم.

بخش بود تا وقتی که متولد شدم. ر رحم یک زن بودم که بسیار آرامشبعد من د

 این هم یک فاحشه دیگر. و با  را به دنیا آورد با خود فکر کرد: دکتری که من

شنیدم و برایم آن شرور این دنیا دوباره به من یادآوری شد. من فکر او را می

گذراندم. مردم و دوباره آور بود. بعد از این خاطره من هزاران زندگی را تأسف

 که متوقف شود. مخواستمیمتولد شدم. این ابدیت یک جهنم خالص بود و من 

سپس در یک اتاق به هوش آمدم. پدرم و یک دکتر دیگر در آنجا بود و من به 

های مشابه این را قبالً شنیده دکترم آنچه دیده بودم را گفتم. او گفت: که داستان

 است.
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 صاعقه دیدهتجربه سه نفر 

ساله بودم یک  22، هنگامی که 6976گوید: پاییز سال الیوت میخانم مِی 

عمویم جیمز و بهترین دوستش من، پسر تجربه نزدیک به مرگ مشترک برای

راشاد که یک جوان هندی بود اتفاق افتاد. یکی از روزهای ایام تعطیالت 

مان بودند. بعد از در مزرعه ما مه ام خانوادهی آنها نزد من و هردودانشگاه بود و 

ه نفرمان همراه هم به مزرعه ذرت رفته بودیم تا برای گاوها ظهر بود و هر س

 علوفه تهیه کنیم. 

هر دفعه  یم. معموالًشد میبرای رفتن به مزرعه ذرت باید از یک دروازه فلزی رد 

ن بپرد و در را نوبت یکی از ما بود که از آن دروازه باال برود و از آن طرف پایی

برای بقیه باز کند. حدود عصر بود که دیدم یک توفان و هوای بارانی از سمت 

غرب در حال نزدیک شدن است و تصمیم گرفتیم که به خانه بازگردیم. این دفعه 

نوبت جیمز بود که دروازه را باز کند. او دست مرا گرفت تا از واگنی که روی آن 

به شکل و جهت نامناسبی خم شده بودم و وزن او  ایستاده بودم باال بیاید. من

کشید. راشاد بازوی دیگر مرا گرفت که تعادلم را داشت من را به سمت پایین می

از دست ندهم. دقیقاً در همین لحظه، ناگهان یک صاعقه به ما اصابت کرد. من 

صاعقه را دیدم که به باالی دروازه برخورد کرده و جرقه زد و درخشید. در 

اه ساخته هایی سی ظۀ بعد هر سۀ ما خود را در سالنی بزرگ یافتیم که از سنگلح

م آن توانستیمیقدر زیاد بود که در نور کم سوی آنجا نقف آن شده بود. ارتفاع س

 را ببینیم. هیچ اثاثه یا مبل یا چیز دیگری در اتاق یا به دیوارها نبود و فقط 
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باید بترسم. اما من دانستم که منطقاً های سیاه و سرد اطراف ما بودند. میسنگ

عمویم و راشاد در آن سالن وسیع و کم نور فقط احساس آرامش و به همراه پسر

افراشته آن مکان در جلو و بر فراز ما بر یم. دیوارهای عظیمکردمیشناور بودن 

 ند. کرد می بودند و از خود احساس قدرت و هیبت زیادی را صادر 

در خور کسی مانند      این مکانابهت  مکردمییادم هست که با خودم فکر 

باشد. همان موقع بود که دریافتم هر سه ما در فکر و  تواندمیشاه  آرتور

شاه را در واقع از  وجودمان با یکدیگر متحد هستیم. چون تصاویر ذهنی آرتور

یشتر به صورتی مسخره سوی فکر جیمز و راشاد دریافت کرده بودم. البته جیمز ب

شاه ی که راشاد خود را در زمان آرتور ، در حالکردمیفکر شاه درباره آرتور 

من  نمود. به محض اینکه ما نسبت به افکار یکدیگر آگاه شدیم، ناگهان  تصور می

شناسم. یمرا بهتر از هر کس دیگری در دنیا  متوجه شدم که اینک جیمز و راشاد

شدیم که نوری طالیی از انتهای یک راهرو به درون سپس هر سه نفر ما متوجه 

. البته این فقط نور نبود، بلکه احساس گرم در آغوش گرفتن و تابدمیسالن 

حس کرده بودیم  تا به حالآرامش و رضایتی در خود داشت که از هر محبتی 

 . کرد میتر بود و ما را به سوی خود جذب قوی

   ای دیگر از ارتباط با هم یم، بلکه در درجه و مرتبهکردمیبا هم مکالمه نما 

      م از درون چشمان یکدیگر به موضوعات توانستیمیقرار داشتیم به طوری که 

       دیدند نگاه کنیم. یعنی من از درون چشم آنها چیزی را و جایی را که آنها می

ور. سه نفری وارد راهرویی شدیم و تا از آن ببینم و آنها هم همین ط توانستممی
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هایی گذر کردیم، خود را در یک درۀ زیبا یافتیم. آنجا مرغزارهایی بود و تپه

ند. در آنجا همه چیز با شدمییی مرتفع در دوردست منتهی هاکوهسرسبز که به 

 درخشید.  لیک می، مانند رنگ اکریک نور طالییِ نقطه نقطه

 های بسیار کوچک و شفافی هستندهای درخشنده حبابکه این نقطه دیدممیمن 

زنند و متوجه شدم که هر نقطه برق می هاچمنکه در هوا شناورند و بر روی 

دانستم که ولی میآمد میکوچک یک روح دارد. برای من این دره به نظر بهشت 

 توانستممیبینند. چرا که من همزمان جیمز و راشاد آنجا را به شکل متفاوتی می

را  توانستند دیدگاه مرا ببینند. جیمز آنجادید آنها را هم ببینم و آنها هم می

 دید. و از دید راشاد آنجا نیروانا )بازگشت به وحدت( بود.دریایی از ارواح می

به نوعی هر سۀ ما بدون نیاز به مکالمه، نسبت به این چیزها آگاه بودیم و اینها را 

در انتهای دورتر دره، نور شروع کرد به متراکم شدن. سپس به  دانستیم.یم

آهستگی از درون یک فضای مه مانند یک وجودی که از جنس نور سفید 

که صورتی  دیدممیای کرد. من او را فرشته گرفتنشکلخالص بود شروع به 

او د. کنیمیقوی و روشن داشت ولی نه ظاهری که شما از یک فرشته تصور 

دانستم او فرشته خاصی است که مراقب زنان و بیشتر حالتی قوی داشت. می

خانواده من است و من این طور درک کردم که اسم او هِلِنا است. جیمز همین 

دید. راشاد وجود به اشراق رسیده، یعنی بودا را در  اش می وجود را پدر درگذشته

 دید. این وجود نور می
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آمد گفت. او گفت که زمان شاد صحبت کرد و به او خوشا با راوجود نورانی ابتد

یان رسیده است و اکنون او الیق بازگشت است. راشاد اراشاد روی زمین به پ

پرسید: پس چرا جیمز و من آنجا هستیم؟ به او گفته شد این دو نفر بخشی از 

این دو دوستت چنان تو را دوست  علت لیاقت داشتن تو برای بازگشت هستند.

ند که داوطلبانه حاضر شدند تو را در آخرین سفرت همراهی و بدرقه کنند. به دار

طور همزمان جیمز پیغام متفاوتی دریافت کرد. او نگران بود که پدرش که یک 

. پدرش به او گفت: کندمیهای ضد جنگ او چه فکری  نظامی بود درباره فعالیت

 داندمیای. پدرش گفت که که برای آنچه باور داری ایستاده کنممیبه تو افتخار 

برای بدرقه راشاد به چنین  شد میکه او یک ترسو نیست زیرا یک ترسو حاضر ن

خوشحال  :سفری بیاید. من پیغام دیگری دریافت کردم. وجود نورانی به من گفت

خود فرا  است که من الگوهای پایداری، صداقت، خرد و وفاداری را از خانواده

 ام. گرفته

در آنجا  رسیدمیما سه نفر مدت زمانی را که به اندازه ابدیت طوالنی به نظر 

های ظاهراً مجزا ولی در واقع متصل به هم، با صرف کردیم و با این هویت

اند زیرا در دنیای  یم. آنها گفتند که به این شکل ظاهر شدهکردمییکدیگر صحبت 

ما اصابت کرد ما به هم متصل بودیم. آنها گفتند که فیزیکی وقتی که صاعقه به 

ای است از اتصال و یکی شدن تمامی ادیان و عقاید و  همچنین این نماد و نشانه

نظرها. آنها گفتند که در دنیا عصر جدیدی در پیش است که در آن مدارا و 

ای بشریت به هم ملحق هها و قلبپذیرشی را خواهیم دید که در آن روح



091 

 

اید. راهنما  همان طور که هر سه شما در اینجا به هم ملحق شدهد گشت، خواهن

ی باور داریم، همه ما فرزندان به ما آموخت که صرف نظر از اینکه به چه چیز

خدا هستیم و به هم متصلیم و تنها قانون اخالقی، قانون حقیقی خداست که  یک

ما باید با دیگران شود.  که دوست داری با تو رفتار با دیگران آن گونه رفتار کن

وح ما هستند زیرا واقعاً هستند. ای از رطوری برخورد کنیم که گویی آنها پاره

 اند.  تمام موجودات زنده در تمامی هستی به یکدیگر متصل

آنها گفتند که به زودی بشریت به اندازه کافی رشد خواهد داشت تا بتواند جایگاه 

باالتری را در نظام هستی بگیرد. ولی تا آن هنگام باید قبول کردن و مدارا و 

عصر جدیدی فرا محبت و عطوفت به یکدیگر را یاد بگیریم. راهنما گفت: 

ی یک همنوع خود را در حالت توانند تماشانمی هاانسانن خواهد رسید که در آ

توانند خانمان یا گرسنه تحمل کنند و خواهند فهمید که تنها با کمک به هم می بی

 حقیقتاً به خود کمک کنند.

سرانجام به ما گفته شد زمان آن فرا رسیده که بازگردیم. به ما اجازه داده نشده 

بلکه تنها  ،نرسیده بودبود که بیشتر از آن آنجا باشیم زیرا موعد من یا جیمز فرا 

موعد راشاد بود. وجود نورانی به راشاد گفت که به او زمان اندکی برای بازگشت 

سامان دهد و  تا بتواند امور دنیایی خود را سر و شود میو توقف روی زمین داده 

وتاهی بعد از راشاد به به پایان برساند. پدر جیمز به او گفت که او نیز مدت ک

گردند. ها باید به همراه من به دنیا بازی آنهردوخواهد گشت ولی فعالً اینجا باز

من گفتم که با کمال میل حاضرم به همراه آنها در همین دره زیبا بمانم و به دنیا 
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ای و نگردم ولی راهنما گفت: تو به اهداف زندگی دنیوی خود نرسیدهباز

 بازگردی. اند و باید فرزندانی خواهی داشت که هنوز متولد نشده

ما به آرامی با حالتی شناور به سمت همان راهرویی که از آن وارد شده بودیم 

توان گفت به درون دنیا پرت کشیده شدیم. کشش به تدریج افزایش یافت و می

عموهای من در نمان شناور بودیم. چند تا از پسرشدیم. ما برای مدتی باالی بد

را دیده بودند. ما دیدیم که آنها به سمت  مزرعه کناری بودند و آنچه رخ داده بود

ی جیمز و راشاد هنوز در دست یکدیگر بود و هادستدویدند. های ما میبدن

عموهای من به زحمت انگشتان شاد بازوی من را چسبیده بود. پسردست را

راشاد را از دست من آزاد کردند تا بتوانند بدن او را چرخانده و به او کمک کنند. 

بدنمان در و جیمز به بدنمان بازگشتیم. و ناگهان احساس کردیم  نخست، من

 سوزد ولی با این وجود در نهایت جراحات ما جدی نبود.  آتش می

ی زنجیره بود بیشترین صدمه را از صاعقه دیده بود. دکترها اراشاد که در انته

در گفتند صاعقه به قلب و ریه و کبد او صدمه زده است. او به مدت چند هفته 

 بیمارستان به سر برد. همان روزها بود که معلوم شد جیمز به سرطان مغز مبتال

هتر شد و توانست مسافرت کند، جیمز او ست. به محض اینکه حال راشاد کمی با

ی هند برد. جیمز به راشاد پیشنهاد کرد که برای کمک به او در نرا به وطنش، یع

ندگیش را در آخرین روزهای ز اهدخومیکنار راشاد بماند ولی راشاد گفت که 

پیش گرفت.  6ای را به سبک وِدیک ندگی زاهدانهراشاد زتنهایی و خلوت باشد. 

                                                           

 های مقدس هندیـ یکی از آیین6
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آخرین  خواست میاو از همسرش نیز خواست که نزد خانواده خودش بماند زیرا 

روزهایش را به بیداری معنوی اختصاص دهد. حدود یک سال و نیم بعد در یک 

 روز سرد زمستانی در ماه ژانویه راشاد از دنیا رفت. 

بدون اینکه کسی به ما بگوید، وقتی که روح او این دنیا را ترک کرد، من و جیمز، 

در مغزش دار شدیم. جیمز نیز سه سال بعد از پیدایش یک غده سرطانی خبر

درگذشت. او بیشترِ ارثیۀ قابل توجهش را به یک بنیاد خیریه بخشید که برای 

. از طرف دیگر من کرد میگسترش خواندن و نوشتن و تحصیالت در هند فعالیت 

که با  ایتجربهدانم ام و میگذرد زندهسال از این اتفاق می 14که  تا به حال

ایت کنندۀ زندگی من بوده دنزدیکترین دوستانم به طور مشترک داشتیم نیروی ه

طوری زندگی کنم که فرجام خود یعنی کنم میاست. من هر روز تمام تالشم را 

ت اگام مالقمرگ را با همان عزت و عزمی مالقات کنم که دوستانم در هن

دانم اتصالی که اند و من میودهآنها حقیقتاً راهنمای من بفرجامشان نشان دادند. 

به هم  هاانسانمن با آنها در آن همه سال قبل داشتم اتصالی است که همه ما 

داریم ولی تنها چیزی که هست ما متوجه آن نیستیم. ولی این مسأله ارزشش را 

است برایش صرف کنیم تا بتوانیم این  دارد که تمام زحمت و تالشی را که الزم

 ار کنیم.رابطه را برقر

  بعد از عمل جراحی قلب دنیا را ترک گفت. 2442فوریه  69مِی الیوت در 
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 تجربه لودمیال

رفتم پایین. خیلی ها و راهروهای تو در توی وحشتناکی داشتم میمن از داالن

    برایم سخت بود که بفهمم کجا هستم. فقط احساس کردم دارم از یک جایی 

هایی قابل تصور. تن و بدنوحشتناک، هولناک و غیری روم پایین، به جاهایمی

های تو در تو که انگار آنها را به این داالن دیدممیی کوچولو هاآدمبه شکل 

ولی آدم نبودند، داشتند  ،زنجیر کرده بودند. چند موجود زشت شبیه آدم

سنگ یا مایعاتی خیلی بد دادند. چیزهایی شبیه زغالهایی را هل میدستیچرخ

هایی وحشتناک ناشی از دردهای ند و همه اینها با جیغکردمیرا داشتند حمل 

قابل تحمل همراه بود. بویی بیزار کننده و چیزی شبیه دود آنجا را پر کرده غیر

آن را اندازه  شدمیاندازه بزرگ جلویم ظاهر شد که اصالً نبود. یک دیوار بی

یک  .زد پایین اف اما سفت و سخت بود. از آن گرما میگرفت. این دیوار شف

، مکردمیچیزی توی دلم به من گفت: اینجا جهنم است. همان طور که نگاه 

، پاها، سرها، دل و هادست که از اعضای کوچک بدن آدم ـ کوهی آنجا بود

. همه این شدمیها و غیره درست شده بود. جیغ وحشتناکی شنیده ها، قلبروده

تحمل بود  قابلند. جیغ غیرکردمیاعضای بدن خونی بودند، زنده بودند و حرکت 

ممکن نیست از  یعنی رودت و هیچ وقت از یادم نمیکه هنوز هم توی گوشم اس

د از خودم پرسیدم: این چیه لرزی در حالی که از ترس، همۀ جانم مییادم برود. 

ند. کردمی؟ چند موجود وحشتناک باالی آن کوه داشتند پرواز بینممیکه من 

 هادستا باالی آن کوه که از سرها و خوردند. آنهانگار غذایشان را از آن کوه می
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ند، من حتی از این کار آنها کردمیها درست شده بود فقط پرواز نو پاهای بچه

چه جور طبیعتیه و  ن؟ اوبینممیو گفتم: این چیه که من  مکردمیبیشتر وحشت 

چیه؟ وقتی این سؤال را از خودم پرسیدم که )این چیه؟( جوابی از طرف کسی که 

 های تو هستند.  مرا دوست داشت و کنارم ایستاده بود آمد: اینها گناه

. راجع به گناه دانستمنمیآن موقع تصور )گناه( در وجودم نبود و از آن چیزی 

 سقط ان تو هستندگناه هابودند بعد جواب آمد: اینشنیده بودم اما آنها گناه من 

ها؟ گفت: بله، مواردی از سقط جنین. اما من تا آن ها. گفتم: سقط جنینجنین

های زنده ، ناگهان از این تودۀ اعضای بدنِ بچهدانستمنمیموقع این کار را گناه 

چه دارم. سه تا بام  ، در زندگیشناختممینگرفت. من این بچه را یک بچه شکل

یش به خودم رفته هاچشمو  ام در کار بود، بچه من. موهابچهاما حاال یک پسر

شان. او بینمز میشان و هر روشناسمهای خودم بود که میبود. شبیه بچه

، پاها و همه اعضای بدنش به هم وصل شد. این بچه آمد هادستگرفت و شکل

من دراز کرد و با گریه گفت:  ی کوچکش را به طرفهادستبیرون و مرا دید و 

 مامان مامان.

گفت مامان که انگار من مامان او هستم و هر کاری با چنان امید و اطمینانی می

 کمکش کنم. توانممیبکنم و  توانممیبرایش 

   در آن لحظه عشق مادری را در خود احساس کردم، از همان نوع عشقی که 

شان. همان عشق را نسبت به این  شناسممی هایی کههایم دارم، همانمن برای بچه

        شناختمش. بعد فهمیدم این همان ای که نمیبچه هم احساس کردم، بچه
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ای  ست که با سقط جنین از بین بردم. بعد وحشت کردم وقتی دیدم پرندها ای بچه

های بزرگ، بچه مرا قاپید و جلوی چشمم تکه پیکر با نوک، بال و چنگالغول

بچه پاره کرد و شروع کرد به خوردن. این صحنه چند بار تکرار شد طوری که 

گفت: خورد و بچه با گریه میپیکر او را میولگرفت و پرندۀ غهر بار شکل می

مامان مامان. من از درد جیغ کشیدم. با گریه از خدا خواستم: خدایا کمکش کن. 

یش را به هادستی کردم از توی دیوار به بچه دست بزنم. این بچه هم و سع

یش را بگیرم چون دیوار سفت و هادست توانستمنمیکرد اما  طرف من دراز

. به نظرم رسید اگر قلبم هنوز شد مییش از دیوار رد نهادستسخت بود و بچه 

 .شدمیسر جایش بوده باشد، مثل همان بچه باید تا حاال پاره پاره 

فریاد زدم: خدایا کمکش کن و او را از اینجا بیرون ببر. و آن کسی که نزدیکم 

، فقط تو هم باید کمکم کنی. گفتم: کنممیبود گفت: من این کار را برایت 

چطوری؟ گفت: برگرد به زمین و هر چیزی که اینجا دیدی برای مردم بگو. با 

گویم، اینجا دیدم برای همه میدلی پر درد فریاد کشیدم: خدایا، هر چیزی که 

 فقط بچه مرا از اینجا ببر بیرون.
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 بیتجربه دِ

    زمستان بود و من مدتی بود که مبتال به یک ویروس شده و مرتب استفراغ 

نفس بکشم. به یاد  توانستمنمی. ناگهان حالم بد شد، به طوری که دیگر مکردمی

بچه من در تخت خود خوابیده  هردودارم که با خود گفتم: نه اینجا، نه حاال. زیرا 

فرزندانم من را  مخواستمیبودند و شوهرم نیز برای کارش از خانه دور بود. ن

مرده پیدا کنند. سعی کردم که سرفه کرده و نفس بکشم ولی گویی گلوی من بسته 

به خانه همسایه بروم تا شاید بتوانم از آنها کمک بگیرم و  شده بود. فکر کردم که

یدا نکنند. من از در پشتی بیرون رفتم ولی باید ا پقبل از بقیه من رها  همچنین بچه

 .آید میآنجا از حال رفته باشم زیرا دیگر بعد از آن چیزی به خاطرم ن

نفس بکشم. ولی احساس  توانستمنمیوقتی که دوباره به هوش آمدم هنوز هم 

پارچه کتان به دور من پیچیده شده است و من هم تقال کردم  های الیهکه م کردمی

تنگ و خفه کننده  این بود که من در یک پتویکه خود را از آن آزاد کنم. مانند 

آن طرف  ایفاصلههستم. هنگامی که از بدنم خارج شدم، روی یک پل بودم. در 

تابید. من روی آب یک بندر و شهر بسیار زیبا بود که نوری طالیی از آن می

که  مکردمیانعکاس نور آن شهر را تماشا رقص  نرده کنار پل خم شده و در آب

توصیفی داشت. مردم زیادی در بندر در حرکت و  غیرقابلبخش و احساس لذت

شناسم.  که به نوعی همه آنها را می مکردمیجنب و جوش بودند و من احساس 

طبیعی و  بودند که من آن را به عنوان امریدر روی پل دو راهنما همراه من 

 عادی قبول کرده بودم. 
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زاویۀ دید من عجیب بود زیرا من در هوا روی پل شناور بودم و باال و پشت سر 

کتاب    اها دو. راهنممکرد میخودم بودم و از آنجا به جزئیات شهر و بندر نگاه 

        داشتند. کتاب اول درباره زندگی من بود.  من به همراه خود و برای مطالعۀ

صفحات آن را ورق بزنم و به اتفاقات مختلف زندگیم بنگرم و آنها به  توانستممی

ند که در مورد خوب و بد آن قضاوت کنم. تصمیمات خوب من کرد میمن کمک 

گرفت. صفحات پل بودند مورد تجلیل قرار میکه در طرف دیگر توسط مردمی 

م من چه اثری روی ببینم که هر تصمی توانستممیکتاب بیشتر مانند فیلم بودند و 

تمام افراد دیگر گذاشته است. من تعجب کردم زیرا یک روز که تمام وقت خود 

ز خیلی آنجا کار کرده بودم ا را در سرای بیماران در حال احتضار گذرانده بودم و

ایم تجلیل کمی دریافت کرد. ولی روزی که به یک عنکبوت کمک دید راهنماه

کرده بودم که از در بیرون برود بسیار مورد قدردانی قرار گرفت، زیرا من آن کار 

را با احساس همدلی و دلسوزی واقعی برای آن عنکبوت انجام داده بودم، با 

در دنیا هیچ پاداشی برای  . از طرف مردمترسیدممیاینکه من خود از عنکبوت 

بده، که البته از آنی  نجامم این بود که هر کاری را با عشق ااین کار من نبود. پیغا

 است.تر  م خیلی سختکرد میکه من فکر 

من متوجه شدم که نوری که در دور و اطراف من است زنده و آگاه است و از 

داریم و نور درون عشق خالص درست شده است. همه ما به این نور تعلق 

 ماست.
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که من کنجکاو هستم که کتاب دوم را نیز بخوانم و آنها آن را دانستند راهنماها می

به من دادند. ولی به من گفتند که من آن را بعد از بازگشت به دنیا به یاد نخواهم 

آورد و اگر هم سعی کنم به یاد بیاورم احتماالً آن را اشتباه تعبیر و تفسیر خواهم 

ند. آمدمیرد. ولی وقتی که آنجا بودم مطالب کتاب کامالً معقول و منطقی به نظر ک

متعدد  هایالیهبود که نماینده کائنات در سطوح و ه کتاب بیشتر شبیه به یک کر

پایان های بیجهان و آگاهی پر از عشق که در ابعاد وبود، به همراه یک ضمیر 

ولی قول داده آورم مین کتاب را به یاد یز از مطالب آچ نفوذ کرده بود. من همه

 بودم که در حال حاضر آنها را فراموش کنم.

شوهرم شدم که به تازگی فوت کرده بود. او از میان جمعیت به من متوجه مادر

و مجعد  ساله با موهای تیره 0بچه حدود در حالی که یک پسرآمد میسمت من 

و کنجکاو بودم که کیست.  شناختممینبچه را همراه او بود. من آن پسر

 ؟ همین االن بازگرد.کنیمیشوهرم گفت: دبی، اینجا چه کار مادر

نفس بکشم. گلویم م کردمیمن بالفاصله بر روی زمین بودم در حالی که سعی 

به داخل  توانستممیخیلی ورم کرده بود و در هر نفس فقط مقدار کمی هوا را 

بدهم. هوای بیرون خانه سرد بود و من مستقیم به داخل خانه رفتم تا استراحت 

 آن را هضم کنم.کنم میکنم. این تجربه بسیار عمیق بود و من هنوز هم سعی 
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 ، از کتاب زندگی پس از زندگیناشناس

بود فرا رسیده  گوید مرگش که از پیش تعیین شدهموجود نورانی به مردی می

 گیرد به وی اجازه دهد باز هم به زندگی خود ادامه دهد.است اما تصمیم می

وقتی این اتفاق افتاد، من از یک بیماری خطرناک آسم برونشی و تورم ریوی در 

ای طوالنی به برم. یک روز سرفهعذاب بودم و اکنون نیز از این بیماری رنج می

های پایین ستون فقراتم شکست. مدت دو ماه هرهمن دست داد و ظاهراً یکی از م

با چندین پزشک تماس گرفتم تا شاید دردم را تسکین دهند. سرانجام یکی از 

آنها مرا به یک جراح اعصاب به نام دکتر ویات معرفی نمود. وی مرا معاینه کرد 

م و و گفت که باید فوراً در یک بیمارستان بستری شوم. بنابراین به بیمارستان رفت

دانست که من آنها مرا تحت عمل انقباض عضالنی قرار دادند. دکتر ویات می

ناراحتی تنفسی دارم، بنابراین یک متخصص ریه را به نزد من فراخواند. او گفت 

که اگر نیاز به بیهوشی باشد باید با دکتر کِلمَن، متخصص بیهوشی مشورت شود. 

را تحت نظر گرفته و سپس به دکتر بنابراین متخصص ریه تقریباً مدت سه هفته م

کلمن سپرد. او سرانجام با وجود اینکه نگران بود، موافقت خود را اعالم کرد. آنها 

شنبه به عمل را به روز جمعه انداختند. دوشنبه شب من خوابیدم و تا صبحِ سه

خواب سنگینی فرو رفتم. وقتی بیدار شدم درد زیادی را حس کردم. برگشتم و 

تر قرار بگیرم اما در همان لحظه نوری در گوشه اتاق در حالتی راحتسعی کردم 

خیلی بزرگ نبود. از میان ظاهر شد. مانند یک توپ درخشان بود، مانند یک کرۀ 

توانم بگویم احساس وحشتناکی بود زیرا چنین نور، احساسی مرا دربرگرفت. نمی
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های دنیوی. ها نبود. یک احساس آرامش کامل و آسودگی خاطر، ورای احساس

 آمد و نور به من گفت: با من بیا دستی را دیدم که از میان نور به سوی من

خواهم چیزی را به تو نشان دهم. بنابراین به سرعت، بدون هیچ احساس عدم می

تمایلی، دستم را دراز کردم و دستی را که به سویم کشیده شده بود چنگ زدم. 

ام. به عقب نگریستم و دیدم را ترک گفتهام و جسم خود احساس کردم غرق شده

که جسم فیزیکیم آنجا روی تخت افتاده است، در حالی که خودم به طرف باال 

 رفتم.وی سقف میبه س

ای که از جسم خود خارج شدم، همان شکل نور را به در آن هنگام، درست لحظه

م. تم که روح چنین است و من یک روح هسخود گرفتم. این احساس را داشت

ام که کسی مجبورم از کلمات خود برای بیان آن استفاده نمایم زیرا هرگز نشنیده

در مورد چنین چیزی حرفی زده باشد. من جسم نبودم، یک حلقۀ دود یا بخار 

بودم. مانند ابری از دود سیگار به دور یک چراغ روشن. اما این دود، بخار یا هر 

عجیب ی، زرد و رنگی که برایم بسیار جنچیزی که آن را بنامیم، رنگ داشت. نار

بی. این شکل غیرمادی، شکلی مانند یک جسم بود. نیلی یا رنگی مایل به آ

توان دست نامید. به این نداشت. کم و بیش دایره بود اما چیزی داشت که می

نامم چون وقتی به سوی من دراز شد، من هم دستم را به علت آن را دست می

دست و بازوی من در آنجا روی تخت به جسمم متصل سویش دراز کردم. اما 

 اند. دیدم که روی تخت در کنار بدنم قرار گرفتهبود. آنها را می
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من به محلی که روح قرار داشت کشیده شدم. از سقف و دیوار اتاق بیمارستان 

عبور کردم، به راهرو و از کف راهرو به طبقه همکف بیمارستان رسیدم. هیچ 

رسیدم، چنان بود که نداشتم. وقتی به آنها میاز درها و دیوارها  مشکلی در عبور

 شوند.گویی محو می

دانستم که در رسید که در حال مسافرت هستیم. میدر این مدت چنان به نظر می

کردم. و در یک لحظه، تقریباً به طور حال حرکت هستیم. اما سرعتی حس نمی

آمدن بیماران پس از عمل آنی حس کردم که در اتاق مخصوصِ به هوش 

جراحی هستم. وقتی به آنجا رسیدیم، دوباره به گوشۀ اتاق نزدیک سقف رفتیم. 

کردند پزشکان و پرستارها را دیدم که با لباس سبزشان در اطراف رفت و آمد می

 هایی را در گوشه و کنار اتاق مشاهده کردم.و تخت

تو را خواهند آورد. وقتی تو  موجود نورانی به من گفت: این همان جایی است که

را از اتاق عمل بیاورند، در آن تخت )به تختی اشاره کرد( قرار خواهند داد اما تو 

هرگز دیگر بیدار نخواهی شد. دیگر وقتی به اتاق عمل رفتی، چیزی نخواهی 

توانم بگویم که این فهمید، تا من به دنبالت بیایم و تو را با خود ببرم. اکنون نمی

به صورت کلمات بود یا نه. اما به صورت کلمات معمولی قابل شنیدن  سخنان

شنیدند. بیشتر شبیه یک نبودند زیرا اگر چنین بود دیگران نیز در اتاق آنها را می

توانم آمد. اما احساسی چنان ملموس که نمیاحساس بود که به سوی من می

 شنیدم. برای من بسیار روشن بودند.بگویم آنها را می
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دیدم، به هر حال در آن هنگام در شکل غیرمادی خود، تشخیص همه آنچه می

تر بود. در آن هنگام در این اندیشه بودم که او چه چیزی چیز برایم بسیار راحت

خواهد به من نشان دهد. فوراً به آن پی بردم. هیچ تردیدی نبود. او را می

راست اتاق وقتی از در در سمت خواست آن تخت را به من نشان دهد. تختی می

آوردند شدید، تخت در سمت راست قرار داشت. مرا اینجا میراهرو وارد اتاق می

و او نیز به دنبال هدفی مرا به تماشای آن آورده بود. و او آنچه را در سر داشت 

با من در میان نهاد. به نظرم رسید علت این کارش این بود که به هنگام فرا 

ارج شدن روح از بدنم، هراسی به دل راه ندهم. او رسیدن لحظه مرگ و خ

خواست احساس آن لحظه را درک نمایم و چنان به من اطمینان دهد که هیچ می

ترسی از مرگ نداشته باشم زیرا به من گفته بود که در آن لحظه فوراً نزد من 

 نخواهد آمد. زیرا نخست باید مراحل دیگری را طی نمایم. او همه چیز را به من

 نشان داد و گفت که سرانجام به من خواهد پیوست.

حال وقتی به او پیوستم تا از اتاق خارج شویم، من خود یک روح بودم و در او 

داد و مربوط فرو رفته بودم، که گویی یکی هستیم. او بر هر چیزی که روی می

به  کردیمشد، کنترل کامل داشت. حتی اگر از دیواری یا سقفی عبور میبه من می

تواند مرا آزار دهد. باز هم رسید که یک تن واحد هستیم و هیچ چیز نمینظر می

احساس آرامش، آسودگی و اطمینانی که هرگز در هیچ جای دیگری یافت 

شود، تمام وجودم را پر کرده بود. وقتی او این سخنان را به من گفت، دوباره نمی

رگرداندم و دوباره جسم خود را مرا به اتاقم در بیمارستان برد. روی خود را ب
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دیدم که روی تخت به همان وضع قبلی دراز کشیده و در همان زمان به درون آن 

کنم حدود پنج تا ده دقیقه از جسم خود خارج شده بودم. اما بازگشتم. فکر می

آورم که حقیقت به خاطر نمیگذشت زمان ربطی به این تجربه نداشت. در 

 اندیشیده باشم.ه حتی در مورد آن هیچگا

آورد. اما این تجربه بسیار کنم، تمام آن مرا به شگفت میاکنون وقتی فکر می

تر از هر تجربه دیگری. صبح روز بعد، کمترین هراسی روشن و واضح بود، روشن

کردم متوجه شدم که دیگر دستم نداشتم. وقتی داشتم صورتم را اصالح می

دانستم که خواهم مرد اما هیچ لرزید. میمی لرزد، چنان که در چند هفته اخیرنمی

ترسی نداشتم. هرگز دیگر این اندیشه به مغزم خطور نکرد که: برای جلوگیری از 

 . من آماده بودم. آمادۀ مرگ. توانم انجام دهماین واقعه چه کاری می

ه بعد از ظهر، یک روز قبل از عمل در اتاق بیمارستان بودم. کمی بپنجشن

کردم. من یک پسر داشتم، در حقیقت یک پسرخوانده که به ی میاحساس نگران

ای به فرزندی قبول کرده بودیم و مشکالتی با او داشتیم. تصمیم گرفتم نامه

هایم را برایش م و برخی از نگرانیسام بنویای هم به پسرخواندههمسرم و نامه

ق به یافتن آن مل، موفا جایی پنهان سازم که تا بعد از عبازگو نموده و آن ر

نشوند. پس از اینکه تقریباً دو صفحه برای همسرم نوشتم، چنان به نظرم رسید که 

 هایم سرازیر شد.اند. به یکباره، اشکهای آب باز شدهای از جریاندروازه

احساس کردم یک نفر دیگر در اتاق حضور دارد. نخست اندیشیدم شاید صدای 

ام چنان بلند بوده که مزاحم پرستاران شده است اما صدای باز شدن در را گریه
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نشنیدم. دوباره حس کردم کسی در اتاق حضور دارد اما این بار نوری ندیدم اما 

نتقل شد، گفتم: بله همین اندیشه یا کلمات احساسی، درست مانند قبل به من م

کنی؟ من طور است. خیلی مایلم همراهت باشم. و صدا گفت: پس چرا گریه می

ترسم همسرم نتواند از مان مشکل داریم. و میدانی، ما با پسرخواندهگفتم: می

کنم احساسم را با کلمات بیان نمایم و آنچه را عهده او برآید. من سعی می

ش در یک نامه بنویسم. خود نیز نگران هستم زیرا شاید خواهم انجام دهد برایمی

 وجود من بتواند کمی به او آرامش دهد. 

سپس این اندیشه از موجود به من رسید: چون تو نگران فرد دیگری هستی و به 

کنم. تا وقتی که اندیشی نه به خودت، من درخواست تو را قبول میدیگران می

و چنین هم شد. از ی ادامه خواهی داد. ات مردی شود، به زندگپسرخوانده

گریستن بازایستادم. نامه را پاره کردم تا همسرم به طور تصادفی به آن دست 

 نیابد. 

آن روز عصر، دکتر کلمن آمد و گفت که انتظار دارد بیهوش کردن من مشکالتی 

در  هاها و ماشینها، لولهایجاد نماید. اما وقتی بیدار شدم از دیدن آن همه سیم

ام چیزی نگفتم، فقط سرم را تکان دادم اطرافم تعجب نکردم. به او در مورد تجربه

 و اطمینان دادم که با وی همکاری خواهم نمود.

صبح روز بعد، عمل جراحی مدت زیادی طول کشید اما همه چیز خوب پیش 

تم: رفت. و وقتی هشیاری خود را بازیافتم، دکتر کلمن آنجا کنار من بود. به او گف

دانم کجا هستم. او پرسید: در کدام تخت هستی؟ پاسخ دادم: وقتی از دقیقاً می
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شویم، اولین تخت سمت راست. او خندید و البته فکر کرد که هنوز حال وارد می

خواستم به او بگویم چه اتفاقی افتاده است اما درست در حال بیهوشی هستم. می

و اکنون کامالً به هوش آمده است. در آن لحظه دکتر ویات داخل شد و گفت: ا

خواهی انجام دهی؟ و دکتر کلمن گفت: کاری نیست که انجام دهم. چه می

قدر دچار تعجب نشده بودم. در اینجا من با این همه  این زندگیمهیچگاه در 

ام و او به هیچ یک از آنها نیازی ندارد. دکتر ویات گفت: هنوز ایستاده هادستگاه

فهمی که. بنابراین وقتی توانستم از جایم گیرد. میت میهم معجزاتی صور

برخیزم و نگاهی به اطراف اتاق افکنم، دیدم در همان تختی هستم که موجود 

 نورانی چند روز پیش به من نشان داده بود.

تمام این اتفاقات سه سال پیش روی داد اما هنوز هم به همان وضوحی است که 

ترین اتفاقی بود که برایم روی داد و تحول جیبآن زمان تجربه کرده بودم. ع

عظیمی در من ایجاد نمود. اما در مورد آن با کسی صحبت نکردم، جز با همسرم، 

دانم چطور آن را بیان نمایم، توصیف آن تجربه بسیار برادرم و اکنون شما. نمی

طور  کنم. همانگویی نیز نمیمشکل است. سعی ندارم هیاهویی ایجاد کنم و گزافه

، دیگر تردیدی در مورد آن برایم نمانده است. یقین دارم که اتفاق افتاده بود گفتم

 که پس از مرگ، حیاتی دوباره وجود دارد.
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 تجربه ریموند کینمن

وقتی که نه ساله بودم برایم رخ داد. عجیب است، چون  6911این اتفاق در سال 

تجربه و جزئیات آن را به خوبی من خاطرات زیادی از آن سنین ندارم ولی این 

آورم. یکی از دوستانم در مدرسه سعی داشت یک تکنیک جودو را به یاد می

روی من نمایش بدهد. دوستم من را از جا بلند کرده و از باالی شانه خود 

سر من ضربه شدیدی خورد. درد به آورد و با سر بر روی زمین فرود مستقیماً

ن فقراتم شد. تالش کرده و از جای خود بلند شدیدی از باالی سر وارد ستو

چرخید. سعی کردم به سمت دفتر شدم، در حالی که همه چیز دور سرم می

ام بود. من از حال رفته و با صورت پرستار مدرسه بروم و این آخرین خاطره

و این ضربه دومی بود که به سرم وارد شد. من وارد روی کف سالن سقوط کردم 

 نم در حلقم گیر کرد و راه تنفس من بسته شد.تشنج شده و زبا

ناگهان خود را معلق در یک فضای کامالً تهی یافتم. آنجا هیچ رنگ یا نوری 

. ای، نه جهتی و نه هیچ حسی وجود نداشتذبهنبود ولی تاریک هم نبود، نه جا

کامالً گیج بودم که کجا هستم و چه شده است. هنوز هم قدرت تفکر و استدالل 

ینجا کجاست و کردم توضیحی منطقی برای اینکه اسعی می هرچه. ولی مداشت

شدم. بعضی تجربه کنندگان درباره عبور از م، بیشتر گیج میچرا اینجا هستم بیاب

کنند ولی من هیچ تونلی ندیدم. آنجا هیچ جهتی وجود نداشت و تونل صحبت می

استفاده نمایم. ترس در ن لمس کرده و برای درک موقعیتم از آنه چیزی که بتوانم 

یافت. اتفاقی که افتاده بود و ضربه به سرم را من شروع شده و مرتب افزایش می
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آوردم. این فکر در من به وجود آمد که حتماً عقلم را از دست اصالً به یاد نمی

زدم: دارم عقلم را از دست ام. پیش خود مرتب فریاد میداده و دیوانه شده

شوم، کاری از دست ن این بود که اگر واقعاً دارم دیوانه میدهم. فکر بعدی ممی

و من اراده خود و سعی در کنترل وضعیتم را  ،من ساخته نیست به جز پذیرفتن

 رها کردم.

بخش در من شروع به گیجی من از بین رفت و احساسی لذتبالفاصله 

ن رضایت و آرامش بود ولی ایگیری کرد. این در ابتدا احساس سادۀ شکل

 شدند. من یک کرۀتر میتر و کاملیافتند و غنیبه تدریج شدت می احساسات

 زیستم.معلق آگاهی و ادراک بودم که در ابدیت لحظۀ حال می

بار از خورشید  هامیلیونآنگاه یک نقطۀ نور بسیار درخشان را از دور دیدم که 

دانستم که تر بود. این نور مطلقاً زیبا و زنده و آگاه بود. به نوعی میدرخشنده

ام و چیزی از اتفاقی که ستم که مردهنداباید به سمت نور بروم. ولی هنوز نمی

شدم و نقطه نورانی م. من به نور نزدیکتر میدآوربرایم افتاده بود را به یاد نمی

گشت. نور شد و زیباتر و سرشارتر از عشق میتر میرخشندهمرتب بزرگتر و د

کشید. احساسات عشق و آرامش و خوشحالی چنان در من را به سمت خود می

ترین احساس خلسۀ مطلق و شعف تبدیل شدند. من شدت گرفتند که به خالص

نور مطلقاً زیبا و غیرقابل توصیف بود. نور من را در خود جذب کرد. شدت 

توان با کلمات شرح داد. این عشقی خالص و کردم را نمیحس می عشقی که

رسد کلمۀ ای که برای توصیف آن به ذهنم مینامشروط و قدرتمند بود. تنها کلمه
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ت است. این عشق قویتر از باالترین عشقی که به عزیزترین کس خود یبینها

شد و یر میهای این عشق یکی بعد از دیگری بر وجود من سرازدارید بود. موج

داد. من با نور یکی گشتم. من بدنی وجود من را با این نور سفید شستشو می

لق انم بکنم این است که من یک کرۀ معتونداشتم ولی بهترین توصیفی که می

 انرژی و ادراک بودم.

آنجا سگم  داشتم که مرده بود.، سگی به نام اسکیپی موقتی که نه سال داشت

م مانند من یک گوی شناور از انرژی و ادراک بود. ما به را دیدم. او هاسکیپی 

زدیم، ر از طریق فکر حرف میسمت یکدیگر جذب شدیم. ما با یکدیگ

تفاهم بود. ما به یکدیگر عشق کامل و بدون امکان اشتباه یا سوءای که همکالم

دادیم. نه تنها عزیزان درگذشته شما، بلکه حیوانات شما نیز در سوی دیگر می

 نتظر شما خواهند بود و آنها را مالقات خواهید کرد.م

دانم فرشته یا روح یک انسان یا چیز دیگری بود سپس موجودی معنوی که نمی

شناخت آمد گفت. او مرا به خوبی میو مانند من یک کرۀ معلق بود، به من خوش

کردم. او مرا به العاده حس میو حضوری مذکر داشت. از سوی او عشقی خارق

خواهم چیزهایی را به تو اسم صدا زده و گفت: ریموند، بیا اینجا پیش من. می

نشان دهم. ما به سمت یکدیگر جذب شدیم و با هم ادغام شده و یکی گشتیم. 

انتها بود. شرح دادن آنچه بعد از آن بین ما عشقی بود که غیرقابل توصیف و بی

میلیون سؤال همزمان در یک آن  هامیلیوناتفاق افتاد سخت است. گویی جواب 

به ذهن من فرستاده شد. تمامی آفرینش در پیش روی من باز شده و 
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فهمیدم ولی جالب اینجا بود که اینها را از او یاد درخشید. من همه چیز را میمی

دانستم و تنها آنها را فراموش گرفتم، بلکه اینها چیزهایی بودند که خود مینمی

ها در درون آوردم. جواب تمامی این سؤالدوباره به یاد می کرده بودم و اکنون

ند و همه چیز به نظر کیدم که تمام جهان چگونه کار میفهمخود من بود. می

ام، هیچ یک از آنها را به یاد رسید. ولی اکنون که به دنیا بازگشتهمنطقی می

 آورم.نمی

این وجود به من نشان داد که چقدر نقش و هدف من در خلقت مهم و خطیر 

ما در  تکتکگویم )من(، ولی منظور هر یک از ما هستیم. وجود است. می

دانم که بسیاری از مردم با این نکته دچار چالش هستند. خلقت الزم است. می

نها شامل کار و پرسند که مسئولیت و مأموریت ما چیست؟ زندگی ما که تآنها می

کنند و ام که در این باره سخنرانی میخانه و امور عادی است. بسیاری را شنیده

دانند، از کشیش گرفته تا معلم تا کنند که جواب این سؤال را میفکر می

گویند هدف ما این است که در این دنیا مورد امتحان قرار فیلسوف. بعضی می

که منظور و مأموریت تمام ما در این دنیا بگیریم. ولی به من نشان داده شد 

چیست. مأموریت هر یک از ما این است که عشق بورزیم، به همین سادگی. البته 

م تنها آن احساس گرمی که مردم از کلمه میشه کار راحتی نیست. اینجا منظوره

تر از آن تر و پیچیدهتر و چند بعدیعشق تصور دارند نیست. عشق بسیار گسترده

آنجا واضح بود که همه چیز از عشق ساخته شده است و از جنس عشق  است.
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اند. هر است. حتی تمام دنیای فیزیکی و چیزهای آن نیز از عشق ساخته شده

 چیزی در خلقت یک تجلی و ابراز عشق الهی است.

رسد که در کنم، به نظر مانند یک سری اتفاقات میام را تعریف میوقتی تجربه

های مختلف رخ داده است. ولی حقیقت این است که در مکان طول زمان و در

پایین و چپ و راست و دور و سوی دیگر زمان و مکانی وجود ندارد. باال و 

ای نیست، بلکه در کار نیست. زمانی نیز وجود ندارد و گذشته و آینده نزدیکی

ل برای از زندگی، الاق ن لحظه است. بیشتر مردم در جاییتنها شکوفایی ابدی ای

اند. وقتی که تمام احساس زمانی و ابدیتی را تجربه کردهلحظاتی کوتاه چنین بی

ین احساس شوید. ادهید و در این لحظه غرق میاینکه که هستید را از دست می

بود. این حال ابدیت از محقق شدن ابدی لحظه حال،  در آنجا به مراتب قویتر

 ت.بخش و پرقدرت داشاحساسی مطلقاً رهایی

ای نبود، هیچ کاری ود، هیچ توبهیک چیز را باید بگویم، آنجا هیچ قضاوتی نب

نبود که انجام داده بودم که کامالً بخشیده نشده باشد. خداوند با وجود تمام 

ای که در طول زندگی انجام داده بودم، هنوز من را خطاها و کارهای احمقانه

ه کنندگان دیگر درباره جهنم و دانم که بعضی تجربهمان طور دوست داشت، می

لبته اند ولی من اصالً چنین چیزی را تجربه نکردم. اهای جهنمی حرف زدهتجربه

گشتم، وقتی که در فضای تهی بودم، به بدنم بازمیام، اگر در قسمت اول تجربه

 ام منفی بوده است.کردم تجربهاحساس می
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از ستاره در پیش روی من  ای شبیه به یک کهکشان پرمن نگاه کردم و منظره

بود. بینهایت نقطه درخشان و نورانی که من هم یکی از آنها بودم. ما همه در آنجا 

حضور داشتیم و همه به هم متصل بودیم. روح هر انسان، هر حیوان و حتی هر 

ست. صخره و سنگی در آنجا بود. بله، یک تکه سنگ هم دارای حیات و روح ا

و دارای روح و حیات است. همه ما به هم  شده استهمه چیز از عشق ساخته 

هنوز من بودم ولی با این حال متصلیم و در حقیقت همه با هم یکی هستیم. من 

بلکه من از جوهره  یم و همه ما خدا بودیم. نه اینکه من خدا باشم،جمع بود ما

م خدا هستم و قدرت و توانایی او را درون خودم دارم. من به تنهایی خدا نبود

که به همه داشتم جزئی از خدا بودم. همه ما با هم آوازی  یولی به نوعی با اتصال

خواندیم که در حقیقت مناجات و ستایش الهی بود. این سرود و نجوا درباره می

های روی زمین در برابر آن عشق بود و چنان زیبا بود که زیباترین موسیقی

این موسیقی و آوا را لمس کرده و توانستی رسند. گویی میناشیانه به نظر می

د و به آن معنایی کامالً جدید شرد میبچشی و حس کنی. آن به درون من وا

مطلقاً زیبایی بود. ما با یکدیگر  کنم، صحنۀهرگز آن را فراموش نمی بخشید.می

یک ضمیر و ادراک واحد را تشکیل داده بودیم، به همراه عشقی خالص و 

د که هنوز زمان تو فرا نرسیده است و باید بازگردی. من بینهایت. به من گفته ش

خواهم بازگردم. بار دیگر به من گفته فریاد زدم و مخالفت کردم و گفتم که نمی

شد که باید بازگردم و زمان من فرا نرسیده است. ولی به من گفته شد که بعد از 



666 

 

توانی به اینجا میاینکه مأموریت خود را به انجام رساندی، هر وقت که اراده کنی 

 بازگردی.

آن آزادی مطلق و یند بود. ترک ابازگشت به بدن برایم بسیار دردناک و ناخوش

و وارد شدن به فضای محدود بدن، مانند پوشیدن یک لباس بسیار  سبک بالی

ای نمود. اولین چیزی که به یاد آوردم این بود که حادثهتنگ و کهنه و کثیف می

دقیقه مرده بودم و هیچ  62ه و از حال رفته بودم. من برای برای من اتفاق افتاد

تنفس و ضربان قلبی نداشتم. مادر من یک پرستار و شخصی بسیار مذهبی و 

که حتماً اثر  مفید است. ولی وقتی که این داستان را برای او گفتم، به من گفت

ضربه مغزی یا داروها بوده است. ولی برای من هیچ شک و تردیدی وجود 

ام دیده نداشت که این تجربه کامالً واقعی بوده است. برای من، آنچه در تجربه

گوید فرق زیادی داشت و با بودم با بسیاری از تعالیم مذهبی و آنچه کلیسا می

 آن منطبق نبود. این باعث درد و گیجی زیادی در من گشت.

انست و من دات چیزی مییکمتر کسی درباره این پدیده و تجرب هازماندر آن 

ام با دیگران حرف بزنم زیرا مردم من که نباید درباره تجربه گرفتم یادخیلی زود 

یک میل شدید  هاسالد. ولی در تمام این کردنمسخره کرده یا دیوانه فرض می را

اکنون جو برای این مباحث ن را برای دیگران بازگو کنم. ولی در من بود که آ

ارم. ولی من تنها یک را با دیگران در میان بگذ وانم آنتبازتر شده است و می

 آور هستم و یک معلم معنوی یا چیزی مثل آن نیستم.پیغام
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 6 تجربه لئونارد

احساس کردم که در حال خارج شدن از بدنم هستم و دیدم که کارکنان 

ای که العادههای خارقکنند. من از تواناییبیمارستان برای احیای بدن من کار می

درجه بود و قادر بودم  114زده شده بودم. دید من این حالت داشتم شگفت در

توانستم روی یک چپ و راست و باال و پایین و همه چیز را همزمان ببینم. می

کز کرده و آن را بزرگنمایی کنم. همچنین من با سرعت فکر رنقطه خاص تم

کردن نیاز داشتم  کردم. برای رفتن به محلی یا پیش کسی تنها به فکرحرکت می

و به محض فکر کردن فوراً در همان جا بودم. رد شدن از میان دیوارها و عبور و 

انگیز بود. افکار افراد را حتی قبل از اینکه حرکت در ماده خیلی برایم هیجان

شنیدم. تنها کافی بود روی کسی تمرکز کنم و افکارش را دهانشان را باز کنند می

، کافی بود که روی یک شخص اتاق ازدحام و شلوغی بود بخوانم. با اینکه در

ای هستند که العادهشنیدم. اینها نیروهای خارقکنم و تنها او را می خاص تمرکز

 توانید داشته باشید.وقتی که خارج از بدنتان هستید می

من کمی در اطراف قدم زدم، به دیدار مادرم در خانه رفتم. من به ارتفاعی بسیار 

العاده بود. در زمانی احساس کردم در فضا صعود کردم و منظره آن خارقعظیم 

که با سرعتی باورنکردنی به درون یک تونل تاریک و طوالنی مکیده شدم. در 

آخر تونل یک نقطه نورانی درخشان وجود داشت. درون تونل موجوداتی مانند 

فکر کنم ما مردگان  گفتم:کردیم و با خودم مینگاه می من بودند و ما به یکدیگر

شد. در انتهای تونل به داخل رفتم نور بزرگتر میقدر که جلوتر میهستیم. هر چ
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انگیز بود. ولی آنچه که بیشتر از هر نوری رفتم که خیلی درخشان و شگفت

چیزی در مورد این نور من را تحت تأثیر قرار داد این بود که در این نور 

العاده مهمتر از همه احساس عشقی خارق و بیشتر و ،احساس آرامش و سرور

کرد. من از نور کردم. نور مرا خیلی دوست داشت. نور با من صحبت میمی

پرسیدم: آیا تو خدا هستی؟ نور پاسخ داد: بله، من نور هستم. این وجود نور که 

دانست. وقتی که دیدم همه چیز زندگی من، از شروع تا پایان را میمن او را نمی

بودم به یاد آوردم که در حقیقت چه کسی هستم و همچنین جواب تمام  در نور

تی که داشتم را دریافت نمودم، مثل اینکه چه کسی جهان را خلق کرده و سؤاال

کنند. من اینها را یاد نگرفتم، کیهان و قوانین فیزیک چطور کار مییا چگونه، 

 حالتی الهی داشتند.ها بلکه آنها را به یاد آوردم. ولی این دانش و آگاهی

سپس خداوند تمام زندگی مرا از لحظه تولد تا مرگ به من نشان داد. من دوباره 

تمام اتفاقات زندگیم را تجربه کردم و در آن هر احساسی که در هر کسی به 

 ا قاضی من خود من بودم. این تجربۀوجود آورده بودم را خود حس کردم. تنه

کنم که تصور کنم هیتلر در حین نمی جرئتمرور زندگی بسیار دردناک بود. من 

نفر ایجاد کرده بود  هامیلیونمرور زندگی خود و احساس کردن دردی که برای 

یی را نشان داد که روی قلبی سخاوتمند هازمانچه کشیده است. خداوند به من 

یی که هازمانبودم و همچنین کارهایی را بدون فکر و محاسبه قبلی انجام داده 

آمیز نبودند در مورد دیگران از من سر زده بود. من خودم را اعمالی که محبت

کردم که کسی دزدیدم و با خودم فکر میدیدم که داشتم از یک مغازه شیرینی می



667 

 

بیند. ولی در حقیقت یک نفر مرا دید، و او خدا بود. ولی او مرا مورد مرا نمی

داد. واقعاً این چیزی بود که بیشتر از هر چیزی در مورد زندگیم یقضاوت قرار نم

بلکه او  ،کندمن را تحت تأثیر قرار داد. اینکه خدا هرگز در مورد ما قضاوت نمی

نه ما را بدون قید و شرط دوست دارد، دوست داشتنی که ورای توصیف است. 

 عشق( بود.کنیم، بلکه این )نیروی مانند آنچه که روی زمین حس می

پاتی و فکر خدا و من برای مدتی طوالنی صحبت کردیم. ارتباط ما از طریق تله

ای دارد. من در تمام ادهالعبود. باید به شما بگویم که خدا حس شوخ طبعیِ خارق

این قدر نخندیده بودم. ما به واکنش من در برابر یک اتفاق خاص که در  زندگیم

بودم خندیدیم. زندگی روی زمین یک نمایشنامه زندگی آن را بسیار جدی گرفته 

 زرگ است و نباید زیاد جدی گرفته شود.ب

درباره دانش و حکمت جهانی که دریافت کردم، به من اجازه داده نشد که آنها را 

آورم، مثالً ای را به یاد میی جسته و گریختههاقسمتبا خود بازگردانم. ولی من 

ایم و برای ابد وجود خواهیم داشت. ما اشتهاین حقیقت که ما همیشه وجود د

خلق کنیم.  ،ایم که در جهانی مادی)انسان ـ خدا( هستیم که بر روی زمین آمده

فظه و آگاهی خود به اینکه چه کسی اآییم، حهر بار که ما به دنیای فیزیکی می

 دهیم.هستیم را از دست می

م متحد و یک ضمیر و ادراک همه با ه ،ایمبل از خلقت کائنات ما وجود داشتهق

توانست آن را واحد بودیم. این ادراک و ضمیر بر خود آگاهی داشت ولی نمی

تجربه کند. این بود که ما به میلیاردها میلیارد وجود و ضمیر منفرد تبدیل شدیم 
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و کائنات را خلق کردیم تا در آن بازی کرده و خود را تجربه کنیم. یک روز 

بازخواهیم گشت و سپس دوباره منفجر شده و به دوباره همه به وحدت 

میلیاردها میلیارد ضمیر منفرد تبدیل خواهیم شد و همه چیز از اول آغاز خواهد 

تواند آنچه که بتواند تصور شود میاین یک چرخه بدون پایان است. هر  گشت.

وجود داشته باشد زیرا از ادراک و ضمیر جهانی منشأ شده است و فکر خالق 

منشأ آنها بوده ها با تأخیر از زمانی که فکری که در دنیای فیزیکی پدیدهاست. 

دهد. ما با ارتعاش خود شوند ولی در سوی دیگر این اتفاق آناً رخ میپدیدار می

عشق و محبت بیشتری ابراز کنیم سطح ارتعاش ما  هرچهکنیم و نور صادر می

عی و واقعیت حقیقی در جهان کنیم. حیات واقباالتر رفته و نور بیشتری خلق می

دیگر است. به یاد دارم که نور به من گفت که میلیاردها میلیارد جهان وجود دارد 

 نیست. یو سیاره زمین تنها انتخاب ما برای تناسخ و بازگشت به زندگی فیزیک

به یاد دارم که وقتی خارج از بدنم بودم، کنجکاو بودم که بدانم بدون بدنم چطور 

رسم. من به خودم نگاه کردم و من نور بودم و از نور ساخته شده بودم. میبه نظر 

ام دیگر این پیکر نورانی را هم نداشتم و تنها یک نقطه ولی در جایی از تجربه

 ادراک و یک ضمیر در این جهان هستی بودم.

موقعی رسید که خداوند به من گفت: تو باید به زمین برگردی. من نپذیرفتم. 

ود مجبور باشم به آن بدن مریض برگردم. در آنجا خداوند به من ممکن نب

کرد. این باعث هایی از مادرم را نشان داد که به خاطر مرگ من گریه میصحنه

بایست از طریق سر می م وشد که من بازگردم. من از درون همین تونل بازگشت
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است که یک بود، مانند این  شدم. احساس آن بسیار ناخوشایندوارد بدنم می

 واصی که برایتان خیلی کوچک و تنگ است را به تن کنید.لباس غ
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 سیالتجربه آنا سِ

های مهم قلب من در جای من با یک مشکل قلبی به دنیا آمده بودم. یکی از رگ

از بدو تولد دکترها به پدر و خودش نیست و قلب من تنها یک دهلیز دارد. 

م گفته بودند که مدت زیادی زنده نخواهم ماند. ولی من هیچگاه عمل مادر

جراحی به خاطر آن انجام نداده بودم. ولی چند ماه بعد از زایمان اولین دخترم 

احساس کردم خیلی مریض هستم و مجبور شدم تحت عمل جراحی قرار بگیرم. 

ه یک این عمل عوارض جدی و خطرناکی داشت که یکی از آنها این بود ک

ویروس استافیلوکوک در بدن من منتشر شده و مایعی دور و اطراف قلب و ریه 

آورد. من باید برای دومین بار برای خارج من را گرفته بود و به قلبم فشار می

 گرفتم. کردن این مایع تحت عمل قرار می

در اتاق عمل من را بیهوش کرده و عمل جراحی شروع شد. با اینکه بیهوش بودم 

گفتند که من یک دختر توانستم همه چیز را بشنوم. شنیدم که به یکدیگر میمی

ماهه دارم که شاید هرگز دوباره او را نبینم. من از درون با خود گفتم که چرا  64

زنند و به شدت در حالی که من هنوز زنده هستم راجع به من این طور حرف می

 گریستم.

من هایی که روی من کردند خوب نبود. یک عفونت در تمام بدن نتیجه آزمایش

در شرایطی که من داشتم بسیار پیچیده بود. من منتشر شده بود که پاکسازی آن 

ام در اطراف های ویژه به هوش آمدم در حالی که تمام خانوادهدر بخش مراقبت

و به من همان چیزی را پر از درد بود های آنها محزون و من بودند. صورت
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گفتند که خود در حال بیهوشی شنیده بودم. من در لبۀ مرگ قرار داشتم ولی روح 

و مادرم را بیرون از اتاق برد تا با آنها  مانند همیشه قوی بود. دکترم، پدرمن 

شنیدم و شنیدم که دکترم به آنها گفت های آنها را میصحبت کند ولی من صحبت

 ا پر کنند زیرا احتمال مردن من وجود دارد.ی الزم رهافرمکه 

ها بود که من احساس کردم لولۀ تنفس من به شکل بدی در گلوی در همان موقع

ی من را به تخت بسته هادستکند. ه و خیلی من را اذیت میمن جاسازی شد

بودند تا به طور اتفاقی به لولۀ هوا و بقیه چیزهایی که به من وصل بود برخورد 

ای که در گلویم بود و اثر داروی یم و لولههادستبه خاطر بسته بودن  نکنند.

منظورم را درست بفهمانم.  یتوانستم به کسبیهوشی که هنوز در بدنم بود نمی

فهمید که مشکل من چیست و تنها فکر شرایط غیرممکنی بود و هیچ کس نمی

چیزی طبیعی کردند که کمی به خاطر عوارض بعد از عمل ناراحت هستم و می

پرستاری که مراقب من بودند به دالیل مختلف برای  هردوی بعد تچند ساع است.

مدتی رفته و من را تنها گذاشتند. به خاطر ترشح خلط من، لولۀ هوای من که در 

جای بدی بود باالخره تقریباً به طور کامل بسته شد و من دیگر قادر به تنفس 

د نبودم و شروع به خفه شدن کردم. هیچ کسی دور و اطراف من نبود و با وجو

یم را آزاد کنم تا لوله را دربیاورم موفق نشدم. هادستاینکه خیلی سعی کردم که 

گذشتند. همان ها مانند ساعت میای نداشت. ثانیهکردم ولی فایدهمن تقال می

موقع بود که بوق هشدار دهنده دستگاه تنفس به صدا درآمد و ناگهان تعداد 

زدند دند و شنیدم که فریاد میزیادی دکتر و پرستار به اتاق من هجوم آور
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شدند چون در دستگاه تنفس. آنها سعی کردند لوله را دربیاورند ولی موفق نمی

توانستم توانستم همه چیز را بشنوم ولی نمیجای بدی گیر کرده بود. هنوز می

من را زدم ولی چهار نفر نفس بکشم. من به شدت تقال کرده و دست و پا می

ا حرکت نکنم. من به شدت محتاج یک ذره هوا بودم. بدن محکم گرفته بودند ت

قبل و عفونت شدید و نبود  تمن با وجود ضعف شدید و عمل جراحی چند ساع

 جنگید تا زنده بماند و حاضر به تسلیم نبود.هوا هنوز هم با مقاومت می

شروع به احساس گیجی کردم و در حال بیهوش شدن بودم. باالخره بدنم از 

ت کشید و تقریباً قلب من ایستاد. ناگهان چشمانم را باز کردم و مقاومت دس

احساس کردم که کامالً آزاد هستم. بدن خودم را در لباس مریض بر روی تخت 

داشتند. احساس عجیبی بود دیدم که کادر پزشکی سعی در احیای آن بیمارستان 

ه بدنم در دیدم ککردم ولی میزیرا من در خود احساس کامل و سالم بودن می

مقابل من روی تخت افتاده است. این آزادی بسیار بزرگ بود و من به صورت 

 العاده من شروع شد.شناور شروع به حرکت کردم و سفر خارق

م و در آن شناور بودم. ددرآورمن از درون چیزی که به نظر یک درخت بود سر 

 یهاالیه از شاخهگر بودم. اولین چیزی که دیدم شبیه به یک من تنها یک نظاره

درخت بود که حیوانات کوچک مانند خرگوش، پرنده و سنجاب در آن زندگی 

کردند. تمام آنها در هارمونی بودند و من از آنها احساس آرامش، کامل بودن می

دریافت نکرده  هاانسانکردم که هرگز مانند آن را حتی از و عشقی را دریافت می

چیزهایی که در دنیا به  کرد و همۀمن رخنه می آنجا در روحبودم. صدای زیبای 



620 

 

اهمیت شدند. تجربه و احساس این صدا تنها چیزی بود جا گذاشته بودم برایم بی

 که در آن لحظه به آن توجه داشتم.

نم. توانستم آزادانه تنفس کبدن روحیم بدون درد و استرس و خستگی بود و می

های مختلف و یک الیه دوم از شاخهتوانستم می ای دورتر در جلویمدر فاصله

وسیع را ببینم. حیوانات بزرگتری آنجا بودند مانند شیر، زرافه، فیل، اسب و 

العاده بود. زیبایی رنگ پوست هر کدام از ا و خارقببسیاری دیگر. این منظره زی

آنها من را حیران کرده بود. برای اولین بار این حیوانات وحشی را دیدم که کامالً 

چنین چیزی را ندیده بودم.  تا به حالق و خوی دوستانه و آرامی دارند و خل

شناختیم و عضو یک خانواده بودیم. من مانند این بود که همه ما یکدیگر را می

دم که آنها هم همین کردم و آگاه بونسبت به آنها احساس عشق و محبت می

 به من دارند. احساس را نسبت

ا پر از ها را دیدم. آنجروه سومی از شاخهم و گه صعود خود ادامه دادمن ب

کودکان از سنین و نژادهای مختلف بود. هر یک از آنها منحصر به فرد و در عین 

گانه زدند و صدای شیرین و بچهحال زیبا بود. همه خوشحال بودند و لبخند می

آن  شنیدم. آنها مشغول بازی و دویدن درآنها و آوازشان تنها چیزی بود که می

مرغزار زیبا و سرسبز بودند و گاهی از یک سری فواره که در آنجا بود به هم 

پاشیدند. من سعی نکردم با کسی صحبت کنم و راضی و خوشحال بودم آب می

شد. ها باشم. از هر سوی فضای آنجا عشق صادر میگر این صحنهکه تنها نظاره

رق کرده است. اگر دست من احساس کردم که عشق مانند سیلی من را در خود غ
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خودم بود دوست داشتم همان جا بمانم ولی مانند یک بالن به حرکت خود به 

 سمت باال ادامه دادم.

دانستم که حال او خوب من به یاد دختر خردسالم افتادم ولی نگران نبودم. می

خواهد بود و از او مراقبت خواهد شد. وقتی به یاد او افتادم او را دیدم که در 

ت خود با آرامش خوابیده است. من احساس کردم به او خیلی نزدیک هستم، تخ

توانم همه چیز را در گویی در کنار تخت او قرار دارم. من متوجه شدم که می

ها به طور همزمان ببینم. نیازی نبود که زاویه جلو، عقب، باال، پایین و تمام جهت

ها گروه بزرگ دیگر از شاخهدیدم را بچرخانم. کمی باالتر رفتم و متوجه یک 

سالی را دیدم که پر از هارمونی، وقار و شدم. این دفعه نوجوانان و افراد میان

زدند و من احساس کردم با لبخند آنها آرامش و خوشحالی بودند. همه لبخند می

ام. صدای آنها به روشنی پر از هارمونی و بسیار روان بود و ارتباطات قویتر شده

 سیار طبیعی و راحت جریان داشت. در آنجا نیز یک فواره در میان بین آنها ب

 ها فواره هایی از هر رنگ دور آن بودند. آبِیک باغ بزرگ قرار داشت که گل

ساختند که وتی جریان داشتند و تصاویر و صداهایی را میهای متفابا ریتم

 العاده بودند.خارق

خندیدند. آنها با دهان و اصوات و میگفتند های مردم دور هم نشسته و میگروه

چیزها را به هم بگویند و  توانستند همۀبلکه تنها با فکر می ،زدندبا هم حرف نمی

توانستم آنها را بشنوم. بعضی نیز در باغ در کناری لم داده و مشغول من هم می
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بردند. این مطالعه کتاب بودند یا به سادگی از دراز کشیدن در آفتاب لذت می

 العاده بود.مکان فوق

بردم، من باز هم به حرکت و سفر خودم ادامه دادم. من تنها از این سفر لذت می

سفر در درختی که مانند یک تونل بود و پر از زندگی بود و همه چیز در آن 

رسید و به من احساس کامل بودن، رضایت و آزادی متحد و یکی به نظر می

بکشم و خودم را پر از اکسیژن کنم. من به یاد توانستم نفس عمیقی داد. میمی

دانستم که آنها در حال رنج کشیدن از مرگ من پدر و مادر و همسرم افتادم و می

خواستم که به دانستم که حالشان در نهایت خوب خواهد بود. میهستند ولی می

آنها تسکین و دلداری و عشق بدهم. مطلقاً هیچ چیزی در آنجا من را نگران 

دانستم که دیر یا زود آنها هم به اینجا خواهند آمد و همین احساس رد. مینک

 عالی من را خواهند داشت و به خاطر همین هم نگران آنها نبودم.

ها رسیدم، و این دفعه من به مسیر خود ادامه دادم و به الیه دیگری از شاخه

ها لبخند به لب توانستم یک گروه بزرگ از افراد مسن را در آنجا ببینم. آنمی

رسیدند. بسیاری در میان باغ نشسته و در داشتند و نیرومند و پرقدرت به نظر می

حال صحبت بدون حرف زدن بودند و از این مرغزار و دشت سرسبز لذت 

های آب زالل بود. برخی هم بردند. آنجا پر از گل و انواع درختان و چشمهمی

اگهان احساس کردم که مانند این است کردند. نزدند و صحبت میبا هم قدم می

کند. برای یک لحظه به که بدنم با الکتریسیته پر شده و از خود نور متشعشع می

باال نگاه کردم و دیدم که همه چیز یک منظره پر احساس و شوری است که من 
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مانند آن را حس نکرده بودم. من یک دایره کوچک بسیار درخشان به  تا به حال

کرد. کنجکاوی من هم باعث دیدم که من را به خود جذب میرنگ زرد را 

کردم سعی می هرچهشد که بخواهم بدانم چه چیزی پشت آن است. ولی می

رم ولی باالخره توانستم به تدریج یتوانستم به طرف آن سرعت چندانی بگنمی

شانه  کمی وارد این فضای کوچک بشوم که مانند ابریشم نرم و لطیف بود. سر و

توانست در این نور  ماین فضا شده بود و من فکر کردم که باالخره خواهوارد  من

ذره بدنم را پر ر آن ذره و نودرون زندگی کنم. نیمه بدن من داخل این فضا بود 

توانستم ببینم ولی در خلسه و شعف بودم. . من از شدت درخشندگی نمیکردمی

ساس اشباع کنم. من هیچ چیز نفس عمیقی کشیدم تا خودم را کامالً با این اح

خواستم. باالخره به مقصد نهاییم وارد شدم بودم. امکان دیگری نیاز نداشتم و نمی

نداشت که جای دیگری بتواند بیشتر از اینجا عشق وجود داشته باشد. من این را 

بردم. هیچ احساس لذت، کردم و به شدت از آن لذت میدانستم و حس میمی

توانست با دربرگرفه شدن در این ای نمیکامل بودن و خلسهآرامش، هارمونی، 

نور که من را با عشق کامل پر کرده بود برابری کند. کلمات کافی برای توصیف 

توانستم همه چیز را آن وجود ندارد. من هنوز هم در درخت شناور بودم و می

ینجا حرکت ابشنوم، ببینم، حس کنم و درک نمایم، بدون اینکه نیازی باشد که از 

چیزها به هم متصل است و در حقیقت همه چیز یک  کردم همۀکنم. احساس می

فهمیدم که هیچ چیز در جهان نیست که به نوعی زنده نباشد. من چیز است. می

توانستم به طور همزمان همه جا باشم و با همه صحبت کنم، بدون اینکه الزم می
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کردم بدون مورد قبول بودن کامل میای بگویم. من احساس عشق و باشد کلمه

ام، هیچ ابهام یا مغایرتی. مانند این بود که در خانه و منزل هستم به همراه خانواده

 که تمامی خلقت است.

ناگهان احساس کردم که دستی من را در ناحیه باالی سرم لمس کرد و در آن 

یی نرم و ای غیرقابل تصور من را در خود غرق کرد. صدالحظه عشق و خلسه

زیبا و معنوی به من گفت: آرام باش و در آرامش برو و آنچه از تو خواسته بودم 

االتی بپرسم ولی همان موقع ؤخواستم منظور او را بفهمم و سرا تمام کن. می

ها را دیدم ولی به های شاخهشروع به بازگشت کردم. در راه بازگشت دوباره الیه

تجربه زیبا که این قدر آن را دوست داشتم خواستم که از این . من نمیسرعت

بازگردم ولی کنترلی نداشتم و با سرعت زیادی در حال بازگشت بودم. دوباره 

ای دور در بیمارستان روی تخت دیدم و دکترها که دور بدن خودم را از فاصله

من را گرفته بودند و سعی در احیای من داشتند. در یک لحظه من به بدنم 

توانستم بفهمم که در چه زمان و مکانی قرار دارم. چشمانم را باز بازگشتم. نمی

ام در محل هنکردم و دیدم تعداد زیادی دکتر و پرستار دور من هستند. در سی

کردم. من با خودم فریاد زدم: نه، شوک الکتریکی احساس گرمای زیادی می

رفت و می خواهم بازگردم، من را در آرامش رها کنید. سرم به شدت گیجنمی

من مشتاق برگشتن به آن مکان آرامش  کردم.احساس درد و اندوه و خشم می

حال که به  ،بودم. با خود فکر کردم چرا بعد از آن همه تقال برای نفس کشیدن

آرامش رسیده بودم من را دوباره احیاء کردند؟ گویی خواست من برای هیچ کس 
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ا که پر از درد است بازگردانند. خواهند من را به اینجاهمیت نداشت. همه می

گذشتند. من برای کشیدم و دقایق مانند ساعت میهنوز هم به سختی نفس می

مدت کوتاهی سعی خودم را کردم که بازگردم، برای من دلیلی نداشت که در این 

ام، به همسرم، پدر و مادر و توانستم به بچهمکان پر از درد و رنج بمانم. من نمی

به این خواستم به این نور بازگردم، یا به هیچ کسی فکر کنم. تنها میام خانواده

 . ولی هیچ کس گریه ساکت من را از درون نشنید. کردعشق که من را کامل می

دکترها توانستند ضربان قلب من را منظم و ثابت کنند.  ،بعد از یک ساعت تالش

هایی که و سر و صدای آنها و لوله هادستگاهمن دوباره در بیمارستان بودم، پر از 

بیشتر آنها  کمکمبه من متصل بودند و کادر پزشکی که دور من را گرفته بودند. 

رفتند و فقط دو پرستار و یک دکتر قلب برای بقیه شب آنجا ماندند. من از دست 

فهمیدم. چند ساعت گذشت تا همه چیز در همه عصبانی بودم و هیچ چیزی نمی

شد. آن وقت بود که توانستم آنچه اتفاق افتاده بود را بفهمم و  ذهن من روشن

ای از ام و شمهقبول کنم. فهمیدم که من در اقلیمی دیگر که از این دنیا نیست بوده

ای که بعد از مرگ منتظر ماست به من نشان داده شده بود. همه العادهجهان خارق

 تر بودم.همیشه زنده ام ولی من در آنجا ازکردند که من مردهفکر می

چند روز گذشت و من وارد یک بحران دیگر شدم. در حالی که روی تخت بودم 

ها برایم اتفاق افتاد. در ای عمیق کردم ولی یکی از زیباترین تجربهشروع به گریه

ی خواهرم که در کنار هاحرفکشیدم و به های عمیقی میحالی که به آرامی نفس

کردم که به ه سقف چشم دوخته بودم و از خدا دعا میدادم، بمن بود گوش می
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مور دعایم متمرکز کردم. یک احساس مورمن آرامش بدهد. من فکرم را روی 

شدن در تمام بدنم منتشر شد. در حالی که چشمانم باز بودند و کامالً بیدار و 

آنها طرف من ایستادند.  هوشیار بودم، دو فرشته را دیدم که پایین آمده و در دو

های کوتاه ابریشم مانندی به تن داشتند و در هوا شناور درخشیدند و لباسمی

رضایت و عشقی  بودند. آنها بالی نداشتند و بدن آنها شفاف بود و من را با

خالص پر کردند. آنها بر روی سر و سینه و دستان و شکم و پاهای من دست 

کرد در حال رها شدن میکشیدند. احساس کردم بدنم از فشار و دردی که حس 

بردم و افتاد لذت میکردم و از آنچه اتفاق میاست. من احساس آزاد شدن می

کردم در آغوش مهر این فرشتگان هستم. خواهرم به من خیره شده احساس می

من به  ام.دید که من خیلی آرام شدهدانست که چه خبر است. فقط میبود و نمی

دم. یاولین بار بعد از چند روز چند ساعتی خواب خواب عمیقی فرو رفتم و برای

تنفس من به طور چشمگیری بهبود یافت. مایعی که در داخل بدن من بود در اثر 

تنفس عمیقم جابجا شده و حالم خیلی بهتر شد. اتفاقات زندگی که گاهی خیلی 

معنی رسند با خود نوری به همراه دارند که به درد تاریک و دردناک به نظر می

این تجربه باعث شد من بعضی از باورهای  گردد.دهد و باعث رشد ما میمی

مذهبی خودم را مورد سؤال قرار دهم. من ایمان دارم که جهان دیگری بعد از 

ست ولی باور ندارم که این باید از طریق ترس و عذاب به ما یاد ا مرگ منتظر ما

ه به نوعی زنده نباشد و داده بشود. من فهمیدم که هیچ چیزی در جهان نیست ک

 درد معنی ندارد و تمام آن گذرا است.

  



616 

 

 تجربه دیگو والنسیا

 تجربه دیگو والنسیا در اثر حمله قلبی:

سقف  م که ناگهان خود را معلق در نزدیکیمن در شرف به خواب رفتن بود

کردم. در ابتدا متوجه نشدم که یافتم، در حالی که به سمت پایین و بدنم نگاه می

تواند باشد؟ تا باالخره این بدن من است و با خودم گفتم: این بدن چه کسی می

     متوجه شدم که بدن خود من است. در آن موقع صدایی به من گفت: رها کن 

آید که ی در نزدیکی من میو بیا. من احساس کردم صدا از سوی شخص

 توانستم او را ببینم.نمی

ما شروع به باال رفتن کردیم و از یک پل یا رهگذر که حالتی مه گرفته و 

بخش بود. راهنمای من گفت که من در مرطوب داشت رد شدیم که برایم طراوت

های مشابهی در حال شرف مردن هستم. ارواح دیگری را دیدم که از گذرگاه

من با خودم گفتم: من در حال ترک زندگی زمینی  ترک بدن خود بودند. صعود و

زندگی من تمام شد؟ صدا به من گفت: ممکن است این طور  هستم. آیا واقعاً

باشد. من به صعود خود ادامه دادم تا جایی که به دو نفر فرشته راهنما رسیدم و 

نم هستم؟ و آنها گفتند از آنها پرسیدم آیا من به طور قطعی در حال ترک کردن بد

بله. من با خودم گفتم: آیا من در حال خواب دیدن یا توهم هستم؟ آنها گفتند: 

ام ات نگاه کن. و آنگاه در جلوی خود تمام افراد درگذشته خانوادهنه، به خانواده

را دیدم که پدرم نیز جزو آنها بود. همچنین تعداد بسیار زیادی کودک و افراد 

زدند و از دیدن آنها لبخند می مشناختم. تمابودند که آنها را نمی دیگری در آنجا
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من خیلی خوشحال بودند. وقتی سعی کردم به آنها نزدیک شوم به من گفتند که 

این کار را نکنم زیرا آنها من را در آغوش خواهند گرفت و عشق و محبتی که از 

ممکن نخواهد بود  جانب آنان حس خواهم کرد چنان شدید خواهد بود که برایم

 بازگردم.

ای رنگ داشت. بین مشکی و نور بود و فضایی قهوه مکانی که در آنجا بودم کم

شد. من این احساس را ای و سفید در آنجا طیف رنگ چندانی دیده نمیقهوه

داشتم که هنوز در مکانی تیره و تار در نزدیکی زمین هستم. در آنجا موجودات 

ای دورتر موجوداتی با یکدیگر بودند. در فاصلهزیادی در حال حرف زدن 

ند به آنها کمک کنند که بدن کرددیدم که راهنماها سعی میخاکستری رنگ را می

 شان را برای همیشه ترک کنند.خاکی

وجودی در آنجا با من صحبت کرده و به من گفت که من در شرف عبور کامل به 

نجا با کسی صحبت کنم توانم بیشتر صعود کرده و در آمی سرای دیگر هستم ولی

 هرچهتواند تصمیم بگیرد آیا به بدنم بازگردم یا نه. به من گفته شد که که می

تر خواهد بود ولی امکان بازگشت من کاهش ام عظیمبیشتر صعود کنم تجربه

دبیر و کردند خیلی مهربان، باتخواهد یافت. راهنماهایی که من را همراهی می

غیرقابل نفوذ  هاسؤالخو بودند ولی با این حال در برابر بعضی از بسیار خوش

پاتی بود و آنها هر زدند. ارتباط ما از طریق تلهبوده و در پاسخ تنها لبخند می

، بدون حاشیه و قطعی دانستند و پاسخ آنها همیشه رسایفکر من را بالفاصله م

 بدون زرق و برق و تظاهر بودند.  طبع وبود. آنها آرام و کمی شوخ
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توانستم به طور همزمان تمام زندگیم را در آنجا مرور زندگی من شروع شد و می

ببینم. زندگیم مانند یک فیلم با سرعت بسیار زیادی در جلوی چشمانم به 

نمایش درآمد. من از راهنماهایم درخواست کردم که آیا ممکن است که سرعت 

تر کنند تا بتوانم راجع به بعضی از اتفاقات آن سؤاالتی تهنمایش زندگیم را آهس

کنم مهم نیستند. بعضی از قدر که من فکر میم. آنها گفتند که این اتفاقات آن بپرس

مهم فرض کرده بودم از دید آنها کامالً  چیزهایی که من در زندگیم بسیار

های شخصی از اهمیت بودند. آنها به من گفتند که نگران تجزیه و تحلیلبی

زندگیت نباش زیرا مطلقاً هیچ قضاوتی وجود نخواهد داشت. تنها کسی که در 

کرد خود من بودم. گرچه زندگی و تصمیمات من از دید مورد من قضاوت می

و اعمالم و  آنها واضح و آشکار بود، آنها به من اجازه دادند تا تناقضات

زندگیم بفهمم و درک کنم. آنها  گناهم را به خاطر اتفاقاتاحساسات گناه یا غیر

گاه که از درون با خودم بحث دادند و هری خود به من آرامش میبا کلمات رسا

فهماندند که تمام کردم، آنها به من میو جدل کرده و خود را مقصر یا تبرئه می

همه اتفاقات زندگی من در  ،اینها جزئی از بازی تکامل هستند و در عمق حقیقت

 باشند. تعالی می جهت اشراق و

آنها به من گفتند که تصمیم اینکه با این سفر ادامه دهم متعلق به خود من است 

ولی خطر زیادی برای بدنم و بازگشتم به دنیا به دنبال خواهد داشت. من تصمیم 

ضر بودند به اگرفتم به صعود خود ادامه بدهم، به خصوص که راهنماهایم نیز ح

همراه من بیایند. آنگاه ما با سرعتی بسیار زیاد شروع به صعود کردیم، بدون 
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اینکه هیچ اصطکاک یا نیازی به تالش وجود داشته باشد. مانند وقتی که در حال 

به خاطر سرعت زیاد صدای  سقوط هستید، با این تفاوت که صعود بود. من

کردم. ناگهان فکر من آرام جی میوز یا هیس شنیده و کمی احساس گینوعی وز

رسید حرکت شده و من در یک تونل شفاف با نوری که تقریباً زرد به نظر می

کردم. در آنجا وجودهای زیادی را دیدم که بعضی در حال اوج گرفتن و می

 24شناختم ولی را از روی زمین میبرخی در حال نزول بودند. دو نفر از آنها 

شناختم ولی بعدها بر دیده بودم. بعضی از آنها را نیز نمیسال بود که آنها را ن

روی زمین و در بدن فیزیکی آنها را مالقات کردم. من از یکی از آن دو نفر که 

کند. او گفت که او یک بیماری جدی داشته کار میه شناختم پرسیدم آنجا چمی

که باعث مرگ موقت او شده ولی اکنون آن مشکل برطرف شده و او به بدنش 

دوست  هاسالگردد. ولی یک دوست دیگرم را دیدم که در حقیقت برای بازمی

خانوادگی ما بود و به من گفته شد که او به طور قطعی در حال ترک کردن زمین 

یک راهنما برای دوستم که بیمار بود آمد تا او را از طریق یک  سپس است.

مجرای تونل مانند به زمین بازگرداند. من مجراهای مشابه دیگری را دیدم که 

کردند. یکی از آنها هم همان خانمی بود که ارواح دیگری در آنها صعود می

گردد. به من تواند به بدنش بازدوست خانوادگی ما بود. من پرسیدم آیا او می

گفتند که زمان او روی زمین به پایان رسیده و او به طور قطعی بدنش را ترک 

نموده است. من در انرژی او کمی آشفتگی و نگرانی حس کردم که علتش این 

 دانست که مرده است ولی من از دیدار با او اجتناب کردم.بود که او هنوز نمی
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مسیر من شروع شده قسمت جدیدی از در آن لحظه راهنماهای من لبخند زدند. 

رامش کاملی که در ضمیرم حکمفرما بود و بود که شفاف و آرام و هموار بود. آ

راهنماهایم و وجودهای دیگری که آنها  وقانۀشَدورادور ولی لطیف و مُ همراهیِ

ی که درون آن بودیم با ود. سپس ما از ابر عظیمبخش بدیدم برایم لذترا نمی

هایی خالص و عمیق را یم. صداهای کیهانی و تیز و پژواکسرعت خارج شد

شنیدم. نوری بسیار درخشان و سفید در مسیر ما بود که تقریباً رنگ براق می

نمودم و بوهای میرا درون خود حس  الیک داشت. نسیم مالیم و مطبوعیمت

رسید. سپس به مرحله و سطح دیگری وارد شدم و معطری به مشامم می انگیزدل

که در ابتدا در آن بدون هشیاری بودم ولی به سرعت به هوش آمدم. مانند این 

سازی عبور کرده بودم که در آن ابتدا بود که از یک مرحله پاک و خالص

هوشیاری خود را از دست دادم ولی به سرعت متوجه شدم که هوشیاریم سر 

این را دانستم که از مرز مردن عبور کرده بودم و ریسک ش است. میایج

کردم که دیگر نتوانم بازگردم. من به مکانی وارد شدم که درخشندگی زیادی می

 در زمینه آن وجود داشت. به نظر رسید که راهنماهای من در آنجا ناپدید شدند.

نگ طالیی پدیدار شد. العاده درخشان به راز درون آن مه سفید یک وجود فوق

حس کرده بودم دربرگرفت.  تا به حاله باالترین سرور و خوشحالی ک او من را با

درخشید ولی با این حال این وجود هم زن و هم مرد بود و مانند خورشید می

داد. مرزهای او به خوبی مشخص بودند و او درخشش او چشم من را آزار نمی

شد. هنگامی شروع به نزدیک شدن به من کرد و با نزدیک شدن به من بزرگتر می
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کامالً نزدیک شد دیدم که از من کمی بزرگتر است. من با چنان که او به من 

احساس آزادی و شگفتی از زیبایی وجود او لبریز شدم که فکرم قادر به درک 

ام را از دست دادم و در این آن نبود و تقریباً احساس هویت و آگاهی شخصی

دلگرمی کران و عالی با او یکی شدم. این وجود پر از شفقت به من احساس بی

العاده که از من فراتر بود و او را داد. من با افتخار در نزد این وجود خارقمی

های خردمندانه و با محبتش بودم کردم و منتظر پاسخجزئی از خود حس می

یماً به او و فاصله داشتم و برگشته و مستققی ماندم. من حدوداً نیم متر از ابا

العاده بود ولی ایی و انرژی خارقاز قدرت، زیبنگریستم. او وجودی پر 

توانستم صورت او را ببینم. من این احساس را داشتم که اگر صورت او را نمی

ببینم در آنجا خواهم ماند. ناگهان این وجود به من احساس بینهایت نرمی و در 

آغوش گرفته شدنی را داد که شرح آن غیرممکن است. با تعجب دیدم که او 

ک بود یبه سوی من دراز کرد. بین ما یک حفره ژرف تاردست راست خودش را 

توانستم اگر بخواهم با گرفتن دست او و پریدن از روی آن عبور کنم و به که می

دانستم که این کار را بکنم یا نه زیرا اگر این کار آن وجود نور بپیوندم. ولی نمی

که از او  کردم دیگر بازگشت من امکان نداشت. عشق و نور و سروریرا می

تابید به حدی بود که تقریباً ورای طاقت و تحمل بود. او به من گفت که می

جا بود که درباره ، تصمیم متعلق به خود من است. آنتوانم بمانم یا بازگردممی

کردم. کردم و کارهای کوچکی که روی زمین باید تمام میام فکر خانواده

ینجا نزد نور بمانم ولی به آن معنا توانم اهمچنین پیش خودم فکر کردم که می
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ام را از دست داده و به بعدی کامالً جدید و است که هویت و شخصیت زمینی

ناشناخته وارد خواهم شد. من تصمیم گرفتم که به زمین بازگردم. وجود نور با 

زادم که خود تصمیم بگیرم. من با قدردانی عشقی بدون پایان به من گفت که من آ

او نگریستم و سرم را پایین انداخته و نفسی عمیق کشیدم. وجود و رضایت به 

نورانی به من با مدارا و پذیرش نگریسته و به آرامی دستش را پایین آورد و به 

تدریج از من دورتر و کوچکتر شد. او وجودی از جنس عشق خالص، خرد و 

 حکمت و نور و انرژی بود.

را نیز مالقات کردم تا باالخره  گریبه نزول کردم و در راه ارواح دیمن شروع 

دو راهنمای من دوباره پدیدار شدند. آنها از دیدن من که در حال بازگشت بودم 

خیلی تعجب کردند و به یکدیگر نگاه کرده و پرسیدند چه اتفاقی افتاد. در عمق 

این خوشحالی غیرقابل کنترل و در حالی که تنها اندکی از هویت و ضمیر 

مانده بود من به سوی راهنماهایم برگشته و گفتم که من از آنها شخصی من باقی 

گزارم ولی باید به زمین بازگردم تا کارهای کوچکی را که نیمه تمام سپاس

بیش مانند گذشته نها به من گفتند که زندگی من کما ام به اتمام برسانم. آگذاشته

یش کوچک در آن ها ادامه خواهد یافت و تنها چند گشابا همان درد و سختی

خواهد بود. آنها گفتند که من باید آن را با تحمل و بردباری قبول کنم و من 

ترین چیزها دست و پنجه ترین و غیرقابل تحملقدرت و استقامت اینکه با سخت

نرم کنم را خواهم داشت و این باعث رشد ضمیر و روح من خواهد شد. آنها 
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مه خواهد یافت که سرنوشت و تقدیر است گفتند که زندگی من تنها تا زمانی ادا

 و تقریباً هیچ قسمتی از آن قابل تغییر نیست.

در آن لحظه یک در را دیدم که چند پله جلوی آن بود. من به همراه راهنماهایم 

از این در وارد شدیم. ما وارد نوعی سالن بزرگ کامالً تاریک شدیم. تاریکی آن 

. من پرسیدم که آیا باید در این تاریکی پریده تر بودبسیار تاریک یاز هر تاریکی

آور سقوط کردم و آنها تأیید کردند. من پریدم و با سرعتی سرسام ،و سقوط کنم

نجا حس سیار فشرده بود و فشار زیادی در آتا وقتی که وارد فضایی شدم که ب

کردم اکنون از این فشار کردم. سرعت سقوط من غیرقابل تصور بود و فکر میمی

تشین داشتم. اصطکاک و آخواهم شد و احساسی مانند یک گوی و سرعت منفجر

ش برایم غیرقابل تحمل بود. در اوج این سر و خِشخِ آزاردهندهسر و صدای 

مل کردن این دیگر حاضر شده بودم که به جای تح من ،صدا و احساس سوزش

رام باش که به لی راهنماهای من به من گفتند که آمردن را بپذیرم. و ،احساس

م، مانند وقتی که زودی به مقصد خواهی رسید. ناگهان وارد یک بعد لطیف شد

شوید. من به سقوط خود ادامه دادم در ب گرم و مطبوع میوارد یک استخر آ

های کوچکی را ها و زنگحالی که صدای زیبای سمفونی مانندی از کریستال

هستم. وجودی در جلوی من پدیدار شنیدم. ناگهان دیدم که باالی بدنم معلق می

شده و گفت که باید به درون بدنم بروم. من مانند یک وزنه چند تنی با یک 

سقوط بسیار خشک و سنگین به سمت بدنم فرو افتاده و خودم را در بدنم یافتم 

سوخت باز کرده و بر روی تختم نشستم. در اطراف قلبم و چشمانم را که می
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کردم و نفس کشیدن برایم ریباً غیرقابل تحمل بود میاحساس دردی عمیق که تق

دهم و پاهایم هم از سرما  یم را حرکتهادستتوانستم خیلی سخت بود. نمی

م توانستزده بودند و قادر به حرکت دادن آنها نیز نبودم. من تنها می گویی یخ

شد. من های کوتاه و سطحی بکشم وگرنه تنفس برایم خیلی دردناک مینفس

ام بسیار شدید بود. بعد از مدتی که توانستم نوز گیج و منگ بودم و درد سینهه

کمی خودم را حرکت دهم بر روی تخت دراز کشیده و چشمانم را بستم. هنوز 

ای در گوش من بود. درد شدید قفسه سینه من برای آزاردهندههم سر و صدای 

عمرم این قدر  کردم هیچ وقت دریک ساعت و نیم ادامه داشت. احساس می

عت بعدی خوابیدم. وقتی که بیدار شدم آنچه را که اس 62خسته نبودم. من برای 

وردم. آنها به من گفته بودند گفتند به یاد آنده من و دخترم میراهنماها راجع به آی

که من و همسرم و دخترم چطور خواهیم مرد و گفته بودند که من تنها 

ورد. آنها به من گفته بودند اص به یاد خواهم آرا در مواقعی خ یی از آنهاقسمت

های کوچکی در که زندگی من با درد و اذیت ادامه خواهد یافت و تنها خوشی

شده بود و بایست که این گونه باشد زیرا این طور طراحی آن خواهد بود. آن می

 ن دردها بسیار سازنده و در جهت تکامل بود.گرچه دردناک بود، هدف آ

م به خود تمام آینده خود را دیده بودم ولی از وقتی که به بدنم بازگشتمن در تجر

ن را به ی که اتفاقی در حال رخ دادن است آولی وقت توانم آن را به یاد بیاورمنمی

افتد. ولی حافظه بینم که دقیقاً همان طور که دیده بودم اتفاق میآورم و مییاد می
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گردد و فرصتی برای تغییر به من بازمی من تنها چند لحظه قبل از وقوع اتفاق

 چیزی نیست.
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 تجربه جفری اولسِن

بود و من به همراه خانواده با اتومبیل در حال بازگشت از یک  6977سال 

کردم و همسرم در صندلی جلو مسافرت به ایالت یوتا بودیم. من رانندگی می

ه بودند. حدود ام در صندلی عقب نشستماهه 60ساله و  7کنار من و دو پسر 

کیلومتر  624یک ساعت از زمانی که راه افتاده بودیم گذشته بود و حدود 

سرعت داشتیم. خیلی خسته بودم و متأسفانه فقط برای چند ثانیه پشت فرمان 

دانم چه اتفاقی افتاد زیرا همه چیز چشمانم بسته شد و چرتم برد. درست نمی

ریک شد. وقتی دوباره به هوش آمدم بسیار سریع رخ داد و برای من همه چیز تا

ماشین واژگون بود و من در صندلی خود زیر فرمان گیر کرده بودم. ماشین از 

توانستم هیچ حرکتی بار دور خود غلت زده بود. من نمی 7جاده خارج شده و 

پای من در اثر تصادف خرد شده بودند و پای چپم در نهایت از زیر  هردوبکنم. 

آورد. ام فشار مین فقرات و قفسه سینه من شکسته و به ریهزانو قطع شد. ستو

دست راست من تقریباً قطع شده بود و به اندکی پوست و گوشت متصل بود. 

کمربند ایمنی قسمت پایین بدن و شکم من را بریده بود و داخل گوشت من رفته 

را کمی ام را از صندلی عقب شنیدم. او مساله 7بود. در آن حال صدای گریه پسر 

زده کرد این هنوز زنده است. آنچه که مرا وحشتخوشحال کرد زیرا فهمیدم او 

شنیدم. آنها مرده بودند ام نمیماهه 60بود که هیچ صدایی از سوی همسرم و پسر 

کردم. سعی کردم که به طرف پسرم در دانستم و حس میو من آن را به نوعی می

توانستم کرد ولی من نمیاو گریه می صندلی عقب بروم ولی برایم ممکن نبود.
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توانستم مثل همیشه به او بگویم که گریه نکن، همه کمکی به او بکنم، و نه می

چیز درست است. هیچ چیز درست نبود زیرا او مادر و برادر خود را یک لحظه 

رفت و در پیش از دست داده بود و حال من هم به سرعت رو به وخامت می

 ودم.حال از دست رفتن ب

ناگهان آرامش عمیقی بر من غلبه کرد و احساس کردم که از بدنم خارج شده و 

رسید که نوری اطراف من را فرا در باالی صحنه تصادف قرار گرفتم. به نظر می

گرفت. متوجه شدم که همسرم نیز در آنجا در کنار من قرار دارد. اما او از اینکه 

در سوی دیگر بمانم محزون بود. من  او توانستم پیشگشتم و نمیمن باید بازمی

را با هم از  هردوسالم پدر و مادر خود دکه پسر خرتوانستم اجازه بدهم نمی

 دست بدهد.

به محض اینکه تصمیم گرفتم که به دنیا بازگردم خود را در راهروهای یک 

را ای کردم. هر فرد غریبهبیمارستان یافتم که در آنجا آزادانه به اطراف حرکت می

کردم که همه چیز را راجع به او و دیدم احساس میکه در بیمارستان می

کردم. از بچه س میدانم و محبتی عمیق نسبت به او حاحساسات و زندگی او می

... من احساس اتصالی عمیق نسبت به او حس زن تا معتاد تاتا مرد تا پیر 

حاکم بود. همین  شدم. احساس عشقی عمیقکردم و به نوعی با او یکی میمی

کردم به یک نفر که روی تخت خوابیده بود طور که در بیمارستان حرکت می

برخوردم که هیچ احساسی از سوی او دریافت نکردم. این برایم عجیب بود و به 

 همین خاطر نزدیکتر رفتم تا بفهمم علت آن چیست.
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ام این تادهوقتی با دقت نگاه کردم دیدم که این خود من هستم که روی تخت اف

بازگشت به بدنم  د. وقتی بدنم را دیدم فکر آگاهانۀجان من بوبدن و کالبد بی

دوباره از ذهنم گذشت و در لحظه بعد من در بدنم بودم درد شدیدی در تمام بدنم 

کردم و احساس حزن و فقدان و گناه من را فرا گرفت، بدون اینکه هیچ حس می

یکی داشته باشم و این بسیار سخت بود. من زفیامکانی برای ابراز آن یا حرکتی 

های ویژه ماه من در بخش مراقبت 1ماه بعد را در بیمارستان گذراندم و برای  1

ام وادهتوانستم با افراد خانذاشته بودند و نمیکار گبودم. در دهان من لولۀ تنفسی 

ای من عمل جراحی انجام شد. یک پ 67موع روی من ارتباط برقرار کنم. در مج

ام با همسر درگذشته در دنیای دیگری بود. در این حیندر این دنیا و پای دیگرم 

خواهد انگشترش به دختر گفت که میکرد و به من میمن ارتباط برقرار می

 :اش به خواهر شوهرش داده شود. او به من گفتی مهمانیهالباسخواهرش و 

مان در یک قبر مشترک در یک دوست دارد که بدن او به همراه نوزاد خردسال

فس به دهانم گردد. من که در تمام مدت لوله تن قبرستان در نزدیکی خانه دفن

توانستم حرف بزنم و اینها را به کسی بگویم. ولی چند روز بعد وصل بود نمی

تصمیم گرفته شد که من را به یک بیمارستان دیگر منتقل کنند. در حین جابجا 

و من برای  دکوتاهی لوله تنفس را از دهان من خارج کردنکردن من برای مدت 

های همسرم را به اطرافیان اولین بار توانستم به زحمت صحبت کنم و خواسته

بفهمانم. یکی از پرستاران وقتی من را دید چشمانش پر از اشک شد و گفت که 

نوری پر  او اولین پرستاری بوده که به اتاق من آمده بود و دیده بود که اتاق با
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شده و احساس عشقی پرقدرت در فضای اتاق حکمفرماست. او گفت که روح 

یک زن را دیده بود که در کنار تخت من ایستاده است و به سرعت یک دکتر را 

به اتاق من آورده بود که به او این صحنه را نشان دهد. آن دکتر که او نیز در اتاق 

گفت یا وانسته بود نوری که پرستار میبود گفت که وقتی به اتاق من آمده بود نت

همسر من را ببیند ولی عشقی که فضای اتاق را پر کرده بود را به وضوح حس 

 برای من تأیید مضاعف آنچه تجربه کردم بود. هاحرفکرده بود. این 

در اواخر دوران بستری بودنم وقتی که حالم تا حدود زیادی بهتر شده بود و 

توانستم گاهی نشسته بیمارستان منتقل شده بودم و میدیگر به بخش بازپروری 

یا اندکی بایستم، تجربه دیگری برایم رخ داد. من خوابیده بودم که احساس کردم 

از بدنم خارج شدم و دوباره در آن نور درخشان قرار گرفتم و همان احساس 

ت به خانه و وطن را حس نمودم. من عشق و سرور و آزادی و احساس بازگش

کردم. در آنجا یک راهرو را دیدم که د بودم و به راحتی به اطراف حرکت میآزا

خواهم به آن وارد شوم. در انتهای شوم و میاحساس کردم به طرف آن جذب می

راهرو یک گهواره بود. من به سمت گهواره رفتم و وقتی که به داخل آن نگریستم 

به آرامی خوابیده بود. او به ام که در تصادف کشته شده بود در آن ماهه 60پسر 

ی عقب او را قبل از لهمان زیبایی که من آخرین بار در آینه ماشین روی صند

رسید. من او را از جایش برداشته و در آغوش تصادف دیده بودم به نظر می

گرفتم و به شدت شروع به گریستن کردم. این تجربه خیلی زنده و ملموس بود. 

ش را بر روی گردنم اام و تنفسو سر او را بر روی شانه من بدن او را مانند دنیا
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کردم. حتی منبسط و منقبض شدن قفسه سینه او را در اثر تنفس حس حس می

کردم. من در بهت و حیرت بودم که چطور چنین چیزی ممکن است، در حالی می

که من هنوز در دنیا هستم و او در تصادف کشته شده است. این صحنه بسیار 

ی و زنده بود و اصالً حالت خواب و رویا نداشت. در حقیقت از دنیا و واقع

توانم بگویم که این دنیا تر بود. میتر و زندهاتفاقات روزمره زندگی بسیار واقعی

ر حالت رویا و توهم را دارد. وی دیگی ما در آن است که در مقایسه با سو زندگ

پشت سر به من نزدیک  ن موقع بود که احساس کردم چیز یا کسی ازدر آ

کردم بسیار عظیم و جهانی و پرقدرت و در عین حال شود. آنچه که حس میمی

د غرق کرد و کامالً شخصی بود. احساس عشقی بسیار پرقدرت من را در خو

نگاه کنم از پشت سر در آغوش گرفته شدم. من از  بدون اینکه من به عقب

گریستم. من حساس به شدت میعظمت و عمق این تجربه و شدت و قدرت این ا

ام، احساس کردم که با همان عشقی که من نوزاد خردسالم را در آغوش گرفته

 ام. کلمات برای توضیح این تجربه کافی نیست.خود در آغوش گرفته شده

در همان حال سیلی از اطالعات و آگاهی بر من سرازیر شد. من تمام زندگی 

س کردم. تمام آنچه انجام داده بودم و اشتباهاتی خود را از ابتدا دوباره دیده و ح

دانستم خطاست ولی با این حال که مرتکب شده بودم و جاهایی که کاری که می

آن را انجام داده بودم به من نشان داده شدند. ولی در آن فضا چیزی جز عشق 

حاکم نبود و هیچ قضاوتی وجود نداشت. این من بودم که اعمال خود را مورد 

دادم. پیغام تمام اینها این بود که ببین چطور مورد عشق و عزت وت قرار میقضا
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ای و چطور به تو این فرصت داده شده است که آزادانه آنچه را که قرار گرفته

 گرفته و رشد کنی.در دنیا تجربه کرده و با آن یاد  خواهیمی

انتخاب و آزادی را . فهمیدم که این گرفتم یادمن در مورد آزادی انتخاب و اراده 

کنم که همسر جوان و  دارم که برای بقیه عمرم احساس قربانی بودن و بدبختی

توانم همواره احساس گناه از از من گرفته شده است. دیدم می کودک خردسالم

اینکه من راننده ماشین و عامل تصادف بودم را با خود حمل کنم. ولی در آن 

و فرصت را نیز دارم که به جای آن همسر و لحظه باشکوه دیدم من این انتخاب 

فرزندم را به خدا داده و به دست او بسپارم و به زندگی ادامه دهم. من هم همین 

م را کبخش بود. من کوددهنده و آرامشردم. این انتخاب برایم بسیار شفاکار را ک

و خود را بوسیده و در گهواره قرار دادم. با این کار بالفاصله چشمانم را باز کرده 

ها و یک پای قطع دوباره روی تخت بیمارستان یافتم، با تمام دردها و جراحت

 شده.

فهمیدم. مدت زیادی طول  من در آن فضای مملو از عشق و آرامش دو چیز را 

ام را در قلبم سال من تجربه 7کشید تا بتوانم اینها را به دیگران بگویم زیرا برای 

زدم. اولین چیزی که فهمیدم این ن با کسی حرف نمینگاه داشته بودم و درباره آ

نقصم، همان بود که در این آغوش پر از عشق من همین طور که هستم کامل و بی

نقص بود. دومین چیزی که فهمیدم غوش من کامل و بیطور که نوزاد من در آ

این بود که من موجودی الهی هستم و جزئی از الوهیتم و آن جمله انجیل که )من 

کردم که تمام جهان هستی عی شد. احساس میاآن هستم که من هستم( برایم تد



607 

 

گیرد. همه و با من زندگی و حیات مرا جشن میمن را در آغوش خود گرفته 

آلی ترتیب داده شده بود تا من با آن رشد کنم. فهمیدم که من چیز به طور ایده

ام ای خود به وجود آوردهتمام زندگی خود و اتفاقات آن و حتی آن تصادف را بر

یی مربوط به آن را فرا گیرم. من با تعلیمات مسیحیت و کلیسا بزرگ هادرستا 

کردم که به خاطر اعمالم مورد قضاوت قرار خواهم ام و همیشه تصور میشده

خوب هستم و لیاقت دارم وگرنه با او در گرفت و باید به خدا ثابت کنم که 

م که نیازی نیست چیزی را به خدا ثابت کنم زیرا او دردسر خواهم افتاد ولی دید

داند و درست همان طور که شناسد و همه چیز من را میمن را به طور کامل می

هستم من را به طور کامل دوست دارد، بدون هیچ قضاوتی. تمامی جهان هستی 

من را همان طور که بودم به طور کامل دوست داشت و به وجود من عشق 

 دانست خود من بودم.کرد. تنها کسی که تا قبل از این هنوز این را نمیسرازیر می

باالخره از بیمارستان مرخص شدم. هنوز بدن من پر از جراحت و درد بود و  من

یم نیز فقط انگشتان دست چپم هادستتوانستم پاهایم را حرکت دهم. از نمی

کردم. خودم را هدایت میدار الکتریکی کردند که با آن صندلی چرخاندکی کار می

برای اولین بار بعد از تصادف من را از بیمارستان به خانه آوردند. همین طور که 

دار کردند من را از ماشین بیرون آورده و روی صندلی چرخبرادرانم کمک می

ام از داخل خانه از پنجره این صحنه را تماشا ساله 7قرار دهند، دیدم که پسر 

دانستم که بردند او به طرف من دوید. میرا به داخل خانه میکند. وقتی من می

برای او بسیار سخت است که مادر و برادرش را از دست داده و اکنون نیز پدرش 
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ی که قبل از این ررا که تنها بازمانده اوست در این وضع و حال ببیند. پد

کرد وا پرت میکرد و او را به هدوید و بازی میورزشکار و قوی بود و با او می

دانستم که تمام اینها برای یک کودک آمد. میداد و به مدرسه او میو قلقلک می

خیلی سخت و سنگین است و باید او را درک کنم. ولی دیدم او به سرعت به در 

خانه همسایگان رفته و درها را زد و به همه گفت که بیایید و ببینید که پدرش به 

شت و در بغل من پرید. او من را در آغوش خود خانه بازگشته است. او برگ

گرفت و فشرد و گفت که اگر تنها یک مشت گوشت و خون هم باشی باز هم تو 

را همان طور دوست دارم. من او را در آغوش گرفتم و همان احساس عشقی که 

در سوی دیگر با بغل کردن نوزاد خردسالم حس کرده بودم را حس نمودم و 

گریستن کردیم. این احساس و تجربه همان قدر الهی و  ی ما شروع بههردو

عد معنویت و معنوی بود که احساس و تجربه من در سوی دیگر. این تجربه از بُ

 جا ه نداشت. من فهمیدم که بهشت همینهیچ چیزی کمتر از آن تجرب ،الهی بودن

ست. بهشت آنجا و در دنیایی دیگر و در مکانی دوردست نیست که به آن ا

ا به بهشت برسیم، یم. نیازی نیست که به جا و مقصدی برویم یا کاری کنیم تبرس

 و تنها باید آن را در درون خود دریابیم. ستا همین جابلکه بهشت 

دو سال بعد از تصادف، یک شب بعد از اینکه پسرم به خواب رفته بود، من  ییک

ز حزن و کردم. موجی اتنها با خود نشسته بودم و در خلوت خود فکر می

افسردگی من را فرا گرفت. من شروع به گریستن کردم و با خدا درد و دل کردم 

توانم کودکم که آیا هرگز خواهم توانست به زندگی عادی بازگردم، و چگونه می
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به یاد نخواهد آورد. ناگهان  در بزرگ کنم. او هیچ وقت مادرش رارا بدون ما

وضوح یک صدا بود و تنها یک  صدایی از پشت سر با من سخن گفت. این به

حس یا الهام نبود. این همان صدا و عشقی بود که در سوی دیگر حس کرده 

بودم و فقط چند کلمه به من گفت: سرور را انتخاب کن. ناگهان دوباره آنچه 

یاد آوردم که بله، من آزاد  تخاب فهمیده بودم به یادم آمد. بهدرباره آزادی ان

خواهم انتخاب کنم و تجربه خود را شکل دهم. من خود هستم که آنچه را که می

توانستم قربانی بودن را خالق دنیای خود و زندگی و تجربه خود هستم. می

کنم که این کار راحتی بود ولی این ندا برای من انتخاب کنم یا سرور را. ادعا نمی

 یک یادآوری بود.

ادن کرد. چیزی نگذشته بود بعد از آن اتفاقات مختلفی در زندگیم شروع به رخ د

که با یک خانم زیبا به نام تانیا آشنا شدم. من اصالً به دنبال ارتباط یا همسر یا 

و این خیلی تصادفی اتفاق افتاد. اولین باری که او را دیدم با نگاه  گشتمکسی نمی

اول قلبم فرو ریخت و احساس جذابیت شدیدی به او کردم. من همین احساسات 

ا وقتی که همسر اولم را برای اولین بار مالقات کرده بودم داشتم. و تجربه ر

گذشته را به یاد  قبالً اتفاق افتاده است و منکردم که این صحنه احساس می

آورم و موجی از احساسات در من قلیان کرد. مدتی از ارتباط من با تانیا می

بت به تانیا گذشت و من در یک کشاکش فکری بزرگ قرار گرفتم. از طرفی نس

ام دیگر هم هنوز به همسر درگذشته یکردم و از طرفعالقه زیادی حس می

احساس عشق و وفاداری داشتم و از اینکه کس دیگری جای او را در زندگی 
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پرسیدم که این چه کاری کردم. مرتب از خودم میمن بگیرد احساس گناه می

که بر سر مزار همسرم  کنم و آیا این کار درست است. یک روزاست که من می

رفته بودم، شروع به درد و دل با او نمودم. من روی قبر او بر روی زمین افتاده و 

دانم چه کار باید بکنم. ناگهان حضور گفتم نمیکردم و میاز ته دل گریه می

دیدم ولی حضور او در آنجا قوی و همسرم را در آنجا حس کردم. من او را نمی

خندید و به من با شوخی گفت: ای دیوانه، چرا فکر او میکامالً مشهود بود. 

کنی وقتی تانیا را دیدی چنان احساسات پرقدرتی در وجودت قلیان کرد؟ می

شناختی؟ تو کردی قبالً او را دیده بودی و میکنی چرا احساس میفکر می

خواهی انتخاب کنی. من خود تانیا را به زندگی تو آزادی که هر که را که می

فرستادم تا جای خالی من را برایت پر کند زیرا حقیقت این است که تا وقتی که 

ی و به نو غصه و درد کشید عزاداریتو هنوز در این حال هستی و دائم در حال 

معنوی و صعود خود ادامه بدهم. تا توانم به سفر کنی من هم نمیمن فکر می

 اهم بود.وقتی که تو در آرامش و خوشحالی نباشی من هم نخو

این اتفاق دیدگاه من را تغییر داد و من مدتی بعد با تانیا ازدواج کردم. وقتی که با 

دار شود و من هم مشکلی با آن تواند بچهتانیا ازدواج کردم او گفت که نمی

کنیم. ای نیست، من یک پسر دارم که او را با هم بزرگ مینداشتم و گفتم مسئله

کمتر از یک سال از ازدواجمان گذشته بود که تانیا به من گفت که فکر و  یول

خواندگی قبول ای را به فرزندگوید که باید بچهاحساسی قوی مرتباً به او می

ای ترسیدم که نتوانم با بچهکنیم. من نسبت به این کار تردید داشتم و راستش می
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رفتاری را داشته باشم که با  کنیم همان محبت وکه به فرزندخواندگی قبول می

فرزند خودم دارم و ناخودآگاه بین آنها فرق بگذارم. ولی تانیا به این کار اصرار 

داشت. یک روز تانیا به من گفت که یک وقت گرفته است که به آژانسی که 

های مختلف و جنبه لمتخصص پیدا کردن فرزندخوانده بود برویم و با مراح

های زیاد دیگری نیز آنجا ما هم به آنجا رفتیم و زوجقانونی آن آشنا شویم. 

بودند. وقتی که آنجا را ترک کردیم با هم گفتیم که شاید بهتر باشد بگذاریم آن 

گ کنیم. ولی یک هفته بعد، رها این کار را بکنند و ما همان پسرم را با هم بززوج

 60قصد دارد پسر  از آژانس به من تلفن کردند. به من گفتند که یک مادر باردار

ماهه خود و پسری را که با آن حامله است را برای فرزندخواندگی بدهد و 

ماه سن فرزند  60برادر با هم باشند و به یک خانه بروند.  هردوخواهد که می

د دو برادر در خواهبود و وقتی که او گفت که میخردسال من در هنگام تصادف 

ادران خود افتادم و اشک از چشمانم سرازیر شد کنار هم باقی بمانند من به یاد بر

و نجوایی به من گفت که این کار را بکنم. بعداً فهمیدم که وقتی به مادر این دو 

هایی که برای فرزند قبول کردن درخواست داده های زوجپسر آلبومی از عکس

یی تانیا رسیده بود نجوابودند نشان داده شده بود، به محض اینکه به عکس من و 

با او سخن گفته بود و او نیز بالفاصله ما را انتخاب کرده بود، بدون اینکه عکس 

ساعته با مادر این دو پسر داشتیم. وقتی که  1ها را ببیند. ما یک جلسه بقیه زوج

ماه داشت به خواب رفته بود. او پسرش را به من  60جلسه تمام شد پسرش که 

غوش گرفتم آن صحنه که در سوی دیگر در آقتی که او را برای اولین بار داد. و
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ام را به دست خدا سپرده بودم جلوی چشمانم آمد. احساس آن ماهه 60فرزند 

ساله  6یا  0بود و من را منقلب کرد. چند سال بعد وقتی که او حدود  دهندهتکان

بود یک بار به من گفت که او صحنه تصادف را قبل از تولد خود دیده بوده و 

 ام که کشته شد( در اوست.ماهه 60گریفین )فرزند  قسمتی از

بعد از این تجربه برایم و در فکرم جاهای خالی زیادی وجود داشت زیرا این 

م و درک کردن نبود. این باعث شد از طریق دین و مذهب برایم قابل هضتجربه 

های شرقی در جستجو باشم. من به دنبال مذاهب و فلسفه هاسالکه من برای 

پوستان و معلمان معنوی آنها های گوناگونی را امتحان کردم و با سرخرفتم، نظریه

آوا بود. آنچه که و با روحم هم که برایم تا حد بسیار زیادی منطبقآشنا شدم 

ن است که خواهم به همه بگویم ایت میشجدای از تمام این خاطرات و سرگذ

ها و اتفاقات سه چیز را فهمیدم. یکی اینکه ما کامالً من از تمام این تجربه

تواند آن را تغییر دهد. موجوداتی معنوی و الهی هستیم و مطلقاً هیچ چیز نمی

هیچ کاری نیست که بتوانید انجام دهید و هیچ اتفاقی نیست که بتواند برای شما 

عوض کند. دوم اینکه فهمیدم همه چیز به ما رخ دهد که بتواند این حقیقت را 

کردم که باالخره یک منجی پیدا خواهد شد و دنیا بستگی دارد. من قبالً تصور می

را درست خواهد کرد و آن را خراب کرده و از نو خواهد ساخت. ولی اکنون 

ن را درست کنیم، خود ما. وقتی که بزرگان و دانم که این ما هستیم که باید آیم

، برای این نبود که به ما نشان دهند که آنها چقدر بزرگ شوایان به زمین آمدندپی

و واال هستند. بلکه برای این بود که به ما نشان دهند که ما خود چقدر بزرگ و 
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گفتند که ایم. آنها با زندگی خود به ما میواال هستیم و تنها آن را فراموش کرده

ای قرار داریم؟ مسیح تیم و در چه مرتبهآوریم که چه کسی هسآیا به یاد نمی

کنم و بزرگتر از آن را انجام توانید تمام معجزاتی که من میگفت که شما هم می

دهید، اگر ایمان داشته باشد. سومین چیزی که فهمیدم این است که همه چیز 

راجع به عشق است و درست کردن این دنیا تنها با عشق ممکن است، عشقی 

یدم که هیچ کس از دست ما عصبانی نیست و در هیچ دردسری نامشروط. فهم

نیستیم، بلکه به سادگی در این دنیا هستیم که تجربه کنیم و با آن یاد بگیریم و به 

یکدیگر عشق بورزیم، عشقی نامشروط. اگر این کار را بکنیم حقیقتاً دنیا را تغییر 

م که بسیاری از اوقات خواهیم داد و بهشت را به زمین خواهیم آورد. من فهمید

معلمانی هستند که به  حقیقتشوند در افرادی که در زندگی باعث رنجش ما می

اند تا درسی را در مورد خود ما به ما نشان بدهند. در هیچ اتفاقی زندگی ما آمده

های گر که کوزهمانند آن کوزه هدفی وجود ندارد و هیچ چیزی تصادفی نیست.بی

های آن های آنها را به هم چسبانده و در ترکپس تکهشکست و سخود را می

های سالم را داد. وقتی از او پرسیدند که چرا این کوزههای طال قرار مینخ

شخصیت بدهم. گاهی باید در  شکنی گفت که برای اینکه به آنها جلوه ومی

زندگی شکسته و خرد شویم تا عمق خود و جلوه و شخصیت حقیقی خود را 

گفتم که دست همسر اولم عصبانی بودم و می راستش من خود تا مدتی ازبیابیم. 

ای که با یک رامش رفتی و من را در این دنیا رها کردها و پر از آتو به مکان زیب

بدن معلول به تنهایی پسرمان را بزرگ کنم. او به من پاسخ داد که من تو را آن 
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ن رشد ها را تجربه کنی و با آه تمام اینقدر دوست داشتم که به تو کمک کردم ک

ای کنی و عمق خود را بیابی. اگر من زنده مانده بودم تو به جایی که رسیده

داشتی. این عشق نامشروط من به تو بود باید نمیرسیدی و رشدی را که مینمی

 که باعث شد من تو را تنها بگذارم.

برویم. من هم چون  مد که با هم به یک مهمانییک روز تانیا سر کار دنبال من آ

رفتم که یک مدم و به طرف ماشین میشده بود با عجله از دفتر بیرون آ کمی دیر

گدا جلوی من آمد و درخواست کمی پول کرد. من عجله داشتم که به سمت 

ماشین بروم ولی ندایی از درون به من گفت که تنها کمی به او نگاه کنم. من هم 

مانش خیره شدم. پرده از جلوی چشمان من ث کرده و برای چند لحظه به چشکم

کنار رفت و دیدم که او من است و من او هستم. دیدم که حقیقتاً ما با هم یکی 

کردم ایم. من او را حس میهستیم گرچه در دو قالب و کالبد متفاوت متجلی شده

پوش و مفلوک دیدم که چه روح زیبا و باشکوهی در پشت این کالبد ژندهو می

دوی ما شروع به گریستن کردیم. من در درخشید. من او را بغل کرده و هرمی

دانم که دانم تو چه کسی هستی. او پاسخ داد که میگوش او نجوا کردم که می

دانی. ما باید بفهمیم که هیچ اتفاق تصادفی وجود ندارد و نظم و هدف کامل می

رزش است و در هر یت با ادر همه چیز حاکم است. هر لحظه مقدس و بینها

زادی انتخاب داریم. آزادی انتخاب در مورد فکرمان، رفتارمان و لحظه ما آ

 برداشتمان از اتفاقات.
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کنند که تجربه نزدیک به مرگ من بالفاصله من را کامالً تغییر ها فکر میبعضی

های روحی و فکری من با آن ناپدید شدند. ولی این طور نبود داد و تمام چالش

ترین کار و خود سخت گاهی بخشیدنِ گرفتم یادطول کشید. من  هاسالو 

خودم را به خاطر تصادف  هاسالترین قسمت رشد کردن است. من برای مشکل

ها به دنبال دانستم تا باالخره توانستم خودم با ببخشم. من مدتگناهکار می

اگر بتوانم گشتم. چیزی خارج از خود برای التیام جراحات و دردهای درونیم می

از تانیا عشق کافی دریافت کنم تا با آن احساس ارزش کنم، اگر پسرهایم خوب 

به من در سوی ر... حتی تجاما من احساس کنم پدر خوبی بودهاشند تبو موفق 

دیگر نیز به نوعی یک تأیید خارجی بود. اینکه عشق الهی شامل من شده است 

که این تنها خود من هستم که  تمگرف یادپس من با ارزش هستم. تا باالخره 

توانم خویشتن را شفا دهم و التیام ببخشم. این چیزی نیست که حتی قرار می

تواند باشد از عالم باالتر برای من فرستاده شود، بلکه تنها از سوی خود من می

  سال طول کشید تا بتوانم به آن برسم. 62به من داده شود. برای من حدود 
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 گ در اثر تمرکزشبیه نزدیک به مرتجربه 

تصمیم گرفتم چیزی را که استاد فلسفه کالجم گفته بود  6917یک شب در سال 

توانیم روحمان را ببینیم زیرا مشاهده امتحان کنم. او گفته بود که ما هرگز نمی

کردم گر است. من آدمی بودم که تا این را به خودم ثابت نمیشونده خود مشاهده

ود را ببینم یا توانم روح خشدم. من مصمم شده بودم که ببینم آیا مینمیمتقاعد 

دراز کشیده و یک  یدا کنم. من در اتاقم را بستم و روی تختآن را درون خودم پ

ی مختلف بدنم کردم. من هاقسمتل کردن عضالت و به یک شروع به آرام و ش

حواس و مدیتیشن کز رهای تمه قبلی و آموزشی درباره روشعهیچ وقت مطال

دادم. من به درون نداشتم ولی با این حال به طور غریزی این کارها را انجام می

دانستم چه چیزی ممکن است ببینم. هر طور کردم و نمیخودم نگاه و تمرکز می

بود موفق شدم که به جز تمایلم برای دیدن روح خودم، تمام افکارم را خاموش 

 و ساکت کنم. 

طه سفید روشنی را در زمینه بزرگی از تاریکی دیدم. من با خود بعد از مدتی نق

کردم. من تمام سعی  این همان روحم است و روی آن تمرکز فکر کردم شاید

جه چیزی خیلی ای از زمان متوکتر شوم. در نقطهخودم را کردم که به آن نزدی

را  شدم ولی در عین حال بدن خودمعجیب شدم. من به این نقطه نزدیکتر می

ام ولی دانستم که این من هستم که روی تخت افتادهدیدم. میمی رختخوابروی 

دانستم که )من( این است که در حال مشاهده و نگریستن همچنین به نوعی می

یا چیزی مانند آن هستم. بلکه من مانند  کردم که یک روحاست. من احساس نمی
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من، که تنها  کفکر و ادارکردم که من هستم، همان همیشه به سادگی حس می

بدون بدنم وجود داشت. آنگاه ناگهان به فکرم رسید که اگر کسی االن وارد اتاق 

ام. به یاد دارم که امیدوار بودم که من شود با خود فکر خواهد کرد که من مرده

کسی به اتاق من نیاید و سعی نکند که بدن من را جابجا کند چون مطمئن نبودم 

کنم. من مطمئن بودم که بدنم باید در همان  بتوانم بدنم را پیداه در آن صورت ک

      کننده بود ولی من هنوز  حرکت باقی بماند. این برایم کمی نگرانمکان بی

        ام ثابت کنم دانستم که توانسته. نمیمیل شدیدی به اینکه روحم را ببینم داشتم

جا بودم و  ا من همزمان در دوزیر ،که حرف استاد کالجم اشتباه است یا نه

توانستم حداقل بدنم را ببینم و آیا روح من همان ماهیتی بود که به بدنم نگاه می

کرد؟ من احساسی داشتم که آن نقطه نورانی روح من است یا چیزی بیشتر از می

ت کنم که اگر به اندازه خواستم ثابمن، شاید ذات و جوهره من، من هنوز می

توانیم مشاهده کننده را مشاهده کنیم. به خاطر خرج دهیم می به کافی تمرکز

جانم روی تخت من را از تعقیب و نزدیک شدن ه بدن بیرهمین حتی دیدن منظ

کز کردم و چیزها شروع ربه طرف نقطه نورانی باز نداشت. من دوباره روی آن تم

م، بسیار کنحرکت میبه تغییر یافتن کردند. احساس کردم که با سرعت بیشتری 

کنم. این شنیدم مانند اینکه با سرعت از هوا عبور میایی را میسریع. من صداه

احساس را گرفتم که اکنون دیگر تنها بدنم نیست که زیر من است. تمامی کره 

زمین در پایین من قرار داشت و من در فضا یا چیزی شبیه به آن بودم و با 

ن نقطه سفید که مرتب بزرگتر و کردم در حالی که از آسرعت نور حرکت می
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داشتم. وقتی که به نور نزدیکتر شدم، احساس شد چشم برنمیتر میدرخشان

العاده را حس کردم و احساس کردم که مکانی عظیمی از عشق و چیزی خارق

توانم وارد آن شوم. ولی ترس و نگرانی بسیار خوب و دلپذیر است که می

م که بدون شک اگر وارد نور شوم بدن روی جدیدی من را فرا گرفت. من فهمید

حرکت باقی خواهد ماند و من خواهم مرد. من از مردن تخت یک جنازه مرده بی

ترسیدم ولی از آنجایی که در یک خانواده کاتولیک بزرگ شده بودم نگران نمی

بودم که این کار یک خودکشی به حساب بیاید زیرا من با اراده خود آن را انجام 

کردم که خودکشی یک گناه بسیار بزرگ است و من . پیش خود فکر میدهممی

از جهنم سر در خواهم آورد. من درک کردم که هنوز زمان من فرا نرسیده است 

و من نباید کامالً وارد نور شوم. کسی با من صحبت نکرد ولی من به نوعی 

مرد و این دانستم که هنوز موعد من نشده است و اگر وارد نور شوم خواهم می

 اشتباه است.

م خودم دبه محض اینکه تصمیم گرفتم که این تجربه را پایان دهم و به بدنم بازگر

رت نگرفت. ال و حرکتی برای بازگشت صوچ انتقرا در بدنم روی تخت یافتم. هی

کردم که دانش یا چیز جدیدی را از این تجربه من بازگشته و بیدار بودم. فکر نمی

ام. ولی چیزی از زمانی که این تجربه را داشتم نگذشته بود که هبا خود بازگرداند

فهمیدم دیدگاه من نسبت به جهان عمیقاً تغییر یافته است. من شروع کردم که به 

همه ما یکی هستیم و نباید هیچ وقت کس دیگری را آزار دهیم دوستانم بگویم 

ست. بعضی از در حق یک نفر انجام شود در حق همه انجام شده ا هرچهرا یز
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خواستند و خندیدند و بعضی دیگر هم توضیح بیشتری میدوستان من به من می

ام. وقتی که کردند که من به سادگی یک پرنده صلح طلب شدهبرخی هم فکر می

آمیز زده و گفت: بله تو ام گفتم او لبخندی تمسخراین تجربه را برای استاد فلسفه

و اینکه این تجربه من  آمیز به من نگریستگویی. و با نگاهی تحقیردرست می

 ام.یش و تکرار و اثبات نیست و احتماالً من کمی دیوانه شدهقابل آزما

من برای کالس زبان انگلیسی یک مقاله نوشتم که به نظر خودم عالی بود. من 

آنچه که اتفاق افتاده بود را توضیح دادم و اینکه اگر تجربه من واقعی باشد مردن 

تواند بسیاری چیزها را درباره زندگی به ما یاد بدهد. بلکه می ،رسی نداردهیچ ت

آورم، در حالی که تمام که به خاطر این مقاله گرفتم را به یاد می Cهنوز هم نمره 

ام یک زباله بود. استاد زبانم اعتقاد داشت آنچه نوشته Aهای دیگر من نمره

بعد من در بازگو  ارزش است که هیچ پایگاهی در واقعیت ندارد. از آن بهبی

 تر شدم.یلی محتاطام خکردن تجربه

آورم که تا آن روز جایی چیزی خوانده یا شنیده بودم که راجع به من به یاد نمی

ده باشد و این برای من یک دیدگاه کامالً نو و ها و مفاهیم حرف زاین پدیده

جدید از جهان و مردم بود. چیزی که به من داده شده بود، نه چیزی که آن را یاد 

گرفته باشم. این اتفاق همچنین باعث تغییر دیدگاه من نسبت به جنگ آمریکا در 

ت و لح و رفع خشونه بعد و برای تمامی عمرم طرفدار صویتنام شد. من از آن ب

جنگ شدم. من متوجه شدم که دیدگاه بسیار کاتولیک من نسبت به زندگی و 

گرا بود تغییر یافته است. نه تنها اینکه خدا بر ، به دیدگاهی که بیشتر وحدتجهان
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تمام خلقتش حلول و تسلط دارد، بلکه تمام آفرینش جزئی از خدا و شاید با 

 6919و  6917ی هاسالوقت  باید در نظر داشته باشید که آن ست.ا خدا یکی

و تقریباً  های الهیات جدید مطرح شده باشندبود و خیلی قبل از این بود که نظریه

های نزدیک به مرگ چیزی نشنیده بود. من خود حدود هیچ کس راجع به تجربه

مودی با عنوان )زندگی پس از زندگی( ریموند ده سال بعد با خواندن کتاب دکتر 

این  نا پدیده تجربه نزدیک به مرگ آشنا شدم. من با خواندبرای اولین بار ب

کتاب کامالً شوکه شدم ولی خیلی خوشحال شدم که من تنها کسی نیستم که 

چنین تجربه عجیبی داشته است. مو بر تن من سیخ شده و به سرعت به طبقه 

پیش داشتم بگویم. من  هاسالای که م که به دوستم درباره تجربهدپایین دوی

همیدم که دیوانه نشده بودم و این تجربه واقعاً اتفاق افتاده بوده است. ولی چیزی ف

که برایم عجیب بود این بود که برخالف افرادی که تجربه نزدیک به مرگ 

اند، تجربه من هیچ ارتباطی با مردن نداشت. بلکه من با اراده خودم این داشته

نظر بدنی کامالً سالم بودم. ولی  تجربه را به وجود آورده بودم در حالی که از

همیشه این سؤال برایم مطرح بود که آیا کسان دیگری مانند من هستند که در 

 اند.تجربه خود نقش داشته دایجا

من به اینکه دوباره سعی کرده و آن تجربه را تکرار کنم فکر  هاسالدر طی 

ترسم ام ولی هرگز آن را دوباره انجام ندادم. نه به خاطر اینکه از مرگ میکرده

    ام از بین رفت. من هیچ وقت برای مرگ زیرا ترس من از مرگ بعد از تجربه

مگر برای  شوم،کنم و محزون نمییا در مراسم سوگواری کسی گریه نمی
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کنند. از آن روز باور من ان، زیرا آنها هستند که درد جدایی را حس میگبازماند

رویم هیچ وقت از به اینکه جهانی دیگر وجود دارد که ما بعد از مرگ به آن می

ترسم که باعث ای کمرنگ نشده است. ولی با این وجود کمی میبین نرفته و ذره

دانم که در آن تجربه دانم و میمیمرگ خودم بشوم که آن را درست ن

 ها بازیچه نیستند. زشانس بودم که این اتفاق نیفتاد و این چیخوش

از وقتی این تجربه را داشتم نوعی زندگی آمیخته با دعا و مناجات به همراه 

ام که در تمرکز و ام. ولی هرگز سعی نکردهمراقبه و تمرکز را دنبال کرده

)مرز( عبور کرده و به آن طرف بروم. ولی من یک بار بعد هایم دوباره از مراقبه

نامند از آن تجربه دیگری داشتم که بعضی آن را )تجربه ناپدید شدن مرزها( می

من نه  ،های زیادی به جوهره تجربه اولم داشت. در این تجربه دومکه شباهت

ام فهم و بهتونلی دیدم نه نوری و نه جدایی از بدنم را تجربه کردم. ولی در تجر

درک کاملی داشتم که من )آزادی( هستم. من )عشق( هستم، که همان طبیعت و 

بلکه به مدت کوتاهی  ،فهمیدمذات خداست. نه اینکه من تنها این مفاهیم را می

 من خود این مفاهیم شده بودم و هویت من آزادی و عشق بود. 

خدا نیستم ولی خدا من من از آن تجربه این فهم را با خود بازگرداندم که من 

ن یاست. به همین خاطر اعتقاد دارم که این دو تجربه به هم مرتبط هستند. دوم

کنم که در آن نقطه سازد. فکر میتر میتجربه در حقیقت اولین تجربه را شفاف

جستجوی من برای خدا به پایان رسید. من او را یافته بودم و بقیه زندگی من از 



612 

 

که چطور بر پایه این دانش و  ،راجع به این بوده و خواهد بودآن روز به بعد تنها 

 آگاهی زندگی کنم. 
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 تجربه کارن

برایم رخ داد. چند روزی بود که آپاندیس من ترکیده  6970این تجربه در سال 

بود ولی با این وجود چند دکتر که من را معاینه کرده بودند نتوانستند آن را 

شد و مادرم باالخره من را به بخش اورژانس  تشخیص دهند. حال من خیلی بد

بیمارستان برد. در آنجا یک دکتر هندی برای اولین بار توانست مشکل من را 

بفهمد. من را بالفاصله برای جراحی به اتاق عمل منتقل کردند. آپاندیس من چند 

هفته قبل از این ترکیده بود و در اثر آن در بدنم قانقاریا و مشکالت بسیار 

گری به وجود آمده بود. من بر روی تخت اتاق عمل جان سپردم. آخرین دی

 6تا  64چیزی که به یاد دارم این بود که متخصص بیهوشی از من خواست که از 

 برعکس بشمارم.

من در هوا شناور بودم و به  ه بعدی من این است که از بدنم خارج شدم.رخاط

ین نگاه کردم و بدنم را دیدم قف و چراغ اتاق عمل حرکت کردم. به پایطرف س

کردند. هیچ احساس اتصال و وابستگی به بدنم که چندین نفر بر روی آن کار می

کردم. تنها کمی کنجکاو بودم یا احساس تأسف و پشیمانی به خاطر ترک آن نمی

ارتباطی  هستند. ولی تصمیم گرفتم که به من که بدانم این افراد مشغول چه کاری

کردم، آزادی از ند. من چنان احساس سبکی و آزادی میکنر میندارد که چه کا

ته اخیر و آزادی از تمام دردهای زندگی که تا آن لحظه هف دردهای بدنم در چند

 یز یا کار مهمی ندارم که باعث شودکردم هیچ چحس کرده بودم. من احساس می

بع درد و اذیت بخواهم به بدنم بازگردم، به خصوص که بدنم هم تنها برایم یک من
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بود. من برای رفتن کامالً آماده بودم. من به حرکت شناور خود به سمت باال 

ادامه دادم و از سقف بیمارستان خارج شدم. من شهر و مردم که به دنبال امور 

کنم ولی دیدم. من در دنیا از عینک استفاده میروزمره خود بودند را از باال می

ها و اختمانرفتم، سچه باالتر میدیدم. هرمی همه چیز را به وضوح در آنجا

آمدند. من به درون ابرها حرکت کردم و تصمیم گرفتم یمردم کوچکتر به نظر م

کنم علت دانم چرا این تصمیم را گرفتم و فکر میکه کمی در ابرها مکث کنم. نمی

د آن هم اهمیتی نداشت. من فقط برای لذت بردن درون ابرها توقف کردم. به یا

شدم تا جایی که بخشی از آن ابر شدم. من یک ذره دارم که مرتب کوچکتر می

بخار آب در ابر شده بودم و سپس از آن هم کوچکتر شدم تا باالخره شاید به 

توانستم هر ذره را در چیزی مانند یک اتم یا چیزی شبیه به آن تبدیل گشتم. می

رسند. منظره بسیار نظر میابر ببینم و اینکه حتی کوچکترین ذرات چطور به 

از دست داده و کنار زیبایی بود. ما زیبا بودیم. من احساس بدنم را به سرعت 

گذاشته بودم. من به سادگی به طور همزمان هیچ چیز و همه چیز بودم. باالخره 

ابرها را ترک کردم و به حرکتم ادامه دادم، در حالی که هنوز هم هیچ حسی از 

)من( بودم، انرژی خالص، زیبایی مطلق و کامل. من عشق یک بدن نداشتم. من 

 خالص بودم ولی هنوز هم من بودم.

دیدم و آن هم ه زمین را از باال میدادم تا جایی که کرخود ادامه میمن به صعود 

شد. من شروع کردم که ارتباط و اتصالی کامل را به تمامی مرتب کوچکتر می

ها و امی مردم، همه گیاهان، همه سنگموجودات و مخلوقات حس کنم، به تم
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توانستم ببینم که چطور همه ما به هم متصلیم و بخشی ها و همه چیز. میصخره

کردم و از یکدیگر هستیم و بخشی از خداییم. احساس عشق بسیار زیادی می

نمودم که قابل شرح و توصیف نیست. من حقیقتاً لذت و سروری را حس می

کنم که توضیح دهم چقدر کامالً در سرور و دا نمیهای مناسب را پیواژه

نقصی، در تمامیت و بخشی از همه چیزهایی که حس خوشحالی، در کمال و بی

دادم دانستم بودم. قبل از مرگم من همه چیز را مورد سؤال قرار میکردم و میمی

 دانستم و دیگر سؤالی برایم وجود نداشت.ولی در اینجا من همه چیز را می

ن زمین را ترک کردم و از آنجا به بعد به سرعت به طرف نور حرکت کردم. من م

توانستم برای ابد در نور بمانم و شاید هم ماندم زیرا جزئی از نور شده بودم. می

افتاد. سپس من در آنجا زمان وجود نداشت و همه چیز به طور همزمان اتفاق می

زیبایی ساخته شده بودند. ما با  متوجه حضور سه وجود شدم که از نور طالیی و

هم یکی بودیم ولی به نوعی در عین حال از هم جدا بودیم. آنها گاهی شکل و 

شدند. در آنجا ده دیده میاالعو گاهی هم تنها یک نور طالیی خارق ی داشتندبقال

رسید ولی نه مانند صدای موسیقی در دنیا، بلکه این موسیقی زیبایی به گوشم می

ا جزئی از همه چیز بود. به من مرور زندگیم نشان داده شد و فهمیدم که ندا و آو

 اند.ام که همه آنها زندگی انسانی نبودههای متعددی در گذشته بودهمن در زندگی

شناختم ولی نه از زندگی به نوعی من این سه وجود که پیش رویم بودند را می

آخرم روی زمین که آن را تازه ترک کرده بودم. آنها من را دختر عزیزشان 

توانستم به همراه آنها خطاب کردند و گفتند که من انتخابی در پیش رو دارم. می
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زگردم. امین و زندگی دنیا بتوانستم به زبروم و تا ابد در نور بمانم یا می

کردند که شاید بخواهم به زمین برگردم. در توانستم بفهمم که چرا آنها فکر مینمی

ی من هادرسآنجا بودن در کنار آنها بسیار زیبا بود. ولی آنها به من گفتند که 

گرفتن و یاد دادن به  اند و هنوز چیزهای زیادی برای یادهنوز کامل نشده

هایی ن صحنه. آنها گفتند که به وجود من روی زمین نیاز است. به مدیگران دارم

ینده به دنیا خواهم آورد نشان داده شد. آنها به من گفتند که از سه فرزندم که در آ

همیشه در کنار من هستند و باید به خاطر داشته باشم که من هیچ وقت تنها 

ت، صرف نظر از اینکه نیستم و نخواهم بود. هیچ یک از ما هیچگاه تنها نیس

کنیم. زندگی زیباست، حتی وقتی که در آن گاهی چقدر احساس تنهایی می

 بینیم.چیزی جز درد نمی

انتخاب من در نهایت در عشق و احساس مسئولیت در برابر دیگران خالصه 

 شد. من با اکراه زیادی بازگشت را انتخاب کردم. برگشتن به بدنم به راحتیِمی

نبود. من در اتاق بهبود بعد از عمل به هوش آمدم و شروع به ترک کردن آن 

کردم، چه از نظر بدنی و استفراغ کردم در حالی که دردی غیرقابل باور حس می

کند. بعداً به چه از لحاظ احساسی و روانی. حتی فکر کردن به آن حالم را بد می

گشت به بدنم تمام من گفتند که من واقعاً روی تخت عمل مرده بودم. بعد از باز

دانستم فراموش کردم. شاید هم این یک دانش و حکمتی را که در سوی دیگر می

کنم که آیا انتخابم ام. گاهی با خود فکر میموهبت است که آنها را از یاد برده

ام چیزی یاد بگیرم یا به دیگران درباره درست بوده و آیا به هیچ شکلی توانسته
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گرفتن و یاد  دانم که وظیفه و هدف من در دنیا یادمیورزیدن بیاموزم.  عشق

های من خیلی به من بیشتر به یادگیری مشغول هستم. بچهدادن است ولی فعالً 

اند و این همیشه برایم راحت نبوده است. برای من درباره عشق و محبت آموخته

ید عشق ورزیدن کار خیلی راحتی نیست زیرا من کمی مغرور هستم. من هنوز با

رسند کار کنم و این روی عشق ورزیدن به کسانی که به نظر دوست داشتنی نمی

گرفتم که  شود. من یادهای ناخوشایند خودم نیز میشامل دوست داشتن جنبه

باید بخشید و بخشید و بخشید. باید بگذاریم عشق هدایت زندگی ما را به دست 

 گ و چه کوچک.گیرد و سعی کنیم که به دیگران خدمت کنیم، چه بزر
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 تجربه احمد

بود که در گوشم  71ساله و ساکن شهر همدان. حدود سال  10احمد هستم 

احتیاطی منجر به عفونت توجهی خودم و بیعفونت کوچکی پدید آمد و با بی

شدید شد که چند روز درد بسیار زیادی را متحمل شدم. پس از آن به پزشک 

حی بسیار جزئی و راحتی اشوم و عمل جرمراجعه کردم و قرار شد فوراً بستری 

را روی گوش من انجام دهند. این موضوع که حتی بدون بستری و بیهوشی نیز 

توانستند عفونت را از گوشم خارج کنند ولی برای راحتی من عمل با بیهوشی می

انگیز بود. مقداری طول کشید که وارد شد برایم خیلی جالب و هیجانانجام می

آید هنگام کردم. یادم میمی و من همچنان درد زیادی را تحمل اتاق عمل شوم

کرد تا به جای یک مرتبه سه مرتبه داروی بیهوشی روی من عمل نمیعمل 

داروی بیهوشی به من تزریق شد. هنگام بیهوش شدنم را به یاد ندارم. از این به 

 نم. کبعد آنچه برایم در هنگام بیهوشی اتفاق افتاده بود را بازگو می

بینهایت احساس کردم.  ناگهان خودم را در محیطی بدون محدودیت و گستردگی

یدا کردم که گویی یک سلول از میلیاردها سلول متعلق به یک بدن این حس را پ

باشم که از قید بدن رها شده و در فضای الیتناهی و پر از فضل الهی واحد می

در آن لحظه خودم را در مقابل ذات اقدس الهی حاضر یافتم. از شناور هستم. 

شدت کوچکی و ناچیزی خودم در مقابل عظمت پروردگار جهانیان احساس 

داشتنی نیستی و عدم داشتم. ذات کبریایی پروردگار آنچنان با عظمت و دوست 

 باشد فقط شبیه به رسیدن یک قطره کوچکوصف نمی بود که به هیچ عنوان قابل
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کران و بدون محدودیت بود. در این لحظه بود که برای باران به اقیانوس بی

ای عظمت خداوند متعال را احساس کردم. احساسی که همراه بود با دانش لحظه

و معرفت کامل، به طوری که در آن لحظه من به تمام علوم احاطه داشتم و تمام 

مت، زیبایی و احساس قشنگ ای از این عظعالم برایم در دسترس بود. اگر لحظه

درک باشد مطمئن باشید دیگر جنگی در عالم صورت  مردم عالم قابل برای همه

 ای باقی نخواهد ماند و ظلمی به کسی روا نخواهد شد.نخواهد گرفت و گرسنه

در این احساس قشنگ سرخوش بودم که ناگهان فردی را احساس کردم که کنار 

میمی و نزدیک بود که گویا خود من قدر ص است. احساسم به این فرد آن من

بود. این موجود از تمام وجود و اعمال من با خبر بود و نزدیکی و صمیمیتی 

ناپذیر با من داشت. مدتی با هم در عالم سیر کردیم و این موجود همواره وصف

داد. اتفاقات زیادی را از دیدیم به من توضیحاتی میدر مورد چیزهایی که می

ای را در حال عذاب دیدم که در آید جایی بود که عدهاندیم و یادم مینظر گذر

مورد این افراد نیز به من توضیحاتی داده شد که به خاطر ندارم. به نظر خودم 

کردم. اتفاقات بسیاری را پشت سر گذراندیم که خیلی عالم برزخ را مشاهده می

ن نبود که به خاطر بیاورم. دانم که به صالح مام و میاز آنها را فراموش کرده

ناگهان و به طور یکباره به من گفته شد که دیگر وقت بازگشتن است و بدون 

العملی داشته باشم خود را درون تونلی دیدم که از باال اینکه من فرصت عکس

با سرعت بسیار زیادی به سمت پایین در حرکت هستم. تونل مرتباً منشعب 
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نم افتادم. حس بسیار عجیبی داشتم و مدتی طول شد تا نهایتاً به درون بدمی

 ام.دوباره عوض شده و به جهان مادی بازگشته زندگیمتا بفهمم محیط کشید 
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 تجربه ایبن الکساندر

های دکتر ایبن الکساندر متخصص و جراح مغز در آمریکا و استاد دانشگاه

عضو  و همچنین مشهوری چون هاروارد، ماساچوست و دانشگاه ویرجینیا بود.

انجمن جراحان مغز آمریکا و کالج جراحان و انجمن پزشکان آمریکا و دکتر 

جراح در بیمارستان دانشگاه دیوک بود. او در انجمن چندین مجله علمی مربوط 

به پزشکی و جراحی نیز حضور داشت. البته که او به عنوان یک جراح مغز 

ولی مانند بسیاری از پزشکان با های نزدیک به مرگ شنیده بود درباره تجربه

مند بود تمام این کرد. از دید او که یک دانشدیدی کامالً علمی آنها را توجیه می

ها رانی مرگ یا اثر داروهای غیرعادی مغز در شرایط بحعالیتف ها زاییدۀتجربه

گر نزدیک به مرگ شد. این دکتر الکساندر خود یک تجربه 2447بودند. در سال 

بینی او و در نهایت زندگی او را زیر و رو کرد. در مامی دیدگاه و جهانتجربه ت

دانست که ورزید زیرا میاش برای عموم اجتناب میابتدا او از بازگو کردن تجربه

ایش و اعتبار او زیر سؤال خواهد رفت و جامعه پزشکی و شهرت علمی و حرفه

او  2462ره در سال علمی روی خوشی به آن نشان نخواهد داد. ولی باالخ

اش را در کتاب )بهشت برین حقیقت دارد( منتشر کرد. کتاب او اکنون به تجربه

زبان دنیا ترجمه شده است. او در چندین برنامه تلویزیونی در آمریکا مانند  01

اش گفتگو کرده شوی مشهور اوپراه وینفری و شوی دکتر اوز در مورد تجربه

فتاده و تحولی که در زندگی او به وجود آورد در است و اتفاقاتی که برای او ا
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ای از تجربه او و مجالتی مانند نیویورک تایمز درج شده است. متن زیر خالصه

 باشد:گر میتوضیح او از دید یک دانشمند و جراح مغز و همچنین یک تجربه

صبح من از درد شدید کمر از  0:14بود. ساعت  2447نوامبر سال  7تاریخ 

دار شدم. این برایم خیلی غیرعادی بود. بعد از مدتی کلنجار رفتن با خواب بی

درد، با خودم گفتم اگر بتوانم خودم را به حمام برسانم و در وان آب گرم کمی 

استراحت کنم دردم از بین خواهد رفت. من به حمام رفته و وان را از آب گرم پر 

یافت. مرتب افزایش میکردم و در آن دراز کشیدم ولی دردم به جای کم شدن 

ای به دور خود پیچیدم و با من به زحمت خودم را از وان بیرون کشیده و حوله

اینکه  های کوچک خودم را به اتاق خوابم رساندم. به محضتالش زیاد و با قدم

شدید.  جا روی تخت فرو افتادم، با عرقی سرد و دردی بسیاربه اتاق رسیدم همان

ساله بود از سر و صدا بیدار شده و به اتاق من ده  پسر کوچکترم که آن وقت

آمد. او متوجه درد شدید من شد و برای اینکه من را کمی تسکین دهد شروع به 

کرد گویی یک نیزه به سر من فرو های من کرد. وقتی این کار را میمالیدن شقیقه

 کردند.می

نادر و مرگبار مغزی به نام  بعداً معلوم شد که من به یک نوع عفونت شدید بسیار

آن موقع کشت. من در ام که باید قطعاً من را مینسفالیتیس مبتال شدهاِمننژ 

گیری م خطرناک است و چه وقایعی در حال شکلدانستم که چقدر شرایطنمی

کردم که اگر این درد بدتر شود مجبور خواهم شد به هستند. پیش خودم فکر می

مارستان بروم و آنجا معطلی زیاد است و تازه باید های فوری بیبخش مراقبت
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تعداد زیادی فرم پر کنم. ولی احتماالً بعد از چند ساعت حالم خود به خود بهتر 

کردم که آنجا همکارانم شوم. ولی فکر میخواهد شد و تا بعد از ظهر مرخص می

ر را خواهم دید و جلوی آنها کمی خجالت خواهم کشید. در این حین پسرم د

حال حاضر شدن برای رفتن به مدرسه بود و من به هر زحمتی بود به او گفتم در 

و بعد مدرسه روز خوبی داشته باشی. این جمله آخرین خاطره من از دنیا است 

آورم. من هفت روز بعدی را در کما به سر از آن هیچ چیز دیگری به یاد نمی

نم بسته است و تصور چشما بردم. خانواده من دیدند که من روی تخت افتاده و

اعت بعد که دوباره اتاق را بستند. دو س حال استراحت هستم و درِکردند که در 

زدند من را در حال صرع بسیار شدید یافتند و بالفاصله به اتاق من سر 

نشان کنم تان منتقل شدم. باید دوباره خاطرآمبوالنس خبر کردند. من به بیمارس

 ورم.آیع را به خاطر نمیکه من هیچ یک از این وقا

بیرون کشیدند برداری از نخاعم وقتی در بیمارستان مایع مغزی من را برای نمونه

ک مایع سفیدرنگ پر از عفونت از آن خارج شد. این به جای مایع مغزی ی

واقعیت و اینکه من در کما بودم به این معنی بود که احتمال زنده ماندن من 

بینانه بود. من را روی سه ه این هنوز تشخیصی خوشدرصد بود. تاز 64حداکثر 

بیوتیک بسیار قوی قرار دادند ولی فردای آن روز که دوباره مایع نخاعی من آنتی

کوالی مغزی هم مبتال هستم که بسیار نادر را آزمایش کردند، دیدند که من به ای

شدید تمام شوند. عفونت میلیون به آن مبتال می 64در  6و کشنده است و تنها 

 قسمت نئوکورتکس مغز من را فرا گرفته بود.
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های در ابتدا نوار مغزی من اندکی فعالیتوقتی که من را به بیمارستان بردند 

داد ولی بعد از یکی های پراکنده و نامنظم از خود نشان میغیرعادی و سیگنال

مغز من دو ساعت آن هم کامالً خاموش شد و دیگر هیچ سیگنال و فعالیتی از 

شد. حتی ساقه مغزی من نیز به شدت عفونت کرده و از کار افتاده بود. صادر نمی

شد. از طرفی هم عفونت من در حالت کما بودم و شرایط من روز به روز بدتر می

داد. روز هفتم پزشکان با خانواده من نمی ها پاسخبیوتیکک از آنتیمن به هیچ ی

برای آنها شرح دادند. آنها گفتند که احتمال یک جلسه گذاشتند و وضعیت من را 

ای شده و زنده بمانم، با فلج درصد است و اگر هم معجزه 97مرگ من حدود 

یک گیاه خواهم بود بدون هیچ گونه به مانند دائمی و کامل بدن و به طور دائم 

قدرت تکلم یا حرکت یا ابراز احساس یا فهم یا ارتباط با دنیای خارج، و بعد از 

ها و بقیه بیوتیکوصیه کردند که تزریق آنتیند ماه نیز خواهم مرد. آنها تچ

های پزشکی متوقف شود تا من خود به خود بمیرم. این تصمیم گرفته شد مراقبت

های من قطع شد. جالب است بیوتیکتمام آنتیو دکترها هم همین کار را کردند. 

ز کما کردم. البته دکترهای من که چند ساعت بعد از آن من شروع به بیدار شدن ا

ماندم، چه برسد که بایست زنده میگفتند. من نمیحق داشتند و راست می

ای داشته باشم و بیشتر از آن حتی بتوانم این تجربه را به یاد بیاورم. به تجربه

خصوص که بر طبق علم پزشکی قدرت تصور و تجسم ما و تکلم و فکر ما و 

انی ما وابسته به قسمت نئوکورتکس مغز ما است و کالً تجربه و ادراک انس

نئوکورتکس مغز من کامالً از کار افتاده بود. به همین علت است که داستان من 
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دنیای علمی و پزشکی را متحیر کرده است. زیرا آنچه برای من اتفاق  این چنین

من فتد. بر روی اتوانست اتفاق بیافتاد از دیدگاه علمی غیرممکن است و نمی

های متعددی انجام شده و تصاویر زیادی از مغزم گرفته شد. تمام آنها نشان تست

های نئوکورتکس مغز من به طور کامل در اثر عفونت از بین دادند که تمام الیهمی

 اند.رفته

سفر نزدیک به مرگ من از مکانی که خشن و ناخوشایند و بدوی و بدون ارتباط 

زمین و خاک را داشت. به یاد دارم  ی مانند زیرِوع شد. جایی که احساسبود شر

های خون را در اطراف خود حس درخت و رگ زهایی مانند ریشۀکه چی

کردم. من در هیچ جای این تجربه احساس یک بدن و فرم و قالب را برای می

بلکه تنها یک نقطه ادراک و ضمیری خالص بودم که تمام این  ،خود نداشتم

ردم. در این مکان خشن و زشت زیرزمینی حیران بودم که کچیزها را تجربه می

کر من داده کنم. ولی هیچ پاسخی به این فمی اینجا کجاست و من اینجا چه کار

دم شنینشد و هیچ ارتباطی وجود نداشت. ضمناً صدایی بسیار ناخوشایند را می

 صدای کوبیده شدن. که مانند ضربات چکش بود، مانند

پیچید و به سمت ور سفید گرداب مانند بود که در خود مین خاطره بعدی من یک

ترین ملودی و موسیقی را به العادهآمد، در حالی که زیباترین و خارقمن می

ای همراه داشت. با نزدیکتر شدن، این نور سفید از هم باز شده و از درون آن دره

من از  .ا بودمنمایان شد که زیبایی آن ورای هر واقعیتی بود که من با آن آشن

برانگیز صعود کردم و پر از سرسبزی و زیبایی درون نور به سمت این دره اعجاب
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ها پروانه در آنجا در پرواز بودند و مملو از حیات و زندگی و انرژی بود. میلیون

و من که هنوز هیچ بدنی نداشتم و تنها یک نقطه ضمیر بودم بر بال یک پروانه 

ها به دور کردم. این پروانهبا او در این دره حرکت میبسیار زیبا سوار بودم و 

در  هارنگای از عشق و حیات با زیبایی غیرقابل توصیف و پر از انواع چشمه

چرخش و پرواز بودند. به یاد دارم که ما از ارتفاع خود کاستیم و در درون آن 

ن و غنچه بود و با نزدیک شدن ما، ای انبوه فرو رفتیم. همه جا پر از گلسرسبزی 

العاده زیبا و غنی ی آنها فوقهارنگو  هاگلشکفتند. بافت ها سر راه ما میغنچه

وح را دیدم که و متنوع بودند. ما دوباره ارتفاع گرفتیم و من از باال صدها ر

گونه به تن داشتند ولی با هایی ساده و رداها لباسنمشغول رقص بودند. آ

ه در آنها بود. کودکان داالعیی بسیار زیبا، در حالی که شور و سروری فوقاهرنگ

هایی که مشغول بازی و شادی بودند و سگ هاچمنو  هاگلدر میان  بسیاری نیز

گ و کردند. این منظره یک جشن و فستیوال بزربا آنها جست و خیز و بازی می

لقاً اه داشت موجوداتی مطسمان باال که رنگ مخملی سیالعاده بود. در آخارق

درخشانی شناور بودند. آنها در شکل و های طالیی معنوی به شکل گوی

ای از جرقه دنباله ،کردند و در پشت سرآرایی و حرکت میالگوهای زیبایی صف

ترین گذاشتند. از آنها زیباترین و مسحورکنندهو تأللوهای طالیی به جای می

بعد از های پرقدرتی، یکی رسید که مانند موجسرود و آوای روحانی به گوش می

شدند. آنها به تمام کسانی که در آن دره دیگری به درون وجود من سرازیر می

فرستادند. در آنجا مفهوم زمان با دنیا بسیار متفاوت زیبا بودند انرژی و سرور می
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وجود  نامیم به این شکلبود. آنچه ما آن را ترتیب اتفاقات و علت و معلول می

 نداشت.

تر از تر و ملموستر، شفافمهم است که بگویم تمام این دره و مناظر بسیار واقعی

این دنیا بود. در حقیقت این دنیا در مقایسه با آن مانند یک خواب و رویا است. 

ها تر از این دنیاست؟ آیا صحنهپرسند که چطور آن جهان واقعیبعضی از من می

التری هستند؟ باید بگویم خیلی بیشتر از آن. شما در آنجا تر و با کیفیت باشفاف

کنید و با آنها بلکه وجود آنها را حس می ،بینیدتنها افراد و چیزهای دیگر را نمی

شوید تا قدرت احساس بودن را حس کنید. مرور زندگی نیز به همین یکی می

شوید تا د یکی میایثیر قرار دادهأشکل است. شما با افرادی که در زندگی تحت ت

تمام احساسات آنها و اثرات رفتارتان بر رویشان را خود حس کنید، تا 

یاد بگیرید. این باعث رشد و  داینگرفتههای مهم زندگی را که هنوز یاد رسد

شود. اید میده ارواحی که از آن آمدهاتکامل خود شما و خود باالترتان و خانو

کند و این تنها خود حقیقی و باالتر تی نمیدر آنجا کسی درباره شما هیچ قضاو

سریع و  کند. مرور زندگی یک عبورقضاوت میشماست که در مورد اعمال شما 

سطحی بر روی یک سری خاطرات و تصاویر نیستند، بلکه زندگی کردن دوباره 

     تر تر و دیدی گستردهلحظات مهم زندگی با قدرتی بیشتر و به شکلی واقعی

ایم است، که در آن قدرت که در دنیا آن لحظات را زندگی کردهاز زمانی 

مان را و اثرات آنها را بر روی زندگی و احساس دیگران تجربه تصمیمات

ایم باید خود تمام آن را کنیم. اگر در زندگی خود به دیگران درد و اذیت دادهمی
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داریم که قبل از  حس و تجربه کنیم ولی با قدرت و شفافیتی بسیار بیشتر. ما نیاز

ها را مان متحد شویم، این درساینکه بتوانیم دوباره به طور کامل با خود حقیقی

 از زندگی و رفتار خود یاد بگیریم.

در آنجا و بر روی بال آن پروانه، من تنها نبودم و دختر بسیار زیبایی همراه من 

گر تمام عمر خود خندی چنان زیبا به لب داشت که اببود. چشمان او آبی بود و ل

نید ارزش آن درد و رنج سپری کنید تا تنها یک دقیقه این لبخند را تجربه کرا در 

عشقی که ما  های دنیاییِعشقی در لبخند او بود که از تمام جلوه را دارد.

را یشناسیم. زشناسیم باالتر بود. همه ما در عمق درون خود این عشق را میمی

ارتباط ما از طریق فکر بود و نه کلمات. بعد از  این عشق سرچشمه همه ماست.

عصاره آنچه به من گفته بود را  اینکه به دنیا بازگشتم سعی کردم شیرازه و

ویسم. پیام اصلی او به من این بود.: تو برای همیشه مورد عشق و عزت هستی. بن

 هیچ چیزی برای ترسیدن وجود ندارد و تا ابد از تو مراقبت خواهد شد.

ینکه هیچ چیزی برای ترسیدن وجود ندارد کلیدی است. اگر این را درک ا

بینیم که جنگی بین خوبی و بدی و خیر و شر وجود ندارد. اگر حقیقتاً بفهمیم، می

فهمیم که ما به سادگی به این دنیا ببینیم که ما موجوداتی کامالً الهی هستیم، می

ی این دنیا بیاوریم و تاریکی در تنها برای اینکه نور الهی را به تاریک ،آییممی

ها چیزی است که نیاز داریم در زندگی بدانیم نبرابر نور هیچ قدرتی ندارد. این ت

و بفهمیم. پیغام دیگر او که به خاطر بازگو کردن آن معموالً مورد انتقاد قرار 

 توانی هیچ کار اشتباهی انجام دهی.گیرم این بود: نمیمی
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گفت. اگر به یاد بیاوریم که ما موجوداتی الهی هستیم دی میبله او واقعاً این را ج

نامیم نیز راهی برای یادگیری درسی است، بینیم که آنچه آن را اشتباه میمی

ی بسیار سخت و دردناکی را برای یادگیری هاراهتوانیم گاهی گرچه ما می

 های خود انتخاب کنیم. درس

های گوی مانند دره زیبا و آن فرشته سپس من وارد اقلیمی جدید شدم. تمام آن

که در باالی سر بودند جای خود را به این بعد جدید دادند که فضایی کامالً 

تاریک بود. این اقلیم سرشار از عشق نامحدود و ابدی و نامشروط آفریدگار 

انتها بود. عشقی که بینهایت زیبا و فراگیر بود و از ازلیت تا ابدیت با نیرویی بی

بید. در آنجا یک گوی بسیار درخشان وجود داشت که درخشش آن از تامی

ها خورشید بیشتر بود و من پیش خود فکر کردم که باید واسطه و میلیون

مترجمی باشد بین من و این قدرت نامحدود و بینهایت خالق که مملو از عشق 

وصیفی گذاری و هر شرح و تخالص است. قدرتی که بسیار فراتر از هر نام و نام

احساسی  نث نبود و از هر کالم و سخنی باالتر بود.ؤاست. این نیرو مذکر یا م

آنجا هستیم. آن گوی نورانی از طریق فکر به من ما  سۀبسیار قوی داشتم که هر 

ا به تو خواهیم آموخت. ای که بمانی. ما چیزهای بسیاری رگفت: تو اینجا نیامده

 باید بازگردی.

ضمیر و آگاهی من که آنجا بود ضمیر و آگاهی این )ایبن  باید متوجه باشید که

یافته و بسیار  نبود، بلکه ضمیری به مراتب گسترشالکساندر( در دنیای مادی 

ما وجود  تکتکتر بود که تمام ما در آن مشترک هستیم و در بزرگتر و عمیق
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نزدیک به ه بو نیازی نیست که یک تجر. ی مستقیم با الوهیت استددارد و پیون

خیلی  مرگ داشته باشید که این ضمیر و ادراک را حس کنید. مراقبه و مدیتیشنِ

تواند شما را به آن نزدیک کند و یا در آن درجه قرار عمیق به همراه مناجات می

 دهد.

مانند که تجربه من از آنجا  کیخادوباره خود را در همان مکان زیر ناگهان من

ایم شوکه کننده بود. چطور من دوباره از اینجا سر شروع شده بود یافتم. این بر

درآورم؟ ولی در آنجا متوجه شدم که با تکرار سرود و موسیقی روحانی که در 

آن دره زیبا شنیده بودم و تمرکز بر روی آن، دوباره آن نور چرخان به سمت من 

پروانه توانم دوباره وارد آن دره زیبا شوم. دوباره من بر روی بال یک آمد و می

و به همراه آن دختر زببا بودم و تمام ارواحی که در پایین با سرور و خوشحالی 

د مشغول آواز خواندن بودند و همان اطمینان قبلی از عشقی نامشروط که برای اب

های زیبای باالی سر ما با موسیقی و ن فرشتهاز من مراقبت خواهد کرد. تمام آ

ر دیگر انرژی و سرود آنان من را به بعد سرود زیبایشان نیز آنجا بودند. با

باالتری برد و من وارد همان فضای تاریک مملو از عشق الهی شدم و دوباره به 

خاک مانند اولی بازگشتم. بازگردم و من دوباره به فضای زیرمن گفته شد که باید 

این چرخه چندین بار تکرار شد، تا باالخره زمانی رسید که دیگر نتوانستم با 

رار آن سرود و آوا و تمرکز بر روی آن به نور و آن دره بازگردم. اینکه بگویم تک

احساسات در آن طرف به مراتب  کند.بسیار محزون شدم حق مطلب را ادا نمی

داد این بود که خوشی میتر از این دنیا هستند. ولی آنچه به من دلتر و عمیققوی
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هی و مراقبت کامل او هستم و هیچ دانستم برای همیشه مورد عشق بینهایت المی

به نور بازگردم، در  توانستموقتی که دیگر نمی توانم مرتکب شوم.اشتباهی نمی

خاک مانند متوجه حضور هزاران وجود در اطراف خود شدم که در آن فضای زیر

دار به تن داشتند و کاله آن هالفتند. آنها رداهایی کرآلود راه میفضایی تیره و مه

هایی به ر سر خود کشیده بودند و در حالی که سرهایشان پایین بود و شمعرا ب

شد. جالب است که این دست داشتند، نوعی انرژی، مانند زمزمه از آنها صادر می

کردم به من انرژی همان احساس عشق نامشروطی را که در آن دره زیبا حس می

جات و دعا برای من داد. احساس من این بود که این موجودات مشغول منامی

هستند. این برای من درسی بود که دعا و مناجات این قدرت را دارد که احساس 

ورد. بعضی امحدود شفابخش آن را بر ما فرود آانتهای الهی و نیروی نعشق بی

دهد نیز ازه میما در این دنیا که تقدیر الهی اج های جسمیها و معلولیتمریضی

مناجات شفا داده شوند، همان گونه که من خود یک  توانند با همین نیرو ومی

بازگشت من کمک کنند نمونه و مثال آن هستم. این موجودات آنجا بودند که به 

 گردم.دانستم که به کجا بازمیتر نمایند. ولی من نمیو آن را راحت

شدند و کلماتی را صورت را دیدم که یک به یک جلوی من ظاهر می 1سپس 

شدند. من در آن حال و فضا هیچ یک از این کلمات وباره ناپدید میادا کرده و د

شناختم. ولی جالب است که بعد از بیدار شدن ها را نمیفهمیدم و این چهرهرا نمی

نفر از آنها  6از حالت کما ظرف چند ساعت توانستم تمام آنها را به جا بیاورم. 

کمای من در بیمارستان  ساعت آخر 67دوستان و آشنایانی بودند که در طول 



672 

 

حضور داشتند. این نکته مهمی است زیرا این در آخرین قسمت تجربه من که 

طول کشیده است اتفاق افتاد، در حالی که روی  هاسالها یا کردم ماهاحساس می

در  لروز در کما بودم. بسیاری افراد دیگر نیز از دوستان و فامی 7زمین تنها 

آورم. روزهای قبل از آن به بیمارستان آمده بودند که آنها را اصالً به یاد نمی

همچنین به یاد آوردم که صورت نفر ششم متعلق به چه کسی بود. او صورت 

ها سال ی از دوستان خانوادگی ما بود. دهز بود که یکشخصی به نام سوزان رنج

ود. ولی سوزان بیمارستان نیامده ب شناختیم ولی او خودش شخصاً بهبود او را می

، هاانسانکردن چشم سوم( نوشته است که درباره متصل شدن به  کتابی به نام )باز

بخشیدن به آنها است. به همین خاطر له افرادی که در کما هستند و شفااز جم

هایی ام در روزهای آخر کمای من از او کمک خواسته بودند تا با روشخانواده

د و درباره آنها نوشته است سعی خود را در مورد من بکند. من چهره او دانکه می

آورم، قبل از اینکه ای که دیده بودم به یاد میچهره 1را به وضوح در میان آن 

 بدانم که با او درباره من حرف زده بودند و او برای شفای من تالش کرده بود.

ن را به خود جلب همه توجه مای که بیشتر از ها، چهرهولی در میان این صورت

ام چهره او را دیدم او را بچه ده ساله بود. من وقتی در تجربهکرد چهره یک پسر

ای از این دنیا و زندگی روی آن و اینکه چه کسی شناختم زیرا هیچ خاطرهنمی

   هستم نداشتم. ولی بعد از آنکه از کما بیدار شدم و خاطرات من به تدریج به 

ام بود. وقتی که دکترها متوجه شدم که آن چهره، پسر ده سالهمن بازگشتند 

ام بگویند که امیدی برای من نیست و توصیه کرده بودند خواستند به خانوادهمی
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ی آنها را شنیده هاحرفکه مداواها و داروها متوقف شوند، او از بیرون اتاق دکتر 

و با خواهش چندین بار بود و به طرف اتاق من دویده بود. او من را بغل کرده 

شه. وقتی که چهره او را در سوی دیگر رده بود: بابا، حالت خوب میتکرار ک

شناختم ولی احساس کردم که عشقی بسیار پرقدرت و عمیق دیدم اصالً او را نمی

ترین دم. این سختبین ما حاکم است و باید به خاطر این عشق به دنیا بازگر

ام. من تقالی بسیار زیادی برای در زندگی انجام داده تا به حالکاری بود که 

نمود. ولی در عین حال برایم کردم ولی به نظر برایم غیرممکن میبازگشت می

دانستم باید به خاطر عشقی که به این انسان غیرممکن بود که بازنگردم و می

 گشتم.کردم هر طور شده و به هر قیمتی بود بازمیحس می

کما بازگشتم مغز من یک ویرانه بود. در ابتدا هیچ خاطره دنیایی  وقتی که من از

نداشتم و قادر به تکلم نبودم و هیچ کس حتی همسر و مادر و فرزندانم را 

شناختم و تمام چیزهای دور و اطراف برایم غریبه و ناشناخته بود. تمام نمی

دگی خودم شده بود و حتی هیچ چیزی از زن کاطالعات پزشکی من از ذهنم پا

آوردم. با این وجود تجربه نزدیک که چه کسی هستم به یاد نمینقبل از کما و ای

به مرگ من به طور کامالً واضح و شفاف و با تمام جزئیات مفصل آن در ذهنم 

آسا و غیرقابل باور بود. من ظرف چند حک شده بود. سرعت بهبودی من معجزه

اد کردم و ظرف چند روز بسیاری از ساعت شروع به به یاد آوردن چیزها و افر

کلمات را به یاد آوردم. خاطرات گذشته و بچگی من ظرف حدود یکی دو هفته 

به من بازگشتند و تمام تجربه پزشکی و دانش من در جراحی مغز بعد از حدود 
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ام این هفته به من بازگشت. چیز عجیب در مورد همه اینها و بازگشت حافظه 7

تر و با جزئیات بیشتری از آنچه وجه شدم که خاطراتم کاملاست که به تدریج مت

اند. این برایم خیلی عجیب و آوردم به من بازگشتهحتی قبل از کما به یاد می

آمیز بود و به نظر من چیز زیادی را به ما در مورد حافظه، ضمیر و روح و اسرار

 گوید.های ما و ارتباط همه آنها میتجربه

ن در مورد آنچه دیده بودم صحبت کردم، آنها در ابتدا فقط وقتی که با پزشکا

ای، ای و آسیب دائمی مغزی ندیدهگفتند که باورنکردنی است که تو زنده ماندهمی

اند که ای همه بازی فکر تو و مغز در حال مرگ تو بودهولی آن چیزهایی که دیده

یر مغزی و نتایج آنها را تصور کرده است. بعد که من خود با دقت تمام تصاو

هایم را مرور کردم دیدم که چنین چیزی غیرممکن است. من این را با آزمایش

آنها در میان گذاشتم ولی جواب آنها این بود که ما هیچ توضیحی برای آن 

ام برایم سؤال بود این بود که چرا نداریم. یک از چیزهایی که در مورد تجربه

سال پیش  0که بود و چرا پدرم را که راهنمای من آن دختر جوان بود؟ او 

درگذشته بود مالقات نکردم. پدرم نیز یک جراح مغز بود و من با او رابطه بسیار 

ای به فرزندی قبول شده و با نزدیکی داشتم. من از خردسالگی توسط خانواده

ام رفتم و بعد واده اولیهنماه بعد از این اتفاق به سراغ خا 0آنها بزرگ شده بودم. 

 11ام که پیش از تولد من در سن از کمی تحقیق دریافتم که من خواهری داشته

سالگی فوت کرده بود. من او را هرگز ندیده بودم. وقتی که برای اولین بار عکس 

او را دیدم به کلی جا خوردم. من با شگفتی مطلق دیدم که او همان دختر جوانی 
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بر بال آن پروانه بود. کوچکترین ام همراه من و با من سوار بود که در تجربه

توانم شکی نداشتم که این عکس همان دختر است و هیچ تردیدی برایم نبود. نمی

دهنده بود، گویی خواهرم آنجا بود و یم چقدر این برایم پرقدرت و تکانبگو

  کنی یا نه؟بینی، حاال باور میگفت آیا میمی

ام من هم که یک جراح مغز بودند. قبل از تجربه هردوپدر من و پدربزرگ من 

علم قابل توضیح جراح مغز و دانشمند بودم باور داشتم که همه چیز در نهایت با 

ها و روابط شیمیایی ها و مولکولها با اتمتمام پدیده ،من یِملاست. از دیدگاه ع

مادی ترسیم و فیزیکی بین آنها به وجود آمده بود و از چنین دیدگاهی که علوم 

هاست و چیزی کنند ضمیر و آگاهی ما نیز در حقیقت مخلوق واکنش بین اتممی

حقیقی نیست. در صورتی که در واقع تنها چیزی که برای شما حقیقت دارد و 

حقیقت آن بدون واسطه است و وابسته به هیچ چیز دیگری نیست همین ضمیر و 

یز دیگری در جهان برای شما بینید که هر چادراک شماست. اگر دقت کنید می

تنها برداشت و حسی است که ادراک و ضمیر شما از آن چیز دارد، وگرنه شما 

ترین هرگز به طور مستقیم به آن اشراف ندارید. در واقع ادراک و ضمیر ما بنیادی

حقیقت و در اصل تنها حقیقت اساسی و بدون واسطه برای ماست. هر چیز 

گذارد برای ما وجود و معنی که بر روی ادراک ما میتنها از طریق اثری  یدیگر

این  ،بینی علمیدارد و حقیقت آن برای ما ثانوی است. در صورتی که در جهان

بینی علمی ادراک را یک تصویر کامالً وارونه و برعکس ترسیم شده است. جهان

داند که ساخته دنیای خارج ماست. البته دانش فیزیک مدرن و چیز مجازی می
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دراک را در دادن این دیدگاه است و نقش اکوانتوم به تدریج در حال تغییر

 کند.ید میها تأیدادن پدیدهشکل

دیگر عشق است، عشقی  این بود که نقدینگی جهانِ گرفتم یادام آنچه در تجربه

باشد. این عشق نامشروط کنیم میکه بسیار فراتر از کلمات و آنچه تصور می

ی شفادادن دارد. من از سفر خود با این درس بازگشتم که قدرت نامحدودی برا

سختی و دردهای این دنیا، که به عنوان یک پزشک و جراح باید بگویم 

هایی ها و فرصتهدیه ،ها و جراحات بدنی نیز جزئی از آنهاست، همهمریضی

که بسیاری از  گرفتم یادبرای رشد روحی ما و خانواده روحی ما هستند. من 

ا رقیب و حریف خود آنها را سد راه خود ی ،کسانی که در زندگیاوقات 

و بسیار نزدیک و عزیز از خانواده روحی من هستند که با ضدانستم یک عمی

کنند که من درسی را راجع به خودم و زندگی فرا رفتار خود در دنیا کمک می

تواند روح یک فرد، یک گروه، گیرم. من نیروی عشق نامشروط را دیدم که می

 بسیارهای تمام بشریت و ضمیر تمام موجودات را شفا دهد. موجودات و تمدن

 ،زیاد و متنوعی در سرتاسر این جهان هستی وجود دارد و این مهمانی جهانی

 کنیم. تر از آنی است که ما تصور آن را میبسیار عظیم

گذار تئوری فیزیک کوانتوم که ماکس پالنک، دانشمند و برنده جایزه نوبل و بنیان

ک را اساسی و گوید: من ضمیر و ادرادانند میبسیاری او را پدر فیزیک مدرن می

توانیم دانم. از دید من ماده مشتق شده از ضمیر و ادراک است. ما نمیبنیادین می
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تر از هر تر از ضمیر و ادراک برسیم. ضمیر و ادراک بنیادیبه چیزی اساسی

 زنیم. چیزی است که وجود دارد و هر چیزی که ما راجع به آن حرف می
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 تجربه اَنکه

برای ورزش و دویدن بیرون رفته و تازه به خانه بازگشته بود. من  2449سپتامبر 

 زدم. من مشغول روشنبودم. هوای بیرون خیلی سرد بود و داشتم از سرما یخ می

کردن آتش در شومینه شدم که ناگهان شلوار ورزشی به نسبت گشاد من آتش 

پرتی خودم کمی ناراحت شده بودم سعی کردم که با گرفت. من که از حواس

تانم آتش آن را خاموش کنم ولی موفق نشدم. آتش روی لباس من به سمت دس

ی طول نکشید که نه تنها شد. چیزکرد و قویتر و سریعتر میباال صعود می

 ام نیز آتش گرفت.لکه جلیقهشلوارم، ب

کنم، برایم جالب است که من در آن موقع وقتی که برگشته و به آن لحظه نگاه می

داد و من هم ردم. این به سادگی یک اتفاق بود که رخ میهیچ ترسی احساس نک

گذشت بودم ولی هنوز سعی داشتم که آتش را با یک ناظر خاموش بر آنچه می

وعی دستانم خاموش کنم. من فریاد نکشیدم و کمک نخواستم. تمام این اتفاق به ن

شود. هنوز مانند اینکه از دور کنترل می ،بود مانند یک خواب و بسیار رویا مانند

توانم این آتش را کنترل کنم را به وضوح به یاد ای که متوجه شدم نمیهم لحظه

آورم. آتش در حال بلعیدن لباس من بود و تقریباً به صورتم رسیده بود. می

 توانستم نفس بکشم.سپس موهای بلندم آتش گرفتند و دیگر نمی

ام تمناگهان همه چیز از دید من تغییر کرد. در یک لحظه متوجه شدم که کار 

ن خواهی مرد. از آنجایی که تنفس است و با خودم گفتم: تسلیم شو، اال

غیرممکن بود دیگر امکان فریاد کشیدن و کمک خواستن هم برایم وجود نداشت. 
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ساخته نبود. دیگر کنترلی روی زندگی خودم نداشتم و کار دیگری از دستم 

چشمگیرترین چیز راجع به این لحظه این بود که من هیچ درد یا ترسی حس 

کردم. تنها احساسی که در این لحظه بود یک فهم گسترده و کامل از این نمی

ای نیست(. از گیری که )مسئلهحقیقت بود که من در حال مرگ هستم و این نتیجه

بود. من تسلیم شدم و مبارزه  گیمزنددید امروز من آن لحظه بزرگترین هدیه 

را  زندگیمبرای زنده ماندن را متوقف ساختم و یکی از مهمترین تصمیمات 

 گرفتم: تسلیم شو و قبول کن.

ای بود که در خود همه چیز را داشت ولی هیچ چیز نداشت. یک آن لحظه

دهد( بر من چه رخ میسکوت کامل درونی و یک نگرشِ )صبر کن تا ببینی 

گران نزدیک به مرگ شاهد نوعی . من برخالف بسیاری از تجربهما بودحکمفر

مرور زندگی با دور آهسته نبودم. برای من این بیشتر یک دریافت و آگاهی 

درونی بود که زندگی گذشته من همان طور که بوده دقیقاً درست و خوب بوده 

چیزی برای  اندوه و نگرانی بود. هیچ تعهدی و هرگونهاست و این آگاهی بدون 

تمام کردن وجود نداشت و تنها یک نقطه بود. من از احساس گذشت زمان کامالً 

های عمیق در زمانی که بیشتر از چند ثانیه به رها شده بودم. تمام این دریافت

رسید برای من متبلور شدند. ولی به طور همزمان این برایم مانند یک نظر نمی

 العاده بود.ابدیت کامل و خارق

کنون به بدن زمینی خودم که در حال تلوتلو خوردن بود و با بیچارگی دست و ا

نگریستم. این صحنه مدت زیادی طول طرف میزد از دید یک ناظر بیپا می
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نکشید که ناگهان از دیدن پسرم که دم در اتاق ایستاده بود پر از ذوق و 

رناک من شد سال داشت بالفاصله متوجه وضعیت خط 60خوشحالی شدم. او که 

ذهنی عالی به طرف بدنم دوید و آن را روی کف اتاق کشیده و ور و با حض

ها را با یک قالی که در آن نزدیکی بود خاموش کند. باالخره توانست که شعله

دور و مجزا  ،کردم از این صحنه و تمام اتفاقاتهنوز هم من به نوعی احساس می

کردم، گویی من یک رف تماشا میطهستم و تالش او را از دیدی کامالً بی

کردم که به رهگذر هستم و هیچ نقشی در این اتفاقات ندارم. من او را تماشا می

سمت تلفن دوید و سپس بعد از مدتی ورود کادر اورژانس و هلیکوپتر 

 بیمارستان را دیدم.

رسید که من در کنار آن بدن هستم. ظر مییر من از بدنم جدا شده بود و به نضم

 ها منحرف کند. نه عزیزز این صحنههیچ چیزی نبود که توجه من را ا

ای را دیدم که به پیشواز من بیاید، نه نور درخشانی، نه تونلی و نه هیچ درگذشته

کرد را نگاه کتر خوبی که با دلسوزی روی بدنم کار میدتغییر دیگری. من خانم 

مارستان شد تکاپو و فعالیت دار وارد بیکردم. وقتی بدنم با برانکارد چرخمی

ها و سرعت به بخش اورژانس بردند. لولهوع شد. کادر بیمارستان آن را به شر

چیزهای دیگری به بدنم وصل بود یا روی آن قرار داده شده بود که از نظر من 

ای نبود. برای من گویی بدنم آرام و در خوابی عمیق فرو رفته است و تمام مسئله

زدند آور بود. من دیدم که امدادگران با پزشکان حرف میتعجباین تکاپو برایم 

   ا به اتاق عمل بردند. دادند و سپس آنها بدنم رو کارهایی روی بدنم انجام می
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رسید که هیچ کس متوجه حضور من در آنجا شده است و این برایم  به نظر نمی

شد و صدای نمیکننده بود. هیچ کسی بر روی این اقلیم بشری متوجه من  گیج

داد. هر چقدر که سعی کردم با دیگران ارتباط شنید و به من جواب نمیمن را نمی

فایده بود. این تنها چیزی بود که در آن موقع به خاطر آن ناراحت برقرار کنم بی

 بودم. 

های ویژه انتقال دادند. بدنم آرام روی بدن من را بعد از جراحی به اتاق مراقبت

یده بود. این اولین باری بود که در دور و اطراف آن تکاپو و تخت دراز کش

آمد توانستم بدون تشویش به آن نگاه کنم. تنها صدایی که میازدحام نبود و می

صدای بیپ چند دستگاه بود که به بدنم وصل بود. سینه بدنم توسط دستگاه 

سر و دستانش رفت و ای به دهانم متصل بود باال و پایین میتنفسی که با لوله

جان . او مانند یک پوسته بیباندپیچی شده بود. این برایم صحنه عجیبی بود کامالً

خالی در جای خود دراز کشیده بود و به نوع و طریق خودش انتظار و تو

و افکار  ماز طرف دیگر من نزدیک پای تخت نشسته بودکشید. سرنوشتش را می

به خدا، این دیگر چه معنی دارد؟ من کرد: آخر تو را زیادی به ذهنم خطور می

کنم. چرا من هیچ یک از چیزهایی که اینجا هستم و خیلی احساس زنده بودن می

ام چرا هنوز اینجا کنم؟ از همه مهمتر: االن که مردهگذرد را حس نمیبر بدنم می

 کنم؟ دیگر منتظر چه چیزی هستم؟نمی تم؟ چرا من خودم را از بدنم جداهس

جدا از بدنم عادت  داشتم به این حالت عجیب تی که دیگر تقریباًبعد از مد

رسید که کسی کردم، ناگهان صدایی گرم و آرام از پشت سر شنیدم. به نظر میمی
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به نسبت تاریک  وارد اتاق شده بود. با حضور این شخص، انرژی در این اتاقِ

ای انکه. وقتی مردهناگهان تغییر پیدا کرد. او از پشت سر به من گفت: تو هنوز ن

برگشتم، چشمانم به نگاه پر از عشق و محبت مردی قد بلند افتاد که نوری 

رسید که حضور او تمام اتاق را پر کرده است. او درخشان داشت. به نظر می

یت را دریافت خواهی کرد. هاسؤالگفت: ترسی نداشته باش عزیز من. تو پاسخ 

در اینجا وجود ندارد. بنابراین اگر در حال حاضر هیچ چیز مهمی برای تو 

خواهم که چند چیز را به تو نشان بدهم. آنجا بود که دوست داشته باشی می

 پرماجراترین سفر زندگی من آغاز شد.

من را از بدنم دور کرد. به من نشان داده شد که ضمیر و روان  این وجود معنوی

چیزی تشکیل  و وجود داشتن در آگاهی و بیداری ضمیر چیست و از چه

ها هزار جواب دریافت کردم و به من شود. من هزاران سؤال پرسیدم و دهمی

در زندگی و آفرینش  . من به انسجام و ساختارهاییچیزهای زیادی یاد داده شد

آگاه شدم که هرگز کوچکترین تصویری از وجود آنها نداشتم. معلم صبورم من را 

گرفتم که چطور بدن بشری  هایی که برایم مهم بود هدایت کرد. یادبه تمام اقلیم

های حد کردن قسمتارتعاش و انرژی متصل است و معنای مت ما به سطوح باالترِ

های روحی بسته شده روحی چیست و چطور مونس کردن مجراهای روح و باز

به هم متصل هستند. او به من یاد داد که گسترش دادن ضمیرم واقعاً چه معنایی 

دارد و چطور خود انسانی ما از این طریق به هم متصل است و چیزهای بسیار 

شد که همه چیز را تجربه کنم. سپس ما به اتاقی دیگر. به من این فرصت داده می
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بدن من در آن بود بازگشتیم. معلم من به من یاد داد که معنی قبول کردن بدن  که

مان همان طور که هست به معنای واقعی چیست: یک قالب و وسیله که فیزیکی

دهد که اقلیم دوگانگی را به عنوان یک انسان تجربه کنیم، به ما این توان را می

سکنی گزیند و تشنه متصل  کند ضمیر باالتر ما در آنیک قالب که طلب می

 شدن است.

در یکی از این بازدیدها از اتاق بیمارستان، معلم معنوی من از من خواست که 

خواست که من داخل آن را حس کنم و او می .مآوا و مرتبط کنخود را با بدنم هم

های آن را احساس تصال روشن و شفاف با آن برقرار سازم. من محدودیتیک ا

. ولی من همچنین متوجه ن یک فضای تنگ و سنگین استآ کردم و اینکه

جسم سازد. آن خالقیت آن شدم و اینکه چطور خود را همواره از نو می

های خود را برای ارتباط برقرار های باورنکردنی داشت و راه و روشامکان

ر آن سیاحت کنم. بعد از این کردن با من دارا بود. به من اجازه داده شد که د

در زندگی شنیده بودم از من  تا به حالالعاده، مهمترین سؤالی که خارق ۀتجرب

ه تصمیم بگیری. انتخاب متعلق به خود ری کپرسیده شد: حاال تو اختیار دا

و همین االن  همین جاخواهی خواهی به این بدن بازگردی، یا میتوست. آیا می

 با آن خداحافظی کنی؟

نگرم، باور ندارم که این سؤال اصالً راجع به میوقتی از دید امروز به آن لحظه 

بلکه درباره این آگاهی و  یرم و این سطح و اقلیم را ترک کن،این بود که بم

 های باورنکردنی بود، فهم این تصمیم، این ارتباط و اتصال، این اثر وبصیرت
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دنم( و گاهانه به خودم )بله( بگویم، به )بشر بوحقیقت. به من اجازه داده شد که آ

و ترکیب شوم و  ه داده شد که آگاهانه با آن ادغامبه بدنم بازگردم. به من اجاز

ی آن جریان پیدا کردم، در حالی که هاسلولدوباره به آن متصل گردم. من در 

دانستم. این یک احساس بسیار های آن و مقصد و فرجام آن را میمحدودیت

و حس کردم، گرچه در آن لحظه عظیم بود. من آن را همان طور که بود درک 

 نمود. من آن را قبول کردم و هر قسمت و جزءآل میبدنم کمتر از کامل و ایده

گزاری از اینکه بدنم ها پر کرد. سپاسگزاریاسترین سپبدنم من را با خالص

توانستم در آن بمانم. هنوز برای من در دسترس و قابل استفاده بود و می

گزاری از خویشتن به خاطر علیم و یادگیری و سپاسگزاری از این تسپاس

گزاری و قدرت که دوباره به بدنم بازگردم. و باالتر از همه، سپاس جرئتداشتن 

 ناپذیر.به خاطر اعتماد خدشه

از زمانی که آن تجربه را داشتم همه چیز برایم متفاوت شده است. من تغییر 

یافته است. من دیگر جستجو  ام و توجه و تمرکز من در زندگی تغییرکرده

بلکه  ،زومی ندارملو  کنم. دیگر احساس فشار و بایدمی بلکه تنها پیدا ،کنمنمی

ای العادهی فوقهاراهیک بله بدون قید و شرط به خود و به جهان در برابر تمام 

غیرقابل وصف همه  که آنها را تجربه کنم. این تجربۀ که به من اجازه داده شده

 چیز را تغییر داد.
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 تجربه ریچ کِلی

سالگی برای من رخ داد. من در دریا در نزدیکی ساحل بر  66این اتفاق در سن 

روی یک قایق بادی شناور بودم. در حالی که روی من به سمت دریا و پشتم به 

من  آیند.ساحل بود دیدم که چند موج بزرگ یکی بعد از دیگری به طرف من می

ایقم مشکلی نخواهد کردم قکردم که خطری من را تهدید کند و تصور میفکر نمی

دانستم که امواج بعد از برخورد به ساحل و هنگام بازگشت به داشت. ولی نمی

کردم ناگهان یک را نگاه می هاموجشوند. همین طور که سمت دریا بزرگتر می

    شت و قایقم ذه از سرم گموج در حال بازگشت از ساحل چنان بزرگ بود ک

منتظره بود و به من فرصتی نداد که قبل از واژگون کرد. این کامالً برایم غیر را

اطرافم در زیر آب رفتن نفسی بکشم. وقتی چشمانم را باز کردم تنها چیزی که 

شد و دیدم آبی متالطم و پر از شن و ماسه بود که هیچ عمقی در آن دیده نمیمی

توانستم تشخیص بدهم که جهت باال و پایین کدام است. ولی بعد از مدتی به نمی

   کف دریا برخورد کردم و با تمام توانی که داشتم خودم را به باال هل داده و 

ب رساندم. ولی به الطم آب خودم را به سطح آبود در تشنا کردم. به هر زحمتی 

محض اینکه توانستم سرم را کمی از آب باال ببرم و نفسی بکشم موج دیگری بر 

روی سرم کوبیده شد و دوباره خودم را در میان آب متالطم و کدر و پر از ماسه 

یز یافتم. بار دیگر به کف دریا رسیدم و همان کار قبلی را تکرار کردم. این بار ن

دوباره به محض باال آمدن از سطح آب موج دیگری من را به زیر فرستاد. 

دانم این چرخه چند بار تکرار شد ولی من به شدت ترسیده بودم و تقال نمی
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رفت. به یاد دارم که آخرین بار با کردم و انرژی من به سرعت تحلیل میمی

ب نتوانم باالی سطح آاگر این دفعه  خودم گفتم که دیگر رمقی برایم نمانده و

باقی بمانم انرژی کافی برای شنا کردن نخواهم داشت. ولی وقتی به سطح آب 

 رسیدم دوباره موجی از باالی سر من شروع به پایین آمدن بر روی من کرد.

دانستم که دیگر انرژی کافی برای مبارزه برای زنده من به زیر آب رفتم و می

دانستم که در شرف خرین لحظات من است. میماندن در من نمانده است و این آ

مردن هستم و این آخرین باری است که این سیاره را خواهم دید. بالفاصله 

ظه تمام زندگیم را دوباره حگذشت زمان برایم آهسته شد. در آن موقع در یک ل

العاده بر من غلبه زندگی و تجربه کردم. ناگهان احساس آرامشی عمیق و خارق

اینکه هیچ آسیبی نخواهم دید و همه چیز درست خواهد بود.  کرد. احساس

و محافظت هستم، که این سؤال را احساسی روشن و شفاف که مورد عشق 

انگیخت که از سوی چه کسی؟ در آن زمان من اعتقادی به وجود خدا برمی

دانستم که نداشتم. از دید من دلیل کافی برای رد یا اثبات خدا وجود نداشت. می

ای نه چندان دور در فضا در حال ترک کردن زمین هستم. زمین را از فاصلهدر 

ن لحظه در خود دانش و کردم. عجیب است ولی در آود حس میپیش روی خ

یی که روی این سیاره بودند یافتم، و به هر هاانساندرک عمیقی راجع به تمام 

یی که در هاانسانا لحظه از زندگی هر یک از آنها اشراف و آگاهی داشتم. نه تنه

روی این سیاره آمده  تا به حالزیستند، بلکه هر کسی که آن موقع روی زمین می

هایی از من و متعلق به خود من است. فهمیدم که اینها تماماً دانش و حکمت
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اند که هنگام آمدن به زمین، خود عمداً تمام آنها را فراموش کرده بودم تا بوده

روی زمین تجربه کنم و با خودم گفتم، البته. همه ما قبل بتوانم زندگی بشری را 

کنیم تا از آمدن به زندگی دنیا تمام دانش و حکمت متعالی خود را فراموش می

بتوانیم در زندگی دنیا و نقش خود در آن کامالً فرو رویم و آن را واقعی ببینیم. 

ر داستان آن غرق کنید و چنان دمانند وقتی که یک فیلم خیلی جذاب را نگاه می

 کنید این تنها یک فیلم است.شوید که فراموش میمی

که  یتوان بودن و زیستن در آن حال را تشریح کرد؟ بهترین توصیفچگونه می

توان برای آن کرد )بودن( است. هر چیز دیگری که به آن اضافه کنید توصیف می

هر چیزی در آن سو  و مثالی دنیایی است که با حقیقت در آن سوی تطبیق ندارد.

تر. من هیچ احساسی از یک بدن و قالب تر از این دنیا است، نه پیچیدهساده

دیدم، بلکه آن را احساس و نداشتم. ضمناً من زمین را مانند دنیا با چشمان نمی

گانه دنیا را نداشتم، نه های پنجکردم. در حقیقت من هیچ یک از حسدرک می

کردم و نه بو و طعمی. دیدم، نه تماسی حس میمیشنیدم، نه چیزی صدایی می

ولی با این حال فکر من کامالً طبیعی و سر جای خود بود و مانند همیشه کار 

توانستم مانند دنیا به زبان انگلیسی فکر کرده و با خود حرف کرد. حتی میمی

درد فایده بودند و به بزنم. گرچه زبان و کلمات در آن حالت کامالً ضعیف و بی

خوردند. با این حال حس ششم شما گذشت و وجود داشت نمیتوصیف آنچه می

گانه های پنجدر آن سوی کامالً قوی است. اکثر ما چنان خود را غرق در حس

ایم که به ندرت متوجه کرده و تجربه دنیا را برای خود به آنها محدود ساخته
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کنیم و حتی استفاده نمیهم هرگز از آن  شویم. بسیاری از ماحس ششم خود می

های دیگر، شویم. ولی در سوی دیگر با از بین رفتن حسمتوجه وجود آن نمی

حس ششم شما که همیشه در شما وجود داشته ولی راکد و بدون استفاده مانده 

مراقبه و  ،یابد. یک راه در دنیا برای افزایش قدرت حس ششمدوباره قدرت می

 مدیتیشن مرتب است.

مدتی احساس کردم که زمان آن شده که به سفر خود ادامه بدهم. در آنجا بعد از 

احساس عبور از یک تونل را کردم، گرچه این بیشتر یک احساس روانی بود و 

روم که در کردم به طرف یک نقطه نورانی میدیدن با چشم نبود. احساس می

با نزدیکتر دهد و انتهای تونل است و به من احساس عشق و امنیت زیادی می

شود. در سوی دیگر تونل کسی برای خیرمقدم گفتن به شدن من به آن بزرگتر می

های اند با دروازهمن نبود. من به بهشت به آن شکلی که ادیان توصیف کرده

العاده رفتم طالیی و چیزهای دیگر نرفتم. به جهنم هم نرفتم. من به مکانی فوق

ودم. وجودهای بیشمار دیگری در آنجا که در آن کامالً در عشق و محافظت ب

کردم. آنها جزئی از من و من ی بسیاری به آنها میبودند و من احساس نزدیک

جزئی از آنها بودم. در حقیقت همه ما با هم یکی بودیم. همین طور که من در 

کنار این موجودات بودم ناگهان احساس کردم کسی بازوی من را گرفت. این 

ود، در درجه اول به خاطر اینکه من بازویی نداشتم و تازه به ه بربرایم غیرمنتظ

نداشتن بدن عادت کرده بودم. سپس احساس کردم که بدنم به سمتی کشیده شد، 

کردم بدنی با وجود اینکه بدنی نیز نداشتم یا حداقل تا یک لحظه قبل فکر می
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کردن به ساحل ندارم. در لحظه بعد چشمانم را باز کردم و دیدم که در حال نگاه 

نجا نبود و دن من به سمت ساحل است. هیچ کسی آهستم و یک موج در حال بر

کردم که بازویم گرفته شده است. من شروع به شنا کردن دیگر احساس نمی

ه بود و به زحمت زیاد خود را از نمودم. در حالی که دیگر رمقی برایم باقی نماند

 احل افتادم.های سب بیرون کشیدم و همانجا در ماسهآ

و بد به خاطر دید  های ما درباره خوبهمیدم که قضاوتمن از تجربه خود ف

ایم و اینکه به هر محدود ما در این دنیاست. ما به قضاوت کردن عادت کرده

ر جهانی برای زنیم. فرض ما این است که یک معیاچیزی برچسب خوب یا بد ب

دانیم و بر اساس آن بعضی را میکنیم که آن خوب و بد وجود دارد و ما فکر می

بینیم. ولی واقعیت این است که در عمق حقیقت چیزها را بد و بعضی را خوب می

از دید جهانی خوب و بدی وجود ندارد و اینجاست که زندگی و حیات واقعاً 

ممکن است؟ پس مثالً این کار بدی نیست  پرسید چطورشود. حتماً میعجیب می

یلم نگاه قتل برساند؟ سؤال من این است که وقتی به یک فکه کسی دیگری را به 

کشد، درباره او چه نظری دارید؟ او تنها ن یک نفر را میکنید که هنرپیشه در آمی

کند. آیا او شخص بدی است؟ نه! بلکه این نقش او در فیلم یک نقش را بازی می

آن را کامالً اید تا است که مورد قضاوت منفی شماست. شما در فیلم غرق شده

فیلم را تجربه کنید.  فتید که کشتن کار بدی است تا نمایشحس کنید و تصمیم گر

البته از دید اکثر مردم این ادعای سنگین و مزخرفی است. همه ما در تمام طول 

ایم که بعضی چیزها خوب و بعضی چیزها بد گرفته زندگی و از بدو کودکی یاد
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ور ممکن است بد و خوبی وجود نداشته باشد؟ ایم. چطهستند و با آن رشد کرده

این حرف درست است ولی از یک دیدگاه  ر زندگی خوب و بد وجود دارد. بلهد

و نقطه نظر خاص. از دیدگاه و نقطه نظری متفاوت، خوبی و بدی متفاوت 

د و از دیدگاه جهانی و حقیقت مطلق خوب و بدی وجود ندارد. این وخواهند ب

از ما نقش خود را در آن بازی  ایش و فیلم است که هر یکزندگی مانند یک نم

کنیم. با این کار ما احساس بازی کردن یک نقش خاص و تمرکز بر روی یک می

کنیم. زندگی ما ایم را تجربه میسری شرایط و چیزها که خود آنها را خلق کرده

نگرد. یدر این دنیا برای خدا مانند مادری است که به بازی کردن فرزندانش م

کنند. برای او فرقی ندارد می رقی ندارد که فرزندانش چه بازیبرای یک مادر ف

داند که بردن و شود و کدام بازنده، زیرا میفرزندش در بازی برنده میکه کدام 

باختن هر یک به نوبه خود تجربه با ارزشی هستند و در نهایت این تنها یک 

که در حال بازی کردن است شاید در آن بازی و تجربه است. گرچه برای کودکی 

 و باخت مهمترین چیز دنیا به نظر برسد. دلحظه بر
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 تجربه پِنی

دکترها تشخیص دادند که سیستم ایمنی من دچار بیماری  2460در سال 

آیدیوپاتیک آنافالکسیز است. توضیح ساده آن این است که بدن من بدون اینکه 

شود. این باشد خود به خود وارد شوک آلرژی میبه چیز خاصی آلرژی داشته 

بدن  2460باعث شده بود که من چندین بار به شدت بیمار شوم. سه بار در سال 

من وارد شوک شدید آلرژی شده و سه تجربه نزدیک به مرگ داشتم که هر یک 

ادامه قبلی بود. اولین دفعه وقتی بود که در اثر شوک آلرژی وارد کما شده بودم و 

 یو در بیمارستان به دستگاه تنفس وصل بودم..سی.ر بخش آید

کردم و احساس کردم که به درون یک تاریکی به طور عجیبی احساس سبکی می

ام فکر رسید در خوابی عمیق به سر بردهمکیده شدم. بعد از مدتی که به نظر می

ام دور و من شروع به بیدار و فعال شدن کرد. وقتی چشمانم را باز کردم در تم

دیدم و احساس کردم که در باال و اطراف خود تنها تاریکی کامل و عمیقی می

انتها وجود دارد که در آن برایم پایین و جلو و عقب من تنها این تاریکی بی

کردم، با اینکه وقتی یابی ممکن نیست. احساس له شدن و فشرده شدن میجهت

نبود.  یزی جز فضای تهی و تاریکدادم در اطرافم هیچ چیدستانم را حرکت می

رحم شود؟ این محیط بیمی با خود فکر کردم که این فشار هولناک از کجا منشأ

کرد و هر نفس برایم یک تالش عظیم من را مانند یک پارچه خیس مچاله می

م محیط اطرافم حس ابود. یک انرژی معنوی بسیار منفی و سنگین در تم

 کردم.می
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ا بودم، گویی هرگز در جهان هیچ کس دیگری به جز من در این مکان من تنه

آزار وجود نداشته است. با خودم فکر کردم شاید من همیشه در این برزخ روح

اند که من ام و دنیا و زندگی و خانواده و تمام آن چیزها تنها رویایی بودهزیسته

ینی به در ذهن خود ساخته بودم تا برای خود از درد و تاریکی این مکان تسک

کردم، احساس وجود آورده باشم. در حالی که احساس خستگی عمیق مفرط می

کردم خوابی عمیق در حال غلبه بر من است. من امیدوار بودم که این خواب من 

را در خود غرق کرده و نگاه دارد و من برای همیشه این مکان مهیب و 

شنیده و به من رحم ناخوشایند را فراموش کنم. گویی این خواب خواهش من را 

کرد و ذهن من ساکت و احساس من آرام شده و من کامالً از محیط اطرافم غافل 

و من  دشدم. به نظر رسید که این غفلت و تسکین مدت کوتاهی بیشتر دوام نیاور

دوباره متوجه این مکان مخوف گشتم. من محتاج و مستأصل برای یافتن یک 

بتواند به من کمک کند بفهمم کجا هستم. ذره و شعاع نور بودم، هر چیزی که 

ی و استیصال من امنیست ولی این آگاهی احساس نا دانستم که اینجا جهنم نمی

انتها داد. با خود فکر کردم که چه مدت در این تاریکی ژرف و بیرا کاهش نمی

ام؟ هر لحظه در آنجا مانند یک ثانیه و در عین حال یک ابدیت بود. با به سر برده

آورم واقعی بوده باشد و اگر بتوانم روزی به ود گفتم اگر زندگیی که به یاد میخ

آن زندگی بازگردم، به طور متفاوتی زندگی خواهم کرد. من قدر هر روز خود را 

خواهم دانست و با اشتیاق و سرور زندگی خواهم کرد. نه مانند سابق که عمرم 

 .بگذرد و تنها روزها را سپری کنم
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شدم ه از خواب و غفلت کوتاه بازگشته و متوجه مکان اطرافم میهر دفعه ک

پرسیدم. اینجا کجاست؟ چرا اینجا هستم؟ بقیه کجا را از خود می هاسؤالهمان 

و  . با خود گفتم شاید باید سعی کردهکردم که شرایطم را بفهممهستند؟ سعی می

خودم را به سمت کردم که ؟ به کدام سمت؟ من تقال میرحرکت کنم، ولی چطو

جلو هل بدهم. ولی هر حرکت و هل دادن یک تالش عظیم بود، مانند اینکه سعی 

رسید کردم در سیمانی که در حال خشک شدن است حرکت کنم. به نظر میمی

که نیروهایی نامرئی من را در جای خودم نگاه داشته بودند. این تالش آنچنان 

آن خواب عمیق دوباره به من رحم کرده  خسته کننده بود که رمقی برایم نماند و

 و من را در خود فرو برد.

رسید چیزی تغییر کرد. من در این باالخره بعد از زمانی که به نظر یک ابدیت می

سیاهی شروع به حرکت کردم و باالخره خود را نزدیک به دیواری نامرئی که به 

کردم به سوی که احساس شناور و معلق بودن می نظر یک مرز بود یافتم. من

دیگر این مرز نامرئی نگاه کردم و بیمارستان و بدن خود را دیدم که بر روی 

توانم در آن واحد هم آنجا و هم اینجا چطور می :تخت افتاده است. با خود گفتم

یک داد ولی با نزدباشم؟ آن مرز نامرئی به من اجازه عبور به سمت دیگر را نمی

 هادستگاهدیدم که شد. میتر میتر و واضحطرف دیگر شفاف ،شدن به آن صحنه

هایی به بدنم روی تخت متصل هستند. با خود اندیشیدم که چه مشکلی و لوله

یو هستم؟ باید حالم خیلی بد باشد. .سی.یچرا در آبرای بدنم رخ داده است؟ 

ک فانتزی و تصور نبوده است. این به من امید داد، که پس تمام زندگی تنها ی
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ام. با دقت بیشتری نگاه کردم و دخترم را دیدم که در دیدهپس من خواب نمی

کنار تخت من در بیمارستان ایستاده است. وقتی دخترم را دیدم احساس نیاز و 

اشتیاقی وافر و عمیق من را پر کرد. نیاز داشتم که او را لمس و حس کنم و در 

این سیاهی را فراموش کرده و از بین ببرم. من افکار و  آغوش بگیرم و تمام

با وجود اینکه او در ظاهر از خود  .دانستمشنیدم و میاحساسات او را می

داد، از درون ترسیده و نگران بود. ناخودآگاه دستانم را استقامت و صبر نشان می

. من با رحم جلوی من را گرفتبه سمت او دراز کردم ولی دیوار نامرئی و بی

چرا، چرا من  :ای نداشت. با خود گفتممشت به این پرده نامرئی کوبیدم ولی فایده

توانم به بدنم بازگردم؟ آنگاه ام؟ چرا نمیدر این مکان و خارج از بدنم گیر کرده

 یکار باید بکنم. برای اولین بار امیده بود که در فکرم چیزی جرقه زد. فهمیدم چ

در فکرم جریان یافت. ساده است، باید بدنم را بیدار کنم. چرا زودتر به فکرم 

 نرسیده بود!

من تمام انرژی خودم را روی بدنم که روی تخت بود متمرکز کردم و سعی کردم 

که آن را بیدار کنم یا چشمانش را باز کنم. ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. او هنوز 

توانم؟ شاید بود. فکر کردم که آخر چرا نمیحرکت بر روی تخت دراز کشیده بی

باید روی چیز کوچکتری تمرکز کنم و سعی کردم که فقط یکی از انگشتان بدنم 

ای نداشت. با خود گفتم سعی خودت را بکن پنی، تو بجنبانم ولی فایدهرا کمی 

ای نداشت. چرا این قدر سخت بود؟ من بارها سعی توانی. ولی هیچ فایدهمی

 ی هیچ اتفاقی نیفتاد.کردم ول
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ناگهان در یک لحظه روح من با نیرویی بسیار بزرگ به سمت عقب مکیده شد. 

مانند اینکه تمام بادهای روی زمین جمع شدند تا من را از بیمارستان و بدن 

ام که مانند یک سنگ در کنار دخترم افتاده بود دور کنند. من دست و پا زمینی

فایده بود. من به عقب نزدیک بدنم بمانم ولی بی زده و تقال کردم که در آنجا

رحم و بدون مکیده شدم و به حرکتم به سمت عقب ادامه دادم و به سیاهی بی

 احساس بازگشتم.

گذشت. با خود گفتم چه مدت در اینجا زمان بدون هیچ اتفاق و نشانی می

داد و یام؟ یک روز، یک هفته؟ سیاهی هیچ رحم و مروتی از خود نشان نمبوده

من را در چنگال خود اسیر نگاه داشته بود. من چشمانم را خیلی محکم بستم و 

وقتی آن را باز کردم خودم را دوباره نزدیک آن مرز نامرئی بین سیاهی و 

بیمارستان یافتم. اینکه دوباره نزدیک دنیای فیزیکی بودم برایم تسکین بسیار 

د. دیوار نامرئی در حال تپیدن بود، بزرگی بود. ولی این دفعه اوضاع متفاوت بو

کشید. وقتی به آن نزدیک شدم ناگهان به طرف دیگر آن مثل این بود که نفس می

همان قدر از خود و حرکت بود جهیدم و اکنون باالی بدنم معلق بودم. بدنم بی

بود. چند ثانیه  که پتویی که بر روی آن کشیده شده دادنشان می یم حیاتعالئ

شته بود که صحنه بیمارستان شروع به تاریک شدن کرده و من دوباره بیشتر نگذ

رسید تر از قبل میبه نظر سنگین یبا قدرت به درون تاریکی مکیده شدم. تاریک

آورد تنفس را برایم خیلی دشوار کرده بود. و فشاری که بر روی سینه من می

ن حال چیزی من را نفس کشیدن ندارم. با ایولی به یاد آوردم که من نیازی به 



141 

 

کرد که دمیده و باز بدمم تا روحم را به بدنی که روی تخت است مجبور می

خواستم در حالی که مانند اینکه می فرسا بوداه دارم. این تالش، طاقتمتصل نگ

اند شنا کنم. با خود گفتم نگاه کردن به های سیمانی به دست و پایم بستهبلوک

نم را بیدار کنم یا اینکه به خوابی عمیق فرو رفته و بدنم کافی نیست. یا باید بد

بار باید دردآور چند  نبینم. آخر این چرخۀ هرگز دیگر آن سیاهی را ندانم و

 تکرار شود؟

کردم که دار بودم و التماس میخودم متأسف و عزادر حالی که برای شرایط 

روشن شد که بار دیگر فرصت زندگی کردن داشته باشم، فکرم با این آگاهی یک

عاطفه ی انعکاس و تجلی روحیه بیهام. این سیامن خود خالق این سیاهی بوده

من بود، سمبلی از دیواری که زندگی خود را صرف ساختن آن به دور قلب خود 

کرده بودم. آجرهای آن را من خود یک به یک بر روی هم قرار داده بودم تا 

را درون آن نگاه دارم. یک دیوار  ت خودمارا بیرون و احساس هاانسانمردم و 

که ساخته خود من بود و هر دفعه که آسیب و اذیتی دیده بودم آن را بلندتر کرده 

بودم. تالش من برای اینکه از خودم محافظت و مراقبت کنم من را به تدریج به 

بسته و بدون سرور و شعف و غیرقابل نفوذ تبدیل کرده بود. بدن فیزیکی  انسانی

ای نداشت که چقدر نزدیک بود که همه چیز را از وی تخت بود هیچ ایدهمن که ر

 دست بدهد.

متوجه شدم که آن تاریکی و سیاهی تنها یک زندان ساخته شده  وقتی باالخره

به دست خود من بود، ناگهان سیاهی با صدای رعد مانندی از هم گشوده شده و 
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هنوز آنجا بود ولی اکنون  نور درخشانی از پیش روی من بر من تابید. تاریکی

شد. من پشت سر و زیر من بود و توسط این نور درخشان به عقب رانده می

لی و اتوسط نیروی پرقدرتی مانند یک آهنربا به سمت آغوش یک روح متع

شدم. با خود گفتم آیا باالخره از این مکان مزخرف و ناگوار باشکوه کشیده می

 ور باشد.شوم؟ خدا کند این طنجات داده می

باک بود و در نور مزین و باشکوه به نظر این روح که در برابر تاریکی بی

کردم که در دور و رسید، من را به سینه خود فشرد. انرژی او را حس میمی

اطراف من جریان داشت و مانند یک ابر بزرگ به راحتی من را در میان گرفته 

با دست دیگرش مشتی به بود. او من را با یک دست به سمت خود کشید و 

سمت تاریکی پرتاب کرد که از کنار سر من رد شد و به این مکان بدون روح 

اصابت کرد. سیاهی منفجر شده و ذرات آن به تمام دور و اطراف پرت شدند در 

کردند که به ابر انرژی او که در اطراف ما بود حالی که بعضی از ذرات سعی می

به آن نفوذ کنند. وقتی این ذرات تاریکی به هاله توانستند شوند ولی نمی دوار

کردند، نور درخشانی از آنجا صادر شده و درخشندگی این انرژی او برخورد می

دانم. فرستاد که خوشحالم هیچ چیزی راجع به آن نمینور تاریکی را به جایی می

اد و افتوی چمن از من فرو میآن فشار بیمار کننده اکنون مانند قطره آب بر ر

شد و من در حال غرق و ادغام شدن در نور ذره احساس من سبکتر می ذره

 .مباشکوه این منجی بود



147 

 

ی خود را دیدم. مشخصات من به باال نگاه کردم و برای اولین بار صورت منج

و زنانه بود و با چشمان سبز و درخشانش به چشمان من نگاه  صورت او لطیف

های شناخت. روحفهمیدم که او من را به طور کامل میکرد، در حالی که میمی

شوند یکی و متحد شدند. او ما مانند دو رودخانه که با هم تالقی کرده و یکی می

را به خاطر  توانستم اوکردم نمیسعی می هرچهرسید ولی به نظرم آشنا می

کنید خواب خود را به خاطر اید و سعی میبیاورم. مانند وقتی که خواب دیده

توانید. من تالش بیشتری کردم و از درون نیاز شدیدی حس بیاورید و نمی

شناسم. چشمانم کردم که هر طور شده باید به یاد بیاورم او را از کجا میمی

های قرمز درخشانش که مانند آن را باالتر رفت و به موهای او خیره شدم، مو

محدود قرمز توصیف کنم مانند  م. اینکه رنگ موهای او را با کلمۀقبالً ندیده بود

این است که خورشید را با یک نور ضعیف مانند نور شمع توصیف نمایم. موهای 

 کرد.انرژیی داشت که او را تعریف می ، واو مانند آتشی بود

ناگهان در یک لحظه من او را به یاد آوردم. و مادر مادرم بود. چشمان من پر از 

العاده بود و اشک شد و قلبم در سینه فرو ریخت. او در زندگی دنیا یک زن فوق

روشن بود که همین روحیه را با خود به اینجا نیز آورده است. خنده من همزمان 

دانستم هنوز در ه فقدان او را که نمیبا اشک من که مانند باران سرازیر بود غص

داشت. او نمرده بود. بلکه او اینجا از وقتی ام برمیخود نگاه داشته بودم از سینه

ام حبس کرد. تر بود. این آگاهی و فهم، نفس را در سینهکه در بدنش بود زنده

ر داد و من دنگاه خیره او که لطیف و شیرین بود به من احساس راحتی کاملی می
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ی آغوشش ذوب شدم. برای اولین بار بعد از زمانی بسیار طوالنی احساس گرما

کردم. آخرین باری که چنین احساس امنیت و مصونیتی کرده بودم کی امنیت می

 بود؟ او چه مرحمی بر روح من بود.

در حالی که در آغوشش بودم اجازه دادم که ارتعاش و انرژی من با او یکی شده 

ی ما را در خود بگیرد. با این حال هنوز هردوهم تابیده شود و  و انرژی ما در

هم هر روح هویتی مجزا داشت. چطور ممکن بود که چنین اتحاد و یکی بودنی 

را حس کرده و در عین حال هنوز هم منحصر به فرد بودن و هویت مستقل تمام 

در کرد، بلکه آنچه من بودم را حس کنم؟ انرژی او من را در خود حل نمی

ی ما در اطراف ما در رقص و حرکت بود. احساس هردوحقیقت نیرو و انرژی 

کردم که انرژی و تمامیت من گسترش یافته و به چیزی چنان ژرف و عظیم می

رشد کرد که ورای هر تعریف و توصیف زمینی است. باالخره او شروع به 

کنیم. هیچ صحبت با من کرد ولی نه آن طوری که ما در دنیا با هم تکلم می

یش قابل شنیدن بودند. کلمات بودند هاحرفصدایی در کار نبود ولی با این حال 

ماً با روح او مستقی شدند. بلکههای من صادر نمیولی از زبان او به سمت گوش

کرد. او گفت: ای عزیز دل، خود را آرام روح من ارتباط برقرار کرده و مکالمه می

کن. من هم آنچه گفته بود را اجرا کردم. انرژی هر کالم او همان تأثیری که 

مقصود او بود را در خود و به همراه داشت. با این حرف او من احساس آرامش 

به جزءهای کوچکتر آن تجزیه شد ولی نه  و سیال بودن کردم. کلمۀ )عزیز دل( او

اینکه خُرد و نابود شود. هر جزء کوچک آن تمام معنی و نقش خود را داشت و 
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شد. من کلمات او را به طور هایم در درون من جاری میرگ مانند خونِ

و  ،دانستمکردم. در آن لحظه من او را میفیزیکی، احساسی و معنوی حس می

دهد که چقدر المش من را دوست دارد و به من نشان میککردم که با حس می

حقیقتاً برای او عزیز هستم. عشق و کالم او در من نفوذ کرده و من را بیشتر از 

توانستم ببینم که من واقعاً چه کسی هستم، و واضح کرد. باالخره میآنچه بودم می

اشم بسیار بیشتر و توانستم بفکر کرده بودم می تا به حالبود که من از هر آنچه 

فهمیدم که برایم تازگی داشت. بزرگتر بودم. من تمام اینها را به شکلی عمیق می

فهمیدن این حقایق به شکلی چنین کامل برایم بیش از حد بود و من در آغوش 

او به شدت شروع به گریستن کردم، گریستنی پر از درد و شادی و حزن. من 

هایی که دم و تمام سختیبا آنها آشنا شده بوبرای تمام دردهایی که در زندگی 

گریستم. من برای نها را ندارم میکردم که امکان تغییر آو احساس می دیده بودم

دیواری که به دور خود کشیده بودم و انزوایی که به دست و اراده خود در زندگی 

در  گریستم. من برای تمام آنهایی که هنوزدنیا بر خویش تحمیل کرده بودم می

ارند که چیزی اقلیم زمینی هستند و تمام آنهایی که امید را از دست داده و باور د

گریستم. قلب من از حزن برای در دنیا وجود ندارد می همین جاجز همین روز و 

شد چه؟ ماندن در انتها وجود ابدی من میتمام آنها ذوب شد. اگر آن سیاهی بی

آن خواب  ردم و تصور مصرف شدن باکآن حالت پوچی؟ من به شدت گریه می

ن سیاهی تهی که آن را زمانی برای خود تسکین و و بیهوشی عمیق در میان آ

 انداخت. دانستم من را به رعشه میتسال می
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 او گفت: شششش! عزیز دل، همه چیز درست است.

تهی و تنها بیرون کشید. همان طور که  مهیب آن مکانِ کلمات او من را از خاطرۀ

ی به محض اینکه گرفت. ولکردم سؤالی در ذهنم شکلتراحت میآغوشش اسدر 

گرفت و خواستم آن را با کلمات از او بپرسم پاسخ او سؤال در فکرم شکل

ای. مرگی وجود ندارد، به پدیدار شد، از سوی ضمیر او به ضمیر من: تو نمرده

شود. تو یا در بدنت جز اینکه بدن تو غیرقابل استفاده شده و به دور انداخته می

. همان هردوای از ای، و یا آمیزهدر اقلیم زمینی زنده هستی و یا در اینجا اَبَرزنده

طور که اکنون تو در این حال میانه هستی. قسمتی از تو هنوز آنجا در بیمارستان 

است و قسمتی از تو اینجا در جهان ارواح است. بدن تو در بیمارستان در حال 

بوده و روح تو آن را ترک کرده است ولی نه به طور کامل. چیزی نیمه مرگ 

ت متصل نگاه داشته است. اگر آن ارتباط و ناف هنوز تو را به بدن مانند یک بند

 نبود، تو تماماً اینجا بودی.

سؤال دیگری در ذهنم جرقه زد و مانند سؤال قبل بدون اینکه الزم باشد آن را 

و ادراک تو خارج از بدن تو وجود دارد و در مغز بپرسم جوابم داده شد: ضمیر 

توان آن را در تو خانه ندارد و در آن محدود نیست. آن ابدی و ازلی است و نمی

داخل چیزی محدود کرد و دربرگرفت. آن همیشه وجود دارد، چه بدن فیزیکی 

توانی توسط مغزت در حالی که در بدنت هستی تو وجود داشته باشد یا نه. تو می

شود. به آن دسترسی پیدا کنی ولی آن مانند یک جزء در مغزت نگاهداری نمی

ای که انرژی خلق ضمیر و روان ورای بدن باقی است. ای عزیز دل، شنیده
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یابد. این اصل در گردد، بلکه تنها فرم و حالت آن تغییر میشود و نابود نمینمی

 انون است.دنیا صادق است و در اینجا نیز صادق است. این یک ق

ضمیر من ابدی است؟ وجود آن ربطی به زنده بودن و نبودن بدنم ندارد؟ من 

میریم هنوز کردم که وقتی میکردم. من فکر میهرگز چنین چیزی را تصور نمی

کند. درک اینکه من بدنم نیستم نوعی قالب و شکل فیزیکی من را تعریف می

یافت و من را پر من جریان می برایم مشکل بود. ولی این اطالعات و آگاهی در

 ،هستم ترتر و حقیقیقعیکرد و متوجه شدم که آن گونه که اینجا هستم من وامی

 تا کسی که در سوی دیگر در بیمارستان زنده نگاه داشته شده است.

فهمیدم که من چه کسی منظور است که باشم. من چنان در تفکر در باالخره می

ی آن غرق شدم که متوجه نشدم که مادربزرگم از پیچیدگی و در عین حال سادگ

آنجا رفته و من را در نور سفید درخشان تنها و شناور گذاشته است. ناگهان موج 

تماماً پرقدرت حواس من را از این افکارم بیرون آورد و مکالمه  یک انرژیِ

درونی من متوقف شد. برای من اینکه صدای درونی و تفکرم ساکت شده و 

د مخصوصاً نا آشنا و خارجی بود. ذهن من فکر کردن همیشگی خود متوقف شو

. دو دانستم که من با چه کسی بودمرا متوقف کرد. در آن لحظه من فهمیدم و می

 گرفت: من هستم.کلمه در ذهن من شکل

دانستم. من او را به شکلی شناختم و میمن همراه روح الهی بودم و او را می

شناختم. او هیچ شکل و فرمی نداشت و نه هیچ می فیزیکی، روحانی و ذهنی
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تواند او را در خود محدود کند؟ چه چیزی قالبی. چه قالب و تجسمی می

 تواند ابدیت را دربرگیرد؟می

انرژی نافذ او غیرقابل توقف و کاهش بود. آن مرا لمس کرده و به  نور سفیدِ

زیکی که اکنون از آن فقط تر از منِ فیکرد، عمیقاعماق بیشتری از من نفوذ می

حضور گسترده و سفید او در     یک خاطره و تصور در ذهنم باقی مانده بود. 

ام نمود و نفس در سینهکرد و به اعماق من رخنه میوجودم نفوذ می ذرۀذره 

به آن دیگر احتیاجی نداشتم زیرا از نور او پر شده که گشت، نفسی حبس می

های این انرژی رها کردم و اجازه دادم که تمام حفره بودم. من خود را کامالً در

کرد، بدون اینکه های من را پر میخالی وجودم را پر کند. آن انرژی تمام فقدان

به هیچ شکلی از هویت شخصی من چیزی بکاهد. زیرا انرژی سفید خدا هیچ 

ه از او کند تا جایی کدهد و اضافه میگیرد، بلکه تنها به ما میچیزی از ما نمی

 لبریز شویم.

تابید و در هر ذره آن بر تمام وجود من می نور درخشان او با هدفی قدرتمند

قدرت ساخت و من با گرما و ارتعاشی پرکرد و آن را در خود غرق مینفوذ می

نمود. در این شدم که لذتی ورای توصیف را به تمام ابعاد وجود من القاء میپر می

مند بود را دریافت من یکپارچه بودم و وجودم هر آنچه از این نور برایم بهره رنو

توانستم مند نبود در آن هرگز وجود نداشت. دیگر نمیکرد و چیزی که بهرهمی

دردها، جراحات و احساسات گناه و شرمی که روزگاری همدم نزدیک من بودند 

 نها داشتم.را به یاد بیاورم و نه اینکه میلی به یادآوری آ
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. کسانی که به فیلم در جلوی چشمانم دوباره دیدممن زندگی خود را مانند یک 

آنها عشق ورزیده بودم و کسانی که محبت و مهر من به نوعی بر روی آنها اثر 

ای از گذاشته بود، بدون اینکه من متوجه آن شده باشم. دیدن اثر زنجیره

هایی که در زندگی دیگران به جای گذاشته بودم من را با سرور و خوبی

ن در اعمال و رفتار دیگران کرد. تأثیری که مهر و محبت مخوشحالی پر می

گذاشته بود اشک شوق من را مانند سیلی روان کرد. من هیچ تصوری نداشتم که 

توانند در نهایت باعث چنان تجلی و ابراز عمیقی از چنین کارهای کوچکی می

 ها را دوباره و دوباره تماشا کنم. عشق بشوند. خدا به من اجازه داد که این صحنه

توجه من دوباره به نور سفید درخشان معطوف شد که تمام  گیبعد از مرور زند

تر بودن سرم را به عقب خم وجودم را پر کرده و دربرگرفته بود. من برای راحت

کردم و در آن لحظه نور گردن من را با چنان گرما و راحتی پر کرد که من به 

و گرما از  سمت جلو چمباتمه زدم تا آن را حتی بیش از پیش دریافت کنم. نور

گردن من به فکم و دهانم و سپس زبانم وارد شده و زبان من سرشار از 

خواستم چشمانم را ببندم که نوری که درون ها شد. من میترین ملودیبخشلذت

در  مهای چشمانمن را پر کرده بود را در خود نگاه دارم ولی امکان نداشت. پلک

تابید و در قیماً از میان آنها به بیرون میاثر بودند و نور مستبرابر قدرت خالق بی

گشت. این برابر نوری که در اطرافم بود منعکس شده و دوباره به درون من بازمی

شد. این نور در کرد و به درون مغزم جاری میمن را گرم می ،انرژی سفید صوت

شد و مانند یک رودخانه پیچ و خم دار، در هن من وارد میهر گوشه و حفرۀ ذ
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های استفاده نشده از ذهنیت و تفکر من را کرد و با خود بخشن آن سفر میورد

و  کرد که همه چیز را روشنی خلق میزنده کرده و درون من آگاهی و دانش

هایی که در دنیا آنها را دردآور و آزاردهنده ساخت. شرایط و موقعیتواضح می

من را در درد و جراحت  یافته بودم دوباره به یاد من آمدند. ترس و حزنی که

این آزار و تجاوزها زندانی نگاه داشته بود برایم حل و ناپدید شد و هر حقیقت 

ها امیدیناکردن این جراحات و اضح و پر از آرامش گشت. برای پاک در ذهنم و

ای ادا نگشت. تنها یک فهم و درک عمیق که هیچ توضیحی داده نشد و کلمه

اند که در باور من بوده است. من برای طوری نبوده واقعیت آن شرایط و اتفاقات

ها را در یک باور و مدتی طوالنی تالش کرده بودم تا آن اتفاقات و آزمایش

دانستم که حقیقت از چهارچوب فکری قرار دهم تا بتوانم آنها را بفهمم. ولی نمی

ن سوی باور و فکر من نخواهد جوشید، بلکه انرژی پرقدرت الهی که من را در ای

تک آن دردها و جراحات پر کرده بود آن را به همراه خواهد آورد. سنگینی تک

رامش او پر کرد که مانند یک آغوش ام برداشته شد و جای آن را آشانهاز روی 

داد که همه گرم و صمیمی از سوی یک پدر برای فرزند خود این اطمینان را می

 چیز درست و صحیح است.

کامل به خدا تسلیم کردم. او تمامی هستی من را در خود من خود را به طور 

گرفته و نور او مانند سیلی وجود من را لبریز کرد. نور او از تمام بدن من به 

درخشید و احساس نور و ابروی من می تابید، حتی هر تار مو و دانۀن میبرو

میشه ساخت، جایی که هعشق او را داشت. خدا من را به ذات خود نزدیکتر می
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ام. من به خود اجازه دادم که به درون او نزدیک و نزدیکتر به آن متعلق بوده

بشوم. آنگاه ناگهان دیگر او برایم چیزی خارجی نبود، بلکه از درون خود من 

ترین جای وجود من مسکن داشت. روح یقبود. منبع و سرچشمه این نور در عم

اشت و در روح و روانم بود. زیست، در قلب من سکنی دالهی در درون خود می

برای اولین بار فهمیدم که خدا وسیع و در عین حال شخصی است. من در اعماق 

خواستم به زندگی زمینی بازگردم. ولی ناگهان نور فرو رفتم و دیگر هرگز نمی

توانم جلوتر از این بروم. من اشتیاق داشتم که متوقف شدم. فهمیدم که هنوز نمی

ولی برنامه چیز دیگری بود. نور شروع به کم و  ام برسمه هستیبمانم، تا به جرق

دور شدن کرد و من ناراحت شده و به درگاه خدا ضجه کشیدم که: خواهش 

این را با خود به همراه داشته باشم.  . حداقل به من اجازه بده که خاطرهکنممی

هیچ امیدی برای من باقی نگذاری  هم را اگر الاقل آن مقدارکنم که احساس می

  در من نخواهد ماند.

من در بیمارستان بر روی تخت بیدار شدم در حالی که خاطره سوی دیگر عمیقاً 

ام بسیار تغییر در من بود. من از وقتی که این تجربه نزدیک به مرگم را داشته

بینم. مهمترین درسی که از و اکنون زندگی را به شکلی کامالً متفاوت میام کرده

ام و باید پیغام آن را با بقیه دنیا در میان بگذارم این بود گرفته ام یادهبزمان تجر

دهد که که همه ما به هم متصل هستیم. زندگی، حداقل در غرب، به ما یاد می

باید مستقل و خودکفا باشیم. از اولین نفس، ما را در یک جامعه که همه چیز آن 

کشیم، تا دیگران را ر خود دیوار میاندازند. ما دودرباره جدایی و مرزهاست می
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ها تبدیل به شویم این جداییاز خود دور نگاه داریم. وقتی که بزرگتر می

کنند، حتی شوند و ما را بیشتر از پیش از هم جدا میهای جنگ و ستیز میمیدان

کننده و مغایر با آنچه  از خدایی که ما را خلق کرده است. جدایی و استقالل، گیج

العمر با ذات و کند است و ما را در یک کشمکش مادامیاز دارد و طلب میروح ن

دهد و ریشه تمام ستیزهاست. اگر ما به عنوان فرزندان جوهره خودمان قرار می

خدا بخواهیم پیشرفتی حقیقی به وجود بیاوریم، باید قبل از هر چیز به این فهم 

. روح من به روح آن شخص برسیم که همه ما از طریق خالق به یکدیگر متصلیم

کار، شخص گدا و شخص ناتوان متصل است. با فهمیدن این حقیقت است که تبه

رفته و من به توانستم من به راه آن دزد یا فقیر یا معلول یا مبتال یابم که میدرمی

 جای آنها باشم.

تری از قدرت و توانی که خالق در هر یک از ما من از تجربه خود با فهم درست

کار نشسته و به آسمان چشم بدوزیم و منتظر ر داده است بازگشتم. ما نباید بیقرا

 همین جاوی زمین برایمان حل کند. او اینجا ردر خدا باشیم که مشکالت ما را 

پیش ما روی زمین است. او ما را با عشق خویش قدرتمند ساخته تا با یکدیگر 

همکاری کنیم و وظیفه و مسئولیت مراقبت و دلسوزی برای یکدیگر را به انجام 

رامش بخشیده است. نگرانی دیگر م. این فهم و آگاهی به من احساس آرسانی

کنند، اگر ما خوبی کار می هدانم که همه چیزها در کنار هم بیمعنی ندارد، زیرا م

شوم و به عشق خدا را انتخاب کنیم. امروز من دیگر به سرعت عصبانی نمی

رنجم. چرا عصبانی یا رنجیده باشم؟ وقتی کسی در حق من جفایی راحتی نمی
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در زندگی  فهمم که من نیزکنم و میی میکند من برای او احساس دلسوزمی

ام. ر کسان دیگری را رنجانده و مجروح ساختهم و به همین خاطاهغرق خود بود

دارم و لبخند من حقیقی و خالصانه است و دیگر دیگر من سرم را باال نگاه می

گویم عشق خدا کنم که وقتی چیزی مییک نقاب به صورت ندارم. من تالش می

 را در نظر داشته باشم و مراقب باشم که باعث ایجاد دردی برای کسی نشوم.

به من دادی  یتو به خاطر زمانی که در نور و زمانی که در تاریک خدایا از

روم و به کنم )واقعی( هستم و به سوی عشق میگزارم. اکنون احساس میسپاس

گویم. دیوارهای دور من فرو ریخته و من بر روی خرابه آنها ترس نه می

  ق سازم.محق زندگیمالهی را در ام که هدف بزرگ و باشکوه ایستم و آمادهمی
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 تجربه کاترین

برایم رخ داد. من که بارداری درون لوله  2446این اتفاق در ماه فوریه سال 

اضطراری قرار گرفتم. عمل من با رحمی داشتم برای آن تحت یک عمل جراحی 

مشکالتی مواجه شد و به خاطر یک پارگی، خون زیادی از من رفت. در جایی 

که خارج از بدنم هستم ولی با چشمانم  در حین عمل جراحی احساس کردم

دانستم که در حین جراحی اتفاقی بحرانی رخ داده است و دیدم. به نوعی مینمی

بایست خارج از این فهم در من بود که به عنوان موجودی روحانی و معنوی، می

بدنم باقی بمانم و ممکن است بدنم دیگر قابل استفاده نباشد. من از دوردست و 

دیدم که مانند یک شهر نورانی بود، نوری که ورای هر چیز مکانی را می در افق

رسید. با اینکه نوری درخشان را در مکانی که به آن رفتم به یاد دنیوی به نظر می

آورم. به یاد دارم که به از درون یک تونل را به خاطر نمی آورم، رد شدنمی

آرامش و رضایتی صورتی شناور به سمت نور حرکت کردم. من احساس 

کردم. مکانی که به آن رفتم هم طبیعتی بسیار زیبا داشت و هم العاده میفوق

ام را هایی باشکوه. به خاطر ندارم که هیچ یک از بستگان درگذشتهساختمان

که  هرگاهدانستم که آنها در آنجا هستند و مالقات کرده باشم. با این حال می

اشت. با این حال به موجوداتی که به پیشواز بخواهم به آنها دسترسی خواهم د

کردم. یکی از این موجودات سگ من آمده بودند احساس نزدیکی و آشنایی می

 دوران کودکیم بود.
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های ارتباطات بشری منتقل دانش و اطالعات در این مکان از طریق روش

روی کردم، به طوری که هر وقت شد. بلکه آن را به شکلی ترکیبی تجربه مینمی

های مختلف دانش و آگاهی مربوط به کردم، به جنبهموضوع خاصی تمرکز می

سؤالی داشتم جواب آن را بالفاصله  هرگاهاین طریق  ترسی داشتم. ازآن دس

توانم آن را شرح دهم این است که در آنجا کردم. بهترین شکلی که میدرک می

شد رونی درک میاطالعات و آگاهی به صورت یک سری تأثیرات احساسی و د

وجود  کالم غلطکردم زیرا در آنجا مفهوم دروغ و ول میبآنها را قکه حقیقت 

چ پیکر و قالبی به مفهوم متعارف نداشت و هیچ چیزی جز حقیقت نبود. من هی

کردم که باید بدنی داشته باشم یک پیکر و قالب ن نداشتم. اگر با خود فکر میآ

ماندم، یر و جوهره باقی میوگرنه تنها یک ضمآوردم ه وجود میرا برای خود ب

بدون وزن و شاید هم از جنس نور. احساس درک و هشیاری من در آنجا از دنیا 

 شد. ارتباط وتر از دنیا حس میتر و عمیقبیشتر بود و همه چیز بسیار زنده

معانی شد که این دارتر از زمین بود و فهمیده میمعنی ها بسیارانتقال افکار و ایده

تر تر و غنیو حتی اصوات بسیار زنده هارنگچند وجهی و چند جانبه هستند. 

 تر بود.تر و زندهاز دنیا بودند. کالً همه چیز از دنیا و زندگی روی زمین واقعی

های آنجا بردند تا زندگی من جود نورانی من را به درون یکی از ساختمانودو 

نورانی شکل و قالب خاصی نداشتند ولی  را به من نشان بدهند. این وجودهای

رسیدند، ر کلی یک انسان به نظر میکردم آنها در ظاهاگر من درباره آن فکر می

ی برپا شده بودند که رها طووگرنه تنها وجودهایی نورانی بودند. این ساختمان
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شدند. این یک شهر معنوی و به خوبی با طبیعت اطراف ترکیب و ادغام می

های آنجا مانند که با طبیعت آنجا در هم بافته شده بود. ساختمان روحانی بود

کردم، آنها شکل و نها فکر میباز بودند. اگر من راجع به آی روهای تابستانخانه

و فرم آنها کردم، جزئیات شکل گرفتند و اگر فکر نمیقالب بیشتری را به خود می

که گویی روی یک میز قرار  آورم یک صفحه بودیاد می یافت. آنچه بهکاهش می

داشت. زندگی من مانند یک فیلم روی این صفحه به نمایش درآمد. مانند یک 

 های مختلف مهم زندگیمتم آن را متوقف کرده یا روی قسمتتوانسفیلم می

را از چندین زاویه و دیدگاه متفاوت مورد  هاقسمتتوانستم این تمرکز کنم. می

گاه کسانی که آنها را تحت تأثیر قرار داده بودم. اگر بررسی قرار دهم، مثالً دید

نجام شده بود زمانی بسیار طوالنی برای آن صرف ا این مرور زندگی روی زمین

شناسیم وجود نداشت. تنها زمان در شد. ولی در آنجا زمان به شکلی که ما میمی

تنها علتی  افتاد.آنجا زمان حال بود و همه چیز با هم و در زمان حال اتفاق می

رفت این است شود به نظر برسد که زمان به شکلی خطی پیش میکه باعث می

آورم. شرح آن بسیار آن سو را اکنون با ترتیب خاصی به یاد میکه من اتفاقات 

سخت است ولی زمان در آنجا هیچ شباهتی به زمین نداشت و معنی و خاصیت 

 خود را از دست داده بود.

م به نزد موجودات نورانی دیگر برده شدم که به نظر از دو بعد از مرور زندگی

تر بودند. نور آنها موجود نورانی که من را به آنجا آورده بودند خردمندتر و پخته

تر به با نور موجوداتی که من را به مرور زندگیم برده بودند متفاوت بود و خالص
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ماتی که در طول زندگی رسید. من با آنها راجع به مرور زندگیم و تصمینظر می

توانستم بهتر عمل کنم صحبت کردم. در حالی که گرفته بودم و جاهایی که می

ام و ستایش زیادی برای آن فرایند مشترک بود، من احساس احتر این یک

کردم که آنها من را به طور کامل و بدون هیچ موجودات قائل بودم. احساس می

طمینان داشتم و این اس آنها کامالً اقضاوتی دوست داشتند. من به این احس

بوع یک هاله نورانی را در اطراف من داشت. نتیجه این گرمی مط احساس،

گفتگوها راجع به مرور زندگیم با آنها این بود که برای من بزرگترین مشکالت و 

اری اشتباه انجام دهم، ها این نبوده که به عمد تصمیم گرفته باشم که کچالش

توانستم کاری انجام دهم ولی هیچ کاری نکرده بودم. یی بوده که میهازمانبلکه 

گیری این بود که وقتی به زمین بازگشتم، باید حرکت کردن و عمل را نتیجه

ها و احساساتم استفاده کنم تا من را در اعمالم هدایت انتخاب کنم و از تجربه

 کنند تا آنها از روی عشق باشند.

توانستم در د داشت که من مینوعی توافق بین ما وجو قبل از بازگشتم به زمین

توانستم که بیشتر از آن داخل آن ی خاصی از این مکان باشم ولی نمیهاقسمت

ایی بروم که در آن اطالعات توانستم به جاهم. برای مثال، نمیشهر و محل بشو

ستم که دانام در زندگی روی زمین کسب کنم، با اینکه میبیشتری راجع به آینده

دادم. به جای آن من به محض بازگشت به زمین تمام آن آگاهی را از دست می

ها بسیار سبزتر از رنگ های زیبایی بود ماندم. این باغای که در آن باغدر منطقه

وزن بسیار زنده و غنی بودند. در این مکان من بی هارنگسبز در زمین بودند و 



121 

 

خواستم دسترسی داشتم. همچنین من ی که میبودم. در آنجا به هر دانش و آگاه

نی نداشتم. تنها جایی که در هیچ احساس درد یا خستگی نداشتم زیرا اصالً بد

ام احساس کردم پیکر و قالبی دارم وقتی بود که در باغ بودم. تجربه طول

ام ظاهری موجودات دیگری که در باغ بودند نیز بیشتر از بقیه جاهای تجربه

داشتند. فکر کنم علت آن این بود که در این باغ نیمکت و گونه انسان

هایی برای نشستن و قدم زدن و چیزهای دیگری وجود داشت که لذت سنگچین

بردن از آنها نیاز به یک بدن داشت. دست و پا چلفتی بودن در آنجا غیرممکن 

تر از بود. همچنین چیزی به جز اینکه حقیقتاً خودم باشم غیرممکن بود. آنجا بیش

کردم که واقعاً خودم هستم. در آنجا هر کسی از جمله روی زمین احساس می

 خود من بیشتر از دنیا واقعاً خودش بود.

ها صرف صحبت بود را در این باغانی که روی زمین بسیار طوالنی میمن زم

کردن با افراد مختلف کردم. یکی از این افراد یک معلم بزرگ معنوی بود. در آن 

من تصمیم گرفتم که او را مسیح خطاب کنم. ولی حاال که به آن فکر موقع 

کنم گویی او یک سخنگو از طرف خدا بود که به اراده الهی آگاهی و اشراف می

مدتی که روی زمین  تی نداشت. ما براییخاصی داشت و نام و عنوان او اهم

پیوسته هوا  ها یا روزها بوده باشد با هم صحبت کردیم. آنجاتوانست ساعتمی

 است. ولی این برای من مشکلی به نظرروشن بود، مانند اینکه همیشه بعد از ظهر 

کردم که باید این طور کنم که آنجا این طور بود زیرا من فکر میفکر می آمد.نمی

روی زمین، در آنجا گپ زدن و مصاحبت با مردم برایم احساسی  باشد. برعکسِ
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گرا و درونآورد. من روی زمین شخصی ساکت پر از انرژی و نشاط به وجود می

ا راجع آورم که مهستم و این برایم تغییر و اختالف فاحشی بود. من به یاد نمی

دانم گفتگوی ما در مورد م، به جز اینکه مییدکربه چه چیزهایی صحبت می

 رسی ندارم.نوعی دانش و آگاهی خاص بود که روی زمین به آن دست

این بود که باید عمل و حرکت را به  گرفتمیاد آنچه از این تجربه قبل از بازگشت 

تی و رکود انتخاب کنم. باید رفتارم طوری باشد که کمک کند تا حرکجای بی

آگاهی و عشق بیشتری به دنیا بیاورم. آن معلم بزرگ به من گفت که باید 

خواهم از من پرسیده نشد که می بازگردم. با اینکه هیچ وقت به طور خاص

بازگردم یا نه، این فهم و توافق وجود داشت که من بازخواهم گشت. من سفر 

کنم من به بدنم بازگشتم ولی به آورم. فکر میبازگشت خود به بدنم را به یاد نمی

بیدار شوم، به تدریج و آهستگی بعد از مدتی از بیهوشی  نجای اینکه ناگها

ن چیزی که بعد از بازگشتم به خاطر دارم این بود که در اتاق خارج شدم. اولی

بیمارستان بودم و پدرم در کنار تختم نشسته بود. او به من گفت که خیلی 

 ایام زیرا در حین جراحی مشکالت جدیشانس هستم که زنده ماندهخوش

 پیش آمده بود.

ن معنوی سفر کنیم. من فهمیدم که ما موجوداتی نیستیم که از دنیای مادی به جها

ایم. بلکه ما متعلق به جهان معنوی هستیم و تنها به طور موقت به روی زمین آمده

من فهمیدم که باالترین عمل عملی است که از روی عشق انجام شده باشد و 

خاطر درد  توان فرا گرفت، بهها را تنها روی زمین میفهمیدم که برخی از درس
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به من فهمانده شد که بعد از پایان زندگیم در دنیا ن. های زندگی روی آو چالش

توانم به این مکان بازخواهم گشت و دوباره زندگیم را مرور خواهم کرد و می

 دوباره زندگی روی زمین را تجربه کنم ولی در بدنی متفاوت. 
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 تجربه ملیندا الیونز

  ویچ دساله بودم و آن روز در منزل دوست پسرم برای نهار یک سان 67من 

داگ یا پنیر آن بود که من به ده بودم. ظاهراً چیزی در این هات هات داگ خور

شت که بدن من پر از کهیرهای آن آلرژی شدیدی داشتم. زیرا مدت زیادی نگذ

دو سانتیمتری شد و تمام بدنم شروع به خارش کرد. من در ابتدا  ییک رنگِقرمز 

شدند و در بدنم تب بزرگتر میآن را زیاد جدی نگرفتم ولی کهیرهای من مر

کردم و به تدریج گلویم هم شروع به ورم کردن کرد. احساس گرمای زیادی می

باالخره ما به آمبوالنس زنگ زدیم. بیمارستان به ما نزدیک بود و چند دقیقه بعد 

آمبوالنس به درب منزل رسید. کادر اورژانس با دیدن من متوجه جدی بودن 

اصله مشغول کار روی من شدند و به من داروهای ضد شرایط من شده و بالف

تر آلرژی و چیزهای دیگر تزریق کردند. تنفس من به سرعت سخت و سخت

شد. ظرف مدت چند دقیقه حالم طوری شد که دیگر نفس کشیدن برایم تقریباً می

در  کردم. کهیرها و تورم آنهاغیرممکن شده بود و به شدت برای تنفس تقال می

ته شدن مجرای تنفس من شده بود. من در حال خفه از داخل باعث بس گلوی من

شدن بودم و ظرف چند ثانیه از حال رفتم. کادر اورژانس بالفاصله به من 

استروئید تزریق کردند و من دوباره به حال آمده و توانستم دوباره کمی نفس 

د آمبوالنس بکشم. ترس زیادی من را فرا گرفته بود و آنها با سرعت من را وار

 کردند. 
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در راه بیمارستان در آمبوالنس دو نفر از کادر اورژانس همراهم بودند و مرتب با 

ه به تدریج در گوشه زدند. در همان حال ناگهان یک نور را دیدم کمن حرف می

گرفت. مانند این بود که به تدریج ذراتی نورانی با تأللویی آمبوالنس شکل

جمی نورانی را تشکیل دادند. این حجم نورانی که به درخشنده گرد هم آمده و ح

زد از میان هیچ چیز پدیدار شده بود. من با خودم اندیشیدم آهستگی سوسو می

که این نور دیگر چیست و از کجا آمده است. فکر کردم شاید اثر داروهایی باشد 

ه توانستم تکلم کنم ولی به گوشاند. من به سختی میکه به من تزریق کرده

آمبوالنس اشاره کرده و با زحمت به آن دو نفر گفتم: این نور چیست؟ این نور 

ت: هیچ نوری اینجا کند. یکی از آنها گفپرت می دحواس من را به سمت خو

کرد و دستش را در اطراف آن در حالی که به آن ناحیه اشاره می نیست، نگاه کن؛

توانستم نور را در ت من میگفداد. ولی همان طور که او این را میحرکت می

کنار او ببینم. من به سوی نور خیره شدم بودم. آن دو نفر به یکدیگر نگاه کردند، 

 هایشان ببینم.توانستم احساس خطر را در چهرهدر حالی که می

من سعی کردم که آن را جدی نگیرم و به آنها گفتم که شاید هم این یک توهم و 

شد و با آن احساس آرامشی عمیق به درون تر میاثر داروهاست. ولی نور بزرگ

های من به سرعت در حال ناپدید شدن گشت. گویی تمام ترسمن جاری می

کردم به آنها گفتم: نه، مثل اینکه من واقعاً یک مِن میبودند. من در حالی که مِن

ت گویی؟ من گفتم که آیا حقیقبینم. آنها گفتند: واقعاً جدی مینور سفید را می

 بینیم؟میریم یک نور سفید میدارد که وقتی می
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شد و چنان توجه من را به خود جلب کرد که دیگر برایم نور بزرگتر می

توانستم کمی کادر غیرممکن بود از آن چشم بردارم، و تنها از کنار چشمانم می

رسید اورژانس را ببینم. در ابتدا نور برایم کمی بیش از حد درخشان به نظر می

رامش بودم. ولی هنوز از کنار چشمانم به آن در خلسه و آلی اکنون با نگاه و

دیدم که کادر اورژانس در بهت و تعجب بودند. هر چیز دیگری که آنجا بود به می

ن تنها به جز نور به تدریج در حال ناپدید شدن بود و اکنون دیگر تمام توجه م

از درون این منبع عظیم انرژی  شد ومرتب بزرگتر می نور معطوف شده بود. نور

ملودی و  ،شدند. همچنین از نورای شکفته و منتشر میالعادهی خارقهارنگ

 رسید.صداهایی که مانند )هیم( بود به گوش می

ن حرف زدیم یار شخصی بود زیرا آنچه راجع به آبرخورد با خدا برای من بس

را در خود  هردوبسیار شخصی بود. باید بگویم که خدا مذکر یا مؤنث نبود، بلکه 

ام پرسند که صدای خدا چگونه است. آنچه من فهمیدهها از من میداشت. بعضی

پذیر است و برای شما دل کند کهاین است که خدا با صدایی با شما صحبت می

به آن بدون احساساتی شدن سخت است و ن را دارید. سخن گفتن راجع انتظار آ

اندازد. مانند این بود که تمام عشقی که در تمامی حتی شرح آن من را به گریه می

ام در خود و همه بیابم اکنون اینجا و در پیش رویم بود. طول زندگی سعی کرده

رفتم ولی کردم و مرتب به کلیسا میمن از کودکی هر روز به درگاه خدا دعا می

وقت وجود خدا را در کلیسا حس نکرده بودم. البته عیبی در کلیسا نیست  هیچ

فهمم که خدا در ام حضور او را در آنجا احساس کنم. االن میولی من نتوانسته
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یک مکان خاص نیست که او را در آنجا بیابید، بلکه خدا در درون خود 

 شماست.

گفتم: تو که هستی؟ او  او به من گفت: سالم ملیندا. من خدا با من سخن گفت.

من گفتم: آیا تو واقعاً  کنی.را پدر خطاب میپاسخ داد: من همان هستم که او 

خوانند. من خدا هستی؟ او گفت: این نامی است که بسیاری من را با آن می

 ی زیادی دارم. هانام

ساله  7چیزی که مهم است در اینجا درباره خودم بگویم این است که وقتی من 

توانم به او اعتماد کنم مورد سوء کردم میتوسط شخص نزدیکی که فکر میبودم 

اند استفاده و تجاوز جنسی قرار گرفتم. افراد زیاد دیگری نیز در گذشتۀ من بوده

اند. به همین های دیگر از من سوء استفاده کردههای متفاوتی در زمینهکه به شکل

من را دوست دارد. زیرا تصور  خاطر برایم سخت بود که بتوانم حس کنم خدا

 فاق افتاده تقصیر من بوده است. کردم آنچه برای من اتمی

اینجا  هاانساناو جواب داد: من برای همه  چرا اینجا هستی؟ من از خدا پرسیدم

کنی که لیاقت من را نداری؟ آنجا بود که من شروع به هستم. چرا احساس می

کنم که آنچه اتفاق افتاده تقصیر من می گریستن کردم و به او گفتم: زیرا حس

که اند بوده است. او گفت: هیچ چیزی تقصیر تو نبوده است، آنها تنها وقایعی بوده

ت چیست؟ او پاسخ داد: مردم در تمام دور و اند. من پرسیدم: منظوررخ داده

 دهندگیرند و وقتی به آن واکنش نشان میاطراف دنیا مورد آزار و صدمه قرار می
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ام. هیچ را دوست داشته همیشه توکنند. من به دیگران اذیت و صدمه وارد می

 کاری نیست که بتوانی انجام دهی که باعث شود من تو را دوست نداشته باشم.

دانم، خیلی سخت است که گریستم پاسخ دادم: نمیمن در حالی که به شدت می

کل دیگری وجود دارد؟ این طور احساس کنم. او در جواب گفت: ملیندا، چه مش

کنم که لیاقت بهشت و همه این چیزها و تو را دارم. او من گفتم: حس نمی

پاسخی نداد ولی در آن موقع از درون نور ناگهان پرنده کوچک من )سویتی( که 

چند ماه پیش مرده بود ظاهر شد. او از درون نور پدیدار شده و به سمت من 

جا در کنار من و مستقیماً پیش روی من پرواز کرد. بله پرنده کوچک من آن

ایستاده بود. سویتی یک طوطی کوچک بود که از بچگی او را بزرگ کرده بودم و 

بهترین دوست من بود. ولی او اخالق بدی داشت و همیشه من را  هاسالبرای 

شد و پوستم را گرفت، گازهایی محکم و دردآور که جای آن کبود میگاز می

کردم. نه به یاو را پرت یا رها م ،اهی ناخودآگاه در واکنشکند. من هم گمی

رحمانه، بلکه در اثر درد گازش. گاهی از دست او عصبانی شکلی خشن و بی

شدم و همیشه با او رفتار مالیم و خوبی داشتم. او چند ماه قبل از تجربه می

هنوز نزدیک به مرگ من در دستان من مرده بود. من بعد از مرگش تا آن روز 

کردم که شاید او را به اندازه کافی دوست نداشته یا احساس گناه زیادی می

ام. این ام و با او آن طور که باید و شاید مهربان نبودهخوب از او مراقبت نکرده

 آمد.ترین چیز بود و به این خاطر از خودم بدم میبرایم در آن زمان سخت
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ارم که او مانند یک طوطی کوچک معمولی او کامالً واقعی و حقیقی بود. به یاد د

های او تر بود. در چشمیی متنوعهارنگتر و با ید، بلکه او زندهرسبه نظر نمی

تا ای بود که ترین پرندهکمانی را ببینم و این زیباترین و باحالتوانستم رنگینمی

دیده بودم. او شروع به سخن گفتن با من کرد. من در بهت و هیجان گفتم:  به حال

توانی حرف بزنی؟ صدای او مانند وای خدای من، سویتی، آیا واقعاً اکنون می

العاده زیبا. من گفتم: آخر چطور اکنون وای فرشتگان بود، صدایی خارقآ

هشت همین است. او توانی حرف بزنی؟ او گفت: یک چیز بسیار عالی درباره بمی

ابتدا با صدا با من سخن گفت ولی سپس ساکت شده و از طریق ارتباط مستقیم 

ی خود ادامه داد. من گفتم: صبر کن هاحرفپاتی به با فکر من و از طریق تله

توانم صدای تو را در فکرم بشنوم. او گفت: این روش مکالمه در ببینم، من می

 بهشت است.

به یاد دارم که او با لحنی شیرین به من گفت: ملیندا، چرا این قدر بر خودت 

شنوید چه دانید وقتی که چنین چیزی را از یک پرنده میگیری؟ نمیسخت می

ام. او بسیار خردمند دانم، به خاطر کارهایی که کردهاحساسی دارد. من گفتم: نمی

توانی آن را رد، حتی تو. چرا نمیبود و گفت: ملیندا، هر کسی لیاقت این را دا

قبول کنی؟ من گفتم: به خاطر تمام چیزهایی که بر من گذشته است. او گفت: 

اند ولی این اتفاقات تو ملیندا، اینها تمام چیزهایی بودند که برای تو اتفاق افتاده

سازند. من گفتم: پس چرا من هنوز چنین احساسی دارم؟ پس تمام را نمی

شود؟ او گفت: ملیندا، هیچ چیزی ام چه میه در حق تو کردهچیزهای بدی ک
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ای. آنها تقصیر تو برای بخشیدن وجود ندارد زیرا تو هیچ کار اشتباهی نکرده

العاده از این پرنده کوچک دوست داشتنی خارق هاحرفاند. شنیدن این نبوده

رای یک لحظه ام و هرگز حتی ببود. او ادامه داد: من همیشه تو را دوست داشته

توانی تو خودت را ام، چرا نمیام. من تو را بخشیدهفکری منفی راجع به تو نکرده

ن من را به گریه یادآوری آ حتیببخشی؟ حرف بعدی او چنان شیرین بود که 

ن ه خاطر تمام گازهایی که در تمام آاندازد. او گفت: ملیندا، آیا هرگز من را بمی

زند را می هاحرفوقتی که یک پرنده کوچک این  ی؟بخشاز تو گرفتم می هاسال

ام زیرا آنچه من دیدم چنان شود فکر کنم که دیوانه شدهباعث می هاوقتبعضی 

 العاده بود که باورنکردنی است.ورای واقعیت این دنیا و فوق

او نوعی روزنه  کنم؟ و با این حرفِخواهی ببینی من کجا زندگی میاو گفت: می

مکانی بسیار زیبا برایم  ،رای من گشود شد و از میان آن در دوردستو دریچه ب

شیانه و منزل کوچک او که در آنجا ها و درختانی سرسبز و آشت، با باغپدیدار گ

ای تماشایی بود. او گفت: من اکنون و منظره ،عیببود. آنجا بسیار تمیز و بی

کنم و حالم خوب است و درد و مشکلی ندارم. من از همیشه اینجا زندگی می

توانستم باشم. ملیندا، لطفاً این تر از آنی که هرگز میلتر هستم، خوشحاخوشحال

 ام و همیشه آنجا خواهم بود. با گفتنرا بدان که من همیشه تو را دوست داشته

اگر  گشت گفت:شد و در حالی که بازمیاین حرف، او پرواز کرده و از من دور 

شماری خواهد کرد. من از در بهشت بمانم برای دیدن من لحظهتصمیم گرفتم که 

ای مسطح و این حرف او تعجب کردم. او به درون چیزی که شبیه به مجرا و حفره
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بعدی دیگر بود پرواز کرده و رسید و یک مجرا و کانال به دو بعدی به نظر می

رفت. توصیف آن بسیار مشکل است زیرا چیزهایی که من دیده و تجربه کردم با 

 زبان این دنیا قابل توضیح نیستند.

هستم. او گفت:  من به خدا گفتم مطمئن نیستم که برای بازگشت به تو آماده

ی من بازگردی. توانی اگر خواستی به سوگاه که آماده بودی میاشکالی ندارد. هر

من گفتم:  کنم.نیستی نمی بور به انجام کاری که با آن راحتمن تو را مج

کسی  ر کنم؟ او گفت: البته، و سپس گفت:توانم اول درباره آن فکمتشکرم. آیا می

 توانی هر سؤالی که داری از او بپرسی. به دیدن تو خواهد آمد که می

شدم. این هیچ اتفاق خاصی نبود و  خاطره بعدی من این است که از بدنم خارج

احساس خاصی نداشت. من همان خودم بودم و احساس خودم را داشتم به جز 

تر هستم. من پرواز کرده و از تر و یکپارچهکردم تماماینکه اکنون احساس می

بدنم فاصله گرفتم و این بسیار سریع اتفاق افتاد ولی بسیار عجیب بود زیرا 

توانستم کادر اورژانس را ببینم که روی بدنم نمود. میمی همزمان بسیار آهسته

کردند. آنها خیلی ترسیده کردند و به سینه من شوک الکتریکی وارد میکار می

دیدم و آور بود زیرا من از آنچه میبودند ولی آن موقع برایم ترس آنها تعجب

یت و توجه دیدم و حتی اهمبردم و مشکلی نمیکردم بسیار لذت میتجربه می

دادم. من ارتفاع گرفتم و از باال به آمبوالنس نگاه کردند نمیچندانی به آنچه می

دیدم و رود و حتی مسیر آن را میدیدم که به سمت بیمارستان میکردم و میمی

گذرد. من با خودم گفتم: خیلی عجیب است، هایی میدانستم از چه خیابانمی
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ترسیدم بینم. جالب بود که من از ارتفاع میباال می چطور من تمام اینها را از این

 و ارتفاعی که داشتم برایم اندکی ناراحت کننده بود.

من سعی  مان یافتم.نزدیک منزل جلوی دفتر پستِ ،روناگهان من خود را در پیاده

رفتند حرف زده و با آنها ارتباط برقرار کنم. رو راه میکردم با مردمی که در پیاده

شنید. شد و صدای من را نمیکردم هیچ کس متوجه من نمیسعی می هرچهولی 

ام. روزی با خودم گفتم: این عجیب است، و هنوز برایم جا نیفتاده بود که مرده

بردم. به یاد دارم آفتابی و زیبا بود و من از این احساس سبکی و آزادی لذت می

 به من نزدیک شد. گویی ازمت چپ دانم از کجا آمده بود از سکه مردی که نمی

میان هیچ چیز پدیدار شده بود. او به من گفت: سالم ملیندا. من جواب سالم او 

لت اداند. او گفت: حرا دادم و با خودم تعجب کردم که چطور او اسم من را می

دانی کجا هستی؟ من گفتم: چطور است؟ پاسخ دادم: بد نیستم. او گفت: می

ن توت فرنگی نزدیک منزل پدر و مادرم. او گفت: تو نزدیک دفتر پست در خیابا

دانم ولی خیلی مطمئن دانی که متعلق به اینجا نیستی، مگر نه؟ من گفتم: میمی

ام و نیستم. و آنجا بود که به یاد آوردم و متوجه شدم که از بدنم بیرون آمده

 خارج از آن هستم.

پرسم. من شروع به تفکر کردم و توانم از او باو گفت که هر سؤالی که دارم را می

های بد به جهنم یم مطرح بوده این بود که آیا آدماولین سؤال من که همیشه برا

روند؟ آیا جهنم وجود دارد؟ او به من نگاه کرده و گفت: نه. این برایم خیلی می

غیرمنتظره بود و راستش جایی در درونم دوست داشتم که جهنم وجود داشته 
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ن زمان من هنوز عصبانیت زیادی از افرادی که در گذشته به من باشد زیرا در آ

آسیب و درد وارد کرده بودند در درونم بود و این پاسخ او را دوست نداشتم زیرا 

گویی؟ منظورت به این معنی بود که آنها به جهنم نخواهند رفت. من گفتم: چه می

اشته است. وقتی چیست؟ او پاسخ داد: خدا هر انسانی را که آفریده دوست د

دهند اغلب به خاطر این است که خود از درون کارهای بدی انجام می هاانسان

 رسانند.در رنج و اذیت هستند و به همین خاطر به دیگران اذیت و آزار می

ام به من گفته بود. ولی این این همان چیزی بود که خدا هم در ابتدای تجربه

یش خودم درباره افرادی مثل هیتلر و کرد و پپاسخ هنوز من را راضی نمی

کنند و آنها را به قتل ای و کسانی که به کودکان تجاوز میهای زنجیرهقاتل

کردم و گفتم منظورت این است که آنها بدون اینکه تاوان رسانند فکر میمی

روند؟ اند قسر در میکارهای خود را بدهند بعد از تمام آنچه در حق دیگران کرده

ن اینکه آرامش و وقار خود را از دست بدهد روی حرف خود ایستاده بود او بدو

داد. ولی صادقانه بگویم من از جواب او خیلی عصبانی شده و آن را تغییر نمی

بودم. سپس او چیزی گفت که بسیار عمیق بود و باعث شد که دیدگاه من تغییر 

ر گرفته و به قتل کند. او گفت: حتی کودکی که توسط یک نفر مورد تجاوز قرا

رسیده است باالخره آن شخص تجاوزگر و قاتل را خواهد بخشید. من گفتم: 

گویی؟ او گفت: بله. خدا آن افراد را نیز همان قدر دوست دارد که واقعاً جدی می

العادگی عشق این است که تو را دوست دارد. من گفتم: چرا؟ او پاسخ داد: خارق

میرند اوقات هنگامی که این افراد میاز ری بینهایت و بدون حد است. بسیا
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گویی آنها اند به پیشواز و خیرمقدمهکه مورد تجاوز و ستم قرار داد را کسانی

بله. این به روح شخص تجاوزکار کمک  آیند. من گفتم: واقعاً؟ او گفت:می

د اند را ببینکند تا او خود آنچه را که قربانیان او حس کردهکند. این کمک میمی

جی که به وجود آورده است نو حس کند. به خصوص اگر هنوز از ابعاد درد و ر

آنکه او آمادگی و پذیرش الزم را داشته باشد تا از آنچه غافل باشد. به شرط 

 کرده است درس فرا گیرد و اثر اعمال خود را درک کند.

د که چطور این برای من کامالً بیدار و شوکه کننده بود. اکنون تمام فکرم این بو

اند را ببخشم. چیزی که توانم من نیز افرادی که به من اذیت و صدمه وارد کردهمی

یاد گرفتم این بود که بخشیدن به این معنی نیست که آنچه شخص ستمکار انجام 

شود که شما انرژی منفی آن را داده اشکالی نداشته باشد. بلکه بخشش باعث می

ره آن بیشتر شما را اذیت کند و به شما صدمه از خود رها کنید و نگذارید خاط

 بزند.

من گفتم: پس اگر یک روح بخواهد با شایسته بودن برای بهشت بدون اهمیت 

دادن به تصمیمات و اعمال خود وارد بهشت شود چه؟ او گفت که هر کسی 

بیند متفاوت است و بستگی به این دارد که چه کسی است، دیگران را چگونه می

است. آنچه او به من نشان داد و بیان کرد این بود که هر انسانی لیاقت  و چه کرده

عشق خدا را دارد زیرا از عشق خدا ساخته شده است. خدا همه ما را از عشق 

 آفریده است. عشقی که کامل و یکپارچه است.
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خاطره بعدی من این بود که من به همراه او شروع به باال رفتن کردیم و به سمت 

ج گرفتیم. ما به درون ابرها رفتیم و به یاد دارم که از باال و درون ابر به ابرها او

پایین نگاه کردم و کمی از ارتفاعی که داشتم ترسیده و گفتم: ما سقوط نخواهیم 

کرد؟ او خندید و گفت: نترس. سقوط نخواهی کرد. دیگر جاذبه وجود ندارد. 

وت است ولی احساس احساس روح بودن کمی با احساس شخص در دنیا متفا

کنید که چیزی از شما کمتر شده است. هنوز هم احساس داشتن نوعی قالب نمی

و فرم را داشتم ولی نه قالبی که در یک پوسته محدود باشد. در این دنیا مثالً 

بدنتان و روی  بزند شما تمام او را در همان عضووقتی کسی به بازوی شما دست 

سه، آنجا اگر کسی بازوی شما را بگیرد شما آن را کنید. در مقایپوستتان حس می

در تمام وجود خود حس خواهید کرد. همه چیز و احساسات در آنجا قویتر و 

تشدید شده هستند. او نیز که در ابتدا در شکل و ظاهر یک انسان ظاهر شده بود 

گفت که این فرم و قالب او نیست و فقط برای اینکه من راحت باشم با این قالب 

ی مختلفی را به خود هافرمتواند شکل و پدیدار شده است. او به من گفت: می

بگیرد و از من پرسید: چه شکل و ظاهری را دوست داری ببینی؟ من ابتدا به 

ری خواهم ظاهری به خود بگیه، من نمییک دایناسور فکر کردم ولی بعد گفتم: ن

بترسانم. ولی در هر صورت  را خواهم تونی. او گفت: من هم نمیکه من را بترسا

با هر ظاهری که باشم خود من خواهم بود و من هیچ وقت به تو آسیبی نخواهم 

 610تر کنی؟ قد من حدود من گفتم: چطور است فقط قدت را کمی کوتاهرساند. 

رسید. ولی ناگهان او سانتیمتر به نظر می 674متر است و در ابتدا او حدود سانتی
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؟ زده به او گفتم: واقعاًاه شدن کرد. من مبهوت و هیجانشروع به تحول و کوت

یت آبی بشوند؟ هاچشمچقدر باحال. گفتم: حاال چطور است که موهایت بلوند و 

او چشمانش را آبی و موهایش را بلوند کرد و دوباره قدش را افزایش داد و به 

من بلند و بلوند و جذاب. ص دیگری تبدیل شد، به یک جوان قد کلی به شخ

فهمیدم که وقتی ما در حالت روح خالص هستیم این توانایی را داریم که با هر 

 خواهیم به نظر برسیم.میکه شکل و ظاهری 

تر هستم و خودم ن راحتولی این شکل و ظاهری است که با آ او سپس گفت:

دوست دارم آن را داشته باشم. و با گفتن این حرف چشمانش را بسته و ظاهر او 

تغییر کرد که با دیدن آن من سر جای خودم خشکم زد و نفس در  به چیزی

شود. او به ام حبس شد. حتی از به یاد آوردن آن چشمانم پر از اشک میسینه

 2توان تصور کرد تبدیل شد. قد او به حدود ترین مرد که میزیباترین و جذاب

گونه در قالب انسانها سانتیمتر افزایش یافت و باید بگویم بیشتر فرشته 64متر و 

رسند. موهای او سیاه بود و مانند یک فرشته به نظر در این حدود قد به نظر می

ماً یک فرشته بود. شاید هم او روح یک ورسید. ولی مطمئن نیستم که او لزمی

ام که فهمیدهانسان متعالی بود که برای راهنمایی و کمک به من آمده بود. اکنون 

توانند یک می هاانسانان واال و یک فرشته نیست و روح فرقی بین روح یک انس

العاده و باشکوه بود که مو بر تن من فرشته نیز باشند. ولی ظاهر او چنان خارق

پاچه شده و سیخ شد و گفتم: وای خدای من. از بس او زیبا بود من کمی دست
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اب هستی. او سرم را پایین انداختم و با خجالت گفتم: تو واقعاً خیلی زیبا و جذ

 .یباید آن را بدان رم. تو هم خیلی زیبا هستی ملیندا.بسیار فروتنانه گفت: متشک

من در حالی که چندان حرف او را جدی نگرفتم گفتم: ممنونم. ایستادن در 

العاده بود. از او ذرات طالیی و درخشان نورانی به اطراف پخش نزدیک او خارق

گونه و و حرف زدن او همه فرشتهشد. موهای او و نرمی و متانت حرکات او می

شد، انسانی در او دیده نمیا این حال هیچ چیز غیرعادی و فوقالعاده بود. بقفو

رسید. با این وجود من به یاد بلکه او خیلی طبیعی مانند یک انسان به نظر می

ام او را با بال نیز دیدم. او گفت که برای حرکت به این دارم که در جایی از تجربه

گونه ببینند. انتظار دارند که فرشتگان را این  ها احتیاجی ندارد ولی بسیاریبال

های من را لمس کنی؟ خیلی باحال خواهی بالاو با لحنی شوخ گفت: می حتی

 تا به حالراستش تو از تمام مردهایی که  هستند. من گفتم من را ببخش ولی

این را در نظر داشته باش  تر هستی. او گفت:ام به مراتب جذابروی زمین دیده

زیبا نیستند ولی قلب های دیگر در دنیا هستند که در این حد که خیلی ملیندا،

 آنها از طالست.

است. من گفتم: ولی اگر این طور  دم فکر کردم که بله این حرف درستمن با خو

دهی تا چرا تو ترجیح می است و زیبایی همه چیز و مالک ارزش نیست، پس

این کسی است که من احساس  جذاب و زیبا به نظر برسی؟ او گفت: این حد

هستم. هر کسی آن کسی است که دوست دارد باشد و هیچ قضاوتی هم  کنممی

کنی برای تو و راجع به تو زیبا درباره درست و غلط آن و آن چیزی که فکر می
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قتی که گویی که زیبایی همه چیز نیست ولی واست وجود ندارد. بله درست می

ا در دنیا به نظر شویم، ظاهر ما زیباتر از ظاهر ممی بعد از مرگ به خدا نزدیکتر

بیشتر در قلب خود زیبایی و عشق داشته باشیم، آن زیبایی بیشتر  هرچهرسد. می

 یکند و درون و بیرون ما یکدر ظاهر خارجی ما در عالم معنوی نفوذ می

کرد به من احساس گفت و سعی میکرد و جوک میی میشود. او مرتب شوخمی

د. بعد از مدتی که احساس آن مانند راحتی داده و اعتماد من را افزایش بده

نمود او گفت: ملیندا، حاال ما از یک مجرا و کانال دو ساعت می یگذشته یک

عبور خواهیم کرد که ما را به دنیای دیگری خواهد برد زیرا همان طور که گفتم 

توانم تو را به جایی ببرم که از اینجا بسیار بهتر تو به اینجا تعلق نداری. من می

خواهی آنجا را ببینی؟ البته من تو را به هیچ جایی که درباره رفتن به می است.

آن راحت و مطمئن نباشی نخواهم برد. ناگهان احساس ترس و عدم اعتماد در 

ها در توانم به تو اعتماد کنم؟ خیلیمن نفوذ کرد. من گفتم: از کجا بفهمم که می

اند. از کجا بدانم تو دروغ کردهگذشته من را اذیت کرده یا از من سوء استفاده 

دهی خواهی برد؟ وقتی این را گفتم او با گویی و من را به جایی که قول مینمی

نگاهی که غرق صداقت و خلوص بود به چشمان من نگاه کرد و چشمان او به 

توانستم حقیقت اعتماد را در چشمان این مکان پر از عشق تبدیل شدند. من می

کردم. این کمی دیدم و حس میقت من تعریف اعتماد را میدر حقی او ببینم و

ای از ناراحت کننده بود زیرا من هیچ وقت چنین درجهبرایم بیش از حد و 

اعتماد و صداقت و وفاداری را تجربه و حس نکرده بودم. چشمان او با من 
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گرفت و من کمی با آن احساس خوبی نداشتم. او  گفتند. او دستان مراسخن می

کنم به من داشته باشی دانم اعتمادی که از تو درخواست میت: ملیندا، میگف

وز آن را از سوی تو به دست آورده باشم. ولی من از تو ناعتمادی نیست که ه

 هم. دگی به من بدهی و من به تو قول میخواهم که فرصت بزرمی

ای العادهاو من را در آغوش خود گرفت و در آغوش او احساس امنیت فوق

شانس هستم که کردم. راستش این احساس را نیز داشتم که بسیار خوشمی

در آغوش خود گرفته است. ما با  این چنینمردی با این زیبایی و جذابیت من را 

ود عکردم از سرعت نور نیز بیشتر بود صآور که احساس میسرعتی سرسام

ایم ولی بعد از ردهافتی بسیار عظیم را طی ککردیم. من احساس کردم که ما مس

العاده اشباع شده لحظه کوتاهی من خود را در این مکان که از نوری عالی و فوق

بود یافتم. این نور بسیار درخشان بود و هیچ منبع واحد و مشخصی نداشت و از 

ی بود. من پرسیدم که اینجا آمد، بلکه این مکان از ذات خود نورانجایی نمی

خواهی فهمید. سپس او من را در آنجا تنها گذاشته او گفت: به زودی  کجاست؟

م زیرا او در حدی باورنکردنی فت. من کمی از رفتن او ناراحت شدو ر

العاده زیبا و تمیز سیما و جذاب و در عین حال مهربان بود. این مکان فوقخوش

خاطره بعدی من این است که بانویی که نام او  رسید.عیب و نقص به نظر میو بی

کنم او مری بود به پیشواز من آمد. مطمئن نیستم ولی فکر می)مری( یم مر



102 

 

دانی کجا هستی؟ من گفتم: آیا اینجا بود. او به کنار من آمده و گفت: می 6لنمگدا

بهشت است؟ او گفت: تقریباً. او به من فهماند که من در مکانی هستم که ارواح 

گیرند و اعمال خود را در آن بعد از بازگشت از دنیا مورد استقبال قرار می

ن بود و هیچ قضاوتی از سوی او کنند. او با من بسیار مالیم و مهربابازبینی می

 ور که گریهشد. من به شدت شروع به گریستن کردم. همین طدرباره من نمی

های من را مانند یک مادر کرد و شانههای من را پاک میاشککردم او می

نجا خیلی نافذ بود و احساس کردم که افراد مالید. انرژی و ارتعاش آهربان میم

ا حضور دارند. توصیف آن مکان سخت است. من زیاد دیگری نیز در آنج

دانم توانستم دوردست را ببینم زیرا دوردست از نور اشباع شده بود. نمینمی

کردم که مرزی برای این مکان چطور آن را توضیح دهم ولی من احساس نمی

وجود دارد. با این حال به طور عجیبی گویی آن مکان بر من محاط بود و 

رسید. گویی خودِ نور حد و مرز این مکان است. تمام ر نمیفضایی باز به نظ

مدتی  کردم.دیدم بسیار واقعی بود و حقیقی بودن آن را در قلبم حس میآنچه می

آمد گفت. مسیح پوستِ به بعد مسیح در آنجا ظاهر شد و او نیز به من خوش

بود. البته او ای تیره و بلند و به رنگ قهوه ای داشت و موهای او فِرسبت تیرهن

توانست به هر شکل و ظاهری که مانند بقیه کسانی که در بهشت هستند می

کرد. خاطره خواهد پدیدار شود. حضور او آرامش بسیاری به من القاء میمی

                                                           

مان آورده و ـ نام مری مگدالن چند بار در انجیل ذکر شده است. او یک زن یهودی بود که به مسیح ای6

 همراه او سفر کرد.
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بعدی من این است که من و مسیح بر روی یک پلکان به رنگ سفید مرواریدی 

از میان هیچ کجا پدیدار شده ها خیلی بزرگ نبودند و گویی نشستیم. این پله

تر از او نشستم. باید خاطرنشان کنم که در حالی که ما بودند. من چند پله پایین

شدند مشغول صحبت بودیم افراد دیگری نیز در آن دور و اطراف بودند که رد می

ای؟ تو از تر از من نشستهیا مشغول کار خود بودند. او گفت: ملیندا، چرا پایین

تر نیستی. تو با من در یک سطح و درجه هستی. هر کسی در همان من پایین

نیستم. او دست خود ای است که من هستیم. من بهتر از هیچ کسی سطح و درجه

ای که روی آن نشسته بود و در کنار و سمت راستش مالید و از را به سطح پله

کردم و من خواست که آنجا در سمت راست او بنشینم. من دعوت او را قبول ن

رزو است. و نگاه کنم و این برایم تحقق یک آگفتم دوست دارم از همین جا به ت

دانم چرا ولی از وقتی که بچه بودم همیشه دوست داشتم که پیش پای مسیح نمی

های او گوش فرا دهم. مسیح بسیار ها و حکمتو داستان هاحرفم و به نبنشی

گفت و فرشتگانی که آنجا ک میخندید و حتی درباره خودش جوشوخ بود و می

ای که خندیدند و صحنۀ بسیار زیبایی بود. نه جوک گفتن و شوخیبودند نیز می

کرد و با آن خودش را کوچک کند، بلکه او به سادگی کودک درونش را ابراز می

کرد به من احساس راحتی و صمیمیت بدهد. او به من گفت: ملیندا، اگر سعی می

ینجا در وطن و منزلگاهت در بهشت بمانی و اگر بخواهی توانی ابخواهی می

ات در زمین بازگردی. من گفتم: واقعاً؟ او به نشانه تأیید توانی به نزد خانوادهمی

خواهم اینجا را العاده است و من نمیسرش را تکان داد. من گفتم: اینجا فوق
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زاداری خورد و ع ام بسیار غصه خواهندادهترک کنم. ولی اگر اینجا بمانم خانو

زیادی خواهند کرد. او دوباره با حرکت سرش حرف من را تأیید کرد. او گفت: 

که همیشه به دنبال جواب  ی زیادی درباره من داریهاسؤالدانم که ملیندا، می

ای. ولی بگذار اول بگویم که بسیاری از چیزهایی که مردم درباره من آنها بوده

چیزی که من از مسیح در آنجا یاد گرفتم این بود که اند درست نیست. یاد گرفته

 کرد که آن درجه واو نیز یک انسان بود که به سادگی حداکثر سعی خود را می

نسانی را به همه ما نشان بدهد تا ما با آن رشد مرتبه از بیداری ضمیر و ادراک ا

دهیم و  کنیم. همه ما بر روی زمین هستیم تا ضمیر و وجدان انسانیت را گسترش

بیداری و آگاهی به وجود بیاوریم. من به مسیح گفتم: یعنی منظورت این است که 

هر چیزی که در انجیل است دروغ است؟ او گفت: نه. ولی اگر بخواهی حقیقت 

هیچ دین و مذهبی در  هیچ دینی تمامی حقیقت را در خود ندارد. ،مطلب را بدانی

مذهبی نیز در تمام موارد غلط  درست و صحیح نیست ولی هیچ هاتمام جنبه

نیست. هر دین و مذهبی یک راه به سوی اشراق و بیداری است. او به من گفت 

که بسیاری از چیزهایی که در انجیل آمده، آن گونه که گفته یا تعبیر شده نبوده یا 

نی نیستی که به آن شکل اتفاق نیفتاده است. من پرسیدم آیا از دست مردم عصبا

اند؟ او گفت: نه. البته او به هیچ وجه سعی نداشت ریف کردهن گونه تحانجیل را ای

که این پیغام را به من بدهد که انجیل و سایر ادیان ارزش ندارند. بلکه خواندن 

تواند ما را به سوی نور و امید هدایت کند. ولی نباید هیچ یک از آنها را آنها می

ایگاه حقیقت باید درون قلب خود کلمه به کلمه حقیقت در نظر گرفت. مالک و ج
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لب شما اگر در قما و عشق باشد. مذهب و دین ما و فلسفه ما باید عشق باشد. 

عشق باشد شما خود به خود راهنمای طبیعی اخالق و درست و غلط را درون 

 خود دارید.

ی زیادی دارم هاسؤالداند که می دی من این است که او به من گفت:خاطره بع

ام در دنیا بازگردم خواهم به نزد خانوادهصمیم خود را بگیرم که آیا میولی باید ت

خواست، تصمیم من بازگشت بود. یکی از یا آنجا بمانم. با اینکه دلم نمی

ی هاسؤالمن  .ام و خدمت به مردم بودهای مهم بازگشت من خانوادهعلت

زهایی که او قول دیگری نیز کردم که بسیاری از آنها شخصی بودند و خیلی از چی

سیح بازگشتم به دنیا اتفاق افتاده است. مداده یا به من نشان داده بود بعد از 

ملیندا، وقت آن شده که برویم و به بدنت بازگردی. من به همراه مسیح و  گفت:

مریم و چند روح دیگر که به نظر ارواحی متعالی بودند به نوعی شروع به حرکت 

کردیم. توصیف آن سخت است ولی های مختلفی عبور میکردیم و از ابعاد و الیه

آن حرکت به آن معنا نبود و بیشتر محیط اطراف ما بود که در حال تغییر بود. به 

یاد دارم که من به پایین نگاه کردم و نوعی روزنه و مجرا شبیه به آنچه پرنده 

از درون  کوچک من در ابتدا از درون آن ظاهر شده بود در پایین پدیدار شد که

ن ام که به دور و اطراف آو خانوادهدیدم آن بدنم را روی تخت بیمارستان می

جمع شده بودند. به یاد دارم که وقتی بدنم را دیدم با خودم گفتم: چقدر افتضاح 

رسم. آن ارواح متعالی دور من حلقه زدند و همه با هم چشمان خود را به نظر می

رنگ کردند. من هم چشمان بیمالیم و آشروع به درخشش با نوری  بسته و
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های سریع و فالش مانندی از تمام اتفاقاتی که خودم را بستم و ناگهان صحنه

ها پر از قرار بود در آینده در دنیا رخ دهد را جلوی چشمانم دیدم. این صحنه

هایی از آینده زندگی خودم را جنگ و تراژدی و درد بودند. همچنین من صحنه

 کردند.ا من را خوشحال میدیدم و آنه

آنها گفتند که یک چیز دیگر هست که قبل از بازگشت باید به تو نشان دهیم، 

اینکه بتوانی در دنیا و در حالی که در بدنت هستی با ما ارتباط برقرار کنی. این 

روی و باید بتوانی با من ارتباط می هاانسانمهم است زیرا تو برای کمک به 

مسیح دست من را گرفت و ناگهان احساس کردم که آگاهی و داشته باشی. 

العاده بود. آنها به من شد. احساس آن خارق رهوشیاری زیادی در وجودم سرازی

این توانایی را دادند که هر وقت که بخواهم بتوانم با آنها ارتباط برقرار کنم و 

من بهتر از  حرف بزنم. ولی این را باید بگویم که این به این معنا نیست که

دیگران هستم. هر انسانی حقیقتاً این توانایی را درون خود دارد. آخرین چیزی 

که به من گفتند این بود که بعد از بازگشتم به دنیا من این تجربه را فراموش 

 سال دوباره آن را به طور کامل به یاد خواهم آورد. 66خواهم کرد ولی بعد از 

به بدنم این بود که در اتاق بیمارستان به  آخرین خاطره من قبل از بازگشت

همراه مسیح و بقیه ایستاده بودم در حالی که خانواده من هم آنجا بودند. 

شنیدم. به یشان را میهاحرفزدند و من تمام ام درباره من حرف میخانواده

خاطر دارم که به بدنم نگاه کردم و گفتم چطور باید به بدنم بازگردم؟ و ناگهان 
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ی به درون بدنم کوبیده شدم. احساس بدن مانند احساس یک لباس تنگ گوی

 اید.دار است که زیپ آن را تا باال بستهزیپ

رویم چیزی که در مورد مردن باید بدانیم این است که وقتی ما به سوی دیگر می

گوییم. آن زبان زبان دیگر جدایی بین ما نیست، و همه ما با یک زبان سخن می

ه تنها فرکانس و انرژی هستی است. نه قضاوتی وجود دارد، نه باال عشق است ک

و پایینی، و نه خوب و بدی، نه درست و غلطی، بلکه تنها عشق است. ما باید 

ای از بیداری و فهم که هستند قبول کنیم و در همان دیگران را در همان درجه

جربه نزدیک به سطح به آنها کمک کنیم تا رشد کنند. به همین خاطر است که ت

اند در درون مرگ افراد مختلف متفاوت است زیرا آن چیزی که آنها تصمیم گرفته

دانم که و در مورد خود احساس کنند متفاوت است. من از اعماق قلب خود می

آنچه تجربه کردم نه تنها واقعی و عمیق بود، بلکه یک حقیقت و واقعیت بود. 

ه خدا تنها من را در آغوش شکوفه حیات آنجا هیچ قضاوتی در کار نبود، بلک

بایست کردم که هیچ کاری نبود که میخود گرفته بود. به یاد دارم که احساس می

در کار  یگویم که قضاوتانجام دهم تا مورد این عشق و قبول باشم. وقتی می

ما را رهبری و هدایت  ،گویم. خدا با مثال و نمونه بودننیست، واقعاً جدی می

از ما خواسته است آن را دهد که خود . خدا هیچگاه کاری را انجام نمیکندمی

ی هاماهی پیش درگذشت و من او را در دهیم. یکی از دوستان من چنانجام ند

اش و در فرایند مرگش حمایت و همراهی کرده بودم. یک بار او از آخر زندگی

به بهشت برویم؟ احساس  آیا به مسیح ایمان داشته باشیم تامن پرسید: به نظر تو 
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من به او  .ای به من الهام شدکردم که در آن موقع جواب سؤال او توسط فرشته

ای عشق در قلب تو باشد به بهشت وارد وقتی که هنوز ذره پاسخ دادم: تا

 گردی.می

برای رفتن به بهشت الزم نیست سعی و تالش کنید و کاری انجام دهید، تنها 

است که این عشق را درون خود داشته باشید. خدا همه  چیزی که الزم است این

کند. زیرا همه در او هستند و در عشق و انرژی را همان طور که هستند قبول می

پرسند که پس چرا بعضی از افراد در تجربه ها از من میاو وجود دارند. بعضی

ن است که اند؟ آنچه در پاسخ به این سؤال به من الهام شد ایخود به جهنم رفته

گوید باید این گونه این یک باور آگاهانه عمیق در درون آنهاست که به آنها می

کسی که در عمق  انی است که در باور شخص وجود دارد.حس کنند. جهنم مک

ضمیر، خود را الیق جهنم بداند آن را تجربه خواهد کرد. هر کسی در تجربه 

ث تجربه خواهد کرد که باع نزدیک به مرگ خود یا بعد از مرگ، آن چیزی را

بایست بشود. تقریباً ن کسی بشود که میخواهد شد وقتی به دنیا بازگشت آ

های منفی یا جهنمی مانند یک تکان دادن شدید توان گفت که شاید این تجربهمی

 د. ناست که بعضی ارواح به آن نیاز دارند تا بیدار و متحول شو

ام. ه زندگی خود و حوادث آن نگریستهمن از بچگی همیشه با دیدی تحلیلی ب

کنم، اکنون که به زندگی خود و تمام آنچه برای من اتفاق افتاده است نگاه می

سؤاالتم جواب داده شده  اند و چگونه همۀبه هم مربوط بودهبینم که همه می

است. چیزی که عجیب است این است که هنوز هم هر سؤالی که داشته باشم خدا 
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سال است که به افراد در حال مردن در فرایند  62دهد. من آن را میبه من پاسخ 

نمایم. من هنوز کنم و با ارواح درگذشتگان ارتباط برقرار میمرگشان کمک می

شنوم. درگذشتگانی از بینم یا صدای او را میهم گاهی خدا را در خواب می

    زنم ی که من میهایحرفآیند. عزیزان من هستند که مرتباً به مالقات من می

بر اساس یک باور یا چهارچوب فکری و اعتقادی نیست، بلکه چیزهایی هستند 

شوند یا از انرژی ارواح ام و به من الهام میکنم و تجربه کردهکه احساس می

خواهم این ایده و برداشت را القاء کنم که اکنون که خدا من نمیکنم. دریافت می

دانم که خدا کلی در زندگی برای من وجود ندارد. من میام دیگر هیچ مشرا یافته

 ها و مشکالت خودم را دارم.همیشه نزدیک است ولی باز هم استرس
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 حیوانات و گیاهان نیز روح دارند

ساله بودم. کبد من از کار افتاده بود و تمام مواد  26وقتی این اتفاق افتاد من 

از بیمارستان اولی که در آن بودم توسط سمی وارد بدن و مغزم شده بودند. من را 

هلیکوپتر به یک بیمارستان دیگر منتقل کردند. من را وارد کمای مصنوعی کردند 

و در لیست انتظار برای پیوند کبد اضطراری قرار دادند. پزشکان به خانواده من 

گفتند که اگر یک کبد برای پیوند پیدا نشود من تا صبح دوام نخواهم آورد. ولی 

ن آن شب و چند شب دیگر بدون پیوند کبد زنده ماندم. وقتی که من را با م

خواستند منتقل کنند من نوری را دیدم. ولی من همیشه یک شکاک هلیکوپتر می

مذهب مختلف رفته  6لق به عمدرسه مذهبی مت 6بودم. من در دوران بچگی به 

رسیده بودم که  تیجهبودم و خانواده مادری من خیلی مذهبی بودند. ولی به این ن

موافق با تعلیمات  دهند کهد و کارهایی انجام میکننرفتار می همه آنها ناعادالنه

خودشان نیست. به همین علت هم به هیچ کس یا هیچ کدام از مذاهب اعتمادی 

نداشتم. به همین خاطر وقتی که نور را دیدم با خودم فکر کردم: آهان، همه 

تابد. ها میدانم چرا. این نور از ابزار پزشکاالن می زنند ودرباره نور حرف می

 خوب است که غلط بودن آن را روشن و افشا کردم.

رفتم. من به من بود و من در عمق آن فرو میولی نور در حال نزدیکتر شدن 

اید، و به فضا وارد گشتم. وارد تونلی از عشق شدم که شما درباره آن شنیده

توانم توصیف کنم این طور است: تصور کنید که ق را میبهترین طوری که این عش

شما یک ملکه یا شاهزاده یا هر کسی که به نظرتان خیلی مهم است هستید. شما 
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اند و هر یک روید و هزاران هزار نفر برای دیدن شما به آنجا آمدهروی سن می

باال کاغذی که اسم شما روی آن نوشته شده یا شمعی به دست دارند که آن را 

توانید تصور کنید که چه احساس زنند. مینگاه داشته و اسم شما را فریاد می

ی را حس خواهید کرد؟ حاال آن را ضرب در هزار کنید. من هیچ تصوری عشق

 از بهشت نداشتم زیرا هر کسی به من داستان متفاوتی را راجع به آن گفته بود.

من آنها را فرشته یا راهنما پاتی به من نزدیک شدند. سه وجود به صورت تله

قرار  تر از بقیه بود در سمت راست مناش پایینخوانم. آنکه درجه و مرتبهمی

سطی بود نیز در واول از همه با من حرف زد. دیگری که در درجه مت داشت و

ی از همه قویتر بود مکرد. سوی اولی را تأیید میهاحرفسمت راست من بود و 

کرد و تنها وقتی که موضوع بینهایت مهم بود صحبت و پشت سر من حرکت می

مرتبه اقتدار آنها را حس دیدم، بلکه تنها قدرت و درجه و کرد. من آنها را نمیمی

 .کردممی

نها دور سریع است به من نشان دادند. آمن را مانند یک فیلم که روی  آنها گذشتۀ

سالگی است که  ن دودند و دیدم که تقریباً در حدود سبه من نشان داتولد من را 

دهیم. کنیم و معصومیت خود را از دست میگیری آگاهانه میما شروع به تصمیم

شویم. وقتی که نوزاد هستیم هنوز بین یا به عبارت دیگر زمینی و خاکی می

ه کوچکی ن هر اشتباحرکت کنیم. آنها به م توانیمبهشت و زمین قرار داریم و می

ای را به هوا پرت که کرده بودم را نشان دادند. مثالً وقتی در کودکی بچه گربه

کرده ولی او را نگرفتم یا وقتی که پولی دزدیدم ولی گناه و تقصیر آن به گردن 



162 

 

کس دیگری افتاد هیچ قضاوتی در کار نبود، و تنها بازتاب و تأمل بود. این 

شد به خاطر تمام کارهای بدی که انجام داده بودم یوجدان من بود که باعث م

احساس ناراحتی کنم. آنها به من نشان دادند که قبل از آمدن به زمین انتخاب 

کرده بودم که چه کسی بشوم و چه کارهایی انجام دهم. آنها توضیح دادند که ما 

ت که ما بودیم. به همین خاطر اسعیب بودیم خدا میبشر هستیم و اگر کامل و بی

 آییم تا یاد بگیریم.به زمین می

هایم بشنوم یا با چشمانم توانستم با گوشخاطر نمیمن بدنی نداشتم و به همین 

ببینم، یا بویی را استشمام یا چیزی را لمس کنم. وقتی در مرور زندگیم تعطیالت 

دیدم، به صورت فکری و از خاطره خانوادگی و غذاهایی که خورده بودیم را می

توانستم طعم و بوی آنها را تصور کنم. برایم روشن شد که با زندگیم در زمین می

توان ها را فقط روی زمین میالعادگی بهشت، بعضی لذتوجود تمام خارق

کردن یک  داشت. مانند شنا کردن در آب، دست یکدیگر را گرفتن، نوازش

 ..یک نسیم، غذا، ارتباط جنسی،. بوعحیوان، بوسیدن، گرمای مط

همچنین اگر شما مسائل حل نشدۀ روحی و عاطفی دارید، آنها تنها به خاطر 

اید ناپدید نخواهند شد. مثالً اگر از خودتان بدتان بیاید و مرتکب اینکه مرده

خودکشی شوید، هنوز هم در سوی دیگر از خودتان بدتان خواهد آمد، در حالی 

بندید ندارد. ه چشمان خود را میاید. واقعاً مردن فرق زیادی با وقتی ککه مرده

مشکالت روحی شما هنوز هم با شما خواهند بود. ولی فکر و ذهن شما 

 تر، تازه و خالی از آسیب و عیوب خواهد بود. روشن
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سپاری من را نشان دادند. من در آن زمان دو آنها به من مراسم تشییع و به خاک 

آنچه اتفاق افتاده بود را درست فرزند داشتم، سه و شش ساله. فرزندان خردسالم 

هایشان بودند. مادر من به شدت گریه خالهکردند و مشغول بازی با پسرک نمیدر

کرد و عزادار بود. من هرگز او را در این حال ندیده بودم. او در طول زندگی می

کردم که من را این قدر به من احساس زیادی نشان نداده بود و من فکر نمی

اشد. ولی وقتی دیدم که حال فرزندانم در کل خوب به نظر دوست داشته ب

هایم خوب ت، حال بچهرسد به راهنماهایم گفتم که نیازی به بازگشت من نیسمی

نگاه آینده به من نشان داده شد. یک آپارتمان را دیدم و داخل آن خواهد بود. آ

د اتاق خواب در ته راهرو یک اتاق خواب بود. اتاق خواب بسیار مزین بود، مانن

ها به خوبی مراقبت خواهد شد. آنها یک شاهزاده. من گفتم: نگاه کنید، از بچه

گفتند که این اتاق متعلق به خواهرهای ناتنی آنها است و به من دو دختر کوچک 

ن موقع ما وارد های تو اینجاست و در آه اتاق بچهنشان دادند. سپس گفتند ک

بر روی زمین آن افتاده بود، بدون هیچ مبل  اتاقی شدیم که تنها یک تشک کثیف

باید برگردم تا مراقب  بازی یا لباسی. آن وقت بود که به آنها گفتم کهیا اسباب

 کاری بود که انجام دادم.باشم. و این فرزندانم 

ی زیادی پرسیدم. من پرسیدم چرا اتفاقات بد رخ هاسؤالام من در تجربه

ند؟ چرا جنگ و شرات موزی وجود داردهند؟ چرا سوسک و مورچه و حمی

داستان انجیل چیست؟ آیا داستان آدم و حوا و آفرینش  خونریزی وجود دارد؟

 یم را دریافت کردم.هاسؤالزمین حقیقت دارند؟ خدا کیست؟ و من جواب تمام 
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، و به همین خاطر وجود نداشت. شما آنجا بدنی نداریددر آنجا مفهوم زمان 

گیری زمان وجود ها نخواهید داشت و چیزی برای اندازنیازی به خواب یا غذ

ی مختلف حضور هازمانی مختلف و هامکانتوانید همزمان در ندارد. شما می

داشته باشد، به همان راحتی که در دنیا همزمان پشت کامپیوتر هستید و با تلفن 

دم این زنید. آنها به من یک کوه از زباله را نشان دادند. من پرسینیز حرف می

چیست؟ آنها گفتند که اینها زباله حاصل از تمام محصوالت و کاالهایی است که 

ام. آنها به من اثرات مخرب گوناگونی که زباله و من در طول زندگی استفاده کرده

گذارد را به من نشان بر روی سیاره ما می هاانسانآلودگی تولید شده به دست 

ح دارند و حتی اینکه با ور حیواناتدادند. آنها به من نشان دادند که تمام 

حساس شفقت از کنار جسد یک حیوان که در کنار خیابان اتفاوتی و بدون بی

است. آنها گفتند که حتی  آوراحترامی و اهانتت رد شویم چقدر بیافتاده اس

دیگر برای من سخت بود ولی بعد  ،ز روح دارند. قبول و فهم این یکیگیاهان نی

درخت به طور مکرر ام چند مطالعه و تحقیق را دیدم که در آن به یک از تجربه

و به درخت کامالً مشابه دیگری با شرایط محیطی  ،محبتسخنانی نرم و با 

تدریج درخت یکسان سخنان درشت و بیزار کننده گفته شده و دیده شده که به 

همچنین  گردد.اول سرسبزتر و پربارتر و درخت دوم پژمرده و مریض می

ای صادر کرده هکنند و از خود رایحدرختانی وجود دارند که تماس را حس می

دهند. من دیگر اینکه درختان و گیاهان یا به نوع دیگری به آن واکنش نشان می

 نیز روح دارند را باور دارم.
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ر قرار است به گیاهان و حیوانات احترام بگذاریم، پس چطور من پرسیدم: اگ

ر است که از گیاهان و توانیم بدون خوردن آنها زنده بمانیم؟ آنها گفتند ما قرامی

ول کنیم ولی باید برای آنها شفقت، احترام و قدرشناسی داشته باشم. حیوانات تنا

است که قبل از تناول، بر توانیم انجام دهیم این کارهایی که می ی از بهترینیک

حیوانات و گیاهان آگاهانه خوریم مرحمت و دعا بفرستیم. آنها گفتند که آنچه می

 کنند، پس قدرشناس باشید.فدا می هاانسانبرای تغذیه  خود را

من به مدت حدود یک هفته در کما به سر بردم. وقتی که به بدنم بازگشتم خاطره 

آوردم که فرزندی در ذهن داشتم ولی به یاد نمیتمام ماجرایم در سوی دیگر را 

دانستم آنچه می مدارم یا حتی در چه سالی هستم. گویی چند سالی بود که از تما

رد فرزندانم به من بازگشت و ام. بعد از چند روز حافظه من در موفاصله گرفته

به عنوان یک خواب فرض کرده و  ام آنچه در سوی دیگر دیده بودمتم من

همیت قلمداد نمودم. ولی بسیاری از چیزهایی که به من در مورد آینده نشان ابی

داده شده بود به تحقق پیوست و به تدریج برایم روشن شد که بسیاری از 

 چیزهای دیگری که گفته بودند نیز حقیقت دارد.

صد ترمیم شده و جوان و یی دوباره به طور صد درآسامعجزهکبد من به طور 

و به دکترم  دویدهسالم شد. یک روز یک نفر به درون اتاق من در بیمارستان 

گفت: هنوز هم به یک کبد نیاز دارید؟ دکترم گفت: نه، آن را به نفر بعدی که در 

لیست انتظار است بدهید. در آن موقع عمل پیوند کبد هنوز خیلی جدید بود و 

ار شنیدم که یک کبد در بیمارستان عمومی تِمپا در من چند ساعت بعد در اخب



161 

 

پیوند زده شده است. بله، کبدی که قرار بود به من بدهند را به کس  ایالت فلوریدا

کردم چون من به زمین بازگشتم که وظیفه دیگری دادند. من پیش خود فکر می

دند خواهم یم را به اتمام برسانم حتماً وقتی آنها هجده ساله شاهبزرگ کردن بچه

کنم هنوز کار ساله هستند و من باردار هستم. فکر می 27و  20آنها مرد. اکنون 

 ها تمام نشده است، یا حداقل من امیدوارم که این طور باشد.بزرگ کردن بچه

سال من در اداره مدیریت منابع آب ایالتی شاغل  64ام برای مدت بعد از تجربه

بازی و ت خدمت کرده باشم. متأسفانه سیاستزیسخواستم به محیطبودم زیرا می

فساد زیادی در کار بود و بسیاری از مواردی که غیرقانونی بودند نادیده گرفته 

شدند. من همچنین عالقه زیادی به کمک و حمایت از سالمندان داشتم و می

خواند که به افرادی که کردم ندایی از درون من را به این فرا میاحساس می

ه مرگ هستند کمک کنم. در بسیاری از موارد بعد از اینکه من به نزدیک ب

گذشتند و من آخرین کسی بودم که در دنیا رفتم آنها درمیمالقات آنها می

داد. من در این می دانم چرا، ولی این اتفاق مرتب رخمالقات کرده بودند. نمی

 معجزات زیادی بودم. مدت شاهد

   روم در حال احتضار میت سالمندان و افراد در حال حاضر من هنوز به مالقا

یی با موضوعات متافیزیکی هاکتابام و در آن ای باز کردهو جدیداً مغازه

فروشم. از این کارم راضی هستم و تمرکزم را بر روی مادربزرگ بودنم می

  ام.گذاشته
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 تجربه در زمان زایمان

بچه دومم دچار خونریزی شدیدی شدم.  ساله بودم بعد از زایمانِ 26وقتی 

ساعت طول کشیده بود. وقتی که پسرم  67زایمان من بسیار سخت بود و 

رد و خسته بودیم. به من یک لباس بیمارستان باالخره به دنیا آمد ما هردو خُ

پوشانده و من را تنها گذاشتند که کمی استراحت کنم. من که از این خلوت و 

با خود فکر کردم که کمی بخوابم. ولی اول از بدنم  کردمسکوت استقبال می

باری که به دست دکتری تشکر کردم که توانسته بود در چنین زایمان مصیبت

تجربه انجام گرفته بود دوام بیاورد. من برای پسر خردسالم دعا کردم جوان و بی

ار گزاسوفته و اذیت شده بود و سپکه در این سفر به خارج از بدن من چنان ک

خدا بودم که از ما محافظت کرده بود و به من این استقامت و شهامت را داده بود 

که به صورت طبیعی و بدون استفاده از هیچ دارویی زایمانم را انجام دهم. من 

کردم که کاری نیست که کردم و احساس میاحساس توانایی و قویتر بودن می

 نتوانم انجام دهم.

مانده بود در جایم جنبیده و سعی کردم که موقعیت من که دیگر رمقی برایم ن

راحتی را برای خوابیدن پیدا کنم. ولی متوجه شدم مالفه توسط چیزی گرم و 

توانستم کردم و نمیچسبناک به بدنم چسبیده است. در سرم احساس سبکی می

بنشینم تا ببینم مشکل چیست. ناگهان یک احساس سرد و مورمور شدن در تمام 

تشر شد، در حالی که جلوی چشمانم با نقاط نورانیِ رقصانی پر شد. بعد بدنم من

از مدت کوتاهی یک پرستار به اتاق من آمده و تا به من نگاه کرد نگرانی را در 
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اش دیدم. او بالفاصله نبض من را اندازه گرفت. من دیدم که او دست من را چهره

ا حس کنم. سپس شنیدم که او توانستم تماس او رگرفته و باال برد ولی من نمی

فریاد زد: وضعیت آبی، این زن هیچ نبضی ندارد. من سعی کردم که با او حرف 

دیگر  نم هیچ صدایی به وجود بیاورم وتوابزنم ولی متوجه شدم که نمی

هایم کردم که به ریهتوانستم نفس بکشم. من ترسیده بودم و به شدت تقال میمین

حال خاموش  ای داشته باشد. بدن من درینکه فایدهدستور تنفس بدهم، بدون ا

محبوس بودن در فضایی تنگ را داشتم. تمام  شدن بود و احساس شدید

 های من یک به یک در حال خاموش شدن بودند.حس

و داد و فریاد پزشکان و  ،من سر و صدای رفت و آمد کادر بیمارستان

شنیدم. این به ر راهرو میها را ددستورهای آنها و حرکت دادن سریع دستگاه

افزود ولی من بسیار خسته بودم و دوست نداشتم آنچه آنها ترس من می

خواستند بر روی بدن من انجام دهند را دیده یا حس کنم. من دیگر به اندازه می

ست که کافی سختی کشیده بودم. آنجا بود که برایم روشن شد که مرگ بازدمی ا

، به همین سادگی. فکر نکنم هیچ وقت قدر تنفس به دنبال آن دمی وجود ندارد

ود را دانسته بودم. خود که چیزی بود که همیشه بین زندگی و مرگ من ایستاده ب

ن لحظه ارزش واقعی هر نفس را فهمیدم. هر نفس که با توجه و کامل ولی در آ

دهد. چقدر من این انجام شود روح الهی است که به شما فضل و موهبت می

 آوردم.ای به حساب میزا را چیز عادی و پیش پا افتادهدگیتنفس زن
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بیشتر از چند ثانیه طول نکشید که من از قسمت باالی سرم بیرون آمدم. در 

مانند وقتی که در یک بطری را  ،لحظۀ خارج شدن از سرم یک صدای )پاپ(

له افتد را درون خود شنیدم. بالفاصکنید یا وقتی چیزی جا میناگهان باز می

لق قرار یک سقف اتاق بیمارستان به صورت معترس من ناپدید شده و من نزد

کردم. من هیچ تعلق و وابستگی گرفتم و به بدنم که روی تخت افتاده بود نگاه می

تر جستهنگریستم. من کوچککردم و تنها با کنجکاوی به آن میبه بدنم حس نمی

رسیدم. ما هیچگاه خود را نظر میکردم به و متفاوت با آنچه پیش خود تصور می

بینیم، بلکه تنها همیشه عکس یا بینند نمیآن طور که دیگران ما را از خارج می

ای که من صورت خود را در رختخواب ایم. لحظهتصویر خود را در آینه دیده

مرگ دیدم، نه صورتی که انعکاس تصویر من در یک آینه بود، برایم یک لحظه 

 .بیدار کننده بود

شدند ولی من حس کردم که دیگر ها و پرستاران به سرعت وارد اتاق میدکتر

ای به آنجا بودن ندارم و به سمت باال و خارج از ساختمان بیمارستان و به عالقه

کردم و باری میسمت آسمان شب صعود کردم. من احساس آزادی و سبک

متوجه شدم کردم که مجذوب حرکت به سمت ستارگان هستم. من احساس می

ام را ام بروم و خانوادهتوانم به راحتی باالی درختان پرواز کرده و به خانهکه می

ببینم. ولی عالقه و کشش من برای حرکت به سمت آسمان شب شدیدتر بود. 

توانم با خواستم به سمت فضا اوج بگیرم و آزاد باشم. متوجه شدم که من میمی

به حرکت به سمت باال فکر کنم و بالفاصله سرعت فکر حرکت کنم. کافی بود که 
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العاده بود. دادم. این خارقکردم تا وقتی که فکرم را تغییر میشروع به صعود می

مدتی طول کشید که به این توانایی جدیدم عادت کنم. احساس کردم که چطور 

اند. متوجه شدم که افکار من آناً باورهای قدیمی من، من را به شدت محدود کرده

دهند، پس بهتر است که افکارم روشن و واضح واقعیت دنیای اطرافم را شکل می

 باشند.

دم. او مانند جواهری که من در حالی که در فضا بودم برگشته و به زمین نگاه کر

لق باشد چه زیبا بود. من احساس کردم عاشق زمین هستم. در حقیقت در فضا مع

کردم تا به بدنم. من از اینکه اتصال میمن به زمین بیشتر احساس دلبستگی و 

کردم و اکنون تازه معنی آن جمله که کردم احساس دلتنگی میزمین را ترک می

فهمیدم. من در طول زندگی ، و یک موجود زنده است( را می)زمین مادر ماست

شده بودم. سپس در حالی آنچنان در خودم غرق بودم که هیچ وقت متوجه این ن

کار کنم، شروع به دیدن زندگیم دم که در این موقعیت جدید چه کرکه فکر می

کردم که در پیش رویم به نمایش درآمد، مانند یک فیلم هولوگرام. منظورم این 

دیدم و تمام احساساتم نیز در این است که من آن را به صورت سه بعدی می

د و قاضی فرایند به کار گرفته شده بودند. من شاهد زندگی خود بودم، یک شاه

طرف و عینی. منظورم این است که من احساسات تمام افرادی که نقشی در بی

دیدم، نه تنها یک آنها را میکردم و دیدگاه یکها داشتند را حس میاین صحنه

 دیدگاه خودخواهانه خودم را.
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متعلق به وقتی بود که دو ساله بودم و من بچه  ای که دیدماولین صحنه

کرد ز روی تاب به پایین هل داده بودم. او در حالی که گریه میمان را اهمسایه

کردم زیرا این به خانه بازگشت در حالی که من پیش خود احساس خوبی می

زمانی را دیدم که در کالج یک دانشجوی پسر  یتاب )من( بود. در صحنه دیگر

سی هستم کرد من کدر زمان کوتاهی به من شدیداً عالقمند شده بود زیرا فکر می

که او همیشه در جستجوی او بوده است. ابراز عالقه شدید و شور و حرارت او 

من را ترساند و من هم بدون اینکه به او توضیحی بدهم او را ترک کردم. من 

کردم. در این مرور ته بودم و اکنون درد او را خود حس میقلب او را شکس

دیدم. با اینکه احساسم نسبت یجنبه و زاویه دیگری را از این ماجرا م زندگیم

به او برای خودم روشن بود، با کتمان حقیقت از او من فقط خودم را گول زده 

زنم. من از ترس روبرویی و تنش با او، خود بودم که با این کار به او ضربه نمی

را به گیجی و نامطمئن بودن زده بودم. به من نشان داده شد که این چقدر 

سنگی را  ،که در میان یک آبگیر آرامنده باشد. مانند این است زنتواند آسیبمی

رها کنید. موج حاصل از آن ادامه خواهد یافت تا وقتی که به کناره آبگیر رسیده 

اند که به سمت خارج در حرکت هاییو به سمت داخل منعکس شود و با موج

 یم.توانیم بکن. ما حتی تصور نتایج آن در زندگی را نمیترکیب گردد

خودم گفتم: صبر کن ببینم، وقتی که مرور زندگی من تمام شد من گیج بودم. با 

چطور من حتی یک صحنه از کارهای خوبم را ندیدم؟ حتی یک بار که به کسی 

ام. صدایی به من گفت: عشقی که به عشق و محبتی داده یا از او دریافت کرده
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ابدیت متعلق به خود توست. تو ای برای ای و از آنها دریافت کردهدیگران داده

ای و یا گویی، تمام آنچه که نکرده هایت پاسخها و کاستیتنها در مورد نقص

 ای.نگفته

دیدم. هایم را میها و کاستیرسید. من تمام نقصآنچه دیدم به نظر منطقی می

توانستم طور دیگری عمل کنم. دانستم میچرا کسی به من نگفته بود؟ اگر می

توانستم انتخاب کنم و انتخاب هایی که در زندگی مین به من تمام راههمچنی

های زیادی در اختیار من بودند، بسیاری از آنها نکرده بودم نشان داده شدند. راه

توانستم در ها پهن و بدون حد سرعت بودند که تقریباً بدون تالش میمانند اتوبان

هایی ی وجود داشتند که مانند جادهآنها با سرعت پیشرفت کنم. همچنین مسیرهای

هایی در کنند، پیچ و خم دار بوده و گاهی توقفگاهکه از میان یک جنگل عبور می

توان تصور طول مسیر خود داشتند، اسرارآمیز و تاریک و جذاب، برای اینکه نمی

شوند و چه ماجراهایی در طول آنها در انتظار کرد که این مسیرها به کجا ختم می

 ت.ماس

کنیم زیرا این بسیاری از اوقات ما این مسیرهای پیچ و خم دار را انتخاب می

اند. ما باور نداریم که لیاقت و الگویی است که خانواده و جامعه به ما القاء کرده

کنیم چنان مسیری می استحقاق یک مسیر روشن و بدون زحمت را داریم، یا فکر

کننده و بدون ماجرا یا خیلی آشکار یا بدون چالش خواهد بود. برایمان کسل 

ترسیم که اگر مسیر مستقیم را انتخاب کنیم، خیلی زودتر از موعد همچنین ما می

به خدا خواهیم رسید و زندگی ما تمام خواهد شد. باید بگویم که این نشان 
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ش است که ما دهد که اعتماد ما به خداوند قادر چقدر کم است و این یک رومی

هایی کنیم. سپس به من زمانتر میها را برای خود طوالنیبا آن درد و سختی

ماً به من کمک کرده ود مستقینشان داده شدند که در آنها فرشتگان با حضور خ

های متفاوتی حضور یافته بودند و من از اینکه هرگز بودند. آنها در قالب انسان

اس وجود و کمک آنها نشده بودم از دست متوجه فرشته بودن آنها و قدرشن

خودم پریشان و ناراحت گشتم. من در بهت و حیرت بودم که تا چه حد من در 

 ام.طول زندگی به نسبت کوتاهم مورد عشق و محافظت قرار گرفته

سالم بود، برای برداشتن یک کیست بزرگ در بیمارستان بستری  66وقتی که 

و وقتی بعد از عمل به دستشویی رفتم بودم. عمل جراحی خوب پیش نرفت 

جای زخم عملم از هم باز شد و من را دوباره بخیه کردند ولی عفونت وارد بدن 

من شده بود. مدتی بعد که روی تخت دراز کشیده بودم با خود آرزو کردم که 

کردم که زندگی برایم تنها پر از درد بود. در آن خواهم بمیرم. احساس میمی

ر تاریکی اتاق در کنار تختم حس کردم که تا صبح با من بود. موقع حضوری د

هایش به صورتم برخورد کرد، او صبحگاهان وقتی که خورشید باال آمد و شعاع

ای. و سپس ناپدید های زندگیت را ندیدهگفت: ایمان داشته باش، تو هنوز بهترین

تی که در کالج شد. حال من بعد از آن شروع به بهبودی کرد. در مورد دیگر، وق

بودم، من برای سر زدن به خانواده در آخر هفته به ایالت دیگری رفته بودم ولی 

شتم. ولی در بازگشتم گباید قبل از ساعت خاموشی به خوابگاه دانشجویی بازمی

ای یک سری مشکالت یکی بعد از دیگری برایم به وجود آمد. به شکل مسخره
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شت، من گلو درد و یک تب شدید داشتم و بلیطم را گم کردم، پرواز تأخیر دا

پولم هم تمام شده بود. وقتی به نیویورک رسیدم متوجه شدم که هزینه اتوبوس 

دالر بود. من مستأصل و درمانده بودم  69برای بازگشت به کالج از آنجا که بودم 

که چطور به خوابگاه بازگردم. ناگهان مردی از میان مردمی که آنجا بودند به 

ن آمده و یک اسکناس بیست دالری را در دست من گذاشت و گفت: به سمت م

سالمت بازگرد. قبل از اینکه بتوانم حتی از او تشکر کنم او رفته بود. او یک 

فرشته بود. اینها تنها چند مثال از موارد زیادی بود که به من نشان داده شد. 

شد را جذب کنم. مدتی طول کشید تا بتوانم تمام آنچه به من نشان داده می

 کنند.های من شکسته و قلب من را باز میکردم که قفلاحساس می

ر حال نزدیک شدن من دوباره با سرعت فکر شروع به حرکت کردم و خود را د

کنجکاو و تا حدود زیادی  یک تونل بود یافتم. من که ذاتاًانند به چیزی که م

محتاط هستم، با احتیاط وارد مجرای ورودی تونل شدم. تونل به اندازه کافی 

شد. تر میبلند بود که بتوانم به درون آن قدم بزنم ولی به نظر با جلوتر رفتن تنگ

ای، خاکستری و صورتی تیره، و حسی لطیف رنگ آن تیره بود، چیزی بین قهوه

ردن مخمل. من با کنجکاوی به کنکاش اطراف تونل مشغول داشت، مانند لمس ک

دیده  تا به حالترین نوری را که شدم و وقتی که به انتهای آن نگریستم درخشنده

بودم را دیدم. نور زنده بود. تجسم کنید که یک توده برف خشک و ریز از باالی 

باد در  کنان دررقص های آنبریزد، در حالی که دانه یک درخت با باد فرو

کمان به نظر برسند. این طوری بود در نور خورشید به رنگ رنگینو اند حرکت
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تر زیرا نور زنده بود. من رسید، فقط باشکوهکه نوری در انتهای تونل به نظر می

گرفتم که به هر قیمتی که شده باید بروم و این نور را ببینم. وقتی که به  تصمیم

درون نور قدم نهادم، متوجه شدم که نورهای  قسمت انتهایی تونل رسیدم و به

حرکت هستند. مرغ داشتند در پیش رویم در حال طالیی که شکلی مانند تخم

وجه این شدم ولی در هر یک از این نورها یک م چطور متیوتوانم دقیقاً بگنمی

شخص بود که برایم آشنا بود. در سمت چپ من پدرم بود. من از دیدن او 

سال داشتم درگذشته بود و دلم  24خوشحال شدم. او وقتی که من تنها العاده فوق

شد. من در فکرم گفتم: بابا. تمام افکار در آنجا از صمیم قلب برایش تنگ می

پاتی دارند ولی این همچنین روش مکالمه طبیعی بین من و پدرم بود حالت تله

اسکلروزیس دچار شده  وقتی که او در دنیا زنده بود. پدر من به بیماری مولتیپل

از هردو دست و دو پا فلج بود. مانند بسیاری از را بود و بیشتر طول عمر خود 

های دیگری به هایی که از دست داده بود، تواناییمردم، او هم در مقابل توانایی

هایی که بزرگ دست آورده بود. او فکر عالی و درخشانی داشت و من در سال

برقرار کنم.  که با او بدون حرف زدن صحبت و ارتباطشدم عادت کرده بودم می

م که این ارتباط ما چقدر غیرمتداول است تا اینکه او دانستمن هیچ وقت نمی

درگذشت و من مجبور شدم این توانایی خودم را به دست فراموشی بسپارم. 

 اور پاتی را دارند و من بها توانایی ارتباط از طریق تلهاند که تمام انسانگفته

       ام که بیشتر مردم دوست ندارند که فکرشان دارم که دارند. ولی من دریافته
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ها و گیرد اسرار، دروغها را میپاتی انسانخوانده شود. آنچه جلوی ارتباط تله

 سازند.ها است. اینها ما را متوقف میپوشانیپرده

بودم که او بایستد یا راه در آنجا پدر من ایستاده بود. من هرگز در زندگیم ندیده 

رسید. فلج او شفا اش به نظر میهای زندگیبرود او سرزنده و در بهترین سال

داده شده بود و ما سیلی از عشق دل به دل رد و بدل کردیم. من متوجه خطی 

دور شده و تا  پیچ و خم از اوشد و با نورانی شدم که در پشت سر او دیده می

من از پدرم پرسیدم آنها چه کسانی هستند؟ او با نرمی  دوردست کشیده شده بود.

اند تا به تو خیرمقدم نگاهی به من کرد و گفت: اینها اجداد تو هستند. آنها آمده

دانستی که تو امید زنده تمامی اجدادت هستی؟ آنها روی تو بگویند. آیا نمی

ه انجام کنند که آنچه آنها نتوانسته بودند در طول زندگی خود بحساب می

ای زیرا روی برسانند را حاصل کنی. تو به این جایی که هستی رسیده

دیدم که در جلوی من صف کشیده ای. من اجدادم را میآنها ایستادههای ناستخوا

توانستم بودند و این من را در هیبتی فروتنانه فرو برده بود. دیگر هرگز نمی

مت نوری که مستقیماً در جلوی ام را به ساحساس تنهایی کنم. سپس من توجه

دانستم که او مسیح است. من دستانم را من بود معطوف ساختم. من بالفاصله می

کردم باید یک پرده نامرئی یا به سمت جلو دراز کردم، در حالی که احساس می

مرزی در آنجا باشد که باید از آن عبور کنم تا بتوانم در حضور او باشم. ولی 

نیروی پذیرا و استقبال کننده را کردم. وقتی این میدان نیرو  احساس  یک میدان

دند که این نور از طریق دستانم به ررا لمس کردم، دستانم به نوری طالیی تغییر ک
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کردم و همزمان از او درونم حرکت کرده و قلبم از عشقی که به مسیح حس می

ی در نهایت نمودم به جوش آمد. این ژرف و عمیق بود، ذوب شدندریافت می

م بر همه چیز بود. آرامشی که فراتر از وجد و خلسه در درون نور طالیی و عالِ

های هر فهم و درکی بود. این نور طالیی باید نوعی انرژی و توانایی را در دست

با دستانم افراد را شفا  توانمها بعد فهمیدم که میشد زیرا سالمن فعال کرده با

کنم هرگونه آشفتگی یا چیز غیرعادی فیزیکی یا مینها را لمس بدهم و وقتی آ

ست که ا هاییتوانم با دستانم تشخیص دهم این یکی از هدیهکی را مییغیرفیز

شود از آن در سوی دیگر به من داده شد و اکنون هر وقت از من درخواست می

 کنم.برای کم کردن درد افراد و بهبود بخشیدن به آنها استفاده می

های من رسید و نزدیک بود که به سینه من نفوذ کند، آن ر به شانهوقتی که نو

شوند؟ من احساس گیجی و ناراحتی صدا به من گفت: پس فرزندانت چه می

کردم و به یاد آوردم که من یک دختر کوچک و یک پسر تازه متولد شده دارم. 

وهرم افتادم. تواند از آنها مراقبت کند، و به یاد شبا خودم فکر کردم چه کسی می

تم و آنها را به دست شوهرم گشآینده فرزندانم را اگر بازنمی در آن وقت زندگی

سپردم دیدم، و آن برایم قابل قبول نبود. من با استیصال سعی کردم فکر کنم می

تواند فرزندانم را بزرگ کند. با خودم گفتم: مادر شوهرم چه کس دیگری می

چ یک برایم قابل قبول نبودند. فرزندان من چطور؟ بهترین دوستم چه؟ ولی هی

لیاقت بهتر از این را داشتند. آنها به من نیازمند بودند. من به مسیح نگریستم و 

دانستم که با وجود اینکه ترک کردن نور خیلی سخت بود، من در برابر می
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فرزندانم مسئول بودم. با خود فکر کردم که باید بازگردم. در همان لحظه من به 

سرما، دردی شدید و حزنی  رستان بازگشتم، در حالی که احساسدنم در بیماب

تزریق کردند. این قدرت اختیار و دکترها به من خون عمیق من را فرا گرفت. 

نتخاب داشته باشیم. ما خود زادی انتخاب است. این حق ماست که آزادی اآ

توانیم با چطور میالعاده بزرگ است. گیرنده هستیم و این قدرتی خارق تصمیم

 وجود این حقیقت هنوز خود را در زندگی قربانی و مظلوم بدانیم؟

نمود، دوباره بدنم را ترک کردم و من که برایم به هوش بودن خیلی دردناک می

ن که یک گنبد داشت یافتم در اطراف آخود را در یک اتاق از سنگ مرمر 

شده بود. من صعود کرده و در دار بود و اتاق با مِهی غلیظ پر هایی قوسطاق

معلم و راهنما در دور من حلقه زده  20میان اتاق قرار داده شدم در حالی که 

دار پوشیده بودند و بودند. آنها رداهایی به تن داشتند و بعضی از آنها ردای کاله

تابید. با خود فکر . از گروه آنها خرد و حکمت جهانی میدبرخی نیز ریش داشتن

کنم؟ آنها به من چیزهایی را گفتند که درد ر میان چنین گروهی چه میکردم من د

های آنها را من را کاهش دهند و به من چیزهایی یاد دادند. من با اشتیاق درس

ها برای روح تشنه من چون آب گوارا کردم، مانند اینکه این درسجذب می

از آنان بپرسم، تا  خواهم رازه دادند که هر سؤالی که میابودند. سپس آنها اج

جایی که دیگر مطلقاً هیچ سؤالی برای من باقی نماند. من با سکوتی باشکوه پر 

 کردم. شده بودم و احساس یکپارچگی و تمامیت می
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توانستم به وقتی که دوباره به هوش آمدم تعلیمات آنها را برای مدت سه روز می

ده و این تعالیم برایم یاد بیاورم ولی زندگی روزمره من را در خود غرق کر

دانم که آنها هنوز جزئی از من هستند و زمینه رفتند. میکمرنگ شده و به پس

دانم که این آورم که البته، من میکنم و به یاد میگاهی به حقیقتی برخورد می

ره یک پرستار مسن و حقیقت است. من تمام مدت روز بیهوش بودم. باالخ

ورد و اجازه بدهد که قم بیاانوزاد من را به اتگرفت که خودش خردمند تصمیم 

در کنار تخت من گریه کند. مثل این بود که گریه او از زمان و فضا عبور کرد و 

اش را شنیدم و آن من را پیدا نمود و من را صدا کرد که بازگردم. من صدای گریه

عاً حس کردم را دنبال کردم تا به بدنم بازگردم و کودکم را به سینه بچسبانم و واق

 که روحم با یک ضربه در بدنم فرو افتاد.

این تجربه من را تغییر داد. زندگی من در مسیر خدمت به دیگران و التیام قرار 

گرفت و به من این آگاهی درونی را داد که همه ما امید زندۀ اجدادمان هستیم. 

من ثابت  آن به من تجربه مستقیم بقای زندگی و حیات پس از مرگ را داد و به

کرد که من با انتخاب خود اینجا روی زمین هستم، تا هدف روحم را برآورده 

سازم. اینکه من جزئی منحصر به فرد از قدرت خداوند هستم و من هرگز در 

ه نخواهم شد. من به حد زیادی با ها دوباره به این شکل و فرم دیدتمام جهان

ا از من خواسته شده است که کنم، تنه. مهم نیست که چه کاری میارزش هستم

وقتی مورد نیاز هستم، عشقی باشم که من، و تنها من، روی این زمین با خود 

کند. من متوجه شدم که گاهی مرگ التیام نهایی است زیرا ترس از حمل می
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دارد. همچنین، من یاد مرگ بسیاری از مردم را از اینکه واقعاً زندگی کنند بازمی

بار، بدون محدودیت، العاده است. سبکبودن حقیقتاً خارق گرفتم که در فرم روح

یابد. های عشق تجلی میولی تنها در بدن است که درس ،با دانش و آگاهی کامل

العادۀ بشری است که ما به عنوان اینجا و در این ماجرا و سرگذشت خارق

ر وقت هدهیم، شریک خدا در خلقت، واقعاً بیداری و آگاهی الهی را افزایش می

 ، با آگاهی به اینکه ما آزادی انتخاب داریم.کنیمکه عشق را انتخاب می

ها کشم، در آسمانس عمیقی که من در بیداری ضمیر میدانم که برای هر نفمی

سازم، آورم و روح خود را تازه میوجود و خوشحالی است. من به یاد می

 ارتباط و اتصال من با روح الهی و امتیاز و حق زنده بودن. 
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 تجربه گریس

شنیدم ولی کرد و صدایش را هم میدیدم در حالی که گریه میمن شوهرم را می

چیز در حال گذر بود و من احساس شدم. برای من همه علتش را متوجه نمی

خوبی داشتم. به شوهرم گفتم: مانوئل، من خوبم دیگه تموم شد. ولی او صدای 

شنید. من به او التماس کردم. او رفت فشارسنج را برداشت تا فشار من را نمی

خون من را اندازه بگیرد. دستگاه را روی بازوی من گذاشت و بعد از دیدن نتیجه 

ای نشان او چند بار این کار را تکرار کرد چون دستگاه هیچ نتیجهای کرد. ناله

گفتم که حال من خوب است. اما کردم میداد. من در حالی که به او نگاه مینمی

شنید. دیدم که آینه کوچکی را آورد و جلوی بینی و دهان من او صدای مرا نمی

دوباره تکرار کرد. من  گذاشت ولی هیچ اثری از بخار روی آینه نبود این کار را

به تالشم ادامه دادم تا به او بگویم که کامالً خوب هستم و هیچ دردی ندارم. من 

دانستم چرا هیچ بخاری روی آینه نبود ولی بیشتر نگران آرام کردن شوهرم نمی

تر نام واقعی من(، لطفاً گفت: گارسینیا )اسم خودمانیبودم. او به آرامی به من می

گفتم: گوش کن، حال ن. برگرد، من به تو احتیاج دارم. و من به او میمنو ترک نک

 من خوب است دیگه تمام شد.

 ای باالتر از محلی که در تختم خوابیده بودم به او ناگهان متوجه شدم از نقطه

کرد و من علتش را کنم. او از آینه و فشارسنج با نگرانی استفاده مینگاه می

او همه چیز تمام شده ولی و ندارم گفتم که هیچ دردی میم. من به او فهمیدنمی

شنید. باالخره دست از تالش کشید و به طرف من خم شد و با صدای مرا نمی
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شود. گریه گفت: گارسینیا، لطفاً منو ترک نکن. خدای من، پسرمان چه می

برخالف من، شوهرم با اینکه تردیدهایی داشت ولی یک کاتولیک بود و این 

معنی های زیادی هم ادامه داد. در آن لحظه فهمیدم که یک اتفاق بید را سالاعتقا

ای نزدیک سقف، صحنه را مشاهده توجه شدم از نقطهمدر حال وقوع بود. من 

توانستم شوهرم را در حالی که به کنم و این خیلی عجیب بود. من چطور میمی

نگاه کردم تا یقین حاصل کرد ببینم. من به دقت طرف من خم شده و گریه می

کنم شخصی که روی تخت دراز کشیده من هستم. او واقعاً من بودم. ولی این 

 چطور ممکن بود، چه اتفاقی در حال وقوع بود؟

من ترسیدم، و بیشتر شیفته این صحنه شده بودم. تالش کردم توضیحی پیدا کنم 

م دیگر به صدای کنکردم. فکر میولی نتوانستم. با حیرت به اطراف نگاه می

دیدم که روی من خم شده بود تا کردم ولی در عین حال میشوهرم گوش نمی

کردم. المپ سقف و گریه کند. از نزدیک سقف به دقت به اطراف نگاه می

دیگر کامالً نزدیک سقف بودم و  دیدم. االناطراف کمد لباس را می هایگچبری

لباس با سه در قرار داشت. من زده از این موقعیت. سمت راست من کمد حیرت

توانستم سطح باالی کمد را ببینم که پوشیده از گرد و خاک بود. به یاد دارم با می

یز کنم. در آنجا یک برگ کاغذ جا را تمنام ایاوه! فراموش کرده :خودم گفتم

رنگ با بیست و پنج سطر را دیدم که رویش گرد و خاک نشسته بود. این آبی

م. با خود فکر بالش گشته بودم ولی نتوانسته بودم پیدایش کنسندی بود که دن

ست. آن همه جستجو کردم و اون اینجاست. من باید با دقت کردم: اون اینجا
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بیشتری به نظافت برسم. آگاه بودم که این یک رویا نیست. در سمت پایین 

خوردم. فکر شوهرم در حال تکان دادن بدن من بود و من به حالش تأسف می

ای که توانستم صحنه را از یک نقطهام. من نمرده بودم چون میکردم که مردهمین

توانستم درک کنم. به از لحاظ فیزیکی غیرممکن بود تماشا کنم. هیچ چیز را نمی

دیوار پشتم نگاه کردم و ساعت را دیدم. وقتی خواستم بدانم ساعت چند است، 

 دم.متوجه یک حالت مکش شدم و آن فضا را ترک کر

هایم بالفاصله در محلی بودم با تاریکی مطلق. بسیار ترسیده و گیج بودم. دست

را دراز کردم تا بلکه یک دیوار یا یک مبل را پیدا کنم. ولی چیزی پیدا نکردم. به 

کردم تا خاطر دارم در حالی که دستانم را دراز کرده بودم به هر طرف حرکت می

و من ترسیده بودم. من کجا بودم؟ من آنجا  چیزی را پیدا کنم. ولی چیزی نبود

از نظر من آنها کردم؟ من خدا را برای موجودات مقدس صدا نکردم. چه کار می

وجود نداشتند. در واقع من هیچ کس را صدا نکردم. تصمیم گرفتم در یک جهت 

زمان بود که صدایی  حرکت کنم. دستانم را به جلو دراز کرده و حرکت کردم. آن

هایم را در جهت صدا ما اینجا هستیم که به تو کمک کنیم. دست نترس،شنیدم: 

دراز کردم ولی چیزی پیدا نکردم. صدایی دیگر، و باز یکی دیگر همان مطلب را 

توانم بگویم چند نفر آنجا بودند. حضور آنها را احساس به من گفتند. نمی

ص متوجه شدم که توانستم آنها را لمس کنم. در یک لحظه خاکردم ولی نمیمی

شنوم. ولی چطور چنین هایم، بلکه با فکرم میمن صدای آنها را نه با گوش

 چیزی ممکن بود؟
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متوجه شدم چاره دیگری ندارم. من در تاریکی بودم بدون آنکه بدانم کجا هستم 

و چه چیزهایی آنجا هست. کسی را نداشتم که از او کمک بخواهم. این صداها به 

فهمیدم. دلم گفتند میآمدند چون آنچه را که به من میخودم مینظرم افرادی مثل 

بینم آیا من وقتی من آنها را نمی بدانم که کجا هستم. به خودم گفتم:خواست می

نابینا هستم؟ جوابی را در درونم شنیدم: نه تو نابینا نیستی. از تالش برای لمس 

ترسیدم، ل کردم. من مینی کمک آنها را قبوکردن آنها دست کشیدم. به طور ذه

 کرد.زده بودم. تاریکی مطلق من را سردرگم میتوانم بگویم وحشتحتی می

 ـ بیا

 ـ کجا؟

 ـ بیا ما را دنبال کن

 بینمـ چطور؟ من شما را نمی

 ـ خودت را رها کن

کرد در سمت راست من قرار داشت. چیزی هر کسی که با من ارتباط برقرار می

مثل یک انرژی را احساس کردم، مثل الکتریسیته ساکن یا مغناطیس، که 

های دیگری نیز اطراف توانم توصیفش کنم. همچنین احساس کردم که انرژینمی

دم بدنم حالت من هستند. دیگر سؤال نپرسیدم و خودم را رها کردم. احساس کر

رو به پایین، مثل اینکه روی شکمم دراز کشیده باشم به خودش گرفت. احساس 

کرد گفت: قرار نیست من بیافتم. کردم ولی کسی که مرا همراهی میاضطراب می

رسید. بدون کردیم یا اینکه چنین به نظرم میما به آرامی در تاریکی حرکت می
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احساس ا چه سرعتی در حال حرکت بودیم. توانستم بدانم بهیچ نقطه مرجع نمی

رویم؟ آنها پاسخ دادند که کردم در حال سر خوردن هستم. پرسیدم کجا میمی

رفت. در یک محل باید آرام باشم و به راهم ادامه بدهم. ترسم داشت از بین می

ای کوچک از نور ظاهر شد. آنها به من گفتند: نگاه کن. ما به آنجا خاص نقطه

 رویم.می

شد. رامی محو میکردیم تاریکی به آمت نور حرکت میبه تدریج که به س

رسید در داخل ل یک تونل را نداشتم. به نظرم میاحساس حرکت در داخ

کنیم، مثل حالتی که شما در تاریکی با یک فانوس، مخروطی از نور حرکت می

توصیف کنم. توانم می این چنینکنید. من آن لحظه را مخروطی از نور ایجاد می

برای من آن یک  توانستم آنجا باشم، نزدیک نور.میمن احساس اشتیاق داشتم. 

کرد. وقتی شدیم همه جا را روشن میای بود که وقتی به آن نزدیکتر میستاره

اطراف من وضوح بیشتری پیدا کرد خواستم همراهانم را ببینم. آنها را نتوانستم 

رام بودم انگار همه من آ کردم.رم احساس میضورشان را همچنان کناببینم ولی ح

 اند.اتفاقاتی که افتاده طبیعی بوده

کرد و من ی میای رسیدم که وضوح و شفافیت، همه چیز را نورانما به نقطه

تر شوم چون ما با ای را دیدم. ولی زمان کافی نداشتم تا در جزئیات دقیقمنظره

ای دور زمین و ماه را در فاصله یک سرعت غیرقابل تصور در حرکت بودیم. من

زده شده بودم. من بسیار شگفت شد ودیدم. خورشید را دیدم که دور می

شان کنم چون آنها در پالت توانم توصیفهایی آنجا وجود داشت که نمیرنگ
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رنگی که ما در زمین داریم جایی ندارند. تن صداهایی وجود داشت که انگار 

 کردند. از زیبایی آنهایجاد میی هم چیده شده را اهای شفاف و به دقت روالیه

بسیار خوشحال بودم. من خودم را رها کردم تا به هر طرف بدون ترس حرکت 

های بیشتر و بیشتری به وجود ها خاک را با خود بردیم و سپس ستارهکنم. ما تُن

ان را گشدند. من نور ستاررفتیم آنها از ما دور میپیش می آمدند و همین که ما

بسیار تماشایی بود. با اینکه  ،فضایی دیدم. آن منظرۀبدون هیچ مشکلی می

توانستم به جزئیات دقیق شوم ولی شبیه یک مان آن قدر زیاد بود که نمیسرعت

رسید که کردم. به نظر من چنین میاهده میهمه چیز را مشزده، مسافر بهت

دانستم، به بینم. همه چیز را میمیپایان های موازی و بیها را در گسترههستار

ها کردم. منظره از رنگپرسیدم. من به منظره نگاه مینمیهمین علت دیگر سؤالی 

گذشتیم. آن قدر مجذوب شده و ستارگانی تشکیل شده بود که ما از کنارشان می

کردم. همراهان نامرئی من همچنان با من بودم که دیگر به نور اولی نگاه نمی

مانند. این مسئله برای من کم عقب میلی این احساس را داشتم که آنها کمبودند و

رسید. نخستین همراه من که در سمت راست من قرار یک مورد عادی به نظر می

 توانستم احساسش کنم.داشت همچنان کنار من بود. و من می

کردیم نگاه کردم. مثل خورشید قدرتمند بود به نوری که به طرفش حرکت می

فاق گذشتیم هم اتها میمسئله وقتی از کنار ستاره رساند. همینولی آسیبی نمی

ها خیلی زیبا بودند و با . رنگدزاردهنده نبودنافتاد، هیچ کدام از آنها آمی

کردم ولی به خاطر شناختم متفاوت بودند. من حرکت میهایی که من میرنگ
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ین مسئله خیلی مهم نبود. شاید آورم بدنم را دیده باشم، و در آن لحظات انمی

ام شدیم اهمیت خانوادهعجیب به نظر برسد ولی هر چقدر از زمین دورتر می

کردم و این خیلی عجیب بود. به یاد نمیشد. من به پسرم فکر برای من کمتر می

ای را داشتم که گویا بعد از مدت طوالنی دور بودن به خانه دارم احساس لحظه

ام هستم. در آرامش و کردم در حال برگشتن به خانه اصلییام. فکر مبرگشته

 ای شاد بودم که هرگز قبل از آن تجربه نکرده بودم.صلح بودم و به اندازه

شان کنم. توانم توصیفاز نور اول صداهایی رسید که نمی ای خاص،در لحظه

نامم چون مثل امواج دریا صداها به صورت موج آمدند. من آنها را موج می

پراکنند. آن عشق کردند. تصور من این بود که آنها به اطراف عشق میحرکت می

ای عظیم بود که اگر عشق پدر و مادرم به من، عشق پسرم و همچنین به اندازه

ای شن کردم در مقابل اینها شاید مثل دانهحساس میآشنایان و آنچه من به آنها ا

تجربه نکرده بودم. موجی جدید باشد. هرگز چنین چیزی را در صحرا 

گرفت و وقتی به من رسید عشقی غیرقابل توصیف احساس کردم. شکل

تنها را از آنچه که در اطرافم بود  م به سرمنشأ این عشق بروم. توجهمخواستمی

ن برسم و با هر موجی که از خواستم سریعتر به آکردم. می به آن ستاره معطوف

شدم گویا همیشه قسمتی از آن ستاره بودم. رسید باز هم شادتر میآن به من می

یق ذهنی به من گفت: به ایست. متوجه شدم که خیلی به ستاره روقتی ستاره از ط

 ام. حتی بدون آنکه فکر کنم توقف کردم. نزدیک شده

 .برگردیـ تو باید 
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 ـ برگردم؟

 .شوهرت و پسرت به تو نیاز دارند .ـ تو باید برگردی

 .خواهم اینجا بمانمـ نه. من می

 .تو باید برگردی ،توانیـ تو نمی

کند و پسرم ـ پدر، پدربزرگ و ـ شوهر من با یک زن دیگر ازدواج می

 .مانمبجی ندارند. بگذارید امادربزرگش را دارد. آنها به من احتی

 .تو وظایفی داری که باید آنها را تمام کنی .و باید برگردیـ ت

ام، خواهم بمانم، من هرگز در زندگیم چنین عشقی را تجربه نکردهـ ولی من می

 .لطفاً مرا برنگردانید

تو وظایفی داری که باید آنها را تمام کنی، مأموریت تو هنوز  .ـ تو باید برگردی

 .تمام نشده است

ام و هیچ وقت آدم بدی مأموریت؟ من زجر زیادی کشیدهدام ـ مأموریت؟ ک

 .خواهم اینجا بمانمکنم، من میام. خواهش مینبوده

 .توانی. برگردتو نمیـ 

کشیدم و روی همه چیز ناپدید شد. درد برگشت. من نفس مییک لحظه بعد 

شوهرم کنار من با خوشحالی و در حال گریه کردن بود. من هم با  تختم بودم و

کیلومتر  61کردم. در آن زمان نزدیکترین بیمارستان غم و اندوه برگشتم، گریه می

با ما فاصله داشت و کیفیت خدماتش بسیار بد بود و افرادی که مجبور بودند، با 

خواستم که فقط میرفتند. من آن قدر خسته بودم ترس به آن بیمارستان می
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ای را که استراحت کنم. شوهرم به یک پزشک زنگ زد که جواب نداد. من تجربه

داشتم به شوهرم نقل کردم و هردو تحت تأثیر این تجربه اشک ریختیم. شوهرم 

کرد تا من زنده و سالم بمانم و من از برگشتنم احساس نهایت تالشش را می

 کردم. ناامیدی می

ام گذاشتم و سعی کردم نفس که بعد از اینکه دستم را روی سینه شوهرم تأیید کرد

ام همه آن چیزهایی را بکشم دیگر چشمم را باز نکردم. پس من چگونه توانسته

خواست که اتفاق افتاده بود را ببینم؟ به همسرم گفتم: منو ببخش ولی من دلم نمی

ر زیادی در آنجا وجود که برگردم. همه چیز در آنجا بسیار زیبا بود و عشق بسیا

مان به همراه پدر و مادر من از مسافرت برگشتند، داشت. وقتی پسر چهار ساله

خواستم او یتیم شود. ولی درد آمد تا ما را بغل کند، من احساس گناه کردم که می

جدایی از آن فضای پر از عشق همچنان با من بود. شوهرم رفت تا سندی که من 

کمد بردارد. او یک صندلی گذاشت و سند را برداشت، پر از گفته بودم را از روی 

 گرد و خاک همان طور که من دیده بودم. ما هرگز چنین چیزی را نشنیده بودیم.

صبح فردای آن روز شوهرم مرا پیش دکتری که شهرت خوبی داشت برد. بعد از 

دیگری یک معاینه طوالنی، برداشتن نوار قلبی و رادیولوژی کل بدن، آزمایشات 

ثر آلرژی به یکی از ترکیبات شیمیایی من در ا :نیز انجام داد. او به ما گفت

شانس بودم که آسپرین، ایست قلبی ـ تنفسی کرده بودم. و گفت: بسیار خوش

ام. شوهرم از او پرسید آیا الزم بوده که به بیمارستان برویم. و او گفت: زنده مانده

نظر دکتر این بود که احتماالً  رسیدم.ن نمیدر آن صورت هرگز زنده به بیمارستا
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های با این وجود سال :ام داشته باشم ولی گفتهای جزئی در قلب و ریهزخم

ام به او بگویم ولی او اجازه خواستم درباره تجربهزیادی زنده خواهم بود. من می

نداد و به جایش به من گفت: چرا گریس. تو بیهوش بودی و یک قدم با مرگ 

ای. ای و نه چیزی شنیدهله داشتی. من کامالً اطمینان دارم تو نه چیزی دیدهفاص

 من یک نوار مغزی هم انجام خواهم داد تا مطمئن شوم همه چیز درست است.

در مسیر برگشت به خانه من و همسرم تصمیم گرفتیم اتفاقاتی که افتاده بود را از 

ک راز پیش خودمان نگه ترس اینکه کسی ما را دیوانه خطاب نکند، مثل ی

 اش این بود که برای سن من نرمال است.داریم. وقتی نوار مغزی انجام شد نتیجه
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 متجربه ماریون رُ

ا درد کشیدن باالخره یک همن بعد از مدت 2466ماه ژوئن سال  61در تاریخ 

گاز زدن و مکیدن  هها معتاد بپزشک گرفته بودم. من برای سالوقت دندان

پزشک روی یکی های من را خراب کرده بود. دندانلیموترش بودم و این دندان

کشی انجام داد. ولی بعد از ظهر داد عصبها بود آزارم میهایم که مدتاز دندان

پزشکم به من گفت که این همان روز احساس کردم دردم بیشتر شده است. دندان

خورم. ولی در چند روز آینده درد من مرتباً طبیعی است و فقط چند مسکن ب

پزشک ظاهراً مباالتی و عدم دقت دندانافزایش یافت. متأسفانه به خاطر بی

بیوتیک مصرف عفونت وارد لثه و بدن من شده بود. من مرتب مسکن و آنتی

جوالی  6کیلوگرم وزن کم کردم. در صبح روز  7هفته  2کردم و ظرف مدت می

توانم چیزی قورت بدهم، حتی آب. خیلی ضعیف شده یگر نمیمتوجه شدم که د

شده بود غیرقابل  دم که اکنون در تمام سر و فکم پخشبودم و تب داشتم و در

بود. ما به بخش اورژانس بیمارستان رفتیم ولی من در آستانه ورود به تحمل 

ه مرده دقیق 7بیمارستان از حال رفته و بیهوش شدم بعداً فهمیدم که من به مدت 

آورم زیرا احساس ام را با تمام جزئیات آن هنوز به یاد میبودم. خاطره تجربه

ترین چیزی العادهتر از واقعیت زندگی این دنیاست و خارقآن به مراتب واقعی

 ام.تجربه کرده تا به حالاست که 

اند. اولین چیزی که حس کردم این بود که تمام دردهایم کامالً از بین رفته

توانستم ببینم که تعدادی از کارکنان بیمارستان و چند نفر دیگر به دور یک می
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دانستم که اند. نمیشخص که روی زمین افتاده است جمع شده و به تکاپو افتاده

آور بود این بود که من این آن شخص کیست، ولی چیزی که واقعاً برایم تعجب

م که یکی از آن افراد دوست کردم. متوجه شدصحنه را از نزدیک سقف تماشا می

رسید. تعجب کردم پسر من است. او به نظر بسیار ناراحت و نگران و گریان می

کند و چرا ناراحت است. نزدیک رفتم که از او سؤال کنم که او اینجا چه کار می

شنود. بیند و صدایم را نمیرسید که او من را نمیولی هرچه سعی کردم به نظر می

شانه او دست بزنم تا متوجه من بشود ولی متوجه شدم که نه تنها سعی کردم به 

درجه شده بود و تمام  114دست، بلکه اصالً بدنی ندارم. همچنین اکنون دید من 

دیدم. این برایم خیلی عجیب بود ولی من از این حالت و جهات را همزمان می

 ام.بردم. هنوز هم متوجه نشده بودم که مردهتوانایی لذت می

بچه که بغل پدرش بود حواسم را پرت کرد. در آن موقع صدای گریه یک دختر

دانستم چرا. من شنیدم که او پشت تلفن به رسید و من میپدرش به نظر نگران می

یک نفر گفت که دختر دیگرش به خاطر ناراحتی آپاندیس در این بیمارستان 

آن بود رفتم. متوجه بستری است. من کنجکاو شده و به اتاقی که دختر او در 

توانم از میان دیوار و درهای بسته عبور کنم. این دیگر چه شدم که به راحتی می

معنی داشت؟ ولی به محض اینکه آن دختر را دیدم فهمیدم که بیماری او هیچ 

 ربطی به آپاندیس ندارد، بلکه او یک مشکل جدی سیستم گوارشی دارد. من 

ولی تعجب کردم که من از کجا بیماری این  مئن بودمصد به این امر مطصد در

دانم. به خصوص که من هیچ گونه تحصیالت پزشکی دختر را با این اطمینان می
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توانم افکار او را که سه ساله بود بخوانم. نداشتم. آنجا بود که متوجه شدم که می

م ولی او هم مانند دوست من سعی کردم مشکل او را برای دکترش شرح بده

صل کننده بود. متوجه رغم تالشم متوجه من نشد و این برایم مستأیپسرم عل

کرد که دو روز دیگر دانم. او به این فکر میم که من افکار آن دکتر را هم میشد

توانم تمام چیزهایی که این چطور من می :برای تعطیالت برود. با خودم گفتم

دختر بازگشتم تا برایش  کنند را بدانم. من به نزد پدر آنافراد به آن فکر می

مریضی دخترش را شرح بدهم ولی او هم من را ندیده و نشنیده گرفت. همان 

کرد. من هم نگاهی به ساعت زدم او به ساعتش نگاه میطور که با او حرف می

توانم درون ساعت او را ببینم و حتی بیشتر، من او انداختم و متوجه شدم که می

های آن را دندهلی ساعت و نقش تمام چرخهای داختک قسمتکارکرد تک

. من دوباره از خودم کردمدانستم و مفهوم مادی زمان را عمیقاً درک میمی

دانم؟ آن وقت بود که متوجه شدم است که من همه چیز را می پرسیدم: چگونه

شاپ بیمارستان به صدای یک آهنگ قدیمی که با آن آشنا بودم از پشت کافی

رسد. من به سرعت به آنجا رفتم زیرا عاشق این آهنگ بودم. در آنجا گوش می

دم مردی که مشغول درست کردن ساندویچ بود یک رادیو روشن کرده بود. با خو

کرد. به محض اینکه این فکر از ذهنم کاش صدای آن را بلندتر میگفتم ای

گذشت صدای موسیقی برایم بلند شد. برایم خیلی عجیب بود. آیا من صدای آن 

تواند کار آن مرد باشد زیرا او مشغول درست کردن ساندویچ ام؟ نمیرا بلند کرده

شنود؟ پاسخ آن ا بلندتر میبود. از خودم پرسیدم آیا او هم صدای موسیقی ر
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گرفت. نه، من تنها کسی بودم که صدای موسیقی را به بالفاصله در ذهنم شکل

تک سازهایی های این موسیقی و تکشنیدم. همچنین من تمام نتاین بلندی می

دانستم. برای منی که استعداد چندانی در موسیقی که در آن به کار رفته بود را می

ام در زده بودم که این استعداد تازه یافتهعجیب بود. من هیجاننداشتم این خیلی 

موسیقی را به دوست پسرم بگویم. به محض اینکه به او فکر کردم به نزد او 

کند: بازگشتم. دیدم که هنوز بسیار ناراحت و نگران است و با خود فکر می

زنی و حرف می تو نگویم که خیلی دهم دیگر هرگز بهماریون، لطفاً نمیر. قول می

یرمنصفانه است. چطور یک دندان وش ریتم ندارد. خیلی غآواز خواندنت زیر د

 کنند؟اش چه کار میتواند باعث مرگ شود، آخر خانوادهمی

لی که حال من کامالً خوب بود او راجع به برایم خیلی گیج کننده بود. چرا در حا

حرف بزنم ولی تالشم  کرد؟ من دوباره سعی کردم که با اومرگ من فکر می

فایده بود. دیدم که توجه او به یک اتاق خاص در بیمارستان معطوف شده بی

است. من کنجکاو شده و به آن اتاق رفتم. وقتی وارد آن اتاق شدم با تعجب 

ی که روی تخت دراز کشیده است من هستم. البته خود من این صدیدم که شخ

ت بود. من از خودم پرسیدم: چطور من باال نزدیک سقف بودم ولی بدنم روی تخ

این باال هستم ولی بدنم روی تخت است؟ با این حال من احساس جدایی و 

تفاوتی کامل نسبت به بدنم داشتم. این احساس واقعی و صادقانه بود. آن شیء بی

خاصیت روی تخت افتاده دیگر هیچ ربطی به من نداشت. به یاد جان و بیبی

ر بیمارستان بودم و تمام درد و اذیت دندانم چیزی دوردست م که چرا ددآورنمی
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نمود. حالی که داشتم چنان خوب بود که به یاد آوردن آن و فراموش شده می

ام؟ دردها برایم غیرممکن شده بود. در آن موقع با خودم فکر کردم: آیا من مرده

ام راضی یعنی مرگ این است؟ اگر مرگ این بود که من از زندگی و حیات تازه

بودم و دوست داشتم که برای همیشه مرده باقی بمانم. احساس آن عالی بود. 

توانستم همه چیز را ببینم، آناً به هر کجا بروم و دیگر دردی نداشتم. ضمناً من می

العاده بود. من . واقعاً خارقمراجع به همه چیز دانش و آگاهی مطلق داشت

لی سعی کردم به رد و نحیف بازگردم و خیستم دیگر به آن بدن پر از دخوانمی

پرستارها و دکترها بگویم که سعی در درست کردن بدنم نکنند. ولی کسی صدای 

توانستم با کسی شنید. این باعث شد که احساس تنهایی کنم زیرا نمیمن را نمی

 ارتباط برقرار کنم.

ه از آن خارج دیگر محیط بیمارستان برایم کسل کننده شده بود و تصمیم گرفتم ک

شوم. من با عبور از چندین دیوار از بیمارستان بیرون رفتم. اولین چیزی که 

کنم. وقتی که به متوجه شدم این بود که سرمای هوای بیرون را حس نمی

آمدیم واقعاً سرد بود و من یک پتو دور خودم پیچیده بودم ولی بیمارستان می

دانستم که همیشه عالوه بر آن می آل بود.کردم ایدهاکنون دمایی که حس می

آل را خواهم داشت. اکنون صرف نظر از اینکه کجا باشم این احساس دمای ایده

سؤال این بود که آیا برای همیشه تنها خواهم بود؟ به یاد آوردم که در نزدیکی 

بیمارستان یک قبرستان کوچک است و با خودم فکر کردم که به آنجا بروم تا 

رواح مردگان دیگر را ببینم و با کسی حرف بزنم. در راه قبرستان به شاید بتوانم ا
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ای بسیار سرسبز برخورد کردم و متوجه چیزی شدم که قبالً یک خانه با باغچه

ها آب و نور کافی دانستم که اگر به گلها زنده هستند. قبالً میدانستم: گلنمی

ها نیز حقیقتاً روح دیدم که گلکنند. ولی اکنون میمانند و رشد میبدهی زنده می

دارند. دیگر هرگز حاضر نبودم یک گل را در پارک از جای خود بکنم. این 

کردم. سرور و منظره مسحور کننده بود. گویی من دنیا را برای اولین بار کشف می

العاده بود. با خودم فکر کردم پس خوشحالی که در آن لحظه حس کردم خارق

 توانیم ببینم؟ت، دیدن چیزهایی که در بدن مادی نمیمردن راجع به این اس

ها، وقتی وارد قبرستان شدم کسی آنجا نبود. تنها چیز زنده در آن اطراف چمن

ها بودند. این دوباره به من ثابت کرد که ما بدنمان نیستیم. با خودم درختان و گل

دم که اکنون ترسیدم. مانده بوب میجهت از قبرستان در شم که چرا بیفکر کرد

چه کار کنم و تصمیم گرفتم که به بیمارستان بازگردم. شاید آنجا افرادی که در 

یک مرد را حال مردن هستند را پیدا کنم و با روحشان حرف بزنم. در بیمارستان 

دیدم که به خون آغشته بود. جالب بود که این صحنه اصالً من را اذیت نکرد، با 

آمد. وقتی وارد اتاقم شدم دیدم که دکترها لی بدم میاینکه قبالً از دیدن خون خی

کنم. من را دوباره وارد سعی در احیای من دارند. من فریاد زدم: نه. خواهش می

شنید. من هم تالشم را متوقف کردم آن بدن نکنید. ولی کسی صدای من را نمی

 فایده بود.زیرا بی

و تاریک شد. این تاریکی بود  در آن موقع ناگهان همه چیز در اتاق کامالً سیاه

توانید حتی تصور آن را بکنید. اگر در اتاقی بدون که در دنیای فیزیکی نمی
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ها را خاموش کنید باز حتی به این تاریکی نزدیک هم د و تمام چراغیپنجره باش

توانستم آن تر بود. نه تنها میتاریک رشوید. این تاریکی از آن یک میلیون بانمی

توانستم عمق نامحدود آن و تهی بودن مطلق آن را حس کنم. را ببینم، بلکه می

توانم بگویم چه مدت در این این یک پوچی مطلق و ابدی و نامحدود بود. نمی

رسید که این بعد وجود نداشتند. به نظر میام. زمان و مکان دیگر در تاریکی بوده

توانست فقط کسری از ثانیه بوده ام، گرچه میی ابد در این تاریکی به سر بردهبرا

باشد. ناگهان در میان آن تاریکی بینهایت در سمت راستم یک نقطه خیلی 

ترین چیزی بود ترین و مخملیکوچک ولی بسیار درخشان را دیدم. این درخشان

یات در شکلی باالتر را توانستم لطافت خالص و حدیده بودم. می تا به حالکه 

رخشان و در حد العاده ددر آن احساس کنم. این نوری سفید و زرد و فوق

گی آن از خورشید به دبخش و ارضاء کننده بود. درخشنغیرقابل باوری تسکین

بلکه به من راحتی و  ،دادمراتب بیشتر بود ولی با این حال چشمم را آزار نمی

ها جنبش پر از انرژی وجود داشت. دیگر به بخشید. در نور میلیونتسکین می

نگریستم، توانستم توجه کنم و هرچه بیشتر به آن میهیچ چیزی جز آن نور نمی

آید شد. در ابتدا فکر کردم که نور به طرف من میچرخید و بزرگتر میسریعتر می

ولی متوجه شدم که این من هستم که با سرعتی غیرقابل باور که به مراتب از 

کنم. به تدریج نمود از درون تاریکی به طرف نور حرکت میعت نور بیشتر میسر

ها کردم سفرم به سمت نور میلیوناین نور من را در خود احاطه کرد. احساس می

 سال طول کشیده که در یک ثانیه جمع شده است.
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اولین احساس من در نور احساس بازگشت به خانه بود. تمام وجود من از همین 

منشأ شده بود و بالفاصله فهمیدم که برای ابد در این مکان خواهم بود.  مکان

همچنین احساس آرامشی غیرقابل توصیف و عظیم و عشقی نامشروط و صحت 

توانید تصوری از این عشق و سالمت کامل داشتم. در دنیای مادی، شما حتی نمی

تر از من و شما. ندهار بسیار زین عشق عشقی بود که زنده بود، بسیداشته باشید. ا

توانند این تجربه را توصیف کنند. این عشق چنان قدرتمند بود واقعاً کلمات نمی

ام. من خود کردم من خود تبدیل به این عشق و این آرامش شدهکه احساس می

نور گشته و عشق نامشروط شده بودم. واقعاً احساس عجیبی بود. من احساس 

مام احساسات و عواطف ولی با این حال من تکردم که خودم هستم، روحم. می

م بودم. من یک وجود منفرد بودم ولی همزمان تمام چیزهایی بودم دور و اطراف

ز، ولی همه چیز بودم. مانند این بود که نور یکه در اطراف من بود. من یک چ

کردم که من با آن نور همزاد من بود، همسر و همروح من. در حقیقت احساس می

همسان و برابرم. برای من قطعاً نور چیزی باالتر و دوردست، مانند آنچه  ،و عشق

کنند نبود. بسیار بیشتر از آن، نور خود من بودم، خود روح من. مذاهب القاء می

حس کرده بودم و احساسی که در دیگران به وجود  تا به حالنور تمام آنچه 

شق و گناه... نور همه آورده بودم بود. خوشحالی و ناراحتی، سرور و درد، ع

جهان بود در تمامیتش، و نور حقیقت بود. نور جزئی از من و من جزئی از نور 

 بودم.
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دانست. نور به تمام نور همه چیز را عمیقاً راجع به من و اعماق روحم می

و دیگران انجام داده بودم آگاهی هایی که من در حق خود ها و بدیخوبی

من از تولد تا مرگ و تمام تأثیراتی که بر روی دیگران گذاشته  داشت. زندگی

های تاریک وجودم قرار بودم به من نشان داده شد. در حقیقت در معرض جنبه

عد از بازگشت به دنیا به طرز گرفتن و دیدن نتایج تصمیماتم، زندگی من را ب

ور از هرگونه گیری تغییر داد. با این حال هیچ قضاوتی از سوی نور نبود. نچشم

 ترین و دلسوزترینمندترین، بخشندهها فاصله داشت. او خردقضاوتی فرسنگ

نامند. من او دیده بودم. بعضی او را خدا می تا به حالانرژی و موجودی بود که 

نامم. به من اشتباهاتم نشان داده را ابرقدرت عشق، آرامش، شفقت و خرد می

بخشیده شده و هنوز هم مورد عشقی عظیم کردم که کامالً شدند ولی احساس می

هستم. ارتباط در آنجا مستقیماً از طریق فکر بود و کلماتی وجود نداشتند. هر 

تنها راجع به چیزی فکر کنم  شد. کافی بود کهسؤالی که داشتم آناً جواب داده می

مربوط به آن بدانم. هیچ جایی برای  ه چیز را راجع به آن و هر چیزِتا هم

 فاهم و اشتباه و ابهام وجود نداشت.تسوء

لیور بود که من های سابقم به نام اُی از همکالسیاولین کسی که در نور دیدم یک

در یک تصادف کشته شده  6979 شناختم ولی او در سالسالگی می 7او را از 

من بعد از مرگ او چندان به او فکر نکرده بودم. مطمئن بودم که خود . بود

کنون بدون سن و بدون جنسیت بود. او به یک انرژی از اهر او اوست، گرچه ظا

توانستم عشق ابدی و نامشروط را در او جنس عشق خالص تبدیل شده بود. می
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حس کنم. او گفت که اینجا را خیلی دوست دارد. کسی در اینجا او را مسخره 

من کردند. ود و مرتب دیگران او را مسخره میکند. در مدرسه او چاق بنمی

های مدرسه یک لباس سوپرمن با زمانی را دیدم که در یک مهمانی یکی از بچه

لیور شد و را امتحان کنند ولی وقتی نوبت ا خواستند آنخود آورده بود. همه می

آن را پوشید از بس چاق بود نتوانست زیپ آن را ببندد. همه به او خندیدند و 

تکرار آن ادامه دادم در حالی که من گفتم: او سوپرمن نیست، سوپر چاقه و به 

کردند. اکنون روح من تمام درد او خندیدند و آن را با من تکرار میهمه به او می

کرد، دردی که من باعث آن شده بودم: اندوه، خجالت، خشم و را حس می

 تنها در اتاق خود نشسته و ،توانستم ببینم که او بعد از مهمانیپریشانی. اکنون می

های دیگر همیشه او را مسخره اندیشید که چرا بچهو با خود می گریستمی

 کنند.می

توانم شروع به شرح آن دیدن این صحنه قلب من را طوری شکست که حتی نمی

با خود اندیشیدم: چرا، چرا، چرا من چنین چیزی به او گفتم؟ چرا به او  بکنم.

آن را ندارم. او به من خندیدم؟ این کار من خیلی او را مجروح کرد و من تحمل 

ام و با تمام وجودم تو را ای نیست. من تو را بخشیدهگفت: نگران نباش. مسئله

بود، ورای هر چیزی که در دنیا با آن آشنا  العادهدوست دارم. احساسی خارق

توانم جلوی گریه خودم را بگیرم. افتم نمیهستیم. هر دفعه که به یاد آن می

یزی است که بیشتر از همه اکنون در دنیا روی آن کار صحنه دیگری که دیدم چ

لیور، وجود شخصی را نزدیک خود حس کردم. کنم. بالفاصله بعد از دیدار با امی
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مهری رفتار کرده بودم. شکی نداشتم که خود او شخصی بود که من با او با بی

بود که در سوپرمارکت خرید کرده بودم.  2442اوست. صحنه مربوط به سال 

دار که خوان کار نکرد. صندوقتهنگام پرداخت با کارت اعتباری، دستگاه کار

ترسیدم یک زن بود به من گفت که دوباره امتحان کنم. من تردید کردم زیرا می

رغم که دو بار از حسابم پول برداشته شود. ولی او اصرار کرد و من باالخره علی

گاه کار نکرد. من به سراغ دستگاه میلم همین کار را کردم ولی دفعه دوم هم دست

خودپرداز رفتم تا از آن پول نقد بگیرم و پول خرید را بدهم ولی دیدم که از 

حسابم دو بار پول کم شده و اکنون دیگر پول کافی برای خرید در حسابم ندارم. 

من دانشجو و کم پول بودم و اکنون برای آخر هفته مواد غذایی کافی نداشتم. من 

با آن زن دعوای شدیدی کردم، با لحنی که تقریباً در حد توهین بود.  برگشته و

دیدم که چه احساسی در او به وجود آورده بودم و چطور او نزدیک اکنون می

دیدم که او در زندگی بود به خاطر من شغل خود را از دست بدهد. اکنون می

هیچ بودند. خود چه مشکالت جدی داشت، مشکالتی که مسائل من در برابر آن 

مانده مراقبت او از یک بچه بسیار مریض و معلول و همچنین از نظر ذهنی عقب

کرد و نیاز شدیدی به درآمد این شغل داشت. دیدم که برخورد من در او چه می

احساس درد و پریشانی و اشکی به وجود آورده بود. دیدم که او چه زندگی 

دنیا رفته و کودک معلولش را یتیم  سختی در دنیا داشت و باالخره با سرطان از

گذاشته بود. دیدن این صحنه چنان وجود من را به درد آورد که هرگز در زندگی 

تان را ودم. اگر احساس بدترین روز زندگیخود چنین دردی حس نکرده ب
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کردم نزدیک هم نیستید. ضرب در یک میلیون کنید هنوز به دردی که حس می

اهمیت بر روی او اثری عمیق گذاشته ر یک چیز بیدیدم که واکنش من به خاط

ذرۀ عشق نامحدود و نامشروط او در ذره با این حال در این سرا، زیبایی،  بود.

کردم. گویی او به من کرد و از جانب او شفقتی بسیار دریافت میوجودم نفوذ می

رد گیرد که دگفت: گاهی مشکالت و دردهای ریز و درشت ما جلوی ما را میمی

ای نیست، در نهایت عشق تنها چیزی است و مشکالت دیگران را ببینیم. مسئله

کردم. او عشق نامشروط و نامحدود که اهمیت دارد. و من این عشق را حس می

 و خالص بود.

از من  بود که به من خیانت کرده بود. او گر درباره دوست پسر سابقمصحنه دی

یم گرفته بودم که باید از او انتقام صادقانه بخشش خواسته بود ولی من تصم

فت. ه بود که در شغلش ارتقاء بزرگی گربگیرم. مدت زیادی از خیانت او نگذشت

او هم برای جشن، یک رستوران مجلل را دربست رزرو کرده و دوستان زیادی 

زد و العاده خوشحال بود و مرتب درباره آن حرف میرا دعوت کرده بود. او فوق

گیرند. من آن روز به جای رفتن به تانم هم با من جشن میگفت که دوسمی

زد رستوران، به خانه دوستم در یک شهر دیگر رفتم. او مرتب به من زنگ می

شب به او زنگ زدم و گفتم که متأسفانه  64ولی من جواب او را ندادم. ساعت 

ه نام توانم به جشن بیایم زیرا امشب خانه یکی از دوستانم هستم. دوستی کنمی

این  ن عالقه دارد. دوست پسرم با شنیدندانستند به مبردم مردی بود که همه می

 حرف کامالً ویران شد.
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کند و ته قلبش واقعاً خیلی کردم که او تظاهر میام فکر میتا قبل از تجربه

ناراحت نیست. به هر حال او به من خیانت کرده بود. اکنون در میان این نور 

کردم. دیدم که آن یکی از بدترین روزهای دم که اشتباه میالعاده دیخارق

زندگیش بود که من باعث آن شده بودم. دیدم که بعد از تلفن من با سرعت به 

سمت ماشینش رفت تا در آن نشسته و گریه کند و از مهمانان پنهان شود. من 

روز به شنیدم، گویی افکار خودم بودند: چطور توانست در تمام افکار او را می

این مهمی با من این کار را بکند؟ یعنی زندگی کردن با شرم برایم کافی نبود؟ او 

خواستم ؟ من را باش که میداند که من چقدر پشیمانم و چقدر دوستش دارممی

خواهم به رستوران امشب پیشنهاد کنم که بیاید و با من زندگی کند. دیگر نمی

ن همچنین دو روز بعد از این مهمانی برگردم. دوست دارم همین جا بمیرم. م

 ام را با او تمام کردم. البته او از توهین به من کم نگذاشت.رابطه

کردم، و پشیمانی و اکنون من تمام درد او را یک میلیون برابر خود حس می

کند، جهان که عشق و بخشش پادشاهی می دیدم. در اینحسرت او را واقعاً می

ندارد. فهمیدم که در دنیا این منیت ما بود که با هم حرف منیت و غرور جایی 

گر را دوست داشتیم ولی منیت ما اجازه زد و کشمکش داشت. ما حقیقتاً یکدیمی

داد که جراحات گذشته را پشت سر بگذاریم. مدتی بعد از بازگشتم به دنیا به مین

 6د کرده بودم. او تلفن کردم و از او معذرت خواستم و گفتم که من در حق او ب

سال از رابطه ما گذشته بود و او خیلی تعجب کرد که به او تماس گرفتم. در او 

دانستم تا وقتی هنوز هم تلخی گذشته بود ولی من آن را به خود نگرفتم زیرا می
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که ما در دنیا هستیم در معرض منیت خود قرار داریم و از شر آن در امان 

دانستم منیت ما با مردن بدن ما کامالً نابود نیستیم. ولی خوشحال بودم که می

 خواهد شد.

من همچنین خوشحالی و سروری که در دیگران به وجود آورده بودم را دیدم. 

های یک یک بار وقتی بود که به یک زن سالمند کمک کرده بودم که از پله

یک های زیادی به همراه داشتم و ایستگاه مترو باال برود. من خود بار و بسته

و برای باال رفتن به دیدم که اپشتی بزرگ و سنگین هم پشتم بود. ولی وقتی کوله

هایم را باال برده و برگردم و کند به او گفتم که صبر کند تا من بستهشدت تقال می

به او کمک کنم. او به من لبخند زد و در راه باال رفتن با من خیلی صحبت کرد. 

بلکه آن را به شکلی  ،دیدملبخند او را دوباره می م نه تنهااکنون در مرور زندگی

دیدم که در قلب او یک دنیا کردم و میالعاده حس میجادویی و خارق

گزاری بود. او به من گفت که برای سر زدن به دوستش که در خانه سپاس

کاش دخترش آنجا بود تا به او کمک کند. رود، و ایکند میمندان زندگی میسال

رتبه است و وقت زیادی برای او ندارد و فقط خترش یک مدیر عالیاو گفت: د

زد. او گفت که چطور مردم در این زمانه دیگر برای ماهی یک بار به او سر می

هم وقت ندارند ولی برای اینترنت و چیزهای دیگر وقت دارند. وقتی به او کمک 

دیدم که این ن میدادم. ولی اکنوکردم به نظرم کار خاص و مهمی انجام نمیمی

کار من وجود او را پر از سرور کرده بود و اکنون من نیز آن سرور را به مراتب 
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کردم. حاضرم هر چیزی دارم بدهم تا آن احساس را دوباره داشته بیشتر حس می

 باشم.

سپس حضور مادربزرگم را در آنجا احساس کردم. من تمام لحظاتی را که از 

انده بودیم را دوباره دیدم. دیدم که آخرین باری که بچگی تا مرگ او با هم گذر

برای دیدار او به بلژیک رفته بودم، او از من خواست که مدت بیشتری پیش او 

بمانم. ولی من به خاطر کارم مجبور شدم این درخواست او را رد کنم. دیدم که به 

ور : چطکردبود و مرتب با خود فکر میاین خاطر چقدر در آن روز افسرده شده 

و کمی بیشتر پیش من  برگرددماریون حاضر شد که به این زندگی برای کارش 

بینیم. او شود و ما به ندرت یکدیگر را مینماند. من واقعاً دلم برایش تنگ می

 حتی این کار را دوست ندارد. آیا پولش برایش از من مهمتر است. 

طرات بالفاصله با با این حال در آن سو او یکپارچه بخشش بود و این خا

ساله بودم از  6خاطراتی خوش جایگزین شدند. خودم را دیدم که وقتی 

خوردم، سرور و شادی او ای که برایم درست کرده بود میهای خوشمزهشیرینی

کردم که او نیز دیدم و حس میند را میارگذوقتی که آن لحظات را با من میرا 

من نیز خوشحالی و لذت او را حس کرد و خوشحالی و لذت من را احساس می

کردم. من هزاران لحظه شاد دیگر که با او گذرانده بودم را دیدم. من مرگ او می

را نیز دیدم و خودم را دیدم که چقدر گریستم، در حالی که روی تختم دراز 

کردم. او مرده بود، ولی کشیده بودم و به دستبندی که به من داده بود نگاه می

 تر بود.ن مکان باشکوه در پیش روی من او از همیشه زندهاکنون در ای



191 

 

ام همچنین مادرم را که هنوز در دنیا بود دیدم. وقتی که تجربه من اتفاق در تجربه

شد که با مادرم حرف نزده بودم، به جز وقتی که مادربزرگم فوت سال می 7افتاد 

 هم و حتی یک دقیقه کرد و به او تسلیت گفتم. من به شدت از مادرم متنفر بودم

العاده من توانستم با او در یک اتاق بمانم. با این حال در آن جهان خارقنمی

احساس بخششی آنی برای تمام کارهای سهمناکی که در حق من انجام داده بود 

دانستم که چرا او آن قدر به من درد و شکنجه وارد کرده بود. او کردم. اکنون می

محور، او با ر شکنجه بود و در جهان فیزیکیِ منیتخود یک روح ناراحت و د

توانستم کرد درد خود را کمتر حس کند. میوارد کردن درد به دیگران سعی می

دانستم هایش همه را حس کنم و مید او، تشویق عظیم درونی او و ترستمام در

در او مان طور که پاو با من این چنین رفتار کند، ه که اینها باعث شده بودند که

اش با او بدرفتاری کرده بود. بعد از بازگشت به دنیا نحوه پاسخ من به در بچگی

هایش را جواب جنگیدم و دشنامتغییر یافت. قبالً من با او می رفتار بد او کامالً

کردم. ولی اکنون دیگر این طور نیست. گرچه دادم و کارهایش را تالفی میمی

در دنیا هستیم برای همیشه یک رابطه شکسته رابطه من با مادرم تا وقتی که 

توانم کنم. دیگر نمیخواهد بود ولی االن من تا حد ممکن آرامش را حفظ می

 بجنگم، بعد از بخشش حقیقی که برای او در سوی دیگر حس کردم.

خیلی با نمک و زیبا داشتم. او خیلی مهربان بود  من یک گربه 2440در سال 

فایده در گشتم و بیمی ید شد. من سه روز به دنبال اوولی یک روز ناگهان ناپد

روز بعد از  1زدم. من رفتم و نام او را صدا میهای محله راه میکوچه و خیابان
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های جلوی حیاط ناپدید شدنش الشه او که در حال گندیدن بود را در پشت بوته

ولی او را ندیده بار آن نزدیکی را گشته بودم  64مان یافتم. من بیشتر از همسایه

زد. حرف زدن ما با تر بود و با من حرف میبودم. ولی اینجا او از همیشه زنده

یکدیگر تفاوتی با حرف زدن من با ارواح موجوداتی که انسان بودند نداشت. من 

کردم. فهمیدم وقتی ها دریافت میافکار او را همان طور مانند افکار ارواح انسان

توانست ین به او زده بود و او به شدت مجروح شده و نمیاو ناپدید شد، یک ماش

دانستم که او حرکت کرده یا صدا کند. او در روز دوم مرده بود. ولی اکنون می

شنیده است گرچه زدم را میصدای من وقتی در کوچه اسم او را صدا می

د و توانست حرکت کرده یا پاسخ دهد و این خیلی باعث التیام درد او شده بونمی

کرد عمیقاً مورد به او کمک کرده بود که در آرامش و در حالی که احساس می

هایی که در زندگی کوتاه او با هم عشق و محبت است بمیرد. من تمام لحظه

ا نشست، وقتی که بصرف کرده بودیم را دیدم. وقتی که روی پاهایم می

ز اینکه من صاحب او توانستم ببینم ا... . میکردیمهایش بازی میبازیاسباب

کند. اکنون در اینجا گویی من دوباره او هستم چه شادی و لذت عمیقی حس می

 احساس آن سحرآمیز بود. ،را در آغوش گرفته بودم

بالفاصله بعد از پایان مرور زندگیم دوباره خود را در پیش روی نور و در درون 

توانم آن یافتم. نوری که به طرز باورنکردنی خردمند و مهربان بود. هنوز نمی

کلمات کافی را برای توصیف قدرت عشق او پیدا کنم. عشق او عظیم، قوی، 

گفت که باید تصمیم خود را بخش، ابدی و نامشروط بود. نور به من مؤثر، قدرت
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خواهم بمانم یا بازگردم. البته که به هیچ وجه حاضر نبودم بگیرم که آیا می

بازگردم. این مکان چنان زیبا بود و عشقی غیرقابل تصور در سرتاسر آن و در 

من تا ابدیت است و این  دانستم که این حیات تازۀداشت. میهمه چیز جریان 

عیب بود. حتی ود. هر موجودی در این بعد کامل و بیآل بحیات کامل و ایده

العاده دانستم اکنون در این انرژی خارقدنیا آنها را بسیار معیوب میکسانی که در 

عیب بودند. ولی به من نشان داده شد که اگر از هر لحاظ و جنبه کامل و بی

الی که شد. تمام خانواده و دوستانم در حگرفتم چه میتصمیم به ماندن می

گریستند. من درد و حزنی که میختند ریترهای من را در دریای شمال میخاکس

کردم دیدم، حتی در کسانی که فکر میکرد را میدر دیگران ایجاد می مگمر

تک افراد را برایشان اهمیتی ندارم و این من را متعجب کرد. من فکر تک

توانستم به هزاران چیز همزمان فکر دانستم. عجیب بود ولی من در آنجا میمی

گواری خود را در کنم بدون اینکه برایم گیج کننده باشد. وقتی صحنه مراسم سو

دیدم، نه تنها به تمام فکر افراد، بلکه به تمام محیط اطراف دانش و کنار دریا می

ها و تمام بیولوژی ها، به ماهیها، به صدفآگاهی کامل داشتم: به دریا، به ماسه

توانستم هر چقدر که های هر یک. میتک سلولاین حیوانات و حتی نقش تک

نمایی کنم و آن را طوری ببینم که در ز خاص بزرگخواهم بر روی یک چیمی

دنیا فقط با میکروسکوپ امکان آن هست. من نقش هر اتم را در هر قطره آب 

دانستم و این در حالی بود که همزمان حزن و عزاداری آن افراد را حس می

کردم. من همزمان همه جا بودم. من تمامی جهان هستی بودم. من و جهان می
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دیدم باز ای از یکدیگر بودیم. با وجود تمام چیزهایی که میهستی پاره

خواستم بازگردم. حتی به من نشان داده شد که پدرم از غصه من مدت نمی

ای بر روی کوتاهی بعد از مرگ من درخواهد گذشت، مرگ او اثر ویران کننده

 خواستم در سویبرادر و خواهرم خواهد داشت. ولی با این حال هنوز هم می

 کنید این قدر عظیم است.دیگر بمانم. بله، عشقی که در سوی دیگر دریافت می

ای را دیدم که بچهمن نشان داده شد. من دخترای از آینده به در آن موقع صحنه

کرد. آناً فهمیدم که باید به خاطر این بچه های کنار دریا بازی میبر روی ماسه

و ای خواهد داشت. ابا من چه رابطهبازگردم، صرف نظر از اینکه او در دنیا 

فهمیدم که او در اقلیم  .دیگر یام یا کسزادهممکن است دختر من باشد یا خواهر

زمینی به من کمک خواهد کرد که بیشتر عشق بورزم، و من نیز به نوعی در 

دنیای پر  نمن به آزندگی او به او کمک خواهم کرد. من تصمیم خود را گرفتم: 

هم گشت. به هر حال دیگر ترسی در من نیست. من دیگر هرگز از از درد بازخوا

 هیچ چیزی نخواهم ترسید، به خصوص مرگ.

به محض اینکه فکر بازگشت به دنیا از سرم گذشت من با همان سرعتی که از 

تونل به این سوی آمده بودم به بدنم بازگشتم. بازگشت و وارد شدن به بدنم 

ام. احساس بدن بسیار تنگ و تجربه کرده ه حالتا بترین چیزی بود که دردناک

ناراحت کننده بود. وقتی چشمانم را باز کردم در تمام بدنم درد شدید عفونت و 

همچنین درد حاصل از کارهایی که به خاطر احیای من انجام داده بودند را حس 

کردم. من بیدار شدم ولی همه چیز در اطراف من مانند یک توهم و سراب می
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بعد از دیدن آن جهان که واقعیتی بسیار واالتر بود، دیگر این دنیا به نظر  بود.

دقیقه رفته بودم ولی برای  7رسید. دکترم به من گفت که من به مدت واقعی نمی

من گویی یک ابدیت بود. من از اینکه احیاء شده بودم عصبانی و بسیار 

من به او توضیح دادم که سرخورده بودم و به او گفتم: چرا این کار را کردید؟ 

بارها از شما خواستم که من را به حال خود بگذارید زیرا حال من خوب است و 

چند بار فریاد زدم و گفتم که احیای من را متوقف کنید. گفتم اگر باور نداری از 

گفت کرد و درباره آن به همه جوک میشرت من را مسخره میپرستاری که تی

کامالً پریده و چشمان او در بهت و ناباوری درشت شد و  بپرسید. ناگهان رنگ او

توانی آن جوک را شنیده باشی. تو مرده بودی. او به سمت آن گفت: تو نمی

شرت من پرستار نگاه کرد و من گفتم: بله، خود اوست. او بود که درباره تی

قتی که که آیا او دوباره از و رم برای اطمینان از پرستار پرسیدگفت. دکتجوک می

کند و شرت من چیزی گفته است؟ او گفت که گمان نمیام درباره تیاحیاء شده

مانند آن دکتر در جای خود خشکش زده و در بهت و ناباوری بود. من احساس 

 کردم که نباید بیشتر از این به آنها چیزی بگویم.

ت بایست به دیگران کمک کنم که عشق و محبمن به خاطر )عشق( بازگشتم. می

بیشتری ابراز کنند تا بهترین تجربه حیات پس از مرگ را داشته باشند و مجبور 

اند را خود تجربه کنند. این تجربه نباشند دردهایی را که بر دیگران وارد ساخته

. من یقین دارم که تر نهام ولی مذهبیتر شدهیر داد. من معنویزندگی من را تغی

شق مطلق و بینهایت و سرتاسر شفقت بود نوری که من در سوی دیگر دیدم که ع
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محال است بتواند کسی را به جایی بفرستد که تا ابدیت مورد عذاب و شکنجه 

ها را برای تماماً بخشش است و هیچ چیزی جز بهترین خوبی رقرار بگیرد. نو

رچه ما در حق دیگران انجام ام خود فهمیدم که هدر تجربه خواهد.شما نمی

ایم و آن را در سوی دیگر با قدرتی نهایت در حق خود انجام دادهیم، در دهمی

بسیار بیشتر تجربه خواهیم کرد. ما از جهان هستی همان را دریافت خواهیم کرد 

دهیم که آن را دریافت کنیم. پس چه بهتر که و به خود اجازه می ،دهیمکه می

ود را به کسی ثابت کنم که نکته خدهیم عشق باشد. من اکنون سعی نمیآنچه می

هایی کنم، اگر در آن استرس و تشویشی باشد. من آرامش را به ستیز و کشمکش

دهم. من فهمیدم که عشق تنها چیزی است که خیزند ترجیح میکه از منیت برمی

ای که محزون به نظر اهمیت دارد و عشق همه جاست، یک لبخند به غریبه

تان که با سختی و چالشی در رسد، یک سخن خوش به همکار یا دوستمی

زندگی خود مواجه است و یا حتی بدون علت. اینها در زندگی روزمره ما به نظر 

رسند ولی این به این خاطر است که ما معنی حقیقی هیچ و پیش پا افتاده می

 بینیم. زندگی را هنوز نمی

او نیز  من همچنین فهمیدم که هر وقت درباره یکی از عزیزان درگذشته فکر کنم،

کند. من هیچ کند و فکر کردن ما را حس میدر بعد ابدیت درباره ما فکر می

نچه من تجربه کردم یک میلیون بار از م. آام نداشتتردیدی در حقیقی بودن تجربه

  تر بود. این دنیا حقیقی
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 تجربه مارتین ونتزل

سمت خانه  ام در حال بازگشت از سر کار بهمن با دوچرخه 6971در اکتبر سال 

بودم. دیروقت بود و هوا در حال تاریک شدن بود. من در حال پایین رفتن از 

پیچید. ناگهان یک سرازیری طوالنی بودم در حالی که جاده به سمت راست می

سرم را باال کردم و دیدم که یک ماشین از جهت مقابل با سرعت در حال نزدیک 

پیچ جاده کامالً وارد خط من  تر کردنشدن به سمت من است. او برای راحت

شده بود و باد شدید پاییزی باعث شده بود که من صدای نزدیک شدن او را به 

 موقع نشنوم. دیگر فرصتی برای مانور نداشتم و تصادف غیرقابل اجتناب بود.

    العاده درخشان است. اولین چیزی که تجربه کردم این بود که همه چیز فوق

نی داشتم و در یک دریای نور گرم و لطیف که از وزمن احساس کامل بی

های مرتعش و اکرلیک مانند تشکیل شده بود شناور بودم. هایی با رنگکریستال

کردم ولی در عین حال کامالً آرام و در من خود را سبک و در ارتفاع حس می

توازن بودم. من در حالتی از )بودن( بودم که هرگز آن را تجربه نکرده بودم. 

م نگاه کردم تنها که به باال و اطراف بخش. وقتیالعاده و نشاطای خارقجربهت

دیدم نور بود. هیچ چیز دیگری نبود که به آن نگاهی بیاندازم. من چیزی که می

گشتم تا بتوانم تشخیص دهم کدام سمت باال و کدام به دنبال نقاط مرجعی می

م را دیدم که در اوج تعجب من پایین است. وقتی به پایین نگاه کردم بدن روحی

درخشید. با وجود اینکه من در کامالً شفاف بود و مانند یک المپ پرقدرت می

تر بود، متوجه شدم که نوری بودم که به طرز باورنکردنی از خورشید درخشان
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کنم که از نوری که در آن هستم قویتر است. ولی چطور من خود نوری صادر می

که من تمام نوری که در  یاد گرفتم که علت آن این بوداین ممکن بود؟ بعدها 

کردم. من از می تابید را منعکسم به سمت بدن شفاف غیرفیزیکی من میاطراف

کننده نبود در  رم با وجود درخشندگی آنچنانی که داشت کواینکه نور اطراف

باترین یتعجب بودم. نور کریستالی بسیار لطیف و زیبا بود و به آرامی در ز

 زد.کمان سوسو میهای رنگینرنگ

پاهایم نگاه کردم. آنگاه  را به سمت پایین انداخته باشم به برای اینکه نگاهم

حرکت موج گونه و شناور کاهش یافت و توانستم ببینم که من روی یک سکوی 

ام که با حجمی از نور اکرلیک مانند احاطه شده که تنها از ارتعاشات نور ایستاده

م نگاه کردم و شروع به شنیدن به اطرافباال و گرم تشکیل گشته است. من در نور 

ردم. کنجکاو شدم که بدانم کجا هستم. من توسط نیروی فکر صداها و اصواتی ک

متری باالی صحنه تصادف  14و اراده در نور کشیده شده و در فاصله حدود 

متوقف گشتم. از زمانی که تصادف رخ داده بود مدتی گذشته بود و اکنون افراد 

زیادی به دور یک جوان که کف جاده افتاده بود جمع شده بودند. وقتی از 

رسید. کسانی که نزدیکتر به آن جوان نگاه کردم او به نوعی برایم آشنا به نظر می

توانستم ناچاری و هراس را در دور او بودند سعی در احیای او داشتند و من می

زد: او مرده است. او مرده است. کار آنها حس کنم. شنیدم که یک نفر فریاد می

 دیگری از دست ما ساخته نیست.
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به سمت پایین و با دقت به او نگاه کردم، درونم به درد آمد. وقتی که وقتی که 

احساسات خودم را دیدم، حس کردم که تمرکزم از مغزم به قلبم و سپس تمامی 

ور شد. مانند اینکه کسی یک جریان الکتریکی بدنم منتقل شد و اطرافم شعله

ید و بسیار باالتر قوی را به درون من منتقل کرده و من به یک سیستم انرژی جد

کردم که با ام. من این را خیلی قوی حس کردم. همچنین حس میمتصل شده

م دام و برای اولین بار احساس کردم که کامالً خوقدرتی غیرقابل توصیف پر شده

ای از روح الهی هستم که در ابعاد بسیاری به طور هستم. متوجه شدم که من پاره

ع هزاران اشعه نور را دیدم که در زیباترین همزمان وجود دارد. در آن موق

کردم که درخشید. احساس میکمان از درون من میمانند یک رنگینها رنگ

 ام.گویی من با همه چیز یکی شده

افتاد را های نور توانستم تمام آنچه در صحنه تصادف اتفاق میاز میان این اشعه

تم از میان مواد جامد عبور کنم، توانسببینم و همه چیز را در یک آن بدانم. می

ها، درختان و هر چیز دیگری ستم از میان ماشیننتوامانند اینکه هوا هستند. می

که در محل تصادف بود به راحتی عبور کنم بدون اینکه حتی سرم را برگردانم. 

این به خاطر این است که تمامی ماده انرژی است که ارتعاش آن آهسته شده و 

توانستم مرد جوان مجروح کف ال حرکت تبدیل یافته است. میبه ذرات در ح

توانستم مستقیماً داخل بدن فیزیکی او را خیابان را از هر جهتی همزمان ببینم. می

توانستم تپد. میهای مختلف بدن او میببینم و ببینم که چطور انرژی درون قسمت

و را نیز ببینم. های فیزیکی و احساسی او و دردها و جراحات اعدم توازن
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اند. وقتی به و کی به وجود آمده توانستم ببینم که اینها کجا، چراهمچنین می

توانستم ببینم نگریستم، میکسانی که سعی در کمک به این مرد جوان داشتند می

های گرم و زیبا و پاستیل که چطور آنها یک نور رنگی سوسو زننده در رنگ

   کامالً دلپذیر و گوش دادن به  ،رژی مهربانیمانند در اطراف خود دارند. ان

آوا شوید، آن زیباترین اگر بتوانید با موج آن هم العاده است.صدای آن خارق

تر هاست. کسانی که در اثر دیدن تصادف نگران و ترسیده بودند، تاریکسمفونی

جاد هایی که اطراف آنها سایه ایرسیدند، با انرژی منقبض شده و رنگبه نظر می

کرده بود. احساس آنها سرد، ترسیده و دور از بدنشان بود، در حالی که با 

 ارتعاشات پایین و ناهماهنگ احاطه شده بودند.

وقتی روی مرد جوانی که روی زمین افتاده بود تمرکز کردم، متوجه شدم که او 

کرد، با اینکه روح او بدنش را ترک هنوز هم انرژی پرقدرتی از خود صادر می

ای به شد رسید، جرقهرده بود. وقتی انرژی او به انرژی که از من صادر میک

های قبلی او توانستم مستقیماً تمامی افکار، احساسات و تجربهوجود آمده و می

را در زندگی بدانم. آنگاه در کمال تعجب دریافتم که این من هستم که کف 

 ام. خیابان افتاده

را از اول تجربه کردم. ناگهان من روی  در آن لحظه من دوباره همه چیز

رفتم. یک ماشین را دیدم که از روبرو با ام بودم و به سمت خانه میدوچرخه

شود. من تصادف و به هوا پرت شدن خودم را دیدم و سرعت به من نزدیک می

دیدم که چطور از بدن فیزیکیم بیرون کشیده شدم و چطور به بعد دیگر حیات 



741 

 

نجا بدن فیزیکی خودم که اکنون از آن جدا بودم را دیدم که کمی وارد گشتم. از آ

دورتر روی زمین فرود آمد. من متوجه شدم که من کالبد فیزیکیم نیستم، بلکه 

من پیکری از جنس انرژی هستم. روح، که خود حقیقی من است، به طور موقت 

البدی کرد. ما به طور موقت با کدر بدن فیزیکی من ساکن شده و زندگی می

کنیم ولی ما آن کالبد نیستیم. من فهمیدم که با دادن فیزیکی روی زمین زندگی می

تمام توجه خود به بدن و بعد فیزیکی، و فراموش کردن روحم، من از نکته اصلی 

م را رها کردم، احساس کردم که به مانده بودم. وقتی که کالبد مادیزندگی غافل 

فارغ از هر باری هستم. فهمیدم که تمام  طور غیرقابل توصیفی آزاد و رها و

ام و اکنون هایم را در کالبدم به جا گذاشتهها، اشتباهات و ترسدردها، نگرانی

 کردم، واال و رها.اند. احساس خدایی بودن میآنها ناپدید شده

بعد از مدت کوتاهی احساس کششی قوی به سمت سکوی نوری که از آن آمده 

بودم کردم. من خود را رها کردم و دوباره به درون نور کشیده شدم. نور شروع به 

تابش ارتعاشاتی گرم به سمت من کرد و احساس کردم که تنها نیستم. نیروی 

ج شبح را دیدم که به ارتعاشات افزایش یافتند و وقتی به باال نگاه کردم، پن

گرفتند. گویی آهستگی جلوی من به صورت موجوداتی نورانی و شفاف شکل

کریستال مانند و آمدند. این موجودات نورانی با نوری آنها از بعدی دیگر می

ه شده بودند. من احساس ارتباطی نزدیک با آنها کردم. خالص و شفاف احاط

و قدیمی بود، گویی من از مسافرتی  مالقات آنها مانند مالقات دوستانی خوب

کردم که ما با هم طوالنی بازگشته بودم. نور ما با هم مخلوط شد و احساس می
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دار در اطراف ما در جریان هایی رنگی و تپنده و تأللو یکی شدیم. نورها و بارقه

ول یافت و های باالتر تحژی من به سمت انرژیبود. احساس کردم که چطور انر

شات باالتری از نور رسیدم. احساس من غیرقابل توصیف بود و حس به ارتعا

کردم که حقیقتاً باال و در خلسه هستم. وجودهای نورانی خودشان را معرفی می

کردند و توضیح دادند که آنها راهنماهای من هستند، کسانی که در زندگی راه را 

ه از کلمات، از درون کنند. ما بدون استفاددهند و به من کمک میبه من نشان می

کردیم. های تپنده و شفاف با هم صحبت میاین درخشش زیبا و ترکیب رنگ

ن شکل مستقیماً به درون تریع بود و به خالصیارتباط ما به طرز باورنکردی سر

کردند و ها در یک هزارم ثانیه تراوش میانرژیشد. مقابل وارد میضمیر شخص 

بردیم. از ارتعاشات باالی عشق مشترک لذت میا فقط )بودیم( و تپیدند. ممی

 تجربه و احساسی کامالً غیرقابل وصف بود.

گفت: اکنون تو خواهی رفت زیرا بعد از مدتی یکی از وجودهای نورانی به من 

بایست آنچه که از قبل تصمیم گرفته شده است را تجربه کنی. آنها با هم می

د، گویی من را برای سفری که در شروع به متمرکز کردن انرژی روی من کردن

کردند. من احساس این بعد باالتر در شرف آغاز کردن آن بودم آماده می

ارتعاشاتی خفیف و مبهم با فرکانس پایین کردم. احساس کردم که به آهستگی 

کردم به صورت نیمه دراز کشیده در موقعیتی تا جایی که حس می پایین رفتم و

شدند. تا جایی که من با یک ات مرتباً قویتر میراحت قرار گرفتم. ارتعاش

تاریکی با فرکانس پایین احاطه شدم. اکنون دیگر دوستان من دوباره ناپدید شده 
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بودند. من کامالً آرام بودم و کنجکاو بودم که اکنون چه اتفاقی خواهد افتاد. 

من با  من را به درون تاریکی کشید. العادهگهان احساس کردم که قدرتی خارقنا

سرعتی که چندین برابر سرعت نور بود به درون تونلی در ابعاد باال کشیده شدم. 

 توانم توضیح بدهم که چقدر طور کشید.نمی

من موجوداتی را دیدم که با ارتعاشاتی باالتر که از دون آنها به بیرون تراوش 

ا بودند که تابید دربرگرفته شده بودند. آنها مانند خورشیدهایی زیبکرد و میمی

کردند. آوای این نور و انرژی مثبت خود را به سوی مرد جوان متشعشع می

العاده تشبیه کرد. توان آن را به یک موسیقی خارقشنیدم که میارتعاشات را می

دیدن آنها و این تجربه به طرز غیرقابل باوری زیبا بود. من تنها خود را رها 

 م. است برده شو رکردم و گذاشتم که به هر جا که قرا

اکنون یک احساس و آگاهی پرقدرت داشتم که مرگی وجود ندارد. مرگ تنها 

یک انتقال به ابعاد باالتر حیات است. من به سمت منبع درخشان نور منتقل شدم. 

ام. هرچه به منبع نور مانند این بود که از درون فضا به جهان هستی منتقل شده

یافتند. وقتی که روی ارتعاشات افزایش میشدم فرکانس و قدرت نزدیکتر می

های ساعت ها در جهت چرخش عقربهمرکز کردم، دیدم که انرژیتسرچشمه نور 

شدم، چه نزدیکتر میررفتند. همانند گرداب در خود پیچیده و به سمت نور می

یافتند و تمامی گرفته و ریتم میهای پرقدرت نور در پیش رویم شگلاشعه

انتها و کریستالی پر و احاطه شده کردند. هر چیزی با نوری بییآسمان را پر م

ام به نام )نور ابدی( که در ام نقاشی این بهشت را در کار هنریبود. من سعی کرده
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کلیسای استاال در جزیره اُروست واقع در ساحل غربی سوئد قرار دارد ترسیم 

 کنم. 

لب  ید که لبخندی بزرگ برتابتمام این نور از یک وجود نورانی درخشان می

گویی به من گشاده بود. سرعت من کم شد و داشت و آغوش او برای خیرمقدم

در فاصله چند متری او متوقف شدم. احساس آن مانند دیدار مجدد بهترین 

وقتی تشعشع او به من رسید احساس خلسه و شعفی از آزادی و  دوستم بود.

وصیف است. مانند این بود که به خانه عشق و خوشحالی پیدا کردم که غیرقابل ت

ستاده متعالی در طبیعت زیبای بهشتی ای ام. ما بر روی این سطحو وطنم بازگشته

ای در آن جریان داشت. ای بود که رودخانهتر در سمت چپ درهبودیم. در پایین

دیدم که آن را با ای دورتر در دره نوری بسیار قدرتمند و شفاف را میدر فاصله

توان تشریح کرد. محیط آنجا چنان زیبا بود که در فهم و درک انسانی کلمات نمی

گنجید. وجود نورانی من را با قدرت و نیرو پر کرد و من احساس کردم که نمی

نور همه چیز یک چیز است. تمام چیزها به هم متصل و پیوسته  در این جهانِ

 ح بود، ولی این طور نبود.اند که آیا او مسیها از من پرسیدهبودند. خیلی

 پاتی با هم صحبت کردیم. او پرسید:آمد گفت و ما از طریق تلهنور به من خوش

کنید کجاست؟ خودجوشی، سیل عشق بین شما کسانی که روی زمین زندگی می

کامالً  ز این هستید که در انرژیخوشحالی، خنده و شعف کجاست؟ شما غافل ا

محدود به دنیای  بیشتر توجه خود را به تاریکیِکنید. شما اشتباهی زندگی می

کنید. اید و در جدایی و ستیز با خود و یکدیگر زندگی میفیزیکی معطوف کرده
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 یکنید که در زمان کوتاهی که در زندگی خود روی زمین دارید فرصتآیا فکر می

 برای چنین چیزهایی هست؟

دادند ما چطور مایش داد که نشان میبرای اینکه بهتر بفهمم، او به من تصاویری ن

کردیم. بایست روی زمین زندگی کرده و با یکدیگر ارتباط برقرار میاز ابتدا می

     زن در کنار یکدیگر باید در اتحاد، فهم متقابل و تواپیغام این بود که ما 

ها و عشق نامشروط و ترین رنگزندگی کنیم. زندگی روی زمین باید با خالص

ننده بتپد. به من اجازه داده شد که زندگی روی زمین را از بعدی کمتحد 

غیرفیزیکی ببینم. واقعیتی که دیدم از لحاظ فرم و شکل کامالً عادی بود ولی 

کامالً غیرمادی بوده و تنها از یک انرژی شفاف ساخته شده بود. به من اجازه 

و مادر ما زمین، و های ماده فیزیکی داده شد ببینم که چطور تمام پیکر انرژی

اند. تمامی ما این های نور به هم متصل و آمیختهتمامی جهان توسط شعاع

ها را درخشش و تپش را هر جا که باشیم همراه خود داریم. وقتی که این انرژی

تجربه کردم، احساس آن مانند شناور بودن در باالترین خلسه و هیجان ممکن و 

تحاد بود. من این آگاهی را دریافت کردم گرمای مطبوع و شفابخش و احساس ا

بایست یاد بگیریم که خود و دیگران را دوست داشته باشیم، این عشق که ما می

را داده و دریافت کنیم، خود و دیگران را ببخشیم و بتوانیم یکدیگر را بفهمیم و 

 به توافق برسیم.

شده است. من  گویم حکمتی است که در سوی دیگر به من دادهنچه من میتمام آ

ام. هنوز هم بعد از بازگشت توانایی دیدن زندگی از دیدی غیرمادی را حفظ کرده
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باید این نکته را خاطرنشان کنم که من به هیچ وجه یک معلم و استاد معنوی 

نیستم. من تنها یک شخص عادی هستم که به سادگی آنچه که در سوی دیگر یاد 

گذارد. واقعاً امیدوارم که این بتواند زندگی میگرفته است را با دیگران به اشتراک 

 تر سازد، همان طور که زندگی من را پربارتر کرده است.شما را به نوعی غنی

زمین به صورت خطی حس و دقیقه مرده بودم. زمان روی  7من برای  

شود. در سوی دیگر زمان به این گونه نیست. فرد در سوی دیگر ی میگیراندازه

ما به تمام  ،کند. در شرایط خالص و الهیمختلف ارتعاش را تجربه میدرجات 

 آنچه که وجود دارد دسترسی داریم.
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 تجربه آرون

کردم در گیجی، مریضی و عدم توازن کامل ها مریضی، احساس میبعد از ساعت

ام احساس کردم، گویی به بدنم چاقو فرو قرار دارم. سپس درد شدیدی در سینه

رفته و استراحت کنم. در  رختخوابدوستم به من کمک کرد که به کردند. می

حالی که روی تخت دراز کشیده بودم به سوی پنجره نگاه کردم و آنگاه یک 

مجرا و آستانه چرخنده مانند گرداب را دیدم که در پیش روی من پدیدار شد. 

تباً تغییر شکل آن مر رسید ولی به یاد ندارم از کجا؟میاین به نظر برایم آشنا 

های دیگر یافت و رنگ آبی تیره و عمیق داشت. در اطراف و پشت آن رنگمی

شدند که آنها نیز در حرکت بودند. این آستانه و مجرا کریستال مانندی دیده می

توانستم ببینم. مرتب در حال بزرگ شدن بود تا جایی که تنها چیزی بود که می

ف خود نگاه کردم و تنها چیزی که ناگهان من درون آن بودم. من به اطرا

انتها بود. احساس آن مانند این بود که من در میان توانستم ببینم فضای بیمی

توانستم تا ابدیت را ببینم. کلمات جهان و در حال عبور از درون آن هستم. می

کردم وجود ندارد. مناسب برای توصیف عظمت این مکان و عمقی که مشاهده می

انتهایی آن، به نوعی اندازه بی توانید تصور کنید بزرگتر بود. با وجودآن از هرچه ب

کردم. آور و تسخیر کننده نبود و من احساس کوچکی نمین برایم ارعابآ

کردم تمامی این مکان مراقب من است و حضور در آن احساس احساس می

های مختلفی مانند آزادی به همراه داشت. در این فضای تاریک، رنگ

هایی در دوردست در تمامی دور و اطراف در پرواز بودند. بعضی از ابشه
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کردم ها نزدیکم بودند و بعضی گویی در پشت سرم قرار داشتند و حس میرنگ

هایی توانم توضیح بدهم. به یاد دارم که رنگبعضی دیگر درون من هستند. نمی

دیدم به نظرم ها را میرا دیدم که هرگز مانند آنها را ندیده بودم. وقتی این رنگ

رسیدند. احساس آن مانند این بود: آهان، البته که این کامالً منطقی و موجه می

 رنگ وجود دارد. چطور ممکن است آن را فراموش کرده باشم؟

همه چیز به نظر خیلی آشنا و در عین حال خیلی عجیب و غریب به نظر 

توانستم حس ها را ببینم. میشانها و کهکها، ستارهتوانستم سیارهرسید. میمی

ای دور در پشت سر من قرار دارد. من در حال سفر به کنم که زمین در فاصله

توانستم احساس کنم که چیزی من چه بیشتر در ژرفای جهان بودم. میاعماق هر

خواند. کشد. نیرویی که از جاذبه قویتر بود و من را میرا به سمت خود می

کمتر و  فضاییِ ها و اجرام دیگرِگ شدن بودند و سیارهها در حال کمرنرنگ

کردم که اکنون در حال نزدیک شدن به خوردند. احساس میبه چشم می یکمتر

ناگهان یک سکوت مطلق و یک توانستم آن را حس کنم. مرز جهان هستم. می

 رامش کامل حکمفرما شد. آ

اکنون من از یک حد و مرز عبور کرده بودم و دیگر در این دنیا نبودم. به جای 

مانند آن را  تا به حالتاریکی، همه چیز به رنگ سفید و کِرِمی پرقدرتی بود که 

اید. این تنها یک رنگ ساده نبود، بلکه در آن نوعی بافت و نقش خاص ندیده

هایی مانند الستیک آن را فتشد. نوعی ساختار کرمی و شیری که بادیده می

کرد ولی در عین حال به سبکی و رقیقی هوا بود. مانند این بود که در قطع می
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موم آب شده به رنگ سفید و کرم شناور بودم. آن را روی پوستتان احساس 

بینید. دیگر زمان و مکان وجود نداشتند. زمان کنید ولی همه جا آن را مینمی

رسید که قبل از این اصالً داشت و برایم به نظر احمقانه میبرایم معنی و مفهومی ن

که در حال حل شدن در  توانستم حس کنمام. میبه چیزی به نام زمان باور داشته

ها توانستم هرچه که در گذشته وجود داشته و تا میلیونم هستم. میمحیط اطراف

توضیح بدهم  توانم آن راسال در آینده وجود خواهد داشت را حس کنم. نمی

 ولی گویی تمام این دانش و آگاهی ناگهان به من داده شده بود.

ناگهان دریافتم که )زندگی( تا ابد ادامه خواهد یافت زیرا من اکنون در جایی 

بودم که همه چیز از آنجا آمده است. این مکان یا انرژی، چنان عظیم بود که 

یا نابود سازد. این غیرممکن تواند آن را خلق کرده دانستم هیچ چیزی نمیمی

کردم آنچه که در آن بودم باید )خدا( باشد. آن یک موجود نبود بود. احساس می

نهایت پرقدرت انتها و بیکند، بلکه یک نیروی بیکه بر بقیه جهان حکمفرمایی 

بود. او در حقیقت خودِ )وجود( بود. او در همه چیز جریان داشت و او تمامی 

سنگ گرفته تا یک قطره آب تا یک باکتری تا ستارگانی که  چیزها بود. از یک

توانستم آن را حس ! او همه چیز بود و من میبینیم و حتی )پوچی(در آسمان می

 کنم.

فتم سرعتم رتر میناگهان من شروع به سقوط کردم. در حالی که پایین و پایین

بیشتر سقوط  و هرچهیافت. اطرافم در حال تاریک شدن بود مرتب افزایش می

کردم که سقوطم را متوقف کنم ولی شد. سعی میتر میکردم اطرافم تاریکمی
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کنترلی روی آن نداشتم. متوجه شدم که ظاهراً دیگر بدنی ندارم. چطور بدون یک 

بدن در حال سقوط بودم؟ ناگهان حرکت من متوقف شد و من خود را در مکانی 

تر بود. این یک دیده بودم سیاه به حالتا ک یافتم. این از هر تاریکی که تاری

رسید. ولی غلیظ و سیاه بود و به نظر بسیار وسیع و تقریباً بدون انتها می یتاریک

داد که کوچکتر از مکانی بود که از آن آمده چیزی راجع به آن این احساس را می

 دانستم چه چیز. کردم که زیر چیزی هستم ولی نمیبودم. احساس می

خورد. سکوت حکمفرما بود و هیچ کس یا چیزی در اینجا به چشم نمی آنجا نیز

کردم با مکان قبلی متفاوت بود. آنجا خوشحالی و ولی آنچه اینجا احساس می

کننده بود. جای ناراحتی هم نبود، بلکه  کسل هیجانی وجود نداشت و محیطی

فتن وجود گر کردم در آنجا هیچ چیزی برای یادتفاوتی بود. حس میتنها بی

ندارد. این توصیف عجیبی است ولی این احساسی بود که داشتم. گویی من در 

کردم در آنجا هرگز چیزی مکانی بودم که تماماً هیچی و پوچی بود. احساس می

یاد نخواهم گرفت و هرگز با کسی یا چیزی ارتباط برقرار نخواهم کرد. آنگاه در 

دانم شد. نمینزدیک و نزدیکتر می ه مندوردست یک نور درخشان را دیدم که ب

یک شدن به من بود. یا من در حال صعود به سمت آن بودم یا آن در حال نزد

اکنون به من خیلی نزدیکتر شده بود. من یک گاو نر معمولی را  ولی به هر حال

دیدم ولی از آتش ساخته شده بود. اندازه او غیرقابل توصیف بود، بزرگتر از هر 

کشید او های آتشی که به آهستگی زبانه میدیده بودم. شعله به حالتا چیزی که 

دار را در خود دربرگرفته بودند. آن گاو به آهستگی ولی به شکلی مصمم و هدف
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دانم چرا ولی ناگهان احساس رفت. وقتی که او را دیدم، نمیدر تاریکی راه می

من نگاه کرد. او به  ته و بهسردی و رطوبت من را در خود فرا گرفت. گاو برگش

رسید. او با دیدن من سر خود را تکان داد، تقریباً در مأنینه میرام و با تونظر آ

توانستم حس کنم که او واقعاً حد تعظیم کردن، و به راه رفتن خود ادامه داد. می

تواند حرف بزند. او دوباره سرش را به هوشمند و به نظر دوستانه است ولی نمی

د و با حرکت سرش به من اشاره کرد که به دنبال او بروم. من سمت من چرخان

پشت سرش شروع به حرکت و تعقیب او کردم. او من را به سمت و مکانی 

 دانستم به کجا و چرا.کرد ولی نمیهدایت می

خواستم در آنجا باشم. شاید استفاده کردم و نمیهنوز هم احساس کسل بودن می

ام عجیب به نظر برسد ولی وصیف این قسمت تجربهاز کلمه )کسل بودن( برای ت

آور بود. ناگهان احساس کردم که آنجا حقیقتاً هیچ چیزی نبود و این تقریباً عذاب

بال چیزی من را از جای خود بلند کرد. شنیدم که صدایی واحد به من گفت: به دن

ه چیز به رفتم و همو مرتب باالتر و باالتر می او نرو. من شروع به صعود کردم

شد. من دوباره به آن مکان سفید بازگشتم، جایی که همه چیز تر میتدریج روشن

های منظم و سازمان شد و رنگبود. این بار چیزهای دیگری نیز آنجا دیده می

خورد. شاید آن را کمی بتوان به ای در تمامی این سفیدی به چشم میداده شده

شتر از آن بود. ابعاد بسیار بزرگتر و تشبیه کرد ولی بسیار بی 6کالیدوسکوپ

                                                           

ها به شکلی زیبا، بارها منعکس و ای که درون آن آینه است و در آن اشکال و رنگـ نوعی لوله شیشه6

 شوند.تکرار می
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تر بودند. هنوز هم سفید رنگ اصلی بود ولی هزاران رنگ الگوها بسیار پیچیده

خورد که مانند نقاطی در اشکال و الگوهای ریاضی به چشم می دیگر در همه جا

گشتند، بزرگ ها در پیش رویم پدیدار میترتیب داده شده بودند. اشکال و رنگ

ور و تپیدند و برخی نیز تنها در ددرخشیدند. بعضی دیگر میو میشدند می

 کردند.اطراف معلق بودند و حرکت می

صدا و هماهنگ به من گفتند: اکنون تو در وطن و منزلگاه ظاهراً هزاران صدا یک

کردند. ولی این طور نبود که صدا صحبت میخود هستی. آنها همه همزمان و هم

ستاده قیماً به روح من فرا فرن مستنوم. گویی آهایم بششمن این صدا را با گو

دانستم ا هستم. گرچه در عمق وجودم میدانم کجشد. من پاسخ دادم که نمیمی

خواستم به خودم اعتراف کنم که کجا هستم. آنها پاسخ دادند: این جایی ولی نمی

ای و جایی است که در نهایت در آن خواهی بود. و آنها است که تو از آن آمده

همان طور که آنها تپیدند. ها با صدای آنها میکردند. رنگمیاین را مرتب تکرار 

توانستم زمانبندی تمامی هستی را حس کرده و ببینم، گویی زدند میحرف می

کشان ستم همه چیز را ببینم، نه تنها کهتواندادند. میشان مین را به من نآنها آ

توانستم مهبانگ را ببینم. گرچه آن مانند یک خودمان، بلکه تمامی دنیا. می

این بود که مواد منبسط و کشیده انفجار نبود، بلکه تراوشی آهسته بود. مانند 

گرفت. ما در این حفره قرار ه آهستگی یک حفره در آن میان شکلشدند. و بمی

م. من شروع به فهم این مطلب کردم که این )انرژی ـ خدا( است که خود را یدار

تبدیل کرده است. او حکم و قانونی قرار داد، مانند  (به وجود )هستی و خلقت
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ا به وجود آورده باشد و آن را به جریان انداخت. همه چیز از اینکه یک بازی ر

یک نقطه کوچک شروع شده و از آنجا گسترش یافت. جهان هستی پدیده و 

حقیقت و نیرویی است که خود، خویشتن را خلق کرده و خویشتن را درک و 

 همه ما جزئی از آن هستیم. این )مکان ـ وجود ـ پدیده( که ما راکند. نظاره می

داند که حیات به کجا خواهد رفت و این همان خلق کرده و خود ماست، نمی

 برد.چیزی است که از آن لذت می

کنند که من هنوز به صداها به من گفتند که خود را رها کن. آنها گفتند که فکر می

ام. من گفتم که هنوز برای ملحق شدن به آنها بشر بودن خود دست آویخته

ا گفتند که این حرف من منطقی نیست زیرا من آنها هستم. آنها آمادگی ندارم. آنه

گفتند که زمان آن فرا رسیده که به خانه بازگردی. آنها به من اطمینان دادند که 

این موقتی خواهد بود زیرا انرژی همواره نیازمند این است که دوباره و دوباره 

. ناگهان خاطراتی از متولد گردد، و من روزی به چیز دیگری تغییر خواهم یافت

حشره در آن گر شدند. من خود را در قالب هزاران گذشته در ذهن من جلوه

دیگری را به یاد آوردم که توسط چیز دیگری خورده  واحد به یاد آوردم. زمان

ام. من به آنها پاسخ دادم که شدم. به یاد آوردم که من قبالً متولد شده و اینجا بوده

رم با زندگی به عنوان یک بشر خاتمه نیافته است و هنوز فهمم ولی هنوز کامی

خواهم یک بار دیگر کسانی که چیزهای زیادی برای یادگیری و دیدن دارم و می

دهم. در دنیا دوستشان دارم را ببینم و به آنها بگویم چقدر به آنها اهمیت می

توانم آنها را )وجود ـ انرژی( به من پاسخ داد که من هنوز هم از جهان معنوی می
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ببینم. آنها گفتند که به من نشان خواهند داد و از من خواستند که دستم را دراز 

توانستم کنم. با اینکه من بدنی نداشتم، به نوعی سعی کردم دستم را دراز کنم. نمی

. ناگهان احساس کردم که مببینم که دستی دراز شده است و تنها حس آن را داشت

م با من است. این انرژی گرم بود و در امجوشی و ادغسفیدی آنجا در حال ه

این هزاران صدا  گشت و من در حال یکی شدن با آن بودم.درون من جاری می

آنچه وجود دارد از این انرژی ساخته شده است که دائماً  به من گفت که هر

و همه افراد به هم در جریان است. به همین خاطر همه چیزها درون همه چیزها 

آنها گفتند که این انرژی سفید و درخشان حتی در هوا یا ل و مرتبط هستند. متص

جاهایی که ما در ها هم وجود دارد. حتی فضا یا فضای خالی بین چیزها و اتم

ی است. آنها به من گفتند که چون من بینیم مملو از این انرژآن هیچ چیزی نمی

وانم در هر جا و درون هر تام، میاکنون به انرژی سرچشمه و مبدأ بازگشته

چیزی که بخواهم جریان داشته باشم. من به مالقات عزیزانم در دنیا رفتم ولی در 

 توانستم آنها را حس کنم.توانستم آنها را ببینم، بلکه تنها میواقع نمی

هایی را نشان داد که هرگز تصور آنها ها و مکانسپس نیروی حیات به من جهان

جاهایی که از زمین بسیار دور بودند ولی در آنها حیات وجود  کردم.را هم نمی

داشت و جاهای دیگری که کامالً خالی بودند. من به طور واضح به یاد دارم که 

سیاره دیگری را دیدم که در آن دشت وسیع سرسبزی بود که در اطراف آن 

رتفاع رسید زیرا اخورد. آنجا شبیه به زمین به نظر نمیدرختانی به چشم می

درختان حیوانی عضالنی و ها تقریباً اندازه درختان بود. از میان چمن
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گوتان و گاو نر ای به سرعت در حال دویدن بود که چیزی بین اورانهالجثعظیم

های متعدد بیشتری نشان داده شد. بعضی از رسید. به من مکانتنومند به نظر می

ی برای دیدن نداشتند. من متوجه آنها قابل توجه بودند و بعضی دیگر چیز خاص

انتها شدم که چقدر جهان عظیم است و زمین تنها یک ذره کوچک از جهانی بی

باشد. سپس در یک چشم به هم زدن من دوباره در انرژی سفید بودم. من به می

خواهم که انرژی گفتم که تنها دیدن کسانی که دوستشان دارم کافی نیست، من می

خواهم کسانی که نند و به همین خاطر باید به بدنم بازگردم. نمیآنها هم من را ببی

خواهم حداقل بتوانم با آنها برایم اهمیت دارند احساس تنهایی کنند و می

خداحافظی کنم. آنها گفتند که نگران نباشم، همه من را به خاطر خواهند داشت 

خاطر آنها خواهم  ام. آنها گفتند که من درزیرا من روی زندگی آنها اثر گذاشته

زیست و گرچه آنها برای مدتی از مرگ من محزون خواهند بود، باالخره آن را 

پشت سر گذاشته و به زندگی عادی بازخواهند گشت. در نهایت نیز کسانی که 

دوستشان دارم مانند من به خانه و منزلگاه بازخواهند گشت، پس نباید نگران 

 مالقات آنها باشم.

کردم س کنم که در حال محزون شدن بودم. با اینکه احساس میتوانستم احسامی

که در خانه و منزل هستم و کامالً در راحتی قرار داشته و به این موجودات و به 

کردم، هنوز هم این احساس در من بود که برای این مکان اطمینان کامل حس می

ین احساس توانستم از شر ابازگشت به این مکان هنوز آماده نیستم و نمی

توانستند احساس من را حس کنند و باز هم تأکید کردند که خالص شوم. آنها می
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هویت خود را به عنوان یک شخص و انسان رها کن زیرا من تنها یک فرم و 

قالب بودم که این انرژی به خود گرفته بود و اکنون وقت آن است که دوباره 

یدم که این اصوات گفتند: نگاه توسط این انرژی جذب شوم و به آن بازگردم. شن

ام کن، ما به تو نشان خواهیم داد. ناگهان احساس کردم که به درون بدن بشری

کنم. من در نقطه میانی مغزم، و ام ولی آن را از درون مغزم نظاره میبازگشته

ضلعی به چشم ها ساختار ششبینهایت کوچک بودم و اطراف من میلیون

هایی بزرگ به عسل بودند. من توسط شکاف ورد که به شکل شانهخمی

کرد مغزم را ببینم. تنها سه کار توانستمهای مختلف تقسیم شده بودم. میقسمت

رنگ آنجا بود، قرمز، زرد و سفید. هر ساختار منفرد، که من فرض کردم سلول یا 

زد، بسته به درخشید و چشمک میهای مختلف میهایی است، بین رنگسلول

 شد.از آن استفاده می کیاینکه ِ

رسید که مغز من یک چیز منفرد نیست، انرژی من را با مغزم آشنا کرد. به نظر می

بلکه به چندین قسمت مختلف تقسیم شده است. آنها به من نشان دادند که 

شود. من دیدم که چطور من هیچ چیزی نیستم شخصیت من در کجا نگهداری می

ام که باعث شده به خود به عنوان گرفته که یاد ها و چیزهاییبه جز مشتی خاطره

شدم، به من یک بشر نگاه کنم. در حالی که به قسمت دیگری از مغزم منتقل می

های الکتریکی از مغزم به سوی قلبم فرستاده لسادیدم که پگفته شد که )بنگر(. 

سه رسید، مانند یک دستگاه. به خصوص در مقایشدند. بسیار ساده به نظر میمی

انتهایی که قبل از این دیده بودم. انرژی برایم توضیح داد که بدن من با جهان بی
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تنها یک ماشین و دستگاه است. شخصیت من تنها یک تصور است و توسط 

ام شکل داده شده است. آنها گفتند که تنها علتی گرفته ام و یادچیزهایی که دیده

چیزها را دیده و به عنوان یک  که من به شکل یک بشر وجود دارم این است که

انسان زندگی را تجربه کنم. آنها گفتند: تمام چیزهایی که من دیده و تجربه 

کنم به جهان باز فرستاده خواهند شد. آنها گفتند که جهان هستی همواره در می

حال یادگیری است، با مشاهده خود از دیدگاه تمامی ما. آنها همچنین به من 

ها و حیوانات نیست و آنها مساوی و برابر خلق ن انسانگفتند که فرقی بی

خواهد که تجربیات مختلف هرچه بیشتری را به وجود اند. جهان هستی میشده

ها و اشکال زندگی و آورد، و به همین خاطر است که این همه تنوع در قلب

ای زندگی و برنامۀ از پیش تعیین شدهحیات وجود دارد. آنها گفتند که: دوره 

ام و این تنها چیزی است وجود ندارد و من باید این را بفهمم که من زندگی کرده

که نیاز بوده انجام دهم. آنها توضیح دادند که اهمیتی ندارد که کی و چگونه 

ترین زندگی را داشته بمیری و گفتند که زندگی یک رقابت برای اینکه طوالنی

نگران این باشم که زیاد زندگی  باشی نیست. اگر قرار شد که بمیرم، نباید

ام. من در حقیقت هرگز نخواهم مرد، بلکه تنها تغییر خواهم کرد و این تنها نکرده

 میرد. بدن من است که می

توانستم ارتعاش سنگینی را گفتند میهمان طور که آنها این چیزها را به من می

شد. منتشر می ه و در تمامی بدنمددر انگشتان پاهایم حس کنم که حرکت کر

مانند این بود که بدنم از هزاران دانه ماسه تشکیل شده بود که هر کدام با فرکانس 
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توانستم حس کنم که در حال کنده و جدا شدن از خود در ارتعاش بودند. می

گرفت. من اکنون دو چیز بودم، یک بدن بدنم هستم و این به آهستگی صورت می

هایم در حال شل و راحت کردم تمام ماهیچهو یک )وجود(. در بدنم احساس می

ام کامالً هایم به عقب افتادند. احساس کردم که آروارهشدن هستند و سر و شانه

قرچ شنیدم. ناگهان دیگر هیچ وزنی باز شد و زبانم شل شده و یک صدای قرچ

نداشتم زیرا خود را از بدنم آزاد نموده و آن را پشت سر رها کرده بودم. دیگر 

زاد کرده و به آنها دیگر من در آن نبودم. من خود را آدنم متعلق به من نبود زیرا ب

ملحق شده بودم، همان طور که از من خواسته بودند. باالخره من آنچه را که در 

حال رخ دادن بود پذیرفتم. آن ساختارهای شش ضلعی که مانند شانه عسل 

. من با آنها بودم، در جایی که همه بودند ناپدید شده بودند و دیگر در مغزم نبودم

 چیز از آنجا آغاز شده بود. 

هایی را تعریف این هزاران صدا شروع به حرف زدن با من کرد، به من داستان

خواند و به من درباره گذشته و آینده خودم کرد، شعر و آواز و سرود میمی

د، احساس گفت. اکنون به جای آنکه همه چیز آهسته و آرام به نظر برسمی

افتاد. تقریباً سریعتر از آنی که بتوان درک کرد. کردم همه چیز سریع اتفاق میمی

خواهم اینجا ناگهان من دوباره احساس حزن کردم. دوباره به آنها گفتم که نمی

بگیرم. آنها  خواهم به عنوان یک شخص و انسان چیزهای بیشتری یادباشم. می

شنیده بودند را به  تا به حالترین حرفی که هپرسیدند: چرا؟، گویی من احمقان

آنگاه گفتند که چند نفر آنجا هستند که من آنها  ا گفته بودم. من جواب ندادم.آنه
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شناسم. من به باال نگاه کردم. باال و بر فراز من زنی ایستاده بود که به را می

به هایی که تازگی درگذشته بود. او به پایین و به سمت من نگاه کرد و تمام چیز

، بدون حرکت دادن لبهایش. او گفت که ما همگی من گفته شده بود را تکرار کرد

انرژی هستیم و همه چیزها به هم متصل هستند و نباید ترسی داشته باشم. او 

خواهد اینجا باشد ولی همه ما باید در نهایت برویم. او گفت که هیچ کس نمی

ید نگران باشم. من از او پرسیدم: ولی گفت که از من مراقبت خواهد کرد و نبا

توانم تو را ببینم؟ چرا هنوز مانند اگر تو اکنون انرژی هستی، پس چطور من می

ای و جایی بر روی یک رسی؟ چرا تبدیل به موجودی نشدهیک انسان به نظر می

ای نیستی؟ او به سؤال من مستقیماً پاسخ نداد. به جای آن او توضیح داد که سیاره

ان بسیار عظیم و پهناور است و انرژی بسیاری در همه جا هست، حتی بیشتر جه

ها از آنی که بتوان آن را در تمام جهان جا داد. او گفت که ممکن است میلیون

سال طول بکشد تا برای تو دوباره زمان آن فرا رسد که به صورت یک )موجود( 

توانی ی هستی نمیظاهر شوی ولی اهمیتی ندارد زیرا وقتی در حالت انرژ

 گذشت زمان را حس کنی. 

م که به شما ملحق شوم. او رمن یک بار دیگر توضیح دادم که آمادگی آن را ندا

داد که تقریباً این بود: پس بهتر است برای آ )کاری انجام دهی(. ناگهان  یجواب

من از جای خودم در رختخواب پریدم در حالی که گلویم پر از استفراغ شده 

ام بود که آن را با سرفه باال آوردم. نور خورشید از بود. مقدار کمی هم در سینه

کردم که واقعاً مریض هستم. تابید و احساس میمیان پنجره به داخل اتاق می
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چرخید. بالفاصله متوجه شدم که تپید و اتاق دور سرم میام به شدت میسینه

است. با خودم گفتم: من هرچه که در حال تجربه کردن آن بودم دیگر تمام شده 

کردم و در شوک و نگرانی و ترس بودم و حسی میاحساس بی ام!نمرده

ه بود را هضم و پردازش کنم. چیزهای زیادی بود که آنچه اتفاق افتادتوانستم نمی

در  به حال فهمیدم و این مهمترین چیزی بود که تاباید آنها را درک کرده و می

 زندگی من اتفاق افتاده است.
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 تجربه مایکل

من دچار یک سکته مغزی شدم. تجربه من با یک نوع بیهوشی  2464در سال 

مطلق شروع شد. من چنان کامل و تمام در نور احاطه شده بودم که حتی 

دانستم وجود دارم. همه چیز در اطراف من سفید بود. سپس نوعی سقوط یا نمی

ذکر و پایین رفتن ضمنی از این جذب شدن کامل را حس کردم. من به جنبه م

مؤنث انرژی الوهیت آگاه شدم. من خود آنجا نبودم ولی در محیط و فضایی 

رسیدند. من احساس عشقی وجود داشتم که این دو انرژی در آنجا به یکدیگر می

ه ور بود و احساس خلسه و شعفی آسمانی را بوار شعلهدیوانهکردم که با شدتی 

صویر درخشندگی غیرقابل لی توصیف آن تداد. مقایسه عجیبی است ومن می

هم شامل من بود  ،کند. عشقانفجار یک بمب اتمی را تداعی می لتصور لحظه او

های مذکر و و هم بین این دو وجود جریان داشت. این دو وجود تجسم قطب

ترین شکل ممکن تجسم مؤنث انرژی الهی بودند. سعی کنید که این را در خالص

کر نوعی تسلیم و دلبستگی و سرسپردگی کنید. عشق وجود مؤنث به وجود مذ

کامل بود. نه به معنای ارتباط یک شخصیت با شخصیت دیگر، بلکه نوعی انرژی 

 خالصِ شکل یافته.

گرفت وجود مؤنث با مشاهده شدن توسط وجود مذکر، زیبایی مطلق به خود می

و دادن این زیبایی به وجود مذکر عملی از روی عشق و شعف خالص بود. 

زیبایی مطلق وجود مؤنث را تحقق  ،وجود مذکر به وجود مؤنث ن، عشقِهمزما

بخشید و به نوعی تسلیم مطلق وجود مذکر به وجود مؤنث بود. این مانند می
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 آل و مطلق خود و به شکل انرژی بازی و ارتباط جنسی در نوع ایدهعشق

شدند. این خالص بود. هردو قطب مؤنث و مذکر به طور همزمان حس می

 ترین چیزی بود که تا به حال حس کرده بودم.العادهخارق

کرد و با خود بازآوا عشق بینهایت بود و به خود بازگشته و خود را تشدید می

شد. واقعاً عشق مطلق بود. الوهیت مذکر از دیدگاه عشق، فرم زیبای الوهیت می

جهت جریان کرد. با فرق اینکه در تجربه من این در هردو مؤنث را مشاهده می

نمود. این درک و داشت و الوهیت مؤنث عشق الوهیت مذکر را دریافت می

مشاهده مانند اتحاد و یکی شدن احساسات، دیدگاه و آگاهی باالتر بود. مقیاس 

بود. شروع آن با شدتی بسیار عمیق بود، گرچه  6آن مانند یک فراکتال

همیشه احساس نوعی فرم  توانستید بگویید که این باالترین درجه است ولینمی

هایی به مراتب بزرگتر و کوچکتر در باال و پایین فراکتال وجود داشت. مقیاس

 یافتند.بودند که تا بینهایت ادامه می

های مذکر و مؤنث الوهیت نوعی بین جنبه ،به طور ضمنی در این تحقق عشق

بود. آگاهی ذاتی وجود داشت یا دانشی که در بازآوایی و طنین این عشق 

ان الوهیت یا ادغام آنها بود که جه های مذکر و مؤنثتنیدگی و کشش بین جنبه

ظاهر را خلق کرده بود. تمامی جهان یک ابراز عشق برای جنبه مؤنث الوهیت 

هویدا، این  بود که به انرژی مذکر الوهیت بازگردد. در پشت تمام جهانِ

وجود داشت. زمان این ترین کشش و جذابیت برای بازگشتن به یکدیگر عمیق

                                                           

 کنند.ـ اشکال خاص هندسی که خود را از مقیاس بینهایت کوچک تا بینهایت بزرگ تکرار می6
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است. وجود داشتن محدود این است. این چیزی است که هر موجود دارای 

کند. )جدایی( این کشش و تنیدگی را به وجود آورده ادراک به نوعی مجسم می

بود. ولی در عین حال، یک واقعیت همزمان از یکی بودن و اتحاد همیشگی بین 

حال رخ دادن بود و برای ابدیت وجود آنها وجود داشت. این اتحاد همواره در 

ابدیت بود. پس به نوعی این برداشت که آنها  یداشت. تحقق این عشق به نوع

بعد از غرق و مجذوب یکدیگر گشتن به یکدیگر بازگشته و متحد شده بودند از 

 ازلیت در حال تحقق بوده است.

شدم، ه و دور میهمان طور که من به تدریج از این سطح و بعد باالتر پایین رفت

... . و این کامالً ام،: من همیشه تو را دوست داشتهبه کرات شنیدم که بدنم گفت

غیرارادی بود. هنوز هم حس خلسه و شعف در من بود. من هنوز به بشریت 

خودم و اینکه یک شخص هستم احساس و آگاهی نداشتم. به یاد دارم که به 

و در آن گم شده بودم. نور این آمد خیره شده نوری که از سقف اتاق می

درخشندگی درونی ابدی را در خود داشت. به تدریج به احساس و ضمیری که 

یک شخص و بشر شباهت کمی داشت بازگشتم. این تجربه به احساس 

 ترین چیزی بود که تا به حال برای من اتفاق افتاده است.ژرف
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 2 تجربه لئونارد

آپاندیس من عود کرد. من شروع به تب و ساله بودم  7وقتی  6911در سال 

کردند یک استفراغ کردم و من را از مدرسه به خانه فرستادند. ابتدا همه فکر می

کردم و مادرم مراقب آنفوالنزا یا سرماخوردگی است. من در منزل استراحت می

بلکه  ،من بود. ولی بعد از گذشت چند روز نه تنها حال من هیچ بهبودی نیافت

وخامت شدیدی گذاشت و من را به بیمارستان بردند. در بیمارستان من را رو به 

کنند، ماده میدم من را برای بردن به اتاق عمل آمعاینه کردند ولی وقتی دی

ترسیدم و شروع به گریستن کردم. من به اتاق عمل برده شدم و من را با استفاده 

من قبل از اینکه به بیمارستان ش کردند. بعداً فهمیدم که آپاندیس واز گاز اتر بیه

 برسیم ترکیده بود.

شد ناگهان متوجه ریشه هستی خود در حالی که به من داروی بیهوشی داده می

 کردم که: من فکرشدم. گویی با خود آن سخن مشهور دکارت را تکرار می

دانستم که هنوز اکنون باید بروم. به نوعی می کنم، پس هستم. و با خود گفتم:می

ده هستم ولی در مکانی بسیار تاریک بودم. تمام آن اتفاقاتی که باعث شده بود زن

توانستم یم نداشتند. نمیاز این مکان تاریک سر در بیاورم دیگر هیچ اهمیتی برا

بدنم را حس کنم زیرا از آن جدا شده بودم. باالخره من درباره محیط اطرافم 

ت. دیدم که نوعی بند بسیار کنجکاو شدم و دید من به تدریج به من بازگش

طوالنی از پیکر سفید و مبهمی که داشتم به پایین آویزان است و به بدنم روی 

توانستم از جای خود باالتر باشد. به خاطر آن نمیتخت بیمارستان متصل می
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تر بودند و بروم. سپس متوجه ارواح افراد دیگری شدم که از من بسیار مسن

کنند. آنها مانند من به بدنشان ه سمت باال حرکت میخیلی خوشحال بودند که ب

اند. من یک گروه ارواح دانستم که آنها به تازگی مردهمتصل نبودند و به نوعی می

کردند. را دیدم که بعد از یک تصادف به صورت دسته جمعی به باال حرکت می

. ولی من اندخوشحال بودند که از قید بدن آزاد شدهگرفتند زیرا آنها اوج می

سنی بود که نگران من بود زیرا روند. یکی از آنها مرد مدانستم آنها به کجا مینمی

توانم صعود کنم. او نزد من آمد تا به من کمک کند ولی حتی با دید که نمیمی

کمک او نتوانستم به باال حرکت کنم. من تنها بودم ولی در ابتدا ترسی نداشتم 

 کردم. د حس نمیزیرا هیچ چیزی که منفی باش

زدند. ابتدا فقط چند تا ای دور چشمانی را دیدم که چشمک میسپس در فاصله

بودند ولی به تدریج من با تعداد زیادی از آنها محاصره شدم. آنها شرور و از من 

توانم از جایم دانستم چرا. وقتی احساس کردند که نمیمتنفر بودند ولی نمی

د و ترس من توانستند فکر من را بخواننآنها می حرکت کنم به من حمله کردند.

کرد. چیزی طول نکشید که آنها با سرعت زیادی به سمت من آنها را جسورتر می

کردند یورش آوردند. این یک شکنجه مطلق بود و آنها طوری من را مسخره می

 مشتاق درد کشیدن و ناراحتی که گویی من برایشان یک جوک هستم. آنها تنها

دند. باالخره به نوعی توانستم صدای خودم را پیدا کنم و با اضطراب و من بو

. من تنها کلماتی گیرشان را بکنم جلویکشیدم: خدایا، خواهش میتشویش فریاد 

کردم. مفهوم کامل خدا در آن گرفته بودم تکرار می در دنیا یاد را که در زندگی
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مرد آمد و آن ارواح نگرفته بود. سپس صدای یک سن هنوز در ذهن من شکل

رسید و به پرتنفر بالفاصله از آنجا فرار کردند. آن صدا به نظر خیلی مهربان می

کنم. او به است و من تنهایی آنجا چه کار می من گفت که صدای من را شنیده

کم از او خیلی خوشم آمد زیرا به نظر صحبت کردن با من ادامه داد و من کم

اقب من است. من بندی که از من آویزان بود را به او رسید که او دلسوز و مرمی

ی نشان دادم و او شرایط من را درک کرد. او به سمت پایین و اتاق عمل نگاه

بدن من خیلی بیمار است. همان طور که با هم  دانستحالی که می انداخت، در

ا تر شد تتر ببینم و او درخشندهزدیم به تدریج توانستم او را واضححرف می

مشاهده کنم. او پیش من ماند تا من را از آن ارواح شرور حفظ  بهتربتوانم او را 

که تا وقتی که نزد او هستم در امنیت خواهم بود. فکر کنم او  فهمیدمکند و من 

یک فرشته بود. او خیلی فروتن بود و لباس سفید گشادی پوشیده بود. من 

ر بلند یا هردو را به همراه متوجه شدم که او چیزی مثل یک شمشیر یا شیپو

دارد. وقتی از او درباره آن پرسیدم گفت که در آینده از او تقاضا خواهد شد که 

را داشت که اتفاقاتی را در  از آنها استفاده کند ولی اکنون نه. او این توانایی

زندگی من ببیند و وقتی که به یک لحظه شاد رسیدیم او خوشحال شد.  گذشتۀ

دسال بودم و به همراه تعدادی کودک دیگر در کلیسا سرود من یک کودک خر

خواندیم: مسیح من را دوست دارد. من تمام سرود را بلد نبودم و یک کودک می

حاضران  ه،سرود به من کمک کند و با دیدن آن صحن ندیگر سعی کرد در خواند

 در کلیسا شروع به خندیدن کردند. 
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در ارتباط بود. گاهی او ساکت  تی باالتررسید که این فرشته با قدربه نظر می

کرد تا با آن قدرت باالتر حرف بزند یا به آن گوش کند. شد و مکث میمی

رفت. تصمیمی گرفته شد. او برای رفتن به جایی دیگر خوانده شده بود و باید می

رفت و او من را در یک عمل جراحی من در آن پایین زیاد خوب پیش نمی

داد. او گفت که این حباب من را به باال و جایی که ارواح  حباب محافظ قرار

دیگر رفتند هدایت خواهد کرد و من درون این حباب آسیبی نخواهم دید. من او 

کرد. ولی او هرگز اسمش را به من ت داشتم زیرا او از من مراقبت میرا دوس

اال نگفت. دوباره من در تاریکی تنها بودم ولی حس کردم که به آهستگی ب

تاره را دیدم. ها سکردم و میلیوناز داخل حباب بیرون را تماشا می روم. منمی

کردم. ها را مشاهده میه زمین بودم و درخشندگی کهکشانمن اکنون باالی کر

ار، مانند یک گرداب یا تونل چرخنده در باالی سرم سپس یک ساختار دوّ

محیط خارجی آن  رسید و درپدیدار شد. در ابتدا این ساختار به نظر عظیم می

کشید. دیدم که آنها را از جهان به سمت مرکز دوار خود میهایی را میستاره

ها در حقیقت ارواح دیگری مانند من وقتی به آن نزدیکتر شدم دیدم که آن ستاره

زده شدند به نظر هیجانهستند. بعضی از آنها همان طور که به طرف آن جذب می

ند و این باعث شد من هم خوشحال بشوم. وقتی که ما وارد رسیدو خوشحال می

هایی از العاده سرعت گرفت. فالشمرکز تونل شدیم حرکت ما به سمت باال فوق

شد. سپس حرکت من متوقف شد زیبا بودند دیده مینورهای رنگارنگ که بسیار 

ورد کرد. زیرا حبابی که در آن بودم به نوعی به مرز لطیف ابر مانند در باال برخ
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ان دو دست از هکرد. ناگاین مرز از حرکت بیشتر من به سمت باال جلوگیری می

های من را گرفته و من را به باال کشیدند. وقتی باالتر این ابر عبور کرده و شانه

ای خوشحال و خندان داشت ولی رفتم در پیش رویم مردی ایستاده بود که چهره

مانند به تن داشت. من او را یک شلوار و کاپشن چرمی ناختم. او شمن او را نمی

شناختیم ولی او من هم دوست داشتم زیرا او با من مهربان بود. ما یکدیگر را نمی

گویی به ما اند که افراد زیادی برای خیرمقدمرا کمی جلوتر برد و به جایی رس

زیرا آنها  جمع شده و منتظر بودند. من گیج شده بودم ولی اصالً ترسی نداشتم

کنند. سپس آنها  همه مهربان بودند و منتظر فرصت بودند تا خود را به من معرفی

من که هستم؟ من گفتم: من لئونارد هستم. وقتی نامم را گفتم  از من پرسیدند:

رسید که هیچ یک نظر میکردم. به خیلی احساس کوچک بودن و دستپاچگی می

 پچ کردند. سپس یکی از آنهاودشان پچشناخت و کمی بین خنها من را نمیاز آ

و وقتی این را گفتم خیلی  .پدرم الیل است پرسید پدر من کیست؟ من گفتم: اسم

شناختند. من یک رسید پدرم را میتعجب و مکث کردند زیرا به نظر میاز آنها 

 نتوانستم تمام مکالمات بیتر بودند و نمیبچه بودم و آنها از من خیلی مسنپسر

مده و خود را آفرستادند را بفهمم. سپس دو زن جلو و آنچه به سمت من میآنها 

پدر و مادر  ،دانستم که پدر خودمهای پدرم معرفی کردند. میبه عنوان مادربزرگ

د که او پدربزرگ و مادربزرگ هم مدتی طول کشید که برایم جا بیافتداشت ولی 

 تر از آن بودمنزده بود. من بچهداشته است زیرا او هیچ وقت راجع به آنها حرف 
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اند پدر و مادربزرگم که در دنیا زنده بودند نیز زمانی مثل من جوان بوده که بفهمم

 و خود پدر و مادر داشتند.

    وقتی که این مفهوم برایم جا افتاد مانند یک جشن بزرگ بود. من به افراد 

اندند و من را به های پدرم همراه من مزیاد دیگری معرفی شدم. مادربزرگ

های پدرم نیز معرفی کردند. همه آنها با من خیلی مهربان بودند و عشق پدربزرگ

توان با کلمات به سادگی شرح داد. این عشق و عطوفتی که بین ما بود را نمی

شدید و خودجوش بود. یک نکته جانبی که باید بگویم این است که اهمیت 

کسانی مرتبط هستیم چیزی است که از آن ارتباطات خانوادگی و اینکه به چه 

های پدرم که های پدر و مادربزرگمن نفوذ کرده است. اکنون عکس نروز درو

در بهشت مالقات کردم در اتاق من به دیوار آویزان هستند. این  6911در سال 

ها بعد با دیدن این گرفته شده بودند و من سال 6944ها در حدود سال عکس

 ه آنها را شناختم زیرا در بهشت آنها را مالقات کرده بودم.ها بالفاصلعکس

 ، مدتی را صرف خوش و بش با پدر و مادرِبعد از آشنا شدن با افراد آنجا

مادربزرگم که خود هنوز در دنیا زنده است کردم. آنها هردو گفتند که شخص 

آمد بگوید. چیزی نگذشت که یک زن آید تا به من خوشخاصی به آنجا می

سیار خوش برخورد به ما ملحق شد. او لباس گشاد و بلندی به تن داشت که ب

بافت موج گونه و شل آن شباهت به پارچه یک گونی داشت. موهای جوگندمی 

رسید. به غیر از این زن، ظاهر و بلندی داشت و نامنظم به نظر میاو پستی 

هایی دوره و زمانداشتند همه مربوط به تن اقوام من در آنجا به هایی که لباس
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کردند. این زن به من گفت که مرا به جایی بود که آنها در آن در دنیا زندگی می

تواند چیزی بسیار مهم را به من نشان بدهد. از اینجا به خواهد برد که در آنجا می

بعد فکر کنم بهتر است او را مادر بنامم زیرا این دقیقاً احساسی بود که نسبت به 

دانست. او در خود چنان یی او درباره من بیشتر از خود من میاو داشتم. گو

اقوامم در  مجذوب او گشتم. بقیه لعشقی داشت که من بالفاصله در دیدار او

آنجا نیز در خود همین عشق را داشتند ولی عشق او قویتر بود. وقتی من به 

ما  همراه او شروع به حرکت کردیم او شروع به درخشش کرد. در مدت کوتاهی

ای هستم وضیح داد که من متعلق به خانوادهبه جایی وارد شدیم و مادر به من ت

رکت داد و یک که چندین نسل در پشت سر دارد. مادر به سادگی دستش را ح

گرفت. این تونل به نظر خیلی رنگ در جلوی ما شکلتونل گرد و خاکستری

توانستیم به راحتی وارد آن بشویم. او به من خواستیم میرسید و اگر میعمیق می

زیادی را از اجداد خود های توانم نسلگفت که با وارد شدن به این مجرا من می

هایی . آنها با گامتوانستم افراد زیادی را ببینم که بیشتر آنها زوج بودندببینم. می

 که نماینده سلسله و ترتیب هر نسل قبل از من بود وارد تونل شده بودند.

اولین کسی که به چشم آمد زنی بود که در حال جارو کردن درگاه منزل خود 

رسید که دانستم که او هیچ وقت ازدواج نکرده است. به نظر میبود. به نوعی می

توانیم آنها را ببینیم و ما را نیز ما می دانستند کهبعضی از اجداد من می

شناختند. به یاد دارم که زوجی را دیدم که روی صندلی نشسته بودند. آنها جد می

ای بهشتی را از نسل و خانواده نامهجد جد من و اهل دانمارک بودند. من تاریخ
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گشت. سپس های گذشته بازمیکردم که خیلی به عقب و زمانخود مشاهده می

زد نوری پرقدرت ر به مرکز تونل اشاره کرد و همان طور که با من حرف میماد

شد. ناگهان نور در پیش روی ما بود. مادر گذاشت در سوی دیگر تونل دیده می

که من به تنهایی در جلوی نور بایستم و نور در جزء جزء وجودم نفوذ کرد. من 

ام. نسیم گرم مل شدهکردم که ذره ذره ولی همزمان یکپارچه و کااحساس می

کرد. اکنون من به همراه ای که گویی خود حیات بود در من رخنه میالعادهخارق

العاده خوشحال بودم. من در فرم یک نوزاد بودم و همین درخشیدم و فوقنور می

 خندیدیم.طور که مادر من را در آغوش گرفته بود ما با هم می

ار شد که مانند فیلمی از زندگی من بر ناگهان یک تصویر در پیش روی ما پدید

کردم، دیدم، بلکه آنها را حس میروی زمین بود. نه تنها من آن لحظات را می

ام که در دنیا بود قرار گویی که آنجا بودم. من خیلی مورد مهر و محبت خانواده

کردند و من از نعمت داشتن یک خانواده بزرگ که از داشتم و آنها با من بازی می

توانستیم هر نقطه بردند برخوردار بودم. او و من میقت گذراندن با هم لذت میو

تولد  ره شاهدخواستیم در طول زندگی من انتخاب کنیم. من دوبازمانی را که می

ای در مورد تولد من گفته نشد ولی به یاد دارم که چیزی خودم بودم. هیچ نکته

آن را بعداً توضیح خواهم داد.  درباره آن وجود داشت که در ذهن من ماند و

دیدم که من را به این دنیا کشیدند و طوری که دکتر من را گرفته بود و حرکت 

داد را دوست نداشتم. یک صحنه مورد عالقه من وقتی بود که همه افراد می

خانواده دور هم بودیم و من در بغل مادرم بودم و احساس امنیت و راحتی 
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کرد. من انگشتانم را به طرف بزرگم با من بازی میکردم در حالی که پدرمی

آورد، طوری که انگار برای من شکلک درمیصورت پدربزرگم بردم و او 

خواهد انگشتانم را ببلعد. او با حالت شوخی و بازی این کار را کرد و به یاد می

کردم و انگشتانم را عقب کشیدم، در آغوش دارم که احساس شادی زیادی می

 ین بود.شخندیدند و تجربه دوباره آن خیلی دلندرم. تمام خانواده میامن ما

هایی از زندگی کوتاه من بودیم، مادر و من در حالی که شاهد دیدن قسمت

ای رسیدیم که مهم بود و مادر یکدیگر را در آغوش گرفته بودیم. سپس به صحنه

تیو از دست داده و به آن اشاره کرد. من آرامشم را در برابر برادر بزرگترم اس

عصبانی شده بودم. به یاد دارم که عصبانیت زیادی که از درون از او داشتم باعث 

بازی بر سر او بپرم و با یک راکت بیسبال اسباب شده بود که به راحتی به او

کردم برای او بیشتر از آنی که من آن وقت فکر می د ووببیدم. این راکت چوبی وک

ن گفت که عصبانی شدن در حدی که باعث آسیب وارد درد داشت. مادر به م

کردن به دیگری شود اشتباه است و نباید این کار را بکنم. من به خوبی فهمیدم و 

ام یا حداقل از از آن روز تا به حال دیگر هرگز دست روی کسی دراز نکرده

 روی عمد نبوده است.

کامالً واضح نیست. ام که هنوز برایم اکنون به جایی از تجربه خود رسیده

       ام و عشق ام شامل خاطرات من با خانوادهترین خاطره من از تجربهشفاف

کردم بود. من تصور درستی از ترتیب زمانی و گرمایی که با آنها حس می

دانم کی و چگونه دهم را ندارم و نمیهایی که از اینجا به بعد توضیح میصحنه
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ط به دیدن انجیل بود در حالی که صدایی به من اتفاق افتادند. یک صحنه مربو

کنم نکات گفت. فکر میدر مورد بعضی از اشتباهاتی که در آن وجود دارد می

توانم جزئیات آن را به یاد خیلی خاصی در مورد انجیل به من گفته شد ولی نمی

توانم اینجا اضافه کنم این است که بسیاری از این بیاورم. تنها چیزی که می

هایی از آن ها برای مدت زیادی قسمتای است که انسانسائل مربوط به نحوهم

اند. خدا عشق است و همه ما را تعبیر کرده و دولتمردان از آن استفاده کرده

حکومت و سازمانی که ما روی  ان او هستیم. هیچ دین، مذهب، اعتقاد،فرزند

ایم حق این را ندارد که ادعا کند که قدرت و اعتبار آن از طرف زمین خلق کرده

های دیگر شود. آید. به خصوص اگر باعث جراحت و صدمه به انسانخدا می

کنم این به نظر افراد البته سخت است که وقتی درباره تجربه خود صحبت می

که مهم است بدانید این است که افراد برای خدا  موعظه نرسد. حقیقت دیگری

. هر هی هستند که به آن تعلق دارنددین، مذهب، سازمان و گروبسیار مهمتر از 

یک از ما مسئول رفتار شخصی خود هستیم. هیچ کلیسا و حکومت و نهاد دینی 

یا چیزی، کلید بهشت را در دست ندارد. شما همین االن هم کلید بهشت را در 

خود دارید زیرا فرزند خدا هستید. هر نهاد دینی در این دنیا به نوعی ناقص قلب 

خواهید خدا صدای شما را بشنود در جایی و بدون مشکل نیست. اگر واقعاً می

ته و در تنهایی و با قلبی باز به درگاه او شخلوت رفته و غرور خود را کنار گذا

را به یاد بیاورید و آن را  دایردهدعا کنید. عشق و محبتی که از دیگران دریافت ک

 ترین دارایی شماست.در قلب خود حفظ کنید. این با ارزش
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تصویر و دیدی بود که من را مبهوت گذاشته است. من به جایی خاطره دیگر من 

توانستم یک ماکت بزرگ زمین را ببینم که به نظر روی یک پایه برده شدم که می

دستگاه است. جزئیات زیادی داشت و نقاطی نورانی قرار دارد مانند اینکه یک 

درخشیدند. وجود دیگری غیر از مادر به در جاهای مختلف روی سطح آن می

تواند از این ماکت دیده شود مانند اینکه من گفت که تمام چیزهای روی زمین می

این یک کپسول زمان است. به یاد دارم که برایم خیلی جالب بود و این احساس 

گرفتم که آینده نیز اینجا قابل رویت است ولی جزئیات اتفاقات آینده را به را 

خاطر ندارم. ولی به یاد دارم که پرسیدم چرا چنین اتفاقاتی رخ خواهد داد و چرا 

فته شد: تو نباید نگران اتفاقات شود. به سادگی به من گجلوی آن گرفته نمی

یرا باید این گونه باشد. به عبارت ینده دنیا باشی. آنچه دیدی رخ خواهد داد زآ

کنم و امکانی گفتند که من نقشی در این اتفاقات بازی نمیدیگر آنها به من می

برای متوقف کردن آنها نخواهم داشت. به من گفته شد که بیشتر این چیزها را در 

دوران جوانی به یاد نخواهی آورد ولی وقتی سن تو بیشتر شود به تدریج دوباره 

نها به من ز خاطرات به تو بازخواهند گشت و آنها را خواهی فهمید. آابعضی 

تر است که بگویم دیگران حقیقت را گفتند ولی مثل بقیه مردم، برای من راحت

من هم مانند  .چه کار باید بکنند تا اینکه فکر کنم خودم چه کاری باید انجام دهم

تر هستم و گاهی رویاهای نقص نیستم. اکنون من خیلی مسنها بیبقیه انسان

بینم. همیشه آنها را پرقدرتی درباره حوادثی که قرار است اتفاق بیافتند می
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شوم که رویای د متوجه میدهفهمم و گاهی تنها بعد از اینکه اتفاق رخ مینمی

 من چه معنی داشت. 

ن مادر و من دوباره به هم ملحق شدیم و او من را نزد خویشاوندانم بازگرداند. م

زده بودم. مادر دوباره به کنار من آمد و توضیح داد که از دیدار آنها خیلی ذوق

خواهی به زندگیت روی زمین بازگردی یا باید به زودی تصمیمی بگیری، آیا می

یا ه مادرم روی زمین پرسیدم و گفتم آخواهی اینجا بمانی؟ من درباراینکه می

العاده بگویم؟ مادر گفت این مکان خارق توانم با او صحبت کنم و به او دربارهمی

که اگر خواستی در بهشت بمانی مادرت روی زمین خیلی محزون خواهد شد. 

من مادرم را خیلی دوست داشتم و به همین خاطر تصمیم گرفتم بازگردم. یکی 

از اقوامم به نام هنسین دوست نداشت که من بازگردم و به من گفت که اگر 

ی زمین خیلی سخت خواهد بود. فکر کنم منظور او این بازگردی زندگی تو رو

بود که زندگی روی زمین در مقایسه با بهشت خیلی سخت است. او به مادر 

تواند من را خراب کند. اعتراض کرده و گفت که اگر من به زمین بازگردم این می

 مادر از اقتدار بیشتری برخوردار بود و گفت که او تصمیم خود را گرفته است.

ها یشان را گفتند: برو مدرسه، کتابهاپدر و مادر مادربزرگم به من آخرین حرف

. ما تو را دوست داریم. من از همه هایت را بخوان، پسر خوبی باشدرسو 

خداحافظی کردم و به طرف پایین هل داده شدم. من خود را درون یک تونل 

رفتم. این پایین میسرعت تنگ و پر از نورهای رنگارنگ یافتم که در آن با 

بخش نبود و رفتن به سمت پایین در تونل برخالف دفعه حرکت در تونل لذت
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باال رفتن احساسی غیرطبیعی داشت. چیزی طول نکشید که من خود را باالی 

 .مبدنم معلق یافت

لی بالفاصله اکنون بدن من در روی تخت بیمارستان بود و من به بدنم بازگشتم. و

بازگشتن شک کردم زیرا بدنم هنوز خیلی مریض بود و  خود بهدر مورد تصمیم 

نمود. من از حال رفتم و وقتی دوباره به هوش آمدم تقریباً غیرقابل تحمل می

ام را توانستم صدای خانوادهحرکت و خشک بود. به زحمت میخیلی بدنم بی

ی کافی فهمیدم. وقتی که دوباره انرژهایشان نمیبدهم و چیزی از حرفتشخیص 

مامان بزرگ، من  م به مادربزرگم که آنجا بود گفتم:برای حرف زدن پیدا کرد

مادر تو را مالقات کردم. او در جای خودش خشکش زد و تمام کسانی که در 

پچ با هم کردند و بعد به من گفتند که: تو خیلی مریض اتاق بودند شروع به پچ

تشان ناراحت شدم ولی خیلی بودی، این تنها باید یک توهم باشد. من از دس

تر از آنی بودم که با آنها بحث کنم. بعد از چند روز من را به خانه بردند ضعیف

 ولی من برای مدت زیادی بسیار مریض و بدحال بودم.

ام در بستر بود و مادر دنیایی 2462سال از تجربه من گذشت. سال  64حدود 

یم تعریف کرد که هنگام تولد مادرم برا مدت کوتاهی قبل از مرگش مرگ بود.

من مشکالت زیادی پیش آمده بوده و من تقریباً مرده بودم. او همچنین گفت که 

قبل از من یک سقط جنین داشت که به کسی نگفته بوده و به همین علت او 

داد که همین کمی باعث رنجش و کرد و به من توجه میخیلی از من محافظت می

ده بود. ولی وقتی که این را برایم تعریف کرد ناگهان حسادت برادر و خواهرانم ش
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دیده و تجربه کرده بودم. به یاد ام تولد خود را دوباره به یاد آوردم که در تجربه

ام خودم را دیدم که از سر وارد مجرای تولد شدم ولی حرکت در تجربهآوردم که 

رم منبسط و شل های مادطبیعی این فرایند به طور ناگهانی متوقف شد. ماهیچه

شدند و من بدن جنینی خود را ترک کردم و ناگهان یک گوی درخشان انرژی 

خواست با من بازی بودم. من یک گوی درخشان دیگر را مالقات کردم که می

کردیم و با پرواز کند. ما یکدیگر را دوست داشتیم و با هم به اطراف پرواز می

های وردیم. در حالی که فالشآخود در هوا الگوهای مختلفی به وجود می

شد. منظره خیلی زیبایی بود و نورانی رنگارنگی جلوی ما به سرعت گسترده می

دانستم که این گوی دیگر احساس پرواز کردن خیلی واقعی بود. به نوعی می

شده بودیم. او در پرواز کردنش خیلی  انرژی یک دختر است. ما دوستان نزدیکی

ز آنی بود که من با آن راحت بودم. من از اینکه پا به پای باکتر و ماجراجوتر ابی

او به سرعت پرواز کنم اجتناب کردم زیرا احساس کردم اتفاق خاصی در شرف 

رخ دادن است. آنجا بود که یک مرد به ما ملحق شد و ما شروع به حرف زدن 

که من کردیم. او به آن دختر گفت که من باید بروم. فکر کنم منظور او این بود 

هنوز قرار است که متولد شوم، ولی برای آن دختر این طور نبود. آن دختر 

خواست به بازی با من ادامه دهد. اعتراض کرد زیرا من را دوست داشت و می

من به حرف آن مرد گوش کردم و به بدن نوزادم فرستاده شدم. آن دختر هم 

ره متولد شدم ولی فکر بدون من به پرواز خود در اطراف ادامه داد. من باالخ

ها قبل از من کنم که آن گوی انرژی دیگر که دیدم همان خواهرم بود که سالمی
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سقط شده بود. او خیلی باحال و خوشحال بود ولی به نظر کمی ماجراجو و 

 آمد.کله میبی

بعد از تولدم من برای دو هفته هیچ پاسخی به محیط اطراف و افراد از خود نشان 

کردند که باید به خاطر مشکلی که در حین تولد برایم همه فکر می دادم ونمی

پیش آمد، مشکل مغزی پیدا کرده باشم. به همین علت بود که مادرم در مورد من 

  داد.کرد و به من توجه بیشتری نشان میکمی احساس گناه می
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 کتاب سفر روح 21سوژه شماره 

است، پس از چند دهه تالش در زمینه دکتر مایکل نیوتن که یک هیپنوتراپیست 

کتاب نوشته که به ترتیب سفر روح،  1، تا به حال 6ها بین دو زندگیبردن سوژه

کتاب سفر  21ها نام دارند. چون سوژه سرنوشت روح و زندگی در میان زندگی

هایی است که ایشان با آن برخورد کرده بود، ترین روحروح یکی از پیشرفته

 این سوژه تیس است. اسم روحیِکند. الق از وی سؤاالتی میدرباره ماهیت خ

 

شد. الزم بود به پایان خود نزدیک می 21جلسه گفتگوی من با سوژه شماره 

های عمیق کردن خواب مصنوعی به کار برده شود، چون من مایل بودم   روش

      که تیس به باالترین سطح خاطرات ذهن ابرآگاه خود برسد و در خصوص  

 حبت کند.با من ص فضا ـ زمان و مبدأ

خواهم که اکنون از تو میایم و ـ تیس، ما تقریباً به پایان جلسه خود رسیده

 هن خود را متوجه مبدأ ـ خالق بکنی. آیا ممکن است؟دوباره ذ

 ـ بله.

ها تالش برای اتحاد با )مرکز برتر انرژی خالقه( ـ تو گفتی که هدف نهایی روح

 ات را به یاد داری؟این گفته است، آیا

 ... موضوع وصل شدن.ـ بله

                                                           

افتد که تا وقتی که به جسم دیگری وارد شود جریاناتی اتفاق می کندجسم را ترک می ،ـ از وقتی که روح6

 دکتر مایکل نیوتن تحقیقاتش در زمینه این دوران است. 
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 ـ به من بگو آیا این مبدأ در یک فضای مرکزی خاصی در عالم ارواح مأوا دارد؟

 اصالً خودِ دنیای ارواح است. ـ مبدأ

 کنند؟ها صحبت از رسیدن به هسته مرکزی زندگی معنوی میـ پس چرا روح

کنیم که در کاری هستیم نیرویی را احساس میتازههای جدید و ـ ما وقتی روح

تر و پنداریم. وقتی پختهآن می بۀوجود دارد، اما خودمان را در ل همه اطرافمان

توانیم به نیروی متمرکز و منسجمی پی ببریم شویم، آن وقت میتر میپیشرفته

 ولی هردو احساس یکسان است.

 ها کجاست؟ـ خب، محل قدیمی

 و منسجم هستند.متی از همین نیروی متمرکز ـ آنها هم قس

 تری توصیف کنی؟توانی )خالق( را با عبارات بشریـ آیا می

 مطلق است. ـ او موجودِ از خود فارغِ

ـ اگر مبدأ معرف تمام دنیای ارواح است، پس این مکان ذهنی چه فرقی با 

 ها و موجودات زنده دارد؟ها، سیارهکائنات مادی مثل ستاره

ها. مدتی هستند و سپس از بین اند برای استفاده روحام کائنات خلق شدهـ تم

 روند. مکان مبدأ و عالم ارواح همیشگی است.می

شود باشد، روی هم منقبض میئناتی هستیم که در حال انبساط میـ پس ما در کا

کنیم که رود. به هر تقدیر ما فعالً در فضایی زندگی میو نهایتاً از بین می

 دودیت زمانی دارد، عالم ارواح چطور فارغ از بعد زمان است؟مح

 فضایی هستند و لذا زمان مفهومی ندارد. به جز در بعضی مناطق.ها در بیـ روح
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 ـ لطفاً توضیح بده آن مناطق چطور هستند؟

شوند تا از آنها های ارتباط دانست که به روی ما باز میتوان دروازهـ آنها را می

 دار بیاییم.و به کائنات زمانعبور کنیم 

 های زمانی وجود داشته باشد؟فضایی دروازهـ چطور ممکن است در بی

 ها هستند.های بین واقعیتـ آنها به منزله آستانه

 ـ خب، اگر عالم ارواح فاقد بعد است، این چه نوع واقعیتی است؟

واقعیت تغییرپذیر دارد ـ این واقعیت همیشگی غیرقابل تغییر است، جهان بُعددار، 

 و در حال دگرگونی است.

گذشته، حال و آینده هیچ  ، به هنگام زندگی در عالم ارواح ـهاـ آیا برای روح

 مفهومی دارد؟

ای برای تشخیص توالی فرم جسمی و فیزیکی. زندگی در ـ فقط به عنوان وسیله

کائنات مادی و بعد هایی که در حال عبور از دروازه و ورود به اینجا برای روح

 ذیری دارد.ند، حالت ثبوت، یکسانی و تغییرناپزمان نیست

کنی. آیا به غیر از کیهانی که کره زمین در ـ تو کائنات را با ضمیر جمع بیان می

 های فیزیکی دیگری هم وجود دارند؟آن واقع است، کیهان

 وجود دارند.های مشابه دیگری هم طبق خواست مبدأ ـ )با ابهام( بله. واقعیت

های مختلف به توانند از دروازهها میخواهی بگویی که روحـ یعنی می

 های فیزیکی متعددی بروند؟اقعیتو

 کنند.توانند و این کار را هم میکند( بله، میـ )با سر به نشانه مثبت اشاره می
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خواهم چند سؤال در خصوص مبدأ مطرح کنم. میمان تیس، در پایان گفتگویـ 

موجودیت روحی تو زمان زیادی سپری شده است. ممکن است بگویی که  از

خودت را در قبال یگانگی و وحدانیت آفرینش، که قبالً در مورد آن با من 

 کنی؟صحبت کردی، چگونه تلقی می

کنم. در ابتدا انرژی روحی ـ )مکث طوالنی( من احساس حرکت و دگرگونی می

کند. سپس ما از طریق مهاجرت می شود و به بیرونما از مبدأ جدا می

های متوالی، حرکتی در جهت عکس یعنی بازگشت به سوی مبدأ و زندگی

 وحدت با او داریم.

رسد یک موجود زنده کنی که به نظر میـ تو به نوعی از این فرایند صحبت می

 شود.آید و سپس دوباره منقبض میابتدا به حالت انبساط درمی

فجاری هست و سپس بازگشت. بله مبدأ در حال تپش ان ـ در ابتدا یک صادره

 باشد.می

 روی؟ـ و تو به سوی مرکز این مبدأ انرژی پیش می

ـ در واقعیت مرکزی وجود ندارد. مبدأ در تمام اطراف ماست، مثل این است که 

 ما در درون یک قلب در حال تپش باشیم.

گردی و این کار با یـ اما تو عنوان کردی که داری به نقطه اصل خود بازم

 شود.پذیر میپیشرفت روحی امکان

ـ بله، وقتی من از مبدأ صادر شدم به مانند نوزادی بودم، و وقتی دوباره به اصل 

 گردم که به بلوغ کامل برسم.خودم بازمی
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 ـ به کجا برگردی؟

 ـ به درون مبدأ نزدیک شوم، به محدودۀ مبدأ برسم.

ها مطرح کنی و مسیر روحی با استفاده از رنگ ـ ممکن است این مبدأ انرژی را

 و محدودۀ خلقت را توضیح دهی؟

ها جزئی از یک انفجار عظیم الکتریکی نورانی ـ مثل این است که تمام روح

ای است که به بیرون باشند. در وسط این هاله مدور نورانی، رنگ بنفش تیره

باشد. مرحله درک و آگاهی مانند میصاعقهتابد و از دید شاهد حاشیه نشین، می

تر بشویم شود و هر قدر پیشرفت کنیم و پختهما در لبه نورانی کمرنگ آغاز می

 شویم.بیشتر در آن پررنگی درونی محاط می

 رنگی و سردی تصور کنم.ـ برای من مشکل است که خدای خالق را با تیره

ام، دیک نشدهـ شاید به این جهت است که من هنوز آن قدر به مرحله وصل نز

بتوانم آن را بهتر توصیف کنم. خود آن رنگ تیره یک پوششی است که در که 

کنیم. او مملو از آگاهی است. فراسوی آن، ما احساس گرمای شدیدی می

 حضورش در همه جا هست و برای ما زنده است.

هویت روحی خود مطلع شدی و از مبدأ به کنارۀ آن هاله  ـ در ابتدا، وقتی از

 صادر شدی چه احساسی داشتی؟

شکفد. و تو آن گل هستی. هر قدر ـ احساس بودن. مثل اولین گل بهار که می

برد. ها و زیبایی گلزار بیشتر پی میگل بازتر و شکوفاتر بشود به وجود سایر گل

 پایانی است.وجد بی
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آیا ـ اگر این مبدأ انرژی رنگارنگ انفجاری فرو بریزد و متالشی و منهدم شود 

 میرند؟ها نهایتاً میتمام گل

میرد. ناپذیر است. روح هرگز نمیشود، مبدأ ابدی و پایانـ هیچ چیز منهدم نمی

بدأ بپیوندیم، خرد افزودۀ ما ایم. وقتی ما به درون مما به این واقعیت واقف شده

 کند.را قویتر می مبدأ

 ـ آیا هدف مبدأ از خلقت همین است؟

 شی به ما تا بتوانیم به مرحله کمال برسیم.ـ بله برای حیات بخ

کند که کمتر از ـ چرا مبدأ که خودش در شروع کامل است موجوداتی را خلق می

 کامل هستند؟

حول درونی و توانیم با تخواهد خلقت کند. ما در نتیجه میـ برای اینکه خالق می

 اضافه کنیم. ت، به تعداد آجربنای حیارسیدن به سطوح متعالی

 اند؟ها به جهت یک گناه ازلی یا نوعی تنبیه از مبدأ جدا شدهآیا روحـ 

ی از ربرداوقعیت بودن داده شده و در اثر بهرهـ اینها مزخرفات است. به ما م

 تنوع موجود در خلقت، قویتر و رساتر خواهیم شد.

تر . اگر مبدأ نیاز دارد قویتر و یا عاقللطفاً به حرف من کامالً توجه کن ـ تیس،

کند تر میشود و به این جهت انرژی الهی خود را صرف خلقت موجودات پست

که امیدوار است نهایتاً رساتر و قویتر بشوند، آیا این دلیل عدم کمال خود او 

 نیست؟ 

 کند.کث( مبدأ برای ارضای خودش خلق میـ )م
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ممکن است اگر چیزی خودش مطلق است، ـ منظور من هم همین است. چطور 

 تر بشود، مگر آنکه در شروع نقصی داشته باشد؟بتواند مطلق

تنها چیزی است که قدرت  شناسیمـ )با اکراه( آن چیزی که ما به عنوان مبدأ می

درک آن به ما داده شده است و از این رو برداشتمان این است که خالق برای 

 که خلق کند.ابراز وجود خود خواسته است 

 شود؟ها قویتر میکنی که مبدأ از طریق وجود روحـ و تو واقعاً فکر می

بینم. پا بر جا و راسخ، که از ایجاد امکان )مکث طوالنی( من کمال خالق را میـ 

شود و این نحوۀ سرعت دادن به حرکت نهایی تر میکمال برای ما رساتر و غنی

 خودش است.

های حیات کمال های کمال نیافته و شکلروح اًـ پس مبدأ در آغاز، عمد

 کند تا از این طریق خود را حرکت دهد؟ای را خلق مینیافته

شود ایمان داشته ـ بله ما باید به این عمل که از روی اراده و تصمیم انجام می

باشیم و جریان بازگشت به اصل خود را نیز باور کنیم. انسان باید گرسنگی 

تا نعمت گرمی را ارج بنهد، رزش غذا را درک کند، سرد باشد کشیده باشد تا ا

 بخشد.کودک باشد تا ارزش پدر و مادر بودن را بفهمد. تحول به ما قوام می

 ها باشی؟ـ آیا تو عالقه داری در زمره والدین روح

 ـ شرکت در ایجاد موجودات، رویای من است.
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آمد و زندگی جسمی را تجربه ـ اگر روح تو هیچگاه به جامۀ بشری نمی

گویی فرا توانستی به روش دیگری مطالبی را که به من مییا میآکردی، نمی

 بگیری؟

آموختم. مثل ـ ممکن بود در خصوص آنها چیزی بشنوم ولی هیچگاه آنها را نمی

استفاده از یک نت موسیقی این است که به انرژی روحی خود بگویی فقط با 

 پیانو بنواز.

کرد ممکن بود انرژی متعالی او به تحلیل خلق نمی ـ آیا تو معتقدی اگر مبدأ

 برود؟

 ـ شاید هدف همین بوده است.
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 تجربه دبورا

من در شرایط خیلی سختی بزرگ شدم، در یک خانواده الکلی که همیشه من را 

من  دسال از من بزرگتر بود در زندگی و رش 64گرفتند. ولی برادرم که نادیده می

نقش کلیدی بازی کرد. او مهربان، دست و دل باز، شوخ و پرورش دهنده بود. 

من در طول زندگیم به او خیلی نزدیک بودم. او تمام احساس هویت و عشق و 

ام من کمی دست و پا چلفتی بودم ولی او های نوجوانیده من بود. در سالاخانو

گفت که من باهوش و زیبا هستم و ما با هم اوقات خوشی ن میهمیشه به م

 داشتیم.

ساله بود معلوم شد که به بیماری  04وقتی که برادرم  6992متأسفانه در سال 

دچار است. این خبر برای من ویران کننده بود. من در طول بیماریش در ایدز 

زرگم هم از او حمایت کردم. مادر و مادربکنار او ایستاده و از او پشتیبانی می

های آنها که با ما کردند. ولی فامیل دورتر، مانند عمو و خاله و عمه و بچهمی

. من و مادر و ندمانند برادر و خواهر بودند او را از زندگی خود بیرون کرده بود

شدیم و این مسئله برادرم را عمیقاً های فامیلی دعوت نمیرم دیگر به مهمانیدبرا

به شدت از دست اقوام عصبانی بودم و به خود قول دادم که دیگر  آزرد. منمی

 هرگز با آنها حرف نخواهم زد و این عصبانیت را با خود به گور خواهم برد.

سال دست و پنجه نرم کردن با بیماری  6بعد از  6997ماه جون سال  61در 

ر ن شده بودم که دسالگی درگذشت. من چنان ویرا 00ایدز برادرم در سن 

توانستم غذایی را بچشم. ولی با این حال هر طوری ن حتی نمیروزهای بعد از آ
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بود در کارها و مراسم به خاک سپاری و سوگواریش شرکت و کمک کردم. من 

کار  حس و منگ شده بودم ولی با این حال بعد از مراسم برادرم سرکامالً بی

 هایی در خانه اذیتم نکند.رفتم زیرا پیش خود گفتم بهتر است مشغول باشم تا تن

آورم ولی چند هفته بعد از فوت برادرم بود. ام را به یاد نمیمن تاریخ دقیق تجربه

بود اتفاق سالگی برادرم می 06ی که تولد زاین تجربه مدت کوتاهی قبل از رو

دیگر به رختخواب رفتم. های افتاد. به یاد دارم که شنبه شب بود و من مانند شب

دیدم ه و در حال خواب دیدن بودم که ناگهان رویایی که در خواب میمن خوابید

محو شده و چیزی من را لمس یا به من اشاره کرد که روی خود را برگردانم. 

چیزهایی که از آن لحظه به بعد دیدم با یک خواب یا رویا تفاوت بسیاری 

 داشتند.

العاده ده است. او خارقمن روی خود را چرخاندم و برادرم را دیدم که آنجا ایستا

شد و صورتش پر از آرامش رسید، درخشش و نوری از او صادر میبه نظر می

رسید و لباسی به تن داشت که حدود یک بود. او به نظر کامالً سالم و سالمت می

سال قبل از مردنش تنها یک بار آن را پوشیده بود، یک پیراهن یقه اسکی به 

ی سیاه و سفید. موهایش کوتاه بود و یک ریش رنگ مشکی، جین سفید و کتان

پرفسوری مرتب و کوتاه داشت. جالب بود که من این لباس او را خیلی دوست 

داشتم و به نظرم در آن خیلی جذاب بود ولی به او چیزی نگفته بودم و بعداً هم 

آور بود که او با همان لباس برایم ظاهر برایم خیلی تعجبآن را فراموش کردم. 

پاتی و از طریق فکر شروع به مکالمه با من کرد. ه است. برادرم به صورت تلهشد
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آور بود که چقدر این نحوه گفت. برایم تعجباو مستقیماً با فکر من سخن می

رسید. او گفت: مکالمه سریع و مؤثر است و برای من هم به نظر کامالً طبیعی می

ی با دیگران مکالمه کنی و من خواهاند که از طریق چه کسی میاز من پرسیده

تحت تأثیر قرار داد هم گفتم از طریق خواهرم. متأسفم که بیماری من تو را هم 

های آن را فرا دادم تا درسبایست برای خود انجام میچیزی بود که می ولی این

توانم به همراه فهمیدم ولی از او پرسیدم آیا میمن درست منظور او را نمیگیرم. 

های زیادی را در پیش رو دارم و در برابر خودم . برادرم گفت که من سالاو بروم

ای داشتم مسئولم که بازگشته و به زندگیم ادامه بدهم. ظاهراً من هدف و وظیفه

کردم. او گفت: گرچه ما در زندگی دنیا به هم خیلی متصل که باید به آن عمل می

ای طی کردن داریم. هیچ کاری بودیم، هر یک از ما مسیر بسیار متفاوتی را بر

نبود که بتوانی انجام دهی تا آنچه برای من اتفاق افتاد را تغییر دهی و هر کاری 

کردی در نتیجه تأثیری نداشت. من ناگهان متوجه شدم که در نوعی اتاق که می

های مختلف خاکستری است. من هستم که در آن همه چیز به رنگ طیف

دانستم که دیدم. ولی میوجود دارد ولی آنها را نمیرهایی کردم دیوااحساس می

مرمر که تنه نیم فت. برادرم به سمت یک مجسمهنخواهم ر من ورای این دیوارها

در آنجا روی یک سکو بود اشاره کرد که دست و سر و پا نداشت و فقط میانه 

ت چیزی که در مورد افراد فامیل باید درک کنی این اس یک هیکل بود. او گفت:

ور دیگری با بیماری من برخورد در درون خود جوهر و مایه اینکه ط که آنها

کنند را نداشتند. به این مجسمه نگاه کن، هیچ دست و بازویی ندارد. تو از کسی 
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همین مفهوم  که دست ندارد انتظار نداری که پیانو بنوازد یا یک توپ را بگیرد.

که نیاز بود تا متفاوت عمل کنند را ق است. آنها هم آنچه در مورد اقوام ما صاد

در خود نداشتند. من به مجسمه نگریستم و با حرکت سرم حرف او را تأیید 

رسید. او ادامه داد: اگر تو در قلبت نسبت به آنها کردم. حرف او به نظر منطقی می

سازی. به آنها باید به ری، تنها زندگی خودت را مسموم میتلخی و تنفر نگاه دا

 واحی بنگری که از نظر معنوی معلول و ناتوان هستند.چشم ار

سپس در عرض یک چشم به هم زدن دیگر من در اتاق و در کنار برادرم نبودم. 

من خودم را در میان کائنات و در بین یک فضای عظیم و پهناور از ستارگانی 

ا ببینم توانستم سیارات رگیر بود. میشان یافتم. این منظره مطلقاً نفسزیبا و درخ

چرخیدند. ناگهان می رخشیدند و با سکوت به دور آنهادکه از نور ستارگان می

نظم نیست. بلکه نفوذ کرد که جهان اصالً آشفته و بیاین اطالع و آگاهی در من 

در حقیقت یک اقلیم بسیار تدبیر شده و هماهنگ است که با دقت بسیار توسط 

ست. این ادراک عمق روح من را لمس خالقی مهربان و هوشمند به وجود آمده ا

کرد. ناگهان اطالعات و حکمت زیادی به من القاء شد. اینها با سرعت خیلی 

ه چیز را راجع به علم، توانستم همشدند و من میزیاد به فکر من سرازیر می

، تاریخ، فیزیک و ریاضیات بفهمم و هضم کنم. این یک سیل عظیم موسیقی، هنر

بود ولی من همه را با وجود سرعت بسیار زیاد آن جذب  از اطالعات و دانش

مفاهیم و  توانستمنبودم ولی در آنجا می کردم. من هیچگاه در ریاضیات خوبمی

فهمیدم که این محاسبات به های بسیار پیچیده ریاضی را درک کنم. میفرمول
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یز راجع نوعی در جهان اهمیت دارند. به یاد دارم که با خود فکر کردم که همه چ

به زندگی و جهان کامالً معنی دارد و منطقی است و من باالخره جواب هر سؤالی 

پایان بود العاده از دانشی بیام را دریافت نمودم. این یک احساس خارقکه داشته

 العادگی آن ورای توصیف است.که خارق

در یک لحظه من برگشته و دوباره نزد برادرم بودم. ما یک گفتگوی طوالنی 

ولی متأسفانه بعد از بازگشت راجع به هدف و مسئولیت من در زندگی داشتیم 

آورم. فکر کنم هنوز هم سعی هایش را به خاطر نمیهیچ یک از این حرف

ود باید من را کردم قبول کند که من پیش او بمانم ولی هرچه به من گفته بمی

متقاعد و راضی کرده باشد که بازگردم. من متوجه شدم که برادرم در حال محو 

شدن است و صدای او هم لحنی فوری و مبرم به خود گرفت و گفت: وقتی 

گردی، باید به خاطر بسپاری که در زندگی اشتباهی وجود ندارد. چیزی به بازمی

ایی و امالک و عنوان شغلی اهمیتی نام خطا و اشتباه وجود ندارد. پول و دار

ندارند. تنها چیزهایی که در زندگی مهم هستند عشق و آگاهی است. هیچ چیز 

دیگری نیست. تو باید این را به خاطر بسپاری. آخرین چیزی که به من گفت این 

 بود که مراقب مادرم باشم.

تابی و باز شد و من دوباره روی رختخواب بودم. یک صبح یکشنبه آف مچشمان

. من روی تختم 66زیبا بود و من خیلی دیر از خواب بیدار شدم، حدود ساعت 

توانستم هر اند. میهای من بسیار قویتر شدهنشستم و متوجه شدم که حس

آمد را بشنوم، صدای ترافیک، صدای آواز پرندگان، صدایی که از بیرون می
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بیش از حد بود. یک  تقریباً جوید؛کرم ابریشم که یک برگ را میصدای یک 

العاده در من در جریان بود که توضیحی برای آن نداشتم. من انرژی انرژی خارق

العاده داشتم که پر خالص بودم، مانند یک جریان الکتریسیته. من احساسی خارق

برادرم خوب است و همه چیز همان طور از شفا و التیام بود. من فهمیدم که حال 

 است که باید باشد.

ها و آن روز به باغچه حیاط منزلمان سری زدم و از زنده بودن گل عصر

های آنها در بهت و حیرت قرار گرفتم. گویی تمام دنیا را از درون چشمانی رنگ

کنم. سپس برای قدم زدن در محله از خانه بیرون حول یافته مشاهده میتنو و 

کردم. من درک یآنها را حس م گذشتند، روحرفتم و وقتی مردم از کنارم می

 که همه ما به هم متصل هستیم و این حس، من را عمیقاً لمس کرد. کردم

آورم ولی متأسفانه من بسیاری از اطالعاتی که به من داده شد را به یاد نمی

بخش ام. متأسفانه، این انرژی شفادانستهدانم که در زمانی من همه چیز را میمی

تر شد تا جایی که هر ساعت کمتر و ضعیفکه به من داده شده بود با گذشت 

    کامالً از بین رفت. تا امروز هنوز هم من مشتاق آن احساس هستم.
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 تجربه اینگرید هونکاال

من و دو خواهرم به همراه خدمتکارمان در  6971یک روز در سپتامبر سال 

و  منزل تنها بودیم. پدر و مادرم سر کار رفته بودند و در خانه نبودند. من

سال داشتیم. در تراس خانه ما یک مخزن آب سیمانی  1خواهرانم همه کمتر از 

متر عمق داشت و برای ذخیره آب، شستشو و مصارف دیگر  6.6بود که تقریباً 

شد. من و خواهرم تصمیم گرفتیم که دور مخزن آب به در منزل از آن استفاده می

کرد و ما تنها توجهی به ما نمی دنبال یکدیگر بدویم و بازی کنیم. خدمتکار زیاد

کردم، بودیم. من از لبه مخزن آب باال رفتم و در حالی که با خواهرم بازی می

وتا در کشور مخزن افتادم. خانه ما در شهر بوگناگهان پایم لیز خورده و به داخل 

 کلمبیا بود و به خاطر کوهستانی بودن بوگوتا، هوا و آب مخزن خیلی سرد بود.

زن آب یک سرمای ناگهانی بود. من به شدت احساسم بعد از سقوط در مخاولین 

ام در حال ترکیدن بود. تقالی من بسیار شدید شروع به تشنج کردم، گویی سینه

توانستم نفس بکشم. وقتی به ته مخزن رسیدم به طور غریزی با پا بود زیرا نمی

یین رفتم. از زیر آب خودم را به طرف باال فشار دادم ولی به سرعت دوباره پا

رسید. او میشنیدم که گویی از راهی دور به گوشم صدای فریاد خواهرم را می

توانستم صدای رسید. مییرد ولی دستش به من نمیکرد که من را بگسعی می

ضربان قلبم را مانند طبلی در سرم بشنوم. در حالی که چشمانم باز بود، ناامیدانه 

 شدم.به تاریکی ته مخزن خیره 
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دانم چرا ولی دیگر در گرفت. نمیگهان احساس رهایی کامل من را فرا نا

کردم. قلبم از تپش ایستاد و همه چیز مطلقاً تشویش نبودم و احساس آرامش می

کردم و میلی به تالش برای نجات خودم ساکن شد. دیگر احساس سرما نمی

، در حد سو ه یک نور کمنداشتم. دیگر بدنم برایم مهم نبود. آنگاه متوجه شدم ک

های توانستم حبابمن کرد. مییک شمع، شروع به روشن کردن فضای اطراف 

ب معلق بود را که در آ آمدند، و در پایین آنها بدنیهوا که از آب باال می کوچک

ببینم. به یاد دارم که با کنجکاوی به صورت بدون احساس این بدن نگریستم و 

 ای خیره مانده است.از، و به نقطهدیدم که چشمانش کامالً ب

جان خود من است ولی تعجبی نکردم و نترسیدم. من متوجه شدم که این بدن بی

حد و حصری داشتم. چیزی طول نکشید به جای آن، احساس سرور و آزادی بی

ش ای کامالً متفاوت تغییر یافت. در پیکه صحنه بدنم در پیش روی من به صحنه

روییدند. جا سبز شده و یکی بعد از دیگری میها از هیچ کروی من زیباترین گل

ها از جای خود قبل از اینکه بتوانم بفهمم چه خبر شده، به طریقی توسط گل

کنم، تعجبی نداشت وقتی به آن فکر می برداشته شده و به مکانی دیگر برده شدم.

ای بسیار هکردم زیرا من بچمی که از رها شدن از بدنم این قدر احساس آزادی

یف و مریض بودم و همیشه درد و مشکل جسمی داشتم. باالخره از تمام درد نح

هایی که از تولد با آنها دست و پنجه نرم کردم راحت شده بودم. همین و مرض

کردند، همه چیز احساس آرامش های جادویی من را حمل میطور که این گل

نگاهی به بدن خودم بیاندازم، به درخشید. بدون اینکه حتی برگشته و داشت و می
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ناگهان خود را در اتاق خدمتکار یافتم، در حالی که از باال به  راه خود ادامه دادم.

به رادیو او که روی تختش لم داده بود و مشغول گوش کردن  کردم.او نگاه می

بود، خبر نداشت که چه اتفاقی افتاده است. سپس مادرم را دیدم که چند خیابان 

خانه در حال راه رفتن به سمت ایستگاه اتوبوس بود. زمان و مکان  باالتر از

خواهم باشم. آنجا توانستم آناً در هر کجا که میبرای من از بین رفته بودند، می

توانستم با همه چیز بود که متوجه شدم من هیچ شکل و قالب مشخصی ندارم. می

کردم که گویی من با م. احساس میارتباط برقرار سازم و جزئی از همه چیز بود

ام. در حالی که در فضایی مملو از نوری خالص فرو تمامیت جهان یکی شده

رفتم، به طور شفاف این آگاهی را یافتم که قبل از اینکه یک انسان بشوم، می

جنس نور خالص بودم، همان گونه که اکنون دوباره این موجود شده  موجودی از

نبود که عشق نباشد. نه عشق به شکلی که ما روی زمین  بودم. آنجا هیچ چیزی

دانم باید آن را عشق یا آرامش یا خلسه یا وحدت نامید. من م. نمییشناسمی

کردم در جوهر احساس غیرقابل وصفی از تعلق به همه چیز داشتم و احساس می

  همه چیز هستم.

 کردم،می همین طور که من این حالت بودن پر از خلسه و آرامش را حس

متوجه شدم که ناگهان مادرم احساس ترسی شدید در خود کرد. او برگشته و با 

دانست که باید کجا سرعت به طرف خانه دوید. وقتی که به خانه رسید، دقیقاً می

برود. وقتی به تراس رسید، دید که خواهرم روی مخزن آب خم شده است. 

ر مخزن افتاده ولی دست من به او خواهرم با ناامیدی به مادرم گفت: اینگرید د
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یقه از غرق جانم را از آب بیرون کشید، چند دقرسد. وقتی مادرم بدن بینمی

های من به رنگ آبی درآمده بودند، بدنم سرد شده بود، شدن من گذشته بود. لب

رنگ شده و ضربانی نداشتم. مادرم سعی کرد به من تنفس مصنوعی پوستم بی

دترین کند. ناگهان احساس سقوط کردن، گویی از باالی بلن داده و من را احیاء

داخل ام. احساس کردم که مانند یک جاروبرقی به خراش به پایین پریدهآسمان

ی شدید و دردآور به من بازگشت و فهمیدم که بدنم مکیده شدم. احساس سرمای

 ام.به بدنم بازگشته

م و هیچ تصویر و آشنایی با وقتی که این اتفاق برایم افتاد، من یک کودک بود

همم که تر از آن بودم که حتی بفهای نزدیک به مرگ نداشتم. آن وقت بچهتجربه

ام و به مکانی پر از دانستم این بود که بدنم را ترک کردهام. تنها چیزی که میمرده

آشنا و غریب . با این حال این تجربه برایم ناامناپذیر رفتهخوبی و صحت وصف

ام. به نوعی درک کردم که ای را داشتهاحساس کردم که قبالً چنین تجربه نبود و

های متعدد ه یک حیات بسیار طوالنی و زندگیام روی زمین ادامکنونی زندگی

ت. این تجربه برایم ثابت کرد که وجود و حیات ما فراتر از بدن ماست. قبلی اس

گر به آن نیازی نداشته باشیم، ای است که هرگاه دیفهمیدم که بدن ما مانند پوسته

کنیم. به من این آگاهی داده آن را مانند یک پوست خرچنگ رها کرده و ترک می

ام و در حقیقت بارها در شده بود که من برای زمانی بسیار طوالنی وجود داشته

 ام.های متفاوت آمده و رفتهدر قالب های مختلف واقلیم
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هایی را خواب، رنگ تو معموالً در حال مارای حدود یک سال بعد از تجربهب

ام حس کرده بودم را هایی مانند آنچه در تجربهدیده، صداهایی را شنیده و حرکت

گشت. گویی برای شد و ناگهان دوباره سریع میه میکردم. زمان آهستحس می

شدم و سپس احساس یک خالء در ناحیه ک لحظه به جایی دیگر برده میی

شدم. در آن زمان کامالً به درون بدنم کشیده می کرده و دوباره ه خودنشکم و سی

ها افزایش به تدریج طول این تجربه آگاه بودم که تجربه خروج از بدن دارم. نا

یافتند و احساس ناراحت کننده سقوط به درون بدنم از بین رفت. تغییرات 

ییرات من را ها و صداها و حرکات باقی ماندند ولی دیگر این تغچشمگیر رنگ

ره کردند. در حقیقت من چشم به راه آنها بودم زیرا برای من یک پنجاذیت نمی

 رامش، آزادی و امنیت کامل داشتم بازکوچک به جایی که در آن احساس آ

 کردند.می

م رو به کاستی گذاشته بود. ایاز وقتی که تجربه نزدیک به مرگ داشتم، سالمت

نی بودم. در آینه به خود نگاه اغلب اوقات عصبا توانستم درست غذا بخورم ونمی

کردم. سپس دادم و موهایم را کشیده و گریه میکردم و صورتم را خراش میمی

فهمید. من این شخص نیستم، : شما نمیکشیدمبه سوی مادرم دویده و فریاد می

من را به آرامی و با محبت بغل این اسم من نیست. من نباید اینجا باشم. و 

توانستم احساساتم را به درستی چون نمی کرد من را آرام کند.کرد و سعی میمی

شدم و همیشه دوست داشتم تنها باشم. گیرتر میبه دیگران بفهمانم، مرتب گوشه

توانست به من کمکی بکند. خوشبختانه کمکی فهمید و نمیکسی حال من را نمی
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برایم فرستاده شد. درست بعد از  داشتمداشتم از جایی که انتظار آن را نکه نیاز 

 م، دیدم که موجوداتی ازدم، در یکی از سیر و سفرهای شفافچهارمین سال تول

، در تمام دور و اطراف رسیدندهایی به نظر میص که مانند ستارهجنس نور خال

ای فید، نقرههای مختلف بودند ولی اکثر آنها سها و اندازهمن هستند. آنها در رنگ

رسیدند. ناگهان یکی از آنها که به رنگ طالیی خالص ی به نظر مییا طالی

 به من نزدیک شد، تا جایی که تماسدرخشید، به شکل یک انسان درآمده و می

جود نورانی کردم. من کامالً در بهت و حیرت گفتم: وای، تو یک و او را حس

بعد از آن مرتب نورها را در حال خواب  و ناگهان از خواب پریدم.هستی. 

گرفتند گونه به خود میهایم بسیاری از آنها شکل انساندیدم. در این مالقاتمی

ماندند. ولی درخشان و بدون شکل و فرم باقی میو بسیاری نیز به صورت نوری 

دانستم که هر یک از آنها یک وجود است. هر وقت با آنها بودم، شادی من می

مکانی قریب، به  کردم مانند کسی که بعد از سفری طوالنی بهاحساس میزیادی 

منزل و وطن خود بازگشته است. به تدریج احساس سالمتی و خوشحالی به من 

 ام بهتر شد.بازگشت و ارتباطم با خانواده

ی توانستم ببینم ولی طولبرای مدتی این موجودات نورانی را تنها در خواب می

های مختلف کردند. اولین در جاها و موقعیت روع به ظاهر شدننکشید که آنها ش

العاده در بی فوقزیر دوش بودم، که ناگهان یک نور آکه این اتفاق افتاد من  باری

پدید شد. من در حضور آنها جلوی چشمانم درخشید و بعد از چند ثانیه نا

را به  هاکردم. گاهی آنها با خود بوی عطر گلرامش و هیجان میاحساس آ



710 

 

کردند ولی ار خاصی نمیزدند و کآوردند. آنها حرف خاصی به من نمیهمراه می

نها برایم کافی بود. از وقتی که تجربه العاده بودند که صرف حضور آچنان خارق

شناختم. یک روز خدمتکار نزدیک به مرگم را داشتم، دیگر خود را به اسمم نمی

 فهمی؟ این اسم من نیست. او آهیگفتم: نمی ما اسم من را چند بار صدا زد. به او

ب، اسمت چیست؟ من پاسخ دادم: نیازی به از استیصال کشیده و گفت: خیلی خ

 آنجا رفتم.کنان از اسم ندارم. و با عصبانیت گریه

آن شب صدایی را شنیدم که با مهربانی و به وضوح به من گفت: مدتی طول 

ن گفتم: چه چیزی را درک کنند؟ او خواهد کشید که اطرافیانت درک کنند. م

که خود در حال  حقیقی تو نیازی به اسم ندارد. همان طور گفت: اینکه خودِ

کشف کردن آن هستی، در اقلیم نور نیازی به اسم و رسم نیست. او ادامه داد: 

هایی هستند که کنی و تجربه خواهی کرد، هدیهتمام این چیزهایی که تجربه می

به  فهمم، چطور. من گفتم: نمیند تا به خود و دیگران کمک کنیشوبه تو عطا می

ن است که رفتارم گویند ایکنم؟ تنها چیزی که همه به من میکسی کمک می

کنی به دیگران گفت: بیش از آن چیزی که تصور می کند. اوکمکی به کسی نمی

شد.  نباش، باالخره همه چیز برایت روشن خواهد کمک خواهی کرد. ولی نگران

رامش داشته باش و ا همه طوری حرف بزنی که بفهمند. آروزی خواهی توانست ب

فعالً درباره این گفتگو به کسی حرفی نزن زیرا برای آن آمادگی ندارند. به یاد 

 توانی با ما حرف بزنی. ما همیشه به تو گوشداشته باش که ما اینجا هستیم و می

 کنیم.می
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که چرا در کنار این موجودات نورانی چنان احساس توانستم بفهمم هنوز هم نمی

کردم. او به من گفت: ها احساس ناراحتی میآرامشی داشتم ولی در حضور انسان

  شوی. کم داری متوجه آن مید هستی و کمزیرا تو مخصوص و منحصر به فر

من پاسخ دادم: منظورت چیست که من مخصوص هستم؟ او گفت: هر کسی 

ه فرد است ولی افراد متوجه آن نیستند. به یاد داشته باش مخصوص و منحصر ب

کمک این مسیر  که تنها نیستی و کسانی را مالقات خواهی نمود که به تو در

سپس همه چیز ساکت شد. بعد از دریافت این پیغام، احساس  خواهند کرد.

رامش خیلی بیشتری کردم و هر وقت که افکار در ذهنم شفاف نبودند، نیازی آ

شدند. ولی این سؤال که  های من هم متوقفخلقیدیدم که سؤالی بپرسم. کجینم

گشت. فقط وقتی کمی بزرگتر همواره در طول زندگی به من بازمی ،)چرا من؟(

شدم توانستم بفهمم که آن موجودات نورانی در حال تعلیم دادن ایمان و اعتقاد به 

دادم که گر من صرفاً اجازه میتوانستند حل شوند، امن بودند. تمام مشکالت می

با آرامش، خود را در دستان هدایت الهی رها کرده و به او اعتماد کنم. ولی من 

 مقاومت زیادی کردم و این مقاومت درد و رنج بسیاری را به زندگی من آورد.

توانم هاله نور دور افراد را ببینم و با ارواح ارتباط برقرار سازم. من اکنون من می

 کنم و با حیوانات و گیاهان نیز حرف بزنم.   ساطعانم از دستم انرژی تومی
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 تجربه لوری

من در اتاق خود روی تختم دراز کشیده بودم و در حالتی بین خواب و بیداری، 

توانستم صدای تلویزیون را از اتاق و در افکار خود غرق بودم. در عین حال می

افتد. من میریم چه اتفاقی میکردم که وقتی ما مینشیمن بشنوم. به این فکر می

توانستم چیزی را به کردم و نمییکسی بودم که راجع به همه چیز فکر و سؤال م

کردم. در راحتی از روی قلب قبول کنم، بلکه باید خود هر چیزی را تجربه می

ای داشتم و همیشه در جستجوی حقیقت تمام زندگی، من حس ششم بسیار قوی

ای نورانی را در گوشه اتاقم دیدم. بسیار تعجب کردم و با بودم. ناگهان من نقطه

ور چیست؟ این یک ثانیه قبل اینجا نبود. در آن هنگام کششی را خود گفتم این ن

به طرف باال و این نور حس کرده و سپس احساس نوعی رهایی و جدا شدن 

دانستم بدنم روی تخت به جا مانده است. به محض اینکه وجود نور را کردم. می

ها را در رنگ توانم با کلمات، زیبایی و تنوعقبول کردم، خود را در آن یافتم. نمی

هایی که بسیاری از آنها را هرگز ندیده بودم. هر یک از نور توصیف کنم، رنگ

ها در ها خود زنده بودند. احساس کردم درون نوعی تونل هستم و رنگاین رنگ

ای بود که زیبایی آن غیرقابل شرح العادهچرخیدند. منظرۀ فوقاطراف من می

عظمت و زیبایی آن بگویم این است که  است، شاید بهترین چیزی که بتوانم

 دهنده و مسحور کننده بود.تکان

شدم ولی در عین حال توانایی فکر کردن من من به سرعت در تونل کشیده می

کردم دیدم، بلکه حس میکامالً سر جای خود بود. من دست و پایی در خود نمی
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جهیده شدم و خود که یک انرژی تپنده هستم. من از سوی دیگر تونل به بیرون 

را در نوعی فضا یافتم که ستارگان زیادی باالی من و همچنین در پایین من 

آمدند ولی ظر خیلی نزدیک نمیبودند. من در میان ستارگان نبودم زیرا آنها به ن

ای مکث کردم که با خود فکر کنم که کجا از ستاره بود. من لحظه همه جا پر

م شود ناگهان در میان یک راهروی شفاف و هستم. قبل از اینکه فکر من تما

درخشنده بودم، چیزی مانند یک هولوگرام. در سمت چپ من یک صفحه بود که 

های خود را در شد. من تمامی انتخاببر روی آن زندگی من نمایش داده می

ورد آنها نبود، من هم م دیدم. هیچ گونه قضاوتی درزندگی، یک به یک می

فهمیدم. در مرور زندگی من کردم و میها آنها را مشاهده میکردم، تنقضاوتی نمی

ها نشان داده د از تمام زاویهتمام امکانات و انتخاباتی که برای من موجود بو

بود. فتم ازدواج نکنم زندگیم چگونه میگرشد. به عنوان مثال اگر تصمیم میمی

توانم آن را ببینم کردم که تنها وقتی میمت راست من تاریک بود و احساس میس

 که برای همیشه مرده باشم.

من از درون فکر خود سؤال کردم که چرا اینجا هستم. صدایی از درون فکرم به 

ام که آنجا باشم. این صدا برایم آشنا و آرامش من گفت: زیرا من تقاضا کرده

دانستم که این صدای خداست. ولی چگونه ممکن بود؟ من از دهنده بود، می

دانستم. ودن این صدا تعجب کردم زیرا همیشه در ذهنم خدا را مذکر میمؤنث ب

ام زیرا این زده شدم وقتی دریافتم که من خود این صدا را برگزیدهمن شگفت

صدا صدای خود من بود. بالفاصله فهمیدم که من جزئی از جهان هستی هستم. 
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اب شده باشد. ای از جهان پرتمن موجودی جدا نیستم که خلق شده و به گوشه

که ما را  شمولویی جهانوی زندگی هستیم، نیرای از این نیرما همگی پاره

 احاطه کرده است.

کردم و در عین حال به این زادی و سبکی میمن مانند یک بادکنک احساس آ

خیزید. من ها روح برمینیرو و این صدا متصل بودم، صدایی که از سوی میلیون

توانستم به طور اشتم و میها روح را در آنجا دلیوندر حقیقت احساس حضور می

ا آلود ببینم و محبت و مهر هر یک از آنها رای مهنها را در پس پردهمبهمی آ

ترین چیز بود. من افکار العادهترین و خارقتنسبت به خود حس کنم. این پرقدر

گیج کننده و  شنیدم ولی با این حال این برایمتک همه آنها را در آن واحد میتک

توانستم ببینم مربوط به دانستم که صحنه سمت راستم که نمیشلوغ نبود. من می

بود. برایم خیلی عجیب بود زیرا من  امهایی که تا به حال داشتهتمامی زندگی

توانستم های متعدد اعتقاد داشتم ولی هیچگاه نمیهمیشه به تناسخ و زندگی

ن واحد در چندین زندگی بود. احساس آ تصور آن را بکنم که ممکن است در

کنیم. با باال بردن ارتعاش که ما برای رشد خودآگاهی زندگی می ،خاصی داشتم

 دهیم.انرژی اطرافمان، ما زمین و تجربه زندگی را تغییر می

چه احساس امنیت و کامل بودنی داشتم و چقدر در مقایسه با آن احساسم روی 

دانستم که ما همگی به هم متصل ن همیشه میزمین جدایی و انفصال بود. م

مگی این آگاهی را یدم که ما در حقیقت یکی هستیم و هدهستیم ولی اکنون می

در عمق خود داریم. من آنجا یکی از دوست پسرهای سابقم را مالقات کردم. او 
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در دست داشت و به طرف من آمد. های صورتی و سفید زیبایی برای من گل

ق او را نسبت به خودم حس کنم. از دیدن او متعجب شدم زیرا توانستم عشمی

ها بود او را ندیده بودم ولی بارها به یاد او دانستم او مرده است. من سالنمی

افتاده بودم و دلم برایش تنگ شده بود. سپس مادر ناپدریم را در سمت راست 

زیاد او را خود دیدم که آغوش خود را به سوی من گشوده بود. من در دنیا 

رسید، با های آخر زندگیش در دنیا به نظر میشناختم. آنجا او شبیه به سالنمی

موهای سفید و لبخندی زیبا. من از او پرسیدم چرا این قدر ظاهر او پیر است؟ او 

بالفاصله به دختر جوان زیبایی تبدیل شد و گفت که دست خود اوست که 

 چگونه به نظر برسد.

های ک قلم به رنگ نارنجی داده شد و گفته شد که باید ترسیدر آنجا به من 

خود را یک به یک بنویسم. من هم شروع به نوشتن کردم: ترس، شکست در 

تمامی احساسات منفی راجع به  عشق، مستأصل بودن، تنفر، احساس کم ارزشی،

نها رها شوم. در حالی که من ... . سپس به من گفته شد از آرانخودم یا دیگ

نوشتم، لیست من از باال شروع به محو و ناپدید شدن کرد. احساسی عالی پیدا می

شد. من به کردم، احساس کامل بودن و اینکه همه چیز همان طور است که باید با

تنها کافی بود به آنها توجه  ادراکاتی در لبه محدودۀ ضمیرم دست یافتم. گویی

مانند وقتی که چیزی را گم کنم زیرا آنها همیشه جزئی از ضمیر من بودند. 

ولی برای دفعه  یابیداید و چندین بار کشو را باز کرده ولی آن را آنجا نمیکرده

آنجا جلوی چشم شما  تبینید که آنجاست. در حقیقت در تمام این مددهم می
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ها بوده ولی شما به آن توجه نکرده بودید. فهمیدم که چگونه تمام این حکمت

اند، تنها باید با رها شدن از و جزئی از ضمیرم بودههمیشه متعلق به من 

 دادم تا خود را به من نشان دهند.هایم به آنها اجازه میترس

خواستم پشت پرده را ببینم ولی به من گفته شد که آن برای وقتی است که من می

توانم وارد آن قلمرو شوم زیرا زندگیم روی زمین به پایان برسد و من هنوز نمی

د من در بدنم و روی زمین مورد نیاز است. ولی من درک کردم که آنچه وجو

پشت پرده است سرتاسر آرامش، عشق و فهم است، بدون حضور منیت یا 

قضاوت. من فهمیدم که تنها قضاوت در مورد من از سوی خود من است. در این 

موقع من احساس کششی در میانه خود کردم و فهمیدم دیگر وقت برگشتن من 

ای آنچه پشت پرده است را که فقط برای لحظهبه زمین است. من تقاضا کردم 

ببینم تا بدانم وقتی مردم چه چیزی در انتظارم خواهد بود. ناگهان بدون هیچ 

آمد گویی به من هشداری صدای بزرگترین مهمانی را شنیدم که برای خوش

وح دیگر را دیدم که برگزار شده بود و پدر و مادر و دوستانم و هزاران هزار ر

دند. من احساس زگویی به من جشن گرفته و کف میدمآنجا برای خیرمق

دانستم برای من جایی در نظر کردم و میواستنی بودن و مورد نیاز بودن میخ

گرفته شده که منتظر بازگشت من خواهد بود. در آنجا نوری را دیدم که از هرچه 

وجودم را  وع خود ذره ذرۀبود و با گرمی مطبتر تا به حال دیده بودم درخشنده

کننده بود که من تنها از خالص بود و چنان باشکوه و خیره پر کرد. این نور عشق

افتم. این نور زنده بود و از احساس پر بود، نوشتن راجع به آن به گریه می
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ای کوتاه بفهمم که رهایی کامل از احساس وفور و بخشش. توانستم برای لحظه

ام تعلقات دنیا چه احساسی دارد، فهمی که همیشه با من خواهد بود. فهم اینکه تم

م و آنچه من راجع به خودم و دیگران من خود نیروی خالق زندگی خود هست

گذارد. نیازی نبود که به گونه کنم روی من و اطرافم اثر میس میفکر و احسا

ودم. فهمیدم که این نور خاصی فکر کنم تا در آنجا مورد قبول باشم، من فقط ب

همیدم به شدت کشیده باشکوه همواره درون من است و به محض اینکه این را ف

ن به همان جایی بازگشتم که از آن آمده بودم، اتاق تاریکم. من شده و در یک آ

     بالفاصله شروع به گریستن کردم.
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 تجربه پیتر آنتونی

داشتم که زندگی من را کامالً زیر من یک تجربه نزدیک به مرگ  6977در سال 

و رو کرد. من در اوج حرفه خود به عنوان یک مشاور تصویری برای شبکه 

بود و من در یک پارتی، مهمان  6977نوامبر سال  66اس بودم. .بی.خبری سی

ل جشن لگرد تولد من نیز بود و ما در حایک شخص مشهور بودم و ضمناً سا

رتی حالم خیلی بد شد و دچار انقباض و درد شدید گرفتن بودیم. من در میان پا

توجهی اجازه معده شده و شروع به خونریزی کردم. تقصیر خودم بود که با بی

 یک زخم معده ساده به اینجا برسد.تا داده بودم 

من معذرت خواهی کرده و پارتی را ترک کردم و خودم را به زحمت به خانه 

درب ورودی روی زمین افتاده و از حال  رساندم. تا وارد خانه شدم، نزدیک

کردم. وقتی به حال آمدم به یکی از رفتم، در حالی که روی موکت خونریزی می

دوستانم تلفن کردم و او به منزل من آمده و من را به اورژانس رساند. در 

بیمارستان فکر کردند که دچار ایدز هستم و در ابتدا از قبول من اجتناب 

گیری ایدز در مردم بسیار ها دهه هشتاد بود و ترس از همهتکردند. آن وقمی

دانم چه مدت آنجا رستان در یک گوشه رها کردند. نمیقوی بود. من را در بیما

شاید یک ساعت یا بیشتر شد تا یک پرستار بسیار بودم، رها شده  به حال خود

ژانس برده مهربان که آن شب ناجی من شد به دادم رسید. او من را به بخش اور

و مطمئن شد که دکترها من را معاینه خواهند کرد. من خون زیادی از دست داده 

 بودم و شروع کردم که مرتب از هوش رفته و به هوش بیایم.
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و زندگی بودم  باالخره من را به اتاق عمل بردند. در اتاق عمل من در مرز مرگ

و غیرقابل فهم شده بودند. هسته شده بود و صداها برایم مبهم و همه چیز به نظر آ

ها و خدا و مسیح را باور نداشتم. در آن زمان دنیای بعد از مرگ و وجود فرشته

زندگی برای من همین کار و خانه و خانواده و تفریح و این چیزها بود و دین و 

مذهب جایی در برنامه من نداشت. در همان حال من در گوشه سقف شروع به 

ردم که مانند دهانه یک تونل بود و مثل یک گرداب دیدن یک حلقه چرخنده ک

دانستم چه اتفاقی در حال رخ دادن است و چرا من چنین پیچید. نمیدر خود می

ها بود که رسید. در همین وقتبینم، با اینکه خیلی به نظر واقعی میچیزی می

که خود را در حال مشاهده بدن خود از باال یافتم و دکترها و متخصص بیهوشی 

کردند. دکترها را دیدم که من را به پهلو چرخاندند و سعی روی آن کار می

 داشتند یک سِرُم به پشت من وصل کنند.

آور بود که چرا همه چیز این گونه است، در آن لحظه من کامالً رفتم. برایم تعجب

رویا مانند بود. احساس کردم که بند یا چیزی به ناحیه زیر جناغ همه چیز خیلی 

مکیده شدم. در همین حال  ین وصل است و ناگهان با سرعت به داخل تونلم

توانستم به عقب نگاه کرده و دکترها را ببینم که در حال وارد کردن شوک می

رسید ولی چیزی طول هایم بودند. در ابتدا تونل سیاه به نظر میالکتریکی به سینه

تم. در آنجا ارواحی را دیدم های گوناگون یافنکشید که آن را پر از نور و رنگ

ام بودند ه از بستگان و دوستان و خانوادهکه برایم آشنا بودند. آنها افراد درگذشت

نها را از بودند. متوجه شدم که بسیاری از آ به من آمدهگویی که برای خیرمقدم
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شناختم، بلکه آنها دوست یا خویشاوندی در یکی از زندگی آخرم در دنیا نمی

اند. به یاد دارم که معلم سال سوم دبستانم، خانم باالمی، های قبلی من بودهزندگی

کرد و هم آنجا بود. ولی او اکنون با آنچه از دبستان به یاد داشتم خیلی فرق می

رسید. در دنیا او به نظر نشاط به نظر می بسیار زیبا و جوان و سرزنده و پر از

انرژی و شور زندگی بود. نمود ولی در اینجا سرشار از روحیه و دل مرده میبی

دن ارتباط ما با یکدیگر از طریق کلمات و حرف زآمد گفت. او نیز به من خوش

 پاتی بود.کردیم، بلکه از طریق فکر و تلهبرقرار نمی

چرخیدم و در این حال شروع به دیدن ود نیز میخ ،من در این تونل چرخان

ایی که از ههای گوناگون و موسیقیمعادالت ریاضی و اعدادی کردم که با رنگ

کوانتوم و  شده بودند، و روابط فیزیک پیشرفتۀترکیب  شرح آنها عاجز هستم

توانستم تمام این کدها و معادالت هندسی در پیش روی من پدیدار گشتند. می

ت و علوم را کامالً هضم کرده و بفهمم. در صورتی که در دنیا من بیشتر اطالعا

روحیه هنری دارم و در ریاضیات و فیزیک اصالً قوی نیستم. در اینجا کامالً 

 دهد.فهمیدم که هر یک از آنها دقیقاً چه معنی میمی

 دانمنمیوقتی که به انتهای تونل رسیدم در باالی یک درخت سر درآوردم. حتی 

ن کنم. ولی روی این درخت بودم و یک فرشته یا از کجا شروع به توصیف آ

روح متعالی به من خیرمقدم گفت. من روی این درخت نشسته بودم و در فضای 

ای که در بیمارستان مردم، برایم به پیش رویم زندگی من از بدو تولد تا لحظه

حظاتی که در دنیا دیدم، لنمایش درآمد. هر لحظۀ زندگی خود را دوباره می
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رسیدند و خیلی از آنها را اهمیت مینها به نظرم پیش پا افتاده و بیبسیاری از آ

کرد ای که به یک بچه که در پارک بازی میکامالً فراموش کرده بودم. مثالً لحظه

ضبط شده بود و همه  جزئیات زندگی من، مجزا ولی با هم توجه کرده بودم. تمام

شد. هر گفتگویی که با هر کسی داشتم، تمام اده میچیز همزمان نشان د

همه چیزهایی که فکر برخوردهایم با افراد، هر فکر و نیت من و همه چیز، 

صحنه یک روز در  ،داند. در مورد زندگی خودنها را ندیده و نمیکنید کسی آمی

دبیرستان را دیدم. من و خواهرم با هم خیلی نزدیک و صمیمی بودیم و به یک 

دبیرستان بودم و دوستانم در کنارم بودند، رفتیم. یک روز وقتی در بیرستان مید

خواهرم آنجا آمده و جلوی دوستانم گفت: امروز روز تولدت است، مگر نه؟ 

خواهی به همه بگویی که چقدر من را دوست داری و چقدر برایت اهمیت نمی

آن صحنه را دوباره دارم؟ من بهترین دوست تو هستم. من در مرور زندگی خود 

توانستم افکار خود را نیز در آن لحظه ببینم. من چیزی نگفتم، ولی دیدم و میمی

جلوی دوستانم خیلی خجالت کشیدم و در دلم به خواهرم گفتم که: لطفاً این کار 

را نکن، تمامش کن و زودتر از اینجا برو، دوستانم اینجا هستند. باالخره بدون 

خودم از آنجا رفتم. آن شب یک راننده مست به خواهرم زد اینکه چیزی بگویم، 

لی و او کشته شد، بدون اینکه به او گفته باشم که دوستت دارم. مرگ او برایم خی

خانه بزرگ شده بودیم و او تنها خانواده من بود سخت بود زیرا ما هردو در یتیم

تیم. این یک کردیم و با هم رابطه خیلی نزدیکی داشو ما از هم مراقبت می

سازی و یادگیری بود و ن تنها آگاهوت و توبیخ نبود، بلکه منظور از آدیدگاه قضا
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گرفت. آنجا کسی نبود که به من بگوید در فضایی پر از محبت و شفقت انجام می

توانستم بهتر کردم که میببین چقدر کارت بد بود، بلکه من در قلب خود حس می

ی محبت و عشق خود را با دیگران تقسیم نکرده عمل کنم. لحظاتی که در زندگ

بودم. لحظات زیادی مانند این به من نشان داده شد. لحظاتی را دیدم که 

توانستم به کسی کمک یا محبتی بکنم و به عنوان یک انسان بدرخشم. ولی می

بسیاری از اوقات ما در زندگی به خاطر خجالت یا غرور یا منیت یا یک 

 کنیم.عشق خود را به دیگری ابراز نمیدلخوری، عطوفت و 

رفتم. در راه یکی از ی بود که در دبیرستان داشتم سر کالس میزصحنه دیگر رو

کردم را دیدم که در حال اذیت کردن و قلدری دوستانم که با او فوتبال بازی می

برای یک پسر به نام مایکی بود. مایکی کمی عقب افتاده بود و در مرور زندگیم 

که از من خواهش کرد که به او کمک کنم و با چشمانی محزون به من نگاه  دیدم

نجا نشان دهم از آالعملی کرد. ولی من دیرم شده بود و بدون اینکه هیچ عکسمی

مایکی را دیدم که بعداً پیش  ،رد شده و به سر کالس رفتم. در مرور زندگی خود

برای او قلدری کرده و او را  های دیگر این قدرکرد که چرا بچهمادرش گریه می

 کنند. مادرش به او گفت که: زیرا تو مخصوص و منحصر به فرد هستی.اذیت می

رفتم. من در حال ی را دیدم که برای مصاحبه برای کارم میزدر صحنه دیگر رو

کردم. یک آدامس را باز کرده و در دهان رانندگی بودم و از یک پل عبور می

از ماشین به بیرون پرت کردم. در مرور زندگی خود این گذاشتم و کاغذ آن را 

دیدم و دیدم که کاغذ آدامس من در رودخانه زیر پل فرود آمد و با صحنه را می
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ب به پایین رودخانه برده شده و در آنجا به یک مقدار آشغال که در جریان آ

تیک و رودخانه شناور بود ملحق شد. انواع زباله آنجا بود، بطری، سوزن، پالس

کرد و چیزهای دیگر. آن رودخانه از نزدیک چند پاالیشگاه و کارخانه عبور می

ها ها پیوستند. تمام این زبالههای آن کارخانهها به مواد سمی و زبالهاین آشغال

ن رودخانه وارد یک دریاچه شد. در آ به همراه کاغذ آدامس من از طریق

ان داده شد که بعضی از آنها بعدها در کردند و به من نشدریاچه کودکان شنا می

ها خطر ها دچار مسمومیت و بیماری شدند. با اینکه این کارخانهاثر این آلودگی

زیست ها و حیوانات و محیطهای خود را برای انسانو مضرات آلودگی

گرفتند. فهمیدم که کاغذ دادند و آن را نادیده میدانستند، اهمیتی به آن نمیمی

دهد. وقتی که به دنیا اهمیت من همه را تحت تأثیر قرار میه نظر بیب آدامسِ

کنم زیست اهمیت قائل شدم. اکنون سعی میبازگشتم خیلی بیشتر برای محیط

 رفتارم در جهت بهبود و کمک به آن باشد.

بله من در زندگی کسی را نکشته و مال کسی را ندزدیده بودم و در حق کسی نیز 

زدم ولی دیدم که باید حرف میهایی را میولی مرتباً لحظه پستی نکرده بودم.

کردم ولی به خاطر وقت نداشتن یا چیز دیگر ساکت بودم، باید به کسی کمک می

توانستم به کسی محبتی بکنم ولی نکردم. دیدم که چقدر به آن اهمیتی ندادم، می

را فراموش هر لحظه از زندگی ما روی زمین ارزشمند است ولی ما اغلب آن 

دانم چگونه ولی در محیطی بودم که نمی م. مرور زندگی من به پایان رسید.کنیمی

ها بود. مانند این بود که ها و سیارهرسید و آنجا پر از ستارهمانند فضا به نظر می
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نگریستم. در اینجا من یک روح بودم در یک کهکشان بودم و از باال به زمین می

توانستم کردم و میو فکر می اشتم ولی با این حال، بودمو هیچ شکل و قالبی ند

های من بسیار حساس و تیز همه چیز را حس و درک کنم. در حقیقت تمام حس

رنگی از های طالییشده بودند. در پیش رویم نوری درخشان بود که مانند رشته

بود و با من را پر کرده  شد و تمام دور و اطرافمی انرژی از او به اطراف صادر

ترین عشق و عطوفت و شفقت را کرد. از سوی او کاملمن ارتباط برقرار می

شد. این وجود شروع به صحبت با من کردم که به وجود من سرازیر میحس می

 کرد. او یک شخص نبود، بلکه انرژی بود، عشق و شفقت بود.

انستم روی هر تودیدم و گویی یک لنز داشتم که میدر آنجا از باال زمین را می

توانستم تمام جنایاتی که بشر در نمایی کنم. میچیزی که بخواهم تمرکز و بزرگ

هایی که بشر از تراژدی شود را ببینم.حق این سیاره و موجودات آن مرتکب می

ها و دولتمردان که در تمام دنیا مردم ورده، تا جنگ و ستیزها، تا دولتبه وجود آ

کنند. ما با اشتیاق و آنها از این قدرت سوء استفاده می اندبه آنها قدرت بخشیده

ن قدرت بر علیه خود ما استفاده دهیم که از آخود را به کسانی می زیاد قدرت

کند ولی نها یک مریضی را درمان میهای داروسازی که داروی آند. شرکتکنمی

نسل آورد. شکار بیش از حد و انقراض چند مریضی جدید دیگر به وجود می

دیدم. هیچ قضاوتی در اینها نبود، زیست را میحیوانات گوناگون و نابودی محیط

در تمام این توانستم ها این بود که چه نقش مثبتی میتنها درس این صحنه

 رویدادها بازی کنم.
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من آنجا احساس  خواهی به زمین بازگردی؟: آیا میوجود نورانی از من پرسید

دیدم پر از تراژدی و درد و حزن بود. ولی از زمین می بسیار عالی داشتم و آنچه

ای افتاد. توانستم آنچه که آن را قهرمانان گمنام العادهدر آن وقت اتفاق خارق

دهند، می که آنچه درست است را انجام مینامم را ببینم. تمام مردزمین میروی 

علم و پرستار و صرف نظر از اینکه کسی متوجه بشود یا نه، از دکتر گرفته تا م

ام، اگر تصمیم دار. همچنین مقداری از زندگی آیندهپلیس و کارگر تا زن خانه

گرفتم به زمین بازگردم، به من نشان داده شد. در آن سختی و گشایش هردو می

بود. دیدم که در آینده دچار تنهایی و افسردگی خواهم شد و به خودکشی فکر 

به تمام اقصی نقاط دنیا سفر خواهم کرد و خواهم کرد. ولی همچنین دیدم که 

ای مردم سخنرانی خواهم کرد. این برایم عجیب و رکتاب خواهم نوشت و ب

باورنکردنی بود. زیرا من اصالً در سخنرانی برای جمع خوب نبودم و در حرف 

زدن هم کمی لکنت زبان داشتم. به همین خاطر برایم سخت بود که خودم را این 

آید را بر روی زمین و زده بودم که آنچه از دستم برمیی هیجانگونه ببینم. ول

خواهی بازگردی؟ ها انجام دهم. نور دوباره از من پرسید که آیا میبرای انسان

من این بار قبول کردم و گفتم بله. من آن لحظۀ انتخاب را به خوبی به یاد دارم. 

دقیقه و هر لحظه ما  ره آزادی انتخاب داریم. در هر روز، هر ساعت، همه ما

وش خود ماست زیرا انتخاب های ما کامالً بر دسئولیت انتخابکنیم. ماب میانتخ

مطلقاً با ماست. به یاد دارم که با قدرت به بدنم کوبانده شده و به زندگی دنیا 

   بازگشتم. وقتی به زندگی بازگشتم هنوز برای سه هفته و نیم بیهوش بودم.
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 شود؟میریم چه میوقتی میناشناس، از کتاب 

خزیدم همه چیز وقتی پیش آمد که من در خانه زمین خوردم و همان طور که می

به طرف تلفن رفتم. دوستم برای کمک من آمد و بالفاصله به بیمارستان رفتم. 

شد. نوشیدم چون باعث افزایش دردم میساعت چیزی می 07من نباید تا 

گی مشکل من این بود که دچار حامل خوب نبود.وضعیت جسمی من اصالً 

یزی شده بود. لوپ من ترکیده و باعث خونرخارج از رحم شده بودم. لوله فا

که در کنار جسمم ایستاده بودم و به بندی که با آن به من  ناگهان خودم را دیدم

کردم چقدر نازک و شکننده است. کسی کنار کردم و فکر میمتصل بود نگاه می

توانم در کنار این همراه احساس امنیت کنم و او کردم میمیمن بود. من حس 

ن گفت که این بند چیز مهمی نیست و نباید مکرد. او به اعتماد مرا جلب می

آنجا نگران سستی و شکنندگی آن باشم. مرا به سوی نور راهنمایی کرد. انگار 

یچ وزنی توانستم در آن پرواز کنم. شاید بهتر باشد بگویم هبود و می خالء

م نگاه کردم تا اطمینان پیدا جیبی بود. در این مسیر به پشت سرنداشتم، تجربه ع

خواهد پیش بروم و کنم همراهم با من است. اما در پایان راه دیدم که فقط دلم می

 به پایان مسیر برسم.

دیدم که به آرامی مرا به مرور را دیگری قتی به نور رسیدم موجودات نورانی و

من خودم اعمالم را  این بود که در این تجربهنکته جالب را خواندند. زندگیم ف

کردم. تمام وجودم در برابرم آشکار بود و هیچ راهی برای پنهان کردن داوری می

یافتم افکارم نبود. با مالیمت و با آگاهی از احساس آنها در نتیجه اعمالم درمی
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گیج شده بودم، همه  که خطاهای من چگونه باعث رنجش دیگران شده است.

شد تا اینکه فهمیدم در ای به واژه مرگ نمید، هیچ اشارهچیز بسیار عجیب بو

هایی به آیند. پرسشمیرند به آنجا میمکانی هستم که ارواح افرادی که تازه می

رناکی کرد و بیماری خطن فقط دلم درد میرسید، چگونه؟ چرا؟ مذهنم می

ه من گفتند که حامله هستم. من پیش از آن نداشتم. آن موجودات روحانی ب

کند. آنها به من کردم دلم درد میدانستم که حامله هستم، من فقط فکر مینمی

گفتند که روح کودک ابتدا قرار بود متولد شد اما بعد نظرش عوض شد. او پیش 

 از آن، زندگی بسیار دردناکی داشته و هنوز آماده پذیرش زندگی جدید نبود.

ا عشق و پذیرش بعداً بتواند این کار را بکند. من خواستم آن روح را ببینم شاید ب

خواهد و به او بگویم که با من و همسرم او این محبت و پذیرشی را که می

 ها بود که امید به داشتن فرزند دیگری داشتیم.کرد. ما مدت دریافت خواهد

ا روح مزبور گفتگو ابتدا تردید داشتم و پس از مدتی تصور کردم که دارم ب

روح بیچاره، من واقعاً احساسش کردم. او در کنم. ما با هم حرف زدیم. می

کردند. این کرد چون با محبت از او حمایت میاطرافیانش احساس امنیت می

اش بود: با او صبور باش. من پیش رفتم و در واقع پیامی از اطرافیان نورانی

توانم ربه شکوهمندی بود و من فقط میخدای بزرگ تمام ادیان را دیدم، تج

بگویم که دریافتم چرا پولس مقدس بسیار آرزومند همراهی با او بود، تا در پرتو 

قید و شرطی قرار گیرد. اصالً نیازی به حرف زدن چنین عشق و شادمانی بی
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نبود، افکار کافی بودند. انگار همه با هم یکی بودند و با او یگانه بودند. شعاع او 

 کنم.ر همه جا گسترده بود. هنوز هم من با وجد و شادی به این تجربه فکر میب

ام بسیار ناراحت و پریشان بودم. چه کسی از او ماهه 67من از ترک کودک 

کرد؟ همسرم نبود و هیچ فامیل نزدیکی هم نداشتم. شفقت الهی بسیار مراقبت می

لطف و مرحمت او من سرشار است، عشق و توجه او چنان زیاد است که به 

، به من گفته شد که مأموریت بسیار مهمی در زندگی در اجازه یافتم بازگردم

دانست که فرزند پیش دارم، در زمانی که فرزندانم بزرگ شدند. او به خوبی می

 دیگری هم وجود خواهد داشت.

آید که بر فراز من در مورد بازگشتم چیز زیادی به خاطر ندارم، من یادم می

ها کار ها و سرمف اتاق بودم و به دو پرستاری که در دو طرفم بودند و با لولهسق

توان ای و ناگهان من وارد حالتی شدم که فقط میکردم. ضربهکردند نگاه میمی

به آن خواب گفت. من هرگز درباره تجربه نزدیک به مرگ و خروج از جسم و 

. دو سال بعد پسرم به موانده بودرود چیزی نخاین مفاهیمی که امروزه به کار می

ام وفادار دنیا آمد. بسیار بیمار بود اما تا امروز به قولی که در آن جهان به او داده

قید و شرط دوستش داشته باشم. ام، که تا زمانی که او به من نیاز دارد بیمانده

، مام و ما یکدیگر و دنیا را دوست داریای سرشار از عشق بنا کردهمن خانه

نمودی از همه آن چیزی که در سرزمین نور تجربه کردم. پس از این تجربه، من 

 دیگر از مرگ ترسی ندارم و با اطمینان به زندگی پس از مرگ باور دارم.  
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 های کریونپیشگویی

ای به نام کریون ارتباط برقرار با روح پیشرفته که یک مدیوم است،لی کارول 

گوید. به مرور زمان و در کرده و این روح برای وی از اتفاقات آیندۀ زمین می

کند، آنها را در آوری میهای کریون را جمعپیشگویی طی چند سال که لی کارول

    ند.  ککتابی با عنوان )پایان عمر ـ راز خلقت و دنیای پس از مرگ( منتشر می

من کریون از خادمان انسان و انرژی خدمت، اطالعاتی را که شما از من 

دارم. خواستید تا در رابطه با آینده جامعه بشری برایتان بگویم، بیان می

رخدادهایی را که از آنها صحبت خواهم کرد تماماً زاییدۀ فکر و مقاصد تصورات 

ها مرا به این آگاهی رسانیده که انسانهاست. انرژی مرتعش شده شما شما انسان

بدانم با روندی که پیش روی دارید چه سرنوشتی در انتظارتان است. برخی از 

تان مفید هایاین رویدادها شاید برایتان نگران کننده باشد ولی بسیاری از تالش

 و مثبت بوده و زندگی شما را در مسیر درستی دگرگون خواهد کرد.

ندان دور متأسفانه عده بسیاری از شما در اثر حاکمیت برخی از ای نه چدر آینده

دانند، دچار قتل و کشتار عظیم بزرگان جامعه که خودشان را رهبران شما می

بر خواهد د شد. این قتل، منطقه جغرافیایی آسیا و شمال آفریقا را در خواهی

نی بوده گرفت. زیرا سردمداران ساکن در این مناطق در صدد کسب قدرت شیطا

نمایند و باعث خواهند شد که و برخی از صاحبان روح شرور با آنها همراهی می

در بگیرد. اما در هایی با روح متعالی و روح شیطانی جنگ سختی میان انسان

های زیادی از بین خواهد رفت ولی سوز گرچه جان انساناین جنگ خانمان
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راهم شده و آرزوهای های دیگر فزمینه برای رشد و تکامل روح انسان

های متعالی که سالیان سال در انتظار رسیدن به خواسته برحق خودشان انسان

است، محقق خواهد شد و بعد از آن منطقه یاد شده به عمران و آبادی و صلح و 

 صفا روی خواهد آورد.

در چند عصر آینده نژادی از انسان پدید خواهد آمد که حاصل تغییرات ژنتیکی 

نمایند. این نسل جدید، چون مروزه دانشمندان شما آن را تعقیب میاست که ا

ماشین، فاقد روح و  ا را تضمین خواهند کرد ولی مثلماشینی، نظم زندگی شم

. در نتیجه انسان د نمودزده خواهناحساس بوده و زندگی را رویایی حسرت

یان دد فروپاشی این سیستم خواهد بود که باز جنگ سختی در مواقعی در ص

خارج شده ها پدید خواهد آمد و آن زمان تکنولوژی شما از حالت اسرار انسان

گیری منفی ن حاکم خواهد بود و کسی را قدرت بهرهو نظم و قاعده خاصی بر آ

 از تکنولوژی نخواهد بود.

ها در اطراف زمین، با باز شدن الیه اوزون در سیاره شما و زیاد شدن ماهواره

ی مصنوعی در الی جریان واقعی انرژی اجرام آسمانی های مغناطیسمیدان

نزدیک زمین ایجاد شده است. همین مورد باعث شده که از هم اکنون تغییرات 

انحرافی در حرکت مداری زمین ایجاد شود و حتی تأثیرات دیگر اجرام آسمانی 

صر کنونی با نیز گاهی به طور منفی بر زمین حاکم گردد. لذا در اواسط ع

ب و هوا روبرو خواهید شد که زندگی شما را تهدید ی جدیدی از آدگرگون

هایی بسیار بارانی و توفانی و زمستانی مالیم و بدون برف خواهد کرد. تابستان
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خواهید داشت. این سیستمِ اکولوژی، زمین را به هم زده، بسیاری از موجودات 

وانید حدس بزنید تهایی که اکنون نمیجدید خلق خواهند شد و برخی از بیماری

 زندگی شما را به مخاطره خواهند انداخت.

ت افراطی ای از زمین عصیان کرده و گروهی در ثروفقر و فالکت در نقطه

 های فقیر دامان آنان را خواهد گرفت.خواهند بود. نکبتِ زندگی انسان

با افزایش جمعیت نسل کنونی، طبیعت پاسخگوی شما نخواهد بود و مشکالتی 

تان پدید خواهد آمد که موجبات برخورد و جنگ را در میان تأمین نیازهایدر 

شما فراهم خواهد آورد و در نتیجه یک سوم از جمعیت جهان در این جنگ از 

 بین خواهد رفت.

ای از شرق قاره اروپای کنونی دچار بیماری هولناکی خواهد شد که هیچ منطقه

ن از های موجود در آزیادی از انسانسل کس قدرت برخورد با آن را نداشته و ن

 بین خواهند رفت.

ق جدیدی در شمال زمین سر ب رفته و مناطنوب قاره اروپا به تدریج به زیر آج

 ها بیرون خواهند آورد.باز زیر آ

هایی اقیانوس آرام شاهد پیدایش جزایر جدیدی خواهد شد ولی در مقابل، بخش

 ب خواهد رفت.ر آد و کره به زیاز ژاپن و شبه جزیره هن

سیا پا به عرصه وجود خواهند گذاشت که خود را قدرتمند هایی در منطقه آانسان

های ساکن در آسیا سایه نکبت و بدبختی خواهند دانسته و بر زندگی دیگر انسان

 افکند.
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های ناهنجار و ناهمگون در عقاید محکم دینی به تدریج رنگ باخته و ارزش

هد یافت. اما در این میان در غرب نسلی ابراز میان نسل جدید رواج خوا

کنند و موجودیت خواهند کرد که همه را به تساوی حقوق و برابری دعوت می

 این خواسته در همه جا طرفدار خواهد داشت.

های دیگری راه خواهد یافت. موجودات در پایان هزاره سوم، انسان به منظومه

برقرار خواهند کرد و بدین ترتیب بشر به دیگر سیارات از نزدیک با انسان رابطه 

 سوی سعادت حرکت کرده و امیدوار خواهد شد.

زمایشی و نخستین در یک چهارم سده اول هزاره سوم در سیاره مریخ زندگی آ

 هایی از علم انسانی به آنجا انتقال داده خواهد شد.مقدور خواهد شد و بخش

و امکاناتِ تغییرات ژنتیکی زندگی کنونی و زیست محیطی با پیدایش شرایط 

 دگرگون گردیده و طبیعت با سرسبزی بسیاری آشکار خواهد گشت.

های ها در اثر تغییر و تحوالت ناشی از تأثیرات ناموزون و با فرکانسعمر انسان

ها به سرعت بر انسانی با انسان رو به کاهش نهاده و پیر مختلف و ناسازگار

ده دوم از هزاره سوم، سیستم تولید و تکثیر در نیمه دوم س شت.عارض خواهد گ

انسان و  سلولی به نتیجه رسیده و امکان بازگردانی سیستم بیولوژیکی بدن

ولی این موفقیت عاملی در جلوگیری از مرگ و  حیوانات مقدور خواهد گشت

ها نخواهد بود. تغییرات پدید آمده در سیستم غذایی و مواد تغذیه میر انسان

های بسیار زیبایی در میان شما ظاهر شوند و از لحاظ باعث خواهد شد که انسان
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قامت، ورزیده ولی از حیث توانمندی ضعیف خواهند بود. با این حال رشد مغزی 

 نها بیشتر بوده و نابغه خواهند بود.آ

های خاصی با توانایی مغزی و جسمی پدید خواهند با تمام این اوصاف انسان

هاست. اگر انسان آمد که حاصل تغییر و تحوالت انجام گرفته در آزمایشگاه

آینده بتواند روح متعالی را حفظ نماید و معنویت را همیشه در خود حفظ کرده 

های آن ینده توأم با پیامین گونه بوده و موسیقی و ادبیات آا باشد که عموماً

ها حاکم خواهد بود، زندگی سعادتمندی را در پیش گرفته و خوشبختی بر انسان

ای پدید خواهد آمد که خواهد شد وگرنه با کوچکترین خطا و تقصیر چنان فاجعه

همه چیز در کنار  جبران آن ممکن نخواهد بود. زیرا دیگر زمان آن فرا رسیده که

 پذیرد.ای از جهان در آن واحد از گوشه دیگر جهان تأثیر میهم است و گوشه

ن زمان من سایگان خود را خواهید یافت و در آنزدیکترین هم 2462در سال 

ن مقطع الزم است، به هایی را که برای آاهم بود و پیامبار دیگر در میان شما خو

زمان برای همه بشریت بهترین زمان است زیرا شما ابالغ خواهم کرد. این 

های زندگی نوینی در برابر افق دید شما گشوده خواهند شد. همسایگان چهیدر

شما راهکارهای مناسبی را برای حفظ طبیعت و زندگی شما، به شما خواهند 

ای از جهان موقعیت های دینی، ملی و سیاسی در هر نقطهآموخت. قدرت

خواهند داد و تنها اعتقاد راسخ به خداوند رایج خواهد بود خودشان را از دست 

ها بر مسند مسئولیت، نه قدرت خواهند و کسانی به عنوان امیران و رهبران ملت
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واقعی هستند و این گونه  ها شناخته شده و عزیزمیان انسان نشست که در

 رهبران از جان و دل به بشریت خدمت خواهند کرد.

ییرات شگرفی در سیستم اجتماعی ساکنان آسیایی پدید نیز تغ 2426در سال 

خواهد آمد. به دلیل شرایط آب و هوایی و رژیم غذایی، تعداد زنان بر مردان 

فزونی یافته و آشفتگی در جوامع پدید خواهد آمد. روابط سالم از بین رفته و 

سیایی ای آهاناید، بار دیگر در میان انسهایی را که آنها را فراموش کردهبیماری

مد و چند صباحی های متنوعی بر سر کار خواهند آمتخواهید دید. پیوسته حکو

به حیات خود ادامه داده و سقوط خواهند کرد. مرزهای جغرافیایی آنها به هم 

های دیگر، نظم مقطعی خواهد خورد و در اثر اتحاد برخی از کشورها با قدرت

 حاکم خواهد گشت.

ر اقمار و سیارات یدر هر جریان و گردش خود تحت تأثبا توجه به اینکه زمین 

ه طور نامحسوسی به دیگر قرار گرفته و در اثر قدرت جذب آنها از مدار خود ب

خارج شده و در  آورد، دیر یا زود از مسیر کنونی خویشانحراف روی می

سمانی متالشی خواهد گردید. در این حالت زمین به برخورد با سایر اجرام آ

هایی از آن از زمین جدا شده و در فضا سرگردان مل تقسیم نشده ولی تکهطور کا

ای خواهد بود. برخی از آنها در تأثیر زمین و ماه قرار گرفته و به مانند سیاره

کوچک در مدار خاصی خواهند گشت و چون از زمین جدا شده و هنوز شرایط 

نها باعث خواهد در آ جودزیست خواهند بود ولی انرژی موزمین را دارند، قابل

شد که شکل زندگی و موجودات دگرگون گردند. برخی دیگر نیز از زمین فاصله 
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گرفته و به دلیل عدم برخورداری از انرژی خورشیدی به یخبندان سختی دچار 

خواهند شد. اما با این حال شرایط کنونی زمین در آن وجود خواهد داشت و از 

ید نخواهد آمد و تنها میزان جاذبه و فشار نظر تنفسی هیچ مشکلی برایتان پد

 موجود تغییر خواهد کرد.

زمین به دلیل کوچک شدن خود، از نظر فواصل قطب بسیار کم مسافت شده و 

های تازه به دنیا تر خواهد بود. در اثر این تغییر انسانمیدان مغناطیسی فشرده

لحاظ بهره هوشی آمده و حتی موجودات دیگر بسی کوچکتر خواهند بود ولی از 

د شد. همین مقدار مداراتی که اکنون در روی کره نو انرژی خیلی قوی خواه

زمین موجود است، در آن زمان نیز وجود خواهد داشت. زمان اتفاق افتادن آن 

به میزان انرژی موجود در بعد از بروز حادثه بستگی دارد. انحراف و تمایل منفی 

یابد و اگر ل حاضر وجود دارد و ادامه میزمین به خارج شدن از مدارش در حا

مقدار انرژی دفع و جذب ماه و سایر سیارات در تقابل با زمین بیشتر شود، زمان 

 وقوع آن زودتر خواهد بود.

توانید از احتساب میزان گرایش و تمایل زمین در مدار، با این حادثه را می

دست آورید. اگر این را  ضریب زمانی و تأثیرات انرژیکی سایر سیارات و ماه به

الزم را به انجام برسانید، به یقین خواهید فهمید به خوبی درک کرده و محاسبه 

سال دیگر نابود خواهد شد. اما مژده دیگری به شما  26444که زمین بعد از 

ای ای از پیشرفت خواهد رسید که کمتر صدمهبدهم که انسان تا آن موقع به نقطه
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ها وجود داشته باشد و ط آنکه همبستگی در میان انسانرا خواهد دید. به شر

       د.نهمه در کنار هم در حمایت یکدیگر باش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



796 

 

 تجربه ژان

ام در مراه دختر شش سالهت و هشت ساله و مجرد بودم که به همن زنی بیس

نوشیدم و میالعاده افسرده شده بودم، به شدت الکل فوقکردم. تگزاس زندگی می

 کردم که زندگیم هیچ معنا و هدفی ندارد. راهم را کامالً گم و تجربهاحساس می

ش کرده بودم. هنگامی که سه ساله بودم یک ام را نیز به کلی فراموسه سالگی

پاتی به من گفت که گوی نورانی به درون اتاقم آمد و با من صحبت کرد. او با تله

آید چه اً باید کاری را به انجام برسانم. یادم نمیتا پیش از اتمام زندگیم حتم

آورم که در پاسخش گفتم: این کار چیزی از من خواست اما به خوبی به یاد می

چگاه قادر به انجام آن نخواهم بود. گوی بسیار فراتر از توان من است. من هی

ر ن کار ساخته خواهی شد. هنگامی که دآورانی به من گفت: تو برای انجام ن

رامش، مالیمت، گرما، عشق و آگفتم حس بسیار خوب ر سخن میمقابل نو

 العاده سراسر وجودم را فرا گرفته بود.ام فوقهوشیاری

ام با آن زندگیم در بیست و هشت سالگی به جاده خاکی کشیده شده بود تجربه

گوی نورانی را به کلی به فراموشی سپرده بودم و باالترین هدفم در زندگی آن 

بود که الغر شوم و با مردی پولدار که بتواند تمام مشکالتم را حل نماید ازدواج 

کنم. روزی پس از آنکه بسیار خسته از سر کار به خانه بازگشتم بر روی تخت 

اعتنا بودم که ه داشتم و آن قدر نسبت به دنیا بیدراز کشیدم. حس و حالی افسرد

ور شدم درون افکار پریشانم غوطه گویی اصالً هیچ دنیایی وجود ندارد. وقتی

ای قرار دارم که به سرعت در حال حرکت ناگهان احساس کردم بر روی سورتمه
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شنیدم سپس وارد تونلی شدم که با باشد. صدای وژوژ حرکت سریعم را میمی

آن  درخت و در میانۀی تونل، جنگلی بیدرخشید. در انتهانور آبی مالیمی می

ی طبیعی ساخته شده بود و ظاهرش شد. کیف از موادیرنگ دیده مآبی کیفی

همچون کیف حاوی کودک بود. در واقع یک ساک مخصوص حمل نوزاد بود. 

شکلی بسیار طبیعی داشت و با مرواریدهایی درخشان بر سطحش تزئین و در 

ور بر فراز ساک رفتم و به ای تعبیه گردیده بود. من غوطهباالیش نیز دریچه

آنجا رسیدم، علم و آگاهی به شکل نواری چرخان شروع به محض آنکه به 

ای بسیار خالصانه و خارج شدن از کیف کرد. اطالعات بدون استفاده از هیچ واژه

 متمرکز به سوی من جریان یافتند.

ای را صدها بار بشنوید و سرانجام آیا تا به حال برایتان پیش آمده است که جمله

ام در قالب نای آن چه بوده است؟ توضیح تجربهیک روز بفهمید که واقعاً مع

رفت که گویا ای پیش میکلمات بسیار دشوار است زیرا تمام رویدادها به گونه

ای که از ها همچون ذرت بوداده، آگاهیزبان هنوز اختراع نشده است. به هر حال

سعی شدند. وقفه خارج میشوند از باالی کیف بیدرون تابه به بیرون سرازیر می

کردم بخشی از آن دانش را جذب نمایم و در قالب کلمات قرار دهم تا همیشه 

ن به سرعت در جریان بودند و گوبتوانم به یادشان آورم. اما آن معلومات گونا

ام من هیچ تسلطی بر آنها نداشتم. آنگاه در یک آن، فهمیدم آنچه را که یافته

باشد. گذشته، حال و آینده میمجموعۀ دانش بشریت در سراسر طول زمان یعنی 

آموزد به تمام خرد نوع بشر از درون این مجموعه خارج و هر آنچه را که می
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شود تا دیگران نیز بتوانند از آن استفاده کنند. در همین لحظه درونش وارد می

توانستم به کیف آبی را رها نمودم و بالفاصله خود را بر فراز کره زمین یافتم. می

ها را بر روی زمین ها و قارهها و اشکال آبها، رنگرم و منحنیپایین بنگ

بر فراز زمین قرار  بلکه از نظر زمانی نیز ،نظر فیزیکیمشاهده کنم. من نه تنها از 

داشتم. قادر بودم حرکت مردم و نظریاتی را که تاریخ بشر را بنیان نهاده بودند 

توانستم در هر دوره، تمام افکار مربوط به مردم آن زمان را حس کنم بنگرم. می

ش، برای مثال قادر بودم موسیقی مربوط به آن دوره، معماریش، نوع لباس مردم

را به خوبی درک کنم. در واقع آن منظره شبیه  یاتشانطور تفکر سیاسی و ادب

های بینیهای مختلف و با جهانای بسیار عظیم بود که مردمانی از زمانرژه

سرپوش یک ماشین بزرگ را  های آن را تشکیل داده بودند. گوییگوناگون صف

به هایش را ها و قرقرهدنده ،هابرداشته باشید و بتوانید نحوۀ عمل تمام چرخ

وقتی سرپوش ماشین بسته باشد هیچ یک از این وضوح مشاهده کنید. 

ش را برداریم همه چیز به پوسازوکارها قابل رویت نیست اما هنگامی که سر

شود. هنگامی که مشغول تماشای این صحنه بودم فهمیدم که خوبی آشکار می

ایم. ههمه ما همچون کوهنوردانی هستیم که با طناب به یکدیگر متصل گردید

آورد. هنگامی کند دیگران را نیز با خود به پایین میوقتی یکی از ما سقوط می

نچه که به آشکارا دیدم آنجا آکنیم. در رویم همه با هم صعود میکه به باال می

هایی درون ید اصالً خالی نیست. ما همچون تیلهآنظر ما فضای خالی می

ها را یسمان را نبینید و تنها تیلهای هستیم. ممکن است شما رریسمانی شیشه
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دارد. همه ها را کنار یکدیگر نگه میببینید اما در واقع این ریسمان است که تیله

ای نامرئی که در اطرافمان حضور دارد به یکدیگر متصل و مرتبط ما با ماده

و ایم. گرچه توانایی رویت این ماده را نداریم اما این ماده کامالً حقیقی است شده

های ما بر همیشه وجود دارد. در آن لحظات به خوبی مشاهده نمودم که زندگی

بلکه هر یک از ما بخشی از طرحی بسیار بزرگتر  ،روی زمین تصادفی نیستند

ن نیستیم. آن قدر بزرگ است که ما هرگز قادر به درک آن طرح، آباشیم. البته می

ن مفهوم بزرگی را فشرده و ن است که بتواند چنیآذهن ما بسیار محدودتر از 

درک نماید. آنگاه توپی به من نشان داده شد که بسیار پیچ در پیچ و شامل 

گشتم که بتواند ام دنبال کسی میها پس از تجربهسطوح گوناگون بود. تا سال

ای از کاغذ را بردارید و دو آنچه را که دیده بودم را برایم توضیح دهد. باریکه

ام. سرانجام پس متصل کنید. این چیست؟ بارها از خود پرسیدهانتهایش را به هم 

این نوارِ موبیوس است.  :ها، فیزیکدانی را مالقات نمودم که به من گفتاز سال

من گفتم که توپی سه بعدی را مشاهده نمودم که مثل نوار موبیوس بود. فیزیکدان 

گفت: ریاضیات باشد. او نوار موبیوس می به من گفت که این شکل سه بعدیِ

بعدی موبیوس وجود داشته باشد  بت کرده است که امکان دارد شکل سهمحض ثا

سه بعدی ما توانایی تصورش را ندارد. به او گفتم من یکی  اما ذهن محدودِ

ام به من گفته شد که تمام زمان ربهام. او فقط سرش را تکان داد. در حین تجدیده

باشد. گمان کنم که هنگامی که وقتش فرا می (همین جا)و تمام فضا  (همین حاال)
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شتند اام قرار دبرسد در ارتباط با این بخش از مشاهداتم که در میانۀ تجربه

 چیزهای بسیار بیشتری را کشف خواهم نمود.

 بی زیبا بازگشتم. ازآن نور آسپس از آن نقطۀ مشرف بر زمین دوباره به سوی 

تونل شدم. در مقابلم گروهی دیگر وارد گوشۀ سمت راست با اندکی زاویه، باری 

ایستاده بود که )عصاره( تمام مردم روی زمین بود. اگر بتوانید یک دشت پر از 

گل را به صورت یک قطره عطر خالص دربیاورید آنگاه خواهید فهمید که واقعاً 

بی بودند که آهای مردم همانند قطرات نجا چه بود. عصارهآمعنای عصاره در 

تک و کامالً مجزا و منفرد بودند اما چکیده باشند. گرچه قطرات تک درون ظرفی

داشتند؛ کنار هم تجمع یافته بودند. این قطرات به شکل مثلث، کنار یکدیگر قرار 

وار کنار یکدیگر شکل موجود در بازی بولینگ که مثلثایهمانند قطعات استوانه

نوک مثلث به سمت من بود. یک ها ضربه بزنیم. نآگیرند تا با توپ به قرار می

قطره مقابل دیگر قطرات قرار داشت طوری که بقیه، درست پشت سر او بودند. 

کند البته مسئولیتی در قبالشان احساس کردم این عصاره برای دیگران موعظه می

 ندارد.

خیلی بهتر از خودم مرا  همین که به این قطرات نزدیک شدم فهمیدم که این گروه

نگاه عشقی از سوی آنان به سمت من آپذیرد و بسیار دوستم دارد. می، شناسدمی

ن قدر خالص و قوی شد که دیگر آرفت و ه گردید که وجودم را کامالً فرا گروان

توانستم تحملش کنم. من نیز در واقع یکی از اعضای همین گروه بودم یا به نمی

دانستند و من هم مطلب را مینیز این  هانآام. نها بودهآعبارت بهتر همیشه یکی از 
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ای که در مقابل همگان قرار داشت با قلب و ذهن من صحبت دانستم. عصارهمی

رسید که جا بمانم. این طور به نظر مینآبایست بازگردم و نباید کرد و گفت که می

ورد. آشد او را همچون نفسی منفرد به حساب او موجودی مذکر است گرچه نمی

م که مرا پس نفرستد. او بسیار قاطعانه به من گفت که کاری به او التماس کرد

نان همان جا در انتظار من خواهند آباید انجامش دهم اما وجود دارد که حتماً 

 ایستاد تا وقتی کارم به اتمام رسید دوباره به نزدشان بازگردم.

نجا خارج و به جسمم وارد شدم. با تمام وجود از بستر آلحظه از  در همین

از اینکه بازگردانده شده بودم عمیقاً عصبانی شدم. به علت این  و خاستمبر

م را معطوف انجام کاری ها عصبانی بودم اما بعد حواسبازگشت ناگهانی، هفته

ن بازگردانده شده بودم. این تجربه حیات مرا عوض کرد و مرا آخاطر  کردم که به

یم ایجاد نمایم. برخی عادات بد وادار نمود تا تغییرات ارزشمند زیادی را در زندگ

ای را صرف فهم مسائل روحانی نمودم. ام را کنار نهادم و تحقیقات ویژهگذشته

هایی بسیار جالب و گوناگون سر در بیاورم. هایی که باعث شد از مکانپژوهش

ام که اتفاقاتی را که قرار است رویاهای زیادی را مشاهده کرده 6971از سال 

    روی دهند برایم آشکار ساختند. 6999تا  6994 یهابین سال
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 تجربه راجر. س

شود دانم از کجا شروع کنم. صدها صفحه میتجربه من بسیار استثنایی است، نمی

 ه بگویم. کنم بسیار بسیار خالصاما سعی می

ادف آغاز شد. دیدن افراد فوت شده، شنیدن همه چیز چند ماه قبل از تص

 1:66ساعت  6994سوم سپتامبر رفتم. میصداهایی زمانی که تازه به رختخواب 

راند و در یک نقطه گشتیم، دوستم ماشین مرا میدقیقه بودم. داشتیم از شهر برمی

ن آکنترل از دستش خارج شد و از جلو به ماشین دیگری برخورد کردیم. در 

بالفاصله از بدنم به بیرون پرت شدم و به دوستم و بدنم داخل ماشین  لحظه من

ایم. روح دوستم رسید مردهحرکت بودیم و به نظر میکردم. هردوی ما بینگاه می

 در آن اطراف نبود. 

مورد حادثه بگویم و خداحافظی خواهم به والدین و دوستانم در یادم افتاد که می

توانستند من را ببینند و نه دوستان و والدینم نه می بودم. در مقابل آنهافوراً  کنم و

توانم در زمان سفر کنم. آنجا بود که فکر کردم متوجه شدم که میبشنوند. بعد 

م اجازه دادم بروم و در مورد من، . فقط به خودانتظار من استچیز دیگری در 

حتی منتظر . دهیچ تونلی نبوهایی که قبل از تصادف خوانده بودم شبیه تجربه

 تونل هم شدم ولی اتفاقی نیفتاد.

داخل مکانی تاریک شدم و هیچ چیز اطرافم نبود. اما نترسیده بودم. آنجا واقعاً 

به دیدن تمامی زندگیم کردم مثل  عسوده بود. سپس در مقابلم شروآرام و آ

شود، از نوزادی تا بزرگسالی. بسیار واقعی بود. فیلمی که روی صفحه انداخته می
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نها در ارتباط بودم را حس کنم. آها با توانستم احساسات افرادی را که سالمی

نها موجب شده بودم را آتوانستم احساسات خوب و بدی را که من در می

نچه خودشان تجربه کرده بودند، احساس آر بودم آنها را بهتر از دریافت کنم. قاد

کنم. بعد از پایان نمایش زندگیم، همه چیز برای مدتی سیاه شد. سپس با دانشی 

ورده بودم فهمیدم که من الیق مکانی هستم که بهشت نام دارد بدون آکه به دست 

رامش داشتم آ. احساس شگفتی از دانم بهشت چه شکلی دارد یا چیستآنکه ب

 شد.که قویتر و قویتر می

ای دور کردم. به سمت آن جذب در تاریکی شروع به دیدن نوری در فاصله

ای که شدم. نزدیکتر و نزدیکتر شدم. سپس داخل آن مدار )بهترین واژهمی

شبیه مخروطی از نور و بسیار عظیم بود. زمانی که  شدم.توانم توصیفش کنم( می

جاودانگی را شنیدم. به یاد  رامش، شادی، خوشبختی، عشق وآنجا بودم کلماتِ آ

کلمه همگی به صورت یک واحد برای من تنها چیز حائز اهمیت  6دارم که آن 

و به منظور ورود به نور باید از تمامی چیزهای دیگر  نددر جهان شده بود

دم ، بعد از آنکه بررسی کرشدشدم. چیزی مانع از ورود من به نور میخالص می

بعد ن احساسی از دلخوری بود که نسبت به چند نفر داشتم. آشدم علتِ  همتوج

نها را بخشیدم اجازه ورود پیدا کردم. به یاد دارم که در کف مخروط آاز اینکه 

شدم مثل یک انفجار ناگهانی عشق بود. فکر کردم نور بودم. وقتی وارد می

ام قدرتمند بودند. خنده خواهم مرد چون این احساسات ناشی از عشقی بسیار

ن لحظه متوجه آم. در توانم دوباره بمیرام میکه چطور وقتی قبالً مرده گرفت،
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و به سادگی فقط باید  انش کاملی از هستی در اختیارم گذاشته شدهشدم که د

 پرسیدم تا بدانم.می

 .یا در جاهای دیگر هم زندگی وجود دارد؟ بله: آ6پرسش 

شکل  ری هستند که نسبت به ما افراد روی زمینسیایا سیارات ب: آ2پرسش 

سطح تکامل باالتری نسبت به برتری از زندگی دارند؟ هزاران سیاره هستند که 

 دارند. شما

از زمین وجود دارند؟ بله،  ترسیارات بسیاری با تکاملی پایینیا : آ1پرسش 

 هزاران سیاره.

 تر چه شکلی است؟ بله.تکامل یافته توانم ببینم یک سیارۀ: می0پرسش 

. در نجا ببینمآتوانستم بدنم را نجا روی یک سیاره دیگر بودم. میآن آدر یک 

نها از دیدن من تعجب کرده آنها صحبت کنم. آتوانستم با حضور مردم بودم و می

هایی بدون در و پنجره شهر با زمینی مسطح بودم، ساختمان یبودند. من در نوع

ها ن ساختمانآای برای ورود به نها راه ویژهآهایی بزرگ. نجا بودند، مثل جعبهآ

داشتند اما دانستنش خیلی برای من اهمیت نداشت. ما با صدا اما از طریق ذهن 

مانی که من صحبت تک کلمات را بفهمم و زتوانستم تکرابطه برقرار کردیم، می

کردم. همه اینها به طور استفاده می یکه از یک زبان دیگر دانستمکردم میمی

 شدند. خودکار انجام می

ن آها را در ذهن من، خواستند ستارهیم. میآنها از من پرسیدند که از کجا میآ

ه من نها همچنین پرسیدند کآتوانستم از سیاره خودم ببینم، ببینند. طور که من می
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ام و چه کاری را در زمین دوست داشتم. به آنها مدهآدر کدام منطقه زمین به دنیا 

ام. غواصی با اسکوبا در پورت دنیل مدهآگفتم در روستایی به نام کاپالن به دنیا 

چه شکلی نجا آخواستند در ذهن من ببینند و نیو پورت کِبِک را دوست دارم. می

شان دهم، اگر رند. از من خواستند نشانوآن را به دست آتا نقشه است 

 نها نشان دهم. آخواهم. من قادر بودم به طور ذهنی نقشه را به می

. در مورد گیاهانی کنیدرای حیات را از کجا تأمین میانرژی الزم ب :نها پرسیدندآ

خورید؟ یا چیزهای جاندار را هم میآنها گفتم و بعد پرسیدند: آخوریم به که می

هایی ابتدایی وجود دارند اما نه به این بدی. دانستیم تمدننها گفتند: میآه. گفتم بل

ید چطور آنین بدوی میرده بودند فردی که از دنیایی اینچنها واقعاً تعجب کآ

نها آنها که به نوعی نماینده آنها مالقات کند. از یکی از آشان با تواند در سیارهمی

مان کنید؟ گفت: ما انرژیان را از کجا تأمین میتژی حیاتیبود پرسیدم: شما انر

کنیم به ماً دریافت میکنیم مانند شما اما مستقیرا از نیروی کیهانی دریافت می

های دیگر یا به جهانآهای طبیعی شویم. پرسیدم: شما وارد حوزه نکه مثلآجای 

باً یداد. تقرکنید؟ همان نفر قبلی گفت: بله، و یک سفینه فضایی را نشانم سفر می

های دور، از شبیه یک هواپیما بود ولی بال نداشت. پرسیدم: برای سفر به مسافت

کنیم تا کنید؟ گفت: ما از یک مولد نیروی جاذبه استفاده میاستفاده میچه انرژی 

مان روی زمین ناشی به سرعتی تقریباً نامحدود دست یابیم. من در مورد مسائل

از نیروی جاذبه گفتم. او گفت: ژنراتور جاذبه ما بر تمامی سفینه فضایی اثر 
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ای برای مسافران جاذبه کند از جمله افراد سرنشین. در نتیجه هیچ نیرویمی

 وجود ندارد. 

رفتند. تر راه میهستهآتر بوده و نسبت به ما نها از ما کوتاهآضمناً به یاد دارم که 

همچنین هیچ مویی نداشتند. یونیفورم عجیبی داشتند به طوری که تمامی اندام 

ر و شود گفت سنها را قالب گرفته بود گویی بخشی از بدنشان بود. به سختی میآ

نزدیک از سیاره شما  یندۀآمن گفتند: شاید یک زمانی در اش کجا بود. به ته

ای نیست. خداحافظی دیدن کنیم اما خیلی از اینجا فاصله دارد. من گفتم: مسئله

نها دور شدم و مدتی به تماشای آکردم و برای اطالعاتی که دادند تشکر کردم. از 

سمان زیبا بود آود و هیچ ماهی نداشت اما ستارگان پرداختم. اصالً شبیه زمین نب

 هایی بسیار زیاد. با ستاره

ای منطقهسه چند سال بعد، چند تن از افراد محلی از جمله پلیس، یک یوفو در 

دیدند، هر سه منطقه در یک شب.  منها داده بودآآن را به طور ذهنی به  که نقشۀ

ای شبیه دند: تا اندازهفش کریدر روزنامه محلی هم گزارش شد. این طور توص

کرد و در چند فوتی زمین هواپیمای کنکورد بدون بال که هیچ صدایی تولید نمی

 644ن زمان، من در مونترال، بیش از آحرکت ایستاده بود. در برای مدتی بی

 کردم. نجا زندگی میآمایل دورتر از 

تکامل یافته  رتوانم سیارات کمتسپس تصمیم گرفتم به نور برگردم. پرسیدم: می

مو در تعقیب حیوانات  های بدوی غارنشینِ پر ازرا ببینم؟ یک سری انسان

ای نها ارتباط برقرار کنم اما فایدهآاندام بودند. من سعی کردم با عجیبِ بزرگ



742 

 

نجا خیلی جالب نبود، به همین آتوانستند من را ببینند یا بشنوند. نها نمیآنداشت، 

توانستیم موختم که ما نمیآر برگردم. زمانی که برگشتم، خاطر تصمیم گرفتم به نو

ن است که فواصل آای کنیم و این علت اصلی های نخستین مداخلهدر جهان

که مانع از دسترسی ما به جهان زیادی بین سیارات وجود دارد تا حایلی باشد 

نها آ نها بسیار خطرناک خواهد بود، چرا کهآنها شود، چون این کار برای تکامل آ

شان را طی کنند. در زندگی بعدی، ما همچون ما باید خودشان مسیر تکامل

تر تناسخ خواهیم یافت چون یک حد دیگر و تکامل یافته ایها در سیارهانسان

ن نقطه، آترین تکامل بر روی سیاره زمین مجاز است و پس از باالترین و پایین

و بدوی در جهانی یافته کمتر تکامل  ترِ زمین، فردیتر و باهوشفرد تکامل یافته

 شود.تر محسوب میپیشرفته

های انسانی تا چه به این فکر افتادم که در مورد زمین چیزهایی بپرسم: طبق سال

  1677زمانی زندگی ادامه خواهد یافت؟ تا سال 

 خودت ببین. ؟افتدبعد چه اتفاقی می

دار یا مانند یک ستاره دنبالهمدن است آمن دیدم که چیزی بسیار بزرگ در حال 

ها روی زمین بودند. سراسر زمین دچار سنگ. در آن زمان، هنوز انسانشهاب

هول و هراس شده بود، چرا که دانشمندان خواهند فهمید که این پایان زندگی بر 

ینده نزدیکتر سر کردم. من آروی این سیاره خواهد بود. مدتی را به تماشای 

نچه که باید برای آورم چون این کار بر آی دقیق را به یاد هاتوانستم سالنمی

 گذارد.تکامل خودمان روی دهد تأثیر می
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دانستم که داستانم را برای چند نفر گفتم، می 6944من همان طور که بعد از سال 

وردم که آجنگ و اختالفاتی، ایاالت متحده را درگیر خواهد کرد و به یاد می

غاز خواهد شد. هیچ اطالعی نداشتم که آدر نیویورک  6944چند سال بعد از 

مرکز تجاری دنیاست و دقیقاً چه سالی خواهد بود اما مطمئن بودم در نیویورک 

ن، عمدتاً ساحل شرقی آشوند. پس از است و اینکه همه مردم دنیا باخبر می

گرفت. متأثر خواهد شد. شهر بزرگی در ایالت مرکز شمالی تحت تأثیر قرار می

همین خاطر من هرگز به تقریباً هیچ اثری بر ساحل غربی نخواهد داشت. به 

نخواهم کرد حتی اگر شرکتی، حقوقی  در ساحل شرقی نقل مکان شهری بزرگ

 شش رقمی برای شروع پیشنهاد کند.

توانم چیزی را تغییر دهم پس به پایان ام نمیبه خود گفتم حاال که من مرده

های کشورهای تر از قبل بود. چون به خاطر کشمکشها رفتم. ترسناکدرگیری

تواند گذاری در تحقیقات فضایی و ناسا، هیچ کس نمیمختلف و کاهش سرمایه

به زمین است. چند  افتد و چیزی در حال نزدیک شدنبفهمد دارد اتفاقی می

 های عظیم و واقعی.زه کافی بزرگ برای ایجاد ویرانیستاره کوچک اما به اندا

ها دست از تنها خبر خوب این است که به خاطر این حادثه، تمامی ملت

هایشان برخواهند داشت و به جای جنگ، برای همکاری با هم تالش درگیری

متوقف شود دیر است. از این زمان،  توانستنچه که میآ یکنند اما دیگر برامی

پیش رو، به  یهاملل مختلف به احمقانه بودن جنگ پی برده و طی سال
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همکاری با هم خواهند پرداخت، سرانجام بر روی زمین صلح برقرار خواهد شد 

 ها نفر جلوگیری کرد.شد از مرگ میلیوناما می

انگیز و نور رفتم، شگفتتر. به سطوح باالتر برگردیم به یک سری چیزهای مثبت

ای باالتر از دانش بود، مرحله خلق کردن. همه نجا مرحلهآسرشار از عشق بود. 

شود، خلق چیزهای فیزیکی و سهیم شدن با خداوند در خلقت. چیز ممکن می

 دانم باورش مشکل است.می

 رزو کردم به زمین بازگردم تا این اطالعات راآخواستم برگردم با این حال نمی

دانستم این بود که در با هر چند نفر که امکان دارد در میان بگذارم. چیزی که نمی

است، وشد. به دنبال این درخرزویی تبدیل به واقعیت میآن سطح از نور، هر آ

ن خارج شدم. آرامی از آشوم و به خودم را دیدم که به کف مخروط کشیده می

ن موقع بود که دوستم را دیدم. آا ببینم. توانم دوباره بدنم رناگهان متوجه شدم می

مد. سراپا سفیدپوش بود، راه آمن میاو داشت به طرف من و نور پشت سر 

رفت بلکه شناور بود. نزدیک بود به هم برخورد کنیم و به طور غریزی نمی

مان همدیگر را لمس هایمان را بلند کردیم. وقتی نزدیکتر شدیم، دستهایدست

زده شدم. همان زدند حیرتهای نور که چشمک میدیدن جرقه کردند و من از

مان به هم پیوند خوردند میختند، وقتی مغزهایآمان در هم میطور اعضای بدن

رغم بدون احتمال هیچ گونه خطایی علی ،توانستیم کامالً از افکار هم باخبر شویم

زمایشی انجام آم پاتیکی بود و سعی کردسرعتی که این جریان داشت. ارتباط تله

ن وضعیت هم به گونه معمول صحبت کنم. آتوانم در می خواستم ببینمدهم. می
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کنم شروع به صحبت کردم و متوجه شدم که دارم از بیان و لغات او استفاده می

مان برگشتیم، بسیار سریعتر مهلبرد و دوباره به شیوه جدید مکااما خیلی زمان می

داد که در نور خواهد ت. او داشت برایم توضیح میو همچنین همراه با احساسا

 ماند و اینکه زمانش روی زمین به پایان رسیده بود.

ها، حرص و طمع، توانستم جنگشد و میتر میتر و ضعیفاحساس عشق ضعیف

ها نکه شعلهآنژادی و غیره را حس کنم. به ماشین برگشتم. پیش از خشم، تبعیض

 فی برای خروج از ماشین را به من داد.به من برسند، نور فرصت کا

های شکسته زیادی نکه استخوانآروند بهبودی من مثل معجزه بود با وجود 

با چند استعداد داشتم، پزشک مراقب از پیشرفت بهبودی من گیج شده بود. من 

 ام. هایی دیگر بازگشتهی و موهبتفراطبیع
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 تجربه جان

ناامیدی و افسردگی رسیده و قصد خودکشی به اوج  6970جان در زمستان سال 

و رو کرد. از میان آن  ای رخ داد که زندگی او را زیرداشت ولی برایش تجربه

همه یأس و ناامیدی، برای او بزرگترین تجربه روحانی رخ داد. آنچه که او تجربه 

ن: این هاست. به قول خود جاترین تجربهترین و عمیقکرده یکی از معنوی

 داستان شبی است که خدا من را مالقات کرد.، تجربه

سوتا در آمریکا ملحق شدم. من من به یک صومعه در ایالت مینی 6971در سال 

های زندگیم داشتم و متقاعد شده بودم که مشکالت بسیار زیادی در تمام جنبه

به همین خاطر باید به یک صومعه ملحق شوم و یک زندگی رهبانی را در پیش 

ام آزرده ز نظر روحی و روانی سر و سامان بیابم. من از دست خانوادهبگیرم تا ا

ام نیز شکست خورده بودم، در دانشگاه موفق نبودم و در تمام روابط شخصی

سالگی من در احساس  20دیدم. در سن ای برای خود نمیبودم و آینده

 گشتگی و سرخوردگی کامل بودم.گم

اکنون من به  ،ماهۀ عضویت و کار در صومعهبعد از یک دوره اولیه آزمایشی سه 

کردم. زندگی یک تازه وارد طور دائمی در یک گوشه قدیمی صومعه زندگی می

زود. افسکوت است و این به تنهایی من میهای متوالی در صومعه شامل ساعت

نچه که شدم. من بیش از آتر میتب افسردهتوانستم دوستی پیدا کنم و مرمن نمی

کردم، افکارم خالی داشتم و وقتی در ساعات شب با خود خلوت می وقت ،باید

شد که در شخصیتم وجود داشت، اشتباهاتی غرق اندیشه راجع به مشکالتی می
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که در تصمیماتم در زندگی مرتکب شده بودم و به خاطر آنها از چه جایی در 

شکالت زندگی سر درآورده بودم. قادر نبودم با کسی راجع به این مسائل و م

کردم که تاریکی در حال سایه انداختن بر من به حرف بزنم و به تدریج حس می

بست رسیده بودم و است. من از نظر روحی به بن طور کامل و نابود کردن وجودم

گرفته و به دیدم. فکر خودکشی در من شکلبرای خود راه نجات و امیدی نمی

خدا وجود داشت ولی دیگر به  کرد. در قلب من هنوز ایمان بهتدریج رشد می

ای نداشتم. فکر کردن و طراحی روشی برای خودکشی دیگر خودم هیچ عالقه

جزو برنامه هر شب من شده بود. برنامه و طرح من دیگر نزدیک به کامل شدن 

بود که ناگهان یک شب اتفاقی باورنکردنی برایم افتاد: من تنها در دل شب در 

دور از تمامی دوستان و خویشاوندان، در عمق رختخواب دراز کشیده بودم، 

ترین لحظات زندگیم. من شروع به گریستن و دعا و مناجات با خدا کردم. تاریک

که به کمک تو نیازمندم. گفتم: خدایا، اگر واقعاً وجود داری اکنون زمانی است 

اگر  توانم به زندگی ادامه دهم.ام و بدون کمک و مهر تو نمیبست رسیدهمن به بن

سکوت تو پاسخی  به من نشان بده. اگر وجود نداری، واقعاً وجود داری، خود را

 کافی در تأیید آن خواهد بود.

گوشه صومعه تنها بودم،  در آن لحظه، همان طور که من در این اتاق قدیمی در

های نور در اتاق پدیدار شدند و ناگهان اتاق با نسیم گرم مطبوعی پر شد و شعاع

من را در خود گرفتند. من حس کردم که مانند کودکی خردسال از جای خود 

ترین عشق و برداشته شده و در آغوش گرم این نور نوازش شدم. احساس گرم
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یر آن را احساس نکرده بودم من را فرا گرفت. العاده که هرگز نظعطوفتی خارق

توانستم ببینم این نور گرم و دلنشین بود. خدا از درون نور با تنها چیزی که می

صدایی مذکر و بسیار زیبا با من سخن گفت، نه با کلمات و اصوات، بلکه از 

طریق فکر. خدا به من گفت: من مراقب تو هستم، تو فرزند منی. من تو را به 

 زند منی و من پدر آسمانی تو هستم.رر کامل دوست دارم. تو فطو

همان موقع این ادراک به من داده شد که خدا ذره ذرۀ وجود من را دوست دارد. 

انتهایی از عشق، پذیرش و بخشش مهر او مانند آن بود که من در اقیانوس بی

تت کامل غرق هستم. خدا به من گفت: من تو را دوست دارم و همیشه دوس

ام. هیچ کاری نیست که بتوانی انجام دهی یا سخنی بگویی که بتواند بین داشته

نقص نقصی، و همیشه کامل و بیو بی عشق من و تو فاصله بیاندازد. تو کامل

 بود، خواهی بود. آنگاه خدا من را با اسم روحیم صدا زد، آن اسمی کهن و ابدی

ام نتوانستم این اسم را به تجربه به قدمت جهان هستی. جالب است که من بعد از

یاد بیاورم ولی هنگامی که او مرا با این اسم صدا زد من بالفاصله آن را به یاد 

احساس ام. زیستهآوردم و فهمیدم که در خانه و وطنم هستم و قبالً در آنجا می

کردم که در میان جهان هستی هستم که تماماً و تنها از عشق خداست. فهمیدم که 

کنم ماهیتی غیرشخصی و مجزا نیست که تنها یی که وجودش را حس میخدا

حیات را آفریده و خود جدای از آن باشد. بلکه خدا صمیمی و نزدیک است و 

خود دارای شخصیت و صفات است. او دارای کمال و راستی یک پدر حقیقی 

با هم  بود، چیزی که در زندگی دنیا از آن محروم بودم. خدا شوخ بود و او و من
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به اینکه من وجود او را مورد سؤال قرار داده و در آن شک کرده بودم خندیدیم. 

دیدم که او رسید. من میترین فکر دنیا به نظر میدارترین و خندهاین فکر مسخره

واقعیت و اصل، و من سایه و فرع هستم، و اینکه این من باشم که در وجود او 

ر دهم چقدر مضحک و مسخره است و این شک کرده و آن را مورد سؤال قرا

خنداند. من به طور همزمان در قهقهۀ خنده با خدا فکر، هردوی ما را به شدت می

 و در هق هق گریه از شدت عشق و عطوفت او بودم.

در آن موقع بود که من از خدا پرسیدم که چرا این قدر زندگی من دردآور بوده و 

ترسِ من او کجا بوده است؟ او به من گفت که های تنهایی و در تمام این سال

دانم چگونه آنچه اتفاق افتاد نمی دستش را بگیرم تا چیزی را به من نشان دهد.

است که در آن  توانم آن را توصیف کنم اینبهترین طوری که می .را توضیح دهم

ه برای گرفتند. خاطراتی کرای من دوباره شکلو دوردست ب هنگام خاطراتی کهن

بچه بودم، کرده بودم. دیدم که وقتی یک پسر فیها آنها را سرکوب و مخالس

کرد. خودم را دیدم چطور پدرم من را از نظر جسمی و روحی به شدت اذیت می

که در مدرسه هم مورد تمسخر و قلدری دیگران، چه دختر و چه پسر قرار 

ان روحانی دیدم که معلمان و حتی خواهرگرفتم و همیشه تنها بودم. میمی

دادند. این خاطرات هولناک بودند و با صومعه نیز من را مورد تحقیر قرار می

تماشای آنها من احساس حزن و دلسوزی و شفقت زیادی نسبت به خودم و 

کودکیم کردم. خدا به من گفت که از نزدیک نگاه کن. دیدم که در تمامی آن 

بود. عشق خدا را نسبت به  ها و اتفاقات، نوری من را در خود فرا گرفتهسال
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خود از همان ابتدای کودکی حس کردم. او به من گفت که همیشه در کنار من 

بوده و هیچ وقت من را تنها نگذاشته و پشت من را خالی نکرده است. من در 

ن همه عشق و عطوفت ورای غرق شدم، در حدی که دیگر تحمل آ عشقش کامالً

تک افرادی که من را آزرده و مجروح که تک توان و طاقت من بود. در آنجا بود

کرده بودند را نیز دیدم، و دیدم که آنها نیز نوری در اطراف خود داشتند. دیدم که 

ایم و اینجا روی زمین هستیم که به ما همگی فرزندانی مجروح و زخم خورده

یکدیگر در این سفر معنوی و روحانی یاری دهیم و به یکدیگر محبت کنیم و 

گر را ببخشیم. من عشق خدا را نه تنها نسبت به خودم، بلکه نسبت به تمام یکدی

هایی که در زندگی با آنها برخورد کرده بودم حس کردم و من خود با انسان

عطوفت و شفقت نسبت به تمام آنها پر شدم. خدا آنجا من را به گرمی در آغوش 

مینان و ایمان خود را به خود فشرد و گفت که همیشه با من خواهد بود و نباید اط

او از دست بدهم. او گفت که هیچ عملی نیست که بتوانم مرتکب شوم که باعث 

شود او من را تنها بگذارد و همه چیز درست و سر جای خود است. بعد از 

ضور خدا دریج حها به طول انجامیده بود، به تکردم ساعتزمانی که احساس می

درخششی که به رنگ  اتاق هنوز باقی ماندۀشد، گرچه در تر در آنجا کمرنگ

 طالیی بود وجود داشت.

واردان رفته و در را زدم. در اتاق مسئول تازهطرف مدم و به من از اتاقم بیرون آ

کنان اتفاقی را که برایم افتاده صبح بود. او با من نشست و من گریه 1:66ساعت 

کرد و به من گفت که من حقیقتاً با خدا بود برای او شرح دادم. او من را درک می
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ام. او برای چند روز آینده به من ام و مورد موهبت زیادی قرار گرفتهروبرو شده

استراحت داد و من را از انجام کارهای صومعه مرخص کرد. من تا چند روز 

ر منقلب بودم و حال من مرتب بین حالت عادی و احساس آن تجربه هنوز بسیا

 متوقف شد. شد. دو روز طول کشید تا هق هق گریه من کامالًعوض می

گذرد. من مطمئن سال از آن اتفاق می 14نویسم اکنون که این خاطره را می

ت، ترین چیزی بوده که تا به حال برای من اتفاق افتاده اسهستم که این واقعی

تر از زندگی روزمرۀ کنونیم. این تجربه را برای کسانی که در زندگی حتی واقعی

دچار چالش و مشکالت زیادی هستند بازگو کردم. همچنین برای خودم، تا 

  یادآوری کنم که خدا همواره ما را دوست دارد و با ماست.

 


