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 فصل  اول
 درودهای اورین

 
کنیم. ما آن را از چشم اندازی  که خود خوب می شناسید به اتفاق سیاحت  کائناتی را  کنم  از شما دعوت می 

که باعث می شود ُبعدی تازه بیابد،  گونه ای  که اندکی متفاوت است، به  کرد  یعنی غنایی پیدا بررسی خواهیم 
که انتظارش نمی رفت. دنیای پیرامون  کند تا این کند  کمک می  کتاب به شما  شما دنیای انرژی است. این 

گروهی، و  کنید دقیق تر ببینید و نظامهای اعتقادی، انگاره های تفکر  که در آن زندگی می  دنیای انرژی را 
که چگونه  کنید. این شیوه به شما می آموزد  گذراند درک  که روی شما اثر می  یهای تله پاتیک دیگران را  انرژ

کنید. این بسیار فراتر ناخودآ کاو  کند و  یهای ناپیدای اطرافتان  کنید و در رمز و راز انرژ گاه تبدیل  گاه را به خودآ
کنید،  گانه تان درک می  که با حواس پنج  یهای ناپیدا، از آن چیزی است  و می تواند بر شما اثر بگذارد. این انرژ

کنید، می توانند ابزاری بشون که می خواهید به محض اینکه درکشان می  کمک به شما تا به هرجایگاهی  د برای 
 دست یابید.

کنید.  که شیئی آشنا را از داخل میکروسکوپ نگاه می  ید درست مثل این است  وقتی از نزدیک به انرژی بنگر
با اینکه شیء همان شیء است، ولی از نزدیک متفاوت می نماید. این شیوه به شکل میکروسکوپ عمل 

کمکتا کرد،  کانون توجه خود را  نخواهد  کنید و  کند تا انرژی ناپیدای اطرافتان را با جزئیات بیشتری بررسی  می 
که  ید. این همان دنیای است  کنید و چشم اندازی متفاوت فراهم آور تغییر دهید و به نقطه ای دیگر معطوف 

کنید  اسرارش را بر شما همیشه می شناخته اید ولی چون به شیوه های تازه ای آن را درک و مشاهده می 
 آشکار خواهد ساخت.

 
کنید. ید شناسایی  گاه به دست می آور که ناخودآ یهایی را  ید انرژ  می توانید بیاموز
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کردن توجه خود به هر آنچه  گاهی شماست، توانایی ذاتی تان در متمرکز  در این مورد میکروسکوپ همان آ
یق حواس ع کنید. شما زندگی را نه تنها از طر کنید،که انتخاب می  بلکه در سطحی شهودی و  ینی تان درک می 

کردن انرژی و چشم  غیرکالمی نیز دائما   کنید. افکار شما آستانه ای می شود برای حس  کسب می  اطالعات 
ید. یاد می  درونی تان ابزاری کنید و آن را دگرگون ساز کار  یدمی شود تا با آن انرژی  یهای منفی را  گیر که انرژ

کنی که دیگران درباره توانایی تجسم خود را افزایش دهید،  د،درمان  کنید، یعنی می فهمید  و با تله پاتی برقرار 
کرد.  کار خواهیم  تان چه می اندیشند و با پیامهای غیرکالمی آنان چه باید بکنید. ما بر روی جهان درون شما 

که تحت تأثیر بخشی از احساس و درک انرژی شنیدن پیامهای موجود در اطرافتان اس ت دیگر لزومی ندارد 
که هربار به موردی منفی برخوردید، آن را  کنید  ید. این توانایی را پیدا می  خلق و خوی بد سایرین قرار بگیر

کنید، کنید،  درمان  کمک  و انرژی مثبت را در اطراف خود افزایش دهید، و ماهیت روابط فردی به تحول آدمها 
 تان را تغییر دهید.

 
یافت شما ما یادی را بگیرد. آنچه در که می تواند ایستگاههای ز نند رادیویی هستید 

ید. که توجه خود را به آن معطوف می ساز کنید بستگی به چیزی دارد   می 
 

گذارند. شما در عین حال یک ایستگاه فرستنده  که طی روز بر روی شما تأثیر می  یهای بسیاری هستند  انرژ
کنش  هیک فرکانس مشخص و ذهنی تنظیم شده. نحو هم هستید با یک پایگاه خانگی، درک و قضاوت و و ا

گردد برای اینکه واقعیت  شما نسبت به افکارتان در طی روز مبنای واقعیت شما می شود و در واقع بنیانی می 
یرا هبر پای کنید، ز کامال  آشنا می شوید ممکن است آن را رها  که با واقعیت وجود خود  به  آن ایجاد شود. وقتی 

که  محض اینکه با ایستگاه پخش خانگی شخصی خویش آشنا می شوید،  واقعیتهای بسیاری را می بینید 
کنید.  که تصور می   می توانید به سهولت به آنها دست یابید. هویت شما بس عالیتر و بزرگتر از آن چیزی است 

ید تا شکوه آنکه هستید را بیشتر ت کنید.می توانید هویت فعلی تان را فاش ساز  جربه 
که مثل  که  رادیویی هستید، هک فرستندیاز آنجا  کنید، و هر اطالعاتی را   می توانید موج خود را تنظیم 

 می خواهید به دست آورید. شما دارای ارتباط ذهنی هستید، یعنی دائما  پیام می فرستید و پیام دریافت 
ل و آنچه را می خواهید  کنتر کنید  که دریافت می  که چطور پیامهایی را  ید  کتاب می آموز کنید. در این  می 

یهای بشنوید انتخاب  ید چطور خویشتن را با انرژ ید. می آموز کنار بگذار که نمی خواهید  کنید و برنامه هایی را 
گر می خواهید دیگران وفق دهید،  کنید. ا آنها را یاری دهید و التیام بخشید، و از جایگاه تفاهم بیشتر عمل 
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گر  کنید، ا گر مایلید آرامش و عشق بیشتری را با دیگران تجربه  یهای  موفق شوید، ا می خواهید از محیط انرژ
ید،حیطهسنگین بیرون بیایید و در م گیر ید.  ههم ای راحت تری قرار  کارها را می توانید بیاموز  این 

که مایل نیستید با آنان همخوان شوید  که چگونه افکار و احساسات افرادی را  ید  می توانید بیاموز
کنید و از موج برنام ج، و در ع هشناسایی  که آنها خار ید  کائنات متصل شوید. می آموز یهای برتر  وض به انرژ

ید، گیر کار  گرفتن  قدرت شهودتان را به  کنید و راه را برای  یعنی رویدادها را در سطحی ژرف تر احساس و درک 
 راهنمایی و پاسخ پرسشهایتان بگشایید.

که به شما گونه ای ارائه شده اند  کتاب به  کنند تا خود را به رو  اطالعات و مفاهیم موجود در این  کمک می 
یده  هبخش ژرف تر وجودتان بگشایید، و خاطر گز که حال نیز در درون شما سکنا  گشایش و وقوفی را  این 

کنید، کلمات مرا تجربه  ید. ممکن است انرژی نهفته در پشت این  کرد معرفت و  برانگیز که یاری تان خواهد 
که به دست فراموشی سپرده اید با یابید و قسمتهای خفتشناختی را  کنید. در خواب غالبا   هز وجودتان را بیدار 

گاهی  کنید. می توانید آنها را تبدیل به آ کنید. با این قسمتهای وجود خود برخورد می  هشیار و طبیعی تان 
گاهی بر تواناییهای بسیاری است. این تواناییها جزئی از سفر تکاملی نوع بشر به حساب   بشر در شرف آ

گرد بشر می آید. گردا کرده -اتمسفر  که جسم را احاطه   در شرف متحول شدن است. با این تحول  -انرژی ای 
کنون آن انرژی را می توان  می توان آنچه را سابقا  انرژی نادیده و نامرئی به حساب کرد. ا می آمده احساس 

که تا به حال نادیده و ناشناخ کرد و بدان جهت داد؛ آنچه را  کنون می توان دید و شناخت، تفسیر  ته بود ا
 شناخت.

گر نظری به دوران بشرهای  شما به سرعت در حال تحولید، این تحول بشر پیوسته جهش به پیش دارد. ا
کرده است؛ که اندامها تغییر  ید، می بینید  کردن انرژی نیز عمیقا  دگرگون شده. حتی اولیه انداز توانایی حس 

کرده اند. به گانه تغییر  که امروز شما  حسهای پنج  طور مثال، بشرهای اولیه توانایی دیدن تمام رنگهایی را 
 می بینی نداشته اند.

 
کز نیروی شما در شرف باز شدن هستند، گاهی و و مدام توانایی شم مرا ا در آ

گذشته رو  یهای نادیده و نامرئی  پذیری از انرژ گذاشته اند. تأثیر  به افزایش 
 

ید. این حسها اینک در شما بیدار و حاضرند استفاده از  هشما می توانید نحو این حسهای تازه یافته را بیاموز
کرد، یعنی به  گرنه به سوی این اطالعات فراخوانده نمی شدید. من به عنوان راهنمای شما عمل خواهم  و 

کرده اید پیشتر رفته است. کشفشان تازه آغاز  که شما به  که این حیطه های انرژی را  کسی   عنوان 
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گیرد، مسائلی از قبیل، تله پاتی، علم غیب و توانایی متصل شدن به اختراعات وقتی ت حول صورت می 
که هنوز ناشناخته  کشفیات اطالعاتی  کارهای جدید علمی،  کائنات داشتن  گاهی  اند و ارتباطی فزاینده با آ

ک گاهی از حیطه های انرژی برتر. چیزی  ه آموختنش در عادی می شوند. بیداری بشر سفری است به درون آ
که قبال   گاهی،  یادی امکان پذیر است. آ گذشته ها فقط برای تعداد معدودی امکان داشت اینک برای تعداد ز

کنون برای بسیاری دست یافتنی تکوین آن نیاز به سالها آموزش در تکنیکهای مخصوص و مراقبه داشت، ا
گاهی است؛ شده، بدون آنکه مقدماتش سالها وقت الزم داشته باشد. سفر تح ولی یکی از آن انواع بیداری آ

کنید و  کنید، درک  کشف  که هم اینک هم در درون شما وجود دارد  گاهی را  که این آ کنم  کمک می  من به شما 
گسترش و تجرب کرده است پس بدون تردید در ُشرف  گزارش شما را جذب  گر این  تواناییهای  هپرورشش دهید. ا

کنید، خود هستید. می توانید از ا هخفت کردن استفاده  ین تواناییها در زندگی روزمره تان برای دقیق تر عمل 
گیرند و تغییرهای فوری در زندگی تان به وجود می آورند. یرا از خود برترتان سرچشمه می   ز

 
گاه پرورش یافته اید. کودکانی بسیار حساس و آ  بسیاری از شما در حکم 

 
که ظاهرا  با بسیاری از شما در محیطهایی پرورش یافته  که اغلب الینحل به نظر می آمدند. در شرایطی  اید 

گویی از  ید،  ق دار که با اطرافیانتان فر کردید  شخصیت شما هماهنگ نبوده است. بعضی از شما احساس می 
گسترده تری از سایرین داشتید. بسیاری از شما از نظر عاطفی حساس  بوده اید و احساس  گاهی ابعاد  نظر آ

کردید ظ که دیگران را آزار نمی دادند روی شما تأثیر فوق العاده ای دارند. اغلب نمی دانستید می  اهرا  مسائلی 
که شما قدرت ارتباط ذهنی داشتید و از نظر عاطفی حساس  کی هستند. از آنجا  کی می باشید و دیگران  خودتان 

کردید و آنها را  احتماال   بودید، ین را حس می   احساسات و عواطف خودتان احساسات و عواطف سایر
 می پنداشتید.

آرام، با عاطفه و حساس هستید و می خواهید در راههای خاص نیروهای  ،دوست داشتنی اغلب شما،
کی را  کودکی دردنا که باعث افتخار خودتان و دیگران شود. بسیاری از شما  شخصی تان طوری تکامل بخشید 

کرده اید که با درشتیهسپری  کنید. اغلب،ا و مسائل منفی اطرافتان چگونه ، و نمی دانستید  نمی  برخورد 
که شما چگونه آدمی هستید که دنبال فرصت  -دانستند  نمی فهمیدند موجودی هستید از عشق و روشنایی 

که به تحول  کرده « حس ششم»بودید تا این وفور شادی بخش جان را به همه جا اشاعه دهید. این  جدید آغاز 
کنید.اید، در مسیر رشدی  کشف  گیهای منحصر به فرد و مهارتهای خود را  گرفته اید و باید ویژ یع قرار   سر
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گشوده شدن، گرایی رفتن  به هنگام  گسترش خرد، رهایی از رنج و فراسوی منفی 
 حائز اهمیت است.

 
کائنات، در وا یف تر و نادیدنی  یهای ظر کردن و تفسیر انرژ کنید به حس  که شروع می  ع مهارت قهنگامی 

که باید جذب وجودتانخو یهایی  گسترش می دهید.  د را در تشخیص انرژ ید  که باید رها ساز یهایی  بکنید از انرژ
ید، و چگونه به خودتان  من به شما نشان خواهم داد گرایی سایرین قرار نگیر که چطور تحت تأثیر رنج و منفی 

کنید کمک  ین  کنید. تا از این مسائل فراتر روید، و به خویشتن برتر و سایر تان دسترسی یافته با آن ارتباط برقرار 
که نسبت به وقتی نسبت به کنید  گاه تر شوید این امکان را پیدا می  کنید آ که احساس می  خویشتن برتر  آنچه 

گاه تر شوید، کائنات در دسترس تان قرار می دهد.  خویش آ که حیطه های برتر   همین طور از راهنمایی ای 
که آ هشما می توانید دریچ کنید  گاهی برترتان را به روی خود بگشایید، به حیطه ها و جنبه هایی راه پیدا 

کشف نشده اند، که  هنوز  ید  ید. می توانید بیاموز وجود واقعی خود و به خود از زوایای بازتر و وسیعتری بنگر
کنید:  کم پاسخ پرسشهایی از این قبیل را پیدا  کم  معنای »و « جا هستم؟من چرا این»را ببینید و بشناسید، و 

گاه می شوید، درهای « زندگی چیست؟ یهای ظریف هوشیار و آ کنید و نسبت به این انرژ کاوش می  که  همچنان 
کردن پیش رویتان خواهید یافت. کشف   بسیاری به رویتان باز خواهند شد و دنیاهای جدیدی برای 

کنید، و حساس کشف  که وجود برتر خویش را  کنم  کار بندید تا خود را من از شما دعوت می  یت خود را به 
کائنات  که با یکدیگر به حیطه هایی از  یابید. با من همراه شوید. همچنان  بشناسید و عظمت وجودتان را در

کنیم، کنید. سفر می  کشف   راهنمای درونتان و خویشتن برتر خویش را 
 همراه با عشق و روشنایی

 ورینا
 
 
 
 

 


