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 ۲۰۰۲لیان ئحق تالیؾ، موسسه را

حق شناخته شدن رائل به عنوان نویسنده این اثر توسط خود او، مطابق با قانون حق تؤلیؾ به طور قطعی 
 ۱۹۸۸اظهار شده است، قرار داد حق امتیاز و اختصاص 

بدون اجازه ناشر و دارنده حق تؤلیؾ می تواند هیچ بخشی از این اثر ن. تمام حقوق این اثر محفوظ است
بازتولید، دریک سیستم بازیابی انبار، یا به هرشکلی مخابره یا به هر وسیله ای، الکتریکی، مکانیکی، 

 .فتوکپی، چاپ، ضبط ویا طور دیگر منتشر شود
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 مقدمه

 

 پیامبرنقش 

 

شرح  الوهیم هایکه در پیام با خاستگاه ما به افشای رازهای مرتبطصرفاً ، دنیای امروز نقش یک پیامبردر 

خالصه نمی شود، بلکه همچنین به داده شده است، و یا آشکاری وعده آینده ای شگفت انگیز به شکر علم، 

گی می کنند که هایی که در کشورهایی زندکنش هایی در عرصه سیاست امروز داللت می کند به ویژه آن

شقاوت کسانی می برند که برای لمحه ای فرصت این را پیدا کرده اند بیشترین رنج را به خاطر خودخواهی و 

 . پیش بروند که اندکی

عالوه بر به همین خاطر است که نقش من به عنوان یک پیامبر . صلح جهانی وحدت است تنها راه رسیدن به

 .معنوی و اخالقی، سیاسی نیز هستجنبه های 

وزی مرا مورد سوء قصد قرار دهند، ی پیدا کنم که ممکن است رحتی به این قیمت که به تبع آن دشمنان زیاد

 .منچنان آنچه را که باید بگویم به زبان خواهم آورده

 "۲۰۰۱دسامبر  ۱۳ل ئرا"
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 فصل اول

 عشق

 "عشق یعنی بخشش، بخشیدن تمامیتتان بدون چشمداشت چیزی در عوض آن"

 رائل

 

 عشق یعنی بخشیدن همه چیز

عشق یعنی تماماً یکی شدن، یعنی میل . ، با شور و اشتیاق وافر با تمام توانتان عشق بورزیدعشق بورزید

ما باید برای لذِت بخشیدن ببخشیم، فراتر از اینکه . همه چیز را پیشکش کردن. اعطای هر آنچه که هست

 . توسط شخص دریافت کننده مورد تصدیق قرار بگیرد یا نه

نیست که آن را پیشکش می کند بلکه در واقع کسیست که می خواهد آن را اعطا کننده واقعی هدیه کسی 

این هدیه واقعی از جنس . بهترین شکل بخشیدن در خفاست، طوری که کسی متوجه آن نشود. دریافت کند

 ".داشتن"است به جای هدیه ای از جنس " بودن"

من چیزی به تو می :" ب سپاسگزاریصرفاً به منظور تصدیق دریافت آن داده می شود،  طل" داشتنی"هدیه 

این بر خالؾ ." دهم با این چشمداشت که تو با تشکر کردنت احساس با ارزش و مهم بودن به من بدهی

 ! فروتنی ست

آن کس که بیشترین عشق را دارد هم اوست که بیشترین را اعطا می کند، هم اوست که همیشه درتالش 

آن نشان که هم اوست که بیشترین سود را می برد از آنجایی که نشان به . آوردن شادی برای دیگران است

اگر عشق  .برخالؾ پول هرچه بیشتر بدهیم کمتر داریم، در عشق برعکس، هرچه بیشتر بدهیم، بیشتر داریم

را در خود نگه داریم، آن را از دست می دهیم، کاسته می شود، بی بنیه و محو می شود، ولی اگر آن را 

 .اعؾ می شود و به مانند جادو، بیشتر و بیشتر دریافت خواهیم کرداعطا کنیم، مض

 . آنقدر عشق بدهید طوریکه کسی که به او عشق می دهید به بیشترین شادی ممکن دست یابد
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شادی آنها را بیافزایید و حتی به آنها مجال این را دهید که از . به دیگران شادی ارزانی کنید؛ و هارمونی 

 .شما شادتر شوند

هر روز را به روز عطا . شادی را در اطراؾ خود بپراکنید؛ همواره هدیه های کوچک شادمانی اعطا کنید

 . کردن بدل کنید

  . 

 عشق همواره میوۀ آگاهی ست

 

عشق ورزیدن بدین معناست که مؽز انسان عملکرد . عشق همان است که امروز در زمین کمیاب است

 مؽزی که خشم و نفرت می پراکند،. ، مؽزی ناسازگار استمؽزی که عشق نمی تراود. صحیحی دارد

به همین دلیل است که آگاهی اش تقلیل می یابد و یا . ست دستخوش ناهنجاری های هرمونی و الکتروشیمیایی

شیمیایی  -آگاهی نیز یک پدیده فیزیکی. حتی ناپدید می شود، چرا که دیگر نمی تواند عشق را احساس کند

 . ست

شیمیایی  -و آدمکشی می توانند تبعات عدم تعادل هورمونی به واسطه به هم ریختگی فیزیکی خشونت، نفرت

این ؼده خود ماییم و همان چیزی ست که به ما اجازه می دهد . این ؼّده ای باشد که ما آنرا مؽز می نامیم

  .عشق و نفرت را احساس کنیم

ؽزتان را با اندیشیدن به عشق تمرین دهید، با شما می توانید م. عشق و آگاهی یکی هستند و از یک جنس

با تمرین کردن مؽزتان برای عشق ورزیدن، در . تصور کردن آن، با اشتراک گذاشتن آن در محیط اطرافتان

 . واقع آن را برای عملکردی بهتر می پرورانید

ن و اطراؾ ماست، چطور می توانیم مؽز خود را تمرین دهیم؟ با احساس مرتبط بودن با هرچیزی که در درو

تالش کنید نقطه نظری متفاوت با دیدگاههای . با همه کس متفاوت اندیشیدن: خصوصاً با عدم تبعیت از عوام

و این متضاد در واقع به چه معنی ست؟ اگر همه فکر می کنند چیزی بد است، سعی کنید وجه . معمول بیابید

م را پایان می دهید، مؽز شما شروع به توسعه یافتن واز عو دقیقاً آن زمانی که تبعیت ا. خوب شرایط را بیابید

 .می کند

در شگفت  هااز چرایی آن. ما همیشه باید تالش کنیم تا چیزهایی را بفهمیم که در وهله اول درنظر نمی آیند

به همین طریق تمام اختراعات بزرگ، بهترین قطعات موسیقی و تمامی زیبایی های این جهان پا به . شویم

بدین طریق این زمین را برای رشد عشق . مؽزتان را قدرت ببخشید؛ هوشتان را. وجود گذاشته اند عرصه

 !بارور کنید

اگر بنا به سیاست نفرت داشتن از چیزی صحیح است، عشق واقعی بدین معناست که همیشه بیاندیشیم که 

 .چطور می توان آن را دوست داشت

بدین ترتیب آگاهی خود را ارتقاء خواهید داد، و با توسعه دادن . عادت کنید که همواره از خود بپرسید چرا

و هرچه بیشتر برای دانستن تالش کنید، نفرت کمتری خواهید داشت، و . آن، عشق را وسعت خواهید بخشید

 .در نهایت تنها عشق و نیک خواهی را درخود احساس خواهید کرد
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، حتی در بدترین چیزها، همیشه چیزی هست که حتی در بدترین بزهکاران. چاره همواره در عشق است

دایره کوچک سفیدرنگ در دل فرم : این همان چیزیست که سمبل ین و یانگ می نمایاند. بتوان دوست داشت

اگر فرض بر این گذاشته شود که سیاه بد و سفید خوب . اشک مانند سیاه، و دایره ای سیاه درون اشک سفید

ی در تاریکترین سیاهی ها، همیشه مقداری خوبی و در روشن ترین سفیدی است، که لزوماً چنین نیست، حت

 . ها، همیشه نقطه بدی وجود دارد

 

 ۲۰۰۲ مارچ کانادا. هستیم ما میوۀ عشق

 

می شود که همچنان جزئی از ؼبار محسوب شویم اگر به خالقینمان نباشد . ما از ؼبار سیاره مان زاده شده ایم

اما خالقین ما این ؼبار را برداشته . درارتباط با بی نهایت هم فرق چندانی نمی کند .و آنها طور دیگر نخواهند

دنیایی تفاوت وجود . یا بهتر است بگویم به آن قابلیت آگاه بودن بخشیده اند ،اند و مبدل به آگاهی نموده اند

ش از ؼبار در حرکت دارد، چرا که اگر ما بهره برداری بهینه را از این قابلیت آگاهی نکنیم، چیزی بی

در واقع اگر قرار است تنها کاری که می خواهیم با آن انجام دهیم چیزی جز حرکت در زمان و . نخواهیم بود

چرا که این گرد و خاک کردن حاصلی جز آلوده نمودن . مکان نباشد، بهتر است که همان ؼبار باقی بمانیم

 . اطراؾ ندارد

ن منظور بوده است که از طریق ما این توانایی تبدیل ؼبار به آگاهی دست اگر الوهیم ما را خلق کرده اند بدی

ما . به دست پیش برود که در واقع همین مجال می دهد ذرات بیشتری از ؼبار در کائنات هوشیار شوند

 این اصلیترین دلیل. هستیم از آن آؼشتن این حیات به هوشیاریانسانها نه فقط خالقین حیات، بلکه بسی مهمتر 

 . هستی ماست

حال . اگرچه به دنیا آوردن یک بچه برای والدین حظ بزرگی ست، لذت بزرگتر انتقال آگاهی به آنهاست

تصور کنید خالقین ما چطور از زندگی دادن به یک سیاره بکر با آینده ای از میلیاردها هوشیاری، به وجد 

 . هی در کائنات زیباترین تجلی عشق استاین احساسی شگرؾ از شادمانیست چراکه تکثیر آگا. آمده بودند

من این مشت خاک ناچیز هستم، ولی چیزی که مرا از ذرات ؼبار اطرافم، آنهایی که بر آنان گام می نهم  

متمایز می کند، این است که من پاهای خود را احساس می کنم، ابعاد فیزیکی ام را، من می توانم احساس کنم 

زمینی که بر آن ایستاده ام هیچ چیز را . ن چیزی ست که به من آگاهی می بخشدای. که بخشی از بینهایت هستم

فقط ذره ای از ؼبار است بدون هیچ مقصودی برای هستی اش . نمی تواند احساس کند زیرا که هوشیار نیست

 . مگر اینکه به من مجال گام نهادن بر خود را بدهد

، در آمیخته با این آگاهی که هشیاری های دیگری در از لحظه ای که من به آنچه که هستم واقؾ می شوم

سپس در می یابم که چقدر فرد کنار من به سادگی امتداد خود . اطرؾ من هستند، عشق وارد تصویر می شود

عشق یعنی دیگر هرگز ذرات ؼبار که در دقیقه ای . من است و اینکه در واقع ما همه امتداد یکدیگر هستیم

 .سفر می کنند را بیگانگان نیانگاریممشترک از ابدیت باما 

زمانیکه من به فرد دیگری که در نزدیکی یا دور از من زندگی می کند می اندیشم و درک می کنم که او یک 

مسافر دیگر در زمان و مکان است و ما هر دو فرصت یکسانی برای بسط آگاهیمان داریم و به شکر علم این 

 .عشق می ماندآن زمان تنها احساس  ،مجال ابدیست



9 

 

هم " وجه ؼباریت"ما باید یکدیگر را به . هنوز فقدان فروتنی چشمان ما را به روی این موضوع می بنددو

به جای اینکه فکر کنیم همه چیز  ،خطاب کنیم که به خودمان یادآور شویم که ما چیزی جز خاک زمین نیستیم

این فروتنی نیز همان . ت چیزها برایمان هست تا بیاموزیمما با باید با فروتنی قبول کنیم که بینهای. را می دانیم

  .عشق است

ما با عشق احاطه شده ایم، ما در عشق . روزی می رسد که ما قادر خواهیم بود میزان عشق را محاسبه کنیم

روزی کشؾ خواهیم کرد که عشق یک واحد . زندگی می کنیم ولی هنوز نمی توانیم آن را اندازه گیری کنیم

ما در خواهیم یافت که درواقع هیچ شکافی در بین ما . ه گیری ست که انسانها را به وحدت می رساندانداز

می شد که شما . وجود ندارد؛ ما همه انبوهی از هستی را شکل می دهیم که خود در آن زندگی می کنیم

 . شخص دیگری و یا شخص دیگری شما باشد، ولی شما اینک شما هستید

چه احساسی داشتید اگر در . به دقت او را تماشا کنید. ا او بودید، در بدن او، درون سرشتصور کنید اگر شم

 کفشهای او بودید؟ چطور می توانید از او متنفر باشید؛ چطور می توانستید به او ضربه بزنید اگر او شما بود؟ 

این یک خطای . ساختگی ست اینگونه که ما چیزها را از هم جدا می کنیم، این من هستم، جدا از تو، کامالً 

و چه بسا در بینهایت مکانی، چه کسی می داند، شاید ملکولهای او . بزرگ ادراکی ست؛ ما همه یکی هستیم

همه بخشی از این آگاهی کیهانی هستیم که طی این دقیقه کوتاه سفرمان، در مکان .  بخشی از من خواهند شد

 .دیگر، ؼبار به هستی خود آگاه نیستاز سوی . و زمان، به زنده بودن خود آگاه است

ما همه با هم در این بینهایت زمانی سفر می کنیم، و باید با یکدیگر احساس نزدیکی کنیم، چرا که ما همه 

 .زمینقایق : سوار بر یک قایق هستیم

 

 

 عشق واقعی آن است که دشمنان خود را نسبت به دوستانمان بیشتر دوست بداریم 

۲۰۰۱الی ژو ،سمینار ایتالیا  

   

چیزی که بیشترین درخشش را به هستی ما می دهد، بیشتر از عقالنیت و بیش از تمام آموزه های بزرگ 

. فلسفی بزرگترین پیامبران، عشق است  

" معاشقه کردن"ما گاهی می گوییم . عشق واژه ایست که ما آن را به اشکال مختلفی می توانیم استفاده کنیم

ما با دستان و بدنهایمان، با ! ت، چرا که این معاشقه نیست بلکه بازی کردن استولی این چندان صحیح نیس

. این یک بازی ست نه عشق. اعضاء جنسیمان بازی می کنیم و به یکدیگر لذت می دهیم  

اما از سوی دیگر ما می توانیم به جای اینکه در خودمان ثابت بمانیم با آگاه شدن از اتصالی که با دیگران 

ما می توانیم به کسانی که به ما نزدیک هستند عشق بدهیم ولی مهمتر آن است که به ". عشق باشیم"داریم، 

.کسانی عشق بدهیم که از ما دوراند  

و برای اینکه به کسانی که به ما نزدیک یا از ما دورند عشق بدهیم می باید نخست بدانیم چطور خودمان را 

، خودمان را بفهمیم، بشناسیم، نسبت به خودمان احساس شفقت دوست داشته باشیم؛ چطور عاشق خود باشیم
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نیاز داریم پیش از دوست داشتن دیگران، خودمان را دوست بداریم، چگونه می توانیم به دیگران . داشته باشیم

. ما نمی توانیم چیزی را که دارای آن نیستیم بدهیم. عشق بدهیم وقتی برای خودمان عشق نداریم  

.ایه خوب است، عشق ورزیدن به آنهایی که دور یا دیگرگونه اند حتی از آن نیز بهتردوست داشتن همس  

مردم زندگی را امری مقدس نمی پنداشتند؛  . در زمان عیسی، دوست داشتن همسایه مهم بود، ضروری بود

ون زمان گام اکن. اما امروز ما متمدنیم، یا دست کم اندکی چنین است. از کشتن همسایه هایشان نداشتند ییابا

.بعدیست، که مصلحت دیگران را بر خود مقدم بشماریم  

جنگ همیشه به بهانه عشق به همسایمان . ما نیاز داریم که بیگانگان را بیشتر از همسایگانمان دوست بداریم

ما هم قبیله هایمان را دوست داشته ایم، نه آنهایی را که در سوی دیگر . بیش از بیگانگان آؼاز شده است

و بنابر این آنها سوی دیگر مرز تلقی شده اند، و این منجر به تمام جنگها و قتل . دخانه زندگی می کنندرو

.عامها شده است   

اینکه سیاهان را بیش از سفیدها . تنها راه نجات بشریت این است که بیگانگان را بیش از خود دوست بداریم

اگر . بیش از همجنس گرایان، اگر همجنس گرا هستیم جنس مخالؾ گرایان را. دوست بداریم اگر سفید هستیم

را و کسانی را که مذهبی دیگر دارند بیشتر از هم  [نام دو قبیله در افریقا. م]ها  هوتوس هستیم، توتسیس

. مسلکانمان  

رها کنید این اشکال متکثر عشق را که بر پایۀ تبعیض میان یک روستا و . برای ادراکاتی واالتر جهد کنید

ی، یک کشور و دیگری، یک سیاره و دیگری بنا شده اند و قصد کنید برای عشقی جهانی که همه چیز دیگر

.را شامل می شود  

از بین بردن آثار آن بدین معناست که دیگر هیچ تفاوتی، چه فیزیکی، چه رفتاری . از نژادپرستی فراتر بروید 

. و یا جنسی نبینیم  

چیزی که من می خواهم بر روی آن متمرکز شوم آگاهی دیگری : گوییدبه خودتان ب. خودتان را محدود نکنید

نژادپرستی، فقدان عشق، تبعیض همه اینها مارا محدود می کنند؛ آنها . ست که با آگاهی من در مراوده است

! و هرزمانی که ما خودمان را محدود می کنیم، می بازیم. رابطه مارا با آگاهی های دیگر تنزل می دهند  

یل را درون خود وسعت بخشید که کسانی را که نمی شناسید دوست بدارید، از این مانع که شما را از این م

. فرصتهای شگفت انگیز دیدار چنین انسانهای خارق العاده ای محروم می کند، دست بکشید  

ان که می نظری به اطراؾ بیافکنید و هر زم. بیرون از فرهنگ خودتان کاوش کنید. ببرید از نفرت بنیادین

.خواهید متنفر شوید، یک گام به عقب بازگردید؛ عشق را خواهید دید  

معاشقه کردن نیست بلکه عشق بودن است؛ بیگانگان را بیش از همسایگان . عشق از مقوله رابطه هاستو

. دوست داشتن، آنها را چنان دوست داشتن که خود را  

آگاهی، سوای جدایی ها که خودمان ادیه جهانی و درمی کنید، در اتح شما دارید در عشق شستشو! نگسلید 

.انداختراع کرده ایم که بین ما و دیگران فاصله انداخته   

. توهم است فقط  بقیهما همه یکی هستیم و    
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 صل دومف

 شادمانی

 حتی لحظه ای از شادبودن ؼفلت نکنید،"

 ... چراکه اگر آن را به فردا موکول کنید 

 "!فردایی نباشدشاید که 

 رائل

 

 ۲۰۰۱ایتالیا ژوالی  – اهمیت بازی کردن

 

هیچکس نمی تواند بدون خندیدن، بازی . داشتن ذهنی بازیگوش یعنی دانستن اینکه بازی کردن چقدر مهم است

خردی که در دقایق کوتاهی خنده نهفته است می تواند به مراتب ! در واقع، خندیدن امری بسیار جدی ست. کند

همانطور که در زمانهای قدیم می گفتند، . خنده اساس همه چیز است. ی دوساعته باشدبیشتر از یک سخنران

 ." جایی که خنده هست می توانید بودا را در آنجا بیابید"

خلقت نگاه به . بیایید زندگیهایمان را یک بازی شگفت انگیز بسازیم، چرا که دنیای ما یک زمین بازی ست 

آیا تا به حال به دم طاووس نگاهی انداخته اید؟ یا طرزی که پرندگان ! است زهبام! کنید و از خنده منفجر شوید

! در هنگام مراسم جفتگیری می خرامند؟ یا اینکه خرچنگها چطور به پهلو راه می روند؟ نگاهشان کنید

  !تحسینشان کنید

دنیا . گاه هم نمی کنندخلقت سرشار از مالحت است برای آنانکه می دانند چطور ببینند، ولی اکثر مردم حتی ن

 !یک زمین بزرگ بازی ست و زندگی های ما هرکدام یک بازی، فقط یکی

آیا می خواهید بازی امروزتان یک برد، شگفت انگیز و پراز هدیه و جایزه باشد؟ آیا می خواهید مثل یک  

. آگاهی و بخشش هستندبازی پینتبال یک عالم امتیاز بگیرید؟ توپهای برنده ای که ما پرتاب می کنیم، عشق، 

 .من توپم را به سمت کسی پرتاب می کنم و یک امتیاز دیگر نصیبم می شود

اگر در انتهای زندگیتان امتیاز کافی به دست آورده باشید مستحق یک بازی رایگان هستید، بازیی که پایان نا 

 .مشخصی دارد که درآن می توانید برای ابد بازی کنید و بخندید

یک . توپهای باخت خودخواهی، حماقت و خباثت نام دارند. کان هم هست که بازی را ببازیدهرچند این ام

دیگر خیلی دیر . و یک روز امتیازی برایتان نمانده است و بازی به آخر رسیده است! امتیاز از دست می دهید

 .از خاک برآمده اید و می باید به خاک بازگردید. است

رنده شوید؟ بسیار خوب، یک گام به عقب برگردید و نگاهی بی طرفانه به آیا می خواهید دور دیگری را ب

تصویر . یک گام به عقب برداشتن همیشه این اجازه را به شما می دهد که بهتر ببینید. زندگیتان بیاندازید

ص به به خصو –تمرین کنید خود را تماشا کنید در حالیکه همزمان . خودتان را تماشا کنید. بزرگتر را ببینید

 .مالحت اساس خرد و بیداری ست. می خندید –خودتان 
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ما . یک الماس تراشه های بسیاری دارد. همچنین بدانید که همیشه طرق مختلفی برای دیدن چیزها وجود دارد

ما نیاز داریم . تنها می توانیم به اولین تراشه نگاه کنیم و ببینیم که چطور می درخشد و نور را منعکس می کند

  .کنیم هدهامشتا آن را در بینهایتش . گام به عقب برداریم تا تصویر بزرگتر را ببینیم که یک

 

 

 کنیداندیشه، گفتار و کردار خود را تصحیح 

 

 . یک انسان عاقل می داند چطور با برداشتن یک گام به عقب ادراکات، افکار و عملکرد صحیحی داشته باشد

ی توانید آنها را تصحیح کنید، چه چیز منشؤت گرفته اند،  از آنجاشما با جستجوی سرچشمه ای که افکارتان 

کس دیگری بوده که  ، ویا"برهنگی بد است"م گرفته اید که تصمی آیا این شما بوده اید: آنها را تعیین کرده است

 متقاعد کرده است؟ اینباره شما را در

برهنه بودن خوب "داشته باشند،  ی صحیحمردم بسیاری افکارشاید . گفتار درست می آید، ار صحیحپی افکدر

از خودت خجالت ! شانخودت را بپو:"، ولی بعد آنها با ابروهای درهم کشیده به فرزندانشان می گویند"است

 "نمی کشی؟

خوب است، ولی بسیار " من حسود نیستم"فکر کردن و گفتن اینکه . رفتار درست خواهد بودازآن  بعد و

و ما ناگهان به یاد ...موس موس می کند یارمان که کس دیگری دور و بررسد  امتحان واقعی زمانی فرا می

 !هر عذری برای طفره رفتن از واقعیت ...می آوریم که قرار بود با هم به خرید برویم

وقتی این سه عنصر صحیح و در تعامل بایکدیگر باشند، ما شروع می کنیم به رشد  .اندیشه، گفتار و کردار

  .کردن

آنهایی که از ما می خواهند کاری را بکنیم که آنها می گویند . می کنم، صحبت می کنم، عمل می کنممن فکر 

کسانی هستند که افکارشان در  راهنمایان واقعی. نه کاری را که انجام می دهند، راهنمایان دروؼین هستند

  !گفتن آسان است، ولی به کار بستن دشوار. راستای گفتار و کردارشان است

 

 رای شاد بودن نیازی به توجیه نیستب

 ۲۰۰۲اسلوونی آگوست 

توبره نه مانند پر کردن یک . شادی مثل بازشدن یک گل ناگهانی ست. ما برای شاد بودن نیاز به دلیل نداریم

 .از ؼذا

دلیل اینکه مردم پولدار دست به خودکشی می زنند این است که یک زمانی در گذشته این توهم را در ذهن 

 .فریده اند که به محض به دست آوردن دارایی قطعی، در آینده، به شادی دست پیدا خواهند کردخود آ

اگر . شادی تجربه ای نیست که فردا یا در جایی دیگر خواهیم داشت و یا اینکه در دانستن و داشتن به دست آید

اگر ما به خاطر چیزی شاد . ستیمما اشتیاق آتشینی برای شاد بودن داریم، این بدان معناست که ما هنوز شاد نی



13 

 

اگر ما آن چیز را از که مراقب باشید، چرا . هستیم این بدان معنی ست که شادی ما به چیزی بستگی دارد

 .دست بدهیم در معرض ناشاد بودنیم

فکر می کنند که در مکان دیگری شادتر . دور مکان می کنندمردم وقتشان را صرؾ دویدن دورتااز بسیاری  

در جایی مستقر می شوند و زمان بیشتر سپری می شود، اما یک روز . پس می دوند و می دوند. بود خواهند

 .متوجه می شوند که از قبل شادتر نشده اند

جادوگر شادمانی . کردن شادیتان به چیزی خارج از خودتان را خاتمه دهید وابسته .بی هیچ دلیلی شاد باشید

تمام رإیاهایتان در درون کاله است؛ شما در کودکی آنها . یتان را داریدشما عصا و کاله جادوگر .خود باشید

و به یادآوردن آن رإیاها در هنگام . دست داده اید، دوباره بیابیدشاناگر آنها را از . را خوب می شناختید

چکدام هیاما . ما صدها بار در طول شب خواب می بینیم .بیداری بسی سودمند تر از دیدن آنها در خواب است

دارای ارزش و اهمیت نیستند اما رإیاهایی که در هنگام بیداری داریم از آگاهی ما سرچشمه می گیرند و به 

 . ما اجازه می دهند که برای زندگیمان برنامه ریزی کنیم و این به آنها زیبایی می بخشد

مثل باز شدن یک گل نه  شادمانی بسیار وسیع و سریع است درست. برای شاد بودن، نیازی به دلیل نداریم

دلیل آنکه افراد پولدار دست به خودکشی می زنند آن است که در گذشته دچار . مثل پر کردن یک کیؾ از ؼذا

. این توهم بوده اند که در آینده به محض رسیدن به ثروت و دارایی به خوشحالی دست پیدا خواهند کرد

ن را بدست بیاوریم و نه آن چیزی است که در دانستن و شادمانی نه تجربه ای است که فردا و یا در جایی آ

زمانیکه ما میل شدید به خوشحال بودن داریم، بدین معنی است که خوشحال بودن ما . داشتن بتوان آن را یافت

این رإیاهای  .مراقب باشید، زیرا اگر آن چیز را از دست بدهیم ناراحت خواهیم شد. به چیزی وابسته است

 .می کنند که زندگیهایمان را افسون کنیممک کبیداری به ما

شما نمی توانید بیمه شادمانی بشوید، و ؼرض شاد شدن ! نگذارید این دلیل که شما شاد نیستید ناشادترتان کند

 .ماندن است نیست بلکه شاد

 

 ۱۹۹۰آگوست  ،بیلسمینار نزدیک آ – به زندگی آری بگویید

  

 .ستم عصبی ما دارندسزایی بر سیکه تؤثیر بچیزهایی هستند 

ما زهایی را در مؽز و شخصیت چی آری ارتعاشات واین قصد. گفتن مهم است آری. نگفت آری: برای مثال

. با عشق، شادی و شکوفایی سرشار می کندرا  مانبه ما چشم اندازی مثبت می دهد و زندگی. تؽییر می دهد

گفتن  نهالبته که ما می بایست . شاد و سرشار باشد ،موزونیم زندگی ما نمی تواند بگوی نهاگر ما اؼلب اوقات 

تنها به طور استثنائی وقتی چیزی به شما پیشنهاد می شود که با آنچه آگاهی شما می پسندد  را بلد باشیم، ولی

  .مؽایرت دارد

ساس خیلی می گوییم اح آریوقتی . بلهدر اکثر اوقات باید بگوییم . بگوییم نهما فقط باید در مواردی استثنائی 

 .حتی محیط اطراؾ ما هم به واسطه آن تؽییر می کند! بهتری داریم

 کشیدن صورتاین . با عضالت صورتتان چه کار می کندکنید که  شامتحانش کنید، احساس. آری، بگویید بله

ا ند زندگی شمبه خصوص به کسانی که می توان ،موارد را یاد بگیریدگفتن در تمام  بله! ستا طبیعی روش به

 !یک کلمه جادویی ست آری! می تواند زندگی شما را تؽییر دهد بله. تؽییر دهندرا در جهت بهتر شدن آن 
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دقیقاً زمانی . آؼاز کردن، درست در لحظه ای که صبح از خواب بیدار می شوید بلهیک  مثبت بودن یعنی با

 .ر خوب خواهد بودو آنوقت تمام روز حالتان بسیا آریکه چشمانتان را می گشایید، بگویید 

 

 لبخند بزنید، لبخند شما را شادتر می کند

  

 . گفتن مهم است آریتا جایی که می توانید لبخند بزنید، چراکه لبخند زدن دقیقاً به اندازه 

اگر وقتی لبخند می زنید صورتتان نخندد، اگر . هنگام لبخند زدن هم انگار گریه می کنند بعضی انسانها حتی

می کند، این تقصیر خودتان ت هر روز دارد به حساب بانکی شما سرکشی انگار مؤمور مالیا طوری باشید که

زندگیتان لبخند نزده اید و ماهیچه های صورت شما  است که شما به اندازه کافی در طولبه این خاطر . است

 .همان حالتی را که معموالً به چهره تان می دهید روی آن حک کرده اند

تمام . خنده می گویند  ن همان چیزی ست که به آن چین هاییشه می خندند خوب نگاه کنید، ایه همبه کسانی ک

چهره انسانهای ؼمگین می ریزد؛ چین های کناری رو به سمت پایین می . صورت رو به باال کشیده می شود

 . روند

لبخند می زند و خواهید دید  همواره اولین نفری باشید که. لبخند اولین گام به سمت عشق است. پس لبخند بزنید

در نهایت به لبخندی که در کسانی که در اطراؾ شما هستند نیز لبخند خواهند زد، حتی بد اخالق ترین آنها هم 

 .گوشه لبهایشان پیش می روند ختم خواهند کرد

 

 حق خود بودن

 

ا را تؽییر دهند را نپذیرید، آنهایی را که می خواهند شمتقاعد کردن دیگران تلؾ نکنید وی خود را برای مژانر

من تا به :"من عاشق این عبارت هستم و همیشه آن را تکرار می کنم. چرا که شما منحصر به فرد هستید

ما . این خیلی مهم است." امروز برای تؽییر دادن دنیا جنگیدم؛ حاال دارم می جنگم که دیگران مرا تؽییر ندهند

ن را تؽییر بدهیم و آنها هم حق ندارند در جهت تؽییر دادن ما تالش این حق را نداریم که تالش کنیم دیگرا

 .کنند اگر که ما نخواهیم

در هر جای  شما اگر شادی. ، چقدر خوب و عالیدبا من شاد هستی شما را شاد می خواهم و اگرمن شما 

ا اینکه در ت شما درجای دیگر ولی شاد باشید دیگری ست، این هم خوب است، چرا که من ترجیح می دهم

 . کنار من ناشاد

پس اجازه ندهید آنها شما را ! هرگز..." شما باید دیگران را تؽییر دهید:" من نخواهید شنید که بگویمهرگزاز 

 .بر این حق که خودتان باشید بایستید. تؽییر دهند

کارشناسان پرسیده  آیا به یاد دارید که مجریان در طول مباحثات تلویزیونی از. طرزفکرتان پابرجا باشیدبر 

ترکیب از افراد یک . عقیده است – این عبارت شاخص جوامع تک" ؟...ما باید به چه چیزی فکر کنیم:"باشند 

 .ش می کنند به لحاظ سیاسی، اجتماعی و مذهبی درست باشندبالػ که همگی تال
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بی  تپالِ ریق ما آزادی را به چراکه بدین ط" ؟...ما به چه چیز می توانیم فکر کنیم:"به جای آن باید بگوییم 

این یک گرایش به گوش کردن به دیگران را می پروراند و . نهایتی از باورهای متفاوت به ارمؽان می آوریم

 .به زودی تبادل و تفاهم پیآمد آن خواهد بود

 .بحران، رنج، طؽیان و جنایت علیه بشریت را به همراه می آورد" باید فکر کنیم"عبارت 

 .اندیشه های مختلؾ و گزینه های میسر را آزاد می گذارد و تؤمل برانگیز است" وانیم فکر کنیممی ت"اما  

 

 برهنگی

  

چه . اؼلب خانم ها شکایت دارند که سینه هایشان خیلی بزرگ یا خیلی کوچک است. همه ما عقده هایی داریم

یبایی بیرونی ما جلوه شگفت انگیزی که قادر است به زتیم با زیبایی درونی فرقی می کند؟ همه ما انسان هس

بی نهایت ذائقه وجود دارد، که بدین در واقع، . حال شکل بیرونی ما هرچه که می خواهد باشد. را ببخشد

 .تطبیق داریدشما هرچه که باشد با ذائقه بعضی معناست که مدل بینی، دهان و سینه های 

. کر می کنند اندازه آلت تناسلیشان خیلی کوچک استمردهایی هستند که جرأت نمی کنند برهنه شوند زیرا ف 

این اندازه آلت نیست که یک نفر را مرد می سازد بلکه طوری ست که از آن استفاده می کند، و من اطمینان 

 .دارم که خانم ها در این مورد با من هم عقیده هستند

موفقیت او در وهله  !نگه داردانگی اش را مثل یک اسب چه اشتباهی ست این فکر که مرد باید قوه مرد

ی که صحبت می کند، طوریکه با کلماتش نوازش می کند، با نگاهش و با زر؛ طنخست به حسگرایی اوست

 .سکس در مراحلی بسیار بعد از اینهاست. دستانش

  ما وقتی به دنیا آمده ایم برهنه بوده ایم، پس چرا باید وقتی به بلوغ می رسیم از آن شرمنده باشیم؟ 

 شیوه هب. در آفتاب را بدون وصلۀ لباس و نوازش آفتاب را بر بدنتان احساس کنید ندراز کشید ،امتحان کنید

و بدانید به محض اینکه . و اگر احساسش کنید خواهید دید که چقدر شگفت انگیز است بردارید قدم خودتان

پذیرفتن عریان بودن از ! پایین می کشید شلوارتان را از پاهایتان در می آورید دارید همزمان شلوار ذهنتان را

 .راه رفتن بسیار آسان تر است و شما همه تان راه رفتن را یاد گرفته اید یادگرفتن

اگر احساس می کنید باید جایی از جسمتان را پنهان کنید، بدان معناست که اتصاالتی در مؽز شما هستند که 

نمایید، این به بسهایتان را در بیاورید و خودتان را کامالً برهنه اگر شما قادرید که تمام لبا. شبیه به انسدادند

سرعت اتصاالت مثبتی را در مؽز شما ایجاد می کند که به شما کمک می کند احساس خوبی نسبت به خودتان 

 .داشته باشید، خودتان را بسازید و ارتقاء دهید

نفروشید، فقط هم فخراینباره محجوب نباشید؛ در  .می توانید این کار را بکنید اگر افکار صحیحی داشته باشید

 .اینکار را انجام دهید، مسإولیت آنچه که هستید را بپذیرید و جسم خود را قبول کنیدبا خیال آسوده 
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 فصل سّوم

 متانت

 

  ".زمین برقصید و آواز بخوانید پیش از آنکه زمین برشما برقصدر ب"
لئرا   

 
  ۱۹۹۶آگوست ، بیلسمینار نزدیک آ  – خندیدن

  

تمام آنهایی که به . در واقع، یک نابؽه بسیار می خندد. خنده مختص انسانهاست، آنچنان که نابؽه می خندد

آیا تا به حال آن عکس انیشتین را که زبان . بهره برداری از تمام مؽزشان دست یافته اند بسیار می خندند

 درازی کرده است دیده اید؟

به . سانیکه جدی هستند محتاطم، چراکه جدی بودن همیشه با حماقت همراه استمن همیشه در مواجهه با ک

همه آدمهایی که در کار سیاست اند نگاه کنید؛ آنها طوری هستند که انگار یک چتر در پس سرشان برافراشته 

 !دارند کشور مارا اداره می کنند فکر کنید که این آدمهاو ! آنها خیلی سیخ هستند. است

 .کر می کنند اگر جدی باشند عاقل می شوند هیچ شانسی برای بیدار کردن خودشان ندارندکسانیکه ف

آدمهایی که می خندند بیدارکننده اند، چرا که در آمیختن آموزش با شوخ طبعی . آدمهای جدی کسل کننده اند

خنده و تفریح  تر است، ولی مهم تر از آن، وقتی تدریس با اول از همه، مفرح. بسیار تؤثیر گذارتر است

مؽز ما طوری سیمکشی شده است که خاطرات بد را به سرعت فراموش . آمیخته می شود فراگیری بهتر است

 .خالقین ما به خاطر سالمت ذهنیمان مارا اینگونه طراحی کرده اند. کند و خوشی ها را به خاطر بسپرد

در واقع، اؼلب . ستن مستلزم کوشش اخاطرات خوب بی اختیار می آیند، حال آنکه خاطرات بد فراخواندشا

 .مبهم اند

 !چطور می توانید خندیدن را یادبگیرید؟ فقط بخندید ! اگر نمی دانید چگونه باید بخندید، پس یادبگیرید

 ؛ همچنین می توانداست فتهربه کار می  تدرخکنده دن گوه برای کن. استفاده می کند مؽز خنده را مانند َگوه

 .رودبه کار برای پاک کردن مؽز 

صرؾ نظر از اینکه در ؼروب پیش چه اتفاقی باشد لبخند زدن کنید؛ می آؼاز  با آنرا صبح  ی کهاولین چیز

از سوی دیگر، وقتی احساس می . لبخند بزنید چرا که در نهایت گریه به هیچ چیز کمک نمی کند. افتاده است

ز آفتاب خواهد بود، دیگران را نور می بخشد و روز کنید که لبخندتان شکوفا می شود، این به مثابه اشعه ای ا

 .مچنین خود شما را درخشان می کندآنها و ه
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با خودتان حال . خود را در آینه بنگرید. خودتان را درود بگویید" صبح به خیر"هر روز زندگیتان با یک 

ا تا دارید، از پ شدوست هر روز صبح عشقتان را به خودتان اظهار کنید و به خودتان بگویید که چقدر. کنید

  .تا انتهای موهایتان سر، از نوک انگشتان پاها

چگونه از آن اطمینان . اطمینان حاصل کنید اولین شخصی که در صبح مالقات می کنید به شما لبخند می زند

یشه این روش هم!! به آنها لبخند بزنید و آنها نیز به شما لبخند خواهند زد: حاصل خواهید کرد؟ به آسانی

 !جواب می دهد

دارید، هرروز می بیشتر در هماهنگی خواهید بود، احساس بهتری نسبت به خود هرچه بیشتر بخندید، 

 .احساسی بهتر دارایو یدشادتر

 

ستزندگی زیبا  

  

تنها دلیل خلقت ما این بوده که بتوانیم شاد شویم وبیشتر از آن از اینکه نسبت به این . تنها هدؾ شادمانی ست

 .ودن آگاه باشیمشاد ب

ما باید شاد باشیم، با وجود جریان خروشان بی حد و حصر رسانه ها پیرامون باالرفتن دمای زمین، اینکه 

همه  مواد ؼذایی اصالح ژنتیکی شدههمتا سازی به ساختن هیوالها منجر خواهد شد، آخرین کشتارها، و اینکه 

ه روز در خود تکرار می شوند وضعیتی را در ذهن را مسموم خواهد کرد، تمام این اخبار منفی که روز ب

 . ترویج می کنند که منفی گرایی را به همراه دارد

وقتی دانشمندان چیزی شگفت انگیز . منفی گرایی بر زاویه منفی تؤکید می کند حتی اگر که رویداد مثبت باشد

 .این وحشتناک است. ی کنندچیزی که می تواند خطا باشد تمرکز م آنرا کشؾ می کنند، مطبوعات اول بر 

در واقع گذشته . البته که پیشرفت می تواند چیزهای منفی نیز در برداشته باشد اما گذشته نیز چنین بوده است

نوع بشر را را رهایی  ،شامل چیزهایی منفی بیشتری نسبت به پیشرفت آینده است، چراکه سرانجام پیشرفت

تنها شادمانی به بار خواهد  ترقیهدایت بشریت باشد، آنوقت  دهندگی سرلوحه اگر آگاهی و حسِ . می بخشد

 .آورد

پرورش این دشوار نیست؛ فقط موضوع . ین می کند روز شما منفی یا مثبت باشدیشما تنها کسی هستید که تع

 . است دادن

شان اگر شما اؼلب وجه مثبت را انتخاب می کنید، مؽز شما یادمی گیرد که به طور خودکار واکنش مثبت ن

و کاری که شما نیاز دارید انجام دهید این است که . این واکنش خودکار است. دهد و شما شادمان خواهید شد

ولی اگر وجه منفی را انتخاب کنید، مؽز شما به صورت همان ماشین خودکار عمل . دکمه ای را فشار دهید

منفی فکر کردن به . ا ناشاد خواهید بودخواهد کرد با این تفاوت که یاد می گیرد که در جهت منفی باشد و شم

وقتی ما منفی هستیم، مانند یک حفره سیاهیم، دیگر جذاب نیستیم و دیگران از . سادگی شما را مسموم می کند

 .ما دوری می کنند

 از هنگامی که برای خالص شدن از عادت منفی گرایی، خودتان را با مثبت گرایی بازپروری کنید، درست

 .بیدار می شوید
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شاد باشید و مردم در اطراؾ شما گرد خواهند آمد . از هر لحظه لذت ببرید. زندگیتان را بسازید. شاد باشید

 .چرا که همه آنها مایل خواهند بود به شادی شما آلوده شوند و به آنها نیز سرایت کند

 

 

(۱۹۸۶)یروشیما هعد از ب ۱۴ آگوست –بی لسمینار نزدیک آ  – مثبت گرایی  

 

این دقایق رویدادهایی مجزا نیستند که به سادگی بدون هیچ ارتباطی روی هم . ا توالی دقیقه هاستزندگی م

برعکس، هر دقیقه به سختی با یک زمینه پویا به بعدی متصل است، چه مثبت و چه منفی، . انباشته شده باشند

 .اینکه ما کدامیک را برمی گزینیمبسته به 

مرتبه باالیی از آگاهی ست که به ما اجازه می دهد احساساتی که در مسیر  اگر زمینه ما مثبت است، به شکر 

آگاهی و . احساسات منفی بزرگترین دشمنان آگاهی ما هستند. ما ریخته و پاشیده شده اند را جمع و جور کنیم

 .احساسات منفی نمی توانند یکدیگر را همراهی کنند

بد را  ثحواددارید یک سلسله ت، به خصوص اگر شما هرگز فراموش نکنید که مثبت بودن یک انتخاب اس

که ما نمی توانیم در اینباره باکفایت عمل کنیم اگر که این هرچند . همه در یک روز واحد تجربه می کنید

می توانیم تؽییر دهیم و چیزهایی که  که و همواره بین چیزهایی. احساسات ما را بربایند و گروگان بگیرند

 .قائل شوید و به تفاوت بین این دو آگاه باشید تفاوت ،نمی توانیم

 

 

زمانر در ذگ  

  

زمان به خودی خود . این یک اشتباه است چراکه این زمان نیست که می گذرد." زمان می گذرد:"ما می گوییم

 . وجود ندارد

زندگی  ، نوری تازه برهیچکس نمی تواند ادعا کند که گذر زمان را دیده است؛ ازاین موضوع آگاه باشید

در مراحلی از زندگی، مانند همه انسانهای در لحظاتی که اندوه و یؤس را، هایتان می تاباند، به خصوص 

 .تجربه می کنید

به حرکت درآمده است، یا از وجود خود آگاه شده است، بعد ناگهان او روزی، ذره ای از ؼبار، که شمایید، 

در واقع این ذره ؼبار است که در زمان می آن که  لحافکر می کند که با شمارش روزها زمان می گذرد، 

 . گذرد، این زمان بی حرکت

عبور ما در زمان ما را به آگاهی از مرگ و زندگی می رساند، به این آگاهی که ما ؼباری بیش نیستیم که 

ک ماهیتی که ما از آن ترکیب شده ایم ی .روزی جان گرفته و در نهایت فروکش کرده و خاموش خواهد شد

 .یک زندگی: است انجام رساندهچرخه را به 
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اما زمان حال ما نمی توانیم در زمان به عقب سفر کنیم، همچنان که به آینده، . ما مسافران زمانیم نه در زمان

 ....تیک تاک. می دهد ِگراندار زندگی او همان است که به سک اری می کندعبور ما را نشانه گذ

برخی از ما مدت طوالنی ست . آؼاز کرده ایم، هرکس در یک دقیقه متفاوتهمه ما یک روز این سفر را   

 .که این سفر را آؼاز کرده اند؛ بعضی دیگر همین امروز

... می چرخیم، می گذریم. همه ما با هم در یک سفر خارق العاده ایم، در یک کشتی فضایی به نام زمین 

  .و برخی دیگر تازه در آؼاز راهندبرخی از ما نزدیک است که در تور ماهیگیری بیفتند 

 

 آگاهی و امور غیر قابل پیش بینی

۲۰۰۲آگوست  –اسلوونی   

 

این به ما اجازه می دهد که هرچه در زندگی هایمان . اداره کردن امور ؼیره منتظره تواناییدرایت یعنی  

 .روی می دهد آرامش خود را حفظ کنیم

دادن  نشده است، حتی روبات هایی که به طور خاص برای پاسخهرکسی قادر به اداره کردن امور پیش بینی 

 .به شرایط و رویدادهای پیش بینی نشده طراحی شده اند

ا، به طوریکه ، ضمن باز گذاشتن تمام حسهدور اندیشی به کار گیریامورؼیر منتظره یعنی اداره کردن 

بشود، در حالیکه همزمان موارد  دیگران، را شاملدررابطه با هم  وپیشبینی های شخص از شرایط خودش 

 .می لؽزانند را نیز مدیریت کندؼیر منتظره ای را که دیگران به شرایط پیش بینی شده ما 

یریت کرده ایم مداخله شده است که در مواردی که ما پیشبینی آنها را مدنزندگی یک سلسله امور پیش بینی 

صر پیش بینی نشده است که به ما اجازه می دهد زکاوت به این عن واکنش نشان دادن چطور اً دقیق و. می کنند

 .و میزان آگاهیمان را مورد آزمون قرار دهیم

ده به هم نمی خورد، چراکه قطعاً ما انتظار آنچه را که در تعادل احساسات هرگز در عرصه های پیش بینی ش

ها آنطور که فکر کرده ایم احساسات زمانی طؽیان می کنند که رویداد. است را داشته ایم هدوبشرؾ وقوع 

 .پیش نروند، و این به هر دوشکل، همانقدر مثبت که منفی، عمل می کند

با ما هم می توانیم نسبت به چیزی که بر خالؾ میل ما رخ داده است با خشونت واکنش نشان دهیم، یا اینکه 

و در زمان درست کنش  ی کنیماستفاده از این رویداد ؼیر منتظره یاد بگیریم برای از پیش دانستن پیش دست

 .داشته باشیم

به سر دائمی در یک وضعیت ناکامی و نارضایتی اگر ما ندانیم چطور موارد پیش بینی نشده را مدیریت کنیم، 

 .خواهیم برد که مارا به تدریج به سمت زندگی اندوهگین و ناشاد سوق خواهد داد

این است که دومی از این چالش هایی که پیش می آید  تفاوت بین یک فرد عادی و فردی که به بیداری رسیده

کردن با بهانه تراشی برای توجیه رباز می زند، جهت رشد خود استفاده می کند در حالیکه اولی از آنها س در

 . و یا انداختن مسإولیت به گردن دیگران خودش



20 

 

ی رود و یا حتی زمانی که به ما نباید تنها زمانی به خودمان تبریک بگوییم که همه چیز به خوبی پیش م

خوبی از عهده شرایط پیش بینی شده یا نشده بر آمده ایم، بلکه همچنان زمانی، و به خصوص زمانی که 

 .کمک کنند رشد ماشکست را تجربه می کنیم، چرا که آن موقعیت ها می توانند به 

در عین حال نباید اجازه بدهیم که یم، ما باید تالش کنیم که یک اشتباه را دو مرتبه تکرار نکناز سوی دیگر، 

ما حتی باید از این فکر که فضایی در اختیارمان . باز دارد پذیر بودن امکان اشتباه کردن ما را از ریسک

 . هیجان زده شویمقرار گرفته که به ما امکان رشد می دهد 

 .ین شگفت انگیز استا. ما می توانیم بسیار از اشتباهاتمان بیاموزیم اگرچه نه به دالیل مشابه

یک انسان عاقل هر دقیقه از زندگی اش را مثل یک ناظر از بیرون مورد تؤمل قرار می دهد، با نگاه کردن 

. بشود و تؤثیر بگیرد گرفتارکند بدون اینکه به تصویر بزرگ، طوریکه بتواند ؼیر منتظره را پیش بینی 

. ین یک راه پیشرفت در توسعه شخصی خود اوستچراکه می داند ا می داندرا قدر  برعکس، ؼیر منتظره

 .اینگونه است که امور پیش بینی نشده چالشی ست برای آگاهی

 

 مدیریت کردن احساسات
 

کامالً صحیح نیست چراکه پیشنهاد می " مدیریت"که باید احساساتمان را مدیریت کنیم، هرچند کلمه  گفته شد

 . آنکه آن را مورد بررسی قرار دهیمدهیم پیش از  مجال خیزشکند ما به احساسمان 

 . دارد راههای مختلفی برای برآمدن از پس احساسات زمانی که برمی خیزند وجود

به یک دعوا  که احتماالً .شما می توانید آن را با توهینی دیگر پاسخ دهید. بیایید مورد اهانت را بررسی کنیم

ولی با این حال مادامیکه شما همچنان  گوش دهید هید بدون پاسخ دادن فقطاممکن است بخو. ختم خواهد شد

در شما به وجود می آید هرچند نهایت امر این باشد که اهانت را کامالً نادیده احساس منفی دارید، تنش 

در پس زمینه  هک یرشرش صدایفقط داؼی هواست، فقط صدایی ست که شخص با دهانش می سازد، . بگیرید

 .محو می شود

اگاهی ما تصمیم گیرنده اصلی . ز ما شود و مارا عصبانی کندبه طور فیزیکی وارد مؽهیچکس نمی تواند 

ما تنها کسی هستیم که خودمان . که چه چیز زیباست و چه چیز ارزش آن را دارد که به مؽز ما نفوذ کندست 

ند و هیچ دکمه ای وجود ندارد که کس دیگری آن را فشار دهد که به ما رسوخ ک را عصبانی می کنیم،

 . ناراحتمان کند

مسئله این است که شما اؼلب به بقیه بیش از حد مجال می  .کسی نمی تواند بدون اجازه شما عصبانیتان کند

 !دهید

پس . شاد بودن دیگران را جذب می کند. همه می خواهند با ما باشندوقتی که ما مثبت هستیم، مانند نوریم؛ 

بدون دلیل . آمد آن دیگران دوستتان خواهند داشتشاد باشید، پی. ارندان دوستتان دشاد نباشید از اینکه دیگر

 .باختخواهید دلیل از دست برود شادیتان را  آن به دلیلی شاد باشید وقتیاگر . شاد باشید

 !اصالً بدون هیچ دلیلی شاد باشید
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.ست که ما هشیاریمتنها امتیاز ویژه در مورد زنده بودن ما این ا"  

"و وقتی که ما هشیاریم، نمی توانیم از این آگاهی اجتناب کنیم و از زنده بودنمان شاد نباشیم   

 رائل

 

هستیم ما یکی  

 .ما همه یکی هستیم، و این زیباست که در هنگام مراقبه این سیالیت را احساس کنیم

دارد  سترمماچیزی که نیاز به سالها . دارداحساس کردن یک حالت واقعی مراقبه نیاز به سالیان تمرین ن

 .انگی را درون خود احساس می کنیمباقی ماندن در وضعیتی ست که در آن این یگ

چراکه اگر با خودمان به یگانگی نرسیم نمی توانیم با دیگران به احساس یکی . مهم است که احساسش کنیمو

ن احساس جدایی نداشته باشیم وقتی که این تکثر نسبت به دیگراچطور ممکن است که . بودن دست پیدا کنیم

در حالیکه بدنهایمان  مثل این می ماند که ما درونمان احساس خوبی داشته باشیم. در درونمان وجود دارد

 . کثیؾ است

با دیگران یکی و آنوقت می توانیم به مرحله بعدی برویم که توانستیم با خودمان به یگانگی برسیم  تنها زمانی

 .شویم

و هم با هیچ چیز چرا که  هست هر آنچهبا ن یعنی به وحدت رسیدن با کائنات، با بینهایت، یکی شدن با دیگرا

 .این دو یکی و همانندند .هیچ تفاوتی بین همه چیز و هیچ وجود ندارد

اهد دیگر فاصله ای میان من و تو نخو .ای بین من و تو نخواهد بود چنانکه بین من و ستارگاندیگر فاصله  

 .چراکه بینهایت یکی ست ه میان من و اتمها،نکبود چنا

ما ذرات منحصر به . ه از فهمیدن و احساس کردن می رسیم، به آگاهی دست پیدا کرده ایموقتی ما به این درج

 .چرا که آگاهی نیز یکی ست فرد آگاهی خواهیم بود که باالخره دریافته اند که هشیارند

جمعی صحبت می کنند،  مردم اؼلب درباره ناخودآگاه. گاهی فردی و جمعی نیستدر کائنات هیچ جدایی بین آ

 .که نه تنها سیاره ای، بلکه جهانی و بینهایت است. آگاهی جمعی ستآن ولی مهمتر از 

  

 احساس کردن بینهایت

 

نهایت احساس کردن بینهایت یعنی حس کردن وحدت بین هرآنچه که در کائنات وجود دارد، ذاتاً، هر دو بی

وقتی که ما این وحدت را که هرآنچه در اطراؾ ماست به همدیگر مرتبط . بزرگ و کوچک و بینهایت زمانی

قادر به درک این خواهیم بود که ذرات ماده هستیم که . مبه آگاهی می رسیحقیقتاً  ،می کند احساس می کنیم

شکل می دهد ای  ماده ای که خود را به گونه. گرد هم جمع آمده اند تا این موجود زنده که ما هستیم را بسازند

 .خویش آگاه شود که از

این . حتی اگر من فردا ناپدید شوم باز درون شما باقی خواهم ماند. ما هستم و شما در من هستیدشمن در 

و شما می توانید  آگاهی از بی نهایت که برای شما به ارمؽان آورده ام به حیات خود در شما ادامه خواهد داد
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ٌ این اندیشه صحیح من در . حضور من به خودی خود اهمیتی ندارد. آن را به دیگران منتقل کنید صرفا

و من برای ابد در شما چرا که اگر شما حقیقتاً آگاه باشید، . به حضور من بستگی نداردخصوص آگاهی 

آنها همزمان در . ابدی اندبینهایت و آگاهی از این یگانگی . آیندگانتان حضور خواهم داشت، همچنانکه شما هم

آگاه بودن از اینها یعنی زنده . ن وجود دارند و برای ابد خواهند داشتآلاآنها . همه جا هستند، در تمام جهات

 !کردنشان

 . این چیزی ست که ما را به بیداری می رساند و شادمان می کند. آگاهی از بینهایت ما را روشن می کند

شادی واقعی به  ،؛ خانه ای بزرگ، اتومبیلی زیبا و یا مدرک تحصیلید پولدارایی هایی کوچک مادی مانن

هیچ دخلی به بیداری ندارند، ولی  آنها .رندداشادی واقعی به همراه ن" شتندا"و " دانستن. "ارمؽان نمی آورند

خود در " تملک"را به  ما نمی توانیم شادی. چرا، چونکه به بینهایت اجازه تجلی خودش را می دهد" بودن"

 ".باشیم"؛ ولی می توانیم شاد "یمبدان"مانطور که نمی توانیم شادی را بیاوریم، ه

همواره آگاهی فرد را ارتقاء می " بودن"بدون هیچ دستآوردی می آیند و می روند، ولی ها و دانش  دارایی 

 . بخشد

 .بدهند نداردتصرفی برکسانیکه تصمیم می گیرند آگاهی خود را ارتقاء دخل و سن و سال هیچ 

  

آگاهیه حلسه مر  

 

واکنشهای احساسی ی خود است بدون اینکه کنترلی بر نادان مطیع امیال و ناکامی ها. مرحله اول نادانی ست 

کارهای خود را به زور پیش می برد . شن استخ گاهی حتیپرخاشگر و و  عصبیاو اؼلب . دشخود داشته با

چراکه اؼلب اوقات کلمات و . افش به بار می آورد متؤسؾ استو بعد از خرابکاری هایی که در محیط اطر

 .اعمالش از افکارش سبقت می گیرند

از اینکه خواسته هایش هرگز برآورده نمی شوند او . زمانی فرد اینگونه عمل می کند که دارد رنج می کشد

واملی خارج از خودش محنت کشیده است و تا زمانی که شادی اش به ع( به سختی به ندرت وبشوند  اگر هم)

وابسته است، تا زمانیکه منتظر است سیگنالهای قدرشناسی دیگران باعث شوند او احساس خوب و مهم بودن 

 .داشته باشد، در وضعیتی دائمی از ناکامی باقی خواهد ماند

چه کار دارند  عشق بدهیم چراکه آنها نمی دانند م و به آنهاشیما باید نسبت به این افراد احساس شفقت داشته با

 .می کنند و این ریشه تمام رنجهایشان است

 پرهیز از تصدیق کردن این مرحله امتناع از تمام خوشی هاست،. از جنس تقوای مطلق استمرحله دوم 

واکنش های بدن و مؽزمان، و امکان نارضایتی که ناشی از مدیریت کردن لذتهای گوناگونی ست که حیات به 

 . ما ارزانی می دارد

این راه فرار آسانی ست چرا که وقتی ما لذت را احساس نکنیم، البته که از هرگونه ناکامی نیز اجتناب خواهیم 

 .کسی که با خودش مواجه نمی شود هرگز وسوسه ای نخواهد داشت. کرد
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را  فقط نیاز داریم خودمان. مخاطره نمی کنیم و بدینسان در آرامش باقی می مانیمبا خویشتنداری، ما هرگز 

به وضوح یک منطق مشکل دار است، چراکه حکمت این . قانع کنیم که چنین رفتاری اثبات فرزانگی ماست

هر . به همراه تجربه می آید چنانکه در خطا کردن، تصحیح کردن آنها، ادامه دادن و پیشرفت کردنواقعی 

 .ه سمت بیداریدرسی که ما از هر اشتباه می گیریم یک پیروزی ست و همچنان یک گام دیگر ب

. به معنی پرهیز از لذت بردن از حسهایمان. ، آموزه های اؼلب مذاهب استپرهیزکاری راهدوم،  مرتبهاین  

درست مثل کسانی که خودشان را در کوه یا صومعه قرنطینه می کنند، تک و تنها و دور از همه، دور از 

این می تواند بسیار زیبا . خودمان خطر نکنیم پاک ماندن آسان است وقتی که هرگز برای آلوده کردن. وسوسه

 .با پیشروی خوشی ها و رنجهایش ادامه می دهد و مارا جا می گذاردهرچند که در این ضمن زندگی . باشد

 .مسیر ممتاز است که لذت بردن آگاهانه از زندگی ست آخردر  

حالیکه در قت ها و وسوسه ها، این مستلزم قادر بودن به پرورش خویش در دل جامعه است، در میان حما 

گنجایش لذت بردن از هارمونی و لبخندمان را نبازیم، از تمام حسهایمان بهره بگیریم، تمام آوای درونیمان، 

سرخوردگی اگر که دیگران آنچه را میل ماست برآورده نمی احساس بدون  کامل به طورخودمان و دیگران 

 .کنند

شرکت کردن در مسابقات و . ینکه طرفدار متعصب شهر خود شدیعنی بتوان چوگان بازی کرد بدون ا

در عشق . ممارست به عزم اول شدن، نه بر دیگران چیره شدن، بلکه بر محدودیت های خود پیشی گرفتن

که بتوان ! یک تعادل زیرکانه –حفظ کردن میزانی از فاصله در رابطه عاشقانه بودن و همچنان ساقط نشدن؛ 

 . منفک بودن امیال و لذت بردن از خوشی باال بردن آگاهی، همزمان در عین برآورده کرد

شهامت چشیدن لذت های صریحی که زندگی به ما ارزانی می دارد وقتی که ما تماماً بر جهان آؼوش گشوده 

ایم، از آنجاییکه جهان آنجا برای اؼنا کردن ماست، مادامیکه در عین حال شادیمان را به خوشی های بیرونی 

 . سته نکنیم، به جای آن قادر باشیم که سرچشمه خوشی را در درونمان برانگیزیمواب

 "من لذت خود را می آفرینم، ازینرو سرخورده نخواهم شد اگر لذتی که  تقاضا کرده ام از من مضایقه شود"

ه ما آن را هرگز مارا مؤیوس نمی کند از آنجایی ک ی بدین سانتخیل ما خوشی درونی مارا خلق می کند، و لذت

 .تمام و کمال، متفاوت و مطابق میلمان آفریده ایم

من گلها را بو می کنم، و رایحه آنها را تنفس می کنم، ! زم یک تعادل ظریؾ اما بسیار زیباستتمام اینها مستل

 .ولی اگر آنها به من پشت بکنند، حداقل مؤیوس و ناشاد نخواهم بود

یعنی دانستن اینکه تمام خوشی های زمین جالب و حیرت آورند، رعایت کردن میزانی از جدایی و تفکیک 

یک سایش این میان وجود دارد که بین لذت ها و نیازها شبهه . اند نه نیاز خوشیآنها فقط . ولی قطعیتی ندارند

قط تمام اینها ف( خوردن، آشامیدن و خوابیدن و ؼیره)در واقع ما احتیاجات اولیه معدودی داریم . ایجاد می کند

 . نیازند

هوایی و لذتی محدودی  ،بینهایت تنوع ببخشیم؛ بیایید آنها را به چیزی یا کسیٍ  تهایمان رابیایید سرچشمه لذ

بیایید بزرگترین تعداد ممکن را بچشیم طوریکه اگر یکی از آنها ما را ترک کرد، هنوز بقیه را داشته . نکنیم

 .یم شاد باشیم، و حتی بدون آن یکی همباشیم، و حتی اگر تنها یکی ماند، همچنان بتوان
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آنچه هستیمآگاهی از   

۲۰۰۱دسامبر  ،کنگو  

 

چندان گفتنی نیست، و به خاطر آن  چیزی کهزمانی ست که ما در می یابیم چه هستیم،  زیباترین تجلی آگاهی

 .خود را دوست بداریم

که ما تنها ؼباریم، که فقط با ؼذا شکل این زمانی ست که ما با فروتنی به خود نگاه می کنیم و قبول می کنیم 

و امروز همچنان از آنجایی که . گرفته ایم، ؼذایی که مادرمان زمانیکه ما را در رحمش حمل می کرد، خورد

اما اگر من از خوردن بازداشته . ما به خوردن ادامه می دهیم، سلول های ما خود را با این ؼذا تازه می کنند

 .واهم گشتشوم، فوراً به خاک باز خ

من از ذرات هویچ، سیب زمینی، گوشت و ماهی ساخته شده ام که به آگاهی من اجازه می دهند خودش را 

خاکم که زندگی می . من مانند تمام انسانها و همه موجودات زنده دیگر چیزی بیش ازؼبار نیستم. ابراز کند

ه چیزهای زنده دیگر به خاک باز بعد از مرگم برای خوراک دادن ب رشد می کند وکند و بر روی خاک 

 . این چرخه ابدی خاک است. خواهم گشت

او تنها ذره ای از ؼبار است، ذرات . یک انسان، صرؾ نظر از رنگ پوستش موجودی کامالً ناچیز است

، همزمان با من، در یک سیاره من درست همانند ،که اینجاستریز ؼبار که روزی گرد هم جمع آمده اند، 

 .همه با هم اینجا هستیم و با هم از آنچه که هستیم آگاه می شویمما . مشترک

: ما هرگز نمی دانیم قلب ما چه زمانی از تپش باز می ایستد. خواهیم مرد؛ شاید که این دقیقه بعد باشدروزی  

ه این امکان پذیر است، و من بسیار خوشحال خواهم شد اگر ک. خود من ممکن است در انتهای این جمله بمیرم

 .در کنار شما بمیرم

چند نفر در بین شما پدر، برادر، مادر یا فرزندش را در یک حادثه ناگهانی از دست داده است و حاال پشیمان 

است که چرا بیشتر به آنها عشق نداده است، آیا فرصت نداشته اید که به آنها بگویید دوستشان دارید؟ متؤسفانه 

 .اند، در بینهایت زمان و فضا آنها به خاک بازگشته. بسیار دیر است

وقتی که ما دریابیم که . همین حاال به عزیزانتان بگویید که آنها را دوست دارید، پیش از آنکه خیلی دیر بشود

چقدر عمرهایمان کوتاه است، چقدر آگاهی ما شکننده است، دیگر نخواهیم توانست جنگ بیافرینیم، دیگر 

 !زندگی بسیار کوتاه است. درت ورزیمنخواهیم توانست به کشتن همدیگر مبا
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 فصل پنجم

 

 تأمل

 

 "یا نه و بینهایت می تواند از درون آن خود را اظهار کندما کانالهایی هستیم که  "

 رائل

 

نفر، به درخواست پیامبر، یک آهنگساز سازهایش رابه گونه ای به طنین در آورد  ۵ ۰۰آن روز، در مقابل 

تأثیر تأمل در گوش رائل می خواست که ما در میان این اصوات . کار را نکرده بود که هرگز پیش از آن این

 .سپردن آگاهانه را احساس کنیم

 

۲۰۰۳آگوست  ۱۷-۱۲ –در اسلوانی  هاسمینار  

که به  یا اینکه درحالتی از تؤمل آنرا با آگاهیمان نظاره کنیم. به موسیقی گوش بدهیم با گوشهایمان ما می توانیم

ارتعاشاتی هستند که سفر می کنند، . و آنوقت به تمام سلولهای بدنمان رسوخ می کند. می برد یگر راهبعدی د

. موسیقی را ارتقاء دهیمسطح به همین خاطر است که ما نیاز داریم . و می توانند مارا بسازند یا تخریب کنند

همچنان می توانیم ." ندفقط در صورتی صحبت کنید که کلماتتان از سکوت زیباتر باش: "می گویند

 ."به موسیقی گوش فرا دهید که از سکوت زیباتر باشد فقط :"بگوییم

که ما به آن گوش می دهیم، مجموعه ای از این موسیقی نیست . بیایید به این اصوات گوش فرادهیم

تؤثیراتی  بر روی. کند سازمان دهیمؽزتان را ماده  ؛در شما رسوخ کندبگذارید . احساسشان کنید. صداهاست

این اصوات در درون ما تبدیل به ماده می شوند، آنها اتصاالتی بین نرونهای ما . که بر ما می گذارد تؤمل کنید

 .حس المسه یا بوهای خوشبه وجود می آورند و مؽز ما با این اصوات تراشیده می شوند چنانکه با تصاویر، 

اجرا ما می توانیم آنها را . تؤثیری بر روی ما دارد هر صدایی. ؤثیر این اصوات بر مؽز متمرکز شویدروی ت

. فقط کاریکاتور موسیقی را دریافت کنیم درحالیکه از سر و صدا کر شده ایم،بدون اینکه چیزی بشنویم، کنیم 

ممکن است با یک قطعه  !کمی بهتر است باز؛ این یا می توانیم بگذاریم احساسات درون آن مارا اؼوا کند

ولی بهتر از همه تبدیل شدن به اصواتی ست . ؛ این حتی بهتر هم هستتمان برانگیخته شودموسیقی احساسا

این راه ایده آل تثبیت . که به آنها گوش می سپاریم در عین حال آگاه بودن به آنچه که در مؽزمان بنا می شود

   .تؤثیر ویژه ای که هر صوت بر روی ما دارد را احساس کنید. کردن اصوات است

یرومندتر از بسیار نشما به کیفیتی از تؤمل دست پیدا کنید که این اصوات را نظاره کنید، آنگاه تؤثیر آنها  اگر

 . کنید که آنها در درون ما چه کار می کننداحساس . خواهد بود یبیدارگرزیباترین سخنرانی هر 
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بتدا ما لزوماً آن را درک در ا. آن، یک بخش خاص از مؽز ما را جلب می کندصدا و سکوت متناظر با هر 

ا بدهیم، در این صدا رهرچند اگر به خودمان مجال تؤمل کردن . نمی کنیم، فقط صدای موسیقی را می شنویم

هر صدایی می تواند . تماماً متمرکز شدن بر روی آن صدا و تؤثیراتش بر مؽزبا . می توانیم احساسش کنیم

 .راژه صوص بیافریند، و تجربه یک رنگ وییک حس به خ

دیگر حواس مؽز با تحریکات بصری پرت نمی شود و بنابراین می اگر ما چشمانمان را ببندیم، از آنجا که 

بت شده ااز نظر علمی ث. مندتر خواهد بودمرکز شود، تؤثیر صداها بسیار نیروتواند کامالً بر تؤثیر اصوات مت

 .واییمان را افزایش می دهیمکه اگر ما چند ساعت در روز چشمانمان را ببندیم، قابلیت شن

 !احساس کنید

کنید که همچنان سعی کنید تصور ردن تؤثیرات اصوات بر روی مؽزتان، وقتی شروع می کنید به احساس ک

هر  ،اهد کرد که هر صدااین به شما کمک خو. از مؽزتان را روشن می کنند یبخشهرکدام از این صداها 

 . را احساس کنید کوچکی  نجوایو هر سکوت 

اجازه دهید این صداها، که خرده طوفانهایی در گوشهایتان هستند، در اعماق آگاهیتان رسوخ کنند و آگاه باشید 

تنها . دقضاوتی باید که محو گردهر اندیشه، تحلیل و. ازماندهی می کننداز اینکه چگونه ماده نرونهایتان را س

که حتی اگر تکرار شده اند، هربار تؤثیر متفاوتی ، چراهر کدامشان تازه اندهر صدا را احساس کنید، ۀ لحظ

 .مؽز ما با هر نتی تؽییر می کند و بنابراین هر بار یک نت تکراری را طور دیگری دریافت می کند. دندار

 !احساس کنید

ن کیفیتی از تؤمل یعنی مجال دادن به صداها تا مارا ارتقاء بدهند، اجازه دادن به رنگها تا مارا درخشابودن در 

 . در ما رسوخ کند تا سازند، شنیدن تپشهای قلبمان، مجال دادن به سکوت

ما در جامعه ای زندگی می کنیم که همه چیز به سرعت پیش می رود، که ما تحت این باوریم که سکوت بی 

 .برعکس، سکوت اؼلب می تواند ؼنی ترین و زیباترین آموزه ها باشد. نظمی ست

وانیم در دیسکوتک ها یا برخی ریتمهای مدرن بشنویم، می توانند ما را تخریب صداهای ناهنجاری که ما می ت

آیا می دانستید که برخی اصوات ناموزون . بعضی کوبه های بیش از حد می توانند مولد بیماری باشند. کنند

 .برای شکنجه استفاده می شوند؟ چنین اصواتی حتی می توانند مانع رشد گندم شوند

فقط ضربه های الکتریکی را که توسط سیستم شنوایی ارسال شده، دریافت می نمی شنود،  مؽز به خودی خود

اصوات موسیقیدانان درست مثل چاقوی . شیمیایی را سامان بخشید -سعی کنید این سیگنالهای الکترو. کند

د، آنها را احمق ، و همانقدر که می توانند شفا دهند، قادرند مردم را دیوانه کننجراحی وارد مؽز ما می شوند

 .سازند و یا پتانسیل آنها را بیدار کنند

چه همه انجام می پذیرد،  در صورت به کار گرفتن تمام حسهاتعمق واقعی . تؤمل تنها سمعی یا بصری نیست

یادبگیرید بر چهره کسانی که در اطرافتان هستند تعمق کنید، طبیعت؛ این همان چیزی . با هم و چه جدا جدا

 .تؤمل کردن مکمل دید صحیح است. ، می باشداست عنی هماهنگ بودن با هرآنچه در اطرافتانست که به م

دراین فرهنگی که . نیاز داریم تمام احساسات ناخواسته و صداهای مزاحم را حذؾ کنیمدستیابی به تؤمل برای 

 تالؾ وقت احمقانهاجور یک به عنوان ما را از بودن فاصله می بخشد، تربیت ما ممکن است تؤمل کردن را 
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، درحالیکه، اگر به گفتن حقیقت باشد، این تنها راهی ست که می توانیم آگاهیمان را از قید آزاد القاء کند به ما

 . کنیم

ما می توانیم . دبه ما لذت بدهبدون تجربه میل داشتن بودن نفس یا  آنچه که هستتؤمل کردن یعنی اجازه دهیم 

هم زمان جدا ندانستن حال  عینم بدون خواستنش، بدون مال خود کردنش در از ستایش کردن چیزی لذت ببری

 .خود از آن

باید . بودن باشید لذتِ و  شادیفقط در وضعیت آرامش درونی، . کنیدنبه چیزی نگاه کنید یا به هیچ چیز نگاه 

 .ماین دنیا برای این موضوع وقت نمی گذاری ما به اندازه کافی در. تا تؤمل کنیم" باشیم"

این است که کسی از آن دشوارتر سپس تؤمل درخویشتن است؛ تعمق کردن روی یک پرنده آسان است، ولی و

هشیاری خود را نظاره کنید، نه . خویش تؤمل کنید بودنیک گام به عقب برگردید؛ بر . در خویشتن تؤمل کند

 .به صورت عقالنی، بلکه با تؤمل کردن در آن، این آگاهی برتر است
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 فصل ششم

 معنا بخشیدن به زندگی

.هستیمبیشتر ..... کمتر داشته باشیمهرچه "  

".هستیمکمتر ..... بیشتر داشته باشیم وهرچه   

 رائل

 

 ؟باشیم، آیا ما قادر هستیم که در عین داشتن تعلقات

 

ایی های مادی چیست؟ توصیه شما درباره داررائل، " :در طول سمینار شخصی از پیامبر این سإال را پرسید

می توانیم در بند نیاز به داشتن آیا در این صورت  زندگی می کنیمما در جامعه ای بیش از حد مصرفگرا 

 "نباشیم؟

ولی بدانید که ما تحت تملک . که می خواهد داشته باشد را ارزیابی کند چیزهاییهر فردی آزاد است حدود 

 .چیزهایی هستیم که به تملک خود درمی آوریم

این فرد دارا نیست که ؼنی ست بلکه او کسی ست که نیازهایش :"روزی من این گفته جالب را خواندم که

 .چراکه هرچه بیشتر پول دربیاورید بیشتر می توانید از دستش بدهید." محدود است

قی هرگز افراط در بی تعل. بهتر این است که در بی تعلق بودن افراطی باشید تا اینکه بیش از حد اهل تملک

  .مخرب نیست

انرژی بیشتری  متعاقباً  و آنوقت هزینه بیشتری می پردازید، اگر بیش از آنچه که واقعاً نیاز دارید داشته باشید

این . به کار سخت تر و مدیریت کردن حسابهایتان با نگرانی بیشتر نیاز خواهید داشتشما . به هدر می دهید

 .است باطلدور یک 

  .وری را داشته باشید، رهاییدوقتی فقط چیزهای ضر

این بدان معنی نیست که ما نباید هیچ چیز داشته باشیم، و اگر بعضی مردم بتوانند با داشتن انبوهی از چیزها 

 .کامالً شاد باشند این عالی ست

 بسیار. پرهیز کنید چرا که از انسانها برده می سازد اقساطیحال توصیه من این است که از خرید ولی در هر

مثال، برای چند سال اول یک اتومبیل کوچک برانید، سپس برای . بهتر است که مطابق اندک خود خرید کنیم

، یک مدل زیبا، نو و قدرتمندترش را بگیرید؛ حتی اگر سالها طول دبعداً، وقتی که به اندازه کافی ذخیره کردی

 .بکشد
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پروار کردن  ک سوم عمر خود را برایشما ی. مثل زنجیر شدن می ماند. بسیار گران است قسطیخرید 

شادی حقیقی  مسیراین فقط خوشیهای گذرا به همراه می آورد و ما را از. می کنیدشرکتهای اعتباری کار

 .منحرؾ می کند

نکنیم،  مشخصیما را به سمت این تفکر هدایت می کند که اگر خریدهای  .جامعه نیازهای کاذب خلق می کند

این یک شکل از برده داری متجدد . شؤن و اعتباری در سلسله مراتب اجتماعیهیچکس نیستیم، بدون هیچ 

وابستگی این سیستمی که مارا به سمت  . اقتصادی استثمار شده ایم –است، جایی که ما با این سیستم سیاسی 

 . ما جلوگیری می کندبودن  به داشتن و دانستن پیش می برد، و از 

و مهم است . ختن مهم است، ولی باید از طلب کورکورانه واقعیات اجتناب کنیمآمو. البته که ما باید بیاموزیم

 تعدادآنها . اندوخته انددانش  حیرت آوریبعضی مردم میزان . بیش از حد دانستن خوب نیستکه بدانیم 

هرچه . ؛ در عوض آنها به شدت ناشادندخبری نیست" بودن"هنگفتی مدارک تحصیلی دارند، ولی هنوز از 

 .ما ممانعت می کند بودنکمتر واقعاً می دانیم چرا که این از ر بدانیم، یا فکر کنیم که می دانیم، بیشت

 .داشتناست و نه دانستن  نه بردههست  کسی که

  

 

ال ئدر مونتر گردهمآیی   

(.ه.ب ۳۵) ۱۹۹۹ اولین یکشنبه آوریل   

 

 . داشتن و دانستن مارا شاد نمی سازند

 .باشیمولی می توانیم شاد  بدانیم، همانطور که نمی توانیم آن را داشته باشیما ما نمی توانیم شادمانی ر

در واقع این . اورد، همانطور که ناشادی را؛ هیچ چیز به همراه نمی آوردینمی تواند شادی به همراه ب داشتن

 .نسبت می دهیدآن کامالً به ارزشی بستگی دارد که به 

پیش از آنکه شما . د شادی به ارمؽان آوردپس نمی توانمراه نمی آورد، ؛ هیچ چیز به هدانش ترتیببه همین 

را به پایان برید، دیگر پر زده و رفته است، " کالیبروس یا هرچیزی روس" بردن نام پرنده زیبای کوچک 

... پیش از آنکه حتی فرصت کرده باشید پر و بال فریبنده و یا شیوه پرواز منحصر به فردش را تحسین کنید

 .هیچ کاری به بیدار کردن پتانسیلمان و آگاهی از بینهایت ندارددانستن  !یلی دیر شدهخ

بر جهان " دارندگان"و " دانندگان. "ما در جامعه ای زندگی می کنیم که اولویت ها داشتن و دانستن است 

کنند و الگویی برای  باید باشند که تصمیم ها را اتخاذ" باشندگان"می کنند، در حالیکه به واقع این  رانیحکم

 . مردم زمین باشند

می تواند مثل یک مخدر عمل کن، ولی فقط . داشتن نمی تواند شادی به ارمؽان آورد؛ داشتن مست می کند

. شعؾ داشتن همواره در نقطه ای فرو می ریزد، در حالیکه آگاهی چنین نیست! برای یک زمان محدود

این خصوصیت آگاهی ست، و سن و سال  ،یافتن ادامه می دهند برعکس این هردو به رشد. همانطور که بودن

 . هیچ توفیری برای کسانی که تصمیم می گیرند آگاهی شان را ارتقاء بدهند ندارد



31 

 

 

 

 لذت، علم و مذهب

." هرچه که به دور دست های دور می رویم کمتر عقب می افتیم "  

 رائل

 

آن را از دست ولی هرچه بزرگتر می شویم . ریزه استدستور العمل لذت بردن برای ما ؼدر دوران کودکی، 

و دوره های آموزشی بسیاری ت چرا مردم در جلسا. می دهیم و برای بازیافتن آن باید تقالی بسیار کنیم

 !دنی این است که حتی شادتر هم باشالبته که برای شاد بودن، چراکه هدؾ هر انسا شرکت می کنند؟

برادرانم برای گناهانتان :"به ما گفته شده. ناقضات بسیاری روبرو می شود، بشریت با تدرست از بدو تولد

درسی از شادمانی در  ".از سکس بر حذر باشید"آیا این به ما می آموزد که چطور شادتر باشیم؟ ." توبه کنید

نان ! "ودهنوز شادی چندانی تولید نمی ش." زایمان خواهید کرد ،دردشما با "! این یکی نیز به چشم نمی خورد

 لذت این در کجاست؟ ."خشک خود را با عرق جبین به دست خواهید آورد

این درست است که ما می توانیم ." شما می توانید شاد باشید ولی اجازه ندارید گوشت خوک بخورید:"یا حتی

 . آزاردهنده می شودبدون خوردن گوشت خوک شاد باشیم، ولی وقتی که منهیات روی هم انباشته می شوند 

ن است، قدؼشما اجازه ندارید چراؼهایتان را در فالن وبهمان زمان روشن کنید، این ؼذاها در فالن روز "

 !کمک..." شما حق ندارید

اگر می نوشتند ما اجازه داریم چه کارهایی را انجام دهیم . در کتابهای قطوری نوشته شده اند وهمه اینها

 !ها انقدر قطور نمی شدندآنوقت آن کتاب. سرعت عمل بیشتری می داشت

احترام به خود و به دیگران؛ این : واقع هرچیزی تا وقتی که قوانین حیاتی را تبعیت می کند باید آزاد باشددر

 .یعنی عدم خشونت

آزادی ما برای اینکه به چیزی بیاندیشیم که می خواهیم، طوری باشیم که . کل جریان باید به عهده ما باشد

 .خلق و اکتشاؾ هرچیزی، به شکر علم، برای ارتقاء شادمانیمانمطلوب ماست، آزادی 

نیم بهتر زندگی کنیم، بیشتر تفریح کنیم، و وازمان ما را آزاد می کند تا بت. علم درگاه ورودی شادمانی ست

 .شکوفا شویم

کامل سفرهای کوتاه یک لشکر کشی . ما نمی توانیم درک کنیم که چقدر زندگی نیاکان ما دشوار بوده است

اکثر مردم در گذشته، . امروزه ما می توانیم هزاران مایل را ظرؾ چند ساعت مختصر سفر کنیم. بوده است

 ۱۰۰هرگز روستا یا اقلیم خود را ترک نمی کرده اند و به مخیله شان خطور نمی کرده است که فقط در 

 .است خانه هایشان در زمستان سرد و شبها تاریک بوده. مایلی آنها چه می گذرد

و آنوقت بعضی مردم بابت . آنها مجبور بوده اند که برای به دست آوردن آب در زمستان یخها را بشکنند

 !اینکه گذشته ها گذشته تؤسؾ می خورند
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البته که من بر روی آب راه نمی روم، ولی اتومبیل می . ن شخصاً خیلی خوشحالم که پیامبر این دوران هستمم

 .این معجزه خالقیت و هوش بشر است! سترانم؛ این هم یک معجزه ا

پیشرفت می کنند و ما نمی بعضی مردم فکر می کنند که علم و تکنولوژی خیلی پیشتر و با سرعت خیلی باال 

ما صالحیت همه چیز را داریم و هرچه که به دور دست . توانیم به آن برسیم اما من برعکس آنرا می گویم

و به آنها که فکر می کنند آنچه که دانشمندان پیشبینی می کنند . یمهای دور می رویم کمتر عقب می افت

 – ۲۰حتی دیوانه وارترین چیزها در ! یاهای ؼیرممکن و آرمان شهر ؼیرواقعی ست می گویم آگاه باشیدإر

و همه اینها به . ما هنوز نمی توانیم شروع به تصور کردن آنها بکنیم. سال آینده امکانپذیر خواهد بود ۳۰

اکتشافاتی که  .ر سرعت باالی توسعه کامپیوترها که امکاناتشان هر سال بیشتر می شوند ممکن خواهد شدشک

 ۵بعد . سال آینده خواهیم داشت بیش از آنهایی ست که در تمام طول تاریخ به انجام رسیده است ۱۰ما در 

ما به ! بومو یک دقیقه،  زماه، در یک رو ۶، ۱سال و بعد  ۲سال دیگر به همین ترتیب خواهد بود، سپس 

ما به تمام قواعد اصلی اشراؾ  به عبارتیمی نامم، " دانش محض"چیزی دست پیدا خواهیم کرد که من آنرا 

 . خواهیم داشت

چقدر برای نوادگان ما ناراحت :"، یک آدم مشهور که من نامش را فراموش کرده ام گفت۱۹۰۰حوالی سال 

او واقعاً ." ا اختراع کرده ایم و چیزی برای کشؾ کردن باقی نمانده استکننده است که ما امروزه همه چیز ر

ما ممکن است به این حرؾ . ن زمان اختراع شده بودگفت اعتقاد داشت چون راه آهن در همابه چیزی که می 

ه در بخندیم ولی امروز خیلیها هنوز همانطور فکر می کنند؛ آنها فکر می کنند همه چیز را می دانند در حالیک

 .واقع تقریباً هیچ چیز نمی دانند

تمام کسانیکه مخالؾ علم هستند ریاکارند چراکه بدون اینکه بفهمند هر روز دارند از دستآوردهای علم بهرمند 

 .می شوند؛ آنها نمی دانند چطور ببینند و فراموش کرده اند که از کجا آمده اند

ای را امضاء  اظهاریههستند من از آنها می خواهم که " نسلولهای بنیادی"برای مثال برای کسانیکه مخالؾ و

کتبی اعالم کنند که هرگز از درمانهای پزشکی که از تحقیقات سلول بنیادین به نامه کنند و طی این شهادت 

. دچار بیماری جدی باشنددست خواهد آمد، بهرمند نخواهند شد، نه خودشان و نه خانواده هایشان، حتی اگر 

 !نها کمک کنیم ثابت قدم شوندبیایید به آ

  

 

وهوش آگاهی  

۱۹۸۲آگوست ( فرانسه)سمینار در گانگس   

 

انبوهی از مدارک تحصیلی به اینجا  هرساله کسانی را می بینم دارای. هوش اگر سطحی باشد بی ارزش است

ست که در  رائل؛ آنچه که با تو آموخته ام بیشتر از تمام سالهایی: می رسند و همه با شگفتی می گویند

دست این درست است؛ حافظه هایشان از داده ها انباشته شده است و با این وجود، ." دانشگاه تحصیل کرده ام

ند که خیلی می دانستند درحالیکه دانسته ه اآنها فکر می کرد. رسیده اند به اینجا بدون هیچ چیز واقعیخالی و 

!هایشان بسیار ناچیز بوده است  
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برخی مردم برای مثال، . و ارتباط بین آنها را پیدا کنیم به هم بپیوندیم را دهد که چیزها هوش به ما اجازه می

می گویند هیچ ارتباطی بین موسیقی و شیمی وجود ندارد؛ ولی آنها اشتباه می کنند، چراکه در واقع آنها بسیار 

.دهر دو آنها به ارتعاشات ، حرکت ماده و خلق ترکیبات بستگی دارن. مرتبط اند  

آگاهی، توانایی درونی کردن دانش بیرونی ست، یکی کردن این دانش با . قدم بعدی استفاده از آگاهی ست

چیزی که الزم است به هم پیوستن این . واقعیات سرد بیرونی بسنده نیستند. خودمان طوری که خود ما بشود

. اطالعات با وجود خودمان است  

. و نه تعقالت اؼراق آمیز استمجرد نه . حساس و تجربه استآگاهی یک شکل از هوش حسی ست؛ مستلزم ا

وقتی به کسی پاسخ می دهید، این خیلی آسان است که با استداللهای واقعی او را مچاله کنید، کاری که بسیار 

.دشوار است پاسخ دادن به همراه فهمیدگی ست  

من می گویم تعادل درست بین . ردآگاهی به بار می آو ،را میسر می سازد در حالیکه نتیجه پیوند ،هوش

.حسگرایی و هوش، آگاهی ست  

                                      

 هوش

راوویلیام فبا مصاحبه در خالل یک د، سال بع ۶  

۲۰۰۰آوریل  ۸ –آمستردام حقوق بشر بدون مرز در  مدیر   

 

 آیا افراد باهوش عاقل اند؟ :.ف.و

اد واقعیاتی که ما با آموختن های عادت وار روی هم تلنبار کرده ایم با تعد. هوش، دانشوری نیست :لرائ

 . باهوش نبودن کامالً امکانپذیر استعین حال دربا فضل و دانش بودن و . نسبتی ندارد

هرچند روزی که ما . هنوز هیچیک از تست های روانشناسی نمی توانند آگاهی را اندازه گیری یا اثبات کنندو

هی و چگونگی کارکرد آن را مشخص کنیم آنوقت به توانایی تنظیم کردن دقیق تستهایی دست بتوانیم مکان آگا

و این امر ما را به شناسایی نوابػ و  .پیدا می کنیم که به ما اجازه می دهد نابؽه گرایی سیاسی را برقرار کنیم

 !ما هنوز به آنجا نرسیده ایمولی . دادن اختیار به آنها برای اتخاذ تصمیمات مثبت برای سیاره وارد می کند

بعضی ها ادعا می کنند که چون من پیشنهاد کرده ام دنیا باید توسط باهوش ترین ها اداره شود، می خواهم 

رائلیها نباید سیاسی شوند و یا  در واقع. یک نظام فاشیستی برقرار کنم، ولی این به هیچ وجه صحیح نیست

د که آنها تشویق شده اند که روزی که حزب نابؽه گرایی وجود هرچن. عضو هیچیک از احزاب سیاسی بشوند

 . داشت به آن رأی بدهند

آیا کسی که به درجه باالیی از تعقل نائل شده برای شرکت کردن در حکومت داری به قدر کافی  .:ف.و

 مناسب است؟

 .من می گویم بیش از هر کس دیگری :رائل
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 سرعت

."مفته باشسرعت بگویم تا اینکه در یک مدت طوالنی هیچ چیز نگ من ترجیح می دهم همه چیز را به"  

رائل   

متقاعد شده اند  این افراد. خیلی ها از من می پرسند که آیا ما برای عاقل و هوشیار بودن نیاز داریم کند باشیم

ین کار آنها را که باید چهارزانو بنشینند، آهسته صحبت بکنند و بسیار متمرکز به نظر بیایند و فکر می کنند ا

... من... عزیز... برادران"...:باهوش می نماید این برای پیامبران دروؼین و مردان عاقل نما صدق می کند

 !و وقت بسیاری به هدر رفته است" ، ...باشد... شما... با... خداوند... رحمت

شخصاً دوست دارم بسیار  .دهیم هوش را توسعه می بخشدو کیفیت مطالبی که ما انتقال می  باال بردن سرعت

مکان الا تیح کمترین زمان انتقال دهم، تا شما سریع صحبت کنم به طوری که بیشترین اطالعات را در

 .بیاموزید

بعضی مردم زمان زیادی را برای گفتن هیچ چیز صرؾ می کنند، درحالیکه بقیه بالدرنگ همه چیز را می 

 . است، توانایی گفتن هیچ چیز در یک مدت بسیار طوالنی این استعداد خارق العاده سیاستمداران! گویند

 !من این را یک چالش واقعی یافته ام، عجب ورزشی. آنها به روش خودشان واقعا هنرمندند

و وقتی که ما به . همه شان بسیار حرؾ می زنند و هیچ نمی گویند: آنها در همه کشورها همینطورند

و فکر می  !ویم که یک ساعت تمام به همین منوال سپری گشته استساعتهایمان نگاه می کنیم، متوجه می ش

آیا آنها عاقلند؟ تاریخ اثبات ! کنند که ما عمالً به آنها گوش می دهیم اگرکه سرما درمیانه آن فرو نیفتاده باشد

 .کرده که چنین نیست

چه  .چیز نگفته باشم دهم همه چیز را به سرعت بگویم تا اینکه در یک مدت طوالنی هیچ یشخصاً ترجیح م

 . دست کم من اطالعات را به سرعت منتقل کرده اماهمیتی دارد اگر مردم فکر کنند که من عاقل نیستم؟ 

خودتان را تمرین . وضوح و روشنیفدا کردن خودتان را تمرین دهید که سریع فکر کنید و حرؾ بزنید، بدون 

و هم اینکه به سرعت حرکت . ن قابل درک باقی بمانیداط بگیرید و همچناتبدهید که با اطالعات به سرعت ار

تر حرکت کنیم، تندولی هرچه ! که حرارت ما بسیار باالستکه این کمی مشکل است وقتی  می دانم –کنید 

 . تر کار می کنیم و کارآمدتر هستیمعسری

بله، من گفتم . قبهحتی در تعقل، و حتی در مرا. ما نیاز داریم که چابک باشیم. سرعت خود را توسعه دهید

این فکر به ما القاء شده که می باید برای مراقبه . حتی در مراقبه، و این ممکن است شما را شگفت زده کند

ه ما توصیه شده است که حتی ب !بله، در شروع وقتی که داریم می آموزیم. وضعیت خاصی را به خود بگیریم

 !یاد می گیریموقتی که داریم بله در ابتدا . دقیقه مراقبه کنیم  ۲۰ برای حدود

در واقع شما می توانید تمامش را در ده ثانیه انجام دهید و مراقبه شما به اندازه آن که بیست دقیقه به طول 

که در هند مرحله ای : این هم یک واقعیت شگفت آور دیگر. انجامیده کامل خواهد بود اگرکه متمرکز باشید
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 همین اآلن که من دارم با شما. صحبت کردن هم می تواند به دست آیدنام دارد، حتی در هنگام " سابالی"

 . موضوع تمرین است؛ همه اش تمرین است. صحبت می کنم در حال مراقبه هستم

می توانید معاشقه کنید، به توالت بروید؛ در واقع شما می شما می توانید کار کنید و در حالت مراقبه باشید، 

من همین اآلن دارم . ما نباید زندگیهایمان را بدانسان محدود کنیم. یتی باشیدتوانید همواره در چنین وضع

 . دارم با شما صحبت می کنمکه ، در عین حال مراقبه می کنم

عادت کنید به اینکه کارهای گوناگونی را همزمان انجام دهید؛ این . کارهای زیادی را همزمان انجام بدهید

 . مؽز شما را تقویت می کند

 

تازه ها کاوش  

 

این کار کمک می کند بخشهای مختلؾ . خالؾ جهتهستید، تفریحی با دست چپ بنویسید، یا اگر راست دست 

اگر قرمز را . اگر همیشه به یک روش فکر کرده اید، طور دیگری را امتحان کنید. مؽزتان به کار بیفتد

و فضاهای بیشتر . ی به شما می دهدسعی کنید آبی بپوشید تا ببینید چه احساسدوست دارید و نه آبی را، 

اگر سیاهان را دوست ندارید، بروید و با . بیشتری را در زندگی کاوش کنید؛ ذهن و آگاهیتان را توسعه دهید

من دوست نداشتن هر ؼذایی روی زمین را . اگر نشاسته دوست ندارید، آن را مزه کنید. آنها صحبت کنید

 . برای خودم ممنوع کرده ام

و ! ناتو دانه سویای تخمیر شده است و بوی گند می دهد. را کشؾ کردم ناتوبه ژاپن آمدم،  اراولین بوقتی که 

بنابراین من تصمیم گرفتم احساس دافعه ام را کنار . با اینحال دیدم که ژاپنی ها با لذت بسیار آنرا می بلعند

 . حاال عاشقش هستم. خواهد داد ، فقط برای اینکه ببینم چه کاری با مؽزم انجامبگذارم و آنرا بچشم

ما خودمان را مجبور می کنیم که دست کم امتحانش کنیم، چراکه تا زمانیکه مزه اش نکرده ایم، نمی توانیم 

یک لوح پاک بدون پیش ما نیاز داریم که مؽزمان را مثل یک باکره بسازیم، . بگوییم که دوستش نداریم

ا داده شده است چه چیز خوب است، خواه که ما در مورد فرهنگ داوری، تا کشؾ کنیم در چیزهایی که به م

 . هابگوییم یا طرز فکرها، مردم و یا ؼذا

البته که ما ترجیحاتی داریم، مثل ؼذاهای مطلوبمان، . تمرین کنید که چیزی را که بدتان می آید، دوست بدارید

چراکه هیچ ؼذایی در روی زمین نیست که ؛ امتحان کنید. همه چیز باشیم که بتوانیم قدردانولی این مهم است 

 . کنید احساسشرنگی در جهان نیست که نتوانید . شما قادر به خوردن آن نباشید

  . در هر آنچه که هست، خوبی و زیبایی وجود دارد

 

هستیم دائمی جنبشما، در یک   

  ۱۹۸۷آگوست ( فرانسه)بی لسمینار نزدیک آ
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درست از لحظه لقاحتان وقتی که اسپرم به سمت تخمک رفت، یک  .همه چیز در زندگیهایتان جنبش است

روزی پدرتان با یک جنبش ملهم شده  د چونشما زنده ای. جنبش بوده است و شما به شکر آن وجود دارید

 !خیلی سخت است که بدون جنبش به انزال رسید. است

زمین . ی خلق حیات به زمین آمدندبه شکر جنبش بود که الوهیم برا. جنبش است هایتان همه چیز در زندگی

مانند گلوله ای پرتاب شده به دور در حال چرخیدن به حول محور خود؛ . ما نیز در یک جنبش دائمی ست

 . و تمام اینها در یک جنبش بیکران در چرخش اندخورشید که آنهم خود به دور مرکز کهکشان می چرخد، 

شما هنوز هم در حرکت هستید، به " ، من بی حرکت ام،صبرکن، جم نخور: "حتی اگر می خواستید بگویید

و زمین جان می دهد و هم درونتان، مانند قلبتان که بی  شمسیبیرونتان که به منظومه جنبش  هردو، همخاطر 

 . وقفه، چه بخواهید و یا نه، می تپد و به شما اجازه زنده بودن می دهد

خون ما در گردش است، آنچه که می . بتوان ساکن بودچه بخواهیم و چه نخواهیم این ؼیر ممکن است که 

خوریم در تمام بدنمان در حرکت است؛ زندگیهایمان از یک جنبش مدام شکل گرفته است، دائم، همیشه در 

 . جنبش

هر دقیقه از سکوت، تمام . هر جمله ای که من می گویم شما را تؽییر می دهد. شما همواره در حال تؽییرید

 . سازدؽییرتان می دهد، هر حرکتی که می کنید شما را دیگرگون می جنبش درونتان ت

. واکنش شیمیایی در بدنهایتان شما را در بینهایت زمانی و مکانی تؽییر می دهدو هر خرده همسازی ملکولی 

د و هر دقیقه ای که می گذرد، هر از این جنبش دائمی که لحظه به لحظه شما را دگرگون می سازد آگاه باشی

 !این مثل یک شمارش معکوس است. که یک دقیقه از کل سرمایه عمرتان کم شده است  تبش، بدین معناسجن

آگاهیتان را ارتقاء دهید چراکه زندگیتان را . پس به جای تحمل کردن  زندگیتان از آن بیشترین لذت را ببرید

 . زیبا می سازد

که فعالً زندگی می کنید، یکی را انتخاب کنید، انگار از این دقایقی : من یک تمرین را به شما پیشنهاد می کنم

آن را نظاره کنید به سادگی . که دارید آن را از درون یک جعبه برمی دارید، و فقط آن را آگاهانه زندگی کنید

چرا که از وجودش د شما آنجا هستید؛ فقط یک دقیقه را به دست آورده ای. و فقط احساسش کنید که می گذرد

 . ایدآگاه بوده 

روی این سیاره ما ابدی نیستیم، دست کم . آگاه باشید از اینکه چطور زمان ما در روی زمین محدود است

 !پس از هر جنبشی آگاهانه لذت ببرید ،نههنوز 

 

 خود بودن

  ۱۹۸۷فرانسه آگوست  –بیداری  سمینار های

ولی سی یا . نشده باقی مانده باشد روی زمین پیدا کرد که کاوش براقلیمی را  می توانامروزه بسیار دشوار 

 . امروز، یکی هم باقی نمانده است. چهل سال قبل، نقشه هایی با فضاهای ناشناخته تاریک هنوز وجود داشت

کامالً دستنخورده و . با اینحال، من به شما می گویم، هنوز اقلیمهای نامکشوؾ اینجا، بر روی زمین، هست

 . خود شما هستید، مؽز خودتان، که هنوز حتی شناختی از آن نداریدها این اقلیم. مانده برای اکتشاؾ
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. و این کاریست که ما قرار است در نور تعالیم الوهیم با هم انجام دهیم مرد دانا چنین گفت" خودت را بشناس"

یم و ساله علمیشان بر ما، آموزه های آنها به ما اجازه می دهد که خودمان را بهتر بفهم ۲۵۰۰۰توفق به شکر 

به ما کمک می کنید بدانیم چطور می توانیم کمی بیدارتر شویم، کمی کمتر محدود باشیم و کمی بیشتر با 

 . بینهایت درون و بیرونمان متصل شویم

خارق العاده و این سفر ممکن است برای برخی دشوار و برای بعضی دیگر مخاطره آمیز باشد، لیکن بسیار 

سفر را تنها رهسپار خواهید شد؛ برای اینکه شما قادر به بنا کردن خود باشید این  او شم .رإیایی خواهد بود

. این بستگی به خود شما دارد که به تبع من قدم در راه خود بگذارید یا نه. من چیزی بیش از یک راهنما نیستم

ندارم، من یک  آن ی منگوله دار با ستاره هایی بر رویهمانطور که می بینید، من هیچ چوب جادویی یا کاله

شزم، تو یک سمینار بیداری را به انجام رساندی و به :"جادوگر نیستم و با زدن تقه ای به سرتان نخواهم گفت

 .با اینکه خیلی دوست دارم چنین کاری را انجام دهم اما نمی توانم." موجب آن به بیداری رسیدی

بگیرید می توانید خارق العاده ترین و شگفت هرچند، شما می توانید این کار را بکنید و هنگامی که تصمیم 

 !برای اینکار هیچکس در دنیا بهتر از خود شما نیست. ردن خودتان باشیدکانگیزترین جادوگر برای جادو 

شما و مإکداً فقط شما، دارای چوب سحرآمیزی هستید که این امتیاز ویژه و قابلیت را دارد که بر روی شما 

 .ید که می توانید خودتان را تؽییر دهیدعمل کند، چون فقط شما هست

 راهبلدانراهنماها و من فقط مانند . چنانکه من فقط می توانم یک راه از راههای بسیار را به شما نشان دهم

که شما می توانید با صعود کردن  اشاره می کنیمراها گِ کوهنوردی هستیم، فقط به سمت مسیرهای گوناگون و 

برعکس، هدؾ من شخصی کردن شماست، کمک . کنید و خود واقعیتان بشوید در آنها احساس خوبی پیدا

 . کردن به شما تا به خود واقعیتان دست پیدا کنید، و فقط به خود واقعیتان

آرزوی من، که نهایت . انسان متفاوت ۵۰۰این یعنی نفر از شما امروز در اینجا هستید؛  ۵۰۰نزدیک به 

حتی متفاوت تر از آنچه هم با یکدیگر د، این است که هریک از شما سعی ام را برای تحقق آن خواهم کر

 . اکنون هستید، بشوید

 متعارؾ و یکنواختیک راهنما و پیامبر دروؼین، که متؤسفانه اینجا در زمین بسیارند، سعی می کند شما را 

بشریت را ؼنی می خواست من عکس این است، زیرا آنچه که بیش از هرچیز . و همه را مانند همدیگر بسازد

پس اگر . این به معنی تفاوت ها است. سازد همان چیزی ست که به هریک از ما بیشترین ؼنا را می بخشد

به یک فستیوال رنگارنگ آگاهی تبدیل شوید، و سربلند از موافق باشید، من به شما کمک می کنم که 

تان خواهید شد و شبیه به هیچکس دیگر شما خود. ان به جای شرمندگی از آنها و پنهان کردنشانتتفاوتهای

 .نخواهید بود

برای اینکه به شما کمک کنم موانعی را که پیشرفت  من مسیرهای ممکن گوناگون را به شما نشان می دهم

و بزرگترین مانع، که بسیار هنگفت است، خود شما هستید، و به گونه . شما را سد کرده اند را از بین ببرید

شما همان کسی . د ولی درست است تنها خود شما هستید که می توانید از بین ببریدشای که مهمل می نمای

 . که آنرا ساخته اید پس تنها شمایید که می توانید نابودش کنید هستید

من نمی توانم، من "و نه" من می توانم هرکاری را انجام دهم،: "من دوست دارم از شما بشنوم که می گویید

و در عین حال شما مجبور به . یدهشما می توانید اگر چنین بخوا! بله." دی سخت استقادر نیستم، این زیا

انجام دادن کاری نیستید، هیچکس اینجا مجبور نیست هیچ کاری را انجام دهد؛ شما همه آزادید که در گام 

 .زدنهایتان از محدودیتهایتان پیشی بگیرید، هروقت که مایل باشید
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هیچ چیز در این سمینارها اجباری نیست مگر . ان مهم است، ولی یک اجبار نیستؼلبه کردن به محدودیتهایم

 !من روی این موضوع اصرار دارم؛ آزادی بله ولی همیشه با احترام. احترام به دیگران
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 فصل هفتم

 کمالاسطوره ی 

در دنیا . چون در من هست شونت هستدر دنیا خ. وقتی خودم را تغییر می دهم، دنیا را تغییر می دهم"

با تفکر و عشق عمل می کنم، بیشتر روی من وقتی  .من حسادت را به خود راه می دهم حسادت هست چون

 ."اثر می گذارم دیگران

 ۱۹۸۴جوالی  –ادراک کمال  –رائل 

 

کمال در جنبشی ست . ید ایده کمال را به کلی رها کنیمچیز کامل نیست، ولی این بدان معنا نیست که ما باهیچ 

و حتی از خود هدؾ پیشی می گیرد، و این در هر مرحله ای عمل می  که ما را به سمت هدؾ پیش می برد

 . کند

، چراکه دریافتن معنا نیست که ما نباید به بهتر کردن خودمان ادامه دهیمپذیرفتن خود آنچنان که هستیم بدین 

به سمت هدؾ مورد نظر جریان را ی برمی خیزد که از عملکردتوسعه شخصی ارزشهای واقعی خود و 

از . به سمت هدؾ پیش می بردما را انبساط خاطر حاصل لذت بردن از عملکردی ست که . سوق می دهد

بر به دست آوردن اهدافمان متمرکز شویم، این لذت مذکور را تقلیل می دهد و در  بکلیسوی دیگر، اگر ما 

 . دا نکنیم مارا ناشاد می کنددست پی مقصودمانصورتی که ما به 

در حال آگاه بودنمان از هردوی اینها، و شادی از تمرکز بر روی اعمالی که انجام می دهیم به دست می آید، 

، نه در فضا و نه در زمان، هیچ چیز در کائنات پایدار نیست. که مدام در حال تؽییرند در اطرافمان همه چیز

چون " ،کنیمنمی  آبتنیما در یک رودخانه واحد دوبار : "سم به ما می آموزدبودی. و این شامل ما نیز می شود

قبلی  ن پیدا کرده است، و نه ما همان انسانآب تازه ای جریا بازهمحتی اگر ما در همان مکان شیرجه بزنیم 

 . نبش دائمیآبتنی قبلی تؽییر کرده ایم، با بودنمان در یک ج به می پرد، چراکه نسبتهستیم که برای بار دوم 

تمام افکاری را که بر مبنای سکون و قطعیت کمال است رها کنید و به جای آن بر روی اعمالی که در حال 

با آگاه بودن از این عملکرد است که شما می توانید خودتان . انجام آن هستید، هرچه که باشند،  متمرکز شوید

 . را تکمیل کنید

 !است، پس بجنبیدکمال در جنبش . عمل کمال در سکون یافت نمی شود، بلکه در

 

 نیااسلو در سمینارچند سال بعد، 

 ۲۰۰۱آگوست  

 

الش چتفاوت بین یک فرد عادی و بودا در این است که بودا از . به بیداری رسیدن به معنی کامل شدن نیست
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دنشان و با گفتن ها و خطاهایش برای رشد و ارتقاء خود استفاده می کند، در حالیکه فرد عادی با توجیه کر

 . با چنین کاری او خودش را خراب می کند. اینکه تقصیر کس دیگری بوده است، از آنها سرباز می زند

خودمان را ایم است و یا اینکه موفقیتی کسب کرده  ما نباید فقط وقتی که زیبا هستیم و همه چیز رو به راه

، زیرا آنها به رشد ما کمک می لش ها و شکست هاموقع تجربه کردن چابلکه همچنین در  دوست داشته باشیم 

کنیم می توانیم بسیار بیاموزیم، و چیزی که جالب است این است که ما همیشه خطا می وقتی خطا می ما . کنند

، چون دست کم این فرصتی ست برای پیشرفت ما حتی وقتی خطا کرده ایم هم باید هیجان زده باشیم. کنیم

 .  کردن

دیگر از  میزانی باز، تا مان بگردیمموشکافی  کشیدنچالش به برای  ییم دنبال فرصت هایما حتی می توان

و اگر به خاطر اشتباهمان در چیزی شکست خوردیم، می توانیم به آن بخندیم و به . مرا کشؾ کنی مانآگاهی

 ..خودمان تبریک بگوییم از آنجاییکه، به شکر آن، چیزی آموخته ایم

ما یکبار مجازیم، ولی نه دوبار، . نجام دهیم این است که یک اشتباه را دو بار تکرار کنیمولی کاری که نباید ا

م کار تکرار لِ . ولی این همچنان نباید ما را از ریسک پذیری و یا ریسک کردن خطاهای ممکن باز دارد

 . ما باید شهامت سنجیدن خود را داشته باشیم. نکردن اشتباهات قبلی ست

ادیسون، . که اکثر آنها خوب از کار در نمی آیند بسازیم، تعداد زیادیما باید  ،اثر هنرییک  تولیدبرای 

سّر آن در حفظ کردن یک حالت . ر باید کرد که آنها روشن بمانندالمپ  را ترکاند تا بفهمد چه کا ۱۲۵۰

 . شدبا نامی۱۲۵۰حتی اگر که  ،است، دلگرم بودن در هر نوبت تالش پر از ذوق و شوقو  گیتاز

کپه ای از کثافت حاصل می کشود، و اگر گاهی فقط . کنیم میو فراموش نکنید که ما همیشه عجایب خلق ن

شما عصبانی شوید و یا حسادت کنید، به خاطر آن بوده است که شما در واکنش نشان دادن به یک امر پیش 

یک گام به عقب برداشته و در  راه عاقالنه عمل کردن این خواهد بود که. بینی نشده خوب عمل نکرده اید

خودتان را ." دفعه بعد بهتر عمل خواهم کرد. کاری که کردم درخشان نبود:"حال دیدن تصویر بزرگتر بگویید

وقتی در نجاستتان . رهایش کنیداز بیرون نظاره کنید و به خودتان بخندید؛ در اشتباهتان ؼوطه نخورید، 

 .شما همچنین بوی خوبی نخواهید دادؼوطه بخورید، خیلی بوی خوبی نمی دهد و 

  

 

 

 سوق دهیدذهن خود را بسوی آگاهی 

 

سعی کنید ذهنتان را جهت دهید تا سإاالتی که مطرح می کنید شما را به سمت پاسخ های ؼیرسازنده سوق 

 . این خیلی مهم است که مؽزتان را ارتقاء و انضباط دهید. ندهند

هم می توان گفت که . ت بلکه فقط پاسخهای احمقانه وجود دارندگفته شده که هیچ سإال احمقانه ای نیس

 . سوالهایی وجود دارند که ارتقاء نمی بخشند که برای آنها باید انتخاب کنیم که پاسخی ندهیم
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. آنگاه سإالهایی که از آن بر می خیزند باالبرنده اندشم انداز وسیعی از هشیاری داشته باشد، اگر آگاهی شما چ

 . ی جزئیات متمرکز شوید، آنوقت سإالها شما را تا سطح افکار محدودکننده پایین می آورنداگر بر رو

همانطور که ما می باید در مورد محیطمان، انتخاب دوستانمان، و هرچیزی در اطرافمان گزینشی عمل کنیم 

  .چنین کنیمبه همان ترتیب باید در درونمان و در مورد افکارمان 

ید یک اثر هنری قدیمی را به دیوار خانه مان بیاویزیم وقتی که بعضی از آنها مارا واضح است که ما نبا

افسرده می کنند، و اینکه ما انقدر قوی نیستیم که با یک فرد منفی یا خشن وقت صرؾ کنیم، ما همچنین باید 

 . کنیمدر مورد افکار درونیمان نیز بسیار محتاط باشیم و همچنین در مورد آنها هم گزینشی عمل 

ما می توانیم آنرا بهداشت ذهنی . کاری کردن آگاهیمان، باید یک تمرین دائمی باشده انتخاب افکار، در کند

ما آن را می سازیم، باؼچه بندی می کنیم، روز به روز آنرا کشت می . مؽز ما شبیه یک باغ است. بنامیم

 .ند باشیمکنیم، و باید مراقب علفهای هرزی که در میان افکارمان می روی

منظورم این است که آن افسردگی، افسردگی را . خیلی افراد افسرده می شوند چون اکثر افکارشان منفی ست

 .استدور تسلسل تؽذیه می کند و و افکار منفی، افکار منفی بیشتر را، این یک 

. شما الیق بهترینید .چنانکه الماسی را، با فقط دستچین کردن بهترین اندیشه ها اختصاصی کنید،آگاهیتان را 

فقط به خاطر اینکه اندیشه هایتان از درون می آیند بدین معنی نیست که . نسبت به خودتان گزینشی باشید

 !مدفوعتان هم از درون شما می آید. همیشه خوب هستند

می شد در قدیم االیام وضعیت روانی، مزاج گفته . خوشبختانه ما می توانیم وضعیت روانیمان را انتخاب کنیم

وقتی که ما تحت فشار روانی هستیم، سمومی . و اندیشه مایعاتی پنداشته می شد که درون ما در چرخش بودند

و به روی مواد  را بند بیاوریدبد شما می توانید انتخاب کنید که راه ترشحات . را در بدنمان تولید می کنیم

 . مثبت بگشایید، آنهایی که مؽز شما را قوت می دهند

این آگاهی ماست که می تواند چنین . بلیت این را داریم که گزینشی باشیم و بر روی ؼدد خود کار کنیمما قا

 . کند، با کمک مراقبه و کیفیت گفتمان درونیمان

وقتی ما سإاالتی در رابطه با بینهایت، بشریت در کلیتش و افکار آزاد و مستقل می پرسیم، نمی توانیم به خطا 

 .برویم

موضوعات اصلی ست که ما در سطح سإاالتی تنزل پیدا می کنیم که به رشد آگاهی ما  دن از اینمنحرؾ شبا 

نزدیکمان بیش از هر چیزی  بینهایتکه به ادراک آنهایی هستند ما را می سازند که سإالهایی . کمک نمی کنند

در این . آگاه بودن می دهیم احساس کردن اینکه ما بینهایت هستیم، بینهایت درونمان که به آن اجازه. می کنند

 .، ما بینهایت هستیم که از خودش آگاه می شوددریافت

دارد که به این اینها همه بستگی . ما می توانیم به سطح ؼبار تنزل پیدا کنیم، یا اینکه تا سطح نور طالع شویم

ری می کنیم، درست سإاالتی که مطرح می کنیم، چگونه مؽزمان را حجا اب. چگونه از مؽزمان استفاده کنیم

اگر همیشه در یک وضعیت بد روانی هستیم، صورت ما با . مثل یک لبخند که صورتمان را حجاری می کند

 .چروکهای عمودی بسته می شود، ولی اگر بسیار بخندیم، چهره مان گشاده به نظر می آید
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یمان را باال می برند، کندکاری و به طریق مشابه ما می توانیم مؽزمان را، تنها با پرسیدن سإاالتی که آگاه

از سوی دیگر، اگر سإالهایمان ما را پایین بیاورند . کنیم، که آگاهیمان را به شکل مثبت حجاری می کند

 . آنوقت داریم آگاهیمان را به طریق منفی قلمزنی می کنیم

و از آن لحظه به بعد،  برای خودتان احترام و عشق کافی داشته باشید تا تنها سإالهای بزرگ و زیبا بپرسید،

 .ذهن شما در جهت چیزهای مهمتری رشد می کند، به سمت نوری بزرگتر و درکی بهتر

در جهت جهانی شدن، بینهایت و یک دیدگاه وسیع باالببرید، بیشتر پرورش پیدا می را هرچه که بیشتر ذهنتان 

 .کند

 

 فروتنی

 

موس به واز ه [در انگلیسی. م]ا باال ببریم، کلمه ای که ما نمی توانیم بدون در نظر گرفتن فروتنی آگاهیمان ر

 . معنی خاک می آید

 .این اولین، بزرگترین و زیباترین کیفیات انسانی ست

آنها ؼیر زنده را زنده کرده . شده اند ما در واقع چیزی نیستیم جز ذرات ؼبار، که به واسطه کار الوهیم آگاه

 .در زمین باقی بمانیم اند، می شد که همچنان خاک و گل و سنگ

این فروتنی ست، و چیزی ست که ما هرگز نباید . به شکر خالقینمان، ما از ناآگاه به آگاه ترفیع داده شده ایم

داشتن این در ذهن بهترین پادزهر برای ." کوچک، به یاد داشته باش که تو تنها ؼباری انسان :"فراموش کنیم

وقتی ما، ؼبار، آگاه . مدعا بودن و میل به تسلط داشتن بر دیگرانپراز پرهیز از تکبر خودخواهانه است، 

ذرات ؼبار خشن و یا پرخاشجو باشیم؟ برعکس، وقتی که  ، چطور می توانیم با دیگریمخاکهستیم که تنها 

 .خودش آگاه است، فروتن است" ؼباریت"ؼبار از 

را به همراه می آورد، ادراک را متولد  تبشریتمام  و اشتراک بینفروتنی به طور خودکار آگاهی از ارتباط 

 . می کند، شفقت و عشق را

ما می توانیم به موجودی . فروتنی مانع ؼرور نمی شود، وقتی که این ؼرور با آگاهی به کار بسته می شود

از بودن، تا وقتی که همواره در ذهنمان داریم که چیزی بیش " ؼبار تازه آگاه شده"آگاه بودن مفتخر باشیم، به 

 . این تنها رفتاری درست را به بار می آورد. ؼبار نیستیم

آنوقت ما است،  خاکبه آگاهیمان مؽرور باشیم بدون ملتفت بودن از اینکه ریشه هایمان  از سوی دیگر اگر،

 .، از دست می دهیمدر برخورد با دیگرانو  می گیریمبه عهده فروتنیمان را در هر آنچه که 

هیچ . با زمین متصلمان می کند؛ هرگز فراموش نکنید. را بر زمین می نشاند فروتنی چیزی ست که ما

ما قابلیت این . اشکالی ندارد سرمان در میان ستارگان باشد مادامیکه به یاد داشته باشیم که ؼباریم که آگاه شده

 . شتبه سطح ؼبار ناآگاه باز خواهیم گرا داریم که بسیار باال برویم، ولی با اینحال یک روز 
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 خود استحالهو  تفکیک

 
بشر  عظیم صفتاین دومین . شاخه های اصلی ستکننده تنه به مثابه فروتنی و تفکیک . مانند درختانندمردم 

 . آگاه است

که در طول زندگی هایمان از  هاییبا تمام ناکامی  اش را فاصلهیک بدین معنی ست که چطور شخص تفک

 . ند، حفظ کبه بار می آید بشریتعامالت 

، حتی که از همه چیز جدا باشد، که شخص بخواهد خودش را قرنطینه کند. تفکیک متعصبانه خوب نیست

و در عین ، قادر بودن به زندگی کردن با دیگران! تفکیک سازنده ای نیستاین ارتباطات اجتماعی با دیگران، 

نسبت به آنها زندگی می کنم، من درمیان دیگرانم، با . حال حفظ کردن سطحی از جدایی ست که جالب است

م و بودن با بعضی از مردم را بیشتر از بقیه دوست دار. آنها کشش دارم و از بودن با آنها لذت می برم

 !همیشه از اینکه چیزی بیش از ؼبار نیستم، آگاه باقی می مانم، همچنان، به شکر تنه فروتنی درختم

 .را پرورش می دهدورزش بسیار دشواری ست، ولی این تمرین آگاهی ما

ممکن است ما دلبسته کسانی شویم که آنها را جذاب می یابیم و ممکن است مایل باشیم وقت  برای مثال،

اگر . بسیاری را با آنها صرؾ کنیم، حتی اگر آنها چنین نکنند و حتی اگر آنها کسان دیگری را جذابتر بیابند

 . س حسادت بکنیماست شروع به احسافروتنیمان را از دست بدهیم ممکن 

ولی اگر به یاد داشته باشیم که ما تنها ؼباریم، خرسند از ذره ای هوشمند بودن در میان دیگر ذرات هوشیار 

ؼبار، شادمان از بزرگتر شدن در کنار آنها، مراوده کردن با آنها، کمک کردن به آنها که احساس خوبی داشته 

 . ادی دیگران به وجد می آییمباشند، آنوقت حسادت ناپدید می شود و ما از ش

به شاخه دوم درخت که و وقتی که ما می خواهیم زندگیهایمان را برای کمک به شادی دیگران وقؾ کنیم، 

 .اینکه اول نباشیمپذیرفتن یعنی خود، که از   گیری کناره: یماست دست پیدا می کن صفتنشاندهنده سومین 

 

 شفقت

 

 .از تنه فروتنیست منشعب  یدیگر ساقهانسانی و  بزرگ صفتاین نیز یک 

وقتی که روزی  بتوان سنگینی آگاهیشان را احساس کرداینکه بودن در برابر دیگران،  فروتن عنییشفقت 

 .، هرکاری که ممکن است کرده باشندیدنشانیعنی بخش. خواهند فهمید که ما را آزار می داده اند

همیشه درست  لاز خودخواهی، از میفاصله گرفتن  داللت دارد، نمااز ؼرائز اصلیبودن  منفکبر شفقت 

 و افراد دیگراز خطاهای خودمان ولی همچنین  فاصله گرفتننگه می دارد،  پایینبودن، از هرآنچه که ما را 

 . آزاری که ممکن است به ما رسانده باشند از

مقابل چنین گزندی مقاومت  باید دربرعکس، . به ما صدمه بزنندهمدست آنها شویم که نیست که  ااین بدان معن

 .شفقت را اتخاذ می کنیمبدین ترتیب ما . رها کردنش ،از آن فاصله گرفتن، در عین کنیم
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، و دننمیز اند با آزار دادن ما به خودشنص داراشخاصدمه ای که احساس شفقت داشتن یعنی از پیش دیدن 

 .احساس تؤسؾ کردنشان برای

تو باید بفهمی . عوض من به تو عشق می دهمولی در  شویمی من رنج داری باعث تو "این یعنی بتوان گفت،

 ".که داری مرا اذیت می کنی، اشتباه می کنی که مرا آزار می دهی، ولی من تو را می بخشم

شفقت و فروتنی باید مجزا ( که خودش اساس تمام رفتارهاست)ند با فروتنی مسیر عادالنه شفقت است در پیو

و شاید  افراد اثر می کنند ادراکاتبر عمیقاً این تنها راهی ست که آنها . نتوانید ببینیدشان انقدر مجزا که. شوند

می گویم شاید چون خواست تؽییر دادن آنها دیگر شفقت . رفتارهای سخاوتمندانه تری در درونشان تولید کند

 !به حساب نخواهد آمد

 

 زندگی کنید تا هنوز فرصت دارید 

 ۱۹۸۶گوست آ -سمینارهای فرانسه 

 

آنها . آنها شهامتش را ندارند چراکه از قضاوت دیگران می ترسند. بعضی مردم فراموش می کنند زندگی کنند

زندگیهایشان می گذرد، . نمی دانند چطور تصمیم بگیرند و در عوض همه چیز را می گذارند برای بعد

بدهند حساب پس باید به خودشان  که میبیرحمانه به زمانی و موهایشان کم پشت تر یا سفید می شود، 

در آن روز متوجه می شوند که . نزدیکتر می شوند، به لحظه مرگ که همه ما تجربه اش خواهیم کرد

 .زندگیهایشان پیش از آنها تمام شده است

سپس . و احساسات گذشته شان را آنها به یاد خواهند آورد که چه کرده اند، چه کارهایی را صورت داده اند،

 . حظه آخر خواهد بودآن ل

ولی . برای برخی خیلی زود خواهد بود، و برای دیگران کمی دیرتر، و برای بقیه خیلی سریع و ؼیر منتظره

مارا . که ما زندگی کنیم، همه خواهند مرد، زیرا زندگی چوبخط می زند هرقدر همیک چیز بدیهی ست، 

 .خودمان انجام دهیم، و دیگران بر ما خواهند کرد بیرحمانه به روز قضاوت نهایی می برد، که ما باید برای

آنها آرزو . رإیاهایی داشته اند ده اند زندگی کنند هم وقتی فرصت بودو با اینحال آن افرادی که فراموش کر

که دنیا را تؽییر دهند، ثروتمند شوند، دیوانه وار عاشق شوند و جالبترین روابط جنسی متهورانه را  داشتند

و همچنانکه بزرگتر می شوند، . ولی هرگز شهامت نداشته اند که رإیاهایشان را زندگی کنند، باشند داشته

افکارشان را هم کوتاه می کنند، قوای جنسیشان  همانطور که موهایشان را کوتاهتر و کوتاهتر می کنند،

شه های جدید و آنها سپس دشمن اندی. ذهنهایشان به آرامی به دوران پیری نشست می کندفروکش می کند و 

 . ند، بیشتر و بیشتر متعصب و تلخکسانیکه از زندگی هایشان لذت می برند می شو

در شگفت می . گاه می کنند و حیرت می کنند که چه بر سر رإیاهایشان آمده استنگهگاه در آینه به خودشان 

و آینه شان " گل گلی ام؟ من چه شده ام؟ روزگاری بسیار انقالبی بودم، با موهای بلند و پیراهن"شوند که 

 ."به صؾ همگانی تنزل کرده ای و معمولی می شوی. تو پیر شده ای"بیرحمانه پاسخ می دهد،

سال پیششان نیستند، چرا که در  تآنها طوری می شوند که از پیری می ترسند، ولی در واقع پیرتر از بیس

ه می خواستند دنیا را تؽییر دهند برای چند ماه یا یقیناً آنها وقتی ک. همان بیست و پنج سالگی هم پیر بوده اند
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حال در سن پنجاه یا شصت سالگی . هفته جوان بوده اند، و سپس به صؾ عموم تنزل کرده اند و پیر شدند

 .همچنان به همان اندازه که در گذشته بوده اند پیرند، نه بیشتر و نه کمتر

نرون های ما شکل . کرده ایم بسزندگی کردن را تؽییر کردن سخت است وقتی که ما برای مدت طوالنی 

مثل این می ماند که یک درخت . مخصوصی به خود گرفته اند و آگاهی آنها در دل تکرارها تثبیت شده است

این ممکن نیست که با شکستنش آن را به عقب برگرداند وقتی که شاخه هایش را به شکل ؼلطی دوانده باشد، 

. نام درخت یا گیاهی است که به شیوه ای مخصوص کوتاه می شود. م]نسای یک درخت بو. ساقه داده است

هرگز نمی تواند به صورت یک درخت کامل پرورش .[ در ژاپن تکامل یافتپرورش این گیاه از چین آؼاز و

 . یابد چرا که خودش را با خرد کردن شاخه ها تثبیت کرده است

آنها از رشد بازمانده اند و بدیهی ست که . ای هستندکسانی که اذهانشان پیر شده است درست مثل بونس

حسادت می کنند وقتی که جوانان سی، چهل یا پنجاه ساله را می بینند که بیش از آنها دارای نشاط جوانی شده 

اند، که انقالبی اند، رإیاهای هیپی وار خود را زندگی می کنند، که می دانند چطور رشد کنند و بیشترین را 

دیدن این افراد که به مانند درختان انبوه با شکوه . زندگی را به سرشارترین حالت بزیندان بسازند، از زندگیش

میوه ها و شکوفه هایشان دل سیاره . اند با سرهایی برافراشته در آسمان و پاهایشان که به خوبی در خاک اند

 .را می برد، آنها را برآشفته می کند و حسادتشان رابرمی انگیزد

ما بر  وقتهر دقیقه از زندگیمان با ارزش است؛ . ما روی زمین محدود است؛ بیایید آن را تلؾ نکنیم زمان

هر ثانیه ای که در مؽز ما چوبخط می زند مانند یک شهد گرانبهاست، ما . روی این سیاره حساب شده است

قیقه را دوباره زندگی کنیم، هر نباید حتی یک قطره از آن را بگذاریم بچکد چراکه ما هیچگاه نمی توانیم یک د

 . دقیقه کوچک، بعد از اینکه جاری شد و رفت

 

 ۱۹۹۰آگوست  -سمیناری در سوئیس   –تغییر 

 

همه ما در این سیاره عشق بیشتری . اگر ما متعهد به تؽییر خودمان نشده باشیم نمی توانیم دنیا را تؽییر دهیم

هرچند اگر ما از اطالعات ؼلط انباشته شده باشیم نمی . ؼاز کنیمبیایید از دوست داشتن خودمان آ. را خواهانیم

این طرزی ست :"توانیم خودمان را دوست داشته باشیم، افکار با مردمانی که آنها را برای ما انتخاب می کنند

 همه زندگی". چطور باید فکر کنید و حرؾ بزنیده باید لباس بپوشید، ککه باید سخن بگویید، این طرزی ست 

هایتان، مردم به شما گفته اند که بخندید و شما خندیده اید، درست مثل خنده مست در تلویزیون؛ کسانی به شما 

گفته اند که کی کؾ بزنید و شما فرمانبردارانه کؾ زده اید؛ آنها به شما گفته اند بخندید و شما خندیدید؛ گفته 

 .اند گریه کنید و شما گریه کردید

؟ کی انتخاب کردید، آزادی شما کو؟ پس همین حاال فکر کردن برای خودتانکردید به  پس شما چه؟ کی شروع

 .هرگز برای تؽییر کردن دیر نیست: تصمیم بگیرید تؽییر کنید!" استبس ."بگویید

مناسب است، فقط شما می دانید چه واقعاً برایتان . می توانید همین اآلن تصمیم بگیرید شؽلتان را عوض کنید

شما یکی از ، پس چه خوب، کشؾ کنید که حقیقتاً از کاری که می کنید لذت می برید و اگر! دیگر نه هیچکس

 .افراد خوش اقبال هستید
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چه چیزی می خواستید بشوید وقتی که بزرگ می . تؽییر کردن، با کشؾ رإیاهای کودکی شروع می شود

نه، احمق نباش، "؟ ولی به شما گفته شد،شدید؟ دلتان می خواست یک تصویرگر باشید، یا آتشنشان و یا پلیس

با در عین حال هر حرفه ای زیباست اگر که و ". تو مثل پدرت یک حسابدار خواهی شد. سوپت رو بخور

داشته  هاینکه عکس العمل مارا به همرا نشود بدوآنچه که به ما تحمیل می . رإیاهای ما تطبیق داشته باشد

. ته که والدین باور دارند که این کار را به خاطر خود بچه انجام می دهندالب. میدی خلق می کندویؤس و نباشد 

 .آنها همه شان می خواهند که ما یک شؽل جدی داشته باشیم

؟ هر اختراعی که زندگی مردم روی زمین را آسانتر کرده است حاصل سرکوب شده اندچند نابؽه بدین طریق 

 . نیشان را تؽییر بدهندکسانی ست که تصمیم گرفتند عادت و وضعیت کنو

به این شکل بود که . به جای به زحمت راه رودخانه را پیمودن، چرا یک لوله آب برای خانه خود نصب نکنیم

چه می شود . چرا پابرهنه روی سنگهای تیز راه برویم؟ این اذیت می کند. شیرهای آب جاری اختراع شدند

 .ن ترتیب کفش اختراع شداگر ما یک تسمه چرمی دور پاهایمان ببندیم؟ بدی

 .هرچیزی که امروز وجود دارد به این خاطر است که یک بار کسی چیزی را مورد سإال قرار داده است

ها را مورد سإال قرار دهید، و بدین طریق می توانید بررسی کنید که کارهایی که در شما هم باید مدام چیز

از  کنید کاوشو برای اینکار شما باید حافظه تان را . حال انجامشان هستید آیا واقعاً مطلوب شما هستند

چرا من آن کار را کردم؟ چه چیز باعث . دورترین زمان ممکن، شاید حتی درست از زمانی که متولد شده اید

شد من آنطور فکر کنم؟ چقدر از شما معلم ریاضی نداشته اید که بگوید بله، شیوه شما سریعتر از اوست، ولی 

 ر کتاب نیست بهتر است از روش او استفاده کنید؟از آنجایی که د

: است که با پرورش دادن سه اصل مهم به یک سطح معین از عقالنیت دست پیدا کردبرای تؽییر کردن، مهم 

داشتن معرفت تشخیص حدودمان با تشخیص دادن اینکه چه چیزی می تواند به دست آید و چه چیزی نه؛ 

 . قابل تؽییر نیست را بپذیریدکه ام دادنی ها را داشته باشید؛ و چیزی را انرژی کافی برای انجام دادن انج

. بودن را انتخاب کنید به شدت ؼیرعادی! که به اندازه کافی پیروی کرده اید گوییهمین حاال تصمیم بگیرید، 

. دارند عادیی آنها بمبهای هسته ا. جمعیت سیاره ما را تشکیل داده اند عادیپنج و نیم میلیارد مردم به شدت 

ند آنوقت کسانی هستند که فکر می کن. عادیو مواد مخدر  عادی، سیاستمداران عادیمرزهای . عادیجنگهای 

من یکی از آنها هستم و فکر می کنم که اگر شما امروز . ها هستند ؼیرعادیها مرزها باید برداشته شوند؛ این

باشید، و مثل من، دلتان می  عادیهم میل دارید ؼیر  در اینجا، بین ما، هستید؛ این بدان خاطر است که شما

 !است عادیولی این ؼیر  –خواهد عشق بپراکنید 

این جزء و چیزی که من اؼلب برای شما تکرار می کنم، ورای همه اینها، فراموش نکنید که لبخند بزنید؛ 

ن بروید و مردمی را ببینید که بیرو. وقتی که احساس خیلی خوبی ندارید، در خانه نمانید. الینفک تؽییر است

 .د؛ این باعث می شود شما احساس خیلی بهتری داشته باشیدنلبخند می زن

یک دوجین ویا حتی صدها نفر از دیگران را به لبخند  یک فردی که در حال لبخند زدن است می تواند

ما واقعاً توانیم دست یابیم؛ پس فکر کنید که با افکارمان به چه چیزهایی می ... فقط یک لبخند کوچک. وادارد

 !می توانیم سیاره را تؽییر دهیم

، توسط افراد با کفایت، در کالجی ما باید دوست داشته باشیم که سیاره مان هدایت شود، با فراست رهبری شود

بلکه توسط دانشمندان و . ما نمی خواهیم توسط یک دسته افراد عادی هدایت شویم. هنرمنداناز دانشمندان و 
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نرمندان، بزرگترین بیدارگران که با شوخ طبعی دیوانه وارشان ما را وادار به خنده می کنند، آنانکه ه

 . خودشان را خیلی جدی نمی گیرند و اینجا را جهانی از خنده و عشق خواهند ساخت

وقتی که می . وقتی که ما می خندیم، حقیقت داریم. خنده زیباترین بیعتی ست که ما می توانیم با الوهیم بسازیم

اجازه . وقتی که می خندیم، کودک خردسال درونمان بیرون می آید، به سبکی پروانه. خندیم تنها هفت ساله ایم

برقصید، . کودک درونتان را دوباره کشؾ کنید. ندهید هیچکس دگردیسی شما را نگه دارد و به پیله بازگرداند

و  وباره بسازید و با تخیلگرامی بدارید، جهان را د آواز بخوانید، شلوغ کاری کنید، ایده های جدید را

 .رإیاهایتان به سوی ستارگان بروید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل هشتم

 مسئولیت پذیری
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 " ز اعمالمان و نتایج منطقی آنهاآگاه بودن ا، یعنی هشیاری"

 لئرا

 

 ما مسؤول هر آنچیزی هستیم که برای ما اتفاق می افتد

 ۱۹۸۴آگوست 

 

برای مثال، اگر بیمار و خستته ایتم یتا بته ستتوه آمتده . چیزی هستیم که برایمان اتفاق می افتدآن ما همیشه مسإول

ایتن تقصتیر . ایم، بدان معناست که ما از مرز تحملمان رد شتده ایتم و اعصتاب متا پتذیرش بتیش از آن را ندارنتد

ت بتس کنتیم یتا اینکته نته این بدان خاطر است که ما نمی دانستیم چطور در زمتان درست. هیچ کس دیگری نیست

بته نهایتت حتدود ختود رستیده و ایتن را ارگانیسم ما . بگوییم، یا به خودمان یک لحظه فرصت نفس کشیدن بدهیم

 . به ما با بروز ضعؾ خود آشکار می کند

ولتی . ما نیاز داریم که از محدودیت های خود آگاه باشیم و بدانیم چطتور در هتر شترایط مراعتات آنهتا را بکنتیم

؛ همیشه فکر می کنیم که این فقط بترای دیگتران اتفتاق متی ر می کنیم که قادر مطلقیم، قوی و شکست ناپذیرفک

 .افتد تا روزی که که نوبت ماست که با واقعیت مواجه شویم

هر رویتدادی کته متا را تحتت تتؤثیر قترار . دنبال عذر و بهانه نگردیم وقتی چنین چیزهایی برای ما رخ می دهد

عذرها تنها تقال می کنند که . اتفاق می افتد نماکه برایمسإول آن چیزی ،مسإول آن هستیم خودمان دهد، همیشه

آنها کلمتاتی هستتند کته متا بترای توجیته کتردن ختود بته کتارمی بتریم تقصیر را به گردن علل خارجی بیاندازند؛ 

بعضتی هتا شانستی را . یتمه اشتتچرا که در لحظته ای از زمتان کته بته انتدازه کتافی مراقتب نبتوده ایتم، آگتاهی ندا

استدعا می کنند تا بتوانند مشکالتشان را شرح بدهند در صورتی که شتانس وجتود نتدارد و متدعی آن شتدن نیتز 

 .یک عذر دیگر است

پذیرش مسإولیت آنچه که برای ما اتفاق می افتد، عبارت کلیدی کسانی ست که می خواهند آگاهیشان را ارتقتاء 

 . دهند

معنی می شود که می توان گفت متا همیشته مستتقیماً مستإول نیستتیم، مفهوم وسیع تر آن اینگونه این عبارت در 

. ولی یک بخش از زنجیره رویدادهای بشتری هستتیم، و همچنتین بهتای خطاهتای اجتدادمان را نیتز متی پتردازیم

مستإولیت بتر دوش  .متا مستتقیماً مستإول نیستتیم اگتر آنهتا را بته ارث بترده ایتم. بیماریهای ارثتی ستت بحثاین 

 .کسانی ست که ما را به وجود آورده اند و خطاهای آنها در چندین نسل پیش از ما امتداد پیدا کرده است

متا فضتیلت زیبتایی و ستالمتیمان را . بشریت در اصل بی عیب و نقص خلق شده است، بریک سیاره تمام عیتار

 .ی، و از همه بدترترس، برباد داده ایمنسل به نسل به واسطه بی مالحظگی، خشونت، حماقت، خودخواه

اگتر از بیمتار شتدن بترستیم، . وقتی که می ترسیم احساس تنش می کنیم، ترسهایمان متا را آستیب پتذیر متی کننتد

چون کارمتان را از دستت داده ایتم و  اگر بترسیم ازاینکه به اندازه کافی پول نداشته باشیم. آنگاه بیمار می شویم

مان نیاید، این مانع ما برای داشتن اطمینانی امیدبخش در مقابتل کارفرمایتان آینتده خواهتد هم می ترسیم کار گیر

 .با خود نمی آوردترس هرگز چیز مثبت . شد و مشکالتی را برای به دست آوردن کار تجربه خواهیم کرد

از واقعیتت قویترنتد،  هرچقدر که می توانید با ترسهایتان بجنگید و به یاد داشته باشید که اگر تصورات مثبت ما

 .تصورات منفی بدترین چیزها هستند. پس این متؤسفانه در موارد منفی نیز صدق می کند
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اگتر تصتور کنیتد کته یتک برنتده هستتید، آنوقتت شتما در همته . شما همانید که فکر می کنید، که تصور می کنیتد

. ر شتیاطین را برانیتد برنتده خواهیتد بتوداگ. چیز موفق خواهید بود چراکه هیچ مانعی نمی تواند شما را بازدارد

اگر بترسید با فرد زیبایی که به او احساس شهوت دارید از نظتر جنستی . بزرگترین اهریمنان درون شما هستند

این به صورت خودکار اتفتاق متی افتتد؛ مؽتز شتما چیتزی کته شتما از آن متی . ناتوان باشید، اینچنین خواهید بود

اگتر از بیمتار شتدن متی ترستید، بیمتار متی . تنظیم می کنتدر تلقی می کند و آن را ترسید را به عنوان یک دستو

 .شوید

خنثتی متی مثبت که امواج مثبت منتشر متی کنتد و ترستهایتان را  تصورترسهایتان را دور کنید، با کشت کردن 

 . کند

 

 

 توجیه، سمی برای بیداری

 ۲۰۰۰جوالی  –ایتالیا 

 اسقف رائلی ،م روانشناسیمصاحبه رائل با دانیل چابوت، معل

 و مسؤول تعلیمات جهانی رائلیان

 

 ا ؼیر از این است؟یتوجیه، سمی ست برای ذهن، آ: انیلد

در کمانتداری ِزن، وقتتی راهتب کمتان کشتیده نشتانه متی . همه توجیهات ما را از چشم هدؾ دور می کنتد: رائل

برعکس، خود درونی اش . نمی تراشد..." کهبه این خاطر بود "هایی از قبیل رود و تیرش خطا می رود، عذر

را جستجو می کند و مراقبه می نماید، چراکه به سادگی می داند نشانه گیتری اش درستت نبتوده استت و دوبتاره 

 .تالش می کند

بیایید خالصانه از توجیه کردن دست بترداریم و یتافتن : این امری حیاتی و اساس توسعه شخصی روزانه ماست

وقتت بتا ارزش متا را، در راه رستیدن بته هتدؾ، بته هتدر متی  به دنبال بهانه بتودن. را بس کنیم عذر و بهانه ها

آهتان، متوجته شتدم : "ما می توانیم خودمان را با آنها ارزیابی کنیم، ولی خالصتانه بته قصتد اصتالح کتردن. دهد

ی تتوانیم بته خودمتان ایتن را مت". که تیرم راست نبوده استت؛ بته ایتن ختاطر کته وضتعیت ایستتادنم درستت نبتوده

 .بگوییم، ولی به دیگران هرگز

متن اینبتار ختوب :"گفتن این به دیگران یک راه تالش کتردن استت بترای اثبتات بته دیگتران کته متا ختوب هستتیم

نبودم، ولی در واقع اؼلتب خیلتی ختوب عمتل متی کتنم اگتر چنتین اشتتباهی نمتی کتردم شتما متی دیدیتد کته چقتدر 

یاز بته تصتدیق گترفتن از دیگتران؛ و اگتر متا بتدان دیگتران وابستته باشتیم کته بته این فقط ؼرور است، ن." خوبم

آنوقتت تمرکزمتان بتر ختود درونیمتان  باشیماگر واقعاً . نیستیمتا احساس خوبی داشته باشیم؛ آنوقت ند مافکر کن

تماشتا متی کننتد؛ اگر آنها مترا . من نیاز دارم آن را بدانم؛ ولی دیگران نه" تیر من به هدؾ نخورد، چرا؟:"است

 .آنوقت می توانند روی چرایش کار کنند، ولی اگر مرا تماشا نمی کنند؛ آنوقت نیاز ندارم که به آنها بگویم

این اساس رشد حقیقی ست، متمرکز بودن بر رشد درونی به جای تالش کردن برای تؤثیر گذاشتن روی همه و 

 .رمان درست بوده است، حتی اگر که اشتباه بوده باشداینکه بخواهیم خود را به همه آنها اثبات کنیم که کا
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وقتی که دهانمان را متی بنتدیم،  هستیم ما درست . استبودن بودن یکی از موانع اصلی درست میل به همیشه 

وقتتی کته دهانمتان را متی درستت هستتیم ما . هستیم وقتی که می خواهیم این را به دیگران اثبات کنیمدرست و 

 .هستیم وقتی با دیگران مقایسه می شویمدرست ازتاب می دهیم، اما همیشه بندیم و روی آن ب

این خیلی مهم است که روی پرورش . وقتی که دهان می بندیم و بازتاب می دهیم، خودمان را توجیه نکرده ایم

 .باط شخصی متمرکز شویم تا از توجیه کردن خود پرهیز کنیمضان

خوبی برای توجیته یتک اشتتباه داریتم، تمتام ایتن دالیتل بیشتتر فقتط بترای  شده باشیم که دلیل دهرچه بیشتر متقاع

چرا که ما خیلی بد می خواهیم توضیح دهیم که درستت . این واقعاً برای هر فردی دشوار است. گفتن هیچ است

 .باشددرست هرگز تعارضی وجود نمی داشت اگر هیچکس نمی خواست که . هستیم

استفاده کنند، بیش از آنکته ستعی کننتد کته بودن کنند از هوششان برای درست  اگر دو نفر با عقاید مختلؾ سعی

 .باشند، آنوقت همیشه به یک توافق ضمنی دست پیدا می کنند، چراکه آنجا همیشه یکی ستدرست 

متن ختوب نیستتم چتون پتدرم وقتتی کته . "و از استفاده کردن گذشته برای توجیه عملکرد فعلیتتان بتر حتذر باشتید

توجیته ...". م از من ستوء استتفاده کترده استت، یتا اینکته بته متن تجتاوز شتده استت، یتا بته ختاطر اینکتهجوان بود

مثل موش خرماهایی می شویم که آذوقه هایی کتوچکی از گتردو را متی کردن ما را متوسط نگه می دارد و ما 

 ریختگتیبهمموقتع احستاس گردوهایشان به مثابه توجیهاتشتان استت، کته آنهتا را ذخیتره کترده انتد و هر. دناندوز

 !".من یک مشکل دارم، پس سریع گردوها را بیرون می ریزم" –می کنند آنها را با پا بیرون می ریزند 

 .تا وقتی که ما به عذر و بهانه و توجیهات ادامه می دهیم، تؽییر کردن و پرورش دادن آگاهی ؼیرممکن است

ه جدل کردن و عذر آوردن برمی انگیزند، زیرا آنها همتواره رائل، در جامعه امروز، مردم مدام ما را ب: دانیل

با این وجتود، آیتا توجیته یتک راه بترای پپرهیتز از مقصتر . صر بوده استنیاز دارند اشاره کنند که چه کسی مق

 دور می کند، نیست؟بودن ، که متؤسفانه مارا از خودمان و وضعیت نبود

ستتت، لفتتاظی بیهتتوده، یتتک شتتکل از سوفستتطایی گتتری کتته در آن بلتته، دقیقتتاً، توجیتته بکلتتی سفستتطه بتتازی : رائتتل

کته درستت هستتیم، حتتی اگتر م زنتیم و خودمتان را متقاعتد کنتیمی درجه دور ۳۶۰همیشه سعی داریم مسائل را 

 .یمباش در اشتباه% ۲۰۰

توجیته کتردن ختود را بتس کنیتد، ایتن :"گاهی من برای برخی وقت صرؾ می کتنم و برایشتان استتدالل متی کتنم

و متن خوشتحال متی شتوم چتون . آنها می پذیرنتد و متا از بحتث بته نتیجته متی رستیم". تباه را عوض نمی کنداش

فکر می کنم که اینبار موفق شده ام و از این لحظه آنها توجیه کردن خودشتان را تمتام متی کننتد و پیشترفت متی 

ع، ایتن ختوب بتود کته متن اشتتباه در واقت:"اما به محتض اینکته داریتم جتدا متی شتویم، آنهتا اضتافه متی کننتد. کنند

 !ولی این باز یک اشتباه دیگر است". کردم، چون این مرا قادر به یاد گرفتن کرد

 چرا، چون آنها دوباره شروع به توجیه کردن خودشان کرده اند؟: دانیل

دم کته آن در واقتع متن کتاری درستتی کتر. "بله، آنها همچنان توجیه دیگری برای اشتباهشان پیدا کرده اند: رائل

آنهتا بایتد . ولی نه، آنها اشتباه متی کننتد، نته درستت. آنها چنین می گویند" اشتباه را کردم چون چیزی یاد گرفتم،

شتما اشتتباه کترده ایتد و گفتتن اینکته . به بیانی دیگر بپذیرند که اشتباه کرده اندببلعند و تقصیرشان را،  را ؼرور

ولتی شتما اینطتور گفتیتد چتون . با گفتن آن، کمتر آموختته ایتد. ی کنداز اشتباهتان خواهید آموخت آنرا درست نم

برایتان مهتم استت کته دیگتران احستاس کننتد کته چقتدر شتما ختوب هستتید، شتما نیتاز داریتد آنهتا بداننتد بترخالؾ 

 . ظاهر، رفتار ؼلط شما به نتایج خوبی رسیده است
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نیستت کته متی خواهیتد آنهتا قابلیتت هتای شتما را  چطور می خواهید دیگران آنهتا را بداننتد؟ آیتا ایتن بتدان ختاطر

 درک کنند؟ چرا؟

 آیا محرک آنها ؼرور خودخواهانه نیست؟: دانیل

متا . دور متی کنتدبتودن همه اینها ناشتی از تکبتری ستت کته متا را از . بله، ؼرور خودخواهانه، خودبینی: رائل

 .زرگترین همپیمان خرد استباید با فروتنی رفتار کنیم، زیرا ما فقط ؼبار هستیم و فروتنی ب

 است، که بهتر است؟درست چگونه ؼبار می تواند به دیگران ثابت کند که 

 .چیزی که مهم است بهتر بودن از خود است. بهتر بودن از دیگران مهم نیست

 

 نظم

 ."بیایید به قدر کافی منضبط باشیم که بتوانیم بی انضباط زندگی کنیم"

 رائل  

 

بلکته زمتانی کته بته طتور طبیعتی از ختود فترد  وقتی ست که به زور تحمیل نشده باشتد، زیباترین شکل انضباط

 . جاری می شود، به خودی خود، به واسطه آگاهی و انتخاب اختیاری

ارگانیستتم متتا بتتا فرستتتادن بتترای مثتتال، اگتتر متتا بتترای چنتتد روز خیلتتی دیتتر بختتوابیم و بتته انتتدازه کتتافی نختتوابیم، 

بعد واکنش ما این خواهد بود کته بتا ختواب طتوالنی تتر . تحمیل می کند نماه خوابسیگنالهای خستگی، نظم را ب

کبتد متا واکتنش نشتان  تتاوان آنبته  اؼلتب چتاق متی شتویم، روزید بخوریم همین شکل، اگر زیابه . جبران کنیم

نداشتته  چه دوستت داشتته باشتیم چته. و ما را مجبور خواهد کرد که عادات ؼذایی خود را تؽییر دهیمخواهد داد 

متی تتوانیم انتختاب کنتیم کته بته . را در پتیش گیتریم معتینما را ملزم می کنتد کته یتک نظتم همیشه بدنمان . باشیم

بعضتی متردم چنتین متی . سیگنالهای آن پاسخ ندهیم، ولی اگر این کار را بکنیم، بیشتر و بیشتر بیمار متی شتویم

م که از این خطرات پیشگیری کنیم و از خردمتان بترای کنند، ولی اگر ما آگاهیم، می توانیم همچنین انتخاب کنی

وضع کتردن یتک انضتباط معتین بترای یتک ستبک ستالمتر زنتدگی بهتره بگیتریم و پتاداش متا یتک زنتدگی بهتتر 

 . خواهد بود

 .از سمومی مانند استرس، توتون، الکل و مواد مخدر پرهیز کنید: انضباط بنیادی ساده است

. ش قطعی ست، و با تمرینات منظم بتدریج تبدیل بته یتک واکتنش خواهتد شتدمستلزم یک کوش در آؼازانضباط 

علیترؼم اینکته یتک وقتتی آنترا بتا عتادات . ما بته انجتام آن عتادت متی کنتیم و برایمتان طبیعتی و روان متی شتود

تمتام تتوجهی . ممکن است دیگر بی کوشش احساس شود، بازهم یک انضباط استو یم ه اروزانه مان یکی کرد

وقتی به این چارچوب بیولوژیتک کته بتدن ماستت انضتباط متی دهتیم، ایتن . ؾ می داریم فواید آن استمعطوکه 

آگتاهی متا بته عملکترد نترم . حتی به آگاهی ما اجازه می دهد که درک کند چیزی بیش از ؼبتار ناهوشتیار استت

حتاالت فیزیکتی  شود که می تواند فکر کند، رإیاپردازی کند، خلق کند و شکوفا فقط وقتیبدن ما بستگی دارد؛ 

اگر که در دستور کار خوبی قترار گرفتته باشتد، آنگونته کته بتدنمان بایتد . معینی با یکدیگر مطابقت داشته باشند

 .باشد، قادر است با هر تؽییری در شرایط محیطی خودش را تطبیق دهد
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ایتن بترخالؾ . بمتانیم فایده دیگرانضباط شخصی این است کته بته متا اجتازه متی دهتد نستبت بته هتر تؽییتری بتاز

هرگونتته تفتتاوتی را، در جهتتت فتترم انضتتباط ارتشتتی ستتت، کتته بستتته بتتودن بتته هتتر تؽییتتری را تحمیتتل متتی کنتتد و 

انضباطی که متن از آن حترؾ متی زنتم متارا در یتک وضتعیت . روبوتهای بدون تفکر همانند، در هم می شکند

ی کته متا در دنیتایی زنتدگی متی کنتیم کته همته همیشگی از بازبودن نسبت به احتماالت قترار متی دهتد؛ از آنجتای

. در یتک وضتعیت دائمتی از تؽییترات پتی در پتی استت، ایتن انضتباط بتیش از حتد مفیتد استت نمااطراف چیز در

 .سوای کارکردهای بیولوژیکیمان که به ما اجازه حیات می دهد

امتا اگتر . بته عمتل متی آورنتداگر انضباط ما سفت و سخت باشد، افکار ما بسته اند و از سازگاری متا ممانعتت 

انتعطاؾ پذیر، باز و به آسانی قابل تطبیتق بتا همته چیزهتایی  مانانضباط ما نامرئی، سبک و سیال باشد، افکار

 .که در اطرافمانند خواهند بود

این مهم است که متا انضتباط شخصتی ختود را در زنتدگی، بترای پتانستیل ستازگاری ختارجی، حفتظ کنتیم تتا در 

وضیت خوبی از سالمت نباشیم، آنوقت نمی توانیم به خوبی، بتا آنچته کته  دراگر . ت باقی بمانیمباالترین وضعی

 .در اطرافمان روی می دهد، تطبیق پیدا کنیم

و شتتروع نکنیتتد فکتتر کتتردن کتته انضتتباط شخصتتی متتا را جتتدی خواهتتد کتترد و قتتادر نختتواهیم بتتود مستتخره بتتازی 

انضباط در زندگی که در متا توستعه پیتدا متی کنتد، ایتن قابلیتت  برعکس، توانایی سازگاری، اینچنین. دربیاوریم

 .را در ما ارتقاء می دهد تا تمام چیزهایی خوبی را که در زندگی به ما داده شده را جمع آورده و بسازیم

در واقع این خیلی ساده است، شکل درست انضباط آن است که به ما اجازه می دهد که حتی بیشتر بی انضتباط 

 .ین یک انضباط خوب است؛ انضباط بد آن است که اجازه بی انضباط بودن را نمی دهدا. باشیم

 

 

 ۱۹۸۷ – کردن خطرزندگی یعنی 

 

، کته در جامعتته ای بتا آزادی روابتتط (منهیتات متتذهبی)همته متتردم بتی لطافتتت، آنهتایی کتته بستته انتتد، پتر از تتتابو 

تتتاً بتته آنهتتا ایتتن اجتتازه را متتی دهتتد کتته ماهیتتت کتته نهای". خوشتتحالند"از ظهتتور ایتتدز . ناراحتنتتدجنستتی فزاینتتده 

عاشتق چه آسایش ختاطری بترای کستانی کته . پاکدامنی، تک همسری، همجنسگرایی و وفاداری را ستایش کنند

 ،این بیمتاری اخالقتی بتودن آنهتا را اثبتات متی کنتد نداین هستند که دیگران احساس گناه کنند، که ناگهان فکر کن

برختتی حتتی از ایتن هتتم فراتتر متی رونتتد بتا ایتن تتتوهم کته ایتدز یتتک . تیشتان هستتندکته بتاور دارنتد مراقتتب سالم

 !ایدز، این ؼضب خداوندی. الهی ست برای بی اخالقی های اخیر مجازات

 نتیجته ، نته بته عنتوان داده اند نکشتبه مردم بسیاری را  تا بودهبیماری های مسری جنسی ! چه حماقت بی حدی

کستانی کته از ستکس بتاز داشتته شتده بودنتد . ه آنها از آگاهیشان استفاده نمی کردندمعاشقه، بلکه به این خاطر ک

ستفلیس بترای قرنهتا ! انگتار کته بیمتاری متی توانتد شترم آور باشتد –متی نامیدنتد " بیماریهتای شترم آور"آنها را 

ر پادشتاهان، بتر کمتنمونه هتایی از ایتن ویتروس استت کته پر ازتاریخ فرانسه، بین بقیه، . دوبالی جان بشریت ب

علیترؼم اینکته هتزاران نفتر بته ختاطر آن جتان باختنتد، همیشته نجاتیافتگتانی . هنرمندان و مردم عادی زده استت

 !هستند که در مورد آن صحبت کنند
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ما نجات یافتگان نستلهای بستیاریم کته پتیش از متا بتوده انتد و از ایتن بیماریهتای مستری، طتاعونزدگی هتا، وبتا، 

در هتر نستلی، همیشته . تنهتا بتدنام تترین هتا را ذکتر کترده باشتیمکته شته اند، اینها را گفتیم آنفوالنزا و سفلیس گذ

بوده اند که تالش می کردند بته متردم احستاس گنتاه بدهنتد " پیام آوران خدا"مدعیان من در آوردی یک دسته از 

ین تفکتر، چته گمراهتی با ا. ستاز سمت خدای فرضی عشق و خوبی آنها" الهی مجازات"و با این ادعا که این 

ه بتوده انتد کته طتوری اشود؟ همه ما اآلن اینجا زنده هستیم، چون اجتداد متا بته قتدر کتافی آگت ممکن است حاصل

بترای مثتال، آنهتا از فشتار . مدیریت کنند تا پیش از آنکه بچه هایشتان را بته دنیتا بیاورنتد از مترگ اجتنتاب کننتد

و باعث می شود بیمتاری آنهتا را بته زانتو  نی بدن را کاهش دهدعصبی، که به طور نرمال می تواند سیستم ایم

به درستی تؽذیه متی کردنتد . ، پرهیز می کردند(سازوکاری که دانشمندان اخیراً آنرا تصدیق کرده اند) در آورد

چای، شکالت، و تنباکو تا چند دهه پیش در اروپا وجود نداشته یا اگر بود دستت کتم بستیار گتران بتوده استت  –

ؼتتذای معمتتول بتترای اکثتتر متتردم یتتک کاستته ستتوپ ستتبزیجات ختتوب بتتود از آنجاییکتته گوشتتت یتتک ر واقتتع، د –

ولی نکته اینجا این است که آنها قادر بودند از هتوش ختود بترای تمتدد اعصتاب، . محصول تجمالتی کمیاب بود

بتاالتری داشتتند کستانی  آنهتایی کته آگتاهی. تؽذیه کردن خود و پرهیز از موقعیت هایی با خطرباال، استفاده کنند

آن . برنامته ریتزی متی کردنتد ابلهتان استتؽاثه بته درگتاهزنتدگی قهرمانانته و از بودند کته بترای فترار از خطتر، 

اخیتراً، ایتن باهوشتترین در میتان . روزها دوران تاراجها، بیماری های مسری و قتل عامهای بزرگ بوده استت

آلمتان اقتدام کردنتد، بته محتض اینکته برقترار شتدن نازیستم را یهودیان بودنتد کته بتا بیشتترین عجلته بترای تترک 

ظ خواهتد ریتت فکتر کردنتد کته ختدا آنهتا را حفتاکث. احساس کردند و همانها بته طتور خودکتار نجتات پیتدا کردنتد

کرد، یا اینکه آنها دارند به خاطر یک خطای باورنکردنی توبیخ می شتوند، و همته متا متی دانتیم کته چته اتفتاقی 

 . فتادبرای آنها ا

چطتور ستالمت ذهنتی و فیزیکتی ختود بتدانیم اینکته  مبنی براز اجدادمان بگیریم پیام محرمانه ای  ما می توانیم 

استتفاده کتردن از ایتن گتوهر بته معنتی در مورد ایتدز صتحبت متی کنتیم، از آنجایی که ما داریم و . را حفظ کنیم

. سمه مخترعش در تمام دنیتا برپتا شتود، کانتدوم، این اختراع خارق العاده که باید مجاست کوچک محصول علم

اآلن بیش از یازده سال است به شما توصیه می کنم که از آن به عنوان یک قتانون ناشکستتنی استتفاده کنیتد، بته 

امروزه، شایستگی هتای آن پذیرفتته شتده و حتتی در . خصوص برای آنهایی که شریک های جنسی متعدد دارید

 . یک بار دیگر، آنهایی که از آگاهی وسیعتری برخوردارند، رو به جلو دارند. تمام دنیا تبلیػ می شود

بستیار ختوب، . محفتوظ نیستت% ۱۰۰کسانی که از رابطته جنستی منتع شتده انتد همیشته متدعی خواهنتد شتد کته 

% ۱۰۰ولی آیا متا زنتدگیهایمان را بتا . آمارهای رسمی ، طبقاحتمال ریسک% ۱.۰، با %۹.۹۹بیایید بگوییم 

 اطمینان سپری می کنیم؟ضریب 

آیا این مطلوب است که در هیچ چیز مطلقاً ریسکی نداشت؟ آیا این قابلیت های نهفتته افتراد را آشتکار در واقع، 

در را  و حتتی اگتر متا در خانته بمتانیم. قطعاً چنین نیستت، و بته هرحتال ایتن فترض کتامالً واهتی استتمی کند؟ 

زمتین لترزه هستتیم، یتا نوشتیدن آب معترض ، هنتوز در جتنتاب کنتیمتتا از تمتام خطرهتا ا روی خودمان قفل کنیم

، ولتی شتما متی توانیتد تتالش کنیتد تمتام ؼتذایتان را ضتدعفونی کنیتد. حاوی بیماریهای مستری و یتا ؼتذا و ؼیتره

ایتن اؼلتب . زندگی کنیم، بیشتر پتذیرای میکروبهتا هستتیم تری شواهد نشان می دهد هرچه که ما در محیط عقیم

 .رستارها که دائماً در محیط عفونی کار می کنند هستند که کمتر بیمار می شونددکترها و پ

اگتر هتیچکس هیچوقتت ریستکی نمتی کترد، متا هنتوز . ریسک ؼنی می کند، توسعه می بخشد و تقویت متی کنتد

. داشتتتیم در ؼارهتتا زنتتدگی متتی کتتردیم، هتتیچکس آمریکتتا را کشتتؾ نکتترده بتتود و متتا در متتاه فتترود نیامتتده بتتودیم

اینکته چقتدر ریستک متی ختواهیم بکنتیم بستتگی بته ترجیحتات خودمتان دارد؛ . گی کردن یعنی ریسک کردنزند
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این انتخاب خود ماست، و ما نیاز داریم بدانیم که هرچه بیشتر ریسک کنیم، بیشتر خودمان را ؼنی می ستازیم، 

 .قویتر می شویم و آگاهیمان را ارتقاء می بخشیم

آنهتا متی . دارنتدرا ر دنیایی عقیم زندگی کنند، آزادی انتخاب برای انجام ایتن کتار آنهایی که دلشان می خواهد د

 .د کشیدنآمد آن رنج خواهشان، هردو، پیتوانند برای خودشان چنین زندگی بنا کنند، ولی بدن و ذهن

زنتدگی و انتخاب آزاد برای آنهتایی کته از آگاهیشتان بهتره متی گیرنتد، وجتود دارد، آنهتایی کته خطتر متی کننتد، 

هایشان را پربار می کنند، تفریح می کنند و ارتباطاتشان را با دیگران بیشتر می کنند، و باز بیشتر توستعه متی 

 !بخشند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل نهم

 روابط عاشقانه

نور خرد، آگاهی و عشق خارق العاده است،"  

"هرچه بیشتر ببخشیم، پرنورتر می درخشیم   

 رائل
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۱۹۸۲ رودخانه گنگ  – تنهایی  

 

برعکس، به خودتان بگویید که چقدر خوشبختید که . اگر تنها و مجردید، نگذارید تنهایی شما را محزون کند

 . برای پرورش دادن خودتان آزادی و زمان دارید

و اگر هدؾ شما این است که روزی یک یار برگزینید و از با هم بودن لذت ببرید، اآلن از وقتتان استفاده کنید 

شما حتی نسبت به خودتان احساس را حتی بیشتر آماده کنید، تا اینکه وقتی آن روز می رسد،  و خودتان

 . بهتری خواهید داشت و وابستگی درکار نخواهد بود

یک از خیلی . یک حقیقت محض است تنهایی. ما تنها به دنیا آمده ایم، تنها زندگی می کنیم و تنها می میریم

حقیقتاً یک فرصت طالیی ست که ما باید یادبگیریم چطور ارزش آنرا درک  بودن فاصله دارد؛تحمیلی بار 

 . کنیم

شما باید به تنهایی تصمیمات مربوط به خودتان را . هر چیزی را که تجربه می کنید، به تنهایی تجربه می کنید

تنها . ان کنیدو احساسات بزرگ شما شخصی هستند که تنها شما می توانید با چنان شدتی احساسشاتحاذ کنید، 

بوته آزمایشی . بودن برای استخراج توانایی های بلقوه این کامپیوتر پیچیده، که مؽز شماست، ضروری ست

 .ست که بزرگترین های خلقت بشر در آن صیقل می خورند

موتسارت یا انیشتین نبوده است، و نه انبوهی هرگز جمعی . خلقت دسته جمعی نیست؛ نابؽه همیشه تنهاست

 .دو داوینچیلدونار

ما برای با هم زندگی کردن طراحی شده ایم، برای به اشتراک گذاشتن و با هم بزرگ شدن، ولی نه هیچوقت 

 تشکلیل گروههای هماهنگ دو نفره یا بیشتر کار خوبی ست، به شرطی. برای گزند رساندن به خودمختاریمان

کل از تکنوازانی را تشکیل می دهیم که با هم درک و خرد این را داشته باشیم که ما داریم یک انجمن متش که

ارتباط می گیرند و با یکدیگر احساس نزدیکی می کنند بدون اینکه در صدد تحلیل بردن هم و یا وابستگی به 

 .یکدیگر باشیم

ولی اگر به دنبال یار می گردید به این دلیل که تنهاییتان سنگین است، چون با خودتان احساس خوبی ندارید، 

ندگی دشوار و اندوهبار است، آنوقت می توانید مطمئن باشید که مردم از شما دوری می کنند، زیرا از یا ز

 .آنجا که شما بسیار ؼمگین و محتاج هستید آنها از رفت و آمد با شما لذتی نخواهند برد

صی دیگر آنهایی که مستقل و یا در تعادل درست احساسی نیستند، با تالش برای چسباندن خودشان به شخ

 . برای حل مشکالتشان، اشتباه بزرگی مرتکب می شوند

در واقع، این بدترین کابوس ما خواهد بود که کسی را پیدا کنیم که او هم مشکالت مشابهی داشته باشد، زیرا 

مشکل یک شخص مسئله  هرگز فکر نکنید. یک مشکل بعالوه یک مشکل، دو مشکل را به وجود می آورد

به هم پیوستن مشکالت . نه، یک بعالوه یک هرگز صفر نمی شود. ی می کند و یا بالعکسفرد دیگر را منتف

 . چیزی ست که درامها از آن به وجود می آیند

. پس اگر دست اقبالی برسرتان کشیده شده و مجرد هستید، احساس تنهایی نکنید، در عوض از آن لذت ببرید

ی پررنگ است، این یعنی، ه چیز با یک  مهههمبستگی با این آسانترین و ژرفترین راه برای احساس کردن 
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و وقتی که ما به این طریق بر جهان آؼوش می گشاییم، بدون قید و . بینهایت، گیاهان، پرندگان، گلها و انسانها

 . ترسی نخواهیم داشتتنهایی خلوت و دیگر هرگز از  ،شرط دوست می داریم

 

حالیتان را برای فردا نگه نداریدخوش  

 

کار را خواهیم کرد، در جایی دیگر آن کار را  این فردا"رخی زوجها زندگیشان را اینگونه آؼاز می کنند ب

 ".انجام خواهیم داد

، این بدان معناست که شما "فردا"اگر فکر کنید . فردا فرداست، و با گفتن فردا، حال را فراموش می کنید

من اآلن به مشکل برخورده ام، ولی فردا عزیزم، ". امروز خوشحال نیستید، امروز احساس خوبی ندارید

 ".خواهد بود قوق العادهخواهی دید، ما برای تعطیالت به مراکش خواهیم رفت، خواهی دید که 

دارید به سمت اگر شما فکر می کنید در جایی ؼیر از آنجا که اآلن هستید احساس بهتری خواهید داشت، 

 .شادی در زمان حال برقرار است. ا و اکنون نیستهیچ جایی بهتر از اینج. شکست می روید

حرکت اآلن در موردش صحبت کردن شما را وادار به فکر کردن می کند، به پرسیدن چرا، به گوش کردن 

 .به خودتان، و شخصیت شما را عمیقتر می کند

ادویی هستند چراکه اینجا و اکنون، زمان حال، همین اآلن، اینها کلمات ج. این زیباترین لحظه زندگیتان است

بهترین لحظه عمرتان آن لحظه ایست که دارید . به شما اجازه می دهند این لحظات را با آگاهی زندگی کنید

 . زندگیشان می کنیددارید که  لحظاتیمی کنید،  سپریهمین حاال 

 

 یار ایده آلتان

 

 .آن چیزی نیست جز یار ایده آل بیایید کامالً گلوی این توهم که بودنتان را مسموم می کند، بفشاریم، و

اگر . اشد، این یعنی بگوییم ایده ای که ما در مورد یار مورد بحث داریمی بم" ایده"شامل لؽت " ایده آل"کلمه 

 .این یک ایده است، پس یک حقیقت محض نیست

ست درست تا این ایده از کجا آمده است؟ اگر با دقت نگاه کنید، متوجه می شوید که این یک سلسله طوالنی 

. به عنوان یک کودک، مفهوم ایده آل ممکن است از پدر یا مادرتان به شما رسیده باشد. دوران کودکیتان

بعضی دختربچه ها رإیای این را دارند که مردشان شبیه پدرشان که او را ستایش می کنند خواهد بود؛ برخی 

بعد آنها بزرگ شده اند و . دفاع خواهند کردپسربچه ها فکر می کنند تا زمانیکه زنده هستند از مادرشان 

با شجاعتش، بدون ترسیدن از چیزی و را شاهزاده دلفریب آن به یاد می آورید . شروع به خواندن کرده اند

بدنامی، و یا شاهزاده خانم با موهای بلند، که مژگان بلندش بر چشمان درشتش سایه می افکند؟ بتدریج ممکن 

د به رإیاپردازی که می توانستید این قهرمانان دوران کودکیتان باشید و می است شما شروع کرده باشی

بود و او در آؼوش شما می افتاد می توانست بوسه ای را که قادر بود شاهزاده خانم را بیدار کند از آن شما 
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مانند یک در حالیکه دوباره قوت قلب گرفته و سپاسگزار است و شما به ضرب او را بر اسبتان سوار کرده و 

 .  شوالیه با زره درخشان از معرکه دور می کنید

با زمان، قهرمانهای دیگر، مدل های دیگر در و . این تصاویر یا تصاویری از این دست در شما حک شده اند

دنباله می آیند، مدلهایی که شما ستایش می کنید، یک خواننده، یک بازیکن تنیس، یک رقصنده، و یا یک 

اتاق شما از عکس های او ! این معرکه بود. شما یک هواخواه می شوید، و یا یک جناحیآنوقت . بازیگر

. به یاد بیاورید که چطور اولین خودارضایی را با نگاه کردن به عکسهای او آؼاز کرده اید. پوشیده شده بود

دانم که آیا او هنوز  نمی. من دیوانه پاسکال پتیت بودم. من هم همینطور، مثل شما این کار را انجام داده ام

! ساله هستید، این مهم است ۱۰یا  ۹وقتی که شما . زنده است یا نه، او یک بازیگر بود با سینه های درشت

 !بعداً هم

بعد شما ادامه داده اید به تعدیل کردن آن به این دلیل یا آن دلیل، شاید به عنوان یک واکنش به چیزی، و به 

 .ن بنا کرده ایدمدل ایده آل در سرتا تدریج یک

این یک مخاطره ! بعد زمان برای یک چیز واقعی از راه رسید، از آن به بعد دیگر روبروی یک عکس نبود

این مسئله اکثر نوجوانان است، به خصوص . احتماالً دفعه اول شما کمی خجالتی بودید. زندگی واقعی بود

فردا به او نزدیک "آن محجوبند و می گویند برخی حتی خیلی بیش از . مردم خیلی خجالتی اند% ۹۵. پسرها

و آنوقت وقتی در برابر او هستند، کامالً سرخ می شوند و بدون اینکه ". می شوم، مطمئناً جرأت خواهم کرد

این ماهها به " نمی توانم باور کنم، چطور نتوانستم؟. "منصرؾ می شوند به زبان آورندجرأت کنند کالمی 

آنها موضوعاتی را می گیرند و فکر می کنند که به این دلیل من . ی حتی سالهامی انجامد و برای بعض لطو

 !همه ما این راه را رفته ایم. سرخی صورتشان را با کرم می پوشانندبنابراین آنها . موفق نشدم

ما دیگر به کرم نیاز نداریم چون به جای آن برای پنهان کردن ریش در آورنده وقتی که بزرگتر می شویم، 

 !م، ولی ما پسرها همچنان خجالتی باقی می مانیمای

آنها تمام فکر و ذکر . که در ذهنتان دارید مدلیو یک روز، یار ایده آل خودتان را مالقات می کنید، دقیقاً آن 

پس تصمیم می گیرید که این دیگر نمی تواند تیپ ایده آل شما . چه حقارتی. شما هستند ولی پس می زنندتان

 . هایتان را دوباره تؽییر می دهیدباشد و معیار

 یا شکست خورده، مدل درونیتان را تصحیح و تنظیم می کنیدآمیز بنابراین برای هر رإیای پی در پی، موفق 

و رفته رفته در زمان، یک مدل ایده آل در حافظه تان شکل می دهید، که همانطور که حاال متوجه شده اید، 

ید و تمام آرزوهایتان، و در نهایت به کسی متشابه با آن شخصی که شما مجموعی ست از تمام کسانیکه شناخت

برای تمام عمرمان ما جستجویمان را به یک مدل مشابه از . اولین رابطه سکسی موفق را داشتید ختم می شود

 . زن یا مرد ختم می کنیم

ا اینگونه نامید، و خواهید دید که سیتان ببینید، اگر بتوان آن رجنروابط می توانید خودتان با مرور کردن مسیر 

تمام یارانتان یک الگوی مشخص را تبعیت می کردند، با اندکی استثنا آنها اؼلب واکنشی به یک نا امیدی بوده 

شده ایم، که تمام عمر به  مهر و مومزن و مرد هر دو مثل هم، همینطور با اولین تجربه با اولین عشقمان . اند

 .مدنبال همان مدل می گردی

 . ما باید این را با یک برآورد خنده دار تشریح کنیم! در واقع، هیچ چیز نمی تواند از این احمقانه تر باشد



58 

 

بعد از زمانی که من این را گفتم این رقم مسلماً ماههای اندکی  –چهار و نیم میلیارد انسان روی زمین هست 

بیایید نصؾ آن را حذؾ کنید که می . خواهد کرد از آنجایی که بیش از سه تولد در ثانیه رخ می دهد، تؽییر

من نمی گوییم جنس مخالؾ چون مرد و زن متضاد هم نیستند، . ماند دور و بر دو میلیارد و نیم مکمل جنسی

 !آنها مکملند

اگر ما افراد خیلی جوان و . بنابراین می ماند دو میلیارد و نیم افراد از جنس مکمل برای شما در دنیای امروز

 .لی پیر را حذؾ کنیم، این یک و نیم میلیارد نفر را قابل دسترس برای رابطه عاشقانه باقی می گذاردخی

بعد تمام کسانی را که از یک گروه . هفتاد میلیونبگذارید فقط فرانسه زبانان سیاره را باقی بگذاریم، بگوییم 

رگز مجال آشنایی با آنها را پیدا نخواهید اجتماعی متفاوت با شما هستند را حذؾ می کنیم، که احتماالً شما ه

 .بزرگ فکر کنیم، این ده میلیون افراد مکمل را باقی می گذارد. کرد

این یک میلیون یاران بالقوه را در اختیار شما قرار می . بیایید دامنه را با تقسیم کردن به نواحی تنگ تر کنیم

آنهایی که با الگوی شما کامالً جور در نمی آیند را حذؾ آنهایی را که ذائقه ای متفاوت با شما دارند و . دهد

 .را باقی می گذارد امکان دوستیصدهزار  کار این. کنید، تقسیم بر ده می کنیم

چرا؟ چون آنها ایده آلهای خودشان را دارند، و به خاطر نژادپرستی، . بیایید دامنه را حتی تنگ تر کنیم

بنابراین بیایید تا باز تقسیم بر ده کنیم، که ده هزار . ا را پس می زنندشم ها تعصبات مذهبی، یا نفرت از فرقه

 !امکان دوستی را به ما می دهد

. ساخته اید مشابهت دارند تانبا ذائقه و ایده آلی که در ذهنهستند که بنابراین در ناحیه شما، ده هزار یار بالقوه 

می کنید فقط یک یار ایده آل برای شما وجود  و شما هنوز برای خودتان احساس بدبختی می کنید که فکر

 دارد؟

حتی . البته که این یک محاسبه دلبخواه است، ولی به شما نشان می دهد چه امکاناتی در دسترس شما هستند

یار ایده آل برای شما وجود  ۵۰۰اگر شما می خواستید گزینشی تر عمل کند، می توانستیم بگوییم که دست کم 

 . یار ایده آل دقیقاً شبیه به آن چیزی که آرزویش را دارید ۵۰۰این یعنی . دارد

وقتی کمی احساس تنهایی می کنید، آیا این شگفت انگیز نیست که به این رقم فکر کنید؟ این یعنی در حال 

پس به دنبال آن بروید، اگر در رإیای داشتن یک . نفر می میرند برای اینکه شما را بشناسند ۵۰۰حاضر 

 .قانه و یا تشکیل زوج هستیدرابطه عاش

من "این بی حرؾ بدون اینکه نیاز به تقال کردن داشته باشید پیش می رود، چون اگر در بمانید و فکر کنید 

 !آنوقت هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، این حتمی ست" هرگز موفق نخواهم شد، من خیلی خجالتی و دفع کننده هستم،

بیشتر ارتباط برقرار کنید، ؼنی تر خواهید شد و شانسهای بیشتری برای  هرچه باآدمهای بیشتری آشنا بشوید و

باید جرآت لبخند زدن داشته باشید، جرآت نگاه کردن به کسی . آشنایی با یار ایده آلتان به دست خواهید آورد

 . که دارید با او آشنا می شوید

. انگار اتفاق خاصی به وقوع پیوسته استهمه تجربه کرده اند که ناگهان با دیدار کسی احساس کرده اند که 

ناگهان، فقط با یک نگاه، یا لمس کردن دستها، چیزی ؼیرقابل . بعضیها این را عشق در اولین نگاه می نامند

ما فقط با عبور کسی در خیابان عاشق شده ! و آنوقت به قالب افتاده ایم. توضیح اتفاق می افتد، چیزی جالب

بیش از آنکه برای . می کنیم با آنها حرؾ بزنیم از ترس اینکه مبادا خرابکاری کنیمگاهی ما حتی جرأت ن. ایم

 .آن ریسک کنیم ترجیح می دهیم به رإیا پردازی ادامه بدهیم
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بدترین اتفاقی که ممکن است بیفتد چیست؟ ممکن است این باشد . اما جرأت کنید، جرأت کنید پا فراتر بگذارید

 . نفر دیگر باقی ست ۲۹۹ده آل شماست؟ اشکالی ندارد، هنوز که بفهمید کس دیگری یار ای

طوری نگاهشان کنید . دد به او نگاه کنید، هرکسی که باشآشنا می شوید، جرأت کنیکسی پس هربار که با 

  .انگار آنها مهمترین شخص تمام زندگیتان هستند

این ممکن است کسی باشد که با ": به خودتان بگویید. موضوع در مورد زندگی حرفه ای صدق می کندهمین 

 ".او می توانم یک میلیون به دست آورم

و هربار که کسی را می بینید که خوشتان می آید، تصور کنید که آنها ممکن است یار ایده آلی باشند که به 

این  .را در رابطه هایتان به وجود می آورد که آنرا شگفت انگیز می کند یبیشتر قوتاین . انتظارش بوده اید

خیلی وحشتناک است که شما فکر کنید این می توانسته همان باشد ولی این اتفاق نیفتاده چون شما بهترین خود 

 . را عرضه نکرده اید

نترسید از اینکه با مردم وارد . اطمینان حاصل کنید که تمام دار و ندارتان از شروع برای شما کار می کنند

" پیش رفتن به طرؾ"در اصل   (aggressive)معنی کلمه مهاجم . ید، و مهاجمشجسور باگفتگو شوید؛ 

ما می توانیم به سمت آنها به طریق منفی پیش برویم، این یعنی خشونت، و یا با حالتی . دیگران بوده است

 !پس جرأت کنید. این یعنی وارد رابطه شدن با آنها. مثبت به طرفشان برویم

به طرؾ . ر آنها مثل شما یک دنیا هستندا می شوید، آگاه باشید که چطوآشنو از این به بعد، هربار که با کسی 

همیشه زندگی چراکه زیباترین لحظه او بروید و فکر کنید که چطور این زیباترین لحظه زندگیتان است، 

 . آنی ست که ما نخستین قدم را بر می داریم، که آنچه در پی می آید را تدارک می بینددرست 

 

 زوج

 

همه . یکه دو نفر یک زوج را تشکیل می دهند، گرایش پیدا می کنند به گسستن از محیط اطرافشانوقتاؼلب 

. بستن درها به روی رابطه ، به ضرر فردیت هریک از آنهاستاین . ما چیزی شبیه به این را تجربه کرده ایم

ه هر محرکی که ممکن است ، نسبت ببه جای اینکه هر فرد نسبت به چیزهایی که احاطه اش کرده اند بازبماند

باز نسبت به هر ارتباط مثبت، به جای همه بتواند هوششان را پرورش بدهد، ارتباط برقرار کردن با دیگران، 

و زوج به وسیله قفلی که هر فرد طرح آنرا . نها باقی می ماند و آنهم زوج استاینها، تنها یک هویت برای آ

اوقات کمی بیرون می . ع می کنیم به گسستن از دوستان و اقوامابتدا ما شرو. ریخته است محبوس می شوند

در این نقطه زوج به آمیزش دو . همه کارها دونفری انجام می شود و حسادت کم کم به میان می لؽزدرویم؛ 

که زندگی واحدی ( خود شرح می دهند" نیمه دیگر"در واقع یارشان را به عنوان )نیمه وجود تبدیل می شود 

فیلسوفی یک بار گفت، . نیمی زندگی برایش باقی می ماندراک می گذارند، که در آن هرکدام فقط را به اشت

 ".زندگی من کوتاهتر از آن است که آن را به اشتراک بگذارم"

برخی . ازدواج بهترین راه کشتن عشقی ست که در وهله اول شما را به هم آورده استاسیر شدن در یک 

هیچ چیز دیگری وجود . گیشان فرو می روند، کامالً از دنیای خارج می برندزوجها وقتی در خانه و زند

هر ". نیست؟ چقدر نازآه دوست داشتنی . "مهمترین چیز می شودبعد آنها یک بچه دارند، وکودک . ندارد

 .آنچیز دیگری که پیش از آن بسیار برایمان ارزشمند بود دیگر خارج از تصویر است
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زنم، فرزندانم، شوهرم، مادرم، "حتی با گفتن . انی که در آن هستند را تحلیل می برداین شکل از خانواده کس

فقط سنگی ست که از  تملکو . شما دارید مایملک خود را اظهار می کنید و عشق را محدود می نمایید" پدرم،

 !سمت حسادت پرتاب شده است

ن نزدیکی شگرؾ دو فرد آگاه است که می دانند ای. و با اینحال زوجیت می تواند بسیار زیباتر از اینها باشد

 . چطور نسبت به بیرون از خودشان باز بمانند و یکدیگر را آزادانه دوست دارند

فرد دیگر که حتی بتواند شادتر باشد، در حضور ما، و دوست داشتن یعنی در اختیار گذاشتن این امکان برای 

را بدون داد و  عرصه رابطهنیاز داریم بدانیم که چطور  اگر این حضور آنها را شادتر نمی کند، آنوقت ما

 .فؽان و زیرا سإال بردن ترک کنیم

 در طی مراسم ازدواج کاتولیک. هیمبا ترفندهای زیرکانه ای مثل ازدواج از شادی آنها بکانیستیم که  آنجا ما

 ".شما با هم هستید برای بهتر و یا بدتر"آنها می خوانند، 

ن فکر کرده اید؟ این عبارت یعنی وقتی شما در ازدواج متعهد می شوید، دارید تعهد می آیا هرگز درباره آ

آیا این . هر اتفاقی که بیفتد، شما ناچارید که با هم در قید زناشویی باقی بمانید. دهید که بدترین را زندگی کنید

 چیزی ست که می خواهید؟

و اگر موانعی برای از میان . د برای بهترین باشدبرای دو نفر که عاشق همدیگر هستند، بودن با هم بای

ولی در آن  از فائق آمدن بر آنها لذت ببرید،برداشتن وجود دارد، آنوقت می توانید تصمیم بگیرید که با هم 

 . هر شریک خواهد بود انهصورت، این انتخاب آزاد

 . اتفاق بیفتد" بدترین"ز آنکه جدا شوید پیش ا" بهترین"و هرچه که پیش آید، اطمینان حاصل کنید که در 

 

 عشق یک معامله ی بازرگانی نیست

 

دادن . ، این هیچ فرقی با یک داد و ستد تجاری ندارد"من هم"با انتظار پاسخ " عاشقت هستم"اگر ما می گوییم 

و تو، دوستم "بعضی ها حتی سإال می کنند . معامله پایاپای استچیزی در عوض عشق نیست، به انتظار 

 . انگار که برای بقاء آنها حیاتی بوده است، مثل بچه هایی که به سهمیه شیرشان نیاز دارند" ؟داری

 .، مردم و هرآنچه که هست برای لذت یک نفرعشق ورزیدن یعنی پرهیز از تملک

دوست داشتن فقط برای لذت دوست داشتن، . عشق ورزیدن انتظار به معنی چشمداشت چیزی در عوض نیست

ما هرگز نباید از کسی . بدون هیچ چشمداشتی" دوستت دارم"اصل از عشق ورزیدن، از گفتن برای شادی ح

فقط تماشا و احساس کنید . و اگر نه، نگران نباشید. عشق را مطالبه کنیم، بگذارید خودش به طور طبیعی بیاید

 .لزوماً نمی توانند  که کلماتطوری ند نیارتان با صدایی بلند درباره عشقشان صحبت می ک اعمالچون گاهی 

نوای خود این کلمات . ولی در عین حال گفتن این کلمات عاشقانه فقط برای لذت خودتان و طرفتان خوب است

یک روز، آنها دیگر آنجا نخواهند بود، و اگر شما . گفتن آن وقتی که آنها نزد شما هستند خوب است. زیباست

 زبان بیاورید، آنوقت دیگر خیلی دیر خواهد بودمی خواستید به قادر نبوده اید علیرؼم اینکه 
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بدون تؤخیر به آنها بگویید؛ شما هرگز نمی دانید چه روی خواهد . اگر کسانی را دوست دارید، به آنها بگویید

 .به سادگی به آنها بگویید، ابتدا با چشمانتان، سپس با کلمات." د دوست دارمیمن آن کسی را که شما هست. "داد

 . حساس ناشی بودن به شما دست بدهد چون هیچوقت عادت نداشته اید به این سادگی بیانش کنیدممکن است ا

مردم بسیار با این باور شرطی شده اند که عشق در عزای چیزی تبادل می شود، که حتی جرأت نمی کنند 

بله، گاهی . کندعشقشان را ابراز کنند از ترس اینکه مبادا طرؾ مقابل آنرا چشمداشت رابطه جنسی برداشت 

ولی گاهی ما فقط می خواهیم آنرا به عنوان آگاهیمان از دیگری ابراز کنیم، و از ممکن است بدین معنا باشد، 

، به اینکه در کنار تو زندگی می کنم خوشحالم تومن از اینکه همزمان با . "به رسمیت شناختن ارزشهایشان

تو یک زن خواه که من یک مرد همجنس گرا هستم و . ای هستم افتخار می کنم، تو در تخیل الوهیم خلق شده

، خوشحالم، سربلندم به زنده بودن به اینجا بودن در کنار تو در این دقیقه مردویک  ؼیرهمجنس گرا، یا هستی

 ."پیش یا پس از زندگی تو بر روی زمین بودنبه جای کوتاه از آگاهی، زنده همزمان با تو، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دهم

 

 علم

 

او باشد رهایی بخشیدن علم باید در خدمت بشر و برای"  

"نه برای تخریب و به انحراف کشیده شدنش   
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 رائل

 

 علم، اجتناب ناپذیر است

برازاویل، کنگو – ۲۰۰۲دسامبر   

 

و تمام امروز جهان دارد پا به عرصه نوینی از علم می گذارد، جایی که هرآنچه که ما مسلم می پنداشتیم 

اگر ناراحت نمی شوید باید بگویم،  ،کهما به واسطه انقالب تکنولوژیکی وارونه خواهد شد  ارزشهای سنتی

و هنوز همتاسازی . از گوز یک موش جلوه نخواهد کرد سازی امروز چیزی بیشمقابل آن جدلهای همتادر 

مانا خود نظر به اینکه دؼدؼه ؼلبه به مرگ آورترین بیماری روی زمین، که ههدؾ خارق العاده است یک 

انگونه که در کتاب مقدس این همتاسازی ست که ما را را با خدایان یکسان می کند، هم. مرگ است، را دارد

کلمه بایبل است در فارسی ولی استفاده کردن از آن به معنی مقدس شمردن چیزی مرسوم این نام مابعزای ]

 . خدایان است و متون باستانی پیشبینی شده است، چراکه جاودانگی فضیلت[ نیست

نظری  افکندنشروع کرده ایم به ما تنها . کاوشهای فضایی هنوز در دوران طفولیت خود به سر می برد

، به زودی کشؾ ندند که با سرعت معینی محدود شده انک باور مالی به امکان سفر در فضا، و اگرانسانهااج

قع ما همین حاال هم اکتشاؾ ذراتی که از دروا. د کرد که سفر با سرعتی بیش از نور امکانپذیر استنخواه

 .بسیار به آن نزدیکیم. نور پیشروترند را آؼاز کرده ایم

علم ما به زحمت یک صده   .ست ابتداییهنوز بسیار  نما نیاز داریم درک کنیم که علم بر روی سیاره ما

یک سال تنها تا ، نان داریماز دانستن بعضی چیزها اطمیما فکر می کنیم . عمر دارد و این تقریباً هیچ است

همه اینها به شکر کامپیوترهاست، که توانایی خارق العاده شان . کشؾ کنیم اشتباه کرده ایمکه  از آن بعد

که در طول  از آنچه بیش پیشرفت می کنیم و به زودی چیزیما سریعتر و سریعتر . هرسال دوبرابر می شود

من در مورد یک قرن دیگر صحبت نمی کنم، . شؾ خواهیم کردتاریخ به دست آورده ایم در طول یک دقیقه ک

تمام معاصرین ما در آنجا حضور . سال آینده رخ خواهد داد ۲۰من در حال توضیح آن هستم در چیزی که 

 . خواهند داشت

البته که این منجر به تحوالت ؼیر قابل تصور در همه زمینه ها خواهد شد، که برای سالخوردگانی که امروز 

. اره ما را اداره می کنند مدیریت کردن آن دشوار خواهد بود و در سنتهای آنها نامکشوؾ باقی خواهد ماندسی

 . اگر آنها به سرعت واکنش نشان ندهند، خودشان و نظام پوسیده شان رفتنی خواهد بود

شما می توانید بسیار ریزند به طوریکه  یروبوتها هااین. نانوتکنولوژی: بگذارید یک مثال برایتان بزنم

این . ماده را در سطح اتم دوباره سازماندهی کنند قادرندآنها . میلیاردشان را در یک قطره آب بگنجانید۱۰

این بدان . ه بزنیم، پس بیایید یک مثال عملی در زندگی روزانبرای شما مفهومی نداشته باشدممکن است 

داشت، مثل یک مایکروویو که در میکروفونش می در آشپزخانه تان یک اجاق مانند خواهید معناست که شما 

این اجاق کوچک با بازچینی کردن عناصر اصلی همه ". من یک ساالد کاهو می خواهم"توانید بگویید،

به عناصر تشکیل دهنده برگهای کاهو، کاهو ( جدول مندلیؾ را ببینید)در اطراؾ ما وجود دارند  هایی کهچیز

بدون نیاز به رستن در خاک ساخته می شود، بدون کود دادن که زمین را د بدینسان ساال. به وجود می آورد

 . آلوده می کند، و بدون هدر دادن وقت برای انتقال دادن آن به فروشگاه
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تصور کنید که احساس می کنید دلتان می خواهد استیک . و بیش از اینها هم هست! نیستشگفت انگیز است، 

ان عناصر اصلی را بازچینی و ماشین به طور خودکار هم" بیفتک گاو"، فقط می گویید! آسان است. بخورید

 –چراکه همه چیز، از جمله برگ کاهو و بیفتک گاو از عناصر اصلی یکسانی ساخته شده اند  –می کند 

 .نه کشتارگاهی و نه رنج دادنی به حیوانات. برای شکل دادن بیفتک گاو آنطور که شما خواسته اید

ادراکات شما را . زندگیهای شما فراهم خواهد آورد درتحوالت عظیمی را  جدیدهای لوژی بدین طریق تکنو

د، ناین زمانها به سرعت فرا می رس. از بهره وری، جامعه شناسی و اقتصاد جهانی زیر و رو خواهد کرد

 . بنابراین ما نیاز داریم که همین حاال خودمان را آماده کنیم

 

یق نانو تکنولوژیاز طر بیگاریریشه کن کردن   

۲۰۰۱اکتبر  ۷ –کنگره ای در ژنو ، سوییس   

صحبت کرده ام، برای اینکه انسان برای و بیگاری پول  کردن سال گذشته در مورد ریشه کن ۲۷من برای 

وقتی  همانطور کهگفته ام و مردم می خندند،  سال گذشته این را ۲۷من برای . کارکردن طراحی نشده است

با اینحال، علم دارد مارا به سمت جهانی می برد که در آن . همین کار را کردند ویی کردمهمتاسازی را پیشگ

 . نانوتکنولوژی تمام مایحتاج جامعه ما را فراهم خواهد آورد، بدون اینکه نیاز باشد کسی زحمت بکشد

انسانها در  وقتی که ما ارتباط تمام کامپیوترهای روی زمین را برقرار کنیم، آنها خیلی باهوش تر از

. صورتیکه با هم ارتباط برقرار کنند خواهند بود، حتی اگر این هوشهای مصنوعی امتداد هوش انسانی باشند

به واسطه استفاده از روبوتها و کامپیوترها که به تمام امور در دقایق فعلی، هوش بشری به صورت نمایی 

و  به کار کردن هیچکس در دفاتر و البراتوارهابه زودی ما نیاز . تکراری رسیدگی می کنند، رشد کرده است

البته که ما همیشه می توانیم آنها را صرفاً برای تفریح انجام دهیم، ولی نه از روی . هیچکس. نداریم ؼیره

 . اجبار

در عوض ما قادر خواهیم . همچنین به هیچ معدنچی برای استخراج فلز و نفت از زمین نیاز نخواهیم داشت

روبوتهای . روبوت میکروسکپی بپراکنیم که عناصر اصلی را برای ما استخراج خواهند کرد بود میلیاردها

تکنولوژی دیگری آنها را جایی که باز نانو، اینها را به کارخانه ها انتقال دهند قادر خواهند بوددیگر آنوقت 

ری و هر صنعتی همچنانکه دامپروزراعت منسوخ خواهد شد، . دهد و دوباره تبدیل می کندپاالیش می 

 .دیگری

سال،  ۱۲۰اگر انسانها شروع کنند به زندگی کردن برای . خواهد داشتین تبعات اجتماعی هنگفتی را در برا

سال سن آؼاز به سرویس دهی می کنند نیاز  ۶۵تا  ۶۰وقت سیستمهای بازنشستگی که در حال حاضر بین نآ

 .ر دهندخواهند داشت سیستم هایشان را دوباره مورد بررسی قرا

و این عالی خواهد بود، نظر به اینکه فقط کسانی که میل به کار کردن دارند چنین می کنند، آنهم در زمینه ای 

ولی آنها قادر به فروش چیزی نخواهند بود، چراکه هر چیزی مجانی در دسترس . که از آن لذت می برند

 . شدم اقتصادی کامالً متفاوت برقرار خواهد دیگر هیچ نیازی به تجارت نخواهد بود؛ و یک سیست. خواهد بود

ضیها وقتی من این را می گویم مسخره ام می کنند، ولی االن که می توانید بخندید، چراکه این به هنوز بع

 !زودی اتفاق خواهد افتاد
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جدید از زندگیدرکی   

 

حکومت ها می . زنداینها همه شگفت انگی. نانوتکنولوژی، همتاسازی، به زندگی ابدی دست خواهد یافت

و با اینحال آیا بمبهای اتمی، میکروبی و شیمیایی . و بنابراین کمیته های اخالقی را به راه می اندازندترسند 

خطر واقعی برای بشریت نیستند؟ چرا آنها هیچ کمیته اخالقی در جهت کنترل فراورده های اینچنینی و 

جای آن، اگر ما می خواهیم به یک بچه کوچک جان بدهیم، حفاظت ما در مقابل آنها دائر نمی کنند؟ ولی به 

 !نیاز به کمیته اخالقی داریم

شکی نیست این بدان خاطر است که بمبهای هسته ای به اندازه کافی به عنوان یک خطر مطرح نشده اند، 

ن را معدوم لحظاتی دهها هزار نفر را از بین ببرند، یا حتی کل حیات روی زمی ندکحتی اگر می توانند در ا

تولید بیماری های مسری که بشریت را نابود می کند به قدر کفایت جدی گرفته نشده اند که بخواهیم . کنند

آیا ما در حال ! ولی همانندسازی یک بچه کوچک یک فاجعه تلقی می شود، چقدر ناگوار. نگران آن باشیم

 فرورفتن در یک سرگشتگی کامل فکری نیستیم؟ 

 .مرگ است، حال آنکه همتاسازی علم زندگی ست تسحیالت جنگی علم

آنها می گویند حتی . هستند نیزجالب اینجاست که همانهایی که مخالؾ همتاسازی هستند مخالؾ سقط جنین 

ماهگی ۱۰جنین بیش از هفت ماه حق زندگی کردن دارد، و در عین حال وقتی ما می خواهیم یک بچه که در 

من می خواهم به آنها . برگردانیم آنها این کار را یک ننگ به شمار می آورند در بیمارستان مرده را به زندگی

آیا آن بچه حق حیات دارد یا نه؟ اگر دارد، ما باید تمام . یک لحظه مختان را به کار بگیرید"بگویم، 

 ." اجازه دهیم زندگی کنداو داریم به کار بگیریم تا به  اختیاررا که در  فرصتهایی

 

ه ایارسیتمدن بین   

 

علیرؼم اینکه ما به زودی این کائنات را کاوش خواهیم کرد، هنوز نمی . سفر فضایی تقریباً در توان ماست

من اؼلب درباره . به ما تعلق نداردتوانیم آن را مال خود بدانیم، زیرا با اینکه ما در آن زندگی می کنیم، 

آوردن داللت بر این دارد که سیارات قابل تحت استعمار در . می شنوم یا می خوانم" استعمار فضایی"

دیگری وجود دارند که ما می خواهیم آنها را مورد تهاجم قرار داده ساکنین آنها را وادار به پذیرفتن  سکونت

 .این هرگز اتفاق نخواهد افتاد، ما مجاز به چنین کاری نیستیم ،نه .مراودات خود کنیم

 !استعمارکنیم، بله، ولی نه  ما می توانیم سیاحت

در . اگر که ما تمایل به اکتشافات فضایی داریم مستلزم این است که تمام تصورات استعمارگرانه را رها کنیم

ما نیاز خواهیم داشت به حصول اطمینان از . عوض، ما نیاز به داشتن و پروردن عشق، آگاهی و تبادل داریم

آنجاییکه همتاسازی، اگر ما مراقب نرخ زاد و تعدادش را به طور خودجوش کنترل می کند از اینکه جمعیت 

آنوقت ما کسانی را ولی اگر ما باهوش باشیم، و هستیم، . ولد نباشیم، منجر به جمعیت بیش از حد خواهد شد
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که می خواهند زندگی جاودانه داشته باشند را از داشتن فرزند منع خواهیم کرد، همانگونه که الوهیم چنین 

؛ ما ناچار به نیم هم بچه داشته باشیم و هم خودمان را به طور نامحدود همانندسازی کنیمما نمی توا. کرده اند

 . و این از همه بهتر است. انتخاب این یکی و یا دیگری هستیم

ما در آستانه ورود به دنیای عجایبیم، دنیایی با یک عالم کشؾ نشده، که مانند الوهیم، محتمالً هرگز تمام آنرا 

 . چون کشؾ بینهایت ؼیرممکن است. کردکاوش نتوانیم 

را فراموش کنیم، مادامیکه  ،که همانا توانایی شاد زیستن روی سیاره خودمان است ،ما نباید مهمترین چیز

که درآن نیاز به در دنیایی  ما به همانندی با خدایان بسیار نزدیک شده ایم. دچار ازدیاد جمعیت نشده باشیم

  . نرسیده ایمآنجا به ابداً هیچ پولی، ولی هنوز کارکردن نیست، نه به پول، 

  آمریکا مجلس سنایسخنرانی رائل در 

۲۰۰۱مارچ  ۲۸ –  

 

توسط قدرت مسیحی دهه پیش  ۲که  کسی ،اظهار دارم من می خواهم شهادت خود را برای جیوردانو برونو

که گالیله را به خاطر گفتن  همان قدرتی. زنده زنده سوزانده شدکلیسای کاتولیک به مجازات مرگ محکوم و 

 . اینکه زمین حول محور خود می گردد محکوم کرد

آزادی  برضدیا  همراهامروز موضوع دعوی این نیست که آیا ما له یا علیه همتاسازی انسان هستیم، بلکه 

 .بودن است ،علم

یکی  ،کریک سیسنند فراندانشمند و فیلسوؾ عالی رتبه، ما  ۳۱با خود یک بیانیه به همراه دارم که توسط من 

همه آنها آزادی همتاسازی انسان . از کاشفان ساختار دی ان ای و برنده جوایز نوبل بیشمار، امضاء شده است

خود را به عنوان بخشی از آزادی علم پشتیبانی کرده اند، و من کپی این بیانیه را برای تک تک شما همراه 

 .دارم

 تم که اولین شرکت همتاسازی انسان را در امریکا به وجود آورد؟چرا من از دکتر بریژیت بوسلیه خواس

و جالبترین جواهر این آزادی، شما قانون اساسی دارید که باید مدلی برای تمام دنیا باشد،  دیارزیرا به عنوان 

ن خود دولت و قانو علیه، حتی اگر را و آزادی شهرونداندادگاه عالی ست،  که رعایت قانون اساسی : سیستم

این شامل جدایی کلیسا از سیاست که در واقع به معنی جدایی کلیسا و علم  .می کندضمانت  گزاران باشد،

 . است، می باشد

دادگاه عالی این قانون را نظر به اینکه خالؾ  مردود شده بودمن کامالً مطمئنم که حتی اگر همتاسازی انسان 

 . لقاح مصنوعی چنین کردندبا  قانون اساسی ست لؽو خواهند کرد چنانکه در رابطه

سال قبل قدرتهای مذهبی قادر بودند قوانینی بر علیه آزادی علم وضع کنند، ما امروز هیچگونه آنتی  ۱۰۰اگر 

بیوتیک، عمل جراحی، انتقال خون، پیوند اعضاء، واکسیناسیون، اتومبیل، الکتریسیته، کامپیوتر، هواپیما و 

 .ؼیره نداشتیم

 .علیه بشریت است نایتجعلم یک تؤخیر در
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میلیارد نفر از انسانها هرگز قادر نمی شدند از ۳سال پیش ممنوع شده بودند، ۱۰۰اگر چنین اکتشافاتی 

% ۹۰ما می توانیم بگوییم که دست کم . می مردند عمرشانزندگیشان لذت ببرند، و در عوض در سنین پایین 

 . ز ما هنوز زنده هستیم به شکر علما

وقوع پیوسته بون، ئهر جنایتی ست که علیه بشریت، به انضمام هیتلر و ناپلاین بزرگتر از . سانمیلیارد انسه 

 . است

 . نسل های آینده، در دستان شماستهمچنین امروز زندگی میلیاردها انسان، کسانیکه هم اکنون زنده اند و 

را نجات دادند در یادها بمانید، و یا نی که جان میلیاردها نفر اب را دارید که به عنوان قهرماناشما این انتخ

برای ابد  ،دوبارهرا به عقب بیاندازید، به خاطر نادیده گرفتن امکان درمان و یا زندگی اگر روند پیشرفت علم 

 . به خاطر سپرده شوید بشریتبه عنوان جنایتکارانی علیه 

ایی به وقوع خواهد پیوست، به در هر حال، شما تنها می توانید روند پیشرفت علم را، که سرانجام در ج

ولی قوانین می توانند تحقیقات را به . کند متوقؾعلم را یرا خوشبختانه هیچ چیز نمی تواند تعویق بیاندازید ز

 . عقب بیاندازند و این مردم عادی هستند که به تبع آن رنج خواهند کشید

این مرگ و رنج . ، مسإول خواهید بودو شما به خاطر این تؤخیر و مرگها و رنجهایی که به بار می آورد

یا آنهایی که  ، زیرا قانون گزاران نسبت به بیماریهای ناگهانی مصون نیستندخود شما نیز میتواند بشود نصیب

 . بچه ها و یا نوه هایی دارند

شرفت به یاد داشته باشید که آنها ممکن است بدون درمان بمیرند به خاطر اینکه قانون های خود شما روند پی

 . علم را کند کرده است

مردم مذهبی که با همتاسازی انسان مخالفند باید برای ممانعت از آن برای خود و یا فرزندانشان آزاد باشند، 

اگر روزی همتاسازی انسان به ما . همانطور که برای نپذیرفتن سقط جنین، انتقال خون و عمل جراحی آزادند

دانه دست پیدا کنیم، که خواهد کرد، آنها نیز همچنین باید برای مردن آزاد این امکان را بدهد که به زندگی جاو

 .باشند، از آنجاییکه هیچکس نباید مجبور به زندگی ابدی بشود

ولی برای کسانیکه از زندگی کردن لذت می برند، که ممکن است ملحد باشند، و می خواهند از میوه های 

اسازی انسان و زندگی جاودانه ای که به همراه می آورد، این ، شامل همتپیشرفت های علمی بهرمند شوند

 . افراد هم باید همچنین حق منفعت بردن از آن را داشته باشند

بر علم قدرت و تسلطی داشتند، ما هنوز باید در قرون اگر مذهب و خرافه پرستی، که یکی و همانندند، 

 . تاریکی زندگی می کردیم

و این همچنین به معنای حق ملحد بودن است، چنان که  آزادی مذهب می باشد،شامل حق نظامنامه عالی شما 

ما رائلیها هستیم، آزادی این باور که خدایی نیست، چنانکه ما رائلیان بر این باوریم، و چنانکه آمریکاییهای 

 . به این باور می رسنددارند بیشتر و بیشتری 

ب ما باشد، از آنجاییکه علم جانها را حفظ می کند، در حالیکه ما رائلیها بر این باوریم که علم می باید مذه

 .مذهب و خرافه پرستی می کشد
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به همین خاطر است که مذهب همواره دشمن . علم، خرافه پرستی و عقاید ماوراء الطبیعی را نابود می کند

 .علم و پیشرفت بوده است و تالش می کند به هر قیمتی علم را متوقؾ کند

اسازی انسان بهرمند شوند یا نه، متدن به اشخاص برای گرفتن این تصمیم که آیا می خواهند از هبا اجازه دا

ماهه  ۱۰، مثل بچه ما می بخشدهتماسازی کودکان را به . شما از حقوق دوباره زاده نشده ها حراست می کنید

درباره اش فکر . ا باشداو می توانست فرزند یا نوه محبوب شم. ای که در اثر یک اشتباه پزشکی کشته شد

 .کنید

قانون گزاران نباید همدست قدرتها و خرافه پرستان عصر تاریکی باشند، چراکه تاریخ در مورد آنها قضاوت 

 .خواهد کرد

 !خطای سوزاندن جیوردانو برونو را دوباره تکرار نکنید

 

 اُنوانتشارات  –ل ئرا –پیامی که توسط انسانهای کرات دیگر داده شد *

  واانتشارات نُ  –رائل  –ی به همتاسازی بشر آر**

 

 

 

 

 

 فصل یازدهم

 امروز یایبه دن ینگاه

 :تجرد، نه یک بار و سنگینی، کامال برعکس، یک سرچشمه توانگری ست"

 .ما تنها به دنیا می آییم، تنها زندگی می کنیم، تنها می میریم

 "در خلوت ماست که بزرگترین آفرینش ها صورت می گیرند

 رائل

 

 ۱۹۹۱" می شود به کار بردهاطالعات غلط؛ سالحی که توسط کسانی که در قدرت هستند "

 

تا در قدرت بمانند، ترویج ترس  از قواعدی که توسط کسانی که در قدرت هستند به کار برده می شودیكی 

اجتناب از  و یا ؼلط دقیقاً انی سآنها مؽرضانه جامعه را، با برانگیزاندن حسی از تردید و اطالع ر. است
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کنترل کردن کسی که همه واقعیات را برای درک کردن موقعیت در . ، در جهل نگه می دارنداطالع رسانی

 . دست ندارد و برای خودش قضاوت می کند بسیار آسانتر است

به این بهانه جلوگیری می کنند آنها از پیشرفت دانش . این شیوه ای ست که دولتهای ما تعمداً اعمال می کنند

 .دکه برای حراست از مردم است که به عقیده آنها برای بر آمدن از پس چنین واقعیتی آماده نیستن

، شکشور بسته بهآنها به دقت ترس را ترویج می کنند، ترس از دیگران، ترس از کمونیسم یا سرمایه داری 

به قول معروؾ شستشوی  ترس از نژادهای دیگر، از مذاهب، ایدز، از یک خدا یا شیطان، ترس از فرقه ها و

 .مؽزیشان، ترس از مهندسی ژنتیک، آلودگی، از نبوغ و ؼیره

ناآموختگی نبود، این ترسها باید سالها پیش ناپدید داشتن مردم در جهل ر این یک تمحید مؽرضانه برای نگهاگ

 . می شدند

صادقانه و پیشرونده داده اگر به جای آن به مردم برنامه های مناسب علمی به زبان عامی، برمبنای آموزش 

به محض آنکه آنها بفهمند که هیچ شیطانی  .می شد، هر فردی قادر بود بر آن شود که ترسان بودن را بس کند

د که به هیچ حراستی نیاز ندارند و دیگر به آسانی تحت شکل دهی و خواهند فهمی ،و نه دشمنی درکار نیست

 . کنتنرل نخواهند بود

که منفعتشان در نگه داشتن مردم در عصر تاریکی خوابیده است، در حفظ کردن سه قدرت اصلی هستند 

 :برگرداندن آنها به شکل ابلهان سبک مؽز ناآگاه سنتها و

امتیازاتی که موقعیتشان به آنها  حفظ کردناین قدرت از مردمی شکل گرفته که برای . قدرت اول سیاسی ست

رند در زندگی سیاسیشان حذبهای مختلفی را به دفعات عوض آنها حتی حاض. می دهد هر کاری خواهند کرد

تفاوت بسیار سخن . به سخنان اخیرشان گوش کنید و آنها را با چیزهایی که قبالً گفته اند مقایسه کنید .کنند

برای نگه داشتن یا به دست آوردن یک مقام، آنها معموالً چیزی را می گویند که مردم می ! ورانه است

به این شکل است که ظالمان با قانونمندی کامل رأی می آورند، چراکه ! د، و متؤسفانه اثر می کندخواهند بشنون

 . آنها به صورت دمکراتیک رأی آورده اند

امروز که ارتباطات را معنی می کنند  فزایندهخوشبختانه، علیرؼم تالشهایشان، به شکر کاراییهای موثر 

این است که مردم دارند از اینکه مورد دستکاری بوده اند آگاه می نتیجه . اطالعات بازهم منتشر می شوند

تجاوز می % ۵۰اع از رأی دادن مرتباً از تندور از انتظار نیست که در کشورهای ؼربی میزان ام. شوند

مردم دیگر به راهبران سیاسیشان اعتماد ندارند، فرجامی که به واسطه برآورد % ۵۰این یعنی بیش از . کند

 . ی اخیر مورد تؤیید قرار گرفته استهای علم

و اگر آنها این عقب گرد . می شود که اکثر آنها دروؼگو هستند مسلمبا گوش دادن به سخنرانی های قبلیشان 

یت اند، چراکه حکومت کردن یعنی را علیرؼم به اصطالح تؽییر شرایط قضاوت کنند، مطمئناً فاقد صالح

مردم قضاوت خواهند کرد، به شکر دمکراسی و این ! ز پیش ندیده اندپیشبینی کردن، و آنها هیچ چیز را ا

سوق پیدا  یافتن فرم های دیگر حکومتآنوقت آنها به سمت . واقعیت که ترسهایشان در حال از بین رفتن است

 .ما جهانیدوران علمی و آگاهی با مطابقت بیشتر با ، خواهند کرد

، که به شکلی برده اندگناه نخستین سود  قاعدهاینها از . تسقدرت دوم برگرفته از سنتهای بزرگ مذهبی 

بسیار مإثر آن را حفظ کرده اند، مانند ترس از تنبیه به خاطر گناهانمان، ترس از جهنم، از شیطان، و از یک 

هرچیزی، حتی با دستکاری یا توقیؾ کردن نسخه های اصلی متون کهن، در جهت حفظ . خدای انتقام جو
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رود که در طی قرنها بر گرده کسانی روی هم انباشته اند که در فقدان فرهنگ، از روی  منافعی پیش می

 . و حتی ناهنجارتر شده اند آنها را بلعیده اندو خرافات سادگی قصه های اسرار آمیز و صوفیانه 

امروز  و به سمت وضعیتی سوق پیدا می کنند که شتری به دست آوردندیولی به تدریج، مردم دانش بیشتر و ب

حضور پیدا می و گونه های دیگر معابد  که در کلیساها، کنیسه ها، مساجدقابل توجه در تعداد کسانی  ریزش

 .کنند به وجود آمده است

 . دنو به زودی، تمام این سنتهای ؼبارآلوده مذهبی ناپدید خواهد شد تا با چیزهای دیگری جایگزین شو

ید در خدمت قدرتهای سیاسی باشد، ولی در واقع به شدت قدرتمند دتاً می باعارتش قا. قدرت سوم ارتش است

ست چراکه "فرقه ها"ارتش مخربترین . هم از گمراه نگهداشتن عموم منافع بسیار می برد و با نفوذ است و آن

 . به طور کامالً قانونی شستشوی مؽزی بدهد و صاحب زور و نیروی نظامی ستمی تواند 

ارتش بزرگترین . بشر، مسإول هزاران مرگ و میر در سرتاسر سیاره بوده است قدرت نظامی، از بدو تاریخ

بخش سرمایه های ملی را بلعیده است و این ثروتهای بیکران می توانست برای آموزش توده ها و در اختیار 

 .برای همگان اختصاص پیدا کندآن قرار دادن علم و فواید 

ه در نهاد انباشتن تسهیالت نظامی ست پی می برند و برای خلع و باز دوباره مردم دارند به حماقت محضی ک

شکل گیری شاهد همینطور که ما به انتهای قرن بیستم نزدیک می شویم . فشار می آورند کردن جهانسالح 

 .  جهان و تحرکاتی از همبستگی نسبت قربانیان قدرت نظامی هستیم در اقصی نقاطسازمانهای صلح بیشتری 

. به طور صحیح دارد از ملی گرایی و یا رنگ پرچم اهمیت بیشتری پیدا می کند ردن کامالً معیار زندگی ک

. ، مانند آلمان و یا ژاپن که ؼیر مسلح شده اند،که از بیشترین رشد اقتصادی برخوردارند کشورهای معینی

ارند، پول ذخیره شده از آنجایی که آنها اجازه داشتن ارتش ند. در اختیار قرار می دهندهای خوبی را  سرمشق

. ه علم و تکنولوژی صرؾ می شودو توسع پژوهشکه خرج هیچ نیروی نظامی نشده در عوض در مجرای 

اتحاد جماهیر شوروی، که دومین قدرت نظامی دنیا بود و مشکالت و در نهایت دیگری، ما شاهد فروپاشی 

تیم، چراکه آنها دارند زیر بار مخارج اولین قدرت نظامی جهان متحمل شده، هس یعنی اقتصادی که امریکا،

 . هنگفت شرارت بارشان خفه می شوند

 

 ۱۹۹۱ – دروغگوهای رسانه  

 

 یمهمبدین منظور رسانه نقشی بسیار باال رفتن سطح آگاهی جهانی بستگی به انتقال اطالعات و دانش دارد و 

 .می تواند ایفا کند

علم، و به اشتراک گذاشتن دانش برای ریشه کن کردن ارتقاء آگاهی عمومی، تعمیم اطالع رسانی،  حرفه

حقیقی متحد را به وجود  نشریهفراوان سرشار کند و یک  ذوقترس و خرافات باید ناشران مختلؾ را با 

 . آورد

جراید امروز متعلق به گروههایی . متؤسفانه، یک حقیقت وحشتناک این است که وضعیت کامالً برعکس است

کسانی که تیراژ و فروش  است، وقدرتمندند که هدفشان منحصراً به دست آوردن پول ست که به لحاظ مالی 

 .باال برایشان مهمتر از کیفیت و حقیقت اطالعاتی ست که منتشر می کنند
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فقط یک نگاه به عناوین . آنها می دانند ترس بیشترین فروش را دارد و می دادند چطور از آن بهربرداری کنند

و مقایسه کنید مدت زمانی را که در تلویزیون وقؾ اطالعات مثبت در برابر منفی می شود  بشنوید. بیاندازید

 . کامالً واضح است. اطالعات منفی که عوام را در وضعیتی از ترس نگه می دارد –

 رابطهپذیرای قدرتهای سیاسی صحبت کنیم، یا مذاهب سنتگرا و یا ارتش، همه این سازمانها  چه ما در مورد

چون به نفع تمام آنهاست که بتوانند اطالعاتی را که برای خودشان مناسب دیک با مطبوعات هستند، نز ای

را  –که کلمه ای دیگر برای اطالعات ؼلط است  –است را منتشر کنند و به سرعت دروؼهای هماهنگ 

 . سازماندهی کنند

می دهند که انجام سانی به مردم شکر که رسانه های دیگری هستند که کارهای شایسته ای در جهت اطالع ر

 . ای در بازار عرضه به دست می آورند و رسانه سنتی را تضعیؾ می کنندفزاینده  هنگفتدارند سهم های 

ها، مجالت و کمپانی های تلویزیونی که در حال ورشکستگی هستند بسیار  روزنامهرقم فزاینده ای از 

نشان می دهد که مردم دارند می آموزند که با . می آورد اطمنیان بخش است و امید تازه ای را به ارمؽان

 .بصیرت تر باشند چراکه آنها از خریدن و تماشا کردن رسانه های دروؼگو امتناع می ورزند

 شایعه ها

 

استفاده از دروؼها برای اداره کردن جوامع و ریاکارانه حمایت آنها را در زمینه هایی که به طور عادی و 

و بدون تمهیدات رسانه ای پذیرفته نیستند، به دست آوردن، به اندازه خود دنیا دیرینه ست  بدون دسیسه ها و

  .آن می شد از بسیار رنجها، هم دیروز و هم امروز، اجتناب کرد

زیرا حقیقت، برای آن کسانی که مستقیماً یا ؼیرمستقیم از این فریب صحبت کنیم،  پیشینه اشبیایید در مورد 

ی ها منفعت می برند، کمتر آزاردهنده و خجالت آور است، نیرنگهایی که همه جا به وقوع ها و کالهبردار

من دارم در مورد چرخش اطالعات ؼلط صحبت می کنم، که به : پیوسته است، حتی درست در حیاط پشتیتان

 .آن گفته می شود شایعات

آیا این شما را یاد چیزی ! سال قبل۲۰۰۰رم، : آن امروز بسیار مشهورندبیایید برگردیم به زمانی که وقایع 

 . می اندازد؟ این زمانی ست که اولین مسیحیان به درون قفس شیران انداخته می شدند

 یهودیان ،نه تنها ارتش، بلکه قدرتهای مذهبی و سیاسی وقت: باعث آزار خیلیها بودندزمان، مسیحیان  آندر 

گاهی مردم را درباره واقعیت زندگی هایشان و مسإولیت آنها یک تهدید شناخته شدند زیرا آ .هردو و رمیها

حرؾ می  کسی می تواند مردان و زنانی را محکوم کند که در مورد عشق چطورولی . هایشان ارتقاء دادند

اگر کسی به تو "یا " همسایه ات را دوست بدار،"د، چنانکه عیسی به آنها آموخته بود، ن، موعظه می کنزنند

 . ؟ هیچکس در امپراطوری رم تا مرز اینهمه بی عدالتی پیش نرفته است"بگردانت را سیلی زد گونه دیگر

یک عامل وزین برای تعادل قدرت است، کسی که آن را کنترل می کند می تواند هرکار که آنها  عمومنظر 

مری پذیرفته عمومی را دارند، هر قساوتی می تواند در لباس ا اقبالتا زمانی که آنها . می خواهند انجام دهد

خشم عمومی به قدر کفایت جعل کنند تا کل اجتماع را قانع کنند که و چطور آنها قادر بودند . شده ظاهر شود

است، حتی با اینکه آنها همسایه های  نقشه آنها برای حذؾ مردان و زنان و بچه ها موجه و به راستی سودمند

ضوع فقط ساختن دروؼهایی بوده است که دکمه های موو ساختمانهای مشترک بودند؟  خودشان و از کوچه ها

با این ادعا که دارند آنها را برای شفاعت قربانی )مردم را فشار می دهد؛ حوزه های حساسی چون کودکان 
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و (. مستحب دانسته اندآنها فاحشه گری را )، و خانواده (آنها همجنس گرایی را پذیرفته اند)سکس ( می کنند

مبدل می کنید و آنها را در یک صحنه عمومی به مردم  یقربانی کردنها را به بزمدر رأس آن، شما این 

 ،نفر را ۵۰۰۰۰تا  ۱۰۰۰۰، و سپس به سرعت نور، انبوهی جمعیت از پسندی یک میدان مسابقه می چینید

جذب خواهید کرد، همه به نام اخالقیات، برای مرگ موحش  ،که همگی ؼریو کشان خواستار انجام مراسمند

 . مردم بیگناه، که آنها معتقدند دشمنان خطرناک جامعه هستند

خیابانها، برای بدون محاکمه مجازات کردن شخص سنگ و چوب به دست به خوشبختانه امروز، مردم دیگر 

متؤسفانه نمی توان این را در . نمی آورندبدبختی که پیش آمده در هنجارهای جامعه نجگنجیده باشد، هجوم 

که به خاطر ننگشان، هنوز اجازه می دهند زنان رنجور بدبخت به خاطر مورد کشورهای اسالمی گفت 

ارتکاب به زنا و یا به سادگی به دنیا آوردن بچه هایی که حاصل یک تجاوز بوده اند، توسط انبوهی از مردم 

انه امروز، مردم انقدر می فهمند که خودشان را مطلع کنند، یا حداقل خوشبخت. مجازات کننده سنگسار شوند

قادرند که چنین کاری کنند اگر صادق باشند، پس بررسی کردن اینکه چه چیز حقیقت و چه چیز کذب است 

 . کار آسانی ست

 یوشهافقط به خاطر اینکه ر! هنوز به آسودگی نزدیک است خوؾ شایعهولی ما باید هنوز هوشیار باشیم؛ 

از دست دادن کار، اعتبار، بدگویی ها، دزدیدن : مورد استفاده متفاوتند بدین معنا نیست که ناپدید گشته است

کسانیکه متفاوتند امروز همانقدر . بچه ها از خانواده هایشان، ایزوله کردن، مطالب افتراآمیز در مقاالت، ؼیره

 !ناخوشایندند که دیروز بوده اند

 

 قانون

 

اگر همین سإال را . سإالی بود که در گذشته از عیسی پرسیده شد "باید به قانون احترام بگذاریم؟آیا ما "

در مورد کدام قانون دارید صحبت : "امروز از من پرسیده بودید، من دقیقاً همان جوابی را می دادم که او داد

 ".می کنید؟

 .اً نباید آنها را اطاعت کنیداگر داریم در مورد قوانین ضد اجتماعی حرؾ می زنیم، شما قطع

؟ ساده است، فقط کافی ست با معیار طالیی به جا بیاوریمچطور می توانیم یک قانون ضد اجتماعی را 

اگر قانونی به حقوق بشر احترام نگذارد، آنوقت شما هرگز نباید آنرا به . مقایسه اش کنید" منشور حقوق بشر"

 .کار بندید؛ در واقع، باید با آن بجنگید

ولی هم به  ،تابع قانون بودندقانون نازی را تبعیت کردند و یهودیان را تقبیح کردند  ،تمام کسانی که در آلمان

 . که برای حفاظت از آن وجود دارد، خیانت کردند" منشور حقوق بشر"جامعه بشری به همان نسبت که به 

کبک خواسته شده بود، قانون قدیمی تمام کسانی که همجنس گرایی را متهم کردند، چنانکه بر اساس یک 

  .مجرم و قابل محکوم کردن هستند

که به نفع آن رأی داده اند روزی باید در  ممالکیفهرست قوانین ضد اجتماعی یک لیست طوالنی ست و 

 .مقابل عدالت خالقینمان جواب پس بدهند
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باید مستقیماً تا نهایتش برویم و . ایستیمما باید در مقابل قانونی که به بشریت و آزادی شان احترام نمی گذارد ب

حقوق "ِ "دادگاه"تمام جزئیات محتمل قانونی و شیوه عملکرد آنها را مورد بحث قرار دهیم، با فراخواندن 

مورد احترام قرار  –که شگفت انگیز است  –" اعالمیه جهانی حقوق بشر"، که هست تا اطمینان بدهد "بشر

گز نباید در تسلیم کردن شکایت علیه کشور و یا سازمانی که در آن هستیم تؤمل ما هر. گیرد و به آن عمل شود

 .کنیم در صورتی که حیثیتی را که هر انسانی مستحق آن است، مختل می کنند

" حقوق بشر"به رعایت نکردن مورد اعتراض  این برای یک کشور یا سازمان شرم آور است که خودش را

 !ان دید کل دنیا محکوم شودببیند و در انظار عمومی و مید

 

 جامعه افسرده کننده ما

 

یک فلسفه، هر چه که باشد، مردم . این مهم است که معنویتی داشته باشیم که به زندگیهایمان معنی بدهد

بسته به آنچه که آموزش می دهد، می تواند مردم را قادر سازد که احساس خوبی . بسیاری را شاد می کند

می تواند آنها را به تعادل برساند اگر ارزشها و دؼدؼه هایی را در راستای . باشند درباره خودشان داشته

و می تواند به آنها بیاموزد اجازه ندهند شادیشان  ،را بیافزایداحساس مذهبی که اگر  ،انسانگرایی فراهم آورد

 . به محیطشان متکی باشد بلکه به خودشان

یا هارمونی و شکوفایی، اگر ما بدون هیچ داروی مصنوع شاد ، اگر ما به وضعیتی از شادی دست پیدا کنیم

هستیم، بدون نیاز به تعلقات بیرونی، اگر ما شاد به زنده بودن و بخشی از بینهایت بودن هستیم، اگر عاشق 

 .زندگی هستیم، آنوقت دلمان می خواهد که به زندگی ادامه دهیم

اینهمه  علتاهد به زندگی ادامه دهیم و در واقع، همین دلمان نمی خوولی اگر که افسرده ایم، مطمئناً  

 رسانه. بعضی مردم بسیار افسرده اند، طوری که حتی یک روز دیگر ؼیر قابل تحمل است. خودکشی هاست

! ند، ولی نرخ خودکشی، به خصوص بین جوانها، به طرز خطرناکی باال می رودنشدیداً به آن اشاره می ک ها

آنها . ان جوان هر روز در تمام دنیا دست به خودکشی می زنند چراکه ناشادندیک دوجین، صدها، هزار

به این شکل، به تنهایی خودکشی کردن . خودشان را تنها در خانه بدون اینکه کسی شاهد آن باشد می کشند

باید به طرز شود، بدان معناست که آنها واقعاً بدون اینکه کسی باشد که مانع آنها برای مبادرت به اقدام نهایی 

 .وحشتناکی درمانده و ناشاد باشند

 .است؛ مردم ناشاد می آفریند جامعه امروز به طرز فزاینده ای افسرده

 آن چیست که ما را افسرده می کند؟

ولی اینها . برفرض، درمیان بعضی از مردم، افسردگی ناشی از بعضی عدم تعادلهای شیمیایی و طبی ست

جامعه ماست و جوالن وحشت، رنج کشیدنها، اجبارها، فشار برای  ،دلیل افسردگیبزرگترین . تنها یک اقلیتند

پخش می شود، که همواره تؤکید می  ها داشتن، دانستن، کوبیده شدن با چکش کاری اطالعاتی که توسط رسانه

 .کند که چقدر دنیا وحشتناک است

رقم اکتشافات . روی این سیاره وجود دارددر  ،حداقل به اندازه ای که اخبار بد ،و در عین حال، اخبار خوب

به مردم اجازه می دهد احساس بهتری داشته باشند، رقم بشردوستانی که بخشی از دارایی خود را  هعلمی ک

برای کمک به دیگران اهداء می کنند، تعداد کسانی که در زمین کارهای خوب می کنند بزرگتر از رقم آنهایی 
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دنیای شگفت انگیزی زندگی می کنیم، ولی همچنان این قاتالن، تجاوزکنندگان  ما در. ست که زیان می رسانند

و در عین حال اگر یک . این به طرز وحشتناکی ؼم انگیز است. و دزدانند که سرتیتر ها را می سازند

ر دانشمند راهی را برای مقابله با یک بیماری کشؾ می کنند، تمام آن چیزی که به او تعلق پیدا می کند، اگ

 . بکند، پنج سطر در صفحه آخر است

چیزهایی مانند راز شادمانی دانستن این است که چطور قدردان چیزهای ساده ای در زندگی باشیم،  بازهمو 

لذت زنده بودن و اینکه قادریم از تمام مزایایی که طبیعت رایگان در اختیارمان می گذارد، مانند طلوع و 

 . زدن به کسانی که دوست می داریم و ؼیره، بهرمند شویمؼروب خورشید، آب، نشستن، لبخند 

آنها ثابت . راز شادمانی همچنین دانستن این است که ما با مردمی احاطه شده ایم که مدام در حال تؽییرند

هر مشکلی می تواند زود گذر باشد اگر که ما . نیستند، و در هر دقیقه تؽییر می کنند چنانکه ما می کنیم

ا نگاه کنیم، به جای اینکه حالت مؽلوبانه را به خود بگیریم، چراکه همواره راه چاره ای برای درست به آنه

 .حل کردنشان وجود دارد

 

۲۰۰۲ – مسؤول مصائب عمده بشریتمذاهب یکتا پرست خطرناک هستند و   

 

چه چیز  .بجا در مقوله ترورسیم را آشکار کردسپتامبر در نیویورک فوریت مطرح کردن سإاالت ۱۱حمله 

 هاییای ست؟ چه چیز به انسان وحشیانهمی تواند ریشه چنین احساس بیمارگونه ای باشد که مولد چنان اعمال 

را به دست  ۷۶۷اجازه می دهد که داوطلبانه، دستمالهای قرمز گلدار دور سرهایشان، مهار یک بوئینگ 

 اران نفر دیگر بشوند؟بکوبند، خودکشی کنند و باعث مرگ هزآنرا به یک ساختمان  ،بگیرند

در این حوادث ؼافلگیرکننده، دیگر ممکن نیست که با پاسخهای ساده که طراحی شده اند تا کسی ناراحت 

 .نشود، راضی شد، که اصالح سیاسی آن به هیچ طریق مانع تکرار دوباره آن نخواهد شد

برعکس، . ه مشکل را حل نمی کندما باید به این نتیجه برسیم که ارتش و اعمال خشونت آمیز انتقام جویان

و در نتیجه خشونت در یک چرخه بدسگال بی پایان که تنها برد آن ترور  نفرت و یؤس بیشتری تولید می کند

 . می افتد است

 .فقط یک درک بیطرفانه و روشن از ریشه های مشکل می تواند راه حل را به دست بدهد

زمان دعاست، چراکه خداوند "تلویزیون دیدم که می گویند، سوخت وقتی در خیلی آمریکایی ها  برایمن دلم 

چی؟ پس این خدا در خالل روی دادن خود فاجعه کجا بود؟ اگر که قادر ". در این دقایق حزن انگیز با ماست

مطلق و توانا برهمه چیز است، آنطور که آنها سعی می کنند باور داشته باشند، پس چرا مداخله ای نکرد؟ در 

ن معناست که او سادیست و خونریز است؟ اگرنه، این ثابت می کند که او ادن بایاری نکرد، آیا عوض هیچ ک

 !کامالً قدرتمند نیست، و یا به سادگی اصالً وجود ندارد

آیا ما داریم در  ؟ولی وقتی ما در این خصوص صحبت می کنیم، در مورد چه خدایی داریم حرؾ می زنیم

ه ای صحبت می کنیم که در میان اوهام متصوفانه هنگام کوبیدن هواپیمایی به مورد خدای اندک آدمهای دیوان

چراکه آنها جنایتشان را به او تقدیم می کنند، و یا داریم در مورد !" هللا اکبر"یک ساختمان فریاد می زنند، 

 خدای قربانیانی حرؾ می زنیم که دارند دعا می کنند رنجهایشان را به آسایش بدل کند؟



74 

 

که به عنوان یک اهرم تقویت کننده، برای میل انتقام " قادر مطلق"نایبی برای یک : قیقاً همین استخطر د

نه کاری برای این طرؾ و نه برای طرؾ . مطلقاً هیچولی خدا چه می کند؟ . جویی انسان، عمل می کند

اگر قدرتمند است، عکس؟ جانب بعضی ها را دارد و نه دیگران را و بالاگر او عاشق انسان است، چرا . مقابل

 چرا به خلبانها برای خراب کردن ساختمان ها نیاز دارد و چرا از قربانیان بیگناه حفاظت نکرد؟

حقیقت این است که این عقیده به یک خدای یکتا و قادر مطلق دلیل واقعی بزرگترین فجایعی ست که بشریت 

هر ارتشی در جهان با این ادعا به جنگ . است این روال برای هزاران سال ادامه پیدا کرده. شناخته است

 ".خدا با ماست"رفته که 

استعمار خود درآوردند همین کار را کردند، همانطور که مسیحیان زمانی که به وقتی که مسلمانان اروپا را 

تفتیش عقایدهای مذهبی، و جنگهای صلیبی را برای حفاظت از قبر مسیح به راه انداختند، جنگهای مذهبی، 

همیشه و همه جا، . وو، خاورمیانه و ؼیرههند و پاکستان، در قبرس،ایرلند شمالی، کوزامروز جنگهای بین 

 .مردم دارند همدیگر را خرد می کنند، یکدیگر را می کشند به نام خدای قادرمطلق

ی بشر، ریشه این شرارت در اعتقاد به این خدایی ست که با حالتی از بدگمانی نسبت به درستی و نیکوکار

شرارت به خصوص در کتب آسمانی ! خطای آن را کشؾ کنید! توصیؾ شده است" خدای رحمان و رحیم"

نهفته است، که در واقع همیشه توسط انسانها نوشته شده اند، که مفاهیم آن، در منسوب به این خدا " مقدس"

 . طی قرنها، بنا به ؼرض ورزی و منافع شخصی هر دوره تحریؾ شده است

شامل عناصری ست که به " مقدس"رچه که باشد، چه عهد عتیق، کتب مقدس، قرآن، تورات، همه کتب متن ه

 . نفرت، تعصب، خشونت و بربریت تشویق می کنند

هنگامیکه ما داریم دالیل فاجعه نیویورک را ارزیابی می کنیم، مبهوت اینکه چطور انسانها می توانند تسلیم 

ودکانی در نهایت خیرخواهی در حال آموزش دیدن در جهت کوته فکری و شوند، همین اآلن کچنین قساوتی 

 .تعصبی هستند که چنین مذاهب یکتاپرستی می آموزند

درست از ابتدا، یکتاپرستی رنگهای حقیقی خود را نشان  –" چشم در برابر چشم، یک دندان برای یک دندان"

قربانی کند، دستوری از گلویش توسط یک چاقو،  مستلزم این بود که ابراهیم پسر خودش را، با بریدن. داد

اگر دست "! که او برای گردن نهادن در مقابل آن و اطاعت کردنش آماده شده بود" خدای مهربان"طرؾ این 

". آنهایی که به پشت سرشان نگاه کنند تبدیل به ستونی از نمک خواهند شد". "راستت گناه کرد، آن را قطع کن

 .مثالها بیشمارند

احتیاجی به مثال در زمینه تعصب و عدم پذیرش در متون یهودی که ازدواج با ؼیر یهودیان را ممنوع  هیچ

امروز، استحقاق اتوماتیک ملیت اسرائیلی برای هر یهودی و عدم امکان به دست آوردنش . کرده اند، نیست

 . ماً متوجه فلسطینیان استکه امروزه مستقی تصفیه نژادی: برای ؼیر یهودیان هدؾ واحدی را دنبال می کند

می " هترکِ "مکتوبات مسلمانان بسیار واضح به خشونت علیه ؼیر مسلمانان و به همان اندازه زن، که 

این متن دقیق و موثقی ست که به فرض خودشان  توسط پیامبرشان داده شده . پندارندش،  ترؼیب می کند

ابید بکشید، آنها را دستگیر و محاصره کنید و در گذشت، کفار را هرجا که بیپس چون ماههای حرام : "است

کمین آنها باشید، ولی اگر به کیشتان درآمدند و نماز به پا داشتند و زکات دادند پس از آنها دست بدارید، که 

 ( ۵ –توبه )قرآن  –" خداوند آمرزنده و مهربان است
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ترؼیب می و قوانین انسان مدار است، اسالم رسماً نژادپرستی و تبعیض را، که بر خالؾ منشور حقوق بشر 

 :کند

کسی که آنها . یهودیان یا مسیحیان را به دوستی مگیرید؛ برخی از آنها همپیمان بعضی دیگرند! ای ایمانداران"

 –مائده )قرآن " هدایت نخواهد کردهرگز از آنان خواهد بود و خدا چنین ستمگرانی را  را به دوستی بگیرد

۵۱) 

است، که باز در تضاد با حقوق بشر و دمکراسی ست، که اسالم از مإمنان خود می این یک حکم دیگر 

 : ادرت ورزندبمزن برتر است، به خشونت زناشویی  خواهد، که با این دستاویز که مرد به طور فرضی از

 ..."مردان از زنان برترند به شکر قابلیتهایی که خدا به مرد داده تا اون را بر زن تسلط دهد"

نانی را که از نافرمانی آنها بیمناکید سرزنش کنید، بعد ازخوابگاه آنها دوری کنید و سپس آنها را و ز"

 (۳۲ –نساء )قرآن ( ۳..." )بزنید

به این سه کاری تشویق کند که همه آنها با موازین حقوق بشر و آیا این قابل قبول است که هیچ دینی رسماً 

 به قتل، تبعیض نژادی و کتک زدن زن؟تشویق : قوانین دمکراتیک مؽایرت دارد

اوهام . چنین اخالقیاتی را توصیه می کرد، رهبرانش اآلن در زندان بودند" فرقه"اگر در هر صورت یک 

د و حقوق بشر را نادیده می می دهکشورهای دمکراتیک را حق شکستن قوانین  هرکسیبه  مذاهب تصوفی

 . گیرند

کردن تمام متون مذهبی، کهن و  ممیزیکرده ام، در  تقاضاست که سال ا ۲۰تنها راه حل، که من بیش از 

به سخره و تحریک به نفرت و خشونت، جدید، از مذاهب اقلیت یا اکثریت، حذؾ کردن تمام قطعاتی که 

باشد و به ویژه، هیچکدام از می شکستن قوانین کشورهای دمکراتیک تشویق می کنند، به گرفتن حقوق بشر و 

 !ز نباید به کودکان آموزش داده شونداینها دیگر هرگ

حاال که ما در آستانه این عصر جدید هستیم، که در آن زمین می تواند به شکر علم به بهشتی بدل شود، زمان 

که نفرت و خشونت را برمی انگیزند نابود کنند و یا آن رسیده که یکبار برای همیشه، تمام ایدئولوژی هایی را 

 . م کنند و مورد ممیزی شدید قرار دهنددست کم افسارشان را محک

زمانی که آنها ریشه مشکل را تمام محکومیتهای تروریسم در جهان که به لحاظ سیاسی صحیح هستند، تا 

ما نیاز داریم آموزه های مذهبی یکتاپرستی را حذؾ و یا . ندهند، هیچ چیز را عوض نخواهد کرد نشان

 .ممیزی کنیم

تکنولوژی های جدید شکل زندگیهای ما را منقلب می کنند، پیشرفت در که  ده ایمدرجه ای رسیحاال که ما به 

سیاره را می دهد، جایی که نانوتکنولوژی و  کلزمینه ژنها به ما اجازه درمان تمام بیماریها و تؽذیه کردن 

را قادر می برطرؾ کنیم، و همتاسازی حتی ما را علم هوشهای مصنوعی به ما اجازه می دهند احتیاج به کار 

کند که برای ابد زندگی کنیم، ؼیرقابل تصور است که چنین باورهای ابلهانه قرون وسطایی به ول گشتن ادامه 

 . می دهند تا این سیاره را در زیر یوغ رنج، خشونت و کهنه پرستی قرون وسطایی نگه دارند

 . ی ما باید باشدزمان آن رسیده که بشریت علم را جایگزین یکتاپرستی کند که مذهب حقیق

 .یکتاپرستی بالهت و کهنه پرستی ست. است فراستعلم، 
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 .علم زندگی ها را نجات می دهد، یکتاپرستی می کشد

یک مؤموریت حقیقی برای سازمان ملل وجود دارد، به وجود آوردن یک سازمان دارای اختیاراتی برای 

چیزی که برای حقوق بشر ارزش قائل نمی هر ی تمام دنیا و برای پاکسازی کردنی کردن متون مذهبزممی

 .شود

درباره بازداشتن . ما درمورد حذؾ آزادی مذهب، که خودش بخشی از حقوق بشر است، صحبت نمی کنیم

مذاهبی حرؾ می زنیم که حاوی انگیزه نفرت و خشونت هستند و از آموزش این به کودکان، که یک روز یا 

ابزار "دارند به سادگی به عنوان  می کنندخواهند ورزید که باور  روز بعد به جنایات بیرحمانه ای مبادرت

 .عمل می کنند" خداوند

" ملحدان"برحسب درجات عداوت متون مذهبی از سالحهای گرم خطرناکترند چراکه رویه خودشان در کشتن 

 .را توصیه می کنند

رفتنی ست، ولی تنها به شرطی که این اگر حیات عقاید یکتاپرستی کمی بیشتر دوام یابد، به نام آزادی این پذی

کسانی "به معنی  ”assassin“از کلمه عربی  assassination)عقاید دیگر هرگز تشویق به آدمکشی نکنند 

حشاشین به پیروان حسن صباح گفته می شد که اولین بانیان ترور مذهبی بودند  .م]"( که ملحدان را می کشند

و یا فجایعی از آن دست که در نیویورک به  [ن نام خوانده می شدندو چون حشیش استعمال می کردند به ای

 .وقوع پیوست

نفی یکتاپرستی را مبرای فراهم آوردن آینده ای آدمیزادی و انسانی تر ساختن این سیاره، ناگزیر باید نفوذ 

 . یک فرهنگ علمی بهتر منؽرض شود واسطه کاهش داد، تا زمانی که خودش به

هرچه مردم . طالبان در افؽانستان تلویزیون، روزنامه ها و اینترنت را تحریم می کنندجای تعجب نیست که 

 .بیشتر اطالعات کسب کنند، کمتر تسلیم یکتاپرستی می شوند

وقتی شما در حال خواندن این سطور هستید، بسیار از مردم در کشورهای مسلمان در زندان هستند، با 

و بله، این در تضاد . خاطر که مسلمان بودنشان را انکار کرده اندمحکومیت مرگ بر سرشان، فقط به این 

 .کامل با حقوق بشر است، که آزادی تؽییر مذهب را ضمانت می کند

سازمان ملل باید جریمه هایی برای ضمانت اجرایی در کشورهایی که به حقوق بشر احترام نمی گذارند اعمال 

 . کند

 ود را به روی این جرائم ببندد؟ما چطور می توانیم بپذیریم که چشم خ

اگر بعضی افراد به اندازه کافی آگاهند که بفهمند چطور اسالم به آنها انگیزه های مجرمانه را آموخته است و 

مایلند از این دین خارج شوند، پس سازمان ملل و کمیته بین المللی باید از آنها دفاع کند و آزادی هرچه 

چیز بیشتر از اینکه این کشورها از تصدیق منشور حقوق بشر، به واسطه چه . سریعترشان را مطالبه کند

شجاعت دادن برای ارتداد  به منظوریک کمپین باید اصالح متون مذهبیشان، امتناع ورزیده اند، سازمان ملل 

برای  کمک کند و کشوری پناهنده هایی که ارتداد را پذیرفته اندو آنوقت به ! در این کشورها به راه بیاندازد

 . پناه دادن به آنها پیدا کند
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چطور مسلمانها اجازه دارند مسجدهایشان را در کشورهای آزاد و دمکراتیک بسازند در حالیکه بنا کردن 

کلیساها در کشورهای مسلمان ممنوع است؟ چرا کسانیکه تالش می کنند مسلمانان را به آیین دیگری درآورند 

 ؟در همین کشورها جانشان در خطر است

چطور کسی می تواند بپذیرد که مسیحیان عمالً در کشورهای مسلمان به خاطر تالش برای ترویج عقایدشان 

 حق تؽییر دین را ضمانت می کند؟زندانی می شوند در حالیکه منشور حقوق بشر 

لوژی اگر کشورهای مسلمان تمایل دارند به جامعه جهانی بپیوندند و به اقتصاد جهانی، دنیای مدرن و تکنو

به قوانین کشورهای دمکراتیک و منشور حقوق ، باید وادار شوند که همچنین های جدید دسترسی داشته باشند

شوند و به قرون وسطایی بچسبند که انتخاب کرده وگرنه باید متحمل مجازات اقتصادی . بشر احترام بگذارند

 .اند درآن زندگی کنند

و برای خشونت و تروریسم تا یک بار برای  ندن باید بپردازداین قیمتی ست که دنیای آزاد برای آزاد ما

 .همیشه ریشه کن شود

این باید دوباره . یکتاپرستی خطرناک است و مسإول بزرگترین رقم مرگ و رنج در تمام طول تاریخ بشریت

 . و دوباره با صدای بلند تکرار شود

شر باید تنها ایدئولوژی باشد که در مدارس علم باید یک بار و برای همیشه جایگزین مذهب شود، و حقوق ب

 .تدریس می شود

 .امیدوار باشدبه قدم گذاشتن در عصر صلح و شادی جهانی بشریت می تواند است که تنها بعد از آن 

 

جادو فریب  

 

دکترهای  و ی اسکیموها و یا گیاهان بومی شمن ها، یا آفریقایی هابعضی مردم گاهی مؽبون سحر و جادو

با تمام کلمات چه معنایی دارند، آن این به آن خاطر است که آنها نمی دانند . می شوند ل آمازونجادوگر اه

براین تصور می کنند چیزی که آنها می گویند باید خارق العاده انب، اصوات مسخره و فضای هیپنوتیسمیشان

.باشد، عمیقاً روحانی و سرشار از خرد  

کسانی که می توانند با سند و پیدا کردن ایم به ترجمه کردن آنها و بدبختانه یا خوشبختانه، ما شروع کرده 

 ...چه می گویندکه این جادوگران عصر دیگر  برای ما نقل کنندمدرک صادقانه 

در کانادا واژه اسکیمو تحقیرآمیز تلقی می )اینویت ها در کانادا، یک ایستگاه تلویزیونی هست که کامالً به 

آیینهایشان به انگلیسی زیرنویس شده است بنابراین هرکسی می تواند خودش به اختصاص داده شده و ( شود

 .درون فرهنگ این مردم قدم بگذارد

و آنوقت حقیقت نمایان می شود، برای تقریباً نیم ساعت، شمن مکرراً مناجات می کند و شرح می دهد که 

است و ؼذای فراوانی را برای خانواده  چقدر فوکی که قرار است روز بعد قبیله برود و شکار کند گنده وچاق

و به همین . فراهم خواهد آورد، که آن پارسالی هم چاق بوده است، ولی فردایی از آن هم چاقتر خواهد بود

را برای نیم ساعت دیگر می خواند که شرح می دهد " علم العبادی"سپس یک آواز . منوال برای نیم ساعت

نیم ساعت . ست و چقدر آنکس که او را می کشد شجاع خواهد بودچقدر خرس سفید قدرتمند و خطرناک ا
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بعد از تمام این نیم ساعتها، افسون شروع می کند به از دست دادن . دیگر بازهم به همین منوال می گذرد

 !جذابیتش

ادا می شد، زمانی که داشت یک  در آمازون، کلماتی که توسط یک دکتر جادوگر از یک قبیله سرخپوستی

او یک کودک بسیار تبدار را بخور ضدعفونی کننده وقتی که . ت درمانی انجام می داد، ترجمه شده بودتشریفا

را احضار می کند، این برای مدت سه ساعت طول ...  می دهد، روح اجدادش، رودخانه ها، مادر بزرگش 

" دکتر جادوگر سفید"ر نزد می کشد، روز بعد بچه بیچاره، که اآلن تقریباٌ نیمه هشیار است، توسط دکتر جادوگ

برده می شود که به معنی بیمارستان ؼربی ست که در آن آنتی بیوتیک مشکلش را ظرؾ چند روز حل 

". دکتر جادوگران سفید به او کمک کردند بچه را درمان کند"دکتر جادوگر توضیح می دهد که . خواهد کرد

 !وجهه و قدرتش حفظ شده است

ر جادوگرها گوشی طبی هم به طلسمهای سنتی که دور گردنشان می اندازند، در بعضی مناطق آفریقا، دکت

تحت تؤثیر قرار می  نادان را پیوستهو مردم نها جالل پزشکان ؼربی را می دهد این به آ. اضافه کرده اند

بدن مردم  اما وقتی به آن گوش می دهند، وانمود می کنند که به آنها اجازه داده تا بشنوند که ارواح بد در. دهد

 !بیمار خانه کرده است

آنجا هم، رقصها و افسون خوانی . واداشت شمنهای بومی استرالیا بودند هموردی که بیشتر از همه مرا به خند

صاحب اسرار افسانه  نها به نظر بسیار ملهم می آیند و ما را به خیال پردازی وامی دارند با این فکر که آنا

 . ای هستند

ا کودک بیمار، روح اجدادش را احضار می کند، روح صحرا، صخره ها، کانگورو ها و شمن، در مواجهه ب

و خیلی مإدبانه از ارواح بد می خواهد که جسم کودک را ترک کنند، ولی آنها . برای ساعات متمادی. ؼیره

 .نمی خواهند این را بفهمند

ن اعظم از اهالی روستای گال در کاه)اضافه می کند، " پانورامیکس"ارزشمند پس او کمی شربت جادویی 

ساعت تهیه شده از ریشه ها، پوست خشک شده وزغ و بقیه حشرات، به همراه ( ادرزو گاسینی ونزدیکی 

روز بعد، ". این هدیه ای ست برای ارواح تا بدن این بچه را ترک کنند: "بیشتری از مرثیه خوانی هایی مانند

ارستان محلی منتقل می شود، جایی که آپاندیسش به خاطر زمانی هوشیار است، به بیم سختیحاال به که بچه 

 . که برای مرثیه خوانی های جادویی به هدر رفته بسیار ملتهب شده، اورژانسی درآورده می شود

بخشی از طلب خود بابت درمان در ضمن و چند روز بعد دکتر جادوگر کودک را به دهکده برمی گرداند، 

 . می گیرد را موفقش

روشی ؼربی ست که دکترها با آن می ". تشریک مساعی با درمانگران سنتی"معروؾ به ست ی تسیاساین 

توانند همکاری دکتر جادوگران محلی را جلب کنند و دست کم شانس کمی برای نجات برخی مردم بیمار 

خیلی " دکتر جادوگرهاتؤخیر "متؤسفانه، هنوز خیلیها می میرند، زیرا . داشته باشند قبل از اینکه خیلی دیر شود

به آنها کمک می " تشریک مساعی"که دست کم این ولی تیم پزشکی استرالیایی می گویند . طوالنی بوده است

این به . کند که جانهای خیلی بیشتری را نجات دهند تا اینکه شمن ها به تنهایی بخواهند از پس درمان برآیند

 !سادگی بسیار قابل باور است

یک شمن و دکتر جادوگر برده می شوید، برگردید و به همه اینها فکر کنید و این به شما پس وقتی به نزد 

عالم واقع برگردید و با عجله به سمت کامپیوترهایتان برای خواندن ی دهد که بار دیگر به اساس آن دراجازه م

 .آخرین اخبار علمی حمله ور شوید
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 . در زمانهای بسیار دور به ما گفته انداین را الوهیم ". همه انسانها بدون علم احمقند"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 فصل دوازدهم

 

 عدم خشونت

 

 بهتر است که غلط، ولی فروتن باشیم تا درست و فاقد احترام

 لئرا

 خرانبرتری 

   ۱۹۹۴دوره دوم  –آپوکالیپس  مجله

 

به پرورش اندام به  قرار می دهد، همچنین" بودن"را باالتر از " داشتن"جامعه که  درست مانند حال حاضر

 .بها می دهد و از پرورش معنوی ؼافل است" ظاهر"عنوان بخشی از 
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در نتیجه، نباید تعجب کنیم که خشونت در این دنیا حکمرانی می کند و از آنجایی که اؼلب با حرکات فیزیکی 

جوان پر از " اننرینگ"اظهار شده است، نتیجتاً نیاز به داشتن عضله دارد، این جوانان هستند، به خصوص 

 . انرژی آزاد نشده و نیاز به رسمیت شناخته شدن، که به خصوص مستعد پذیرش آنند

 .ت انسانی تزریق کنیمنی ذهنی و حماقبر این پریشا مقداری وضوحبیایید 

 !عضالت همیشه احمقانه اندشروع باید گفت که برای 

رمان هه همیشه عضالت بیشتری از یک قگاو ساد کچه خوشتان بیاید چه نیاید، واقعیت این است که ب

انبوه  پرورش دادن ورزشی در تالش برای مراکزبه جای تلؾ کردن وقتتان در این . داردبدنسازی جهان 

یعنی جاییکه آنچه مختص انسان مراکز ذهنسازی به وجود آورید ، بهتر است که عضلهصرؾ مفیبرهای بی 

خواه . هر بدبختی در این دنیا نتیجه استفاده از زور است. شودبارور  درآن است، یعنی ذهن و خرد، می تواند

که از قدرت عضالت فیزیکی برآمده باشد و یا سالحهای گرم که چیزی بیش از تراوشات مؽزی نیست که 

زور حیوان صفتانه کثیفترین پس مانده این . اثبات کند مراودهقادر نبوده تصورات خود را از طریق هوش و 

انگار که ما فقط ظاهر یک اقیانوس از مدفوع گذشته مان را که ما از آن نشؤت گرفته ایم،  بشریت بدوی ست

 .درست کرده ایم، گذشته ای از جنگها و سلطه گریهای وحشیانه

اگر ما می خواهیم از این دریای تهوع آور بدوی خارج شویم، باید از مدرسه رعایت حق عدم خشونت را 

احمقتر هاست که تصور اینکه هرچه بخواهند به زور و سلطه گری می توانند به از مدرسه درمیان . بیاموزیم

درواقع بعضی از این تمرینها در مراسم شروع دوران کالج ادامه . دست بیاورند پا به عرصه ظهور می گذارد

ر بر والدین و معلمان هم چشمشان را می بندند و به طور ضمنی بعضی از تظاهرات زور قویت حتی: می یابند

  !تصدیق می کنند به این بهانه که این خود جوان است که باید میدان بگیرد راضعیفتر

 .معلمان باید با جدیت جلوی هرگونه تجلی خشونت، به هر شکلی که باشد، را به عنوان یک اولویت بگیرند

پس اگر این . کشانید اگر همسایه تان به طرؾ شما حمله ور شد، شما به طور کامالً صحیح او را به دادگاه می

برعکس، قلدر باید حتی بیشتر تنبیه شود تا برای یک فرد بالػ صحیح است چرا برای یک کودک نیست؟ 

. یکبار برای همیشه بفهمد که هیچ راهی برای به زور به دست آوردن چیزی که می خواهد وجود ندارد

ه همسایگی ها را در جای جای شهرهای تمام خشونتی ک. اگرنه، او فارغ التحصیل بزهکاری و جرم می شود

بزرگ مسموم می کند قوت خود را از اهمال کاری و بردباری بیش از حد در سیستم آموزشی می گیرد که به 

 . قلدری ها و وحشیگری ها اجازه می دهد با آن آؼاز شوند

ناست که شخص به این معکردن شود به شدت خود عمل، زیرا تهدید  مجازاتبه خشونت باید  یهر تهدید

 . است به اینکه برای به دست آوردن آنچه می خواهند به زور متوسل خواهند شد ؾخودش معتر

حتی آن حیواناتی که برای ما سمبل قدرت . بدنسازی برهمین اصول اخالقی استوار است مراکزموفقیت 

این حیوانات ! ریل شنا برودتصور کنید یک گو. هستند، مانند گاومیش یا گوریل، هیج بدنسازی انجام نمی دهند

، می شود گفت یک سطح پایین تر از با این ساختمان عضالنی با سطح آگاهیشان تطبیق دارد به دنیا آمده اند

 !حکمرانی می کند حیوان صفتانهزمین، که در آن زور 

. صرفی نداردکند، به هیچ وجه م حکمرانیباید " حقوق"زور سبعانه در دنیایی که از سوی دیگر، " آدم"برای 

یک زن جوان . یک مثال خوب این است که چطور مایک تیسون، بوکسور قهرمان جهان، امتحان پس داد

چه مثال خوبی . به زندان انداخت کرده،مجبور به سکس او را سال، با این اتهام که  ۵ مدت نحیؾ او را برای
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ر از محکومیت مایک تیسون به نمایش و مدارس دور دنیا باید یک پوستبدنسازی  مراکزهمه . برای جوانان

حقوقی . وحشیگری ستبر جهان توسط یک دختر نحیؾ بر زمین کوفته شدرمان هبگذارند که نشان می دهد ق

 !که در قانون پیروز گشته اند؛ این چیزی ست که ما باید به جوانان نشان دهیم

 !است، و آن ذهن اوست" آدم"قدرت حقیقی در عضالت نیست، بلکه در زیباترین چیز در وجود 

اگر ! هرگز: بعضی مردم ممکن است بگویند که داشتن ذهنی پرورش یافته در بدنی عضالنی امکان پذیر است

اگر ما . ما بر روی پرورش دادن عضالتمان تمرکز کنیم، آنوقت ما در پرورش مؽزمان توفیقی نمی یابیم

ما پرورش خود را در مقایسه با تمرکز تمام وقت به سعی کنیم هر دو کار را همزمان انجام دهیم، آنوقت مؽز 

 . نیمه ختم می کند

و چیزی که از آن هم جدی تر است، حرکت پرورش عضالت در ذهن کسانیکه بدنسازی کار می کنند، چه 

بنیان می نهد که می تواند آنها را به سمت این تفکر ببرد که از آگاه باشند و چه نباشند، یک روند فکری را 

این کامالً ؼیر قابل قبول . تازه به دست آمده شان در جهت به کرسی نشاندن افکارشان استفاده کنند قدرت

 !است

آنها اینگونه به دنیا آمده . این مرا ناراحت نمی کند. این درست است که بعضی مردم ژنتیکی از بقیه قویترند

بزرگترین مردان تاریخ بشر . نمی کننداند و ساعات متمادی در هفته را صرؾ بادکردن فیبرهای عضله شان 

خون نمی تواند به عضالت بازو و به مؽز هردو جریان پیدا ! به لحاظ فیزیکی ضعیؾ بوده اند، بدون استثنا

 . آنچه که به سمت یکی جاری می شود از دیگری کاسته می شود. کند

داوینچی، هیچیک هرگز بدنسازی  یا موتسارت، انیشتین، یا لئوناردوخواه در مورد سقراط سخن می گوییم، 

 . نرفته اند و هیچکدام پشت بازوهای ورزشکاری نداشته اند

در دنیای امروز که تساوی بین دو جنس باالخره به رسمیت شناخته شده است، این همچنین برای خانم ها 

دادن تفوقشان بر  شاید در نهایت تنها راهی که برای نشان. توهین است که بخواهند پرورش اندام انجام دهند

و هنوز . برای این عضله بادکن های متعصب پرورش دادن عضالتشان باشد" جنس ضعیؾ"این به اصطالح 

 پهلوان توده های عضالنی بیشتری نسبت به خرها: با آن جور در نمی آیندهمچنان چیزهایی وجود دارند که 

 !تری خرهاست؟ من اینطور فکر کردمآیا این به معنی بر. ترین پرورش اندامیهای جهان دارند پنبه

پس دفعه بعد که کسی خواست شما را با عضالتش تحت تؤثیر قرار دهد، کاری را بکنید که من می کنم، به 

 !خرها فکر کنید

 

 ۲۰۰۰آگوست  – عشق و عدم خشونت

 

در گاندی هنوزهم بهترین مثال است، که حاضر بود . هیچ چیز خشونت را توجیه نمی کند، حتی آزادی

او عشق و از خود . صورت لزوم تا پای مرگ روزه بگیرد، تا موفق شد انگلیس را از هندوستان بیرون کند

من هرگز دستم را روی هیچ موجود زنده ای بلند نمی کنم و من حقیقت را : "گفت. گذشتگی را انتخاب کرد

 . و موفق شد" ،طوری می سازم که بر خشونت پیروز شود
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یگری استفاده می کنند، و در اینجا من روی سخنم با بعضی قدرتهای جهان است که آنها که از ابزار د

ما خشونت را با خشونت مجازات می کنیم و مشکالت را با ریختن : "خودشان را به عنوان نمونه باور دارند

 ".بمب بر سر مردم حل می کنیم

ه سر خوردن در یک سرازیری، متوقؾ است زیرا وقتی ما شروع کرده ایم ب لزجاین جزو دسته استداللهای 

اگر ما تا اآلن :  وقتی که شروع می کنیم مجبور می شویم به توجیه کردن ؼیرقابل توجیه. شدن دشوار است

شهروندان بسیاری را کشته ایم، آنوقت باید حتی بیشتر بکشیم که ثابت کنیم که حق داشته ایم، زیرا پایان دادن 

و این را ما در یک چرخه هولناک بی . از شروع نکردن در وهله اول استمستلزم خردی بینهایت بزرگتر 

 . این برای هزاران سال ادامه پیدا کرده است. پایان از منطق ادامه می دهیم

وقتی که شروع . خشونت به سمت خشونت هدایت می کند. هرگز. خشونت هرگز چیزی را حل نکرده است

شویم به اینکه مدام ی آن می گذاریم و درگیرش می شویم، محکوم م و وقتی که قدم در پایان نمی پذیردشد، 

 . ژرفتر پیش برویم

انسانها مرزها را به وجود می . مرزها، گرفتار شده است: تمام سیاره در تله یک جور پروپاگاندا، به نام

د، هیچ چیز بیشتر اینجا ما در کبک هستیم، پس شما کانادایی هستید، که چیزی برای افتخار کردن ندار. آورند

ما . مرزها جداییهای ساختگی هستند و همچنان ریشه بسیاری از تعارضات. از فرانسوی یا امریکایی بودن

هرکدام از ما به شکل مساوی به صربها، . باید به خودمان بیاییم؛ ما همه انسانیم در یک سیاره مشترک

که دنیا را تابع خود کرده و مارا ذهنی تؤویل چیست این ... کوزووییها، توتسیسها یا هوتوسها نزدیک است

 !بسیار تحت نفوذ خود در آورده است

من به این موضوع با حزن بسیار می نگرم، چراکه تنها منطق قابل قبول برای هر بنی بشری عشق، فروتنی 

 . و عدم خشونت است

بد به نظر بیاید ولی یک آنها می گویند که اینکه بعضی مردم زندگیشان را از دست می دهند ممکن است 

این برای برخی که در چنگ منطق خشونت گرفتارند ممکن است . قربانی ست که ما باید لزوم آن را بپذیریم

به چه حقی بعضی از  "ما زندگی بسیاری را با کشتن بعضیها نجات دادیم،"آنها می گویند . نرمال به نظر بیاید

تبلیػ . ان از آن محرومند؟ این همچنان پروپاگاندای بیشتری ستمردم حق زندگی کردن دارند در حالیکه دیگر

در آینده تکثیر خواهد شد، چراکه به عنوان یک مدل راه حل برای تمام جهان به آن نگاه خواهد که  خشونتی

 . خواهند داشتدر بین نسل جوان منتشر خواهد شد زیرا تنها مدلی خواهد بود که آنها در دست . شد

هرگز از این ". هیچ دلیلی نمی تواند مرگ حتی یک انسان را توجیه کند: "ما یادآوری شده در پیامها، به

ما . آموزه منحرؾ نشوید، هر اتفاقی که بیافتد، حتی اگر آنها ادعا کنند که این می تواند دنیا را نجات دهد

ل تیم یک میلیون را به قهرگز نباید کسی را بکشیم، زیرا اگر ما می توانیم یک نفر را بکشیم، پس می توان

 .برسانیم

برای آنها متمدن مترادؾ ارتشمند . بدینسان تمام این به اصطالح کشورهای متمدن در حقیقت ابداً متمدن نیستند

 . شما نمی توانید در آن واحد هر دوی اینها باشید؛ یک کشور یا تمدن ندارد یا ارتش. است

اگر تو کاری را که من می : "می شود، مجازات می کند ، وارد یک منطق ارتشیباشداگر ارتشمند شده 

 ".خواهم انجام ندهی آنوقت درستت می کنم
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کاری که تو داری انجام می دهی بد است، قابل توبیخ : "ولی اگر متمدن شده باشد، این را آموزش می دهد

آنها را به سمت زیان  و اگر آنها نفهمیدند و آگاهی نارسشان". است و من برایت توضیح خواهم داد که چرا

 . کرد، آنوقت جامعه آنها را کمک خواهد کرد که بهتر شوندهدایت رساندن به یک دوجین از دیگران 

درست است که بعضی در دفاع از این مرام . فقط باید صبور باشید. عدم خشونت و عشق همواره پیروزند

آنها به خطری . ا کردن جانشان به ما دادند را بپذیریمفد با جانشان را دادند، و ما باید هدیه ای را که این افراد

 . که به جان می خریدند واقؾ بودند و این راه را انتخاب کردند

اولین مسیحیان خوراک . اولین بودایی ها در این راه کشته شدند، ولی پیام بودا همچنان راه خود را پیمود

اولین مسلمانان آزار و اذیت شدند ولی پیام محمد . شیران شدند، ولی پیام مسیح همچنان راه خود را پیمود

کسانی هستند که به جایش جان به در می برند نه همه کس کشته شدند بلکه همیشه . همچنان راه خود را پیمود

 . که شهادت می دهند عدم خشونت زنده است و پرورش یافته است

 . عدم خشونت تمدن حقیقی ست، تمدنی با نزاکت

شما احساس کنید که چقدر انتشار عشق در این دنیا مهم است، دنیایی که بدان بسیار نیاز  من می خواهم  

در این چرخه خشونت که همه جا به عنوان راهی برای بودن عرضه  در این پرخاشگری کورکورانه. دارد

 .خواهد بودمی شود، جهان دارد موج عظیمی از خشونت را بنا می کند و من به شما می گویم که این هولناک 

 

 

 مونترئال – ۲۰۰۳ آپریلید پاک، ع

 
در مورد استدالل رستاخیز مسیح سإال  اکثر مردم. هم اکنون، عید پاک در سراسر دنیا جشن گرفته می شود

 !فرضی روح القدس هم آنرا کالماً ماوراءالطبیعی کرده است این دخول نمی کنند، و درعین حال

مردم دارند . می گیرند، بدون حتی فهمیدنش، همتاسازی عیسی استدرواقع، چیزی که مردم واقعاً جشن 

کسی نمی تواند . سال پیش توسط دانشمندان انجام شده، را تکریم می کنند ۲۰۰۰پیروزی علم بر مرگ، که 

 .منطقی تر و ماده گراتر از این باشد

ی پسرشان که آدمهای زمینعید پاک همچنین پیروزی عشق این مردمان خوبی بینهایت است که تصمیم گرفتند 

قربانی کرده بودند را دوباره خلق کنند به عنوان راهی برای نشان دادن اینکه چطور زندگی یک انسان از کل 

 . بشریت اهمیت بیشتری دارد

درباره عشق صحبت کند و به آنها  بازبنابراین، به شکر علم، عیسی به باغ وحش انسانی بازمی گردد تا 

این مجادله خیر و شر، هشیاری و . قدر عشق، نور و آگاهی روی زمین حائض اهمیتندیادآوری کند که چ

 . حماقت ناشی از فقدان آگاهی ست

و هنوز، آن کسانی که مدعی عشق او هستند با چه چیز او را به یادمی آورند؟ . عیسی از صلیب متنفر است

ا، در کلیساهایشان آنرا به نمایش گذاشته اند، آنها آنرا دور گردنشان آویزان می کنند، روی دیواره! یک صلیب

گردنش زده می شد، اگر او ! ابزاری را تجلیل می کنند که با آن او را به بربرانه ترین شکل ممکن کشتند
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چطور آنها می ! آنوقت آیا آنها یک چاقوی کوچک به یاد مسیح روی سینه شان می آویختند؟ چه وحشتناک

عیسی از صلیب . ستند وقتی در عین حال دارند این نشان رنج را ستایش می کنندتوانند ادعا کنند عاشق او ه

 .متنفر است

مهم است به یاد داشته باشیم که چقدر بربریت . ضمن گفتن این مطلب، عید پاک را به شما شادباش می گویم

او آمد که به ما . عیسی تنها از عشق سخن گفت. انسان می تواند پیش برود، حتی در مورد یک پیامبر الوهیم

یک "به جای پیام شدیداً بدوی پیشین " همسایه ات را آنچنان دوست بدار که خود را دوست می داری"بگوید 

این یعنی اگر کسی تو را می زند، تو هم باید او را در ". چشم در برابر یک چشم، یک دندان برای یک دندان

یک  و عیسی! ولی این برخالؾ عشق است آنها حمله کن،عوض بزنی، اگر آنها به تو حمله کردند، تو هم به 

، گونه چپتان را به آنها سیلی زد اناگر کسی به گونه راستت"یهودی در میان یهودیان، آمد که به آنها بگوید 

دشمنانتان را بیشتر از دوستانتان دوست بدارید زیرا آنها به عشق بیشتری نسبت به دوستانتان ". نشان دهید

ولی اگر کسی از شما متنفر است، با عشق پاسخ او ! شما همین حاال هم دوستانتان را دوست دارید. نیاز دارند

اگر می خواهی مرا بزنی، پس "با آؼوش باز پاسخ دهید، در حالیکه می گویید  !آنها را بدهید، نه با خشونت

قیقتاً انقالبی بود و او به این ح". باید با همین زندگی کنی، با آگاهی خودتکه آنوقت تویی !  مشؽول شو

 .خاطرش کشته شد

گاندی جلوی . دونفر از بزرگترین مثالهای عدم خشونت در تاریخ بشر بدون شک عیسی و گاندی بودند

شما می توانید ما را بکشید، ولی ما حتی انگشت "قدرتمندترین ارتش جهان ایستاد با گفتن این حرؾ که 

 ".الفی نخواهیم کردخودمان را هم باال نمی آوریم، ما ت

او می توانست مردمش را ترؼیب به شورش کند، . داالی الما هم امروز همین کار را در مورد تبت می کند

خواهد آمد و خشونت نه، در زمان، آگاهی ! که برعلیه چینی ها از بمب استفاده کنند، ولی به جای آن گفت، نه

 ".ردبه ارمؽان خواهد آودرک متقابل را میان انسانها 

این شکلی از عشق و عدم خشونت است که بشریت به آن نیاز دارد، زیرا تا زمانی که عشق جایگزین نفرت 

نشود، تازمانی که عشق بر خشونت پیروز نشود، تازمانی که ما از تقدیم کردن گونه چپمان زمانی که برگونه 

شایسته رهایی زمین ما زیباست و . راست سیلی خورده ایم، امتناع می ورزیم، جنگ به پایان نخواهد رسید

 . این فقط از عشق برمی آید .بخشیدن است

زندگی یک نفر "امروز، به نام پدرانمان، من پیامی را برای شما می آورم که مکمل پیام مسیح است که گفت 

 ".به تنهایی از کل بشریت مهمتر است

ما داده شده است، چراکه به ما یادآوری می کند شاید این مهمترین پاره آموزه هایی باشد که توسط الوهیم به 

 .که هیچ دلیلی در جهان نیست که گرفتن جان حتی یک انسان را بتواند توجیه کند

سندرم )اگر کسی به شما گفت که برای نجات کل بشریت، باید کسانی را که حامل سارس برای مثال، 

وده کردن کل سیاره بشوید، شما نباید این کار را انجام بودند را می کشتید تا مانع آنها از آل( ناهنجاری تنفسی

 !دهید

 . زیرا اولین شخصی را که به نام دلیلی بکشید، در دنباله آن می تواند شامل میلیونها نفردیگران شود

 !اولین نفری که از یهودیان توسط نازیها کشته شد شامل میلیونها نفر در دنباله شد
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هیچ شانسی برای اکتفا کردن به یکی . می توانیم کشتن دیگری را قبول کنیم اگر ما کشتن یکی را بپذیریم،

چرا نکشیم؟ و وقتی دوتا شد، چرا چهارتا نه؟ و وقتی را وجود ندارد، چراکه اگر ما یک نفر را کشتیم، دومی 

 شد چهارتا، چرا هشت تا نه؟ و وقتی شد هشت نفر، چرا میلیونها نه؟

 .به نام هر دلیلی کشتیم مهمترین است چراکه نه؟ اولین نفری که ما

آیا ما می توانیم کشتن حتی یک نفر را، در عراق، به "یک روزنامه نگار انگلیسی یکبار یک سإال پرسید 

 "قصد عزل کردن صدام حسین توجیه کنیم؟

 !قطعاً نه! پاسخ نه است

است به خاطر از دست دادن آن  حتی این بچه کوچکی که دستها، پاها و والدینش را از دست داد و حتی ممکن

 ! کردن صدام حسین را نداد برکناراز بدنش که سوخته زنده نماند به ما اجازه % ۶۰

 .این کثیفترین توجیه ممکن است! می نامند "خسارت جانبی"سیاسیون آن را 

 !ودکانبر دیکتاتورها پیروز می شوند بدون نیاز به از بین بردن دستان کزمان، مردم و آگاهی همیشه 

 !گاندی این را اثبات کرد، مرام اخالقی درست و اثرگذار است، عمل می کند

رو  ما باید از این خاطره بهره برداری کنیم تا از قساوتهای پیشِ . ما هرگز نباید این بچه را فراموش کنیم

این بهره برداری  و ما نیاز به! بله. شاید بعضی ها بگویند این بهره برداری از رنج دیگران است. بپرهیزیم

، همانطور که از عکسهایی که از آن یهودیان الؼر بدبخت نیمه جان از گرسنگی در اردوگاهها، در داریم

تا دیگر . مسیرشان به سمت اتاقهای گاز، تا اطمینان حاصل کنیم که هرگز چنین اتفاقاتی تکرار نخواهند شد

 !یک انسان به هر دلیل ممکن مبادرت نورزدهیچ حاکم ستمگر یا حکومتی در این دنیا به کشتن حتی 

 .عید پاک همین است، خاطره مسیح که عشق به ارمؽان آورد

امروز، من عشق بیشتری را به ارمؽان می آورم با سه قانون مطلق که توسط الوهیم، که خودشان بزرگترین 

 مثالهای عدم خشونت برای بشرند، به ما آموزش داده شده است

 !به نام هر دلیلی، هرچه که باشد، می تواند گرفته شودنه حتی یک زندگی  -

و حتی اگر کسی بوده باشد که تهدید به نابودی کل بشریت کرده باشد، ما باید ! حتی اگر نجات همه باشد

من . پیشکش کردن خویشتناین عشق است و ! مراقب این شخص باشیم و چاره ای موقتی برای آنها بکنیم

و به هرحال اؼلب . ا فدا کنم تا دیگری، حتی اگر آنها می خواهند مرا بکشندترجیح می دهم جان خود ر

 . اوقات به اینجا نمی رسد زیرا همیشه راه حل های دیگری هم وجود دارد

 .اگر کسی از ما خواست که باید کسی را برای نجات بشریت بکشیم، ما باید امتناع ورزیم -

از دستوری . ن کسی ست و یا رنج تولید می کند، سرپیچی کنیمما باید همیشه از دستوری که تهدید علیه جا

حتی اگر این دستور از طرؾ خود الوهیم یا یکی از پیامبرانشان  ،که با آگاهی ما و حقوق بشر مؽایرت دارد

 . باشد

 .کسی که دستوری را اطاعت می کند باید به اندازه کسی که دستور را داده مسؤول اعمال خود باشد -
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  برنده اندویترینها همیشه درگم؛ قمنطق سر

 ۲۰۰۰آوریل  

 

باب خشونت  این . نشان می دهدیک فقدان کامل از خرد را " قویترین ها همیشه برنده می شوند"این ادعا که 

که نسل بعدی را آماده ، وحشتناک سردرگم و جریانات درهم و برهم فکری یبا ساختن دنیای را باز می کند،

نسل بعدی به طرز هولناکی نا متعادل بودن را نوید می دهد زیرا برای . باشدناک تر می کند که حتی وحشت

 . اند و هر روز عادت به دیدنش دارند، خشونت کامالً عادی به نظر خواهد آمد آنها که اینطور بزرگ شده

 .همه جا هست، روی دیوارها، روی صفحه نمایشهای کوچک

و عیسی بودند و  می شدند، شامل صدها صفحه درباره گاندی، بودا ما به طور صحیح نوشته یاگر کتب تاریخ

که زندگیهایشان را برای ارتقاء  کسانی ،را نام می بردند تمام اولیاء و مردمی که برای صلح کار کرده اند

س تفاهم میان نژادها، مردم، قبایل و افراد فدا کرده اند،  و تنها یک صفحه به جرائم ناپلئون، هیتلر، جولیو

آنها در . جانیان بشریت به صورت قهرمانان نقش شده اندمتؤسفانه . سزار، آتیالی تاتار اختصاص داده می شد

ق حمنتها قهرمانی آنها برفرض ناآنها قهرمانان ما هستند، : کانادا ،تاریخ هر کشوری نمایانند، امریکا، فرانسه

 . بودن استوار است، این از خشونت است و تنها خشونت

محق " خشونت منطقی"حت کننده ترین چیز در دنیا آن مردمی هستند که باور دارند در رابطه با این نارا

آلمان هایی که رفتند به سمت نازی شدن و تمام آنها یهودیان، همجنس گرایان و کولی ها را قتل عام . هستند

ق هولناک قدم نهادند، یک موضوع فقط این است که آنها درون یک منط. کردند اساساً آدمهای بدی نبودند

سإال بردنش؛  ن سیستم خریدار آن شدند بدون زیرو درون آاستدالل که به نظر منسجم و منطقی می آمد، 

 . را انجام می دادند و در خدمت نهضت بوده اند" درست"برعکس، آنها متقاعد شده بودند که داشتند کار 

آشفتگی ذهنی یافته ام، چیزی ست که در رشته های و هم اینک چیزی که من آنرا خطرناکترین در مقوله 

 . ورزشی در حال روی دادن است

با رنگ تیمهای محبوبشان را حمل در این استادیوم های عظیم لبریز از مردم بیش از حد هیجانزده که پرچم 

 خشونت در زیر. می کنند، فقط یک چیز کوچک الزم است تا جرقه بزند و یک دوجین مرگ به بار آورد

چرا پشتیبانی . پوسته ظاهری آن خوابیده است و یک باخت به سادگی می تواند فتیله دینامیت را به آتش بکشد

 از یک تیم و نه دیگری؟

پیش بروید : "طور دیگر فکر کردن حماقت است. ما باید پشتیبان استعداد باشیم، هرکس که آنرا داشته باشد

این چیزی ست که ما باید ستایش کنیم و . ستعدادهای ما متفاوت استما همه همانندیم، انسانیم، فقط ا!" سبزها

تیمی که بنا به تمام احتماالت با خریدن بازیکنانش به اینکه به چه تیمی تعلق دارند،  ،پاداش بدهیم، نه برعکس

 . از ممالک دیگر شکل گرفته

سرود ملی در آن نباشد، و  من عاشق ورزشم، و حتی بیشتر آن را دوست خواهم داشت اگر که هیچ پرچم و

تنها موضوع . این فوق العاده خواهد بود! در عوض تیمهایی که بازیکنانش با قرعه کشی انتخاب شده باشند
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مورد بحث جایزه برای استعداد خواهد بود و خشونت ناشی از تعصبات میهن پرستانه  چیزی مربوط به 

 . گذشته خواهد بود

ما باید به آنها ارجاع داده شوند مثالهایی مانند عیسی، گاندی و بودا و کسانی تنها قهرمانان واقعی که بشریت 

جانشان را در راه کمک به کاهیدن مرزها که به بهتر شدن بشریت کمک کرده اند، باید باشند، کسانی که 

 ".نجنگید، خشن نباشید، یکدیگر را دوست بدارید: "دادند

 

 

 زندگی آنجایند برای حراست از ،صلح نگهبانان

 ۲۰۰۲دسامبر   ۱۲ –سخنرانی در کنگو 

 

: مردم فروتن سرباز نمی شوند. فروتنی مهمترین صفات است، به خصوص در کشور جنگزده ای مثل شما

 . آنها جنگجویان سلحشور نمی شوند

هرچند که ما می توانیم نگاهبانان صلح بشویم، زیرا این خوب است که برخی مردم، مانند کارکنان سابق 

مردم نامتعادل، دیوانه و خشن حراست می کنند، و نه با محکوم کردن آنها به تش، از صلح در مقابل ار

 . مجازات اعدام بلکه با درمان کردن آنها

ولی این بدان . داشتن کمی اجبار از طرؾ نگاهبانان صلح همانطور که در پیامها شرح داده شده خوب است

این کمال گمراهی ست و همه ما می . تن قدرت از زور استفاده کنندمعنا نیست که سربازان با به دست گرف

 . دانیم که درکجا بسیاری از مردم زمین را هدایت کرده است

من که هستم که بخواهم خواسته هایم را به دیگران تحمیل کنم؟ من . کمال عدم خشونت برآمده از فروتنی ست

شمند، ؼباری که قادر است آگاه باشد به اینکه بخشی از که هستم؟ هیچ، فقط ذره ای از ؼبار، ولی ؼبار هو

 . بینهایت است، که دارد از وجود خودش آگاه می شود

احساس کردن،  مستعدِ  ،و تنها از درون یک مؽز متفکر ما انسانها هوش بینهایتیم، زیرا بینهایت احمق است 

 . دبینهایت احمق است و ناهوشمند مگر اینکه زنده شو. هوشمند می شود

 . آگاهی ما به اتمهایی که بخشی از بینهایت هستند زندگی می بخشد

چیزی که من اآلن می خواهم . است" ذرات"و در عین حال چه با ما و چه بدون ما، همچنان ترکیبی از همان 

دیگر بدان برسم اتمهایی را که زمانی در گذشته بخشی از بدنهای اجدادتان بوده اند را در بردارد،آگاهی آنها 

وجود ندارد ولو اینکه اتمهای آنها موجودند، زیرا این اتمها دیگر نمی اندیشند، و نه دیگر می توانند چیزی را 

 . احساس کنند

وقتی که شما می میرید، اتمهایی که اآلن بخشی از شما هستند، به فرش، چمن، و هوایی که سایر انسانها تنفس 

 . هرجا. جا پراکنده خواهند شد آنها در همه. باز می گردند خواهند کرد
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و می شویم با آگاه بودن از اینکه ما برای ابد فقط ؼباریم، زنده و آگاه برای یک آن کوتاه در زمان، فروتن 

 . ودنش به دید احترام می نگریمنسبت به زندگی و شکننده ب

 . دوظیفه هر انسانی روی زمین این است که از زندگی حراست کند و هرگز با آن نجنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سیزدهم

 حق متفاوت بودن

 حماقتژنتیکی ست و سرزنش کردن یک همجنسگرا به خاطر همجنسگرا بودنش به گرایش جنسی ما "

 "گربه به خاطر گربه بودنش است یک سرزنش کردن

 رائل

 

 ۲۰۰۱ دوم دوره – ذهنها هنجارسازی

 

ست بودن جنسی مبارزه کنیم، برای حفظ حق ما باید برعلیه درست بودن سیاسی، درست بودن مذهبی و در

متفاوت بودنمان، در این فرهنگی که از هر راهی تالش می کند ذهنهای ما را عادی سازی کند و ما را مثل 
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، و یکجور یک بره کوچک مطیع شرطی کند که یکجور فکر کنیم، یکجور رأی بدهیم، یکجور دوست بداریم

 . عبادت کنیم

طالح جوامع آزاد و متمدن به عنوان دست آوردش این را دارد که مردم را وادار به به اص" طالبانیسم"این 

هرچند که من . یکسان فکر کردن کند، زیرا اگر ما خیلی متفاوت بیاندیشیم، آنوقت خطرناک تلقی می شویم

 !می گویم خطر واقعی کامالً خالؾ این است یعنی باید گفت وقتی که همه مان یکسان بیاندیشیم

آزادی " مدافعین"ایشی وجود دارد به دیوسان کردن سران افراطگرای راست یا چپ و برخی به اصطالح گر

مایلند به قدؼن کردن همگی این احزاب و اگر این احزاب افراطگرا دریک انتخابات برنده شوند شورشیان 

ه همزمان وقتی که ک گوش کردن به یک وزیر فرانسوییک لذت خاصی دارد . مسلح را وارد میدان می کنند

رأی پاینده باد دمکراسی، مگر اینکه کسی : "دموکراسی را اظهار می کند خودش را با گفتن اینکه ددارد فوای

 . نقض می کند" بیاورد که صحیح فکر نمی کند

اینکه با رأی  باوجودکه برای برکنار کردن دولت منتخب آمادگی اش را خواهد داشت این یعنی آن وزیر 

و  رد می کندرا بنابراین او دارد همان اصول دموکراسی . شودانتخاب شده، به زورمتوسل ردم اکثریت م

بسی خوش به حال تصویر فرانسه، که هنوز جرأت می کند ادعا بکند . خودش تمایل دارد ترورسیت بشود

 !دیار آزادی ست

با صحبت کردن پیرامون سیاستمداران فرانسوی به طور علنی . همین در مورد آزادی مذهب صدق می کند

ولی چون به  ،نقش بازی می کنند حق متفاوت بودن و اینکه چقدر ما باید اقلیت های مذهبی را محترم بشماریم

قوانینی بر اختصاص می دهد و همین حاال هم خلوت می روند، دولت فرانسه بودجه ای برای پیگرد فرقه ها 

 . دارد تصویب شدهعلیه همین اقلیت های مذهبی 

تا آنجاکه به جنسیت مربوط است، ولو اینکه وضعیت تشریفاتی به نفع حرمت و حفاظت از همجنس گرایان 

، تر از آنند که چنین حقی داشته باشند"متفاوت"آنها . است، عمالً هنوز به آنها حق ازدواج مدنی داده نشده است

تبعیضند، به خصوص در محیط های عمالً آنها هنوز مورد . و بنابراین سیستم خاصی به راه افتاده است

 . کاری

دیده نشده که برای افراد مسن شدنی باشد که از نظر جنسی هنوز فعال " نرمال"و حتی در زمره دسته بندیهای 

و با این حال شواهد بیولوژیکی نشان . تمایالت جنسی به وضوح قدؼن استباشند، در حالیکه برای جوانان، 

سالگی آؼاز می شود و با مرگ پایان می یابد، که  ۱۲ن به طور کلی از سن می دهد که تمایالت جنسی انسا

 .سال است ۸۵تا  ۸۰این روزها حوالی 

ولو )سال سن داشته باشید داشتن رابطه جنسی نادرست و حتی قدؼن است  ۱۵به لحاظ سیاسی اگر شما زیر 

در خانه های !( نشان نباشیدآنها هنوز هم در هرصورت این کار را انجام می دهند، نگرا% ۹۰اینکه 

جداسازی هنوز به دقت بین خوابگاه مردانه و زنانه انجام می شود، ولی بعضی ها که خوش اقبالند، سالمندان، 

 . هنوز به اندازه کافی زیرکند که دزدکی از این طرؾ به طرؾ دیگر بروند

  

 ۲۰۰۱ دوم بخش –درست، به لحاظ خوب خوردن 

 

 . یگانه اضافه کنیمرا هم به لیست یک تفکر سیاسی، مذهبی یا جنسی " ذائقهتک "امروز ما باید شرط 
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را " درست به لحاظ علم خوب خوردن"من شوخی نمی کنم؛ بعضی مردم دارند تالش می کنند که ما راه کار 

 . یملعفرو بب

ده او تقریباً یک سرآشپز معروؾ در فرانسه اخیراً در برابر ؼذاهای اصالح ژنتیکی شده ایستاد که به عقی

، برای مثال، فقط یک نوع از گوجه فرنگی در به نظر او. ناپدید شدن گوناگونی ؼذاها را به بار خواهد آورد

 . زمین پرورش پیدا خواهد کرد، که فقط یک مزه می دهد

بدیهی ست که او چیز زیادی نمی داند و شاید بهتر باشد برگردد سراغ سوس و پاستا تا اینکه در مورد 

یا )در واقع بیشتر کسانی که مخالؾ ؼذاهای اصالح ژنتیکی شده . زهایی حرؾ بزند که نمی داندچی

 . هستند نمی دانند در مورد چه چیزی دارند صحبت می کنند( همتاسازی

نه تنها ؼذاهای اصالح ژنی شده تعداد سبزیجات متنوع را کاهش نمی دهند بلکه آنها حتی مطبوع ترشان را 

توت آنها ما را قادر خواهند کرد که توت فرنگی های بزرگی داشته باشیم با مزه . واهند آوردنیز به وجود خ

های کوچکتر و خوشمزه تر جنگلی، به جای این توت فرنگی های پرآب و نسبتاً بی مزه ای که این روزها 

که شما یک دانه  این توت فرنگی های جدید انقدر بزرگ خواهند بود. فروشگاههای ما را ؼرق خود کرده اند

 . مطمئناً حمل و نقل و نگهداری آنها به همان میزان آسان تر خواهد بود. برای دسر هر فرد نیاز خواهید داشت

برای . آوریم با رنگها و طعمهای تازهمی ما همچنین شکل های جدیدی از میوه ها و سبزیجات را به وجود 

به بزرگی سیب  گوجه فرنگی، یا انگورهای بزرگ سفیدمثال، موزهای آبی رنگ، با عطر وانیل و گرد مثل 

وقتی که شما تخیل آشپزها را با . از آنجایی که هر دو این مزه ها کنار هم خوش آیند می شوند. و طعم دارچین

مزه ها خواهیم بود که با فرهنگهای تکنولوژی ژنتیک ترکیب کنید، ما قادر به خلق هزاران اقسام مختلؾ 

 . تطبیق داشته باشندآنها محلی  گوناگون و ذائقه

چرا خوردن یک . حتی به نوع حیوانی که ما می توانیم بخوریم تعمیم یافته است" درست به لحاظ تؽذیه"

حیوان پذیرفته است و دیگری نه؟ شما می توانید ماهی تونا را بخورید اما نمی توانید به دلفین دست بزنید، چه 

رانسوی دارد سرسختانه تالش می کند که از عادت سگ خوردن کره و امروز یک بازیگر زن ف! وحشتناک

 . ای ها جلوگیری کند

. شاگردان ارباب منش آشپزخانه برای اینکه حقیقتاً خودشان باشند این است که گیاهخوار بشوندتنها راه این 

گوساله نازچشم در  از گذاشتن آنز حیوانات ضجه بزنند اول باید اگر آنها می خواهند برای تعداد هولناکی ا

، و از خوردن زمانی توپهای نرم و کرکدار پرستیدنی بودندبشقابهایشان امتناع ورزند، از خوردن جوجه، که 

وگرنه چطور می توانند اینهمه . ؼاز و دنبالن که مستلزم سه هفته عذاب محض برای ؼاز بیچاره استجگر

. بیاندازند در حالیکه خوردن بقیه کامالً عادی ست های وهوی برای مخالفت با خوردن بعضی حیوانات به راه

 . خوردن یک سگ کره ای که به خوبی تدارک دیده شده بدتر از خوردن جوجه سرخ شده نیست

اآلن می توانم آنها را ببینم، این آدمهای چاق سرخ چهره به لحاظ سیاسی درست را، که در ضیافت بعدی من 

بسیار حیوانات بیچاره که توسط آن می کنند، در حالیکه پیرامون خودشان را با جگرؼاز و دنبالن خفه 

 . وحشیها استثمار می شوند زاری می کنند

آمریکایی ها همیشه از عادت فرانسوی ها در خوردن حلزون، ران قورباؼه و خرگوش بیزار بوده اند و از 

 . کره ای ها ناله می کنند ژاپنی ها به خاطر خوردن ماهی زنده، در حالیکه فرانسوی ها از سگ خوردن

 آیا ما باید گیاهخوار شویم؟بنابراین 
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. اآلن توسط دانشمندان این به اثبات رسیده است که گیاهان هم احساس درد می کنند و از محیط خود آگاهند

ن که آنها از اینکه ما از زمین می کنیمشا مپرهیز کنیسر زمینها پس آیا ما باید از خوردن هویچ و برگ کاهو 

 و ریز ریزشان می کنیم بسیار رنج می کشند؟

 ما باید چیزی بخوریم، پس چه چیز باقی مانده است؟

شیر و پنیر؟ آیا این پذیرفته است که حیوانات را پرورش دهیم فقط برای اینکه شیرشان را از بچه هایشان 

کنیم که آنها را دیوانه می کند و آن را با ؼذایی که از جنازه بر زمین افتاده به دست آمده جایگزین بدزدیم و 

 یا پودر گیاهانی که رنج کشیده اند؟

که تالش می کنند مانع استثمار نمونه " حیات دوستان"تخم مرغ چه؟ ولی اگر ما باید به افشاگری های البی 

کنیم که می توانیم در جایی یک بازیگر زن پیدا  آنوقت حتماً گوش بدهیم،  بشوندبرداری از سلول بنیادین جنین 

 !"بگذارید زندگی کنند" ،در دفاع از جوجه های به دنیا نیامده زاری می کند

 .که یعنی تخم مرغ هم نه. بدون شک انجمنی در دفاع از حقوق جوجه های به دنیا نیامده برپا خواهد شد

پیروان زمین و  می توانم بشنوم که دوستان هنوز هم، ولی من سنگها راپس ما چه می توانیم بخوریم؟ احتماالً 

مادر "آیا برخی مردم مدعی نخواهند شد که . ابروهاشان را در هم می کشند مکاتب فکری اینچنینیدیگر 

 دارد؟" روح"" زمین

بدون هیچ احساس گناهی، روی  ،کرمها و باکتریها تاکه برایمان می ماند تا انجام دهیم مردن است،  کاریتنها 

  . ما جشن بگیرند

وخی، تمام چیزهایی که ما اینجا، روی زمین، داریم توسط الوهیم برای لذت بردن و تؽذیه ولی گذشته از ش

تنها . و این شامل تمام حیوانات و گیاهان، چه خوشتان بیاید چه نیاید، می شود. کردن ما قرار داده شده اند

میزان رنج بر آنها وارد  قانون این است که وقتی ما آنها را می کشیم باید طوری اینکار را بکنیم که حداقل

 . شود

 . من تریجیح می دهم سگ کره ای را بخورم که رنج نکشیده تا بره ای که با آن بدرفتاری شده است

شامل کوسه، کوروکودیل، الکپشت، دلفین، وال، کرچک، من اکثر ؼذاهای روی زمین را خورده ام، 

و برای سفر بعدی ام به کره، با مسرت . قاییگاومیش آمریکایی، ستاره دریایی، اسب و ملخ آفریشترمرغ، 

من هرگز به خودم اجازه نمی . خاطر سگ را هم امتحان خواهم کرد، اگر مطمئن باشم که رنج نکشیده است

، دهم که ذره ای از جوجه ای را بخورم که می دانم با ضرب و جرح درست شده یا با آن بدرفتاری شده است

 !لب نخواهم زد" جگرؼاز و دنبالن"و من هرگز به 

بودن و خوردن یکی و نه دیگری، بین " به لحاظ تؽیه درست"با لیفمان را با خودمان روشن کنیم وبیایید تک

 ؟"آره ولی سگ نهچرا من "اگر بره ها قادر به سخن گفتن بودند مطمئناً می پرسیدند، . حیوانات فرق نگذاریم

 

 ۲۰۰۳ فوریه سوم  – رباره مدنظراتی د

 

 ه سؤاالت یک روزنامه نگار قسمت مد نیویورک تایمز پاسخ دادپیامبر ب
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دنبال می کنتد، ولتی متا همچنتین بته موضتوعات را حرکت رائلیان مباحث بسیاری، مانند صلح و عدم خشونت، 

 ی کتنم کته همته چیتز بته هتم ربتط دارد، مستائلمن فکر مت. کوچکی نیز عالقمندیم و یکی از آنها مسئله مد است

 . مد وحشتناکی که مردم دارند، مد به لحاظ سیاسی درستوچکترهایی مثل مد، این بزرگ چنانکه ک

چیزی که منظور من است همانی ست که درتمام طول تاریخ بشر بوده، آدمها لباسهایی کته بتا ظرافتت طراحتی 

ده انتد؟ ام چطتور لبتاس متی پوشتی۱۷ام و  ۱۲به یادبیاورید که نجیتب زاده هتا بتین قترون . شده بوده می پوشیدند

، مسئله ای نبود اگر که این یک متد زود گتذر و تمتام شتدنی بتود. بعد ناگهان لباس یکدست و کراوات پدیدار شد

ولی این اآلن برای بیش از یک قرن است که به همین منوال پتیش رفتته استت کته آدمهتا بستیار زشتت لباستهایی 

صتتنعتی شتتدن آمتتد، بتتا دمکراستتی، تمتتام ایتتن  ایتتن بتتا. را پوشتتیده انتتد کتته تنهتتا بتترای ستتود دهتتی طراحتتی شتتده انتتد

طرزفکرهایی که بیشترشان خوب است، ولی نته همته شتان، بته خصتوص خواستتن اینکته همته یکستان بته نظتر 

مطتابق بتا ستبک . فکر کردند که ایتن پیشترفت استت، حتال آنکته هماننتد داشتتن متردم پیشترفت نیستتآنها . بیایند

. حقوق مساوی به معنای پوشتش مستاوی نیستت. تفاوت باشندمهم  وقتی بهتر است که همه با ،دمکراسی واقعی

فکر کرده اند که اگر همه حقوق مساوی داشته باشتند، بایتد لبتاس یکدستت  :آنها همه چیز را با هم قاتی کرده اند

 ، مشکلی که تا امروز در دنیا ادامه پیدا کتردهدیکریختی بواونیفرم گرایی و این آؼاز . خاکستری زشتی بپوشند

 . است

بته  تمام بدترین سیستم های سیاسی مثل کمونیسم بتا چنتین کتاری شتروع شتد؛ همته بایتد لبتاس یکستانی بپوشتند و

و  متی چرختداصطالح رهنمودهای مدروز را دنبال کن، و بعد به تدریج این به سمت درستت بته لحتاظ سیاستی 

متد کمتی بیشتتر متورد اقبالنتد تتا زنتان در زمینته شترایط . بعد درست متذهبی بتدون اینتک کستی اعتراضتی بکنتد

معموالً قریب به اؼلب اوقات متی تواننتد لباستهای زیبتا در هتر رنگتی بپوشتند ولتی بیچتاره مردان از آنجایی که 

بیتتدار شتتوید؛ متتا بایتتد از ایتتن وضتتعیت . در طتتی قرنهتتا، متتد اؼلتتب عتتوض شتتده، ولتتی بعتتد ناگهتتان یتتخ زد! آقایتتان

 .دربیاییم

. به تتن متی کنیتد، نخالته هتایی را متی ستازید کته همته یکستان فکتر متی کننتد وقتی همه شما یک چیز یک شکل

خیلتی از طراحتان ماننتد کتارل الگارفلتد یتا ورستاچه . ارتباطی بین مد و ذهن ختالق و روح انقالبتی وجتود دارد

 . انقالبی برای زیبایی مردان به ارمؽان آوردند

باشتید، هتر کتس دیگتر هرجتور کته متی خواهتد فکتر بخشی از فلسفه ای که من می آموزم این است که خودتان 

 . گروههای فلسفی دیگر سعی می کنند همه را همانند کنند. کند، به شرطی که ما خشونت پرهیز باشیم

بزرگترین شادی من برای رائلیان این است که وقتی سمینارهای یک هفتته ای متا . من خالؾ این را می خواهم

من در طول سی ستال اخیتر . تفاوت تر از زمانی باشند که به سمینار آمدندرا ترک می کنند، حتی از یکدیگر م

خودتان باشید، چیزی را بپوشتید کته متی خواهیتد، از رنگهتا بتدون نگرانتی بابتت متد لتذت "مدام این را گفته ام، 

دم متن ختو. عتوض کتنمآنترا روزی دریافتم که خود من هم به لباس سیاهم چفت شده ام و تصتمیم گترفتم ". ببرید

. قصدم این بود که آنها بیانگر معنویت، فضا، آینده، و مهمتر از همه راحت باشتند. لباسهایم را طراحی کرده ام

متن . بهتر از آن پیتدا نکترده ام یحاال تنها کاری که می کنم این است که جنس آن را تؽییر می دهم، زیرا طرح

 . اؼلب به خاطر لباسهایم مورد انتقاد قرار گرفته ام

متن نمتی دانتم چطتور آن را بته تتن متی . وهیم وقتی سفر می کنند یک لباس سبزرنگ چسبیده به تن می پوشندال

قفتط . ولی در سیاره شان، آنها برهنه زندگی متی کننتد، زیترا متی تواننتد هتوا را تحتت کنتترل داشتته باشتند. کنند

پوشتیدن لبتاس . بایی لباس می پوشندآنها فقط به منظور زی. شبها باران می بارد و در طول روز هوا عالی ست

 . هر دلیل دیگر احمقانه تلقی می شود به
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 "آیا رنگ سفید لباستان به خلوص پیامها ارتباط دارد؟": روزنامه نگار

و همچنتان ستفید کمتتر از ستیاه . خیر، ولی اگر مردم خلوص را با رنگ سفید همراه می دانند، آنوقت بلته: رائل

این طترز فکتر احمقانته ایستت، ستیاه و ستفید هتر دو ! ریقایی من در اینجا سإال کنیدخالص نیست، از دوستان اف

متن ستفید را انتختاب کتردم زیترا نتور را متنعکس متی کنتد و ستمبل را ختوب نشتان متی . رنگهای خنثایی هستند

 . نه، هیچ ارتباطی بین سفید و خلوص وجود ندارد. دهد

رد با ایده هتای جدیتد، دیتدگاههای تتازه و فلستفه ای نتو ستیاره را من خودم را کمی مانند ویروسی می دانم که دا

ما باید بته پتیش رفتتن : اگر ما همسطح هرکس دیگری بمانیم، نمی توانیم آنها را به جلو هل بدهیم. آلوده می کند

انجتام معنتوی، ماننتد عیستی و بتودا،  راهنمایتاناین کتاری ستت کته تمتام . ادامه بدهیم که آنها را به جلو بکشانیم

 . داده اند

نتژاد پرستتند، ضتد  تعلتیم و تربیتتمتردم بته دلیتل فقتدان . آموزش و پترورش متی توانتد همته چیتز را تؽییتر دهتد

ما نیاز داریم آنها را آموزش دهیم که نه تنهتا احتترام بگذارنتد . همجنسگرایی و مخالؾ با هرگونه تفکر متفاوت

میزان ممکن متفاوت باشند، زیرا هرچه که مردم از یکتدیگر  بلکه از همسایه های خود بخواهند که به بیشترین

 . متفاوت تر باشند بشریت سود بیشتری می برد

هرگز به خودمان فکتر نمتی کنتیم؛ متا مطتابق بتا وقتی ما به درست بودن به لحاظ سیاسی گردن می نهیم، دیگر 

قتدرت متد بتر . مد سرسری نیستبه همین خاطر است که برای من، . چیزی هستیم که همه دیگران می خواهند

برای همین مردها باید از پوشیدن کراواتها و لباستهای سته تیکته امتنتاع ورزنتد و . جوامع عمیقاً ریشه دار است

 . شبیه جرج بوش به نظر آمدن را بس کنند

ی دامن چطور؟ چراکه نه؟ من روز قبل با دوستان در مورد اینکته متردم اآلن دارنتد شتروع مت. صورتی بپوشید

پتس احتمتاالً متن بایتد بیتایم و یتک ستمینار بتا دامتن . کنند به کپی کردن چیزی که من می پوشم، حسابی خندیتدیم

 این شکلی خیلی ناز می شوم، اینطور فکر نمی کنید؟! کوتاه صورتی برگزار کنم
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 عکسهایی از سمینارهای قاره های مختلف                               

 

 

 

 

؟چطور فکر می کنیدآمدن به سمینار بعدی در مورد   

.دنسمینارهایی باشند که با حضور خود رائل برگزار می شوچه کسی می داند؟ شاید آنها آخرین   

آنها سالیانه در جوالی برای قاره های اروپایی و امریکایی، آگوست در ژاپن برای آسیا، دسامبر برای افریقا و ژانویه 

.رزرو کنید به آدرس زیرشما می توانید از همین حاال در وبسایت . برای اقیانوسیه برگزار می شونددر استرالیا   

www.rael.org 

 

http://www.rael.org/
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 سمینارهای آفریقا 

 

 لذت با هم بودن برای تغییر جهان  

 

 گرد همایی در مونترال کانادا
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که مایتریا با خود به همراه می آوردشور و شوقی : سمینار در ژاپن   

 

 

 

 

 

  باز کردن روزه، مراقبه قبل از غذا، کانادا

 

 مدیتیشن صبحگاهی در ژاپن
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 عکسهایی که از نمایشهایی که شبانگاه در طی سمینار توسط بسیاری از رائلیان هنرمند

....در این نمونه اروپا. اجرا شده، گرفته شده است   

 

 جشن افتتاحیه در سمینارهای آسیا این یکی به هنگام
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.بنویسیدل را سفارش دهید به آدرس زیر نامه ئرا مجسمهمایلید  اگر  

International Raelian Movement 

Case Postal 225_1211 Geneve 8_Switzerland 

  .د موجود استدر سه رنگ سبز و بژ و سفی

۰ ۱۲بعالوه هزینه های حمل ونقل  _CHF : (۳۰ cm ) سایز بزرگ 

 سایز کوچک  CHF_ 65بعالوه هزینه های حمل و نقل 

لطفاً یا به سایت مذکور پیوستن به حرکت رائلیان  درمورد چگونگی ل و یا کسب اطالعات بیشترائبرای تماس با ر

 بروید و یا به آدرس پستی زیر نامه بنویسید

International Raelian Movement  

CP 225_1211 Geneve 8 ( Switzerland ) 

 

فراموش نکنید که جایی در نزدیکی شما هرساله سمینارهای یک هفته ای توسط خود رائل 

 برگزار می شوند

در سمینارهایی که در منطقه اگر مایلید شخصاً با رائل مالقات داشته باشید و از تعالیم استثنائی او بهرمند شوید، 

. شما برگزار می شود شرکت کنید  

ر کسانی که پیش از این از سمینارها لذت برده اند، آنها اثباتی بر یک تجربه حقیقی فراموش مانند هزاران نف

. نشدنی خواهند بود  
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رائل مسر است که کسانی هم که استطاعت مالی کمی دارند هم باید قادر به شرکت در سمینارها با بهای تخفیفی 

  .قیمتهای ویژه دانشجویان و بیکاران را جویا شوید. باشند

. از سوی دیگر، رائلی شدن رایگان است و همواره چنین خواهد بود  

صبر نکنید تا . مالقات با مایتریا، در حالیکه او هنوز زنده است، فرصتی ست که شما نباید آنرا از دست بدهید

وز می اطمینان حاصل کنید که شما در زمره آن کسانی هستید که یک ر! وقتی که او دیگر در بین ما نخواهد بود

".من عمالً او را به شخصه مالقات کردم: "توانند بگویند  
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 فصل چهاردهم

 

 پیامی به جوانان

 

ه باشید ناامن ترید،تهرچه بیشتر احساس نیاز به امنیت داش"  

"و هرچه بیشتر در جستجوی ناامنی باشید، امن ترید  

 رائل

 

جوانان میانمعنویت در فقدان  

۲۰۰۰دوره سوم   

 

 ت رمز آلودااینکه معنوی پیدا کرده است، من از دیدن " بودن"جایگاه باالتری نسبت به " داشتن"علیرؼم اینکه 

چقدر حیؾ که برای اکثر مردم، . ، خشنودمو اسطوره های بدوی ناپدید شده اند بارگناهفرسوده بر پایه عقاید 

این مثل یک سراب است در . ه یک برهوت خالی ستهیچ چیز جایگزین آنها نشده و تمام چیزی که باقی ماند

آنچه  تصاحبمردم به طرؾ آن حرکت می  کنند، در حالیکه با هوای . کویر که لبه آن با اشیاء پرشده است

ظاتی خوشحالترند، اما وقتی به آن عادت می کنند، می خرندش، برای لح. که می بینند برانگیخته شده اند

 . ان محو می شودخوشیش

آن شیء دیگر به آنها توهمی از احساس خوب بودن نمی دهد، بنابراین . جام این شادی به آخر می رسدسران

اسطوره های . ولی دیگر هیچ معنویتی وجود ندارد. آنها به جای دیگر نگاه می کنند و فقط امید می بندند

ابند هرقدر هم که پول در بانک ناگهان آنها در می ی. بزرگ، اعتقاد به خدا یا به شیطان همه ناپدید شده اند

از عمیقی کمی هم خوشحالتر نکرده اند و احساس را داشته باشند، اشیائی که مالکشانند هرچه که باشند، آنها 

 . ناامیدی شروع می شود

افراد مسن یک مزیت دارند و آن این . این حس عمیق نا امیدی به طور معمول در میان جوانان دیده می شود

ان به آن خوبی عمل نمی کند، بنابراین کمتر از ناامیدی شرایطشان آگاهند، یا دست کم دیرتر است که مؽزش

شاید هم، به این خاطر است که آنها از مرگ ترسانده شده اند  .صبر بیشتری دارنداین را می فهمند، و مطمئناً 

یشان پیش می مت پایان زندگیهاو بنابراین از نگاه کردن رودررو به واقعیت زمان که آنها را در نهایت به س

 .برد اجتناب می کنند

 . ، همه چیز سریعتر است؛ آنها می خواهند زندگی کنند و شاد باشندانبرای جوان

جوانان نیاز دارند مورد آموزش قرار بگیرند که باید . می بایست کشت شودولی شادمانی یک حق نیست؛ 

من نمی گویم . رابه تخت پادشاهیش برگردانیم" بودن"باید ما . شادیشان را خلق کنند، کشت کنند و بسازندش

متمرکز " بودن"نیاز داریم، ولی باید مقدمتاً روی " داشتن"ما برای راحتیمان به . نباید مالک چیزی باشیم

 . هرگز در حوالی مایملک ما رشد نمی کند" بودن"باشیم، زیرا 
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ست که خودکشی شماره یک دنیای امروز آنهاست، و به همین دلیل ا، این مشکل اصلی جوانان امروز است

( دبلیو اچ اوُ )به عقیده سازمان بهداشت جهانی، . در رده بسیار باالتری از تصادفات جاده ای، سرطان یا ایدز

برابر این تعداد درسرتاسر  ۲۰تا  ۱۰موفق به خودکشی شده اند و حدود  ۲۰۰۰حدود یک میلیون نفر در سال 

ثانیه و اقدام به آن  ۲۰میانگین یک مرگ در هر این بیانگر ! متؤثرکنندهکامالً . ورزیده انددنیا به آن مبادرت 

ما را به سمت این " داشتن. "یک میلیون نفر احساس می کنند دلشان می خواهد بمیرند. است در هر سه ثانیه

، "نداریم"که هیچ چیز  درمی یابیم بیدار می شویم و عالی، ولی یک روز "هستیم"اشتباه هدایت می کند که 

 .، خالیپوچ

این یک چیز کوچک که به انسانها اجازه صراحتاً در آن لحظه است که ما باید به یک معنویت ناب برگردیم، 

. می دهد از فضیلت زنده بودن آگاه شوند، از به وجود آمدن از ذرات ناهوشیار بینهایت که هوشیار شده اند

آنها شادند زیرا دارند حداکثر . این فضیلت کسانی ست که آگاهند. می شویم ناگهان، ما از بیکرانی خود آگاه

من می توانم بفهمم که چطور افراد . شیره لذت را از این معبر گذرا که همان زندگیهایشان است، می کشند

رده ایم ما هرگز انتخاب نک. تصمیم می گیرند که بمیرند وقتی احساس خوبی ندارند و به آنها احترام می گذارم

 . که متولد شویم، ولی می توانیم مردن را انتخاب کنیم

آنها ناشاد بودند چرا که به قدر کافی ؼذا برای خوردن . مدتها قبل، اجداد ما در زحمت عمیقی زندگی کردند

ت دنیا، دنیای حیوانا. آنها سردشان بود و به هیچ وجه امنیت نداشتند، نه حق بیمه درمانی، هیچ چیز نداشتند؛

بود، هولناک، و بازهم خودکشی بسیار کم بود، زیرا آنها ایمان خارق العاده ای به آینده و ساخت بشریت 

 . داشتند

جامعه ای نو آؼاز به بیدارشدن کرده . ما نیاز داریم این ایمان را دوباره کشؾ کنیم و به جوانانمان بازگردانیم

، مردم نیاز دارند درک کنند ما درمیانه ساختن یک تمدن نه اینکه همه به یک انتها رسیده اند؛ برعکس. است

از این گمان تازه که روزی ممکن ساله بودم،  ۱۶یا۱۵بین سیاره ای، بین کهکشانی هستیم، و اگر من اآلن 

این فوق العاده . است به سیارات دیگر سفر کنم، با تمدنهای دیگر ارتباط برقرار کنم، سخت هیجان زده بودم

 !ه و دل انگیز استفریبند! است

، چنانکه بسیاری از "آینده ای درکار نیست"اجازه ندهید کسی به شما القا کند که نمایش به پایان رسیده است، 

در آنها، با دیدن این معنویت جدید رو به رشد که برای هر انسانی بسیار حیاتی ست، روح . جوانان می گویند

به مذهب بشریت . شهور یک بار گفت، یک حیوان روحانی ستانسان، همانطور که فیلسوفی م. امید بدمید

یعنی " رلیجر"در التین، . نیاز دارد، ولی مذاهب جدید، از قبیل مذاهب بشری، نه آن مذاهب فرسوده بدوی

همین حاال هم در مقابل چشمان ما به بارنشستنشان آؼاز شده . احساس مرتبط بودن، با طبیعت برای مثال

های اکولوژیستی، و یا این قسم از ترکیب مذاهب گوناگون آسیایی، یا ارتباطاتی که بین از قبیل جنبش. است

امریکایی های سنتی تنیده شده است که احساس می کنند با درختان، گیاهان، حیوانات، با سیاره و دوره گردش 

یست که مردم اکنون معنویت ماده گرا و چیز. این معنویت واقعی ست. در ارتباط هستند هآن با خورشید و ما

بدان نیاز دارند، نه معنویتی ؼیرواقعی با شیاطین و خدایان؛ هیچ کس دیگر آنها را نمی خواهد، دست کم 

 ند که خودشان خدایانند، می تواندریاب انسانهاما معنویتی را می خواهیم که در آن  !جوانان، و حق با آنهاست

ند چراکه به تمام دیگر انسانهای روی زمین متصلند، با تمام آنچه ند، آنها خودشان بینهایت"همه چیز"گفت، آنها 

 !زنده است و نیست، ستارگان، سیارات، بینهایت

خودتان را یکی . به اطراؾ نگاهی بکنید، احساس کنید، شما ذرات بینهایت هستید که از خودتان آگاه می شوید

این شکل از روحانیت را که از احساس ! اناحساس کنید، در وحدت با ستارگان، سیارات، حیوانات و درخت

ارتباط همه چیز در اطرافمان می آید، تجربه کنید، با سلولها، با آن چیزی که از آن ترکیب شده ایم، با همسایه 
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، با چیزهایی که در اطراؾ ما زندگی  می کنند، گیاهان، اقیانوس، ماه و جهان مان و آنهایی که از ما دورند

 .نیست احساس کنید دوست دارید بمیریددیگر الزم . هستی

اگر ما در معنویت و باورهایمان به دنبال عمق نباشیم، آنوقت نرخ خودکشی تا حد بسیاران در دقیقه باالمی 

جوانان دیگر نمی خواهند به کلیسا بروند؛ آنها از کشیشان به . رود و لیست مردگان حتی طویلتر می شود

  .آنها چیز دیگری می خواهند. م بدتر از آنهاندازه کافی دیده اند، شیطان 

 

 

۱۹۹۵کبک   – ماجراجوئی معنوی  

 

در گذشته، ما در رإیای . آخرین شکل باقیمانده از ماجراجویی، در این سیاره کوچک، مخاطره معنوی ست

کاوش جنگلهای افریقایی بودیم، کشؾ انتهای زمین، به خطر انداختن جانمان و مردم برای رهسپار شدن 

. اولین کسانیکه به امریکا رسیدند، استعمارگران، اجداد شما، اولین ِکِبکی ها بودند. سیار هیجان زده بودندب

مبارزه ای خطرناک با حیوانات ناشناس، این برایشان شگفت انگیز بود؛ . آنها با امید عظیمی به اینجا آمدند

 .ولی شور و شوق و امیدهایشان بر ترسشان ؼلبه کرد

اینها به پایان رسیده؛ همه جای زمین کاوش شده و ما هنوز انقدر پیشرفته نیستیم تا برویم و  امروز همه

 . کنیم سیاحتسیارات دیگر را 

 ده است؟اهنوز به روی ما گش ماجراجویی هاییپس باب چه 

 شما می توانستید مثلروزی روزگاری، . و هنوز هم مردم به مخاطرات نیاز دارند و جوانان حتی بیشتر

امروز همه اینها گذشته، همه . و به خاطر سرعت گیج بشویدبروید کیلومتر در ساعت  ۲۰۰با سرعت فرفره 

کیلومتر در ساعت است و با وجوداینکه  ۱۰۰اینجا محدودیت سرعت ! قدؼن شده است. جا رادارها هستند

. سال پیش بروند ۲۰ اسب بخار است، به نظر نمی آید بیشتر از اتومبیل های ۳۰۰ – ۲۰۰قدرت موتورها 

 !خیلی عجیب است

افظتی برای همه حهیچ ماجراجویی باقی نمانده است، همه ورزشها کنترل شده اند، تمام ورزشکاران قطعات م

 .بخشهای بدنشان به تن می کنند؛ هیچ کس دیگر نمی تواند خطر کند

 .ولی یک شکل از ماجراجویی هنوز باقی مانده است، مخاطره معنوی

ست رإیای به وجود آوردن یک آژانس مسافرتی معنوی را دارم که در آن مردم قادر باشند به کاوش من مدتها

 !و سیاحتهای اکتشافی معنوی بروند

تؽییر . یک روز علم گرا باشید، روز دیگر بودایی، بعد یهودی، بعد مسلمان، و برای روزی دیگر یک رائلی

ه اش کنید؛ گشتی در اطراؾ چیزهایی که هست زدن شگفت کنید، اطرافش را ببینید، بازدیدش کنید، تجرب

شما حتی ممکن است چیزی را پیدا کنید که برایتان مناسب باشد؛ باید به همه جا نگاه کنید، با . انگیز است

 .سیستمهای اعتقادی دیگر دست و پنجه نرم کنید و خودتان را ؼنی سازید
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عذری در ادامه  ،جلوی شما را بگیرد، نگذارید ترسو اگر کسی سعی داشت با زدن برچسب فرقه ای خاص 

ی برای کشؾ کردن باقی نمی دیگر دادن به ماجراجویی شود، خیلی حیؾ می شود، زیرادر آن صورت، چیز

 . ماند

 

کردن چاشنی زندگی استخطر   

۱۹۹۵نوامبر  ۱۳ –مونترال   

 

.مصاحبه دو جوان اهل کبک جریانپاسخهای رائل در   

 جوانان اهل کبک چه نظری دارید؟ بین در یکاریب رابطه باشما در

هدؾ از اینهمه درس خواندن چیست اگر نتیجه آن فقط یک مدرک . جوانان است نومیدیبیکاری سرچشمه 

 خوشگل باشد و نه هیچ شؽلی؟

موقع . ما داریم اینجا درباره زوال کامل شخصیت حرؾ می زنیم که ناشی از فرهنگی بدون ریسک است

من باید امنیت مالی ..." دیگران باید که... جامعه به من مدیون است... ایالت ملزم است"ال کار، گشتن به دنب

 . داشته باشم، بیمه پزشکی من، همه چیز باید توسط کسی دیگر فراهم شود

و بله، این دقیقاً ریسک پذیری و شما، شما چه چیزی را فراهم می کنید، شما چه ریسکی رامتقبل می شوید؟ 

 !که قسمت جالب داستان استاست 

آیا می دانستید بیشترین کسانی که موفقیت مالی به دست می آورند، یا میلیونر می شوند، هرگز مدرک 

 آیا این جالب نیست؟. تحصیلی نداشته اند، اکثرشان خود آموخته اند؟ آنها می دانند که چطور خطر کنند

چیزی می آموزیم و بعد در یم باید تا زمانی آنجا بمانیم که من نمی گویم ما نباید به مدرسه برویم، ولی می گو

، درست به درون آن برجهید دبه مجرد اینکه احساس خلق چیزی را داری. اولین زمان ممکن آنجا را ترک کنیم

 !و آن را خطر کنید

یک  کسانی هستند که، یک روز عالی، تصمیم می گیرند ریسکی را متقبل شوند، برای مثال اختراع کردن

این کاری ست که آقای بمباردیه از اهالی ! برو برویمماشین با ریلهای هزارپایی برای رفتن روی برؾ، 

و با این حال امروز این یک کمپانی عظیم است با ! دیوانه است دوالکورت انجام داد، و همه فکر کردن

هد ولی نه، او این ریسک را تقبل به سفر کردن بر پشت اسب در برفها ادامه د ستاو می توان. کارکنان بسیار

 !کرد

یق به شومن افراد جوان را ت! هنوز چیزهای زیادی برای اختراع کردن وجود دارند، خلق کنید و خطر کنید

جایی که شؽل خودشان را می کنم، ریسک کردن و به دست گرفتن فعالیتی که در آن بتوانند مستقل باشند، 

چه "اولین مهاجرانی که به کبک آمدند نپرسیدند . کار خودشاندنبال  هو ب بسازند و یک کارگر مستقل باشند

هیچ بیمه . آنها به درون جنگلها رفتند و پوستین با خودشان آوردند" کسی لطفاً می تواند یک کار به ما بدهد؟

خطر آنها ! است شگفت انگیزآنها از خودشان مراقبت کردند و نتیجه امروز این کشور . درمانی وجود نداشت

رهسپار شدن به دیار دیگری را به جان خریدند بدون اینکه بدانند سرانجام با چه چیزی مواجه خواهند شد، 

 . ولی آنها این فرصت را ؼنیمت شمردند و عواقب آنرا پذیرفتند
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همین اآلن تا من دارم . خطر کردن بسیار جالبتر از هرماه منتظر ماندن در کشوی صفی از بیکاران است 

می کنم، جوانانی هستند که دارند به یک معلم پیر کسل کننده گوش می سپارند، برای هفته های صحبت 

متمادی، تا ترم کسل کننده شان را پشت سر گذاشته باشند، و والدین کسل کننده شان را در تمام هفته ببینند، و 

 . نجامشان فکر خودکشی ستمن می توانم بفهمم که چرا سرا. بعد احیاناً بیمه بیکاری شامل حالشان شود

من تصمیم گرفته ام یک نگاهی به ... بس کنید، کافی ست: "ولی اگر ناگهان آنها واکنش نشان می دادند

تصوراتم را تؽییر دهم، فلسفه هایی را تحصیل کنم که کمی معنویت به زندگی من بیاورند، اطراؾ بیاندازم، 

من احساس لذت در زندگی را بدهد، چیزی که به من اجازه چیزی که شبیه به ستون فقرات خواهد بود، و به 

آنوقت من احساس خوبی خواهم داشت، من . بدهد بفهمم از کجا آمده ام، چرا اینجا هستم و به کجا می روم

من یک کمپانی تؤسیس خواهم کرد، یک راه . مراقب خودم خواهم بود، و شؽل خود را به وجود خواهم آورد

 ".من روی دو پای خودم خواهم ایستاد. اردکار که هنوز وجود ند

ولی آیا شما مطمئنید که با در خانه ! البته، این پرمخاطره است. بیایید خطر کردن را به جامعه مان برگردانیم

ماندن و هر هفته برای مساعده بیکاری امضاء کردن تمام ریسک ها را برطرؾ می کند؟ نه، زیرا بزرگترین 

 . خیلی که ملول شوید می خواهید بمیرید! و آن خطر ماللت است ریسکها هنوز پابرجاست،

اگر شما . اگر شما جامعه ای را می خواهید که همه مخاطرات آن برطرؾ شده باشند، پس زندگی را تمام کنید

، پس سر ماه بوسیدن آدمها را به خاطر به دست آوردن چیزی تمام می خواهید یک جامعه با آزادی ریسک

زندگی . تن دادن به مخاطرات زندگی کردن است. سک برای نفس کشیدن روی صورتتان بگذاریدیک ما. کنید

 !یعنی تن دادن به مخاطرات

نه، ما باید قبل از تقبل . من نمی خواهم بگویم که ما باید کامالً دیوانه شویم و بدون ضرورت مخاطره کنیم

و به چپ و راست دن از کاندوم در زمان معاشقه، ریسک قضاوتمان را به کاربریم، از قبیل استفاده کرکردن 

 . نگاه کردن موقع رد شدن از خیابان

همین واقعیت که ! وقت بهتر است که هرگز راه نرویماگر ما نمی خواهیم ریسک زمین خوردن را بپذیریم آن

خودکشی برای اجتناب از مخاطره کردن، من می توانم . من زنده هستم یعنی یک ریسک را دارم می پذیرم

 .ولی این هدؾ را مؽلوبه می سازد ،برای هیچ مخاطره می کنم مکنم، اگر این کار را بکنم، دار

بروید و در . تجربه کردن شجاعت درآمیختن با یکدیگر،به خودتان شجاعت تن دادن به مخاطرات را بدهید، 

البته که شما درد زمین خوردن . نبا دستانتان، سرتان، ذهنتان، قلبتا جایی دیگری کار دیگری را انجام دهید،

را مخاطره خواهید کرد، ولی در نهایت شما برنده اید، این شگفت انگیز نیست؟ و آنوقت به درستی می توانید 

 !"هستممن زنده "بگویید، 

 رائل در مورد دوره تحصیلی چطور؟

این .  منسوخ شده استدانش آموزان دوره هایی را آموزش می بینند که در زمان فارغ التحصیلیشان کامالً 

. و افراد جوان این را می دانند، این چیزی ست که آنها به صورت تصاعدی از آن آگاهند! خیلی بد است

بنابراین چیزی که آنها ده سال پیش آموخته اند با تقاضای بازار امروز و چیزی که کمپانیها نیاز دارند کامالً 

 .بی ربط است

آنها ساعتها یاد می گیرند که . ان می آموزیم با مشاؼل فردا هیچ مطابقتی نداردچیزی که ما امروز به جوانانم

چطور تایپ و تندنویسی کنند، و درعین حال همزمان، کامپیوترهای بدون صفحه کلید امروز طراحی شده با 
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اگر . دنرونویسی می کن هاکامپیوتر شهایی که سخنرانی آنها را ضبط و مستقیماً روی صفحه نمای ریزتراشه

ما به آموزش دادن کاری که سالهای کمی قبل انجام می دادیم به دانش آموزان ادامه دهیم، آنها را برای آینده 

. انجام بدهیمچیزی که ما نیاز داریم به آنها آموزش دهیم کاری ست که فردا قرار است . مهیا نخواهیم کرد

به جوانان ریسک کردن را بیاموزیم، به آنها  البته، این یک جور مخاطره کردن است، ولی ما نیاز داریم

 . تجربه کنندرا کمک کنیم ریسک کردن در ورزش، حرفه شان و عشق 

تر ما به آنها می آموزیم که بیش از حد مراقب خودشان باشند و این با جامعه فردا مطابقت ندارد، جایی که بیش

خطرات مهیا کنیم، با کمک کردن به آنها برای ما باید آنها را برای این . و بیشتر در آن خطر خواهد بود

 !کشؾ زیبایی خطر، زیرا خطر زیباست، مهیج است

برای اینکه هرگز به آن مبتال نشویم چه باید بکنیم؟ آیا نباید هرگز معاشقه کنیم یا . امروز ما ایدز را داریم

 !متحانش کنیدمی توانید همیشه ااینکه باید کاندوم استفاده کنیم؟ هرگز معاشقه نکردن؟ 

سالگی، ما آتش فشانهایی هستیم،  ۱۶تا  ۱۵دور و بر . در واقع، چیزی که پاپ وکیل مدافع آن است، پرهیز

پس می خواهید دستان آنها را محکم خوب باید چه کار کنند؟ پرهیز؟ بسیار خوب، ! کوه فوجی در حال فوران

 !بیایید واقع بین باشیمبه تخت ببندید چنانکه مسیحیان عادت به این کار داشتند، 

چرا اینهمه افرادی هستند که به بانجی جامپینگ می روند؟ چرا اینهمه افراد جوان به باالترین کوهستانها 

صعود می کنند یا روی بزرگترین موجها قایقرانی یا موج سواری می کنند؟ زیرا آدم اینگونه ساخته شده 

ارزش زندگی را درک می کنیم که بر سر آن ریسک می زیرا ما زمانی . است؛ می خواهد که مخاطره کند

اسپرم . این واقعیت که لقاح ما صورت گرفته یک ریسک بوده است! به دنیا آمدن یک ریسک است. کنیم

فقط یکی نجات پیدا کرده، همه . میلیون بقیه بیرون پریده است ۳۰۰کوچکی که به ما اجازه لقاح داده از میان 

 . تولد ما یک چالش برای هستی ست. ما اآلن زنده هستیم مرده اند، و به شکر آن

به آنها توضیح دهیم که چه زیباست تالش کردن در این جامعه تا . ما نیاز داریم امید را به جوانان بیاموزیم

قادر باشیم که چالشی بیابیم که مؽزمان را تهییج کند، که ذهنهایمان را تحریک کند و به ما میل زیستن را عطا 

 . دکن
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 فصل پانزدهم

 

شادمان بشریتی  

در جهت هرچه  را زادیشانبتوانند آوقتی ما به مرحله ای برسیم که شهروندان جهانی متحد، بی مرز و بی ارتش، 

آنوقت ممکن است خود را حتی بیشتر دوست بدارند، و وقتی که مذاهب و با دیگران به کار برند،  نبود تر متفاوت

آخرین عضو مذهب خود باشد، مذهب آگاهی خود، کد  اولین و هر انسانی جاییکهکثیر شوند تا فلسفه ها بینهایت ت

ابناء بشر به آنچیزی دست می یابند که بعضی آن را خدا می نامند و  آن صورتژنتیکی اش، یگانه و بیمانند، فقط در 

 "چیزی که من ترجیح می دهم بنامم آگاهی کیهانی ست

 رائل

 

۱۹۹۲دسامبر   –می شود  دارد بیداربشریت   

 

هر تولد تازه ای بیکاری به بار می آورد، مانند سلولهایی و . تازه ایم انسانیهم اکنون، ما شاهد به دنیا آمدن 

هیچ راه دیگر در این مورد وجود . بعد از به دنیا آمدن بچه "تولید شده اند مازاد بر نیاز" کهدر رحم مادر

بشریت، این کودک عظیمی که به دنیا آمده، باید پا دراین عرصه بگذارد تا  ندارد، جاندار بیش از حد متکثر

 . کیهانی شود، و این چیزی ست که در حال رخ دادن است انسانبتواند به یک سطح دیگر ترقی کند و 

مزیت یک انسان بودن تا یک سلول، در این است که . و بنابراین انسانهای مازاد بر نیاز به وجود آمده اند

نسانها وقتی که دیگر کارایی ندارند بر اساس یک عملکرد خودکار حذؾ نمی شوند، در حالیکه سلولها می ا

البته، ممکن است مشکالت گذرای مالی وجود داشته باشند ولی با شکایت کردن و نقادی و گوش کردن . شوند

 . به اخبار ؼلط نیست که می توان بیکاری را خاتمه داد

 

 

۱۹۹۲دسامبر   –نی کمک به توسعه جها  

"!بخرید یجهان سوم"  

 رائل

 

همه جا همین یاوه سرایی ست، ". را خریداری کنید... محصوالت فرانسوی، کانادایی، آلمانی"به ما گفته شده 

بیاید "در همان دم، برعکس آن را از رادیو و تلویزیون می شنویم و پیام آنها این است که و در عین حال 

 ". یمجهان سوم را یاری کن
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با دورچرخاندن کاله گدایی و اعانه جمع کردن برای آنها باید به توسعه جهانی واقعاً مردم کجای کارند؟ آیا ما 

کمک کنیم وآنها را درگیر ذهنیت منفعت پذیری نگه داریم، و به صدقه دادن به آنها ادامه دهیم تا به این 

 !ناً این بهترین راه کمک کردن به آنهاستکشورها بیاموزیم چطور گدایان ابدی باقی بمانند؟ مطمئ

. ژاپنی خریدیمما همه : دوباره سرپای خود بایستد ،این راهی بود که ژاپن را قادر ساخت بعد از فالکت جنگ

خرید "بهترین راه کمک به توسعه جهانها . ساعتهایمان، دوربینهای عکاسی و فیلمبرداریمان همه ژاپنی هستند

 . ست" خارجی

وقتی ما از کشورهای بیگانه . ن همسایه خوب است، ولی دوست داشتن اجنبی از آنهم بهتر استدوست داشت

خرید می کنیم، به خصوص از آنهایی که درآمد بسیار پایینی دارند، آنوقت ما به میلیونها نفر کمک می کنیم 

اشد، ولی دست کم درصد سود خالص آن ممکن است خیلی زیاد نب. مزد بگیرند، دستکه بدون نیاز به صدقه

 . ا به گداییهوادار کردن آنو این برای آنها بهتر است از اعانه جمع کردن . اجرتنداینها 

راهم مثل " بیگانگان دوردست"ما یادگرفته ایم که چطور همسایه مان را مثل خودمان دوست بداریم، حاال باید 

ست؛ فراورده های فقیرترین کشورهای  این راه حقیقی کمک کردن به توسعه جهانی. خودمان دوست بداریم

دنیا را خریداری کنید تا یک روز همه کس در این سیاره بتوانند ؼذا بخورند، خود را بیارایند، جایی برای 

 . خوابیدن داشته باشند، و حداقل نیازهایشان برآورده شوند تا بتوانند یک زندگی آرام و باوقار را سپری کنند

 

۱۹۹۲بردسام  – انقالبی بودن   

 

امروز، هنوز چیزهای زیادی برای برهم زدن وجود . سالها پیش، عیسی بساط سوداگران را در معبد برهم زد

بدون خشونت، اما همچنان نیاز داریم ! به همین خاطر است که ما باید انقالبیون بدون خشونت باشیم. دارند

 . گرا کاری بکنیم، بدون خشونت ولی با انرژی، بدون خشونت ولی ابراز

 . چه کسی امروز می تواند بگوید که عیسی خشن بود؟ و در عین حال او سوداگران را بیرون کرد

او با شمشیر بازگشت، ولی همچنان بدون خشونت، ولی برای اینکه محتمرم . محمد از کشورش تبعید شد

ی وقفه با بی احترامی مورد همین در مورد اولین بوداییها صدق می کند، در ابتدا آنها ب. شمرده شود کافی بود

حمله و تهدید قرار می گرفتند ولی بعد همچنان بدون خشونت، همین ها بودند که هنرهای رزمی را توسعه 

 . دادند

. همیشه در بین اقلیت است که آگاهی توسعه پیدا می کند؛ در بین اقلیت است که جوهره وجود سیالن می یابد

 . عاده بود، مسیحی بودن در زمان عیسیبودایی بودن در زمان بودا خارق ال

به . هوشمندانه با این عصر جدید مطابقت دارند ،تمام پیامهای پیشگویانه و یا مبتنی بر انتظار ظهور مسیحا

مسیحی ماندن در قرن بیستم یعنی فرد به . همین خاطر است که ما باید قبل از فرارسیدن آن خود را آماده کنیم

 . اگر عیسی یا بودا امروز اینجا حضور داشتند، رائلی بودند. عصر کهن چفت شده است

محمد از روستای . سال پیش عیسی با پیامش که برای زمان او بسیار پیشرفته بود، آمد، کشته شد ۲۰۰۰وقتی 

 . خودش که در آن موعظه کرد بیرون انداخته شد، به همان دلیل مشابه
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این به ما یک امتیاز در شروع می و از او پیروی می نماییم،  یک پیامبر زندگی می کنیم وقتی ما همزمان با

ی که ناین امتیاز آؼازین است که این معنی را می دهد که انقالبیترین مردم که بیشترین تطبیق را با زما. دهد

 این افراد اشتراکی دارند؛ عشق فراوانی برای بشریت که حاضرند. دارد از راه می رسد دارند، تجهیز شده اند

 . مشاؼلشان، دوستانشان و بهترین هایشان را برای کمک به آن از دست بدهند

برای . آسان نیست ،پیشرفته تر از آنها جایی در فضا وجود دارند کسانی دیگراینکه  برای انسانها درک کردن

به ند که کسانی هستو در عین حال . نیستند عالممرکز در آنها سخت است که دریابند در دنیا درخشانترین و 

زیرا این خیلی مؤیوس کننده بود که فکر . و خوشبختانه چنین است. دارند برای فهمیدنش اندازه کافی فروتنی

 ؾرما، با تمام پرخاشگری و فقدان عشق و شفقتمان برای دیگران، می خواستیم ؼایت شگفتی های شگکنیم 

 . باشیم یا اینکه امکان نداشت بتوان تمدنی زیباتر پیدا کرد

 

۱۹۹۹آوریل  – آینده را پیشگویی کندنمی تواند هیچکس   

 

هرچیزی در هر زمانی ممکن است، و همین است که زنده . هیچ چیز در مورد واکنشهای بشر مسلم نیست

 . ای میسر باز می کند هر انتخابی که می کنیم درهای متعددی را به روی آینده ه. بودن را بسیار جالب می کند

ولی اگر زنی در . ی وجود ندارندیچنین چیزها. من درباره رإیاهای هشدار دهنده پرسید یک نفر امروز از

را در لباسی قرمز رنگ می بیند که مرد زندگی اش خواهد شد، آنوقت از صبح آن روز،  سیاهخواب مردی 

البته که او . بودبا لباس قرمز خواهد  سیاهیاینکه آن را دریابد، در انتظار مرد بدون . چشم انتظار خواهد بود

و وقتی که با او . از آنجایی که همیشه کسی در جایی با این مشخصات وجود دارد ،یک نفر را پیدا خواهد کرد

او متخاصم نخواهد بود چرا که خواب او را دیده ! البته... مالقات می کند، لبخند بزرگی بر لب خواهد داشت

اگر یک زن زیبا به یک مرد سیه چرده لبخند بزند . هد شداست و احتمال زیاد این به یک ارتباط منجر خوا

شما می توانید سر دار و ندارتان شرط ببندید که او هم در مقابل لبخند خواهد زد، به او نزدیک خواهد شد و 

بعد آنها می روند تا با هم چیزی بنوشند، همدیگر را دوباره خواهند دید، و . سر حرؾ را باز خواهد کرد

من یک رإیای پیش آگاهانه داشتم در مورد "آنوقت این خانم با اعتقاد راسخ خواهد گفت، . کنندمی معاشقه 

وی را مالقات کرد زیرا رفت که به دنبال  ،البته که او". دیدن یک مرد سیاه با لباس قرمز که به تحقق پیوست

ت مرد زندگی اش با موهای و در عین حال، ممکن اس. به راهی، او این مالقات را طرح می ریزد. او بگردد

ممکن است مرد سیاه ؼیرقابل !! باس سبز کنارش نشسته باشد ولی این خانم او را به جا نیاورده باشدبور و ل

ش را دیده "خواب"ولی او . تحمل باشد؛ ممکن است او را کتک بزند و همه پولش را از چنگش در بیاورد

 !است، بنا براین عاشق اوست

بهتر است که بدانیم . اعتقاد به ماوراءالطبیعه زندگی خیلی افراد را شرطی کرده است! یدحواستان را جمع کن

که این دریافتهای حسی مان هستند که ما را شرطی می کنند، چیزی که می خوریم، می شنویم، می بینیم، 

لباس قرمز را دید؟ چرا او خواب یک مرد سیاه در . چه ما از آن آگاه باشیم چه نباشیم ،محیط اطرافمان هستند

بش را ااز او خوشش آمده و روز بعد خو. خوش تیپ در لباسی قرمز مرد جذابشاید یک فیلم دیده بود با یک 

رإیاها ملؽمه ای هستند از واقعیات، افکار و امیالی که همه توسط حافظه ما ربوده شده اند و در . دیده است

 . طول شب توسط مؽز ما آزاد می شوند

درک کردن آن مهم . وشن می کند که چطور ما به طور کامل مسإول زندگیهای خودمان هستیماین مثال ر

من می توانم بین بد و خوب انتخاب کنم، و این ! من تنها کسی هستم که مسإول زندگی خودم هستم. است
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به واهی اش  ، با تمام دالالن امیدهایچرخ بزنددور ما بخواهد بسیار جالب تر از ماوراءالطبیعه ای ست که 

جالب " معنی اش این بود که،"اصالً گفتن . مردمی ناشاد که آمادگی باور کردن هر شارالتان پیری را دارند

 . نیست جریاندر  ینیست، زیرا بدان معنی ست که هیچ انتخاب

زه ای هر وقت که من کار تا. عرضه کندبه ما این بسیار جالب تر است که هر دقیقه تمام انتخابهای میسر را 

من می توانم ! آیا این معرکه نیست. انجام می دهم، خودم را به روی انبوه فرصتهای کشؾ نشده باز می گذارم

ادی در زندگی داشتن تمام امکانات ش. در هر دقیقه، بسته به چیزی که انتخاب می کنم، زندگی ام را تؽییر دهم

به کسی که من آگاهانه انتخاب کرده ام، با کسی  نزدیک شدنقبیل توانایی قابل دسترس در هر زمانی ست، از 

 . وقت صرؾ کنم، شاید برای زمانی طوالنیبا او که من ممکن است تمایل داشته باشم 

. نات در دسترسنداشادی همچنین امکان قادر بودن به تؽییر شؽل، کشور، و زبان است وقتی که تمام این امک

 .با استفاده از آگاهیمان حق انتخاب داریمیی زندگی ماست و ما این ماجراجو. ماجراجویی بشر افسانه ای ست

 

۱۹۹۹دسامبر   –انقالب معنوی و تکنولوژیکی   

 

. که همه بسیار در مورد آن صحبت می کنند ۲۰۰۰ما در حال پیش رفتن به سمت هزاره سوم هستیم، سال 

خوب است به  بازهما پذیرفته اند، ولی همه این ر. تنها به تقویم مسیحی ربط پیدا می کند ۲۰۰۰در واقع، سال 

داشته باشیم که این فقط بدان خاطر است که مسیحیان، که حتی اکثریت روی زمین را تشکیل نمی  خاطر

 . دهند، تقویم خودشان را به همه تحمیل کرده اند

مشت اقلیت نزدیکتر می شویم، می توانیم ببینیم یک  ۲۰۰۰ولی همان طور که داشتم می گفتم هرچه به سال 

من آن را کامالً سرکاری می دانم، زیرا . همه جا با حرؾ زدن در مورد آخردنیا سر و صدا به راه انداخته اند

 ۲۰۰۰در واقع سال . فکر کردن مردم درباره دنیاست گذشته با اینکه آخر طریق. دنیاست پایانکامالً برعکس 

 . پایان جهانشبیه شروع دنیایی نوین است تا بیشتر 

. ا داریم وارد دوران متحیرکننده ای می شویم، که در آن کودکان، حتی نوجوانان، کامالٌ با تکنولوژی راحتندم

فرمان کنترلی بازیهای )جوی استیک ساله هایی که با  ۶درست یک روز پیش من برنامه ای دیدم درباره 

سرعتی برق آسا بازی  با بل والدینشانآنها دارند در مقا !حقیقتاً باورنکردنی ست: بازی می کنند (کامپیوتری

درک متفاوتی از جهان هستی  رویهمرفتهاز اینکه دارند نسلی را پرورش می دهند که  کالً که می کنند والدینی 

آنها . خواهند داشت ،چوبی بود مانکه اسباب بازی های دوران کودکیو حتی خود من نسبت به خودشان 

ت، ولی من خیلی دلم می خواست که امروز به دنیا آمده پرورش خالقی، و باعث اسباب بازیهای خوبی بودند

کشؾ کردن دنیا بودم، در دنیای کامپیوترها، جایی که هرکسی کنترل کردن کیبورد و کاوش کردن اینترنت و 

 . را امری مسلم می داند به راحتی کامل

ازی را کاوش کنیم و آناً با همه کس به ما اجازه می دهد که جهانهای مج. عصر کامپیوترها شگفت انگیز است

 . در این سیاره متصل باشیم و مسائل مختلؾ را در چت روم ها به بحث بگذرایم

ما به همه . شبکه کامپیوترهای ما، همانطور که الوهیم در موردش به ما گفته اند، سیستم عصبی مرکزی ست

حاال ناگهان، همه کس بر روی  ،خلی دارندجا متصل هستیم همانطور که نرونها در درون مؽزما اتصاالت دا
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اینترنت شگفت . زمین می توانند به هم مرتبط باشند، و حوزه کوچک دولتها و اشکال سانسور بومی شان

 . انگیز است؛ فیش اتصال ماست به تمام سیاره

ت می بینیم با بازگشتن به گذشته بشری! بودن چقدر لذتبخش است! بنابراین امروز زنده بودن چه کیفی دارد

مطمئناً، آنجا اختراع باروت را . مردم هیچ شانسی برای لذت بردن از چنین رنگ آمیزی وسیعی را نداشتند

زیستن در عصر تحوالت . داشتیم و دستگاه چاپ که بسیار چیزها را دگرگون کرد ولی نه در این مقیاس

همانطور که کامپیوتر جایگزین . یده نشدهانقالبی در تکنولوژی یک فضیلت است، که شبیه به آن قبالً هرگز د

اسباب بازی چوبی شده، اسب با ماشین، هواپیما، ماهواره و بعد اینترنت، ما در حال حاضر داریم مهیج ترین 

ای تکنولوژیکی نیست عرصه ه ازتحوالت و دگرگونی ها را در طول تاریخ بشر تجربه می کنیم، و من فقط 

 .که می گویم

خداپرستان گم . میلیونها نفر هنوز دارند زیر بار یک خدا، خدایی کامالً معنوی، می لنگند در سطح معنوی نیز

آنهارا می زند و هر اکتشاؾ جدیدی ( بولینگ)میله  ۶، هرچیزتازه ای شده اند، قاتی کرده اند و سردرگم اند

به زودی، ما در آزمایشگاههای . تعادل شکننده ای را که در خانه مقوایی باورهایشان ساخته اند لَب َپر می کند

 . خود حیات خلق خواهیم کرد و خودمان چون خدایان خواهیم بود

جهانی که در راه است ؼیر قابل تصور است و انقالب جهانی که در حال پدیدار شدن است نیز افسانه ای 

ن فقط معنوی آ. بسیاری پیامبران در گذشته درباره عصر جدید صحبت کردند، آینده ای شگفت انگیز. ست

 . امروز ما در حال حرکت از معنویت به سوی علم هستیم. بود

 

 چرخه پیشرفت، شاد بودن

۲۰۰۱ آوریل ۷  –ژنو  در بین المللی کنوانسیون  

 

به کودکان می آموزیم که هیچ خاطره ای نداشته . ما در جامعه ای زندگی می کنیم که خالقیت را کم دارد

از این  خاطره در گذشته بنا شده است، تمام شده و رفته است، و. کشت کنند باشند و در عوض حافظه شان را

 . گذشته مرده است جهت

هنر و علم هر دو خالقیت ناب مشترکی دارند، زیرا هر اکتشافی، هر اختراع و خلق هنری از خالقیت نشؤت 

واند چیزها را با توجه در واقع، مؽز می ت. خالقیت چیست؟ ساختن چیزهای جدید از قدیمی هاست. می گیرد

 .به اطالعاتی که دارد خلق کند و آن را، با توجه به الهاماتش، با آرایشی تازه شکل دهد

 . تمام تکنولوژی های آینده از قبیل همتاسازی و نانوتکنولوژی متولد شده اند شکلبه همین 

این در مراحل مختلؾ . ندگی ابدیبله، من گفتم ز. بدین طریق، شما قادر به دست یافتن به زندگی ابدی هستید

 . اتفاق می افتد ولی ما داریم به آن سمت می رویم

این ممکن است . سال سن دارید، شما آن روزها را زندگی خواهید کرد ۲۰برای آن دسته از شما که کمتر از 

هرچه که . باشد؛ هیچکس نمی داند ۶۰یا حتی  ۵۰ولی این می تواند  ۲۰من می گویم ! که شما هرگز نمیرید

، حتی پیشترنه خیلی . باشد، علم به ما این اجازه را می دهد که برای اولین قدم طول عمرمان را زیاد کنیم

سال است و خیلیها می  ۸۵امروز میانگین حدود  . سال زندگی هم رشک برانگیز بود ۲۰یا  ۳۵چشمداشت 
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عمر آمریکایی همین اآلن هم تدابیری دارد بیمه . سن تؽییر پیدا خواهد کرد سال ۱۲۰گویند که به زودی به 

 . سال هم ادامه پیدا می کند ۱۲۰که تا 

سالگی زندگی خواهیم کرد، شروع کنیم، آنوقت به زودی قادر  ۱۲۰بنابراین اگر ما با این فرض که ما تا 

ا در نظر ر% ۵۰بیایید شق منفی آن یعنی همان . ارتقاء بدهیم% ۱۰۰تا  ۵۰خواهیم بود که طول عمر را از 

این . سال زندگی کنیم ۲۰۰تا  ۱۸۰بدان معنی ست که ما خواهیم توانست برای مدت  ۶۰بعالوه  ۱۲۰بگیریم، 

سال اضافه، ما مقید به  ۶۰و در طول این ! وعده زمانی بسیار برای داشتن دقایقی پر از لذت را نوید می دهد

ما اکتشافاتی بیش از آنچه که در سرتاسر قرون  سال ۱۰انجام اکتشافاتی حتی بیشتر هستیم، از آنرو که هر 

سال، ما به اندازه  ۵در طول . اخیر کشؾ کرده ایم، داریم، و هربار این مدت زمان به نصؾ کاهش می یابد

هر آنچه که در گذشته صوت داده ایم اکتشافات خواهیم داشت، بعد در دو سال و نیم، بعد یک سال، بعد شش 

رعتی تصاعدی پیش می رویم که حتی به مخیله تان خطور نمی کند، که حتی ما با س. ماه، و بعد سه

بنابراین، . بزرگترین دانشمندان نیز هنوز نمی توانند تصور کنند، حتی اگر بعضی از آنها این را پیشبینی کنند

زمان، نرخ با این . همانطور که در باال اشاره شد، ما هنوز چهل یا پنجاه سال دیگر برای زندگی کردن داریم

به لحاظ تشریحی بسیار پرشتابی خواهیم داشت، که به ما اجازه می دهدکه کشؾ کنیم چطور  پیشرفت

و فقط زمان کوتاهی بعد از آن، کشؾ می کنیم که . دهیم گسترشزندگیهایمان را باز تا یک صد سال دیگر 

در . دگی طوالنی خبر می دهندکه همه آنها از یک زنبسط دهیم، یا بیشتر سال دیگر  ۳۰۰چطور آن را به 

همه اینها بر باد مراقب باشیم که حال حاضر، ما فقط الزم است صبور باشیم و وقتی از خیابان رد می شویم 

 !نرود

متعدد طوالنیتر کردن زندگی، سرانجام به سقفی دست پیدا خواهیم کرد که انسان هنوز  مراحلو آنوقت بعد از 

مر طبیعی سلولهای ما، از هفتصد تا نهصد سال است، درست همانطور که نمی تواند تصور کند، که طول ع

الوهیم در ابتدای روی زمین در رابطه با اولین انسانها ازقبیل ریش سفیدان کتاب مقدس چنین چیزی را به 

 . ظهور رسانده بودند

دنی تازه برای آنها که از آن زمان به بعد، ما قادر خواهیم بود زندگی را با استفاده از همتاسازی و خلق ب

و شخصیت و حافظه مان را به آن منتقل خواهیم کرد و یک هفتصد استحقاقش را داشته باشند، تمدید کنیم، 

 !و باورم کنید، این علمی تخیلی نیست؛ ما تقریباً در آن نقطه ایم. سال زندگی دیگر را آؼاز خواهیم کرد

 

۲۰۰۱آپریل   –پول   

 

ما احتماالً قادر به اکتشاؾ  حتی علیرؼم اینکه همانطور که الوهیم دریافتند کاوش کردن جهان خوب است،

 . نخواهیم بود از آنجایی که دیدن تمام بخشهای جهانی بینهایت، ؼیرممکن است آن کامل

و . نسبت به جایی که هم اینک در آن هستیم نیز احساس خوبی داشته باشیم که مهم است را هم گفته اماین 

راقب هستیم که تعدادمان بیش از حد زیاد نشود، که به قدر کفایت عاقل باشیم که در سیاره ای درحالیکه م

 . بدون خشونت، کار اجباری و پول شاد باشیم

کار داشتن جهانی بدون پول هنوز خیلی آرمانی ست، پس ما باید درنظر بگیریم که پول راهدر حال حاضر، 

می نماید ولی این بهترین راهی ست که و متناقض با اینکه مهمل  و سیستم سرمایه داری هردو خوبند، زیرا

سرمایه داری و جهانی سازی، هر دو، برای رها ساختن بشر بسیار . بتوان روزی جهانی بدون پول بنا کرد
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ما می توانیم امروز با نگاه کردن به وضعیت کشورهای کمونیستی ببینیم که کمونیزم چه به بار  همه .مهمند

پیشرفت است و همه امکانات واضح است که چیزی که این گونه رژیمها گسترش داده اند ضد . ستآورده ا

به کسانیکه بیشترین را با جامعه سیستم سرمایه داری از سوی دیگر . توسعه در روی زمین را نابود می کند

سرمایه داری اجازه  .به اشتراک می گذارند اجازه می دهد تا به توسعه و پیشرفت آن و اکتشافات کمک کنند

 . توسعه علمی و تکنولوژیکی را می دهد و بنابراین در حال حاضر پول بسیار الزم است

ما باید به جامعه مان کمک کنیم بیشترین میزان ممکن پول تولید . و در عین حال پول، بدترین دشمن پول است

به شکر طریقی ست که  این. خواهد شدروزی شدیدتر منهدم  کند زیرا هرچه پول بیشتری باشد

سرعت بسیار باال  و مواد اولیه ای مانند ؼذا و فراورده های صنعتی را با قیمتی به شدت پایین *نانوتکنولوژی

همچنین به شکر تمام تکنولوژی های جدید که پشت در به انتظارند، ما شاهد یک تحول . تولید خواهد کرد

ولی این مربوط به همین . می شود خردما توسط خودش  شگفت انگیز اقتصادی خواهیم بود و سیستم مالی

 . فردا نیست

انتهای اشتؽال، که به طور : فعالً، بیایید با چیزی که از این بسامد زمانی حاصل می شود شاد باشیمپس 

دلیل ما برای کارکردن به دست آوردن پول کافی برای . پیشرونده برای انحالل پول همکاری خواهد کرد

ولی اگر هیچکس کار نکند، آنوقت ما چطور زندگی خواهیم کرد؟ ما مجبور به پیدا کردن . است زندگی کردن

بدینسان نهایتاً به جامعه ای دست . سیستمی می شویم که در آن همه به قدر کفایت ؼذا، لباس و سرپناه دارند

 .خواهیم یافت که همه ما تمام نیازهای اولیه برای شاد زیستن را خواهیم داشت

برای آنهایی که می خواهند از هوششان برای تولید آفرینش های هنری یا علمی استفاده کنند، آنزمان می و

نقاش دیگر به قصد تالش برای فروش به بعضی میلیونرها . توانند کامالً به خاطر عشق این کار را انجام دهند

دانشمند دیگر نیز . دسی که دوست داره عنوان هدیه به کنقاشی نخواهد کرد، اما برای لذت تقدیم کردن آن ب

نخواهد داشت که به عنوان راهی برای پول درآوردن دست به اکتشاؾ و یا اختراع چیزها بزند، بلکه برای 

 . این دنیایی ست که به سمت آن پیش می رویم. لذت ارتقاء دادن زندگی دیگران، برای لذت خالص تحقیقات

 .نوشته رائل، منتشر شده توسط بنیاد رائلیان را ببینید" آری به همتاسازی بشر"لطفاً کتاب *

 

 

۲۰۰۱آگوست   – بشرختیار ا  

 

ها درست کنند، فقط وتآنها می توانستند ما را مثل روب. آزاد خلق کرده اند .آفریده انداختیار  دارایالوهیم ما را 

گری نداریم، این حرکتی قادر به انجام دادن کارهای خوب، ولی اگر ما فقط خوبی کنیم چون انتخاب دی

 .هوشمندانه نخواهد بود

ولی . در آنصورت، ماشینهایی خواهیم بود که فقط می توانند چیز مشخصی را به طریق مشخصی تکرار کنند 

و اگر ما ذرات هوش . این طرزی بود که الوهیم می خواستند باشد. ما ماشین نیستیم، ما ذرات ؼبار هوشمندیم

 . زندگیهایمان اختیار داریمهستیم، آنوقت در مورد 

این شگفت انگیز است و بسی برای ما بهتر است که در . انجام دادن کارهای خوب انتخاب آزادانه ماست

فقط با یک دست، . با دستم، من می توانم نوازش کنم یا بکشم. وضعیتی باشیم که همیشه انتخاب ما این باشد
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طوری دیگر می توانیم یا . باشد، یک دست می تواند خفه کندمی توانیم بکشیم، یک مشت می تواند مرگ آور 

این ابزار نیست که مهم است، بلکه نحوه  ،بنابراین. با همان دست نوازش کنیم، یاری رسانیم و یا نجات دهیم

 . است ای که از آن استفاده می کنیم و این توسط آگاهی ما تصمیم گیری شده

. آزادی یک شرط ذاتی برای آگاهی ست. بدون آزادی هوشیار باشد هرگز فراموش نکنید، هیچکس نمی تواند

آنها ما را به . این قاعده کلی هدیه ای را که الوهیم برای ما فراهم آورده اند را تحت الشعاع قرار می دهد

 مطمئناً،. صورت روبوتهای بیولوژیک خلق کرده اند، ولی به ما آگاهی دادند، و یک روز ما به آنها نه گفتیم

در آگاهی بسیار دادن همیشه یک ریسک وجود دارد، ماشینها بسیار قدرتمند خواهند شد و برما ؼلبه خواهند 

که اؼلب هم تصور کردن این تمرین جالبی برای فروتنی ست، چراکه به ما یادآوری می کند ما آنقدر . کرد

 . اوقات چنین فکر می کنیم ممتاز و فرادست نیستیم

ندان در زمینه کامپیوتر در حال حاضر این امکان را مورد توجه قرار داده اند که به خلق پیشرفته ترین دانشم

ابررایانه هایی مبادرت ورزیده اند، با هوش ممتاز ولی بدون هیچ ریسکی که بخواهند یک روز ما را نابود 

 . کنند

رحله ای برای عبور باور دارد انسان فقط مکه  هست، نامش را فراموش کرده ام، *شرکت امریکایییک 

و اگر جهان هستی با کامپیوترها اموراتش بهتر می . است، که نیاز دارد خودش را از ؼریزه حفظ بقا آزاد کند

گذرد تا انسان به عنوان گونه برتر روی زمین، آنوقت باشد چه اشکالی دارد، ما باید به آنها شجاعت بدهیم و 

 . دبدین صورت از رنج بسیار اجتناب خواهیم کر

هنوز ما امیدواریم که بشریت سطح ! البته این درست نیست، ولی فکر بسیار جالبی ست! چه تفکر زیبایی

الکترونیکی برای ساختن دنیایی از صلح، عشق و  مصنوعی آگاهی خود را باال خواهد برد و از اندامهای

شان شگفت انگیزند و از کمک برادری بهره خواهد برد که در آن کامپیوترها فکر خواهند کرد چقدر خالقین

 .کردن به آنها، در خدمتشان بودن و به آنها عشق ورزیدن، لذت خواهند برد

 هیومنیسم-ترنس*

 

 آری به اصالح نژاد

 

 . یکی از جدیدترین تحقیقات علمی ثابت کرده که هوش ژنتیکی ست

آنها را با  عالیایمان بلکه همچنین هوش به شکر علم ژنتیک، ما به زودی قادر خواهیم بود نتنها جنسیت و ظاهر بچه ه

 .گرایشات علمی و هنریشان تعیین کنیم

 . اصالح نژاد، به شکر باالرفتن درک ما نسبت به دی ان ای انسان، دارد تبدیل به یک علم محض می شود

توسعه ژنتیکی  خطراتی در با این ادعای باطل کهخیلیها دانشمندان محافظه کار دیروزند که تالش می کنند مردم را 

 . نژاد انسان وجود دارد، بترسانند

آنها به لحاظ اخالقی مخالؾ آنند و همه چیز را به یک روش، این ادعا که فضیلت خدایی ست که هنوز به او اعتقاد 

در  آنها انجمن کهنه ای را می گردانند بین اصالح نژاد و نژاد پرستی که برگرفته از اوهام نازیها. دارند، رد می کنند

 .است" نژادهای برتر"مورد 
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اگر هوش ژنتیکی باشد، این بدان معناست که ما به . یکی از متؤخرترین کشفیات ثابت می کند که هوش ژنتیکی ست

 . زودی قادر به ارتقاء آن خواهیم بود

ن فکر به آنها بیرون آمده اند و حالت عصبی دیوانه واری از ای چوبکاریفان با این نظریه از صنؾ لتمام اشکال مخا

 ! هوش فقط حاصل عوامل محیطی ست برای آنها،. دست می دهد

تمام والدین دنیا آرزو دارند بچه هایشان تا بیشترین حد ممکن باهوش باشند، و اگر اشتباهات ژنیتکی را نسل به نسل 

رگبار ژنتیکی برای آنها منتقل کرده باشند که ممکن است کجی پاها و یا گوشهای شکسته و یا حتی بدتر، بیماریهای م

هیچ والدینی نیست . به بارآورده باشند، حق طبیعی آنهاست که مایل باشند انتقال این ها به فرزندانشان را متوقؾ کنند

. که استحقاق والدین خطاب شدن را  داشته باشد که بهترین را که هوش هم شامل آن است، برای فرزندشان نخواهند

این حق ( استعمال برخی مردم بدوی موردکه فقط نام دیگری ست برای شانس، " )شانس یا خدافقط "داشتن این ادعا که 

به همان اندازه که " را دارد که تصمیم بگیرد بیماری ژنتیکی که من از آن رنج کشیده ام به فرزندانم منتقل بشود یا نه

وقتی که در دسترس  ،از تکنولوژی ،ه باشندهر حسی که داشت ،ؼیر مسلإوالنه است، مجرمانه می باشد، و هیج والدینی

 . برای قلع و قمع کردن آن مضایقه نخواهند کرد باشد،

تمام آنچه که می ماند تعداد قلیلی دایناسورهای محافظه کار ضد علم خواهند بود که به زاییدن عقب مانده های ژنتیکی 

 . جنایتی علیه بشریت آینده وضع شود ادامه خواهند داد، تا وقتی که قانونی برای ممانعت از این چنین

معارضان چنین پیشرفتی وقتی که با نازیها در چنین پروژه هایی همدست شدند، یک چیز مهم را فراموش کرده اند و 

برعکس، علم اصالح . آنهم آرزوی متؤخرتر آنها برای ارتقاء دادن یک نژاد برای برتری یافتن به تمام دیگران بود

 . ، بدون هیچ تبعیض نژادی، مذهبی یا قومیبه تمام نژاد بشر اجازه ارتقاء خواهد داد نژاد ژنتیکی مدرن

آیا این اکتشاؾ . چیز دیگر که ما امروز در حال کشؾ آن هستیم این است که رفتار خشن هم می تواند ژنتیکی باشد

به خشونت ذاتی کسانی که میل جالب نیست، از آنجایی که به زودی، همانطور که در سیاره الوهیم چنین می کنند، 

 . شوند، که این ما را یک مرحله به داشتن دنیایی بدون زندان نزدیکتر می کند ژنتیکی دارند می توانند درمان

 

 

 

۲۰۰۱اکتبر  – انسان ذاتی خوبی  

 

و . بهتر است به جای قضاوت کردن دیگران آنها را بفهمیم. هرچه بیشتر قضاوت کنیم، کمتر عشق داریم

هرچه مردم مشکالت . اعمال آنها نامعقولتر و نادرستتر است، ما باید بیشتر برای فهمیدنشان تالش کنیم هرچه

هرچه . بیشتری دارند، احساس بدتری در مورد خودشان خواهند داشت، تلختر و تهاجمی تر خواهند بود

به همین علت . د داشتواهفی که پرورش داده اند بیشتر خبه واسطه افکار منبازهم مشکالت بیشتری دارند، 

 . آنها نیاز دارند حتی بیشتر مورد عشق ورزیدن قرار بگیرند، درک و راهنمایی بشوند

اگر علت را بدانیم، . فقط نتیجه را قضاوت می کنیم و علت را نمی فهمیموقتی ما کسی را قضاوت می کنیم، 

ز شدن بر روی اینکه چرا آنها دارند این متمرک. می توانیم عشق و شفقت بیشتری نسبت به مردم داشته باشیم

و در چنین . کار را انجام می دهند خیلی مهمتر است از تمرکز روی اینکه چه کاری دارند انجام می دهند

 . رویه ای همیشه درمی یابیم که دلیلی پشت رفتار بد افراد است
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ت بداریمشان، بدون اینکه لزوماً خطایشان این به ما اجازه می دهد که آنها را بهتر بفهمیم و بنابراین بهتر دوس

ن ستدان. را، در صورتیکه نمی توانند با آن کنار بیایند، فوراً در چشمشان کنیم، مگر در جاییکه کمکشان کند

 . اینکه چطور می توان به افراد فرصت رشد کردن داد بسیار مهم است

رفتارشان این است که به آنها مدل بدهیم که به تنها راه کمک کردن به آنها برای تؽییر دادن و اصالح کردن 

هر انسانی در عمق . عنوان نمونه ای عمل کند که آنها را وادار به زیر سإال بردن رفتار خودشان کند

یی وجود ندارند بلکه مردمی هستند که دارند رنج می کشند، همانطور که "بدها"هیچ . وجودش خوب است

کلداری هستند با الگوهای رفتاری ناخوشایند، ولی در عمق درون، در بدو افراد مش. فکر می کنم گاندی گفت

 . امر همه مهربانند

به ما یک کودک قشنگ دوستداشتنی نشان داده شود، در حال بازی کردن، اگر : من عاشق این تصویرم

چه زیباست خندیدن، دویدن، آنوقت همه کس این تصاویر را با لبخندهایی به پهنای صورت، با این فکر که 

ولی چه خواهند گفت اگر متوجه بشوند که این کودک ادولؾ هیتلر . لذت و شادی این کودک، نگاه می کنند

ولی بازهم او روزی کودکی معصوم بوده است همانطور که . است؟ ناگهان ابراز احساساتشان تنزل می یابد

چه چیز از او یک . ان به شگفت می آمدما بوده ایم، که به اندازه تمام کودکان از حشرات، گلها و پرندگ

هیوالی مستبد به وجود آورد؟ به احتمال زیاد، عوامل بسیار، آموزش و پرورش او، مدلهای ؼلط، سلسله ای 

 . از خطاها، و ؼیره

قبل از اینکه حتی بدترین مجرمین را قضاوت کنید، فراموش نکنید که همه آنها روزی کودکانی نازنین و پاک 

چه بر سر آنها آمده است؟ جامعه با آنها چه کرده است که آنها را به این شکل در آورده؟ چه چیز . بوده اند

آنهارا به این صورت شرطی کرده است؟ اگر ما بیشتر اوقات به این چیزها فکر کنیم، آنوقت کمی بیشتر 

 . احساس شفقت نسبت به مجرمین و جنایتکاران خواهیم داشت

ولی آیا پرداختن . دهیمشر آنها را انجام ما نباید کارهای الزم برای حفاظت جامعه از این بدان معنی نیست که 

به ریشه های مشکل با توجه بیشتر به عالئم بیماریشان تا بتوان از خاصیتاً خطرناک بودن آنها جلوگیری کرد 

 ؟ نیست مرگ محکوم کردن آنها به حبس ابد یاازکارآمدتر 

 

(اسیینابغه گرایی س)جنیوکراسی   

 

۲۰۰۰آوریل  ۸آمستردام   – بدون مرزر حقوق بش رئیس ،رفاومصاحبه ویلیام   

 

به خاطر طرفداری از یک حکومت جهانی که بر مبنای اعتقاد به اصول جنیوکراسی ذهب رائلیان م: .ف.و

که  میزان تنها کسانیدر چنان سیستم سیاسی، . استوار است مورد انتقاد قرار گرفته است( نابؽه گرایی سیاسی)

که بر پایه ایجاد  به وجود نمی آوریدآیا شما بدین وسیله رژیمی را . ی دارندأمشخصی دارند حق ر  "آی کیو"

 دو گروه انسانهای برتر و انسانهای معمولی می باشد؟

با " سلولهای مادون"سلولهای پا  آیا. من انسانیت را با بدن انسان مقایسه می کنم. برعکس نه  کامالً : ل ائر

هر سلولی . مؽز به پا احتیاج دارد. ؟ اینطور فکر کردن احمقانه استقیاس می شوند آنهایی که در مؽز هستند

 . جایگاه خاص خودش را دارد
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یک بذله گوی فرانسوی گفتگویی را بین مؽز و . روشن کنمرا با یک داستان سرگرم کننده  مطلب بگذارید این

اگر من هیچ : "معقد در جواب گفت. عقد را به بی فایده بودن متهم کردیک روز، مؽز م. مقعد تصور کرده بود

که دوباره باز شود کرد یک هفته بعد مؽز داشت به معقد التماس می ". مصرفی ندارم، پس اعتصاب می کنم

من این داستان را بسیار سرگرم . زیرا داشت در سموم ؼرق می شد و دیگر نمی توانست درست کار کند

کل شبه وضوح نشان می دهد که هیچ برتری بین بخشهای مختلؾ بدن وجود ندارد؛ آنها به م، زیرا کننده یافت

 . متکی به یکدیگرند و بی نقصی کامل

مشکل بشریت این است که در حال حاضر، این معقد است که بر . همین در مورد بشریت صدق می کند

ید، در اقتصاد و سیاست، و نتیجه آن قحطی، خشونت شما می توانید این را در همه رشته ها ببین. سرکار است

 . ما در سرتاسر دنیا بسیار بد مدیریت می شویم. و جنگهاست

دمکراسی مرحله . و فراموش نکنید که تمام دیکتاتورها به صورت دموکراتیک بر سر قدرت نشانده شده اند

وضعیت ایده آل، . رحله نهایی نیستدر آن پیش برود، ولی مای بسیار خوب و مهمی بود برای اینکه بشریت 

عقال . سالهای سال پیش از من به درستی گفته اند، مدیریت شدن توسط عقالست همانطور که فالسفه یونان

تستهای هوش ما، امروز، برای پیدا کردن کسانیکه دارای . کسانی هستند که واکنشهایشان درست و به جاست

نمایان می بخش کوچکی از هوش را " آی کیو"زیرا . د نیستندکفایت الزم جهت حکومتداری هستند، کارآم

 . چیزی که ما تنها در سالهای اخیر شروع به کشؾ آن کرده ایم .هوش احساسی را در بر نمی گیرد. سازد

 برای رأی دادن نیاز نداشته باشیم؟ما برای رانندگی نیاز به گواهینامه داریم، پس چرا 

قابلیت سرتاسر کره مؽز را اندازه گیری کنیم، الوهیم می دانند و بنابراین می  اگرچه ما هنوز نمی دانیم چطور

 می گردیمبر توانند بسنجند که چه کسی روی سیاره شان مستعد کار کردن در جایگاه پا و یا سایر اندامهاست،

 .اما در آنجا، این مؽز است که تصمیم می گیرد نه پا. به تمثیلی که پیشتر گفته شد

هوشترند، تمام کراسی اجازه می دهد آنهایی که باجنیو. کراسی ست چنانکه توسط الوهیم خواسته شدآن جنیو

باید قبول کنید که سیستمی که ما امروزه داریم، از توانایی شاد کردن همه کس در این دنیا، . مردم را شاد کنند

 . بسیار دور است

 

 

 

 

 فصل شانزدهم

 

فریقاا  
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: شویم، ما یک مردمیممردم زمین، بیایید متحد "   

اسالم، یهودیت یا ملحد، ی ازخواه سیاه، سفید، زرد، مردم  

!"همه انگشتان یک دست واحدیم  

 رائل

 

۱۹۸۷  –از استعمار آفریقا  وارده صدمات  

 

چندهزار آفریقایی بیگناه دیگر باید در جنگهای شهری، مثل آنکه در رواندا، جانشان را از دست بدهند تا ما 

 .مل واقعی این رویدادهای هولناک استعمار ؼول آسای اروپاستعا بفهمیم

آنها . نخست که استعمارگران به این قاره بزرگ رسیدند، هر کشوری را با انداختن خطی به وجود آوردند

سرحدات کشورهای کامالٌ ساختگی را ترسیم کردند تا به بهترین نحو منابع محلی را تقسیم مستبدانه به دلخواه 

کردند به حساب نیاوردند تا جاییکه  آنها به هیچ وجه مردم آفریقایی را که آنجا زندگی می. به یؽما ببرندکنند و 

شامل یک دوجین آدمهای مختلؾ شد با آداب، سنن و زبانهای متفاوت که هیچ ربطی به هم هر کشور آفریقایی 

 . نداشتند

تمام این مردمان جورواجور باید با هم درون که مقرر داشتند اینگونه استعمارگران ! ولی کی اهمیت می دهد

، دربرگیرنده کشورهای ساختگی، به مرکزیت یک قدرت تمام عیار زندگی کنند این مرزهای قراردادی

مافوق، جایی که تصمیمات در مورد زندگی اهالی اتخاذ می شد زیرا بهره ناچیز آنها از تکنولوژی در آن 

 . که متجاوزین را دفع کنندزمان این اجازه را به آنها نداد 

آفریقاییان به طور همه . تا وقتی که قدرت استعماری سلطه خود را به زور تحمیل کرده بود، مشکلی نبود

مساوی مطیع این استبدادی بودند که آنها را بر علیه دشمن جمعی گرد هم می آورد و طوایفی با نژادهای 

احساس آنها در مورد نهایتاً . جنگند، با هم متحد می ساختمختلؾ را، که قبالٌ عادت داشتند با یکدیگر ب

   . اولین شورش جنگ طلبانه علیه استعمارگری متولد شددر بیعدالتی

آنوقت به ناچار، در جهانی که ادعا می کند بر مبنای حقوق بنا شده تا نیروی سبعانه نظامی، مبارزه با 

رفتند، ولی پشت سرشان، یک قدرت اجرایی مرکزی قدرتهای استعماری بلند شدند و . استعمار رخ داد

وقتی که . واقعیتهای قومی فرهنگهای بومی را به حساب نمی آورد، به جای گذاشتندبرمبنای مدل اروپایی که 

به شکر قوانین دمکراسی که از استعمارگران به ارث رسیده بودند، . استقالل به دست آمد مشکالت آؼاز شدند

 . یشتر خود به خود قدرت را به دست می آوردقبیله ای با جمعیت ب

که استقالل هر قبیله را، آنچنانکه پیش از  اتفاق بیفتدواقعی در این صورت می توانست  استعمارزدایی

آنها می باید کشورهای . زمانیکه استعمارگران پیوندهای الحاقی شان را تحمیل کنند بود، به آنها برگردانند

توتسیس و هوتوس باید هرکدام قلمرو خود را برای . را به وجود می آوردندکوچک مستقل هزاران نفری 

به هریک از این  این روند باید. اداره کردن می داشتند و آنوقت ما شاهد جنگهای حال حاضر نبودیم

الت متحده امریکا و یا چیزی اکشورهای کوچک افریقایی اجازه می داد تا یک اتحادیه، مانند آنهایی که در ای

برای شروع دوباره هنوز خیلی دیر . که امروزه در اروپا دارد به دست می آید، برای خود به وجود آورند
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 . نیست، با تجدید بنا کردن کشورهای امروزی و مرزهایشان، که توسط قدرتهای استعماری به وجود آمده اند

 

 

.ردحرفهای بیشتری برای گفتن دال در مورد استعمار زدایی ئیک سال بعد را  

 

خطوط نقش شده توسط مقامات رسمی کامالً ناآگاه استعمارگران، بر روی یک مرزهای افریقایی به سادگی 

افریقایی ها اگر واقعاً قصد دارند مشکالتشان را حل کنند باید قاره شان را کامالً استعمارزدایی کنند، . نقشه اند

ستعمارگران سوء استفاده گر شامل تمام و این مستلزم برهم زدن کشورهای ساختگی مقرر شده توسط ا

استعمارگران پیشین، هیچ کاری برای کمک کردن به افریقا انجام . مرکزیت هایی که دایر کرده اند، می باشد

د که از نآنها هیچ ابایی ندار. منابع طبیعی این قاره پهناور بسیار شلوغ استبا تاراج سرشان نمی دهند؛ آنها 

 . اقتصادی بهربرداری کنند –ستتار داد و ستدهای سست سیاسی درگیریهای محلی برای ا

بسیار آسان است سوء استفاده کردن از تباهیهایی که در این کشورهای به اصطالح استعمارزدایی شده شیوع 

 . پیدا می کند، در جهت استخراج منابعشان

د، برای دناره به دست می آوراگر هر گروه قومی یا مردم کنترل بر روی منابع طبیعی قلمرو خود را دوب

بود که قیمتها را دستکاری و تحت لوای قدرتهای چند ملیتی استخراج می ؼارتگران اروپائی بسیار مشکلتر 

 . کنند

مکشی به کارخانه های اسلحه سازی اروپایی اجازه می دهد سودهای آبداری بکنند فراموش نکنید که هر کش

مداخله نظامی اخیر . و در انظار عموم ابراز دلسوزی می کنند حتی وقتی که به طور رسمی آنرا محکوم

نشان می دهد که تا چه حدی استقالل داده شده به کشورهای به اصطالح استعمارزدایی شده، به سادگی َنَسبی 

روابط ویژه ای با یک کشور برقرار کند، به محض اینکه یکی از سران کشورهای افریقایی می خواهد . ست

صؾ برای بازگرداندن بی ثباتی به افریقا پیآمد آن، نظامیان ن پیشین آنها با آن موافقت نمی کنند، استعمارگرا

 آن، وآنها حتی گاهی دولت را عزل می کنند، حتی اگر به صورت دمکراتیک انتخاب شده باشد. می کشند

خالفتهایی اظهار شود، آنها و اگر م. ی که با قدرتهای استعمارگر پیشین سنخیت دارد را جایگزین می کننددولت

در واقع دانستن این موضوع . یس خوابیده بی تفاوت نمی مانندئهجیمی که در بانکهای سو" وجوه"نسبت به 

رای با وجود اینکه کنترل خروج ارض ب. جالب است که هر رهبر افریقایی یک حساب بانکی در سوئیس دارد

منبع عایدات برای . های افریقایی تنظیم شده استجلوگیری از صادر شدن سرمایه های نحیؾ این کشور

 برقرار داشتن این حسابها در سوئیس چیست؟

این مرزهای کشورهایی را که هرگز انتخاب نکرده اید نابود کنید، و کشورهای جدید ! افریقایی ها بیدار شوید

از استعمار وجود داشتند، بنا  خودتان را بر مبنای مرزهای طبیعی و قبیله های اجدادیتان یا اجتماعاتی که قبل

منابع طبیعی افریقا . و سپس یک اتحادیه شامل این کشورهای گوناگون که شما می سازید تؤسیس کنید. کنید

بدینسان هر قوم و یا ملیتی می . جمعیت های محلی را به منفعت برساند تا گرسنگان چندملیتی منافعمی تواند 

تمام ساکنین قاره پهناور افریقایی می توانند یک زبان دوم . کشؾ کندتواند ریشه ها، سنن و زبان خود را 

ترجیحاً بهتر است که این زبان از . فدرال اتخاذ کنند که بتوانند با آن با یکدیگر ارتباط برقرار کنند

مستعمرات پیشین فرانسوی باید انگلیسی را به عنوان زبان دوم خود . استعمارگران پیشینشان نیامده باشد

 . رگزینند زیرا به صورت فزاینده ای دارد زبان بین المللی دنیا می شودب
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در واقع آنها هرگز کامالً )مذاهب سنتی افریقایی باید به طور رسمی در مدارس و به مردم آموزش داده شوند 

سازی  این به تدریج روندی ضد مسیحی. زیرا آنها بخشی از میراث فرهنگی افریقا هستند ( ناپدید نگشته اند

کسی نباید فراموش کند که مسیحیت به عنوان ابزاری برای برده کردن مردم مؽلوب استفاده . فراهم می آورد

 . می شد و تقال کردن برای اینکه کاری کنند آنها هویت خود رافراموش کنند

اهانت کردند فرهنگ اجدادی آنها شامل گوناگونی وسیعی از مذاهب بومی بوده است، که استعمارگران به آنها 

آنها زیبا بودند و به اندازه مسیحیت یا اسالم قابل قبول، از آنجاییکه آنها مستقیماً با . و آنها را بدوی خواندند

 . الوهیم مرتبط بودند

دیگر شان و "تشریک مساعی کنندگان"، "تشریک مساعی"درنهایت، افریقاییان باید دریابند که زیر ماسک 

در ( ن در خدمت کشورهای افریقایی گمارده اندشورهای استعمارگر پیشین مهرباه کک)اینچنینی " ناصحان"

واقع ساختارهایی هستند که برای برقرار نگهداشتن سلطه طراحی شده اند، طوری که استقالل فقط در حد 

 . ولی در واقع هرگز به صورت واقعیتهای تثبیت شده عملی درنمی آید حرؾ باقی بماند،

واقع رسیده و کمی هم دیر شده که افریقاییان به استقالل حقیقی دست یابند و مسخره بازی را بله، زمان آن به 

 . بدان نیاز دارند بلکه آزادی پیشرفت است" کشورهای در حال توسعه"این صدقه نیست که . به پایان برسانند

 

 

.بزرگترین دشمن شما است عقده حقارت  

۲۰۰۱ر دسامب ۱۳، کنگو  – سخنرانی در برازاویل  

 

بزرگترین دشمن شما . من می دانم که هنوز خیلی از افریقایی ها در برابر اروپائیان عقده حقارت دارند

 . د، نه استعمارگران پیشین، نه نفس استعمار، هرچند که سیاسی، فرهنگی و مذهبی بوده استیخودتان هست

من به شما می گویم، و شما با . جنگید و هروقت که فکر می کنید مادون سفیدها هستید دارید با خودتان می

این . صدای بلند فریاد بزنید، شما ابداً مادون سفیدها نیستید؛ در واقع اضافه می کنم که شما اندکی برترید

 !کلمات را به خوبی جذب کنید

ژه آنها معصومیتشان را به خاطر فرهنگشان و به وی. باخته اندچرا؟ زیرا شما هنوز خلوصی دارید که آنها 

شما . متحمل شده ایدجرائمی نظیر برده داری، استعمارگری و هرآنچه شما . جرائمشان از دست داده اند

آنها مجرم، و احساس گناه باعث شده آنها خلوصشان را ببازند، طراوتشان را، زیرا آنها . قربانیان بودید

می شوند و نهایتاً جامعه شان از هم ترشیده می شوند، آنها بیشتر و بیشتر نامطبوع می شوند، از عشق محروم 

 . می پاشد و با ناپدید شدن پایان می یابد

 . شوق خود را دارد، طراوتش را و افریقا نباید این را فراموش کند وافریقا هنوز شور

سفیدها همه چیز را اختراع کرده اند، سفیدها همه چیز : "من به یاد می آورم بسیاری اوقات این را شنیده ام که

 !چنین حرفی نزنیدهرگز ". ا کشؾ کرده اند، و ما افریقایی های بیچاره به هیچ چیز نرسیده ایمر



120 

 

ولی اینها استثناء بوده . شان بوده استبله، مطمئناً آنها اکتشافات ریز و درشتی داشته اند، زیرا نوابؽی در بین

هنوز چیزهای بسیاری . ا نداشته انداند و اکثر ؼیرافریقایی ها قابلیت کشؾ باروت، الکتریسیته و ژنتیک ر

به همان اندازه که افراد باهوش، . ند، پس هیچ عقده ای برای خودتان نسازیدربرای کشؾ کردن وجود دا

 . احمق و کوته فکر در میان آنها هست که در بین مردم افریقایی

علیه افریقا مبادرت نورزیده و آنهایی از شما که مستعدند هرگز به جرائمی بر علیه فرهنگتان، مردمتان و بر

کسانی که به شما هجوم آوردند فقط استعمارگران احمق بوده اند که فقط اختراعات دیگران، مانند . اند، هرگز

و هنوز هم امروز، شما همان مدل افراد را با همان اؼراض . ، را مورد استفاده قرار داده اندباروت و هواپیما

در جهت خواستشان برای ؼلبه بر افریقا، هم به لحاظ سیاسی و هم فرهنگی، نهانی دارید که دارند از شما، 

 . سوء استفاده می کنند

 . جوانان آینده شما هستند. بزرگترین رسالت شما اآلن تعلیم و تربیت جوانانتان است

شما وقتی که به  ،هیچ توجهی به چیزی که قدرتهای ؼربی در مورد تعلیم وتربیت به شما می گویند نکنید

تمام کاری که می خواهند انجام دهند این است که تقدم خود . توصیه می کنند بروید به سمت آموزش صنعتی

این فقط استعمار . نگه دارند" کشورهای در حال توسعه"شما را به عنوان بخشی از را بر شما حفظ کنند و 

 !جدید است

اگر . مدرسه ببینم؛ این باید اولویت شما باشد برعکس، من دلم می خواهد هر بچه ای را با یک کامپیوتر در

عات و دانش کل دنیا دسترسی پیدا خواهند الهمگان در اسرع وقت با اینترنت مرتبط شوند، مستقیماً به اط

و تا سطح مردم تمام قاره های دیگر خودشان را باال بکشند به این ترتیب، قادر خواهند بود به سرعت . کرد

 . پیشرفت کنند

. درون اذهانتان تحمیل می کنید ود شما هستید که دارید این سم رااین خ! را از تمام عقده ها برهانید خودتان

سطوح، ولی شما  تماممن اصرار می کنم، در . یدششما قابلیت آن را دارید که در هر سطحی از آنها بهتر با

 !نیاز دارید خودتان این را باور کنید

ور برسید نیاز دارید که ریشه ها و فرهنگتان را دوباره کشؾ کنید، در حالیکه و برای اینکه خودتان به این با

تان دهمزمان یک جور سربلندی را نسبت به علم آینده در ذهنتان دارید، که به شما اجازه خواهد داد نه تنها خو

 .  را همتراز استعمارگران کنید بلکه از آنها پیشی بگیرید

 

ییآفریقا هوش  

:اضافه کردل روز بعد، رائ  

یا زمان تعدادی اختراع در جهان، در جای درست  تنها ،داشتم فکر می کردم چطور همه آنچه می خواهد

است که ضربه کوچکی به تعادل وارد کند تا مردمی از سایرین سریعتر پیشرفت  درست، یا مکان و زمان بد

 . بستگی دارد بسیار کمیاین به چیزهای . کنند

تمام کاری . ی که وجود دارند هرگز واقعاً اختراع نشده اند بلکه در جایی همواره بوده انددر واقع تمام چیزهای

و این مسلتزم دانستن این است که چطور  که ما می توانیم انجام دهیم این است که دوباره آنها را جعل کنیم

ژنتیکی، اتم، چرخ، روشنایی چه ما داریم در مورد کد . نگاه کنیم و قادر باشیم عیناً آنرا به ظهور برسانیم
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این بسادگی کسانی را . دادن یا برق حرؾ می زنیم، همه اینها پیش از اینکه ما اختراعشان کنیم وجود داشتند

 . که خواسته اند آنرا دوباره سازی کنند بودندکه به قدر کافی  بینا است می خو

وجود دارند، انیشتین ها همچنین، ولی آنها مخترعین افریقایی هم هستند، موتسارتها در میان افریقایی ها 

انیشتن و موتسارت اگر توسط گرگها ربوده شده . امکانات به ظهور رساندن آن را نداشته و هنوز هم ندارند

آنها هرگز موفق نمی شدند سمفونی هایشان را بسازند یا به پیشرفت علم . بودند فقط با گرگها زوزه می کشیدند

اگر شما کودکان نابؽه را در . ت که شما نیاز دارید بفهمید و حقیقت بسیار مهمی ستاین چیزی س. کمک کنند

ند که ما در گذشته در جاهای مختلؾ دنیا کشؾ کرده ومیان گرگها قرار دهید، آنها تبدیل به گرگینه هایی می ش

شما تمام وقتتان را تا سن  زیرا اگرآنها چهاردست و پا راه می رفتند و توانایی سرپا ایستادن را نداشتند، . ایم

آنها همچنین . مشخصی روی دستان و زانوهایتان سپری کنید، آنوقت هرگز قادر نخواهید بود سرپا راه بروید

اگر شما . نمی توانستند صحبت کنند؛ در واقع می توانید بگویید که آنها دیگر هرگز نمی توانستند انسان بشوند

غ مادرزادی اش با گرگها پرورش می دادید، او هرگز قادر به نواختن موتسارت را، بدون در نظر گرفتن نبو

پیانو نمی شد، زیرا برای ساختن یک ملودی، شخص پیش از آنکه قادر باشد نبوغ خود را به ظهور برساند 

 . نیاز دارد دانشی را آموخته باشد

ش، به منظور حصول شگفت به همین خاطر تعلیم و تربیت بسیار مهم است و دسترسی به اطالعات، به دان

 . آوری را فراهم می آورد، چنانکه نابؽه مستعد آن است

نگذارید این ؼرض . لطفاً هرگز فراموش نکنید که همانقدر در حال توسعه هستید که همه مردم روی زمین

 . ورزی ها مانعتان شود؛ نگذارید با یک عقده حقارت عقب بمانید

دانش را کنکاش کنید، کودکانتان را پیش بفرستید، آنها را تشویق کنید، نه   بروید و علوم را کاوش کنید، بروید

فقط برای اینکه با سفید همتراز شوند، بلکه برای اینکه از او پیشی بگیرند زیرا استحقاق آنرا دارند، زیرا این 

 . وظیفه آنهاست که چنین کنند

 . پائیان برای تحصیل به افریقا بیایندو یک روز شاید، شاید فرهنگ شما انقدر پیشرفت کند که ارو

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل هفدهم
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 آمریکااشتباهات 

 

 "باه است، فقط عشق درست استدرست بودن همیه اشت"

 رائل

 ۲۰۰۲ام آوریل ۷مونترئال 

 

چقدر که روز رستاخیز است که توسط برخی دانشمندان اختراع شده که شمارش معکوس می کند  یک ساعتِ 

نه خیلی پیشتر ما در نهمین دقیقه پیش از پایان . قی مانده پیش از آنکه خودویرانگری کندزمان برای بشریت با

 . ما داریم به سمت بیگاه می رویم. دقیقه ۷بودیم و امروز در فقط 

 . ه استعشق، در جهان باقی نماند: به اندازه کافی از زیباترین تجلی آگاهیدلیل آن بسیار ساده است، 

خودشان را داشته " دالیل خوب"وبرای تمام این مرگها، قاتلین همیشه ! ارهای بی شمارترسهای بسیار، کشت

اگر شخصی زنش را به خاطر اینکه با . آنها داشتند از کشورشان، خانواده شان، شرفشان دفاع می کردند: اند

 . ت استفقط عشق درس. ولی دلیل همیشه ؼلط است. یست"خوب"کس دیگری خوابیده کشته است، این دلیل 

ها به دور کمربندشان بسته شده باشند و چه از یک هواپیما فروریخته شده باشند، هر دوی اینها چه بمب

 . تروریسم مشابهی را اعمال می کنند

بزرگترین عمل تروریستی که در روی زمین تدارک دیده شد، توسط کشوری انجام شد که بیشترین مدعی 

در یک افکندن، و به دستور فقط یک شخص، این کشور . ریکاایاالت متحده ام: دفاع از آزادی ست

بیچاره که به سادگی داشتند در هیروشیما و ناکازاکی زندگیشان را  ممرد ۰۰۰،۳۰۰نفر را کشت،  ۰۰۰،۳۰۰

نفریست که در جریان حمله به برجهای دوقلوی  ۷۰۰ ،۲برابر بیشتر از آن ۱۰۰این سرجمع . می کردند

نه به این خاطر که آنها به هیچ پایگاه نظامی ! مرگ در آن واحد ۰۰۰،۳۰۰. دمرکز تجارت جهانی مردن

در جهت به نزدیک بوده اند، بلکه با به انجام رساندن یک حرکت ؼول آسا، دولت امریکا فکر کرد می تواند 

د رعب ایجازانو در آوردن ژاپنی ها و وادار کردن آنها به قبول امضا کردن اسناد شکست برای خاتمه جنگ، 

 . کند و وحشت

آیا می توانیم این را یک حرکت انسانی بنامیم که کسی از خشوت برای مرعوب کردن دیگران در جهت 

آیا چنین د؟ ای خود کنتا آنها را وادار به اطاعت از خواسته هبه عنوان یک ابزار استفاده کند  فرمانبرداری

 زیبایی چون صلح است؟ ابزاری آخر کار را توجیه می کند وقتی که فرجام دلیل

و مرگ حتی . دالیل، هرچقدر هم که ما توجیهشان کنیم، همیشه ؼلط هستند زیرا که مرگ می آفرینند! خیر

 . یک انسان هولناک است، هرچیزی که از آن شخص دفاع کند برحق است

کار است و آیا مردم در مورد شهروندان بیگناه حرؾ می زنند، آیا داللت ضمنی بر این دارد که ارتش گناه

چیزی کشتن آنها را توجیه می کند؟ هیچ توجیه بیشتری نمی تواند برای کشتن شهروندان بیگناه وجود داشته 

 . باشد بیشتر از آنچه برای کشتن سربازان گناهکار ارتش است و برعکس
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. م استداشتن از خصوصیات تمام عیار تروریسا گردن کلفتی کسی را به اطاعت وااستفاده از ترس و ب

هرگز خشونت هیچ . صاحبان قدرت در این توهم اند که می توانند با خشونت مشکل تروریسم را حل کنند

 . ایرلند شمالی، درمیان بسیاران دیگر، یک مثال عالی ست. تروریسمی را برطرؾ نکرده است

قدر هم که دالیل هر چ: "اگر تنها جرج بوش به جای اینهمه ؼرور کمی عشق داشت، آنوقت ممکن بود بگوید

ولی نه، " یا توجیهات خوبی وجود داشته باشند، من نمی خواهم هیچ جانی را بگیرم و یا هیچکسی رنج بکشد

او می خواهد درسی از عدالت به همه دنیا بدهد، و برای اینکار، او کشور خودش را تبدیل به یکی از 

 . بزرگترین شبکه های تروریستی جهان می کند

 ...گر یک رویه فکری کامالً متفاوت استعشق از سوی دی

 . اگر کسی بر گونه راست شما سیلی زد گونه چپ را به او نشان بدهید: مرتباً می گفتعیسی 

بدینسان او نشانی آگاهیشان . هوادارانش خواست در روزه سکوت بنشینند ازگاندی همیشه روزه می گرفت و 

 . را به آنها می داد نه دلیلشان را

ارتش اسرائیل که اخیراً از تیراندازی به فلسطینیان امتناع ورزیده بودند یک نمونه جالب توجه کارکنان 

سال زندان را به جان خریدند و با اینحال حاال تعدادشان در اسرائیل  ۲۰خطر  نآنا. استفاده از آگاهی هستند

 !ینکه بکشندکنند تا ا صرؾ نظر، که ترجیح می دهند از آزادیشان است نفر رسیده ۶۰۰به 

مرام آنها به وضوح نشان می دهد که این عامل یهودی بودن نیست که یک فرد را مجرم می کند، بلکه فراتر 

 . از اینها فقدان آگاهی ست، خواه آنها یهودی، مسلمان، امریکایی یا از هر عقیده و ملیت دیگری باشند

یک گاندی فلسطینی وجود داشت که بر آن اگر : شخص می تواند گونه های دیگر اعتراض را هم تصور کند

می شد تا از این میلیون فلسطینی بخواهد بنشینند و اعتصاب ؼذایی را در یک مکان عمومی وسیع شروع 

کنند، آماده روزه گرفتن تا مرگ، آنوقت من می توانستم به شما اطمینان دهم که تمام دنیا، از جمله اسرائیل، 

 . راهی برای صلح پیدا می کردبه سرعت واکنش نشان می داد و 

و در عین حال این تنها . به خاطر اینکه هیچ عشقی در انسانها نیست فرصتهای نجات دارند ناپدید می شوند

عشق یعنی کسی بخواهد در صورت لزوم جانش را بدهد ولی این به معنی قربانی کردن هیچ امید ماست زیرا 

 . عدم خشونت فرد دیگری نیست مگر خود شخص، برای عشق به

و عشق درست از همینجا آؼاز می شود، از تمام روزهای زندگیتان، حل کردن کوچکترین کشمکش با یاران 

شما باید . و همسایه هایتان؛ عشق را تمرین کنید زیرا طریقی ست که شما سیاره را با آن تؽییر خواهید داد

 . مدلهایی برای بشریت باشید

من نمی خواهم تو را اذیت کنم، ولی اگر تو حقوقم را از من : "و بگویید از آنچه عیسی گفت تبعیت کنید

 ".مضایقه کنی خودم را آزار خواهم داد

نشانی آگاهیشان را به آنها می دهید، و وقتی که ما با آگاهی بدینسان به جای هجوم بردن به آنها، شما دارید 

 . یمآنها باب سخن را باز می کنیم داریم در عشق تبادل می کن
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عدم خشونت همیشه بر خشونت تقدم دارد، ولی اگر کسی به شما حمله فیزیکی کرد، شما این حق را دارید که 

از خود دفاع کنید، درعین حال که به گرفتن قدرت فرد مهاجم برای تسلیم کردن خودش مبادرت می ورزید، 

 !را بکنید که او را نکشیداز دستان خود مقدم بر سالح استفاده کنید، و به خصوص نهایت سعیتان 

 . عشق واپسین و تنها راه نجات سیاره است
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مفصل هجده  

 

ارتش دستکاری های  

 

۱۹۹۹می  ۱۱ –جهت چاپ در روزنامه   

 

در افکار بمباران های غیر قانونیشان و تبلیغاتشان برای توجیه کردن  ابا پروپاگاندرائل شیوه ای که ارتش 

 .و بر اهمیت عدم خشونت تأکید می کند تصرف می کند را محکوم می کند دخل وجمعی 

 

مرتکب شده را محکوم می کند و به ما یادآوری می ناتو رهبر مذهب رائلیان بمبارانهای ؼیر قانونی را که 

 :اظهار داشتاو . کند تنها عدم خشونت می تواند بشریت را به سمت وحدت و دنیایی صلح آمیز پیش ببرد

افکار جمعی را دستکاری می کند، جزء به جزء افتضاح ناتو  نیروهای نظامی گونه که خدمات تبلیؽاتیاین

صراحتًا دراین قسم زمینه هاست که یکی از مهمترین ارزشهایی که توسط مذهب رائلیان به . آمیز است

این ارزش ". مهمتر استزندگی حتی یک فرد بیگناه از آینده کل بشریت : "ارمؽان آورده شده باید اعمال شود

هزاران زن و کودک را بمباران می کند درحالیکه ارتشیان خیره ناتو مخصوصا مطابق است با شیوه ای که 

 ". خطاب کردن، می بندند" خسارات جانبی"چشمان ما را به روی هولناکی این عمل با شاعرانه آن را سر 

ه شدن تیوگوسالو را محکوم کرد، که باعث کشبمباران مرکز تلویزیونی  ،انجمن بین المللی مطبوعات

با شرکت ناتو در عین حال به طور شگفت آوری با ادامه دادن به پشتیبانی از روزنامه نگاران بسیار شد، و 

روزنامه نگاران دست . شریک جرم آنها در جنایت علیه بشریت می شودناتو کردن در کنفرانس مطبوعاتی 

ن، به برگزار کنندگان کنفرانس آنهم یک روز بعد از بمباران، پشتشان را بکنند، کم می توانستند به حالت نمادی

 . به عنوان اعتراض علیه قتل و ترور همکارانشان

پناهنده صرب، قربانیان پاکسازی نژادی در کروساوا و  ۷۵۰ ،۰۰۰هرگز در مورد ناتو تبلیؽات مفتضح 

هیتلر به . ا آدلؾ هیتلر مقایسه می کنند، که خنده دار استرا ب چسویآنها اسلوبون میال. بوسنی حرفی نمی زنند

سال اخیر از دست  ۱۰حال آنکه یوگوسالوی سه چهارم خاکش را ظرؾ  ،کشورهای همسایه اش تجاوز کرد

آنها درباره کشتار جمعی حرؾ می زنند که توهینی ست به قربانیان آنهایی که به قتل عام های واقعی . داد

ووییهای آلبانی تبار را از زیوگوسالوها دارند کو. قبیل یهودیها، امریکاییها، یا تبتیها مبادرت ورزیدند از

ؼرض هیتلر این نبود که یهودیان را وادار به رفتن بکند؛ در واقع مانع رفتن آنها . مرزهایشان بیرون می کنند

این قتل عام .  قلع و قمع کندحتی رفت برای برگرداندن آنها از کشورهای دیگر تا بتواند آنها را کامالً شد و 

 !است

مسإول این رخدادهای وحشتناک در کوزوو آن جدایی طلبانی بودند که شروع کردند به استفاده از ترور بر 

مذهب رائلی از حق داشتن استقالل برای . علیه مقامات صرب و آنها را وادار به نشان دادن واکنش کردند
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گاندی مدل ایده آل است، . ی می کند، اما ابداً نه با استفاده از خشونتهمه مردم و ممالک روی زمین پشتیبان

 . روشی که مدیریت کرد تا بدون خشونت به بیرون راندن انگلیسیها از خاک هند دست یافت

جرمانه خشونت شدند، اعمال خشونت آمیز م به صورت ؼیر قانونی وارد دور تسلسلناتو کشورهای عضو 

فرماندهی می کنند با ناتو که زیر چتر " کشورهای متمدن"ند، ولی این به اصطالح ؼیرقابل قبول چمیلوسوی

حمله ؼیرقانونی به کشوری با حاکمیت مستقل، دارند صدها شهروند را به قتل می رسانند، حتی کمتر 

 .انجام شده است" نیکی"پذیرفتنی ست، به ویژه که به نام 

یک قهرمان ملی ساخته ایم،  از اوحاال، ما . ت اقلیتی از مردم بودتنها مورد حمای ناتومیالسویج پیش از حمله 

 .که می تواند برای مدت طوالنی برسر قدرت بماند، قدرتی که در آستانه از  دست دادنش بود

ولی چیزی که جدیتر است روشی ست که خدمات تبلیؽاتی ارتش امریکا دارد با آن افکار جمعی ؼرب را 

این دلیل تشریفاتی . پول بیشتری صرؾ کنترل افکار می شود تا خود جنگ افزارها تقریباً . دستکاری می کند

بود که در مورد بماباران تلویزیون صرب اظهار شد، برای متوقؾ کردن تبلیؽاتی که توسط دولت خودشان 

 را مشوشناتو ی چه کسی؟ به چه طریقی تبلیؽات صرب با مردم خودش بمبارانهای اولی بر. ارائه می شد

شد این است که رسانه های کشورهای ناتو از سوی دیگر باعث آزار چیزی که . می کند؟ اینطور نیست

خودشان به تصاویر رنج کشیدن و ویرانی مردم صربستان، که توسط تلویزیون صرب پخش می ناتو عضو 

بین الملل برای  مطبوعاتدلیل واقعی اینکه تلویزیون صرب بمباران شد، جلوگیری از . شد، دسترسی داشتند

 . به این می گویند سانسور. بود آنها" خسارات جانبی"دسترسی داشتن به تصاویر 

ما می توانیم تصاویر از راه دور . می دهد نشربمباران اجازه " جراحی شده"فقط به تصاویر پاکیزه ناتو 

مردمی را زه کافی نزدیک تا بمبهایی را ببینیم که پلها و ساختمانها را خراب میکنند، ولی هرگز نه به اندا

 . می دهندببینیم که تکه تکه شده اند یا کسانی که گزارشی از آنچه روی تخت بیمارستان شاهد بوده اند 

از زمان عکس آن زن جوان ویتنامی که در ناپالم می سوخت در حالیکه از دهکده اش که توسط امریکاییها 

سفت و سختی بر روی تصاویر جنگیشان توسط یک سازمان  بمباران شده بود می گریخت، امریکاییها کنترل

کنترل اذهان )ها داده می شود به نام پی اُ سی رسمی برای نظارت و کنترل تمام اطالعاتی که به رسانه 

 . حفظ کرده است( عمومی

بان اسیر آن سه خل". موقتاً نقص فنی پیدا کرد"هرگز به رگبار بسته نشد، فقط  ۱۱۷بنابراین از نظر آنها، اؾ

و حاال آنها زندانیان جنگی نیستند که آزاد شدند، بلکه ". به طور ؼیرقانونی دستگیر شدند"نشدند بلکه  

 .داده شده اند که رهایی" گروگانهایی"

تؤثیرات طوالنی مدت در باالبردن  ناتو حمالت نظامی ولی چیزی که جدیتر است طریقی ست که خشونت

هرچند که ستارگان سینمایی بسیاری را شما در تبلیؽات تلویزیونی می بینید که . درخشونت در میان جوانان دا

توضیح می دهند چطور خشونت چیزی را حل نمی کند؛ این هیچ تؤثیری ندارد مادامیکه قدرتها برای حل 

 دهند ولیکه ما به آنها می گوییم گوش می جوانان به چیزی . مسائل بین المللی به خشونت متوسل می شوند

 . داردچیزی که می بینند تؤثیر به شدت بیشتری بر روی آنها 

، بازپروری در جهت را می طلبددر یوگسالوی یک بازپروری طوالنی برای نسلهای جوان ناتو بمبارانهای 

گونه چپت را نشان بده "این کار نیازمند رساندن این پیام به آنهاست که . ترویج مدلهایی مثل گاندی و عیسی

 . هرز جرم و ناامنی هردو قد می کشند های، وگرنه علف"بر گونه راستت سیلی زده است وقتی کسی
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 مفصل نوزده

ی که حقوق بشر را رعایت نمی کنندتحریم کشورهای  

 

 حق متفاوت بودن را محترم بشمارید

 رائل

.تحریم مصر –نسبت به همجنسگرایی  گیری ضعمو  

 

توسط یک دادگاه عالی در کایرو، به یک تا پنج سال  گروهی از مردان به خاطر فرض همجنسگرا بودن،

از بیست و سه نفر مردها به عنوان زندانی باطنی  بیست و دو تن. زندان بدون حق استیناؾ محکوم شدند

 . محکوم شدند

که آیا آنها با مردان دیگر روابط  همحکومیت در وهله اول مبتنی بر طرح شواهدی برای روشن کردن این بود

متهمین برای مشخص شدن اینکه آیا آنها سکس معقدی انجام داده اند وادار به تحمل . شته اند یا نهجنسی دا

بقیه مالکها منحصراً بر حسب اعترافات بوده . ، تحقیرآمیز و ؼیرانسانی شدندبیرحمانهآزمایشهای پزشکی 

  .است

ض و خشونتند آنهم فقط به خاطر این قضیه روشن می کند که تا چه حد همجنسگرایان در مصر قربانیان تبعی

 . آنچه که هستند

باردیگر با حرکت تحویل گرفتن تشریفاتی رئیس جمهور مصر، حسنی مبارک، در فرانسه، دولت فرانسه 

همچنان ثابت کرد که آنها به حقوق بشر احترام نمی گذارند، حتی علیرؼم اینکه مدتها پیش بنیان آن در فرانسه 

رئیس جهمور فرانسه، ژاک شیراک، همدستی و مشارکت خود را با دولت مصر در  بدینسان. نهاده شده است

 . جرمشان نشان می دهد

این . آزادی بیان و حقوق بشر احترام نمی گذارند باید تحریم شوندبه مصر و تمامی کشورهای دیگری که 

 . اده شودتحریم باید به تمام محصوالت و فراورده هایی که از این کشورها می آید تعمیم د

 

 تبعیض و فرانسه

۲۰۰۰اکتبر   –تحریم فراورده های فرانسوی   

 

هرزمانی که من این فرصت را پیدا می کنم تا در رسانه های امریکایی صحبت کنم، همیشه با استفاده از این 

ها فرصت منع نوشیدن شراب فرانسوی و یا خریدن محصوالت آنها را تازمانی که فرانسه از احترام به اقلیت

همه کشورهای جهان باید محصوالت فرانسوی را تحریم کنند، تا زمانی که . امتناع می ورزد، توصیه می کنم

 . فرانسه باید تاوان تعصبش را بپردازد. اقلیتهای مذهبی در این کشورها مورد احترام نیستند
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ل کنفرانسی که بناست می خواهم که در خال( ی اروپاسازمان امنیت و تشریک مساع) ُاسکهمن همچنین از 

منحل : ورسو برگزار شود در مورد فرانسه برای اینکه چهار میزان زیر اتخاذ شده باشند پا در میانی کنددر 

ت رئیسه داخلی، ئابطال کمپین علیه فرقه ها توسط هیمجمع ملی،  توسطفرقه ها  کردن خبرچینی در مورد

ای مذهبی مبادرت می ورزند و نهایتند به وجود آوردن متمرد شمردن اقلیتهابطال تمام پروژه هایی که به 

 . کمیته ای برای ملحق کردن اقلیتهای مذهبی به جامعه فرانسه

رم شمرده می شود، و این شامل تمام تفاوتها می شود، نه حاصل کنیم که حق متفاوت بودن محتما باید اطمینان 

 . فقط آنهایی که ایشان پذیرفتنی تشخیص می دهند

، این یعنی به عبارتیدر فرانسه، ما اجازه داریم متفاوت باشیم، ولی با محدودیت های سفت و سخت، امروز 

، تا وقتی که خیلی اصرار هستیم یا دست کم نزدیک به آن –ما می توانیم نشان دهیم که یهودی، عرب، سیاه 

د اسالم را ممنوع کند، زیرا آنها اآلن پنج میلیون مسلمان در فرانسه هستند پس هیچکس نمی توان. نداشته باشیم

اآلن چند میلیونی . اگر کسی واکنشی نشان دهد ،شروع می کنند به سرو صدا کردن و خرابی به بار آوردن

ولی وقتی به اقلیتهای مذهبی می رسد، اشکالی ندارد، فقط . این رقم احتیاط می طلبدیهودی در فرانسه هست، 

 !چقدر ما شجاع هستیموای که ! م رویشانتعداد کمی از آنها هست بیایید بپری

پس ما اجازه داریم مسلمان، یهودی یا سیاه باشیم، ولی عضو یک اقلیت مذهبی بودن کامالً ممنوع است؛ آنها 

 !خیلی متفاوتند

و درعین حال آیا حق متفاوت بودن شامل حق کامالً با دیگران متفاوت بودن نیست؟ آیا این شامل حق خود 

ین چیزی که ما به عنوان رائلیها هستیم، ما متفاوتیم و از اینگونه بودن بسیار خوشحالیم، نه فقط بودن نیست؟ ا

 . جمعی متفاوت بله همچنین فردی و به طور مجزا

 !چنین است سیاره ای که ما بر روی آن زندگی می کنیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل بیستم

 

سازمان مللانحالل   
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بی سابقه ضد جنگ را، حتی  اعتراضاتامریکایی به عراق، همه دنیا  –بعد از حمله نامردانه ارتش انگلیسی 

 . در ایاالت متحده و انگلیس، دیدند

کشورها بیشتر از  نرهبران ای. نکرد متوقؾدو مهاجم را ادامه حمالت خونبار این این تظاهراتها متؤسفانه، 

ه کشتار شهروندان بیگناه ادامه دادند، با این نمی توانستند نسبت به تظاهراتها در خیابان بی توجهی کنند و ب

وجود شجاعت برخی کشورها از قبیل فراسه و آلمان، روسیه و چین که در مأل عام با این حمالت سرسام 

 . مخالفت می کنند ،آوری که بدون موافقت سازمان ملل انجام می پذیرفت

متحد شوند و کمپینهایی را به راه  انقالب جهانی صلحزمان آن رسیده که همه صلح طلبان جهان برای یک 

 :بیاندازند که دولتها را وادار به گردن نهادن در مقابل خواست مردم کنند

ابتدا، همه آنها باید به اعتراضات علیه جنگ ادامه دهند و صلح طلبان انگلیسی و امریکایی باید از  -

این . کند، امتناع ورزند پرداخت آن قسمت از سهم مالیاتشان که به ادامه حمالت نظامی کمک می

 . نافرمانی مدنی خوانده می شود

به نمایندگانی رأی خواهند داد سپس صلح طلبان باید بسیار شفاؾ اخطار دهند که در انتخابات بعدی، آنها  -

نه . که طرفدار جنگ هستند، باشند و شکست آنها را تضمین کنند ،ر علیه نمایندگان احزاب کنونیبکه 

به این طریق، . سال آینده برگزار می شوند ۲۹بات بعدی، بلکه برای تمام آنهایی که در تنها برای انتخا

سیاستمداران دالل جنگ پیام شفافی دریافت خواهند کرد مبنی بر اینکه عمر کار حرفه ای آنها سرآمده 

 !است

با ماندن در خدمت ه سازمان مللی کبرای انحالل سازمان ملل البی کنیم، ثالثاً و اهم مطلب اینکه ما باید  -

 . به حرفه اش خیانت کرده استکامالً ایاالت متحده امریکا، 

بخواهیم تا اینکه بتواند  از سازمان ملل را ما باید از سیاستمداران تمام کشورها، عقب نشینی بی بازگشت آنها

باشد که در آن ی آینده دولت فدرال جهانبا یک سازمان بین المللی تازه جایگزین شود که حقیقتاً تداعی کننده 

 . نمایندگی داشته باشد یکسانیهر کشوری با وزن 

که از " شهروندان سرباز"شکل گرفته از " نگاهبانان صلح جهانی"این دولتی خواهد بود با پشتیبانی ارتشی از 

یچ که به هچنان را جایگزین آن کرده اند، " د جهانیشهرون"ملیت خود چشم پوشی کرده اند و مقام ویژه 

این سازمان جدید همچنین باید دارای کمیته ای باشد که قبل از هر کشمکشی،  بررسی . کشوری وصل نیستند

 . کند آیا خود مردم با تصمیمات دولت خودشان موافق هستند یا نه

برده شد که آنها آنجا هستند برای مکش کنونی به کاربهانه کذبی که توسط ایاالت متحده در خالل کش

اکثریت عراقیها دولت خود را پشتیبانی می از آنجاییکه در واقع، عراقیها مثال بسیار خوبی ست، " آزادسازی"

رأی ها را صدام حسین به خود اختصاص داد، به عقیده متخصصان، % ۹۹بر طبق انتخابات ساختگی . کنند

ایی توسط این دولت به همین خاطر است که چنین نظرسنجیه. هنوز او را حمایت می کرده اند% ۷۰تماالً حا

آنوقت تحریؾ . حائز اهمیتند، که میل حقیقی مردم در طی موقعیت های بحرانی را تصدیق کنندفدرال جدید 

ؼیر ممکن خواهد شد، درست مثل کاری که اسرائیل کردن واقعیت با هدؾ اصلی بدنام کردن رهبرانشان 

ملت % ۹۰دهد در حالیکه در حقیقت، انجام می  دارد با این ادعا که یاسر عرفات یک تروریست است

 . فلسطین به طور قطع پشت او هستند
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طریقی  دست کم رخدادهای دراماتیک امروز این تؤثیر را خواهند داشت که به ما نشان دهند زمانش رسیده که

که دنیایمان سازماندهی می شود را دوباره ارزیابی و سازمان ملل را منحل کنیم، و آن را با یک سازمان 

 . واقعاً مستقل جهانی جایگزین کنیم، که اولین قدم در جهت حکومت مستقل جهانی خواهد بود

متحد  ،صلح طلبان اقصا نقاط دنیا باید در جهت تضعیؾ دولتهای خود و تقویت مناسبات سقوط سازمان ملل

، که می توانند ان جدیدصورت دمکراتیک سیاستمدار آنها باید به. شوند تا جایی برای نهاد مستقل تازه باز کنند

گرایی و جنگ را در جای حقیقی  ازاین اندیشه ها دفاع کنند را کاندید و پشتیبانی کنند و دایناسورهای ملی

 . و در سبد چکنویس های تاریخ بیاندازندخود بنشانند، می توان به آن گفت بازنشستگی، 

نم که متحد شوند و یک انقالب حقیقی جهانی من نسل جدید از هر کشور، همه نژادها و ادیان را فرا می خوا

جایگزین کند، که همانا احساس یگانگی آن را با شکل قابل قبولش زداید و برا آؼاز کنند که ملی گرایی را 

  .کردن است با تمام ساکنین این سیاره کوچک آبی، زمین
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 نتیجه گیری

 

 فروتنی الوهیم

 

، بیشتر نیاز داریم سطح آگاهیمان را به هرچه ما سطح علم را باالتر بریم درک کردن این مهم است که

آنها می توانستند به راحتی روی زمین . موازات آن ارتقاء دهیم، و این دلیل استعمارگر نبودن الوهیم است

سالحهای حتی بزرگترین بمبهای اتمی ما، بهترین . فرود بیایند و همه مردم را با یک بشکن به اسارت بگیرند

حتی فرصت نمی کنیم به آنها شلیک کنیم، و  ام. سوق الجیشی امریکایی، در قیاس با تکنولوژی آنها عاجزند

قبل از اینکه اصالً فهمیده باشیم چه اتفاقی داشته می . نه حتی زمان برای خیز برداشتن هواپیماهایمان داریم

ه زمین هجوم بیاورند و آنرا استعمار کنند، این برایشان واقعاً می خواستند بالوهیم اگر . افتاده، فلج شده ایم

 . ولی این چیزی نیست که آنها می خواهند. بسیار آسان بود

 :برعکس، الوهیم به ما می گویند

ما شما را مثل فرزندانمان دوست داریم، و اگر شما می خواستید به ما خوش آمد بگویید، این اشک شوق به "

لطفًا  –و تنها اگر شما مایلید  –می خواهید  واگر شما. یمه اد آنچه برای شما کردچشمان ما می آورد، به یا

روز زیباترین روز خواهد بود و ما امیدواریم که آن سفارتی برای ما بسازید و آنروز زیباترین روز زندگی ما

یم، ولی نه خیلی، از ما قادر خواهیم بود کمی دانش بیشتر به شما ارزانی داربدینسان، . زندگی شما نیز باشد

بزرگترین شادی ما دیدار فرزندانمان و . آنجایی که برخی ممکن است بکوشند آن را در راه منفی استفاده کنند

 ."مورد عشق آنها قرار گرفتن است

خود خلق کرده اند با قدرت آگاهی  تخیلآیا کسی می تواند فروتنی بزرگتر از این را تصور کند؟ آنها ما را در 

آنها می . آنها به رشد ما با فرستادن رسوالن و پیامبران کمک کرده اند تا زندگی های ما زیبا شود. یشهو اند

! توانند به سادگی بدون اینکه نظر مارا بپرسند بازگردند، از آنجایی که آنها بودند که همه چیز را خلق کردند

 :زمین باغ آنهاست، ولی نه، آنها می گویند

 ."نود می کند، سفارتی برای ما بسازیداگر این شما را خش"

این کامالٌ برخالؾ رفتار مردان سفید در افریقا و جاهای دیگر است، که آنها هجوم بردند و مانند فاتحان رفتار 

 . کردند

این کامالٌ سطحی دیگر از آگاهی را نشان می دهد وقتی که آنها از مخلوقاتشان که می توان گفت سفیدها، 

 :و ؼیره اند سإال می کنندسیاهان، زردها 

 "؟مایلید پذیرای ما باشیدآیا شما ”

گرامی می دارند که  و اگر ما مایل نباشیم به آنها خوش آمد بگوییم، اگر ما سفارت را نسازیم، آنها انقدر ما را

 . نخواهند آمد
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ندهیم، زیرا عشق این عشق است که آنها از ما انتظار دارند، و به ما می دهند، حتی اگر ما آنرا بازپس 

 . بخشیدن است بدون انتظار چیزی در بازگشت

 :آنها نمی گویند. آنها پیامبران بزرگ را به ما دادند؛ فرزندانشان را، رسوالن و روشنایی شان را

 "ما به شما همه چیز دادیم، پس شما عشق را به ما بدهکارید"

 :می گویندبرعکس، آنها به ما . نه، این معامله پایاپای است نه عشق

ما شما را بینهایت خلق کرده ایم، قادر به آگاه بودن از خود، با این توانایی که خودتان خدایان شوید، اگر 

 ".دوست دارید پذیرای ما باشید، ما خیلی خوشحال خواهیم شد، ولی هیچ اجباری در کارنیست

 .یمالوهآنی ست که به ما داده شده توسط  زیباترین درس فروتنی در کائنات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

 مراجع
 

Internet links for Rael’s books 

Advances in cloning 

• Human cloning: 

http: / /www.humancloning.org/firsthumanclone.htm 

• Noah's ark: 

http: / /www.egroups.com/message/rael-science-select/686? 

&start=682 

• Great Britain accepts human cloning: 

http: / /www.egroups.com/message/rael-science-select/655? 

• The stars of cloning: 

http: / /news.bbc.co.uk/ low/english/sci /tech/newsid_ 

437000/437391.stm 

http: / /www.p-i.com/national /pigs15.shtml 

http: / /www.egroups.com/message/rael-science-select/649? 

&start=627 

• To resurrect the dead: 

http: / /www.globeandmail.com/ 

offsite/Science/19991023/UMAMMN.html 

http: / /www.discovery.com/exp/mammoth/990911dispatch. 

html 

http: / /www.egroups.com/message/rael-science-select/420? 

&start=412 

• No premature aging: 

http: / /www.egroups.com/message/rael-science-select/677? 

&start=652 

262 

•We are conserving DNA: 

http: / /www.humancloning.org/dnaaustralia.htm 

http: / /www.savingsandclone.com 

• Four Japanese calves copied with a new technique: 

Le Figaro Magazine. January 5th, 2000. 

• Cloned beef for dinner?: 

http: / 

/www.abcnews.go.com/sections/science/DailyNews/clone_b 

eef990909. 

html 

Discoveries in Biology 

• And Man created: 

http: / /www.abcnews.go.com/sections/ living/Bioethics/bioethics. 

html 

http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/specials/anaheim_ 

99/newsid_262000/262 

025.stm 

http://www.sundaytimes.co.uk/news/pages/ sti 

/00/01/23/stinwenws01049.ht 

ml? 999 
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• Sequencing of the human genome: the mission has been 

carried out! : 

http://www.abcnews.go.com/sections/ living/Bioethics/bioethics. 

html 

http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/specials/an 

heim_99/newsid_262000/262025.stm 

http://www.sundaytimes.co.uk/news/pages/ sti 

/00/01/23/stinwenws01049.html? 999 

• On the way to eternity: 

http://www.sciencedaily.com/releases/ 

1999/08/990831080844.htm 

 

http://www.egroups.com/message/rael-science-select/552 

http://www.egroups.com/message/rael-science-select/627? 

• Mutant mice with exceptional longevity: Le Figaro 

Magazine, November 19th 

1999 

• A killer’s brain: a clinically sick brain: 

http://www.abcnews.go.com/sections/ 

living/InYourHead/allinyourhead.html 

• The virtual plant : 

http://news.bbc.co.uk/hi /english/sci /tech/newsid_ 

771000/771145.stm 

• To wake up our retired neurons: 

http://news.bbc.co.uk/hi /english/health/newsid_ 

447000/447973.stm 

• Cultures of bone and cornea: 

http://news.bbc.co.uk/hi /english/health/newsid_ 

719000/719673.stm 

http://www.egroups.com/message/rael-science-select/585? 

Genetically modified organisms 

• Introduction: http : / /www.egroups.com/message/raelscience- 

select/440? 

http://news.bbc.co.uk/hi /english/sci /tech/newsid_ 

482000/482467.stm 

• Modified salmon: 

http://news.bbc.co.uk/hi /english/sci /tech/newsid_ 

708000/708927.stm 

• A solution for the Third World countries? 

http://www.egroups.com/message/rael-science-select/605? 

&start=597 

• Treatment for victims of third degree burns: 

http://www.wired.com/news/techno 

ogy/0,1282,20874,00.html 

• More intelligent thanks to genetic engineering: 

http: / /www.egroups.com/message/rael-science-select/397? 

&start=395 

Building a Brainier Mouse, Scientific American, April 2000. 

pp.62-68 
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Mickey Mouse, Ph.D. Scientific American, November 

1999. p. 30. 

• Genetically modified organisms for pleasure!: 

http: / /www.egroups.com/message/rael-science-select/498? 

&start=470 

•Water me! : 

http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/specials/sheffield_ 

99/newsid_446000/446 

837.stm 

• The marriage of the monkey and the jellyfish: Le Figaro 

Magazine, 

December 24th, 1999 

New technologies 

• The speed of light: 

http: / /www.sciencedaily.com/releases/ 

1999/10/991005114024.htm 

http: / /news.bbc.co.uk/hi /english/sci /tech/newsid_ 

655000/655518.stm 

http: / /news.bbc.co.uk/hi /english/sci /tech/newsid_ 

655000/655518.stm 

• The DNA-based computer: Quebec Science, Volume 38, 

number 7, 

April 2000, p.30. 

• An electronic eye for blind persons: 

http: / /news.bbc.co.uk: 80/ low/english/sci /tech/newsid_ 

606000/606938.stm 

• AIBO the dog full of bugs: Le Figaro Magazine, 

November 6th 1999. 

Space and its inhabitants 

• The Crop circles: 

http: / /www.egroups.com/message/rael-science-select/377? 

&start=364 

• Dream or reality soon to be?: 

http: / /www.egroups.com/message/rael-science-select/456? 

• A new planet: http://www.egroups.com/message/raelscience- 

select/457 

• The search for a contact: 

http: / /www.egroups.com/message/rael-science-select/390? 

http: / /www.egroups.com/message/rael-science-select/407? 

http: / /www.egroups.com/message/rael-science-select/671? 

http: / /www.egroups.com/message/rael-science-select/356? 

The beauty of Creation 

• The nose of the mosquitoes: 

http://news.bbc.co.uk/hi /english/sci /tech/newsid_ 

426000/426655.stm 

• Insects… lesbians: Le Figaro Magazine 

http://news.bbc.co.uk/ low/english/sci /tech/newsid_ 

481000/481394.stm 

• A nose to see the infinitely small: 
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http://www.aibs.org/biosciencelibrary/vol46/sep.96.cover.inf 

•.html Le Figaro Magazine, January 11th 2000 

Sexuality and sensuality 

• The human sexuality Society: www.sexuality.org 

• The chemical mysteries of sexuality: Le Figaro Magazine: 

March 4th, 2000. 

• Badly informed young people: 

http://dailynews.yahoo.com/h/nm/19991018/hl 

/sex9_1.html 

• The National Masturbation Day: 

http://www.egroups.com/message/rael-science-select/215? 

Meditation and Peace 

• Meditation prevents heart disease: 

http://www.abcnews.go.com/sections/ 

living/InYourHead/allinyourhead_56.ht 

ml 

http://www.egroups.com/messages/rael-science-select/637 

• Do you want to live longer? Smile! : 

http://www.egroups.com/message/rael-science-select/622? 

The case of Ancient Greece, Special research Living120 

years, 

July/August> 1999 

• Planetary Day for Peace: 

http://www.clothofmanycolors.com/ 

http://www.egroups.com/message/rael-science-select/670? 

• The effects of AOM meditation have been scientifically 

proven: 

Sang Yuel Choi (National Guide in Korea) 

• The case of Ancient Greece: La Recherche special issue 

‘Living 120 years’, 

July/August 1999, p. 90 
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سایت های رسمیآدرس   

 در خصوص حرکت رائلیان

 
www.rael.org 

www.clonaid.com 

www.subversions.com 

www.ufoland.com 

www.thereisnogod.info 

www.raelafrica.org 

 

To subscribe to Rael Science, send a blank email to 

subscribe@egroups.com-select-science-rael 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.raelafrica.org/
mailto:rael-science-select-subscribe@egroups.com
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 از همان نویسنده

 

.من دادنده بکه انسانهای کرات دیگر یپیام  

 (زبان ترجمه شده است ۲۲یک میلیون نسخه چاپ شده به فروش رسیده و به )

داده شده است را  ۱۹۷۳ام دسامبر ۱۳در رائل به پیامبر آنها یهوه الوهیم این کتاب پیام کاملی را که توسط 

زهای پشت پرده تمام انقالبی ترین آشکارسازی منشؤ بشر را دربر می گیرد، را ۱۹۷۵ام اکتبر ۷در بردارد و 

 .مذاهب و آینده نوع بشر

 

 به استقبال پدران آسمانی

 پاسخها با جزئیات بیشتر به پرسشهای برآمده از آشکارسازی شگفت انگیز نخستین

 

 مدیتیشن حسی

بگشاییم، ذهنهایمان را بیدار کنیم، و آگاهیمان را توسعه بخشیمچطور حسهایمان را   

 

 آری به شبیه سازی انسان

دانگی به شکر علم، چطور مهندسی ژنتیک و نانوتکنولوژی دارند به منقلب کردن زندگی ما نزدیک می جاو

 شوند

 

 حکومت نوابغ

سیاسی که توضیح می دهد چطور الوهیم برای ساختن دنیایی واقعی از شادی و برانگیز  یک نظریه بحث

.آسودگی نوابؽشان رابر سر قدرت می نهند  

 

اه سی دی – مدیتیشن حسی  

 شش مراقبه هدایت شده برگرفته از کتاب مدیتیشن حسی 

اند  استفادهمراقبه ها در چیدمان سه سی دی قابل   

 



139 

 

 سی دی های صوتی کتاب

سی  ۶به صورت صوتی ضبط شده در  یگر داده شد همچنین به طور کاملسانهای کرات دپیامی که توسط ان

 دی موجود است

 

 ر قابل سفارش دادن هستندکتابها و سی دی های باال در آدرس زی

www.rael.org 

 

 پیامهای داده شده توسط انسانهای فرازمینی

 سرچشمه های بشریت و آینده مشروح ما

تمام زندگی روی زمین، شامل انسانها، در اصل به طریق علمی توسط الوهیم، مردمی پیشرفته از فضا، در 

رد پای . در مهندسی ژنتیک و ساختار دی ان ای کامله، با استفاده از چیره دستی آزمایشگاههای آنها خلق شد

، "الوهیم"از آنجایی که کلمه  کار آنها در کتاب مقدس، که قدیمیترین کتاب ملحدانه جهان است، مشهود است،

الوهیم . می باشد" کسانی که از آسمان آمده اند"که در نسخه اصلی به زبان عبری پدیدار می شود، به معنی 

ار مؤموریت انتشار این آشکارسازی انقالبی و ساخت یک سفارت که در آن بتوانند به طور رائل را عهده د

رسمی به زودی باز گردند، نمودند، در امتداد پیامبران بزرگ گذشته، چون عیسی، موسی، بودا و محمد که 

 . راز زندگی ابدیآنها فرستاده اند، که آنها را در سیاره خودشان زنده نگه داشته اند، به شکر همتاسازی، 

 

بشرسازی  همتاآری به   

چیزی که مذاهب گذشته . تکنولوژی نو همتاسازی امروز اولین قدم در جستجوی نامیرایی یا زندگی ابدی ست

همیشه وعده آنرا برای پس از مرگ می دادند در یک بهشت اساطیری، به زودی یک واقعیت علمی جهان 

در  یک بررسی قاطعانه و در سطحی وسیع نتیجه گیری می کند که  این چالشهای رائل است که –خواهد بود 

.چطور علم در آستانه منقلب کردن زندگیهای ماست  

که در آن تکنولوژی در حال تولد ما  با دیدی کمیاب، رائل جزئیات آینده ای شگفت انگیز را طرح می زند

نولوژی باعث می شود کشاورزی او توضیح می دهد که نانوتک. جهان را منقلب و دگرگون خواهد کرد

وصنایع سنگین مستعمل شوند، هوش مصنوعی برتر به سرعت از بشر پیشی می گیرد و زندگی ابدی در 

!کامپیوتر بدون نیاز به بدن بیولوژیکی ممکن خواهد بود  

برای ام نیستند وهدؾ این کتاب آماده کردن ماست ۲۱شبه علم قرن  ،او خاطر نشان می کند که این پیشرفتها

جهانی که به طرز ؼیر قابل تصوری زیباست و به بهشتی مبدل شده، که در آن هیچکسی هرگز نیاز به 

 کارکردن نخواهد داشت

 

(نابغه گرایی سیاسی)جنیوکراسی    
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جنیوکراسی یک دمکراسی گزینشی ست به همان ترتیب که توسط الوهیم . بحث برانگیز سیاسییک نظریه 

ده است، جایی که آنها نوابػ را بر سر قدرت نشانده اند، که به آنها اجازه می دهد در سیاره خودشان اجرا ش

دردنیایی زندگی کنند که در آن کسی نیاز به کار کردن ندارد ولی همه صاحب هرآن چیزی هستند که برای 

 . شاد بودن نیاز دارند

 

 مدیتیشن حسی

حقیقی درونیمان، ما باید یاد بگیریم بدنهایمان را به لذت برای باز کردن ذهنمان به آینده و دریافتن تواناییهای 

رنگها، مزه ها،  با کمک کردن به خودمان برای لذت بردن بسیار بیشتر از صداها،. تمام حسهایمان بیدارکنیم

توانایی پرسشگری در درون و زدودن تضادها، دوروییها، تابوها و عطرها و نوازشها، با توسعه دادن 

، به ما این اجازه را می کرخ کننده ذهن، این هدیه مراقبه حسی از طرؾ الوهیم به بشریت توهمات فرهنگی

 . بودن و ارگاسم کیهانی آگاهی دهد به یک هارمونی با طبیعت بینهایت همه چیز دست یابیم، به وجدِ 

 

 

 

 

 

 

ود هستید، لطفاً با اگر مایل به شرکت کردن در سمینارهایی که توسط خود رائل در منطقه تان برگزار می ش

حرکت رائلیان کشورتان تماس بگیرید یا وبسایت زیرا را برای آدرس ایمیل ها، جزئیات بیشتر و فرمهای 

 . کنید بررسیدرخواست آنالین 

www.rael.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rael.org/
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رائلیانحرکت  هایآدرس  
 

ARGENTINA 

Movimiento Raeliano de Argentina 

Suipacha No.645 

6620 Chivilcoy, Procincia de Buenos Aires 

AUSTRALIA 

Australian Raelian Movement 

G.P.O. Box 2397 

Sydney, N.S.W. 2001 

BELGIUM 

Religion Raëlienne de Belgique 

P.O. Box 2065 

2600 Antwerpen/Berchem 

BENIN 

Religion Raëlienne du Bénin 

02 BP 1179 

Cotonou 

BOLIVIA 

Movimiento Raeliano Boliviano 

Casilla 1341 

Santa Cruz 

BRAZIL 

Movimento Raeliano Brasileiro 

Caixa Postal 9044 

CEP 22272-970 

Rio de Janeiro - RJ 

BRITAIN 

Raelian Movement 

BCM Minstrel 

GB-London WC1N3XX 

BURKINA-FASO 

Religion Raëlienne du Burkina Faso 

DOUANIO Manaka 

B.P. 883 

Bobodioulasso 01 

CANADA 

Eglise Raëlienne du Canada 

Case postale 86 - Succursale Youville 

Montreal (QC) H2P 2V2 

CHILE 

Movimiento Raeliano Chileno 

Casilla 390 

Centro Casilla 

Santiago de Chile 

CHINA 

KIM Jing Woong 

Room n° 402 

Beijing Chang Ruan Xue Yuan Hotel 
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Qing Hua East Road n° 30 

Haidan - Beijing 

People’s Republic of China 

COLOMBIA 

Movimiento Raeliano Colombiano 

Apartado Aereo 

# 3000 Medellin 

CONGO 

Religion Raëlienne du Congo 

B.P 2872 

Kinshava 1 

ECUADOR 

Movimiento Raeliano de Ecuador 

Imbabura 19-25 y Carchi 

Quito 

FRANCE 

European Raelian Movement 

7, Leonard Street 

EC2A4AQ London 

United Kingdom 

GABON 

Religon Raëlienne du Gabon 

B.P. 22171 

Libreville 

GERMANY 

Raelistische Religion 

Postfach 1252 

79372 Muellheim 

GREECE 

Greek Raelian Movement 

Nea Egnatia 270 Str. 

54644 Thessaloniki 

GUADELOUPE 

Religion Raëlienne de Guadeloupe 

BP 3105 Raizet Sud 

97139 Abymes 

HAWAII USA 

Hawaiian Raelian Movement 

P.O. Box 278 

KAILUA, HI 96734 

HOLLAND 

Raeliaanse Religie Nederland 

Postbus 10662 

2501 HR. DEN HAAG 

HONG KONG 

Hong Kong Raelian Movement 

Box 183 M. Kee Letter Box Service co., 

Shop A13, F/F,Kwai Chung Plaza, 7-11, 

Kwaifu Rd. Kwai Chung, N.T. 
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KLN, Hong Kong 

INDIA 

Indian Raelian Movement 

c/o P.O.Box No.2058 

Kalbadevi Head Post Office 

Mumbai 400002 

IRAN 

Iranian Raelian Movement 

P.O. Box 56 

Station D 

Toronto, Ontario M6P 3J5 , Canada 

IRELAND 

Irish Raelian Movement 

P.O. Box 2680 

Dublin 7 

ISRAEL 

Israeli Raelian Movement 

P.O. Box 27244 

Tel Aviv - Jaffa 61272 

ITALY 

Religione Raeliana 

CP202 

33170 Pordenone 

IVORY COAST 

Religion Raëlienne de Côte d'Ivoire 

05BP1444 

Abidjan 05 

JAPAN 

Japanese Raelian Movement 

Tokyo-To, Bunkyo-Ku, Yayoi 2-16-13 

Tokyo, Japan 113-0032 

KOREA 

Korean Raelian Movement 

K.P.O. Box 399 

Seoul 

Korea 110-603 

MARTINIQUE 

Mouvement Raëlien Martiniquais 

BP 4058 TSV 

97254 Fort-de-France Cédex 

MAURITIUS ISLANDS 

Religion Raëlienne de l'Ile Maurice 

4 Robinson Lane 

Phoenix 

MEXICO 

San Pablo 

Tepetlapa N° 56-4 

Ampl. San Francisco Culhuacan 

04470 Mexico D.F. 
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NEPAL 

Nepalese Raelian Movement 

c/o B.N. Regmi GPO Box 9594 

Kathmandu 

NEW ZEALAND 

New Zealand Raelian Movement 

P.O. Box 1744 

Shortland Street 

Auckland 

PANAMA 

Movimiento Raeliano de Panama 

Aeropuerto int'i de Tocumen 

Zona Posta # 14 Panama 

PARAGUAY 

Movimiento Raeliano del Paraguay 

Olivia 1019 Edif-lider V 

Piso 15, Officina 151 

Asuncion 

PERU 

Movimiento Raeliano Peruano 

Guia Nacional 

Avenida Benavides 955 # 

Miraflores, Lima, 

PHILIPPINE 

Philipine Raelian Movement 

UP Box 241, University of the Philippines 

Diliman, Quezon City 

Philippine 1101 

POLAND 

Religia Raelianska w Polsce 

c/o Iwona Adamczak, Skr. Poczt. 555 

00-950 Warszawa 1 

PORTUGAL 

Movimento Raeliano Portugues 

Apartado Postal 2715 

1118 Lisboa Codex 

SLOVAKIA 

Raelske Hnutie na Slovensku 

P.O. Box 117 

82005 Bratislava 25 

SLOVENIA 

Raeljansko Gibanje Slovenije 

Vojkovo nab. 23 

6000 Koper 

SOUTH AFRICA 

South African Raelian Religion 

P.O.Box 1572 

Boksburg 1460 

Republic of South Africa 



145 

 

SPAIN 

Religion Raeliana España 

Apartado de Correos 19113 

08080 Barcelona 

SWEDEN 

Raeliska religionen 

BP 1026 

10138 Stockholm 

SWITZERLAND 

Religion Raëlienne Suisse 

Case postale 

1926 Fully 

TAIWAN 

Taiwan Raelian Movement 

7F -- 1 No. 25 - Lane 22 Jih-- Lin Rd. 

Taipei 

TCHAD 

Religion Raëlienne du Tchad 

ASECNA B.P. 5629 

N'Djamena, 

THAILAND 

Thai Raelian Movement 

c/o Sung Hyuk RHIM 

P.O.Box 1556 

Bangkok Post Office 10500 

TOGO 

Religion Raëlienne du Togo 

Rita Amétépé Responsable 

B.P. 1476 

Lomé 

USA 

USA Raelian Movement 

B.O. Box 630368 

North Miami Beach, 

FL 33163 Florida 

VENEZUELA 

Movimiento Raeliano Venezolano 

Segunda Calle # 71, Urbanizacion 

El Rincon, Segunda Sabana, 

Bocono 

Trujillo 

ZIMBABWE 

Zimbabwe Raelian Movement 

P.O. Box 666 

Zengeza, Chitungwiza 

The Raelien Foundation 
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EAN: 97829440252176 


