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    »»، کلید خلقت است ، کلید خلقت است   قوه ي خیالقوه ي خیال« « 

  

  :خالصه اي از زندگینامه 

Omnec Onec(  تنها فرد شناخته شده اي است که در یک سطح ارتعاشی باالتر متولد شده و با بدن فیزیکی

جاي دختري ) سال زمینی قبل به دنیا آمده بود 246او (، در سن هفت سالگی 1955به گفته ي وي در سال 

نام معنوي . است که در پاسپورتش درج شده استبه نام شیال گیپسون که در تصادفی جان باخته بود را گرفت و این اسمی 

وظیفه و استعداد آمنک، کمک به انسان ها جهت اتصال مجدد به خود واقعی . است "احیاي معنوي"به معنی 

  .شان به عنوان روح می باشد 

 

    

خالصه اي از زندگینامه ::   

  

کآمنک آن )Omnec Onec

به گفته ي وي در سال . خود به زمین آمد

به نام شیال گیپسون که در تصادفی جان باخته بود را گرفت و این اسمی 

به معنی  "آمنک آنک"

شان به عنوان روح می باشد 
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در این کتاب زندگی در سطح آمنک . شناخته شد "من از ونوس آمدم"با کتاب زندگینامه اش به نام  1990

را به تصویر می کشد و توضیح می دهد که چرا و چگونه آنجا متولد شد و چرا به عنوان یک  )سیاره زهره

کودك این فرصت به او داده شد تا سطح ارتعاش خود را پایین آورده، در بدن فیزیکی ظاهر شود و در سن هفت سالگی به 

  . به عنوان یک آموزگار معنوي فعالیت داشته باشد و چرخه هاي زندگی اش روي زمین را به پایان برساندزمین بیاید تا بعدها 

در زمان هاي بسیار دور، . طبقه ي اثیري بعدي است که تراکم پایین تري دارد و قابل مشاهده یا اثبات با ابزار فیزیکی نیست

این . شتري و ونوس، زندگی فیزیکی مشابه زمین کنونی داشتندسیارات کهنسال تر منظومه ي شمسی ما، مریخ، زحل، م

چرخه هاي تکامل طبیعی شرایط زندگی را تغییر داده و به خاطر رشد معنوي مردمان، . سیارات نیاکان بشر روي زمین هستند

 . دامه دادنددیگر امکان ادامه ي زندگی فیزیکی در آنها وجود نداشت و این سیارات در ارتعاشات لطیف تر به بقا ا

  

 

1990وي در دهه ي 

سیاره زهره( اثیري ونوس

کودك این فرصت به او داده شد تا سطح ارتعاش خود را پایین آورده، در بدن فیزیکی ظاهر شود و در سن هفت سالگی به 

زمین بیاید تا بعدها 

طبقه ي اثیري بعدي است که تراکم پایین تري دارد و قابل مشاهده یا اثبات با ابزار فیزیکی نیست

سیارات کهنسال تر منظومه ي شمسی ما، مریخ، زحل، م

سیارات نیاکان بشر روي زمین هستند

دیگر امکان ادامه ي زندگی فیزیکی در آنها وجود نداشت و این سیارات در ارتعاشات لطیف تر به بقا ا
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بعد از انتقالش . در مورد زندگی زمینی اش می نویسد "فرشته ها گریه نمی کنند"آمنک در قسمت دوم زندگینامه اش به نام 

او مورد تجاوز و ضرب و شتم قرار گرفت، آسیب . در سن هفت سالگی، ناچار به تحمل شرایط بسیار سخت و تلخی می شود

  .جابجایی مداوم مانع از این می شد که دوستی داشته باشد و آموزش مدرسه اي ببیند. وحشت شدبسیار خورد و دچار رعب و 

آشنایی با . تنها تماس هاي تله پاتیکی و اندکی فیزیکی با دوستان و بستگانش از ونوس، توان تحمل این زندگی را به او می داد

همینطور مالقاتش با استادان اعظمی مانند سنت جرمین و عیسی را در وي تشخیص دادند و  "امید بزرگ سپید

آمنک سرانجام به واسطه ي استاد پال توئیچل با تعلیمات . مسیح در سطح رؤیا، بارقه هاي امید بیشتري برایش به همراه آوردند

  )ار متعالقوانین پروردگ. (معنوي که از ونوس به یاد داشت بر روي زمین ارتباط دوباره برقرار می کند

وي پس از نقل مکان به شیکاگو به عنوان متصدي بار، . با استنلی شولتز ازدواج کرد و از او دو فرزند دارد

  . سال با هم بودند و بعد جدا شدند 10آنها به مدت . طراح لباس و صندوق دار مشغول به کار شد

  
  “آمنک و همسرش استنلی”

آمنک در حال حاضر سه نوه دارد و با . وي از این ازدواج نیز دو فرزند دارد. شت که به طالق انجامیدآمنک ازدواج دومی دا

  .یکی از دوستان نزدیکش در آمریکا زندکی می کند

 

آمنک در قسمت دوم زندگینامه اش به نام 

در سن هفت سالگی، ناچار به تحمل شرایط بسیار سخت و تلخی می شود

بسیار خورد و دچار رعب و 

تنها تماس هاي تله پاتیکی و اندکی فیزیکی با دوستان و بستگانش از ونوس، توان تحمل این زندگی را به او می داد

امید بزرگ سپید"سرخپوستان که 

مسیح در سطح رؤیا، بارقه هاي امید بیشتري برایش به همراه آوردند

معنوي که از ونوس به یاد داشت بر روي زمین ارتباط دوباره برقرار می کند

با استنلی شولتز ازدواج کرد و از او دو فرزند دارد 1967آمنک سال 

طراح لباس و صندوق دار مشغول به کار شد

  

آمنک ازدواج دومی دا

یکی از دوستان نزدیکش در آمریکا زندکی می کند
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  “آمنک و فرزندانش”

  :از زبان خودش 

از آنجایی که هنوز بدهی هاي کارمیکی داشتم، از این امر آگاه بودم که روزي . من در سطح اثیري سیاره ي زهره متولد شدم

زمانی که فرصت به تعادل رساندن باقی کارمایم با آمدن به صورت فیزیکی به زمین به من داده شد، . باید به زمین برگردم

من قادر بودم آگاهی و دانش معنوي ام را بی کم و . قت و همدردي چیزهایی بیاموزمالزم بود در زمینه ي شف

 . اگر به این طریق به زمین نمی آمدم، الزم می شد پروسه ي تولد را دوباره از سر بگذرانم. کاست با خود داشته باشم

  . می دانستم که با این شیوه ي تولد بخش زیادي از دانش معنوي از دست می رود

   

 

 

از زبان خودش :: 

من در سطح اثیري سیاره ي زهره متولد شدم

باید به زمین برگردم

الزم بود در زمینه ي شف. موافقت کردم

کاست با خود داشته باشم

می دانستم که با این شیوه ي تولد بخش زیادي از دانش معنوي از دست می رود
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زمانی که قصد داریم چرخه ي زندگی مان را . در ونوس، شهري به نام رتز وجود دارد که هم سطح فیزیکی و هم اثیري دارد

مانتراي ویژه اي وجود دارد که بدن فیزیکی  .در سطح فیزیکی ادامه دهیم، در این شهر می توانیم با بدن فیزیکی ظاهر شویم

به همراه عمویم اُدین در یک معبد ویژه در رتز بدن فیزیکی . گیرد انجام تواند نمی معکوس طور به پروسه این .خلق می کند

  . گرفتیم

تنها با سفر روح می توانستم . زمانی که سطح اثیري ونوس را ترك کردم از این امر آگاه بودم که دیگر نمی توانم برگردم

ال آن مسئولیم و تا زمان مرگ آن بدن نمی توانیم به جهان چون وقتی بدن فیزیکی پیدا می کنیم در قب. ارتباطاتی داشته باشم

  .اثیري بازگردیم

ابتدا با یک سفینه ي کوچک به سمت سفینه ي بزرگ استوانه شکلی حرکت کردیم که براي سفرهاي بین کهکشانی استفاده 

 طبیعی هاي انرژي از ما هاي ینهسف. ساعت طول کشید 44با این سفینه ي مادر به آتمسفر زمین سفر کردیم که حدود . می کنیم

. بپیمایند قادرند را کوتاه هاي مسافت فقط کوچک هاي سفینه. کنند می استفاده آزاد انرژي و مغناطیسی خورشیدي، مانند

این معبد در سطحی باالتر . دوباره داخل سفینه ي کوچک شدیم و سرانجام در معبدي در تبت به نام آگام دس به زمین نشستیم

  .فیزیکی قرار دارد، به همین خاطر مکان مناسبی براي سازگار شدن با ارتعاشات فیزیکی است از سطح

در این مدت نحوه ي استفاده از بدن . به مدت یک سال جهت انطباق با شرایط فیزیکی و یادگیري، در آگام دس ماندم

فیزیکی، غذا خوردن، راه رفتن، میدان دید، زبان انگلیسی و همینطور در مورد افراد خانواده ام آموختم که دوران بسیار سختی 

  . براي من بود

دختري به نام شیال بود که در زندگی دیگري در . ن، من را با یک سفینه ي کوچک به آمریکا برددر زمان مناسب عمویم اُدی

آنها براي دستگیري من به . در آن زندگی، من به دفاع از افراد فقیر در برابر مقام هاي باال مشغول بودم. فرانسه خواهر من بود

من به او . جاي من سر از تنش جدا شد تا من بتوانم به کارم ادامه دهمشیال به آنها گفت که او من هستم و به . خانه مان آمدند

این قضیه . پس در این زندگی که براي او بسیار سخت بود، به اینجا آمدم. او جانش را براي من از دست داد. بدهکار بودم

 .کارمیک است
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 “سالگی 3شیال گیپسون اصلی در سن ”

بالفاصله بعد از تصادف، آمنک جاي شیال را . یخی به صحنه ي تصادف منتقل شدآمنک به همراه عمویش اُدین و یک مر

این دو مرد از بدن مرده ي شیال مراقبت کردند و به همین دلیل جسد او هرگز پیدا نشد و او جزو نجات یافتگان . گرفت

چون آمنک و شیال . یده بودشیال داشت نزد مادربزرگش می رفت که چند سالی بود او را ند. تصادف اتوبوس محسوب شد

  .دوقلو به نظر می رسیدند، کسی متوجه تغییر نشد

قبل از این اتفاق، زمانی که شیال به دنیا آمد، روح من در پروسه ي تولد، روح او را همراهی کرد، در نتیجه : آمنک می گوید 

ی که به جاي او زندگی می کردم، ویژگی من به عنوان یک روح توانستم خصیصه هاي ژنتیکی شیال را دریافت کنم و زمان

  .تماسم در شیال با روحم با من .این کار الزم بود. هاي فیزیکی مشابهی داشتم

عمویم و افراد سیاره ي خودم از همان ابتدا زندگی من را . ، هر پنج سال در سفینه مورد آزمایش قرار می گرفتم2000تا سال 

عملکرد بدن من کمی . آنها در این آزمایشات ناهماهنگی هاي من را متعادل و سالمتی ام را چک می کردند. تحت نظر داشتند

همین دلیل به طور منظم آزمایش می شدم و تا جاي ممکن شفا پیدا می کردم تا بتوانم اینجا به متفاوت با بدن سایر افراد بود، به 

  به دالیلی که به رشد معنوي ام مربوط . من به احساسات منفی و انرژي هاي منفی مردم عادت نداشتم. زندگی ادامه دهم
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من همیشه . و مانند دیگران روي زمین زندگی کنم می شد، تصمیم گرفتم دیگر مورد آزمایش و درمان هاي ویژه قرار نگیرم

تا مدت ها زندگی عادي داشتم تا آنکه در این اواخر با آن مشکل پیدا کردم و قادر نبودم مانند گذشته به . فشار خون باال داشتم

  .درست در آغاز یک کارگاه خصوصی سکته کردم 2009در نوامبر 

 
"2015سال  -ک در کوه شستاآمن"  

من این امکان را داشتم تا دانش و اطالعاتی که طی تناسخات و دوره هاي زندگیم به عنوان یک روح بدست آورده ام را به یاد 

من قادرم این اطالعات را بی کم و کاست حفظ کنم و آنچه آموزش می دهم، تماماً چیزي است که می دانم و نه 

  .باشم، بلکه تجربیات من طی زندگی هاي بسیار متفاوت روي زمین و بعدهاي دیگر است چیزي که خوانده یا شنیده

زمانی که انتخاب کردم به زمین بیایم، استادان معنوي ام به من گفتند که این آخرین زندگی فیزیکی من خواهد بود و بعد از 

  .من سفر معنوي را انتخاب کردم. این به ونوس برنخواهم گشت

 

می شد، تصمیم گرفتم دیگر مورد آزمایش و درمان هاي ویژه قرار نگیرم

فشار خون باال داشتم

در نوامبر . کارم ادامه دهم

من این امکان را داشتم تا دانش و اطالعاتی که طی تناسخات و دوره هاي زندگیم به عنوان یک روح بدست آورده ام را به یاد 

من قادرم این اطالعات را بی کم و کاست حفظ کنم و آنچه آموزش می دهم، تماماً چیزي است که می دانم و نه . داشته باشم

چیزي که خوانده یا شنیده

زمانی که انتخاب کردم به زمین بیایم، استادان معنوي ام به من گفتند که این آخرین زندگی فیزیکی من خواهد بود و بعد از 

این به ونوس برنخواهم گشت
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افراد بسیاري را می . هاي گذشته ي بسیاري روي زمین داشته ام، در آتالنتیس، لموریا، مصر، سرخپوستان آمریکا

من اهمیتی نمی دهم کسی من را باور کند یا نه . بینم که روح آنها را می شناسم با آنکه با فیزیک کنونی آنها را نمی شناسم

  .چون در هر حال داستان من تغییري نمی کند

افراد بسیاري از سیارات دیگر به زمین می آیند و به صورت فیزیکی به شکل یک بزرگسال اینجا زندگی می کنند نه از طریق 

افراد زیادي از سطح اثیري براي کسب تجربیات و بدهی هاي کارمیکی به جهان . آنها همدیگر را می شناسند

  . مانند جنگ دیگر در سیارات اثیري وجود نداردفیزیکی می آیند چون یک سري از تجربیات 

    ""هرجا توجه برود، انرژي به دنبالش روان می شودهرجا توجه برود، انرژي به دنبالش روان می شود""

 

هاي گذشته ي بسیاري روي زمین داشته ام، در آتالنتیس، لموریا، مصر، سرخپوستان آمریکا من زندگی

بینم که روح آنها را می شناسم با آنکه با فیزیک کنونی آنها را نمی شناسم

چون در هر حال داستان من تغییري نمی کند

افراد بسیاري از سیارات دیگر به زمین می آیند و به صورت فیزیکی به شکل یک بزرگسال اینجا زندگی می کنند نه از طریق 

آنها همدیگر را می شناسند. پروسه ي تولد

فیزیکی می آیند چون یک سري از تجربیات 
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چون آنها نیاز دارند من و آموزه هایم را بشناسند . من در طبقه ي اثیري با ارواح کودکان پیش از آنکه متولد شوند کار کرده ام

  . تا بتوانند راه درست خود را در این پروسه ي جدید دگرگونی انتخاب کنند

رند تا تجربیات و خاطراتی که در رؤیا در جلسات سخنرانی، کودکانی می آیند که درخواست گفتگوي فوري با آمنک دا

این دیدارها همیشه براي حاضران بخصوص خود آمنک، بسیار پراحساس و متأثرکننده . داشته اند را با او در میان بگذارند

  

می گوید به دخترنش توبی . دارد نزدیکی ي رابطه ها، پروانه بخصوص حیوانات انواع تمامی با او گویند، می

پروانه هاي بزرگ زیبا . یاد دارم هر جا می رفتیم پروانه هاي زیادي از ناکجا دورش جمع می شدند یا روي دستش می نشستند

  .ها به بازي با آنها مشغول می شد و نارنجی رنگ و او ساعت

 :زمین  جریان دگرگونی

  .این جریان از مدتی بسیار قبل آغاز شده است. دگرگونی هستندزمین و انسان هاي روي زمین در حال تجربه ي یک پروسه ي 

 

 

من در طبقه ي اثیري با ارواح کودکان پیش از آنکه متولد شوند کار کرده ام

تا بتوانند راه درست خود را در این پروسه ي جدید دگرگونی انتخاب کنند

در جلسات سخنرانی، کودکانی می آیند که درخواست گفتگوي فوري با آمنک دا(

داشته اند را با او در میان بگذارند

  ).هستند

می آمنک فرزندان

یاد دارم هر جا می رفتیم پروانه هاي زیادي از ناکجا دورش جمع می شدند یا روي دستش می نشستند

و نارنجی رنگ و او ساعت

 

جریان دگرگونی:: 

زمین و انسان هاي روي زمین در حال تجربه ي یک پروسه ي 
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ما در منظومه هاي شمسی متفاوت نشست هایی با انواع موجودات، برخی فیزیکی و برخی غیر آن، بعضی به شکل انسان و 

. کمک کنند بعضی به شکل دیگر، حتی با موجودات عوالم و سیستم هاي دیگر داشته ایم که مصمم شدند به دگرگونی زمین

مقام هاي برتر معنوي در بعدهاي دیگر این پروسه را با ارسال فرکانس هایی به زمین آغاز کردند تا . این پروسه ي آسانی نیست

دگرگونی زمین حاصل تالش جمعی میلیون ها موجود است و اطالعات آن را می توان در . سطح ارتعاشی را باال ببرند

 تا شده آغاز گذشته بسیار مدتی از جریان این .ارتعاش زمین باال خواهد رفت. دنیا پیدا کرد پیشگویی هاي تمامی فرهنگ هاي

سفینه هایی در  1999از سال  .شوند رها ساخته، متأثر را سیاره این سال هزاران که کنترلی و استفاده سوء از سرانجام ها انسان

 در آنها البته .ژي می فرستند تا از این نظام دگرگونی حمایت کنندنقاط مختلف سیاره ي زمین قرار گرفته اند که به زمین انر

 این بنابراین. کنند می ارسال انرژي غیرمادي سطوح از نیز معنوي برتر هاي مقام. نیستند رؤیت قابل و هستند باالتر فرکانس

  .است انجام حال در مختلف جوانب در پروسه

 اشکال. دادیم نمی انجام آن نجات براي کاري هر و نبودیم اینجا ما صورت این غیر در. است خاصی بسیار ي سیاره زمین

 اینجا پیش سال ها میلیون را حیات اشکال این ي همه ما. دارند هستی اینجا بسیاري موجودات و متفاوت بسیار بسیار حیات

 زندگی هم با هماهنگی در که متفاوتی بسیار موجودات با کردیم خلق زیبایی بهشت اینجا ما. شدیم ساکن آن در و آوردیم

 ي منظومه به را انسانی زندگی تا آمدند مختلف هاي کهکشان از و مشتري و مریخ زحل، زهره، از زمین نیاکان. کردند می

 فراموش را خود اصل آنها. است داده روي بسیاري اتفاقات و اند کرده زندگی زمین روي آنها زمان، آن از. بیاورند شمسی

 و مانند می اینجا برخی و کنند می دیدن زمین از دیگر هاي کهکشان و سیارات از بسیاري موجودات هم امروز حتی. اند کرده

 .کنند می زندگی مردم بین

یک سیستم چاکراي جدید درون بدن انسان وضع شده است و دو نیمکره ي مغز هماهنگ شده اند تا مغز دوباره به صورت 

نتیجه ي این تغییر این است که انسان ها با نیروي شهود و دانش شان درباره ي شکل هاي قبلی هستی و . یک کل عمل کند

 1999این جریان از سال . ی کنند و به شکل باالتري از هستی صعود می کنندهمینطور با خود اصلی شان، اتصال دوباره برقرار م

  . نسل هاي جدید با این چاکراي جدید متولد می شوند. آغاز شده است

 باید تنها شما. کند آغاز را جدیدي هستی که باشد داشته را فرصت این انسان تا شده بخشوده 1999 سال از افراد تمامی کارماي

 .نکنید خلق جدیدي کارماي تا کنید حل را دارید دیگران با که سوءتفاهماتی تمامی

تغییراتی که در نتیجه ي پروسه ي دگرگونی در شما رخ می دهد به تدریج صورت می گیرد به همین خاطر متوجه آن نمی 

مختلف بدن احساس کنید  براي مثال ممکن است دردهاي کوتاه یا تیزي در قسمت هاي برخی افراد متوجه می شوند، .شوید
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ممکن است صداهایی در گوشتان بشنوید، یا مدت درازي احساس گرسنگی . که ناشی از به وجود آمدن چاکراي جدید است

اما چیزي که اهمیت دارد نوشیدن مایعات زیاد است چون . نداشته باشید و زمانی دیگر به سختی سیر شوید و چیزهایی شبیه این

این دگرگونی براي هر فردي با توجه به . ز در حال تغییر است به همین علت باید بدنتان را پاکسازي کنیدساختار سلولی شما نی

  .سطح آگاهی وي متفاوت است

تمامی تالش هاي قبلی مردمان سیارات . پروسه ي دگرگونی زمین به این منظور آغاز شد که از نابودي آن جلوگیري شود

درخواست کردم به زمین بیایم و بین مردم زندگی کنم تا  من. با شکست مواجه شددیگر براي تماس با حاکمان زمین 

  .احساسات و مشکالت آنها را تجربه و درك کنم تا آنکه بتوانم دانش معنوي را با آنها سهیم شوم

لوژي هاي جدیدي تکنو. افرادي که قادر نیستند این تحول را بپذیرند، دچار هراس و دلهره شده و یکدیگر را نابود می کنند

 ها انسان. کرد خواهد عمل طبیعت با هماهنگی در چیز همه. خواهد آمد، مغناطیس و انرژي خورشیدي، انرژي آزاد و غیره

 تا ما. کرد خواهد حفاظت منفی هاي فرازمینی مقابل در را ها انسان سیارات، انجمن. بترسند دیگر سیارات مردمان از نباید

  .کنیم می حفاظت آن از کنیم، پیشنهاد را خود تکنولوژیکی دانش بتوانیم که برسد سطحی به اینجا آگاهی که زمانی

  ""همه چیز قبل از بهتر شدن، بدتر می شودهمه چیز قبل از بهتر شدن، بدتر می شود""

طی پروسه ي دگرگونی، معابد پنهان به واسطه ي انرژي به هم پیوسته اند و این کار . سیاره ي زمین مورد حفاظت قرار دارد

. به وجود آورده که هیچ یک از بیگانگان متخاصم نمی توانند بدون کسب اجازه، با انسان ها تعامل داشته باشند سپر انرژيیک 

اما انسان هایی هستند که با آنها همکاري می . بنابراین زمانی این یک خطر محسوب می شد ولی در حال حاضر اینطور نیست

  .ا دعوت کرده اندکنند و این داستانی دیگر است چون خودشان آنها ر

 اختالفات و مشکالت که رسید راه از اي دوره. کردیم می زندگی ونوس فیزیکی سطح در هم ما دور، بسیار هاي زمان در

 با نهایت در که بود آگاهی سطح در مهمی پیشرفت با همراه دگرگونی این. شد آغاز دگرگونی آنکه تا کردیم پیدا بسیاري

 .یافت پایان باالتر بعد به ها تمدن و مردم صعود

زمانی که شما کل . هر فردي باید مسیر خود را برود. من پیام خود را منتقل می کنم، اما هیچ کس مجبور نیست من را باور کند

حقیقت در انحصار من نیست چرا که . ماجرا را بدانید، درك جدیدي از جهان پیدا می کنید و تغییر خودبخود رخ می دهد

  . شم را می کنم و عشق بدون قید و شرط را آموزش می دهممن تال. حقیقت در اشکال بسیاري می آید
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  آمنک و اکنکار 

  

فرزندم در  از ترس گریه ي. ار آن بود رفته بودمذبه سمیناري درباره ي اکنکار که پال توئیچل بنیان گ”  

مدتی بعد در کمال تعجب دیدم پال به طرفم آمد و با گفتن نام اصلیم که کسی نمی دانست، من را شگفت 

سپس پال از من . پس از مدتی صحبت کردن، تصویري که از مالقات او در سطح اثیري داشتم را به یاد آوردم

  “.دعوت به همکاري کرد

، نخستین دیدار او و پال زمانی اتفاق افتاد که آمنک هنوز در سطح اثیري سیاره ي زهره زندگی می کرد پیش 

دقیق تر اینکه، پال زمانیکه در حال آماده شدن براي استادي معنوي روي زمین بود، با . از اینکه با بدن فیزیکی به زمین بیاید

آمنک آنک که آن زمان دختربچه اي بود را به پال نشان . اثیري ونوس رفت استادش ربازارتارز در بدن روحی خود به سطح

   .دادند با این توضیح که بعدها او را در سطح فیزیکی زمین مالقات خواهد کرد

 

آمنک و اکنکار :: 

 

  :آمنک می گوید 

مدتی بعد در کمال تعجب دیدم پال به طرفم آمد و با گفتن نام اصلیم که کسی نمی دانست، من را شگفت . عقب اتاق نشستم

پس از مدتی صحبت کردن، تصویري که از مالقات او در سطح اثیري داشتم را به یاد آوردم. زده کرد

دعوت به همکاري کرد

، نخستین دیدار او و پال زمانی اتفاق افتاد که آمنک هنوز در سطح اثیري سیاره ي زهره زندگی می کرد پیش به گفته ي وي

از اینکه با بدن فیزیکی به زمین بیاید

استادش ربازارتارز در بدن روحی خود به سطح

دادند با این توضیح که بعدها او را در سطح فیزیکی زمین مالقات خواهد کرد



http://ooust.wordpress.com 

١٣ 
 

  

ال ، سخنان پال را بعد از دیدار دوباره او روي زمین در س“فرشته ها گریه نمی کنند”آمنک در بخش دوم زندگینامه خود به نام 

او به تو . یک بار من را به سفر روحی به رتز و توتونیا برد. در تبت، ربازارتارز یکی از استادان من بود”نقل قول می کند، 

اشاره کرد که آن موقع دختر کوچکی بودي، و به من گفت تو را به یاد داشته باشم چون در آینده قرار بود همدیگر را مالقات 

  “.در کمک به من براي برقراري تعلیمات خواهی داشتو تو نقش مهمی 

  

 

آمنک در بخش دوم زندگینامه خود به نام 

نقل قول می کند،  1969

اشاره کرد که آن موقع دختر کوچکی بودي، و به من گفت تو را به یاد داشته باشم چون در آینده قرار بود همدیگر را مالقات 

و تو نقش مهمی . کنیم
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  .از دنیا رفت 1971منتشر کند اما پال ناگهان در  کتابم را قرار بود او. پال توئیچل من را تشویق کرد زندگی نامه ام را بنویسم

تعلیمات باستانی، حقایق اصیلی هستند که پایه و . آمنک در فصل دیگري می نویسد، پال نخستین ماهانتاي روزگار مدرن بود

اساسا ونوسی ها انتخاب شدند تا . اینها تعلیمات تمامی موجودات پیشرفته، چه فیزیکی چه غیر آن هستند. اساس تمامی خلقتند

آنها . در هماهنگی و تعادل باقی ماندند بدون هرگونه جدایی از مفاهیم معنوي اصلی خودنگهبان حقیقت باشند، چرا که آنها 

بعدها این تعلیمات، مخفی . همچنین زمانیکه نخستین انسان هاي فیزیکی به زمین آمدند، این تعلیمات کهن را به زمین آوردند

این اتفاق قبل از . مین را اداره می کردند، محفوظ بماندشدند تا از دستکاري نیروهاي کنترل گري که بعد از افول آتالنتیس، ز

  . سپس مسیح تحت راهنمایی فوبی کؤانتز که آن زمان در بدن فیزیکی بود، شروع به یادگیري در تبت کرد

  

مسیر او با سازمان  از آنجایی که آمنک، آن ارتباط قوي که با پال داشت را با جانشین وي نداشت،. ، پال درگذشت

   .ارتباط درونی همچنان باقی ماند اما در سطوح بیرونی، شیوه ي اشتراك اطالعات تغییر کرد. خارجی اکنکار قطع شد

آمنک مستقل ماند و تنها با اشخاص و از طریق سخنرانی و کارگاه هایی که دیگران تدارك می بینند، کار می کند، در حالیکه 

جنبش سازمان یافته و جهانی شد با گروه هاي مطالعه، کتب بسیار به زبان هاي دیگر و گردهمایی هاي اکنکار تبدیل به یک 

 

پال توئیچل من را تشویق کرد زندگی نامه ام را بنویسم

آمنک در فصل دیگري می نویسد، پال نخستین ماهانتاي روزگار مدرن بود

اساس تمامی خلقتند

نگهبان حقیقت باشند، چرا که آنها 

همچنین زمانیکه نخستین انسان هاي فیزیکی به زمین آمدند، این تعلیمات کهن را به زمین آوردند

شدند تا از دستکاري نیروهاي کنترل گري که بعد از افول آتالنتیس، ز

سپس مسیح تحت راهنمایی فوبی کؤانتز که آن زمان در بدن فیزیکی بود، شروع به یادگیري در تبت کرد. تولد مسیح بود

، پال درگذشت1971سال 

خارجی اکنکار قطع شد

آمنک مستقل ماند و تنها با اشخاص و از طریق سخنرانی و کارگاه هایی که دیگران تدارك می بینند، کار می کند، در حالیکه 

اکنکار تبدیل به یک 

  .بزرگ
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مالقات با پال توئیچل، زندگی من را بسیار تغییر داد اما ظاهراً هنوز زمان مناسبی براي آشکار کردن ”: 

من . ماهانتاي جدید، استاد اك در قید حیات شد 1981ات کردم که سال چند سال بعد، هارولد کلمپ را مالق

او از آن زمان، تعلیمات اکنکار را به شیوه ي امروزي و همراه با پیشرفت هاي جاري . او را مردي بزرگ منش و متواضع یافتم

  “.به مردم ارائه می دهد

  

   

 

: آمنک می نویسد 

چند سال بعد، هارولد کلمپ را مالق. مأموریتم نبود

او را مردي بزرگ منش و متواضع یافتم

به مردم ارائه می دهد

.  
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  )Teutonia(  تتونیا ي معبد تاریخچه:: 

 تا است زمان ماشین یک شبیه بیشتر که آموزشی مکانی آموختم، تتونیا ي تاریخچه معبد در را زمین روي بشر داستان من

  . مدرسه

  

  “.سال پیش از آمدن به زمین آنجا زندگی کرد 240شهري اثیري که آمنک در آن متولد شد و به مدت تقریبی : تتونیا "
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 می وارد دقیق مکان و سیاره تاریخ، کنترل، ي صفحه روي. نشینند می زمین روي آن مرکز در همه که هست تاریک اتاق یک

 را واقعی ي گذشته و گیریم می قرار مکان آن در ما ،شوند می ناپدید تاریکی و اتاق دیوارهاي اخطاري هیچ بدون سپس. شود

 و کنند می زندگی گذشته آن در که آنهایی. است مرده که آییم می نظر به کسی مثل هستیم خود اثیري بدن با چون. بینیم می

 شدیم متوجه که زمانی. بود واقعی ي تجربه یک ما براي این. دهند می تشخیص روح شکل به را ما دارند، فراروانی توانایی

 .بروم کنار نیست نیازي شود می من داخل کسی که زمانی گرفتم یاد بعد اما. بود ترسناك برایمان شود، می رد ما از چیز همه

 نظر به که رفتیم آینده به سپس دیدم، را ترسناك دایناسورهاي و عجیب بارانی هاي جنگل دوره ي. بود انگیزي شگفت سفر

 زندگی )Om Notia Zedia( "متعال پروردگار" قانون از پیروي با و روح کامل آگاهی با که مردمی. آمد طالیی عصر من

 معابد و منازل انگیز، شگفت آبشارهاي و متنوع حیوانات رنگارنگ، و فراوان هاي گل بودند، ییزیبا بسیار مناظر. کردند می

 خلق بخواهند آنچه هر توانستند می خاك مشت یک با و داشتند اي پیشرفته بسیار تکنولوژي آنها. زیبا و منظم پیچیده، بسیار

  . داشتند کامل کنترل هوا و آب روي همچنین آنها. آبمیوه غذا، مثل کنند

 را بدنشان کار، این براي. کنند تجربه زندگی یک در را زندگی چندین توانستند می و بودند اي یافته تکامل بسیار ارواحآنها 

 به نزدیک تناسخ که زمانی. داشتند تام آزادي شان زندگی جهت تعیین در آنها. شدند می دیگري بدن وارد و کردند می ترك

 آنجایی از. کردند اتخاذ بعدیشان ي تجربه براي جدیدي تصمیم و کردند سفر باالتر قلمروهاي به شان آگاهی با آنها بود، پایان

 رابطه از خاصی نوع خواهان روح دو اگر حال این با. نداشتند شریک به نیازي داشت، متعادلی قطبین درون، در روح هرکه 

 به. بود پیچیده آنها متقابل روابط. شدند می جدا هم از آزادي و عشق با و کردند می پیدا ارتباط یکدیگر با مدتی براي بودند،

  .بود خواهد زمین ي آینده این که شد گفته ما

 آنها. آمدند فرود ما، شمسی ي منظومه ي سیاره ترین جوان ،زمین روي بر ما اعزامی هاي گروه نخستین پیش، سال ها میلیون

 سیاره یک عنوان به بعدها اما. استدار شمسی منظومه در را گیاهی پوشش ترین فراوان و سیاره سرسبزترین زمین، شدند متوجه

  . "منفی کودك" معنی به گرفت نام  Kal Na- ar و شد شناخته منفی و متخاصم

   نتیجه در دارند، ماه بیشتري تعداد یا دو معموالً فیزیکی سیارات. داشت ماه یک تنها که بود این زمین مشکالت از یکی

. بزند بهم را تعادل توانند می ،ماه یک تنها اما است خوب هم ندارد ماه که اي سیاره. کنند خنثی را یکدیگر اثرات توانند می

 .است منحصربفرد زمین شمسی، ي منظومه این در
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 اقیانوس بر که اثري همان و ماست بدن درون آب دلیل به آن از بخشی که گذارد می ثرا زمین روي يها انسان تمامی روي ماه

 فوران کند، می ایجاد که مشکالتی از یکی. دارد ما هیجانات و ذهن بر مضري تأثیرات همچنین. دارد نیز ما بر دارد ها

 اغلب زمین کنندگان مالقات به. است مرتبط ماه هاي دوره با نیز ذهنی هاي بیماري. است مردم هاي توده بر منفی هیجانات

 انسان عمر طول شود، می موجب ماه که تعادلی عدم. شود برقرار تعادل تا بنوشند زیاد آب کامل، ماه هنگام که شود می توصیه

 بیشتري افسردگی و بیماري است، تر متراکم مریخ، یا زهره به نسبت زمین اي سیاره ارتعاشات چون و دهد می کاهش نیز را ها

 .دارد وجود

 اجتماعی اصالحات. نبود محبوبی ي سیاره ند،ه بودنگذراند سر از را اساسی تغییراتی شگان همسایه و ونوس که زمانی تا زمین

 حتی بود زمین کنونی دوران سختی به آنجا در زندگی. بود جریان در سال هزاران مدت به کندي به ونوس روي فرهنگی و

 طبقه و پول نظام خونریزي، بدون اي سیاره انقالب یک که بود زمانی شکست ي نقطه. کنند کاري گرفتند تصمیم مردم. بدتر

 .پاشید هم از همیشه براي را بندي

  

  و معبد خرد زرین )Retz(رتز  شهر دیدار از:: 

  نوري رامی استاد دیدار به چون بود من زندگی در اي ویژه زمان. بودیم حرکت در مان ي سیاره پایتخت رتز سمت به

 هاي باغ انگیز، حیرت و ساده شکل گنبدي معابد با. است مانند دایره شهر یک رتز. داشت برایم زیادي اهمیت که رفتیم می

   را زیبایی شکل گنبدي هاي ساختمان و ها برج کردیم، می نگاه باال از که ما .زیبا هاي مجسمه و آب هاي چشمه گل،

 موجب همه در را آرامشی احساس که کرد می ساطع ارتعاشاتی شهر آن. درخشید می مات آبی نور یک با جا همه. دیدیم می

  . دهد می قرار تأثیر تحت را ما همیشه آنجا زیبایی کنیم، دیدن آنجا از بار چند نیست مهم. شد می

 شهرهاي اکثر برخالف. هستند مختلف علوم و هنر معنوي، امور آموزش مختص که است معابدي داراي و معنوي يشهر رتز

 .کنند می زندگی دانشمندي استادان آنها بین در و دارد زیادي ساکنان رتز هستند، آموزشی و فرهنگی مراکز که ونوس

 معبد این. دارد وجود اثیري سطح در هم و ونوس فیزیکی سطح در هم که است زرین خرد معبد اینجا، اصلی ساختمان از یکی

 خیابان و آسمانی آبی مرمر ساختمان از اصلی ي ماده .است شده تشکیل مرمر و طال از بیشتر که است شکل کروي ساختمانی
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 سقف کرده، دراز دستانی با معنوي موجودات از رنگ طالیی ي مجسمه شصت. اند شده ساخته ارغوانی 

 .دارد وجود نشستن براي هایی نیمکت با هایی باغ محوطه، داخل. کنند می حمایت

 دیگران با را خود معنوي تجربیات ،اعضا ما سمینارهاي در. است فایده بی کلمات، با تنها سمینار معنوي ي تجربه

 اما باشند داشته هایی شباهت تجربیات از برخی است ممکن. شود می گفتگو معنوي موضوعات ي درباره

 ما. داریم موسیقی و رقص سخنرانی، جلسات در. دهد می ما به اي تازه بصیرت سخنرانان، از یک هر چون

دوري  تحمل. هستم آن دلتنگ بسیار و دیدم را رتز که بود باري آخرین این. گذاریم می رقص در را روحمان

 

 زمین روي مردم. کرد صحبت ما با است کرده خلق یکسان را ها روح ي همه چطور اینکه و "متعال پروردگار

 چون دارند مشکل یکدیگر پذیرش در مردم سیارات، از بسیاري در. بپذیرند فرد یک عنوان به را دیگران که

 يها درگیري از بسیاري که داد توضیح او. دانند نمی کنند، می زندگی باز یک از بیش اینکه یا روح یا پروردگار

 رشد معنوي نظر از کمی میزان به زندگی هر در نتیجه در. کند می زندگی بار یک فقط کهشود  می ناشی 

  .برسد دارند، زمین در کمی ي عده و ونوس در ما که آگاهی این به بسیار، هاي زندگی از پس

 

 و سفید مرمر از ها

حمایت را مرمري صاف

تجربه کردن مجسم

درباره و شوند می سهیم

چون نیستند تکراري

روحمان و ذهن قلب،

  .است سخت شا

پروردگار" ي درباره استاد

که اند نیاموخته هنوز

پروردگار از چیزي

 تصور این از انسان

پس آنکه تا کند می
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 دبفهمی هستند، که همانطور را آنها بلکه دنکنی انتقاد شان آگاهی سطح خاطر به را دیگران کهاستاد در این مورد صحبت کرد 

 یک عنوان به آن از آنکه نه شویم سهیم آنها با را خود دانش و عشق ،رغبت با. کنند رشد که کنیم کمک آنها به. دیبپذیر و

 در و ها روح تک تک توسط "متعال پروردگار". هستیم یکسان "متعال پروردگار" نزد ما همگی. کنیم استفاده قدرت ابزار

 .دارد حضور برابر طور  به چیز همه

 ما زمین روي زیادي چیزهاي. کنند می برکت طلب برایش دارد، وجود زمین در که فراوانی رنج و درد دلیل به اغلب ما مردم

 لذت چقدر ونوس در زندگی دانم می و دارم یاد به زمین روي را بسیاري ي گذشته هاي زندگی چون کند می غمگین را

 .دارد معنایی چه این که دانستم نمی زمان آن اما کردم می احساس زمین طرف به عجیبی و زیاد کشش من. است بخش

  

  تصمیم آمدن به زمین:: 

 من به ندداشت سمینار در استاد با که صحبتی از عمویم و (Arena) آرِنا ام عمه مطالعه، هنگام روزي تتونیا، به برگشت از بعد

 داده دست برایم فرصت این. بزنم زندگیم براي مهمی انتخاب به دست بتوانم زودي به که داشت وجود خوبی احتمال. ندگفت

 کارماي که بود پیدا من ي شده ضبط ي گذشته اسناد از. کنم زندگی زمین در اي خانواده با و کنم ترك را زهره که بود

 شانسی خوش این اما کنم، زندگی فیزیکی جهان در که شد می نیاز آینده در. داشت وجود من براي فیزیکی جهان در زیادي

 دوباره اگر. برآیم شدم، می روبرو آن با که هایی دشواري ي عهده از توانستم می بهتر رفتم، می زندگی این در اگر که بود من

 سفر رتز به زودي به که گفت عمویم. کرد می پیدا گسترش سال هزاران تا فیزیکی، جهان در من زمان شدم، می متولد آنجا

 زمین به فیزیکی صورت به مستقیم و کنم ترك را اینجا بچه یک شکل به که دارد وجود امکان این یم آیاببین تا کرد یمخواه

 .کرد نمی صحبت خصوصی طور به کسی با استاد چون بودم زده هیجان شک بدون من. بروم

 کردم احساس. ناآشنا هم و رسید می آشنا نظرم به هم که شدم خاصی فرد متوجه که بودم نشسته نیمکتی روي بعد روز چند

 اي چهره خوش و قد کوتاه جوان او. است کرده پیدا انعکاس فیزیکی سطح از بلکه کند نمی زندگی طبقه ي اثیري در او که

  . زیبا بسیار آبی چشمان با بود زندگیش بیست ي دهه اواخر حدود که بود
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 را چیزها خیلی که بود کوتاه نگاه آن در چیزي شد، خیره من به مدتی او. بودم دیده دیگر هاي مکان در بار

  .بود چه مختلف جاهاي در او دیدن اهمیت و بینم می را او دوباره آیا که بودم فکر این در. گذاشت

 شهري داخل حبابی ماشین داخل عمویم. بودیم شده فراخوانده استاد طرف از چون شد انجام سریعتر رتز 

 کرده پیدا را افتخار این. شدیم زرین خرد معبد وارد. رسیدیم رتز هاي دروازه خارج به دقیقه چند عرض

 که همانطور. بود صاف و بلند سفید موهاي با ریش بدون مسن، مردي يکانجور. کنیم مالقات کانجوري

. دهم توضیح توانم نمی که است تناقضی این. بود جوان حال عین در و مسن اندازه چه که کردم می حس بود

 زیبایی روح حقیقی، استادان ي همه مثل کانجوري. گفت می سخن پایانش بی شفقت و خرد از او درخشان

 .بود کرده احاطه را او بزرگوارانه سکوتی

 براي تیتانی اي واژه که را "یورو آم" ي کلمه آرامی به. بود استاد از اي میوه و معبد از گیاهی که کردیم تقدیم

 او. شد نورانی کالمش، صورتی و گرم نور با ناگهان اتاق کرد، صحبت به شروع که کانجوري.  کردیم تکرار

  ".کنی اتخاذ یتصمیم تا فراخواندم اینجا به را ک

 زمین روي حاضر حال در کوچکی دختر. کرد می زندگی زمین در فرانسه انقالب زمان ،کوچک دختر این

 که بودم مشغول هایی فعالیت به زندگی آن در. بودیم نزدیک هم به بسیار ما و بود من خواهر زمان آن در که

 و گذاشت پیش قدم دهم، ادامه کارم به بتوانم آنکه براي همینطور و داشت من به که عشقی سر از خواهرم. 

 

بار چندین را او من

گذاشت باقی ناگفته

 به سفرمان بار این 

عرض در. گذاشت قدم

کانجوري استاد با که بودیم

بود ایستاده ما مقابل

درخشان و تیره سبز چشمان

سکوتی از فضایی که بود

تقدیم را مان هدیه ما

تکرار است، "عشق"

کآمن تو من،": گفت

این گفت کانجوري

که کند می زندگی

. داشت مرگ خطر
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 در و کند می زندگی آمریکا در که است کوچکی دختر اکنون او که داد توضیح کانجوري. شد جدا تنش از سر من جاي به

 شده الکل به معتاد پدرش هم و او هم اما کرد می مراقبت او از توانست می که جایی تا مادرش. برد می بسیاري رنج زندگیش

 امان در پدرش دعواي و جنگ از تا برود تنسی در مادربزرگش ي خانه سمت به سالگی هفت سن در بود قرار دختر این. بودند

 .شد می کشته اتوبوس تصادف در شیال که دید آینده به نگاه با استاد. بماند

 که داشتم را خاص انتخاب حق این داشتم، ونوس روي کمتري هاي محدودیت زمان آن در و بودم تري قدیمی روح من چون

 کارماي روي هم توانستم می کار این با. کنم متعادل را کارمایم تا بروم زمین به فیزیکی سطح در و بیاورم پایین را ارتعاشاتم

 متراکم ونوسی بدن که باشم داشته را غیرمعمول فرصت این دوباره تولد بجاي که شد پیشنهاد من به. کنم کار ،او هم و خودم

   روبرو آن با که مشکالتی در تا باشم داشته یاد به را تناسخاتم و دانش توانستم می. کنم منتقل زمین روي را خود ي شده

 زمین روي دیگر نبود نیازي و کنم کار کارمایم روي توانستم می کار این با که داد توضیح استاد.  کند کمک من به شدم می

 .شوم متناسخ

 که بزرگساالنی. کند ترك را آنجا کودکی دوران در کسی که بودم نشنیده هرگز. بود ترسناك و دهنده تکان من براي این

 سمینارهاي طی استادان را این. کردند می زندگی زمین روي و هآورد پایین را خود ارتعاشات اغلب دارند فیزیکی کارماي

 آسیا مورد در آمریکا مردم که اندازه همان به دانستم، نمی زمین مورد در زیادي چیز بودم، زده هیجان خیلی. کردند بیان رتز

 الزم هاي سازي آماده و نیاز مورد دانش تمام کنم، ترك را ونوس بخواهم اگر که داد اطمینان من به کانجوري. دانند می

 .گرفت خواهد صورت

 و تیره اي قهوه چشمان با ونوس، مردم اب در مقایسه عجیب بسیار فرد یک شد، ظاهر خانه در جلوي استادي بعد، روز چند

 که گفت او. بود وانک اسمش. هستند موطالیی افراد اکثر چون بود متفاوت ما ي جامعه در او. شانه روي تا مشکی موهاي

 گفتگوي ما. دهد آموزش من به زمین روي مردم متفاوت عقاید و انگلیسی زبان ام، خانواده شیال، مورد در تا است آمده

  . داشتیم هم با طوالنی

 و بودم مشغول یادگیري به فشرده طور به بعد روزهاي طی. بود شده انتخاب من معلم عنوان به ،اشتیاقش دلیل به وانک

 توانستم نمی که کارهایی همینطور و باشم داشته را انتظارشان باید که چیزهایی من به وانک. داشتم خوبی ي حافظه خوشبختانه

 درك را چیزها این معموالً مردم. کرد گوشزد من به را داشتم که معنوي و فراروانی هاي قدرت از استفاده مانند دهم انجام



http://ooust.wordpress.com 

 

٢٣ 
 

 که بسیاري هاي سختی مورد در وانک. بزنند سیاه جادوي استفاده از تهمت و شود آنها ترس موجب است ممکن و کنند نمی

  .داشت خواهد من با یمداوم ذهنی ارتباط که داد قول من به تنها نشد، جزئیات وارد اما گفت من به داشتم راه در

 بودم کرده درست خودم که حشراتی و ها باغ به. ایستادم تماشا به دقت با دوباره را جا همه. شدم رفتن ي دهاآم بعد روز دو

 را رنگارنگش ابرهاي و نارنجی به مایل صورتی آسمان. بسپارم خاطر به را هاآن کردم سعی و بستم را چشمانم کردم، نگاه

 به کردم، نگاه اطراف به. نشستم بود، شده پوشیده برگ و گل مانند اي رویه با که تختم روي. برگشتم خانه به و کردم نظاره

 از را اتاقم که همانطور. پروانه از پوشیده دیوارهاي به دلچسبش، پیچش آن با درخت به گل، با شده حلقه طالیی هاي ریسمان

 از گرم مایع یک کردم احساس بود، شده وجودم از بخشی روحم مثل و بودم ساخته خودم که اتاقی گذراندم، می نظر

 زندگیم در بار اولین براي. بودم نکرده تجربه درونم این از پیش هرگز که احساساتی. شد سرازیر هایم گونه رويبه  چشمانم

 رها را احساساتم وقتی. بودند شدن رها حال در یمها اشک طریق از دردناك احساسات این کردم سح .کردم می گریه داشتم

 .کردم خوشنودي حس کردم

 اشک بار اولین براي هم او و گرفتم آغوش در را او. شد تغییري ي متوجه دید را من همینکه. کند می صدا ام عمه شنیدم

 راه از عمویم. کردم تشکر بود کرده تعریف پدرم از که خاطراتی و بود داده یاد من به که چیزهایی ي همه براي او از. ریخت

 لذت. نداشتم را طبعی شوخ حس این نبودي اگر. آموختم شما از را خندیدن به او گفتم من .گرفتم آغوشش در محکم. رسید

   اینکه از. نگیرم قرار تأثیر تحت نامند می فاجعه دیگران که چیزهایی با گرفتم یاد. گرفتم یاد را کوچک چیزهاي از بردن

   براي چیزي مقعش جز .سپاسگزارم، آموختید من به را "متعال پروردگار" تعالیم اینکه از ،شدید شریک من با را تان خانه

 .ندارم دادن

 به را همدیگر دوباره ما. کردند من با اي ویژه خداحافظی همه. رفتم آنها نزد. هستند منتظرم در جلوي دوستانم گفت ناآرِ

 .داشت را شدم می متحمل زمین روي که هایی رنج ارزش کردم دریافت که عشقی. دیدیم می روح عنوان

 دانشمند او .برساند انجام به را اش علمی کارهاي تا آمد می همراهم فیزیکی سفر این در هم عمویم. شدیم حبابی ماشین سوار

 هم براي و کردم نگاه پایین به بار آخرین براي. بود همراهمان نیز بود آورده را سفینه که دیگري مرد .است مادر ي سفینه

 دیگر زندگیم آن شدیم متوجه. شدیم ابرها وارد. کردم می نگاه دقت به را تتونیا شدیم می دور که همانطور. دادیم تکان دست

 .کردم آماده جدید زندگی براي را خودم و رسیده پایان به
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 تا ماندم منتظر. کردیم توقف نور کوه نزدیک. کردیم حرکت (Sahasra-dal-Kanwal)کانوال دال ساهاسارا سمت به

 عمر سال هزار حداقل اثیري سطح در که آنهایی و روح سفیران تنها. کند اجازه کسب ویژه مکان به رفتن براي استاد از عمویم

 مکان ندارم اجازه من. شدیم راهنمایی ویژه ي منطقه به. باشند داشته مالقات استاد این با که برخوردارند امتیاز این از دارند

 . بماند باقی راز یک است بهتر و دارند خبر مکانی چنین وجود از زمین روي معدودي. کنم توصیف را آن دقیق

 همان اینجا. آینده قدرتمند اختراعات و طال مثل منتقل کرد فیزیکی هاي جهان به ویژه مکان این از توان می را چیزي هر تقریباً

 در کارمیکی هاي بدهی اینجا. کند می سفر آن طریق از باال به رفتن براي ،میرد می فیزیکی بدن از که فردي که است مکانی

 .دهند می قرار است آورده بدست معنوي نظر از که جایگاهی در را فرد و انتظارند

 عمویم،. ببینم را چیز همه بتوانم که بود روشن بقدري که آبی نوري با مدور اتاقی شدیم، اي ویژه اتاق وارد منطقه آن داخل

 عنوان به که هستند کلماتی مانتراها. کردیم تکرار را اي محرمانه مانتراي و نشستیم زمین روي چهارزانو من، و دیگر مرد

 خلقت، تمامی اصلی ساختار ارتعاش، و صوت جریان با چون روند می بکار مختلف سطوح در قدرتمندي بسیار ابزارهاي

 برعکس کاري داشتیم حاال اما. ببریم باال روح سفر براي را ارتعاشاتمان تا گوییم می ذکر معموالً اثیري سطح در. هستند مرتبط

  . کنیم ایجاد فیزیکی بدن تا ارتعاشات آوردن پایین دادیم، می انجام

 احساس همان هم من. است اي دهنده تکان ي تجربه فیزیکی بدن ایجاد ،دارد راحتی زندگی اثیري سطح در که کسی براي

 تکرار از بعد. نیست آسانی کار روند کل توضیح. کردم تجربه را دارند اثیري سطح ترك هنگام افراد که سختی و درماندگی

 را گوشم در زنگی صداي و پیس صداي یک بازي، آتش نورهاي و درخشان نور یک. داد رخ اتفاق آن بسته، چشمان با مانترا

   سردرگمی و گیجی احساس. کرد منقبض را عضالتم ي همه که بدنم در عجیب ناگهانی تکان یک و آورم می یاد به

 بدن گرفته، خود در را من که اي پوسته شدم متوجه بعد. بود شده گرم اي کننده ناراحت طرز به بدنم ي همه و کردم می

  . است ام فیزیکی

 سطح در رتز شهر آنجا. بودم نشسته کوچک فلزي درخشان اي استوانه ي وسیله یک نزدیک چمنی توي. کردم باز را چشمانم

 اثیري سطح در که وسیعی دید میدان بجاي و داشتم مشکل کشیدن نفس با. بود وحشتناك فیزیکی بدن در بودن. بود فیزیکی

 قرار جعبه یک داخل کنید تصور کنید درك را حسم اینکه براي. کنم نگاه کوچک سوراخ دو از توانستم می فقط داشتم،

 در بودن که گفتم عمویم به. رسید می ترسناك نظر به صدایم کردم، باز لب بار اولین براي وقتی. ندارید فرار راه و اید گرفته
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 اطرافمان چیز همه از ما اثیري سطح در چون بچرخانم را سرم چیزي دیدن براي نداشتم عادت. ندارم دوست را فیزیکی بدن

 .دارد را مختلف احساسات دادن نشان توان فقط فیزیکی بدن اما دهیم تغییر را خود ظاهر و بدن توانیم می ما. آگاهیم

 عمیق اي دره در که است شده حافظت شهري فیزیکی سطح در رتز. آمریکاست در نوادا ي منطقه شبیه زهره فیزیکی سطح

 از پیش. کنند پیدا را رتز توانند نمی فضایی کاوشگرهاي که است دلیل همین به. است شده پنهان داغ گازهایی با و دارد قرار

 که بود هایی گل و گیاهان از اي نمونه ونوس، از من یادگار گفت، ام ویژه ي هدیه ي درباره عمویم شویم، سفینه سوار اینکه

 انگشتري و گیاهان این. کنیم آماده زمین به انتقال براي تا کردیم جمع زیادي مقدار هم کمک با. بودند کرده رشد اطراف آن

. بود آمده باال کفی با گرفته قرار هم روي نعلبکی دو شبیه شدم سوار که اي سفینه. بود هایم دارایی تنها بود داده من به آرنا که

 .داشت قرار هایی ورودي آن زیر

 مادر ي سفینه. کردیم حرکت عظیمی ي سفینه سمت به و برویم زیادي مسافت توانیم نمی سفینه این با که داد توضیح عمویم

 شارژ مادر ي سفینه در منظم طور به بایست می کوچک هاي سفینه. سیاره ذهن عنصر از نه گیرد می فضا خود از را اش انرژي

 که دیدم را زیبایی زن. شد باز سفینه درهاي. نورانی هاي سوراخ با دراز ي استوانه یک. شدیم نزدیک مادر ي سفینه به. شوند

 آمد خوش ما به شدیم می خارج مان سفینه از که همانطور. بود زحل ي سیاره از که مرد یک و است مریخ از شدم متوجه

 .گفتند

 تصویري ي متوجه. داشت را نفر صد از بیش گنجایش و شده بود دکور سادهبسیار  که داشت وجود بزرگ اتاق یک آنجا

 شد می نامیده "الهی ماهیتی" سادگی به و داشت وجود آن در زن و مرد از نقصی بی هماهنگی که اي چهره شدم، دیوار روي

 .فیزیکی جهان از االم شود، می نامیده االم وجود، این شد گفته من به. دارند آن را ها سفینه از بسیاري شدم متوجه و

 ي همه. بود نشسته سفینه معنوي استاد میز، سرأ در. خوشمزه غذاهاي از پر میزي با بزرگ اتاقی. شدیم غذاخوري اتاق وارد

 مختلفی سیارات از که بودند نشسته مساوي تعداد به زنان و مردان میز طرف دو در. دارند استاد یک ونوسی مادر هاي سفینه

 و مریخ زحل، از افرادي ونوس، بر عالوه. شود می گذاشته اشتراك به سیارات انجمن از دیگر سیارات با سفینه این. بودند

 معموالً ما. شدیم معرفی بهم سکوت در ما. بود ونوس به متعلق سفینه چون بود ونوسی یک هم استاد. دادم تشخیص را مشتري

 با خام سبزیجات از ساالدي با را غذایمان. شویم می شناخته خود خاص ارتعاش با بلکه کنیم نمی استفاده آن از یا نداریم اسم

 .شروع کردیم پنیر تزئین
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 به اینکه از پیش بعد روز دیگري و شام از بعد یکی. داشتم حضور آنها دوتاي در من و دادند می تشکیل جلساتی سفینه اعضاي

 روند. بیابند آن براي حلی راه همگی تا شدند می بیان مشکالت شدند، می مطرح جدید هاي ایده جلسات این در. برویم زمین

 سیاره جوي شرایط همیشه دانشمندان از جمعی. است یادگیري سیاره، این حضور اصلی هدف. شد می گزارش سفینه پیشرفت

   را چیز همه ما چون مندند عالقه سیاره این به ما مردم. کنند می تحلیل را سیاره بیرون و درون تغییرات و کرده بررسی را

 .گذارند می میان در سایرین با را آن شوند، جدیدي چیز متوجه دانشمندان اگر. دانیم نمی

. دادیم می ادامه کوچک ي سفینه با بعد به آنجا از. شد زمین جو وارد مادر ي سفینه. روز بعد به طرف زمین حرکت کردیم

 که هیمالیاست هاي کوه در معنوي شهري ما مقصد گفت عمویم. به راهمان ادامه دادیم. شدند جمع خداحافظی براي همه

  .شود می نامیده دس آگام

 

  )Agam Des(ورود به آگام دس :: 

 سنگ و چوب از شده ساخته ي قلعه یک آن باالي و دیدیم درخت از پوشیده فالت یک تبت، سرد کوهستان باالي ارتفاع در

 از هایی باغ آنجا داخل. داشت قلعه اطراف در حفاظی و چوبی در. بود دس آگام معنوي شهر فیزیکی بخش این. داشت قرار

 صدا به در زنگ رفتند، در جلوي ما همراه خلبان و عمویم. داشت وجود حیوانات ي مزرعه شبیه چیزي و گلها و سبزیجات

 ما و گفت آمد خوش ما به. داشت آبی چشمان و بلند ریش. ایستاد ما مقابل ها راهب رداي دستار و با یکی دیدم و درآمد

  .کردیم استراحت مدتی

 او. باشد می  (Yaubl Sacabi)ساکابی بولویائ استاد سرپرستی تحت که است زمین ي سیاره بزرگ معنوي شهر دس، آگام

 در سال هزار چندین که شود می گفته. هاست انسان تصور وراي او سن و کرده انتخاب را ها انسان هدایت که است راهبی

 دس آگام. آیند می شهر این به زمین ارتعاشات با سازگاري براي زیادي فضایی مسافران. است بوده فیزیکی بدن همین

 هاي آموزه حامل معبد این. دارد نام )Katsupari( کاتسوپاري تبت، در دیگر معبد. است زرین خرد معابد از یکی همچنین

  .شود می نهاده ارج ونوس در پیش مدتها از که است "متعال پروردگار" باستانی

 خواب اتاق پنجاه حدود. شوند می جمع آنجا سرودخوانی مراسم براي که دارد قرار شومینه یک نهارخوري، بزرگ اتاق وسط

 نخست روز. شوند می بیدار صبحانه براي همه زنگ، صداي با صبح هر. دارد وجود اتاق هر در معنوي استادان تصاویر و دارد
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 میز صدر در. داد می جاي را نفر 25 حدود که داشت وجود بزرگی میزهاي. بود شده پر جا همه بودم، شده اتاق وارد که

. بود گیاهی چاي و قهوه اي برنج کاسه یک میوه، مقداري ما ي صبحانه. بود نشسته مافوق ي طلبه دیگر، میز در و استاد وسط،

 بدون تازه گیاهان از ساالدي غروب و میوه روز باقی. داشتیم گیاهی چاي و کوهی گیاهان ریشه و اي قهوه برنج دوبار ها صبح

 غذاي به مرور به. نوشیدیم می گیاهی چاي روز طی در. بود نشاسته و سبزیجات از ترکیبی ما غذاي. خوردیم می سس و ادویه

 عادت بخورم بود قرار زودي به که آمریکایی غذاهاي به بتوانم تا کردند می اضافه شد می تهیه دهکده از که هایی ادویه من

 به غذاها آمریکا در. داد می نشان واکنش شدت به خوردم می که چیزي هر به بدنم سیستم رفتم، تنسی به که اولی سال. کنم

 .نامید فاجعه را آن توان می که شوند می مسموم و فرآوري قدري

 هستند ساکن دس آگام در که هایی راهب تمامی. کنیم جمع را شب غذاي گیاهان تا رفتیم باغ به اول روز ي صبحانه از بعد

 صحبت الزم مواقع در فقط او چون کردم نمی صحبت راهب با زیاد من. دهند می انجام را روزانه کارهاي اقامتشان، قبال در

 با بار هر. بود آهنگین و زیبا چون داشتم دوست خیلی را آن من. کردند می سرودخوانی غروب و صبح هر ها راهب. کرد می

 انجام را خود کارهاي که داشتند را آزاد وقت این همه عصرها. باشند داشته باالتر سطوح در تجربیاتی تا متفاوت مانتراي یک

 .بگردند دهکده در یا بزنند چرتی دهند،

 ولی نیست خوبی سیستم این که گفت او. کرد صحبت ها مدرسه سیستم و غرب دنیاي در ریاضیات مورد در من معلم اول روز

 را ام شخصی هاي آموزه که گفت من به .بود راحتی کار که داد آموزش را انگلیسی زبان من به او. ندارد وجود بهتري چیز

 دیگر نژادهاي به نسبت مردم. زندگیم بعدتر هاي سال تا بفهمد را آنها که دید نخواهیم را کسی و کرد نخواهم پیدا جایی

 ي سیاره شاهانه ي نژاد آوردن بخاطر با من. دانستند می پست را سیاهپوستان نژاد. نبود آشنا من براي که داشتند عقایدي

 .است افتاده اتفاق این چرا بفهمم کردم سعی و بپذیرم را این توانستم سختی به مشتري،

 بود آنها از حفاظت براي کار این. بودند سرّي بسیاري معنوي هاي آموزه گاهی چون گفتند نمی را نامشان دس آگام راهبان

 من. داشتند سر در منفی نگرشی نبود، شده پذیرفته ها تبتی یا هندوها نظر از که اي آموزه هر به نسبتها  دهکده مردم چون

 .دیدم بسیار ها داوري پیش این از رشدم هاي سال طی

 من به را آنها کاربرد و مختلف گیاهان رفتیم، می ها باغ به ما. آموختم زمین ي درباره زیادي جدید چیزهاي بعد هاي هفته طی

 بودم، مشغول تعادل تمرین به روزهایی. پرداختم بدنی حرکات انواع و نشستن رفتن، راه تمرین به زیادي روزهاي. گفتند می
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 نظارت را من راهب یک مدت این در و رفتم می باال درخت از جنگل در. دویدم می و رفتم می راه ایستادم،

 طبق که گفت من به راهب. بودم زده هیجان بسیار خودم یفیزیک شکل دیدن براي من. ندارد وجود اي آینه

 دوست خیلی. بود گفته من به دهکده هاي مغازه و ها خیابان مورد در اُدین عمویم. بودم زیبا بسیار من زمینی،

   کار این گفت عمویم اما ببینم، را ها لباس و جواهرات و ساز دست کاالهاي آن و بروم روستایی 

  .کند جلب را زیادي توجه روشنم موي و پوست بود ممکن چون

 اي هفته استاد. شام زمان بار دو و سرودخوانی هنگام بار یک. دیدم را ساکابی یائوبول بار سه دس، آگام در

 ها دهکده و ها کوه در سفر مشغول ها وقت بیشتر. شوند می جمع - نامد می را آنها که آنطور -هایش بچه 

 ساکابی یائوبول. دهد انجام باالتر سطوح یا زمین روي را وظایفش خود روحی بدن در تا نشست می عبادت

 و است آرامی بسیاري مرد او. داشت بلندي موهاي و تیره پوست و مشکی بزرگ چشمان دارد، هندوها

  .گوید می سخن معنوي موضوعات از کند می صحبت که ندرت به. دارد لب

  

 

ایستادم، می پا یک روي

 .کرد می

آینه هیچ دس آگام در

زمینی، استانداردهاي

 بازارهاي به داشتم

چون نیست پذیر امکان

در اقامتم مدت طی

 با ها صبح بار یک

عبادت به تنهایی به یا بود

هندوها به زیادي شباهت

لب به لبخند همیشه
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 حفظ را خود فیزیکی بدن نیز )Fubbi Quantz( انتزکؤ فوبی و )Rebazar Tarzs( ربازارتارز شناسم، می که دیگري استادان

 پال نام با که را زاسک پدار تعلیم اصلی مسئولیت ربازارتارز. دهند انجام زمین روي را خود معنوي مأموریت تا نده اکرد

 طور به آینده ي دهه چند در و آموخت را "متعال پروردگار" هاي آموزه از بسیاري او. داشت بعهده شود، می شناخته توئیچل

  .پرداخت خواهد فعالیت به زمین معنوي بیداري ي زمینه در علنی

 از ما دیدار که گفت راهبان تمامی به خطاب و گفت آمد خوش همراهمان و من عمویم، به شام صرف از پس ساکابی یائوبول

 یائوبول و من معلم فقط هستیم، ونوس از ما که دانستند نمی راهبان. نگفت بیشتري چیز استاد. اوست افتخار موجب دس آگام

 آن او که زمانی داد می دست من به که حسی خاطر به شوم نزدیک استاد به داشتم دوست خیلی من. دانستند می ساکابی

 .داد من به خوبی احساس او حضور. بود اطراف

 معیارهاي طبق آنها. ببیند را دیگري ظاهر کسی گذاشت نمی که داشتند تن به ردا و سر به دستار دس، آگام در مردان تمامی

 و بودند خالصی بسیار موجودات دس آگام راهبان. بودند زیبا کردم می دریافت آنها از که احساسی در اما نبودند زیبا جامعه

 .بود من افتخار موجب آنها حضور در بودن

 آنجا که راهبانی. دارد زمین معنوي تکامل در بزرگی مسئولیت و است روح سفر در کهن استادان از بسیاري منزل دس آگام

 آنها ي همه. بود غیرممکن من براي ظاهر روي از آنها سن تشخیص اما ساله، هزار چند تا بودند ساله 12 از کردند می خدمت

 مرسوم سیارات سایر در که همانطور و داشتند مالیمی صداي. کردند نمی صحبت لزوم مواقع در جز و بودند ساکت بسیار

   خدمت معبد در سال 2 مدت به جدیدالورود چالهاي. کردند نمی صحبت کند تمام را حرفش دیگري آنکه از قبل است،

 .بپردازند را تعلیماتشان بهاي تا کنند می

 مسیرم سراسر در من هستم، شادي روح امروز من" بود این داشتم دوست خیلی موسیقی هاي گروه در هایی آهنگ از یکی

 خود ي عالقه مورد هاي سرگرمی به مدام دس آگام راهبان. "تابم می وقت تمام من نتابد، آفتاب اگر حتی بود، خواهم شاد

   باغبانی آنها از بعضی. کردند می نقاشی هم کمی ي عده. بنوازند موسیقی و بخوانند آواز داشتند دوست آنها. بودند مشغول

 .دهم انجام متانت با را کاري هر و باشم راحت بدنم با چطور گرفتم یاد. آموختم زیادي چیزهاي آنجا من. کردند می

 از را زیادي حقایق باشد، کرده مطالعه را نامیم می "متعال پروردگار" قانون ونوس در ما که چیزي آن زمین روي که کسی هر

   برده باالتر سطوح یا ونوس زمین، روي معابد آن از یکی به اش روحی بدن با او کند، می دریافت درونی مجراهاي طریق

 شاگردان پیشرفت معموالً. دبیاموز سیاره آن روي ي نوشته دست ترین پیچیده و ترین کهن جاودانه، راه ي درباره تا شود می
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 آنجا جاودانه راه کتاب از جلد نخستین. است تبت در کاتسوپاري معبد که شود می شروع زمین از دیگر، معبد

  . شود می نگهداري انتزؤک فوبی 

  

 بسیار کتابی. دیدم خود چشم به اقامتم مدت در من که شود می نگهداري دس آگام در جاودانه راه کتاب

 شناخته هاي آموزه ترین ژرف از برخی حاوي اما دارد اي ساده بسیار ظاهر. دارد قرار اي شیشه اي قفسه در

  .است معنوي

 سطح در کانوال دال ساهاسارا در زرین خرد معبد در بعدي و دارد قرار رتز در )Moksha( ماکشا معبد در 

 زمانی ،باستان مصر در مسیح میالد از قبل سال هزار چندین ،مرد این. )Gopal Das( داس گوپال استاد سرپرستی

  .هستند باالتر طبقات در کتاب بعدي هاي فصل. آورد زمین روي را روح سفر آموزش ،کرد می زندگی زمین

 

معبد به معبد یک از

 استاد نظارت تحت

کتاب از جلد دومین

در که است بزرگ

معنوي انسان براي شده

 کتاب جلد سومین

سرپرستی تحت اثیري

زمین روي هنوز که
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 پایان در سرودخوانی اتاق در. شد برگزار اي ویژه ي برنامه روز آن عصر. بود خاص بسیار بودم دس آگام 

 بازگو اینجا ندارم اجازه بود، شاگردانش براي پیام آن که آنجایی از داد، انجام کوتاهی سخنرانی ساکابی یائوبول

 آسمان در ما ي سفینه .گذشتیم چوبی در آن از بار آخرین براي و کردیم خداحافظی ها راهب ي همه با

 .تا به آمریکا برویم و زندگی زمینی ام را آغاز کنم

  اثیري ي سطوح مختلف طبقه

 در جایی زهره در زندگی. است متفاوت آگاهی درجات با افراد متناسب که دارد زیادي ي مجموعه زیر سطوح

 فرهنگشان و خوگرفته عادات به فیزیکی هاي وابستگی هنوز افراد برخی چون اثیري تر پایین و باالتر سطوح

 بهشت از متفاوتی تصورات که افرادي براي ادیان در شده توصیف هاي بهشت عنوان به اثیري سطح مناطق

 .اند

 

آگام در که آخري روز

یائوبول استاد مراسم،

با شام از پس. کنم

تا به آمریکا برویم و زندگی زمینی ام را آغاز کنم شد پدیدار

  

سطوح مختلف طبقه:: 

سطوح اثیري جهان

سطوح بین است میانه

مناطق از برخی. دارند

اند شده منظور دارند،
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 که جایی به بعد د،آی می مالقاتش به رفته دنیا از قبالً که بستگانی یا دوستان از یکی میرد، می کسی فیزیکی بدن آنکه از بعد

 فرد آن دهند می اجازه معموالً سپس. نیست زنده فیزیکی سطح در دیگر که شود متوجه تا شود می برده است خوابیده بدنش

 سطح مناسب و آورده بدست معنوي نظر از که سطحی به شدن بیدار از پس. کند استراحت و بخوابد مدتی اثیري جهان در

 گاهی. گیرد می انجام کارماست امور مسئول که اثیري موجود یک توسط مراحل این ي همه. شود می برده است، اش آگاهی

 ناگهانی مرگش اگر بخصوص باشد، دیگري بدن در تولد اگر حتی شود برگردانده فیزیکی جهان به بالفاصله فرد است ممکن

 از که مشابه چیزي یا مشکالت همان با تا شوند می بازگردانده کنند می خودکشی که افرادي. خودکشی یا جنگ مانند بوده

 .گردند روبرو بودند، کرده فرار آن

 کنارش اش عالقه مورد افراد و دوستان. شود می بیدار آشنا محیطی و خانه در شود، ماندگار مدتی اثیري جهان در فرد اگر

 که گیرد می انجام علت این به روند این. کند می پیدا را داشت تعلق آن به فیزیکی جهان در که مذهبی یا راه آن و بود خواهند

 .دارند فیزیکی جهان به زیادي عاطفی وابستگی هنوز دهند، می دست از را شان یفیزیک بدن که افرادي از بسیاري

 سازگار شرایط با تدریج به قدیمی، منازل بازآفرینی با و کنند راحتی احساس افراد که است شده طراحی شکلی به اثیري جهان

 سطوح از و دارند فیزیکی جهان به زیادي وابستگی یا هستند روح دانند نمی که افرادي. دارد زیادي اهمیت امر این. شوند

 انسان. اند رسیده غایی بهشت به که رسند می باور این به آن، هماهنگی و زیبایی دلیل به عاقبت ترسند، می باالتر ي ناشناخته

 پیدا ادامه زمانی تا وضعیت این. باشند داشته خواهند می آنچه هر توانند می چون شوند می وابسته اثیري زندگی به سرعت به ها

 .دارند وجود نیز اثیري بهشت از باالتر سطوحی شوند متوجه که کند می

 آن در بدن از خروج ي تجربه نویسنده، چون اند کرده توصیف اثیري ي منطقه در را شهرهایی زمین، روي مذهبی جات نوشته

  کانوال دال ساهاسارا نام به مکانی در برد سفري به را خانواده عمویم زهره، ي سیاره ترك از قبل روز چند. است داشته مناطق

. است بهشت اینجا دارند باور بسیاري افراد چرا فهمیدم سادگی به که بود موقع آن. است اثیري ي منطقه از دیگري بخش که

 .دارد تصوري غیرقابل انداز چشم آنجا

 افراد که است مکانی گفت توان می. کند می جذب دارند منفی آگاهی سطح که را افرادي اثیري، ي منطقه تر پایین سطوح

 اگرچه بیابند آنجا را آن توانند می دارند گوگرد و آتش با جهنمی انتظار که آنهایی .روند می آنجا به ها زندگی بین شرور

 توسط که است اهریمنی موجودات و کریه و زشت هیوالهاي منزلگاه همچنین اثیري ي منطقه تر پایین سطوح. است موقت

 .اند شده خلق یافته تکامل کمتر آگاهی سطوح



http://ooust.wordpress.com 

 

٣٣ 
 

 مکان به موقتاً تا است فیزیکی بدن از اثیري بدن جدایی اثیري، انعکاس. دارند اثیري مناطق در ریشه روانی هاي قدرت بیشتر

 جایگزین روح سفر زودتر چه هر است بهتر. است خطرناکی تمرین کند، پیدا ادامه زیادي مدت اگر کار این. برود دیگري

 بکار اثیري سطح در روزه هر ما که هستند هایی قدرت ذهن، با اشیا دادن حرکت و شدن بلند هوا روي. شود اثیري انعکاس

 قدرت تصویرسازي،. دارد نیاز بیشتري انضباط و تالش به اما داد انجام توان می هم فیزیکی سطح در را کارها این. گیریم می

 این با شود، می آغاز کردن تجسم با شدن خلق از قبل چیز همه. سازد می را فرد هر دنیاي که است ماده بر ذهن از دیگري

  .دارد فیزیکی زمان و تالش به نیاز کار این فیزیکی، جهان در که تفاوت

  

  طبقات اثیريتجربه ي من از :: 

. رفتیم بودند نزدیکی نهما در که دوستانی نزد ام عمه با موعود روز. دهد ترتیب جشنی تولدم جشن براي بود قرار ناآرِ ام عمه

 و گلها با اتاق تمام. بگیرند جشن مرا تولد تا بودند منتظر عمویم، و وانک همینطور و دوستانم بهترین و رِمچا برگشتیم وقتی

 شام از بعد. دادند هدیه بود شده چاپ آن روي پروانه تصویر که لباس یک من به. بودند شده تزئین طبیعی چیزهایی و ها پروانه

 اثیري باالتر سطوح دیدن به دوستان همراه است قرار که گفت ناآرِ. بود راه در بهترین هنوز اما خواندیم آواز و رقصیدیم

 عنوان به زمین مردم بیشتر که مناطقی بود، خودمان اثیري سطح از خارج به من سفر نخستین این. بودم زده هیجان بسیار. برویم

 .شناسند می بهشت

 فضاي در. به نظر می رسید بزرگ ي ستاره یک شبیه ،شد می کوچکتر تتونیا و شد می دور تتونیا از ما ي سفینه که همانطور

 آنها از بعضی. بودند نرسیده ظهور به احساسات و فکرها به متعلق که ببینیم را زیبایی اشکال و ها رنگ توانستیم می اطراف

 مناظري. بودند نگرفته شکل هنوز که بودند اثیري مناطق اینها. ندارند وجود زمین روي که رنگهایی با بودند بازي آتش شبیه

  .آسمانی انرژي از بخش لذت

 که نیست این باال و میانه پایین، از من منظور. زشت احساسات و ها کابوس محل. بود اثیري پایین سطوح ما، مقصد نخستین

 است هوشیاري متفاوت سطوح توصیف منظور بلکه رویم می پایین و باال آنها بین که دارد متفاوتی هاي الیه اثیري ي منطقه

 به ها داستان در که است همان منطقه این. نداترس می مرا کمی آنجا. آید درمی احساس یا منظره رنگ، فیزیک، شکل به که

 زندگی منطقه این در که ارواحی. شوند می توصیف عجیب مخلوقات و آلود مه هاي جنگل عظیم، هاي عنکبوت تار عنوان

 هم اینجا. گیرند می وحشتناکی انسانی ي قیافه و دارند شهوت حرص و خشم، مانند احساساتی به شدیدي وابستگی کنند، می
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 به پرداختن با را خود روزهاي آنها. دهند رشد را خود هنر و خالقیت در کنند می سعی آنها. دارد وجود هایی

   پر خوشمزه غذاهاي با را خود اطراف وقت تمام که دید توان می را پرستی شکم آدم. گذرانند می خودشان

   پر قیمتی چیزهاي و طال و جواهرات از را اش خانه بقدري که کسی یا. شود می دور غذا میز از کوتاهی

 .ماند می زندگی براي کمی

   آنجا موقت طور به فیزیکی هاي زندگی بین ي فاصله در که است شروري ارواح اقامت محل همچنین 

 براي اثیري زیرین مناطق در هایی جهنم مذاهب، از بسیاري واقع در. بگیرند فاصله شدیدشان احساسات از

 که آنهایی براي جهنم. مانند می آنجا ابد تا دارند باور که افرادي براي هستند هایی دام متأسفانه که اند کرده

 .است واقعی

 صلح در اینجا مردم. اند کرده بنا آنجا را خود بهشت زیادي مذاهب که دارد زیبایی بسیاري مناطق اثیري،

 و بیشمار مناظر. گردند برمی فیزیکی جهان به روزي اینکه به علم با آموزند می را خالقانه استعدادهاي و

   .بود جا همه

 

 

هایی خانه و جوامع

خودشان هاي خواسته

کوتاهی مدت و کند می

کمی جاي که کند می

 اثیري پایین مناطق

از کمی تا مانند می

کرده خلق خودشان

واقعی کامالً دارند باور

اثیري، میانی ي منطقه

و کنند می زندگی

همه نور هاي فستیوال
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   زندگی تر متعالی ارواح که هستند معنوي باالتر مناطق اثیري، باالتر سطوح که گفت عمویم دادیم می 

 ها رنگ بخاطر نیست آسانی کار کلمات با آن توصیف که است موافق من با باشد کرده دیدن آنجا از که 

 سطح، این مرکز کانوال دال ساهاسارا در. دارد وجود عظیمی معنویت و آرامش شادي، صلح، احساس. متنوع

 حوالی در مذاهب از تعدادي. نام داشت )Zrephs( زِرفس که داشت وجود بودم دیده تابحال که مناطقی

   منطقه این به فیزیکی مرگ از پس که افرادي. نیستند توصیف قابل کلمات با که معلق هاي باغ. دارند

  .ماست دراز و دور سفر در اول قدم این حالیکه در است دسترسی قابل مکان باالترین کنند 

 

 

 ادامه که همانطور

 کسی هر. کنند می

متنوع بسیار مناظر و

مناطقی زیباترین از یکی

دارند هایی بهشت آنجا

 می تصور روند می
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 ترین باشکوه از یکی. ردگی می وقت زندگی چندین زمین، فیزیکی زمان به اینچنینی سفري. بمانیم بیشتري مدت توانستیم نمی

 دال ساهاسارا ساکنان نیاکان است، (Seres) سرس نژاد به متعلق مکان این که گفت اُدین عمویم. بود ما پاي زیر ها مکان

 در ما حبابی ماشین که عظیم بقدري داشت، قرار پیکر غول ي مجسمه یک بهشتی ي منطقه این مرکز به نزدیک. کانوال

 فضایی افرادي عمویم، توضیح به که بود سرس نژاد نماد ،عظیم ي مجسمه این. شد می دیده آسمان در خالی مانند مقابلش

 نژاد از که هستند کسانی جمله از ها آتالنتیسی پیکران، غول بین از. گزیدند اقامت فیزیکی سیارات در بار نخستین که بودند

   طول روز چندین آن پیمودن که بود بقدري مجسمه این پاهاي. بودم شده هیپنوتیزم آنجا ابعاد و زیبایی با من. بودند سرس

 نیروگاه که داشت قرار نور باشکوه کوه یک آن، مرکز در. بودند گرفته فرا را شهر اطراف نور از عظیمی دیوارهاي. کشید می

 و شده تشکیل کوچکتر نورهاي از که بود جاري رنگارنگ نور هزاران از نهرهایی کوه، ي قله فراز بر. بود منطقه آن مرکزي

 حیات متفاوت اشکال و فیزیکی هاي جهان نورها، فوران و دریاها صداي. بود گیري نفس ي منطقه. بودند زنده آنها از یک هر

  .دهند می قرار حمایت مورد را هاآن

 شدید بقدري آن نور اثیري، چشمان براي حتی ببندم، را چشمانم مدتی مشد مجبور کردیم، عبور نور کوه روي از که زمانی

 و اثیري ي منطقه بین است گذرگاهی شهر پیشرفته، بسیار سیارات مردمان براي مکان این. باشد دردآور توانست می که بود

 و بودند خردمند بسیار و زیبا بسیار آنجا مردم. کنند پیدا فیزیکی شکل توانند می اثیري موجودات که است اي منطقه. فیزیکی

 همکاران شهرها، آن ساکنان بین در. بودند باستان یونان زمینی هاي اسطوره شبیه هایشان صندل و کشیده هاي لباس آن با

 .دارند حضور نامیم، می فرشته ما که خداوند

   فراموش هیچگاه که جایی کنم، نظاره را آنجا تا بود من فرصت آخرین کرد، متوقف را سفینه بار آخرین براي عمویم

   آن روي از که هایی دهکده از بعضی. آورد می بند را زبانتان که العاده خارق بناهایی با خالص نور از شهري. کنم نمی

 .داشت ویلون گاهی و چنگ و زایلفون شبیه صدایی. ندبود توصیف غیرقابل موسیقی یک در غرق گذشتیم می

 هم را آن. کردم می فکر زمین روي زندگیم به زیبایی، همه آن دیدن با. بودیم خسته همگی. کردیم حرکت خانه سمت به

 اثیري زیرین مناطق شبیه زمین مناطق بعضی بودند گفته من به چون بود ترسناك برایم گاهی اما دانستم می ماجراجویی یک

 .است
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  مذاهب روي زمین:: 

 ها آموزه این از که معنوي استادان توسط کار این بیاورم، زمین روي را "متعال پروردگار" قوانین که نیست این من ي وظیفه 

 و زیاد تعداد دارد، وجود "متعال پروردگار" نام به معنوي مسیر یک فقط تتونیا در حالیکه در. گیرد می انجام کنند می حفاظت

 علت. دارد وجود زمین روي فلسفی هاي سیستم و متافیزیکی هاي گروه و سري علوم معنوي، طرق مذاهب، از اي کننده گیج

 متفاوتی اطالعات نیازمند که است تکامل و آگاهی از متفاوتی سطوح وجود زمین، روي معنوي روش و راه تعداد این وجود

 .دارند متفاوتی اسامی هم کم تعداد آن که است مذاهب این از معدودي تعداد تنها گذار پایه "متعال پروردگار" اما. هستند

 و کریشنا محمد، بودا، مسیح، عیسی ما بیشتر و هشد گذاشته بنیان خاص فرد یک توسط مذهب هر زمین، مذاهب تاریخ در

 ي تجربه بیشتري تعداد یا یک فرد، آن که است این است داده رخ موارد این بیشتر در که اتفاقی. شناسیم می را دیگر بسیاري

 و زیاد خرد با باشد، کرده سفر علی ذهنی، اثیري، از سطح کدام به اینکه به بسته. است داشته باالتر سطوح به بدن از خروج

 .است بازگشته دیگران، با دانشش شدن سهیم براي سوزان اي انگیزه

 تجربه ي مشابه يا تجربه ،او از پیروي با کردند سعی که بود این شدند مرتکب تاریخ طی در مذاهب این پیروان که اشتباهی

 و جدید اي شاخه باشد، داشته دیگر هاي جهان در اي تجربه شد می موفق که پیروي هر. کنند کسب مذهب آن گذار پایه

   است، منحصربفرد روح هر چون. باشد خودش ي تجربه و حقیقت دنبال به باید روح هر. داد می تشکیل جدید پیروانی

 را متفاوت هاي فلسفه و مذاهب دارد نیاز روح هر. داشت مشابهی ي تجربه انتظار و کرد دنبال را دیگري فرد راه توان نمی

 .آورد بدست چیست برتر حقیقت اینکه از اي زمینه پیش تا کند تجربه

 مذاهب، بیشتر. شوند می اداره منفی عنصر با ذهنی، و علی اثیري، مناطق که باشیم داشته ذهن در را این همیشه بایست می ما

. دارد زمین روي نمایندگانی نیز "متعال پروردگار". روند نمی فراتر ذهنی ي طبقه از که هستند زمین روي کَل ي نماینده

 قابل و مختلف هاي شکل در مشاهده قابل "متعال پروردگار" معنوي ي عصاره که اند کرده بیان همواره حقیقی تعلیمات

. رسد می روحانی قلمروهاي به آن از استفاده با روح چون دارد را اهمیت بیشترین صوت. است درون صوت شکل به شنیدن

 این. بود کننده مأیوس شود، نمی داده آموزش آشکارا "متعال پروردگار" قانون زمین، به ورودم هنگام که امر این از آگاهی

 .آمدم کارمایم خاطر به اما بیایم زمین به نخواهم که باشد دلیلی توانست می
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  زندگی در سطح اثیري:: 

 یک یا باشیم داشته خواب اتاق داخل درخت یک توانیم می. کنیم خلق چیزي هر خود فکر با توانیم می اثیري طبقه ي در

می توانیم با فکر خلق کنیم، آنجا چون  .باالتر فرکانسی در اما است جامد اینجا مثل چیز همه سطح این در. خانه در آبشار

  .داریم بسیاري گیاهان

 را آن توان شما گویم، می مردم به همیشه من. کنند استفاده انرژي این از و کنند تمرکز ندارند عادت مردم فیزیکی، زمین روي

 هر یا خانه کامپیوتر، هیچ. ببرد بیشتري زمان طبقه ي اثیري، به نسبت اگر حتی کنید ظاهر را دارید نیاز آنچه هر که دارید

. کنند می پیدا ماده شکل ،تدریج به که هستند انرژي افکار. داشت نخواهد وجود درنیاید، کسی تصور به که زمانی تا چیزي

 زندگی منفی هاي جنبه روي را تان توجه که زمانی. کنیم خلق را خودمان دنیاي تا است شده داده ما به خالق توسط انرژي این

 .کنید می حمایت منفی هاي جنبه و ها جنگ این از کنید، می متمرکز جنگ از ترس یا

 هر. شوند نمی اثاثیه از پر وقت هیچ ها اتاق. باشند داشته زیادي باز فضاي و ها اتاق هایشان خانه در دارند دوست تتونیا اهالی

   آموزش تمرکزشان و تخیل نیروي از استفاده ي زمینه در کودکان به والدین. دارد خاصی هدف شود می خلق که چیزي

 .دهند می

. ماند می باقی شکل همان به من اتاق کردم، ترك را ونوس که من. کند نمی دخالت دیگري عمل خلق کردن در هیچکس

 که هستند مراقب افراد خاطر همین به. داد تغییر را آن شکل توان می فقط نیست، بردن بین از قابل راحتی به شد خلق که چیزي

 خلق هایمان دست با توانیم می که جایی تا را دیگر چیزهاي ،خانه بجز کنیم می سعی ما. به وجود نیاورند بدردنخوري چیز

 .کنیم

 از و کند می نفوذ ما درون صوت مانند خداوند. است آفریدگار براي پراهمیتی بسیار چیز صوت،. است یجهان زبان موسیقی

 مثل ندارید اینجا شما که داریم موسیقی آالت دیگر بعدهاي در ما. دهد می تغییر را انسان ارتعاش و آگاهی سطح طریق این

 هاي موزیک از بعضی. کند می ، تولید صوتابزارها برخی در که آب و شود می نواخته باد وزش با که) چنگ( هارپی

  .دارند منفی اثر متال هوي مانندي هایی موزیک اما. اند آمده باالتر بعد از حقیقت در جدید، عصر ي رمزگونه

 سازهایی ما. هستند ها ترین محبوب ارگ و چنگ ویلون، فلوت،. نوازند می موسیقی ابزار یک حداقل همه تقریباً ونوس در

   استفاده ندرت به اي کوبه سازهاي. کنند می تقلید را دریا امواج و آب جریان باد، مثل طبیعت مختلف صداهاي که داریم
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 ابزار هر نواختن توان می ونوس در. است اثیري زیرین سطوح یا فیزیکی جهان مناسب بیشتر سازها این ارتعاش. شوند می

 .آموخت آن کردن آرزو با تنها را موسیقی

 روح به تواند می هیجانی تعادل عدم چون دارند نگه تعادل در را هیجاناتشان تا باشند داشته بسیار تالش باید ونوسی افراد

 فیزیکی هاي جهان در وابستگی. دارند بیشتري قدرت اینجا احساسات، به مربوط مشکالت که ایم شده متوجه. بزند آسیب

 به دیگران، به خانواده، به توانیم می آسانی به چون باشیم مراقب باید. شود می روح آزادي مانع چون است خطرناك بسیار

  . شویم وابسته دیگر چیزهاي یا تشریفات و رسوم

. دارد احساسی معموالً علتی نداشتنی دوست هر چون. است خوبی انضباطی تمرین ،نداریم دوست که چیزهایی داشتن دوست

 کنیم می سعی همچنین ما. فرضیات و ها نگرش مثل شویم آگاه نیستند روح که چیزهایی از کنیم می سعی روح عنوان به ما

 زندگی متعادل و کامل طور به را زندگی و باشیم نداشته عجله که دهیم،ن انجام سرعت به را کاري هر که کنیم منضبط را خود

  .باشیم سپاسگزار داریم و هستیم آنچه براي لحظه هر. کنیم

 مشکلی این. نکرد پیدا بهبود مادرم مرگ اندوه از هیچگاه من پدر. است عشقی وابستگی ما، مردم مشکالت بزرگترین از یکی

 سطح در فرد. دارد حیاتی اهمیت هیجانی تعادل. کند می کند را معنوي پیشرفت و شده ها ونوسی ناتعادلی موجب که است

 آید می بشمار بهشت اثیري ي منطقه فیزیکی، مرگ از پس بسیاري براي. کند می درست کارما فیزیکی، جهان مانند هم اثیري

 .دارد هایی محدودیت هم اثیري ي منطقه زیرین، سطوح سایر در زندگی مثل اما

  .ببینیم باال دقت با را آینده روز چهل تا توانیم می ونوس در ما

  

  تفاوت انسان هاي فیزیکی و ونوسی :: 

 پوستی ما. است اثیري زیادي میزان به ما ظاهر چون است شده توصیف فرشته عنوان به انجیل در که دارد خلوصی ما فیزیک

 هاي گونه سبز، یا آبی درشت هاي چشم و بلند هاي پیشانی .متر داریم 50/2 تا 10/2 حدود قد بلوند، بلند موهاي سفید،

 به که بلند و الغر یانگشتان با پهن ما هاي دست .دارد بیشتري فرورفتگی ما هاي شقیقه. داریم متفاوتی ي جمجمه و برجسته

  . هستند شمع ي شعله شبیه دارند انحنا مرکز طرف
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  پیر افراد سایر سرعت به و دارد هایی تفاوت زمین روي من بدن. داریم تري طوالنی بارداري مدت و باالتر

 .خورد نمی من فیزیک به من سن خاطر

 تجربیات باید کسی هر معنوي، قوانین طبق که دلیل این به دهم نمی انجام را کار این اغلب اما دارم شفادهی

 را انرژي این کنند می لمس را من که زمانی کنند می حس مردم اما. است درس یک هم بیماري و باشد

 .شوم نمی قضیه این متوجه من گاهی و

 ما. گیرد می نشأت خالق از انرژي تمامی. کنیم می جذب را هستیم آن در که بعدي انرژي بلکه خوریم نمی

 .بریم می کار به باشیم، داشته داریم دوست که زیبایی چیزهاي همه و ها خانه اطرافمان، محیط خلق

 تمرکزمان و کنیم پیدا بهبود تا گذرانیم می سکوت در را زمانی کنیم، می مدیتیشن. نداریم خواب به نیاز فیزیکی

 . ما با تله پاتی با هم ارتباط برقرار می کنیم

 

باالتر قلب ضربان ما

خاطر همین به شود نمی

شفادهی توانایی من 

باشد داشته متفاوتی

و کنند می احساس

نمی غذا ونوس در ما

خلق براي را انرژي این

فیزیکی زمین مثل ما

ما با تله پاتی با هم ارتباط برقرار می کنیم .کنیم متعادل را
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   فکر دیدم اینجا که افرادي از بسیاري اما است موقتی چیز یک بدن که دانیم می و شناسیم می روح عنوان به را خودمان ما

 .کنند برقرار ارتباط هم با زدن حرف از غیر دیگري سطح در توانند نمی آنها. هستند بدن همین کنند می

  

  تکامل انسان:: 

  و زیر تمامی رسد، می بودن انسان ي مرحله به که زمانی نهایت در. آورد می دست به تجربه مختلف هاي شکل در روح 

 تکامل مسیر در سپس. است تجربه فقط چیز همه و ندارد وجود بد و خوب روح براي .کند می تجربه را بودن انسان هاي بم

 به برتر قلمروهاي در را وظایفی و شود می گاردآفری همکار که است زمان آن و شود آگاه خالق حضور از تا رود می باالتر

 .رساند می انجام

 ،سینما ي ستاره هنرمند، قاتل، جنگجو، ،را شامل می شود زیادي موارد که کنید می تجربه را بودن انسان نقش هاي تمامی شما

   متولد خاصی استعداد با که افرادي .برسانید پایان به را بودن انسان که زمانی تا شوید آشنا بشر هاي قابلیت ابعاد تمامی با تا

  .است داشته اشتغال کار آن به گذشته هاي زندگی در روح که معناست این به معموالً شوند می

 ي رابطه دلیل همین به. هستند شدن انسان پایانی مرحله در دارند، انسان با نزدیکی ي رابطه که خانگی حیوانات و ها اسب

 امکان دیگر شدید انسان که زمانی. باشند انسان یک چطور و کنند رفتار چطور آموزند می طریق این از. دارند انسان با نزدیکی

 .ندارد وجود عقب به برگشت

 هاي روح چون. هستند دادن رخ حال در همیشه اتفاقات این. شنوید می دنیا جاي همه از زشتی و بد خبرهاي این روزها

 به زدن آسیب و کردن کنترل یعنی بودن ترِ پست هاي شکل این باید خود تکاملی روند در و آیند می دنیا این به جدیدي

 را چیز همه تا کردند انتخاب را مسیر این آنها اما است وحشتناك. بیاموزند و کنند تجربه را یکدیگر کشتن حتی و دیگران

   بلکه بیفتیم آنها از تنفر و انتقاد مسیر در یا بترسیم نباید ما. نیستند چیزي چه آنها که برسند آگاهی این به و کنند تجربه

 تمرکز منفی قضایاي این روي اگر و کنیم حمایت زمین دگرگونی ي پروسه از و کنیم نثارشان را خود خیر دعاي بایست می

  .بود نخواهید کار این به قادر کنید
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  ي روي زمینمنشأ نژادها:: 

   زردپوست و اي قهوه یا طالیی موهاي با قد، کوتاه و اندام باریک مردمانی آنها. هستند مریخ ي سیاره از زردپوست نژاد 

 و نگري آینده سختگیر، طبیعت با ها مریخی. دارند تیره اي قهوه تا خاکستري از شکل بادامی بزرگ چشمان می باشند و

 مریخی حیاتی امواج. شوند می شناخته بینیم، می تخیلی -علمی هاي داستان در که شان دقیق و پیچیده سطحی چند شهرهاي

 هاآن. هستند مرتبط باستانی اسپانیاي و اورلئان با ها مریخی. دارد قرار اثیري سطح در بلکه نیست ما فیزیکی سطح در دیگر ها

 زمین به را زیبایی آموزه هاي ها مریخی. دادند قرار تأثیر تحت را اینکا مردم و بودند جنوبی آمریکاي و مکزیکو در مدتی

 و بودند نشسته زمین به ها آسمان از چون شدند می شناخته خورشید خداي یا بالدار خدایان عنوان به همچنینآنها . آوردند

 .داشتند عظیمی خرد و قدرت

 به شد باعث عطارد ي سیاره مدار تغییر. بودند عطارد ي سیاره در ابتدا اگرچه هستند، زحل ي سیاره از سرخپوست نژاد

 با رنگ قرمز پوستی و دارند اي قهوه تا قرمز موي آنها. کردند مهاجرت زحل به مردم و شوند نزدیک زیادي خورشید

 سرخپوست هاي آتالنتیسی میراث. شوند می شناخته منظومه در ورزشکارشان طبیعت با آنها. سبز تا زرد ی به رنگچشمان

 .گرفتند زیادي تأثیر زحلاهالی  از آزتک مردمان و ها مصري. گردد برمی زحل ي سیاره به آمریکا

 و تیره مشکی موهاي. جاز مخصوص رقص و دارند پهن و شاهانه صورتی آنها. هستند مشتري ي سیاره از سیاهپوست نژاد

 از بیشتر آنها. شوند می شناخته خود دستی گشاده طبیعت و زیبایشان صداي با مشتري اهالی. دارند بنفش تا ارغوانی چشمان

  .اند شده متمرکز آفریقا در همه

 .دنتسه هرهز ي هرایس زا زین تسوپدیفس داژن

 هیچ درگیري هاي دوره در زمین. آوردند اینجا را هایی انسان بار نخستین که هستند زمین روي مردم نیاکان ،سیاره چهار این

 ي دهه چند و بربریت دوران در. کنند کمک تا اند بوده اینجا ،مبدأ سیاره هاي دلسوز افراد همیشه. است نشده فراموش وقت

  .نشود احساس حضورشان که هستند مراقب بسیار ها فرازمینی اخیر،

 سیارات دانشمندان دوران، آن در. بودیم دخیل آنها تکنیکی و فرهنگی، معنوي پیشرفتدر  ما آتالنتیس، و لموریا ي دوره در

 ي رابطه باستان مصر در. کردند آتالنتیس نژاد به زیادي کمک زحل افراد .آوردند زمین به را معنوي تکنولوژي دانش دیگر

  .بود برقرار فراعنه و ها فرازمینی بین خوبی
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 دارند زمین سطح روي شهري آنها ي همه اما کنند می زندگی اثیري طبقه ي در نیز زحل و مشتري مانند سیاراتی هاي انسان

  .روند می آنجا به گرفتن فیزیکی شکل براي آنها و است پنهان که

 بسیار آنها تعداد اما. ندارد اطالع آنها وجود از حتی انسان که هستند سیاراتی از و ندارند انسان به شباهتی که هستند بیگانگانی

   .است زیاد بسیار

 

  با حاکمان زمین فرازمینی ها همکاري:: 

 انجام آزمایشاتی ها انسان از بعضی و چهارپایان روي که بودند آن خواستار انسان به تکنولوژي ي ارائه قبال در دشمن بیگانگان

 .است شده متوقف کار این دگرگونی، ي پروسه علت به حاضر حال در اما. دهند

 آنها). خنده( شدند پارك زمین زیر و ماندند استفاده بدون ها سفینه اما گرفت انجام پروژه این آیزنهاور جمهوري ریاست زمان

 آگاهی و هوشیاري چون کنند استفاده ها سفینه از توانستند نمی اما داشتند را ها تکنولوژي و يکامپیوتر هاي سیستم تمامی

 توانایی این ها انسان و باشید داشته ذهن کنترل توانایی است الزم اینچنینی هاي تکنولوژي بکارگیري از پیش. نداشتند را الزم

  )خنده. (کنند کنترل را همدیگر توانند می فقط آنها ندارند، را

  .دارند باالیی بسیار معنوي آگاهی دیگر نیمی و اند کننده کنترل ها پلیدین از نیمی

 

  تمدن درون زمین:: 

بسیاري  افراد. که نیروي جاذبه است، داخل و پیرامون سیاره جریان دارد یمیان تهی هستند چون نیروي مغناطیس ،بیشتر سیارات

به مرکز زمین فرار کردند که توانایی هاي مغزي خود را حفظ کرده اند و منتظر زمانی هستند که دگرگونی زمین اتفاق بیفتد تا 

اي به درون ورودي ه. من چیز زیادي در این مورد نمی دانم اما می دانم که آنها وجود دارند. به انسان هاي سطح زمین بپیوندند

  .انسان هاي مرکز زمین براي بررسی و اکتشاف روي زمین می آیند. زمین وجود دارند اما من از آنها اطالعی ندارم

.  
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  نیکال تسال::   

  
  “)1856- 1943(نیکال تسال ”

نیستند، معموالً دلخواه آنهایی که قدرت را بدست دارند  در حیطه ي تکنولوژي، اختراعاتی که براي مردم خوب هستند اما

. زمین به مخترع الکتریکی نیکال تسال، دین بسیاري دارد. مخفی یا معدوم می شوند یا حداقل بی اعتبار نشان داده می شوند

با توماس ادیسون در زمینه ي طراحی موتورها و ژنراتورهاي  تسال دوره اي. زمین بدون او در جایی که اکنون هست نمی بود

اما . اختراع به نام خود داشت 700عمر خود بیش از  70تسال در دهه ي . سئول سیستم برق آبشار نیاگارا بوداو م. برقی کار کرد

  حتی ادیسون هم به مخالفت با وي برخاست و سعی کرد ایده هاي بسیار . تسال براي زمان خودش پیش از حد پیشرفته بود

ه دام انداختن انرژي نامحدودي که از خود زمین نشأت می گیرد، پیشگام او در زمینه ي ب. هوشمندانه ي وي را از اعتبار بیندازد

آنهایی که می دانستند تسال . او دریافت که انرژي نیازي به آن ندارد که در ماشین آالت بزرگ و قدرتمند تولید شود. است

ازهاي نیروي مغناطیس را که می دارد در مورد چه چیزي صحبت می کند، موفق شدند او و ایده هایش را بی اعتبار کنند و ر

سودمندترین کاربرد “ :تسال به زبان خودش در مورد هدفش می گوید . توانست براي دنیا سودمند باشد، مخفی نگه دارند

عده ي بسیار معدودي می دانند که تسال از سیاره ي زهره براي . “...انرژي بی سیم در رانش ماشین هاي پرنده خواهد بود

  .مدکمک به شما آ
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  و گوشت خواري رژیم غذایی:: 

 رعایت باید غذایی رژیم در تعادل. دارید نیاز حیات اشکال سایر به ماندن زنده براي شما. دارند زیادي اهمیت غذایی عادات

   حذف غذایی رژیم از را گوشت اگر. کنید انتخاب راحتید آن با که چیزي هر باید. نکنید روي زیاده چیز هیچ در و شود

 تمامی! کنند می پیدا تکامل انسانیت ي مرحله به روزي و هستند روح زنده، چیزهاي تمامی که باشید داشته نظر در کنید، می

 هدف. شوند می متناسخ وجود از مختلفی هاي شکل در تجربه کسب براي که هستند ارواحی حیوانات، و معدنی مواد گیاهان،

 از باالتري ي مرحله به و کنند می ترك را فیزیکی بدن آنها. شوند استفاده غذا عنوان به که است این مرحله این در آنها خاص

 بگیرند قرار باالتر موجود یک ي استفاده مورد است قرار که آگاهند امر این از سیاره این حیوانات تمامی. گردند برمی هستی

 .است کرده خلق خداوند که است اي چرخه این. برسند وجود از باالتري سطح به بتوانند بعد مراحل در تا

 ارواح. شویم می چیزي نابودي موجب که نباشیم این نگران و کنیم انتخاب خوردن براي است مفید برایمان آنچه باید بنابراین

 به شدن استفاده هدف با مثال براي. شوند می متناسخ غیره و حیوانات گیاهان، شکل به متفاوت اهداف با و بیشمار دفعات به

 این با اما کنیم، سپاسگزاري خوریم می آنچه هر از و داده برکت را غذایمان که دارد اهمیت بسیار دلیل همین به. غذا عنوان

  .اید کرده تجربه را بودن غذا هدف همین شوید، انسان آنکه از پیش هم شما خود که درك
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  پرسش و پاسخ

  

  . اند نکرده پیدا شهر یک شبیه چیزي آن سطح روي و کرده پیمایش را زهره ي سیاره که کردند عنوان

 که گرفته قرار گنبدي پوشش یک تحت و شده پنهان جوي تأثیرات سایر و گازها توسط رتز شهر گوید

 .کند می حفاظت آن از جوي تأثیرات مقابل

 آمده دیگر سیارات از که است کرده مالقات هم را دیگري افراد گوید می استرنجز فرانک دکتر نام به دانشمندان

)Valiant Thor( است آمده زهره ي سیاره درونی قسمت از بود مدعی که .  

 
  ".انداز زهره آمده گفته می شود آنها هم  دوستانش که و تصویر راست گوشهولینت ثور، "

 با توانست می او. کرد می کار پنتاگون در سال سه مدت به 1960 ي دهه در آیزنهاور جمهوري ریاست

 زهره ي سیاره به متعلق که کند اثبات نداشت، انگشت اثر که واقعیت این همینطور و داد می ارائه که توجهی

 .است سیاره این روي بشر سقوط ي نشانه انگشت اثر که گفت فرانک 

 

پرسش و پاسخ:: 

عنوان دانشمندان >

گوید می آمنک >>

مقابل در سپري مانندي

دانشمندان از یکی >

(ثور  ولینت مثل اند

ریاست زمان ثور ولینت

توجهی قابل اطالعات

 به ثور ولینت. است
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 انگشت اثر داراي که دارد زمینی بدن و آید می زهره از دیگري بعد از چون دارد انگشت اثر او که کند می

  :  ببیند تواند نمی را آمنک ي هاله اما بیند می را افراد ي هاله که خانمی

 حفاظ یک اکنون دادند، قرار حمله مورد را من ام هاله طریق از افرادي چون شدم بیمار بار چندین من که

 رؤیت قابل من ي هاله دلیل همین به. نامند می تیتانیوم ي هاله را آن افراد برخی که کردند ایجاد برایم استادان

 مورد و داشته مالقات آنها با که گوید می ستا نداده قرار آزمایش مورد را او دولت چرا که سوال این به پاسخ

 ضربان مانند فیزیکی ي نشانه چند و اطالعاتش به توجه با هایش گفته که رسیدند نتیجه این به آنها. است گرفته

 .دارند حقیقت یافتنش، شفا

 پیدا فیزیکی ظاهر باالتر، بعدهاي از حیات متفاوت هاي شکل دیگر، بعدهاي به ورودي شهرهاي یا پنهان 

 این. بگویم شما به مثال براي را نمونه یک توانم نمی من. شوند می خلق ها مکان این در ها کریستال مانند چیزهایی

 را جریان کل وقت هیچ اما آموختم استادي نزد را شیمی زندگی یک در من. است مرتبط شیمی علم با 

 احساسات ي زمینه در بیشتر و ندارم علمی ذهن زندگی این در من چون. دانم نمی قطعاً هم اآلن و نفهمیدم

 ها حلقه این. است منطقی - تکنیکی گاهی ریاضی، گاهی آنها اطالعات. دارند انسان براي هایی پیام کشتزار

  .شوند می ایجاد کنند می جابجا را انرژي که کوچکی

  

 

می بیان آمنک >>

 .است

خانمی به پاسخ در >

که جایی آن از >>

استادان که دارم ویژه

  .نیست

پاسخ در آمنک >>

گرفته قرار آزمایش

شفا سرعت و باال قلب

 معابد طریق از >>

چیزهایی و کنند می

ظاهرسازي فرآیند 

نفهمیدم زمان آن. نفهمیدم

  .کنم می کار

کشتزار هاي حلقه >>

کوچکی هاي سفینه توسط
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 از دیگري دنبال به بحران یا بزرگ ي تجربه یک چطور که جهت آن از برسد غیرواقعی نظر به است ممکن 

 را ذهنم و برسد راه از دیگري بحران تا بگیرم نفسی شود می داده فرصت من به مدتی فقط کردم می فکر اغلب

 .بریزد بهم را احساساتم

 سنگینی کارمایی بار انتظار باید است فیزیکی سطح در تناسخم آخرین چون که توضیح این از بود همین هم

 چیز بد، تجربیات تمامی از دادند اطمینان من به آنها. بگیرم گردن را شیال رنج و درد که کردم انتخاب من چون

 پی آنها سخنان صحت به بعد سالها. دادم ادامه را زمین روي بارم غم زندگی من. فهمید خواهم بعدها که آمد

   دیدار دارند، حضور برتر بعدهاي در که واالیی استادهاي با من آگاهی است، استراحت حال در من جسم

 باورکردنی برایم ،دارم باالیی مأموریت که شدم متوجهزمانی . شوم می آگاه زمین روي مأموریتم و بعدي قدم

 عشق. باش خودت فقط ":می آمد  جواب. بگویم باید چه و بگذارم کارگاه باید چرا پرسیدم می خود از. ترساند

   ".بگذار اشتراك به را تجربیاتت

 

  آخرسخن :: 

ممکن من زندگی داستان

اغلب. رسید می راه

احساساتم و بیندازد راندو به

هم رتز استادان منظور

چون ،باشم داشته را

آمد درخواهد خوبی

  .بردم

جسم که اوقات گاهی

قدم از من و کند می

ترساند می مرا و نبود

تجربیاتت و دانش و
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 از بسیاري. کنم آگاه بود جریان در که اتفاقی از را مردم و باشم داشته نقشی زمین دگرگونی ي پروسه در بود قرار من

 این به که جلساتی در مختلف هاي کهکشان از نفر هزاران اما بیاید زمین سر به چه ندارد اهمیت برایشان که هستند بیگانگان

  .دهند نجات را زمین گرفتند تصمیم شد برگزار منظور

 او دانستم نمی چون نکردم حمایت و نداشتم باور کامالً را او زمان آن در که بودم پیتر نام به مسیح عیسی شاگردان از یکی من

از آمدن به روي زمین، استادي از  مسیح پیش. داشتم بدي حس یقیناً و فهمیدم بیشتر مورد این در مرگش از بعد و کیست واقعاً

اما روح بسیار تکامل یافته ي وي تصمیم گرفت با زندگی کردن به عنوان راهنماي معنوي بین همان مردمی که او و . ونوس بود

  .دیگران در گذشته موجب جهل آنان شده بودند، بدهی هاي کارمیکی اش را متعادل کند

 که منفی نیروهاي او، مرگ از بعد که کنم آگاه امر این از را مردم که کردم پیدا را فرصت این آمدم، اینجا دوباره که زمانی

 با که بود این آنها نیت. دهند انجام مسیح نام به را کاري هر که انداختند جا مردم بین را باور این ریختند، را وي قتل ي نقشه

  .آوردند وجود به برایش بسیاري کارماي مسیح، نام به کارها انجام با مردم چون شوند زمین به مسیح بازگشت از مانع کار این

ي از افرادي که امید به رستگار یتمام نسبت بهکارماي او این است که . استاد درون هدایت می کند بلاق رداو پیروانش را 

کرده و به مسیر معنوي بزرگتري او تا جایی که بتواند افراد را از مسیحیت خارج . دارند، از نظر معنوي مسئول باشد يوجانب 

همه ي جنگ هایی که با نام او انجام گرفت، همه ي غسل تعمیدها و همه ي کسانی که زندگیشان را با نام او به پیش . راندمی

  این  کلیه يتا روزي که مسیح بتواند خود را از . می برند، زنجیرهایی هستند که او را در جهان هاي پایین نگه داشته اند

تفاهمات پاك کند و تا زمانی که همه ي ارواح مسیحی به مسیرهاي دیگري بروند، مسیح می بایست در طبقه ي علّی  ءسو

  .بماند

 اثیري ي منطقه در زهره ي سیاره از دیدار موضوع با کتابی 1960 ي دهه در رامپا لوبسانگ.تی نام به تبتی ي نویسنده یک

 هاي داستان. است جالبی بسیار کتاب. روح جابجایی یعنی شد انگلیسی مرد یک بدن وارد که بود المایی او. است نوشته

 .دارد من هاي گفته با زیادي همخوانی کنند، می نقل افراد سري یک که اینچنینی

 سایر با. کنید حفظ را تعادل. نباشید متعصب. نکنید روي زیاده اي حیطه هیچ در. دهید انجام را الزم تغییرات کنید تالش

 نه کنید تمرکز خودتان روي. بمانید باقی خودتان هم شما و باشند خودشان دیگران دهید اجازه. بمانید هماهنگی در موجودات

 ببینید دیگري ي زوایه از را زندگی آورید، وجود به تغییري و کنید تالش توانید می:  شماست با تصمیم. هاارزش  یا افراد سایر

  .بماند بالاستفاده تا کنید انباشته را اطالعات این آنکه یا

 (Amual Abactu)  باشد برکت                                                                                                                           
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  "یـان هاي الهـجه"
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  عـمناب:: 

 “من از ونوس آمدم”کتاب  -1

  “فرشته ها گریه نمی کنند”بخش هایی از کتاب  -2

  “تنها عشق و خرد” بخش هایی از کتاب -3

  و کارگاه ها مصاحبه ها -4

5- omnec-onec.com  

6- hello-earth.com  
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