به نام او
خالصه ای بر کتاب  :جهانی نو ( آگاهی معنوی از آهنگ زندگی)
نویسنده  :اکهارت ُتله

مترجم  :هنگامه آذرمی

ناشر  :کلک آزادگان

تعداد صفحات  285 :صفحه
این کتاب در  10بخش به نگارش درآمده است .در شروع کتاب قسمت کوتاهی در رابطه با زندگی نویسنده می خوانید که
در آلمان به دنیا آمده و تا  13سالگی در آنجا زندگی می کرده ،فارغ التحصیل از دانشگاه کمبریج لندن است و در سن 29
سالگی دگرگونی معنوی ژرفی در وجودش روی می دهد .همچنین ذکر شده است که اکهارت ُتله با هیچ مکتب و سنت
خاصی همنوا نیست.
در بخش اول کتاب که " شکوفلیی آگاهی بشر " نام دارد ،درک می کنید که این کتاب ابزار دگرگون کننده ای برخاسته از
آگاهی جدید است و با خواندن آن ،حرکتی در شما روی می دهد ،حرکتی در جهت آگاهی و بیداری .در مورد دو واژه ی
" معنویت " و " مذهب " و تفاوت این دو با هم توضیحات قابل تعمقی می خوانید.
در بخش های دوم تا چهارم به طور کامل با واژه ی " من درون " و چهره های بسیار آن و همینطور با من درون جمعی
آشنا می شوید .جمالتی را می خوانید که بارها و بارها در حین خواندن ،شما را به فکر و تعمق وا می دارد .در این قسمت
های کتاب ،دیگر کامل متوجه خواهید شد که شما ذهن خود ،فکر خود ،تجربیات خود ،احساس خود و من درون خود
نیستید.
بخش پنجم و ششم در مورد " تندیس درد " و چگونگی رهایی از آن توضیحات مکملی دارند .این دو فصل کلیدی ،ریشه
ی تمام مشکالت و ناآگاهی های زندگی کنونی را برای شما آشکار می سازد.
در بخش هفتم یاد می گیرید که آن کسی را که به راستی هستید ،بیابید .خود را بشناسید.
در بخش هشتم با تمرین های بسیار راحت و کاربردی که ذکر شده می توانید به فضای درونی خودتان دسترسی پیدا کنید.
در بخش نهم با عنوان " نیت درونی شما " با مفهوم " بیداری " آشنا می شوید .می خوانید که بیداری ،حرکتی ست که
درون آگاهی رخ می دهد که در آن فکر کردن و هوشیاری از یکدیگر جدا می شوند.
بخش دهم که با عنوان " سیاره ی جدید " تزیین شده ،بیان می دارد که نوع جدیدی از حیات ،روی این سیاره در حال
پیدایش است ،اکنون در حال ظهور است و شما آن گونه ی نوین هستید.
نویسنده در کتاب برای روشن تر شدن مطالب از داستان های نغز و کوتاه و بسیار زیبا با تفسیرهای بسیار قابل فهم و
درک استفاده کرده است و همینطور در جای جای کتاب از تجربیات خودش و ارایه تمرین های عملی دریغ نکرده است.
به جرات می توان گفت که در هنگام خواندن کتاب جهانی نو حسی در شما زنده می شود که در حکیم بوعلی سینا به
هنگام خواندن کتاب اغراض مابعدالطبیعه ی ارسطو از زبان فارابی ایجاد شده بود .همانطور که حکیم بوعلی سینا با
خواندن این کتاب توانست کتاب مابعدالطبیعه ی ارسطو را که  40بار خوانده بود ولی درک نکرده بود ،درک نماید؛ شما
هم با خواندن کتاب جهانی نو ،به درک تمام سواالتی که تا کنون در مورد شناخت خود و شناخت جهان و آفرینش و هدف
از آن داشته اید و علل وجود این همه ناآگاهی و ناآرامی که در دنیا وجود دارد ،خواهید رسید و حس لذتبخش و شیرین
بسیار دلنشیتی در اعماق وجودتان بوجود می آید که همانند جرقه هایی شما را به بیداری و آگاهی های جدید و همینطور
جهانی نو و جدید پیوند می زند.
به امید موفقیت های شما به زودی

