ضرورت اتحاد روح و جسم
آخرين پيام خانم لی

شنبه سيزدھم ماه مارس دوھزار و ده ،مراسم سانگ ھوا برای خانم "چانگيا لی" ،از يک خانواده برکت گرفتهی ھزار و ھشت زوج ،در
يکی از شھرھای آمريکا برگزار شد .اين خانم چند روز قبل از آن در سن پنجاه و نه سالگی بطور ناگھانی به دنيای روح رفت .تمامی
اعضای خانوادهاش ناباورانه در ناراحتی بودند .فرزندانش در حين جمع و جور کردن وسايلش ،دستنوشتهای از او پيدا کردند که چند
روز قبل از مرگش نوشته شده بود .متن اين پيام به شرح زير است:
من روز نھم ژانويهی سال دوھزار و ده )براساس تقويم قمری( سرانجام پذيرفتم تا به خاطر بيماری آپالستيک کم خونی در بيمارستان
ھايلند در اوکلند بستری شوم .اين يک نوع بيماری نادر بود که علت اين جور بيماریھا ھم بطور معمول ناشناخته است .شب آن روز
بروی من شيمی درمانی انجام شد .پس از آن بود که احساس گيجی به من دست داد و احساس کردم که ھمه چيز در اطراف من بصورت
سه بعدی بسوی من میآمدند .در ھمين وضعيت بود که زنی سفيد پوش با چھرای سياه را ديدم که کنار در اطاق ايستاده بود ،يک کيف
دستی سفيد در دستش بود و من فقط میتوانستم نيمی از بدن او را ببينم .ناگھان او را در برابر خودم ديدم و احساس کردم که آمده بود تا
روح مرا داخل آن کيف گذاشته و برود.
آن شب وحشت خاصی به من دست داده بود و من دربارهی تمامی زندگیام دعا و توبه میکردم .ھمينطور که به خواب میرفتم ،بخشھای
از دنيای روح را مشاھده کردم .ما بر روی زمين احساساتمون رو خفه میکنيم .گاه موارد وقتيکه نسبت به چيزی يا کسی عصبانی شده
يا احساس نفرت میکنيم ،آن احساسات را در خود خفه میکنيم بگونهای که در عمل نشان داده نشوند .اما در دنيای روح راھی برای
سرپوشی احساسات وجود ندارد .وقتيکه عصبانی میشوی ،براستی از شدت عصبانيتت ديوانه میشوی .اگر میخواھی به چيزی يا کسی
ضربه بزنی ،در آن واحد انجام شده ،اگر میخواھی چيزی بگويی ،در ھمان لحظه عنوان شده ،اگر احساس ميکنی میخواھی کسی را
بکشی ،در ھمان لحظه انجام دادهای ،اگر میخواھی به کسی فحش و ناسزا بگويی ،در ھمان لحظه گفتهای ،وقتيکه در مورد چيزی
میانديشی ،در ھمان لحظه انجام دادهای ،و وقتی ھم که شروع کردی ديگر توقفی وجود ندارد.
انديشه به عمل مبدل شده و احساسات فوراً آشکار میشوند .اکنون میديدم که چرا والدين راستين دربارهی اتحاد روح و جسم به ما تعليم
دادهاند .ديدن رنج و عذاب افراد فاقد اتحاد روح و جسم بسيار دردناک بود.
بنظر میرسد که بر روی زمين متوقف کردن احساسات يک مزيت شمرده میشود .اما در دنيای روح از آنجاييکه ھيچ نوع توقفی وجود
ندارد ،برای کسانی که روح و جسم متحدی ندارند ،شرايط بسيار دردناک است .من فکر میکردم که با ايمان داشتن به والدين راستين به
بھشت خواھم رفت ،اما در آنجا آموختم که چرا بايد از آن زندگی برخوردار باشم که در آن روح و جسمم متحد شده باشند.
من ھمچنين فکر میکردم که با دريافت برکت ازدواج گناه اصيل من بخشوده شده و ھمه چيز در زندگیام درست خواھند شد .اما روزھا،
ماھھا و سالھا سپری شده بود و من در اجرای اصول حقيقت در زندگیام ھمچنان ناتوان باقی مانده بودم .والدين راستين متوجه شدهبودند
که چه چيزی خدا را نگران میکند ،يا چه چيزی خدا را خوشحال و چه چيزی او را ناراحت میکند ،به ھمين خاطر آنھا تمامی زندگيشان
را برای حل مشکالت مداوم و دادن خوشحالی به خدا سپری کرده بودند.
مشکل اين است که روح و جسم من متحد نيستند .من احساساتم را بطور بيرونی کنترل میکردم ،منتھی بشکل درونی و در فکرم ھمه
چيز را انجام میدادم ،ناراحت میشدم ،تندخويی میکردم ،داد و قال میکردم ،فحش و ناسزا میگفتم ،نفرت میورزيدم و ديگران را به
قتل میرساندم .من در فکر و ذھنم ھمه کار انجام دادهام .اين فکر و ذھن سقوط کردهی من بود .ما عنوان میکنيم خدا نقطهی مرکزی
است ،در اين صورت چه چيزھايی بايد متمرکز بر خدا قرار گيرند؟ھمه چيز ،از غذا خوردن گرفته تا کار کردن و آموزش دادن
فرزندان و ايمان و اعتقادات ما ،ھمه چيز بايد متمرکز بر خدا باشند .بدون چنين چيزی ،درواقع ما کاری انجام ندادهايم .براستی ھيچ
چيزی به اندازهی زيستن متمرکز بر خدا اھميت ندارد .فرد تنھا به خاطر ايمان به خدا به بھشت نخواھد رفت .من متوجه آن چيزی شدم
که بايد برايش توبه کنم .لطفا ً روح و جسم خود را متحد کنيد .من تازه متوجه شدم آنچه که والدين راستين در اين مورد آموزش میدھند
يعنی "يک زندگی ھمراه با اتحاد روح و جسم" واقعا ً کالم زندگی است و من دوباره و دوباره توبه میکنم.
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