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Guided Meditation
Please sit comfortably...now close your eyes...imagine yourself to be in your
ideal space, wherever you feel the most love & peace the place where no one
can invade and where you feel completely safe deepen your breathing from the
belly as you inhale feel more love & peace enter your being feel each and every
muscle beginning to expand and relax & breathe out any tension you have. Let
your feeling, the soul's language, be giving thanks to all who have worked for
our creation, survival and evolution, people of all walks of life created from and
for love needing to practice honesty, humility, and non-violence to go beyond
fear, desire and anger negating the ego and silencing the mind to find a state of
pure consciousness & awareness that is beyond word and thought in which there
is peace, ecstasy, compassion & liberation. Aha That's Life's Goal. Don't forget
to keep breathing and smiling on the way to Life's Goal!
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تعمق هدایت شده
خواهش میکنم راحت بنشین  ...حاال چشمانت را ببند  ...نفسهایت را عمیقتر و کمیتصور
کن که در فضای رویایی هستی .جایی که بیشترین عشق و صلح را حس میکنی .اینجا
هیچ کس دسترسی به تو ندارد و کامال در امان هستی .همین طور که به تنفس ادامه
میدهی احساس کن که همه عضالت منبسط و رها میشوند و با بازدم از هر تنشی رها شو.
بگذار حس ،زبان و روح شکرگو باشد .برای تمام آنهایی که برای زیستن ما زحمت کشیدن،
همه مردمان از سرتاسر جهان از عشق خلق شدند .نیاز دارند به صداقت ،فروتنی و
آشتیگری که فراتر از ترس ،میل و خشم است .برای خاموش کردن نفس و به بی فکری
رسیدن که پیدا کنند حاالت هوشیاری و آگاهی خالص .که فراتر از کالم و فکر است و
حامیصلح سعادت و رهایی است .آن هدف زندگی است .یادتان نرود که نفس را جاری کنید
و لبخند بزنید!
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Ascension Prayer
Beloved Presence of God; the 6 Buddhas of activity; Cosmic Council of 12; 24
Elders who surround the Throne of Grace; Mahatma; Melchizedek; Metatron;
Elohim councils; Archangels of the Tree of Life; Paradise sons; Melchoir; Lord
of Sirius; Lord Arcturus & the Arcturians; Sanat Kumara; Atlanto & the
Atlantians; Adonis; Helios & Vesta; Ashtar & the Ashtar Command; Archangels
Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Jophiel, Chamuel, Zadkiel, Seraphiel the
Elohim Hercules, Apollo, Heros, Purity & Peace; Healer Avicenna, Master
Rumi; Lords Buddha, Shiva, Brahma, Rama and Vishnu,Krishna, Arjuna,
Nagarjuna, Nanak, Kabir, Patanjali, Babaji; Satya Sai Baba; Maharishi; Sri Sri
Ravi Shankar; Sadhguru; Lamassu, the lady masters Helena, Virgin Mary, Pallas
Athena, Goddess of Liberty, Portia, Vista, Lady Nada, Isis and Kali; Horus;
Osiris; Ra the Great Divine Director; Lord Maitreya; the ray masters El Morya,
Kuthumi, Serapis Bey, Paul the Venetian, Sananda Jesus, Caliph/Imam Ali and
the Earth Mother Ganesha please move into our full Ascension.
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دعای معراج
حضور خدای معشوق 6 ،بودای فعال 12،شورای کیهانی  24 ،بزرگ که تخت فیض را
احاطه میکنند .مهاتما ،ملک صادق ،متاترون ،شورای الوهیم ،فرشتگان درخت زندگی،
پسران بهشت ،ملچیر ،پروردگار شباهنگ ،خداوند نگهبان شمال و شمالیان ،صنعت کومارا،
اطلس ،ادونیس ،هلیوس و وستا ،اشتر و فرمان اشتر ،فرشتگان مایکل ،سندلفون ،جبرئیل،
رافائل ،اوریل ،الوهیم هرکول ،اپولو ،قهرمانان ،خلوص ،صلح ،حضرت حافظ ،حضرت موالنا،
حضرت بودا ،باباجی ،سائی بابا ،ماهاریشی ،سری سری راوی شانکار ،استادان بانوان هلنا،
مریم مقدس ،اتنا پاالس ،الهه آزادی ،پورتیا ،ویستا و ندا بانوی ،هروس ،ازیریس ،مدیر بزرگ
الهی ،مایتریا پروردگار ،استادان روشنایی ال موریا ،کوسومی ،بیگ سراپیس ،پل ونیزی،
هیلیریون ،موسی ،عیسی مسیح ،محمد ،سن ژرمن ،و مادر عالم گانش لطفا حرکت کن برای
معراجم.
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Serenity Prayer
O our Heavenly Father,
Holy are your followers.
Your kingdom has come,
Your volition will be done,
On earth as it is in heaven.
Please give us our daily provisions
Forgive us for failing commitments,
As we forgive those not committed
Lead us away from temptation,
And lead us on the way of salvation.

Living every moment as a privilege,
Actively patient in the situation given,
To accept responsibility and evolve consciously.
Taking this unfaithful world as it is,
Faithfully making it as we want it.
Believing that everything happens for a reason,
especially when we understand nature’s seasons.
Recognizing our blessings we feel more blessed,
And receive more insight to solve problems.
O Creator, grant your Beings Peace
To accept the things we cannot change
The Bravery to change the things we can,
And the Wisdom to know the distinction.
O Creator, I regret all the times I have caused offense or have taken offense
Understanding that instances of resistance have persisted from my insistence
Knowing fear exists when invested in defense can’t serve mutual interests
This can be a definition of sin or being without respecting love’s benefits.
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دعای آرامش
ای پدر الهی! مقدس هستند پیروان شما ،ملکات آمد ،مشیتات برآورده در این زمین و آن
زمان .روزی رسان و ببخش ما را برای ضعفهایمان ،همانطور که ما میبخشیم ضعفهای
دیگران .ما را از طمع امن نگهدار و یاریمان کن در راه رهایی .خدایا متانتی به بنده ده که
بپذیرم چیزهایی که نمیتوانم تغییر بدهم،
شهامتی ده که بتوانم تغییر بدهم چیزهایی که میتوانم،
و خردی فرما که تفاوتی بین این دو حالت است.
خدا پشیمانم از زمانهایی که بدون محبت بودم چون سودم در آن زمان از من رفت.
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Shepherd’s Prayer
Shake sleep Awaken shape dreams
From potentiality to its actuality
The truth of all our rare talents
Becomes reality shared in actions
A sure sign or design of insight
So rise up and shine divine light
All will see their reflections in your mirror
The created creating one with our creator
Feelings the reason sounds reach our ears
For our beings are such pure sights to see
If God is our origin
Love is our Religion
Generosity of ambition
Honesty’s true wisdom
Where truth comes into vision
There, nature favors decisions
Success is within this kingdom
And trust keeps the system living

وقتی خودم را در تو میبینم 9

دعای چوپان
بیدار شو و خواب را رها کن
رویاها و آرزوها از بالقوه به بالفعل کن
حقیقت تمام استعدادها در عمل به واقع پیوسته میشوند
پس بلند شو و نور الهی را بتابان
چون همه در آینه ذات باز میتابند
مخلوق در خلق کردن میشوند یکی با خالق
حس دلیل شنیدن صدا و از وجودمان دید زیباست
زمانی که خدا ذات ماست
عشق دین و آیینمان است
سخاوتمندی در جاه طلبی
صداقت است خرد واقعی
جایی که حقیقت دیده میشود
آنجا طبیعت حمایت از حریکتمان میکند
که همراه با موفقیت و پیروزی است
و بنیان این دستگاه اعتماد در رابطههاست
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Conversation with GOD
AmiRima’s conversation with God
My flows toast to the lovedrunk
I rose proposing to the Holy Ghost
The host chosen to be in everyone
Soul’s spoken in rhymes forever young
Organized frame of mind’s never dumb
Life lines are wired by those spark plugs
Ripe minds chewing food for knowledge
Like rhymes digesting thought processes
Spirits adjust, adapt and extend progress
Seeds of life root to ooze the Art of Love
Promises land to expand sacred palaces
To overcome all our profane challenges
Braveheart’s shine, reflecting in actions
Stripes earned with sweat and blood
And our tears turning us all into stars
In no sense caused us to pay these costs
For the innocence that we’ve once lost
The price of pure intentions comes across
This banner of broad stripes and bright stars
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سخن با خداوند
سخن امیرایما با خداوند
اشعارش بیاد مستی عشق
و هم به یاد روح القدس
ذاتی که در همه است
زبان روح شعر بوده است
و آن شور هوشیار است
پختگان غذای جان میخورند
سوختگان هضم میکنند تفکرات
روحمان هماهنگ برای توسعه و پیشرفت
ریشه بذرها شکوفایی هنر زندگی
با زمین میپیوندند برای پرورش نیکی
شجاع بودن واکنش درخشندگی
احترام کسب میشود با سختی
و از ریختن عرق و اشک باز میشود بال فرشتگی
این همه رفت از دست بی حسی
برای به دست آوردن حالت پاک سرشتی
ارزش نیت خیر است هزینه انسانیت
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Gift of Gab
I keep talking to increase World Peace
Speaking the effortless ease of affluence
Teaching each to seek creative eloquence
Feelings becoming higher than our highest dreams
Giving and Receiving the Energy within our means
Shining to reflect the Light at the end of the tunnel
Arriving we perfect the sight that’s to be funneled
Thriving we’ll protect the right pieces of the puzzle
Rhyming to freely direct minds to flex their muscle
Lyrical astrologer navigating constellation of words
Rhythmic astronomer flowing formation of worlds
Mystical rhymer revealing the mysteries of creation
Spiritual raps leading us back into contemplation
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هدیه بیان
سخن میگویم برای پیشرفت صلح جهانی
بی اراده برای اداره پیشرفت هنر زندگی
احساسهای برتر برابرند با آرزوها
دادن و دریافت کردن نیروها
بازتاب درخشش انعکاس نور
شناخت متوجه درون بینش است
موفقیت نشانه محافظت است
ستارگان قافیه در استارگان واژهها
فضانوردان شعر در نردبان کلمات
شاعران عرفانی فاش میکنند اسرار خلقت
ترانههای مثنوی ما را میرساند به خلصه
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CosMic Expression
Learn from giving great affection
King’s Kingdom creates connection
Each being’s an essential reflection
With no Apocalypse or Armageddon
Astronomers increase measures
Philosophers reducing means
Lifestyles of a mystic's moral sustenance
World becomes its temporal consequence
Pineal Gland’s Third Eye witnesses
The Real Plan’s meaning: Existence
Integrated Soul being our Essence
Of Ascended Master’s Extensions
Hiding to Find Cosmic Expression
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بیان کیهانی
میتوانیم از مهر و محبت یاد بگیرم
پادشاهی پادشاه دیگران را به هم وصل میکند
هر موجود یک انعکاس ذات است
بدون هیچ مکاشفه یا مبارزه
ستاره شناسان از ابزار بیشتر میبینند
و فیلسوفان وسایل را کمتر میکنند
طرز زندگی عارف عاشقتر میشود
و عشقورزی واجب و الزم میشناسد
چشم سوممان مشاهده میکند
و برنامهی بودن را خوب میفهمد
روح متحد که ذاتمان است
بازتاب از صاحب زمان است
که در پی بیان کیهانی است
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The Cipher Session
Now is the moment of truth
how about atonement to regroup
Interacting consciously in a group
as the members speak in any group
remember solely one and only one
will have the most powerful thought
at any one point in the discussion
So focus your energy on this person
for the thought to be better brought out
when it’s your turn to share: Speak up
be heard, but not at the cost of the crowd
nor the price of others receiving messages
Value speech to increase energy passages
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کشف و شهود
حاال لحظهی حقیقت است
چطوراست که دسته جمعی کفاره دهیم
در جمع آگاهانه رفتار کنیم
زمانی که عضو گروه صحبت میکند
فقط یکی قویترین ایده و اندیشه را دارد ،یادتان باشد
در موقع صحبت ،نیرویتان را متمرکز کنید
که فکر بهتر ،پختهتر ،روشنتر و راحتتر مطرح شود
وقتی نوبت خودت است نظر بده
تا حدی که دیگران هم فرصت صحبت داشته باشند
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Word Play
Double edged, our words
Create or Destroy Worlds
Where love is our true magnet
There words are like pure magic
Loveless words are cast into hell
Loving words supporting us well
Minds are like computers
Gossiping infects systems
Loving words rid toxic emotions
And dispel our fears of freedom
Taking things personally bothers
Making all important, prospers
Becoming immune to problems
Loving beings must solve them
Excuses made for controlling
Allies supplying short comings
Things taken less personally
Accepting separate realities
Seeing and hearing, selectively
Doing our best, we live intensely
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بازی با واژه
واژهها مثل شمشیر دو لبه هستند
یک طرف نجات دهنده و آن دیگر از بین برنده است
در جایی که ذوب مهر و محبت هستند
در آنجا واژها جادو میکنند
که با جهل وارد جهنم میشود
و با هوش و شعور عشق به بهشت میروند
مغزمان مثل کامپوتریست و غیبت کردن یک ویروس
واژهای عاشقانه همیشه خواهند ماند پیروز
چون از نگرانیها خالی میشویم و پر از نیرو
به دل نگرفتن و به یاد داشتن که واقعیت فردیمان
انتخاب میکند چیزهای که ما میبینیم و میشنویم
و با بهترین سعی و کوشش به نتیجهای دلپسندتر میرسیم
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L-O-V-E
Life is Light Love is Seeing
Life is Love Light is Being
Life is Love, Love is Giving
When we live to give Love it gives Life real meaning
When we live to give Love it gives the best feeling
The gift of Love’s priceless
LOVE’s infinite & timeless
True Love is Unlimiting
Pure Love has no beginning
And it has no ending
It always was, is, and will be
Real Love’s the Always reality
Unlimited and Forever free
Unlimited means for Eternity
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عشق
زندگی نور است و عشق دیدنی
زندگی عشق است و نور بودنی
زندگی عشق است و عشق دادنی
عشق ورزیدن معنی بیشتر به زندگی میدهد
و عشق ورزیدن بهترین حال را به ما میدهد
هدیه مهر بی حد و حدود است
چون مهر بی شرط و شروط است
عشق واقعی بی شروع و پایان است
حقیقت همیشه هست و باقی خواهد ماند
آزاد و رها مطلق است ذات جاودان
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Love’s Dream
Eternally searching for lives
The Truth buries the lies
Hiding in the cloudy mind
Where's justice to the blind
Themselves seek to justify!
There is no Truth to find
Where to see the Light
To those short of sight
The Need to be Right
Never Frees the Mind
Then why do we confine
Risks daring us to be Alive
Taking us to the other side
Of the beliefs we've defined
To change our dream of life
Will sees a need to decide
As Love Agrees to become Free
Dreams always seem within Reach
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رویای عشق
تا ابد ما دنبال حقیقت میچرخیم
در مغز مه آلودمان چی ببینیم
نابینا عدالت را در چه میبیند
حق به جانب خودش را توجیه میکنند
ولی حق فکر نیست حق حالتیست
نیاز به ثابت کردن هرگز با حال نیست
چرا خودمان را محکوم به نظر خود کنیم
فراتر از چهارچوب باورها تصمیم میگیریم
وقتی عشق ترجیح و موافق با آزادیست
به رویاهامان میتوانیم نزدیکتر بشویم
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DREAMers
Lying under blue skies,
Miles away from home.
Breaking free of ties,
Letting our minds roam.
Dreaming endlessly,
Making new plans.
Seeing as far as I can see.
Drawing hearts in the sand.
Driving on winding roads
With no set direction.
Not worrying what the future holds,
Just knowing there’s a connection.
Watching the sun set under clouds.
Counting the stars, sharing wet kisses.
Our bodies wrapped in golden shrouds,
We decided to exchange love’s faces.
Rolling down golden green hills,
Bringing up childhood memories.
Laughter echoing those thrills,
Events unfolding into stories…
Told as the aftermath of History
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رویاپردازان
دراز میکشم زیر آسمان آبی
با فرسنگها فاصله از منزل
رها میکنم خودم را از تعلقات
سیر و سلوک خلصهی مغز آزاد
رویاپردازی برنامه تازه میسازد
مثله بچه ،ساختن قصر از شن و ماسه
و راندن ماشین بدون هیچ مسیر و مقصد
در جریان بودن بدون نگرانی از آینده
چون میدانیم که به هم مرتبطاند
تماشا کردن غروب آفتاب زیر ابرها
شمردن ستارگان ،نزدیکتر شدن جسمها
در حباب طالیی زیارت کردن چهرههای عاشقانه
غلت زدن در چمنهای سبز و بسیار قشنگ
به یاد خاطرههای کودکی در درون
مست با صدای خنده از ته دلمان
و حوادث چطور در این داستان شکل گرفتند
که بازگو شده است به عنوان تاریخ انسان
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Present of Life
This very life we live is a present and gift
By giving to others we get to open our gift
Our genes and environment are the wrapper
Rushing to open our gift ruins the wrapper
And as we hurry in love, we spoil life’s present
Enduring patience make the gift of love present
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هدیهی زیستن
این زندگی مانند یک هدیه است
از طریق بخشیدن میتوانیم هدیهمان را باز کرد
ژن و محیط مان مثل لفاف است
عجله کردن در باز کردن هدیه ،از بین میبرد لفافمان
و عجول بودن در عشق ،هدیه زندگی را از دست میدهیم
ولی صبور بودن هدیه مهر و محبت را مشخصتر میکند
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Proper Vision
See a world in grains of sand
And heaven in the flowers
Hold infinity in your hand
And eternity in an hour
As Beloved resides in Lover
Love unifies beings, discover
Within existence's deep sea
Beings lost within immensity
Revolving the Sea of God's love
Evolved selves in Heaven above
Hear, we share your nature
One essence of our Maker
I saw Eternity within time
Like Infinite endless light
All this cosmos is suffused
By me in form Unmanifest
In me all Beings must exist
Although in them i never rest
Yet beings do not rest in me
Behold our sovereign destiny
Begin serving unborn beings
The self, helping things to be
We become like one's we love
Those one's who are Beloved
Being was always everywhere
Begin seeing self in everything
I can never be lost to thee
He can never be lost in me
Seeking thou i become thou
Releasing me from self now
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بینش صحیح
دنیا را دریاب در دانههای ماسه
و نقش ارم را در تک تک گلها
در مشتهات جاودان را نگهدار
و ابدیت را در ساعتها
زمانی که معشوق در عاشق نهفته است
عشق وصل میکند مخلوق خداوند
در عمق و پهنای دریای هستی
موجودها مثل موجاند در نیستی
قطره قطره میرسد به دریای عاشقی
مثل معراج جانان در راه بهشتی
خلق و خالق یکی است با ذات عاشق
محو و حل شدن واجب برای جان عاشق
که در هر شکل خودش منعکس شده
ولی در شکلها هرگز ساکن و ثابت نشده
طبیعی است که عشق عاشق بشه
و عاشق شبیه معشوقش میشه
روح مانند نور همیشه و همه جا هست
شروع کن خودت را در همه چیز شناختن

 وقتی خودم را در تو میبینم30

Visualization
Intuitive vision of inner self
Understands cause and effect
Based on all our relationships
Answers/Solutions are Insights
Cognition, Fluency, Vocabulary
Positively affect Insight ability
As do people in better moods
Their insight tends to improve
Take breaks and enough rest
Will help insights to problems
Mind's image of general insight
Analyze experiences for insight
Visualize scenes for predictions
In intuition information is linked
Also helps to mindfully meditate
From our seats plans formulate
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تجسم فکری
بصیرت بینش درون میفهمد دلیل و علل
بر مبنای تمام روابطمان
جواب سواالت را میگیریم
درک بیان سلیس و وسعت کالم
بیشتر میکند فراستمان را
چنانچه خوشرویی فهم را بیشتر میکند
استراحت کافی هم خیلی تاثیرگذار است
کمک میکند به حل مشکالت
خلوت کردن و تعمق هم از جمله این عواملاند
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Witnesses
Truth Silently listening
Essential reminiscence
Epiphanies expressions
Illuminations relevance
Luminaries Revelations
The Mystique musicians speak
Intrigue of politicians is cheap
Members remembering Being
Consciously Unifying Existence
Locations global destinations
Dancing for total abundance
Involving resolves each evolving
Women/men’s worlds revolving
Uncover Love for us Lovers to recover
Discovering the Beloved in one another
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مشاهدهگان
حقیقت در سکوت گوش میکند
یادداشتهای اساسی توام با تجلی بیان
ربط روشنایی با الهام روحانیان
جذبه و شهرت معنوی عارفان
ارزشمندتر است از فتنه سیاستمداران
آدمها که یاد میکنند از ذاتشان
هوشیارانه انعکاس میکنند جهان را
از مبدا به مقصد با رقص فراوان
شامل شدن الزم است برای حصول
ذهن عاقل با دل الیق واجب است
یعنی معشوق با عشق عاشق میشود
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The Cosmic Being
The Universal head gives & receives thoughts
The passing clouds are like our passing thoughts
The rainforests, forests & jungles are lungs
The rivers & lakes our veins & arteries
leading to the sea & ocean of our heart
heart beats love like the sun radiates to life
And the moon in the mind reflects its light
The mountains & hills our butts & breasts
The winds are in motion like arms & legs
Sweat & tears fall like snow, hail & rain
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وجود کیهانی
کاینات فکر دریافت میکند
ابرها در گذرند مثل فکرها
بیابان و جنگل مانند ریهها
و رودها و دریاچهها مثل رگها
که در جریانند به سمت دریا
قلب میتپد که عشق بورزد مثل آفتاب
و ذهن ما مانند ماه بازتاب
کوه و دره پستی و بلندی بدن ما
باد در حرکت است مثله دست و پاها
اشک و عرق میریزد مثله برف تگرگ و باران
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Divine Mind
We are deep, driving desires: will comes from desires
Our will forms our deeds and deeds create destinies
Divine Laws Expressing our Unity of Existence
Life Force flows through Presence’s Essence
To create Loving states our intended purpose
We combine to align with the Divine Mind
Through patterns and signs, essence’s reply
The All-Knowing Witness, Being the Most High
Actions visualized within the Grand Divine Mind
Beings consciously creating this space and time
lined for Gold Thrones-Rhymes silver
Crowning Jewelz of our Royal Dome
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ذهن الهی
عزیزان ما آنیم که میطلبیم
اراده از خواسته میآید
اراده شکل میدهد به کارها که تشکیل میدهند سرنوشتمان را
قانون الهی بیان و ابراز میکند وحدتمان
نیروی حیات در موجودات جریان دارد
برای ساختن حالتهای عاشقانه
که یکی بشویم با ذهن الهی
از طریق نقش و نشان جواب ذاتی
عقل کل عالم تنها برای خدای یکتاست
عواقبشان مشاهده میشود در ذهن حق تعالی
در این دنیا و آن دنیا موجودات هوشیارانه خلق میکنند
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Existential Essence
The earth, the seas and the sky
Sun, Moon, Stars, Planets shine
Within clouds, silver linings find
That presence always by our side
The Creator of every being's kind
Unconditional Loving all the time
It were a vain endeavor
Although i gaze forever
Seeking outer forms, victory
Is within our own inner glory
Rarely can the embodied soul
Attain the unmanifested goal
Essence is the Soul of Universe
Not existence nor nonexistence
The formless is the Self itself
Through forms its expressing
The various forms of devotion
The faithful have worshipped
Yet, bet I will remain devoted
To everyone with my true faith
Seek refuge in the being's grace
Reach the eternal resting place
Preparing the endless festivity
Elevating souls from down deep
Uplifting into palaces of peace
We'll shine in gardens redeemed…

وقتی خودم را در تو میبینم 39

ماهیت موجود
دنیا ،دریاها و آسمان
آفتاب ،ماه و ستارگان
در ابرها درخشان میتابند
از ذات که در جان است
خالق که در ماست
عاشقی که نهفته است
با نگاه به جسمها
نظری کن به جانها
سفری کنار جمال به جالل
بکرتر از فکر است حس و حال
چون ذات است هدف جان
وجود یکتا محو و حل در جان
امن و امان وصلیم در آن جایگاه
پیش و پس تنها پناهگاه و زادگاه
پیروز است آن ماهیت وجودمان
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Now Here
Content essence perception
Intent, attention of Affection
Connecting Transcendence
Purified Selfless Awareness
Unifying our Consciousness
Creating Divine Intelligence
Beyond the Mind's Presence
Is this instance of Existence!
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حاال اینجا
ادراک ذات قانع
و دقت نیت عاشق
هوش فداکار خالص
وصل به حق تعالی
خلق میکند شعور الهی
فراتر از حضور جزیی
هستند لحظههای زندگی

 وقتی خودم را در تو میبینم42

The Prescription of Love
Being is crystallized truth
Consciousness that moves
Ascension’s Love’s flight
Kids loving the child-like
The unhurt innocent and pure
Being closer to inherent nature
Nurturing the soul’s sheer virtue
Increasing the dose of our love
Reveals the valued worth of us
Silence doubt, listen to acceptance
Practicing the quality of patience
Privileged humans being authentic
Extending permission’s principle
The goal of our physical mission
Visions memory benefits decisions
Represents life's factual experience
Selflessly giving Self to existence
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نسخهی محبت
ذات حقیقت متبلور است
هوشیاری هدایت شده در حرکت
پرواز معراج عشق است
با کودک درون یکی شدن
از جایگاه پاک و مقدس
با محبت راحتتر ارتباط برقرار میکنیم با طبعیت
که به زندگی بیشتر ارزش میبخشد
با خاموش کردن تردید پذیرش روشن میشود
با صبر آدمها الیقتر میشوند
توسعه یافتن اجازه جزوی از مسولیت ما میشود
با کمک گرفتن از تجربهها تصمیمها آسانتر میشوند
در جهت تضمین کردن حقیقت زندگی حرکت میکند
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LoveDrunk
I’m not from any religion or political/cultural system.
I’m not out of the Sky nor made from Fire,
don’t come from Sea or through the Earth,
not composed of elements not natural or ethereal,
I never existed as a worldly entity,
Didn’t come from origin stories.
My place is placeless, a trace of the traceless.
The Truth has shared so much of Itself with me
That I no longer call myself man, woman, angel
Neither body or soul, I belong to the Beloved,
Love has befriended me ever so completely
It has freed me of every concept my mind has known.
seen the two worlds as One and that One call to and know,
first, last, outer, inner… just A Being Witnessing LOVE.
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مستی عشق
نه از هیچ دینم و نه از هیچ آیینم
نه از بادم نه از آتشم نه از آبم نه از خاکم
نه از زمینم و نه از آسمانم
زمانم الزمان و مکانم المکان
به حدی محو و حل شدم در خودم
که حتی از جسم و جنسم گذشتم
حقیقت عشق به قدری عاشقم کرد
که در همه فقط معشوقم زنده است
در دنیای دوگانه یکتا پرست شدم
دو عالم را برای شناخت ساختند
اگر سوالی از ایمانم باقی ماند
انسانیت جوابم را خوب خواهد خواند
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The Power of Love
Love and Power co-exist as extreme opposites
Less need for power more evolved consciousness
Not demand it, assume authority will a sensible person
Your boss has less authority than your sincere servant
The less you love, the more pronounced your power
The greater your Love, subtler your sense of power
The day that power of Love increases
Over love of Power we will have peace
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قدرت عشق
عشق و قدرت دو طرف مخالف طول موجاند
هرچه نیاز به قدرتنمایی کمتر است
هوشیاری فردی بیشتر و پیشرفتهتر است
چون حق آدم دادنی نیست گرفتنی است
نفوذ اربابها در غالمهای وفادار کمتر است
هرکی کمتر عاشق باشد بیشتر نیاز به قدرتنمایی دارد
و هرچه عشق بیشتر باشد نیاز به قدرتنمایی کمتر میباشد
روزی که قدرت عشق بیش از عشق به قدرت میشود ،صلح بیشتر خواهیم داشت
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Unconditional LOVE
Whatever we get, we take for granted
What we don’t possess, is our obsession
Real Love isn’t attachment,
it’s a natural progression
Attachment turns love into possession
Be independent individuals
Unite, but don’t possesses
then there’ll be no bondage
Aware of our Lovingly Conscious Presence
We share with no conditions, expectations
look wholly within
see nothing missin’
accept your completeness
extend by joining others
seeing no difference of self
don’t deny truth it’s reality
we have relationships so holy
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عشق بی شرط
معموال بشر قدر چیزی که دارد نمیداند
و وسواس چیزهای که ندارند دارد
ولی عشق واقعی اصال وابستگی نیست
بلکه رشد کامال طبیعی است
چون وابستگی عشق را به مالکیت تبدیل میکند
افراد مستقل تعهد دارند اما بدون مالکیت
هوشیار بودن و حضور مهر و محبت آمیز
بدون توقع و انتظار با هم تقسیم میکنیم
توجه به وسعت وجود و درک کردن که چیزی کم نیست
و آن وقت ثروت ذات را بیشتر نشان بدهید
با گرایش به مهمان نوازی و پذیرایی
و در همه شخص ذات را منعکس کردن
کمک میکند به یکپارچگی رسیدن
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Soul Evolution
If it’s Just Love that evolves our Souls?
What's this World? A dissolving hole?
Puppet master’s slaves chopping trees!
Running the paper race chasing money!
Mummies, zombies choking on the green!
Speed’s addiction, charging us to breathe!
World’s war for its resources an insane fate
Soul’s torn from their source, cause of hate
Resist the endless temptations of excess
Relentlessly lead nations toward progress
Knowledge’s conquest conquers cowards,
Acknowledge power’s presence to empower
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تکامل روح
اگر تنها عشق بود که روح را تکمیل میکند
این جهان چیست؟ محل منحل شدن؟
بردههای دست نشانده که درختان را قطع میکنند
برای شرکت در مسابقهی جمع کردن اسکناس
احمقانه و مثل جسد بی حس خودشان را با پول خفه کردند
به قیمت نفسهای شهروندان که میکشند
کشورها به فکر منافع خود با هم در جنگ برای منابع زمیناند
و به خاطر نفرت جانها از ذات و زادگاه خودشان دور شدند
طمع حریصان آدمها را به جان هم انداخت
انگار پیشرفت در بیشتر داشتن است
انگار بی شرفان فقط به دنبال توجیه خودشاناند
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Awareness
Thinking out LOUD, LOUD
What are we revolving around?
Don’t we need trees to breathe?
Technologies increased our needs
Treatments price Preventions fees
Minorities owning banks & companies
Loaning majorities cars & residences
System forces us to watch the media
To work for money, its main criteria
With the system in debt, real knowledge?
Why not invest in sense of the chest?
Be more interested in Essence’s inventions
For Life’s Light is Love minus attachments
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آگاهی
بلند بلند فکر میکنم
معیار این جهان چیست؟
آیا نیاز به درختان نداریم؟
پیشرفت علم و صنعت نیازهایمان را بیشتر کرده
قیمت درمان با هزینهی پیشگیری پرداخت شده
وقتی صاحب عقل بانکها و شرکتها شدهاند
و آنها برای ماشین و خانه داشتن به ما وام میدهند
با قصد گرفتن سود از مردمان نیازمند
و به این دلیل به سیستم بدهکار داریم
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Conscious Energy
Our unexpressed essence
Breeds Infinite seed potency
Within the Sea’s Existence
Flowing Cosmic Intelligence
Maximum supreme affection
Great Divine Mind Manifestations
With separate Thought Processors
Connect to your Predecessors
Different experiences evolving
Bodies vehicle spiritually Loving
Senses reception, full-capacity
All Elements represented actively
The X factor starring Alchemy
Matter exists, conscious energy
Words worth 24k gold, globe’s whirl
Be calm, become One with the World
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نیروی هوشیار
در ذات بیان نشده جان ما نهفته است
سرشار از امکانات بینهایت
برای جریان هوشیاری کیهانی
هماهنگ با مهر و محبت زمینی
توکل به عقل کل برای تجلی الهی
البته زندگیهای منحصر به فرد داریم
با یاد کردن از نیاکانمان و به داد بازماندگانمان رسیدن
تجربه کردن حس و حالتهای متقابل خوب عاشقان
مشاهده کردن افکار و عواطف که نیروی هوشیارانه ماست
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Infinity’s Affinity
The epitome of my affinity with infinity keeps me
In motion, flowin’ like existence’s ocean
Mind-open, Heart set-out on devotion
Senses sent to us for our ascension
From the 4th to the 5th Dimension
Through the surface we reach the depth
To know the purpose of each chartered step
Or show the service of each and every breath
All is a call to come back to yourself
Within you lies the greatest wealth
The soul’s loving presence is acknowledgedOur goal of living is passing on
knowledge.
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وابستگی جاوید
نهایت وابستگیام با بینهایت نگهدارم است
علت هر حرکت و همه برکتها است
با روشن فکری خدمت به خلق کردند
احساسها ابزار معراج ما میشوند
از طریق ظاهر وارد باطن میشویم
که بشناسیم هدف هر قدمیکه برمیداریم
و نشان بدهیم ارزش هر نفسی که میکشیم
هر تجربه یک وسیله است برای خود آگاهی
و رسیدن به گنج حضور درونی
منظور زندگی ظهور روح عاشق بود
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The Midas Touch
Staying in personal power is
The key to leadership success
Remaining unconditionally loving & forgiving at all times
Staying attuned to your mighty I Am Presence at all times
Remaining balanced in everything you do
Strive to become completely free of ego
Remain the cause of your own reality at all times
Never give in to fear, separation or self-centeredness
Take the vow of the bodhisattva and dedicate yourself completely to humanity
Pray and Meditate constantly
Develop unchanging self-love & self-worth
Recognize you are maintaining an individual & a group body & nurture both
Be attached to nothing and have only preferences
Purify physical, emotional, mental, etheric and spiritual body of all physical
toxins, negative thoughts/emotions, alien implants, astral entities & imbalanced
energies
Remain in Christ/Buddha mind at all times & never interpret reality from lowerself mind
If you can maintain these simple principles in daily life
You will have the Midas Touch
Everything you think, say and do is pure love
And since Love Is God, it will turn to the gold that is GOD.
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لمس اعجاز
قدرت شخصی داشتن کلید موفقیت رهبری است
عاشق بیقید و شرط و همیشه بخشنده بودن
همسو بودن به نیروی حضور در همه حال
حفظ تعادل در کارهایی که انجام میدهیم
تالش برای رهایی از غرور داشتن
همیشه باعث واقعیتِ خود بودن
هرگز تسلیم ترس ،جدایی و خود بینی نبودن
پیمان بوداساتوا را انتخاب کن و خود را به طور کامل وقف بشریت کن
دعا و تعمق را مرتب انجام دادن
خود دوستی و به خود ارزش دادن را بدون تغییر بپروران
جسم فردی و جمعی را تشخیص و حفظ نما و هر دو را پرورش بده
وابسته به چیزی به جز ترجیح
جسم ،فکر ،عواطف ،و روح را از تمام سموم پاکسازی کن
از افکار ،عواطف منفی ،مادهی غیر ارگانیک ،نهادهای اختری و نیروهای نامتعادل
تمام وقت در ذهنیت مسیح و بودا باشید و هیچ گاه واقعیت را از کوتاه فکری خودت معنی
نکنید
اگر بتوانیم در زندگی مان این اصول را رعایت کنیم
هر پندار ،گفتار و کردارمان از عشق ناب خواهد بود
رسیدن به منزلگاه که قلب مقدسات است ،خدا را با عشق شناسایی میکنید
از آن زمان شما قدرت معجزه خواهی داشت
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Touch of Love
Like the hot Sun rises
Hearts are pumping love
& feeling peace multiply
All around, below & above
Lo and behold the wise
Turn into gold what they touch
Learned the soul is beyond price
Being infinite and eternally one
Features of the High Divine
Give the gift of knowledge
And you will receive power
Be true acknowledge yourself
And you will become free, discover
Your wealth is your health
And others are sisters and brothers
Each one teach one to live proper
Helping us all elevate and prosper!
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دست محبت
مثل طلوع خورشیدمان
قلبها عاشقمان و مهرافزون
با آرامش درون برای صلح بیرون
بنگر خردمندان کیمیاگر روح را
که برکت است هر نظرشان
یکی شدن با ذات جاودانمان
تجلی میکنند صفات الهی وجود را
بخشیدن هنر و علم به زندگیمان
به ما هم بخشیده میشود نیرو
راحت و آزاد ماندند آنهای که روراستاند
بزرگترین ثروت سالمتی است قدرش را بدان
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Pleasure’s Measure
When you take the measure
To give the other pleasure
Start travelling on the distance
To be of support and assistance
Then you will begin getting glimpses
Of your infinitely rich giving spirit
Which knows no-limits and conditions
It shows up to remind and give wisdom
Which helps us with making decisions
Our vision expands due to intuition
Feeling is the language of the spirit
Listen to your body, be in tune with it
Universe flows for us all to be in synch
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هدف لذتبخش
وقتی قدم برای رضای خدا برداشته میشود
آن وقت جای بیشتر برای دریافت لذت است
در مقصد خدمت به خلق قابلیت بیش میشود
و شناخت جان بخشنده که بی حد و شرط است
که به ما دانش و بردباری در تصمیم گرفتن میدهد
و بصیرتمان به خاطر بینش و خرد بیش میشود
به جسمتان توجه کن چون احساس زبان روح است
هماهنگ با طبیعتمان خواهیم رسید به هدف لذتبخش
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Sacred Treasure
The wise actualize, realize and rise to recognize the Eternal Life
Any and Everything from the source or force of energy, Most High & Wide
Is Conscious and Intelligent therefore completely Beyond measure
Solely that is forever and has to wholly be loved and treasured
The field of all possibilities is the source of all solutions
On Earth, our work is the dissolution of the ego & Love’s Evolution
Career, Prosperity, Enjoyment & Liberation are the Goals of Life
From Thoughts come Actions get Achievements give Fulfillment
Every action has a reaction, purification leads to progress
With it enjoy greater efficiency & accomplish more in the process
Union’s purpose creates greater reason to Love & find deeper meaning in
Beings
In the separateness & togetherness of Knower, Knowing & Known states of
Being
Or Beloved, Love & Lover also in Diversity exists Harmony & in Multiplicity
exists Unity
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گنج مقدس
خردمندان واقعیت خدا و خودشان را در پندار ،گفتار و کردار عنوان میکنند
همه چیز از منبع نیروی هستی هوشیار از شعور ابدی است
بنابرین کامال فراتر از حد و قیاس است
فقط آن معشوق را گنج جاودانه است
زمینه همه امکانات منبع تمام راه حلهاست
روی زمین کار ما از بین بردن غرور و تکمیل کردن عشق است
شغل ،ثروت ،لذت ،و رهایی هدفهای زندگی است
فکر دلیل عمل و موفقیت باعث تکامل است
هر کنش یک واکنش دارد ،تزکیه باعث پیشرفت است
به نفع کارایی و بازده بیشتر است
در تنوع ،تعادلت را پیدا کن در جداییها قرب را بطلب
عاشقان به هم میپیوندند چون میدانند از عشق ورزیدن معشوق شناخته میشود
در کثرت موجود وحدت وجود همیشه است ،مثل آفتاب که یک جا طلوع است در دیگر جا
غروب
یکی بود ،یکی نبود غیر از خدا هیچ کس و هیچ چیز نبود
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Selfless Absorption
Love’s freeing thoughts in mind’s jail
Light speeds ahead of time’s grey scale
Life’s led within the space that prevails
The truth of each being leading the race
Reaching freedom what us beings crave
See-shores are also hearing these waves
Peaking hills spill waterfalls into valleys
Freeways, streets, boulevards and alleys
Us beings always seeking pleasure’s route
But beliefs never where treasure’s found
Nothing new under the Sun, no doubt
Sky’s hue always blue without clouds
Witnessing its silver linings all around
This better world that we all dream about
Wishing lucky stars will be shining down…
Telling hopes to telescope’s looking glass
Absorbing self, to recording cosmic raps
Peace cords, morphing notes into pacts
G codes pick locks off Master Keypads
Beast mode slipping of this duck’s back
Twilighting dusk’s moon up dawn’s crack
Early birds-eye view more worms to catch
AmiRimA signing off on Syndrome’s track
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محو شدن
مهر افکار را در زندان ذهن آزاد میکند
نور سریعتر از زمان و مکان است
زندگی هدایت میشود از ابدیت
برنده این مسابقه حقیقت است
حق طلبان دنبال رهایی هستند
ببین ساحلها هم امواج را میشنوند
و آبشار روی تپهها لبریز در درهها میریزد
آزادراهها ،خیابانها و کوچهها برای آمد و رفت
ولی در باورها وجود ندارد هیچ گنجی
بیشک چیز جدیدی زیر آسمان نیست
شاهد راهحلها برای کمک به هم بودن
کم کم جهان را بهتر خلق میکند
به امید شانس و اقبال بهتر
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Self-Realization
Self-Realize to realize life’s real lies and ascend
Absorbed on the Selfless road sources transcend
Drunken Lovers pleasure beyond conscious measure
The Beloved’s Always & Forever our chosen treasure
The source of all options is the fount of all solutions
Our resolution’s within, it involves Love's Evolution
If our Soul is the One in All then God is the One for All
From knowing our own Being we’ll also know other Beings
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خودشناسی
در شناختن دروغهای زندگی خودت را بشناس
محو شدن در راه نیستی فراتر از خواستن
لذت مستان عاشق فراتر از مرز هوش است
معشوق همیشه گنج منتخب مطلق است
منبع تمام امکانات منزلگاه چاره هست
بصیرت درونی شامل تکامل جان است
اگر در همه جان است بنابراین خدا برای همه است
از شناختن وجود خودمان میتوانیم بشناسیم دیگران را
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Know YourSelf
Angelic souls elevating,
to its goal that keeps creating
This world is ours for the taking
Making all kings, queens moving toward a new world order
A normal life is forming, but super stardom's forms the most awoken
It only grows smarter, only goes farther
He throws us off with these robots and machines
Coast to Coast shows, he's known as the globetrotter
Lonely roads, got only phones, we've grown in distance
We come home and barely know each other’s existence
But hold your own Love, here flows the Soul’s water
His home won't want him to go, he's gold product
They grooved on with his next CD of flows, the soul is frozen
Chosen Lover grew, rose up and spoke to the beat of the song
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به خود آی
روح فرشتگان در معراج
به سمت هدف خلقت
این دنیا برای بندههاست
بنابراین ما همه مالک و ملکهایم
در طبیعت ماورا طبیعت است
که هوشیارتر و پیشرفتهتر است
و خودمان در هوش مصنوعی پیشرفت کرده
جهانگردی نوین از کنج اطاق با کامپیوترها
تنها سرگرمیها گوشی موبایل شده
سفر به ماه ولی بین ما فاصله افتاده
و تعجب میکنیم چرا همدیگر را نشناختیم
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Double-Pointed Knowledge
Don’t forget it in the object,
also remember the subject
Two ways can be our witnessing
One the mind can listen to the speaker
meanwhile forgetting the listener
Then you forget the listener but know the speaker
While listening know the speaker and the listener
Then your knowledge is double-pointed,
to the known and the knower its pointing
When reading simultaneously be aware of the reader
This is a practice for becoming the third or observer
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دو طرف شناخت
در مفعول به یاد فاعل هم باش
چون دو نوع مشاهدت است
یکی شنونده که گوش میدهد به گوینده
بدون توجه به خودش یعنی شنونده
در نتیجه خود را فراموش کرده
وقتی هم به شنونده و به نده توجه میکنیم
آن قت شناخت ما دو طرفه میشود
یعنی هم به سمت دانسته و داننده
یا در زمان خواندن متوجه بودن خواننده
تمرین برای یکی شدن با مشاهده کننده
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Mystical Consciousness
Experiencing Self directly
Expressions help justify
Insightful illuminations
Significant revelations
Enriching importance
Supremely possessing
Alternative personalities
Remember prophecies
Forever Always connects
Changing every essence
Through every recurrence
Imminence switches perceptions
Infinitely witnessing sensations
Involve phenomenal impressions
Dissolves our temporal existence
Totally absolute reminiscence
Called mystical consciousness
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هوشیاری عارفانه
خود را مستقیم تجربه کردن
و روشنایی فکری برای درک ارزشمند
سرشار از اهمیت چون مشمول هستی
اشخاص منحصر به فرد یاد پیشگویی کردن
ذات جاوید که همیشه وصل است
از طریق هر برخورد و پیشامد
نزدیکی و صمیمیت تغییر میدهد دریافتها را
نامحدود مشاهده کن احساسها را
به یاد آوردن خاطرههای فوقالعاده
منحل میکند وجود فانیمان
یا یادآوری مطلق هوشیاری عارفانه است
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1 For ALL& ALL For 1
The reason the Universe exists
To Experience Consciousness
Indwelling being, the higher self
Not body nor mind, the inner self
It's the underlying consciousness
Primal matter is not conscious
The mind is something material
Like Emotions, Thoughts & Ego
Primal matter's manifestation exists
For our indwelling being’s experience
To gain mastery over external factors
And our true nature has the answers
Detached consciousness of external
We start to detach from the physical
Then from emotional, mental, egotistical
Returning to nature of Pure Consciousness
This is Self-realization or True Liberation.
Transcendental Consciousness is Pure Consciousness
Of Beings connection with Consciousness
In Cosmic Consciousness there’s a silence
That pervades waking, sleeping, dreaming
Forever, Happy is Transcendental Being
Universal Love overflows God Consciousness
Cosmic Life becomes Absolute Contentment
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یکی بود یکی نبود
علت العلل کاینات تجربه کردن هوشیاری است
روح برتر که ذات وجود درونی است
بی جسم و بی مغز است جان درونی
آن در زیربنای هوشیاری است
چیزها بدون هوشیاریاند
مغز ما همه چیز حساب میشود
حاوی عواطف افکار و غرورمان
شکل به وجود آمده برای تجربهی درون
از طریق فرمانروای عوامل خارجی
و ذات درون یافته تمام جوابها را دارد
چون آن هوشیاری خالص بدون وابستگی است
جسمی و عواطفی و فکری
باز میگردد به خالق و هوشیاری کلی
این است خود آگاهی و روح رهایی
و یکتایی موجودها با هوشیاری
مانند سکوت که فراتر از خواب و بیداریست

 وقتی خودم را در تو میبینم78

Perception 2 Conception
Our every atom’s eavesdropping
Each eye peeping Tom’s under lids
With conversation gaps are bridged
In imagination souls are given wings
Everything’s created from perception
Your perspective experiences processes
Begin identifying the spirits existence
Soul's Evolution leads towards progress
Undercover lover’s playing sheet music
G spots sing in the rain, notes climactic
Soul Purpose increases consciousness
Co-create independent relationships
Self-sufficiently extend consciousness
By sharing expand effortless efficiency

وقتی خودم را در تو میبینم 79

از خیال تا دریافت
با تمام سلولمان گوش ایستادیم
و تمام وجودمان دنبال وکالت تام
فاصلهها از بین میروند با پل زبان
تصور و تفکر بال میدهد به جان
همه چیز که دریافتیم از خیال ماست
جان شاهد تجربه من و ماست
و پیشرفتمان در تکامل جان است
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Get to Give
I give in when giving in’s
for giving not just taking
Taking to make just
for making justice
It’s just us and we must mix
Trust me that we are one with
all things on this cosmic fix
Fixed to mix and fit the script
Scriptures written, encrypted
and depicted in pictures
The legends living in this generation are mystics,
who, like present time prophets fulfill the prophecy
Further wisdom’s tradition for the mission of completion
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دریافت برای واگذار کردن
تسلیم میشوم ،تسلیم بهترین تصمیم
برای برگزاری عدل و عدالت
چون از ماست که بر ماست
پس هر فرد مسئول به کهبه قوانین توجه میکند
در نتیجه جامعهی بهتر تشکیل میشود
با عزت و احترام و پر افتخار
ارث شهروند پایدار و میراث مملکت برقرار
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The Human Condition
Imagine no racial discrimination & prejudice
Fathom all living the dream of liberty & justice
No terrorists, religious fanatics & dictatorships
No mass media sensationalism or censorship
As our power, greed & politics have affected the dangerous balance
Of biodiversity that boosts ecosystem productivity
Global warming is a Human warning
Stating action is cheaper than inaction
Literally a billion of us are illiterate
We need less than 1% spent on weapons
To make sure all children get an education
Over 3 billion people live on less than $2.50 daily
I wonder if we can conquer these monster
War-mongers causing more world hunger
Poverty has become the latest commodity
Making non-profit charities one of the greatest novelties
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شرایط بشریت
تصور کن دنیای بدون تبعیض نژادی و تعصب را
درک کن همه زندگی در رویای آزادی وعدالت را
بدون تروریستها ،متعصبان مذهبی و دیکتاتوری
رسانههای جمعی شورانگیز یا سانسور کردن
مشکل اینجاست که  %1جمعیت %99ثروت جهان را دارند
اگر کمتر از  %1روی تسلیحات خرج میشد
برای تحصیالت یک بیلیون آدم بی سواد خرج میشد
دیگر هیچ بی سوادی در جهان وجود نداشت
بیش از سه بیلیون نفر در فروماندگی هستند
فقر بخشی از زندگی روزمره شده است
به طوری که سازمانهای خیریه غیر انتفاعی یک دست آورد عظیم شده است
گرم شدن کره زمین یک هشدار به بشر است
فعالیت در این زمینه بهتر است
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RAISED
I was raised, I didn’t just grow up
Taught to speak when I show up
To say both thank you and please
Taught to respect my elders, indeed
Lend a helping hand to those in need
Hold doors for the people behind me
Say excuse me and sorry if need be
And to just love people for themselves
Not for what I can get from them, well
I have learned to treat people equally
The way I want to be treated mutually
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پرورش
من بار آمدم نه اینکه صرفا بزرگ شدم
آموختم که زمان وارد و جارج شدن ادای ادب کنم
هم واژههای "لطفا و تشکر" را ابراز کنم
و احترام و حرمت بزرگتران را حفظ کنم
با کمک رسانی به نیازمندان
مثل نگهداشتن برای افراد پشت سر
و گفتن "ببخشید و معذرت" که نزدیکتر بشوم
فهمیدم که دیگران را برای خودشان دوست دارم
نه صرفا برای امکاناتی که برایم فراهم میکنند
یاد گرفتم که با دیگران چنان رفتار کنم
که برای خودم انتظار و توقع دارم
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Immortal Mortals
Last night I delivered a message to the stars
Sent the moon my regards to take care of us all
I prostrated myself in prayer saluting the sun
That transforms stones to gold by reflection
I bared my breast and showed my beauty scars
Cheers to the Beloved, who drinks our blood
I sought to and fro to quiet my inner child
Hand’s that rock cradles, also raise child’s
True nature-fed inner child’s stop weeping
Surely mature best the time we start weaning
The heart’s home has always been our Unity!
How long will our monkey mind climb trees?
I am speechlessly selfless for you must realize
Mortals are given life just to become Immortalized!
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روح جاودانه
دیشب پیغامی رساندم به ستارگان
به ماه نظر کردم برای مالحظه از ما
در نماز مداوم سجده کردم به آفتاب
چون به زر تبدیل میکند ذرهها با یک نگاه
خودم را در حضورش عریان کردم سینه چاک
به سالمتی معشوق ما ظهورش بی باک
کودک درون در جست و جوی آرامش
دستان بر گهواره هدایت کننده فرزنداناند
با پرورش طبع میپردازد به نیازمندان
خام پخته میشود در زمان با کم شدن نیاز
جایگاه قلب و دلها در اتحاد است
ذهن مثل میمون میپرد از شاخه به شاخه
از خود بی خود شو تا برسید به روح جاودان
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Eternal Soldiers
Who wrote the Bible? Who wrote the Qur'an?
And was it the collision of asteroids
That gave birth to the Earth
For the earthquakes to undertake dinosaurs!
Who made up words? Who made up numbers?
And what kind of spell is mankind under?
Everything on the planet we preserve, can
Microwave and try it no matter what we'll adapt to survive it
What's hue? What's man? What's human?
Anything along the land we Producing
Consuming, eating, depleting trees chasing paper
Gotta have land, stocks of crops on acres
So I can rap facts just for your Love of Money
No pressure frees the natural force to come through
In a world full of 62 fake shapers
Gypsies, seances, mystical prayers
You superstitious? Get some incense lit
With a wish for the sight of life
Like a few forgot God is All Love & Light
Giving heals all parts of me plus I feel it
Sometimes it's like a part of me, but I got a real big spirit
I'm fearless, yes LOVE’s fearless
Don't you try and control my soul
We’re unstoppable as Eternal Soldiers
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سربازان جاوید
کی انجیل و قران را نوشت؟
آیا برخورد سیارات دنیا را به وجود نیاورد؟
و زلزله دایناسورها را زیرزمین نبرد؟
کی واژه و عدد را اختراع کرد؟
و آدمیزاد چگونه افسون شد؟
همه چیز را روی زمین کنسرو کردیم
که در میکروفر پخته کنیم
هو چیست و من کیست؟
انسان و دوست کیست؟
نژادی که همه چیز را برای مصرف تولید میکند
متعصبی یا خرافاتی؟ زود عود و شمع روشن کنید!
در آرزوی ظهور نور و بینش روز روشن باشیم
چون حضور خدا در وجود ماست
یا رحمانی یا رحیمی پس بی باکند سربازان جاودان
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Temporal Temple
For every form witnessed has its archetype in Infinity
The form has transformed matter to rest in Eternity
Every face you’ve seen or names you’ve heard
May’ve passed but don’t regret that they’ve left
Discovering the body’s temple uncovers our soul,
The world’s cup is pure love, all who drink are whole.
When the tavern’s host becomes my heart’s companion
My blood ferments to wine my heart’s cooked filet mignon
When our vision’s decision sees all as God’s Children
Thy will be done, Holy Grail your Trail we’ll see Wisdom
Love’s work goes under the covers to purify us lovers
Involved for us to solve and evolve into our Beloved
When all of a sudden my heart saw Love’s Sea,
It left me and leapt up singing, “Where are we!”
The radiating light of the Sun’s resplendent rays
Trace the sky like passing clouds on any given day
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معبد موقت
هر تجلی در الگوی اصلی جاوید است
چون فراتر از کالبد جسم رفت بی نهایت است
هر چهرهای که دیدی یا اسمیکه شنیدی
شاید از این دنیا گذر کردند
ولی پشیمان نباش که زندگی کردند
کشف کن موقت بودن جسم و شهود کن روح ماندنی را
وقتی وصلی همه را از بینش یگانگی و فرزندان الهی
توکل در راه عقل کل برای زندگی پر عزت و احترام
کمک میکند به تصمیمات و انتخابات خردمندان
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Volunteers
One who comes to help
Without being asked to help
One who is inspired, self-motivated
Who aspires for others, work dedicated
From spiritual practices a volunteer gains integrity
Acknowledged needs to be authority
From accepted challenges comes the strength of a volunteer
Moving beyond boundaries finding he/she is able to do more is a volunteer
A true volunteer does not expect appreciation or reward
A volunteer has such a joy-that joy, itself, comes as the reward
Realizing this filled with gratitude is the volunteer
Within the support system is knowledge & good friends to the volunteer
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داوطلب
شخصی که کمک حال است
بدون اینکه از او درخواست کمک شود
کسی که الهام بخش و به صورت خود جوش است
پذیرش مبارزه و عبور از حد و مرزها از نیروی داوطلبی سرچشمه میگیرد
که خود باعث انجام وظایف بیشتری میشود
داوطلب واقعی توقع پاداشی ندارد
چون در ارایه خدمات لذتی است که در دریافت وجود ندارد
دوستان خوب حامی شخص داوطلب هستند
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Chosen Ones
Endless beginnings - How near?
Non-Existent Self, Now Hear!
Rest assured, serving what serves us
The Supreme, being beyond success
A considerate conscience
Consider it: Consciousness
In the process of becoming
Progressing into Oneness…
Expressing Self through actions
Extending help improves reactions
Abundance is a kind of detachment
Abundance is this kind dispassion
Living to give Love's gift or presents
Gets blessed with energy and strength
Witness investing sense in the Sacred Chest
Royalty interests sent toward our Ascent
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منتخب شدگان
آغازهای بی پایان چقدر نزدیکاند؟
جانهای بی جان چه میگویند؟
خاطر جمع در خدمت به خلق
بی نهایت بیشتر از قیاس و حد
وجدان مالحظه کار در روند شدن
پیشرفت در یکی شدن است
بیان کردن خود از طریق کنشها
کمک کردن و بهبود یافتن واکنشها
به عبارتی وابسته نبودن
مثل محبت آمیز بودن
برای دادن هدیهی مهر و زنده بودن
به ما میبخشد نیرو و قوت زیستن
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Game of Thrones
If it’s Love that involves our Source?
Less means more for evolving souls!
Have we become prisoners of our phones?
Have we become victims without homes?
Evicted from our cells, we still aren’t free!
Searching for visions, we still can’t see!
Corporate mentality locking away the key
Conglomerate reality knocking for victory
Stop raping the Terra Firma we call home
Star maps gazing on Merkabah’s Throne
The information programs our formation,
Hacked not be too attached to its location!
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بازی تاج و تخت
اگر عشق شامل ذات ماست
وابستگی کمتر یعنی بیشتر برای تکامل جان
ایا اسیر موبایلها شدیم؟ ایا مجرم بدون مکانیم؟
رها شدیم از زندان ارتباط ولی آزاد نشدیم
دنبال بینش و بصیرت که دو چشممان نمیبیند
ذهنیت اقتصادی قفل کرد شاهکلیدمان را
اختالط واقعی درب را میزند برای پیروزی
متوقف کن تجاوز کردن به طبیعتمان
نقشههای ستارگان به تخت مرکابا ختم میشوند
و آن اطالعات برنامههایمان را تشکیل میدهد
هک شده که به موقعیتمان بیش از حد وابسته نباشیم

 وقتی خودم را در تو میبینم98

Unrolling Stones
I’m unrolling, unfolding the scroll of stones
Rhyming, shining the brightness of diamonds
Purifying the soul’s intentions
Refining our mental attention
By clarifying emotional affection
It signifies selfless devotion
Coupled with independence
Mother of Pearl, raises tranquility
While oozing soothing originality
Code Red ruby radiates vital energy
And Garnet lends a sense of vitality
Red Coral eliminates negative realities
And Turquoise avoids negative entities
Amber neutralizes the mind and emotions
Agate balances our souls with our bodies
Tourmaline bridges heavenly to earthly
Onyx brings us the great gift of security
Also Cat’s Eye gives us a state of safety
Citrine increases our clarity and creativity
Emerald Tablets vibrate healthy harmony
Sapphires improve our self-expression
Lapis Lazuli crystallizes pure honesty
Purple Amethyst balances our energy
Green Jade attracts friendly sufficiency
Quartz Crystal facilitates our efficiency
Moonstone inspires, enhances instincts
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سنگ درمانی
دارم پهن میکنم سنگهای شفابخش را
قافیههام میدرخشد با شفافیت مانند الماس
با اصالحات ذهنی و شفافیت عاطفی خالص میکنم نیت جانها را
خدمت به خلق برای استقالل جمع نشان ماست
مثل مروارید بخشندهی الهام با آسایش و آرامش
لعل حس نیروی حیات را میتابد
مرجان و فیروزه از بین میبرند واقعیتهای بد را
کهربا خنثی میکند ذهن و عواطفمان را
عقیق میزان میکند جسم و جانمان را
سنگ جزع و عین الهر میدهند هدیه امنیت
کوارتز و کوارتز لیمویی باعث افزایش شفافیت و خالقیتاند
زمرد سبز ارتعاش هماهنگی سالمتی
و یاقوت باعث بهبود بیان خود و تعادل نیروی هستی
همچنان الجورد عنوان میکند صداقت واقعی را
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ToGather
I treasure yoU my endless pleasure
Whenever, Wherever let's Be together
Life with yoU just gets better and better
I want to Be with yoU Forever and Ever!
I need to be with you, baby
I need to be with you, baby
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جمع آوری
شما را گنج عظیم خودم میدانم
در هر جا و مکان با شما هستم
زندگی با شما بهتر و بهتر میشود
میخواهم با شما همیشه بمانم
واال به شماها خیلی نیازمندم
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Pure Heart’s
Now Here is nearest for seeing with proper vision
Where the body becomes the Soul’s instrument
Conscious of hidden treasures within the chef’s recipe,
The soul kitchen’s main ingredient is Love’s specialty.
In this world’s marketplace don’t seek contentedness
For the Creators are the most joyous and conscious
Those with purely polished mirrors as hearts
Are capable and able to perfectly reflect life’s art
If the poor lover scattered his heart’s counterfeit part,
Don’t worry for his matter completes another’s part.
Although I am far from you, you are far from none:
For my hope of union with you has never gone!
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پاک دالن
فرزند لحظهها بهترین بینش زیستن را دارند
در آنجا جسم ابزار جان میشود
هوشیار از گنج نهفته در دستور آشپز
ترکیبات اصلی آشپزخانهی جان مهر است
در بازار جهان رضایت را نطلب
چون لذت خالق هوشیارتر است
آن پاکدالن با قلب جال مثل آینه
قابل و الیق منعکس کردن هنر زیستن
تقصیر دل چیست جز عاشق شدن
نگران نباش چون یکی را کامل خواهد کرد
شما از هیچ چیز دور نیستی گر من از شما دورم
چون هرگز امید اتحادم با شما کم نشد
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SUFI’s SUN
Where art thou who went to Mecca
For thou art the host of the Kaaba
Return to serve The Beloved Here
You will see your Lover everywhere
You spoke of that places fine signs
Make known signs of its designer
What are flowers relative to the field
Or pearls for souls swimming God’s Sea
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آفتاب صوفیان
ای قوم به حج رفته کجایید کجایید
هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید
معشوق همین جاست بیایید بیایید
گر صورت بی صورت معشوق ببینید
آن خانه لطیفست نشانهاش بگفتید
از خواجه آن خانه نشانی بنمایید
یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید
یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید
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Whirling
Which is the ecstatic dervish mystical dance
On opposite shoulders we place both hands
It may be easier to pivot on the ball or the heel
Start spinning counter-clockwise like a wheel
Gaining momentum, our arms go to our sides
Right hand’s palm faces up for the sky
Left hand’s palm down to the ground
Sema is done with surrounding sound
With a free mind state from time & space
There our heart’s become the prayer place
Where the 5 senses become our prayers
Connects us to our true spiritual nature
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سماع
رقص چرخشی نشاط آور درویشان و عارفان
دستهایمان را میگذاریم روی شانههای مقابلمان
چرخیدن روی ساق پا را امتحان کن شاید راحتتر باشد
سپس بر عکس حرکت عقربهای ساعت به دور خود بچرخ
وقتی شتاب گرفتیم دستهایمان به کنارمان میروند
کف دست راست را به طرف آسمان باال بگیر
کف دست چپ متمایل به پایین
از سمت راست به چپ دور قلب میچرخیم
و پاهایمان از روی زمین نیرو میگیرند
سماع کننده تمام انسانیت را با عشق در بغل میگیرد
انسانها با عشق به وجود آمدهاند تا خود عشق بورزند
سماع معموال همراه با موسیقی است
یا میتوانیم با ذکری هماهنگ شویم
آزاد کردن ذهن از بعد زمان و مکان
قلب مکان دعا خواهد شد
به طوری که پنج حس ما تبدیل به پنج دعا میشوند
به طوری که ما را به سوی آگاهی بیشتر وصل و هدایت میکند
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Spiral
Twirling, whirling epitome of cyclic infinity
Concentric, eccentric, eclectic perfect symmetry.
Icon of the self-revolving, always-evolving mind
That accelerates at an undefined pace
Yet simultaneously creating space
As we contort higher and higher,
Longer, yet stronger from our seminal womb
Spiral of the worlds, creator and cremator.
From the microcosmic, ubiquitous double helix, spanning
All the way to galactic proportions of demands,
Dwarfing stars like morphing atoms, whirling
Let us spin, encircling life, elevating with every twist,
Following only the path we set before despite discord;
Who could have even imagined this?
Growing, never slowing, taller so wild,
Connecting this innocent brainchild
To ever-expanding wavelengths of knowledge
Powerful only when it gets acknowledged
Indiscernible to sequential thoughts of college
Kinky, ever so slinky celebration of the circle’s cycle.
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چرخش
گردش چرخش در بزم هوالحق ابد
هماهنگ متنوع هم مرکز و بیرون از مرکز
پیکر خود محور در ذهن تکامل یافته است
شتاب گرفته با سرعت نامشخص
ولی مداوم فضا را ایجاد کردن
پیچاندن باالتر و باالتر رفتن
بلندتر و نیرومندتر از نطفهی بطن
چرخش جهانها خالق و خاتم
از عالم صغیر اسپری دوگانه در همه جا حاضر
درخواستها به حد بی نهایت بزرگ
اتمهای دگرگون در حرکت جلوهگر ستارگان
بگذار بچرخیم محاصره زندگی افراشتن با هر چرخش
دنبال کردن تنها مسیری قبل از ناهماهنگی
کی میتوانست این رشد را تصور کند
قدرتمندتر میشود فقط وقتی که اعتنا شود
غیر قابل تشخیص با فکرهای پی در پی آموختن
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Divine Dance
I’m like Wizard Merlin
Whirling, twirling, swirling
As the worlds are spinning
Counterclockwise turning
Sema (heavenly) dance
Ecstatic, Euphoric trance
Poetical Mystical romance
Where dancing, dancer and dance
Fuse for truce, issues diffuse
Soothes moods to improve
Moves you to fine tune
Inner and outer volumes
Find your groove and resume
Spinning around like spinners
Knitting the ground to sky like knitters
Essential sounds and signs deliver
Selflessly you’ll return to the Giver
Of the Ocean’s Soul from its rivers
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رقص الهی
مثل طلسمگر مرلین در چرخش و گردش
مانند جهان و سیارها که در چرخشاند
عکس جهت ساعت حرکت رقص سماع
وجود عارفان و عاشقان در خلسهی وجد
در آن منظر رقصیدن رقص و رقاص محواند
متحد شدن برای حل کردن مسالهها
تسکین میدهد حال و احوالمان
حرکت در جریان برکت گرفتن
و تسلیم ماندن به تصمیم عقل کل
در رفت و آمد و رد و بدل کردن اطالعات
فارغ از خود بودند چون وارد قرب شدند
عاشقان مست وصل منزلگاه خالق بالغ شدند
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TRANCEnDANCE
Regarding the real as invisible
Opens our eyes to life’s miracles
I said, ‘O heart may you be blessed
The circle of lovers you’ve witnessed
And also have the insight to foretell
What comes up out of our heart’s well
O soul, how far you go with each breath
O heart, how you beat with every step
O bird, how you speak tweets and chirps
From water and clay baked our bodies
That Stir-Fry in the material kitchen
To jump up out the pan of existence
Then I was cooked into shape and shade
That’s when I was given a face and name.’
The day soul’s take flight due to your scent
They know the Beloved is all that’s meant
As soon as the perfume’s fumes have left
Our neurons desire for synapses to connect
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خلسه ماورایی
استنباط کردند که حقیقت غایب است
با درک و بصیرت معجزها دیده میشوند
به قلبم دایم گفتم چقدر خوشبختی
که در جمع عاشقان حضور داشتی
و درجه معرفت رسید به حد غیب گویی
که چه از دل میآید و چه به دل میشیند
ای جان با هر نفس تا کجا پرواز میکنید
ای دل پر تپش در هر جهش که میرویم
ای پرندگان با چه زبانی صحبت میکنید
از آب و گل گسیخته شدیم و شکل گرفتیم
که از ماهیتابه دریای هستی دربیایند
خام اول پخته شد و در آخر سوخت
جان عاشق در معراج معشوقش بود
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ForTRANCEnDANCE
I’ve cleaned the skeleton’s out of my closet
For unconditional love I will become selfless
To gamble in this love is our soul’s best bet
Peace is the cost we’re paying to ascend
My soul in pursuit of that Sun of Eternity
Is hovering all around Existence’s Sea!
Ecstatic when we are seated on top of the world
With two different bodies but with the same soul
Green Gardens and scenes of birds transporting
Us into the forest where the stars were glowing
United we can show them the moon’s shadows
The greatest marvel is that in a seated position,
Our soul travels by visual astral-projections!
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برای خلسهی ماورایی
مانعها را برداشتم برای حضور عشق
حاضر شدم از خودم بگذرم به خاطرت
قمار عاشقانه دیگر تنها چاره این جان است
سرمایه صلح را خرج میکنیم برای معراج
ذاتها منعکس میکنند آن آفتاب جاودان را
که در حال نشسته بال برای پرواز باقی ماند
با دو چشم ظاهر بسته ولی با چشم باطن بینا
ما دو جسمیم ولی زمان حس جان یکتاست
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Revolving, Evolving
Rap talking GOD’s game
to help make a safe haven
a secure humane environment
meant to create & raise children
with less victims of the circumstance
caught in the crossfire of the ism schism
wishin’ for a just chance to lead a loving life
speeding up the evolving process
forward toward the oneness
this is cosmic consciousness
which exists within each one of us
and when our reach involves love
Where we’re completely dissolved
There resolved become our issues
problems solve on their own accord
in due course with nature if you’re not sure
you can revolve around yourSELF
when you enter the center of BEING
you become one with the constitution
of the UNIVERSE and everything
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تحول تکامل
شعر میسرودم برای صلح و صفای جهان
در محیط و مکان امن و امان
برای بار اوردن همه فرزندانمان
و کاهش دادن گرایش اختالف مجرمان
که امیدوار و عالقهمندتر برای تشکیل دادن زندگی
سریعتر کردن روند رشد و پیشرفت تحول یگانگی
این است معنی و مفهوم شعور کیهانی
چون در درون انسانها استعداد نهانی است
و وقتی نیتمان مهر و محبت است
مشکلها کم کم حل میشوند
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Within the ink of a pen
-Within the ink of a penAhead of time genius can be found
where words wait in lines for now
-Within the ink of a penHelping hands extend and write down
about sacred feet touching holy ground
-Within the ink of a penGraphic paragraphs surmount and surround
Independent and Dependent clauses abound
-Within the ink of a penMusical lyrics are written for songs to amount
Spiritual antics of fans singing praises out loud
-Within the ink of a penVisions are uncovered by writers
In between the minds of readers
-Within the ink of a pen…
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در جوهر قلم
در جوهر قلم نبوغی پنهان که جلوتر از زمان هویداست
در آنجا واژهها در صف حرف ایستادهاند
در جوهر قلم دستان خدمتکار ذکر میکند
درباره قدمها و گامهایی که پاهای مقدس میروند
در جوهر قلم جملهها در حال حرکتاند
که سعی و کوشش برای همزیستن میکنند
در جوهر قلم نوت موسیقی و متن ترانه شعر سروده میشود
و رسم و رسوم معنوی ذکر میشود
در جوهر قلم بصیرت و تصور نویسندگان بیان میشود
در ذهن مخاطبان مقاله روزنامه و یا کتابهایشان
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Light’s Scribe
I’m writing these soul songs
to be righting the world’s wrongs
Choice of fighting is with my pen
then while reciting, voice is my weapon
The gun that’s my tongue goes smooth
through the drums of ears
Flows of whispered words trigger
the mind of the hearer nearer and nearer…
blowing brain tissues with humane issues
to get you veins closer to the heart’s artery, since you
don’t feel other cells’ pain I’m making myself plain
making life simple is my aim
So I’m taking the straightest way
I forgo Amir for the most thorough borough to and fro
forth and back I come to no name is what I came from
rap flows rep that which never goes for forever knows
no ups or downs, off limits it is infinite
not in the vicinity it’s the solely witnessed
out of bounds it’s the only thing found within it
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مترجم نور
این ترانههای جان را مینویسم برای اصالح کردن خطای جهان
انتخاب سالح قلم در دستم و صدا گلولههایش
زبانم مانند تفنگ شلیک میشود در پرده گوش
حرفهای در گوشی مثل ماشه برای مغز شنوندگان
و متالشی میکند عقل را برای فهمیدن حقوق بشر
که رگهای مغرور برسند به شاهرگ قبله قلب
چون درد دیگر از اعضا و تن را درک نمیکنید
کارد رسید به استخوان ملت ،از حقوق کار گذشته
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ART
Art’s a direct communication
Between Artist’s imagination
And the witnessing imagination
Reason comes from imagination
Art is its clearest, manifestation
Creator is Light, Life is creation
All else is empty in comparison
Music being our common language
Poetry’s the language that manages
Reflecting our Soul’s understanding
Art between poles of opposite expression
Is known as rhythmic balanced interchanges
Love is religion’s highest knowledge
Scriptures are poetic, no coincidence
That significance showing the affinity
Closeness between Poets and Mystics
Poets are Mystics in some moments
In which they are given glimpses
Of the Love World mystic’s live in
And through the heart, mystic’s live,
Poets sometimes arrive at the heart
For moments, but live in the head
Reality experienced, needs a passage
Whatever mystic’s do is poetic
For mystic’s prose is also poetic
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هنر
هنر ارتباط مستقیم بین تصور هنرمند و خیال مخاطبان
علت حاصل تصور است که هنر شفافترین بیان آن است
خالق که نور االنوار و خلقت هستی است به نسبت بقیه فضا و جا خالیست
بنابراین موسیقی زبان بین المللی است چون انعکاس ذات شعر میکند
هنر خیال را در نظم و وزن آهنگ ابراز میکند
عشق باالترین مرتبه و رتبه دین است
تعجب ندارد که کتابهای مقدس پر از سوره و آیهاند
و این نزدیکی بین شاعران و عارفان است
البته در لحظههایی که با دل و جان یکساناند
جایگاهی که عاشقان و عارفان دایم گذر میکنند
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I Promise
Love always above everything else
Virtues forever in Beings Self
Blessed beings wish eternal celebration
Be praised with infinite veneration
Giving heart’s make Love the Soul’s drug
Art of Living lights our path to Beloved
Submitting paves the way for becoming free
Admitting that we always receive what we need
I promise that the Truth is the guide of Liberation
The destination of all inspirations is Salvation
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قل هواهلل
مهر بیشتر از هر چه حسن است در همگی
شخصیتهای خوشبخت در جشن همیشگی
تحسین ،تمجید و تعریف جاودانگی
افراد سخاوتمند با محبت در هستی
راه راحت رسیدن به معشوق با هنر زندگی
تصمیم به تسلیم شدن برای آزادیست
پذیرفتیم که به هر تجربه نیازمندیم
قل دادن که حقیقت تنها راه رهایست
و تشویق سرنوشت ساز برای نجات است
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Life’s School
Past actions Being what Future actions Become
Founded in Becoming thats Creating us Beings
Formed from thoughts Decision speaks Actively
Shape-giving Destiny, Makes building Capacity
Most important treaty the Holy Ghost’s teaching
Conversations with God in the field of philosophy
Witnessing the one and only Essence
From the essence we’re all extensions
The Art of Life is to manage opposites
Art starts from what we’ve imagined

وقتی خودم را در تو میبینم 127

مدرسهی زندگی
کارهای انجام شده شکل میدهند کارهایی در آینده
چون افراد متکیاند به شدن برای رسیدن
تصمیم از فکر تشکیل شده که بیان میشود
و ظرفیتسازی مهمترین عامل سرنوشت است
سخن با خداوند در زمینه قسمت و حکمت
موجودها مشاهده کردند وحدت وجود
هوشیارند از بودن انعکاس ذات
و هنر زندگی از مدیریت تضاد است
چون هنر از تصور و خیال میآید
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EDucation
Humans are born as a potentiality
We are not born as an actuality
This is very special and extraordinary
The animals are all born perfect instinctively
Humans are the only imperfect animal
Thus growth and evolution are possible
Education is the bridge between our potential and the actual
The Art of Living isn't being taught in universities, colleges, and schools
They only prepare you to get a good job and a sum of some income
Maybe give us a better living standard not a better standard of life, they’re not
synonymous
The so-called education prepares us to earn bread in the world
And Jesus says, “Man cannot live on bread alone.”
Real education is to give us outer and inner wealth
Right education is to bring us more health
True education teaches you to be yourself
Education, essentially, actualizes our potentials
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دانشگاه
خدایا شکرت که کمتر از خودت میدانم
پس چرا به دانشگاه رفتم
برای کسب دانش
که بتوانم بهتر تشخیس بدهم
مگر قوانین نباید به نفع ما باشد؟
برای صلح و راحتتر زیستن
امکانات برای تمام ملیتها
و آزادی برای تمام ایمانها
به شرط امن و امان بودن بندها
بگذار همه با هم بسازند نه بسوزند
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CALLedge
GOD Bless…Oh yes…I know less
So why did I go to college
to get the knowledge
To know the ledges we call the edges
Law and Legislation, it’s purpose
is to serve us to be of service
with means of ease for ends of peace
see equal opportunities for all nationalities
freedom for all people practicing their faiths
to the degree or decree of well-beings sake
respecting the rights of all sexes: hetero, homo, & lesbians
yes y’all let’s be friends is my pledge of allegiance
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تحصیل
آدمها با عاملیت بالقوه به وجود میآیند
ما خود به عنوان واقعیت به وجود نمیآییم
این خیلی مخصوص و خارقالعاده است
حیوانها به طور غریزی کامل آفریده میشوند
آدمها تنها حیوان ناقص هستند
بنابراین رشد و تکامل ممکن است
تعلیم ،پل بین بالقوه و بالفعل است
هنر زندگی را در دانشگاها و مدرسهها درس نمیدهند
آنها فقط یک شغل و درآمد خوب فراهم میکنند
شاید استاندارد زندگی بهتر بدهند اما نه استاندارد بهتر زندگی کردن
ما با علم میتوانیم نان به سفره بیاوریم
ولی عیسی گفت" :مرد فقط با نان زنده نیست".
تعلیم واقعی ،ثروت باطنی و ظاهری میبخشد
تعلیم درست سالمتی بیشتر میدهد
تعلیم حقیقی یاد میدهد که خودت باشی
در اصل ،آموزش بالقوها را بالفعل میکند
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Teachers & Masters
Teachers are many, Masters are very rare
You’ll meet many Teachers, they’re everywhere
they never demand on the contrary, they supply
Teachers give you info and knowledge, which can’t satisfy
like talking about a lamp won’t create light
that’s why people go from teacher to teacher in search of light
When they come across a Master
there is a chance they’ll miss the Master
because they come with expectations
and Masters never fulfill anybody’s expectations
Our expectations come from our mind
for the Soul to be possible quiet the mind
free yourself from foolish desires and false expectations
The reason an enlightened Master never fulfills expectations
is for us to be more real, light and present
not stuck in the past or far out in the future, but here in the moment
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معلم و مرشد
معلمها زیادند ولی مرشدها خیلی نادرند
شما با معلمهای زیادی برخورد خواهید کرد
چون آنها به سوالهای شاگردان جواب میدهند
مانند صحبت درباره نور که نور را بوجود نمیآورد
به همین خاطر شاگردان دنبال روشنایی میگردند
برای مرشد و به خاطر توقع داشتن امکان دارد که او را نشناسند
و مرشد هرگز توقع شخصی را برآورده نمیکنند
چون توقع از ذهن و فکر ما میآید
برای تجربه جان ذهن را خاموش باید
خودت را رها کن از خواستههای زیاد
و انتظارهای کاذب که برسید به خود نیاز
با زمان حال پیش رفتن میشویم آگاه و آزاد
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A Purposeful Life
Begins by going within to discover that purpose
is about unconditional love and being of service
by making contact with the presence present
can and does alter our worldvision in essence
Less focused or fixated on personal problems
knowing necessary areour experiences
even if you don’t understand what’s happening
you still go on with it, nevertheless
Quiet Acceptance of what is, orEnlightenment
Also called the state of “Lightening UP”
Not having hostility, anger, remorse nor judgement
But just a willingness to go with it not fighting it
being unconcerned about gain we go beyond outcome
behaviors focus more on the fulfillment of your purpose
transcending success, achievement and performance
as indications of your holy life’s mission
Children of the Moment, only love giving
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زندگی هدفمند
شروع میشود با رجوع به درونمان و فهمیدن اینکه هدف زیستن
عشق بدون شرط ورزیدن در خدمت به خلق است
و با ارتباط داشتن به آگاهیمان
که میتواند نظر ما را نسبت به جهان در بسیاری موارد تغییر دهد
درد و رنج کاهش مییابد چون نمیگویم چرا به سر من آمده
آگاهی بر اینکه آنچه به سرمان میآید الزم است
حتا اگر ندانیم چه میگذرد ،در صورتی که با آن سازش میکنیم
روشنایی را سکینه مینامند
روش فکری را میتوان این طور معنی کرد
قبول آرام آن چه که است یا حالت رهایی از نادانی
بدون خصومت ،خشم ،پشیمانی یا قضاوت
نوعی رضایتمندی که میپذیری
تمرکز کردن روی انجام دادن وظیفهات
نه لزوما به خاطر منفعتت
وراء رفتن از کارایی و موفقیت
به عنوان نشانههای ماموریت زندگی مقدست
فرزندان لحظهها فقط عاشق بخشیدناند
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ArtOfficial Intelligence

When we love things and use beings
We lose grace’s glory due to greed
When the Artificially Intelligent feed
Superficial needs, how can we get free?
For sufficient resources we compete
Instead of co-operate to share energy
When all of us were created Equal
Then who are you to cremate Egos?
Bosses just making us follow
But it takes leading by example
Each one, Teaching the others
We're all sisters and brothers
Potential Fathers or Mothers
Actual Lovers of one another.
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هوش مصنوعی
زمانی که عاشق چیزها میشویم
و موجودها را برای اهدافمان مصرف میکنیم
از دست خواهیم داد جمال و جالل الهی
وقتی هوش مصنوعی میپردازد به نیازهای کاذب
چطور میتوانیم به آزادی برسیم
برای منابع کافی جهان با هم رقابت میکنیم
به جای با هم کار کردن و نیروی هستی را تقسیم کردن
بنی آدم اعضای یکدیگرند ،کی حق از بین بردن دارد؟
هر یک از ما به پدران و مادران آینده یاد بدهیم
چون در واقع عاشق و معشوق هم هستیم!
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Libra’s Scale
Space has no time it doesn’t tic-toc
States never mind to trust in God
Stakes will forever rise to its top
Greatest treasures remind us of love
Pain and Pleasure leading to the one
Takes both measures to finally become
Libra’s Scales tips in favor of Wisdom
Forward towards holding Nature’s Hands
Bound to be consoling our Creator’s Plans
Supplying basic necessities most in demand
Survival of the fittest must fulfill commands
Rather listen to my soul’s song than sing along
Gathering these visions which speak in tongues
Awareness of Master’s answering questions
Global Dancers moving our consciousness
Hiding behind these social masks
Covered up under our national flags
Are these guises and disguises of Man
That sets us out to conquer and divide
Seeking to find Liberty and Just Us
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مقیاس الیحه
مکان بدون حس زمان است
در حاالت بی فکری اعتماد به خدا هست
اهمیت زیستن خود بیشتر میشود
عظیمترین گنجها عشق را یاد میدهد
درد و لذت از یک منبع میآیند
که ما یاد میگیریم از طریق آن دو مقیاس
مقیاس بیشتر به سمت خرد
دست طبیعت را گرفتن
موظف به هماهنگ شدن با قسمت
فراهم کردن وسیلههای پر درخواست
برای زیست باید اطاعت امر خلقت کرد
ترجیح میدهم به آهنگ جانم گوش بدهم تا تقلید کنم
جمعآوری این بینشها از حرف گویاترند
هوشیاری مرشدان به سواالت جواب میدهند
رقاصان جهان پیشرو هوشیاری میشوند
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Life’s 2 Balances
There are 2 balances on the Scale of Life
One is of who you are the other of what you do, right
Your being or nature is already the case
While doing is not already the case
True to survive we had to do much andachieve
But our activity can lead us away from our being
That whatever you have or can do is not “you”
Being precedes even succeeds all you have or can do
Activity or Achievements are the circumference or outer
Whereas, Being is our true innermost center
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دو تعادل زندگی
دوتا تعادل در ترازوی زندگی هست
یکی آن چه هستی و دیگری آن چه انجام میدهی
وجود یا بودنت طبیعتت است
ولی برای انجام دادن باید خارج از ذات رفت
واقعیت این است که برای زنده ماندن باید تالش کرد
ولی همان فعالیت میتواند ما را دور از وجودمان کند
چیزی که میتوانی انجام بدهی یا مالکش باشی خود ذاتات نیست
چون وجودت مقدمه و دنباله تمام مال و اعمالت است
فعالیتات ظاهر قضیه است
ولی باطنات اصل ماجراست
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Pleasure & Pain
Being happy is liking the way we feel
not being happy is not liking the way we feel
There are only two feelings: pleasure and pain
The way we experience pain
and its name depend on when the pain occurs
Pain in the present is experienced as hurt
or sadness experienced
as the realization of loss or disappointment
Pain in the future is perceived as anxiety
Pain in the past comes up when we get angry
Guilt, redirected and held within, is anger unexpressed
requiring energy to redirect, its depletion leads to being depressed
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لذت و درد
شاد بودن دوست داشتن حسی است که داری
شاد نبودن دوست نداشتن حسی است که داری
فقط دو احساس وجود دارد :لذت و درد
دردی را که تجربه میکنیم
بستگی دارد که کی آن درد پیش بیاید
وقتی آزار و غم را تجربه میکنیم
به خاطر مرگ یا دل شکستگی درد احساس میشود
درد در آینده نگرانی و دلواپسی است
درد در گذشته به صورت خشم و عصبانیت بروز میکند
گناه که در درون پنهان بماند خشم و عصبانیت عرضه نشده است
برای تغییر جهت به نیرو نیاز دارد و حذفش باعث افسردگی میشود

 وقتی خودم را در تو میبینم144

Trust and Doubt
Whenever we do believe
then and there enters disbelief
Disbelief is a shadow of belief
belief naturally brings disbelief
First is belief, secondary is disbelief
Stopping beliefs drops disbelief
Starting to trust in our doubt
we’ll adjust within and figure out
that what was inside real doubt
transforms within and turns around
into true trust just being found
Trust and doubt are within, belief is from out
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اعتماد و تردید
هر زمانی که باور میکنیم
همان لحظه هم شک میکنیم
باور نکردن سایهی باور است
باور ،باور نکردن با خود میآورد
اول باور میکنیم
بعدا باور را از دست میدهیم
توقف باورها باعث ناباوری میشود
شروع به اعتماد کردن در شکهایمان
ما از درون خودمان را وفق میدهیم
و میفهمیم که چیزی در تردید واقعی نهفته بود
در درون تبدیل میشود به اعتماد واقعی
اعتماد و تردید از دروناند
باور از بیرون است
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Preferences& Addictions
When you have an addiction
your job becomes fulfilling the addiction
Let’s assume someone is an alcoholic
he or she will do all they can for alcohol
Now the time one has a preference
there has come a transcendence
he or she is free to choose
the way he or she prefers to move
Based on moods and feelings of the moment
they are in tune with realistic existence
Whereas an addict lives in delusion
because he gives himself pollution
thinking or feeling it’s the solution
Hence, the delusion.
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ترجیح و اعتیاد
وقتی اعتیاد داریم وظیفهمان پرداختن به اعتیاد است
زمانی که چیزی انتخاب میشود از حد عادی خارج نمیشود
او برای انتخاب چیزهایی که ترجیح میدهد آزاد است
بر اساس حال و حس لحظه که دارد با واقعیات زندگی همراه است
ولی معتاد زندگی توهمی دارد
چون خودش را آلوده میکند ،احساس میکند که راه حل همین است
در حالی که توهم است
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Giving & Taking
To many it seems a greater pleasure in taking
than there is in giving
But the pleasure that is had in giving
can never be found in taking
Whenever you’ve given, that giving has given you pleasure
and whenever you’ve taken, you’ve missed out on that pleasure
The more we’re interested in taking then more thoughts will crowd the mind
If you understand it correctly, you’ll see greed is mind
where there is no greed, there is meditation and charity
The scriptures say there’s no greater sin than greed and no higher virtue than
charity
The reason is that the charitable mind will become meditative
and when the day comes that you’re ready to give
everything, seeking to gain nothing
then you will receive everything
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داد و ستد
برای خیلیها لذت بیشتری است در گرفتن تا بخشیدن
ولی لذتی که در بخشش هست ،در پذیرش نیست
هر وقتی که بخشیدی ،آن بخشش لذتبخش بوده
و هر وقتی که گرفتی ،از آن لذتِ بخشش دور بودی
هرچه بیشتر تمرکز کنیم روی گرفتن بیشتر میخواهیم
اگر درست ببینی میفهمیکه طمع از ذهن است
جایی که طمع نیست ،نیکوکاری و تعمق هست
کتابهای مقدس میگویند گناهی بزرگتر از طمع نیست
و تقوایی باالتر از نیکوکاری نیست
چون ذهن نیکوکار به تعمق میرسد
و آن روزی که حاضری همه چیز را بدهی ،و هیچ چیز نگیری
آن موقع همه چیز را به دست میآوری
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Love & Attachment
Due to the subtle fear of freedom everyone wants to be a slave
Of course we all talk about freedom but to be really free we need to be brave
because when you are really free you’re alone
If you are courageous enough to be alone only then can you be free
and very few are brave enough to be alone
for the great majority need someone to not feel lonely
so they occupy themselves with others to not get bored with themselves
since we can’t live for ourselves, we live for others
the same is the case with the someone else
he or she can’t live alone, hence the search for the other
Since they are searching for attachment, commitment, bondage
sooner rather than later they will get married
then the two persons to each other become slaves
next they start struggling to become free
Normally whatsoever we get, we get bored with
and whatsoever we don’t get, becomes an obsession
Real Love doesn’t become attachment, it’s a natural progression
the mechanism for love to turn into attachment is possession
We must remain individuals and be independent
we can come together, unite, but no one possesses
then there’ll be no bondage and no attachment
when we know who this being is which is in us
and what this consciousness is which is us,
we’ll not be attached only then can one really love
while sharing with no conditions and expectations
we overflow, in this overflowing of ourselves is love

وقتی خودم را در تو میبینم 151

عشق و وابستگی
به خاطر ترس مزمن از آزادی بردگی را انتخاب کردند
معلوم است که همه از آزادی صحبت میکنیم
ولی باید برای آزادی شجاع بود ،چون وقتی تنهایی ،واقعا آزادی
اگر شهامت تنهایی را داری میتوانی آزاد باشی
و افراد کمی برای تنهایی شهامت دارند
چون اکثریت نیاز دارند که تنهای را احساس نکنند
پس خودشان را با دیگران مشغول میکنند که از تنهایی دربیایند
چون ما برای خودمان زنده نیستیم ،برای دیگران زندگی میکنیم
چون دنبال وابستگی ،تعهد و اسارت هستیم ،زودتر ازدواج میکنیم
بعدا این دو نفر به هم اسیر میشوند و مبارزه میکنند که آزاد بشوند
معموال آن چیزی که داریم قدرش را نمیدانیم
مخصوصا طالب آن چیزهای هستیم که نداریم
عشق واقعی پیشرفت طبیعی است نه وابستگی
مکانیزم برای تبدیل کردن عشق به وابستگی مالکیت است
ما باید افرادی مستقل باشیم در زندگی
میتوانیم با هم در رابطه باشیم ،عهد ببندیم ،ولی مالک هم نباشیم
آن وقت هیچ اسارت و وابستگی نیست
وقتی درونمان را بشناسیم که هوشیاری است ،وابسته نمیشویم ،فقط آن زمان
واقعا عاشقیم
زمانی که بی شرط و بی توقع تقسیم میکنیم ،سرریز میشویم ،عشق
در همین سرریزیست
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Total Acceptance
Fate of the Aware Presences
Evolving made for Ascension
Takes Involvingour Extensions
Created to Resolve in Consequence,
States just Dissolve, no Coincidence
Simply Irresistible Total Acceptance
Simply Respond Wholly Defenseless
Conscious of Our Humane Conscience
We’ll be Actively seeking Attractions
While witnessing Passive Detachment
Percent of possibilities to probabilities
From Experiments, form Experiences
More of Life’sEverlasting Expressions
For Co-Creating Abundance’s Destinies
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مطلق پرستی
هوشیاری در جهت معراج تکامل
خلق کردن برای حل شدن شامل گسترش تحول است
بدون مقاومت مشغول پرستش مطلقاند
آنها آگاه از وجدان بی دفاع پاسخ میدهند
فعاالنه جذب خواهند کرد ،بدون وابسته بودن
درصد امکان به احتمال میپیوندد
از آزمایشهایمان تجربه پیدا میشود
برای بینش بیشتر و بیان جاودان
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THRIVE
To thrive and be alive human’s lives
Need to be allowed to naturally live
Be present to receive your blessings
Being Here Now feel the spirit and soul
Acting on beliefs making them possible
Autonomously experience actions reactions
Innocence seeks to experiment consequences
Achieving personal will and self-confidence
And perceive then proceed to conceive
What you really believe you’ll achieve
Knowing to do the right thing
Showing, Doing the right thing
Extensions of the presence’s essence
Present in each second of every minute
When intentions are given attention
Then manifestations get mentioned
Striving to be our best
We thrive to do our best
We’ll live life very intense
Filled with positive productivity
Living for our family and society
Selfless action makes us feel joyous
Best reactions create that joyousness
Without expecting any applause or reward
Energy in motion its own cause and reward
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موفقیت
برای موفق شدن نیاز به طبیعی زیستن داریم
حضور داشته باش برای درک بیشتر و نعمت گرفتن
با ایمان خودکفا حرکت کن و تجربه کسب کن
آزمایش پاکان اعتماد به نفس و تصمیمگیری میبخشد
و به آن بینش توجه داریم چون آن را خواهیم دید
دانستن درستی در نشان دادن درستی است
ذات را منعکس کردن در هر لحظه ،هر دقیقه و هر ساعت
خود بودن کمک میکند به موفق شدن
زندگی کردن برای خانواده و جامعه بیشترین خدمت است
و لذت فروتن بودن قوت و نیروی پرکاریست
بدون چشمداشت به پاداش ،چون حرکت خود برکت است

 وقتی خودم را در تو میبینم156

HIGH
I don’t speak, I float in the air wrapped in a sheet
I’m not a real being, just a ghost trapped in a beat
Speaker boxes release me of my trance, so party and dance
I translate as my voice is read through an echocardiogram
The noise instead transmitting Life Lines straight ahead
To uplift all spirits becomes the only choice that’s left
Right now see your soul Opening wings take flight
Like the GOAT Michael “Air” Jordan in his prime
Teach tongue in cheek let students stick out their tongues
Begin French kissing miss and mister now speak in tongues
There's a certain intrigue within our physique, a witnessing energy
Its mystique seeks to show the unique, even though it knows unity
Poetry roots deep, rockin’ steady, for our seeds to grow fully
Blessed MiCs from Cali to Iran, AmiRimA, rap flows yours truly
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واال
بی حرف واژههایم پرواز میکنند روی کاغذ
نیست شدم مانند یک ارواح در رقصم
بلندگوها من را در خلسه رها میکنند پس وقت جشن است
صدایم ترجمه میکند نور برای خطوط زیستن است
باال بردن جانها تنها تصمیم تضمین شده است
همین االن حس کن بالهات باز آمادهی پرواز است
به نفع راه راست که برای رفت و برگشت ماست
در جسم شاهد پدیدهی عرفانی داریم به نام جان
گرچه منحصر به فرد است البته که ذات یکتاست
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AScension
Lovers search for their reflection
Flowing existence’s ocean set on devotion
senses sent to us for our Ascension
Other beings like our Extensions
through the surface we reach the depth
show the service of our breath
All is a calling back to self
Within exists the greatest wealth
The soul’s loving presence is acknowledged
Our goal of living’s passing on knowledge
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معراج
عاشقان دنبال انعکاس عشق هستند
در جریان عشق مانند موج در دریای هستی
صمیمیت علت هر حرکت و همه برکت
با روشن فکری خدمت به خلق کردند
احساسها ابزار معراج ما میشوند
از طریق ظاهر وارد باطن میشویم
که بشناسیم هدف را با هر قدمیکه برمیداریم
و نشان بدهیم ارزش هر نفسی که میکشیم
هر تجربه یک وسیله است برای خود آگاهی
و رسیدن به گنج حضور درونی
ظهور روح عاشق بود منظور زندگی
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Dharma
The Law of Dharma
Says our physical manifestation
Has a spiritual destination
It states that you have a unique talent
And a unique way of expressing this talent
That which you can do better than any other on the planet
And for these there are also unique needs, granted
Matching needs with the creative expression
Of your talent is the spark that creates affluence
Expressing your talents for needs fulfillment
Creates unlimited wealth and abundance
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دارما
قانون دارما میگوید که مخلوقات
مقصد معنوی دارا هستند
میگوید که شما استعداد منحصر به فردی دارید
و روشی منحصر به فرد برای عرضه کردن این استعداد
کاری که بهتر از دیگران انجام میدهید
برای این مهارتها ،نیازهای ویژه است
هنرها نیازها را برطرف میکنند
و مولد ثروت و فراوانی نامحدودی میشود
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Bull’s Eye
GOD IS THE CREATOR OF FATE
LOVE IS GREATER THAN HATE
DON’T NEED TO FIGHT, SAY AMENS
DO WHAT’S RIGHT, MAKE AMENDS
COME MEND BROKEN TIES
COMMEND THE MOST HIGH
THE ESSENCE OF SOUL’S LIFE
IS PRESENT WITHIN YOU & I
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وسط هدف
خدا خالق سرنوشت است
مهر بیشتر از نفرت است
نیاز به جنگ کردن نیست
نزدیک کن ارتباطات شکسته را
پرستش و ستایش بکن خداوندگار را
که جان و ذات منعکس شده در من و شماست
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Triple 5 Soul

Always “life’s game, never life for life’s sake!"
What can I say? If my life was a bridesmaid
And the bride was our aim, I'd be working five days
Seeking my life’s fate, wide awake while slicing the pie, five ways
That's why I may have came at you with five plates
How can I have five dates and keep my mind straight?
Now I can’t go out on blind dates with blind faith!
Life’s Art can give back love it’s divine grace,
What else can I say? Rhyming’s fun as child’s play
Yes, I really would love for you to smile all of your days
As if there were no clouds in your sky filled with sun rays
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روح مطلق
همیشه زنده ماندن ،زندگی کردن
چه بیان کنم؟ وقتی زناشویی شد هدف زیستن
پنج روز در هفته کار میکردم
حرکت میکردم برای برکت و نان درآوردن
که به پنج قسمت ببرم روی سفره پهن
با پنج بشقاب پس چرا روزم نشود شب
با ایمان کور چطور برسم به یقین روشن
چون هنر زندگی زینت میبخشد به محبت
دیگر چه بگویم؟ شعر گفتن بسیار لذتبخش است!
من عاشق دیدن خنده در صورت شما شدم
مانند در آسمان بی ابر بودن و پر آفتاب
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Win/Win
Life’s a co-operation, Love’s no competition
Being All for One and One for All, it’s Win/Win
Competition is fun, when there is no sense of separation
Sportsmanship combines Competition and Co-operation
I Believe a truth-based personality is key to Winning
Achieving Self-Awareness, yet Independently Willing
As we repeatedly keep promises and commitments
We get privileged with credibility, trustworthiness
Readjust focus from personalities and social positions
Toward the current issues to understand perspectives
In all relations essential to increase positivity
Perfectly increases our synergistic efficiency
Sharing our opportunities creates newer possibilities
Probability of giving increases our capacity to receive
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برد برد
زندگی مشارکتی است و عشق مسابقه نیست
برد برد یعنی همگی برای یکی و آن یکی برای همگی است
رقابت لذتبخش است وقتی حس جدایی نیست
جوانمردی شامل مشارکت و مسابقه است
باورمند بودن به شخصیت حق طلب کلید موفقیت است
کسب کردن خود شناسی و به دست آوردن خودایستایی است
با سر قول و قرار بودن اعتبارمان و اعتماد دیگران بیشتر میشود
توجه کمتر به شخصیتها و موقعیت اجتماعی
و تمرکز بیشتر به موضوع مشکالت
کمک به درک و حل مساله میکند
مثبت بودن روند کار را راحتتر خواهد ساخت
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Inherit Merit
When knowledge extends
Then our Self transcends
Free-will and intelligence
Pledges Essence allegiance
Beings manifest existence
Love directs perfect reflections
Immanence’s reason Ascension
Condescension severs Integration
Yet limitless without Separation
Spirit’s existence/psychic intuitions
Self-Actualize reciprocate the Infinite,
Realizing The Most High’s disposition
Life Inherits the Light of Love’s Merit
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ارث و میراث
وقتی دانش گسترش مییابد
ذات ما نیز فراتر میرود
فراست با اراده و اختیار بیعت میکند
مجموع موجودات نتیجه جامعهاند
هوش عشق مدیریت میکند انعکاس ذات را
خدا در مخلوقش دلیل معراج است
مدارا کردن جدا میکند اختالط و اتحاد را
ولی وقتی متحد به قدری بی حد و شرطیم ما
کشف شهود معنوی است وجود ذات یکتا
به خود بیا و انتقال بده پروردگار جاودان را
ارث نور زیستن و میراث عشق مطلق ماست
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Legacy
A life to be real has to participate
Or learning through give and take
Being real we do our personal best
Keeps us from the feeling of regrets
Having true character creates destiny
And that leads to shaping our legacy
Giving us a sense of living a worthy life
Being of service we use our time right
Our true purpose being holy divine
That legacy’s lasting even after life
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میراث
زندگی واقعی نیاز دارد به شراکت
یعنی یاد گرفتن از تجربه داد و ستد
واقعی که باشیم بهترین خود را ارایه میدهیم
که جلوگیری از احساس پشیمانی میشود
با کاراکتر سرنوشتمان میسازد
و ان باعث شکل میراثمان است
همان به ما حس زندگی ارزشمند میدهد
خدمت خلق درست مصرف از زمان است
هدف حقیقی و اصلیمان مقدس است
آن میراث دوام و پایدار است
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See A Sea
The universal cosmic creator
Personal minds its simulator
Space created by observer
Time's designed by events
Spirit is pure consciousness
Mind and body becoming
Unified field of intelligence
That creates the Universe
Cells like stars within our galaxy
Cycle within cycles, a symphonyOf stars synchronized synergy
Such spontaneous symmetry
Flowing rather frequently
Growing to gather ecstasy
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دریای هستی
خالق کل هستی در ذهن فردی تشبیه میشود
مشاهده فضا را خلق میکند
زمان با رویداد و رخداد پر میشود
جان هوشیاری خالص است
ذهن و جسم مشغول شدند
وجود وحدت خلق کاینات میکند
سلولها مانند ستارگان در کهکشاناند
هم نوایی که در چرخش و گردش است
همآهنگی نیروی نشاط در جریان است
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Mi Amor
LOVE is as high & wide as the whole universe
Giving birth to many suns, moons & earths
LOVE is our Soul’s reflection
Shining the World’s perfection
LOVE is living to give affection
It is giving directions for protection
LOVE is the treasure that makes us better
Living it is a pleasure beyond measure
LOVE forgives & forgets itself
And lives to give of itself
You are always on my mind…
With you I transcend space & time
The state you bless me with is the highest mastery & art
Positively changing days from sunrise till after dark
In my mind’s eye you are all I see, near & far
The way home is through each other’s hearts
Lovers together each other discover & find
I wonder if you would mind if I call you mine?
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معشوقم
وسعت عشق بیش از کل کاینات است
که به توسعه آفتاب ،ماه و ستارگان مییابد
عشق انعکاس ذات است
که کمال جهان میتابد
عشق وجود دارد برای دادن محبت
و هدایت میشود برای امنیت خلقت
گنج حضور مهر است برای بهتر زندگی کردن
ظهور وجد مهر پاداش خودش است
عشق بیشرط غرق در بخشش
به قدری که فقط از خودش بدهد
همیشه ملکه ذهن همه است
حس عشق فراتر از زمان و مکان است
حالت عاشق واالترین هنر زیستن است
که بیشترین تاثیر برای بهترین کیفیت زیستن است
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Relay Some Sips
The soul’s purpose to be of assistance
Taking pleasure’s measure is significant
I want to relay echoes and reflections of eternity
Messages of love spoken with affection for infinity
The reason for the rhyme & uplifting vibes of music
As our feelings are the universal lingua of the spirit
Getting the mood right with soul food, sublime
Fine mind wine spillin', filling up on divine light
Seeing witnesses beyond space, energy, time
Unites us on the transcendental air flight
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به سالمتی
هدف جان در خدمت بودن است
لذت ماندن شرط است
پژواک و انعکاس جاودان نشان خداست
پیام مهر ابراز و بیان عشق و عالقه است
علت العلل شعر و آواز حس و حال عالی است
چون حس و حال زبان جان و ذات است
حال و افکار خوب برای غذای روح است
جام جم پاک و ناب پر از نور الهی است
مشاهدهکنندگان این ماجرا فراتر از زمان و مکاناند
در پرواز ماورای معراج اتحاداند
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G(e)Nosis
Soul's doses of no emotions
Whose stillness follows motions
Past pushes flows into moments
The future’s pulled by our presence
A Precedence of Presupposition
Experience sufficient Evidence
Past initiations, Present invitations
Statically shedding existence
A revelation within momentum
Of the Ad Infinitum Continuum
Now’s a foregone conclusion
Much later it’s comprehension
Beginning-less manifestations
Endlessly reaching destinations
Inside memory's lane of locations
Piloting automatic self-navigation
Reminiscing active participation
Serve, Protect ways for directions
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راز ازل
داروی جان عواطف سکوت است
گذشت در حال حاضر جریان دارد
کشش آینده از حضور ساخته است
انگار فرض قبلی اولویت داشته است
به اندازه کافی گواهی تجربه کردن
آشناسازی قبلی پیشنهادهای فعلی
در حالت ساکن شکفتن هستی
شتاب الهامبخش در نهایت پیوستگی
جمع لحظات تشکیل میدهند نتیجه نهایی را
که عواقبش دیرتر و دورتر میرسد به هوشیاری
ظهور بی شروع میرسد به لزوم بی پایانی
حفظ شده در حافظه ذهنی
خود محورانه و با جهت یابی
به یاد مشارکت و همکاری
و خدمت کردن برای امنیت زمین و زمان
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If We Ruled the World
Blessed Beings, Praise life relations
Good Actions cause Good Reactions
It takes our effort for global change
And spread the word about various causes
Donate your contributions to an organization
Fact, shows those who volunteer are happier
Donating blood or bone marrow can save us, hear?
Or donate used clothing to homeless shelters
Another very helpful thing is having foster pets
Try having one meat-less day per week
Make your purchases support your true beliefs
Spread some kindnessand the World brightens
For better living, ideal space to raise children
Travel as much as possible before having kids
“As one person cannot change the world,
but together we can change the world.”
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اگر ما جهان را راهنمایی میکردیم
انسانهای خوشبخت ستایش میکنند روابطها را
کنشهای نیک در پیش دارند نیکی واکنشها را
تفدیر تاثیرگذار از تالش و کوشش ماست
هوشیاری و آگاه شدن از علت و معلولهاست
خمس و زکات بخشیدن به خیریهها
داوطلبان که وقتشان و نیرویشان را اهدا کردند
برای حفظ و بقای موجودات خلقت
پر امیدتر و به قدری خوشحالترند
هر چه مهر و محبت بورزیم دنیا روشنتر میشود
در راه بهتر زیستن محیط و مفیدتر برای فرزندان
پس بیا با هم تغییر بدهیم جهان مان را
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RUMInations
You who are my soul’s convenience in the time of sorrow
You who are my soul’s currency the time we borrow
What imagination hasn’t conceived nor understanding knows
Comes to my soul from thee, so I worship you, O Lord
My amorous gaze dances on glances of Eternal grace & glory
Although the temporal only says half of my romance’s story
The blessed favor of the one who bestows omens
And reveals secrets hummed in my ear like hymns
In my prayers thoughts and feelings of thee are holy
Are vital to my signs like a holy matrimony
Marry the Creator for your sins to be forgiven
You are the heart of all living and non-living
If a never ending abundance should grant kingdoms
If a hidden treasure can give all of life’s wisdom
I would prostrate with my soul and my face on the soil
I would ask, “How dare your slaves not remain loyal!”
I’ve gathered Eternal Life comes in the time of union
Rather in no-mind is where time leaves our communion
Life is like the ink that union is writing with,
If I didn’t walk my talk, your trust would you give?
For those who have fallen into the chain of events,
Can’t escape by trying since they’re not acquainted!
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اندیشناکیها
تو که آرام جانم هستی در زمان غم
تو که ارزش جانم هستی در زمان قرض
تو آنی که فراتر است از درک و فهم
از تو میرسد به جانم بنابرین میپرستمات
غمزه عشقم بر جمال و جاللت میرقصد
گرچه دنیای موقت فقط نصف عشقبازی میگوید
مرحمت مبارک خالق که آیت میبخشد
و راز خلقت در گوشها فاش میکند
عبادت کردن به خاطرت مقدس است
حیاتی است مانند نشانههای در مراسم ابد
بیعت با خالق کن برای بخشش گناهانت
معشوق دل و جان کل هستی و نیستی است
اگر فراوانی بی پایان میبخشید مملکتها
اگر گنج پنهان به زندگی میبخشید خرد جاودان
تعظیم میکردم در خاک با تمام دل و جانم
میپرسیدم چه غالمی جرات بیوفایی به شاه عالم دارد؟
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Memory Lane
Your glance's the moon's laugh
Within colorful dreams
Eternal purity of everything!
Water, Flowers, Gardens
Your sight is infinite
Candles, Moons, Suns...
O forever rising dawn,
The pure light of altars
The righteous virtue of all
The laughing moon's altar
That laugh is the Sun's mirror
In your gaze: freely dancing deers
Deeper roots, sweeter fruits from your tree
That loving green field with no peak
Leaves fall from your Garden of Speech
The existence of Gardens and rain its fee
Your enlightenment's within Love's Divinity
The Sun and solar systems
A green spring sees my vision
Enlightening my 'i' sight
A spring day's wide smile
The soul's scent fresh in memory lane
Of morning breeze and smell of rain
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سیر خاطرات
نگاهت خندهی ماه است در خوابها رنگارنگ
پاکدامنی کل خلقت جاودانگی
آب گل باغ بینش بینهایت
شمع ماه آفتاب طلوع بیپایان
چراغ طهارت تمام محرابها
مثل تقوای تمام مقدسان
مانند محراب ماه خندان
و آن خنده آیینهی آفتاب است
در آن نگاه رقص آزاد عاشق و معشوقان
هرچه ریشهها عمیقتر میوهها شیرینترند
گلستان سبز عشق بی انتهاست
برگها میریزند از بوستان صحبتات
روشن فکری در درون حیات محبت
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Mira, Mirror
In action's mirror
Reflection’s get clearer
Every spoken proposition
Evokes, provokes opposition
Art echoes the inexpressible
Humor is an element of genius
True Love's relevant for genius
A just experience is this life
Truth is ours, error is times
Authors write to give readers sight
Offer us to live like leaders of light
If with others, people didn't compete
They would feel equally as complete
We can't possess what we don't understand
Gained in the process is where we stand
The truth that we normally overlook
Could be fused by naturally looking
Poets express our subconscious
The poetry of life is really superstitious
Uncontrollable are the truly creative
In the mysticism of rhythm, we believe
Beauty reveals the secret of natural laws
True beauty is never clear of itself
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به آینه به اندیش
در آیینهی رفتار انعکاسات شفافتر میشوند
هر گزاره که ابراز شده ایجاد مخالفت میکند
هنر پژواک غیر قابل بیان است
شوخی یک نبوغ است
و عشق حقیقی لزوم نبوغ است
تجربهی عادالنه این زندگیست
حقیقت مال ماست اشتباه مال زمان است
نویسندگان مینویسند برای بینش خوانندگان
پیشنهادها برای فرماندگی روشنتر زیستن
اگر با دیگران ما رقابت نمیکردیم
احساس کمبود خیلی کمتر میکردیم
چون صاحب چیزی که درک نمیکنیم نیستیم
در نتیجه جایگاهمان مشخصتر میشود
حقیقتی که معموال نادیده گرفتیم
با بینش و نظر طبیعی دیده میشود
شاعران بیان ضمیر ناخودآگاهمان میکنند
شعر زندگی واقعا خرافاتی است
غیر قابل نظارتند آنهایی که آفرینندهاند
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Mirror-Verse
Freestyling re-invents myself, effortlessly
Rhyme’s reason presents myself, endlessly
Being our element finds relevant evidence
Combine perspectives collect consciousness
Sharing my experiences attaining awareness
Disciples of discipline organs of organizations
Branches of franchises stemming into systems
Folks counting countries see visions of division
Those woke rose to yoke votes chosen for unison
Poets who wrote spoke notes with hopes of union
United liberty directing justice to keep protecting
Combining likes connecting selves keep extending
Contemplation’s clarity helps beings see correctly
Intention’s purity increases our degrees, officially
True sincerity in deeds fulfills needs, respectfully
The cure of dis-ease prevents peace from ending
Presence’s selfless dignity symmetrically perfecting
Mirror-verse’s integrity holographically reflecting!
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پژواک
اراده خودم را خلق میکنم
معنی شعر خودم را نظم میدهد
خودمان بودن مدرک کافیای است
ترکیب دیدگاها مجموعه هوشیاریست
اشتراک تجارب نشانهی آگاهیست
طرفداران انضباط اعضای سازمانها
شعبههای شرکتها دستیاران دستگاه
آنهای که هوشیارند انتخاب اتحاد کردند
مانند شاعران که نوشتند برای قرب
عدل متحد نقش حفاظت ایفا میکند
شامل وصال بندگان شفافیت افکار
که کمک به بینش صحیح است
خلوص نیت رسما باعث افزایش موقعیت است
صمیمیت واقعی در کردار نیازهایمان را برآورده میکند
درمان دردها جلوگیری از نابودی میکند
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The Music of Nature
This moment you will not re-create
The music swirls all falls into place
Heart beats in the under currents
A dark shadow lingering lurking
The nature of music, the music of nature
Swept away into these shadows
The eternal melody lifting a soul
Placing it in the clouds
Realities rhythms echo
Driven desires flowing
Engulfs me knowingly
Escape would be futile
Drops drowning in life
Whole, close to paradise
The music chose to recite
Powerfully in its prime
Taking us along the way
This fantasy full of layers
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موزیک طبیعت
این لحظه تکرار نخواهد شد
صداها در اطراف به ذهن نظم می بخشد
در زیر گذر قلب مان می تپد
ماندگار مانند یک سایه سیاه است
طبیعت موزیک یا موزیک طبیعت
زیر این سایه ها شنیده می شود
ترانه ی جاودانه روح را به پرواز در می آورد
و جان باالتر از ابرها می رود
پژواک خواست ها را هدایت میکند
تمام ما را در بر می گیرد
قطره ها در رقص زندگی حل می شوند
نزدیک به بهشت برین اند
خیلی قدرتمند موزیک در حال خواندن است
و ما را می کشد به سمت حقیقت
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Natural Born Poet
I can’t sleep and I can’t think
My mind’s whirling like a dervish
Twirling and Spinning in circles
It’s normal for me to write like this
Through these spiraling storms, wildly
Driving whirlwinds form from inactivity
Many believe that time tends to fly
But meanwhile my pen hasn’t run dry
This passion seeks to be felt as compassion
The quieter part of my mind rests in fashion
To restore my essence for future anticipations
Or past initiations accepting present invitations
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طبع شعر
نه خوابم می آید ،نه حال فکر کردن دارم
مغزم پریشان مثل درویشان سماع کنان
می چرخد و می پیچد دور خودش
طبیعی است که این طور بنویسم
از طریق این امواج موج مانند
از بیکاری گردآب و گردباد می آید
خیلی ها باور می کنند که وقت زود می گذارد
اما قلم ام هنوز پر از جوهر است
این اشتیاق مشتاقانه دنبال درک شدن است
و جای ساک تر ذهنم با زیبایی ها آرامش دارد
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Remember Me
Bereft of life our psyche sleeps
Alone, depressed and weeping
Lies our fragile mind hurting
Choking the glow of the worldly
Bored with these tiresome chores
Nine to Five daily hours of work
Praying for the gift for some time off
Having to save up money from the job
Isn’t all our currency man-made, anyways
The question’s what keeps us motivated
Community spirit has to love our neighbor
Enjoy each other’s company, reward labor
Leaving us strangled as the dying breed
Not giving in to those living with greed
I got to my desired points and positions
Standing tall though it gave no definition
I pulled through all of my difficult hardships
Like the way’s been paved for our tendencies
And the day’s fade saved through memories
Hoping from my legacy you’ll remember me!
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یادم کن
خود را فراموش کرده ،روان مان می خوابد
تک و تنها افسرده و گریان
ذهن ما غرق درد است
خفه شده از تابش دنیایی
خسته شده از کار روزمره
و ساعت های رفت و آمد
دعا می کنیم برای مرخصی
و پس انداز کافی مالی
آیا تمام این ها ساخت خود آدم ها نیست
پس چرا این قدر انگیزه برای کسب کاغذها
درک اجتماعی ،به یاد دوست داشتن همسایه ها
لذت بردن از هم و پادش گرفتن برای کارهای ارزشمند
آیا ما نسل سوخته ایم ،در حال منقرض شدن
که نخواستیم بها بدهیم به طمعکاران
رسیدیم به آرزوها و ایستادیم اما بدون مفهوم
سختی های رسیدن را هم چشیدیم
انگار راه وفق مراد را طی کردیم
و روزها که گذشت خاطرات شان زنده اند
آمیدوارم که از ارث و میراثم یادم می کنید
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True IDentity
Our actions are very irrelevant to our Being
That is why a person of understanding
works, does a thousand and one things
but knows not to identify with his roles and actions
When he goes to the office he may be a president
but the moment he leaves the office he’s not a president
Coming home to a wife and child, he’s a husband and father
Having a sister or brother he becomes a brother
the times he nurtures he has the features of a mother
Still his being keeps free of all these, he’s the other
the other is being or god remaining beyond
In fact the less we identify, the freer we become
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هویت حقیقی
کردارمان خیلی نسبت به وجودمان بیربط است
به همین دلیل شخص فهمیده کار میکند
و هزار و یک چیز انجام میدهد
و میداند که نباید شناسایی کند با کارهایی که انجام میدهد
وقتی به دفترش میرود شاید رئیس جمهور باشد
ولی شخص دیگری است لحظهای که از دفتر خارج میشود
وقتی به خانه میآید برای زن و بچهاش ،شوهر و پدر میشود
با خواهر و برادرش ،برادر میشود
زمانی که پرورش میدهد صفات مادر را دارد
هنوز وجودش آزاد از تمام اینهاست ،او دیگری است
دیگر خود هستی یا خدایی که ماوراست
در واقع هرچه ما کمتر هویت داشته باشیم ،آزادتر هستیم
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I AM U
Real beings enter the center of their Presence
Each are sent by request speaking to connect
In quest of Existence’s credence for Sun’s radiance
Time’s Empty in the Maze of Space, better be patient
Best attest moments we blessed and been blessed
Sun’s identical to its Mirrors, Seekers witness BeLoved
The Life reflected in the Mirror is the Light witnessed
Gain comprehension of inner self from past reflections
Attain conviction that we are our Creator’s extensions
Lose selfishness, become selfless and present True Self!
Let’s look over not overlook, stand under to understand
In Reality we’re all Believers, validate your own Evidence
Or experiments give accurate meaning to our experiences
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تو منی
موجودهای واقعی در وسط وجود خود هستند
فرزندان فرستاده شدند ،برای فاش کردن راز نیاز
طلب اعتقاد هستی از آفتاب عالم تاب
در پیچ و خم فضا زمان پوچ است صبور باش
باید یاد زمانهایی کرد که موجب موهبت شدیم
جوینده شاهد معشوق مییابند ،آفتاب مانند آینهها
انعکاس هستی در آینه همان نور مشاهده شده است
درک درون کن از پژواک پیشینات
ایمان داشته باش که ما از خالق توسعه یافتیم
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As I See mySELF like You
As I See mySELF like You, free of All Divisions
That’s Higher Self full of Divine Wisdom and Vision
Being purely loving in thoughts, words and actions
Is the true practice of the faithful and religious
All beings one in essence, but unique in experience
Reminding members to regain, remember and recover
Being that’s Loving Lover, O BeLoved Father & Mother
BeLoved is Unconditional Love which is reflected in Lover
Love is Soul's Reflection of perfection in the World's Mirror
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وقتی خودم را درتو میبینم
وقتی خودم را در تو میبینم که بدون هیچ تفاوتی است
آن خود برتر است ،پر از نگاه و خرد الهی
در پندار ،گفتار و کردار خالصانه عاشق بودن
عمل حقیقی اهل ایمان و دینداران است
همه از یک اصل ،ولی متفاوت در تجربه
یادآوری به عضوها میشود
ان حضوری است که عاشق معشوق ،مثل پدر و مادر
معشوق ،عشق بیحدیست ،منعکس شده در عاشق
عشق بازتاب کمال ذات است در آینه عالم
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BaphoMet
There's several different levels to Devil worshippin' baphomets
Human sacrifices, genocides, cannibalism and exorcism
Animal farm's, circuses, mammals and addicts
But I don't get into that, I kick the habit, I just
Beat through the death with weapons that eat through the flesh
And I never eat you unless my lover's meat looks fresh
I got a lion in my pocket, I'm lyin', I got a mind as my rocket
And baby I'm just, rhymin' at your comets
He's ready for war, I'm ready for work
I got a resume of words for any gadget that stays tuned to the core
My use is, heavy as yours, yeah you met me before
I just didn't have as large an arsenal of reppin’ before
Marshall shall step in the door raise your head from the floor
Wish your lovely heads start to melt in your sacred chest
Spread to be revealin', get on the floor, let a few more
Met the legends, wedded to their words
AmiRimA’s led by the force, just getting along!

وقتی خودم را در تو میبینم 203

بافتوم
درجات و مراحل مختلفی دارد شیطان پرستی
قربانی کردن آدمها ،قتل عام ،آدمخواری و جنگیری
مزرعه حیوانات ،سیرکها ،باغ وحشها ،فحشا و اعتیاد
ولی شرکت نمیکنم چون ترک کردم عادت را
از مرگ گذشتم با سالح صفای صدایم
و کسی را نمیخورم...
در جیبم شیر دارم گرچه مغزم موشک است
و اشعارم به سمت شهاب سنگها هدفمندند
خر آماده جنگ بز آماده کار
خالصه کلماتم مانند سربازها حاضر به خدمتند
نفعی که دارم به سنگینی مال توست
بله من را قبال مالقات کردی
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Unity’s Tree
Self-Loving Consciousness
Supreme Peaceful Awareness
United Beings wakefully visualizing
Natural Law simultaneously in-synch
With the Constitution of the Universe
Instinctively Organizing Intelligence
Safety-net roots for all systems, remembering
Enlightened wisdom’s central to its members
Lunar Electrons orbit Earth’s Neutrons
Earthly Neutrons orbiting Solar Protons
Sons of Adam being conceived by Eve
Seeds reaching out from Unity’s Tree
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درخت وحدت
آگاهی صلح همرا با هوشیاری عشق
هوشیارانه تجسم وجودهای متحد
همزمان با قانون طبیعت و کاینات مرتبت
شبکه ایمنی نظام شعور غریزی به نفع هستی است
خرد روشن فکران اساسی برای تمام اعضایش است
الکترون مانند ماه دور نوترون کره زمین میگردد
و آن نوترون زمینی دور پروتون آفتاب میگردد
فرزندان آدم از حوا زاییده شدند
اوالدهای درخت وحدت هستند
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Tree of Enlightenment
O my tree of enlightenment
Love's flower and fruit
The scent of familiarity
The notion of all fervency
The cloud's sounding
Fresh rain on the ground
In all the fields you abound
Now, O illuminated breeze
Of the holy seashores
Open up to me the window
To the garden's of tommorrows
That I heard from night's lips
My heart rests in the Sea
Wakes with the flowers speech
All my moments i pray on the altar of kindness
That you remain for your purity is all existence
If the night is dark and quiet,
Brighter days are on the other side
I breathe in the breeze as i rise to hear the dawn's chimes
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درخت روشنگری
ای درخت روشنگری گل عشق و میوهی محبت
عطر آشنایی مفهوم همه ذوق و شوق است
صدای بارش باران تازه روی زمین است
در تمام باغها فقط تو بودی پیدا
حاال ای باد مقدس دریاها
به منظرمان باز کن در و پنجرها
به سمت و سوی باغهای فردا
که به گوشمان رسید از لبهای شب
دلمان در دریا استراحت میکند
و بیدار با سخن گل میشود
تمام لحظاتم در محراب شما دعا میخوانم
به خاطر اینکه پاکی شما حاوی تمام هستی است
اگر شب تاریک و ساکت است
روزهای روشنتر در انتظارند
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World
Workers of the world, are united
Poets of the world, shall rhyme
Singers of the world, shall recite
Athletes of the world, will exercise
Leaders of the world, shine light
Healers of the world, restore life
Seekers of the world, you’ll find
Eaters of the world, bon appetit
Sleepers of the world, good night
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دنیا
کارمندان جهان متحداند
شاعران جهان شعر میگویند
خوانندگان جهان آواز میخوانند
ورزشکاران جهان ورزش میکنند
رهبران جهان نور میتابند
درمانگران جهان شفا میدهند
جویندگان جهان یابندهاند
مصرف کنندگان جهان استفاده میکنند
خواب روندگان جهان در خواب نازاند
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World Peace
Our soul's every cell is eavesdropping
We bridge our gaps in communication
And grant souls wings by imagination
Everything is created from perception
Your perspective experiences processes
Beings are defined from consciousness
Begin to identify your spirits existence
Extend by building people's strengths
Expanding awareness of self-sufficience
That creates relationship independence
Our Soul's Evolution leads to progress
Soul Purpose is to raise consciousness
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صلح جهانی
تمام سلولهای جانمان استراق سمع کردند
زبان پل وصالیست که صحبت وصل میکند
و تجسم ما بال به جانها میبخشد
همه چیز در خلقت از ادراک به وجود آمده است
جنبه فکری تجربه میکند فرآیند هستی
موجودات از درجات هوشیاری مشخص میشوند
تشخیص وجود قوت دیگران را میسازد
و توسعه یافتن آگاهی خودکفایی برای روابط مستقل است
تحول جان در تکامل آگاهی به سمت پیشرفت میرود
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Real Needs
Common sense welcomes your comments
Because logic seldom takes any offence
For it rejects the pretense of defense
Rather embraces the embarrassments
While gathering our consciousness
In order to gain more conveniences
And attain life’s balanced conditions
Of these purely passionate attractions
With truly dispassionate detachments
Believing compassionate commiserations
Actively achieving our physical sensations
Passively receiving our spiritual destinations
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نیاز حقیقی
نظرتان را میپذیرم
چون به دل نمیگیرم
محرمان راز خجالت در بر گرفتن
در ضمن هوشیاری پرورش کردن
و مناسبت به دست آوردن
و وضعیت متعادلتر داشتن
از جذب اشتیاق و دفع وابستگیها
اظهار مهربانی برای کسب کردن نیازها
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Forever One
O Almighty Lord
thanks for your support
in bringing out these words
stringing together these works
Living my life in due course
giving my light its true source
Forevery one you’re the force
present in our souls
represented in our goals
The essence reflects the whole
the presence directs the soul
to sense itself perfectly at Home
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همیشه یگانه
ای خداوند یکتا
سپاس برای حمایت تو
که این کلمات را آشکار کردی
و قوت بخش همه کارها
زندگیام را در راهت سپری کردم
و چراغی که خودت نور هستی ،روشناییاش را قدردانی میکنم
همچنین خدایا تو نیروی همه ما در حیات هستی
در روح ما حضور داری و نمایانگری
هم خود هدفهایمان هستی
ذات کل هستی منعکس میکند
حضورت روح و وجودمان را هدایت میکند
که خودش را کامالً در خانه حس کند
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Clarity
Consciousness a consequence of coincidence
The created are just conduits of the creator
Our cults must be constructing the culture
The occult are such products of structure
For from form do beings begin to function
Through sensing life energy’s frequency
Witnessing an ever-increasing sensitivity
Observing our presences present-ability
That essence is reflected in every being
Real evidence extending what’s existing
Life lessons are continually in progression
In order to expand our evolutionary identity
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روشن
هوشیاری نتیجه ی رویداد هاست
خلقت فقط واسطه برای خالق است
فرقه ها شکل دهنده فرهنگ هستند
عرفان حاصل نظم و انضباط است
از طریق ظاهر به باطن می رسند
اساس نیروی زندگی احساس است
آگاه بودن از ظرافت و حساسیت
در حضور حاضر که هوشیاریست
چون انکاس آن ذات در همه چیست
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Poetic
Floating, drifting, effortlessly pursuing
What’s been laid down before, consuming
Sought, no certainty beyond beliefs,
A far deeper vortex than conceived,
Yet surface value eloquently sufficient,
Self-control this is what you should be!
None knowing better than any other person
Why convert to any other, preform perfection!
All differentiating points, perspectives perceiving
Through filters, transmitting only colors absorbing.
Way ahead of the visible is simply beyond words
Why limit thought to words that form from thoughts!
Pure energy, solid form speeding faster than light,
Transcending both worlds, intertwine to combine,
Escape or remain, it’ll all still be the same
The universe is a self-perpetuating space
Infinitely extended attracting like magnets
Since our stars are aligned, I’ll just planet out
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شاعرانه
پندار شکل میدهد گفتار که شامل کردار است
گویا مطلوب و معشوق فراتر از باور است
خود داری کاریست که باید کرد
چون کسی بیشتر از دیگر نیست
بنابرین دنبال کردار نیکتر باشید
همه در نقاط مختلف هوشیاری اند
از صافی زندگی رد میشیم
برای انتقال کردن رنگ هستی
بیشتر از دیده هست فراتر از کالم
چرا ایده را محدود کالم باید کرد؟
نیروی خالص سریعتر از نور است
ماورای هر دو جهان چون شامل آنهاست
فرار از قرار فرقی به حال ما نخواهد کرد
چون کاینات جاودانه فضا را تولید میکند
بی نهایت توسعه یافته و جذاب مانند اهن ربا
چون ستارگان پایدارند نقش جهان برقرار است
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Personal Legend
Our Personal Legends are what we always wanted to accomplish
with time a mysterious force prepares our spirit & will
because there is one truth whoever you are, whatever u do
when you want something it’s because it originated in the Soul of the Universe
and it's your mission on Earth, The Soul of the World
is nourished by people's happiness also by unhappiness, envy, jealousy
To realize one's Personal Legend is a person's only real obligation
All things are 1 & when u want something the Universe conspires in helping you
achieve it.
The principle of favorability or beginner's luck says we should respond to omens
because life wants us to achieve our Personal Legend
Everything in life is an omen and there is a Universal Language
understood by everybody, but already forgotten
its written with 'luck' & 'coincidence' it requires no explanation as the Universe
needs none
When you know that language it's easy to understand that someone
in the world awaits you & when two such people meet the past & future
become unimportant for there is only that moment
and the incredible certainty that everything has been written by the hand of love
that creates twin souls for everyone Love never keeps one from pursuing their
Personal Legend
True Love doesn’t abandon that pursuit, The Love that speaks the Language of
the World
Where it will stay forever for everything is written in the Soul of the World
Love is the force that transforms & improves the Soul of the World
Before a dream is realized, the Soul of the World tests everything learned
It does this so we can realize our dreams & master the lessons we’ve learned
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افسانه شخصی
افسانه شخصیمان چیزی است که همیشه خواستهایم انجام بدهیم
با نیروی اسرار آمیز زمان روح و ارادهمان آماده میشود
چون یک حقیقت است هرکسی که باشی و هر کاری که کنی
وقتی چیزی را میطلبی علتش این است که در روح کاینات شکل گرفته است
و ماموریتمان رسیدن به مطلوب در این دنیا است
روح این جهان از شادی ،ناخوشی و حسادت انسانها تغذیه میشود
واقعی کردن افسانه شخصی مسئولیت ماست
همه چیز یکی است و زمانی که چیزی میخواهی کائنات به کمکات میآید
قاعده مطلوب یا شانس اولیه میگوید باید به نشانه احترام بگذاریم
برای اینکه زندگی میخواهد ما به افسانه شخصیمان برسیم
تمام چیزها در زندگی عالمت و نشانه است
و زبان بینالمللی که همه فهم است ،ولی در حال حاضر از یاد رفته است
نوشته است ،نیازی به توضیح ندارد چون کاینات نیاز ندارد
زمانی که آن زبان را بلدی آسان است که بفهمی چرا کسی در دنیا منتظرت است
و وقتی به هم میرسند ،گذشته و آینده اهمیتش را از دست میدهد
در آن لحظه است و قاطعیت شگفتانگیز که همه چیز با دست عشق نوشته شده است که
معشوقان برای هم میآفرینند
عشق هرگز مانع نمیشود برای رسیدن به افسانه شخصی
عشق واقعی به هیچ وجه آن راه را رها نمیکند ،عشقی که با زبان جهانی صحبت میکند
جایی که جاوید و محفوظ است چون همه چیز در روح جهان نوشته شده
عشق نیرو است که روح جهان را دگرگون میکند و بهبود میبخشد
قبل از اینکه آرزوها به واقعیت تبدیل شود
روح جهان امتحان میکند تمام آنچه را که آموختیم که بتوانیم به ایدهال برسیم
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Silent Celebration
Silent Celebration
Guided Meditations
Nature Contemplates
Non-judging, just love
Evolving Awareness
Dissolves Presences
Revolving Reflections
Involve Our Extensions
To Become One Essence
Resolving Consequences
Irresisting Acceptance
Responds Defenseless
Moment Consciousness
Detached Involvements
Secure in Life's possibilities
Experiments for Experience
Timeless yet Still Expressing
Co-Create Abundant Beings
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جشن سکوت
جشن سکوت تعمق هدایت شده است
تفکر طبیعت بدون قضاوت است
فقط عاشق آن چیزی که هست
هوشیاری در پیشرفت است
حضورها را منحل میکند
بازتاب چرخشها که شامل پسوندهاست
برای تبدیل شدن به یک جوهرند
عواقب حل و فصل شدن پذیرش بدون مقاومت جواب بی دفاعست
هوشیار از زمان و مکان بدون وابستگی مطمین در امکانات زیستن
آزمایش برای با تجربه شدن و کسب مهارت کمال بیان است
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Akashic Records
Inside this empty page of life’s ancient book
Are memories of history, civilized lines stood
To steal moments of sadness for the excitement
Fooling ourselves with thoughts of false benefits
Nobly endured swords of enemies turned friends
With silly cynical actions in the territories pretend
Feeling safe next to those warm doors of isolation
Tricked by its sense of peace and fake compassion
Perfect insanity striking down on our weak body
Our mind tells us we’re born ready going steady
Upon these ceremonies of ignorance our eyes look
Though our beings still an empty page in today’s book
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پرونده های آسمانی
در این صفحه خالی کتاب کهن زندگی
خط ها ایستاده اند ،پر از خاطرات تاریخی
که لحظه های تلخمان را بپوشانند
با هیجان خودمان را گول می زنیم با خیال بیهوده
آگاهانه تحمل کردیم شمشیر دشمن را به یاد دوست
با خودخواهی احمقانه در سرزمین شان
پشت درهای انزوا احساس امنیت می کنیم
فریب صلح مرده نتیجه ی دیوانگی است
که منجر به مرگ تدریجی جسمی است
مغز فرمان می دهد که ما برای این ساخته شدیم
در این مراسم جهل آمیز چشم ها نگاه می کنند
گرچه در کتاب امروز وجودمان صفحه خالی است
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Epitaph
Don’t stand at my grave and weep
I’m not there, for I don’t sleep
I am the winds that blow
I am the diamond glint on snow
I’m the sun on ripened grain
I’m the gentle autumn rain
Awakening you in the morning hush
I’m the swift uplifting rush
Of quiet birds in circled flight
I’m the soft stars shining at night
Don’t stand at my grave and cry
I am not there, for i did not die!
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وفاتنامه
در آرامگاهم گریه نکن
چون در آنجا خواب نیستم
من در باد و باران و خورشیدم
دیدارم بیداری پرندگان در پرواز است
شب زندهدار مانند نور ستارگانم
در آرامگاهم گریه نکن چون نمردم
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Re-Birth
Yo, your naked figure’s
Worth more than sacred scriptures
Paint to frame an ageless picture
XY’s impregnating XX mirrors
Pro-creating makes the image clearer
DNA traits chased, racing nearer
The gene-ration becoming dearer
Evolutions process never been realer
Nature selects itself to be freer
Beings protect themselves from tears
Against the unknown potential of fears
For loving consciousness actualizing here
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باز زاد
اندام لخت شما مقدستر از تمام کتب مقدس
بکش یک تصویر نامحدود و بگذار در قاب عکس
ژن مرد و زن بارآور میکند آینهی عالم
و واضحتر شفاف میسازد روند خلقت
تحول و تکامل از این نبود معلومتر
طبیعت خودش را انتخاب میکند برای امنیت
عدم افسردگی نگرانی و ترس پنهانی
به خاطره حفظ ظهور هوشیاری عشق نهایی

