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  :استانزا

عالم از طریق  خلقتنسبت به  دانستگی

اولیه سینه به سینه تا دوران مکتوب  صوت

آن را در  سیاره زمینکسانی در . آمده است

انسان ها زمزمه می کنند ولی این    گوش 

. خود انسان است که آن را تجربه می کند

آنانی که استانزاها را در گوش انسان زمینی 

باشند می کیهانمی کنند ساکنان زمزمه 

که می خواهند انسان را به سکونتگاه 

  .کیهانی خود دعوت نمایند

تفاوت استانزاها با وحی آسمانی در این 

است که وحی از جانب خداوند است و 

ه وحی، اعالم می توسط فرستاده اش، فرشت

می نانسادرقلبمستقیماًاستانزاشود اما 

).سروش آسمانی(نشیند

  :مثلث

مثلث به معناي تبدیل سه زاویه به یکدیگر 

در مثلث سه ضلع . است هستیدر جهان 

. یکی هستند و با دیگري تفاوتی ندارند

مثلث در این جا به معناي تبدیل شدن عدد 

اول به عدد سوم است مانند تبدیل شدن 

در اصطالح . یا جسم به روح ذهنبه  روح

یا من می  آتما، آتمنکهن به این مثلث 

گویند که به اشتباه در مسیحیت پدر، پسر، 

آتما، دم . روح القدس خوانده شده است

. الهی است که به آتمن تبدیل شده است

ذهن نیز به روح و من به معناي عالم تعبیر 

مثلث آتما، آتمن و من همان . شده اند

  . ذهن، روح و جسم است تثلیث

  

  :حرکت در جهت عقربه هاي ساعت

حرکت از پیش تعیین شده است اما حرکتی 

خالف عقربه هاي ساعت نشان دهنده 

حرکتی ابدي یا حرکت به سمت ابدیت است 

  . که با اراده آزاد صورت می گیرد

  

  :مثلث اکبر

و جسم  ذهن، روحمجموعه اي است از 

مثلث اکبر ذات است که اگر نباشد . خداوند

بدل و ما به  مثلث اصغر. چیزي هم نیست

لی آن می باشد مانند زمین و ازاي متج
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 هبوطمثلث اکبري که . آسمان، روز و شب

و انسان و  ذره جاویدانکرده است شامل 

مثلث اکبر در هفت موقعیت . عالم می شود

، متعالی، انرژي، توازن، خلقت، آگاهی

بدین سان . متکامل و رهایی وجود دارد

خلقت متجلی  می شود اما به دلیل تجلی، 

طه شروع ظهور ذره جاویدان نق اکبر اصغرِ

مأموریت برگرداندن ذره جاویدان به است

مثلث اکبري که . عهده انسان قرار دارد

اصغر شده است در نتیجه باید به جایگاه 

  .اولیه خود بازگردد

  

  :اصغر رِشکل گیري مثلث اکبِ

عالم انسان و دم الهی را پایین آوردند 

در مرحله اول آن را  و )اکبري که اصغر شد(

خلق کردند؛ آن گاه بر آن آگاه شدند و در 

انسانی که . بخشیدند انرژيپایان به آن 

برساند ظاهر و  توازنموفق شود تضاد را به 

سپس رها می شود و در غیراین صورت در 

این موقعیتی است که . تکرار از بین می رود

، انرژي، توازن، خلقت، آگاهیبر مبناي 

براي . متعالی، متکامل و رهایی قرار دارد

موقعیت را  هفتدر ابدیت باید این  حرکت

انسان داراي هشت موقعیت است . شناخت

که وقتی به موقعیت هفتم یا رهایی می 

اصغر او به سمت باال برمی گردد مثلث رسد، 

در این . اکبر می شودمثلث و تبدیل به 

ی حالت او از محدودیت جسم فیزیکی رها م

شود و می تواند جهان را بدون قوانین 

  .کند ادراكجاذبه و دافعهمربوط به 

  

  :موجودیت انسان بر روي سیاره زمین

 شکلانسان بر روي سیاره زمین در چهار 

  .آدم، انسان، بشر و مردم مشاهد می شود

اولیه و  دانستگیموجودي داراي : آدم

و به عبارتی آلفا و ابد و  ازل. آخرین است

آسمان جایگاه آدم در . در او وجود دارد امگا

  . است) اتر(

وقتی آدم تبدیل به انسان می شود : انسان

    در واقع مثل آن است که چیزي را از دست 

پس به دنبال دانستگی ازل و ابد . می دهد

او می خواهد به خود ثابت کند که . برمی آید
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ازل و ابد را در خود دارد اما آن را فراموش 

جایگاه انسان در کیهان است و . ستکرده ا

  .شناخته می شود انسان کیهانیبه 

پایین تر از انسان و در مسیر تجربه : بشر

بشر در . ازل و ابد قرار می گیرددانستگی 

مجموعه سازندگان . کهکشان قرار دارد

ها  سیاهچاله. کیهان را کهکشان می نامند

  . نیز در این طبقه قرار می گیرند

مردم ابزار و محل تجربه دانستگی : مردم

ابزار این  رؤیاي جمعی. ازل و ابد می باشند

سیاره زمین جایگاه مردم است . تجربه است

که چهارمین سیاره از مجموعه منظومه 

  .شمسی می باشد

  

  :ط آفاقیخ

 زمان، مکان، ماده، انرژيانطباق خط آفاقی، 

در ها تجربه .است) مرئی(تجلی شکلدر 

      دوگانگی و مربوط به تضاد آفاقیخط 

وحدتی وجود در این نوع تجربه . می شوند

یاي جمعیؤرجمع و  در ارتباط بازیرادارد ن

نوري که از خط آفاقی می تابد به . هستند

  : دو شکل است

که داراي و جعلی مجازي ، نور بازتابنده- 1

.منبع است

یا الهی که البته به دلیل نور حقیقی- 2

از  از سوي دیگران وایجاد خضوع و خشوع  

 افراد ممکن استفکر نیروي کار افتادن 

نوراین اگر در .گیردآن صورتدر هم جعل

نور حقیقی در هفتمین  روي ندهد،جعلی 

و انفسی  صوتدریافتپرتو خود اولین 

را به تجربه  )صوت(همان الهامات شهودي 

.درمی آورد

ی، انرژي، کالبد آفاقی خلقت، آگاه هفت

توازن، متعالی، متکامل، رهایی به شکل نور 

رهایی ها یعنی آخرین آن و چنانچه  هستند

صداي صوت یا ،تبدیل به نور حقیقی شود

خدا "را خواهیم شنید و معناي  سکوت

. را خواهیم فهمید "قلمروي کلمه خدا بود

شکل نور حقیقی در واقع فهمیده می شود 

نور مجازي کند و زیرا ما را روشن می

کند براساس میزان انرژي که مصرف می
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. ه رو به خاموشی می رودـــه رفتــــرفت

باید  از نور مجازينور حقیقی  تشخیصبراي 

دانست که نور مجازي در سطوح پایین یا در 

مراکز پایین انسان از انرژي او استفاده می 

این امر از طریق سرگرم شدن به دنیاي .کند

گیرد که در اثر بازتابش ظاهري صورت می 

باعث توقف انسان می  است ووجود آمده ه ب

از انرژي انسان بیشتر هرقدر این نور  .شود

استفاده کند پر نورتر است تا جایی که 

ر به خضوع و خشوع در برابر انسان را مجبو

  .کندمی   خود

 والبروج ۀمنطقمربوط بهکیهانی انرژي

داراي ارتعاشی است که به آن انرژي آفاقی 

انسان این انرژي را از طریق .می گویند

  سوم خود دریافت کالبد کالبد انرژي یعنی 

، آفاقیکند به همین دلیل است که ما می

انسانی که تابع انرژي . انفسی هستیم

است  جهان هاي موازيکیهانی باشد گرفتار 

 .ی گیردقرار مو زندگی او روي خط آفاقی 

مراکز انتهاي این انرژي اثر خود را بر روي 

مرکز مقدس، )مراسم آئینی(ستون مهره ها

می ) علم محض(مرکز خورشیديو ) ایثار(

زندگی و نیز از طریق مرکز  سهاین . گذارد

تسلط کامل خود را بر انسان  بردن لذت

  .می کنند   اعمال 

و  سقوطبر روي خط آفاقی به شکل  حرکت

روي خط در حالی که حرکت بر . استصعود

می       هبوط و عروجبه صورت  انفسی

ماده و  ،زمان ،ما با استفاده از مکان .باشد

انرژي در طول یا عرض موقعیت استقرار 

انفسی یا ، در چهار راه خط آفاقیخود 

در خط . ي حیات در حرکت هستیمچلیپا

حرکت به ، حرکت به سمت شرق آفاقی

 درها تجلی کردن آنروزها و مآسمت 

حرکت در سمت . استجهان هاي مادي 

حرکت به سمت آرزوهاي  آفاقی،غرب خط 

ها آنکه در است هایی معنوي و جهان

  . افکار روحانی یا درونی ما وجود دارند

  

  :خط انفسی

در نقطه  انرژي، ماده، زمان، مکانانطباق 

در خط عمودي .بیکرانگی و الیتناهی است
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انسان قادر خواهد بود که به قاب یا انفسی 

براي  .قوسین یا ابتداي المکان برسد

رسیدن به این مراتب باید از نقطه شرق و 

 توازنعبور کرد و به نقطهآفاقیخط غرب 

  .رسید

  

مکانیزم (: کالبد انرژي یا کالبد سوم

  )رهایی

ما از کالبدهاي کالبد سوم  ،کالبد انرژي

، توازن آگاهی، انرژي،خلقت،هفتگانه

فاصله این . استرهایی  و متعالی، متکامل

 دو ازممکن است کالبد با کالبد فیزیکی 

روي می توانیم ما . اینچ تا کیلومترها باشد

حرارت  شکلبدن خود حجمی از آن را به 

 بحکنیم که به شکل بخار یا ابري ش احساس

گونه روي بدن فیزیکی ما کشیده شده 

براي فهمیدن بهتر آن باید در روي . است

را  پیوندگاه یا  این کالبد مرکز تجمع انرژي

  . پیدا کرد

گونه ما می باشد  حانرژي شب اثراکتوپالسم 

داخل  ،زمان تخیله کالبد فیزیکیدر ما که

مباحث در  این عمل را. می شویم   آن 

د در حالی نامنمی روح به غلط سفر مربوطه 

  . که این کالبد سوم یا انرژي ما می باشد

که  استهفت قیف انرژي کالبد انرژي داراي 

ها روي کالبد فیزیکی آنهر یک از

پیوندگاه اغلب انسان ها . ثیرگذار هستندأت

در یکی از سه مرکز پایین تر از دیافراگم 

براي تسلط یافتن انرژي در کالبد . قرار دارد

فیزیکی  باید پیوندگاه خود را در  یام چهار

در این صورت داراي . قرار دهیممرکز قلب 

وظیفه کالبد . خواهیم شد شهودينیروي 

انرژي دادن انرژي به کالبد چهارم است اما 

و دنیاي  توهمانسان صرف این انرژي در

انسانی که بتواند . روزمره بیرونی می شود

پیوندگاه خود را به سمت قلب باال بکشد در 

برسد این موضوع  توازنتوانسته به واقع 

.استدر روي سیاره زمین  او موریتأم

تواند دنیاي خود را به میچنین فردي 

درگیر تضاد توازن متجلی سازد وی مشکل
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اي متفاوت با  تجربهاو در این صورت  .نشود

  . دیگر انسان ها خواهد داشت

روي سه مرکز پایین  انرژي کیهانی

از تأثیرات راه رهایی . ثیرگذار می باشدأت

رسیدن به الهامات شهودي مراکز پایین 

روي  البروجۀمنطقکیهان از طریق  .است

به همین و کالبد انرژي انسان اثر می گذارد 

 انفسی آفاقیانسان ها که  خاطر است 

کالبد باز به همین علت است که .هستند

این  .می باشد  سوم به کالبد فیزیکی متصل 

گرفتار  افرادامر باعث می شود تا اکثریت 

براي خروج از (.جهان هاي موازي باشند

کمک  کالبد پنجمجهان هاي موازي باید از 

می شناخت صحیح کالبد سوم).گرفت

 رهاییدر و  خط انفسیتواند انسان را روي 

مرکز تولید  هفتاز .قرار دهد خط آفاقیاز 

آن سه مرکز پایین  در کالبد انرژي، انرژي

ثیر انرژي کیهانی و سه أصد در صد تحت ت

ثیر انرژي عالمگیر أتحت ت آنيمرکز باال

 مرکز میانی یا قلبمرکز چهارم نیز.هستند

براي رهایی از انرژي کیهانی باید .است

مثلث اکبرو ) پایینسه مرکز (مثلث اصغر

را جابجا کرد و در نقطه قلب  )سه مرکز باال(

انفجار هسته یا  فروزندگی. به هم رساند

برآیند نیروي این دو مثلث در قلب می  اتمی

در صورت جابجایی دو  مثلث اعظم.شدبا

. می گیرد شکلمثلث اکبر و اصغر روي قلب 

کالبد براي چنین عملکردي الزم است تا 

تغییر  ه شود،به خوبی شناخت) انرژي(سوم 

پیوندگاه از مراکز پایین به منطقه قلب 

مراکز تولید انرژي از  حرکتصورت پذیرد و 

. شکل دایره به شکل حلزونی انجام شود

انرژي، با شناخت شناخت سه مرکز پایین 

مکان، توهم،، ماده، زمانجهان هاي موازي، 

 ردر براب. شودمیمیسر واقعیت ساختگی

او کالبد تعالی یا متعالی انسان کالبد انرژي 

  .قرار دارد

  

  :هبوط، عروج

هبوط براي انسان  به معناي داشتن 

است که به  نور حقیقیموریت از جانب أم

ه آن جدا شداز سقوطدلیل پایین آمدن و 
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 ،خط انفسیمقابل هبوط در روي . است

به معناي رسیدن به که عروج قرار دارد 

تصمیم با  در این میان. استموریت بعدي أم

در موریتی را به أخود انسان است که چه م

نوري که از مثلث هاي باال یا . پیش گیرد

نوري  ،می شود     تابیده  اکبر مثلثهمان 

این مطلب مربوط  .است عروجی و هبوطی

آنان عقیده  .می باشد اشراقیونبه مکتب 

دارند که در نور هبوطی امکان گرفتار شدن 

طور که سیر عروج وجود دارد هماندر م

به دلیل  ،انسان در نقطه چهارم هبوط

کشمکش نورهاي چپ و راست یا شرقی و 

ه را از دست دادخود غربی قدرت عروج 

تنها انسانی می تواند  بدین ترتیب. است

رهایی یابد که در حوزه این نورها قرار 

آن .نگیرد و از نیروي توازن استفاده کند

  . تواند عروج نمایدمی   گاه است که 

راه هاي عبور از جاده پر پیچ و خم هبوط 

و تمامی شکل اعم از شناخت خود 

فضاي یعنی اتر شناخت  موجودیت فیزیکی،

کالبد شناخت و  مرگبین دو کالبد زندگی و 

  .استمرگ

ممکن خود برسدعروج  بهانسانی که نتواند 

بدین . دهدبدم الهی خود را از دست است 

پس می ،نده اامانت دادرا که آنچه  سان

       اعظم خود باز بخش دم الهی به  یعنی گیرند

عناصري که توسط دم الهی به ؛ گرددمی

رسیده اند درون جسم  تجزیه می وحدت

آب به آب، خاك به خاك، هوا به هوا  و شوند

می پیوندد و در نهایت و آتش به آتش 

مجازي  تاریکیانسان سرگردان در  آگاهی

می شود تا زمانی که روند بازگشت گرفتار

به وقوع بپیوندد و براي بازگشت بعدي مورد 

عروج را  هانسانی که رااما  .قبول واقع شود

می داند مسیر طوالنی را باید طی کند

  .هرگز متوقف نمی شود پس  او. بپیماید
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  )کالبد سوم(:آناتومی کالبد انرژي

هفت مرکز تولید انسان داراي  انرژيکالبد 

هفت ساختار و عملکرد این  .استانرژي 

  : ند ازا مرکز عبارت

هفتمین مرکز تولید انرژي اولین انرژي - 1

ارتباط با ساختار آن در  .کندرا تولید می

      ینییمراسم آبرگزاريو  خلق اشکال فکري

، نیرویی انرژياز منظوردر این جا . می باشد

را در  مرگبلوغ، تکثیر و  د،تولاست که

کالبد فیزیکی مییا کالبد چهارماختیار 

.گذارد

      که این انرژي به کالبد فیزیکی زمانی 

رسد انسان در برابر یک انتخاب بزرگ می 

می       بر سر یک چهار راه قرار می گیرد و

تکثیر  ومتولد، بالغ  شکلچهار تواند به 

در صورت شناخت  .شود و در نهایت بمیرد

ما با دیگران متفاوت خواهد  مرگاین انرژي 

  . بود

تکثیر و مرگ  ،بلوغ ،تولد روند تجربهدر 

: شامل(عواطف، نفساحساسات، مانع چهار

) وابستگی ،خشم ،خودخواهی، طمع ،شهوت

انسان نسبت  ادراكمانعبازي هاي ذهنی و

  در این میان که این تجارب می شودبه 

ذهنی عامل اصلی شکست دربازي هاي 

. مندي درست از کالبد انرژي می باشدبهره

خط بر اساس دو باید ادراك این عوامل

در خط حضور ؛و انفسی صورت گیردآفاقی

زمان سازان آفاقی به معناي درگیر شدن با 

می واقعیت ساختگی و تولید کنندگان 

واقعیت ساختگی رخدادي است که . باشد

براي ما آن را اگر آن را خلق نکنیم دیگران 

زمان سازان از طریق . خلق خواهند کرد

نیروي واقعیت ساختگی انسان را درگیر 

او به جلو  حرکتمی سازند و در جهت توهم

واقعیت ساختگی . وامی دارند  سقوطرا به 

یاي جمعیؤردر شرق خط آفاقی همان 

در  .که  باعث توهم و فریب می شود است

سمت غرب خط آفاقی توهم معنویت و 

مدارس باطنی معتقدند . وجود داردمعرفت

مراسم آیینی از عاملین مهم توهم است و 

در مورد توهم به معناي این است که انسان 

و نیز در مورد حیات جان و آنچه در او است 
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گمان  به عبارتی او متوهم استمات خود و م

در نتیجه می بینیم . می کند که زنده است

که این جهل انسان نسبت به مراسم آیینی 

است که او را در روي خط آفاقی متوقف 

اش که  مجازي نورچه در . ساخته است

نور می داند و چه در عالم را جدا از خود 

  . می شود جهانباعث توهم که حقیقی 

 دومین ،ششمین مرکز تولید انرژي- 2

انرژي را تولید می کند که با فعالیتی بسیار 

مرموز در خط آفاقی به شکل خودفریبی در 

این . کالبد چهارم خودنمایی می کند

. است ایثار دروغینخودنمایی مربوط به 

باید راهی طوالنی را بپیماید تا قدرت  شاگرد

تشخیص بین ایثار حقیقی از ایثار دروغین 

د را به انرژي خو تا بتوانددست آورد ه را ب

مرکز تولید انرژي . برساند) توازن(چهارم 

نوعی فریب را با استفاده از مرکز ) ایثار(دوم 

می آورد و به وجوده تولید انرژي اول ب

ایثار . شکل ایثار دروغین متجلی می سازد

ایثار .شودمیموجب تضاد در انسان 

دروغین در نور مجازي حاصل خود خواهی 

می      در نور توهمی حاصل توهم ما است و

  .باشد

پنجمین مرکز تولید انرژي سومین - 3

علم  .را تولید می کند) علم محض(انرژي 

محض به دو بخش خاص و عام تقسیم می 

علم خاص مربوط به دانشمندان است . شود

که نوعی قوانین علمی را به انسان تحمیل 

ت می أعلمی که از دانشمندان نش .کرده اند

 .نسان را درگیر تکنولوژي می سازدگیرد ا

تواند انسان پنجمین مرکز تولید انرژي می

علم عام به معناي  .را به علم عام برساند

علم داشتن به تمامی علوم از جمله  اگاهی

عوالم، ها،بیرون انسان، جهانو  درون

  . کائنات می باشدها وکهکشان

علم خاص از مرکز تولید انرژي سوم در 

عبارت از مراسم آیینی، ایثار  مثلث اصغر

علم محض  .دروغین و علم محض می باشد

به امر دائم در اشتباه است و این به طور 

      رخ دلیل عدم فهم در گرایش به علم محض 

  . می دهد
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چهارمین مرکز تولید انرژي چهارمین  - 4

 استقرار این مرکز. انرژي را تولید می کند

 د انرژي در کالبد سومسقف اول مراکز تولی

اجازه نمی دهد  را به وجود می آورد که

چنین . به سمت باال حرکت کند مثلث اصغر

ایجاد می در انسان را نیروي تضاد  مانعی

و  مکان، ماده، زمانانسانی که بتواند . کند

انرژي را در خود به توازن برساند توانسته 

در دو مثلث شرقی و غربی خط آفاقی خود 

برسد و این دو مثلث را بر هم ن توازبه 

در این زمان انفجار درونی رخ . منطبق سازد

 شاگردنور مجازي درون          خواهد داد و 

این نور متفاوت از دیگر . ایجاد می شود

نه  ونورها است زیرا باعث دیدن الیاف عالم 

چنین . می گردد       بخش منقبض آن

اکن حادثه اي از طریق شاگرد واصلی که س

و نور را می دهد       رخ  ،در آستانه است

الهامات (   می نماید  صوتتبدیل به 

و پس از را می شنود  صوتاو  .)شهودي

 الیاف نورانینور و سپس به تبدیل آن به  

روند  در این . تبدیل به شکل می کندرا آن 

در شاگرد شروع به  نیروي شهودریاضی 

فعالیت می کند و چنانچه شاگرد در خط 

می شود و روشن ضمیرانفسی قرار گیرد 

حقیقت از حجاب خود بیرون خواهد براي او 

انرژي به نقل از چهارمین مرکز تولید. مدآ

واسطه ه ادراك نقطه چهارم دل بنجم کبري

  .دو عالم جسمانی و ملکوتی است

دنیا را باید از طریق براي از بین بردن تضاد  

  . استنیروي آن عشق قلب فهمید که 

سومین  ،پنجمین مرکز تولید انرژي- 5

را تولید می  هوشمندي خالقام انرژي به ن

داراي  در این صورت است که انسان. کند

خلق کردن . خواهد بودنقدرت خلق کرد

به معناي داشتن قدرت ساخت واقعیت 

در گلوگاه جایگاه این انرژي . ساختگی است

می تواند به خلق یک   زمانی شاگرد . است

یت ساختگی بپردازد که نقطه تمرکز عواق

از پایین ترین نقطه خود را )پیوندگاه(انرژي

و قلبها به سمت ه انتهاي ستون مهریعنی 

خت اهدف از س .تغییر دهد از آن باالتر

نباید  یک شاگردبراي تگی خت ساعیواق
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در غیر این  .باشدشخصی منافع  خواست

ی وهاي ذهنبازيگیردر اوصورت 

  .گرددمی ماتریکس

  

: تغییر سطح آگاهی

ند ا ثر در تغیر سطح آگاهی عبارتؤعوامل م

  : از

  اشتیاق - 1

  عمل  - 2

  .کنار رفتن حجاب - 3
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