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 پیشگفتار

اند که آنها سر گذراندههایی را از در طول تاریخ بشر بسیار پیش آمده است که افراد عادی تجربه

ای لی پنداریم. از عمر چند سدهی آن چیزی رسانده است که ما ممکن میرا به ورای محدوده

زن ازدواج  14با  1933تا  1677سال عمر با عزت از سال  256کار که طی رزمی 1چینگ یوئن

ای که عدیده هایفرزند به دنیا آورد گرفته تا شفای خودبخودی بیماری 200کرد و بیش از 

زبان مختلف  20ژورنال به  800مرجع و در بیش از  3500( از IONSانیستیتوی علوم نوئتیک )

دهد که ما آن چیزی نیستیم که در است؛ این شواهد به روشنی به ما نشان می جمع آوری کرده

 ایم. اند و حتی فراتر از آن چیزی هستیم که خود را مجاز به تصورش داشتهگذشته به ما گفته

شود، پرسش اصلی از ر دارد کم کم مورد قبول عموم واقع میی بشگسترش یافتهپتانسیل حال که 

خارق  پتانسیلچگونه آن را انجام دهیم؟ چگونه »به « چه چیزی در زندگی ما ممکن است؟»

ای این تغییر پیدا کرده است. پاسخ این پرسش پایه« ی خود را بیدار کنیم؟ی زندگی روزمرهالعاده

ی شدن: چگونه افراد معمولی کارهای غیرمعمول را انجام دهد: ماوراء طبیعکتاب را شکل می

 دهند. می

گر اطالعات است و دکتر جو دیسپنزا پزشک، دانشمند و عارف امروزی است. او همچنین ترکیب

های رود. جو با استفاده از حوزهی علمی واحد فراتر میهای یک رشتهآرمانی دارد که از چارچوب

                                                            
1 Li Ching-Yuen 
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یک، بیولوژی مولکولی، نوروکاردیوگرافی و فیزیک کوانتومی، مرزهای نتژمتنوع علمی مانند اپی

نوردد. او به این طریق، اند، در میی بشری فاصله افکندهی علمی و تجربهای را که بین اندیشهسنتی

راهی برای فکر کردن و زیستن  –کند در را به روی پارادایم جدیدی از قدرت خودجوش باز می

مان امکان دارد و نیز بر اساس آن چیزی که به کنیم در زندگیه حس میبر اساس آن چیزی ک

دار گرفته تا هایی دارد، از خانهمثابه واقعیت علمی قبول داریم. این جبهه برای هر قشری بشارت

 ی سالمت.دانشجو؛ از کارگر ماهر گرفته تا دانشمند، مهندس و متخصصین حوزه

ها ای مطابقت دارد که اساتید قرنهای جو با مدل اثبات شدهدلیل این گستردگی این است که کار

 اگر قدرت –ی این مدل ساده است اند. ایدهبا موفقیت از آن برای شاگردان خود بهره جسته

را در زندگی  قدرترهاند تا بتوانیم آن تری را بطور مستقیم تجربه کنیم، این تجربه ما را میبزرگ

کتابی که در دست دارید، ماوراء طبیعی شدن، اولین کتاب در نوع خود  ی خود پذیرا باشیم.روزمره

تواند این کار را برای شما انجام دهد: این کتاب گام به گام ما را در مسیر دستیابی به است که می

دهد که های بدن، سالمتی، روابط و هدف زندگی پیش برده و به ما اجازه میترین بالقوگیبزرگ

 د طی کنیم. این مسیر را خو

ابتدا بر روی دیوارهای غاری در فالت تبت بود که با چشمان خود مشاهده کردم که در گذشته 

اند. کردهاساتید یوگا از همین الگو برای رهانیدن شاگردان خود از بند باورهای محدود استفاده می

 ها امروزه نیز پابرجاست. میراث این آموزه
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های غرب تبت تدارک دیدیم. گذرمان به غار دور به بلندیسفری گروهی  1998در بهار سال 

افتاد که در زمان خود به نام میالرپا  2ی شاعر، عارف و یوگاکار قرن یازدهم یوجتسون میالرپاافتاده

 شناخته شده بود.

شاگرد عارف معروف سیک  1980ی ای آشنا شدم که در دههابتدا زمانی با این یوگاکار افسانه

ای ثروتمند به اینکه او چگونه در خانواده –کردم  ها زندگی رازآلود میالرپا را مطالعهبودم. سال

های دنیوی خود را ترک کند؛ شرایط دشوار و غم انگیزی که در دنیا آمد اما ترجیح داد که دارایی

اعث آن خانواده و عزیزانش قربانی خشونت نظامی شدند؛ و اینکه چگونه انتقام و رنج متعاقب آن ب

ی خود در یوگا پی برد. شد به ارتفاعات هیمالیا پناه برد؛ جایی که در آن به پتانسیل خارق العاده

شم خود مکانی را ببینم که میالرپا در آن قوانین فیزیک را زیر پا گذاشت تا به چدوست داشتم به 

کنند. نوزده د میخود و شاگردانش نشان دهد که تنها باورهای ما هستند که در زندگی ما را محدو

 روز از سفر گذشته بود که فرصت این کار را به دست آوردم. 

متر باالتر از سطح دریا عادت کرده بودم،  4000حال که به رطوبت تک رقمی و ارتفاعات بیش از 

سال قبل جلوی شاگردانش در آنجا ایستاده بود.  800توانستم دقیقاً به همان جایی بروم که میالرپا 

ودم که صورتم تنها چند سانتی متر با دیوار غار فاصله داشت؛ به رازهای نامعلومی خیره شده ب

ها را توجیه یا بازسازی کنند. درست در همین مکان بود که اند آندانشمندان مدرن هرگز نتوانسته

اش قرار داد و سپس دستش را در دیوار ای در راستای شانهمیالرپا ابتدا دست خود را روی صخره

                                                            
2 Ujetsun Milarepa 
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و شکل پذیر شد ای وجود ندارد! در این حین صخره در زیر دستش نرم فرو برد، گویی اصالً صخره

و برای دست او جا باز کرد. جای دست این استاد بزرگ تا به امروز باقی است و در طول قرون 

همچون منبع الهامی برای شاگردان وی عمل کرده است. وقتی نور چراغ قوه را بر سایر دیوارها و 

پا بیش از یک سقف غار انداختیم، متوجه شدیم که چندین جای دست دیگر هم وجود دارد و میالر

 بار این کار را کرده است. 

دستم را باز کردم و در جای دست میالرپا قرار دادم؛ درست در همان جایی که استاد بزرگ هشت 

قرن پیش دست خود را فرو کرده بود. دستم آنقدر خوب در آن جای گرفت که تمام تردیدهایم 

این احساس من را همزمان هم به  ها درجا از بین رفت.راجع به صحت و اصالت این جای دست

نمود. بالفاصله فکرم سمت آن مرد رفت. دوست داشتم کرد و هم ترغیبم میهایم واقف میکاستی

تر، کرد؟ از آن هم مهمبدانم وقتی دست روی صخره گذاشت چه اتفاقی برایش افتاد. چه فکری می

گوید دست و صخره بگذارد که میچه احساسی داشت؟ چگونه توانست این قانون فیزیک را زیر پا 

 توانند همزمان یک مکان واحد را اشغال کنند؟نمی

مطابق »راهنمای تبتی ما، گویی ذهنم را خوانده بود؛ قبل از اینکه سوالم را بپرسم، به آن پاسخ داد. 

 تواند او را)استاد بزرگ(، او بخشی از صخره است و از آن جدا نیست. صخره نمی 3ی گِشیمراقبه

در خود جای دهد. این غار از نظر گشی محدودیت و مانع نیست، بلکه مکانی است برای تجربه. او 

هایش حرف« ای وجود ندارد.تواند حرکت کند، گویی اصالً صخرهدر این مکان آزاد است و می

                                                            
3 Geshe 
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ی کامالً منطقی بود. وقتی شاگردان میالرپا دیدند که استادشان کاری کرد که مطابق باورهای سنت

خواهیم خود ا از شر باورهای ممکن نبود، با همان معمایی روبرو شدند که ما نیز امروزه وقتی می

 شویم. محدود کننده برهانیم، با آن روبرو می

ها قبل برای شاگردانش به یادگار گذاشته ای گذاشتم که استاد یوگا مدتوقتی دست در آن نشانه

ای هستیم که شاگردان نیز در بند همان باورهای محدود کنندهبود، از خودم پرسیدم: آیا امروزه ما 

توانیم قدرتی را در خود بیدار کردند؟ اگر چنین است، چطور میمیالرپا در آن روزگار تجربه می

 ی خود گذر کنیم؟کنیم که به ما کمک کند از باورهای محدود کننده

های مختلف خود د، این حقیقت به شیوهام که وقتی چیزی در زندگی حقیقت داشته باشمن پی برده

دهد. به همین دلیل اصالً جای تعجب نیست که شواهد علمی موجود در اکتشافات جو را نشان می

علت  –اند شود که میالرپا و عرفا در قرون مختلف به آن رسیدهای منجر میدیسپنزا به همان نتیجه

یط زندگی ما اینگونه است، به نفس آگاهی و اند و شراهای ما چناناینکه جهان چنین است، بدن

 گردد. تفکر ما راجع به خودمان در دنیا بر می

 شمول را نشان دهم. داستان میالرپا را ذکر کردم تا این اصل ظاهرا جهان

پنداشتیم شخصاً تجربه های استاد یوگا این است: وقتی چیزی را که زمانی ناممکن میکلید آموزه

توانیم در زندگی خود بر کنیم، از چنگ باورهایمان رها شده و میری مشاهده میکرده و یا در دیگ

ها غلبه کنیم. و دقیقاً به همین دلیل است که کتاب حاضر توانایی تغییر زندگی شما این محدودیت
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ی تان قبول کنید و این کار را طوری خود را به مثابه واقعیت کنونیرا دارد. اگر بتوانید رویای آینده

که چگونه  برد انجام دهید که بدن متقاعد شود این رویا همین حاال در حال وقوع است، پی خواهید

باید آن آبشارهای عاطفی و فرایندهای فیزیولوژیکی را فعال کنید که بازتاب واقعیت جدیدتان 

تان همه های حسی درون قلبتان و وضعیت شیمیایی بدنهای درون مغز شما، نورونهستند. نورون

زندگی طوری  های کوانتومیی جدیدتان را بازتاب دهند و امکانشوند تا اندیشهبا هم هماهنگ می

یابد که شرایط جدیدی را به جای شرایط نامطلوب گذشته )که آنها را به مثابه زمان سامان می

 اید( بنشاند.حال پذیرفته

 و قدرت این کتاب در همین است. 

های جو دیسپنزا با سبکی ساده، سلیس و قابل فهم کشفیات تحول آفرین علم کوانتومی و آموزه

کردند( در یک کتاب گرد هم آورده فا عمر خود را وقف تسلط بر آن میعمیق گذشته را )که عر

 دهد که چطور ماوراء طبیعی شویم. او به ما نشان می –است 

 گرِگ برِیِدن

 های پرفروشی کتابنویسنده

Human By Design  وThe Divine Matrix 
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 مقدمه

 آمادگی برای ماوراء طبیعی شدن

 –ام است. افراد زیادی وجود دارند دانم که نگارش این کتاب ریسک بزرگی برای من و آوازهمی

دانند، خصوصاً پس از انتشار که کار من را شبه علم می –ی علمی از جمله برخی از اعضای جامعه

، همیشه . در سابق بسیار نگران نظر این منتقدین بودم. در اوایل مسیر نویسندگیماوراء طبیعی شدن

ها اثرم را تأیید کنند. خواستم کاری کنم که آنهنگام نگارش این منتقدین را در نظر داشتم و می

کردم؛ خانمی برایم مهم بود که این جامعه من را بپذیرد. اما روزی داشتم در لندن سخنرانی می

ر با استفاده از اینکه چطو –میکروفون را گرفت و داستان شفا یافتنش از بیماری را بازگو کرد 

در این لحظه دگرگون  –ام، شفا پیدا کرده بود های دیگرم ذکر کردهکارهایی که من در کتاب

 شدم. 

د که هر کاری کنم، این دانشمندان بدبین که باورهای خاص خود را در مورد امور برایم روشن ش

، دانستم که بخش زیادی ممکن دارند، از کار من خوششان نخواهد آمد. وقتی به این نکته پی بردم

ای نداشتم که این افراد را در مورد پتانسیل بشر متقاعد کنم ام. دیگر عالقهام را هدر دادهاز انرژی

کنند. من به هر چیزی عالقه داشتم جز ای که امور عادی و طبیعی را بررسی میخصوصاً آن عده –

رسی کنم. مطمئن شدم که باید از این تالش ی ماوراء الطبیعه را برامور عادی و دوست داشتم مقوله

حاصل برای متقاعد کردن جوامع علمی دست بردارم و بجای آن انرژی خود را به بخش دیگری بی

 های من گوش دهند. خواهند به حرفاز جمعیت معطوف کنم که می
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های آن ، چقدر سبک و راحت شدم. وقتی داشتم به حرفاین ایده را به طور کامل پذیرفتموقتی 

دادم، خانمی که نه راهبه بود و نه قدیسه، نه دانشمند بود و نه عالم، دانستم خانم در لندن گوش می

کرد، بخشی از که او با بازگو کردن داستان برای مخاطبین خود، داشت به دیگران کمک می

ها نیز شنیدند، ممکن بود باور کنند که آنستان او را میخودشان را در او ببینند. کسانی که دا

 توانند به همین مسئله دست پیدا کنند. می

و بدون شک  –گویند ام هستم که برایم مهم نیست دیگران در موردم چه میدر جایی از زندگی

مردم دانم که دارم در زندگی اما بیش از هر زمانی می –من هم ایرادهای خاص خودم را دارم 

ام تا بتوانم اطالعات علمی ها تالش کردهگویم. سالکند. این را با نهایت تواضع میتفاوت ایجاد می

 پیچیده را طوری ساده کنم که افراد بتوانند آن را درک کرده و در زندگی خود به کار بندند. 

ایم زیادی کردههای در واقع طی چهار سال گذشته، من در کنار تیم محققین و کارمندانم، تالش

گیری، ثبت و تحلیل کنیم تا به دنیا ثابت های بیولوژیکی افراد را بصورت علمی اندازهکه دگرگونی

مطالبی که قرار است در این  م دهند.توانند کارهای غیر عادی انجاکنیم که افراد عادی نیز می

و  می گیرند دیدهاآن را ن ی خاکیکتاب بخوانید نامتعارف است و معموالً بیشتر ساکنین این کره

ها ایجاد ی اوج آنها و تمارینی استوار است که نقطهکنند. محتوای این کتاب بر آموزهدرک نمی

خواهم به این توانایی در فرد است که بتواند در قلمروی عرفان قدم بگذارد. البته در کنار این می

 ید و این دو را به هم وصل کنید. شما کمک کنم بین دنیای علم و دنیای عرفان نیز پلی بزن
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

خواستم این کتاب را نوشتم تا آن چیزی را قابل فهم کنم که همیشه از نظرم ممکن بوده است. می

که ما موجوداتی خطی نیستیم  –توانیم زندگی بهتری برای خود ایجاد کنیم به دنیا نشان دهم که می

ی هستیم و زندگی چند بعدی داریم. امید که زندگی خطی داشته باشیم، بلکه موجوداتی چند بعد

است خواندن این کتاب به شما کمک کند متوجه شوید که تمام امکانات آناتومیک، شیمیایی و 

توانید به آن موجود ماوراء طبیعی تبدیل شوید که فیزیولوژیکی مورد نیاز را در اختیار دارید و می

 . تان نهفته است و منتظر است بیدارش کنیددر درون

ترسیدم مخاطبانم بر در گذشته دوست نداشتم راجع به این حوزه از واقعیت حرف بزنم، چون می

خواستم این کتاب را اساس باورهای شخصی خود دسته دسته شوند. اما مدت زیادی بود که می

م ام که برای همیشه تغییرای را از سر گذراندههای عرفانی غنیها من تجربهبنویسم. در گذر سال

خواهم برخی از داده است. این رویدادهای درونی بر شخصیت کنونی من تأثیر گذاشته است. می

مان در سراسر دنیا انجام های پیشرفتههایی را به شما نشان دهم که در کارگاهها و بررسیسنجش

قابل توجهی آوری کردم که بهبود های شاگردان را جمعها دادهایم. به این دلیل در این کارگاهداده

دانستم که این افراد در حین مراقبه دارند سیستم بیولوژیک ها مشاهده کردم و میدر سالمتی آن

 دهند. خود را تغییر می

دهد این تغییرات فقط تصورات ذهنی نیست، بلکه هزاران هزار اسکن مغزی داریم که نشان می

از این افراد تنها ظرف چهار روز )طول  واقعا در مغز این افراد به وجود آمده است. تعداد زیادی

های های علمی ما این اسکنی کارگاه پیشرفته( این تغییرات را در خود ایجاد کرده بودند. تیمدوره
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ثبت  EEGمغزی را قبل و بعد از کارگاه و نیز گاهی در طول مراقبه و تمرین با استفاده از دستگاه 

 ز بود که من را مات و مبهوت ساخته بود. اند. این تغییرات آنقدر شگفت انگیکرده

تر عمل و منسجم 4ترای همگامهای پیشرفته به شیوهمغز شاگردان ما بعد از شرکت در کارگاه

ی مورد کرد تصویر واضحی از آیندهکرد. افزایش نظم سیستم عصبی به این افراد کمک میمی

های کند. من دادهدرست عمل می همنظرشان داشته باشند. و وقتی مغز درست عمل کند، فرد 

علمی ارائه کرده و نشان خواهم داد که چگونه مغز این افراد تنها ظرف چند روز دچار تغییر شده 

 توانید همین کار را با مغز خود بکنید. و این یعنی شما هم می –است 

عصب شناسانی  های مغزی ما سبب حیرت محققین واتفاق عجیبی افتاد. اسکن 2013در اواخر سال 

کردند تا کارهای من را بررسی نمایند. حجم زیاد انرژی مغزی های ما شرکت میشد که در رویداد

کردیم، تا کنون در هیچ اسکنی ثبت نشده بود. ما چنین ی شاگردان ثبت میکه ما در حین مراقبه

 ای را بارها مشاهده کردیم. پدیده

ی ذهنی آنان در حین مراقبه بسیار ه ما گفتند که تجربهوقتی با شرکت کنندگان مصاحبه کردیم، ب

واقعی و عرفانی بوده است و این مسئله تغییر ژرفی در جهان بینی آنان ایجاد کرده و یا بهبود عظیمی 

دانستم که این شرکت کنندگان در دنیای شان حاصل کرده است. در این لحظات میدر سالمتی

                                                            
4 synchronized 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

شان های دنیای بیرونیگذرانند که از تمام تجربهرا از سر می 5تعالیهای مدرونی مراقبه دارند تجربه

 کردیم. های ذهنی را بصورت عینی ثبت میتر است. و ما داشتیم این تجربهواقعی

های توانیم بر اساس نشانگرها و عالمتحاال این برای ما عادی شده است و در واقع اغلب اوقات می

های باالی انرژی مغزی ایم، پیش بینی کنیم که این شدته کردهها مشاهدخاصی که طی این سال

را شرح دهم و   6ابعادی-ی بینشود. در این صفحات قصد دارم معنای تجربهچه زمانی حاصل می

های عصبی ها و انتقال دهندهها، سیستماز نظر علمی، زیست شناختی و شیمیایی نشان دهم که ارگان

ی راهی باشد برای شما تا سازند. امید است که این اطالعات نقشهمیچگونه این اتفاق را ممکن 

 هایی برای خود خلق کنید. بتوانید چنین تجربه

ایم. به این طریق ( ثبت کردهHRVای را در تغییر پذیری ضربان قلب )همچنین تغییرات فوق العاده

انند شکرگزاری، رغبت، شادی، دانیم که فرد چه زمانی قلب خو درا گشوده و احساسات واالیی ممی

شود ضربان قلب مهربانی، ستایش و شفقت را در خود ایجاد کرده است؛ این احساسات باعث می

دانیم که تغییر وضعیت می حالت منسجمی پیدا کند و آهنگ، نظم و توازن در آن برقرار شود.

ن )مغز منسجم( و روش 7بیولوژیک شخص از زیستن در گذشته به زیستن در آینده مستلزم عزم

افکار و  –رسد که ترکیب ذهن و بدن احساس واال )قلب منسجم( است. همچنین به نظر می

 توانید واقعیت را ایجاد کنید. تواند بر ماده تأثیر بگذارد. و اینگونه است که میمی –احساسات 

                                                            
5 transcendental 
6 interdimensional 
7 intention 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

کنید، را تصور می ای ایمان بیاورید که دارید از صمیم قلب آنپس اگر قرار است واقعا به آینده

کنیم که این نبگذارید کاری کنیم که قلب کامالً باز و فعال باشد. چرا با استفاده از تمرین کاری 

 مقوله برایمان به نوعی مهارت تبدیل شود؟

آغاز کردیم؛ این انیستیتو که  HeartMath (HMI)پیرو همین قضیه همکاری خود را با انیستیتوی 

ها به ما کمک کردند ، از گروهی از بهترین محققین تشکیل شده است؛ آندر کالیفرنیا قرار دارد

ی قلبی ماست که واکنش هزاران نفر از شرکت کنندگان خود را اندازه بگیریم. این خواسته

مان این توانایی را در خود ایجاد کنند که بتوانند فارغ از شرایط محیط بیرونی حالت شاگردان

و بدانند که چه زمانی انسجام قلبی دارند و چه زمانی ندارد. به بیان  درونی خود را تنظیم کنند

توانیم به شخص بگوییم که الگوی کنیم، میدیگر، وقتی ما این تغییرات درونی را اندازه گیری می

روند و باید همین مسیر را اند و دارند مسیر درست را میتری از ضربان قلب را ایجاد کردهمتوازن

ها ایجاد نشده است ها بگوییم که هیچ تغییر بیولوژیکی در آنتوانیم به آن. یا اینکه میادامه دهند

های متعددی برایشان مهیا کنیم تا در ها بدهیم و فرصتهای مناسب را به آنو سپس دستور العمل

 تر شوند. این فرایند قوی

انیم در بیرون خود تغییراتی تووقتی بتوانیم احساس یا فکری را در درون خود تغییر دهیم، می

ایم توجه ایم، به کاری که انجام دادهمشاهده کنیم و وقتی ببینیم که کارمان را درست انجام داده

شود. به شما کنیم تا بتوانیم آن را دوباره انجام دهیم. این کار منجر به ایجاد عادت سازنده میمی
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

تان دهند، تا ببینید که چه قدرتی در درونمی دهم که دیگران چطور این کارها را انجامنشان می

 نهفته است. 

این سیستم  –( تأثیر بگذارند ANSدانند که چطور باید بر سیستم عصبی خودمختار )شاگردان ما می

کنیم، تمام عملکردهای بدنی را بصورت خودکار ی آزاد زندگی خود را میوقتی ما داریم با اراده

کند. اگر بدانیم که چطور باید به این ریق سالمتی و توازن ما را حفظ میکند و از این طتنظیم می

توانیم توانیم سالمتی خود را بهبود بخشیم، بلکه همچنین میسیستم دسترسی پیدا کرد، نه تنها می

ی خود را نیز تغییر داده و مطلوب کنیم. من های نامطلوب و محدود کنندهرفتارها، باورها و عادت

 ارائه خواهم داد.  ایم، در این کتابآوری کردهها جمعلهایی را که طی این سادادهبخشی از 

کنند، قلبشان نوعی ایم که وقتی انسجام قلبی را در خود ایجاد میهمچنین به شاگردان یاد داده

کند. این کند که به ورای بدن نیز دسترسی پیدا میمیدان مغناطیسی قابل اندازه گیری ایجاد می

ها حاوی اطالعات هستند. یدان مغناطیسی انرژی است و این انرژی فرکانس است و تمام فرکانسم

تواند عزم یا فکری باشد که بتواند بر قلب اطالعاتی که روی این فرکانس قرار گرفته است می

ایجاد کند. به شما نشان  یک هم فرکانسی راشخص دیگری در مکان دیگری تأثیر گذاشته و 

توانند بر افراد دیگری که در همان اتاق اند مید که چگونه افرادی که در یک اتاق نشستهخواهم دا

اند، تأثیر گذاشته و کاری کنند که در آن واحد در این افراد نیز انسجام ها نشستهاما با فاصله از آن

اطالعات ما دهد که میدانی نامرئی از جنس نور و قلبی ایجاد شود. این شواهد به روشنی نشان می

 گذارد. را احاطه کرده است این میدان بر ما و دیگران تأثیر می
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

همزمان این کار را انجام دهیم چه  ی مابا در نظر داشتن این مسئله، به این فکر کنید که اگر همه

ی زمین و افراد و جانداران ساکن اتفاقی خواهد افتاد. ما بعنوان گروهی که دوست داریم در آینده

 Projectی انسجام )آن سهمی داشته باشیم، دقیقاً در پی چنین کاری هستیم. ما پروژه

Coherenceایم و در آن هزاران نفر در یک زمان مشخص و در یک روز مشخص ( را ایجاد کرده

آید؟ آیند تا فرکانس این سیاره و تمام ساکنین آن را باالتر ببرند. به نظر غیر ممکن میگرد هم می

ده است که ی صلح طلبی نشان داپروژه 50ی معتبر و بیش از مقاله 23اصالً اینطور نیست. بیش از 

های خشونت، جنگ، جنایت و تصادفات رانندگی را کاهش داده و توانند شاخصاین رویدادها می

در عین حال رشد اقتصادی را نیز افزایش دهند. هدف من این است که بصورت علمی به شما نشان 

 توانید در تغییر دنیا سهیم شوید. دهم که چگونه می

ها اندازه گیری کرده و مشاهده کردیم که حین برگزاری کارگاه بعالوه ما انرژی اتاق را نیز در

کنند، برند و انسجام مغزی و قلبی ایجاد مینفر انرژی خود را باال می 1500تا  550وقتی جمعی بین 

ایم. در هر رویداد، کند. ما بارها و بارها تغییرات شگرفتی مشاهده کردهاین انرژی چگونه تغییر می

 اندازد. ها ما را به حیرت و شگفتی میهحجم انرژی گرو

ایم تا مشخص کنیم همچنین میدان نامرئی انرژی را در پیرامون بدن هزاران شاگرد ارزیابی کرده

خود را افزایش دهند یا نه. چون باالخره همه چیز در دنیای  مغناطیسیتوانند میدان که آیا آنان می

و زیر  8از جمله خود شما. وقتی شما در حالت بقا –کند و اطالعات ساطع می انرژیمادی ما از خود 

                                                            
8 Survival mode 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

کنید، دارید از این میدان نامرئی انرژی های استرس )مانند آدرنالین( زندگی مییوغ هورمون

کنید، میدان اطرافتان و وقتی چنین می –کنید استفاده کرده و آن را به مواد شیمیایی تبدیل می

ی تواند تابش فوتون )ذرهای را کشف کردیم که میار پیشرفتهشود. ما تجهیزات بسیتر میکوچک

نور( را اندازه گیری کند تا مشخص کنیم که آیا شخص دارد میدان نوری اطراف خود را افزایش 

 برد. دهد و یا آن را از بین میمی

 و لذا حیات بیشتری هم هست. وقتی –وقتی نور بیشتری تابش شود، انرژی بیشتری وجود دارد 

تری داشته باشد، بیشتر ماده است و لذا انرژی حیاتی شخص در اطراف بدن خود نور و اطالعات کم

های مختلف ها و سیستمدهد که سلولکند. تحقیقات گسترده نشان میتری از خود ساطع میکم

ر( بدن نه فقط از طریق تعامالت شیمیایی آشنا، بلکه همچنین از طریق یک میدان منسجم انرژی )نو

شود محیط کند که باعث میکنند؛ این میدان پیامی )اطالعات( را حمل میبا هم ارتباط برقرار می

های بیولوژیکی دستور بدهد. ما میزان انرژی حیاتی ها و سیستمدرون و اطراف سلول به سایر سلول

شد، جاد میرا اندازه گیری کردیم که بدن شاگردان بخاطر تغییرات درونی که در حین مراقبه ای

ها ظرف تنها چهار روز چه تغییراتی در خواهم به شما نشان دهم که آنکرد. میاز خود ساطع می

 کردند. خود ایجاد می

ها را من این –تان، سایر مراکز بدن نیز تحت کنترل سیستم عصبی خودمختار قرار دارد بجز قلب

خود، قصد و آگاهی مختص به خود،  ها فرکانس مخصوصخوانم. هر یک از اینمراکز انرژی می

و لذا ذهن مخصوص خودش های خود، وضعیت شیمیایی به خصوص های خاص خود، هورمونغده
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

تری داشته باشند. تر و یکپارچهتوانید بر این مراکز تأثیر بگذارید تا عملکرد متوازنرا دارد. شما می

یر دهید تا بتوانید وارد سیستم عامل ناخودآگاه اما برای این منظور، باید ابتدا امواج مغزی خود را تغی

خود شوید. در واقع هدف این است که شما از امواج بتای مغزی )که در آن مغز متفکر پیوسته در 

دهد شما دارید حال آنالیز و توجه به دنیای بیرون است( به سمت امواج آلفای مغزی )که نشان می

کنید( برسید. اگر بتوانید پیوسته امواج ون معطوف میبا خونسردی توجه بیشتری را به دنیای در

مغزی خود را کندتر کنید، خواهید توانست به راحتی سیستم عصبی خودمختار را از نو برنامه ریزی 

اند که چگونه اند طی گذر زمان یاد گرفتهای من را انجام دادهکنید. شاگردانی که تمرینات مراقبه

دهند و هم این توانایی را در خود ایجاد کنند که با تمرکز مناسب به  هم امواج مغزی خود را تغییر

قدر کفایت در لحظه حضور داشته باشند و تأثیرات قابل اندازه گیری از خود بر جای بگذارند. ما 

تواند این تغییرات را اندازه گیری کند؛ قصد دارم بخشی از این ایم که میدستگاهی را کشف کرده

 با شما در میان بگذارم.  تحقیقات را نیز

همچنین چندین شاخص بیولوژیکی مختلف را در رابطه با تغییر بیان ژن )فرایندی که تحت عنوان 

ایم. در این کتاب خواهید دید که شود( اندازه گیری کردهزنتیکی شناخته میایجاد تغییرات اپی

به شرطی که فکر، عمل و  –ست های خود قرار ندارید و بیان ژن قابل تغییر اشما در زندان ژن

رفتارتان عوض شود. در رویدادهای ما، شرکت کنندگان زندگی آشنای خود را به مدت چهار الی 

شان را به یادشان گذرانند که خود سابقپنج روز ترک کرده و بجای آن در محیطی وقت می

ی خودکار زندگی روزمره و ها، رفتارهاآورد. به این ترتیب، آنان خود را از آشنایان، دارایینمی
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ی کنند، جدا کرده و با استفاده از چهار نوع مراقبهها مراجعه میهایی که بصورت روتین به آنمکان

دهند. و در هر یک حالت درونی خود را تغییر می –قدم زنان، نشسته، ایستاده و خوابیده  –مختلف 

 گیرند که کس دیگری باشند. ها، یاد میاز این مراقبه

دانیم این مطالب حقیقت دارد، چون تحقیقات ما تغییرات قابل توجهی را در بیان ژن می

دهد؛ حتی تغییرات قابل توجهی در سالمتی آنان نیز به ثبت رسیده است. مان نشان میشاگردان

های عصبی، اگر به کسی نتایج قابل اندازه گیری نشان دهیم که ثابت کند واقعاً انتقال دهنده

های خود را فقط با فکر کردن تغییر داده است،  او بهتر خواهد ها و آنزیمها، پروتئینها، ژنهورمون

 کند. توانست تالش خود را توجیه کرده و به خود ثابت کند که واقعا دارد تغییر می

های درون این کتاب را با شما به اشتراک گذاشتم و قدم به قدم این فرایند را به شما وقتی ایده

شان داده و حقایق علمی نهفته در این کار را برایتان روشن کردم، خواهید دید که اطالعات دقیق ن

های مختلف مفاهیم کلیدی خاصی را مرور خواهم اید. اما نگران نباشید: در فصلزیادی کسب کرده

و بتوانیم های قبلی را به شما یادآوری کنم دهم تا آموختهکرد. من این کار را از قصد انجام می

تری از درک و فهم را در آن لحظه ایجاد کنیم. گاهی ممکن است مطالبی که من ارائه مدل بزرگ

دانم که دهم و میهاست که این مطالب را به مخاطبینم آموزش میکنم، چالشی باشد. من سالمی

ه عقب باز گردید کنم تا مجبور نباشید که بهایتان را به شما یادآوری میمطالب زیاد است. آموخته

های قبلی را توانید فصلو دنبال اطالعات مورد نیازتان بگردید؛ هر چند هر گاه که الزم باشد می

کند. پس هر چه بهتر تان آماده میمرور کنید. البته تمام این اطالعات شما را برای تحول شخصی
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ها های پایان فصلمراقبه تر خواهید توانست تسلیمذهن خود را بر این مطالب مسلط کنید، راحت

 ی شخصی خودتان را داشته باشید. ها بعنوان ابزار استفاده کنید تا تجربهشوید و از آن

 محتوای کتاب چیست؟

سه داستان برایتان تعریف خواهم کرد که درک خوبی از معنای ماوراء طبیعی شدن به  1در فصل 

که در  ضربه روحیدهد. در داستان اول با خانمی به نام آنا آشنا خواهید شد که بخاطر شما می

های او را روشن ، به چندین بیماری جدی مبتال شده بود. احساس استرس ژنخورده بودگذشته 

ی بسیار دشواری برای وی ایجاد کرده ها شرایط جسمهای مربوط به این ژنبود و هورمون کرده

بود. داستان بسیار جالبی است. من عمداً این داستان را انتخاب کرده و تمام جزئیات آن را ذکر 

خواستم به شما نشان دهم که مهم نیست اوضاع چقدر بد باشد؛ شما همیشه قدرت کردم؛ چون می

های این درست همانطور که این شیرزن این کار را کرد. او بسیاری از مراقبه –آن را دارید  تغییر

کتاب را اجرا کرد تا شخصیت خود را تغییر داده و خود را شفا دهد. به نظر من او مثال بارز و 

کس  ی حقیقت است. البته او تنها کسی نیست که توانسته است هر روز بر خود غلبه کند تا بهزنده

و اگر  –اند این کار را انجام دهند دیگری تبدیل شود. او تنها یکی از شاگردانی است که توانسته

 توانید. اند، شما هم میها توانستهآن

هایی که عمیقًا من را تغییر تجربه –های شخصی خودم را نیز مطرح خواهم کرد دو تا از داستان

خواهم شما را برای آن چیزی گذارم چون میبه اشتراک میها را برای این اند. این داستانداده

زمان )دنیای نیوتنی که در کالس فیزیک دوران دبیرستان -آماده کنم که وقتی از این قلمروی مکان
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

مکان -آل خود را فعال کرده و وارد قلمروی زمانی پینهایم( خارج شوید و غدهبا آن آشنا شده

های عرفانی و بین ابعادی واهد شد. بسیاری از شاگردان ما تجربه)دنیای کوانتومی( شوید، ممکن خ

ی این واقعیت مادی، واقعی به نظر شان به اندازهاند که در زمان وقوعمشابهی را از سر گذرانده

 اند. رسیده

ی دوم این کتاب به ابعاد فیزیکی، عصب شناختی، نورواندوکرینولوژی و حتی ژنتیکی از آنجا که نیمه

مغز شما را به ور کند و ی شما را شعلهها کنجکاورقضیه اختصاص دارد، امیدوارم این داستان این

ی اکنونِ جاویدان شمایی که از پیش در لحظه –ای وجود دارد ها بگشاید. شمای آیندهروی امکان

که در عمل خودش را به سمت شمایی که در حال خواندن این کتاب است فرا  –وجود دارد 

تر، تر، هشیارتر، راسختر، حاضرتر، شادابتر، آگاهتر، کاملاند. و این شمای آینده مهربانخومی

تر است. این همان شمایی است که به انتظار نشسته است تا شما انرژی خود تر و سالمماوراء طبیعی

او واقعًا  –ا کنید کنید تا بتوانید او را پید همگامرا تغییر دهید و هر روز انرژی خود را با انرژی او 

 ی ابدیِ اکنون وجود دارد. در این لحظه

پردازد. این فصل را نوشتم تا بتوانید بطور کامل ی من میبه یکی از موضوعات مورد عالقه 2فصل 

بعد پنجم که تحت  هبالقو احتماالت ی حال را درک کنید. از آنجا که تماممعنای بودن در لحظه

وجود دارند، 10ی اکنونِ ابدیشود در لحظه( شناخته می9یدان یکپارچهعنوان بعد کوانتومی )یا م

                                                            
9 Unified field 
10 Eternal present moment 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ی قابل پیش بینی این است که از خود عبور تنها راه ایجاد زندگی جدید، شفا یافتن و یا تغییر آینده

 کنید. 

رسد که زمانی فرا می –م ایهزاران اسکن مغزی مشاهده کردهکه آن را در  –ی فاخر این لحظه

کند. لذا بسیاری از مردم تر تسلیم ی خودش را در ازای رسیدن به امر بزرگند خاطرهشخص بتوا

های اکثریت زندگی خود را در حالت ناخودآگاه زندگی کرده و بطور منظم مطابق همان روتین

ی خود را به داستان تبدیل کرده و دهند؛ و بصورت خودکار گذشتهسابق به زندگی خود ادامه می

کنند. در نتیجه آنان مغز و بدن خود را برنامه ریزی ان احساس سابق را تجربه میهر روز هم

ی حال نشوند. ی آشنا سیر کند و هرگز وارد لحظهی قابل پیش بینی یا گذشتهکنند تا در آیندهمی

ی شیرین لحظه یرسیدن به این مهم نیازمند تمرین است اما ارزش تالشش را دارد. یافتن نقطه

تر باشد؛ اما من در های خودکار شما بزرگای است که از تمام برنامهستلزم داشتن ارادهحال م

 های این مسیر شما را همراهی خواهم کرد. تمام گام

در ابتدای این فصل مرور مختصری بر برخی از اصول علمی خواهیم کرد تا واژگان مشترکی برایمان 

خواهم داد. برای اینکه به آن جایی برسید که من  ایجاد شود. این اصول را بسیار ساده توضیح

های ها و شبکهام الزم است ابتدا در مورد عملکرد مغز )یعنی ذهن(، سلولبرایتان در نظر گرفته

های مختلف سیستم عصبی، مواد شیمیایی، احساسات و استرس، امواج مغزی، توجه و عصبی، بخش

این زبان را پایه ریزی کنم تا بتوانم قبل از اینکه روش انرژی و چند موضوع دیگر حرف بزنیم. باید 

مراقبه را به شما یاد دهم، برایتان توضیح دهم که چرا باید این کارها را انجام دهید. اگر اطالعات 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

از _های قبلی من را بخوانید کنم یکی از کتابخواهید، از شما دعوت میتر میتر و عمیقصریح

 (.ههای کهنشکستن عادتجمله 

خواهم این است. در این فصل می –یعنی بعد پنجم  –موقع ورود شما به دنیای کوانتومی  3فصل 

مطلب را به شما نشان دهم که میدانی نامرئی از انرژی و اطالعات هست که در ورای قلمروی سه 

ی حال شدید و ما به آن دسترسی داریم. در واقع، وقتی وارد لحظه –بعدی مکان و زمان وجود دارد 

اید که واقعیت آماده هو پای در این قلمرویی نهادید که در ورای حواس شما وجود دارد، آنگا

تان، را ایجاد کنید. وقتی بتوانید تمام توجه خود را از بدنتان، افراد دخیل در زندگی مطلوب خود

برگیرید، آنگاه شما به معنای واقعی کلمه آن هویتی روید و جاهایی که می نتااشیای تحت مالکیت

 را که در اثر زیستن بعنوان بدن در این مکان و زمان شکل گرفته است، فراموش خواهید کرد. 

قلمرویی  –شوید است که شما به مثابه آگاهی محض وارد قلمروی میدان کوانتومی می در این لحظه

های ها و روتینتوانید با مشکالت خود، با نام خود، با برنامهن و زمان است. شما نمیکه در ورای مکا

توانید در مقام خود وارد خود، با رنج و با احساسات خود وارد این مکان غیرمادی شوید. شما نمی

هی خود شدید، وارد شوید. در واقع وقتی دانستید که چگونه باید آگاباید وقتی از خود بی –شوید 

خود را از امور شناخته شده )دنیای ماده و جسم( دور کرده و به سمت امور ناشناخته )دنیای 

تغییر دهید تا با  توانید انرژی خود راها( ببرید و توانستید در آنجا راحت باشید، میغیرمادی امکان

، مطابقت پیدا مورد نظر خودتان که از قبل در میدان کوانتومی وجود دارد فرکانس احتمال بالقوه

توانید در آنجا وجود دارند، پس عمالً هرچه بخواهید می احتماالت بالقوهکند. )توجه: در واقع تمام 



24 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

مورد نظرتان در میدان  احتمال بالقوهبین انرژی شما و انرژی  11بیافرینید(. وقتی یک تطابق ارتعاشی

د. تمام این کارها را به شما یکپارچه حاصل شد، شما آن تجربه را به سمت خود جذب خواهید کر

 یاد خواهم داد. 

ام تا به شما کمک ام که خودم آن را ساختهای آوردهتوصیف مختصری از مراقبه 3در پایان فصل 

های آموزشی یک کند واقعاً دنیای کوانتوم را تجربه کنید. از این فصل به بعد، در انتهای تمام فصل

ها را بدون گوش دادن به فایل توانید خودتان تمام مراقبهه میالبت کهی مختصر وجود دارد. مراقبه

 ضبط شده نیز انجام دهید. 

کنم در حین مراقبه به موسیقی گوش فرا دهید. دهید، توصیه میاگر مراقبه را خودتان انجام می

د. بخش باشکالم است و بهتر است موسیقی شما آرامبهترین نوع موسیقی برای این کار، موسیقی بی

بهتر است موسیقی مورد استفاده طوری باشد که شما را به فکر وا ندارد و خاطرات گذشته را 

 برایتان زنده نکند. 

 تبرک مراکز انرژیکنم. این مراقبه ی گروهمان آشنا میشما را با پرطرفدارترین مراقبه 4در فصل 

بصورت علمی به شما نشان نام دارد. تمام این مراکز تحت کنترل سیستم عصبی خودمختار است. 

خواهم داد که چطور باید هر یک از این مراکز را در حین مراقبه به بهترین نحو برای دستیابی به 

های مقدماتی من را انجام داده باشید )که در آن توجه خود سالمتی برنامه ریزی کنید. اگر مراقبه

م(، باید بگویم که تمام تمرینات کردیهای مختلف بدن و فضای اطراف بدن معطوف میرا به بخش

                                                            
11 Vibrational match 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

شما جهت آمادگی برای این مراقبه بوده است. این تمرینات به شما کمک کرده است که مهارت 

تمرکز و تغییر امواج مغزی را تقویت کنید تا بتوانید وارد سیستم عامل سیستم عصبی خودمختار 

اسب برنامه ریزی کنید تا شفا پیدا توانید آن را بصورت منشوید. وقتی وارد سیستم عامل شدید، می

 تان بهتر شود. تان بهبود یابد و انرژی و زندگیکنید، سالمتی

هایمان از آن استفاده شما را با تنفسی آشنا خواهم کرد که در آغاز بسیاری از مراقبه 5در فصل 

ود جریان دهد انرژی خود را تغییر دهید، در بدن خکنیم. این نوع تنفس به شما امکان میمی

الکتریکی ایجاد کنید و میدان الکترومغناطیسی قدرتمندتری در پیرامون خود ایجاد کنید. همانطور 

شود چون در اثر چندین سال تفکر، که توضیح خواهم داد، انرژی بیشتر افراد در بدن ذخیره می

 –رایند اند که نقش ذهن را بازی کند. همین فعمل و احساس یکسان بدن خود را شرطی کرده

شود بیشتر این انرژی سازنده در بدن به دام بیفتد. لذا است که باعث می –زیستن در حالت بقا 

باید راهی پیدا کنیم که این انرژی را از بدن خارج کرده و در اختیار مغز قرارش دهیم؛ جایی که 

 در آن به مصارف بهتری خواهد رسید. 

ا شرح خواهم داد تا وقتی خواستید خود را از چنگال وجه فیزیولوژیک این نوع تنفس را برای شم

هایتان قرار دهید. وقتی توانستید تمام این انرژی گذشته راحت کنید، بتوانید عزم بیشتری را در نفس

را آزاد کرده و به سمت مغز ارسال کنید، یاد خواهید گرفت که چگونه باید بدن خود را نسبت به 

تان یاد نشان خواهم داد که چطور باید از نظر عاطفی به بدن ذهنیت جدید شرطی کنید. به شما

حال )که ما بیشتر وقت خود را در آن -دهید که چگونه بجای زیستن در واقعیت گذشته



26 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

هایمان سیگنال گوید که محیط به ژنحال زندگی کند. علم به ما می-گذرانیم( در واقعیت آیندهمی

های ما در محیط هستند، وقتی شما میایی نهایی تجربهدهد. از آنجا که احساسات محصول شیمی

تان افزایش کنید، نه تنها سطح انرژی بدناحساسات واالیی را در حین مراقبه در خود ایجاد می

های جدیدی ارسال خواهید های جدید سیگنالبه ژن - جلوتر از محیط -یابد، بلکه همچنین می

 کرد.

خواهم بیان ی چند شاگرد را نمونه 6گیرد. در فصل را نمی هیچ چیز جای یک یا دو داستان خوب

اند. این موارد همچون ابزارهایی آموزشی هستند که های فصول گذشته را اجرا کردهکرد که مراقبه

کنند مطالب ارائه شده را بطور کامل درک کنید. بیشتر افرادی که در موردشان به شما کمک می

اند. دلیل دیگر افرادی عادی که کارهای غیرعادی کرده –خواند، تفاوتی با شما ندارند خواهید 

ها این است که شما بتوانید شخصاً با این افراد وارد ارتباط شوید. وقتی به این فکر ذکر این داستان

خودتان ، آنگاه طبیعی است که باورتان به توانماند، پس من هم میها توانستهاگر آنرسیدید که 

وقتی انتخاب کردید که به خود ثابت کنید چقدر »گویم مان میشود. من همیشه به گروهبیشتر می

این «. قدرت دارید، هیچ تصوری ندارید از اینکه ممکن است در آینده به چه افرادی کمک کنید

 افراد شاهدند که این کار برای شما هم ممکن است. 

رح خواهم کرد. وقتی واقعا حاضر باشیم، وقتی بتوانیم مبحث انسجام قلبی را مط 7در فصل 

احساسات متعالی را حفظ کنیم و وقتی آنقدر احساس امنیت کنیم که خود را بطور کامل به روی 

ی سازمان یافته و منظم کار خواهد کرد. ها بگشاییم، آنگاه قلبمان نیز مانند مغزمان به شیوهامکان
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ند. قلب مرکز وحدت، سالمت و یکپارچگی آگاهی است. این مرکز داکند، اما قلب میمغز فکر می

توانید از حالت خودخواه به حالت پیوند شماست با میدان یکپارچه. وقتی این مرکز فعال شود، می

های درونی را مستقل از شرایط محیط بیرون حفظ خودی برسید. وقتی بتوانید این حالتاز خود بی

 اید. هکنید، بر محیط خود مسلط شد

دهیم: های پیشرفته انجام میهای مهم دیگری است که در کارگاهراجع به یکی از فعالیت 8فصل 

ی که شاگردان ما راجع به آیندههای ذهن فیلمبا ویدیوهایی تحت عنوان  12ترکیب دستگاه زیبابین

وقتی شما در کنیم، چون کنند. ما از زیبابین برای ایجاد حالت خلسه استفاده میخود درست می

شود. تلقین پذیری حالت خلسه قرار داشته باشید، تلقین پذیری شما نسبت به اطالعات بیشتر می

یعنی توانایی پذیرش، باور و تسلیم شدن در برابر اطالعات بدون هیچ گونه تحلیلی. اگر این کار را 

ید. لذا منطقی است ناخودآگاه خود را برنامه ریزی کن ضمیردرست انجام دهید، خواهید توانست 

و چشمانتان برخالف  –کنید اگر بگوییم وقتی از زیبابین برای تغییر امواج مغزی استفاده می

توانید حجم ذهن تحلیلی را کاهش دهید و درهای مابین ذهن می –های دیگر، باز است مراقبه

 ناخودآگاه و خودآگاه را باز کنید. 

هایی از خود و تصاویری از آینده را و صحنه –شا کردید وقتی بعد از این کار، فیلم ذهن را تما

کنید. به این ترتیب وقتی ی جدید برنامه ریزی میدارید خود را برای آینده –مشاهده نمودید 

شاگردان ما وقت گذاشته و فیلم ذهن خود را ساخته و با زیبابین آن را تماشا کردند، توانستند 

                                                            
12 kaleidoscope 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

برای خود بیافرینند. برخی از شاگردان به فیلم سوم خود  ایهای خارق العادهزندگی و فرصت

 اند، چون تمام محتوای دو فیلم اول محقق شده است!رسیده

زنی را توضیح خواهم داد. این نوع مراقبه هم ایستادن دارد و هم قدم زدن. ی قدممراقبه 9در فصل 

کند به معنای واقعی کلمه به درون به نظر من این تمرین ابزار ارزشمندی است که به ما کمک می

یند و بتوانیم ی ما عالی از آب در بیاهای نشستهآید که مراقبهآینده قدم بگذاریم. بسیار پیش می

کنیم و تر است، وارد ارتباط شویم؛ اما وقتی چشم باز میها با چیزی که از خودمان بزرگطی آن

ی شویم و به یک سری برنامهآید، دوباره وارد حالت ناخودآگاه میعقلمان سر جایش می

ام ایجاد کرده گردیم. من این مراقبه را برای اینناخودآگاه، واکنش عاطفی و نگرش خودکار بر می

و این کار را هم با  –ی خود را در خود تجلی بخشید خواهم گروه ما بتواند انرژی آیندهکه می

چشمان باز و هم با چشمان بسته انجام دهد. به مرور زمان و در اثر تمرین ممکن است کار به جایی 

عمل کنید و یا شادی  برسد که شما همچون یک فرد ثروتمند فکر کنید، مانند یک وجود الیتناهی

اید و بدن خود را شرطی وافری در وجود خود احساس کنید، چون مدارهای مورد نیاز را نصب کرده

 اید تا به آن شخص تبدیل شوید. کرده

های موردی است تا درک شما را با تمثیل و مثال جال ی دیگری از بررسیشامل دسته 10فصل 

به شما کمک خواهد کرد که از قضیه سر در بیاورید و اطالعات های خارق العاده بخشد. این داستان

شخصاً آن را تجربه ی دیگر دریافت کنید و راجع به افرادی مطالعه کنید که خود را از یک زاویه
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

اند. امیدوارم این افراد شما را ترغیب کنند که تمرینات خود را با تعهد، قطعیت و اعتماد کرده

 وانید حقیقت را شخصاً تجربه کنید. بیشتری انجام دهید تا بت

گشاید که در ورای حواس ما قرار های دنیای بین ابعادی میذهن شما را به روی امکان 11فصل 

عرفان یکی از  –شود دارند. در لحظات سکوت، اغلب ذهن من به سمت امور عرفانی متمایل می

هایی که آنقدر صادق هستم؛ تجربههای متعالی ی من است. عاشق این تجربهموضوعات مورد عالقه

دانم. طی این توانم مانند سابق ادامه دهم، چون دیگر خیلی میها نمیاند که بعد از آنو واقعی

شود که وقتی به شخصیت خود بر رویدادهای درونی، سطح هشیاری و انرژی آنقدر عمیق می

این است که  اینمنظورم از  ام.همیدهمن این را کامالً اشتباه فکنم گردم، اغلب با خود فکر میمی

 بینم. واقعیت واقعاً چگونه است، نه اینکه من بخاطر شرطی شدن آن را چگونه می

که در آن مکان ابدی –زمان -برم که از این قلمروی مکاندر این فصل من شما را به سفری می

-و به قلمروی زمان شودشروع می –کنیم است و ما زمان را در حین حرکت در مکان تجربه می

ها و ابعاد مختلف( را در حین که در آن زمان ابدی است و ما مکان )یا مکان –شود مکان ختم می

کنیم. این سفر درک شما از ماهیت واقعیت را به چالش خواهد کشید. حرکت در زمان تجربه می

درک کامل الزم باشد  توانم بگویم اگر شکیبا باشید به آن خواهید رسید. ممکن است برایفقط می

شود کنید، تأمل شما باعث میخوانید و در آن تأمل میچند بار آن را بخوانید، اما وقتی مطالب را می

 مغز جهت آماده شدن برای تجربه، مدارهایی در خود ایجاد کند. 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

میدانی مملو از  –وقتی از پیوندتان با این دنیای مادی گذر کردید و وارد میدان یکپارچه شدید 

های زیستی وجود دارد که این انرژی را که فراتر از ارتعاش ماده است، سیستم–های الیتناهی امکان

شود آل وارد عمل میی پینهکند. در اینجاست که غدهگرفته و به تصاویری در درون مغز تبدیل می

ی مرکزی خلف در ناحیه ی کوچکیکه غده–آل خود را ی پینهاست. غده 12و این موضوع فصل 

ها و اطالعات را انتقال داده و به تصاویر تواند فرکانسآنتنی در نظر بگیرید که می –مغز است 

ی کنید، بدون استفاده از حواس، تجربهآل خود را فعال میی پینهواضح تبدیل کند. وقتی شما غده

های تر از تمام تجربههن شما واقعیحسی کاملی را از سر خواهید گذراند. این رویداد درونی در ذ

ی درونی گذشته به نظر خواهد رسید. به عبارت دیگر برای اینکه خود را به طور کامل در تجربه

ی وقتی چنین شد، این غده شما در آن حاضر باشید.گم کنید، باید این تجربه آنقدر واقعی باشد که 

شوند شما چنین کند که باعث میی تبدیل میهای بسیار قدرتمندکوچک مالتونین را به متابولیت

کنیم و سپس یاد خواهید گرفت های این غده را بررسی میای داشته باشید. ابتدا ویژگیتجربه

 چطور آن را فعال کنید. 

ی انسجام. وقتی طی اندازه شوید: پروژههای ما آشنا میبا یکی از جدیدترین تالش 13در فصل 

بسیاری از شاگردان ما در یک زمان واحد، در یک روز یکسان و در یک ها متوجه شدیم که گیری

شوند، پی بردیم که آنان بصورت غیر موضعی )یعنی نه ی یکسان وارد انسجام قلب میمراقبه

ای که آنان بصورت گذارند. انرژیبصورت جسمی، بلکه بصورت انرژیایی( بر هم تأثیر می

کرد؛ نیت آنان این بود که شان را در خود حمل میند، نیتکرداحساسات متعالی از خود ساطع می
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

بیشترین خیر به تمام افراد موجود در اتاق برسد. جمع بزرگی از افراد را تصور کنید که همگی 

ها بهتر شوند، کنند که این انرژی باعث شود زندگیبرند و سپس نیت میانرژی خود را باال می

ی ما گها تحقق یابند و عرفان به بخش عادی زندپیدا کنند، آینده ها شفا یابند، رویاها حقیقتبدن

 تبدیل شود. 

ای توانند قلب دیگران را بگشایند، دانستیم که وقت آن است مراقبهوقتی دیدیم که شاگردان ما می

شفا  جهانی را آغاز کنیم تا دنیا را تغییر دهیم. هزاران هزاران نفر از سراسر دنیا در کار تغییر دنیا و

اند. باالخره مگر هدف از این کار این نیست که دنیا ی عزیزمان و ساکنانش سهیم شدهدادن سیاره

و منظوم واقعاً علم  –را جای بهتری کنیم؟ از نظر علمی تمام این قضیه را برایتان توضیح خواهم داد 

کرده است که های صلح طلبی انجام شده و ثابت های کافی راجع به قدرت پروژهاست. بررسی

کند؛ پس بجای اینکه فقط به خواندن تاریخ بسنده کنیم، چرا نیاییم و ها واقعا کار میاین پروژه

 سازی نکنیم؟تاریخ

های عرفانی افرادی را است که در آن چند مورد فوق العاده از تجربه 14فصل آخر کتاب فصل 

شوم که هدف من از به متذکر می اند. دوبارهام که در حین نگارش کتاب حاصل شدهذکر کرده

ترین ها این است که به شما نشان دهم اگر تمرین کنید، عرفانیاشتراک گذاشتن این تجربه

 است.  ها در انتظارتان نشستهتجربه

 اید تا ماوراء طبیعی شوید؟خب آیا آماده
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 گشودن درها به روی ماوراء الطبیعه: 1فصل 
 

ای عادی نمود؛ روزی که قرار بود برای آنا ویلمز یکشنبهاواخر بهار بود و تابستان تازه داشت رخ می

 باشد، هر چیزی شد جز یک روز عادی. 

های نازک سفید در نسیم معطری درهای فرانسوی از هال به سمت باغچه باز شده بودند؛ و پرده

گرفته بود. پرتوهای درخشان نور خورشید خود  وزید، رقصیدنکه از سمت باغچه به داخل خانه می

آواز به راه افتاده بود و کردند. در بیرون خانه ارکستی از پرندگان خوشرا روی تن آنا پخش می

ی کودکان و صدای شلپ شلوپ استخر همسایه را بشنود. پسر ی دلنواز خندهتوانست نغمهآنا می

ی باال به ی آنا از طبقهساله 11خواند؛ صدای دختر می ی آنا روی مبل لم داده بود و کتابساله 12

 خواند. رسید که داشت برای خود آواز میگوش می

ی روان درمانی ی یک موسسهکرد، مدیر و عضو هیئت مدیرهی روان درمانی کار میآنا که در حوزه

ها را صرف ر هفتهمیلیون یورو درآمد داشت. او اغلب آخ 10در آمستردام بود که ساالنه بیش از 

کرد و امروز نیز در صندلی چرمی قرمز خود نشسته بود و اش میی متون مرتبط با حرفهمطالعه

دانست که قرار است طی چند دقیقه این دنیای رویایی به خواند. آنا اصالً نمیداشت مقاله می

 کابوسی وحشتناک تبدیل شود. 

ش متوجه مقاله نیست. کاغذها را روی زمین آنا حواسش جمع نبود؛ متوجه شد که تمام حواس

کرد که همسرش ممکن است کجا رفته باشد. او صبح زود وقتی گذاشت و ایستاد؛ به این فکر می
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رود، از گرفت، از خانه بیرون زده بود. بدون اینکه به کسی بگوید کجا دارد میآنا داشت دوش می

داحافظی کرده بود و قبل از خروج از خانه هر ها گفتند که پدرشان خخانه ناپدید شده بود. بچه

ها را بغل کرده بود. آنا چند بار به موبایل همسرش زنگ زده بود، اما او گوشی را بر دوی آن

 لنگید. جواب نداد. یک جای کار می –داشت. یک بار دیگر با او تماس گرفت نمی

را باز کرد و دید که دو افسر پلیس  بعد از ظهر بود که زنگ در به صدا درآمد؛ آنا در 3:30ساعت 

 اند. جلوی در ایستاده

ی تأیید سر تکان داد؛ افسرها اجازه آنا به نشانه«. شما خانم ویلمز هستید؟»یکی از افسرها پرسید 

ها خواستند که به داخل خانه بیایند و با او حرف بزنند. آنا کمی دل نگران و متحیر شده بود. آن

ها در مرکز شهر خود را د: صبح آن روز همسر آنا از یکی از بلندترین ساختمانخبر را به آنا دادن

 پایین انداخته بود و متاسفانه فوت کرده بود. آنا و دو فرزندش حیرت زده و مبهوت شده بودند. 

لرزید. زمان متوقف شده بود. فرزندانش از زد؛ بی اختیار میآنا نفسش بند آمده بود؛ نفس نفس می

ها درد و استرس خود را پنهان کند. ناگهان درد کرد بخاطر آنلج شده بودند؛ آنا تالش میتعجب ف

شدیدی در سرش پیچید و همزمان درد عمیقی در ناحیه شکمش نیز ایجاد شد. وقتی مغزش داشت 

های هایش بالفاصله سفت شد. هورمونپرید، گردن و شانهدست و پا زنان از این فکر به آن فکر می

 رس بر او غلبه کرده بودند. حاال آنا در حالت بقا قرار گرفته بود. است

 گیرندهای استرس چگونه کنترل را در دست میهورمون
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شویم که از نقطه نظر علمی زیستن با استرس معادل زیستن در حالت بقاست. وقتی ما متوجه می

توانیم نتیجه را کنترل و یا پیش بینی کند )طوری که نمیزا به نوعی تهدیدمان میموقعیتی استرس

ی شود و بدن حجم باالیکنیم(، سیستم عصبی ابتدایی تحت عنوان سیستم عصبی سمپاتیک فعال می

کند. از نظر فیزیولوژیکی، بدن بصورت خودکار زا آزاد میاز انرژی را در واکنش به عامل استرس

 کند تا با خطر کنونی مواجه شود. از منابع استفاده می

رود تا بتوانیم بدویم، شوند تا بهتر ببینیم؛ ضربان قلب و نرخ تنفس باال میها گشاد میمردمک

ها شود تا انرژی در دسترس سلوللوکز بیشتری وارد جریان خون میبجنگیم و یا مخفی شویم؛ گ

شود های داخلی دور میهای حرکتی منتقل شده و از اندامقرار گیرد؛ و جریان خون ما به سمت اندام

تر حرکت کنیم. در اثر هجوم آدرنالین و کورتیزول به سمت عضالت، تا در صورت نیاز بتوانیم سریع

شود و به این ترتیب انرژی زیادی تر شده و سپس با افت فعالیت مواجه میا فعالسیستم ایمنی ابتد

زا از خود دفاع کند. گردش خون شود تا فرد بتواند فرار کرده و یا در مقابل عامل استرسفراهم می

شود تا بتوانیم ظرفیت از سمت قسمت پیشانی و منطقی مغز دور شده و به سمت عقب مغز منتقل می

 را به تفکر خالقانه اختصاص داده و بیشتر به غریزه و واکنش سریع متکی باشیم.  کمتری

ها زای خودکشی همسر آنا، بدن و مغز وی را وارد حالت بقا کرد. تمام ارگانیسماخبار استرس

های توانند در کوتاه مدت شرایط نامطلوب را تحمل کنند. تمام ما این توانایی را داریم که با دورهمی

شود، بدن معموالً طی چند ساعت به حالت تعادل وتاه استرس مقابله کنیم. وقتی رویدادی تمام میک

کند. اما وقتی استرس اش را بازیابی میگردد، سطح انرژی خود را افزایش داده و منابع حیاتیباز می
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گانیسمی در یابد. در حقیقت، هیچ ارطی چند ساعت تمام نشود، بدن هرگز تعادل خود را باز نمی

 دوام بیاورد.  و استرس تواند مدتی طوالنی را در حالت اورژانسیطبیعت نمی

توانیم راجع به مشکالت فکر کنیم، رویدادهای ها به لطف مغزهای بزرگی که داریم میما انسان

 ها را برای رویدادهای آینده پیش بینی کرده و ازگذشته را مجدداً زندگی کنیم و یا بدترین حالت

زا را در بدن خود ایجاد کنیم. کافی این طریق فقط با فکر کردن آبشاری از مواد شیمیایی استرس

ی غیر قابل پیش بینی را است به یک رویداد آشنای گذشته زیاد فکر کنیم و یا تالش کنیم آینده

 شود. کنترل کنیم؛ آنگاه است که بدن و ذهنمان از حالت فیزیولوژیک عادی خود خارج می

دانست که بدنش تفاوت بین کرد. آنا نمیآنا هر روز و هر روز این رویداد را در ذهن خود مرور می

کند داند و این خاطره نیز همان احساساتی را ایجاد میی این رویداد را نمیرویداد اصلی و خاطره

کرد، خود تولید میکه رویداد اصلی ایجاد کرده بود. آنا داشت مواد شیمیایی ثابتی را در مغز و بدن 

داد. در نتیجه مغزش داشت پیوسته این رویداد را گویی که رویداد داشت دوباره و دوباره رخ می

کرد و بدنش داشت از نظر احساسی مواد شیمیایی مرتبط با آن رویداد ذخیره می در بانک حافظه

اخواسته مغز و بدن خود را کرد. او با فراخوانی مکرر تجربه داشت نرا صدها بار در روز تجربه می

 انداخت. در گذشته به دام می

احساسات پیامد )یا بازخورد( شیمیایی تجربیات گذشته هستند. وقتی حواس ما اطالعات ورودی 

ها به صورت الگو آیند. وقتی آنها به صورت شبکه در میهایی از نورونکند، دستهمحیط را ثبت می

ی شیمیایی شود. این مادهکند که در تمام بدن پخش میایجاد می ای شیمیاییدر آمدند، مغز ماده
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شان را به یاد شوند که بتوانیم احساساحساس نام دارد. رویدادها وقتی بهتر به یاد آورده می

بیشتر باشد، تغییری که در وضعیت  –خوب یا بد  –ی احساسی رویدادی بیاوریم. هرچه بهره

د، بیشتر خواهد بود. وقتی ما در درون خود متوجه تغییر قابل توجهی کنشیمیایی درونی ما ایجاد می

و از این  –کند شویم، مغزمان به آن چیز یا کس بیرونی که سبب این تغییر شده است، توجه میمی

 گیرد. این تعریف خاطره است. ی بیرونی عکس میتجربه

زند و به این ترتیب این صحنه در ی یک رویداد ببنابراین ممکن است مغز مهر خود را بر خاطره

ی خاکستری مغز ما گیر بیفتد و زمان برای آن متوقف شود؛ این اتفاقی است که برای آنا افتاد. ماده

زا در معماری ی استرسترکیب افراد و اشیای مختلف در یک زمان و مکان در هنگام وقوع تجربه

شود. به این شیوه است که خاطرات بلند مدت ثبت می 13عصبی ما به مثابه تصویری هولوگرافیک

گردد شود و احساس در بدن ذخیره میشوند. لذا تجربه در مدار عصبی مغز حک میما ایجاد می

ضربه روحی شود. به بیان دیگر، وقتی ما و اینگونه است که گذشته به حالت زیستی ما بدل می –

اندیشیم و عصب شناختی در داخل مدارهای آن تجربه می کنیم، معموالً از نظررا تجربه می زیادی

کنیم؛ طوری که تمام ی احساسات آن رویداد احساس را تجربه میاز نظر شیمیایی در محدوده

 شود. ما از نظر بیولوژیکی در گذشته گرفتار می –طرز فکر و طرز احساس  –14حالت وجودی

                                                            
13 holographic 
14 State of being 
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ات منفی مواجه شده بود: اندوه شدید، درد، ی احساسکنید، آنا با هجمههمانطور که درک می

احساس قربانی شدن، سوگ، احساس گناه، شرمندگی، نومیدی، خشم، نفرت، ناراحتی، تنفر، شوک، 

باوری و خیانت. و هیچ ترس، دلهره، نگرانی، کم آوردن، دلتنگی، فالکت، ذاللت، انزوا، تنهایی، بی

رود. آنا زندگی خود را در چارچوب احساسات یها از بین نمیک از این احساسات به این زودی

تر از توانست بزرگشد. از آنجا که او نمیکرد و بیشتر و بیشتر دچار عذاب میگذشته تحلیل می

احساس مداوم خود فکر کند و از آنجا که احساسات بایگانی گذشته است، او داشت در گذشته 

درمانی بود، از نظر منطقی ه خود متخصص روانشد. او کو هر روز احساسش بدتر می –اندیشید می

ای از درد و رنج وی ها ذرهافتد؛ اما تمام این بینشدانست چه اتفاقی دارد برایش میو عقلی می

 کاست. نمی

کردند که همسرش فوت کرده است و این داشت به هویت اطرافیان با او همچون کسی برخورد می

داد. وقتی کسی اش ربط میو احساسات خود را به حالت کنونیشد. او خاطرات جدید او تبدیل می

و هر بار آن  –کرد پرسید چرا حالش اینقدر بد است، او داستان خودکشی را تعریف میاز او می

کرد. آنا در تمام این مدت مدارهای یکسانی را در مغز رنج، ناراحتی و اندوه را دوباره تجربه می

کرد؛ و لذا مغز و بدن خود را بیشتر نسبت به یکسانی را بازتولید می کرد و احساساتخود فعال می

کرد که گویی گذشته همچنان کرد. او هر روز طوری فکر، احساس و رفتار میگذشته شرطی می

زنده است. و از آنجا که طرز فکر، طرز عمل و طرز احساس ما شخصیت ماست، شخصیت آنا کاماًل 
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از منظر بیولوژیکی، آنا به این دلیل مدام داستان خودکشی  گرفت.اش شکل میتوسط گذشته

 توانست از آنچه رخ داده است، فراتر برود. کرد که نمیهمسرش را تعریف می

 سراشیبی زندگی

توانست سر کار برود و مجبور شد مرخصی بگیرد. آنگاه بود که متوجه شد همسرش آنا دیگر نمی

رفت، وضعیت مالی نابسامانی برایشان به وجود آورده بود. او با اینکه یک وکیل موفق به شمار می

کرد، که پیش از آن حتی از وجودشان خبر هم نداشت های قبل توجهی را پرداخت میباید بدهی

ها را بپردازد. جای تعجب ندارد که استرس احساسی، روانی و ذهنی و پولی نداشت که این بدهی –

 شد.  بیشتری به استرس قبلی آنا اضافه

ها را بدهم؟ چطور خرج بچههای بی انتها گیر افتاده بود و پر بود از این سواالت: ذهن آنا در دایره

برخورد کنیم و این واقعه چه تأثیری بر زندگی ما دارد؟  ضربه روحیدر آینده باید چطور با این 

چرا همسرم بدون خداحافظی من را تنها گذاشت؟ چطور من نفهمیده بودم که همسرم انقدر غمگین 

ام؟ چطور توانسته بود من را با دو بچه تنها است؟ آیا من در انجام وظایف همسری ناموفق بوده

 ا بزرگ کنم؟ ها ربگذارد؟ و چطور باید این بچه

کرد و من را با او نباید خودکشی میکردند: ها راه خود را به درون افکار آنا پیدا میسپس قضاوت

ها را یتیم کند! گذاشت! چه انسان بزدلی! چطور توانست این بچهاین وضعیت مالی افتضاح تنها می

ادداشتی هم نگذاشته بود. آید چون حتی یها ننوشت. از او بدم میحتی پیامی هم برای من و بچه
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ها را تنها گذاشت. آیا اصال به این فکر کرده بود که چه بر چه انسان نامردی بود که من و این بچه

کردند و لذا اثر مخرب بیشتری بر تمام این افکار بار عاطفی زیادی با خود حمل میآید؟ سر ما می

 گذاشتند. بدن می

ا وقتی بیدار شد، از کمر به پایین فلج شده بود. چند ساعت آن 2008مارس  21نه ماه بعد در روز 

بعد او در بیمارستان بستری شده بود و ویلچری کنار تختش قرار داشت؛ معلوم شد به بیماری 

مبتال شده است. بعد از چند آزمایش پزشکان نتوانستند علت  – التهاب سیستم عصبی - 15نوریتیس

نا گفتند که البد بیماری خود ایمنی دارد. سیستم ایمنی آنا این مشکل را تشخیص دهند و لذا به آ

منجر به  ،های پوشاننده و محافظ اعصابی الیهی پایینی نخاع حمله کرده بود و با تجزیهبه ناحیه

فلج هر دو پای او شده بود. او کنترل ادرار خود را از دست داده بود، در کنترل مدفوع خود مشکل 

 رکتی در ناحیه ران و پا نداشت. داشت و هیچ احساس و ح

ماند، بدن از شود و روشن میبخاطر استرس مزمن روشن می «ستیز و گریز» عصبیِ وقتی سیستمِ

تمام ذخایر انرژی خود برای پرداختن به تهدید مداومی که به نظرش در محیط بیرون قرار دارد، 

ژی کافی برای رشد و ترمیم ندارد و کند. بنابراین بدن دیگر در محیط درونی خود انراستفاده می

افتد. لذا بخاطر تعارض درونی مداوم آنا، سیستم ایمنی وی به بدنش لذا سیستم ایمنی به خطر می

کرد، بصورت فیزیکی در حمله کرده بود. در نهایت او درد و رنجی را که در ذهن خود تجربه می

                                                            
15 neuritis 
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اش بدنش را حرکت دهد، چون در زندگیتوانست بدن خود ظاهر کرده بود. خالصه اینکه آنا نمی

 او در گذشته گیر افتاده بود.  –حرکت رو به جلو نداشت 

-پزشکان آنا به مدت شش هفته دوزهای باالیی از داروی دگزامتازون وریدی و یا سایر کورتیکو

کردند تا التهاب بدنش کاهش یابد. بخاطر استرس بیشتر و نوع استروئیدها را به او تزریق می

آنا به نوعی عفونت  –تر کنند توانند سیستم ایمنی را ضعیفکه می –کرد اروهایی که مصرف مید

باکتریایی خطرناک مبتال شد که برای درمان آن دوزهای سنگینی از آنتی بیوتیک برایش تجویز 

 رفت. هنوز هم در پای چپکردند. بعد از دو ماه آنا از بیمارستان مرخص شد؛ او با عصا راه می

توانست درست راه برود. کنترل مدفوعش خود فاقد احساس بود و در ایستادن مشکل داشت. او نمی

توانید تصور کنید، این کمی بهتر شده بود، اما همچنان کنترلی بر دفع ادرار نداشت. همانطور که می

وضعیت جدید سبب افزایش استرس آنا شده بود. او همسرش را بخاطر خودکشی از دست داده 

هایش را بدهد، دچار بحران جدی مالی شده بود و توانست کار کند و خرج خود و بچهبود، نمی

بخاطر فلج شدن پاهایش بیش از دو ماه در بیمارستان بستری شده بود. مادرش مجبور شده بود 

 ی آنا بیاید. برای کمک به خانه

بهترین بیمارستان، بهترین پزشکان  آنا از نظر احساسی، ذهنی و جسمی نابود شده بود و با اینکه در

یعنی دو سال بعد از  2009شد. در سال و بهترین داروها را در اختیار داشت، اما حالش بهتر نمی

لذا مجبور شد داروهای دیگری را نیز  –مرگ همسرش، معلوم شد او دچار افسردگی شده است 

از خشم به اندوه، از رنج به نومیدی  به داروهای مصرفی خود اضافه کند. در نتیجه حال و هوای آنا
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گذاشت، کرد. چون این احساسات بر اعمال او تاثیر میو از ناراحتی به ترس و نفرت تغییر می

کرد. هایش با تمام اطرافیانش دعوا میرفتارش تا حدودی غیرمنطقی شده بود. در ابتدا او بجز بچه

 سپس کم کم با دختر کوچکش نیز وارد درگیری شد. 

 ب تاریک روحش

در عین حال مشکالت جسمی دیگری نیز برای آنا به وجود آمد و مسیر زندگی از آنچه بود برایش 

فرساینده در غشای  16تر شد. در اثر بیماری خود ایمنی دیگری تحت عنوان لیکن پالندردناک

اش گسترش پیدا کرد. برای هایی ایجاد شد که تا ابتدای قسمت فوقانی مریمخاطی دهانش زخم

استروئید مصرف کند. داروی جدید -ها و  پمادهای دهانی کورتیکودرمان آن مجبور بود قرص

این کم اشتها توانست غذاهای سفت بخورد و بنابر باعث توقف ترشح بزاق در دهان آنا شد. او نمی

 جسمی، شیمیایی و احساسی.  –کرد شد. آنا داشت همزمان سه نوع استرس را تجربه می

ای ناموفق با مردی شد که با بدزبانی، قلدری و تهدید مداوم، خود و آنا وارد رابطه 2010در سال 

اش را قتی خانهداد. او تمام پول، شغل و احساس امنیت خود را از دست داد. وهایش را آزار میبچه

ی آن فرد بدزبان زندگی کند. سطح استرس او مدام داشت باالتر از دست داد، مجبور شد در خانه

اش بطور کامل فرو هایش به غشاهای مخاطی دیگر بدنش سرایت کرد. سیستم ایمنیرفت. زخممی

کرد. جربه میهای غذایی و مشکالت وزنی را تپاشیده بود و داشت مشکالت پوستی متعدد، آلرژی

                                                            
16  Lichen planus 
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اش سوزش پیدا کرد؛ و برای این مشکالت جدید نیز سپس در بلع غذا دچار مشکل شد و معده

 داروهای جدیدی برایش تجویز کردند. 

توانست سه روز در هفته، دو جلسه آنا در ماه اکتبر در خانه شروع به روان درمانی کرد. او تنها می

فرستاد. بعد از ظهرها هایش را به مدرسه میز آنکه بچهدر روز مشتریانش را ببیند و آن هم پس ا

کرد کشید. سعی میها از مدرسه دراز میشد که تا زمان بازگشت بچهآنقدر  خسته و بدحال می

ماند و حالش بدتر از آن بود که از تواند در اختیار فرزندانش باشد، اما رمقی برایش باقی نمیتا می

 آمد کسی را ببیند. او فاقد زندگی اجتماعی بود. پیش میخانه بیرون برود. به ندرت 

آورد. او بصورت خودکار به هر تمام شرایط بدن و زندگی او پیوسته وخامت اوضاع را به یاد او می

توانست تمرکز کند. او داد. تفکر او دچار آشوب شده بود و نمیکس و هر چیزی واکنش نشان می

آورد، ندگی کردن نداشت. گاهی وقتی کمی به خود فشار میدیگر قدرت و انرژی کافی برای ز

زد و مدام رسید. همیشه خیس عرق بود و نفس نفس میضربه در دقیقه می 200ضربان قلبش به 

 کرد. ی خود درد شدیدی حس میی سینهدر قفسه

دگی کرد. ناگهان متوجه شد که چرا همسرش به زنترین شب روح خود را طی میآنا داشت تاریک

از توانست ادامه دهد و به فکر خودکشی بود. با خود گفت خود پایان بخشیده است. او دیگر نمی

 شود...این که بدتر نمی
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

اش تیم پزشکی آنا توموری را در نزدیک ورودی معده 2011ی البته اوضاع بدتر شد. در ماه ژانویه

است. البته این اخبار استرس آنا را پیدا کرده و تشخیص دادند که آنا به سرطان مری مبتال شده 

از قبل هم بیشتر کرد. پزشکان توصیه کردند آنا بصورت منظم جلسات شیمی درمانی را انجام دهد. 

ها تنها آن؛ هیچ کس از او راجع به استرس احساسی و ذهنی سوالی نکرد

شد آن ود و نمیکردند. اما واکنش استرس آنا کامالً روشن شده بدرمان میهای جسمی را عالمت

 را خاموش کرد. 

در زندگی  افتد. افراد بخاطر شوک یا ضربه روحیدی میعجیب است که این اتفاق برای افراد زیا

رود. اگر شان از بین میتوانند از احساسات مربوطه گذر کنند و زندگی و سالمتیخود هرگز نمی

توان گفت که آنگاه میتوانید جلوش را بگیرید، کنید نمیاعتیاد چیزی باشد که فکر می

شود، معتاد شان میافرادی مانند آنا به احساس استرسی که سبب بیماری

های استرس سبب تحریک مغز آدرنالین و سایر هورمون هجوم. گردندمی

ها به کند. به مرور زمان آنشود و انبوهی از انرژی را فراهم میو بدن می

و سپس از افراد و شرایط زندگی خود  –شوند این مواد شیمیایی معتاد می
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کنند تا بتوانند آن حالت برای تسکین اعتیاد به این احساس استفاده می

 باال را دوباره تجربه کنند. احساسی

کرد تا این هجوم انرژی را از نو ایجاد کند و لذا زای زندگی خود استفاده میآنا از شرایط استرس 

گوید ای که از آن متنفر بود، اعتیاد پیدا کرده بود. علم به ما میبدون اینکه خود بداند به زندگی

های ژنتیکی بیماری را فشار دهد. لذا اگر کمهتواند دکه چنین استرس مزمن و طوالنی مدتی می

کرد، ی خود داشت واکنش استرس را فعال میبتوان گفت که آنا با فکر کردن به مشکالت و گذشته

های استرس خیلی قدرتمند بودند. و چون هورمون اش شدهتوان گفت که افکارش سبب بیماریمی

 دند( معتاد شده بود. کرهستند، او به افکار خود )که حالش را بد می

آنا موافقت کرد که شیمی درمانی را شروع کند، اما بعد از تنها یک جلسه، دچار فروپاشی احساسی 

هایش به مدرسه رفتند؛ آنا هق هق زنان روی زمین افتاد. به و ذهنی شد. یک روز بعد از ظهر بچه

اد زنده نخواهد ماند پیدا کند، زیآخر خط رسیده بود. به نظرش رسید که اگر اوضاع اینطور ادامه 

 فرزندانش را از وجود مادر محروم خواهد کرد.  و با فوتش

دانست که چیزی باید تغییر کند. او با نهایت صداقت و سرسپردگی دست به دعا شد. در دل خود می

رفت از مشکالت را خواست؛ و قول داد که اگر دعایش از خداوند راهنمایی، حمایت و راه برون

اجابت شود، در تمام روزهای  مابقی عمر خود شکرگزاری خواهد کرد و به دیگران هم کمک 

 خواهد کرد که همین کار را بکنند. 
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 ی تحول آنانقطه

تغییر تبدیل شد به هدف آنا. او ابتدا تصمیم گرفت که تمام مراحل درمانی را متوقف کند و از 

های ویز شده بودند، دست بکشد؛ البته قرصمصرف تمام داروهایی که بخاطر مشکالت جسمی تج

کرد. او به پزشکان و پرستاران نگفته بود که دیگر قصد ندارد د افسردگی را همچنان مصرف میض

برای درمان به بیمارستان برود. اما دیگر به بیمارستان نرفت. کسی هم با او تماس نگرفت که علت 

 با او تماس گرفت و ابراز نگرانی کرد.  اشاین کارش را جویا شود. تنها پزشک خانواده

که آنا روی زمین افتاده بود و داشت گریه  2011ی سال در آن روز سرد زمستانی در ماه فوریه

اش را تغییر دهد و قدرت این تصمیم کرد، با خود تصمیم محکمی گرفت که خود و زندگیمی

اصله به ذهنش پاسخ دهد. همین آنقدر انرژی با خود به همراه داشت که باعث شد بدنش بالف

ی ای برای خود و فرزندانش اجاره کند و از رابطهتصمیم تغییر بود که به او قدرت داد تا خانه

دانست که ای که گرفتارش شده بود، خارج شود. گویی این لحظه او را از نو تعریف کرد. میمنفی

 باید از نو شروع کند. 

اولین بار آنا را دیدم. یکی از چند دوست معدودی که دور و بر یک ماه بعد از این قضیه من برای 

آنا باقی مانده بود، برایش در سخنرانی جمعه شب من صندلی رزرو کرده بود. دوست آنا به وی 

ی آخر هفته شرکت آمد، باید در کارگاه  دو روزهپیشنهادی داد: اگر از آن سخنرانی خوشش می

ی که او را دیدم در سالن کنفرانس در سمت چپ راهرو نشسته بود و کرد. آنا قبول کرد. بار اولمی

 عصاهایش را به دیوار کنارش تکیه داده بود. 
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گفتم. در این مطابق معمول آن شب در مورد تأثیر افکار و احساسات بر بدن و زندگی سخن می

شوند. راجع به  توانند منجر به بیماریزدم که مواد شیمیایی مرتبط با استرس میمورد حرف می

ژنتیک، نورواندوکرینولوژی و فیزیک کوانتومی  ، اپی18شناسیایمنی-عصب-، روان17نوروپالستی

. آن شب آنا که بسیار ترغیب ها را توضیح خواهم دادتمام این ی کتاب جزئیاتحرف زدم. در ادامه

ام )از جمله فلج شدن، افسردگی، اگر من زندگی اکنونم را ایجاد کردهشده بود با خود فکر کرد 

ام، ها و حتی سرطان(، شاید بتوانیم با همان رغبتی که آن را ایجاد کردهضعف سیستم ایمنی، زخم

 و با این درک قوی، آنا تصمیم گرفت خود را شفا دهد. آن را از بین ببرم. 

اش او تصمیم گرفت دو بار در روز مراقبه کند. البته نشستن فتهبالفاصله بعد از اولین کارگاه آخر ه

شد و بعضی روزها های زیادی داشت که باید رفع میو انجام مراقبه در ابتدا دشوار بود. او تردید

داد. او بسیار ها را انجام میولی به هر تقدیر مراقبه –از نظر ذهنی و جسمی احساس خوبی نداشت 

اش زنگ زد تا او را چک کند )چون آنا روند درمان و دارو را شک خانوادهترسید. وقتی پزمی

ای گرفته است و به زودی حالش وخیم متوقف کرده بود(، به آنا گفت که تصمیم خام و احمقانه

شده و خواهد مرد. تصور کنید پزشک با آن همه ابهت چنین حرفی به شما بزند! با این وجود آنا 

هایش عبور کرد. او اغلب زیر فشار مالی قرار داشت ود را انجام داد و از ترسهای خهر روز مراقبه

داد؛ اما هرگز اجازه نداد این های فیزیکی خودش آزارش میو نیازهای فرزندانش و محدودیت

                                                            
17 neuroplasticity 
18 psychoneuroimunology 
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اش. او آن سال در چهار کارگاه دیگر هم شرکت ای شود برای توقف کارهای درونیشرایط بهانه

 کرد. 

که در مغز آنا  –های عاطفی انعکاسی های خودکار و حالتر افکار ناخودآگاه، عادتآنا با تغیی

ای جدید سر حاال بیشتر به آینده –رسوب کرده بود و بدنش را از نظر عاطفی شرطی کرده بود 

ی آشنای خودش. او از مراقبه در کنار عزم راسخ و احساس متعالی استفاده سپرده بود تا به گذشته

ی سابق به زندگی در تا حالت وجودی خود را تغییر دهد و از زندگی بیولوژیکی در گذشتهکرد می

 ی جدید برسد. آینده

شود، همان کسی نباشد که به پای خواست که وقتی از مراقبه بلند میآنا هر روز بیشتر دلش می

اش به لت وجودیمراقبه نشسته بود؛ او تصمیم گرفت که دست از کار نکشد تا زمانی که تمام حا

کند، آنا دلیل گرا که واقعیت را با حواس خود تعریف مییعشق زندگی تبدیل شود. از نظر یک ماد

ای که زیر بار قرض و قوله له شده بود و معقولی ندارد که عاشق زندگی باشد؛ او افسرده بود؛ بیوه

برد؛ غشای مخاطی رنج می هایشغلی هم نداشت؛ سرطان گرفته بود و از فلج اندام تحتانی و زخم

اش داشت؛ دیگر رمقی زندگی سختی داشت؛ نه شریکی در کنارش بود و نه فرد مهمی در زندگی

تواند اما آنا طی مراقبه یاد گرفت که میهایش هم برسد. برایش نمانده بود که به بچه

پیش از تحقق یافتن آینده، از نظر عاطفی به بدن خود بیاموزد که آینده 

  ی دارد.چه حس
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داند. او بدن او در مقام ذهن ناخودآگاه تفاوت بین رویداد واقعی و رویداد تخیلی و عاطفی را نمی

دانست که احساسات متعالی مانند عشق، همچنین بر اساس درکی که از اپی ژنتیک داشت می

های پروتئین های جددی پیام بدهند کهتوانند به ژنانی و آزادی میبشادی، شکرگزاری، الهام، مهر

سالمی بسازند و بر ساختار و عملکرد بدنش تأثیر بگذارند. او بطور کامل درک کرده بود که اگر 

های ناسالم را فعال کرده بودند، آنگاه دادند، ژنزایی که در بدنش جوالن میمواد شیمیایی استرس

تواند خود ایجاد کند، میزا در اگر احساسات متعالی را با رغبت بیشتری نسبت به احساسات استرس

 و سالمتی خود را بهبود بخشد.  –های جدیدی را فعال کند ژن

هایی که یک سال گذشت و سالمتی او تغییر چندانی نکرد. البته به مراقبه ادامه داد. او تمام مراقبه

تا دانست که چندین سال طول کشیده است برای شاگردانم طراحی کرده بودم را انجام داد. او می

اش به این روز بیفتد؛ و لذا برای ایجاد وضعیت جدید نیز کمی زمان الزم است.  لذا کارش سالمتی

کرد آنقدر از افکار، رفتارها و احساسات ناخودآگاهش آگاه شود که داد و تالش میرا ادامه می

کم کم  اش پنهان بماند. پس از یک سال آنا متوجه شد کهای از آگاهیاجازه ندهد هیچ تجربه

کرد بودن را ترک می قدیمی خود شود. آنا داشت عادتِاش دارد بهتر میوضعیت ذهنی و عاطفی

 آفرید. و خود جدیدی می

دانست که باید سیستم عصبی خودمختار خود را دوباره به های من میآنا پس از شرکت در کارگاه

کند خودکاری را کنترل می حالت تعادل درآورد چون سیستم عصبی خودمختار تمام عملکردهای

هضم و جذب غذا، میزان قند خون، دمای بدن، ترشحات  –دهند که به دور از آگاهی مغز رخ می
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توانست وارد سیستم عامل شده و بر سیستم عصبی هورمونی، ضربان قلب و غیره. تنها راهی که او می

 را تغییر دهد. خودمختار تأثیر بگذارد این بود که بصورت منظم حالت درونی خود 

داد. این نواحی خاص به همین دلیل آنا ابتدای هر مراقبه را به تبرک مراکز انرژی اختصاص می

بدن تحت کنترل سیستم اعصاب خودمختار قرار دارد. همانطور که در مقدمه اشاره کردم، هر 

یا آگاهی کند و انرژی یا فرکانس مخصوص خود را دارد )که اطالعات خاصی را ساطع می ،مرکز

های به خصوصی دارد، وضعیت شیمیایی منحصر ها و هورمونمخصوص خودش را داراست(، غده

 از مغزِ  ،ای دارد و لذا برای خودش ذهنی دارد. این مراکزبفرد خود را داراست، برای خود مغزچه

 پذیرند که در پس تفکر خودآگاه ما نهفته است. ناخودآگاهی اثر می

چگونه باید امواج مغزی خود را تغییر دهد تا بتواند وارد سیستم عامل سیستم  آنا آموخته بود که

ی مراکز عصبی خودمختار )در مغز میانی( شود و هر مرکز را طوری تنظیم کند که هماهنگ با بقیه

ی خاصی از بدن و نیز فضای اطراف عمل کند. او هر روز با تمرکز و رغبت، تمرکز خود را به حوزه

کرد. تر تبرک میکرد و آن را به منظور دستیابی به سالمتی بیشتر و خیر بزرگعطوف میهر مرکز م

ریزی سیستم عصبی خودمختار و بازگرداندن تعادل به او به آرامی اما با اطمینان از طریق برنامه

 آن، توانست سالمتی خود را بهبود بخشد. 

دهم؛ این هایم آموزش مین در کارگاهاو همچنین تکنیک تنفس مخصوصی را یاد گرفته بود که م

شود، آزاد را که در اثر فکر و احساس یکنواخت در بدن ذخیره می تکنیک تمام انرژی عاطفی

کند. آنا پیوسته به افکار یکسانی اندیشیده بود و به همین دلیل احساسات یکسانی را ایجاد کرده می
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ر سابق اندیشیده بود. او یاد گرفت که بود و سپس بخاطر همین احساس دوباره به همان افکا

توان با استفاده از این تکنیک تنفس انرژی ذخیره شوند، اما میاحساسات گذشته در بدن ذخیره می

شده در بدن را آزاد کرد و خود را از بند گذشته رها ساخت. به همین دلیل هر روز با رغبت و 

کرد و به مرور در نوع تنفس را تمرین می تر از اعتیادش به احساسات گذشته، اینجدیتی بزرگ

آن ماهر شد. وقتی او یاد گرفت که چطور باید این انرژی ذخیره شده در بدنش را به حرکت در 

آورد، آموخت که چگونه باید بدنش را نسبت به ذهنیت جدید شرطی کند و پیش از تحقق آینده، 

 احساسات قلبی مرتبط با آن را در خود ایجاد کند. 

دانست های من را نیز مطالعه کرده بود، میها و سخنرانیآنجا که آنا الگوی اپی ژنتیک کارگاهاز 

دهد که بیماری ایجاد کنند. آنا ها عالمت میکنند؛ بلکه محیط به ژنزایی نمیها فقط بیماریکه ژن

وز را با هایش در محیط باشند و اگر هر رپی برد که اگر احساساتش پیامدهای شیمیایی تجربه

هایی همان احساسات باقیمانده از گذشته سر کند، خودش انتخاب کرده است که به همان ژن

توانست احساسات زندگی اش هستند. اگر به جای این کار میدستور فعالیت بدهد که عامل بیماری

داد تغییر می ی رویدادهای آینده در خود ایجاد کند، آنگاه بیان ژن خود رااش را قبل از تجربهآینده

 ی جدیدش همسو شود. کرد تا از نظر بیولوژیکی با آیندهو بدنش نیز تغییر می

اش توجه کرده و با احساسات داد که در آن باید به مرکز سینهی دیگری را نیز انجام میآنا مراقبه

ی از ضربان کرد تا بتواند پیوسته نوع بسیار کارآمداش سیستم عصبی خودمختار را فعال میمتعالی

اً جزئیات آن را ایم )و بعدقلب را در خود ایجاد کند که ما نام ضربان قلب منسجم را بر آن نهاده
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قراری، ناراحتی، خشم و تنفر برایتان توضیح خواهم داد.( او متوجه شد که وقتی احساس نفرت، بی

کنند. آنا در می ها سبب بروز واکنس استرس شده و ضربان قلب را نامنظمکند، این حالتمی

های من یاد گرفت که اگر درست همانطور که عادت کرده بود بصورت منظم احساسات کارگاه

محور جدید را در خود حفظ کند، آنگاه به مرور زمان -منفی را تجربه کند، بتواند این حالت قلب

م، ترس، تر حس کند. البته تعویض خشتر و عمیقخواهد توانست این احساسات جدید را کامل

اما آنا در این  –افسردگی و نفرت با شادی، عشق، شکرگزاری و آزادی مستلزم تالش زیادی است 

ی شیمیایی مختلف را دانست که این احساسات متعالی بیش از هزار مادهمسیر تسلیم نشد. او می

در این مسیر  آزاد خواهد کرد و این موارد شیمیایی بدن را ترمیم و بازیابی خواهند کرد... و لذا

 کرد. حرکت می

زنان را تمرین کرد؛ در این نوع مراقبه او هر روز باید با خود جدیدش ی قدمبعد از آن، آنا مراقبه

ی جدید زد. او بجای اینکه بنشیند و با چشمان بسته مراقبه کند، در ابتدای این مراقبهقدم می

دانست این کار شد و میوارد حالت مراقبه میبست. در حالت ایستاده ایستاد و چشمانش را میمی

کرد و در حالت مراقبه دهد؛ سپس در همان حالت چشمانش را باز میاش را تغییر میحالت وجودی

کرد. او با این کار عادت جدیدی از تفکر، ماند و به عنوان خودِ جدیدش شروع به قدم زدن میمی

آفرید، به زودی به بخشید. آنچه او داشت میعمل و احساس را بصورت منظم در خود تجلی می
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شود و به خود قدیمش باز  19خواست مدهوششد. او دیگر دلش نمیشخصیت جدیدش تبدیل می

 گردد. 

اند. او دیگر آن مدارهای سابق را اش تغییر کردهدید که الگوهای فکریآنا به لطف این کارها می

دارهای قدیم با هم قطع شده بود و داشتند از هم باز کرد؛ لذا ارتباط آن مدر مغز خود روشن نمی

کرد. آنا از نظر احساسی برای اولین بار در چند سال شدند. در نتیجه دیگر مانند سابق فکر نمیمی

هایش هر روز داشت کرد. او در مراقبههایی از شکرگزاری و لذت را تجربه میگذشته رگه

کرد. آنا آرام شده بود و دیگر اعتیاد چندانی به می های جدیدی از بدن و ذهنش را تسخیربخش

کرد. او همینطور های استرس نداشت. دوباره عشق را احساس میاحساسات مشتق شده از هورمون

 خواست باشد. ی هر روزه برای تبدیل شدن به کس دیگری که میغلبه، غلبه و غلبه –ادامه داد 

 

 آوردرا فراچنگ می آنا امکان

ی من در شهر نیویورک شرکت کرد. های چهارروزه، آنا در یکی از کارگاه2012مه سال در ماه 

ی آخر آنا کامالً خود را تسلیم کرد. او برای بار اول از زمان در روز سوم و در طی چهار مراقبه

ها، خود را در فضای نامتاهی سیاهی شناور یافت و آگاه بود که از خودش آگاه است. شروع مراقبه

ی کیستی خود فراتر رفته بود و به آگاهی محض تبدیل شده بود و تمامًا از قید تن، و از خاطرها

                                                            
 های بدن و دادن اختیار خود به دست ذهن ناخودآگاه. )م(مدهوش شدن به معنای ورود به حالت ناخودآگاه و تسلیم شدن در برابر خواسته  19
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کرد که دیگر به ارتباط با دنیای مادی و زمان خطی رها شده بود. او آنقدر احساس آزادی می

توانست با هویت کرد که نمیداد. آنقدر احساس نامحدود بودن میشرایط جسمی خود اهمیتی نمی

اش ارتباطی ای داشت که دیگر با گذشتهکنونی خود همذات پنداری کند. آنقدر احساس متعالی

 نداشت. 

اش را پشت سر نهاده بود و برای بار اول تماماً آزاد شده آنا در این حالت مشکلی نداشت، گذشته

ی مکان و زمان او در ورا –ی سابق را نداشت بود. او دیگر آن نام، جنسیت، بیماری، فرهنگ و حرفه

او با میدانی از اطالعات وارد ارتباط شده بود که میدان کوانتومی نام بود. 

او ناگهان خود را  ها و احتماالت جدید وجود دارند.داشت و در آن تمام امکان

ای بزرگ ایستاده بود، میکروفونی در ای کامالً جدید پیدا کرد، در حالی که روی صحنهدر آینده

کرد. او این صحنه اش را برای جمعیت تعریف میود و داشت داستان بهبود سالمتیدست گرفته ب

در خود  از طریق میدان کوانتومی تصور نکرده و تصویرسازی نکرده بود. گویی اطالعاتی راقبالً را 

ای تصویری از یک زن کامالً متفاوت را در واقعیتی کامالً جدید دانلود کرده بود و برای لحظه

کرد و او داشت با تمام وجود و تر جلوه میکرده بود. دنیای درونی از دنیای بیرونی واقعی مشاهده

 کرد. بدون استفاده از حواس آن را تجربه می

ای از شادی و کرد، بارقهای که آنا داشت زندگی جدید خود را در مراقبه تجربه میدر آن لحظه

دانست که چیز یا کس د احساس راحتی کرد. او مینور به درون بدنش تابید و عمیقاً در درون خو
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تر از بدن فیزیکی خودش. در این حالت شادی وافر او آنقدر تری شده است، بسیار بزرگبزرگ

احساس شادی و شکرگزاری کرد که ناخواسته خنده بر لبانش جاری شد. و در آن لحظه آنا 

اعتماد، شادی، عشق و شکرگزاری دانست که قرار است حالش خوب شود. از آن به بعد او می

توانست از قبل هم تر شد، طوری که میها برایش آسانبیشتری در خود احساس کرد و مراقبه

 تر کار کند. عمیق

اش خارج شد، احساس کرد که این انرژی جدید قلبش را بیشتر و بیشتر باز وقتی آنا از گذشته

ها هر روز مجبور است انجامش دهد، او به مراقبهکند. بجای اینکه مراقبه را کاری بداند که می

به این کار عادت کرده بود. انرژی  –اش تبدیل شده بود ورزید. مراقبه به سبک زندگیرغبت می

اش کاماًل کرد. الگوهای فکریو شادابی او بازگشته بود. او دیگر داروهای ضد افسردگی مصرف نمی

کرد که وارد حالت وجودی جدیدی تغییر کرده بود و احساساتش متفاوت شده بود. احساس می

متی و زندگی آنا در همان سال شده است و به همین دلیل اعمالش به شدت دچار تغییر شد. سال

 بطور چشمگیری بهبود پیدا کرد. 

سال بعد او در چندین رویداد دیگر هم شرکت کرد. آنا با حفظ ارتباطش با کار ما، با افرادی در 

دریغی در مسیر سالمتی به او ارزانی داشتند. های بیگروه ما وارد ارتباط شد و این افراد حمایت

های قدیم و ردان ما گاهی برایش دشوار بود که چند قدم به سمت برنامهمانند بسیاری از شاگ

ها ترکشان کرده بود، برندارد. با این وجود الگوهای فکری، احساسی و رفتاری که پس از کارگاه

 داد. اش را ادامه میهر روز مراقبه
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پس از مرگ  های مختلفی از او گرفتند. شش سالپزشکان آنا آزمایش 2013در سپتامبر سال 

همسرش و یک سال و نه ماه پس از تشخیص سرطان، سرطان آنا بطور کامل درمان شده بود و 

ای از سرطان را نشان نداد. غشای اش ناپدید شده بود. آزمایش خون آنا هیچ نشانهتومور مری

ی مخاطی و مقعدش کامالً بهبود یافته بود. تنها چند مشکل جزئی باقی مانده بود: غشا  مخاطی مری

دهانش همچنان کمی قرمز بود، البته دیگر زخمی در آن ناحیه نداشت؛ و بخاطر داروهایی که برای 

 کرد. ها مصرف کرده بود، بزاق ترشح نمیبهبود زخم

شخص جدیدی که سالم بود. بیماری در شخصیت قدیمش وجود  –آنا شخص جدیدی شده بود 

خود جدیدی ساخته بود. به یک معنا، او در همین داشت. آنا با تفکر، عمل و احساس متفاوت، 

 زندگی دوباره زاده شده بود. 

، آنا همراه دوستی که او را با کارهای من آشنا کرده بود، در رویدادی در 2013در دسامبر سال 

مان را تعریف کردم، نکه من داستان بهبود یکی دیگر از اعضای گروهآبارسلونا شرکت کرد. پس از 

گرفت که وقت آن است داستانش را با بقیه در میان بگذارد. او داستانش را بطور کامل  آنا تصمیم

اش رسید، خط اول نامههایی که به دستم میام داد. مانند بسیاری از نامهنوشت و به دستیار شخصی

وی اش را خواندم، روز بعد از آنا خواستم که ربعد از آنکه نامه« شاید باورتان نشود.»این بود 

صحنه بیاید و داستانش را با مخاطبین در میان بگذارد. و او آنجا بود؛ یک سال و نیم بعد از آرمانی 

که در نیویورک برای خود ساخته بود )و من از آن خبر نداشتم(؛ روی صحنه ایستاده بود و داشت 

 کرد. داستان شفا یافتنش را برای مخاطبین تعریف می
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ده، خوشحال و باثبات است که ذهن تیز و روشنی دارد. او از نظر آنا امروز شخصی سالم، سرزن

و تجربیات عرفانی بسیاری  می شدهایش بسیار عمیق معنوی آنقدر رشد کرده است که در مراقبه

ای روانی موسسه 2016اش مملو از آفرینش، عشق و لذت است. او در سال داشته است. زندگی

مربی در آن شاغل هستند. او از نظر مالی به استقالل رسیده  تراپیست و 20تأسیس کرد که بیش از 

ای برای خود فراهم کند. او به سراسر دنیا سفر است و آنقدر درآمد دارد که زندگی ثروتمندانه

کند. او دوستان و روابط جدیدی بیند و با افراد بسیار موفقی مالقات میکند، جاهای دیدنی را میمی

اش با خودش و فرزندانش با احترام برخورد ست و شریک جدید زندگیبرای خود پیدا کرده ا

 کند. می

ها اش سوال کنید، به شما خواهد گفت که این چالشوقتی از آنا راجع به مشکالت جسمی گذشته

شود اگر بدترین اتفاقی که چه میاند. به این فکر کنید: اش بودهبهترین اتفاق زندگی

 تان تبدیل شود؟ست، به بهترین اتفاق زندگیتاکنون برایتان افتاده ا

البته که دوست »گویم اش را دوست دارد و من همیشه در جوابش میگوید که زندگی کنونیاو می 

ای. حاال داری؛ چون برای ساختن این زندگی، هیچ روزی بدون عشق به زندگی از مراقبه بر نخاسته

شده بود. او بر هویت خود غلبه  ماوراء طبیعیمراقبه آنا از طریق «. ات عشق بورزیباید به زندگی

ای جدید و سالم برای خود ساخته بود کرده بود؛ هویتی که به گذشته وصل بود. او در عمل آینده
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ای از و بیولوژی بدنش به این ذهنیت جدید واکنش نشان داده بود. حال آنا دارد به عنوان نمونه –

 توانید. اگر آنا توانست خود را شفا دهد، شما نیز میکند. و حقیقت و امکان زندگی می

 

 عارف شدن

های دشوار جسمی یکی از مزایای چشمگیر این کار باشد، اما این تنها شاید شفا یافتن از بیماری

خواهم ذهن شما را به روی مزیتش نیست. از آنجا که این کتاب در مورد عرفان نیز هست، می

تری ی شفای بیماری تحول آفرین است، اما در سطح ژرفکه به اندازهقلمرویی از واقعیت بگشایم 

تواند عبارت باشد از دستیابی به آگاهی بیشتری نسبت به خود کند. ماوراء طبیعی شدن میعمل می

های دیگری از چه کسی هستید. بگذارید داستان  -و دنیاهای دیگر  –و اینکه شما در این دنیا 

این مسئله ذکر کنم تا منظورم را بطور دقیق روشن کرده و به شما نشان زندگی خودم راجع به 

 هایی در پیش رو دارید. دهد که چه امکان

ای در شمال غرب کشور، پس از یک روز کاری طوالنی روی بعد از ظهر یک روز زمستانی در منطقه

کشان ای درختان، زوزههدادم که از البالی شاخهمبل لم داده بودم؛ داشتم به صدای باد گوش می

ای مال خودم باشم. کمی هایم خوابیده بودند؛ و باالخره وقت آن بود که لحظهشد. بچهرد می

استراحت کردم؛ سپس شروع کردم به مرور کارهایی که باید در روز بعد انجام دهم. وقتی لیست 

حرکت دلیل چند دقیقه بی توانستم فکر کنم؛ و به همینام کامل شد، آنقدر خسته بودم که نمیذهنی
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های شومینه کردم که شعلههای روی دیوار نگاه مینشستم و به هیچ چیز فکر نکردم. داشتم به سایه

ها را به رقص در آورده بود؛ در همین اوان به خلسه رفتم. بدنم خسته بود، اما ذهنم صاف بود. آن

 ی حال قرار داشتم. ه بودم و در لحظهکردم؛ به فضای جلوی رویم خیره شددیگر فکر و تحلیل نمی

وقتی خستگی از تنم در رفت، کم کم گذاشتم بدنم به خواب برود، اما ذهنم را آگاه و بیدار نگه 

گذاشتم هیچ چیزی در آن اتاق توجهم را جلب کند و تمرکزم را کامالً آزاد گذاشته داشتم. نمی

آمد؛ چون هر چند وقت از این کار خوشم میکردم. ها با خودم این بازی را میبودم. خیلی وقت

کرد. گویی دری به های متعالی عمیقی را برایم ایجاد میشد، تجربهیک بار، اگر همه چیز جور می

ی عرفانی جایی میان بیداری، خواب و رویاپردازی گشوده شد و من از طریق آن به درون لحظه

تظار چیزی نداشته باشم و فقط خودم را گشوده بسیار زاللی خزیدم. به خودم یادآوری کردم که ان

خواست که آدم عجله نکند، خسته نشود و یا اتفاقی ایجاد نکند؛ و همینطور نگه دارم. صبر زیادی می

 آرام آرام به آن دنیای دیگر سُر بخورد. 

مشتقات  آل نوشته بودم. چند ماهی بود که داشتم در مورد تمامی پینهای راجع به غدهآن روز مقاله

کردم؛ موادی که این مرکز شیمیایی کوچک در چنته دارد؛ خیلی جادویی مالتونین تحقیق می

دوست داشتم که دنیای علم را به دنیای معنویت پیوند دهم. چند هفته بود که تمام فکر و ذکرم 

م که ای ربط دههای عرفانیآل را به آن تجربهی پینههای غدهاین شده بود که نقش متابولیت

های پوستسرخ 20های شامانیکهایی مانند ویژنهای کهن با آن آشنا بودند؛ تجربهفرهنمگ

                                                            
20 Shamanic visions 
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ای از های تغییر یافتههای مشابهی که در آن حالتهندوها و سایر آیین 21ی سامادیآمریکا، تجربه

به هم  هایی را که چندین سال بود آشفته بودند،بودم طناب آگاهی دخیل است. باالخره توانسته

ها باعث شد احساس کمال بیشتری کنم. به نظر خودم یک قدم به درک پل گره بزنم. این کشف

 تر شده بودم. ابعاد باالتر مکان و زمان نزدیک

هایی که برای بشر وجود دارد، تری راجع به امکاناین همه اطالعات باعث شده بود به آگاهی عمیق

ام را به سمت جایی آنقدر تشنه که دوست داشتم هشیاری –م دست پیدا کنم. اما هنوز هم تشنه بود

 کجایی؟زدم آل در آن قرار دارد. با این غده حرف میی پینهاز سرم ببرم که غده

کند و وقتی داشتم آل در مغزم اشغال میی پینهوقتی توجهم را به مکانی معطوف کرده بودم که غده

آلم در مغزم نقش ی پینهل تاریکی، تصویر روشنی از غدهرسیدم، ناگهان از دکم کم به تاریکی می

ی سفید اختیار باز شده بود و داشت مادهی گرد. دهانش بیبست؛ تصویری سه بعدی مانند تکمه

تر از زده کرد؛ اما شلکرد. نیرومندی این تصویر هولوگرافیک من را حیرتشیرمانندی ترشح می

نشی نشان دهم؛ به همین دلیل تسلیم شدم و به تماشا نشستم. آن بودم که برانگیخته شوم و یا واک

 ال کوچک خودم است. ی پینهبینم غدهدانستم که آنچه دارم میخیلی واقعی بود. می

ای بعد ساعت بزرگی جلویم ظاهر شد. ساعت جیبی قدیمی که زنجیر داشت؛ این تصویر فوق لحظه

ت معطوف کردم، اطالعات بسیار واضحی دریافت العاده شفاف بود. وقتی توجهم را به سمت ساع

 –ای قطعی گذشته، حال و آینده –کردم. ناگهان دانستم که زمان خطی که من به آن باور داشتم 

                                                            
21 samadhi 
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دهد. ی اکنون ابدی رخ میراه و رسم واقعی دنیا نیست. بلکه پی بردم که همه چیز دارد در لحظه

 و یا واقعیت ممکن برای تجربه کردن وجود دارد.  نهایت مکان، بُعددر این زمان الیتناهی، بی

ای ی ابدی وجود داشته باشد، آنگاه منطقی است که در این حالت ما گذشتهاگر تنها یک لحظه

دیدم که گویی دارم ها را طوری میها و آیندهنداریم چه برسد به زندگی گذشته. اما تمام گذشته

های واحد نیستند، بلکه ها لحظهو در آن فریم –نگرم م مینهایت فریبه یک قطعه فیلم قدیمی با بی

های نامحدودی که مانند چارچوبی وجود دارند و الی ابد در تمام هایی هستند به سمت امکانپنجره

ها یابند. درست مانند اینکه دو آینه را روبروی هم قرار دهیم و درون یکی از آنجهات ادامه می

خواهید کنند. اگر میا و بُعد را ببینیم که در هر دو جهت بازتاب پیدا مینهایت فضنگاه کنیم و بی

نهایت در باال و پایین شما، در ام را درک کنید، تصور کنید که این ابعاد بیآن چیزی که من دیده

های نامحدود از قبل جلو و عقب شما و در چپ و راست شما قرار دارند. و هر یک از این امکان

ها که معطوف دانستم که توجهم را به هر کدام از این امکانمی وجود داشت.

  خواهم کرد. کنم، همان را در واقعیت تجربه

همچنین پی بردم که من از هیچ چیزی جدا نیستم. با همه چیز، همه کس، همه جا و همه وقت 

تا توانم بگویم آشناترین احساس ناآشنایی بود که کردم. به جرأت میمی وحدتاحساس 

 کنون تجربه کرده بودم. 
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توانیم آن تی فعال شود میای است که وقآلی که من مشاهده کردم، مانند ساعت ابعادیی پینهغده

رفتند، پی بردم که های ساعت را دیدم که جلو و عقب میرا روی هر زمانی قرار دهیم. وقتی عقربه

دی کنیم، در هر فضای خاصی واقعیت یا بُعهمانطور که ساعت را روی زمان مشخصی تنظیم می

ی این ویژن خارق العاده به من نشان داد که غدهجهت تجربه کردن وجود دارد. 

توان آن را تنظیم کرد که آل مانند یک آنتن کیهانی است و میپینه

های دیگری اطالعاتی از ورای حواس جسمی ما دریافت کند و به واقعیت

که من دریافت  اطالعاتی ی ابدی وجود دارند.متصل شود که از قبل در آن لحظه

ای وجود ندارد که بتواند عظمت این تجربه را توصیف کردم بدون محدودیت بود، اما هیچ واژه

 کند. 

 

 ی همزمان خود گذشته و آیندهتجربه

گشتند، بعدی در زمان و مکان زنده شد. باالفاصله خود ها داشتند به زمان گذشته بر میوقتی عقربه

ی گذشته گرچه در کمال تعجب، این لحظه –به شخصیتم ربط داشت را در واقعیتی باز یافتم که 

داد. سپس متوجه شدم کردم نیز رخ میهمچنان در زمان حالی که من داشتم روی مبل تجربه می

و باز هم  –که در مکانی فیزیکی در یک زمان خاص هستم. خودم را در کودکی مشاهده کردم 
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ی کودک من حدود هفت سال داشت کردم. نسخهبه میسالی خودم را روی مبل تجرهمزمان بزرگ

توانستم آن و به تب سختی مبتال شده بود. یادم آمد که آن زمان چقدر عاشق تب بودم، چون می

شوند. در هایی را ببینم که در اثر دمای باالی بدن بصورت توهم بر انسان عارض میرویاها و ویژن

ام باال کشیده بودم و مادرم تازه از اتاق پتو را تا نوک بینیاین زمان خاص من در اتاق خوابم بودم؛ 

 بیرون رفته بود. خوشحال بودم که تنها هستم. 

سالی توانستم دقیقاً همان کاری را انجام دهم که در بزرگوقتی او در را بست، در درون خود می

دن در جایی میان خواب ی بدن و ماناستراحت پیوسته –دادم در اتاق پذیرایی روی مبل انجام می

ی کودکی را بطور کامل فراموش کرده بودم؛ اما وقتی در ام این خاطرهو بیداری. در زندگی کنونی

آن لحظه این تجربه دوباره بر من عارض شد، خودم را در میان رویایی آگاهانه و روشن یافتم که 

 دیدم. های شطرنج میهای ممکن را مانند خانهدر آن واقعیت

ی داشتم خودم را در کالبد این پسرک خردسال می دیدم، بسیار متأثر شدن از چیزی که او وقت

خواهد چه مفاهیم کرد درکش کند؛ و تعجب کردم که این کودک با این سن و سال میتالش می

و درست  –کردم، عاشقش شدم ای را درک کند. در آن لحظه وقتی داشتم تماشایش میپیچیده

ای که این احساس به من دست داد، همزمان پیوندی بین آن نقطه از زمان و لحظه ایدر همان لحظه

چه دانستم که آنکردم، ایجاد شد. کامالً میکه داشتم در زمان حال در ایالت واشنگتون تجربه می

دادند و این لحظات دادم، در آن واحد رخ میدادم و آنچه اکنون داشتم انجام میآن زمان انجام می
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ام نسبت به این پسرک طرز چشمگیری با هم مرتبط بودند. در آن لحظه عشقی که در خود کنونی به

 کردم. کشاند که اکنون داشتم در آن زندگی میای میکردم داشت او را به آیندهحس می

تر شد. این صحنه محو شد و ساعت دوباره ظاهر شد. متوجه شدم که سپس این تجربه قوی

ای توانند به جلو هم حرکت کنند. در حالی که مملو از شگفتی بودم و بدون ذرهمیهای ساعت عقربه

رفت. در دم متوجه شدم که با پای ی ساعت نشستم که داشت جلو میترس یا هراس، به نظاره

دانستم ساعت چند است، ام. نمیام در واشنگتون ایستادهخانه برهنه در شبی سرد در حیاط خلوتی

همان شبی بود که در اتاق پذیرایی روی مبل نشسته بودم، اما منی که در بیرون  چون درست در

ای بود که در اکنون قرار گرفته بود. باز هم کلمات از وصف این خانه ایستاده بود، آن من آینده

ای که جو دیسپنزا توانم بدهم این است که آن شخصیت آیندهتجربه قاصرند. تنها توضیحی که می

به وجد  –ای داشتم تر شده بودم و احساس خارق العادهد، بسیار تغییر کرده بود. بسیار کاملنام دار

 آمده بودم. 

ام. یا شاید بهتر باشد بگویم من به عنوان آن شخص خیلی هشیار شده –خیلی آگاه شده بودم 

د. هر چیزی تر شده باشنخودآگاه است؛ گویی تمام حواس من صد برابر قوی-منظورم از هشیار فوق

شنیدم، تشدید و تقویت شده بود. حواس چشیدم و میکردم، میکردم، بو میدیدم، لمس میکه می

شدم؛ ها آگاه میکردم و از آنمن آنقدر قوی شده بود که داشتم به تمام چیزهای اطرافم توجه می

و  ال رفته بود، آگاهیام تا این حد باخواستم آن لحظه را بطور کامل تجربه کنم. و چون هشیاریمی
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ام نیز به مراتب فزونی گرفته بود. احساس پر بودن از انرژی باعث شد که در آن واحد لذا انرژی

 کردم، آگاه شوم. از تمام چیزهایی که حس می

توانم به مثابه انرژی منسجم، پایدار و بسیار سازمان یافته توصیف کنم. هیچ این احساس را تنها می

کنیم. در واقع در آن ها معموال تجربه میای نداشت که ما انسانساسات شیمیاییشباهتی به اح

ها به توانم آن احساسات عادی بشری را تجربه هم کنم. فراتر از آندانستم که حتی نمیلحظه می

ای از عشق که کردم، البته شکل تکامل یافتهکمال رسیده بودم. با این وجود عشق را احساس می

ام. وار عاشق زندگی گشتهام و دیوانهکردم آتش گرفتهیی، بلکه الکتریکی بود. احساس مینه شیمیا

 کردم. داشتم شکل بسیار نابی از شادی را تجربه می

در عین حال آنقدر  –زدم ی زمستان بدون کفش و کاپشن در حیاط خلوت قدم میداشتم در چله

دانستم که زمین زیر پایم چقدر شده بود. نمی از احساس سرما آگاه بودم که لذتش چندین برابر

کردم که با آن سرد است؛ فقط دوست داشتم کف پایم با چمن سرد در تماس باشد؛ و احساس می

های معمولی را ام. متوجه شدم که اگر افکار و قضاوتای برقرار کردهاحساس و با چمن پیوند قوی

اه این احساس را از دست خواهم داد. احساس انرژی که راجع به سردی یخ دارم، به کار ببندم، آنگ

تر از محیط پیرامونم )سرما( کردم بسیار بزرگای که داشتم در درون خودم تجربه میدهافوق الع

بود. و در نتیجه، بدون اینکه تالش کنم، با شوق و ذوق سرما را در آغوش کشیدم. زندگی بود! این 

خواستم این لحظه تا ابد ادامه ستم این لحظه پایان یابد. میخواصحنه آنقدر لذت بخش بود که نمی

 داشته باشد. 
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زدم. احساس قدرت و آرامش ی ارتقا یافته از خودم قدم میبا قدرت و یقین در مقام این نسخه

کردم، اما در عین حال لبریز از شادی وجود و عشق به زندگی بودم. وقتی داشتم از باغچه عبور می

 های سنگی بزرگی رد شدم که در کنار آتش مانند پله چیده شدهکردم، عمداً از روی ستونمی

ها را های سنگی رد شدم. ابهت این ستونی جالبی بود وقتی پابرهنه از روی این ستونبودند. تجربه

ای که خودم ساخته بودم نزدیک شدم؛ و کردم. به راه رفتن ادامه دادم؛ به فوارهحقیقتاً تحسین می

 ی ساختن این شاهکار به همراه برادرم، لبخند را بر لبانم جاری کرد. خاطره

گهان زن کوچکی را دیدم که لباس سفید درخشانی به تن داشت. قدش کمتر از یک متر بود؛ در نا

ای طبیعی داشت و لباس مشابهی به تن کرده پشت فواره کنار زن دیگری ایستاده بود که قد و قواره

کرد، گویی که محافظ زن بود، درخشان و نورانی. زن دیگر کنار نشسته بود و داشت تماشا می

 تر باشد. چککو

تری از عشق وقتی به زن کوچک نگاه کردم، به سمت من چرخید و در چشمانم خیره شد. موج قوی

ی ی تکامل یافتهرا حس کردم؛ گویی این موج را او به سمت من روانه کرده بود. حتی در این نسخه

رز چشمگیری خودم نیز هرگز چیزی مانند این را تجربه نکرده بودم. احساس کمال و عشق به ط

آیا ممکن است عشقی فراتر از آن عشقی وجود داشته در درونم فزونی گرفت و با خود فکر کردم 

عشق رمانتیکی نبود. بلکه عشقی بود که آدم را به وجد  باشد که چند لحظه قبل تجربه کردم؟

دانستم که آن خانم دارد به من نشان داد؛ و در درون من بیدار شده بود. میآورد و انرژی میمی

تر است. وقتی دانستم که او از من کاملدهد که عشق بیشتری در درونم وجود دارد. همچنین میمی
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ی آشپزخانه را نگاه کنم امی به همراه داشت که به من گفت پنجرهآن الکتریسیته را حس کردم، پی

 و فوراً یادم آمد که چرا آنجا بودم. 

ی آشپزخانه را نگاه کردم؛ چند ساعت قبل از اینکه برای استراحت روی مبل برگشتم و پنجره

و را شستم. خندیدم. عاشق او شده بودم. صداقت ابنشینم، داشتم در همین آشپزخانه ظرف می

هایش را دیدم؛ رغبتش را نظاره کردم؛ عشقش را دیدم؛ ذهن مشغولش مشاهده کردم؛ کشمکش

کرد به مفاهیم معنا ببخشد؛ و عالوه بر این چیزها بخشی را دیدم که مثل همیشه داشت تالش می

اش کردم و نسبت به شخصیت آن لحظهاش را هم دیدم. در این لحظه به او افتخار میاز آینده

زی جز تحسین در خود حس نکردم. وقتی حس کردم که در حین تماشای او این انرژی دارد چی

شود، ناگهان دیدم که از ظرفت شستن دست کشید و از درون پنجره بیرون را در درونم زیاد می

 نگاه کرد و به داخل حیاط خیره شد. 

ام به یاد بیاورم؛ یادم آمد که نیام بودم که توانستم آن لحظه را به عنوان خود کنوهنوز خود آینده

واقعا دست نگه داشته بودم و به بیرون خیره شده بودم، چون ناگهان در قلبم احساس عشق 

کند و یا کسی در حیاط ایستاده است. سرشاری کردم و احساس کردم کسی دارد نگاهم می

ی پنجره بازتاب شیشهشستم، به جلو خم شدم تا همچنین یادم آمد که وقتی داشتم لیوانی را می

ها رفتم. خود کم شود؛ و سپس چند دقیقه به بیرون خیره شدم و بعد از آن دوباره سراغ ظرف

قبل با من  اندام چند لحظهکرد که آن خانم گلام میام داشت همان کاری را با خود کنونیآینده

 کرده بود. حاال فهمیدم چرا آنجا ایستاده بود. 
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ام ام نسبت به خود کنونیی کودک خردسال، دوباره عشقی که خود آیندهو درست مانند صحنه

ام وصل کرد. من آینده آنجا بود تا من اکنون را به سمت کرد، به نوعی من را به خود آیندهحس می

دانستم که این عشق است که چنین پیوندی را ممکن کرده است. جالب آینده فرا بخواند و من می

شماری من کردم. در واقع، تعداد بیها من بودم که در آن واحد زندگی مییناینجاست که تمام ا

نهایت منِ ممکن نه فقط من گذشته، من اکنون و من آینده. در قلمروی الیتناهی بی –وجود دارد 

ها در اکنونِ وجود دارد و فقط یک الیتناهی وجود ندارد بلکه چندین الیتناهی وجود دارد. و تمام این

 دهد. رخ میابدی 

وقتی به واقعیت فیزیکی روی مبل بازگشتم، که در مقایسه با دنیای ابعادی دیگری که دیده بودم 

خدای من! دید من نسبت به رسید، اولین چیزی که به ذهنم خطور کرد این بود کمرنگ به نظر می

که متوجه شدم ی درونی غنی چنان وضوح و درکی به من داد این تجربه واقعیت چقدر محدود بود!

کردم در مورد زندگی، خدا، خودم، زمان، مکان و چیزهایی یعنی چیزهایی که فکر می –باورهایم 

بسیار محدود هستند و من تا آن زمان حتی  –که ممکن است در این قلمروی نامتناهی تجربه کرد 

بزرگی این دانستم که مانند نوزادی هستم که درک چندانی از به آن شک هم نکرده بودم. می

را برای اولین بار « ناشناخته»نامیم، ندارم. بدون ترس یا دلهره معنای عبارت چیزی که واقعیت می

 در عمرم درک کردم. و دانستم که دیگر هرگز آن شخص سابق نخواهم بود. 

 دهد، اگر تالش کنید آن را برای خانوادهتوانید تصور کنید که وقتی چنین اتفاقی رخ میمطمئنم می

خواستم در مورد این شود. نمیو دوستان توضیح دهید، نوعی عدم توازن شیمیایی در مغز ایجاد می
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خواستم رویداد با کسی حرف بزنم، چون کلمات مناسب برای توصیف این تجربه را نداشتم و نمی

 کردمی آن را بگیرم. چند ماه سرگرم مرور کل فرایندی بودم که حس میجلوی رخ دادن دوباره

توانستم راجع شاید این تجربه را ایجاد کرده باشد. راجع به مفهوم زمان نیز سردرگم بودم و نمی

ی ابدی در زمان، چیزهای دیگری نیز کشف به آن فکر نکنم. عالوه بر تغییر الگوی مرتبط با لحظه

که تمام کردم. پس از رویداد متعالی آن شب، وقتی به دنیای سه بعدی خودمان برگشتم، پی بردم 

دقیقه زمان برده بود. دو رویداد به این گستردگی و عظمت باید زمان  10این تجربه چیزی حدود 

ی من را بیشتر به خود جلب کرد و باعث شد کشید. این مشکل زمانی عالقهبسیار بیشتری طول می

که شاید انرژی بیشتری را صرف آن اتفاق کنم. وقتی بیشتر ماجرا را درک کردم، امیدوار شدم 

 بتوانم دوباره این رویداد را تجربه کنم. 

اگر این اتفاق واقعاً نیفتاده است، چطور است که این احساس در درون من کردم با خود فکر می

ام معطوف کردم، متوجه شدم که احساس تشدید وقتی تمرکزم را به مرکز سینهباقی مانده است؟ 

ای به تعامالت اجتماعی نداشتم چون افراد و ندان عالقهشود. ناگفته پیداست که در این دوره چمی

کرد و این احساس خاص کاهش شرایط دنیای بیرونی حواسم را از احساس دنیای درونم پرت می

کرد. به مرور زمان این احساس کامالً ناپدید شد، اما هرگز از فکر کردن به این ایده دست پیدا می

ای که در آن قلمروی ای تجربه کردن وجود دارد و آن انرژیبر نداشتم که همیشه عشق بیشتری بر

خواستم آن را دوباره فعال کنم، اما دیگر دریافت کرده بودم، در درونم باقی مانده بود. می

 دانستم چگونه. نمی
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شد. حاال پی کردنم، به شکست منتهی میها هر تالشی که برای بازآفرینی این تجربه میمدت

انتظار پیامد یکسانی داشته باشید و بخواهید اتفاقی را به زور دوباره ایجاد کنید، ام که اگر برده

ی عرفانی دیگری بیافرینید. من در تحلیل شخصی خودم گم شده بودم؛ نخواهید توانست تجربه

ی رخ دادن آن سر در بیاورم و دوباره آن را ایجاد کنم. تصمیم گرفتم که کردم از شیوهتالش می

ی آن شب، تصمیم گرفتم رد تازه را هم اضافه کنم. بجای تالش برای بازآفرینی تجربهچند رویک

صبح در باالترین  4:00تا  1:00که صبح زود بیدار شوم و مراقبه کنم. چون سطح مالتونین از ساعت 

هایی هستند که ماده های شیمیایی و عرفانی مالتونین آن پیشمقدار خود قرار دارد و متابولیت

 صبح کارم را شروع کنم.  4شوند، تصمیم گرفتم که هر روز یدادهای روشن از آنها ساخته میرو

قبل از آنکه اتفاقات بعدی را برایتان بازگو کنم، دوست دارم از شما بخواهم در نظر داشته باشید 

گرفتم که آیا های بسیار سخت بود. داشتم تصمیم میکه این دوره از زندگی من یکی از دوره

 What theدر مستند  2004ارزشش را دارد که تدریس را ادامه دهم یا نه. بعد از اینکه در سال 

Bleep Do We Know!? کردم ام ایجاد شد. به این فکر میظاهر شدم، آشوب زیادی در زندگی

تری روی بیاورم. بیرون رفتن از این زندگی که از انظار عموم کناره گیری کنم و به زندگی ساده

 رسید. تر به نظر میسیار راحتب

 ی حالزیستنِ تجسم گذشته در لحظه

یک روز صبح یک ساعت و نیم بعد از اینکه مراقبه را در حالت نشسته آغاز کردم، تصمیم گرفتم 

دراز بکشم. چند بالش زیر زانوهایم گذاشتم تا زود خوابم نبرد و بتوانم مدت بیشتری در بین خواب 
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آل در سرم معطوف کردم. ی پینه. وقتی دراز کشیدم، توجهم را به جایگاه غدهو بیداری باقی بمانم

هرچه بادا اما این بار بجای اینکه تالش کنم اتفاقی ایجاد کنم، خود را رها کردم و به خودم گفتم 

دانم. من تسلیم شدم و از سر راه ی جادویی بود. حاال معنای این عبارت را میظاهرا این کلمهباد... 

 ی مشخص را رها کردم و خود را به روی امکان گشودم.کنار رفتم؛ نتیجه

ای تجربه کردم که در جایی گرم ایستاده بود، جایی بعد از مدتی خود را در قالب مرد چهارشانه

های بزرگ؛ زمین از شدت شود. سرزمینی مملو از صخرهکه امروزه به آن یونان یا ترکیه گفته می

های سنگی زمان یونانیان و رومیان، چادرهای کوچک د؛ و در میان ساختمانگرما ترک خورده بو

هایم داری پوشیده بودم که از باال تا وسط رانو دامن خورد. من لباس یکسرهرنگارنگی به چشم می

هایی به پا داشتم که با نخ به ساق آمده بود؛ طناب ضخیمی را نیز مانند کمربند بسته بودم. صندل

کردم. ه شده بود. موهای پرپشت و مجعدی داشتم و در بدن خود احساس قدرت میپایم بست

 هایم پهن بود و بازو و پاهایم عضالنی بود. شانه

ام بودم که داشت من را در آن مکان و زمان من همزمان هم در آن تجربه بودم و هم خود کنونی

آگاه شده بودم. تمام -فوق –عادی بودم تر از حالت کرد. در اینجا نیز بسیار آگاهخاص مشاهده می

حواس من تقویت شده بود و نسبت به همه چیز بسیار هشیار بودم. بوی مشک بدنم به مشامم 

چکید احساس کنم. این مزه را دوست داشتم. توانستم شوری عرقی را که از جبینم میرسید و میمی

کردم ی راستم حس میی شانهبه قدرت و نیروی بدنم یقین خاصی داشتم. درد شدیدی در ناحیه

شنی در باالی سرم بود و غنای رنگ کرد. آسمان آبی و رواما این درد توجه من را به خود جلب نمی
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های دیدم. صدای مرغها را کامالً غنی میها من را مجذوب خود ساخته بود؛ رنگسبز درختان و کوه

 تم. دانستم که نزدیک دریا هسرسید و میدریایی از دور به گوش می

ای را که های فلسفیگشتم و آموزهانگار سفری مذهبی را شروع کرده بودم. در سراسر کشور می

دادم. من مرید استاد بزرگی بودم که خیلی دوستش داشتم تمام عمر آموخته بودم، آموزش می

مم چون توجه، صبر و حکمت زیادی به من داده بود. حاال نوبت من بود که سفر را آغاز کنم و پیا

دانستم که پیامی که من را اشاعه دهم تا اذهان و قلوب ابنای این سرزمین را مقلوب سازم. می

دهم مخالف باورهای رایج زمانه است و دولت و تشکیالت مذهبی با من مقابله خواهد اشاعه می

 کرد. 

ر چیز یا نسبت به ه»کردم مردم را از بند هر نوع تعهدی ای که من تبلیغ میپیام اصلی فلسفه

کرد به آیینی پایبند باشند ساخت. همچنین افراد را ترغیب میدر بیرون خودشان رها می« کسی

دهد زندگی غنی و بامعنایی داشته باشند. شوق زیادی نسبت به این ها قدرت میکه به آن

 ها زندگیکردم که بر اساس این آموزهکردم و هر روز تالش میگرایی در خود حس میآرمان

برد و افراد را از درد و رنج شخصی رها ها را از بین میکنم. البته این پیام نیاز به وابستگی به دولت

 ساخت. می

وقتی صحنه زنده شد، تازه در یک روستای نسبتاً پرجمعیت سخنرانی کرده بودم. جمعیت تازه 

ند تا دستگیرم شد که ناگهان چندین نفر از داخل جمعیت به سمت من آمدداشت پراکنده می

اند. ی خوبی برایم چیدهدانستم که برنامهکنند. پیش از اینکه بخواهم فرار کنم، من را گرفتند. می
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دیدم. بهترین زمان را برای ها را میکردند، آناگر در حین سخنرانی در بین جمعیت حرکت می

 ام انتخاب کرده بودند. دستگیری

زندان انداخته و تنهایم گذاشتند. در آن سلول سنگی کوچک  بدون مقاومت تسلیم شدم و من را به

دانستم چه سرنوشتی ی کوچکی به عنوان پنجره در آن تعبیه شده بود، نشسته بودم و میکه باجه

توانستم انجام دهم تا برای اتفاقات بعدی آماده باشم. دو روز بعد در انتظارم است. هیچ کاری نمی

ها همان افرادی بودند بسیاری از آن –صدها نفر آنجا جمع شده بودند من را به مرکز شهر بردند؛ 

هایم را گوش کرده بودند. اما حاال با شوق و رغبت به تماشای محاکمه و که چند روز پیش حرف

 مجازاتم ایستاده بودند. 

هایم بجز لباس زیرم را در آوردند و سپس من را  به تکه سنگ بزرگی بستند که تمام لباس

بندهای ها دستها در آن تعبیه شده بود. به انتهای این طنابارهای بزرگی برای عبور طنابشی

ها بستند. سپس شروع شد. مردی که کنارم سنگی وصل کرده بودند؛ مچ دست و ساق پایم را با آن

. ایستاده بود، اهرمی را کشید که تخته سنگ را آرام آرام از حالت افقی به حالت عمودی در آورد

 شد. تر کشیده میها همزمان داشت محکمرفت طنابوقتی تخته سنگ داشت باال می

رسید قاضی باشد، فریاد زد و درجه رسید، درد واقعی شروع شد. کسی که به نظر می 45وقتی به 

هایم ادامه خواهم داد یا خیر. سرم را بلند نکردم و جوابی از من پرسید که آیا به تدریس آموزه

شنیدم هایم را میقاضی به جالد اشاره کرد که اهرم را بیشتر بکشد. صدای تق و تق استخوانندادم. 

دانستم که ستون فقراتم از چندین جا در رفته است. من بعنوان ناظر این صحنه، در حین و می



73 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 –ببینم نگاه کنم و خودم را  کردم. مانند این بود که به آینهام را نگاه میافزایش درد، داشتم چهره

 شوم. هوشم سر جایش آمد و فهمیدم که این خودم هستم که روی تخته سنگ شکنجه می

کرد. خون از بدنم جاری شد. یکی از های آهنی داشت پوستم را زخمی میبندها و پابنددست

کردم. بدنم را سفت کرده بودم تا عضالت مانع جدا هایم در رفت؛ از درد داشتم هق هق میشانه

کردم، دردش غیرقابل ت و پایم شوند؛ اما بدنم شروع به لرزیدن کرد. اگر خودم را شل میشدن دس

هایم ادامه خواهم شد. ناگهان قاضی دوباره فریاد زد و پرسید که آیا به تدریس آموزهتحمل می

 داد یا نه.

ی شکنجه هایم را اشاعه ندهم و سپس وقتکنم که دیگر آموزهقبول میفکری به ذهنم خطور کرد: 

. خودم را قانع کردم که این پاسخ صحیح است. قاضی کنمتمام شد دوباره تدریس را شروع می

راضی خواهد شد؛ درد و رنج تمام خواهد شد و من نخواهم مرد؛ سپس ماموریتم را دوباره از سر 

 خواهم گرفت. به آرامی و بدون اینکه حرفی بزنم سرم را تکان دادم.

زدم. سپس به جالد اشاره کرد که ی نه را بر زبان بیاورم اما من حرفی نمیخواست کلمهقاضی می

اش کشد تا به من آسیب برساند. چهرهاهرم را بیشتر بکشد. این مرد را نگاه کردم که اهرم را می

را دیدم و وقتی چشم در چشم هم دوخته بودیم، او را شناختم؛ او کسی نبود جز جو دیسپنزا، اما در 

دیدم، در درون خودم به چیزی پی بردم. متوجه شدم که این یگر. وقتی این صحنه را میکالبدی د

دهد. به نقش این شخص در ام شکنجه میرا در کالبد کنونی –و خودم  –جالد هنوز دارد دیگران 
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زندگی خودم پی بردم. نوعی احساس غریب دانستن در من ایجاد شده بود؛ همه چیز منطقی به نظر 

 . رسیدمی

درد  توقتی دسته را کشید، اختیار خودم را از دست دادم. در این لحظه بود که شکستم. از شد

گریه کردم و اندوه ژرفی کل وجودم را در بر گرفت. وقتی وزن آن سنگ سنگین از تنم رها شد، 

را به  لرزیدم. مناختیار میدوباره به حالت افقی در آمدم. آنجا دراز به دراز خوابیده بودم و بی

های شکنجه را توانستم صحنهای رها کردند. به مدت سه روز نمیسلول کوچکم بردند و در گوشه

 از ذهنم خارج کنم. 

توانستم در انظار عموم سخنرانی کنم. فکر ادامه دادن به آنقدر تحقیر شده بودم که دیگر نمی

ن فکر کنم. چند شب بعد من را توانستم حتی به آکرد که نمیماموریت واکنشی در بدنم ایجاد می

آزاد کردند و من هم شرمنده و سرافکنده بدون اینکه کسی متوجه شود، ناپدید شدم. دیگر 

توانستم به چشمان کسی نگاه کنم. در ماموریتم شکست خورده بودم. باقی عمرم را در غاری نمی

 . کردمگرفتم و بی سر و صدا زندگی مینزدیک دریا سپری کردم؛ ماهی می

نگریستم که تصمیم گرفته بود خود را از دنیا پنهان کند، وقتی داشتم به فالکت این مرد بیچاره می

توانم ناپدید شوم و ام نمیدانستم که در زندگی کنونیدانستم که این پیامی است برای خودم. می

ادامه دهم. باید  خواهد به کارمدانستم که روحم از من میدوباره خود را از دنیا مخفی کنم و می

کردم. همچنین متوجه شدم که به هیچ ها فرار نمیایستادم و دیگر از خصومتهایم میپای حرف

دانستم که آن فیلسوف جوان هنوز من تمام تالش خود را کرده بودم. می –ام وجه شکست نخورده
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توانم کند و من میهای ممکن زندگی میی ابدیِ اکنون به مثابه یکی از منهم دارد در آن لحظه

 ی او را تغییر دهم؛ باید بجای مردن برای حقیقت، برای آن زندگی کنم. ی خودم و آیندهآینده

خواهند ی اکنونِ ابدی وجود دارند و همه میهر یک از ما چندین کالبد ممکن دارد که در لحظه

توانیم این مسئله را درک کنیم که ما موجوداتی شود، میشان کنیم. وقتی معمای خود برمال کشف

یم. خطی نیستیم که زندگی خطی داشته باشیم؛ بلکه موجوداتی ابعادی هستیم و زندگی ابعادی دار

ها اند به این است که تنها راه تغییر این آیندهای که به انتظار ما نشستههای الیتناهیزیبایی امکان

 ی اکنون نامتناهی تغییر دهیم. این است که خودمان را در لحظه
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 ی اکنونلحظه: 2فصل 
 

مثالً بدنتان را شفا دهید،  –خواهید ماوراء الطبیعه را در زندگی خودتان تجربه کنید اگر می

 –های متعالی و عرفانی داشته باشید های غیر قابل تصوری برای خود ایجاد کنید و تجربهفرصت

ی اکنون را بطور کامل فرا گیرید: اکنونِ ابدی. امروزه زیاد در مورد حاضر باید ابتدا مفهوم لحظه

فهمند ی این گفته را میدم معنای سادهگویند. بیشتر مری اکنون سخن میبودن یا حضور در لحظه

خواهم معنای کامالً متفاوتی از این )فکر نکردن به آینده و زندگی نکردن در گذشته(، اما من می

از جمله بدن، هویت و  –مفهوم ارائه کنم. این مفهوم مستلزم این است که از دنیای فیزیکی 

توانید ان نیز گذر کنید. در این حالت است که میی زمفراتر بروید و حتی از خود مقوله  -تان محیط

 امکان را به واقعیت تبدیل کنید. 

ی خود نسبت به دنیا فراتر بروید، کنید هستید و از باورهای شرطی شدهاگر نتوانید از آنکه فکر می

نخواهید توانست زندگی و یا تقدیر جدیدی برای خود بیافرینید. پس به معنای واقعی کلمه، شما 

و اختیار خود را به  بگذرید تانی خود به مثابه هویتید، از خاطرهباید از سر راه خود کنار برو

تر است، یعنی وجودی عرفانی. در این فصل این مسئله را دست چیزی بسپارید که از شما بزرگ

 برایتان توضیح خواهم داد. 

ع بافت عصبی در مغز یا بدن، سبب ابتدا اجازه دهید عملکرد مغز را بررسی کنیم. فعال شدن هر نو

است. برای  شود. در نتیجه از نقطه نظر عصب شناختی، ذهن حالت عملکردی مغزبروز ذهن می
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شما ذهن خاصی برای رانندگی دارید. ذهن دیگری برای دوش گرفتن دارید. وقتی آواز مثال، 

جرای هر یک از این دهید، ذهن دیگری دارید. شما برای اخوانید یا به موسیقی گوش میمی

کنید؛ چون به احتمال زیاد هر یک از این عملکردهای پیچیده، از سطح خاصی از ذهن استفاده می

های دهید مغزتان به شیوهها را انجام میاید و بنابراین هر بار که آنکارها را هزاران بار انجام داده

 شود. کامال بخصوصی روشن می

، الگو و ترکیب کند، شما دارید در واقع دنبالهگی مغز شما فعالیت میبرای مثال وقتی در حین رانند

های نورونی( صرفًا های عصبی )یا شبکهکنید. این شبکههای عصبی را روشن میخاصی از شبکه

درست مانند یک  –کنند ها هستند که با همدیگر بصورت گروهی کار میهایی از نوروندسته

اید. به عبارت چون شما این کار خاص را دفعات زیادی انجام داده – ری نرم افزاری خودکابرنامه

شوند. وقتی شما کنند، به هم وصل میهایی که برای انجام یک کار با هم کار میدیگر، نورون

توان گفت که شما کنید که کاری مانند رانندگی را انجام دهید، میبصورت آگاهانه انتخاب می

دهید روشن ها دستور میکنید و به آنهای مغزتان را انتخاب مینورون دارید بصورت خودکار این

 شوند تا سطح خاصی از ذهن فعال شود. 

ای ی زندهاید تا به تاریخچهمغز تا حدود زیادی محصول گذشته است. شما مغزتان را شکل داده

یادگیری از منظر  اید.از تمام چیزهایی تبدیل شود که تا اینجای زندگی آموخته و تجربه کرده

های مغز شما گرد هم بیایند و هزاران پیوند سیناپسی دهد که نورونعصب شناختی زمانی رخ می

های عصبی سه بعدی پیچیده تجمع پیدا کنند. تشکیل دهند؛ سپس این پیوندها بصورت شبکه
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، این کنیدمیا دارید به اطالعات توجه توان ارتقا دادن مغز تلقی کرد. وقتی شمیادگیری را می

کنید، گذارد. وقتی شما چیز جدیدی را تجربه میاثرات بیولوژیکی روی مغز شما می ،تعامل با محیط

آیند تا های بیشتری گرد هم مینویسند و نورونحواس شما داستان را بصورت عصبی در مغز می

 تری ایجاد کنند و مغزتان از قبل هم بیشتر ارتقا پیدا کند. پیوندهای غنی

کنند. شود، بلکه همچنین احساسات نیز ایجاد میتجربیات نه تنها سبب بهبود مدارهای مغز می

ی دانست. هرچه بهره –یا بازخورد شیمیایی  –توان پسماندهای شیمیایی گذشته احساسات را می

اهد تر خواحساسی یک رویداد در زندگی شما بیشتر باشد، تاثیر آن روی مغزتان پایدارتر و بادوام

گیرند. پس اگر یادگیری به معنای  تشکیل پیوندهای بود؛ خاطرات بلند مدت اینگونه شکل می

گیرند که شما این پیوندها را حفظ کنید. هرچه جدید در مغز شما باشد، خاطرات زمانی شکل می

کرده و های بیشتری با هم کار بیشتر فکر، انتخاب، رفتار، تجربه یا احساسی را تکرار کنید، نورون

 کنند. تری با هم ایجاد میی دراز مدتشوند و رابطهبه هم وصل می

تان با های شما در اثر تعاملدر داستان آنا که در فصل قبل شرح دادم، آموختید که بیشتر تجربه

شوند. از آنجا که حواس، شما را به محیط بیرونی وصل کرده و روایت محیط بیرونی ایجاد می

 –خوب یا بد  –کنند، وقتی شما یک رویداد شدیداً عاطفی ظر عصبی در مغز ثبت میداستان را از ن

شود. لذا کنید، آن لحظه در مغز شما از نظر عصبی برجسته شده و تبدیل به خاطره میرا تجربه می

کند، ای احساس عادی شیمیایی شما را تغییر داده و توجه شما را به منشأ خود جلب میوقتی تجربه

تان در آن قرار دارد، ربط خواهید داد. شخص یا چیز خاصی را به مکان و زمان خاصی که بدن شما
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توان گفت تنها جایی که گذشته کنید. میشما اینگونه در اثر تعامل با دنیای بیرون خاطره ایجاد می

 و بدن.  –واقعاً در آن وجود دارد، مغز است 

 

 شودتان میی شما آیندهچگونه گذشته

کنید یا احساسی را تری به این مسئله بیندازیم که وقتی شما به چیزی فکر میبگذارید نگاه دقیق

کنید )یا دهد. وقتی شما به چیزی فکر میتان رخ میای در بدنکنید، چه اتفاق بیوشیمیاییحس می

شدن  شود که باعث آزادآید(، واکنشی بیوشیمیایی در مغزتان آغاز میای یادتان میخاطره

به  –شوند گردد. اینگونه است که افکار غیر مادی ماده میهای شیمیایی خاصی از مغز میسیگنال

تان دقیقاً همان شوند بدنهای شیمیایی باعث میشوند. این سیگنالهای شیمیایی تبدیل میپیک

ی در شوید که احساس خاصکنید. وقتی متوجه میاحساسی را حس کند که دارید به آن فکر می

تان برابر هستند؛ و لذا مواد کنید که با احساس کنونیشما ایجاد شده است، افکار بیشتری ایجاد می

 شود تا فکرتان را به احساس تبدیل کند. شیمیایی بیشتری از مغز آزاد می

تان خطور کند، ترس را احساس خواهید کرد. وقتی احساس برای مثال اگر فکر ترسناکی به ذهن

شود افکار ترسناک بیشتری به د، این احساس شما را تحت تأثیر گذاشته و باعث میترس کردی

کند که ی خود مواد شیمیایی بیشتری در مغز و بدن آزاد میتان بیاید و این افکار نیز به نوبهذهن

ی باطلی گیر بینید در حلقهآیید میشوند ترس شما بیشتر و بیشتر شود. وقتی به خود میباعث می
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کند. اگر افکار واژگان مغز و تان فکر ایجاد میآفریند و احساساید؛ فکرتان احساس میفتادها

نگاه کل آتبدیل شود،  22حالت وجودیی فکر و احساس به احساسات واژگان بدن باشند و چرخه

 حالت وجودی شما در گذشته قرار دارد. 

کنید و در نتیجه مدارهای مغزی یکسانی را دوباره و وقتی شما مدام به چیزهای یکسانی فکر می

کنید. در نتیجه مغز کنید، دارید الگوهای یکسانی را در مغز حک میدوباره فعال و به هم وصل می

ت بصورت تر خواهید توانسشود و به مرور زمان راحتتان تبدیل میشما به یادبودی از تفکر گذشته

خودکار مانند گذشته فکر کنید. در عین حال، وقتی احساسات یکسانی را دوباره و دوباره تجربه 

 –از آنجا که احساسات واژگان بدن و پسماندهای شیمیایی تجربیات گذشته هستند  –کنید می

 کنید. دارید بدن خود را نسبت به گذشته شرطی می

شوید و به زندگی روزمره بررسی کنیم. وقتی صبح بیدار می حاال بگذارید معنای این مسئله را در

کنید. پس گردید، دارید روزی را در گذشته آغاز میدنبال احساس آشنایی که شما نام دارد، می

که به خاطرات تجربیات  –تان، این مشکالت کنید به فکر کردن به مشکالتوقتی شروع می

احساسات آشنایی  –های مرتبط هستند ها و مکانر زمانی شما با افراد و اشیایی مختلف دگذشته

ارزشی یا احساس گناه ایجاد حاصلی، غم، رنج، سوگ، دلهره، نگرانی، ناراحتی، بیمانند اندوه، بی

تان فکر کنید، تر از احساسی افکار شما باشند و نتوانید بزرگکنند. اگر این احساسات پیشرانهمی

های شما در آن کنید. و اگر این احساسات آشنا بر انتخابته فکر میتوان گفت دارید در گذشمی

                                                            
22 State of being 
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دهید و یا تجربیاتی که قرار است برای خود خلق کنید، اثر روز، رفتارهایی که از خود بروز می

 و زندگی شما مانند قبل خواهد ماند.  –کنید بگذارند، آنگاه شما قابل پیش بینی جلوه می

 خواب فیس کنید و همانطور در تختشوید، آالرم را خاموش میمیحال فرض کنید شما بیدار 

کنید. )حاال شما واقعاً دارید بوک، اینستاگرام، واتساپ، تویتر، پیامک ها و سپس اخبار را چک می

حال شخصی خود -کنید و به واقعیت گذشتهآورید؛ شخصیت خود را تأیید میخود را به یاد می

زنید؛ دوش دهید؛ مسواک میروید. کارتان را انجام میستشویی میشوید(. سپس به دوصل می

خورید. نوشید و صبحانه میروید. کمی قهوه میپوشید و سپس به آشپزخانه میگیرید؛ لباس میمی

کنید. هر روز از همین روتین پیروی تان را چک میکنید و یا دوباره ایمیلسپس اخبار را تماشا می

 کنید. می

رسید، با همان همکاران روید و وقتی به محل کار میهمان مسیر همیشگی به سر کار میسپس از 

کنید که زنید. روزتان را صرف انجام همان وظایفی میسابق که دیروز دیده بودیدشان، حرف می

های قبلی، دیروز هم انجامشان داده بودید. حتی ممکن است در هنگام رویارویی با همان چالش

روید؛ ممکن است سر راه به فروشگاه سات سابق را بروز دهید. بعد از کار به خانه میهمان احسا

خورید. همان غذای همیشگی تان را بخرید؛ غذایی که همیشه همان را میبروید و غذای مورد عالقه

اید، همان که سر همان جای همیشگی در اتاق نشیمن نشسته پزید و در حالیرا برای شام می

مسواک  –شوید کنید. سپس مانند همیشه برای خواب آماده میهای همیشگی را تماشا میبرنامه
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کنید(، در همان سمت زنید و از سمت راست دهان شروع میزنید )با دست راست مسواک میمی

 خوابید. خوانید و سپس میکشید؛ قبل از خواب کمی کتاب میهمیشگی تخت دراز می

ای شوند. عادت یعنی مجموعهباره و دوباره تکرار کنید، تبدیل به عادت میها را دواگر همین روتین

شوند. به از افکار، رفتارها و احساسات خودکار و ناخودآگاه که در اثر تکرار زیاد در شما ایجاد می

ها را اجرا عنی حاال بدن شما در حالت خلبان خودکار قرار دارد و یک سری برنامهیزبان ساده، این 

اید که شود. شما این روتین را آنقدر انجام دادهکند؛ و به مرور زمان بدن به ذهن تبدیل میمی

ها را بهتر از مغز یا ذهن خودآگاه انجام دهد. شما خلبان تواند آنتان بصورت خودکار میبدن

شوید و شوید، یعنی شما فردا صبح بیدار میکنید و وارد حالت ناخودآگاه میر را روشن میخودکا

کنید. بدن شما در معنای واقعی کلمه دارد بر اساس کارهایی که همان کارها را دوباره تکرار می

ند. کشاای قابل پیش بینی میاید، شما را به سمت آیندهی آشنا بطور مکرر انجام دادهدر گذشته

های همیشگی دست خواهید شما به همان چیزهای سابق فکر خواهید کرد و سپس به همان انتخاب

کنند؛ که شوند؛ که همان تجربیات قبلی را ایجاد میزد که منجر به بروز همان رفتارهای سابق می

عصبی  هایای از شبکهکنند. به مرور زمان شما مجموعههمان احساسات سابق را دوباره تولید می

ی و گذشته –اید تا در گذشته زندگی کند تان را شرطی کردهرا در مغز خود ایجاد کرده و بدن

 شود. تان میشما تبدیل به آینده

ی دیروز یا امروز توانید برنامهی روزتان را نگاه کنید، از موقع بیداری تا موقع خواب، میاگر برنامه

و برای روزهای بعد از  –که متعلق به فرداست، قرار دهید  )گذشته( را بردارید و آن را در جایی
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آن هم همینطور. بیایید قبول کنیم: اگر همان روتین دیروز را پیاده کنید، منطقی است اگر بگوییم 

تان است. چون دیروزتان ی شما صرفاً بازگشتی از گذشتهفردا نیز مانند دیروز خواهد بود. آینده

 د. سازدارد فردایتان را می

نگاه کنید. هر یک از این خطوط عمودی نشانگر همان فکر قبلی است که منجر به  2.1به شکل 

ای ایجاد ی شناخته شدهشود که تجربهشود که سبب بروز رفتار خودکاری میهمان انتخابی می

د، به آورد. اگر همین دنباله را مدام بازتولید کنیکند که احساس آشنایی برایتان به ارمغان میمی

ی شوند. اینگونه است که ارادهی خودکار ادغام میهای آن در یک برنامهمرور زمان تک تک گام

دانید دوباره ای است که وقتی میی ناشناختهکنید. فلش نشانگر تجربهمی خود را تسلیم یک برنامه

 دهد. دیرتان شده است، اما باید در سر راه سری هم به خشکشویی بزنید، رخ می

ی قابل پیش بینی بر اساس همان آینده –توان گفت ذهن و بدن شما در امر شناخته شده می

ی معلوم و حتمی جایی قرار دارند و در این آینده –اید ی آشنا انجام دادهکارهایی که در گذشته

ای ختهبرای امر ناشناخته وجود ندارد. در واقع اگر چیز جدیدی رخ دهد، اگر در آن لحظه چیز ناشنا

ی قابل پیش بینی روزتان را تغییر دهد، به احتمال زیاد از به هم در زندگی شما رخ دهد و برنامه

تان ناراحت خواهید شد. به احتمال زیاد آن را دردسر، مشکل یا بدبختی تلقی خواهید خوردن روتین

 «توانی فردا بیایی؟ امروز زمان مناسبی نیست.می»کرد. ممکن است بگویید 

 ی شمابندی قابل پیش بینی واقعیت شناخته شدهانزم
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 2.1شکل 

شود. عادت زمانی ای از افکار، رفتارها و احساسات خودکار و ناخودآگاه است که در اثر تکرار ایجاد میعادت مجموعه

زمان بدن شما  ریزی شده و به ذهن تبدیل شود. به مرور تان برنامهاست که کاری را آنقدر انجام داده باشید که بدن

ی حال کشاند. لذا اگر در لحظهای قابل پیش بینی میاید، شما را به سمت آیندهدارد بر اساس آنچه در گذشته انجام داده

 نباشید، به احتمال زیاد در یک برنامه هستید.

ها با واقعیت این است که یک زندگی قابل پیش بینی جایی برای امور ناشناخته ندارد. ناشناخته

اما در عین حال  –قابل پیش بینی بودن، سر سازگاری ندارند. امر ناشناخته ناَآشنا و غیرقطعی است 

است:  دهد که شما انتظارش را ندارید. سوال من از شما اینای رخ میجذاب است چون به شیوه

 آیا زندگی روتین و قابل پیش بینی شما جایی برای امور ناشناخته دارد؟

ی یکسانی از افکار یکسان را دنبال کنید، هر روز دنباله –اگر در امور شناخته شده بمانید 

ی سابق را نشان دهید، همان های برنامه ریزی شدههای یکسانی انجام دهید، همان عادتانتخاب
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های نورونی سابق را به شکل همان الگوهای قبلی در بازآفرینی کنید که همان شبکه هایی راتجربه

دارید یک سطح ذهنی یکسان را  –بیاورند تا آن احساس آشنایی که شما نام دارد، ایجاد شود 

شود تا بتواند کنید. به مرور زمان مغزتان بصورت خودکار برنامه ریزی میبارها و بارها تکرار می

 تری اجرا کند. ها را در دفعات بعدی با تالش کماز این دنبالههر یک 

ها قرار دارید. برای مثال، ی شناختهای را پیش بینی کنید، پس در حیطهاگر بتوانید حس هر تجربه

تواند بصورت خودکار آن اید، میها کار کردهها با آنفکر جلسه داشتن با گروهی از افراد که سال

به  –توانید ما ایجاد کند که آن رویداد با خود به همراه خواهد داشت. وقتی میاحساسی را در ش

ای را پیش حس رویداد آینده  -اند تان رویداد را برایتان آشنا کردهاین دلیل که تجربیات گذشته

 بینی کنید، به احتمال زیاد میزان بیشتری از همان امور قبلی را ایجاد خواهید کرد. و البته حق با

ی اید. به همین منوال، اگر شما در برنامهشماست. اما علت این امر این است که شما یکسان مانده

ا پیش بینی کنید، به احتمال زیاد از وارد شدن در آن ابا رخودکار باشید و نتوانید حس یک تجربه 

 خواهید کرد. 

، باید وجه دیگری از برای اینکه درک کاملی از زیستن در یک حالت وجودی یکسان پیدا کنیم

احساس میدان الکترومغناطیسی قابل اندازه گیری -ی فکرفکر و احساس را بررسی کنیم. چرخه

های ما همیشه در های فیزیکی ما وجود دارد. در واقع امر، بدنکند که در پیرامون بدنایجاد می

مشخصی را با خود حمل  هایی هستند که پیام، اطالعات یا قصدحال تشعشع نور، انرژی یا فرکانس

منظورم فقط نور مرئی نیست، بلکه تمام طیف پرتوهای نور « نور»گویم کنند. )در ضمن وقتی میمی
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از جمله پرتو ایکس، امواج تلفن همراه و مایکروویو(. به همین منوال، ما اطالعات  –گویم را می

بنابراین ما همیشه داریم انرژی  های مختلف قرار دارند.کنیم که در فرکانسحیاتی را دریافت می

 کنیم. الکترومغناطیسی ارسال و دریافت می

های نورونی مغز ما بار الکتریکی ایجاد کنیم، شبکهبگذارید توضیح دهم. وقتی ما به چیزی فکر می

ی خود منجر به ها نیز به نوبهشود )که آنهای شیمیایی میکنند. وقتی افکار باعث ایجاد واکنشمی

کند، این احساسات دهی میشوند( و نیز وقتی احساس آشنایی افکار ما را جهتز احساس میبرو

شوند و میدان ی بار الکتریکی ادغام میها با افکار ایجاد کنندهکنند. اینبارهای مغناطیسی ایجاد می

 کنند که با حالت وجودی شما برابر است. الکترومغناطیسی خاصی ایجاد می

کند وارد اتاق انرژی هستند. وقتی کسی که احساس قدرتمندی را تجربه می احساسات حاصل

ی ما انرژی و قصد افراد را شود. همهشود، انرژی وی )جدای از زبان بدنش( کامالً احساس میمی

کنیم، چون این افراد ایم. ما این انرژی را حس میناراحت هستند، حس کرده یاوقتی عصبانی 

کنند که اطالعات خاصی را در خود دارد. همین ز انرژی را از خود ساطع میسیگنال قدرتمندی ا

گفته در مورد اشخاص شهوتی، اشخاص در حال رنج و یا اشخاص دارای انرژی آرام و عاشقانه نیز 

 توان حس کرد.ها را میکند: تمام این انرژیصدق می

کنند. فرکانس فاوتی تولید میهای مترود، احساسات مختلف فرکانسهمانطور که انتظار می 

زایی مانند ترس احساسات واالیی مانند عشق، شادی و شکرگزاری بسیار باالتر از احساسات استرس

کنند. ها سطوح مختلفی از قصد آگاهانه و انرژی را در خود حمل میو خشم است؛ چون این فرکانس
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

های عاطفی مختلف مرتبط با حالتهای که در آن جزئیات برخی از فرکانس 2.2)بنگرید به شکل 

 ی این کتاب، با این مفهوم بیشتر آشنا خواهید شد. ذکر شده است(. در ادامه

 مقیاس برخی احساسات

 های مختلفبا انرژی

 

 

 

 

 

 

 

 2.2شکل 

ها حاوی اطالعات هستند. احساسات حاصل انرژی هستند. تمام انرژی فرکانس است و تمام فرکانس

 و احساسات شخصی خودمان، همیشه در حال ارسال و دریافت اطالعات هستیم. ما بر اساس افکار
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اندیشیم و همان کنیم، به همان افکار سابق میپس اگر ما هر روز داریم گذشته را بازآفرینی می

کنیم، در عمل داریم همان میدان الکترومغناطیسی را دوباره و دوباره احساسات گذشته را حس می

کنیم. از نقطه نظر انرژی و اطالعات، همان انرژی قبلی را با همان پیام ارسال می – کنیممخابره می

پردازد؛ و این نیز همان ی ما به حمل همان اطالعات گذشته میاین بدین معناست که انرژی گذشته

ه مان است. تنها راهی ککند. پس انرژی ما در اصل برابر گذشتهی سابق را برایمان ایجاد میآینده

تغییر میدان الکترومغناطیسی  –مان است مان را تغییر دهیم از طریق تغییر انرژیتوانیم زندگیمی

مان، باید طرز فکر و کنیم. به عبارت دیگر، برای تغییر حالت وجودیکه همواره داریم مخابره می

  مان را تغییر دهیم.احساس

 

ن به آن سمت معطوف شده است، وقتی تااگر انرژی شما به همان جایی معطوف شود که توجه

کنید، در عمل دارید انرژی را از زمان حال توجه خود را به احساسات و خاطرات آشنا معطوف می

ریزید. به همین شیوه اگر توجه شما پیوسته به افرادی معطوف باشد تخلیه کرده و به گذشته می

های خاصی از واقعیت که باید در زمانکه مجبورید ببینید، به جاهایی که باید بروید، چیزهایی 

ی قابل ی اکنون تخلیه کرده و به آیندهتان انجامشان دهید، آنگاه دارید انرژی را از لحظهآشنای

 ریزید. پیش بینی می

اید )مفهومی کلیدی تان را به آن معطوف کردهاگر انرژی شما به همان جایی معطوف شود که توجه

بیشتر با آن آشنا خواهید شد(، آنگاه وقتی توجه خود را به یک احساس ی همین فصل که در ادامه
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ی خاطره تان در گذشته قرار دارند. اگر آن احساسات آشنا بهکنید، توجه و انرژیآشنا معطوف می

باشد که شخص یا شی خاصی در مکان و زمان خاصی در آن دخالت  رویدادی در گذشته مربوط

ی رژی شما در گذشته قرار دارد. در نتیجه شما دارید انرژی را از لحظهدارد، آنگاه نیز توجه و ان

ریزید. به همین شیوه، اگر به تمام افرادی که باید ببینید،؛ به تان میحال تخلیه کرده و به گذشته

ها بروید، های مشخصی از روز به آنچیزهایی که باید انجام دهید و به جاهایی که باید در زمان

ریزید. برای ی معلوم و قابل پیش بینی میانگاه دارید توجه و انرژی خود را به آینده فکر کنید،

 نگاه کنید.  2.3درک این نکته به شکل 

 ی حالی انرژی از لحظهتخلیه

 

 2.3شکل 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

تان با این تجربیات آشنا در آن خط زمانی مشخص در هم آمیخته است. انرژی حال تمام انرژی

تان، همان تان به پیروی از ذهنکند و بدنتری از همان امور را ایجاد میشما دارد میزان بیش

ی حال خارج شده و به گذشته و آینده دهد. انرژی شما از لحظهتان را انجام میرویدادهای سابق

ای در ی ناشناختهماند تا با آن تجربهیابد. در نتیجه انرژی چندانی برایتان باقی نمیاختصاص می

 زمانی جدید ایجاد کنید. یک خط 

دهد که چگونه انرژی الکترومغناطیسی ساطع شده از شما از نظر همچنین نشان می 2.3شکل 

ارتعاشی با تمام چیزهایی که برایتان شناخته شده هستند، همخوانی دارد. پس وقتی روزتان را آغاز 

روید. وقتی د به سمت توالت میبینید که داریافتید، ناگهان میکنید، وقتی به فکر دستشویی میمی

یابید، در حالی که دارید دمای آب را تنظیم افتید، ناگهان خود را زیر دوش میبه فکر دوش می

کنید و ساز معطوف میافتید و دارید انرژی و توجه خود را به قهوهساز میکنید. به فکر قهوهمی

ی صبحگاهی نوش جان کنید؛ بار ن قهوهروید تا یک فنجاناگهان بصورت خودکار به آشپزخانه می

سال اخیر زندگی خود همین کار را کرده باشید،  22کند. اگر طی دیگر بدن دارد از ذهن پیروی می

اما در این مورد،  –رساند. بدن همیشه تابع ذهن است تان بدون هیچ تالشی خود را به آنجا میبدن

ا قدم گذاشته است. دلیل این امر این است که هبدن بصورت مکرر دنبال ذهن رفته و به شناخته

 شود. تان هم به همان سمت جاری میو در نتیجه انرژی –توجه شما به آنجا معطوف است 

ها خب حاال بگذارید سوالی از شما بپرسم: آیا امکان دارد بدن از ذهن پیروی کند و به ناشناخته

بینید که باید توجه خود را به جای دیگری معطوف کنید؛ این قدم بگذارد؟ اگر اینطور است، می



91 
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ری که شود؛ که خود مستلزم تغییر طرز فکر و احساس است؛ تغییامر منجر به تغییر انرژی شما می

باید آنقدر دوام داشته باشد تا چیز جدیدی رخ دهد. شاید باور نکردنی به نظر برسد؛ اما واقعا 

ی رسد که بدن همانطوری که در تمام تجربیات شناخته شدهممکن است. منطقی به نظر می

و توجه ساز سر صبح(؛ باید بتواند وقتی شما انرژی تان از ذهن پیروی کرده است )مثالً قهوهزندگی

ای تجربه –تان پیروی کرده و به سمت ناشناخته خود را به سمت ناشناخته معطوف کنید، از ذهن

 برود. -ی شما جدید در آینده

 

 ای جدیدآماده سازی ذهن و بدن برای آینده

 23ذهنی و تمرین دانید که من عاشق مفهوم فراخوانیاگر با کارهای من آشنایی داشته باشید، می

تواند فقط با فکر کردن مغز و حتی بدن خود را تغییر لی برایم جالب است که انسان میهستم. خی

ای به این فکر کنید. اگر شما توجه خود را روی تصور خاصی که در ذهن دارید متمرکز دهد. لحظه

 ای تکراری از افکار و احساسات فکر کنید، مغز و بدن تفاوت بین اتفاقاتکنید و پیوسته به دنباله

دنیای بیرون و اتفاقات دنیای درون را نخواهند دانست. پس وقتی کامالً درگیر و متمرکز باشید، 

و وضعیت زیستی شما متناسب با آن  –جلوه خواهد کرد  رونی تصورات مانند دنیای بیرونیدنیای د

                                                            
23  Mental rehearsal 
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ای ربهتان طوری باشند که انگار تجتوانید کاری کنید که مغز و بدنتغییر خواهد کرد. یعنی می

 ای صورت پذیرفته باشد. فیزیکی قبالً اتفاق افتاده است، بدون اینکه واقعا تجربه

اید، نه تنها از نظر اش کردهاید و بارها و بارها فراخوانی ذهنیتان را معطوفش کردهآنچه توجه

 تان را نیز تعیین خواهد کرد. زیستی به کیستی شما بدل خواهد شد، بلکه همچنین آینده

گذارید مثال خوبی برایتان ذکر کنم. گروهی از محققین دانشگاه هاروارد گروهی از داوطلبین را ب

شان کردند. یک دسته به مدت پنج که هرگز پیانو ننواخته بودند، دعوت کرده و به دو دسته تقسیم

ن کار را ی دیگر نیز همیدادند. دستهی پیانو را انجام میروز، هر روز دو ساعت، یک تمرین ساده

بدون اینکه واقعا  –اند کردند پشت پیانو نشستهکردند، البته به این صورت که تنها تصور میمی

های مغزی قبل و بعد آزمایش نشان داد که هر دو دسته تعداد انگشتی را هم تکان دهند. اسکن

ای از مغز که قابل توجهی مدار نورونی جدید شکل داده و برنامه ریزی عصبی جدیدی را در ناحیه

ها حتی پیانو را مسئول حرکت دادن انگشتان است، ایجاد کرده بودند، با اینکه یک دسته از آن

 لمس هم نکرده بود. 

بدون اینکه انگشتی  –فراخوانی ذهنی کرده بودند تمرین و به این فکر کنید. افرادی که اعمال را 

نی بود که واقعاً پیانو تمرین کرده بودند. مغزهایی داشتند که شبیه مغز کسا  -تکان داده باشند 

ی تمرینی توانستند قطعهها مینشاندی، بسیاری از آنها را پشت پیانو میاگر بعد از پنج روز آن

ها با تصور ذهنی هر خیالی خود را اجرا کنند، با اینکه قبالً آن را روی پیانو اجرا نکرده بودند. آن

عصبی جدیدی در مغز نصب کرده و برای این تجربه آماده شده ی این فعالیت، سخت افزار روزه
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ها با توجه و عزم خود این مدارها را بصورت مکرر با هم فعال کرده و به هم وصل کرده بودند. آن

ها تبدیل شد ی نرم افزاری خودکاری در مغز آنبودند؛ و به مرور زمان این سخت افزار به برنامه

ها تر گشت. پس اگر بعد از پنج روز تمرین ذهنی آنی برایشان آسانو به همین دلیل دفعات بعد

شد؛ چون مغز خود شان همسو میها به راحتی با قصد آگاهانهنواختند، رفتار آنآمدند و پیانو میمی

را از قبل برای این تجربه آماده کرده بودند. این است قدرت ذهن، اگر به درستی آموزش داده 

 شود. 

ابه نتایج یکسانی در رابطه با تمرین عضالت به دست داده است. در تحقیق جالبی که تحقیقات مش

کردند که یکی از سال تصور می 35تا  20با سنین بین  انجام شد، ده سوژه 24در کلینیک کلیولند

جلسه در  5هفته،  12ها این کار را به مدت کنند؛ آنعضالت دوسر خود را با تمام قدرت خم می

ها را در طی نجام دادند. محققین بصورت یک هفته در میان فعالیت الکتریکی مغز سوژههفته، ا

کردند. در پایان تحقیق، ها را نیز اندازه گیری میی آنجلسات تمرینی ثبت کرده و قدرت عضله

ها هیچ درصد افزایش یافته بود؛ در حالی که آن 13.5ها به میزان ی دوسر سوژهقدرت عضله

از این عضله نکرده بودند. این افزایش قدرت تا سه ماه پس از پایان جلسات تمرینی نیز استفاده 

 ها باقی مانده بود. در بدن آن

                                                            
24 Cleaveland Clinic 
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اخیراً گروهی از دانشمندان دانشگاه تگزاس در کلینیک کلیولند شهر سان آنتونیو و مرکز تحقیقاتی 

زمایش خواستند تا انقباض عضالت های آدر شهر وست اورنج ایالت نیوجرسی از سوژه 25بنیاد کسلر

کنند. وقتی چنین کردند، از آنها خواسته شد که به مدت  26ی آرنج خود را تصویرسازیخم کننده

دقیقه مصرانه از عضالت خود بخواهند که تا حد  15روز در هفته، هر روز به مدت  5هفته،  12

نی قدرتمند اضافه کردند. از یک و با این کار عزم راسخی را به این انرژی ذه –امکان خم شوند 

ها خواسته شده بود که از تصویرسازی شخص ثالث یا خارجی استفاده کنند، یعنی با دسته از سوژه

ای بیرون از آزمایش، این تمرین را تصور کنند )گویی فیلمی از خود را ی خود در صحنهمشاهده

رسازی شخص اول یا درونی استفاده کنند(. از گروه دوم خواسته شده بود که از تصویتماشا می

کرده و بدن خود را در همان لحظه در حال انجام تمرین تصور کنند تا به این طریق تصویرسازی 

داد. گروهی که از تر باشد. گروه سوم یعنی گروه شاهد هیچ تمرینی انجام نمیتر و واقعیواسطهبی

هیچ تغییر قابل توجهی از خود نشان نداد،  کرد )و نیز گروه شاهد(تصویرسازی بیرونی استفاده می

درصد افزایش قدرت عضله به  10.8کرد، اما در گروهی که از تصویرسازی درونی استفاده می

 خورد.چشم می

های داوطلب را با قالب 29گروه دیگری از محققین دانشگاه اوهایو آزمایش خود را فراتر برده و مچ 

جراحی به مدت یک ماه بستند تا حتی بصورت غیر ارادی هم نتوانند مچ خود را حرکت دهند. 

روز در هفته انجام  5دقیقه در روز،  11تصوری را به مدت -نصف این داوطلبان تمرینات ذهنی

                                                            
25 Kessler 
26 visualize 
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کنند، حال آنکه در عمل مچ حرکت خود را خم میکردند که دارند عضالت مچ بیاده و تصور مید

داد. در پایان ماه، حرکت بود. نصف دیگر، یعنی گروه شاهد، هیچ کاری انجام نمیها کامالً بیآن

شاهد تر از گروه ها برداشته شد و مشاهده گردید که عضالت گروه اول دو برابر قویتمام قالب

 است. 

دهد، بلکه همچنین ذهنی نه تنها مغز را تغییر می و تمرین دهد که فراخوانیاین سه بررسی نشان می

ها با تمرین رفتارها در ذهن دهد. به عبارت دیگر بدن سوژهفقط با فکر کردن، بدن را نیز تغییر می

ی فعالیت مورد نظر را رسید که گویی فعالیت بصورت منظم، طوری به نظر میو مرور آگاهانه

هایی که بودند. آن حال آنکه هرگز این فعالیت را انجام نداده –بصورت جسمی انجام داده است 

ی احساسی تمرین )خم کردن تا حد امکان( را به شدت تصویرسازی ذهنی اضافه کرده بودند، مولفه

 . تر کردندتر و نتایج را نیز برجستهاین تجربه را برای خود واقعی

ی تصور شده قباًل داد که گویی تجربههای تحقیق طوری نشان میدر تحقیق نواختن پیانو، مغز سوژه

های تحقیق رخ داده است، چون مغز خود را برای آن آینده آماده کرده بودند. به همین منوال، سوژه

نگار قبالً آن رسید که اخم کردن عضالت نیز بدن خود را تغییر داده بودند طوری که به نظر می

حال آنکه فقط با فکر کردن فعالیت مورد نظر را فراخوانی کرده بودند.  –اند واقعیت را تجربه کرده

شوید و به افرادی که باید ببینید، جاهایی که باید بروید ها بیدار میدانید که چرا وقتی صبححال می

کنید )یعنی فراخوانی ذهنی د، فکر میتان انجام دهیی شلوغ روزانهو کارهایی که باید در برنامه

کنید، درست مانند انجام دهید( و سپس احساسی مانند رنج، اندوه و یا ناراحتی را به آن اضافه می
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ها اصرار داوطلبین آزمایش خم کردن آرنج که بدون حرکت دادن عضالت، بر خم کردن آن

نظر برسد که این آینده از قبل رخ داده کنید تا به ورزیدند، دارید مغز و بدن خود را شرطی میمی

دهد، کند که به بدن سیگنال میکند و احساسی ایجاد میمی است. از آنجا که تجربه مغز را غنی

ی تجربیات بیرونی واقعی باشد، به مرور زمان ای درونی ایجاد کنید که به اندازهوقتی مدام تجربه

 کنند. های واقعی این کار را میهمانطور که تجربه درست –مغز و بدن خود را تغییر خواهید داد 

کنید، از نظر عصب شناختی، بیولوژیکی، شوید و به روزتان فکر میدر واقع وقتی شما بیدار می

شود شیمیایی و حتی ژنتیکی )این مسئله را در بخش بعدی توضیح خواهم داد(، وضعیت طوری می

های فتاده است. و در واقع هم افتاده است. وقتی شما فعالیتکه گویی آن روز از قبل برای شما اتفاق ا

تان بصورت طبیعی و خودکار برابر با کنید، درست مانند آزمایشات باال، بدنروزتان را شروع می

باشید،  کند. اگر کارهای ثابتی را چندین سال انجام دادهتان رفتار میهای خودآگاه و ناخودآگاهنیت

شوند. دلیل این امر تر و زودتر فعال میآسان –های زیستی بدن ز سایر قسمتو نی –این مدارها 

کنید؛ بلکه همچنین گردد که شما هر روز بدن و ذهن خود را آماده میفقط به این مسئله باز نمی

کنید تا این تجربیات گردد که شما همان رفتارهای فیزیکی سابق را بازتولید میبه این امر باز می

تر و بیشتر در ذهن و بدن خود تقویت کنید. و وارد شدن به حالت ناخودآگاه هر روز برایتان را بیش

و  –کنید های یکسانی را از نظر ذهنی و جسمی تقویت میشود، چون شما مدام عادتتر میآسان

 کنید که از روی عادت عمل کنید. عادت می
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 ایجاد تغییرات ژنتیکی

 کنند و سرنوشت ما در دستان دی ان ایزایی میها بیماریکردیم که ژنما در گذشته فکر می

گرفتیم که احتمال مردند، فرض میای در اثر بیماری قلبی میاست. لذا اگر افراد زیادی از خانواده

گوید که ژن عامل ژنتیک به ما میابتالی سایر افراد آن خانواده به بیماری قلبی باالست. اما حاال اپی

کند تا بیماری ایجاد شود ریزی میهای ما را برنامهزایی نیست، بلکه این محیط است که ژنبیماری

کش(، بلکه همچنین محیط نه فقط محیط خارجی بیرون بدن ما )استعمال دخانیات یا سموم آفت –

 مان. هایدرونی داخل بدن ما: محیط بیرون سلول

بدن چیست؟ همانطور که پیشتر گفتم، احساسات بازخورد شیمیایی و  منظورم از محیط درون

کنیم. پس اگر ما نسبت به هایی هستند که ما در محیط بیرونی تجربه میمحصوالت نهایی تجربه

کند، واکنش نشان دهیم، وضعیت شیمیایی درونی موقعیتی در محیط بیرونی که ایجاد احساس می

های ما سیگنال بدهد که افزایش یابند )تنظیم افزایشی یا افزایش بیان تواند به ژنبه وجود آمده می

کند ژن( و یا خاموش شوند )تنظیم کاهشی یا کاهش بیان ژن(. خود ژن از نظر فیزیکی تغییری نمی

تواند بر سالمتی و زندگی ما تأثیر بگذارد. کند و این بیان مهم است چون میبیان آن تغییر می –

هایش بجای بیماری، که ژنصی از نظر ژنتیکی مستعد بیماری خاصی باشد، مادامیلذا حتی اگر شخ

 ماند. سالمتی را بیان کنند، این شخص به بیماری مبتال نشده و سالم می

های ما )بجز کند. تک تک سلولای در نظر بگیرید که پروتئین تولید میبدن را ابزار کوک شده

ها مسئول ساختار فیزیکی و عملکرد سازند و این پروتئینهای قرمز خون( پروتئین میگلبول
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های خاصی تحت عنوان اکتین و های عضالنی پروتئینفیزیولوژیکی بدن هستند. برای مثال سلول

سازند. هایی تحت عنوان کالژن و االستین میهای پوست پروتئینسازند و سلولمیوزین می

های مغز استخوان سازند و سلولتیروئید تیروکسین می هایسازند، سلولهای ایمنی پادتن میسلول

های پانکراس سازند، حال آنکه سلولهای چشم ما کراتین میسازند. برخی از سلولهموگلوبین می

کنند. هیچ عضو و یا سیستمی در بدن وجود ندارد هایی مانند پروتئاز، لیپاز و آمیالز تولید میآنزیم

ها بخشی حیاتی از سیستم ایمنی، گوارش، ترمیم سلولی نباشد. پروتئینکه به تولید پروتئین متکی 

ها بخشی از آن هستند. هر سیستمی که بگویید، پروتئین –ی ما هستند و ساختار استخوان و ماهیچه

 ها به معنای واقعی کلمه بیان زندگی بوده و معادل سالمت بدن است. بنابراین بیان پروتئین

ها تسهیل تولید ی ژنواند پروتئین بسازد، باید ژن را بیان کند. وظیفهبرای اینکه سلول بت

ی شیمیایی رسد، این مادههاست. وقتی سیگنالی از محیط بیرون سلول به غشای سلول میپروتئین

ای در بیرون سلول متصل شده و سپس مسیر خود را به سمت دی ان ای در داخل سلول به گیرنده

سازد که معادل آن سیگنال است. پس اگر اطالعات ها پروتئینی میی از ژندهد. سپس یکادامه می

ماند. به ها تغییر نکند، ژن همان پروتئین سابق را ساخته و بدن مانند قبل میورودی از بیرون سلول

شود و یا اینکه شوند؛ یا اینکه بیان سالم پروتئین متوقف میها دچار تنظیم کاهشی میمرور زمان ژن

کنیم؛ و این امر شود؛ مانند زمانی که رونوشتی از رونوشت یک رونوشت تهیه میفرسوده میژن 

 را بیان کند.  شود که بدن کیفیت متفاوتی از پروتئینسبب می
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ها را انجام دهند. برای مثال توانند تنظیم افزایشی و کاهشی ژنها میهای مختلفی از محرکدسته

کنیم. های وابسته به تجربه را فعال مییا یادگیری اطالعات جدید، ژنما با انجام کارهای جدید و 

کند ها را هر نوع سلولی تبدیل میهای بنیادی هستند و آنها مسئول تمایز بخشیدن به سلولاین ژن

های آسیب دیده به آن نیاز دارد. وقتی دچار که بدن در آن زمان خاص برای جایگزینی سلول

های متناوب هشیاری قرار داشته باشیم )مثال در زمان س باشیم و یا در حالتسطح باالیی از استر

ی اتکای ها را نقطهتوان این ژنکنیم. میهای وابسته به حالت رفتاری را روش میخواب دیدن(، ژن

های ما را برقرار کرده و به ما اجازه ها پیوند میان افکار و بدنبدن دانست، چون این-پیوند ذهن

دهند که از طریق رفتارهای مختلف )مراقبه، دعا یا مسالک اجتماعی( بر سالمتی جسمی خود می

توانند ها میکند، گاهی ظرف چند دقیقه این ژنهای ما به این شیوه تغییر میتأثیر بگذاریم. وقتی ژن

 به نسل بعد منتقل شوند. 

ها های خود را تغییر دهید )برخی ژنتوانید بیان ژنپس اگر شما احساسات خود را تغییر دهید، می

را روشن و برخی را خاموش کنید( چون شما دارید سیگنال شیمیایی جدیدی به دی ان ای خود 

و با تنظیم  –تواند به ژن دستور دهد که پروتئین دیگری بسازد کنید و این سیگنال میارسال می

رای تغییر ساختار و عملکرد بدن را افزایشی یا کاهشی انواع مختلف واحدهای جدید مورد نیاز ب

بسازد. برای مثال اگر سیستم ایمنی شما مدت زیادی در معرض احساس استرس قرار گرفته و 

های جدیدی برای ترمیم و توانید ژنهای مرتبط با التهاب و بیماری را فعال کرده باشد، شما میژن

ها که از نظر و در عین حال این ژن های مسبب بیماری را خاموش کنید.رشد را روشن کرده و ژن
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سازند و بدن های جدید میکنند، پروتئیناند، از دستورات جدیدی پیروی میژنتیکی تغییر یافتهاپی

توانید با موفقیت کنند. به این ترتیب است که شما میرا برای رشد، ترمیم و شفا  برنامه ریزی می

 . بدن خود را نسبت به ذهنیت جدید شرطی کنید

همانطور که در ابتدای همین فصل خواندید، این گفته بدین معناست که اگر شما همیشه و هر روز 

کند که در شرایط محیطی یکسانی قرار با همان احساسات سابق زندگی کنید، بدن شما باور می

ن های سابق دست بزنید؛ و ایگذارد تا به همان انتخابدارد. سپس این احساسات بر شما اثر می

های سابق را برای خود های سابق را بروز دهید و همان تجربهشود که شما همان عادتباعث می

های خودکار و کنند. به لطف این عادتها دوباره همان احساسات را ایجاد میایجاد کنید؛ و این

رون های شما همواره در معرض همان محیط شیمیایی سابق )در محیط و بیبرنامه ریزی شده، سلول

های گیرد. این وضعیت شیمیایی به همان ژنها و درون بدن( قرار میبدن و همچنین در بیرون سلول

افتید چون وقتی شما ثابت و به این ترتیب شما گیر می –دهد های قبلی را میسابق همان سیگنال

اید، کی قرار گرفتهژنتی و جبر ماند. و حاال شما در مسیر یک تقدیرمانید، بیان ژن شما یکسان میمی

 شود. چون هیچ اطالعات جدیدی از جانب محیط برایتان ارسال نمی

اما اگر شرایط زندگی شما تغییر کرده و بهتر شود چه؟ آیا نباید این مسئله محیط شیمیایی پیرامون 

ها زندگی خود را صرف شرطی هایتان را تغییر دهد؟ بله چنین است، اما نه همیشه. اگر سالسلول

ی فکر و احساس و سپس احساس و فکر کرده باشید، بدون اینکه کردن بدن نسبت به این چرخه

توانید اید. پس مسئله به همین سادگی نیست و نمیبدانید بدن خود را به این احساسات معتاد کرده
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که با تغییر محیط بیرونی )مثالً پیدا کردن شغل جدید( این اعتیاد را ترک کنید؛ درست همانطور 

یابد. بخاطر کشی برنده شود و یا به هاوایی برود، تمایلش به مواد کاهش نمیاگر فرد معتاد در قرعه

گردند و ی خود باز میبیشتر افراد دیر یا زود به حالت احساسی پایه ،احساس-ی فکراین چرخه

قدیمی را ایجاد های قدیمی قرار دارد که آن احساسات رسد که در همان تجربهبدن به این باور می

 اند. کرده

اید شغل جدیدی پیدا کنید، کردید اما توانستهپس اگر در شغل قدیمی خود احساس بدبختی می

بختی کنید. اما اگر چندین سال را صرف شرطی ممکن است چند هفته یا چند ماه احساس خوش

قدیمی باز خواهید  سازی بدن و معتاد کردن آن به بدبختی کرده باشید، در نهایت به آن احساس

تان تان دلش برای آن حالت شیمیایی قبلی تنگ خواهد شد. شاید محیط بیرونیگشت، چون بدن

تان همیشه وضعیت شیمیایی درونی خود را بیشتر از شرایط خارجی قبول تغییر کرده باشد، اما بدن

و به اعتیاد خود به  دارد و بنابراین از نظر احساسی در آن حالت وجودی قدیمی باقی خواهد ماند

های قدیمی ادامه خواهد داد. این یعنی شما همچنان در گذشته زندگی خواهید کرد. این احساس

های خود را تغییر توانید بیان ژنو چون این وضعیت شیمیایی درونی تغییر نکرده است، شما نمی

بخشید. لذا تغییری در  های جدید ساختار و عملکرد بدن خود را بهبودداده و با تولید پروتئین

گویم برای ایجاد هر نوع زندگی و سالمتی شما مشاهده نخواهد شد. به همین دلیل است که می

 تر از احساس خود فکر کنید. تغییر واقعی و پایدار باید بزرگ
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ی ما در تاکومای واشینگتون، من و تیمم تحقیقی های پیشرفتهدر کارگاه 2016در زمستان سال 

اثر احساسات متعالی بر عملکرد ایمنی انجام دادیم؛ برای این تحقیق در ابتدای کارگاه و راجع به 

ی بزاق گرفته و مقدار ایمنوگلوبولین سوژه نمونه 117سپس چهار روز پس از تمام شدن کارگاه از 

 ( را اندازه گرفتیم؛ این پروتئین نشانگر قدرت سیستم ایمنی است. IgA) Aنوع 

IgA های اصلی دخیل در عملکرد طبیعی سیستم ق العاده قدرتمند است و یکی از پروتئینای فوماده

ها، ها، ویروسشود. این پروتئین همواره با انبوهی از باکتریایمنی و سیستم دفاع داخلی محسوب می

ده اند. این ماکند که به درون محیط داخلی بدن راه یافتههایی مبارزه میها و سایر ارگانیسمقارچ

آنقدر قوی است که از هر نوع آمپول آنفلوانزا و یا داروی تقویت سیستم ایمنی بهتر است؛ وقتی این 

شود. وقتی سطح استرس باال شود، به سیستم دفاعی اصلی داخل بدن انسان تبدیل میماده فعال می

یابد کاهش می IgAیابد(، سطح های استرس مانند کورتیزول افزایش میرود )و لذا سطح هورمونمی

 یابد. ی این پروتئین در سیستم ایمنی کاهش میو به این ترتیب بیان ژن سازنده

 9طی این کارگاه چهار روزه، ما از شرکت کنندگان خواستیم که سه بار در روز، هر بار به مدت 

. اگر وارد شوند شکرگزاریهای احساسی متعالی مانند عشق، شادی، الهام یا دقیقه به حالت 10الی 

توانیم سیستم ایمنی خود را تقویت کنیم؟ به ما بتوانیم احساسسات خود را متعالی کنیم، آیا می

شان، خود را به صرف تغییر حالت احساسی IgAتوانند بیان ژن عبارت دیگر، آیا شاگردان ما می

 افزایش دهند؟
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د افزایش یافته بود. رِنج درص 49.5ی به اندازه IgAزده کرد. میانگین سطح  نتایج ما را شگفت

این میزان  ( است، اما در پایان کارگاهmg/dLمیلی گرم در دسی لیتر ) 87تا  37بین  IgAطبیعی 

ی قابل توجهی های ما بدون اینکه تجربهرسیده بود. سوژه mg/dL 100در برخی افراد به بیش از 

ل توجهی در خود نشان دادند. بدن این ژنتیکی قابرا در محیط بیرونی از سر بگذرانند، تغییرات اپی

افراد با دستیابی به احساسات متعالی )حتی به مدت چند روز(، به این باور رسیده بود که در محیط 

های جدیدی را روشن کرده و بیان ژن خود را تغییر دهد جدیدی قرار دارد و لذا توانسته بود ژن

 (.2.4ر ماست(. )بنگرید به شکل )در این مورد، بیان پروتئین سیستم ایمنی مد نظ

 و کورتیزول IgAتحقیق راجع به 

 در تاکومای واشینگتون

 

 2.4شکل 

های توانیم عمالً بیان ژنکنیم، میوقتی ما داریم حفظ احساسات متعالی و تغییر انرژی را تمرین می

دفاع داخلی ما را های سالم جدید را ساخته و سیستم هایی که پروتئینجدید را افزایش دهیم؛ ژن
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دهیم و نیازمان را به سیستم محافظتی بیرونی به کنند. وقتی احساسات بقا را کاهش میتقویت می

در  SIgAدهیم. )های استرس را کاهش میهای مسئول تولید هورمونرسانیم، بیان ژنحداقل می

های استرس است. هر بزاق است؛ کورتیزول نشانگر هورمون Aشکل باال مخفف ایمنوگلوبولین نوع 

 دوی این مواد در بزاق اندازه گیری شدند(.

شما  –این یعنی ممکن است بدن شما برای شفا یافتن نیازی به دارو یا مواد خارجی نداشته باشد 

را ظرف چند روز فعال کنید. کارهای  IgAاین قدرت را در درون خود دارید که ژن مسئول تولید 

به مدت پنج یا ده دقیقه در  شکرگزاریمتعالی شادی، عشق، الهام یا  ای مانند ورود به حالتساده

 ژنتیکی قابل توجهی در بدن و سالمتی شما ایجاد کند. تواند تغییرات اپیروز می

 

 یابدبرود،  انرژی به همانجا جریان می به هرجاتوجه 

شوید و ها بیدار میتان هم در همانجاست، وقتی صبحما هر کجا باشد، انرژیشاز آنجا که توجه 

توجه و انرژی خود را روی تمام افرادی که باید ببینید، جاهایی که باید بروید، اشیایی که دارید و 

شود. کنید، انرژی شما قطعه قطعه میکارهایی که باید در دنیای سه بعدی انجام دهید، معطوف می

( و به سمت تمام آن چیزهایی در دنیای 2.5شود )شکل نرژی خالق شما از شما خارج میتمام ا

گوشی همراه، لپتاپ، حساب  –کنند شود که برای جلب توجه شما با هم رقابت میبیرون جاری می

. نگاهی به بانکی، خانه، شغل، همکاران، همسر، فرزندان، دشمنان، حیوان خانگی، بیماری و غیره
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بیندازید. واضح است که توجه و انرژی بیشتر افراد به سمت دنیای مادی بیرونی معطوف  2.5شکل 

تان باقی مانده شود. سوال این است: چه مقدار از انرژی شما در دنیای درونی افکار و احساساتمی

 است تا وقعیت جدیدی با آن بیافرینید؟

کنید، جزو ها که توجه زیادی به آن میای در نظر بگیرید که هر یک از این افراد یا چیزلحظه

اید. همانطور که پیشتر در همین فصل گفتم، شما برای هاست چون شما آن را تجربه کردهشناخته

اند، ها در مغز شما حک شدهای عصبی در مغز خود دارید. از آنجا که اینهر یک از این چیزها شبکه

تان ای عصبی در رابطه با رئیسکنید. پس شما شبکهدرک و تجربه می ها را از منظر گذشتهشما آن

ای عصبی ای عصبی در مورد همسرتان دارید؛ شبکهای عصبی در مورد پول دارید؛ شبکهدارید؛ شبکه

ای عصبی در تان دارید؛ شبکهای عصبی در مورد وضعیت مالیتان دارید؛ شبکهدر مورد فرزندان

های دنیای مادی دارید؛ چون شما بی در مورد تمام داشتههایی عصتان دارید؛ و شبکهمورد خانه

 اید. های مختلف تجربه کردهها و مکانتمام این افراد و اشیا را در زمان

ای عصبی برای خود در هر شخص، شی، چیز، مکان یا موقعیتی در واقعیت فیزیکی آشنای ما شبکه

ایم. چون ما تمام این چیزها را تجربه کردهای احساسی به همراه خود دارد، مغز ما داشته و مولفه

شود. لذا وقتی شما توجه خود را به مان وصل میحال-اینگونه است که انرژی ما به واقعیت گذشته

شود و انرژی چندانی در دنیای درونی تان از شما خارج میکنید، انرژیتمام این عناصر معطوف می

 ماند. جدید باقی نمیتان برای آفرینش زندگی افکار و احساسات
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 تان به هر کجا باشدتوجه

 تان هم در همانجاستانرژی

 دنیای بیرونی واقعیت فیزیکی

 

 

 

 2.5شکل 
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دهند ی شکل یعنی محل تالقی دو بیضی نگاه کنید، این دو نشان میشدههای بزرگاگر به بخش

کنیم. مان استفاده میاعتیاد احساسیمان برای تداوم های مختلف دنیای بیرونکه ما چگونه از مولفه

تان برای استفاده کنید؛ از دشمنان جتان به درد و رنتوانید از دوستان خود برای تأمین اعتیادشما می

یزانی از این انرژی خالق برای متأمین اعتیاد خود به نفرت استفاده کنید. سوال این است: چه 

 د؟آفرینش تقدیر جدید در دسترس شما قرار دار

شود، وقتی توجه و لذا انرژی شما بین تمام اشیا، افراد، مشکالت و مسائل دنیای بیرون تقسیم می

ماند تا چیز ای برایتان نمیماند. پس انرژیای برای دنیای درونی افکار و احساسات باقی نمیانرژی

ان را ایجاد تتان عمالً واقعیت شخصیجدیدی با آن بیافرینید. چرا؟ چون طرز فکر و احساس

های خود )یعنی امر شناخته شده( فکر و احساس کنید، همان کند. بنابراین اگر شما برابر دانستهمی

تان توان گفت که دیگر شخصیت شما واقعیت شخصیبخشید. در واقع میزندگی سابق را تداوم می

بیرونی دارد  سازد. محیطآفریند؛ بلکه این واقعیت شخصی است که شخصیت شما را میرا نمی

افکار و احساسات شما را کنترل می کند. نوعی همخوانی بیولوژیکی بین دنیای درونی افکار و 

های ها و مکاند و اشیا در زمانحال شما )که از افرا-احساسات و دنیای بیرونی  واقعیت گذشته

ید، چون دارید دارساخته شده است( وجود دارد. شما پیوسته دارید زندگی خود را یکسان نگه می

 دارید. توجه )افکار( و انرژی )احساسات( خود را یکسان نگه می

های کند که بر تمام حوزهدر آخر، اگر طرز فکر و احساس شما امضایی الکترومغناطیسی مخابره می

کنید و گذارد، شما دارید انرژی الکترومغناطیسی یکسانی را مخابره میزندگی شما اثر می
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تان حال-توان گفت انرژی شما با تمام چیزهای واقعیت گذشتهکند. میز تغییر نمیتان هرگزندگی

آفرینید. البته این تنها محدودیتی نیست که وجود دارد. شما دارید گذشته را باز می –برابر است 

 –ی سابق کنید و به همان شیوهوقتی شما تمام انرژی و توجه خود را به دنیای بیرون معطوف می

به آن   -ی دائمی قرار بگیرد شود مغز در یک حالت برانگیختهیعنی با استرس مزمنی که سبب می

دهد و مغزتان به دهید، دنیای درونی شما توازن خود را از دست میشرایط قبلی واکنش نشان می

ارت آید. به عبکند. و سپس کارآیی شما در ایجاد هر چیزی پایین میای ناکارآمد عمل میشیوه

 شوید. ی زندگی خود باشید، به قربانی آن تبدیل میدیگر، شما بجای اینکه آفریننده

 های استرسزیستن با هورمون

یا  –تری به این مسئله بیندازیم که ما چگونه به احساسات منفی خود حال بگذارید نگاه نزدیک

شویم. وقتی ما به هر چیزی میمعتاد   -نامیم های استرس میتر بگویم، به موادی که هورموندقیق

دهیم، خواه این تهدید واقعی شود، واکنش نشان میدر دنیای بیرون که برایمان تهدید قلمداد می

ما با آزادسازی هورمون استرس مقادیر هنگفتی از انرژی را در واکنش به این  باشد یا تخیلی، بدن

این تعریف دقیق  –گردد تعادل خارج می شود، بدن ازآورد. وقتی چنین میتهدید به گردش در می

های قدیم این معجون استرس است. این واکنش، واکنشی طبیعی و سالم است؛ چون در زمان

شد که ما با خطری های مشابه زمانی آزاد میشیمیایی متشکل از آدرنالین و کورتیزول و هورمون

مان بود و ما مجبور بودیم در تعقیبشدیم. مثالً زمانی که شکارچی در دنیای بیرونی رویارو می

 تصمیم بگیریم که بجنگیم، فرار کنیم یا مخفی شویم. 
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شویم و واقعیت را بر حسب گرا مییگیریم، بصورت خودکار مادوقتی ما درحالت بقا قرار می

کنیم و بوییم، لمس میشنویم، میبینیم، میکنیم: بر حسب آن چیزی که میحواس خود تعریف می

کنیم. چشیم. بعالوه ما تمرکز خود را محدود کرده و تمام توجه خود را متوجه ماده میییا م

شود ما تمام توجه خود را به دنیای بیرون معطوف کنیم، چون خطر های استرس باعث میهورمون

های اولیه این واکنش چیز خوبی بوده است. این واکنش باعث در آنجا نهفته است. در زمان انسان

اری ما شده و ما را زنده نگه داشته است. و وقتی ما توجه خود را به عامل خطر معطوف سازگ

 گشت. ی خود باز میها به توازن اولیهشد، سطح تمام هورمونکردیم و خطر رفع میمی

اما در دوران مدرن دیگر چنین نیست. یک تماس تلفنی یا ایمیل از جانب رئیس شرکت و یا یکی 

ده کافی است تا واکنش احساسی قدرتمندی مانند خشم، ناراحتی، ترس، دلهره، از اعضای خانوا

اندوه، احساس گناه، رنج یا شرم در ما ایجاد شود و ما سیستم عصبی ابتدایی ستیز و گریز را روشن 

کنیم و در نتیجه طوری واکنش نشان دهیم که گویی شکارچی ما را دنبال کرده است. این وضعیت 

شود. واقعیت ماند، چون عامل تهدید خارجی هرگز رفع نمیخودکار روشن می شیمیایی بصورت

کنیم. این وضعیت این است که بسیاری از ما بیشتر وقت خود را در این حالت برانگیخته سپری می

مزمن شده است. گویی دیگر شکارچی آن بیرون نیست تا گهگاهی چنگ و دندانی به ما نشان 

تان که از قضا میز کارش کنار مثالً همکار سمی –کند ن غارمان زندگی میدهد؛ بلکه با ما در درو

 میز کار شماست. 
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انطباقی است. وقتی ما در -آید؛ بلکه ضدبه شمار نمی 27این واکنش استرس مزمن دیگر انطباقی

های استرس مانند آدرنالین و کورتیزول در بدنمان به جریان کنیم و هورمونحالت بقا زندگی می

مانیم. مانند مثال آید، بجای اینکه به حالت توازن برگردیم، در حالت هشیاری باال باقی میر مید

، وقتی این عدم توازن در درازمدت حفظ شود، به احتمال زیاد ما بیمار خواهیم شد، 1آنا در فصل 

ه این شود. در واقع بدن ما آنقدر نسبت بها میچون استرس بلندمدت سبب کاهش بیان سالم ژن

قراری گردد. بدن ما برای این مواد بیها معتاد میشود که به آنحجم باالی مواد شیمیایی شرطی می

 کشد. می

کنیم پیامدها را پیش شود و ما تالش میدر این حالت مغزهای ما بیش از حد هشیار و برانگیخته می

شود. و هر چه بیشتر چنین کنیم، مان بیشتر بینی، کنترل و حتی به زور ایجاد کنیم تا شانس بقای

مان و محیط هایی هستیم که به هویتشود که ما بدنشود و بیشتر باورمان میاعتیادمان شدیدتر می

کنیم. دلیل این امر این است که تمام توجه ما در همین وصل شده و در زمان خطی زندگی می

 راستا قرار دارد. 

ر حالت بقا زندگی کنید و مجبور باشید توجه خود را مدام وقتی مغز شما برانگیخته باشد و شما د

ها، فیس بوک و تویتر معطوف کنید، به موارد مختلفی مانند شغل، اخبار، همسر سابق، دوستان، ایمیل

را  2.5کنید. )شکل های عصبی مختلف را به سرعت فعال میدر واقع دارید هر یک از این شبکه

دامه دهید به مرور زمان عادت محدود کردن تمرکز و تغییر مداوم مرور کنید(. اگر این کار را ا

                                                            
27 adaptive 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ای متعادل کار نکند. وقتی شود و دیگر به شیوه 28بندیشود مغزتان قسمتکانون توجه باعث می

ای نامنظم و نامنسجم کار کند و این باعث دهید که به شیوهچنین شود، شما دارید به مغزتان یاد می

های عصبی مختلف مغز مانند رعد و برق بدون نظم ار پایین بیاید. شبکهشود کارآیی آن بسیمی

کند. اثر این کار مانند این است که کار می 29شوند و لذا مغز شما بصورت ناهمگامروشن می

های خود ضربه بزنند. در زن همگی در یک زمان اما نه با ریتم و آهنگ، به تنبکگروهی تنبک

های بعدی بیشتر حرف خواهیم زد؛ فعالً همین را بدانید انسجام در فصل مورد مفاهیم انسجام و عدم

شوید. وقتی مغز بصورت بهینه کار شود، شما از انسجام خارج میکه وقتی مغز از انسجام خارج می

 نکند، شما بهینه نخواهید بود. 

یتان است، هااید و جزو شناختهشما برای هر شخص یا چیزی در دنیای بیرون که تجربه کرده

پسماند شیمیایی  –که انرژی در حرکت هستند  –احساسی مرتبط با آن دارید، چون احساسات 

های اعتیادآور استرس زندگی کنید، ممکن تجربه هستند. و اگر شما بیشتر اوقات با این هورمون

اران تان برای تأمین اعتیادتان به قضاوت کردن استفاده کنید. ممکن است از همکاست از رئیس

تان برای تأمین اعتیاد خود برای تأمین اعتیادتان به رقابت استفاده کنید. ممکن است از دوستان

خود به رنج استفاده کنید. ممکن است از دشمنان خود برای تأمین اعتیادتان به نفرت، از والدین 

امنیت، از اخبار ی اعتیادتان به عدم برای تأمین اعتیاد به احساس گناه، از فیس بوک برای تغذیه

                                                            
28 compartmentalize 
29 Out of sync 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

تان با پول تان برای تأمین اعتیادتان به تنفر و از رابطهبرای تأمین اعتیادتان به خشم، از همسر سابق

 برای تأمین اعتیاد خود به فقدان بهره جویید. 

ها و چیزهایی که در واقعیت شناخته شما با تمام اشخاص، مکان –انرژی  –این یعنی احساسات 

ای برای کنید، در هم تنیده و به هم وصل هستند. و این یعنی هیچ انرژیتجربه میشده و آشنایتان 

ای ی جدید، وضعیت مالی جدید، زندگی نو و بدن شفا یافتهماند تا شغل جدید، رابطهشما باقی نمی

با آن ایجاد کنید. بگذارید سخنم را طور دیگری بیان کنم. اگر طرز فکر و احساس شما فرکانس 

تان )که تأثیر شگرفی بر زندگی شما دارد( را عات ساطع شده از شما در درون میدان انرژیو اطال

ها و کند و اگر تمام توجه ) و لذا انرژی( شما به دنیای بیرونی افراد، اشیا، چیزها، مکانتعیین می

ماند. میای در دنیای درونی افکار و احساسات شما باقی نتان معطوف است، آنگاه هیچ انرژیزمان

اید قویتر باشند، شما بیشتر توجه خود را به آن شخص، لذا هرچه احساساتی که به آن معتاد شده

ی و بیشتر انرژی سازنده –تان معطوف خواهید کرد شی، مکان یا وضعیت موجود در دنیای بیرونی

قتی به دنیای هایتان فکر و احساس خواهید کرد. وخود را از دست داده و برابر با تمام دانسته

ای جدید فکر یا احساس کنید. و تان معتاد باشید، برایتان دشوار خواهد بود که به شیوهبیرونی

ی اول مشکالت شما را ایجاد ممکن است به همان افراد یا چیزهایی معتاد شوید که در وهله

کنید. مدیریت میاند. اینگونه است که شما نیروی خود را از دست داده و انرژی خود را سوء کرده

هایی خواهید دید از اینکه ما چگونه با تمام اجزای دنیای را دوباره نگاه کنید، مثال 2.5اگر شکل 

 کنیم. بیرونی خود پیوندهای انرژیایی ایجاد می
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ی میدان نامرئی انرژی بینید که به واسطهنگاه کنید. در سمت چپ شکل، دو اتم را می 2.6به شکل 

ها گذارند. این انرژی است که آناند. این دو اتم با هم اطالعات را به اشتراک میبه هم متصل شده

ی نفرت با هم بینید که در تجربهرا به هم متصل نگه داشته است. در سمت راست، دو نفر را می

کند، ها را از نظر انرژیایی به هم متصل میی میدان نامرئی انرژی که آنشریک هستند و به وسطه

 ها انرژی و اطالعات یکسانی دارند. اند. در حقیقت، آنهم وصل شدهبه 

 انرژی و اطالعات مشترک

 

 

 

 2.6شکل 

شوند و یک مولکول به هم وصل می  -با انرژی و اطالعات مشترک  –درست همانطور که دو اتم 

سازند، وقتی دو نفر احساسات و انرژی یکسانی دارند و افکار و اطالعات یکسانی را مخابره را می

ها ی میدانی نامرئی از انرژی که آنها به واسطهشوند. در هر دو مورد، آنکنند، به هم وصل میمی

نفر با احساسات یکسان، انرژی  2

 یکسان، افکار و اطالعات یکسان 

اند به هم وصل شده  

اتم به هم وصل شده و یک مولکول را  2

اندتشکیل داده  
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

کند، به هم وصل هستند. اگر جداسازی دو اتم نیازمند انرژی است، سلب کردن را به هم متصل می

ایم( نیازمند انرژی و ی زیادی را صرف آن کردهتوجه از افراد و شرایط زندگی )که انرژی سازنده

 هشیاری است. 

ها و نجدا کردن دو اتم نیازمند انرژی است. به همین ترتیب، اگر توجه و انرژی شما به افراد، مکا

چیزهای یکسانی در دنیای بیرون متصل شده باشد، قابل درک است که شکستن این پیوند در زمان 

ی شود این است: چه مقدار از انرژی سازندهمراقبه نیازمند انرژی و تالش است. سوالی که مطرح می

ت که شما شما در احساس گناه، نفرت، تنفر، فقدان یا ترس به دام افتاده است؟ حقیقت این اس

 توانید از تمام این انرژی برای ایجاد تقدیر جدید استفاده کنید. می

ها برگیرید. به برای این منظور باید از تمام چیزهای دنیای بیرونی فراتر رفته و توجه خود را از آن

 کنیم. این به ما اجازههمین دلیل است که ما از مراقبه برای تغییر حالت درونی خود استفاده می

دهد که پیوند خود را با همه کس، همه چیز، همه جا و همه وقت به قدر کافی قطع کنیم تا می

بتوانیم به درون غور کنیم. وقتی بر بدن احساساتی خود غلبه کردید و توجه خود را از تمام چیزهای 

ند خود را با گردانید و پیوتان را به خود باز میتان برگرفتید، انرژیشناخته شده در دنیای بیرون

کنید. باید از کس بودن به تان )که از دیرباز یکسان مانده است( قطع میاکنون-واقعیت گذشته

تان را از بدن، رنج و گرسنگی برگیرید. باید از کس یعنی باید توجه –هیچ کس بودن گذار کنید 

و کارمند برگیرید(.  تان به مثابه همسر، والدبودن به هیچ کس بودن برسید )توجه خود را از هویت

باید توجه خود را از چیزها برگیرید و به هیچ چیز معطوف کنید )گوشی، ایمیل و قهوه را فراموش 



115 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ای که رویش کنید( و از بودن در جایی به بودن در هیچ جا برسید )از هر فکری راجع به صندلی

اتر بروید( و از بودن در زمان ی روز بروید، فرکنید و یا جاهایی که قرار است در ادامهمراقبه می

تان خطی به بودن در هیچ زمانی برسید )هیچ خاطره یا فکر مزاحمی راجع به آینده نباید به ذهن

 خطور کند(.

منظورم این نیست که گوشی، لپتاپ، ماشین و حساب بانکی چیز بدی است؛ بلکه منظورم این است 

این چیزها چنان توجه شما را به خود جلب کنند  که وقتی بیش از حد به این چیزها وابسته باشید و

ها کنند( از فکر کردن راجع به آنکه نتوانید )بخاطر احساسات قدرتمندی که برایتان تداعی می

توانید هیچ اند. و اینگونه نمیها هستند که شما را به مالکیت خود در آوردهفراتر بروید، این داشته

انجام این کار این است که یاد بگیرید تمام این انرژی تکه تکه چیز جدیدی بیافرینید. تنها راه 

اید و تمام انرژی شما را در ها معتاد شدهشده را جمع کنید تا بتوانید بر احساسات بقا )که به آن

اند( غلبه کنید. وقتی توانستید توجه خود را از تمام این اجزای بیرونی واقعیت گذشته مدفون کرده

های انرژیایی و احساسی خود را با این چیزها تضعیف کرده و در نهایت به قدر کافی برگیرید، پیوند

ی جدیدی بسازید. این کار مستلزم این است که از آن جایی کنید تا با آن آیندهانرژی آزاد می

مانند جدا کردن دو  –اید، آگاه شوید؛ و که بصورت ناخودآگاه توجه خود را به آن معطوف کرده

 شکستن این پیوندها بصورت آگاهانه، نیازمند مقداری انرژی است.  –اتم 

گویند که هارد دیسک کامپیوترشان سوخته یا ها بیشتر اوقات افراد پیش من آمده و میدر کارگاه

اند و دیگر پولی هم برایشان باقی نمانده شان را از دست دادهشان را دزدیده و یا شغلکسی ماشین
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دانید اند، میگویند که افراد یا چیزهایی را در زندگی از دست دادهه من میاست. وقتی مردم ب

خیلی هم خوب! ببین حاال چقدر انرژی داری تا تقدیر جدیدی برای خود »گویم؟ همیشه چه می

ید و بتوانید انرژی خود را باز گردانید، به هدر ضمن، اگر این کار را درست انجام د« طراحی کنی!

های این مسئله در ابتدا چندان خوشایند نخواهد بود. آماده باشید، چون برخی حوزهاحتمال زیاد 

زندگی شما ممکن است از هم بپاشد. اما نگران نباشید. این اتفاق باید بیفتد چون شما دارید 

شکنید. هر چیزی که از نظر ارتعاشی با شما تان را میپیوندهای انرژیایی بین خود و واقعیت گذشته

تان همخوانی نداشته باشد، از بین خواهد رفت. اجازه دهید چنین شود. تالش نکنید که ندهو آی

زنید، زندگی قدیمی خود را سر هم کنید، چون سرنوشت جدیدی که دارید برای خود رقم می

 سرتان را بسیار شلوغ خواهد کرد. 

بود، سه هفته پس از شروع بگذارید مثالی برایتان بیاورم. یکی از دوستانم که معاون دانشگاهی 

ستون فقرات دانشگاه بود. دانشجویان همانند ی هیئت مدیره حاضر شود. او مراقبه قرار بود در جلسه

و اخراج شد. به من زنگ زد و گفت  –و اساتید او را دوست داشتند. او وارد جلسه شد و نشست 

را اخراج کرد. مگر قرار نیست  مطمئن نیستم که این فرایند مراقبه جواب دهد. هیئت مدیره من»

 «کنم اتفاقات خوب برایم بیفتد؟وقتی مراقبه می

گوش کن. احساسات بقا را ول کن، چون اگر ول نکنی در گذشته خواهی ماند. بجای »به او گفتم 

ظرف دو هفته او عاشق زنی شد « ی حال را دریاب و از آنجا شروع به آفرینش کن.این کار، لحظه
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او ازدواج کرد. همچنین پیشنهادهای شغلی بهتری به او دادند؛ و در آخر معاون یک که بعداً با 

 تر و بهتر شد. دانشگاه بسیار بزرگ

خواست او را یک سال بعد او به من زنگ زد و گفت دانشگاهی که اخراجش کرده بود، حاال می

 بعنوان رئیس دانشگاه استخدام کند. 

شود، هیچ د و واقعیت جدید ظاهر میروپس وقتی واقعیت قدیمی کنار می

معلوم نیست که کائنات چه چیزی برایمان در نظر گرفته است. تنها چیزی 

توانم بگویم این است: امر ناشناخته هرگز من را ناامید که با اطمینان می

 نکرده است. 

 

 بازگرداندن انرژی

ر امواج مغزی خود را تغییر دهید. خواهید از دنیای بیرون بگسلید، باید یاد بگیرید که چطواگر می

های مغزی صحبت کنیم. بیشتر اوقات بیداری و هشیاری ی در مورد فرکانسکپس اجازه دهید اند

های پایین، متوسط و باال دارد. بتای پایین در شود. بتا فرکانسشما، در فرکانس مغزی بتا سپری می

ز دنیای بیرون متوجه شما نباشد، اما از شود، یعنی زمانی که تهدیدی احالت استراحت ایجاد می

بدن خود در مکان و زمان آگاه باشید. این همان حالتی است که شما هنگام مطالعه، هنگام توجه 



118 
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گیرید. بتای متوسط ی دوستانه با دخترتان یا هنگام گوش دادن به سخرانی در آن قرار میبه مکالمه

یان گروهی از مردم قرار دارید، برای بار اول خود را تر است، مانند زمانی که در مکمی برانگیخته

کنید و یا باید نام کسی را به یاد بیاورید. شما هشیارترید، اما بیش از حد استرس به کسی معرفی می

اید. بتای متوسط یعنی استرس مفید. بتای باال حالتی است ندارید و بطور کامل از تعادل خارج نشده

گیرد. این امواج مغزی هنگام بروز ترس سراسر بدن شما را فرا میهای اسکه در آن هورمون

شوند. احساسات بقا از جمله خشم، ترس، آشفتگی، رنج، اندوه، دلهره، ناراحتی و افسردگی ایجاد می

 تواند سه برابر باالتر از بتای پایین و دو برابر باالتر از بتای متوسط باشد. بتای باال می

شود، اما در طول روز گاهی امواج آلفا نیز یداری شما در امواج بتا سپری میگرچه بیشتر اوقات ب

وقتی دیگر سرگرم  –کنند. وقتی در حالت استراحت، آرامش و آفرینش قرار دارید خودنمایی می

دهند. امواج آلفا خود را نشان می –کنید فکر و تحلیل نیستید و در عوض رویاپردازی و تخیل می

اید، امواج بیانگر این باشند که شما بیشتر توجه خود را به دنیای خارج معطوف کرده اگر امواج بتا

 اید. آلفا نشانگر این هستند که شما بیشتر توجه خود را به دنیای درون اختصاص داده

شوند یعنی زمانی که شما هنوز بیدارید اما ی گرگ و میش ظاهر میامواج مغزی تتا در مرحله

شود. فرکانس های عمیق مراقبه نیز ظاهر میرود. این فرکانس در حالتخواب می بدنتان دارد به

دهد. با این وجود ظرف چهار سال اخیر من مغزی دلتا معموال در حین خواب عمیق خود را نشان می

توانند وارد امواج دلتای ایم که در حین مراقبه میام چندین شاگرد را شناسایی کردهو تیم تحقیقاتی

رود و در حال خواب دیدن هم نیستند؛ بلکه ها عمیقا به خواب مییار عمیق شوند. بدن آنبس
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کند. های باالیی از انرژی را پردازش میدهد که مغزشان دارد شدتشان نشان میهای مغزیاسکن

اند و احساس های عرفانی عمیقی از وحدت را از سر گذراندهگویند تجربهها میدر نتیجه آن

ی امواج مغزی مختلف اند. برای مقایسهاند با همه کس و همه چیز در دنیا وارد ارتباط شدهکرده

 نگاه کنید.  2.7به شکل 

 امواج مغزی

 

 2.7شکل 



120 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

نامم. این انرژی فرکانس باال آگاه می-دهند که من حالت فراامواج مغزی گاما حالتی را نشان می

های دهد که مغز بجای رویداد بیرونی، از یک رویداد درونی )یکی از بارزترین مثالزمانی رخ می

. در آیدکنید( به وجد میبندید و به درون غور میتانرا میاین مورد زمانی است که چشمان

 های بعدی بیشتر راجع به امواج مغزی گاما سخن خواهیم گفت. فصل

 

شوند، خارج شدن از بتای هایی که افراد در حین مراقبه با آن مواجه میترین چالشیکی از بزرگ

باال )و حتی متوسط( و ورود به آلفا و سپس تتا است. انجام این کار کامالً حیاتی است چون وقتی 

رسانند، دیگر به دنیای بیرون و های دیگر میکنند و به فرکانسغزی خود را کُند میافراد امواج م

کنند، توجهی ندارند.و از آنجا که در ها فکر میهایی که وقتی تحت استرس هستند به آنمزاحمت

کنند بر اساس خاطرات ترسناک گذشته خود را حال تحلیل و تعیین راهبرد نیستند و تالش نمی

 کنند. ی حال را پیدا میرین حالت آماده کنند، فرصت حاضر شدن و بودن در لحظهبرای بدت

کنیم، از آیا شگفت انگیز نیست که در حین مراقبه پیوند خود را با تمام اجزاء محیط بیرون قطع می

ی قابل پیش بینی خود ی آشنا و آیندهی خود گذر کرده و گذشتهی روزانهها و برنامهبدن، ترس

شود. می تان خارجکنیم؟ اگر این کار را درست انجام دهید، حساب زمان از دستفراموش میرا 

کنید، دقیقاً چنین حالتی های خود غلبه میی خودکار، احساسات و عادتوقتی در مراقبه بر اندیشه

اقعیت روید. شما پیوندهای انرژیایی خود را با وآید: شما از بدن، محیط و زمان فراتر میپیش می
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توانید تمام ی حال مییابید. تنها در لحظهی اکنون میتان قطع کرده و خود را در لحظهحال-گذشته

 انرژی خود را باز گردانید. 

شود( چون شما بیشتر اوقات با تر میاین کار نیازمند کمی تالش است )البته با تمرین آسان

هی بیندازیم به اینکه وقتی شما در حین کنید. پس بگذارید نگاهای استرس زندگی میهورمون

افتد تا بتوانید وقتی با این موقعیت روبرو شدید مسائل ی حال هستید، چه اتفاقی میمراقبه در لحظه

تان را در دست بگیرید. درک این مهارت مهم است چون اگر نتوانید از استرس، مشکالت و رنج

 ا که عاری از این مسائل باشد، بسازید. ی جدیدی رفراتر بروید، نخواهید توانست آینده

آورند. شما به کنید که ناگهان افکار انحرافی به شما هجوم میاید و مراقبه میفرض کنید نشسته

کنید و در زمان و اید چون چند سالی است که اینگونه فکر میاین نوع فکر کردن عادت کرده

د. و بصورت خودکار هر روز همان احساسات کنیمکان یکسان به افراد و چیزهای یکسان توجه می

تان تأیید شود؛ شخصیتی که به همان واقعیت اید تا همان شخصیت سابقآشنای قبلی را پذیرا بوده

اید. تنها تفاوتش شخصی سابق مرتبط است؛ شما پیوسته بدن خود را نسبت به گذشته شرطی کرده

 ست. تان بسته اکنید چشماناین است که چون مراقبه می

خواهد تان دلش میبینید. اما بدنتان را نمیاید جسم رئیستان را بستهوقتی آنجا نشسته و چشمان

احساس  –روز در هفته  5بار در روز و  50 –بینید آن خشم را احساس کند چون هر بار که او را می

بار در روز  10ید )که کنکنید. به همین منوال وقتی ایمیلی از او دریافت میکامی و خشونت میتلخ

دهید و به همین افتد(، بصورت ناخودآگاه همان واکنش عاطفی سابق را به او نشان میاتفاق می
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خواهد احساساتی را دلیل بدنتان به او عادت کرده است تا اعتیادتان به خشم تأمین شود. بدن می

کند، بدن نیز قراری میبیها معتاد شده است و مانند معتادی که برای مواد حس کند که به آن

خواهد آن خشم آشنا را نسبت به کند. بدن میقراری میبرای مواد شیمیایی آشنا احساس بی

خواهد راجع به همکارتان قضاوت کند؛ همکاری اید؛ میتان حس کند چون شما ترفیع نگرفتهرئیس

کنید که شما ی فکر میهایش را جمع کنید. سپس به همکاران دیگرکه همیشه انتظار دارد سوتی

 اندیشید. دهند و به دالیل دیگری برای دلخور شدن از دست رئیس میرا آزار می

که شما دارید تمام توجه خود را به آن احساس  –افتد شوید که چه اتفاقی دارد میوقتی متوجه می

کنید )چون برید که دارید انرژی خود را در گذشته سرمایه گذاری میپی می –کنید معطوف می

گردید و ی حال باز میایستید و به لحظهی گذشته هستند(؛ پس میاحساسات اسناد ثبت شده

گیرید. اما پس از اندکی آزرده خاطر، ناراحت و خشمگین انرژی و توجه خود را از گذشته باز می

کند رد تالش میتان دااورید که بدنکنید. به یاد میشوید که دارید چکار میشوید و متوجه میمی

آورید که این این احساسات را حس کند تا اعتیادش به این مواد شیمیایی تأمین شود و به یاد می

دارید. هر بار که توقف و سپس دست بر می –کند احساسات مغزتان را وارد امواج بتای باال می

گویید که تان میرید به بدنگردید، دای اکنون باز میکنید و به لحظهتان را آرام میکنید، بدنمی

 من ذهن هستم.  –تو دیگر ذهن نیستی 

سپس افکار مرتبط با افرادی که باید ببینید، جاهایی که باید بروید و کارهایی که باید در آن روز 

کنید که آیا رئیس ایمیلم را جواب داده است آورد. به این فکر میانجام دهید، به ذهنتان هجوم می
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آید که خواهرتان زنگ زده بود و شما نتوانسته بودید گوشی را بردارید. و امروز میو سپس یادتان 

شوید که با انتظار کشیدن برای ها را بیرون بگذارید. و ناگهان آگاه میهم نوبت شماست که زباله

این سناریوهای آینده دارید توجه و انرژی خود را در همان واقعیت شناخته شده سرمایه گذاری 

ی قابل گردید و دوباره انرژی خود را از آن آیندهی حال باز میایستید، به لحظهنید. پس میکمی

 کنید. گیرید و برای امر ناشناخته در زندگی خود جا باز میپیش بینی و شناخته شده باز پس می

ید، ی اکنون یافتما خود را در لحظهشدهد که وقتی نگاه کنید. این شکل نشان می 2.8به شکل 

به سمت گذشته و آینده  2.3انرژی شما )که با فلش نشان داده شده است( دیگر مانند شکل 

اید. شما ی قابل پیش بینی خارج کردهی آشنا و آیندهرود. حاال شما انرژی خود را از گذشتهنمی

گیرید و دیگر با حس کردن همان احساسات دیگر آن مدارهای سابق را مانند قبل به کار نمی

یند را ادامه دهید، دارید همواره با آکنید. اگر این فرهای قبلی را تنظیم و فعال نمیسابق همان ژن

اکنون، تمام این انرژی را به سمت خود باز -شکستن پیوندهای انرژیایی بین شما و واقعیت گذشته

ی بیرون بر گرفته گردانید. دلیل این اتفاق این است که شما دارید توجه و انرژی خود را از دنیامی

تان ایجاد کنید و دارید میدان الکترومغناطیسی خود را در پیرامون بدنو به دنیای درون معطوف می

 کنید. حاال انرژی کافی دارید تا با آن چیز جدیدی بیافرینید. می
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 باز پس گرفتن انرژی و نیرو

 میدان الکترومغناطیسی

 

 2.8شکل 

تان بر گرفتید، آن را به ی قابل پیش بینییا واقعیت آینده حال-وقتی توجه خود را از واقعیت گذشته

سازید. حاال شما انرژی کافی برای شفای سمت خود باز گردانده و برای خود میدانی الکترومغناطیسی می

 های جدید را در اختیار دارید. خود و ایجاد تجربه

شود. با تداوم مراقبه، بدن شما بیشتر ناراحت شده و واس شما پرت میعجیب نیست که دوباره ح

اید که تان را برنامه ریزی کردهخواهد کاری بکند. شما بدنقراری خواهد کرد؛ زیرا دلش میبی
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خواهد مراقبه را تمام کند، چشمانش هر روز بلند شود و یک روتین مشخص را پیاده کند. بدن می

خواهد چیزی را از تلویزیون بشنود و یا با تلفن با کسی حرف بزند. ا ببیند. میرا باز کند و کسی ر

دهد بجای اینکه آنجا بنشیند و کاری نکند، صبحانه بخورد. دوست دارد مانند هر روز ترجیح می

 صبح بوی قهوه به مشامش برسد. و دوست دارد قبل از آغاز روز دوش گرم بگیرد. 

فیزیکی را با حواس خود تجربه کند تا احساسی در آن ایجاد شود؛ اما هدف خواهد واقعیت بدن می

شما این است که واقعیتی را از ورای دنیای حواس ایجاد کنید که بدن در مقام ذهن آن را تعریف 

شوید، ی آن باشید. لذا وقتی شما از برنامه آگاه مینکند، بلکه خودتان در مقام ذهن تعریف کننده

ی آشنا باز گردد کند که به گذشتهکنید. بدن تالش میی اکنون ساکن میدر لحظهتان را بدن

نشانید. هر ی قابل پیش بینی باشد؛ اما شما دوباره آن را سر جایش میخواهد درگیر آیندهن میوچ

که  شود. هر بارتر میهایتان قویتان از برنامهکنید، ارادههای خودکار غلبه میبار که بر این عادت

کنید. هر تان را به ذهنیت جدیدی شرطی میگردانید، دارید بدنی حال باز میتان را به لحظهبدن

کنید که کنید، دارید اعالم میی اکنون تالش میشوید و برای لحظهتان آگاه میبار که از برنامه

ی حال باز را به لحظهتر است. و اگر مدام توجه )و لذا انرژی( خود تان از این برنامه بزرگاراده

گردانید و مدام به این توجه کنید که چه موقع در زمان حال هستید و چه موقع نیستید، دیر یا زود 

اید، ی حال خارج شدهتان تسلیم خواهد شد. اگر به همین منوال هر گاه متوجه شدید از لحظهبدن

تان شکسته خواهد اخته شده و آشنایدوباره به آن بازگردید، پیوندهای انرژیایی شما با واقعیت شن

دنیوی خود فراتر رفته و به -گردید، دارید عمالً از هویت جسمیی حال باز میشد. و وقتی به لحظه
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گذارید )مفهومی که در فصل بعد به تفصیل در موردش حرف خواهیم درون میدان کوانتمی گام می

 زد(. 

کند تان در مقام ذهن دارد مقاومت میتی بدنترین بخش هر جنگی، نبرد آخر است. یعنی وقسخت

خواهد توانید از این بیشتر پیشروی کنید و از شما میاندازد که دیگر نمیو شما را به این فکر می

دست نگه دارید و به دنیای حواس باز گردید، باید ادامه دهید. اگر به واقع در ناشناخته قدم 

تان را ترک خواهید کرد. وقتی توانستید از احساس روندیر یا زود اعتیاد احساسی د –بگذارید 

ها و ارزشی عبور کنید، بدن خود را از قید عادتگناه، رنج، ترس، ناراحتی، نفرت و یا احساس بی

ی این کار انرژی و در نتیجه –اید اند، رها کردهاحساساتی که شما را در گذشته به دام انداخته

اش گردد. وقتی بدن تمام انرژی احساسی ذخیره شدهه خودتان باز میاید و این انرژی بآزاد کرده

تان، برید که در طرف دیگر ترسمی را آزاد کرد، دیگر نقش ذهن را بازی نخواهد کرد. شما پی

شجاعت قرار دارد؛ در طرف دیگر فقدان، کمال نهفته است؛ و در سمت دیگر تردیدتان، دانستن 

کنید، عشق و مهر را گذارید و خشم و نفرت خود را تسلیم میته قدم میقرار دارد. وقتی در ناشناخ

کنید. این همان انرژی است؛ در بدن ذخیره شده بود و حال در اختیار شما قرار دارد تا کشف می

 با آن تقدیر جدیدی برای خود رقم بزنید. 

ی کنید، پیوند خود را با همهغلبه  -تان ی خود و زندگییا خاطره –پس وقتی یاد گرفتید که بر خود 

تان متصل حال-هایی که شما را به واقعیت گذشتهی زمانی جاها و همهی کسان، همهچیزها، همه

کنید. و وقتی در نهایت بر خشم و ناراحتی خود غلبه کردید و انرژی به دام دارند، قطع مینگه می
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خوانید. وقتی تمام این انرژی سمت خود فرا میتان را آزاد کردید، این انرژی را به افتاده در گذشته

تان را که در احساسات بقا گیر افتاده بود، آزاد کردید، میدان انرژی ی درون و اطرافسازنده

 سازید. تان میشخصی خود را در پیرامون بدن

تخصصانی ایم. ما ممان اثر این باز گرداندن انرژی را اندازه گیری کردههای پیشرفتهما در کارگاه

( GDVی گاز )ی تخلیههای بسیار حساسی تحت عنوان دستگاه آشکارکنندهداریم که از دستگاه

کنند که این دستگاه به سنسور خاصی تحت عنوان آنتن اسپوتنیک مجهز است که توسط استفاده می

ساخته شده است. این دستگاه میدان الکترومغناطیسی محیطی کارگاه  30کنستانتین کوروتکوف

کند تا تغییرات انرژی را در حین برگزاری کارگاه به محل برگزاری کنفرانس را اندازه گیری می

یابد. شود که انرژی اتاق کاهش میهای پیشرفته، گاهی مشاهده میما نشان دهد. در روز اول کارگاه

کستن کنیم و شاگردان حاضر باید با شدلیل این اتفاق این است که وقتی مراقبه را شروع می

پیوندهای انرژیایی خود با تمام چیزهای واقعیت آشنایشان، بر خود غلبه کنند، در واقع دارند انرژی 

گیرند و وقتی شرکت تر انرژی میها دارند از میدان بزرگگردانند. آنرا به سمت خود باز می

ود در اتاق کاهش کنند، میدان موجشان ایجاد میکنندگان دارند میدان انرژی خود را پیرامون بدن

حاال این افراد انرژی مورد نیاز برای ایجاد تقدیر جدید را در اختیار دارند. البته وقتی  –کند پیدا می

تمام افراد گروه در روز اول از خود عبور کردند و توانستند میدان نوری خود را ایجاد کنند، در روز 

بینیم که انرژی انرژی بدهند. در نتیجه باالخره میتوانند به اتاق ها افزایش یافته و میدوم انرژی آن

                                                            
30 Konstantin Korotkov 
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 31در بخش رنگی کتاب B1و  A1یابد. برای دیدن شکل تغییرات انرژی به شکل اتاق افزایش می

 مراجعه کنید. 

ی موفق این است که به خود وقت کافی بدهید و اجازه ندهید های افزایش شانس مراقبهیکی از راه

کنم، دو ساعت به تان را پرت کند. برای مثال وقتی من مراقبه میاسعجله در طی کردن مسیر، حو

دهم. الزم نیست هر بار دو ساعت وقت بگذارم، اما به قدر کافی روی خودم شناخت خودم وقت می

دانم که اگر فقط یک ساعت به خودم وقت بدهم، ذهنم درگیر این مسئله خواهد شد که دارم و می

توانم با خیال راحت استراحت کنم؛ چون دو ساعت وقت بگذارم، می وقت کافی ندارم. اما اگر

ی ی حال بیابم. بعضی روزها خیلی سریع به لحظهدانم که وقت کافی دارم تا خودم را در لحظهمی

رسم، اما برخی روزها باید بیش از یک ساعت کار کنم تا مغز و بدنم را به زمان حال اکنون می

 بیاورم. 

شود و به خانه ای هستم. بعضی روزها تازه بعد از سه روز کارگاهم تمام میپرمشغلهمن فرد بسیار 

ام؛ باید در ذهن خودم ای باشم که با اعضای تیم گذاشتهرسم که بالفاصله باید به فکر سه جلسهمی

ل کنم که باید قبهایی فکر میها بزنم، مرور کنم. سپس به ایمیلهایی را که قرار است با آنحرف

کنم که بعد از ظهر آن روز رزرو ها رسیدگی کنم. سپس به پروازی فکر میاز این جلسات به آن

                                                            
 .کتاب قرار دارد 7در فصل  یبخش رنگ 31
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کنم که باید در مسیر فرودگاه برقرار هایی تهیه میام. سپس در ذهن خودم لیستی از تماسکرده

 کنم فهمیده باشید که چقدر سرم شلوغ است. کنم. فکر می

ین واقعیت آشنا و شناخته شده به تمام افراد یکسانی که باید شود و همزمان در اوقتی چنین می

کنم، متوجه ببینم، جاهای یکسانی که باید بروم و کارهای یکسانی که باید انجام دهم، فکر می

کنم تا به نظر برسد که این آینده قبالً محقق شده است. شوم که دارم مغز و بدنم را آماده میمی

ی شناخته شده معطوف است و سپس از انتظار کشیدن برای به آینده شوم که توجه منهشیار می

گردم. با این کار، این پیوندهای عصبی از ی حال باز میامر شناخته شده دست برداشته و به لحظه

شوم و از فکر کردن به اتفاقی که دیروز برایم شوند. سپس کمی احساساتی میهم گسیخته می

های استرس سبب تحریک کنم. سپس هورمونو آزرده خاطری می قراریافتاد، کمی احساس بی

ی حال باز شود و باید دوباره آن را به لحظهشوند و بدنم وارد امواج مغزی بتای باال میمغزم می

ام را ام انرژیکنم دیگر آن مدارهای سابق در ذهنم فعال نیستند و توانستهگردانم. وقتی چنین می

 از گذشته خارج کنم. 

گیرم تا و اگر من از افکار مرتبط با آن احساسات آشنا، آگاه باشم، وقتی دارم جلوی خودم را می

کنم و دیگر آن احساس سابق را تجربه نکنم، در واقع دیگر بدنم را نسبت به گذشته شرطی نمی

ی کنم. و اگر احساسات محصوالت نهایهای سابق را ارسال نمیهای سابق آن سیگنالبه همان ژن

دهد، پس وقتی من ها سیگنال میهای ما در محیط باشند و اگر این محیط باشد که به ژنتجربه

ها دستور کنم و به آنهای سابق را انتخاب نمیگیرم، دیگر همان ژنجلوی آن احساس سابق را می
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یگر بر اساس شود دگذارد، بلکه باعث میدهم. این مسئله نه تنها بر سالمتی بدنم اثر میفعالیت نمی

ی سابق آماده نکنم. پس وقتی جلوی این احساسات زندگی در گذشته، بدنم را برای همان آینده

های استرس دهم. و از آنجا که هورمونگیرم، دارم برنامه ی ژنتیکی بدنم را تغییر میآشنا را می

توانم که می شوند، پس هر بارهای سالم و ایجاد بیماری میطوالنی مدت سبب کاهش بیان ژن

جلوی احساسات مرتبط با استرس را بگیرم، در واقع جلوی شرطی شدن بدنم و اعتیاد آن به احساس 

 ام. استرس را گرفته

 ی حال سخاوتمندلحظه ی شیریننقطه

 

 

 

 

 

 

 

 2.9شکل 

ی قابل پیش بینینه آینده اکنون ی آشناگذشتهنه    
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ی قابل ی اکنون سخاوتمند قرار گرفتید، گذشته آشنا و آیندهی شیرین لحظهوقتی شما در نقطه

 های جدیدی در زندگی خود ایجاد کنید. اید که امکانپیش بینی دیگر وجود ندارند و شما آماده

ته ی شناخبر افکار و احساسات آشنای گذشته و آینده –اگر این کارها را به درستی انجام دهم 

آنگاه از نظر انرژی، عصب شناختی، زیستی، شیمیایی، هورمونی و ژنتیکی این  –ام غلبه کنم شده

شدم(، ی آشنایی که برای تأیید آن آینده به آن متوسل میی قابل پیش بینی )و نیز گذشتهآینده

ای مشخص( هها و زماندیگر وجود ندارد. اگر )با فکر نکردن به خاطرات افراد و چیزها در مکان

ی حال باز گردم، های عصبی قدیمی را فعال و به هم وصل نکنم و پیوسته به لحظهدیگر آن شبکه

ی شود گذشتهنگاه کنید تا ببینید چگونه می 2.9گردانم. به شکل ام را به سمت خودم باز میانرژی

 ی قابل پیش بینی دیگر وجود نداشته باشد. آشنا و آینده

ی اکنون قرار دارم و انرژی مورد نیاز برای آفرینش را در ی شیرین لحظهقطهحاال دیگر من در ن

گاهی  –ام ام. هر بار که تالش کردهاختیار دارم. من میدان انرژی خودم را در پیرامون بدنم ساخته

نامم، همیشه که اکنونِ ابدی میتا از خودم عبور کنم و آن جایی را پیدا کنم  –به مدت چند ساعت 

  واقعاً ارزشش را دارد.به ذهنم خطور کرده است:  جمله این
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 های جدید در میدان کوانتومیقرار گرفتن در جریان امکان: 3فصل 
 

اما ارزشش را دارد چون وقتی از این واقعیت سه  –گذر کردن از بدن، محیط و زمان آسان نیست 

های شویم که قلمروی امکانبعدی جدا شویم، وارد واقعیت کامالً متفاوتی تحت عنوان کوانتوم می

الیتناهی است. توصیف این واقعیت کمی دشوار است چون مانند هیچ یک از چیزهای دنیای فیزیکی 

اریم دنیا را بر حسب آن توصیف کنیم، در این واقعیت نیست. قوانین فیزیک نیوتنی که ما عادت د

 کند. صدق نمی

توان گفت میدانی یا می –میدان کوانتومی )یا یکپارچه( میدانی نامرئی از انرژی و اطالعات است 

که در ورای مکان و زمان وجود دارد. هیچ چیز مادی یا فیزیکی در آنجا وجود  –از هوش یا آگاهی 

ی انرژی در ورای هر چیزی است ک با حواس قابل درک باشد. میدان یکپارچه ندارد. این میدان

اند این کند. دانشمندان تالش کردهو اطالعات آن چیزی است که بر قوانین طبیعت حکمرانی می

فرایند را بصورت کمّی در بیاورند تا بتوانیم آن را بهتر درک کنیم و همواره دارند چیزهای بیشتری 

 کنند. کشف می در این باره

وجود دارد که انرژی است و  32سامان-ام، من معتقدم که هوشی خودبر اساس شناخت و تجربه

گویند که این ایده اوقات مردم به من می یبخشد. گاهها نظم میدارد به تمام کائنات و کهکشان

کنم: بعد طرح میرسد. در پاسخ به این افراد همیشه این سوال را متا حدودی غیرعلمی به نظر می

                                                            
32 Self-organizing 
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نظمی دهند که بیها همیشه پاسخ مینظمی؟ آننظم یا بی –دهد از یک انفجار چه اتفاقی رخ می

ترین انفجار جهان است، چنین که بزرگ 33بیگ بنگپرسم: پس چرا بعد از ود. سپس میایجاد می

د و تمام نیروهای نظمی ایجاد شده است؟ باید هوشی در کار باشد که ماده و انرژی را صورت بخش

طبیعت را وحدت بخشیده و چنین شاهکاری بیافریند. این هوش، این انرژی میدان کوانتومی یا 

 میدان یکپارچه است. 

های روی زمین، تمام خواهید بدانید این میدان چگونه است، تصور کنید که تمام افراد و بدناگر می

به همراه تمام  –ی دست بشر اشند یا ساختهخواه طبیعی ب –حیوانات، گیاهان و اشیای فیزیکی 

های شمسی ها و حتی خود زمین ناپدید شوند. سپس تصور کنید که تمام منظومهها، اقیانوسقاره

ناپدید شوند. هیچ هوایی نیست، هیچ نوری هم  های دیگرکهکشان ما و سپس تمام کهکشان در

. مهم است این را به 34ی صفر، میدان نقطهنیست که با آن چیزی را ببینیم. سیاهی مطلق است، خأل

شوید، در ی حال وارد میدان یکپارچه مییاد داشته باشید، چون وقتی شما در مقام آگاهی در لحظه

 که عاری از هرگونه جسم فیزیکی است.  –گیرید انتها قرار میفضای سیاه بی

چون بدون بدن فیزیکی وارد این قلمرو بینید، بلکه حاال تصور کنید که نه تنها در آنجا چیزی را نمی

توانایی شنیدن، لمس کردن،  –ای هم ندارید که با آن چیزی ببینید اید، هیچ دید و بیناییشده

بوییدن و چشیدن نیز ندارید. هیچ حسی ندارید. تنها راه وجود داشتن در میدان کوانتومی، وجود 

                                                            
33 The Big Bang 
34 Zero point field 
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ی آن با ی این قلمرو، تجربهراه تجربه داشتن به مثابه هشیاری  است. به عبارت دیگر، تنها

عبارت است  همان هشیاری است و هشیاری 36نه با حواس. و از آنجا که آگاهی –است  35هشیاری

توان گفت که وقتی دارید در ورای دنیای حواس به انرژی میدان کوانتومی از توجه کردن، پس می

 اطالعات وارد ارتباط شده است.  کنید، آگاهی شما با سطوح باالتری از فرکانس وتوجه می

شاید عجیب به نظر برسد، اما میدان کوانتومی خالی نیست. بلکه میدانی الیتناهی از فرکانس یا 

توان گفت میدان لذا میهای آن حامل اطالعات هستند. انرژی است. و تمام فرکانس

یکی انتهای انرژی است که در ورای دنیای فیزکوانتومی مملو از مقادیر بی

های نامرئی انرژی که موج –ماده و در ورای حواس ما در ارتعاش هستند 

پایان با این همه انرژی که در دریای بی ها استفاده کنیم.توانیم در آفرینش از آنمی

توانیم بیافرینیم؟ این به ما ربط دارد، چون میدان کوانتومی حالتی است ها شناور است، چه میامکان

ها وجود دارند. و همانطور که گفتم، وقتی ما خود را در دنیای کوانتومی امکان که در آن تمام

ای که به میدان یابیم، صرفا در مقام هشیاری یا آگاهی وجود داریم: خصوصاً در مقام هشیاریمی

تر یا سطح باالتری از انرژی کند که در درون یک آگاهی بزرگای توجه میهای الیتناهیامکان

 ند. وجود دار

                                                            
35 awareness 
36 consciousness 
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پایان شدید، هیچ بدنی، هیچ کسی، هیچ شیئی، هیچ وقتی در مقام آگاهی وارد این فضای وسیع بی

نهایت امکان ناشناخته به مثابه انرژی وجود دارد. پس اگر مکانی و هیچ زمانی وجود ندارد. بلکه بی

مان باز کنید، به واقعیت سه بعدی مکان و زهای زندگی خود فکر میدیدید که دارید به شناخته

ها اید. اما اگر بتوانید به حد کافی در سیاهی امر ناشناخته باقی بمانید، برای آفرینش ناشناختهگشته

ی کردم که به لحظهشوید. در فصل قبل وقتی داشتم شما را راهنمایی میدر زندگی خود آماده می

بینی و از به یاد آوردن ی قابل پیش حال بازگردید، اشاره کردم که باید از فکر کردن به آینده

و دیگر  –ی آشنا دست برداشته و در مقام هشیاری  در این فضای وسیع ابدی قدم بگذارید گذشته

توجه خود را به هیچ چیز یا هیچ کسِ مادی در این واقعیت سه بعدی معطوف نکنید، مثالً به بدنتان، 

روید و حتی به خود زمان. اگر می تان، چیزهایی که دارید، جاهایی کههای دخیل در زندگیانسان

 رسید. این کار را درست انجام دهید، چیزی نیستید جز هشیاری. اینگونه است که به آنجا می

حال بگذارید کمی به عقب باز گردیم و به این مسئله بنگریم که دانشمندان چگونه در حین بررسی 

ی های سازندهها یا بلوکدند که اتمها پی بردنیای زیراتمی دنیای کوانتوم را کشف کردند. آن

اند که در اطراف خود میدان بزرگی ای تشکیل شدهی چیزهای دنیای فیزیکی، خود از هستههمه

ها آنقدر بزرگ دارد که از یک یا چند الکترون تشکیل شده است. این میدان در مقایسه با الکترون

دهد. اما همانطور که ل میدرصد آن را فضای خالی تشکی 99.999999999999است که 

های انرژیایی تشکیل شده ی وسیعی از فرکانسخواندید، این فضا واقعا تهی نیست؛ بلکه از آرایه

کنند. لذا همه چیز در دنیای ای از اطالعات را ایجاد میاست که میدان نامرئی و به هم پیوسته
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 99.999999999999واقع ی ما، حتی اگر جامد و سخت هم به نظر برسد، در شناخته شده

تشکیل شده است؛ ماده در « خالی»درصدش انرژی یا اطالعات است. در واقع بیشتر دنیا از فضای 

 رسد. مقایسه با این فضای بزرگ عاری از ماده، جزء بسیار کوچک و ناچیزی به نظر می

کنند، به می هایی که در این میدان وسیع حرکتدیری نپایید که محققین پی بردند که الکترون

ها از قوانین حاکم بر رسد که الکترونبه نظر می –کنند ای کامالً غیر قابل پیش بینی رفتار میشیوه

و  –ی بعد اینجا نیستند ای در اینجا هستند و لحظهها لحظهکنند. آنتر پیروی نمیدنیای بزرگ

علت این امر این است که، همانطور شوند. ها کی و کجا ظاهر میتوان پیش بینی کرد که الکتروننمی

نهایت امکان یا احتمال وجود دارند. تنها زمانی که ها همزمان در بیکه محققین پی بردند، الکترون

مادی بگردد، این میدان نامرئی انرژی و اطالعات « چیزی»ناظر توجه خود را معطوف کند و به دنبال 

فروپاشی تابع . این پدیده 37پاشدشناسیمش، فرو میای که ما تحت عنوان الکترون میبه درون ذره

نام دارد. اما همین که ناظر رویش را برگرداند و دیگر الکترون را مشاهده  رویداد کوانتومییا  موج

شود. به عبارت ی زیراتمی برگیرد، الکترون دوباره به انرژی تبدیل مینکند و چشمش را از ماده

 –و به آن توجه نکنیم  –اش نکنیم تا زمانی که ما مشاهده ی مادی )الکترون(دیگر، این ذره

ای که دیگر به آن توجه نکنیم، دوباره به تواند وجود داشته باشد. و درست در همان لحظهنمی

شود. تبدیل مینامند( و امکان تر بگویم به فرکانسی از انرژی که دانشمندان موج میانرژی )دقیق

در دنیای کوانتومی به هم ربط دارند. )در ضمن، درست همانطور که ما و ماده  به این ترتیب، ذهن

                                                            
37 collapse 
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بخشیم، یک آگاهی کیهانی می 38در مقام آگاهی سوبژکتیو با مشاهده کردن به الکترون صورت

ابژکتیو نیز وجود دارد که همواره تمام ما را در واقعیت سه بعدی مشاهده کرده و به ما نظم و 

 بخشد.(صورت می

گفته برای شما این است: اگر شما هر روز زندگی خود را از یک سطح ذهنی مشاهده معنای این 

های الیتناهی انرژی را در کنید و بر اساس گذشته در انتظار آینده باشید، در عمل دارید میدان

پاشید. برای مثال اگر بیدار شوید و ای که زندگی شما نام دارند، فرو میهمان الگوهای اطالعاتی

تان برگردد، کشد که درد دوباره به سمتزیاد طول نمی درد و رنجم کجا رفته است؟نید فکر ک

 چون شما انتظار دارید درد آنجا باشد. 

توانستید بجای این کار توجه خود را از دنیای مادی و محیط برگیرید، چه اما تصور کنید که اگر می

شوید بدن میتان برگیرید، بیان را از بدنتشد. همانطور که در فصل قبل آموختید، وقتی توجهمی

تان های دخیل در زندگیتان را از انسانو دیگر به حواس خود دسترسی ندارید. وقتی توجه –

و دیگر هویتی در مقام همسر، والد، برادر، خواهر، دوست  –شوید کس تبدیل میبرگیرید، به هیچ

ت ندارید. شما نژاد، جنسیت، گرایش جنسی و حتی در مقام عضو صنف، مذهب، حزب سیاسی و ملی

گیرید، در های موجود در محیط فیزیکی بر میو سن ندارید. وقتی توجه خود را از اشیاء و مکان

هیچ چیز و هیچ جایی نیستید. در آخر، اگر توجه خود را از زمان خطی )که گذشته و آینده دارد( 

قرار دارید که در آن تمام امکان ها در میدان  ی حالدر لحظه –برگیرید، در هیچ زمانی نیستید 

                                                            
38 form 
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کوانتومی وجود دارند. از آنجا که دیگر با دنیای مادی همذات پنداری نکرده و به آن وصل نیستید، 

اید و از هویتی که شما از ماده فراتر رفته –کنید با ماده بر ماده تأثیر بگذارید دیگر تالش نمی

اید. این اثر مستقیم تالش بخشید، عبور کردهزمان به خود میخودتان به مثابه کسی در مکان و 

 ی حال است که در فصل قبل توضیح دادم. مداوم برای حضور در لحظه

ها اید که تمام امکانای در ورای ماده نهادهوقتی چنین شد، توجه و انرژی خود را در میدان ناشناخته

ای که های نامرئیته نشده است مگر فرکانسمیدانی که از هیچ چیزی ساخ –در آن وجود دارد 

و درست همانطور که دانشمندان کوانتومی وقتی حامل اطالعات و آگاهی هستند. 

توجه خود را از الکترون بر گرفتند، الکترون به انرژی و امکان تبدیل شد، 

ی زندگی خود تان برگیرید یا از خاطرهاگر شما نیز توجه خود را از زندگی

 تان به امکان تبدیل خواهد شد.وید، زندگیفراتر بر

ها تمرکز ها را به دست خواهید آورد. اگر روی ناشناختهها تمرکز کنید، شناختهاگر روی شناخته 

های الیتناهی کنید، امکان خواهید آفرید. هر چه بیشتر بتوانید به مثابه هشیاری در میدان امکان

بدون اینکه به بدن، چیزها،  –پایان آگاه هستید و هشیار باشید که در این فضای سیاه بی –بمانید 

ها، افراد و زمان توجه کنید، و هر چه بیشتر انرژی خود را به امر ناشناخته معطوف کنید، بیشتر مکان
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قانون های جدیدی در زندگی خود بیافرینید. این یک های جدید یا امکانخواهید توانست تجربه

 است. 

 کندمغز تغییر می

توانید در مقام کس به آنجا وارد گذارید، نمیوقتی از در وارد شده و به میدان کوانتومی قدم می

و تمام  –تنها در مقام هوشیاری یا آگاهی، فکر یا امکان  –شوید. باید در مقام هیچ کس وارد شوید 

ی حال زندگی کنید. و همانطور که در لحظه چیزهای دنیای فیزیکی را پشت سر گذاشته و تنها در

کم بصورت موقتی( اعتیاد خود را به فصل قبل اشاره کردم، این فرایند مستلزم این است که )دست

اند، ترک کنید و احساسات قبلی را کنار بگذارید تا ی افکارتان بودهرانندهاحساساتی که پیش

وجه نکرده و در عوض توجه خود را به انرژی یا امکان بتوانید دیگر به دنیای سه بعدی ماده )ذره( ت

تواند تغییرات ای می)موج( معطوف کنید. نظر به تمام این مطالب، جای تعجب ندارد که چنین تجربه

 شگرفی در مغز انسان ایجاد کند. 

ان تبینید و هیچ خطری در بیرون در کمینابتدا بخاطر اینکه شما خود را در ورای دنیای مادی می

شود، آرامش پیدا کُند می –یا جایگاه ذهن خودآگاه  قشر مخ –شما  39است، مغز متفکر ننشسته

های استرس کند. پیشتر در این مورد حرف زدیم که زیستن با هورمونتر کار میکند و سالممی

نیز به  ای نامنظم و نامنسجم کار کنند )که اینتواند باعث شود امواج مغزی ما به شیوهچگونه می

هایمان بصورت کارآمد کار نکنند( چون در این حالت ما تالش شود بدنی خود باعث مینوبه

                                                            
39 The thinking brain 



140 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

کنیم، توجه خود مان کنترل و پیش بینی کنیم. ما بیش از حد تمرکز میکنیم همه چیز را زندگیمی

های عصبی و شبکه –کنیم را از شخصی به شخص دیگری در مکان و زمان دیگری معطوف می

 کنیم. مختلف مربوط به هر یک از این شناخته ها را فعال می

ی اکنون شدیم و از میدان الیتناهی اطالعات که هیچ چیز فیزیکی در آن وجود وقتی وارد لحظه

آگاه شدیم و وقتی دیگر راجع به هیچ کس، هیچ چیز، هیچ مکان و هیچ  –این خأل ابدی  –ندارد 

های عصبی مغزمان را فعال های مختلف شبکهدیگر بخش –م زمانی به تحلیل و تفکر نپرداختی

هایمان کنیم. و وقتی توانستیم آگاهی خود را از تمرکز محدود روی ماده )اشیا، افراد، جاها، بدننمی

مان برگیریم و بجای آن تمرکز خود را گشوده و از پهنای این سیاهی و زمان( در محیط بیرونی

خود را به هیچ چیز و به انرژی و اطالعات معطوف کنیم، آنگاه تغییر در  الیتناهی آگاه شویم و توجه

 شود. مغزمان شروع می

شوند و به حالتی منسجم و تقسیم شده بودند، حال با هم ترکیب می یهای مختلفی که زمانبخش

تری را تشکیل شوند. اجتماعات عصبی مختلف به هم پیوسته و اجتماعات بزرگسالم تبدیل می

شوند. و چیزی که در یابند و در هم ادغام میشوند، سازمان میگام میدهند. این اجتماعات هممی

شوید. کند. وقتی مغزتان مسنجم شود، شما نیز منسجم مییوند ایجاد میمغز همگام شود، در مغز پ

کنید. خالصه شوید؛ وقتی مغز خوب کار کند، شما خوب کار میوقتی مغز منظم شود، شما منظم می

تر عمل کند، شما بیشتر احساس کل بودن خواهید کرد. به عبارت دیگر، وقتی اینکه وقتی مغز سالم

تر ه میدان یکپاچه وصل شدید )و یا وقتی با توجه کردن به آن، از آن آگاهبه مثابه هشیاری ب
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شود، چون میدان یکپارچه بنا به تعریف نوعی تر میتر و یکپارچهتان سالمشدید(، بیولوژی بدن

 ساز است. انرژی یکپارچه

 تفاوت بین امواج مغزی منسجم و نامسنجم

 

 

 امواج مغزی منسجم
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نامنسجمامواج مغزی   

3.1شکل   

ی گشاییم و در لحظهها میوقتی ما توجه خود را از دنیای مادی برگرفته و توجه خود را به روی قلمروی ناشناخته

تر کار نگرانهای کلیکند. وقتی مغزتان منسجم باشد، به شیوهای منسجم کار میمانیم، مغز به شیوهحال می

 اهد کرد.کند و شما احساس کل بودن بیشتری خومی

مانیم و توجه خود ی حال میها میگشاییم و در لحظهوقتی توجه خود را به روی قلمروی ناشناخته

کند. تر کار میگیریم، مغزمان منسجممان بر میهای دنیای بیرونیرا از افراد، اشیا، چیزها و مکان
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تر شود، شما تکه تکهمیمغز از تعادل خارج شود، های استرس برانگیخته میمونمغز در اثر هور وقتی

 تر شده و در دوگانگی و جدایی بیشتری زندگی خواهید کرد. تمرکزو بی

در بخش رنگی کتاب  2برای اینکه بهتر تفاوت بین انسجام و عدم انسجام را درک کنید، به شکل 

مغزی منسجم باشند، با  بینید، وقتی امواجدر زیر نگاه کنید. همانطور که می 3.1و نیز به شکل 

ها و قعرهای این امواج بر هم مطابق هستند. از آنجا که امواج مغزی همدیگر همفاز هستند؛ قله

زنند، توان گفت که به یک زبان حرف میمی –تر هستند، قدرت بیشتری نیز دارند منسجم منظم

تر شان آسانو لذا ارتباط بین رقصند و فرکانس یکسانی دارندریتم یکسانی دارند، با ساز یکسانی می

ها است. این امواج طول موج یکسانی دارند. از سوی دیگر وقتی امواج مغزی نامنسجم باشند، پیام

نظم هستند، فرستند، درهم و بیهای دیگر مغز و بدن میهای الکترومغناطیسی که به بخشیا سیگنال

 کار کند. ای متعادل و بهینه لذا بدن نخواهد توانست به شیوه

مان کند این است که امواج مغزیتغییر دیگری که مغز ما هنگام ورود به دنیای کوانتوم تجربه می

از امواج مغزی بتا به امواج مغزی منسجم آلفا و تتا. این مسئله  –شوند تری میآهسته وارد فرکانس

مان دهیم، آگاهیمی از این جهت حائز اهمیت است که وقتی ما سرعت امواج مغزی خود را کاهش

شود از قشر مخ به مغز میانی )مغز لیمبیک( تغییر پیدا کرده و به سیستم عصبی خودمختار وصل می

(. این 3.2سیستم عصبی خودمختاری که سیستم عامل ناخودآگاه بدن است )بنگرید به شکل  –

مای بدن، کنترل ها، تنظیم دبخشی از سیستم عصبی است که مسئولیت گوارش غذا، ترشح هورمون

های آسیب دیده و قند خون، حفظ ضربان قلب، تولید پادتن برای مبارزه با عفونت، ترمیم سلول
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ها ای بر آنعملکردهای زیاد دیگری را بر عهده دارد که به باور دانشمندان ما کنترل آگاهانه

ی اصلی آن ایجاد دارد. وظیفهنداریم. در یک کالم، سیستم عصبی خودمختار ما را زنده نگه می

کند. هرچه بیشتر بتوانیم در مقام هیچ است، یعنی مغز و در نهایت بدن را تنظیم می تعادلنظم و 

شود. در این حالت سیستم تر میجا و در خارج از زمان بمانیم، مغزمان منسجمکس، هیچ چیز، هیچ

 شود. با آگاهی آن ادغام می چون آگاهی ما –کند عصبی خومختار وارد عمل شده و بدن را ترمیم می

 جریان آگاهی در حین تغییر امواج مغزی

 

 3.2شکل 

شوید، آگاهی از آورید و کمتر نسبت به بدن، محیط و زمان هشیار میوقتی سرعت امواج مغزی خود را پایین می

مغزی لیمبیک جایگاه سیستم عصبی ناخودآگاه است )این  –رود قشر مخ خارج شده و به سمت مغز لیمبیک می

 اند، نشان داده شده است(.ای که به سمت وسط مغز رسم شدههای تیرهجابجایی در شکل با فلش
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ی آن ایجاد توازن که وظیفه –در عین حال، در زمان تالقی این دو سیستم، سیستم عصبی خودمختار 

قشر مخ جایگاه ذهن متفکر شماست  –کند سجام ایجاد میوارد عمل شده و در قشر مخ ان –است 

اند، نشان داده شده های مغز رسم شدهتری که به سمت لبهرنگهای کم)این جابجایی با فلش

 است(.

روید. وقتی به آگاهی ی اکنون قرار دارید، از سر راه کنار میبه عبارت دیگر، وقتی شما در لحظه

دهید، شوید و امواج مغزی خود را از بتا به آلفا و حتی تتا تغییر میمحض و هشیاری ناب تبدیل می

تان را شفا دهد داند چطور باید بدنتان میکه بسیار بهتر از ذهن آگاه –سیستم عصبی خودمختار 

کند. این مسئله است که منجر به ایجاد انسجام تکانی پیدا میوارد عمل شده و فرصت خانه –

در بخش رنگی کتاب نگاه کنید، سه اسکن مغزی  3Cتا  3Aهای ه شکلشود. اگر بمغزی می

دهد که در امواج مغزی بتای نرمال اسکن عادی شخصی را نشان می 3Aمتفاوت خواهید دید. شکل 

تهیه شده است و امواج مغزی آلفای همگام شده  40در زمان انجام تمرکز باز B3قرار دارد. شکل 

 دهد. تر تتای منسجم و همگام را نشان میمغزی عمیق حالت 3Cدهد. شکل را نشان می

کنید و در عوض انرژی خود را تأیید نمی –تان زندگی سابق –ها در این حالت شما دیگر شناخته

کنید )درست همانطور که پولتان را در حساب بانکی را در امر ناشناخته سرمایه گذاری می

ای را در زندگی خود ایجاد کنید. ای جدید و ناشناختههگذارید( و سپس خواهید توانست امکانمی

ی آن توسط ناظر، دوباره در میدان درست همانطور که الکترون مادی در صورت پایان مشاهده

                                                            
40 Open focus 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

شود، وقتی شما نیز دیگر رنج، زندگی روتین و مشکالت کوانتومی به انرژی غیر مادی تبدیل می

ها و به نهایتی از امکانبه تعداد بی –شوند انرژی تبدیل میها دوباره به خود را مشاهده نکنید، این

توانید تغییر واقعی را ایجاد کنید که حقیقتاً در این مکان محض. تنها زمانی می 41احتمال بالقوه

 اند. مکانی که تمام امور مادی از آن نشئت گرفته –بالقوه در ورای مکان و زمان حاضر باشید 

در تاکومای واشینگتون، راجع به این مسئله  2016ی چهار روزه در سال در یک کارگاه پیشرفته

نفر از شرکت کنندگان در کارگاه را با استفاده از  117تحقیقی انجام دهیم. ما امواج مغزی 

قبل و بعد از کارگاه انجام شد. ما به دنبال این  EEGگیری الکتروانسفالوگرام اندازه گرفتیم. اندازه

بودیم که تغییرات این دو اندازه گیری مختلف عملکرد مغز را پیدا کنیم. اولین معیار این بود که 

کشد و معیار ما برای تعریف این توانایی این دستیابی به حالت مراقبه برای فرد چه مقدار طول می

ثانیه حفظ کند. ما پی بردیم که شرکت  15کم فا را به مدت دستبود که فرد بتواند موج مغزی آل

 ای دست پیدا کنند. تر به حالت مراقبهدرصد سریع 18توانستند کنندگان در پایان کارگاه می

معیار دومی که بررسی کردیم نسبت بین امواج مغزی دلتا )مربوط به حاالت عمیق ذهن ناخودآگاه( 

نگران معموال مقدار زیادی ربوط به سطوح باالی استرس( بود. افراد دلو امواج مغزی بتای باال )م

 –فرکانس بتای باال و مقدار کمی فرکانس دلتا دارند. ما دنبال این بودیم که ببینیم آیا مراقبه 

خصوصاً ورود موفقیت آمیز به قلمروی کوانتومی و تبدیل شدن به هیچ کس، هیچ چیز، هیچ جا و 

تواند این مقادیر را بهبود بخشد یا خیر؛ که معلوم شد پاسخ این سوال مثبت می –خروج از زمان 

                                                            
41 potential 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

درصد کاهش  124است. شرکت کنندگان امواج مغزی بتای باالی خود را بطور میانگین به میزان 

درصد  149داده )بیانگر کاهش استرس( و امواج مغزی دلتای خود را بطور میانگین به میزان 

انگر احساس وحدت بیشتر در حین مراقبه(. کاهش میزان امواج مغزی بتای یافزایش داده بودند )ب

ها تنها طی چهار روز محقق شده بود. برای و تمام این –درصد بود  62باال در نسبت با دلتا برابر 

کنید که برخی از تغییرات اندازه گیری شده مراجعه کنید. مشاهده می 3.3دیدن نتایج به شکل 

اند با سرعت نسبتاً باال، بهبود شگفت اند، یعنی این شرکت کنندگان توانستهد بودهدرص 100بیش از 

 انگیزی در خود حاصل کنند. این به خودی خود امری ماوراء طبیعی است!

 بررسی تغییرات مغز در

 تاکومای واشینگتون

        ........... درصد 18سرعت دستیابی به حالت پایدار آلفا 

  درصد 62مغزی دلتا به بتا ......................        نسبت امواج 

 ......................................درصد 124         امواج مغزی بتای باال 

           ..............................................درصد 149امواج مغزی دلتا 

 3.3شکل 

ی ی ما در تاکومای واشینگتون در ژانویهرا در کارگاه پیشرفتهاین شکل تغییرات فعالیت امواج مغزی 

 دهد.نشان می 2016سال 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 تغییر انرژی: ترکیب نیت مشخص با احساسات متعالی

ها در آن در ی حال سخاوتمند قرار گرفتید، جایی که تمام امکانی شیرین لحظهوقتی در نقطه

های این امکان احتماالت بالقوه و تای اینیا چند تواند یکدارند، چطور می میدان کوانتومی وجود

غیر مادی، را در دنیای سه بعدی ماده به واقعیت تبدیل کنید؟ این کار مستلزم دو چیز است: نیت 

باید  –رسد و احساس متعالی. نیت مشخص دقیقا همان چیزی است که به نظر می 42مشخص

ا حد امکان دقیق شوید و به تفصیل آن را خواهید بیافرینید، تمشخص کنید که چه چیزی را می

خواهید خواهید به کجا بروید؟ چطور میخواهید به تعطیالت بروید. میتوضیح دهید. فرض کنید می

خواهید وقتی به آنجا رسیدید، چه کسی را ببینید؟ روید یا میبه آنجا بروید؟ با چه کسی به آنجا می

خواهید چکار کنید یا چه جاهایی را ببینید؟ چه یدید میخواهید بمانید؟ وقتی به آنجا رسکجا می

هایی با خود خواهید برد؟ در آنجا چه خواهید بنوشید؟ چه لباسخواهید بخورید؟ چه میغذایی می

کنم منظورم را متوجه شده باشید. باید دقیق باشید خواهید خرید و به خانه خواهید آورد؟ فکر می

ی کنید چون قرار است به هر یک از این شرایط حرفی را بعنوان تا حد امکان مسئله را واقع –

ی امکان نسبت دهید. همانطور که در فصل قبل خواندید، این افکار که نیت شما را تشکیل نشانه

 فرستید.دهند، بارهای الکتریکی هستند که شما دارید به درون میدان یکپارچه میمی

                                                            
42 Clear intention 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ی ترکیب کنید، احساسی مانند عشق، سپاسگزاری، الهام، حاال باید این نیت را با احساسی متعال

تان باید احساسی را که در زمان تحقق یافتن نیتشادی، هیجان یا شگفتی. 

ی آن، احساس مورد نظر خواهید داشت، شناسایی کرده و پیش از تجربه

احساس متعالتی )که انرژی باالیی با خود دارد( بار  را در خود ایجاد کنید.

کنید. و ای است که شما دارید به درون میدان ارسال مییمغناطیس

همانطور که خواندید، وقتی بار الکتریکی )نیت( را با بار مغناطیسی 

کنید کنید، امضایی الکترومغناطیسی ایجاد می)احساس متعالی( ترکیب می

 تان برابر است. که با حالت وجودی

ها را احساسات قلبی بنامیم. معموال وقتی که آنی دیگر توصیف احساسات متعالی این است شیوه

آید. دلیل این امر این شویم که قلبمان به وجد میکنیم، متوجه میاحساسات مذکور را حس می

رود و در نتیجه این احساسات متعالی شگفت انگیز را مان دارد به این ناحیه میاست که انرژی

بت، تغذیه، اعتماد، آفرینش، ارتباط، احساس امنیت، کنیم؛ احساساتی که نیت بخشیدن، مراقحس می

گزاری و شکرگزاری را به همراه دارند. بر خالف احساسات استرس )که در فصل قبل در خدمت

کنند، این موردشان صحبت کردیم( که از میدان نامرئی انرژی و اطالعات پیرامون بدن استفاده می

کنند. در واقع انرژی ایجاد شده ان انرژی اضافه میماحساسات قلبی به میدان انرژی اطراف بدن
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

شود و لذا میدان در زمان گشوده شدن قلب، درست مانند مغز، سبب انسجام و نظم بیشتر در آن می

کند. که ما را به میدان یکپارچه وصل می تکنند. همین اسمغناطیسی قابل اندازه گیری ایجاد می

ین انرژی )بار مغناطیسی( جفت کنیم، میدان الکترومغناطیسی و وقتی نیت )بار الکتریکی( را با ا

شود. از آنجا که انرژی فرکانس است و فرکانس حامل اطالعات است، این انرژی جدیدی ایجاد می

 کند. متعالی فکر یا نیت شما را حمل می

این احتماالت بالقوه موجود در میدان کوانتومی تنها به مثابه به یاد داشته باشید: 

های همراه اطالعات( وجود دارند های الکترومغناطیسی )فرکانسفرکانس

لذا منطقی است اگر بگوییم  ها را با حواس خود درک کنید.توانید آنو هنوز نمی

های الکترومغناطیسی را کنید، این فرکانسسیگنال الکترومغناطیسی جدیدی که شما مخابره می

تان جذب خواهد کرد. به ارند( از درون میدان به سمتد 43)که با سیگنال شما تطابق ارتعاشی

موجود در میدان یکپارچه تطابق ارتعاشی  احتمال بالقوهعبارت دیگر، وقتی بین انرژی شما و یک 

ی جدید شما ی جدید را به سمت خود جذب خواهید کرد. این تجربهوجود داشته باشد، این تجربه

برید. و به این ترتیب شوید و خود را به سمت آینده میل میکند و شما به گردابی تبدیرا پیدا می

الزم نیست کاری کنید تا امر مورد نظرتان برایتان محقق شود و الزم نیست برای دستیابی به آن 

 جایی بروید )این کار مانند این است که ماده را با ماده تغییر دهید(. 

                                                            
43 Vibrational match 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 –هیچ جا و خارج از زمان( و انرژی خود  باید به آگاهی محض تبدیل شوید )هیچ کس، هیچ چیز،

ی را تغییر دهید و خواهید توانست این تجربه -کنید ای که مخابره میسیگنال الکترومغناطیسی

ی آینده را به سمت خود بکشانید )انرژی را به ماده تبدیل کنید(. شما عمالً خود را برای انرژی آینده

ر )میدان یکپارچه( شما را در تقدیر جدیدی مشاهده کرده کنید و با این کار ناظجدیدی تنظیم می

 بیندازید.  3.4تان را خواهد پذیرفت. نگاهی به شکل و سپس آفرینش

 الکترومغناطیسی احتماالت بالقوهی حال به مثابه های میدان کوانتومی در لحظهتمام امکان

 وجود دارند

 

 

 

 ی حال سخاوتمندلحظه

 3.4شکل 

بینیی قابل پیش نه آینده اکنون ی آشنانه گذشته   
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

های الکترومغناطیسی نهایت امکان داریم که به مثابه فرکانسی حال باشیم، بیوقتی ما در لحظه

در میدان کوانتومی وجود دارند. وقتی نیت مشخص را با احساسات متعالی ترکیب کنید، امضای 

کنید. وقتی بین انرژی شما و انرژی دان مخابره میالکترومغناطیسی کامالً جدیدی را به درون می

تری بتوانید از این انرژی تطابق ارتعاشی وجود داشته باشد، هرچه به مدت طوالنی احتمال بالقوهاین 

 ی مورد نظر را به سمت خود خواهید کشاند. آگاه بمانید، بیشتر تجربه

یعنی شغل  Jی جدید. یعنی رابطه Rهر یک از حروف انگلیسی نشانگر بالقوگی متفاوتی است: 

یعنی ذهن نخبه.  Gی عرفانی. یعنی تجربه Mاید حلش کنید. یعنی مشکلی که توانسته Pجدید. 

H  .یعنی سالمتیA  .یعنی وفور نعمتO  .یعنی فرصت جدید 

پیش از اینکه بحث را ادامه دهیم، دوست دارم کمی به عقب برگردم و تأکید کنم که احساسات 

ای گیرید آیندهوقتی تصمیم میچقدر برای جواب گرفتن از این کارها مهم است.  متعالی

خواهید محقق کنید، در میدان کوانتومی مشاهده کنید، اگر این را که می

کار را به عنوان قربانی یا به عنوان کسی که احساس رنج، محدودیت و 

تان همسو کند، انجام دهید، انرژی شما با آفرینش مورد نظراندوه می

ی جدید را به سمت خود فرا نخواهد بود و نخواهید توانست این آینده

توانید تان در آینده باشد، چون میممکن است نیت مشخصی داشته باشید و لذا ذهن بخوانید.
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

تان های محدود آشنا را حس کنید، بدنتان را تصور کنید، اما اگر یکی از این احساسخواسته

 کند. ور خواهد بود که دارد همان تجربیات محدود گذشته را تجربه میهمچنان بر این با

همانطور که در فصل قبل آموختید، احساس یعنی انرژی در حرکت؛ و احساسات متعالی فرکانس 

باالتری از احساسات بقا دارندو لذا اگر بخواهید تغییر ایجاد کنید، باید این کار را از سطح انرژی 

ارزشی انجام دهید. در واقع هر انرژی ساس گناه، رنج، ترس، خشم، شرم و بیباالتری نسبت به اح

تان را با خود حمل کند. تواند فکر رویای آیندهکنید، نمیتری که شما حسش میارتعاشی پایین

تان برابر باشد. کند که با احساسات محدودتر تنها سطحی از آگاهی را با خود حمل میانرژی پایین

رار است کاری بدون محدودیت انجام دهید، بهتر است احساس نامحدود بودن کنید. اگر لذا اگر ق

خواهید حقیقتاً خود را شفا دهید، خواهید آزادی ایجاد کنید، باید احساس آزادی کنید. و اگر میمی

 تر باشد، انرژی مخابرهباید انرژی خود را به سطح سالمتی افزایش دهید. هرچه احساس شما متعالی

تان بیشتر باشد، شده بیشتر بوده و تأثیر بیشتری بر دنیای مادی خواهید گذاشت. و هر چه انرژی

 تان متجلی شود. تان در زندگیمدت زمان کمتری طول خواهد کشید تا آفریده

آگاهی  –در این فرایند، شما باید آرام باشید و اجازه دهید که ذهن برتر 

را برایتان سازمان دهد. باید از سر راه رویداد مناسبی  –میدان یکپارچه 

کند که گویی ی ناشناخته چنان شما را متعجب میکنار بروید. وقتی تجربه

جا جا آمده است، دلیل این تعجب این است که شما آن را در هیچاز هیچ
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اید. اگر چیزی از هیچ پدید آید، دلیلش این است که شما آن را از آفریده

تواند در ر چیزی را در ورای زمان خطی بیافرینید، میاید. اگهیچ آفریده

این میدان کوانتومی است و در آن، زمان وجود  –هیچ زمانی رخ دهد 

 ندارد. 

های تازه از تخم درآمده، قدرت نیت را نشان با استفاده از جوجه 44محققی فرانسوی بنام رنه پئوک

 کنندپذیرند و از او پیروی میآید، معموالً از مادر خود نقش میداده است. وقتی جوجه از تخم در می

ها از اولین شئ متحرکی که و اما اگر در زمان بیرون آمدن جوجه از تخم، مادر آنجا نباشد، جوجه

 ای انسانی را ببیند، به دنبال او راه خواهد افتاد. خواهند پذیرفت. برای مثال، اگر جوجهببینند، نقش 

ی رویداد تصادفی ساخته بود: رباتی کامپیوتری که در پئوک برای تحقیق خود نوعی تولید کننده

 50درصد اوقات به سمت راست و  50کرد و حین حرکت بصورت تصادفی مسیرش را عوض می

چرخید. او بعنوان شاهد این تحقیق ابتدا مسیر حرکت ربات را در به سمت چپ می درصد اوقات

ها ثبت کرد. او متوجه شد که به مرور زمان، ربات بیشتر محوطه را محوطه بدون حضور جوجه

های تازه به دنیا آمده نشان داد. دهد. پئوک سپس ربات را به جوجهبصورت برابر پوشش می

ها از رباط نقش پذیرفته و به تصور اینکه مادرشان است، در محوطه رفت، آنیهمانطور که انتظار م

                                                            
44 Rene Peoc’h 
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ها را از محوطه خارج و ها از ربات نقش پذیرفتند، او آنبه دنبال او راه افتادند. پس از اینکه جوجه

  توانستند به طرفش بروند.توانستند ربات را ببینند، اما نمیدر قفسی قرار داد که از داخل آن می

 ی رویداد تصادفی در آزمایش رنه پئوکمسیر تولید کننده

 

 الف: آزمایش شاهد: قفس خالی است.

 

بودند، در  ی رویداد تصادفی نقش پذیرفتههایی که از تولید کنندهب: آزمایش نیت: جوجه

 قفس قرار داده شدند.

 3.5شکل 
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دهد. ی رویداد تصادفی را در زمان خالی بودن قفس نشان میی الف حرکت تولید کنندهجعبه

ها در قفس سمت ی رویداد تصادفی را پس از قرار دادن جوجهی ب حرکت تولید کنندهجعبه

ی رویداد تصادفی اثر ها توانسته است بر تولید کنندهدهد. اگر نیت جوجهراست محوطه نشان می

شان بکشاند، آنگاه تصور کنید که شما برای کشاندن و آن را در بیشتر اوقات به سمتگذاشته 

 توانید بکنید.ی جدیدتان به سمت خود، چه میآینده

دانستند ها برای نزدیک بودن به آن چیزی که مادر خود مینیت جوجه –آور بود اتفاق بعدی حیرت

ت تصادفی ربات اثر گذاشت. این ربات دیگر به )در اینجا، ربات مورد آزمایش( در عمل بر حرکا

ها نزدیک ماند که به جوجهای از محوطه میرفت، بلکه بیشتر در آن نیمهتمام نقاط محوطه نمی

ها بتواند بر حرکت یک ربات کامپیوتری اثر بگذارد، (. اگر نیت جوجه3.5بود. )بنگرید به شکل 

 ی مورد نظرتان را به سمت خود بکشانید. آیندهتوانید آنگاه تصور کنید که شما چگونه می

در این میدان یکپارچه، شما عمالً از آنچه از قبل وجود دارد آگاه شده و با توجه و نیت خود به آن 

توانید توانید به وفور نعمت دست پیدا کنید. میتوانید نخبه باشید. میبخشید. در اینجا میزندگی می

توانید شغل ای عرفانی داشته باشید. میتوانید تجربهتمند باشید. میتوانید ثروسالم باشید. می

 توانید مشکالت زندگی خود را حل کنید. جدیدی ایجاد کنید. می

ها به عنوان احتماالت بالقوه به یاد داشته باشید: تمام این امکان

ها را با توانید آننمی –الکترومغناطیسی در میدان کوانتومی وجود دارند 
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حواس خود تجربه کنید، چون هنوز در این مکان و زمان وجود ندارند. تنها 

کنند که به مثابه فرکانس یا انرژی وجود دارند و اطالعاتی با خود حمل می

ها را وارد ها تنظیم کرده و با مشاهده کردنشان، آنباید خود را روی آن

اینکه این کار را به درستی انجام دهید،  این مکان و زمان کنیم. و برای

 باید با انرژی و نیت خود به آن اطالعات و انرژی وصل شوید. 

توان طور دیگری به قضیه نگاه کرد: اگر با این آگاهی و با انرژی همه کس، همه چیز، همه جا می

ی یک نگاه مشاهدهوحدت برسید، آ به احتماالت بالقوهی وسیع ها در میدان یکپارچهی زمانو همه

شما  –تان در دنیای مادی است در دنیای کوانتومی درست مانند آگاه شدن از دست احتمال بالقوه

تان تان از قبل وجود دارد. تنظیم کردن خود روی انرژی آیندهاید؛ دستاز قبل به آن متصل شده

های الیتناهی انرژی میدان شوددر دنیای کوانتوم باعث می احتمال بالقوهی هدفمند این و مشاهده

تواند شود که میای میهایی تحت عنوان رویداد کوانتومی فرو بپاشند؛ و این تبدیل به تجربهبه ذره

 تان خود را نشان دهد. در دنیای فیزیکی سه بعدی

سپس وقتی از مراقبه برخاستید، با اینکه به دنیای سه بعدی ماده باز 

ی مورد ساس متعالی مورد نظر را پیش از تجربهاید، اما از آنجا که احگشته
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ای ندارید جز اینکه وقتی بلند شدید، احساس اید، چارهنظر، تجربه کرده

تان از قبل محقق شده است و دعایتان مستجاب گردیده کنید که نیت

دانید کنید و میی جدیدتان میاست. شما احساس پیوند نزدیکی با آینده

اش توانید پیش بینیشما ظاهر خواهد شد که نمی که این آینده طوری بر

هاست(. شما اش کنید، آنگاه جزو شناختهکنید )چون اگر بتوانید پیش بینی

خودی که بیش از  –اید عمالً به عنوان خود جدیدی از مراقبه برخاسته

 رسد. ماده، مانند انرژی به نظر می

ی وقوع آن احساس فراموش کنید و از زمان و شیوهاما باید هشیار بمانید، چون هر موقع که این را 

اید آینده را بر اساس گذشته پیش بینی و تالش کرده –اید تان باز گشتهنگرانی کنید، به خود قدیم

کنید. و سپس همان احساسات آشنای قدیمی را تجربه خواهید کرد )با همان انرژی پایین سابق( 

اید که در امر شناخته به گذارند؛ و شما دوباره تصمیم گرفتهتان تأثیر میکه بر همان افکار قدیم

توان گفت که شما هر موقع انرژی آشنای احساسات گذشته را تجربه کنید، با انرژی دام بیفتید. می

 کنید. تان قطع رابطه میآینده
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ید، جور کنید و با اکه بارها و بارها انتخابش کرده احتمال بالقوه ایاگر بتوانید با موفقیت خود را با 

آن آشنا شوید، خواهید توانست نه فقط در حین مراقبه، بلکه حتی در صف بانک هم خود را روی 

اید، خود را روی آن تنظیم کنید. آن تنظیم کنید. خواهید توانست وقتی در ترافیک گیر کرده

وقتی دارید قدم  تان هستید، وقتی سرگرم آشپزی هستید و یاتوانید وقتی مشغول اصالح صورتمی

اید، توانید همان طور که با چشمان بسته این کار را کردهزنید، خود را روی آن تنظیم کنید. میمی

فقط به یاد داشته باشید که هر بار که با چشمان باز نیز بارها و بارها انجامش دهید. 

ده کنید، دارید این آینتان تنظیم میدر زمان حال، خود را روی انرژی آینده

 کشید. را به سمت خود می

-و اگر این کار را به قدر کافی و به درستی انجام دهید، بیولوژی بدن خود را از واقعیت گذشته

ی حال تغییر خواهید داد. یعنی از نظر عصب شناختی مغز خود را از تاریخچه-حال به واقعیت آینده

آموزید که تان میتی دارید به بدنی آینده تبدیل خواهید کرد. در عین حال وقگذشته به نقشه

تان را به این احساس متعالی جدید شرطی آینده از نظر احساسی در زمان حال چه حسی دارد، بدن

های جدید بدهید و لذا کاری خواهید کرد که های جدید سیگنالکنید. خواهید توانست به ژنمی

اید، قبالً تحقق پیدا کرده خابش کردهای که با نیت مشخص انتتان طوری شود که گویی آیندهبدن

 اید. ی خود را به تن کردهاست. این یعنی شما از نظر زیستی آینده



160 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 شودکوانتومی می 45جیس

ی فوق لیسانس خود را تمام کرد، به سانتا باربارا رفت تا در شرکت وقتی جیس پسر بزرگم دوره

ساخت، کار کند.  وقتی قراردادش با آن شرکت های پیشرفته میبزرگی که برای ارتش دوربین

دیگو رفت تا برای شرکت تازه تاسیسی کار کند. اما بعد از مدتی با مدیریت آن تمام شد، به سان

سوار شرکت دچار اختالف شد و تصمیم گرفت از شرکت بیرون بیاید و به مسافرت بپردازد. او موج

خوبی است و لذا تصمیم گرفت که به مدت هفت ماه به اندونزی، استرالیا و نیوزیلند سفر کند. 

و اش. بعد از شش ماه از نیوزیلند به من زنگ زد هایش را برداشت و رفت دنبال زندگیتخته موج

بابا گوش کن؛ باید به فکر این باشم که وقتی به دنیای واقعی برگشتم کاری رو شروع کنم. »گفت 

خوام این کارو متفاوت انجام بدم. توی خوام شغل جدید و بهتری برای خودم پیدا کنم. اما میمی

 «این مسافرت چیزای زیادی یاد گرفتم.

وانتومی وجود داره که بتونی خودتو روش تنظیم کنی در میدان ک ایاحتمال بالقوهباشه. حتما »گفتم 

رو بنویس؛ بعدش دو « ش»که شغل جدیدی برات توش باشه. یه تکه کاغذ بردار و رویش حرف 

)کمی صبر کنید چون « تا خط زیگزاگ کنارش بکش که میدان الکترومغناطیسی رو نشون بدن.

بهی انجام دهید(. وقتی این کار را انجام داد ی پایان این فصل، کار مشاقرار است شما نیز در مراقبه

نیت مشخص تو در مورد شغلی که  –ده نمادیه که یک امکان رو نشون می« ش»حرف »گفتم 

خوای؛ پس بیا خوای داشته باشی. اما حاال باید خیلی دقیق مشخص کنیم که چه جور شغلی میمی

                                                            
45 Jace 
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به « ش»شرایطی فکر کنی که حرف خوام به لیست چیزهای مهم توی این شغل رو بنویسیم. می

و زیر اون تمام نیت بنویس « ش»کنه. زیر این حرف برای تو ایجاب می« شغل جدید»معنای 

تونی هر چیزی خوای بنویس. توی این لیست میجزئیات چیزهایی رو که توی این شغل جدید می

 «بنویسی بجز اینکه کِی و چطور قراره اتفاق بیفته.

قدری پول در بیارم که خوام همونبتونم از هر جایی در دنیا کار کنم و می خواممی»پسرم گفت 

خوام قراردادهای  مستقل شش ماه تا یک ساله شایدم بیشتر. می –های قبلیم در میاوردم توی شغل

 «خوام عاشق کارم باشم.داشته باشم و می

 «خوای؟ای نمیچیز دیگه –خیلی خوب »گفتم 

 «یس خودم باشم و رهبر تیمم باشم.خوام رئچرا، می»گفت 

تونی این کنی، آیا میفکر می« ش»خب حاال نیت مشخص داری. هر بار که به این حرف »گفتم 

« با تمام جزئیاتی که توی این لیست نوشتی؟ –حرف رو به معنایی که االن بهش دادی ربط بدی 

 تواند این کار را انجام دهد.پسرم گفت که می

سپس از او خواستم که به این فکر کند که وقتی این اتفاق رخ داد، چه احساسی خواهد داشت. 

احساسات »هایی که نوشتی تا شغل جدیدت برات مشخص بشه، بنویس کنار یا زیر این نیت»گفتم 

 «ان؟حاال بیا یک به یک اونا رو بنویسیم. این احساسات چی«. امانرژی آینده –متعالی 
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مند، عاشق زندگی، قدرت»سات متعالی مورد استفاده برای جذب این شغل را ذکر کرد پسرم احسا

نگاه کنید و کارهای  3.6فقط مانده بود اینکه همه چیز را مرتب کند. به شکل «. آزاد و شکرگزار

 جیس را ببینید. 

پس سواری و استراحت.  حاال کلی وقت داری. توی سفرت کار زیادی نداری، فقط موج»گفتم 

 ساختن آینده نباید برات سخت باشه. آیا حاضری هر روز کارهای الزم رو انجام بدی تا امضای

 قبول کرد. « جدیدی به درون میدان مخابره کنی؟ مغناطیسی

ی حال و افزایش انرژی را برایش مرور کردم تا انرژی پیدا کند و نیتش سپس مفهوم یافتن لحظه

وقتی داری انرژی را به فضایی فراتر از مکان بدنت »یح دادم که اش محقق کند. توضرا برای آینده

خوای رادیو رو روی کنی، این نماد رو با چشم ذهن ببین. درست مثل وقتی که میدر فضا ساطع می

یه ایستگاه تنظیم کنی و فرکانس پیدا کنی که حاوی اطالعاته. هر چی هشیاری تو بیشتر توی این 

ات آگاه باشی، بیشتر احتمالش هست که این تجربه رو تر از انرژی آیندهانرژی بمونه و هر چی بیش

به سمت خودت فرا بخونی. و یادت باشه، هر چیزی رو که به داخل میدان یکپارچه مخابره کنی، 

تطابق ارتعاشی احتمال بالقوه  دی. وقتی بین انرژی تو و انرژی اینآزمایشیه که با تقدیرت انجام می

 «تونی اونجا بمونی؟کنه. پس پسرم آیا میشه، این انرژی تو رو پیدا میوجود داشته با

 «آره.»جواب داد 
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 جدیدنیت مشخص + احساسات متعالی = انرژی 

 

 

 

 

 

 3.6شکل 

. چون قصدش شغل جدیدی بود حرف اول کلمه شغل پسرم جیس اینگونه شغل جدیدش را ایجاد کرد

، او نیتی جدید است. در سمت چپ و در زیر عنوان ی بالقوه. ش نماد یک تجربهرا انتخاب کردیم

، او احساسات متعالیشرایط خاص شغل مورد نظرش را نوشته است. در سمت راست و در زیر 

احساسات مشخصی را یادداشت کرده است که در صورت وقوع تجربه به او دست خواهد داد. با 

 داد تا شغل جدیدش را به سمت خود بکشاند. ترکیب این دو مولفه، او هر روز انرژی خود را تغییر می

 

 احساسات متعالی

 )احساسات(

 مندیقدرت .1

 عاشق زندگی .2

 آزاد .3

 شکرگزار .4

 نیت

 )افکار(

کار کردن از هر جایی در  .1

 دنیا

 کسب همان مقدار درآمد .2

قراردادهای شش ماهه تا  .3

 یکساله

 عاشق کارم باشم .4

رئیس خودم و رهبر تیمم  .5

 باشم
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خوام که به این بعدش وقتی به حد کافی توی این حالت وجودی جدید بودی، ازت می»ادامه دادم 

کنی؟ چه کارهایی انجام هایی میکنی. چه انتخابفکر کنی که توی شغل جدیدت چه کارایی می

ی خوام که توی لحظههایی در انتظارته و چه احساسی خواهی داشت؟ ازت میدی؟ چه تجربهمی

ت رو از این حالت وجودی جدید به یاد وی این واقعیت آینده زندگی کنی. کافیه آیندهحال ت

کنند که ممکن است هر درست همانطور که افراد ذهن خود را درگیر بدترین اتفاقاتی می« بیاری.

خواستم که ذهن خود را درگیر بهترین چیزهایی شان بیفتد، من داشتم از پسرم میروز در زندگی

به این فکر »ممکن است وقتی شغل جدیدش او را پیدا کرد، رخ دهد. او را ترغیب کردم  کند که

هاشون فکر کن که چقدر برای موج سواری و مسافرت وقت داری؛ به تیم خودت و به نقطه قوت

تونی برای خونه و ماشین جدید پس انداز کنی. هر روز با این کن؛ به تمام پولی فکر کن که می

ها آشنا شدیم، سازانی که در فصل قبل با آندرست مانند پیانونوازان و عضله« باش. ها خوشایده

ی مورد نظرش قبالً محقق شده کرد تا به نظر برسد که آیندهجیس داشت مغز و بدنش را آماده می

 است. 

خوام که توجه و جاست، ازت میو چون توجهت هر جایی باشه، انرژیت هم همون»ادامه دادم 

ی جدید سرمایه گذاری کنی. و درست همونطور که بدنت هر روز دنبال یتو توی این آیندهانرژ

و میره زیر دوش، اگه این فرایندو ادامه بدی، بدنت دنبال  -ها به سمت شناخته –مغزت راه میفته 

 جیس قبول کرد که هر روز مراقبه کند. « ها میره.مغز راه میفته و به طرف ناشناخته
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سالم بابا. من رسیدم »د او برگشت و وقتی به فرودگاه لس آنجلس رسید به من پیام داد یک ماه بع

 «آمریکا. میشه باهات حرف بزنم؟

 با او تماس گرفتم و احوالش را پرسیدم. ای وای، چه اتفاقی براش افتاده.با خودم گفتم 

 «دونم باید چکار کنم.خوبم. اما پولم تموم شده. نمی»جیس گفت 

دم تا وقتی که نگران نباش پسرم. من بهت پول می»خواست بگویم ام از من میدرانهاحساس پ

خیلی هم خوب. حاال مجبوری »اما معلم درونم غالب شد و گفت « بتونی روی پای خودت وایسی.

و تلفن را قطع کردم. متوجه شدم که «. هایی. چیزی شد بهم خبر بدهبیافرینی. حاال توی ناشناخته

 دهد.کند و کاری انجام میدانستم که تمرکز میشناسم و میه است، اما من پسرم را میناراحت شد

داد. جیس به سانتا باربارا رفته بود تا کرد، باید واقعا کاری انجام میاز آنجا که احساس خطر می

ج های دوران دانشگاهش را ببیند؛ دست بر قضا متوجه شد که دوستانش فروشگاه تخته مواتاقیهم

 اند. در همان فروشگاه با یکی از بهترین طراحان تخته موج در دنیا روبرو شد. باز کرده

های تخته موج دنبال مهندسی هستم که بتواند باله»بعد از مدتی گفتگو، طراح به جیس گفته بود 

کار توانیم این صنعت را دگرگون کنیم. من بین شش ماه تا یک سال با او را طراحی کند. با هم می

خواهد بکند. تنها چیزی که برایم مهم است دستیابی تواند هر کاری دلش میدارم و بعد از آن می

 «به یک محصول باکیفیت است.
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پایان داستان مشخص است. جیس این شغل را قبول کرد و قراردادی یک ساله نوشت که هر موقع 

شه باورم نمی»گوید دهد و میمیتوانست آن را تمدید کند. گاهی به من پیام خواست میدلش می

تواند از هر جایی که حاال او رئیس خودش است، می« دن تا این کارو انجام بدم.که به من پول می

سواری بپردازد. او عاشق ها، به موجتواند برای آزمایش تخته موجدلش بخواهد کار کند و می

س بگیرد یا ایمیل بفرستد و مجبور اش است. مجبور نشد رزومه بفرستد، مجبور نشد تمازندگی

 نشد برای مصاحبه جایی برود. این تجربه جیس را پیدا کرد. 

توانیم توجه خود را وقتی به هیچ کس، هیچ چیز و هیچ جا تبدیل شویم و از زمان خارج شویم، می

ون و ی هوشی که در درگذارند در میدان یکپارچهمان )که نمیهای دنیای بیروناز تمام مزاحمت

ای همراه باشیم که توانیم به درون غور کنیم و با آگاهیاطراف ماست، حاضر باشیم( برگیریم. می

ای که با آن آگاهی که در همه جا حاضر است، همیشه در درون ما حاضر است. در همان لحظه

نگاه خواهد شویم، درست مانند اینکه مستقیم به درون آینه نگاه کنیم، آن آگاهی نیز به ما همسو می

خواهیم، به سمت ما بازتاب دهد. تواند هر چیزی را که ما به آن نشان دهیم و بگوییم میکرد. و می

مان را در آن سرمایه گذاری کنیم، هر چه بیشتر در این مکان عاری از ماده بمانیم و انرژی و توجه

های الیتناهی قرار بگیریم، وقتی انرژی بالقوگی شویم. و وقتی درتر میرچه نزدیکبه آن میدان یکپا

 دهیم. مان را تغییر میخود را تغییر دهیم، زندگی

بدون اینکه هشیاری خود را  –کنیم ها اعتماد میکنیم و به ناشناختهوقتی به سمت آن حرکت می

و در درون خود احساس وحدت  –به سمت دنیای مادی حواس و واقعیت سه بعدی برگردانیم 
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های تکه ها و شخصیتها، جدایی، دوگانگی، بیماریکنیم. این فرایند فقدانسالمت بیشتری می

 ایم. تر شدهشود چون خودمان کاملتر میکند. وضعیت بیولوژیک ما کاملی ما را رفع میتکه

ه، ما تواند وجود داشته باشد. در این لحظوقتی ما کامل باشیم، فقدانی وجود ندارد. کمبودی نمی

ها وجود ها یا بالقوگیکنیم که از قبل در میدان کوانتومی امکانداریم صرفا آن چیزی را مشاهده می

 بخشیم. مان به آن زندگی میدارد؛ و با انرژی و توجه

 ای در میدان کوانتومی منتظر است که شما را پیدا کند؟سوال من از شما این است: چه تجربه

 

 آمادگی برای تنظیم شدن

ی بالقوه فکر خواهم که به یک تجربهاین مراقبه نیازمند کمی آمادگی قبلی است. ابتدا از شما می

کنید که دوست داریم آن را داشته باشید. به یاد داشته باشید که این تجربه درست مانند الکترون 

د. شما باید خود قبل از فروپاشی به ماده، به مثابه انرژی یا فرکانس در میدان کوانتومی وجود دار

را روی همین انرژی تنظیم کنید. بعضی از شاگردان ما فقط با تنظیم خود روی یک بالقوگی، 

های سرطان خود را پایین اند شاخصاند سطح کلسترول خود را پایین بیاورند. توانستهتوانسته

رج، روابط سالم، پول های جدید و عالی، تعطیالت بدون خاند. شغلبیاورند. تومورها را از بین برده

های عمیق عرفانی و حتی برنده شدن در بخت آزمایی. باور کنید من و تیمم تمام بیشتر، تجربه

 ها قدم گذارید. ایم. پس ادامه دهید، به درون ناشناختهها را دیدهاین
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روی ی مورد نظر را پیدا کردید، حرفی را برای آن در نظر بگیرید و سپس آن حرف را وقتی تجربه

یک تکه کاغذ یادداشت کنید. این حرف نمادی است که آن امکان خاص را در زندگی شما نشان 

دهد. مهم است که بجای اینکه فقط به آن فکر کنید، آن را روی کاغذ بنویسید، چون نوشتن آن می

ی زیگزاگ دور آن حرف بکشید تا نقش آن تان تحکیم شود. سپس دو دایرهشود خواستهباعث می

ای را بازی کنند که برای تطابق پیدا کردن با آن بالقوگی در دنیای کوانتوم، یدان الکترومغناطیسیم

 تان ایجاد کنید. باید آن را پیرامون بدن

تر کنید. به چند مورد خاص از حاال به این حرف معنا دهید تا بتوانید نیت خود را مشخص

خواهم ها را یادداشت کنید. )تنها چیزی که نمیآن هایتان فکر کنید و حداقل چهار مورد ازخواسته

تان دستیابی به یک شغل خوب است، ی زمانی است(. برای مثال اگر نیتبه آن اشاره کنید، بازه

 تان چیزی شبیه این خواهد بود:لیست

  ام باشددالر بیشتر از درآمد فعلی 50000درآمدم 

 ای خودم باشممدیر تیم حرفه 

 مالی به تمام دنیا سفر کنمی بدون دغدغه 

 مزایا، بیمه و سهام خوب داشته باشم 

 تفاوتی در دنیا ایجاد کنم 

، به شما دست خواهد احتمال بالقوه حاال روی همان کاغذ، احساساتی را بنویسید که هنگام وقوع آن

 داد. مثالً بنویسید:
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 مندقدرت 

 بدون محدودیت 

 شکرگزار 

 آزاد 

 ابهت 

 عاشق زندگی 

 شاد 

  ارزشمند بودناحساس 

اید، پس کنید چون هنوز آن را تجربه نکردههر احساسی که هست، آن را بنویسید. اگر فکر می

دهد. این کار خوب جواب می –کنم از شکرگزاری شروع کنید دانید، توصیه میاحساسش را هم نمی

ال بعد از رود، چون ما معموبه کار می 46بخشیشکرگزاری احساس قدرتمندی است که برای تجلی

کنیم. پس امضای احساسی شکرگزاری کنیم، احساس شکرگزاری میاینکه چیزی را دریافت می

ی مورد نظر از قبل اتفاق افتاده است. وقتی شاکر هستید و یا احساس به این معناست که تجربه

کنید، کنید، در بهترین حالت گیرندگی قرار دارید. وقتی احساس شکرگزاری میستایش می

ی حال قرار رسد که آن واقعیت آینده در لحظهتان در مقام ذهن ناخودآگاه به این باور مینبد

 دارد. 

                                                            
46 manifesting 
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تان را با خود حمل خواهد ای هستند که نیتاید، انرژیاین احساسات متنوعی که فهرست کرده

ی به بدن کرد. باید واقعا این احساسات را حس کنید. باید قبل از تحقق این آینده، از نظر احساس

 ی حال انجام دهید. و باید این کار را در لحظه –خود بیاموزید که آن آینده چه حسی دارد 

 اید. حاال برای مراقبه آماده

 

 های جدیدی تنظیم خود روی بالقوگیمراقبه

ها معطوف کنید. )در های مختلف بدن و فضای پیرامون این بخشبرای شروع توجه خود را به بخش

فصل بعد با روش انجام این کار و اهمیت آن بیشتر آشنا خواهید شد، اما فعالً کافی است بدانید که 

ز الگوی کند که امواج مغزی خود را تغییر دهید و اتمرکز روی فضای پیرامون بدن به شما کمک می

امواج مغزی بتای نامسنجم به الگوی امواج مغزی منسجم آلفا و تتا برسید(. از فضای الیتناهی و 

تان قرار دارد، فضایی که در مرکز سرتان قرار وسیعی که در این مکان سیاه ابدی در پس چشمان

یرد، آگاه گدارد، فضای بین پشت گلو تا پشت سرتان و سپس فضایی که در ورای سرتان قرار می

شوید. سپس از فضایی که در مرکز گلویتان قرار دارد، فضایی که در ورای گلویتان و در پیرامون 

تان و در نهایت تان، فضای پشت نافتان، فضای پیرامون بدنگردنتان قرار دارد، فضای درون سینه

ها وقت کافی ز اینپایان آگاه شوید. برای هر یک اتان در این خأل سیاه بیاز فضای اطراف کفل

 بگذارید و احساسش کنید، از آن آگاه شوید و در آن حاضر باشید. 
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کند آگاه شوید و سپس آگاهی خود را به فضای تان در فضا اشغال میاز وسعت فضایی که اتاق

فراتر از آن اتاق در فضا گسترش دهید و در نهایت آگاهی خود را به فضایی که تمام این فضاها 

 کنند، معطوف کنید. غال میدر فضا اش

حاال وقت آن است که توجه خود را از بدن، محیط و زمان برگیرید و به هیچ کس، هیچ چیز، هیچ 

جا و هیچ زمانی تبدیل شوید؛ به آگاهی محض تبدیل شوید؛ در مقام هشیاری به درون این فضای 

تان ا در آن وجود دارد. اگر حواسهپایانی وارد شوید که تمام امکاننهایت و این میدان بیسیاه بی

ی اکنون بازگردید )همانطور که در فصل گذشته توضیح دادم(. مدام توجه خود پرت شد، به لحظه

 را به این فضای غیر مادی معطوف کنید و به درونش وارد شوید. 

اهید با به خوفکر کنید که از قبل در میدان کوانتومی وجود دارد و شما می احتمال بالقوه ایبه آن 

 –آینده را حس کنید  ی آن تنظیم کنید. انرژی آن احتمال بالقوهیاد آوردن آن حرف، خود را رو

کنید، دارید به حالت تان تنظیم کنید. وقتی چنین میو خود را روی آینده –تان در درون و اطراف

کنید. خابره میشوید و امضای الکترومغناطیسی جدیدی به درون میدان موجودی جدیدی وارد می

تطابق ارتعاشی وجود داشته باشد، رویداد جدید  احتمال بالقوهوقتی بین انرژی شما و انرژی آن 

نباید کاری کنید که اتفاقی بیفتد. بگذارید حرفم را رک و راست بزنم. برای  –کند شما را پیدا می

است ظرف یک هفته، یک تحقق فرصت آینده به بیش از چند مراقبه نیاز دارید. این فرصت ممکن 

 ماه یا حتی بیشتر تحقق یابد. مهم این است که آنقدر ادامه دهید، تا تحقق پیدا کند. 
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وقتی به حالت وجودی جدید دست یافتید و امضای الکترومغناطیسی جدید را مخابره کردید، حاال 

ن در آن آینده، آن تان را پیش از اینکه رخ دهد به یاد بیاورید و با زیستوقت آن است که آینده

تان را را بصورت ذهنی فراخوانی کنید. آن را تا حد امکان واقعی کنید، احساسات متعالی فهرست

 فرا بخوانید تا بتوانید از نظر عاطفی به بدنتان بیاموزید که آن آینده چه حسی دارد. 

و همانطور  –ها بکارید تان را تسلیم ذهن برتر کنید و بذر آن را در میدان الیتناهی امکانآفرینش

های ک کنید. زندگی خود را تبرک کنید، چالشتان را با ذهن جدید تبرآخر بدن رهایش کنید! در

برکت ببخشید. تان تان را تبرک کنید و به آیندهتان را تبرک کنید، گذشتهخود را تبرک کنید، روح

تان را تبرک کنید و قلبتان را بگشایید و پیش از تحقق زندگی جدید، بخاطر آن امر الهی درون

 شکرگزاری کنید. 

تان را باز حال به آرامی هشیاری خود را به درون اتاق بازگردانید و هر وقت آماده بودید، چشمان

و بگذارید  –قبل تحقق پیدا کرده است تان از کنید. طوری از مراقبه برخیزید که انگار آینده

 های جدید شما را پیدا کنند.و امکان 47هاهمزمانی

 

 

 

                                                            
47 synchronicity 
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 تبرک مراکز انرژی: 4فصل 
 

ایم. حاال وقت آن است که این مفاهیم را زیاد در مورد نور و انرژی  یا انرژی و آگاهی حرف زده

دانید، ی بعدی برایتان روشن شود. همانطور که میتر توضیح دهید تا روش کار مراقبهکمی عمیق

اند یا شدهی ما یا از نور و اطالعات )یا انرژی و آگاهی( تشکیل شده تمام چیزهای دنیای شناخته

و این روش دیگری برای توصیف انرژی الکترومغناطیسی است. در واقع،  –کنند آن را ساطع می

ها غیر ممکن است. به اطراف خود این عناصر آنقدر پیوند نزدیکی با هم دارند که جدا کردن آن

توان گفت ز هم مینبینید، با –ها اشیا، چیزها، افراد یا مکان –نگاه کنید. حتی اگر چیزی جز ماده 

های نامرئی وجود دارد که حاوی اطالعات رمزگذاری شده هستند. پایانی از فرکانسکه دریای بی

این یعنی نه تنها بدن شما از نور و اطالعات، از انرژی و آگاهی، تشکیل شده است، بلکه همچنین 

د که به صورت گرانشی ایشما به مثابه موجود آگاهی که دارای بدن هستید، از نوری تشکیل شده

های مختلفی سازمان یافته است و مملو از اطالعات است؛ و مدام در حال دریافت و ارسال فرکانس

 کنند، درست مثل رادیو یا موبایل. های مختلف را حمل میهستید، که همگی سیگنال

. همین حاال که در ای به امواج رادیویی فکر کنیدها حامل اطالعات هستند. لحظهالبته تمام فرکانس

کنند. اگر رادیو را روشن تان حرکت میاید، امواج رادیویی وجود دارند که در اتاقتان نشستهاتاق

کنید و آن را روی طول موج یا سیگنال خاصی تنظیم کنید، آنگاه مبدّل کوچک داخل رادیو آن 

عالقه، اخبار و حتی آگهی  توانید آهنگ موردکند و شما میسیگنال را گرفته و به صدا تبدیل می

ها بینید، به این معنا نیست که آنبازرگانی را گوش دهید. اینکه شما امواج رادیویی را در هوا نمی
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وجود ندارند. اگر فرکانس را کمی تغییر دهید و روی ایستگاه دیگری تنظیم کنید، پیام متفاوتی 

 روی آن طول موج وجود دارد. 

 دازید؛الف بین 4.1نگاهی به شکل 

های الکترومغاطیسی شناخته شده را نیز نشان دهد و فرکانساین شکل تمام طیف نور را نشان می 

کمتر از  –کنیم های مختلف دنیا را در آن مشاهده میکه ما تمام رنگ –دهد. طیف نور مرئی می

درک ما  ها ازدهد. این یعنی اکثریت فرکانسهای نوری موجود را تشکیل مییک درصد فرکانس

ی ما در این دنیا، با استفاده از حواس قابل تجربه خارج هستند و لذا بیشتر واقعیت شناخته شده

دهند و ما آن را درک نیست. لذا گذشته از نور جذب شده توسط اشیا و نوری که اشیا بازتاب می

غیر از چیزهایی هکنیم. بکنیم، حقیقت این است که ما تنها طیف کوچکی از واقعیت را درک میمی

 بینیم، اطالعات زیادی دیگری در دسترس ما قرار دارد. که ما با چشمان فیزیکی خود می

های ، منظورم تمام نور است، که تمام طیف فرکانسنورگویم به یاد داشته باشید که وقتی می

 شود، نه فقط نور مرئی. را شامل می -مرئی و نامرئی  –الکترومغناطیسی 

 

 

 های الکترومغناطیسیفرکانس طیف نوری
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 الف 4.1شکل 

دهد. با افزایش ی صفر تا ماده نشان میهای الکترومغناطیسی را از میدان نقطهاین شکل تمام طیف فرکانس

یابد. با کاهش انرژی )یا کاهش فرکانس(، طول موج افزایش انرژی )یا افزایش فرکانس(، طول موج کاهش می

 توانیم درک کنیم.قرار دارد که تنها طیفی از واقعیت است که ما می مرئی نوریابد. در وسط طیف می

دانیم بینیم، اما این اشعه وجود دارد. ما این مسئله را میی ایکس را نمیبرای مثال با اینکه ما اشعه

ی ایکس تولید کرده و آن را اندازه گیری کنیم. در توانیم اشعهچون خودمان در مقام انسان، می

ی ایکس فرکانس باالتری ی ایکس وجود دارد. اشعهنهایت فرکانس در طیف نور اشعهاقع تعداد بیو

از نور مرئی دارد و در نتیجه انرژی آن هم باالتر است )چون هرچه فرکانس باالتر باشد، انرژی 

رد و ترین سرعت را داترین فرکانس را دارد، چون آهستهبیشتر است(. ماده به خودی خود متراکم

 ترین شکل نور و اطالعات است. متراکم

 فرکانس و طول موج
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 فرکانس پنج سیکل بر ثانیه است.

 ب 4.1شکل 

که  –های موجود در یک موج کامل کنید. تعداد سیکلی بین فرکانس و طول موج را مشاهده میدر اینجا رابطه

یک طول موج نام دارد. فضای بین دو فلش عمودی که  –و غیره نشان داده شده است  cو  b ،bو  aبین حروف 

ی یک دهد. در اینجا، چون پنج موج کامل در بازهی زمانی یک ثانیه را نشان میاند، بازهبه سمت پایین رسم شد

 هرتز است.  5توانیم بگوییم که فرکانس پنج سیکل بر ثانیه یا ثانیه وجود دارد، می

 

ها و قعرها را دنبال کنید، با چشمان خود خط افقی گذرنده از قله ب بیندازید.4.1نگاهی به شکل 

رسید، یک بروید. هر بار که به حرف بعدی می Cو در آخر به  Bشروع کنید، سپس به  Aاز حرف 
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ها گویند. فرکانس موج یعنی تعداد طول موجاید، که به آن طول موج میسیکل کامل را طی کرده

شود. بنابراین هر چه ( اندازه گیری میHzیک ثانیه که بر حسب هرتز ) های تولید شده دریا سیکل

هر  –تر است. عکس این قضیه نیز صادق است تر باشد، طول موجش کوتاهفرکانس موجی سریع

ج(. برای مثال، نور در طیف 4.1چه فرکانس کندتر باشد، طول موج بیشتر خواهد بود )شکل 

از فرکانس فرابنفش دارد و لذا طول موج نور فروسرخ بیشتر  تریفرکانسی فروسرخ فرکانس پایین

تر است. بگذارید مثال دیگری بیاورم، این بار در طیف نور مرئی: نور و طول موج فرابنفش کوتاه

سیکل بر ثانیه( دارد. بنابراین  650سیکل بر ثانیه( از نور آبی )حدود  450تری )قرمز فرکانس پایین

 تر از طول موج آبی است. طول موج نور قرمز بیش

 ی بین فرکانس و طول موجرابطه

 

 

 

 ج4.1شکل 

 یابد.شود. با کاهش فرکانس، طول موج افزایش میتر میبا افزایش فرکانس، طول موج کوتاه

 فرکانس طول موج طول موج فرکانس
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ها اندازه گیری کرده و از آنهای نوری را اند تا میدانها بسیار تالش کردهدر طول تاریخ انسان

 1939است که در سال  48های برجسته تصویربرداری کیرلیانتصویربرداری کنند. یکی از مثال

توسط متخصص برق و مخترع آماتور سیمون داویدوویچ کیرلیان روسی ابداع شد. کیرلیان با این 

و  هپیرامون موجودات زندای تهیه کند که در تکنیک توانست تصاویری از میدان الکترومغناطیسی

ای فلزی قرار دهد ای فیلم عکاسی را روی صفحهاشیای غیر زنده وجود دارد. او پی برد که اگر تکه

ی فلزی اعمال کند، تصویری از و شیئی را روی فیلم بگذارد و جریانی با ولتاژ باال به آن صفحه

از نور که  ی الکتریکی بین شی و صفحه روی فیلم ظاهر خواهد شد، مانند طرح سایه روشنیتخلیه

 ی عکاسی را احاطه کرده است. سوژه

های بسیار خود، دو برگ ظاهرا یکسان را روی صفحه قرار داد، که یکی برگ او در یکی از آزمایش

گیاه سالم و دیگری برگ گیاه بیمار بود. تصویر برگ گیاه سالم میدان نوری قدرتمندی را آشکار 

برسد کرد، حال آنکه برگ دیگر نور بسیار کمتری داشت و این باعث شد که کیرلیان به این باور 

اش روشی است برای ارزیابی سالمتی. دانشمندان امروزه راجع به کاربرد که تکنیک عکاسی

تصویربرداری کیرلیان به عنوان ابزاری تشخیصی با هم اختالف نظر دارند، اما تحقیق در رابطه با 

 این تکنیک همچنان ادامه دارد. 

ه کارهای دانشمند آلمانی بیوفیزیک پیشرفت جدیدتری که در این زمینه حاصل شده است، مربوط ب

ها کرد، دکتر فریتس آلبرت پاپ است که بیش از سه دهه از عمر خود را صرف بررسی بیوفوتون

                                                            
48 Kirlian 
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شود. ها ساطع میشدتی که در تمام موجودات زنده وجود داشته و از آن-ذرات نوری ریز و کم

های ای از آزمایشگاهنهاد که شبکه ا( را بنIIBی بین المللی بیوفیزیک )موسسه 1996پاپ در سال 

معتقدند که اطالعات موجود  IIBتحقیقاتی است و بیش از ده کشور فعالیت دارد. پاپ و پژوهشگران 

های ارگانیسم ای کارآمد با سلولشوند، به شیوهدر این ذرات نوری که در دی ان ای ذخیره می

حیاتی در تنظیم عملکردهای ارگانیسم ایفا کنند و به این ترتیب نقشی مربوطه ارتباط برقرار می

توان با دوربین بسیار حساسی که برای اندازه گیری این تشعشعات ها را میکنند. این بیوفوتونمی

تر باشد، تر و میدان نوری شدیدتر و منسجمطراحی شده است، رویت کرد: هر چه تشعشعات قوی

 تر خواهد بود. ها بیشتر و لذا ارگانیسم سالمارتباط بین سلول

ی اطالعات حیاتی مخابره شده در های ما از طریق مبادلهبرای حفظ حیات و زندگی، سلول

کنند. پاپ پی برد که عکس این قضیه نیز صادق های مختلف نور، با هم ارتباط برقرار میفرکانس

اطع نکند، ی کافی از خود ساست: وقتی سلولی انرژی الکترومغناطیسی منسجم و سازمان یافته

ها به تواند به خوبی اطالعات را با سایر سلولدهد؛ این سلول نمیسالمتی خود را از دست می

ی مکانیکی شود. لذا نسخهی اطالعات، نیازهایش برطرف نمیاشتراک بگذارد و بدون این مبادله

های ولشود، قدیمی شده است. مولککارکردهای درونی سلول که در زیست دبیرستان تدریس می

کنند، مسئول کارکرد سلول نیستند. بلکه انرژی باردار که همدیگر را جذب و دفع می

کند نیروی حیاتی است که بر سایر ای که سلول از خود ساطع و دریافت میالکترومغناطیسی
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کند. این دیدگاهی مرتبط با اصل حیات است که حقیقت هستی ما را فرمایی میها حکممولکول

 ند. کبیان می

ها این است که ما حقیقتا موجوداتی از جنس نور هستیم و هر یک از ما نیروی معنای تمام این گفته

کلیت هر  –آوریم حیاتی از خود ساطع کرده و میدان نوری واقعی پیرامون بدن خود به وجود می

نان گفت که هر توان با اطمیکند که حاوی پیامی است. میمیدانی حیاتی از نور را ارسال می ،سلول

گرایانه داشته باشیم و مان تعریف کنیم و زندگی مادیمان را بر حسب حواسچه بیشتر واقعیت

روی ماده تمرکز کنیم )و لذا هر چه بیشتر واکنش استرس خود را فعال کنیم(، بیشتر اطالعات 

ها، زاشیاء، چیدهیم. دلیل این امر این است که هر چه بیشتر روی ماده، ارزشمند را از دست می

هایی را ببینیم که مان تمرکز کنیم، کمتر خواهیم توانست سایر فرکانسافراد و جاهای دنیای بیرون

 ها آگاه نباشیم، برای ما وجود ندارند. بر چشم مادی آشکار نیستند. و اگر از آن

جربه کنید، ی آن فصل تهمانطور که در فصل قبل خواندید و امیدوارم توانسته باشید در مراقبه

توانید تان تنظیم کنید، درست همانطور که میهای خاصی در اطرافتوانید خود را روی فرکانسمی

نشینید و محیط بندید و آرام میتان را میتنظیم کنید. وقتی چشمان 107.3ی رادیو را روی عقربه

را حس کنید(،  های دیگرگذارد فرکانسبیرونی را حذف کنید )دنیای راکدی که معموال نمی

توانید به خود یاد دهید که سیگنال واضحی را پیدا کنید و اطالعات را از آن دریافت کنید. وقتی می

توانید خود را روی سطح جدیدی از نور و اطالعات تنظیم کنید و مرتب این کار را انجام دهید، می

تان بجای آنتروپی دید، بدنها برای تأثیرگذاری بر ماده استفاده کنید. و وقتی چنین کراز آن
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

شود. وقتی توانستید ذهن نظمی، آشفتگی فیزیکی و آشوب( وارد سینتروپی )نظم بهبود یافته( می)بی

تان تر خود را روی این اطالعات منظم تنظیم کنید، بدنتحلیلی متفکرتان را ساکت کنید و راحت

دهد و به این ژی واکنش نشان میی جدید خودآگاهی و انربصورت خودکار با پردازش این رشته

 شود. تر میتر و سالمترتیب کارآمدتر، منسجم

 

 تمرکز همگرا و واگرا

های مختلف بدن و نیز ی فصل قبل، از شما خواستم که توجه خود را به بخشدر ابتدای مراقبه

که چرا در تر شوید و بپرسید خواهم عمیقها معطوف کنید. حاال از شما میفضای اطراف این بخش

تان کنید، تواناییخواهم این کار را انجام دهید. وقتی این کار را تمرین میها از شما میتمام مراقبه

 .49یابد: تمرکز همگرا و تمرکز واگرای مختلف تمرکز مغزتان بهبود میدر تسلط بر دو شیوه

داشته باشد. هر چیزی که ماده  –تمرکز همگرا تمکزی تک بعدی و محدود روی یک شئ است 

کنید، از این نوع تمرکز تان معطوف میوقتی شما در مراقبه تمرکز خود را به بخش خاصی از بدن

خواهید لیوانی را بردارید، به کسی زنگ بزنید یا پیام بدهید و یا بند کنید. وقتی شما میاستفاده می

تی که در تمرکز محدود به سر کنید. اکثریت اوقاتان را ببندید، از تمرکز محدود استفاده میکفش

                                                            
49  Convergent and divergent 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

یعنی  –کنید های دنیای بیرون تمرکز میبرید، دارید روی اشیا یا چیزها )ماده( و افراد و مکانمی

 چیزهایی که سه بعد دارند. 

هایی که های استرس را به یاد دارید )هورمونمان در مورد زیستن در حالت بقا با هورمونبحث

کنند برای ستیز و گریز آماده باشیم(؟ وقتی ما در این و به ما کمک میتمام بدن ما را فرا گرفته 

کنیم، چون توجه دقیق به دنیای خارجی و مادی حالت قرار داریم، تمرکزمان را محدودتر می

مان تعریف مان را با حواسشویم و واقعیتگرا مییشود. ما در عمل مادبرایمان بسیار مهم می

شوند کنند، در این حالت از هم جدا میفی از مغز که معموال با هم کار میهای مختلکنیم. بخشمی

توانند بصورت یکپارچه در حالتی منسجم و لذا نمی –کنند مد برقرار نمیآو دیگر با هم ارتباط کار

های نامنسجمی را ها حاال در حالت عدم انسجام قرار دارند و سیگنال)منظم( کار کنند. این بخش

های مغزی فرستند. ما این پدیده را به کرّات در اسکنهای مختلف بدن مینخاع به بخشاز طریق 

 ایم. مشاهده کرده

ام وقتی مغز نامنسجم باشد، شما نامنسجم هستید. و وقتی مغزتان درست همانطور که قبالً نیز گفته

تان دارند غز و بدنکار نکند، شما درست کار نخواهید کرد. گویی بجای اجرای یک سمفونی زیبا، م

کنند. و بخاطر این حالت نامتوازن و نامنسجم، در تالش برای کنترل و صدایی ناهنجار تولید می

ای را پیش بینی کنید که بر کنید آیندهایجاد پیامدها در زندگی گرفتار خواهید شد. شما تالش می

دنیای بیرونی اشیا و چیزها و  مبنای گذشته استوار است و این کار را تا حدودی با توجه کردن به

 دهید. نه توجه به دنیای درونی افکار و احساسات، انجام می
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

و بصورت وسواس گونه به همان چیزها  –مانید به عبارت دیگر، شما در تمرکز محدود و همگرا می

کند. استرس شما را بصورت وسواس گونه کنید. این کاری است که استرس با شما میفکر می

تان برای بدترین حالت آینده آماده کند تا بتوانید بر اساس خاطرات گذشتهتان میمشکالت درگیر

دهد چون هر اتفاقی که بیفتد، شوید. آماده شدن برای بدترین حالت شانس بهتری در بقا به شما می

 شما برایش آماده هستید. 

تر و بازتر تغییر دهید )و در ستردهاما اگر بتوانید تمرکز خود را از این تمرکز محدود به تمرکزی گ

تان در فضا آگاه توانید از فضا و لذا از نور و انرژی پیرامون بدناین مراقبه چنین خواهید کرد(، می

 –رسید شوید. این تمرکز واگرا نام دارد. شما از تمرکز روی چیزی به تمرکز روی هیچ چیز می

ماده(. واقعیت هم ذره است و هم موج؛ هم ماده تمرکز روی موج )انرژی( بجای تمرکز روی ذره )

های مختلف بدن استفاده است و هم انرژی. لذا وقتی شما از تمرکز محدود برای توجه به بخش

ها را در فضا گشایید تا فضای اطراف این بخشو سپس تمرکزتان را می –اذعان به ذره  –کنید می

 رسد. التی منسجم و متوازن میآنگاه مغزتان به ح –اذعان به موج  –حس کنید 

 ورود به ذهن ناخودآگاه

پرینستون در ایالت نیوجرسی کشف  51مدیر مرکز بیوفیدبک 50، دکتر لس فهمی1970در دهه 

 دهد.ونه امواج مغزی را تغییر میکرد که این تغییر توجه از تمرکز محدود به تمرکز باز، چگ

                                                            
50 Les Fehmi 
51 biofeedback 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

کرد روشی کشف کند که به مردم یاد دهد امواج مغزی خود را از بتا )تفکر داشت تالش می او

آگاهانه( به آلفا )راحت و خالق( تغییر دهند. او کشف کرد که بهترین راه انجام این تغییر این است 

بودایی و تمرکز باز را در خود ایجاد کنند. سنت  –که به افراد بگوییم از فضا یا عدم آگاه شوند 

کنید کند. وقتی شما تمرکز خود را باز میهزاران سال است که از این روش در مراقبه استفاده می

رسد. این منطقی تان کند شده و از بتا به آلفا میکنید، امواج مغزیو بجای ماده، اطالعات را حس می

 کنید. کنید، فکر نمیرسد، چون وقتی شما احساس میبه نظر می

توانید از ذهن تحلیلی )که ذهن انتقادی هم نام شود، میکُند می –قشر مخ  –متفکرتان  وقتی مغز

کند )بنگرید به دارد( عبور کنید؛ ذهن تحلیلی ذهن خودآگاه و ذهن ناخودآگاه را از هم جدا می

سیستم عصبی خودمختار، که در  –تان توانید وارد جایگاه سیستم عامل بدن(. حاال می4.2شکل 

 تر کار کند. ای کلیتواند به شیوهشوید و حاال مغزتان می –قبل با آن آشنا شدید  فصل
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 عبور از ذهن تحلیلی

 

 4.2شکل 

کند، یکی از اهداف اصلی مراقبه عبور از ذهن تحلیلی است. آنچه ذهن خودآگاه را از ذهن ناخودآگاه جدا می

دهید، از ذهن خودآگاه و مغز متفکر خارج تان را کاهش میذهن تحلیلی است. وقتی سرعت امواج مغزی

های شوید که تمام برنامهمیکنید و وارد سیستم عامل ذهن ناخودآگاه شوید، از ذهن تحلیلی عبور میمی

 خودکار و عادات ناخودآگاه در آن وجود دارند. 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ود را به هر یک از مراکز دهید، توجه خی تبرک مراکز انرژی این فصل را انجام میوقتی مراقبه

شوند( معطوف خوانده می –به معنای چرخ  - 52چاکراانرژی بدن )که در متون وِدایی هند باستان 

تان هم گشایید. از آنجا که تمرکزتان هر کجا باشد، انرژیتمرکزتان را میکرده و سپس 

شود، تان وارد آن میکنید و انرژیتان را به مراکز انرژی بدن معطوف میهمانجاست، وقتی توجه

 کند.هر یک از این مراکز فعالیت خود را شروع می

نسی داشته باشید، وقتی انرژی وارد جای تعجب ندارد که مثالً اگر در ذهن و مغز خود خیاالت ج

ها، شود و وقتی فعال شد، اندامای خاص فعال میشود، این مرکز به شیوهتان میآن مرکز بدن

ها و بافت عصبی واکنش نشان خواهد داد. اگر شما گرسنه باشید و ها، مواد شیمیایی، هورمونبافت

که ترشحات دستگاه گوارش شما فعال  به چیزی که قرار است بخورید فکر کنید، اتفاقی نیست

شود، چون انرژی دارد ی خوردن شام آماده میتان برای تجربهکنید و بدنشود، بزاق ترشح میمی

ی کند. اگر به این فکر کنید که با دخترتان جر و بحث کنید، پیش از تجربهآن منطقه را فعال می

هر یک از این موارد، فکری که در ذهن  تان آدرنالین ترشح خواهد کرد. دراین مواجهه بدن

شماست، به تجربه تبدیل خواهد شد. در بخش بعدی، یعنی در هنگام بحث در مورد هر یک از 

قدر بدانید که دلیل وقوع چنین تر توضیح خواهم داد، اما فعالً همینمراکز انرژی، این مطلب را دقیق

کند و این های شیمیایی خاص خود را تولید میاتفاقی این است که هر یک از مراکز انرژی هورمون

 کنند. های آن ناحیه را فعال میها و سلولها، بافتی خود اندامها به نوبههورمون

                                                            
52 chakras 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

توانستید امواج مغزی خود را در مراقبه کُند کنید و با عطف توجه به پس تصور کنید که اگر می

ها شوید و توجه خود را باز کنید، چه اتفاقی فضای اطراف این مراکز انرژی  وارد سیستم عامل آن

ها سیگنال شود؛ و به نورونتر میتر و منسجمافتاد. در این صورت هر یک از این مراکز منظممی

های این ناحیه را فعال ها و سلولها، بافتدهد که سطح جدیدی از ذهن را ایجاد کرده و انداممی

یایی هر یک از این مراکز را تولید کنند. و اگر مرتب این کار های شیمها و پیککنند؛ و لذا هورمون

 را انجام دهید، به مرور زمان تغییرات واقعی جسمی در شما ایجاد خواهد شد. 

های مزمن مثانه، مشکالت کنند، افرادی وجود دارند که عفونتدر جمع شاگردانی که این کار را می

هایی مانند های غذایی  و حساسیتی کرون، حساسیت، بیمار53پروستات، ناباروری، دیورتیکولیت

های کبدی، رفالکس اسید معده، تپش قلب، بیماری سیلیاک، تومورهای تخمدانی، افزایش آنزیم

های کمر، مشکالت تیروئیدی، سرطان گلو، درد گردن، آریتمی قلب، آسم، بیماری ریه، بیماری

اند. در اثر انجام همین مراقبه، انواع و ن کردهمیگرن مزمن، سردرد، تومور مغزی و غیره را درما

ایم؛ بهبودهایی که گاهی فقط یا یک جلسه مراقبه حاصل اقسام بهبودها را در افراد شاهد بوده

اند از نظر اپی اند که شاگردان توانستهاند. این بهبودهای قابل توجه به این دلیل ممکن شدهشده

ها را روشن و برخی را خاموش کنند و بیان دهند، برخی ژن ژنتیکی بیان دی ان ای خود را تغییر

 آموختید(.  2ها را در بدن خود تغییر دهند )همانطور که در فصل پروتئینی این ژن

 

                                                            
53 diverticulit 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 طرز کار مراکز انرژی بدن

تری به هر یک از این مراکز انرژی بدن بیندازیم، اما ابتدا باید کمی بیشتر در خواهیم نگاه دقیقمی

ی اطالعات در نظر ها حرف بزنیم. هر یک از این مراکز را یک مرکز جداگانهز کار آنمورد طر

ها انرژی خاص خود را دارد که سطح متناظری از آگاهی را به همراه دارد؛ بگیرید. هر کدام از آن

کند که اطالعات بسیار مخصوصی دارد؛ و فرکانس خاصی برای خود نور خاص خود را ساطع می

های منحصر ی بخصوصی نیز دارد؛ هورمونها غدهیام خاصی در بر دارد. هر یک از آندارد که پ

ی خود را ی نورونی جداگانهبفرد خود را دارد؛ وضعیت شیمیایی خاص خود را داراست؛ و شبکه

در نظر گرفت. و اگر  54توان نوعی مغزچههای عصبی را میهای شبکهدارد. هر یک از این مجموعه

توان گفت هر یک ذهن مخصوص ین مراکز مغز مخصوص خود را داشته باشد، پس میهر یک از ا

بیندازید؛ در این شکل جایگاه هر یک از این مراکز و نیز  4.3خود را نیز دارد. )نگاهی به شکل 

 کنید(.آناتومی و فیزیولوژی مربوط به هر یک را مشاهده می

 

 

 

 

                                                            
54 Mini-brain 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 مراکز انرژی

 

 4.3شکل 

ها، ها غدد، هورمونهر یک از مراکز انرژی بدن ساختار بیولوژیکی خاص خود را دارد. هر یک از این

 ی نورونی( خاص خود را داشته و لذا ذهن مخصوص خود را داراست. ی )شبکهمواد شیمیایی و مغزچه
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

شود. د میکند، ذهن ایجاهمانطور که در فصل دوم آموختید، وقتی آگاهی بافت عصبی را فعال می

ی عصبی خاص خود را داشته ذهن یعنی مغز در عمل؛ لذا اگر هر یک از این مراکز انرژی شبکه

یا بهتر بگویم، هر یک از این مراکز  –توان گفت هر یک ذهن مخصوص خود را دارد باشد، پس می

قصد آگاهانه. دار است، یعنی کند، انرژی هدفمند و نیتبرای خود ذهنی دارد. آنچه ذهن را فعال می

ها، مواد شیمیایی و عملکردهای ها، بافتی خود هورمونوقتی یکی از این مراکز فعال شد، به نوبه

 کند. و از خود انرژی ساطع می –کند سلولی را فعال می

شود، ذهن آن هدف و های جنسی( با انرژی فعال میبرای مثال وقتی مرکز اول شما )جایگاه غده

که  –دارد. وقتی شما در مقام وجودی آگاه فکر یا خیالی در ذهن خود دارید نیت بسیار مشخصی 

تان از نظر بدن –شود ی تأثیرگذاری آگاهی بر بافت عصبی ایجاد میضمناً این در نتیجه

تان مواد شیمیایی و شود. بدنتان هم عوض میفیزیولوژیکی تغییر کرده و در نتیجه انرژی

کنند. ی جنسی آماده میکند که شما را برای رابطهی متناظر آن ترشح میهاهایی را از غدههورمون

حاال شما انرژی بیشتری در این مرکز دارید و این مرکز دارد فرکانس خاص خود را با پیامی 

 کند. هدفمند آزاد می

گذارد. این ذهن در آن بخش خاص ی عصبی مربوطه اثر میبدن در سطح شبکه مغز بر ذهنِ ذهنِ

کند. بدن قرار دارد و این مغزچه از طریق سیستم عصبی خودمختار در سطح ناخودآگاه عمل می از

ی موجود در آن مرکز انرژی ی شما قرار دارد. حاال که مغزچهاین ذهن فراتر از کنترل آگاهانه

فعال های مربوطه را ی خود هورمونها نیز به نوبههای مربوطه را فعال کرده است؛ و این غدهغده
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اند که وضعیت احساسی و فیزیولوژیک بدن را تغییر و به مواد شیمیایی مناسب سیگنال داده کرده

کند. و پس از آن شما انرژی بسیار مشخصی را از توان گفت که بدن از ذهن تبعیت میدهند، می

ی ما کند. همهکند که دستور بسیار مشخصی را به بیرون از آن مرکز مخابره میخود ساطع می

ایم. وقتی این انرژی بافت باز حس کردهچنین حالتی از انرژی را در کنار افراد شهوتی و هوس

کند؛ پس وقتی مرکزی فعال ها را طی کرد، در آن سطح ذهن را ایجاد میی نورونعصبی یا شبکه

 توان گفت ذهن مخصوص خود را دارد. شد، می

ی کنیم، همان دنبالهی مغزچه و لذا ذهن آن را فعال میمرکز دوم نیز ذهن خاص خود را دارد. و وقت

شود، جز اینکه مدارهای رویدادهایی که در مرکز اول مشاهده کردیم، در این مرکز نیز مشاهده می

ها، مواد شیمیایی، احساسات، انرژی و اطالعات متفاوتی در اینجا درگیر است. در عصبی، هورمون

اند چون صدها میلیون نورون و پیوند عصبی در اینجا وجود دارد نامیده مغز دومواقع، این ناحیه را 

درصد هورمون  95)بیش از آنچه در نخاع یا در سیستم عصبی محیطی وجود دارد(. در واقع 

تان شکم ناحیه کند، نه در مغز، بلکه درسروتونین بدن شما، که احساسات خوبی در شما ایجاد می

تواند بر مغز و ذهن تحلیلی، منطقی و متفکر غلبه این ناحیه می ذهنِا و شود. گویی بدن میافت می

 کند. 

شود؟ این مرکز که در وسط سینه قرار دهید، چه میمرکز قلب چه؟ وقتی حرف دلتان را گوش می

ی خاص خود ها، مواد شیمیایی، احساسات و مغزچهدارد نیز مانند دو مرکز اول، فرکانس، هورمون

کند. وقتی شما حرف دلتان را گوش از میدان انرژی و اطالعات پیرامون خود استفاده میرا دارد که 
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شوید. وقتی تر میتر، شکرگزارتر، صبورتر و رئوفتر، بخشندهتر، بارغبتدهید، معموالً مهربانمی

های واقع ها و بافتهایی به اندامها و پیامکند، دستور العملاین مغزچه آن اطالعات را دریافت می

 کنید. ای را از این مرکز اطالعات ساطع میکند و شما انرژی عاشقانهدر آن بخش از بدن ارسال می

کز تا حدودی احاال بگذارید هر یک از این مراکز را با دقت بیشتری بررسی کنیم. برخی از این مر

ه بدن ندانید، بیشتر از نظر عملکردی با هم همپوشانی دارند؛ اما حتی اگر چیز زیادی هم راجع ب

 را مرور کنید.  4.3توانید شکل مطالب تا حدودی واضح خواهد بود. اگر الزم شد می

 

 آشنایی بهتر با مراکز انرژی

، کف لگن، 55دوراهکند، از جمله میانرانی میهای جنسی حکمی انداممرکز انرزی اول بر ناحیه

ی بزرگ و مقعد. این مرکز در مردان، مثانه، رودههای مرتبط با واژن یا آلت مردانه، پروستات غده

های استروژن و انرژی به تولید مثل، دفع، لذت جنسی و هویت جنسی مربوط است. هورمون

ی پروژسترون در زنان و تستوسترون در مردان تحت کنترل این مرکز هستند. این مرکز با شبکه

 عصبی صفاق تحتانی نیز در ارتباط است. 

                                                            
 شود. )م(ی بین مقعد و آلت تناسلی گفته میراه به ناحیهدومیان  55
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مقدار زیادی انرژی سازنده در این مرکز اول قرار دارد. به مقدار انرژی مورد نیاز برای ایجاد 

ی شما به جریان زندگی و به دنیا آوردن بچه فکر کنید. وقتی این مرکز متعادل باشد، انرژی سازنده

 شود. تان هم بهتر تثبیت میآید و هویت جنسیدر می

ها، رحم، کولن، تر و پشت ناف قرار دارد. این مرکز بر تخمدانندومین مرکز انرژی در کمی پایی

ی مواد غذایی پانکراس و قسمت پایینی کمر حاکم است. این مرکز به تغذیه، گوارش، دفع و تجزیه

های تنظیم ها و هورمونها و ترشحات گوارشی و نیز آنزیماز جمله به آنزیم –به انرژی ربط دارد 

 ی عصبی فوقانی صفاق نیز ربط دارد. ن مرکز همچنین به شبکهی قند خون. ایکننده

های حمایتی، خانواده، ها و ساختارهای اجتماعی، روابط، سیستماین مرکز انرژی همچنین به شبکه

 –توان مرکز حفظ یا رهاسازی دانست ها و روابط بین شخصی ربط دارد. این مرکز را میفرهنگ

 کنید. ر تعادل باشد، شما در محیط و در دنیا احساس امنیت میتغذیه و دفع. وقتی این مرکز د

ی کوچک، طحال، کبد، ی شکم قرار دارد. این مرکز بر معده، رودهمرکز انرژی سوم در حفره

های مربوط به آن عبارتند از هورمون ها حاکم است. هورمونی صفرا، غدد فوق کلیه و کلیهکیسه

ای مانند رنین، آنژیوتانسین، اریتروپویتین های کلیوی و مواد شیمیاییهورمونآدرنالین و کورتیزول، 

های معده مانند پپسین، تریپسین، کیموتریپسین و هیدروکلریک های کبد و نیز آنزیمو تماما آنزیم

 نیز ربط دارد.  56ی سیلیاکی سوالر یا شبکهاسید. این مرکز به شبکه

                                                            
56 Solar or celiac plexus 
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بینی، کنترل، پشتکار، پرخاش و سلطه ربط دارد. این مرکز -مهم-این مرکز به اراده، قدرت، خود

توان مرکز عمل رقابتی و قدرت شخصی، عزت نفس و هدفمندی در نظر گرفت. وقتی مرکز را می

سوم در تعادل باشد، شما از قدرت اراده و پشتکار خود برای غلبه بر محیط و مشکالت زندگی 

شود که شما متوجه شوید ، مرکز سوم وقتی فعال میاستفاده خواهید کرد. برخالف مرکز دوم

تان مراقبت کنید. مرکز سوم تان امن و قابل پیش بینی نیست و بنابراین باید از خود و قبیلهمحیط

تان همچنین وقتی شما به چیزی نیاز داشته باشید و برای دستیابی به آن نیازمند استفاده از بدن

 شوید. باشید، نیز فعال می

ی ها و غدهی سینه قرار دارد. این مرکز بر قلب، ریهانرژی چهارم در فضای پشت قفسه مرکز

شود( حاکم است. شناخته می« ی جوانیفواره»ی اصلی ایمنی بدن که تحت عنوان تیموس )غده

 1400های مرتبط با این مرکز عبارتند از هورمون رشد و اکسی توسین و نیز آبشاری از هورمون

کنند )و مسئول ی تیموس سیستم ایمنی بدن را تقویت میمیایی مختلف که از طریق غدهی شیماده

ی ای که این مرکز بر آن حاکم است، شبکهی عصبیرشد، ترمیم و بازسازی بدن هستند(. شبکه

 قلبی نام دارد. 

مان انسانیدهند، نه ماهیت سه مرکز اول همگی به بقا ربط دارند و ماهیت حیوانی ما را بازتاب می

رسیم. این مرکز به احساساتی مانند می بیخودیرا. اما در مرکز انرژی چهارم، ما از خودخواهی به 

عشق و توجه به دیگران، پرورش، عطوفت، شکرگزاری، قدرشناسی، تحسین، مهربانی، الهام، 

ن مرکز جایگاه گیرد؛ ایبیخودی، کامل بودن و اعتماد ربط دارد. الوهیت ما از این مرکز نشئت می
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خواهیم برای دهیم و میروح است. وقتی مرکز چهارم در تعادل باشد، ما به دیگران اهمیت می

شویم. ما احساس کامل بودن ت جامعه با هم همکاری کنیم. ما واقعًا عاشق زندگی میلحمص

 شویم. کنیم و از کسی که هستیم، راضی میمی

های ی تیروئید، پاراتیروئید و و غدهد. این مرکز بر غدهمرکز پنجم انرژی در مرکز گلو قرار دار

های تیروئیدی های مرتبط با این مرکز عبارتند از هورمونبزاقی و بافت گردن حاکم است. هورمون

T3  وT4  تیروکسین(، مواد شیمیایی پاراتیروئیدی که متابولیسم بدن و میزان کلیسم در گردش را(

 ی تیروئیدی است. تحت امر این مرکز، شبکه ی عصبیکنند. شبکهتنظیم می

کردید، با بیان حقیقت و نیز با قدرت این مرکز با بیان عشقی که در مرکز چهارم احساس می

در ارتباط است. وقتی مرکز پنجم در تعادل باشد، صدای شما  بخشیدن )با زبان و صدا( به واقعیت

تان کنید. شما آنقدر از خود و زندگیشما حس می بیانگر حقایق خواهد بود، از جمله بیان عشقی که

 شوید که باید افکار و احساسات خود را به اشتراک بگذارید. راضی می

مرکز انرژی ششم در فضای عقب گلو و در پشت سرتان قرار دارد )اگر تصور این امر دشوار است، 

آل حاکم است، ی پینهغده تر از مرکز مغزتان تصور کنید(. این مرکز براین مرکز را کمی عقب

نامند، اما من آن را چشم اول آل را چشم سوم میی پینهی مقدس. برخی افراد غدهیعنی بر غده

کند تا بتوانید دانم. این غده دری است به سمت ابعاد باالتر و به تغییر ادراکات شما کمک میمی

 ه کنید. ای غیرخطی مشاهدپشت پرده را ببینید و واقعیت را به شیوه
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توانید با استفاده از آن خود را روی وقتی این مرکز باز باشد، مانند آنتن رادیو است که می

تان بیدار های باالتر و فراتر از حواس پنجگانه تنظیم کنید. در اینجاست که کیمیاگر درونفرکانس

اد؛ اما فعال همین آل اختصاص خواهم دی پینهی کتاب یک فصل کامل را به غدهشود. در ادامهمی

های شگفت هایی مانند سروتونین و مالتونین )و نیز متابولیتال هورمونی پینهرا بدانید که غده

روزی هستند، یعنی در روشنایی روز سبب های شبانهکند که مسئول ریتمانگیز دیگری( را ترشح می

آل به ی پینهر واقع غدهشوند. دآلودگی میاحساس بیداری و در تاریکی شب سبب احساس خواب

تواند مشتقات شیمیایی های الکترومغناطیسی بجز نور مرئی حساس است و میتمام فرکانس

شوند. وقتی این مالتونین را تولید کند، مشتقاتی که سبب تغییر دیدگاه شما نسبت به واقعیت می

شوید؛ از دنیای شفاف میکند. شما ای روشن و شفاف کار میغده در تعادل باشد، مغزتان به شیوه

 کنید. شوید؛ و هر روز چیزهای بیشتری را دیده و درک میتر میتان آگاهدرون و دنیای بیرون

ی هیپوفیز تشکیل شده است. این غده ارباب مرکز انرژی هفتم در مرکز مغز قرار دارد و از غده

ی ی تیروئید، غدهآل، غدهپینهی ها نامیده شده است چون از مرکز مغز بصورت آبشاری بر غدهغده

ی پانکراس و غدد جنسی شما حکمرانی کرده و در آنها هماهنگی های فوق کلیه، غدهتیموس، غده

کنید. کند. این آن مرکزی از بدن است که بیشترین تجلی الوهیت را در آن تجربه میایجاد می

گیرد. وقتی این از آن نشئت میتان، همان جاییست که الوهیت شما، یعنی باالترین سطح آگاهی

 برید. غده در توازن باشد، شما با همه چیز در هماهنگی به سر می
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متر باالتر از سر قرار دارد و لذا تنها مرکزی است که به هیچ سانتی 40مرکز هشتم انرژی حدود 

ارتباط شما نامیدند. این مرکز بیانگر می Kaها این مرکز را بخشی از جسم شما ربط ندارد. مصری

ی دریافت کنید شایستهبا کیهان، کائنات و کل است. وقتی این مرکز فعال شود، شما احساس می

ی فرکانس و اطالعاتی را ها، تجلیات، درک عمیق و بارگذاری سازندهو این کار بینش –هستید 

میدان  کند که نه از خاطرات ذخیره شده در سیستم عصبی، بلکه از کائنات، کیهان،ممکن می

گیرد. ما از طریق این گذارید( نشئت مییکپارچه )یا هر نامی که بر آن قدرت برتر از خودمان می

 کنیم. ها و خاطرات میدان کوانتومی دسترسی پیدا میمرکز به داده

 

 تکامل انرژی

بیندازیم. ها حاال که به تفصیل مراکز انرژی را توضیح دادم، بگذارید نگاه پویاتری به طرز کار آن

آنچه واضح است اینکه بدن ما طوری طراحی شده است که در هر یک از مراکز مذکور از انرژی 

شود اگر بجای مان را فقط برای بقا بکار نگیریم؟ چه میشود اگر انرژیاستفاده کند. اما چه می

ره(، پیوسته مان به سمت بیرون )تولید مثل، گوارش غذا، فرار از خطر و غیرهاسازی تمام انرژی

کمی از آن انرژی را از یک مرکز به دیگری بفرستیم و در حین این انتقال، فرکانس آن را افزایش 

 دهیم؟
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

مان را مسیردهی کنیم. وقتی ی مرکز اولدر این صورت اینگونه خواهد شد: ابتدا باید انرژی سازنده

این انرژی سازنده تکامل پیدا کرده، توانیم بیافرینیم، کنیم و میما به قدر کافی احساس امنیت می

مان غلبه شود. وقتی مجبوریم بر محدودیت یا مشکلی در محیطرود و به مرکز دوم وارد میباال می

ی خوبی بکنیم؛ و سپس این انرژی وارد مرکز سوم توانیم از این انرژی سازنده استفادهکنیم، می

 جایگاه اراده و قدرت ما.  –شود می

هایی که باعث شده ما به چالش های زندگی عبور کنیم )فالکتیم با موفقیت از فالکتوقتی توانست

کنیم که احساس کمال، آزادی و ها فایق بیاییم(، فرصت پیدا میکشیده شویم، رشد کنیم و بر آن

توانیم رضایت بیشتری داشته باشیم و وقتی این انرژی وارد مرکز چهارم شد و آن را فعال کرد، می

اس عشق به خود و دیگران را تجربه کنیم. وقتی چنین شد، ما خواهیم خواست حقیقت احس

را بیان کنیم  و این امر   -کنیم ایم یا عشق و کمالی که حس میچیزهایی که آموخته –مان کنونی

شود. پس از آن، وقتی تکامل انرژی سبب فعال شدن  پنجمدهد وارد مرکز به انرژی امکان می

های توهم از جلوی چشم ما شوند، طوری که پردهی مغز باز میهای خفتهد، ناحیهمرکز ششم ش

تری از واقعیت را درک کنیم. وقتی احساس کردیم که روشن توانیم طیف وسیعکنار رفته و می

شویم و وقتی انرژی وارد مرکز هفتم شد و آن را ایم، بدن وارد هماهنگی و توازن بیشتری میشده

مان( نیز وارد توازن و تعادل بیشتری مان )از جمله دنیای طبیعت اطرافحیط بیرونفعال کرد، م

دهد و انرژی گر را حس کردیم، احساس ارزشمندی به ما دست میشود. وقتی این انرژی روشنمی

هایمان را مشاهده ی تالشتواند باالتر رفته و مرکز هشتم را فعال کند و در این هنگام ثمرهمی
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ها ودانشی که نه از درون ذهن و بدن، بلکه از قدرت برتر ها، تجلیها، رویاها، بینشویژن – کنیممی

اند. این جریان مداوم تکامل انرژی از مرکز اول تا مرکز هشتم در درون و اطراف ما نشئت گرفته

 الف نشان داده شده است. 4.4شکل 

 در بدنجریان انرژی سازنده 

 

 الف4.4شکل 

تواند از مرکز اول به مغز و به فراتر از مغز انتقال بخشیم، این انرژی میمان را تکامل میژی سازندهوقتی ما انر

 کند.یابد. هر یک از مراکز انرژی فرکانس خاص خود را دارد که نیت خاص خودش را حمل می
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

آید. ای است که در صورت برقراری جریان مداوم انرژی به وجود میاین همان نوع کمال شخصی

ها نشان افتد این است که رویدادهای زندگی ما و واکنشی که به آناما اتفاقی که اغلب اوقات می

بیاید.  مان گیر بیفتد و نتواند مطابق این الگوی شکوهمند به جریان درشود انرژیدهیم باعث میمی

هایی هستند که شما درگیرشان افتد مراکز انرژی مربوط به بافتجاهایی که انرژی در بدن گیر می

تواند به مراکز انرژی باالتر افتد و نمیدهد که وقتی انرژی گیر میب نشان می4.4اید. شکل کرده

 افتد. جریان پیدا کند، چه اتفاقی می

 افتدانرژی چگونه گیر می

 

 ب4.4شکل 



201 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

تواند به مراکز باالتر جریان پیدا کند. از آنجا که احساسات وقتی انرژی در بین گیر بیفتد، نمی

 توانیم به کمال برسیم. افتند و لذا ما نمیانرژی هستند، این احساسات در مراکز مختلف گیر می

کودکی نسبت به ی جنسی قرار گرفته باشد و یا از زمان برای مثال اگر شخصی مورد سوء استفاده

ی جنسی بد است، آنگاه انرژی وی در مرکز اول، یعنی مرکز این ایده شرطی شده باشد که رابطه

ی آفرینش به مشکل برخورد. افتد و این شخص ممکن است در زمینهمربوط به امور جنسی، گیر می

حساس امنیت اش دسترسی پیدا کند ولی به قدر کافی ااما اگر شخصی بتواند به انرژی سازنده

دنیا استفاده کند )و در عوض احساس کند قربانی روابط اجتماعی و بین  درنکند تا از آفرینش خود 

شخصی خود شده است( یا اگر داغ دیده باشد و شخص دیگری به وی خیانت کرده باشد، ممکن 

، است این انرژی را در مرکز دوم خود نگه دارد. چنین شخصی ممکن است احساس گناه، شرم

رنج، عزت نفس پایین یا ترس کند. حال اگر شخصی بتواند انرژی خود را به مرکز سوم برساند اما 

دچار شده باشد و احساس خود مهم بینی، خودشفتگی، کنترل،  غرور و خودبزرگ بینیبه مشکالت 

افتد و در خواهی، خشم، رقابت و تلخ کامی کند، آنگاه انرژی وی در مرکز سوم گیر میسلطه

خورد. اگر شخصی نتواند قلب خود را بگشاید و عشق ی کنترل و انگیزش به مشکالتی بر میمینهز

و اعتماد را احساس کند و یا اگر بترسد عشق و احساس حقیقی خود را ابراز کند، آنگاه انرژی به 

 افتد. ترتیب در مرکز چهارم و پنجم گیر می

افتد. وقتی ، اما معموال در سه مرکز اول این اتفاق میتواند در هر یک از مراکز گیر بیفتدانرژی می

ای که توضیح دادم به جریان در بیاید و آن مراکز تواند تکامل یافته و به شیوهانرژی گیر افتاد، نمی
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

خواهیم بخشندگی کنیم. شویم و میها عاشق زندگی میباالتری را روشن کند که در اثر فعالیت آن

ما  –مراکز انرژی این است که جریان در این مدار به درستی برقرار شود ی تبرک هدف از مراقبه

ها را دوباره به جریان در کنیم تا بتوانیم انرژی گیر افتاده در آنهر یک از این مراکز را تبرک می

 بیاوریم. 

 

 برداشت از میدان انرژی

های نامرئی انرژی الکترومغناطیسی وجود همانطور که پیشتر بحث کردیم، در پیرامون بدن ما میدان

کنند. وقتی ما یکی از هفت مرکز انرژی ای با خود حمل میدارد که همواره قصد و نیت آگاهانه

به بیان ساده، کنیم. توانیم بگوییم که داریم انرژی این مراکز را ابراز میکنیم، میبدن را فعال می

های کنیم، شبکهوقتی ما در مقام موجودات آگاه انرژی خاصی را در یکی از این مراکز فعال می

ها، کنیم تا سطحی از ذهن را ایجاد کنند که سبب فعال شدن غدهعصبی مربوطه را تحریک می

ال شد، بدن شود. وقتی یکی از این مراکز فعها و مواد شیمیایی هر مرکز میها، هورمونبافت

 کند. کند که اطالعات یا مقاصد خاصی از آن مرکز را با خود حمل میای از خود ساطع میانرژی

ران باشیم، پرخوری کنیم و با زیستن در سه اما اگر ما در حالت بقا بمانیم و بیش از حد شهوت

این میدان نامرئی مرکز اول انرژی استرس زیادی را با خود همراه کنیم، آنگاه پیوسته داریم از 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

کنیم. تکرار کنیم و آن را به مواد شیمیایی تبدیل میانرژی که پیرامون بدن وجود دارد، برداشت می

 (. 4.5شود میدان پیرامون بدن ضعیف شود )بنگرید به شکل این فرایند به مرور زمان باعث می

ی ما را از این مراکز عبور ای وجود ندارد که نیت آگاهانهشود و انرژیدر نتیجه نورمان کم می

ا عمالً میدان انرژی خود را ها ایجاد کند. با این کار مدهد و ذهنیت مربوطه را در هر یک از آن

ایم. این سطح ذهنی محدود با مقادیر محدود انرژی موجود در مانند سایر منابع به مصرف رسانده

 فرستد. های بدن میها و سیستمها، اندامها، بافتهر مرکز سیگنال محدودی را به سلول

ی این کار تولید سیگنال ضعیف و فرکانس انرژی پایینی است که باید اطالعات حیاتی را در نتیجه

توان گفت که از شود. میها منجر به بیماری میبدن حمل کند. در نتیجه فرکانس پایین سیگنال

به شکل صفحه بعد ای نامنسجم هستند. هها حاصل کاهش فرکانس و پیاممنظر انرژی، تمام بیماری

 نگاه کنید.
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 زیستن در حالت بقا

 

 میدان نوری ضعیف شده                              میدان نوری عادی                               

 4.5شکل 

کنیم، پیوسته ی انرژی هستند. وقتی ما بیش از حد از این سه مرکز استفاده میسه مرکز اول، مصرف کننده

کنیم. میدان اطراف بدن ما رو به داریم از میدان انرژی نامرئی برداشت کرده و آن را به مواد شیمیایی تبدیل می

 گذارد. ضعیف شدن می

 

یادتان هست که گفتم سه مرکز انرژی پایین بدن با حالت بقا ارتباط دارند و لذا بیانگر ماهیت 

استفاده از قدرت، خشونت، نیرو و رقابت سر و کار دارند تا ما  خودخواه ما هستند؟ این مراکز با

مان را امکان مان دوام بیاوریم، تغذیه کنیم و سپس با تولید مثل بقای گونهبتوانیم در شرایط محیط
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

خود ما هستند و بیشتر با افکار و پذیر کنیم )در تقابل با پنج مرکز باالیی که بیانگر ماهیت بی

 هانه سر و کار دارند(. احساسات دگرخوا

ها طبیعت این سه مرکز پایینی را بسیار لذت بخش کرده است تا ما درگیر کارهای مرتبط با آن

ی جنسی )مرکز اول( و خوردن )مرکز دوم( لذت زیادی دارند و ارتباط با دیگران )باز بمانیم. رابطه

کند و خود میان را از خود بیگونه است. قدرت شخصی )مرکز سوم( انس هم مرکز دوم( نیز همین

ها، رقابت با دیگران و توان به موفقیت در رفع موانع، دستیابی به خواستههای آن میاز جمله تجلی

 برنده شدن، بقا در یک محیط خاص و مجبور کردن خود به حرکت دادن بدن اشاره کرد. 

دیدیم که چرا برخی افراد از یک یا چند مورد از سه مرکز اول انرژی بدن بیش از حد استفاده 

شان برداشت کنندو با این کار میزان بیشتری از میدان انرژی حیاتی و اطالعات پیرامون بدنمی

 باز باشد، انرژی بیشتری را از میدان پیرامونکنند. برای مثال شخصی که بیش از حد شهوتمی

کند. شخصی که در احساس شرم و گناه گیر افتاده است، احساس قربانی مرکز اول برداشت می

کشد، انرژی بیشتری را از کند، به احساسات گذشته چنگ زده است و همواره رنج میبودن می

کند. شخصی که بیش از حد خواهان کنترل است و یا میدان انرژی پیرامون مرکز دوم برداشت می

بیش از حد استرس دارد انرژی بیشتری را از میدان پیرامون مرکز سوم برداشت شخصی که 

 مان هم تکامل نخواهد یافت. کند. وقتی آگاهی ما در حال تکامل نباشد، انرژیمی
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 سطح زیراتمی

پس بیایید در مورد این اتفاق حرف  –شود ها در سطح زیراتمی یا کوانتومی شروع میتمام این

 نگاه کنید.  4.6بزنیم. به شکل 

ای دارد، را بگیرید و کنار هم بگذارید تا مولکولی را تشکیل اگر دو اتم، که هر یک برای خود هسته

ی محیط تشکیل پیوند جایی است که این دو اتم نور و اطالعات را با هم دهند، همپوشانی دو دایره

گذارند، انرژی یکسانی دارند گذارند. و چون این دو اطالعات را با هم به اشتراک میبه اشتراک می

که این انرژی نیز فرکانس خاصی دارد. آنچه این دو اتم را به مثابه یک مولکول در کنار هم نگه 

 دارد میدان نامرئی انرژی است. می

ها و خصوصیات کنند، ویژگیا مبادله میدهند و اطالعاتی رها با هم اتمی را تشکیل میوقتی این اتم

ها با زمانی که از هم ی جوش و وزن اتمی آنفیزیکی متفاوتی پیدا خواهند کرد، مثالً تراکم ، نقطه

های خاص داده و شکل جدا بودند، متفاوت خواهد بود. شایان ذکر است که آنچه به مولکول ویژگی

ها بدون به انرژی پیرامون ماده است. مولکول بخشد، میدان نامرئیو ساختار خاصی به آن می

 تشکیل شوند.  توانندشتن اطالعات و انرژی نمیاشتراک گذا
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 از انرژی به ماده

 

 4.6شکل 

دهند. مولکول ها را تشکیل میگذارند، مولکولها به هم پیوسته و انرژی و اطالعات را به اشتراک میوقتی اتم

های فیزیکی به خود دارد که از انرژی و اطالعات تشکیل شده است و ویژگیمیدان نوری نامرئی در اطراف 

 دهد تا پابرجا بماند.مولکول می
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

تواند شود و میتر میشوند، این ترکیب پیچیدههای بیشتری وارد ترکیب شیمیایی میوقتی اتم

هایی العمله دستورسلولی را تشکیل دهد. سلول نیز میدان نامرئی خاصی از انرژی و اطالعات دارد ک

دهند که میدانی ی خود بافتی را تشکیل میها گرد هم آمده و به نوبهدهد. گروهی از سلولبه آن می

ها گرد هم دهد هماهنگ با هم کار کنند. بافتها امکان میاز انرژی و اطالعات دارد که به سلول

دهد ات دارد که به اندام امکان میدهند که میدانی از انرژی و اطالعآمده و اندامی را تشکیل می

 ای سالم کار کند.به شیوه

دهند که آن نیز میدانی نامرئی از نور را در اطراف ها به هم پیوسته و سیستمی را تشکیل میاندام

ها دهد تا به مثابه یک کلیت کار کند. در آخر سیستمهای فیزیکی میخود دارد که به آن ویژگی

دهند. میدان نور پیرامون بدن حاوی انرژی و اطالعات است دن را تشکیل میپیوندند و ببه هم می

هایی برای زندگی به آن دهد تا از هم نپاشد و نیز دستور العملهای فیزیکی میو به آن ویژگی

 دهد.می

های فیزیکی خاصی دارد و شود که ویژگیاگر اتم دیگری اضافه کنید، مولکول متفاوتی حاصل می

آید و های دیگری اضافه کنید، ترکیبی شیمیایی به دست میتمی متفاوتی دارد. و اگر اتمساختار ا

پیرامون این ترکیب شیمیایی میدانی نامرئی از انرژی وجود دارد که آن را کنار هم به حالت فیزیکی 

 بخشد. این نیروهای اتمی واقعی و قابل اندازه گیری هستند. دارد و به آن زندگی مینگه می

اگر تعداد کافی ترکیب شیمیایی را گرفته و با هم مخلوط کنید، در نهایت سلولی را به دست 

بخشد. خواهید آورد؛ این سلول نیز میدانی نامرئی از انرژی پیرامون خود دارد که به آن زندگی می
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ی شتهگویند چکار بکند. بر اساس رها و بارهای مثبت و منفی نیستند که به سلول میاین مولکول

ها و الگوهای جدیدی از زیست شناسی تحت عنوان زیست شناسی اطالعات کوانتومی، این بیوفوتون

دهند. کند و به آن دستور العمل میها هستند که سلول ارسال و دریافت مینوری و فرکانسی آن

به یاد دارید تر خواهند بود. حتما های ساطع شده از آن منسجمتر باشد، بیوفوتونهر چه سلول سالم

های الکترومغناطیسی که گفتیم انسجام یعنی بیان منظم فرکانس. تبادل اطالعات )از طریق فرکانس

شود، یعنی در سطح کوانتومی تر از سرعت نور انجام مینور( بین سلول و این میدان انرژی سریع

 دهد. رخ می

آید؛ بافت نیز میدانی به دست می ها را کنار هم قرار دهید، بافتدر ادامه اگر گروهی از سلول

ها هماهنگ شود تک تک سلولبخش دارد که باعث میو انرژی منسجم و وحدت نامرئی از فرکانس

تری با هم کار کرده و مانند گروه عمل کنند. اگر این بافت را گرفته و برای عملکرد اختصاصی

رئی از انرژی الکترومغناطیسی دارد. اندام آید و اندام نیز میدانی نامتوسعه دهید، اندام به دست می

ی اندام در این میدان وجود کند. در واقع، حافظهاطالعات را از این میدان نامرئی انرژی دریافت می

 دارد. 

ترین داستان در این رابطه، داستان کلیر تأثیر این امر بر بیماران پیوندی شگفت انگیز است. معروف

نوشته و در آن تجربیات خود را بعد از پیوند قلب 58تغییر قلبعنوان  است که کتابی تحت 57سیلویا

                                                            
57 Claire Sylvia 
58 A change of Heart 
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های جدیدش دانست این بود که اندامتوضیح داده است. تنها چیزی که او می 1988و ریه در سال 

ای گرفته شده بودند که در تصادف موتورسیکلت جان باخته بود. پس از ساله 18از بدن پسر 

ه ناگت مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، آبجو، فلفل سبز و شکالت اسنیکرز ای بپیوند، این رقاص حرفه

او  –ای نداشت. شخصیتش هم تغییر کرد میل پیدا کرد، حال آنکه قبل از پیوند به این غذاها عالقه

گفت شبیه جسورتر شد و اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرد. حتی دختر نوجوانش به شوخی به او می

د که این شی عضو را پیدا کرد، متوجه ی اهدا کنندهرود. وقتی سیلویا باالخره خانوادهمردها راه می

ی در میدان نوری اند. این اطالعات حیاتی آن مرد جوان بودهغذاها در واقع غذاهای مورد عالقه

 پیرامون آن اندام ذخیره شده بود. 

ای است که قلب یک دختر ده ساله را ترین داستان در این رابطه داستان دختر هشت سالهجالب

به قتل  رسد. اهدا کننده واقعاًدید که به قتل میمی به او پیوند زده بودند و بعد از پیوند خواب

پزشک پزشک برد؛ روانر نشده بود. مادر بیمار او را نزد روانرسیده بود و مجرم هم هنوز دستگی

ها با پلیس تماس دید، واقعا اتفاق افتاده بود. آنمعتقد بود چیزهایی که آن دختر در خواب می

ی قتل، زمان و مکان وقوع جرم، سالح گرفتند و پلیس به کمک توصیف دقیق آن دختر از صحنه

ای باز کی قاتل و لباسی که قاتل در زمان قتل پوشیده بود، پروندههای فیزیمورد استفاده، ویژگی

 کرده و در نهایت قاتل شناسایی، دستگیر و مجازات شد.

پس در این موارد، اطالعات موجود در میدان انرژی پیرامون عضو پیوندی سبب تغییر میدان انرژی 

یدان از پیش موجود فرد گیرنده نور و اطالعات متفاوت عضو اهدایی با م –شخص گیرنده شده است 
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ای در میدان دریافت کند تواند این اطالعات را به عنوان خاطرهترکیب شده است. فرد گیرنده می

گذارند. در اینجا انرژی که اطالعات خاصی را با خود و این خاطرات بر ذهن و بدن وی تأثیر می

 گذارد. کند، بر ماده تأثیر میحمل می

مثالً سیستم اسکلتی عضالنی،  –آید ها را کنار هم جمع کنیم، سیستم به دست میسپس وقتی اندام

ها با دریافت قلبی عروقی، گوارشی، تولید مثلی، درون ریز، لنفاوی، عصبی و سیستم ایمنی. این سیستم

ها را کنار هم کنند. و وقتی سیستمشان کار میاطالعات از میدان انرژی و آگاهی نامرئی پیرامون

آید که آن نیز میدانی نامرئی از انرژی الکترومغناطیسی در اطراف قرار دهید، بدنی به دست می

 خود دارد و آن میدان الکترومغناطیسی حیاتی هستی واقعی ماست. 

های استرس. همانطور که پیشتر گفتم، وقتی شما در حالت بقا قرار دارید حاال برگردیم به هورمون

یدان انرژی نامرئی برداشت کرده و در بدن خود به مواد شیمیایی تبدیل و انرژی زیادی را از م

این  –خواه بیش از حد شهوتی باشید، پرخور باشید و یا استرس زیادی داشته باشید  –کنید می

ماند تا به ماده شود. این یعنی انرژی و نور کافی در اطراف بدن باقی نمیمیدان انرژی تضعیف می

شود، این مراکز مناسب برای هومئوستازی، رشد و ترمیم را بدهد. وقتی چنین میهای دستور العمل

توانند انرژی را دریافت، پردازش یا بیان کنند و لذا دیگر ذهن سالمی برای ارسال دیگر نمی

های مربوطه در بدن، در اختیار ندارند. از آنجا که این انرژی که با نیت های الزم به بخشسیگنال

سازد، پس این مراکز انرژی کند، ذهن را میدر بافت عصبی حرکت کرده و آن را فعال میآگاهانه 

شوند، چون های بدن ضعیف میها و سیستمها، اندامها، بافتاز نظر بیان ذهن برای تنظیم سلول
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کند که گویی تنها آید. در این حالت بدن طوری کار میها به حرکت در نمیای در آنانرژی

ها نامنسجم ی از ماده است و انرژی منسجم نور و اطالعات را در اختیار ندارد. این مغزچهاقطعه

 شوند، چون مغز ما نامنسجم شده است. می

های استرس نامنسجم و تکه تکه باشد، این مغز نامنسجم عالوه بر این، وقتی مغز بخاطر هورمون

را از طریق سیستم  –شود ادیو شنیده میمانند صدای بوقی که از ر –های بسیار نامنسجمی پیام

ها کند. و وقتی این مغزچههای نورونی مسئول ارتباط با بدن ارسال میعصبی مرکزی به شبکه

های ها و سلولها، بافتهای نامنسجمی را به درون اندامکنند، پیامهای نامنسجم را دریافت میپیام

ی خود بر بیان هورمونی و انتقال عصبی پیام به به نوبهفرستند. این امر ی مربوطه در بدن میناحیه

گذارد و این عدم انسجام سبب بروز بیماری یا عدم های مختلف بدن اثر میها و سلولها، بافتاندام

ی شود، ناحیهگردد. نتیجه این است که وقتی هر یک از این مغزهای جداگانه نامنسجم میتوازن می

 کنیم. ها درست کار نکنند، ما درست کار نمیشود. و وقتی این بخشیمربوطه در بدن نامنسجم م

 

 افزایش انرژی

گیرید که چطور توجه خود را بر هر یک از این مراکز ی تبرک مراکز انرژی، وقتی یاد میدر مراقبه

توانید در هر یک از این مغزهای کوچک انرژی معطوف کنید و از فضای اطراف آن آگاه شوید، می

تان قرار دارد، توانید در آن مغز بزرگی که بین دو گوشجام ایجاد کنید، درست همانطور که میانس
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دوراه خود )برای مرکز اول(، به فضای پشت انسجام ایجاد کنید. و وقتی با عطف توجه به میان

 تان )برای مرکزتان )برای مرکز سوم(، به مرکز سینهی شکمتان )برای مرکز دوم(، حفرهناف

کنید. و کنید، دارید توجه خود را در آن مرکز جمع میچهارم( و غیره، به ذره )ماده( اذعان می

 دانید که توجه هر کجا باشد، انرژی هم همانجاست. می

سپس ادامه داده و توجه خود را به فضای اطراف هر یک از این مراکز معطوف کرده و توجه خود 

کنید، کنید. وقتی چنین میو خود را روی انرژی آن مرکز تنظیم می –گشایید را به روی آن می

بسیار مهم است که وارد حالت احساس متعالی مانند عشق، شکرگزاری یا شادی شوید. همانطور 

دانید، این مسئله به این دلیل مهم است که احساس متعالی انرژی است و های قبل میکه از فصل

این تمرکز باز را حفظ کنید، بیشتر خواهید توانست  ،ت احساس متعالیهر چه بیشتر بتوانید در حال

 میدانی منسجم با فرکانس باال در اطراف آن مرکز ایجاد کنید. 

توان وقتی این میدان منسجم را حول آن مرکز ایجاد کردید، آن مرکز انرژی منسجمی دارد که می

های ها و مواد شیمیایی که سلولمولکولها، های مناسب آن استفاده کرد. اتماز دستور العمل

دهند، از میدان های بدن را تشکیل میی سیستمهای سازندهی اندامهای سازندهی بافتسازنده

تری برخوردار خواهند بود؛ و این انرژی جدیدی از نور و اطالعات استفاده کرده و از انرژی منسجم

دهد. های جدیدی میک از مراکز بدن دستور العملمنسجم پیام هدفمندتری در خود دارد و به هر ی

ی حال شوید و وارد لحظهدهد. وقتی شما تسلیم میسپس بدن به این ذهن جدید واکنش نشان می

توانید میدان تان هم همانجاست، میتان هر کجا باشد، انرژیکنید که توجهشوید و درک میمی
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دار کانس سیگنال را افزایش دهید. و این فکر نیتجدیدی از نور و اطالعات را ایجاد کرده و فر

کند. آن ایجاد می چهانرژی را به سمت هر یک از مراکز به جریان در آورده و ذهن جدیدی در مغز

وقتی هر یک از مراکز بتواند از میدان جدیدی از فرکانس و اطالعات استفاده کند، بدن به سمت 

ین حالت جدید، شما به میزان بیشتری از انرژی و میزان تعادل یا هومئوستازی خواهد رفت. و در ا

کمتری از ماده تبدیل خواهید شد، یعنی بیشتر موج خواهید شد و کمتر ذره. هر چه احساس 

 تری به وجود خواهد آمد.تر باشد، انرژی بیشتری ایجاد خواهید کرد و تغییر شگرفمتعالی

اعتمادی ند نگرانی، ترس، دلهره، ناراحتی، خشم، بیاما از سوی دیگر اگر در احساسات بقامحوری مان

و غیره گیر بیفتید، این انرژی، این اطالعات و این نور را در اطراف بدن خود نخواهید داشت. با 

تر شدن هر مرکز، شما به میزان بیشتری از ماده و به پایین آمدن فرکانس، نور و انرژی و نامنسجم

 تان دچار بیماری خواهد شد. اهید شد و به مرور بدنمیزان کمتری از انرژی تبدیل خو

توانید این امر را به زور محقق اما به یاد داشته باشید که در این راستا نباید به زور متوسل شد. نمی

توانید آن را با توانید این کار را با تالش، با امید و با آرزو کردن انجام دهید، چون نمیکنید. نمی

انجام دهید. باید وارد ذهن ناخودآگاه شوید، چون سیستم عامل شما در آنجاست  تانذهن خودآگاه

 کند.سیستم عصبی خودمختاری که تمام این مراکز را کنترل می –

گذارد دارد و نمیباید از الگوی  مغزی بتا خارج شوید، چون بتا شما را در ذهن خودآگاه نگه می

کاره است، دسترسی پیدا کنید. به ذهن ناخودآگاه یا سیستم عصبی خودمختاری که در اصل همه

تتا  از امواج مغزی بتا به امواج مغزی آلفا و حتی امواج مغزی –تر شوید هر چه در مراقبه عمیق
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تر آمده و بهتر خواهید فرکانس شما پایین –ی عمیق( برسید )حالت نیمه خواب و نیمه بیدار مراقبه

ی شما وظیفه ،ی تبرک مراکز انرژیتوانست به سیستم عامل دسترسی پیدا کنید. پس در مراقبه

ب کنید تا تان ترکیاین است که امواج مغزی خود را کُند کنید و احساس متعالی خود را با نیت

ها را وارد زندگی و با عشق آن –تان تبرک شوند تر تمام مراکز انرژیبرای دستیابی به خیر بزرگ

کنید، و باید تمام این کارها را بدون کمک ذهن خودآگاه انجام دهید. شما فکر نمی –کنید 

یار دشوار به نظر کنید که در ابتدا بسکنید. شما دارید کاری میکنید، تحلیل نمیتصویرسازی نمی

ها دهید دستور العملکنید؛ و به آن اجازه میکارید و رهایش میرسد: دارید بذر اطالعات را میمی

 تان استفاده کند. ها برای ایجاد توازن و نظم بیشتر در بدنو انرژی را دریافت کرده و از آن

صورت کارآمد از این مراقبه برای توانند بمان تا چه حد میایم که شاگردانما اندازه گیری کرده

افزایش انرژی در هر یک از مراکز انرژی و دستیابی به توازن در بین مراکز استفاده کنند. برای 

های گذشته با آن آشنا شدید این منظور، ما از دستگاه تصویرسازی تخلیه بار گازی که در فصل

ی تبرک مراکز ل و بعد از انجام مراقبههای انرژی شرکت کنندگان را قباستفاده کردیم. ما میدان

از یک دوربین مخصوص برای تصویر برداری از انگشت  GDVانرژی اندازه گیری کردیم. فناوری 

کنید؛ در این فناوری جریان الکتریکی ضعیفی )که کامالً بدون درد است( به مدت سوژه استفاده می

شود. بدن در واکنش به این جریان، ابری کمتر از یک میلی ثانیه به نوک انگشت فرد اعمال می

کند که از فوتون تشکیل شده است. این تخلیه با چشم غیرمسلح دیده الکترونی را تخلیه می

تواند آن را ثبت کرده و در یک فایل دیجیتال کامپیوتری به می GVDشود، اما دوربین دستگاه نمی
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ها به این برنامه کنیم؛ پس از ورود دادهفاده میاست Bio-Wellای بنام ما ارائه دهد. سپس از برنامه

)بخش رنگی در فصل هفتم آورده شود.در بخش رنگی کتاب ایجاد می Graphic 4تصاویری مانند 

  شده است(

دهد که مراکز انرژی فرد قبل و بعد از نشان می Graphic 4Dتا  Graphic 4Aتصاویر رنگی 

برای  GDVهای از همان داده Bio-Wellدل( است. نرم افزار مراقبه تا چه حد در تعادل )یا عدم تعا

کند. ی آن با مقادیر عادی )نُرم( استفاده میتخمین فرکانس هر یک از مراکز انرژی و مقایسه

ی مراکز انرژی متعادل منظم هستند، حال آنکه مراکز نامتعادل الگوی خارج از مرکز دارند. اندازه

دهد که انرژی این مرکز در مقایسه با کز انرژی، این را به ما نشان میی مراهای نشان دهندهدایره

اندازه گیری مراکز انرژی سوژه را قبل  Graphic 4میانگین چگونه است. سمت چپ هر مثال در 

های بدست آمده چند روز دهد، حال آنکه سمت راست نشانگر اندازهاز شروع کارگاه نشان می

 . بعد از برگزاری کارگاه است

ی میدان انرژی نگاه کنید. سمت چپ این شکل اندازه Graphic 5Dتا  Graphic 5Aحاال به 

دهد، حال آنکه تصویر سمت راست پیرامون کل بدن هر فرد را قبل از شروع رویداد نشان می

 دهد. ی میدان را بعد از کارگاه نشان میاندازه

های دیگر این کتاب( مراقبه )و نیز تمام مراقبه ایم تا مشخص کنیم که ایناستفاده کرده GVDما از 

توانند سبب بهبود میدان انرژی پیرامون تمام بدن فرد شود. چنانکه در دستور العمل تا چه حد می

خواهم که توجه خود را نه فقط به مراقبه خواهید خواهند، در ابتدای مراقبه بطور مکرر از شما می
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و در پایان مراقبه  –های مختلف بدن به فضای اطراف بخشهای مختلف بدن، بلکه همچنین بخش

تان تان هر جا باشد، انرژیمعطوف کنید. همانطور که آموختید، توجه –به فضای پیرامون کل بدن 

تان به همانجا خواهد رفت. با این کار هم همانجاست؛ پس اگر روی این فضا تمرکز کنید، انرژی

تان برای ایجاد و بهبود میدانی از نور و اطالعات در اطراف بدن شما از توجه، آگاهی و انرژی خود

نظمی و آنتروپی ی خود سبب ایجاد نظم و سینتروپی بجای بیکنید. این کار به نوبهاستفاده می

ای از انرژی و و میدان بهبود یافته –شود. حاال شما بیشتر انرژی منسجم و کمتر ماده هستید می

 توانید برای آفرینش از آن استفاده کنید. اطالعات دارید که می

 

 ی تبرک مراکز انرژیمراقبه

ها در بین شاگردان ما تبدیل شده است و نتایج ماوراء ترین مراقبهاین مراقبه به یکی از محبوب

ای به های سادهطبیعی شگفت انگیزی ایجاد کرده است. مانند فصل قبل، در اینجا نیز دستور العمل

 د. دهم تا اگر خواستید خودتان مراقبه را انجام دهید، بتوانید این کار را بکنیشما می

در ابتدا توجه خود را به مرکز انرژی اول معطوف کنید و سپس توجه خود را به روی فضای اطراف 

ترین این مرکز بگشایید. وقتی توانستید فضای اطراف این مرکز انرژی را حس کنید، آن را با بزرگ

ید وصل کن –مانند عشق، شکرگزاری یا شادی  –خیر تبرک بخشید و سپس به احساسات متعالی 

 تا فرکانس آن را باال برده و میدان منسجمی از انرژی ایجاد کنید. 
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این کار را برای هر یک از هفت مرکز انرژی بدن انجام دهید و وقتی به مرکز هشتم رسیدید، یعنی 

سانتی متر باالتر از سرتان قرار دارد، این مرکز را با شکرگزاری تبرک کنید، چون  40به جایی که 

ت غایی گیرندگی است. سپس این مرکز درهای اطالعات عمیق میدان کوانتومی شکرگزاری حال

 را به روی شما خواهد گشود. 

تان را به میدان الکترومغناطیسی اطراف کل بدن معطوف کنید حاال تمرکز خود را باز کنید و توجه

جدید استفاده تان دارد از میدان الکترومغناطیسی و میدان جدیدی از انرژی بسازید. وقتی بدن

تان را باال و شما فرکانس بدن –شوید کند، شما بیشتر به نور و انرژی و کمتر به ماده تبدیل میمی

 برید. می

خواهید نامحدود را بیافرینید، باید احساس نامحدود بودن کنید. اگر به یاد داشته باشید: اگر می

ای داشته باشید. وارد ید احساس خارق العادهای خارق العاده شفا پیدا کنید، باخواهید به شیوهمی

 احساسات متعالی شوید و آن را در طول مراقبه حفظ کنید. 

دقیقه دراز بکیشد. راحت باشید،  15ی مراکز انرژی را تبرک کنید، حداقل وقتی توانستید همه

یرد و تمام بگ از میدان کوانتومی تسلیم شوید و به بگذارید سیستم عصبی خودمختار دستوراتش را

 این اطالعات را در بدن شما ادغام کند. 
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 شرطی کردن بدن نسبت به ذهنیت جدید: 5فصل 

 

ها صحبت خواهیم در مورد چگونگی استفاده از تکنیک تنفس قبل از شروع مراقبهدر این فصل می

کنیم. در اینجا این مقوله را به تفصیل توضیح خواهم داد، چون درک چگونگی این کار برای تغییر 

رست ی دواقعی انرژی و رها سازی بدن از بند گذشته، ضروری است. چنان که خواهید دید، استفاده

یکی از کلیدهای ماوراء طبیعی شدن است. برای دستیابی به تمام مزایای این  ،از این روش تنفس

و اساسی برای این  تواند پایهکنید میکنید و چرا این کار را میتکنیک، دانستن اینکه چه کاری می

از تنفس را یاد  تر کند. وقتی فیزیولوژی این نوع خاصتجربه فراهم کرده و آن را برای شما آسان

تر کنید، درست انجامش دهید، را هدفمند گرفتید، خواهید توانست به این فعالیت معنا ببخشید، آن

تمام مزایای استفاده از این تنفس را به دست آورده و ذهن خود را از بدن بیرون کشیده و سپس 

 تان را نسبت به ذهنیت جدید، شرطی کنید.بدن

ی را مرور کنم، چون این مفاهیم برای مراقبه 2احساس فصل -ی فکررخهخواهم چپیش از شروع می

های بیوشیمیایی ل حاضر ضروری هستند. همانطور که بدون شک یادتان هست، افکار واکنشصف

های شیمیایی سبب شوند؛ و این سیگنالهای شیمیایی میمغز هستند که سبب آزاد شدن سیگنال

 کردید. را داشته باشد که به آن فکر می شوند بدن دقیقا همان احساسیمی

تان خطور کند؛ افکاری که شود افکار بیشتری در این راستا به ذهنسپس این احساسات سبب می

پس افکار سبب بروز کردید. دهد که داشتید به آن فکر میکه همان احساسی را به شما می



220 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

در نهایت شوند؛ و این چرخه احساسات و احساسات سبب بروز افکار می

شود الگوهای مشخصی در مغز ایجاد شود که بدن را نسبت به باعث می

و چون احساسات عبارتند از ثبت تجربیات گذشته، پس اگر نتوانید  کنند.گذشته شرطی می

احساس شما را در گذشته نگاه داشته و حالت -ی فکرتان فکر کنید، این چرخهتر از احساسبزرگ

و به مرور زمان  –شود خواهد کرد. اینگونه است که بدن به ذهن تبدیل میوجودی ثابتی را ایجاد 

 آیید.تان در میافکارتان شما را کنترل کرده و شما به مالکیت احساسات

تان عمالً در گذشته است. و چون بدن شود، بدنپس وقتی بدن شما به ذهنِ آن احساس تبدیل می

ای که واقعا تواند تفاوتی بین تجربههمان ذهن ناخودآگاه است، پس آنقدر ابژکتیو است که نمی

نید، ککند( با احساسی که فقط در اثر فکر کردن ایجاد میکنید )و احساسی را ایجاد میتجربه می

ساعت در  24کند که احساس گیر افتادید، بدن تصور می-ی فکرقائل شود. وقتی در این چرخه

 برد. ی سابق به سر میروز در سال در همان تجربه 365روز در هفته،  7روز، 

اید که از نظر احساسی بر ی دشوار را در زندگی خود از سر گذراندهفرض کنیم شما چند تجربه

ها ایجاد اید بر ترس، تلخی، ناراحتی و تنفری که این تجربهاند و هرگز نتوانستههشما اثر گذاشت

ای در محیط بیرونی خود دارید که به نوعی شبیه اند، غلبه کنید. پس هر بار که شما تجربهکرده

کند تا همان احساساتی را پیدا چیزی است که قبالً رخ داده است، این تجربه شما را تحریک می

که در هنگام رویداد اول داشتید. وقتی همان احساساتی را حس کردید که سی سال قبل  کنید
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هنگام وقوع رویداد اول داشتید، بسیار محتمل است که درست همان طوری رفتار کنید که در آن 

زمان رفتار کرده بودید، چون این احساسات دارند به افکار و رفتارهای خودآگاه و ناخودآگاه شما 

اید شما اینگونه اند که شما باور کردهدهند. حاال این احساسات آنقدر برایتان آشنا شدهجهت می

 هستید. 

وقتی سی و چند ساله شدید، اگر بدون اینکه چیزی را تغییر دهید به همکان افکار، اعمال و 

ر، ای از افکار خودکای حفظ شدهاحساسات سابق ادامه دهید، قسم اعظم کیستی شما به مجموعه

های احساسی انعکاسی، عادات و رفتارهای ناخودآگاه، باورها و تصورات ناخودآگاه و واکنش

سالی در اثر تکرار درصد کیستی ما در بزرگ 95شود. در واقع های آشنا و روتین تبدیل مینگرش

است نقش ذهن را بازی کند و دیگر این  به عادت تبدیل شده است، طوری که بدن ما یاد گرفته

دهد. این یعنی تنها کند، بلکه بدن این کار را انجام میذهن خودآگاه نیست که امور را مدیریت می

ذهن ناخودآگاه هستند. پس برای -های بدندرصد بقیه برنامه 95درصد ما خودآگاه است و  5

ن را از اینکه چیز قابل توجه و متفاوتی در زندگی خود ایجاد کنیم، باید راهی پیدا کنیم تا این ذه

ی پایان این فصل دقیقا همین را به بدن خارج کرده و حالت وجودی خود را تغییر دهیم؛ و مراقبه

 شما خواهد آموخت.

 شودانرژی چگونه در بدن ذخیره می

احساس چه بالیی بر سر مراکز انرژی بدن -ی فکرحاال بیایید نگاهی بیندازیم که اینکه چرخه

یعنی مراکز بقا )چون این چرخه مشکالت زیادی در این سه مرکز  خصوصا سه تای اول، –آورد می
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کند(. دلیل این امر این است که افکار و احساسات بیشتر افراد این مراکز انرژی را فعال ایجاد می

 کند.می

همانطور که از فصل قبل به یاد دارید، هر یک از مراکز انرژی بدن، انرژی، اطالعات، غدد،  

یعنی مغزچه یا ذهن مخصوص  –شیمیایی و مدارهای عصبی خاص خود را دارد  ها، موادهورمون

اند که ریزی شده ها طوری برنامهتوان گفت ذهنی برای خود دارد(. این مغزچهخود را دارد )یا می

بصورت ناخودآگاه از طریق سیستم عصبی خودمختار کار کنند. به این ترتیب هر مرکز انرژی 

سطح متناظری از خودآگاهی را نیز داراست؛ و هر یک از این مراکز احساسات  خاص خود را داشته و

 شوند.خاصی دارد که به آن مرکز مربوط می

دهد که نشان می 5.1شکل  انصاف است.رئیسم بیکنید که فرض کنیم شما دارید با خود فکر می

شود. ی عصبی خاصی در مغز شما میچگونه فکر کردن به این مسئله سبب روشن شدن شبکه

ی عصبی ؛ و این نیز شبکهگیرممن کمتر از حقم حقوق میآید؛ تان میسپس فکر دیگری سراغ

اال مسابقه ح . وکنممن بیش از حد کار میکنید کند. سپس با خود فکر میدیگری را روشن می

 شود.شروع می

تان چون ذهن مساوی مغز در عمل است، پس اگر ادامه دهید و افکار بیشتری در این راستا به ذهن 

یعنی بصورت دنباله، الگو و ترکیبی  –های نورونی کافی را بصورت هماهنگ فعال کنید بیاید و شبکه

شود بازنمود درونی یا باعث میاید که در ادامه آنگاه سطحی از ذهن را ایجاد کرده –خاص 

تان توانید افکار درونتصویری از خودتان در لوب پیشانی مغزتان شکل بگیرد. در اینجاست که می
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بینید. اگر تر از محیط بیرون کنید. در این مورد شما خود را بعنوان شخصی عصبانی میرا واقعی

آنگاه انتقال  –شوید و آن را بپذیرید  بدون هیچ گونه تحلیلی تسلیم این ایده، مفهوم یا تصویر

 گذارند. اثر می 59های عصبی بر نوروپپتیدهادهنده

های شیمیایی سیستم عصبی خودمختار هستند که در درون بخش لیمبیک مغز نوروپپتیدها پیک

های احساس در نظر گرفت. نوروپپتیدها به مراکز توان مولکولشوند. نوروپپتیدها را مییافت می

کنند. های فوق کلیه را در مرکز سوم انرژی فعال میدهند و در این مورد غدهونی سیگنال میهورم

روید. و در این حالت از های خود را آزاد کردند، شما از کوره در میهای هورمونوقتی این غده

من به »کنید که در عمل چنین پیامی دارد تان امضای خاصی را مخابره میطریق مرکز سوم انرژی

دلیل دیگری به من بده تا احساس عصبانیت  –ام ادامه پیدا کند دلیل دیگری بده تا احساس کنونی

 کند که پیام خاصی دارد. شود، فرکانس خاصی تولید میوقتی این مرکز فعال می« کنم.

 

 خشم ی فکر و احساسچرخه

                                                            
59 neuropeptudes 
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 5.1شکل 

ی فکر و احساس خاص، انرژی را دهد که ما چگونه در اثر گیر افتادن در یک چرخهاین شکل نشان می

 .گیر می اندازیممان به شکل احساسات در مرکز سوم

کنید، ای که احساس خشم میگذارد و درست در آن لحظهتان اثر میمغز شما بر حالت شیمیایی

رئیسم یک انسان عوضی است! باید کند. خود ایجاد می تان درمغز فکرهای بیشتری برابر احساس
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 کنند.ام را دزدید! حق با من است و همه اشتباه میای! همکارم ایدهی دیوانهاستعفا دهم. چه راننده

کند و اگر شما این مدارها را به حد مغز بارها و بارها مدارهای مشابهی را فعال و به هم وصل می

کنید. این امر هویت شما را با همان طح ذهنی سابق را مدام تولید میکافی فعال کنید، همان س

کند. و سپس مغز لیمبیک مقدار بیشتری از همان تصویر سابق در قسمت جلوی مغزتان تثبیت می

های سابق ترشح شده از مرکز کند؛ این نوروپپتیدها به همان هورموننوروپپتیدهای قبلی تولید می

که آن نیز بر  –شوید دهند؛ و شما بیش از پیش خشمگین و ناراحت میمی تان سیگنالانرژی سوم

تواند چندین دهه ادامه یابد، گذارد تا به همان افکار سابق فکر کنید. این چرخه میشما اثر می

خواه فکر کردن شما موجه باشد و یا نباشد؛ و تکرار این چرخه الگوهای خاصی را در مغز حک 

تان را بصورت مکرر از نظر احساسی نسبت به گذشته د، الگوی خشم(؛ و بدنکند )در این مورمی

 کند. شرطی می

درصدی از  5شود؛ بنابراین خشم دیگر در ذهنِ درون مغزتان نیست )بدن وارد ذهنیت خشم می

ذهن ذخیره شده است، -فکر شما که خودآگاه است( بلکه احساس خشم به عنوان انرژی در بدن

 درصدی از ذهن شما که ناخودآگاه است. 95یعنی در آن 

ناخودآگاه است، شما از این مسئله آگاهی ندارید، اما این دقیقا اتفاقی  ضمیرچون این بخش از  

افتد. پس تمام آن احساسی که در اصل از فکر ایجاد شده بود )چون تمام افکار نوعی است که می

ی سوالر، شود و در مرکز سوم، یعنی شبکهره میانرژی متناظر دارند(، به عنوان انرژی در بدن ذخی

 افتد. گیر می
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تواند خستگی فوق در این مورد، این اثر می –کند اثری بیولوژیکی ایجاد می گیر افتادهاین انرژی 

حال بگذریم از اثرات  –کلیه، مشکالت گوارشی، مشکالت کلیه و یا ضعف سیستم ایمنی باشد 

ها شما همان افکاری را در خود تحملی. با گذر سالری، ناراحتی یا بیقراروانی مانند بدخلقی، بی

دهند و لذا شما این الگوی متناهی را در کنید که به همان احساسات سابق سیگنال میایجاد می

کنید. تان را نسبت به ذهنیت خشم شرطی میدرست همانطور که بدن –کنید ذهن خود حک می

تان در مرکز انرژی سوم بدن به مثابه خشم، بدخلقی، ناراحتی، سازنده لذا مقدار هنگفتی از انرژی

 شود. صبری، کنترل یا نفرت ذخیره میبی

شود اگر بجای احساس خشم، به آن چیزهایی فکر کنید که به شما احساس قربانی بودن اما چه می

قدر بدرفتاری زندگی خیلی سخت است! پدر بدی هستم. نباید ایندهند؟ و یا احساس گناه می

 کردم. آیا اشتباه کردم؟می

ی افتد: فکر کردن به این چیزها شبکهبینید که همین اتفاق مینگاه کنید، می 5.2اگر به شکل  

ها را با هم فعال کرده و کند. اگر تعداد کافی از این شبکههای مغز را روشن میمتفاوتی از نورون

کند شود و مغز تصویری درونی از شما ایجاد میلید میبه هم وصل کنید، سطح متفاوتی از ذهن تو

 کند. تان )در این مورد شخصی با احساس گناه( را تأیید میکه هویت

ارزشم. کندو هیچ کس من را دوست ندارد. من بیخدا دارد من را تنبیه میکنید شما با خود فکر می

های عصبی فعال شان شوید، انتقال دهندهیموقتی بدون تحلیل این افکار را بپذیرید، باور کنید و تسل

گذارند های عصبی در مغزتان این بار بر ترکیب متفاوتی از نوروپپتیدها اثر میی شبکهکننده
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)نوروپپتیدهایی که با این افکار مرتبط با احساس گناه، برابر هستند( و سپس این نوروپپتیدها به 

 این مورد به مرکز دوم.  در –دهند مرکز هورمونی متفاوتی سیگنال می

های سابق فکر و احساس و احساس و فکار را دوباره ایجاد به مرور زمان، وقتی شما همان چرخه

. این کار سبب تولید اثری بیولوژیکی گیر می اندازیدتان تان را در مرکز دوم بدنکنید، انرژیمی

ا تهوع کنید و یا حتی در این حالی یکنید، ممکن است احساس بیشود: چون احساس گناه میمی

 .کنید –و یا احساساتی مانند رنج، ناراحتی و حتی اندوه  –تان احساس درد ناحیه از بدن

 به تصویر صفحه بعد توجه کنید.

 

 

 

 

 

 ی فکر و احساس گناهچرخه
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 5.2شکل 

خاص، انرژی را ی فکر و احساس دهد که ما چگونه در اثر گیر افتادن در یک چرخهاین شکل نشان می

 مان گیر می اندازیم.به شکل احساسات در مرکز دوم

اگر این احساس گناه را مدت زیادی در خود حفظ کنید، افکار بیشتری راجع به احساس گناه به 

های شوند که به نوروپپتیدهای بیشتری مینورون آید که سبب فعال شدن و وصل شدنذهن شما می
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های بیشتری ی خود سبب آزاد شدن هورمونین نوروپپتیدها نیز به نوبهدهند؛ ابیشتری سیگنال می

تان را نسبت به ذهنیت احساس گناه و رنج گردند. با وقوع این اتفاق، شما بدناز مرکز دوم می

شود. کنید، طوری که انرژی بیشتر و بیشتری به مثابه احساس در مرکز دوم ذخیره میشرطی می

کنید که اطالعات خاصی را از درون مرکز دوم یایی خاصی را مخابره میهمچنین شما امضای انرژ

 کند.به درون میدان انرژی بدن منتقل می

شود اگر راجع به کسی خیاالت کنید. چه میخب فرض کنیم شما افکار کامالً متفاوتی پیدا می

کنید و روشن میهای مغزتان را ی دیگری از نورونجنسی داشته باشید؟ در این صورت شما شبکه

ها کنید. و درست مانند قبل، اگر تعداد کافی از این شبکهسطح متفاوتی از ذهن را در خود ایجاد می

شود. و وقتی درونی متفاوتی در لوب پیشانی مغزتان ایجاد می 60را فعال و به هم وصل کنید، بازنمود

تر شد، در آن لحظه فکر به قعیتان واکنید، از دنیای بیرونفکر یا تصویری که به آن توجه می

 دانیم که محصول نهایی آن تجربه احساس متناظرش خواهد بود. شود و میتجربه تبدیل می

شود. مرکز مربوطه با انرژی خاصی که پیام یا نیت خاصی با خود دارد، تان روشن میدر نتیجه بدن

کند تا ذهنیت رکز را فعال میهای آن می خاصی از نورونشود. این پیام یا نیت شبکهفعال می

دهد تا مواد های مربوطه سیگنال میهای غدهی خود به ژنخاصی ایجاد کنند؛ این ذهنیت به نوبه

اید که هایی مساوی افکارتان تولید کنند. حاال شما به این باور رسیدهشیمیایی و هورمون

تصویر را بپذیرید، باور کنید و  ترین انسان دنیا هستید. اگر بدون تحلیل این فکر یارانشهوت

                                                            
60 representation 
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های عصبی مغز بر قسمت لیمبیک مغز تأثیر گذاشته و ترکیب متفاوتی تسلیمش شوید، انتقال دهنده

دهند و سیستم های مرکز اول انرژی سیگنال میکنند. این مواد به هورموناز نوروپپتیدها را تولید می

رکز را برای فعال شدن آماده کند. و بدون شک کنند تا آن معصبی خودمختار را برنامه ریزی می

 با اثرات بیولوژیکی این وضعیت آشنایی کافی دارید. 

های زیستی باعث خواهد شد شما احساس خاصی داشته باشید و در نتیجه افکار بیشتری این واکنش

تان ذخیره تان خواهد رسید. و حاال شما دارید انرژی را در مرکز اولدر راستای آن احساس به ذهن

کنید که پیام خاصی را از این مرکز به میدان انرژی مخابره می 61کنید و دارید امضای ارتعاشیمی

تان کند و لذا افکار مشابه بیشتری به ذهنتان نظارت میکند. مغز شما بر احساستان منتقل میبدن

در نهایت به ذهن تبدیل  دهد ویابد. بدن اینگونه به ذهن پاسخ میاین چرخه ادامه می –رسد می

 شود. می

تان را شرطی کرده و به ذهنیت احساسی که دارید دانید که افکارتان چگونه بدنخب حاال می

افتد، شما انرژی بیشتری را در کند؛ و نیز دانستید که وقتی این اتفاق میکنید، تبدیل میتجربه می

ی که بیشترین انرژی در آن ذخیره کنید. مرکزمرکز انرژی مربوط به آن احساس ذخیره می

 اید. اش کردهشود، مرکز مربوط به همان احساسی است که بطور مکرر تجربهمی

تان این باشد که از نظر جنسی در نظر دیگران جذاب باز باشید و یا دغدغهاگر بیش از حد هوس

ه، اندوه، ترس، تان در مرکز اول گیر افتاده است. اگر بیش از حد احساس گناباشید، انرژی

                                                            
61 Vibrational signature 
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تان در مرکز دوم گیر افتاده ارزشی، عزت نفس پایین، رنج و درد کنید، انرژیافسردگی، شرم، بی

است. اگر با خشم، پرخاش، ناراحتی، مشکالت کنترل، قضاوت و خود مهم بینی دست به گریبان 

ی تبرک مراکز انرژی بهتان در مرکز سوم گیر افتاده است. )امیدوارم که تا اینجا مراقهستید، انرژی

تواند از یک مرکز به مرکز باالتر صعود را انجام داده و شخصاً دیده باشید که انرژی چگونه می

 کرده و در حین صعود فرکانس خود را افزایش دهد.(

شود و وقتی انرژی به مثابه احساس در یک یا بدن به مرور زمان به ذهنیت آن احساس تبدیل می

افتد(، بدن عمالً در این تر بگویم، گیر میشود )یا دقیقچند مرکز انرژی پایین بدن ذخیره می

در  گیرد. این بدین معناست که شما دیگر این انرژی را برای آفریدن تقدیر جدیدگذشته قرار می

شود چون همانطور که خواندید، تان بیشتر ماده و کمتر انرژی میاختیار ندارید. وقتی چنین شد، بدن

سه مرکز اول )که به احساسات بقامحور ربط دارند( میدان انرژی حیاتی پیرامون بدن را تضعیف 

 کنند. می

، از غذا لذت ببرید و ی جنسی داشته باشیدبه هیچ وجه منظورم این نیست که هرگز نباید رابطه

شوید، علتش این است که استرس داشته باشید. منظور من این است که وقتی از توازن خارج می

اند. تصور کنید که هر سه مرکز بقا همزمان بیش از حد این سه مرکز اول از تعادل خارج شده

افتد این فاقی که میرود. اتتان به مرور تحلیل میناگفته پیداست که انرژی بدن –تحریک شوند 

است که انرژی کافی برای رشد، ترمیم، شفا، آفرینش و حتی برای برگشتن به حالت تعادل وجود 

 نخواهد داشت.
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اند، کنج عزلت گزیده و میزان غذای کنند از تعادل خارج شدهبسیاری از افرادی که احساس می

وارش دریافت کرده و انرژی ها غذای کمتری برای گدهند. بدن آنمصرفی خود را کاهش می

ی جنسی دوری بیشتری برای برقراری تعادل در اختیار دارد. همچنین برخی افراد مدتی از رابطه

دهند. آنان در این دوره، از تحریکات مداومی که محیط به کنند و به بدن فرصت بازسازی میمی

ها، شغل، اران، قرار مالقات و برنامهکنند، از جمله دوستان، فرزندان، همکدهد نیز دوری میها میآن

کند که )بصورت خودآگاه یا کامپیوتر، خانه و گوشی. این کار به بدن این افراد کمک می

ناخودآگاه( به تمام آن اجزای آشنای دنیای بیرون که خاطرات احساسی گذشته را برایشان تداعی 

 کند، واکنش نشان ندهد. می

ما بیاموزم راهی به شما خواهد داد تا تمام انرژی به دام افتاده در خواهم به شتکنیک تنفسی که می

جریان یابد.  –جایی که از آن آمده است  –سه مرکز اول را آزاد کنید تا آزادانه به درون مغز 

کنید، این انرژی در اختیار مقاصد واالتر وقتی از تنفس برای رهاسازی این احساسات استفاده می

انرژی بیشتری در اختیار خواهید داشت تا مثالً خود را شفا دهید، زندگی متفاوتی  گیرد. شماقرار می

ای عرفانی داشته باشید. احساساتی که به مثابه بسازید، ثروت بیشتری به دست بیاورید و یا تجربه

 دهد که پیام متفاوتی را ازاند، به نوع دیگری از انرژی تغییر ماهیت میانرژی در بدن ذخیره شده

 کند. طریق احساساتی مانند رغبت، آزادی، عشق بی قید و شرط و شکرگزاری منتقل می

این همان انرژی است؛ فقط در درون بدن گیر افتاده است. تنفس راهی است برای بیرون آوردن 

تان را تان بعنوان ابزاری از جنس آگاهی استفاده خواهید کرد تا انرژیذهن از بدن. شما از بدن
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تان را از و آن احساسات بقامحور را به احساسات سازنده تبدیل کنید. وقتی بدن –دهید افزایش 

سازید، انرژی کافی برای انجام کارهای کنید و این انرژی را آزاد میقید و بند گذشته رها می

 غیرعادی و برای دستیابی به ماوراء الطبیعه را در اختیار خواهید داشت. 

 

 بدن به عنوان آهنربا

 کنید.نگاه  5.3به آهنربای موجود در شکل 

آهنربا دو قطب دارد، قطب شمال و قطب جنوب؛ یک طرف بار مثبت دارد و طرف دیگر بار منفی.  

شود. هر چه این قطبیت بیشتر قطبی بودن دو طرف آهنربا است که سبب ایجاد میدان مغناطیسی می

تر خواهد بود. شما میدان الکترومغناطیسی بزرگ باشد، میدان الکترومغناطیسی تولید شده در آهنربا

 بینید، اما این میدان وجود دارد و قابل اندازه گیری است. را نمی

 

 

 

 میدان الکترومغناطیسی آهنربا
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 

 میدان الکترومغناطیسی

 5.3شکل 

های بین قطبآهنربا یک میدان الکترومغناطیسی نامرئی قابل اندازه گیری پیرامون خود دارد. هرچه قطبیت 

تر کند و میدان الکترومغناطیسی بزرگشمال و جنوب بیشتر باشد، جریان بیشتری از درون آهنربا عبور می

 شود.می

های کوچک آهن را تواند بر ماده اثر بگذارد. اگر برادهقدرت میدان الکترومغناطیسی آهنربا می

روی یک تکه کاغذ بریزید و کاغذ دیگری را روی این کاغذ قرار دهید و سپس آهنربایی را روی 



235 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ند. دهها خود را بر اساس میدان الکترومغناطیسی آهنربا سازمان میکاغذ دوم قرار دهید، براده

با اینکه  –تواند بر واقعیت مادی اثر بگذارد میدان الکترومغناطیسی آهنربا آنقدر قوی است که می

 دهد. این مسئله را نشان می 5.4فرکانس این میدان در ورای حواس ما قرار دارد. شکل 

 گذاردانرژی چگونه بر ماده اثر می

 

 اندرفتهقرار گ های آهن مطابق میدان الکترومغناطیسیبراده

 5.4شکل 

 

زمین یک آهنرباست. و مانند هر آهنربایی دارای قطب شمال و قطب جنوب است و میدانی 

دانیم که ی ما میالکترومغناطیسی پیرامون آن وجود دارد. خود این میدان نامرئی است، اما همه
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

شید را منحرف های خورروش جالبی برای دیدن آن وجود دارد؛ میدان الکترومغناطیسی زمین فوتون

، این میدان 62ی خروج جرم از تاج خورشیدیهای خورشیدی یا طی پدیدهکند و طی وقوع شعلهمی

ی زیبا و رنگارنگی آورند، دفع کرده و پدیدهها تُن فوتونی را که به سمت زمین هجوم میتریلیون

 کند.بنام شفق قطبی ایجاد می

های آسیایی( این مسئله را از هزاران سال  فرهنگهای باستان )خصوصاًبدن نیز آهنرباست. فرهنگ

ها ی ستون مهرهتان در قاعدهاند. قطب شمال شما ذهن و مغزتان است و قطب جنوبپیش دانسته

کنید و یا وقتی دارید بیش های استرس )احساسات بقا( زندگی میقرار دارد. وقتی شما با هورمون

کنید، پیوسته از انرژی این میدان نامرئی برداشت استفاده میاز حد از دو مرکز انرژی مربوط به بقا 

آید، چون بدن در حالت بقا انرژی کنید. پس این انرژی دیگر در درون بدن به جریان در نمیمی

ی خصوصا در سه مرکز اول انرژی. )وقتی چرخه –کند میدان را برداشته و در خود ذخیره می

 افتد(.اقی میشود، چنین اتففکر/احساس فعال می

اگر این اتفاق به قدر کافی ادامه پیدا کند، دیگر هیچ بار الکتریکی از بدن عبور نخواهد کرد و 

تواند میدان الکترومغناطیسی پیرامون خود ایجاد کند. وقتی چنین شود، بدون بار الکتریکی، بدن نمی

آهنربایی که بارش را از دست  –بدن دیگر آهنربا نیست. بلکه مانند یک تکه فلز معمولی است 

بینید، در این حالت بدن بیشتر ماده و کمتر انرژی )یا می 5.5داده است. همانطور که در شکل 

 شود.بیشتر ذره و کمتر موج(  می

                                                            
62 Mass coronal ejection 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 بدن به عنوان ماده در مقابل بدن به عنوان انرژی

 

 

 5.5شکل 

وقتی جریان انرژی در درون بدن وجود داشته باشد درست مانند آهنربا، یک میدان الکترومغناطیسی قابل اندازه 

کنیم و از میدان انرژی نامرئی پیرامون بدن برداشت گیری پیرامون آن وجود دارد. وقتی در حالت بقا زندگی می

کنیم. عالوه بر این، وقتی انرژی در سه مرکز اول مان را تضعیف میومغناطیسی پیرامون بدنکنیم، میدان الکترمی

کند و شویم، پس جریان کمتری در بدن گردش میی فکر و احساس گرفتار میافتد، چون ما در حلقهگیر می

 تری وجود دارد. لذا میدان الکترومغناطیسی کوچک

البته اگر راهی برای به حرکت درآوردن انرژی ذخیره شده در این سه مرکز اول وجود داشته باشد، 

کند. تنفس جریان دوباره شروع به گردش کرده و بدن میدان الکترومغناطیسی خود را بازسازی می

بدن به عنوان 

ی لخت ای مادهتکه

 بدون جریان انرژی

بدن به عنوان آهنربا 

 و جریان انرژی
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

نرژی ذخیره دهد تا ذهن را از بدن بیرون آورده و تمام اراهی به ما می –کند دقیقا همین کار را می

شده را از سه مرکز اول خارج کرده و از طریق نخاع به مغز بفرستیم و میدان الکترومغناطیسی 

توانیم از آن انرژی برای چیزهایی بجز بقا پیرامون بدن را بازسازی کنیم. وقتی این اتفاق بیفتد، می

اند تا بتوانیم بهتر ته شدههای ما چگونه ساخاستفاده کنیم. بگذارید نگاهی بیندازیم به اینکه بدن

 درک کنیم که این مسئله چگونه ممکن شده است. 

 در درون سیستم اسکلتی بدن مغز و طناب نخاعی

 

 5.6شکل 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ی ستون فقرات خود استخوانی دارید بنام ساکروم که شبیه نگاه کنید. شما در قاعده 5.6به شکل 

گیرد و قرار می ستون فقرات روی این صفحهای دارد. یک مثلث برعکس است و در باالیش صفحه

تا جمجمه ادامه دارد. درون این سیستم بسته، سیستم عصبی مرکزی قرار دارد که از مغز و نخاع 

تشکیل شده است. نخاع در واقع امتداد مغز است. جمجمه و ستون فقرات از این سیستم ظریف 

 کنند.محافظت می

های دیگر بدن را های بدن است، چون تمام سیستمسیستمترین سیستم عصبی مرکزی یکی از مهم

توانستید غذا را گوارش کنید، کند. بدون کمک سیستم عصبی مرکزی، نمیکنترل و هماهنگ می

زد. بدون تان را حرکت دهید و قلبتان هم نمیتوانستید بدنتان را خالی کنید، نمیتوانستید مثانهنمی

کشی داخل توان سیستم عصبی را سیمنید پلک هم بزنید. پس میتواسیستم عصبی مرکزی حتی نمی

 دستگاه بدن در نظر گرفت. 

شود. این درون این سیستم بسته، مایع مغزی نخاعی وجود دارد که از خون داخل مغز مشتق می

دارد. این مایع همچون مایع حول مغز و نخاع را فرا گرفته است و مغز و نخاع را شناور نگه می

کند و در مسیرها و مجاری که مغز و نخاع را از ضربه و آسیب حفظ میکند کی عمل میبالشت

های مختلف سیستم عصبی در تمام بدن مختلی جریان دارد که مواد غذایی و شیمیایی را به بخش

رسانند. این مایع ذاتاً همچون مجرایی است که بارهای الکتریکی سیستم عصبی را تقویت می

 کند. می
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

دهید، این استخوان ساکروم کمی به عقب خم دیم به ساکروم. هر بار که عمل دم را انجام میبرگر

طوری  –شود. این حرکت بسیار جزئی است کنید، کمی به جلو خم میشود و هر بار که بازدم میمی

شود. همزمان شوید، حتی اگر به آن دقت کنید. اما چنین حرکتی انجام میکه شما متوجه آن نمی

های پازل با عمل دم، درزهای استخوان جمجمه )مفصل بین صفحات مختلف جمجمه که مانند تکه

شوند؛ و همزمان با دهند( کمی باز میاند و تا حدودی به جمجمه انعطاف میکنار هم قرار گرفته

 توانید آن را حس کنید. شوند. این حرکت نیز بسیار ریز است. شما نمیبازدم بسته می

کروم به عقب و جلو و نیز باز و بسته شدن درزهای جمجمه در حین دم و بازدم، موجی حرکت سا

کند؛ کند و مایع مغزی نخاعی را به سمت مغز پمپاژ میدر مایع موجود در این سیستم ایجاد می

کند.  شوند، عبور میهای مغزی شناخته میاین مایع در این مسیر، از چهار فضا که تحت عنوان بطن

ی نخاع تا باالی مغز یک مولکول مایع مغزی نخاعی را نشانه گذاری کرده و آن را از قاعدهاگر 

دنبال کنید و سپس همین مسیر را به پایین بازگردید، متوجه خواهید شد که طی کردن این مدار 

دهید. برای درک این کشد. پس شما عمالً روزی دوبار مغز خود را شستشو میساعت طول می 12

 نگاه کنید.  5.7به شکل  مسئله
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 حرکت مایع مغزی نخاعی

 

 

 5.7شکل 

شوند. در حین بازدم، ساکروم به جلو خم در حین دم، ساکروم کمی به عقب خم شده و درزهای جمجمه باز می

شوند. این حرکت طبیعی در حین تنفس به آرامی موجی در مایع مغزی نخاعی ایجاد شده و درزها بسته می

 دهد. اع حرکت میکند که آن را از پایین نخاع به باالی مغز و از باالی مغز به پایین نخمی

 

 

 بازدم

 شونددرزها بسته می

 شودساکروم به جلو خم می

 دم

 شونددرزها باز می

 شودساکروم به عقب خم می
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

دوراه خود )کف لگن، یعنی افتد اگر عضالت درونی میانپس به این فکر کنید که چه اتفاقی می

ها را کنید( را منقبض کنید و آنها استفاده میی جنسی و دفع از آنهمان عضالتی که برای رابطه

را نیز ها تان را منقبض کنید و آنقفل کنید؛ و در حین قفل بودن این عضالت، عضالت پایین شکم

قفل کنید؛ سپس همین کار را با عضالت باالی شکم انجام دهید. اگر این عضالت پیرامون سه مرکز 

نشان داده شده است، مایع  5.8اول انرژی را در حالت منقبض نگه دارید، همانطور که در شکل 

مغزی موجود در سیستم عصبی مرکزی شما به سمت باال حرکت خواهد کرد. با این کار شما مایع 

آورید. نخاعی موجود در سیستم عصبی مرکزی را از ستون فقرات خود به سمت باال به حرکت در می

 شود. کنید، این مایع به سمت باال حرکت داده میهر بار که عضالت این مراکز را سفت می

م اید. توجه هرجا باشد، انرژی هحاال فرض کنید که توجه خود را به باالی سرتان معطوف کرده

همانجاست؛ پس اگر توجه خود را به باالی سر معطوف کنید، این مکان به مقصد جابجایی انرژی 

شود. حاال به این فکر کنید که آرام و یکنواخت از راه بینی نفس بکشید و در عین شما تبدیل می

دوراه را سفت و قفل کنید، سپس عضالت پایین شکم و سپس عضالت باالی شکم حال عضالت میان

تان را تا باالی نخاع، داخل تمام این کارها را در حالی انجام دهید که نفس –را سفت و قفل کنید 

کنید. تصور کنید که وقتی به باالی سر رسیدید، سینه، گلو و مغز و در نهایت تا باالی سر دنبال می

ی را به در حین سفت کردن عضالت، نفس خود را حبس کنید. با این کار شما مایع مغزی نخاع

 کشانید. سمت مغز می
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 انقباض عضالت داخلی بدن

 به سمت مغز برای حرکت دادن مایع مغزی نخاعی

 

 برای جابجایی انرژی استفاده از عضالت مرکز بدن

 5.8شکل 

وقتی عضالت داخلی پایین بدن را منقبض کرده و در عین حال چند بار آرام و یکنواخت را از راه بینی نفس 

تر اید، حرکت مایع مغزی نخاعی مغزتان سریعحالی که توجه خود را به باالی سرتان معطوف کرده کشید، درمی

 رود.آید و از محور مرکزی نخاع باال میتان به حرکت در میشده و جریانی در درون بدن
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های محلول تشکیل شده ها و نمکاین مسئله قابل توجه است چون مایع مغزی نخاعی از پروتئین

 کنند. شوند، بار الکتریکی پیدا میو پروتئین و نمک وقتی در محلول حل می است

و وقتی مولکولی را از ستون فقرات خود  –اگر یک مولکول باردار را گرفته و به حرکت در آورید 

 کنید. نوعی میدان القایی ایجاد می –کنید برید، چنین کاری میباال می

وار در جهت حرکت میدان القایی نوعی میدان نامرئی انرژی الکترومغناطیسی است که بصورت دایره

های باردار بیشتری را به حرکت در بیاورید، میدان کند. هرچه مولکولها باردار حرکت میمولکول

 تر خواهد بود. تر و قویالقایی شما بزرگ

 نگاهی بیندازید.  5.9، به شکل برای اینکه میدان القایی را بهتر درک کنید
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 میدان القایی

 

 شودهای باردار، میدان القایی ایجاد میبا به حرکت در آوردن مولکول

 5.9شکل 

های باردار را در یک جهت در ستون های باردار تشکیل شده است. وقتی مولکولمایع مغزی نخاعی از مولکول

 کند.های باردار حرکت میکنید که در جهت مولکولمیدانی القایی ایجاد میآورید، فقرات خود به حرکت در می

 



246 
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 حرکت انرژی ذخیره شده 

 از بدن به سمت مغز

 

 

 

 

شود؛ این میدان انرژی میدان القایی در اثر حرکت مایع مغزی نخاعی به سمت باالی ستون فقرات ایجاد می

ی نخاع به سمت آورد. وقتی جریانی از قاعدهذخیره شده در سه مرکز اول را به سمت مغز به حرکت در می

 آید.شکل به وجود می 63ایشود و یک میدان الکترومغناطیسی چنبرهمانند آهنربا می باالی مغز ایجاد شد، بدن

                                                            
63 torus 

آزاد کردن انرژی از سه 

 مرکز اول بدن 

 به سمت مغز

 الف 5.10شکل 

بدن در اثر ایجاد جریان به سمت 

باالی ستون فقرات به آهنربا تبدیل 

الکترومغناطیسی ایجاد شده و میدان 

 کندمی

 ب 5.10شکل 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

توان نوعی کابل فیبر نوری در نظر گرفت که همچون اتوبانی دوطرفه اطالعات را همزمان نخاع را می

قال کند. در هر ثانیه اطالعات مهم از مغز به سمت بدن انتاز بدن به مغز و از مغز به بدن جابجا می

 یابد )مثالً میل به راه رفتن و یا به خاراندن بدن(. می

رود )مانند دانش در همان لحظه اطالعات زیادی از بدن از طریق ستون فقرات به سمت مغز می

 تان در کجای فضا قرار دارد و یا سیگنال مربوط به گرسنگی(. اینکه بدن

فقرات خود به سمت باال به حرکت در های باردار را در یک جهت در ستون وقتی این مولکول

شود و از آورید، میدان القایی به وجود آمده جریان اطالعات از مغز به سمت بدن برعکس میمی

 فرستد. سه مرکز پایینی انرژی انرژی گرفته و به سمت نخاع و مغز می

الف نگاه کنید. حاال جریانی در بدن و سیستم عصبی مرکزی 5.10برای دیدن این مسئله به شکل 

و در نتیجه، همان نوع میدان انرژی الکترومغناطیسی  –درست مانند آهنربا  –به وجود آمده است 

 ب(. 5.10کند )شکل که پیرامون آهنربا وجود دارد، بدن را احاطه می

 

 

 

 



248 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 ایمیدان چنبره

 

 ای دارندسیب و سیاهچاله شکل چنبره

 5.11شکل 

 خورد، از سیب گرفته تا سیاهچالهشکل چنبره در آفرینش طبیعت زیاد به چشم می

 

توانید تمام این انرژی ذخیره شده را بطور خب حاال متوجه شدید که با انجام این تکنیک تنفس، می

انجام دهید و به قدر کافی تکرارش کنید، کامل به حرکت درآورید. و اگر این تکنیک را به درستی 

 اژدهای خفته را بیدار خواهید کرد. 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 باال بردن انرژی به سمت مغز

ای از سیستم عصبی خودمختار که وقتی این انرژی فعال شد، سیستم عصبی سمپاتیک )زیرمجموعه

انرژی از سه  شود وکند( روشن میمغز و بدن را در واکنش به تهدیدهای محیط بیرون تحریک می

آید. اما بجای اینکه بدن در اثر شرایط بیرونی تحریک مرکز پایینی به سمت مغز به حرکت در می

کنید. وقتی سیستم شود، شما دارید با انجام این تکنیک تنفس، سیستم عصبی سمپاتیک را روشن می

تار که مغز و عصبی سمپاتیک با سیستم عصبی پاراسمپاتیک )جزء دیگری از سیستم عصبی خودمخ

آورد( ادغام شود، انرژی آزاد شده از سه مرکز پایینی به سمت بدن را به حالت استراحت در می

ی ای تحت عنوان دریچهی مغز رسید، دریچهمغز فوران خواهد کرد. وقتی این انرژی به ساقه

 تواند وارد مغز شود. شود و تمام انرژی میتاالمیک باز می

در اصل در بدن ذخیره شده بود، وارد مغز شد، مغز الگوی امواج مغزی گاما را وقتی این انرژی که 

کند. )شاگردان بسیاری در حین استفاده از این تکنیک به امواج مغزی گاما دست پیدا تولید می

 –نامم آگاه می-ها را فوقکه من آن –ایم(. امواج مغزی گاما اند و ما این امواج را ثبت کردهکرده

کنند و جهت قابل توجه هستند: یکی اینکه بیشترین انرژی را در بین امواج مغزی تولید می از دو

های محیط و دنیای بیرون، بلکه از درون خود بدن دوم اینکه این انرژی نه در واکنش به محرک

 شود.آزاد می

کند و این امر به کند، مغز امواج بتای باال را تولید میهای استرس را ترشح میبدن هورمون وقتی

دهد نسبت به خطرات محیط بسیار هشیار باشید. در حال بتا، دنیای بیرون از دنیای شما اجازه می
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

این و  –کنند رسد. امواج گاما نیز تحریک مشابهی در مغز ایجاد میتر به نظر میدرون واقعی

تحریک سبب افزایش هشیاری، آگاهی، توجه و انرژی برای تجربیات سازنده، متعالی و یا عرفانی 

اما تفاوت آن با بتا این است که در حالت گاما، هر اتفاقی که در دنیای درون برای شما  –شود می

نگاه کنید  5.12 تر است. به شکلاید، واقعیهایی که در دنیای بیرون داشتهبیفتد، از بیشتر تجربه

 و شباهت امواج بتا و گاما را ببینید.

 بتای باال و گاما ی امواج مغزیمقایسه

 

 5.12شکل 

شود و وارد امواج مغزی گاما با آزاد شدن انرژی ذخیره شده در سه مرکز اول انرژی بدن، مغز برانگیخته می

ما، وارد امواج مغزی بتا باالی نیز شود. شود. وقتی چنین شد، ممکن است مغز در مسیر رسیدن به طیف گامی

شود ما شوند و این باعث میهای محیط بیرون تولید میامواج بتای باال معموال بخاطر تحریک مغز در اثر محرک

 توجه خود را به علت خطر معطوف کنیم. 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

که ما  گردندشوند و سبب میامواج مغزی گاما معموال بخاطر تحریک در اثر محیط درون تولید می

دهد که بتای باال و توجه خود را به اتفاقات دنیای درون ذهن معطوف کنیم. این مقایسه نشان می

 گاما چقدر شبیه هم هستند، البته فرکانس گاما باالتر است. 

کنند، در مسیر رسیدن به طیف گاما )باالترین بسیاری از شاگردانی که از تکنیک تنفس استفاده می

کنند. ما به این نتیجه واج مغزی(، میزان قابل توجهی امواج بتای باال تولید میفرکانس در بین ام

تواند نشانگر این باشد که شخص دارد بیش از دنیای بیرون، ایم که باالترین سطح بتا نیز میرسیده

کند. عالوه بر اینکه پس از استفاده از این تکنیک انرژی بیشتری در به دنیای درون خود توجه می

 شود، بسیار پیش آمده است که انسجام مغزی آنان نیز بهبود پیدا کند. غز افراد مشاهده میم

)بخش رنگی در فصل هفتم آورده شده در بخش رنگی کتاب دقت کنید. 6Bو  6Aهای به شکل

اند. کنید که با موفقیت از تکنیک تنفس استفاده کردهدر این تصاویر دو فرد را مشاهده می است(

این دو نفر امواج مغزی بتای باال دارند که به سمت امواج مغزی گاما در حال گذار هستند. به 

ر است. ها بیشتی باالی امواج مغزی گاما توجه کنید. هر چه دامنه بیشتر باشد، انرژی مغز آندامنه

واحد باالتر از امواج گامای عادی است. برای اینکه بزرگی  260و  160امواج مغزی این دو فرد 

واحد بیش از امواج گامای عادی، باال در نظر  3این امواج را درک کنید، توجه داشته باشید که 

ز بسیار کنید که انسجام مغزی نیدر بخش رنگی کتاب مشاهده می 6A(4)شود. در شکل گرفته می

های بیشتر شده است. الگوهای قرمز در مغز مقادیر بسیار باالی انسجام مغزی را در تمام حالت

 دهند.امواج مغزی اندازه گیری شده نشان می
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 64مجرای پرانا

 مسیر نور ناشی از حرکت انرژی در طول نخاع

 

 5.13شکل 

دهد. هرچه انرژی بیشتری طول نخاع نشان می مجرای پرانا مسیر نور یا انرژی است و حرکت نیروی حیات را در

تر خواهد بود. هرچه انرژی کمتری از نخاع باال رود، پرانا به سمت باال حرکت کند، میدان مجرای پرانا قوی

 دهد.تر بوده و لذا نیروی حیات کمتری به بدن میضعیف

                                                            
64  Prana Tube 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 –ر سه مرکز مذکور کنید، انرژی ذخیره شده دمند را پیاده میوقتی این تکنیک تنفسی قدرت

برید ای که برای انزال و تولید مثل، برای گوارش غذا و برای فرار از دست شکارچی بکار میانرژی

برید، را آزاد کرده و بجای اینکه آن را به مواد شیمیایی تبدیل کنید، آن را از نخاع خود باال می  -

 کنید. کشید، و به مغز وارد میدرست همانطور که مایعی را از نی باال می

ر واقع مجرایی از انرژی یا نور به نام مجرای پرانا وجود دارد که در طول ستون فقرات حرکت د

است. یوگاکاران از « نیروی حیات»ای سانسکریتی به معنای (. پرانا کلمه5.13کند )شکل می

 –که ساختاری فیزیکی نیست، بلکه از انرژی ساخته شده است  –هزاران سال قبل با این مجرا 

کند، اند. این مجرا بخاطر اطالعات الکتریکی درون نخاع که دائم در آن حرکت میی داشتهآشنای

شود. هرچه انرژی بیشتری در نخاع جابجا شود، انرژی بیشتری در این در نظر گرفته می 65ریتا

شود. و هر چه انرژی بیشتری در این مجرا تولید شود، انرژی بیشتری مجرا به شکل نور ایجاد می

نخاع به حرکت در آمده و حیات بیشتری متجلی خواهد شد. گاهی در حین تدریس این مراقبه، در 

خب واقعیت این است که شما گوش «. کنممن مجرای پرانا را حس نمی»پرسند افراد از من می

خواهم عضالت کنید، مگر اینکه به آن توجه کنید. پس وقتی از شما میتان را هم حس نمیچپ

ض کنید و آن انرژی را به سمت باال حرکت دهید، شما انرژی را از نخاع باال فرستاده و خود را منب

 کنید. تری ایجاد میمجرای پرانای قوی

                                                            
65 etheric 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

بلکه فرایند کامالً فعالی بوده و بسیار هم پر  –شایان ذکر است که این تنفس، تنفس منفعلی نیست 

ای که سالیان سال است انرژی –ه تب و تاب است. به حرکت در آوردن این انرژی ذخیره شد

خواهید احساسات بقای محدود خود را به نیازمند اراده و عزم است. اگر می –ذخیره شده است 

کند، احساسات محدود کمال برسانید باید مانند کیمیاگری که فلزهای عادی را به طال تبدیل می

س را گرفته و به احساساتی متعالی ای مانند خشم، ناراحتی، احساس گناه، رنج، ماتم و ترکننده

مانند عشق، شکرگزاری و شادی تبدیل کنید. سایر احساسات متعالی که ارزش در نظر گرفتن را 

دارند عبارتند از رغبت، هیجان، شوق، شگفتی، احترام، تحسین، مهربانی، عطوفت، قدرتمندی، 

ذریم از خود قداست، اثرپذیری حال بگ –ی خلل ناپذیر و آزادی نجابت، شرافت، استواری، اراده

 تان. ها و یا امر عرفانی و شافی دروناز روح، اطمینان به ناشناخته

تر از بدن در به یاد داشته باشید که تکامل بخشیدن به این انرژی نیازمند قدرتی است که بزرگ

یشتر به انرژی تر از اعتیادتان به احساس بقا باشد. باید ترغیب شوید که بمقام ذهن بوده و بزرگ

تان به مثابه ابزاری از جنس آگاهی برای صعود این انرژی و کمتر به ماده تبدیل شوید و از بدن

تان نقش ذهن را بازی کند. به یاد داشته باید که شما دارید انرژی استفاده کنید. پس نگذارید بدن

پرخاش را به انرژی خالص تبدیل کنید، احساس گناه یا رنج یا خشم یا تان را آزاد میبه دام افتاده

کنید و از شادی سرریز گشته، کنید؛ و وقتی بدن این انرژی را آزاد کرد، شما خود را آزاد میمی

 کنید که زنده باشید. شوید و رغبت پیدا میعاشق زندگی می
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

. وقتی انرژی کنیدتان را تا باالی سر دنبال میکشانید، نفسوقتی این انرژی را در مراقبه به باال می

تان را سفت دوراه و شکمتان را مدتی حبس کنید و در عین حال عضالت میانبه آنجا رسید، نفس

دهید. این فشار که کنید. وقتی چنین کردید، فشار داخل ستون فقرات و نخاع خود را افزایش می

است که هنگام نام دارد، در یک سیستم بسته برقرار است. این همان فشاری  66فشار داخل نخاع

کنید. اما در این تنفس وارد می –به درون بدن خود  –تنفس و یا هنگام برداشتن اجسام سنگین 

شما این فشار، تمام این انرژی و تمام مایع نخاعی خود را مشخصاً از نخاع باال فرستاده و به درون 

 کنید. مغز وارد می

 به شکل صفحه بعد توجه کنید.

 

 

 

 

 

 

                                                            
66 intratechal 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 نه از طریقانرژی بدن چگو

 شودوارد مغز می 67سازی مشبکسیستم فعال

 

 5.14شکل 

سازی ی زیادی که در بدن ذخیره شده بود، از سیستم فعالی تاالمیک، انرژی سازندهبا باز شدن دریچه

رود. سپس انرژی به قشر مغز منتقل شده و امواج مغزی گاما را آل میی پینهها و غدهمشبک به تاالموس

 کند.میتولید 

                                                            
67 Reticular activating system 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ی مراکز پایینی مغز من جمله رسد، ناگهان همهی مغز میوقتی این مایع تحت فشار به پشت ساقه

ها تحت عنوان تشکیالت مشبک )یا ی مغز، مخچه و دستگاه لیمبیک از طریق گروهی از هستهساقه

االمیک عبور ی تگشایند. سپس این انرژی از دریچهای(، خود را به روی این انرژی میساخت شبکه

کند( که در مغز های حسی را تقویت میهای گیرندهکرده و به تاالموس  )بخشی از مغز که پیام

رسد. سپس تمام آن انرژی ذخیره شده کند، میمیانی قرار دارد و مانند نوعی جعبه تقسیم عمل می

ه امواج گاما ایجاد رود. در این هنگام است کمستقیماً به مرکز باالی مغزتان، یعنی قشر مخ، می

شود و در اینجا اتفاق جالبی آل هم منتقل میی پینهشوند. وقتی انرژی به تاالموس رسید، به غدهمی

حس کند که در اثر آن ذهن تحلیلی و مغز متفکر بیافتد. این غده اکسیر قدرتمندی آزاد میمی

 شوند. می

ی ورود ی تاالمیک و لحظهمشبک، دریچهنگاه کنید. این شکل تاالموس، تشکیالت  5.14به شکل 

 دهد.انرژی به مراکز باالیی مغز را نشان می

آل صحبت خواهیم کرد اما فعالً بدانید که وقتی این ی پینههای آتی در مورد غدهدر یکی از فصل

ندی اتفاق افتاد، مانند این است که ارگاسم )انزال( در سرتان رخ داده باشد. این انرژی بسیار قدرتم

نامیده شده است. من شخصاً دوست ندارم از این کلمه استفاده کنم  68است که حرکت کُندالینی

چون ممکن است عقاید و نظرات ناقصی راجع به این انرژی ایجاد کند و این عقاید سبب دلسرد 

                                                            
68 kundalini 
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 خواهم این است که بدانید این همانشوند. آنچه از شما میشدن افراد از انجام تکنیک تنفس می

 کنید. ای است که در اثر تنفس ایجادش میانرژی

ی ی پیرامون غدهکنید که ناحیهدر بخش رنگی کتاب نگاه کنید، مشاهده می 6B(4)اگر به شکلت 

های آبی نگاه کنید. کند، نسبتاً فعال است. به فلشآل در فردی که امواج مغزی گاما را تولید میپینه

آل و نیز در بخشی از دستگاه لیمبیک نشان ی پینهژی را در غدهی قرمز رنگ فعال شدن انرناحیه

تصویری سه  6B(5)دهد که با احساسات قوی و تشکیل خاطرات جدید در ارتباط است. شکل می

آل شاهده حجم زیادی از انرژی است ی پینهبعدی از مغز همان فرد است. در این شکل نیز، ناحیه

 آید. که از سمت داخل مغز می

 

 ایجاد احساسات متعالی در خود

تواند با آزاد کردن انرژی ذخیره شده در سه خواندید که تمرین تنفس ارائه شده در این فصل می

ذهن را از بدن بیرون بکشد. وقتی این کار را کردید، وقت آن  -مراکز بقا  –مرکز اول انرژی بدن 

است که بدن خود را نسبت به ذهنیت جدیدی شرطی کنید، یعنی بخش دوم مراقبه که شامل 

 های احساسی متعالی است. دستیابی به حالت

ن حد قدرتمند باشد. تواند تا ایخواهم توضیح دهم که چرا ایجاد احساسات متعالی میدر اینجا می

ها دانیم که محیط به ژنآورید، میها در فصل دوم به یاد میمان در رابطه با ژنهمانطور که از بحث
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ای در محیط باشد، دهد و برعکس این صادق نیست. اگر احساس محصول نهایی تجربهسیگنال می

 کند. این احساس است که بیان ژن را روشن و خاموش می

دهید، در واقع دارید جلوتر از محیط مراقبه، احساسات متعالی را در خود پرورش می وقتی در این

شود ای در محیط بیرون ناشی میدهید. بدن بین احساسی که از تجربههای خود سیگنال میبه ژن

آورید، تفاوتی قائل نیست. ای که در درون خود و با ایجاد احساسات متعالی به وجود میو تجربه

ای که تر از آن احساس محدود کنندهتی آن احساس متعالی را در خود ایجاد کرده و بزرگپس وق

تان از نظر شیمیایی خود را برای آینده کنید، بدنشما را در گذشته به دام انداخته بود، فکر می

 کند آن آینده همین حاال در حال رخ دادن است(. به بیان دیگر، اگرکند )چون فکر میآماده می

دهد که گویی شفا یافتن مراقبه را به قدر کافی و به درستی انجا دهید، بدن طوری واکنش نشان می

 تان محقق شود، از قبل محقق شده است. خواهید در محیطیا هر چیز دیگری که می

تری( از احساسات پستی مانند احساس گناه، ترس، این احساسات متعالی فرکانس باالتر )و سریع

کنند، وقتی فرکانس را ها با خود اطالعات حمل میخشم دارند. و چون تمام فرکانسحسادت و 

تواند اطالعات جدیدی حمل کند ایم. این انرژی جدید میمان را تغییر دادهدهیم، انرژیتغییر می

تر باشد، ی جدیدی از مقاصد و افکار. هرچه احساس مربوطه متعالییک آگاهی جدید یا مجموعه –

و انرژی بیشتری برای ایجاد  –تر بوده و شما بیشتر احساس انرژی بودن خواهید کرد سریع سفرکان

یک میدان منسجم انرژی، دور شدن از بیماری و نزدیک شدن به سالمتی )و یا بهتر بگویم، برای 

سیگنال دادن به هر ژنی که بخواهید( در اختیار خواهید داشت. از سوی دیگر وقتی احساسات شما 
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و  –تری دارند و شما بیشتر احساس ماده بودن خواهید کرد حدود کننده باشند، فرکانس پایینم

 مورد نیاز خواهد بود.  در نتیجه زمان بیشتری برای ایجاد تغییر در زندگی

تان در اثر رویدادی که بار عاطفی باالیی ای از گذشتهبگذارید مثالی برایتان بیاورم: اگر در نقطه

اید و احساساتی مانند اید و یا آسیب دیدهاید، مورد خیانت واقع گردیدهر شوک شدهداشته دچا

های مختلف بر رنج، اندوه یا ترس در شما ایجاد شده است، به احتمال زیاد این تجربه به شیوه

هایی در اثر این تجربه فعال است ژن تان اثر گذاشته است. همچنین ممکنوضعیت زیستی بدن

که مانع شفا یافتن شما شوند. پس برای اینکه بیان ژن بدن خود را عوض کنید، احساس  شده باشند

تر باشد. انرژی ی بیرونی بزرگکنید باید از احساس ناشی از آن تجربهای که ایجاد میدرونی

توانید بخش شما و بزرگی الهام شما باید فراتر از رنج و اندوه باشد. در این صورت شما میقدرت

های مسئول سالمتی را فعال کنید و از فعالیت توانید ژنمی ،تان را تغییر دهیدط درونی بدنمحی

زنید تر میتان را محکمتر باشد، درهای ژنتیکی بدنزا بکاهید. هر چه احساس ژرفهای بیماریژن

 تان را عوض کنند. دهید که ساختار و عملکرد بدنها پیام میو بیشتر به این ژن

مان در تامپا بیان ژن را در های پیشرفتهتوانیم این را ثابت کنیم چون در یکی از کارگاهیما م

شرکت کننده اندازه گیری کردیم. نتایج نشان داد که شرکت کنندگان  30ای تصادفی از نمونه

ی زهی چهار روهای خود را طی دورهدرونی خود، بیان هشت عدد از ژن توانسته بودند با تغییر حالت

این شاخص  –کارگاه تغییر دهند. تنها یک بیستم احتمال دارد که نتایج تصادفی بوده باشند 

 کنند. ی آمار از آن استفاده میی معناداری نام دارد و متخصصین حوزهآستانه
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های جدید در ها در نوروژنز نقش دارند، یعنی در رشد نورونها متنوع بود. این ژنعملکرد این ژن

های جدید و یادگیری؛ در محافظت از بدن در برابر عوامل مختلفی که سبب پیری به تجربهپاسخ 

های بنیادی به شوند، نقش دارند؛ در تنظیم ترمیم سلولی و در توانایی انتقال سلولها میسلول

هایی که برای ترمیم بافت آسیب دیده و فرسوده به آنها نیاز است، نقش دارند؛ در ایجاد محل

ها شکل های مستحکمی که به سلولتارهای سلولی خصوصاً اسکلت سلولی )چارچوب مولکولساخ

 69های آزاد و لذا در کاهش تنش اکسیداتیودهند( نقش دارند؛ در از بین بردن رادیکالو قالب می

های کنند سلولی سالمتی( نقش دارند؛ و به بدن کمک می)مربوط به پیری و مشکالت عمده

ناسایی کرده و از بین ببرد و به این ترتیب از رشد تومورهای سرطانی پیشگیری کند. سرطانی را ش

ی قابل توجهی است چون بیشتر وقتی که شاگردان ما در های نوروژنز بسیار مسئلهفعال کردن ژن

کند حال مراقبه هستند، آنقدر در دنیای درونی تخیالت خود حضور دارند که مغزشان واقعاً باور می

را نگاه کنید و ببینید که کار هر یک از این  5.15ن در یک رویداد واقعی حضور دارند. شکل آنا

 ها چیست و چرا برای سالمتی ما مهم است.ژن

 

 

                                                            
69 Oxidative stress 
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CHAC1 های آزادی که کند، به کاهش رادیکالها تنظیم میتوازن اکسیداتیو را در سلول

کند. به ترمیم کمک میترین علت پیری(، شوند )رایجباعث تنش اکسیداتیو می

 کند.های عصبی کمک میی سلولو تشکیل بهینه

CTGF ها و بازسازی غضروف و سایر انواع بافت پیوندی ها، نمو استخوانبه بهبود زخم

های خودایمنی مانند کند. کاهش بیان این ژن به سرطان و بیماریکمک می

 فیبرومیالژیا ربط دارد.

TUFT1 های های بنیادی )سلولکند از جمله به تنظیم سلولمک میبه ترمیم و بهبود ک

شوند(. در فرایند های مورد نیاز بدن تبدیل میای که به انواع بافتتمایز نیافته

 سازی مینای دندان نقش دارد.معدنی

DIO2  در سالمت بافت جفت و عملکرد تیروئید نقش دارد )در تولید هورمون

دخالت دارد(. با کاهش مقاومت به انسولین به تنظیم متابولیسم  T3تیروئیدی 

کند و به این ترتیب وقوع بیماری متابولیکی و احتمال تمایالت مخرب کمک می

دهد. همچنین به تنظیم حال و هوا و خصوصاً افسردگی و اعتیاد را کاهش می

 کند.کمک می

C5orf66AS1 های سرطانی کمک و از بین بردن سلول کند؛ به شناساییتومورها را سرکوب می

 کند.می
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KRT24 های سرطانی به ساختار سالم سلول ارتباط دارد. همچنین انواع خاصی از سلول

 ند.ی بزرگ( را سرکوب میهای مشاهده شده در سرطان روده)از جمله سلول

ALS2CL کند، خصوصاً تومورهایی را که در کارسینومایتومورها را سرکوب می 

 های سنگفرشی )نوعی سرطان پوست( دخالت دارند.  سلول

RND1 کند که سبب استحکام هایی کمک میها در سازماندهی مولکولبه سلول

شوند. همچنین به رشد سلول عصبی و سرکوب انواع خاصی از ساختارشان می

های یافت شده در سرطان گلو و سینه( کمک های سرطانی )مثالً سلولسلول

 .کندمی

 5.15شکل 

تنظیم  2017ی ما در تامپای فلوریدار در سال هایی هستند که طی کارگاه چهار روزهها همان ژناین

 شدند.

 

اند بیان ژن خود را تنها ظرف چند روز با ایجاد احساسات متعالی تغییر اگر شاگردان ما توانسته

ای خواهید گرفت. اگر از چه نتیجهدهند، تصور کنید که اگر چند هفته این مراقبه را تمرین کنید 

ها فکر و احساس تکنیک تنفس برای رهاسازی احساسات آشنای ذخیره شده در بدن )که طی سال

های جدید را از نظر احساسی فراخوانی اند( استفاده کنید و سپس هر روز حالتیکسان ایجاد شده

نرمال شما تبدیل خواهند شد.  کنید، با تمرین و تکرار این احساسات نامحدود به خود جدید و
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تان برابر هستند. در نهایت با مغزتان به افکار متفاوتی خواهد اندیشید که با احساسات متعالی

پذیرش این احساسات نامحدود بجای احساسات محدود و با درک این قضیه که شما دارید به 

مسئول تغییر ساختار و سازید )که های جدیدی میدهید و پروتئینهای جدیدی سیگنال میژن

توانید معنای بیشتری به کارتان بدهید. این کار منجر به تقویت عزم تان هستند(، میعملکرد بدن

 شده و نتایج بهتری به شما خواهد داد.

کنیم. مابقی آن مان استفاده میدرصد دی ان ای 1.5این یک واقعیت علمی است که ما تنها از 

دهد. به عبارت استفاده است. طبیعت هیچگاه چیزی را که قرار است از آن استفاده کند، هدر نمیبی

ت حکمت در غیر اینصور –دیگر، اگر دی ان ای اضافی وجود دارد، این امر باید دلیلی داشته باشد 

اگر از چیزی استفاده برد )چون قانون جهان این است الیتناهی طبیعت طی تکامل آن را از بین می

نهایت ها در نظر گرفت. بیای از قابلیتها را گنجینهتوان ژن(. پس میدهینکنی، آن را از دست می

ها منتظرند د. این ترکیبهای خفته بیان شوتواند با استفاده از آن ژنترکیب ژنی وجود دارد که می

هایی برای داشتن یک ذهن نخبه، طول عمر، عزم استوار، قابلیت شفا شان کنید. ژنتا شما فعال

های جوانی و ها، فعال کردن هورمونها و اندامهای عرفانی، بازسازی بافتیافتن، داشتن تجربه

 دی وجود دارد. ی تصویری و انجام کارهای غیرعاافزایش انرژی و شادابی، حافظه

ها پیام دهید، ها برابر تخیل و خالقیت شماست. اگر شما قبل از محیط به یکی از این ژنتمام این

های جدید برای تجلی یک زندگی بهتر، های جدید و ساختن پروتئینبدن با بیان کردن ژن

کردن بدن  خواهم در حین شرطیکند. پس وقتی از شما میتری را شکوفا میهای بزرگقابلیت
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نسبت به ذهنیت جدید، احساسات متعالی خاصی را حس کنید، بدانید که وقتی احساس مورد نظر 

کنم که تسلیم این زنید. پس شما را دعوت میرا پذیرا شدید، دارید درهای ژنتیکی خودتان را می

 فرایند شوید و بطور کامل در این تجربه درگیر شوید. 

 

 ذهنیت جدید ی شرطی کردن بدن بهمراقبه

ی رسمی را شروع کنیم، چند جلسه باید تمرین کنیم. در این جلسات چندین پیش از اینکه مراقبه

دستور العمل جداگانه وجود دارد تا بتوانید این مراقبه را مرحله به مرحله یاد بگیرید. وقتی بر هر 

روی صندلی خود صاف  توانیم همه را با هم جمع کنیم. برای شروعمرحله تسلط پیدا کردید، می

)پاها بصورت  70تان را صاف روی زمین بگذارید و یا در حالت نیلوفریبنشینید و هر دو پای

هایتان را در حالت آزاد روی پاهایتان تان قرار دهید. دستضربدری( بنشینید و بالشی زیر باسن

 تان را ببندید.توانید چشمانقرار دهید. اگر دوست دارید می

همان عضالتی باال بکشید، یعنی همان کف لگنتان. )دوراه خود را ی شروع شدید، میانوقتی آماده

، برای احساس این عضله فرض کنید در کنیدها استفاده میی جنسی و دفع از آنکه برای رابطه

هنگام ادرار بخواهید ادرار خود را متوقف کنید و مانع آن شوید، برای این کار شما از عضله کف 

 (.ن استفاده می کنیدلگنتا

                                                            
70 Lotus position 
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عادی نفس بکشید. این عضالت را با تمام قدرت منقبض  –در این حالت نفس خود را حبس نکنید  

کرده و پنج ثانیه نگه دارید؛ سپس رهایشان کنید. این کار را دوباره و به همان مدت انجام دهید. 

کنترل  خواهم روی این عضلهمی ها کنید.بار دیگر آن را انجام دهید، پنج ثانیه نگه دارید و سپس ر

به احتمال زیاد تا به حال به ی متفاوتی کنید. استفاده شته باشید، چون قرار است از آنآگاهانه دا

خود توجه ای نکرده بودید بنابراین باید ابتدا با انجام این تمرین کنترل آن را یاد  دوراهمیانعضله 

 بگیرید.

تان را نیز منقبض کنید. قسمت پایین شکمتان ، عضالت پایین شکمدوراهحاال همراه با عضالت میان

را به سمت باال و داخل بکشید و با این کار این دو مرکز اول را قفل کنید. پنج ثانیه نگه دارید و 

داخل بکشید و فشار دهید. پنج  عضالت شکم را به دوراه را به باال ومیان رها کنید. دوباره عضالت

ثانیه نگه دارید و سپس رها کنید. این کار را یک بار دیگر تکرار کنید. یادتان باشد که در حین 

 تان را حبس نکنید. نفس –این کار باید به نفس کشیدن ادامه دهید 

منقبض کنید. دوراه و عضالت پایین شکم، عضالت باالی شکم را نیز این بار همراه با عضالت میان

سه مرکز اول. تمام این عضالت را پنج ثانیه نگه  –کنید ی شکم را سفت میحاال دارید کل حفره

دارید و سپس رها کنید. این کار را دوباره انجام دهید و این بار عضالت را کمی بیشتر منقبض 

و وقتی عضالت را سفت  کنید. پنج ثانیه نگه دارید و رها کنید. یک بار دیگر این کار را انجام دهید

تر کنید. کمی نگه دارید و سپس رها توانید عضالت را کمی سفتکردید و نگه داشتید، ببینید می

 کنید. 
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دهید و به مراحل کند، وقتی هر مرحله را انجام میایجاد می مغز های عصبیچون تجربه در شبکه

کنید تا برای تجربه ان نصب میکنید، دارید سخت افزار عصبی جدیدی در مغزتقبلی اضافه می

شما باید ابتدا یاد بگیرید چگونه کنترل این عضالت را به دست بگیرید و سپس وارد  آماده باشید.

فرآیند مراقبه شوید. مثل هر مهارت جدید این کار هم نیاز به تمرین دارد. پس از چند بار تمرین 

د و به راحتی آنها را منقبض و رها کنید. به خوبی می توانید کنترل این عضالت را به دست بگیری

 اما در ابتدا ممکن است کمی کنترل این عضالت و منقبض کردن آنها برایتان چالش برانگیز باشد.

کنید؛ اما ها استفاده میهاست از آنخواهم که از همان عضالتی استفاده کنید که سالاز شما می 

ای را که از دیرباز در گیرید و انرژیاین مراکز بهره می ای متفاوت. با این کار ازاین بار به شیوه

 کنید.تان ذخیره شده است، آزاد میبدن

بعد از اینکه این تمرین را انجام دادید و این مهارت را به خوبی یاد گرفتید می توانید به مرحله 

ن را درست روی تاتمرین را عوض کنید. انگشت خود را روی سرتان قرار دهید و ناخن بعد بروید و

تان را برداشتید، یادتان باشد آن نقطه کجاست. یادتان تان فشار دهید تا وقتی انگشتمرکز جمجمه

تان تان هم همانجاست؛ حاال این نقطه هدف شماست. دستتان هر جا باشد، انرژیباشد که توجه

یک نفس آرام و یکنخواهت ای را منقبض کنید، را دوباره روی پاهایتان بگذارید و بدون اینکه عضله

دوراه به پایین شکم، سپس به باالی تان را از میانخواهم که نفساز راه بینی بکشید. فقط از شما می

ای برسید شکم، به مرکز سینه، به درون گلو و سپس به درون مغز دنبال کنید و درست به آن نقطه

تان را حبس کنید و ان برسیدید، نفستان را رویش گذاشته بودید. وقتی به باالی سرتکه انگشت
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تان را دنبال کند. ده ثانیه نگه تان آگاهیتان را روی باالی سرتان نگه دارید و بگذارید انرژیتوجه

 دارید و سپس رها کنید. 

انگشت خود را دوباره روی سرتان بگذارید؛ سپس آن را بردارید و مطمئن شوید که وقتی 

هایتان قرار دهید. تان را روی رانکنید. دستجای آن نقطه را حس میدارید، تان را بر میانگشت

دهید، یک بار دیگر بدون انقباض عضالت نفس بکشید. این بار وقتی از راه بینی دم را انجام می

به باالی سرتان  –مانند باال کشیدن مایع از نی  –تصور کنید که دارید از آن مجرا انرژی را 

تان را مانند قبل نگه دارید و بگذارید انرژی الی سرتان رسیدید، نفسکشید. وقتی به بامی

 سپس رها کنید.  –تان را دنبال کند آگاهی

حاال وقت آن است که همه را با هم ترکیب کنیم. با نفس بعدی، وقتی از راه بینی دم را انجام دادید، 

سپس دوراه را قفل کنید، یانآن عضالت را همزمان به سمت باال و داخل بکشید. ابتدا عضالت م

تان این است و نیت –دهید عضالت شکم را منقبض کنید. وقتی دارید عضالت هر مرکز را فشار می

تان را از تمام این نفس –که تمام آن انرژی ذخیره شده در پایین بدن را به سمت مغز بکشانید 

ان تصور کنید که مانند یک نی ، برای این کار در هنگام عمل دم در ذهن تسه مرکز عبور دهید

فشارید و سه مرکز اول بدن . همینطور که این عضالن را میدارید انرژی را به سمت باال می کشید

تان را باالتر برده و ابتدا به سینه )مرکز چهارم(، سپس به گلو )مرکز پنجم( و کنید، نفسرا قفل می

جا نگه دارید و همینطور تان را آنببرید و توجه به مغز )مرکز ششم( ببرید. آن را تا باالی برستان
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تان را نگه دارید. حدود ده ثانیه نگه دارید و اید، نفسی شکم را منقبض کردهکه عضالت حفره

 سپس در حین بازدم عضالت را رها کنید. 

ان تکم دو بار دیگر تکرار کنید؛ ابتدا عضالت سه مرکز اول را سفت کنید، نفساین تنفس را دست

را از نخاع باال کشیده و از تمام مراکز انرژی عبور داده و به باالی سرتان برسانید. سپس مدتی 

 تان را نگه دارید و در حین بازدم عضالت را رها کنید. نفس

تان به مثابه ابزاری از جنس آگاهی استفاده کنید، دارید از بدنیادتان باشد که وقتی چنین می

ای را آزاد ید این باشد که ذهن را از بدن بیرون بیاورید. شما دارید انرژیتان باکنید و نیتمی

برید؛ جایی تان گیر افتاده بود و دارید آن را به مراکز باالتر میکنید که در سه مرکز پایینی بدنمی

توانید در آن از این انرژی بجای بقا برای شفا دادن بدن یا آفرینش چیزهای جدید استفاده که می

 کنید. 

های متعدد این کتاب را شروع کنید، این مراقبه را چندین بار تمرین کنید پیش از اینکه مراقبه

چون به دردتان خواهد خورد. با خود صبور باشید؛ مانند هر چیزی که برای بار اول آن را یاد 

در ابتدا ممکن گیرید، این را نیز باید چندین بار تمرین کنید تا در نهایت به آن مسلط شوید. می

. اما در نهایت اگر این تکنیک و از انجام دادن این تکنیک تنفس خوشتان نیاید است معذب شوید

 ها را در یک حرکت خالصه کنید. را به قدر کافی تمرین کنید، خواهید توانست تمام این گام
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ر گذشته یک های مختلفی برای تنفس وجود دارد و حتی ممکن است شما نیز ددانم که تکنیکمی

کنم این یکی را امتحان ها را با موفقیت اجرا کرده باشید. با این وجود خواهش مییا چند تای آن

تان است؛ چون اگر کار جدیدی کنید، حتی اگر تکنیک دیگری وجود دارد که تکنیک مورد عالقه

یچ چیزی به دست ی جدیدی داشته باشید. و اگر هیچ کاری نکنید، هتوانید تجربهانجام دهید، می

نخواهید آورد. بله این تکنیک دشوار است، اما وقتی در آن ماهر شدید، خواهید دید که ارزش این 

 همه تالش و زحمت را دارد. 

اید که آماده بعد از اینکه تکنیک تنفس را انجام دادید و انرژی را به سمت باال منتقل کردید

دهید، در حین تمرین به آهنگی مراقبه را انجام میی رسمی را انجام دهید. اگر خودتان مراقبه

گوش دهید که شما را ترغیب کند و طول آن بین چهار تا هفت دقیقه باشد. سپس تمرکز خود را 

های مختلف بدن های مختلف بدن و نیز فضای اطراف بخشباز کنید و توجه خود را به بخش

ی اکنون کپارچه شوید و در آن لحظهمعطوف کنید. سپس به مثابه آگاهی محض وارد میدان ی

 سخاوتمند بمانید؛ هیچ کس باشید، هیچ چیز باشید، هیچ جا باشید و در هیچ زمانی باشید. 

حاال وقت آن است که چندین احساس متعالی را یک به یک در خود پرورش دهید و هر یک را 

های خود را بهتر باشد، ژن ترتان قویبصورت احساسی فراخوانی کنید. یادتان باشد: هرچه احساس

تان را تبرک کنید، تان را تبرک کنید، روحتنظیم خواهید کرد. بدن خود را تبرک کنید، زندگی

تان را تبرک کنید و آن هوش کیهانی های زندگیتان را تبرک کنید، چالشآینده و نیز گذشته
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این زندگی جدید، قبل از آنکه بخشد، تبرک کنید. در آخر برای تان را که به شما زندگی میدرون

 تحقق یابد، شکرگزاری کنید.
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 ی حقیقتهای زندهبررسی موردی: نمونه: 6فصل 

 

ی عملی. ها کاربرد مهمی دارند: تقویت اطالعات به شیوهام که داستانها، متوجه شدهدر گذر سال

ها کند. وقتی بتوانیم با چالشتر میی اشخاص دیگر، تجربه را برای ما واقعیشنیدن داستان تجربه

د، ارتباط کنهایی که شخص در مسیر عبور از یک حالت آگاهی به حالت دیگر تجربه میو موفقیت

ها تواند برای ما نیز رخ دهد. داستانی مشابهی میبرقرار کنیم، به این باور خواهیم رسید که تجربه

 کنند. تر میتر و شخصیها را غیر فلسفیهای موجود در آموزهایده

ای که در ادامه خواهد آمد مربوط به افرادی واقعی است که اطالعات فصول های موردیبررسی

اند؛ ها ابتدا مفاهیم را به مثابه دانش فکری در ذهن خود فرا گرفتهاند. آندر عمل به کار بسته قبل را

اند؛ و در نهایت آن را در روح خود به حکمت کرده ها را به کار بسته و در بدن خود تجربهسپس آن

اند بر بُعد یا بوده اند. این افراد برای دستیابی به این تغییرات ماوراء طبیعی مجبورهتبدیل کرد

 توانید. اند این کار را بکنند، شما هم میها توانستهو اگر آن –محدودیتی در خود مسلط شوند 

 دهدجینی درد مزمن کمر و پای خود را شفا می

کرد که ماشینی از در اتوبانی در الس وگاس رانندگی می 2013جینی در روز نهم دسامبر سال 

او بالفاصله پدال ترمز را فشار داد، اما قدرت برخورد به حدی بود که منجر  عقب با او برخورد کرد.

به برخورد او با خودروی جلویی شد و لذا ضربه را دو برابر کرد. او بالفاصله در پایین کمر خود 

احساس سوزش کرد و درد کم کم به پایین پایش منتقل شد. وقتی پزشکان رسیدند، او گفت درد 
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ما طی چند روز آینده درد افزایش یافت و باالخره به دردی مداوم و شدید تبدیل متوسطی دارد؛ ا

ای کرد؛ دردی که در اثر فتق دیسک بین مهرهی پایین کمر احساس درد میشد. او بیشتر در ناحیه

(L4  وL5ایجاد شده بود. همچنین درد تمام پای راستش را تا انگشتان پا فرا می ) .گرفت 

رفت، اما دردش بدتر شده بود. سپس نزد می 71سه بار نزد متخصص کایروپراکتیک ایجینی هفته

ی عضله تجویز کرد )مانند نورونتین )داروی پزشک مدیریت درد رفت که برایش داروی شل کننده

درد اعصاب( و موبیک )نوعی داروی ضد التهاب غیر استروئیدی(. پس از نه ماه، درد او همچنان 

 ی کمر تزریقاتی انجام دهد. که این هم کارساز نبود. ور شد در ناحیهشدید بود، پس مجب

توانست رانندگی کند. در ی این درد راه رفتن برای جینی سخت شده بود و تقریباً نمیدر نتیجه

خوابید. درد مداوم پایین کمرش خوابیدن هم مشکل داشت و تنها چهار یا پنج ساعت در شب می

شد. بلند کردن اجسام و یا در صورت ایستاد به مدت طوالنی، شدیدتر می در حالت نشسته، در حین

دقیقه پشت سر هم بنشیند. به خاطر تمام این مسائل، اول بیشتر روزهایش  20توانست گاهی تنها می

کرد، کشید و زانوهایش را خم میگذارند؛ وقتی روی سمت راست بدنش دراز میرا در بستر می

 کرد. ا میدردش کمی تسکین پید

توانست مانند قبل کار اش مراقبت کند؛ همچنین نمیتوانست از دو فرزند سه و پنج سالهجینی نمی

رساند. خواست جایی برود باید همسرش او را میتوانست رانندگی کند و اگر میکند. دیگر نمی

                                                            
ها و ساختارهای بدن برای تسکین و بهبود دردهایی مانند دیسک کمر نوعی تکتیک درمانی است که در آن از ماساژ و اعمال فشار بر استخوان  71

 )م( شود.استفاده می



274 
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بود. جینی تمام این مسائل مشکالت مالی و تنش احساسی شدیدی در کل خانواده ایجاد کرده 

هایش را های من آمده بود و مراقبهافسرده و خشمگین بود. جینی قبل از تصادف یک بار به کارگاه

انجام داده بود؛ اما بعد از تصادف از مراقبه دست برداشت، چون دردش به حدی شدید شده بود 

 توانست بنشیند یا تمرکز کند. که نمی

ترمیم فتق دیسک کمرش نیاز به جراحی دارد. او به پس از دو سال پزشکش به او گفت که برای 

 72هاهای دیگری مانند جوش دادن مهرهتواند به جراحیجینی گفت که اگر این کار جواب ندهد، می

 فکر کند. جینی تصمیم گرفت که عمل اول را انجام دهد.

ی من در سیاتل در عین حال همسر جینی او را متقاعد کرد که در یکی دیگر از سمینارهای پیشرفته

شد. نشستن در حین پرواز شرکت کند؛ این سمینار تنها یک هفته قبل از تاریخ عملش برگزار می

بسیار دردناک بود، اما او تحملش کرد. جینی از دیدن دوستان قدیمی و آشنا شدن با دوستان جدید 

توانست به ن نمیدر این رویداد بسیار خوشحال بود، اما در عین حال ناراحت و غمگین بود چو

خواست چند مسکن بخورد و بخوابد. وقتی بعد از ی بقیه شوق و ذوق داشته باشد. او فقط میاندازه

خواست سالن را ترک کند، دوست خوبش جیل با شوق و امید به او گفت گردهمایی شب اول می

کردیم. جینی صبح کار را شروع  6روز بعد از ساعت « جا خوب خواهی شد!جینی تو فردا همین»

اش لذت ببرد. ها حضور پیدا کند و از تجربهتصمیم گرفت که دارو نخورد تا بتواند در مراقبه

                                                            
72 Spinal fusion 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ی اولش تمرکز کند؛ کار به جایی رسید که جینی داد در مراقبهمتاسفانه درد شدید به او اجازه نمی

 از آمدن به سمینار پشیمان شده بود.

ضاع تغییر کرد. جینی تصمیم گرفت تسلیم شود و تمام ی دوم بعد از صبحانه، اودر مراقبه

های خودش را دور بیندازد. مراقبه مانند همیشه با تمرین تنفس و بیرون کشیدن ذهن از قضاوت

بدن شروع شد؛ در این تمرین من به شرکت کنندگان گفتم که روی دو یا سه احساس منفی یا 

خواستم که تمام آن انرژی ذخیره شده در سه  هاوجه محدود از شخصیت خود تمرکز کنند. از آن

و در نهایت آن را به باالی سرشان  –مرکز اول انرژی را از نخاع خود باال فرستاده و به مغز برسانند 

 آزاد کنند.

جینی ابتدا تصمیم گرفت روی خشم خود کار کند؛ احساسی که به باور خودش سبب شده بود این 

رود طی مراقبه، او احساس کرد که انرژی از ستون فقراتش باال می درد شدید در بدنش باقی بماند.

شود. دومین و سپس انرژی شدیدی را حس کرد که از طریق پشت سرش از بدنش خارج می

کرد تا انرژی مربوط به احساسی که رویش کار کرد، درد بود. وقتی داشت از تنفس استفاده می

ای را احساس کرد که هنگام کار کردن روی خشم، انرژی این درد را از بدن به مغز برساند، همان

کرد. ای مشاهده میهایی از رنگ سرمهحس کرده بود؛ اما این بار انرژی را به رنگ روشن با رگه

ناگهان احساس کرد که انرژی کُندتر شد و شدتش کاهش یافت. موسیقی عوض شد و بخش اصلی 

 او تمام انرژی را از بدن خود آزاد کرده بود.  مراقبه آغاز گشت. جینی کامالً ریلکس بود.
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مانند سابق، به گروه گفتم که اعضای مختلف بدن خود را در فضا حس کرده و فضای اطراف 

ها را به فضای سیاه الیتناهی یعنی میدان کوانتومی بردم. از شان را احساس کنند. سپس آنبدن

هیچ زمانی تبدیل شده و هشیاری محض شوند ها خواستم که به هیچ کس، هیچ چیز، هیچ جا و آن

دادم، ها را میپایان هشیارند. ابتدا وقتی دستور العملهشیار شوند که در این فضای وسیع بی –

کرد شناور شده است. احساس شدیدی از آرامش و عشق بی قید و شرطی جینی احساس می

کرد؛ و اصالً جسمش را حس نمیوجودش را فرا گرفت و حساب زمان و مکان از دستش خارج شد. ا

های من را توانست دستور العملکرد. با این وجود او کامالً حاضر بود و میدردی هم احساس نمی

 بشنود و دنبال کند.

تا آن موقع چنین چیزی را هرگز تجربه نکرده بودم. آنقدر عمیق بود که »جینی بعدا به من گفت 

کردم به همه کس، همه چیز، همه شده بود و احساس می کلمات از بیانش قاصرند. حواسم تقویت

ای در ام. من بخشی از کل بودم و کل بخشی از من بود. هیچ فاصلهها متصل شدهی زمانجا و همه

 «کار نبود.

اش به آگاهی میدان یکپارچه وصل شده بود جینی از بدن، محیط و زمان گذر کرده بود. آگاهی

ی شیرین ای در کار نیست(. او نقطهکل وجود دارد و هیچ فاصله گفت در آن فقط)جایی که می

ی اکنونِ بخشنده را پیدا کرده بود و سیستم عصبی خودمختارش وارد عمل شده و شفایش لحظه

 داده بود. 
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شوند تا سیستم عصبی ی ما، افراد بعد از هر مراقبه دراز کشیده و تسلیم میهای پیشرفتهدر کارگاه

شان را برنامه ریزی کند. در پایان این مراقبه، وقتی از همه اند وارد عمل شود و بدنخودمختار بتو

 –خواستم که به بدن جدیدشان برگردند، جینی حیرت زده شده بود چون وقتی از زمین بلند شد 

توانست بدون کرد. او میدردی حس نمی -توانست انجامش دهد کاری که قبالً به تنهایی نمی

 رود.مشکل راه ب

موقع ناهار بود و استراحت اعالم کردیم، اما جینی حس غذا خوردن و حرف زدن نداشت. او هنوز 

اش در عجب بود. بعد از دو سال درد مداوم، خالص شدن از درد احساس خیلی ی مراقبهاز تجربه

گشت تا خبر ریخت. دنبال دو تا از دوستانش میخوبی بود. او همزمان اشک شوق و حیرت می

ها جیل بود )همان کسی که شب قبل مطمئن بود جینی شفا ها بدهد و یکی از آنخوب را به آن

ها جینی را تشویق کردند که حرکاتی را امتحان کند که قبالً بخاطر درد قادر به خواهد یافت(. آن

ی دردی ی روز جینها را بدون درد انجام دهد. در ادامهی آنو جینی توانست همه –انجامشان نبود 

 را احساس نکرد و همچنان به میدان یکپارچه متصل ماند.

دانسته که جینی خواهد توانست عصر آن روز، جینی به همسرش زنگ زد؛ همسرش گفت که می

در این کارگاه از شر دردهایش خالص شود. سپس با دوستانش شام خورد و وقتی خواست بخوابد، 

ای مصرف نکرد. او آن شب را برای بار اول در چند ی عضلههیچ نوع داروی مسکن یا شل کننده

در حال قدم زدن را  سال گذشته خوب خوابید و صبح با انرژی از خواب بیدار شد. روز بعد مراقبه

توانست صاف ای که بعداً با آن آشنا شده و امتحانش خواهید کرد(. جینی میتمرین کردیم )مراقبه
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سختی. نیازی به گفتن نیست که عمل جراحی را لغو کرد و  و بدون مشکل راه برود، بدون درد و

 دیگر درد سراغ بدنش نیامد. 

 

 برددانیل حساسیت به امواج الکترومغناطیسی را از بین می

بود که بیست و چند « یک کارآفرین دیوانه و استرسی»( ی خودشپنج سال قبل دانیل )به گفته

 60کرد تا کسب و کار موفقی داشته باشد. کار می« با تمام قدرت»سال سن داشت و هر روز 

ساعت کار در هفته برایش عادی بود. یک روز وقتی داشت پشت تلفن با تمام وجود داد و فریاد 

د، کرد، احساس کرد چیزی در سمت راست سرش ترکید و بیهوش شد. وقتی به هوش آممی

ترکید. با دانست چه اتفاقی افتاده است و چه مدت بیهوش بوده است، اما سرش داشت مینمی

 خودش فکر کرد شاید استراحت حالش را خوب کند، اما چنین نشد. 

کرد شد که فرکانس الکترومغناطیسی از خود ساطع میعجیب بود که هر وقت به چیزی نزدیک می

پ تاپ، صفحه نمایش، میکروفون، دوربین، شبکه وایفای و دکل )چیزهایی مانند گوشی موبایل، ل

داد، دانیل اش را جواب میکرد. اگر کسی نزدیک دانیل گوشیمخابرات(، سردردش شدت پیدا می

ی کامپیوتر در واقع او قبالً در حوزه –کرد. قبالً هرگز چنین چیزی را تجربه نکرده بود آن را حس می

 نزدیکی تجهیزات الکتریکی احساس ناراحتی نکرده بود.  کار کرده بود و هرگز در



279 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ها مشکلی در او پیدا نکرده بود. دانیل نزد چندین پزشک و متخصص رفته بود؛ اما هیچ یک از آن

ی فیزیکی را از سر گذرانده بود؛ اما جواب تمام او چندین آزمایش خون، اسکن مغزی و معاینه

کردند کردند و طوری نگاهش میزشکان حرف او را باور نمیها منفی درآمده بود. بعضی از پاین

خواستند داروی ضد افسردگی که انگار این عالئم را از خودش درآورده است. بعضی از او می

ی ذهن خودش گفتند که این دردها ساخته و پرداختهها به او میکرد. آنمصرف کند، اما او قبل نمی

 است. 

ها به بیماری نادری تحت عنوان حساسیت به امواج رفت و آن 73گرنسپس او نزد پزشکان جامع

ی پزشکی محل منازعه است همچنان در جامعه EHS( مشکوک شدند. وجود EHSالکترومغناطیسی )

هنوز شناخته شده  EHSاما سازمان جهانی بهداشت آن را به رسمیت شناخته است. ساز و کار 

درصد مغز از آب تشکیل شده است و آبی که حاوی  78که نیست، اما وقتی این را در نظر بگیرید 

مواد معدنی باشد )مانند مواد معدنی رایج موجود در بدن از جمله کلسیم و منیزیم(، رسانای 

، بار الکترومغناطیسی طبیعی به نوعی در EHSالکتریسته است؛ و لذا ممکن است در افراد مبتال به 

 کنند، تشدید شود. یسی از خود ساطع مینزدیکی اشیایی که امواج الکترومغناط

دارند، عالوه بر سردرد، دچار درد مزمن و خستگی  EHSدانیل نیز مانند بسیاری از افراد دیگری که 

شد خسته و کوفته بود. یکی از این پزشکان خوابید اما وقتی بیدار میساعت می 12شد. او نیز می

روز مصرف کند تا با این اثرات سوء مقابله کنند؛ اما نوع مکمل غذایی در  40به او توصیه کرد که 

                                                            
73 Holistic doctor 
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کرد. طولی نکشید که ها هم گرهی از کارش باز نکردند. او همچنان درد مداوم را حس میمکمل

دانیل مجبور شد کسب و کارش را جمع کند. بدهی زیادی باال آورد و تمام چیزهایی را که برای 

ی داد. در آخر ورشکسته شد و به ناچار به خانه به دست آوردنشان تالش کرده بود، از دست

 مادرش رفت تا با او زندگی کند. 

ها شده بودم، چون عقلم عماًل از زندگی کناره گیری کرده بودم. مانند زامبی»دانیل به من گفت 

ای کردم فایدهتوانستم کاری بکنم. هر کاری هم میتوانستم تمرکز کنم، نمیکرد، نمیکار نمی

در « گرفت.کردم به دنیای واقعی نزدیک شوم، سرم به شدت درد میو هر موقع تالش می نداشت

کرد، شد که از خود سیگنالی ساطع میواقع دانیل به من گفت که هر موقع نزدیک چیزی می

تا حدی که از نظر احساسی نابود شده بود. دانیل بیشتر وقتش  –شد سردردش هزار برابر بدتر می

کرد، در حالیکه از شدت درد به خود ی مادرش سپری میدر اتاق کوچکی در خانه را روی تختی

ی دوستانم ازدواج دیدم که همهام نابود شده بود. میزندگی»گفت کرد. میپیچید و گریه میمی

وقتی به فکر خودکشی افتاد، « خرند و همه چیز دارند.می اند، خانهاند، بچه دارند، ترفیع گرفتهکرده

 ای باشد. اش مجبورش کردند دنبال راه چارهدوستان و خانواده

دانیل بخاطر خستگی، افسردگی و درد شدید، در هر روز حدود نیم ساعت انرژی داشت؛ پس 

ای برای مشکلش پیدا کند. سه سال بعد از تصمیم گرفت از این زمان استفاده کند تا بلکه چاره

 .74شما خود دارونما هستیدخواند، کتابی تحت عنوان ظهور این عالئم، دانیل کتاب من را 

                                                            
74 You are the Placebo 
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ای در من زده شد. جرقه»در کارگاهی که اخیراً برگزار کردم دانیل را دیدم و به من گفت 

 75هاتغییر باورها و برداشتهای پس شروع کرد به انجام مراقبه« دانستم راه حلم همین است.می

ام. درد دانیل به آرامی و به مرور زمان کمتر شد پس مراقبه که در آن کتاب در موردش حرف زده

 ی تبرک مراکز انرژی آشنا شد و آن را هم شروع کرد. را ادامه داد. پس از مدتی با مراقبه

توضیحش دانستم چطور بار اولی که این مراقبه را انجام دادم، اتفاقی افتاد که نمی»او به من گفت 

وقتی به مرکز ششم انرژی رسید، مانند آن بود که در درون سرش رقص نور به راه افتاده « دهم.

شدند و دید که خاموش شده بودند و ناگهان روشن میهای مختلفی از مغزش را میباشد. او بخش

نامید، از یم« نور عشق»ی بزرگی از نور که او آن را کردند. سپس باریکهبا هم ارتباط برقرار می

اش )که در ی تجربیات گذشتهاش در آن لحظه از خاطرهی درونیباالی سرش بیرون زد. تجربه

 تر بود. ی اول عامل درد او بودند( واقعیوهله

کرد. از آن لحظه به بعد دانیل متوجه تغییر شگرفی شد. بعد از مراقبه تا ده دقیقه دردی احساس نمی

تر شد تا اینکه چند ماه بعد دیگر دردی باقی نمانده بود. به مرور طوالنی های عاری از درداین دوره

های اش در مجاورت میدانسپس او با خود فکر کرد که باید از مراقبه برای تغییر حالت درونی

الکترومغناطیسی )که او را بیمار کرده بودند( استفاده کند. پس تصمیم گرفت که در کنار گوشی 

پ مراقبه کند. ابتدا دردناک بود، اما باز هم مانند قبل به مرور بعد از مراقبه دردی موبایل یا لپ تا

 تر شد. های عاری از دردش طوالنیکرد و سپس دورهاحساس نمی
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

در آخر دانیل آماده بود که گام بزرگ دیگری بردارد. او میزی را در یک دفتر اداری مشترک 

ه کند؛ جایی که پر از امواج وایفای، کامپیوتر، مایکروویو و اجاره کرد تا فقط آنجا بنشیند و مراقب

ی اول برایش سخت بود؛ اما متوجه شد که های الکترومغناطیسی بود. چند هفتهتمام انواع فرکانس

شود. بعد از مدتی او پنج ساعت در روز را در همان محیط، بدون درد تر میبه مرور زمان آسان

 اش هم رفع شد. و درد مزمن و خستگی –دردهایش از بین رفت کرد. به مرور سرمراقبه می

هایش نجات پیدا کرده درصد شفا یافته است. او به سر کار باز گشته و از بدهی 100دانیل اکنون 

ی جالب داستان این است که: دانیل تنها یک ساعت الی یک و نیم ساعت در روز کار است. نکته

اش را به زور کرد زندگیر از زمانی است که با استرس تالش میکند، اما درآمدش بسیار بیشتمی

 برد. اش لذت میخواست. او حقیقتاً از زندگیبه آن شکلی در آورد که دلش می

 

 جنیفر در بیماری و در سالمتی

پنج سال پیش، پزشک جنیفر چندین بیماری جدید را در او تشخیص داد. جنیفر قبل از آن هم از 

برد. در مجموع او به چند بیماری خودایمنی )لوپوس اریتماتوس و ای رنج میمشکالت عدیده 

ی گوراش )بیماری سلیاک، حساسیت به سندروم شوگرن با سندروم سیکا(، چند اختالل لوله

سالیسیالت و حسیاسیت به الکتوز(، آسم مزمن، بیماری کلیه، آرتروز و سرگیجه مبتال بود؛ 

 کرد.شد که استفراغ میمیاش گاهی آنقدر شدید سرگیجه
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

هر روزش پر از مشکل بود. حتی در مسواک زدن هم مشکل داشت، چون نیروی کافی نداشت تا 

کرد. وقتی دستش را مدتی طوالنی در هوا نگه دارد. همسرش جیم اغلب موهایش را برایش شانه می

برای آشپزی کردن پیدا  جیم سر کار بود، جنیفر مجبور بود بعد از کار چرتی بزند تا نیروی کافی

 کند.

کردم مادر بدی هستم، چون هیچ کاری تر از همه این بود که احساس میسخت»گفت جنیفر می

شکست. مجبور بودم بیشتر ساعات آخر و این دلم را می –توانستم برای پسرهایم انجام دهد نمی

 «وانم دوشنبه صبح به سر کار بروم.هفته را بخوابم تا بت

توانست خوب کیلو وزن داشت اما بخاطر آرتروز و آماس شدید زانو و مچ پایش نمی 50تنها جنیفر 

توانست با دست راستش قوطی کنسروی باز کرده راه برود. بخاطر آرتروز و درد شدید، دیگر نمی

کوبید تا جلوی کشید و بازوهایش را به پاتختی میو یا سبزی پاک کند. گاهی روی تخت دراز می

را بگیرد. بدنش مدام التهاب شدید داشت و حتی پزشکان متخصص هم به او گفته بودند کاری درد 

از دستشان ساخته نیست و جنیفر باید یاد بگیرد با این درد و رنج زندگی کند. این را هرگز به 

ترسید مدت زیادی از عمرش باقی نمانده باشد. او آماده بود تسلیم شود، کسی نگفته بود، اما می

 داد.اما جیم اجازه نمی

کرد که گشت و مدام جنیفر را تشویق میهای جایگزین میجیم هر شب در کتابها به دنبال راه حل

آشنا شد و داستان زنی را در آن خواند که  شما خود دارونما هستیدادامه دهد. سپس جیم با کتاب 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

یم توافق کردند که در کارگاه مشکالت مشابهی داشت و توانسته بود خود را شفا دهد. جنیفر و ج

 شرکت کنند.

جنیفر در کارگاهی در شهر سیدنی استرالیا شرکت کرد. حالش  2014دو ماه بعد، در ماه ژوئن 

ای در مکزیک شرکت کرد. متاسفانه وقتی زمان کارگاه فرا کمی بهتر شد و در کارگاه پیشرفته

آمد و پزشکش اجازه نداد سوار هواپیما اش به وجود متر در کلیهمیلی 8.5رسید، سنگی به طول 

 4.50داد )هر روز هایش را انجام میشود. در نتیجه کارگاه را از دست داد، اما همچنان مراقبه

 ی استرالیا شرکت کردند. شد( و سال بعد به همراه جیم در کارگاه پیشرفتهدقیقه بیدار می

ها باال رفتم و خود را به اتاق رساندم، همیشه یادم هست که شب اول به سختی از پله»گفت او می

رفتم و نیازی به داروی آسم هم همینطور بود. اما در پایان کارگاه مانند یک شخص سالم راه می

رسد و نداشتم. یک روز قبل از اینکه به خانه برگردیم، جیم گفت که حالم خیلی خوب به نظر می

و هیچ اثر سوئی نداشت!  –باید غذاهای عادی را امتحان کنم. من هم با نگرانی این کار را کردم 

هیچی! به نظرم این بهترین پیتزایی بود که در  –ای، نه سردردی پیچهنه دردی، نه آسمی، نه دل

 «عمرم خورده بودم.

ام خود را روی امکان سالمتی تنظیم گذاشت. او مدکرد واقعاً سنگ تمام میجنیفر وقتی مراقبه می

توانست تمام روز او را سر پا کرد که میکرد و حجم زیادی از انرژی را در تمام بدنش حس میمی

نگه دارد. در حین مراقبه، وقتی از شرکت کنندگان خواستم در این حالت وجودی جدید زندگی 

هایش ورد پاهایش با زمین و صدای نفسدود و حتی برخکنند، او تصور کرد که دارد با خوشحالی می
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ریخت. جنیفر باالخره توانست بدنش کرد. در آخر مراقبه جنیفر داشت اشک شوق میرا حس می

را شرطی کند تا با افزایش انرژی، تغییر فرکانس، شرطی کردن بدن نسبت به ذهنیت جدید و پیام 

 راموش کند.های جدید برای ترمیم بدن، احساس بیماری را فدادن به ژن

تا کنون از داروی آسم استفاده  2015خورم و از ماه ژوئن سال حاال غذای عادی می»گفت جنیفر می

کنم کیلویی بزنم. من دارم تمرین می 20های کیلومتر در روز راه بروم و وزنه 15ام. می توانم نکرده

 «را خواهم کرد. و هدفم این است که در نیمه ماراتن شرکت کنم و به زودی هم این کار

 

 کندفلیشیا بر اگزمای شدید غلبه می

برد. رهایی های پوستی رنج میفلیشیا از زمانی که سه ماه عمر داشت پیوسته از اگزما و عفونت

کوتاه مدتی در اثر رژیم سفت و سخت و مصرف دارو )کرم، استروئید، آنتی هیستامین، داروی ضد 

 رسید که زیاد دوام بیاورد. ه بود اما به نظر نمیقارج، آنتی بیوتیک و غیره( حاصل شد

های ای در بریتانیا بود، متوجه شد که محدودیتساله 34فلیشیا که پزشک  2016در سال 

بیمار، او  70000ی بالینی و ویزیت بیش از کند. پس از یک دهه تجربهاش خیلی اذیتش میحرفه

های علمی رضایت . وقتی داشت دنبال راه حلمتوجه شد که بیمارانش نیز احساس مشابهی دارند

ی گشت، با کارهای من آشنا شد. فلیشیا که از این امکان به وجد آمده بود و تشنهتر میبخش

 های من ثبت نام کرد. ها و راهکارهای مستند جایگزین بود، در یکی از کارگاهایده
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ام راجع زارهایی داد تا باورهای محدود قبلیام را تغییر داد. به من اباین رویداد زندگی»گوید او می

تکنیک تنفس برایش « های حقیقی بدن انسان را مجدداً ارزیابی و بروزرسانی کنم.به خودم و قابلیت

باید اعتراف کنم که ابتدا کمی بدبین بودم و به خودم اجازه »گوید تر بود. او میاز همه جالب

 «شوم.دادم بطور کامل تسلیم این فرایند نمی

داد. پوستش بهتر شده بود و با موفقیت اش را هر روز انجام میهای آتی، فلیشیا مراقبهطی ماه

های جدیدی اش ایجاد کند. او که ترغیب شده بود، دنبال راهی جدیدی با زندگیتوانسته بود رابطه

ر کمال تأسف تری پیدا کند. اما دنگرانهگشت تا در کار و بار پزشکی خودش رویکرد جامعمی

ی پزشکی در بریتانیا رویکردهای غیر متعارف را بیمه های بیمهمتوجه شد که هیچ یک از سازمان

اش دوباره خود را های پوستیاگزما و عفونت 2016کنند. فلیشیا گیر افتاده بود و در دسامبر نمی

 نشان داد. 

شرفته ثبت نام کرد و قبل از حضور در اش را ادامه داد و حتی در کارگاه پیبا این وجود او مراقبه

خواهید؛ کارگاه فیلم ذهنی خود را تهیه کرد )ابزاری قدرتمند برای تحقق چیزهای مختلفی که می

اش داشت؛ های بسیار مشخصی برای آیندههای بعدی آشنا خواهیم شد(. او نیتبا این ابزار در فصل

تصویر میکروفونی را در ذهن داشت که آن را او تصاویری از پوستی سالم در سر داشت و همچنین 

ها را ترغیب محابا با دیگران در میان گذاشته و آنحقیقت را بی»در دست گرفته و روی سِن 

 «.کندمی
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

نیم و این بار کآل را فعال ی پینهدر روز اول کارگاه پیشرفته، تکنیک تنفس را اجرا کردیم تا غده

کند که یند شود. او تعریف میآنباشد و تماماً تسلیم این فرفلیشیا تصمیم گرفته بود که مردد 

ای در گلویم جمع شده بود. این انرژی تر شده است. انرژی خارق العادهمتوجه شدم تنفسم سریع»

خواهد بسته شود. ترسیده بودم، کردم گلویم میشدت یافت و تا جایی پیش رفت که احساس می

ی مراقبه را در همان حالت وجودی سابق سپری ردم و ادامهپس بدنم را از این موقعیت خارج ک

 «کردم.

شد. او این را فرصت مجهز می 76ی مغزیی آخر فلیشیا داشت به تکنیک نقشهروز بعد در مراقبه

کرد در ی سطح کامالً جدیدی از اطالعات. او احساس میدانست برای تجربهای میفوق العاده

اگر بتوانم به افراد کرد: کند و با خود فکر میای گیر افتاده است که محدودیت را تبلیغ میحرفه

او چنین فکری نهایت هستیم چه؟ در بیبدبین و نیز به کسانی که باورم دارند نشان دهم که ما چق

با احساس متعالی آزادی و رهایی خالص  –خواست به میدان یکپارچه وصل شود در سر داشت و می

 هر چه بادا باد. –

ها گشود. به سرعت متوجه شد وقتی مراقبه شروع شد، او خود را به روی امکان و به روی ناشناخته

گیر دوباره در گلویش جمع شده است. هر بار ن انرژی نفسکه تنفسش دچار تغییر شده است و آ

شد، بجای اینکه به آن اجازه دهد مانند روز قبل بر وی غلبه کند، که این احساس شدیدتر می

ها ی حال برگرداند و از تمام مزاحمتشد که در فرایند بماند. او بدنش را به لحظهتر میمصمم

                                                            
76 Brain Mapping 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

اری خود را روی وصل شدن به میدان، حقیقیت و عشق صرف پوشی کرد؛ و تمام انرژی و هشیچشم

کرد، اما بعد از پیروزی مکرر در مبارزات درونش، بدنش در نهایت کرد. بدنش مدام مقاومت می

 تسلیم شد. 

م بود. دانستن آوری از انرژی در مغزنفجار نشاطآنچه من در آن طرف تجربه کردم ا»گفت او می

ام ار تجربه که همراه آن شدیدترین احساس شادی تمام زندگی مطلق بود، احساس عشق ناب؛

کردم. در تمام این کردم. مثل این بود که به خانه آمده باشم. داشتم این وحدت ژرف را تجربه می

 "سکته"گفتند شنیدم که دانشمندان پشت سرم میام آگاه بودم. میمدت کامالً از حواس بیرونی

دانشمندان عصب شناسی ما اضافه شده بود و قبل از آن چنین اعضای جدیدی به تیم « است.

 ای در مغز ندیده بودند.انرژی

دانست که در آن لحظه شد؛ اما میفلیشیا به عنوان پزشک معموال از شنیدن این کلمه نگران می

ند کند. تا چند ساعت بعد از مراقبه، تا چدارد حقیقت و آزادی مطلق را برای اولین بار تجربه می

 تر بود. ساعت کمی گیج بود اما از نظر فیزیکی از همیشه سبک

بینید که مغز فلیشیا را در بخش رنگی کتاب نگاه کنید، می 7A-7Cهای مغزی تصاویر اگر اسکن

شوند. دچار همان تغییرات کالسیکی شده است که در هنگام وجود انرژی باال در مغز، پدیدار می

کند و سپس قبل از رسیدن به حالت گامای باال، از امواج مغزی وع میاو از امواج بتای نرمال شر

ی پیرامون واحد از حالت عادی بیشتر است. ناحیه 190گذرد. انرژی امواج مغزی گاما بتای باال می

 آل و نیز بخشی از مغز که مسئول پردازش احساسات قوی است، شدیداً فعال شده است. ی پینهغده
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

باکی و بازیگوشی را از درون خودش تجربه کرد. او فلیشیا نوحی حس بی طی چند روز آینده

اش که در ی فیلم ذهنیاز جمله تحقق صحنه –را تجربه کرد  77هازمانیای از همهمچنین زنجیره

اش چنین چیزی کرد. در واقع، بدون اینکه بدانم در فیلم ذهنیآن داشت روی صحنه سخنرانی می

اش را به اشتراک بگذارد. وقتی به خانه برگشت، ستم باالی صحنه بیاید و تجربهبوده است، از او خوا

 دهد.متوجه شد که اگزما دیگر آزارش نمی

از بین  هایی که چند روز قبل روی پوستم بود، کامالًبه پوستم نگاه کردم و تمام قرمزی»گفت می

اند. اول قبل از رویداد گرفته شده در بخش رنگی کتاب نگاه کنید. تصاویر 7D)به شکل « رفته بود.

 ی دوم تصاویر روز بعد، بعد از رویداد، گرفته شده است. اگزمای او رفع شده است.(دسته

مشکل است.  نفلیشا تا به امروز داروی دیگری مصرف نکرده و پوستش همچنان صاف و بدو

 کند.یدا میهای جدید، جالب و شگفت انگیز ادامه پاش همچنان دارد به شیوهزندگی

مان نامحدودیم. حرفم را باور کنید، اگر یک پزشک بسیار شکرگزارم که همه»فلیشیا به من گفت 

 «توانند.بسیار تحلیلی بتواند انجامش دهد، همه می
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 هوش قلبی: 7فصل 

 

های سنگی به نگارش از زمانی که اجداد ما شروع کردند و تاریخ خود را روی دیوار غارها و لوح

های مختلف را به هم وصل کرده درآوردند، مانند نخی که از سوزن زمان رد شده باشد و زمان

باشد، قلب همیشه به عنوان نمادی برای سالمتی، حکمت، شهود، هدایت و هوش برتر بکار رفته 

 نامیدند، بر این باور بودند که قلب و نه مغز مرکز( میiebاست. مصریان باستان که قلب را ایِب )

ی حکمت بشر است. اهالی بین النهرین و یونانیان هر دو قلب را جایگاه روح زندگی و سرچشمه

دانستند، حال آنکه اهالی بین دانستند. اما یونانیان آن را منبع مستقل گرمای درون بدن نیز میمی

را قربانی  هاها حتی انسانای از گرمای خورشید است. آنالنهرین بر این باور بودند که قلب تکه

آوردند و به خدای خورشید زد در میکردند و طی این مراسم قلب فرد را در حالی که هنوز میمی

 ترین عضو حیاتی بدن است. دانستند که قلب مهمها میکردند. رومیتقدیم می

گفت ذهن و بدن دو در قرن هفدهم در ابتدای انقالب علمی، فیلسوف فرانسوی بنام رنه دکارت می

وهر کامالً متمایز هستند. مطابق این دیدگاه مکانیکی مردم قلب را یک دستگاه فوق العاده در ج

گرفتند. ساز و کار پمپاژ خون توسط قلب بر ماهیت اصلی آن )یعنی پیوند بشر با هوش نظر می

ت، های علمی کم کم پیوند قلب را با احساسادرونی( سایه افکند و آن را از اهمیت انداخت. پژوهش

ی اخیر توانسته است اهمیت قلب عواطف و خود باالتر انسان از بین برد. اما علم جدید در چند دهه
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ی میدان الکترومغناطیسی را به کاربرد آن در برقراری ارتباط با میدان به عنوان منبع تولید کننده

 یکپارچه پیوند زده و درک کند. 

در تداوم زندگی دارد، صرفا یک پمپ عضالنی دانیم که قلب گذشته از نقش واضحی که ما می

تواند بر احساسات و آورد. بلکه اندامی است که مینیست که خون را در بدن به گردش در می

عواطف ما تأثیر بگذارد. قلب اندامی حسی است که بر توانایی تصمیم گیری و نیز درک خود و 

رود. همه قبول زمان و فرهنگ فراتر میکند. قلب نمادی است که از مکان، دنیای بیرون کمک می

توانیم از حکمت آن به عنوان سرچشمه ی دارند که وقتی به دانش درونی قلب وصل شویم، می

 عشق و هدایت استفاده کنیم. 

شاید بپرسید که چرا در بین این همه اندام )مثل طحال، کبد یا کلیه( قلب تنها اندامی است که 

قلب را اندازه  78ایم تا انسجام و دگرگونیکنون بسیار تالش کردهتا  2013هوش دارد. از سال 

گیری کنیم؛ این دو مقوله در درک نقش قلب اهمیت زیادی دارند. تقریباً همه قبول دارند که 

خود احساسات متعالی قلب ما را به آگاهی عشق، عطوفت، شکرگزاری، شادی، وحدت، مقبولیت و بی

ات ما را سرشار کرده و احساس کل بودن و ارتباط را به ما کنند. این احساسشدن متصل می

گیرند )احساساتی که جوامع را از هم جدا کرده و دهند و جای احساساتی مانند استرس را میمی

کنند(. مشکل این است که این احساسات متعالی قلب اغلب بصورت انرژی حیاتی ما را تمام می
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

و چیزی نیستند که هر  –ما وابسته هستند  ی در محیط بیرونیو به چیزهای –کنند اتفاقی بروز می

 ها را ایجاد کنیم. موقع خواستیم، بتوانیم آن

محور و در -بدون شک حفظ تعادل ذهنی و احساسی در دنیای پرسرعت، پر از استرس، کارآیی

دی برای تواند مضرات زیافرهنگ عجله اتمام سریع کارها، امر دشواری است؛ و فقدان تعادل می

سالمتی داشته باشد. برای مثال در اواخر قرن بیستم، افراد اندکی در اثر بیماری قلبی فوت 

کردند، حال آنکه در حال حاضر یکی از عوامل اصلی مرگ و میر زنان و مردان، بیماری قلبی می

یار دالر را در میل 207ای بالغ بر های قلبی هزینهی آمریکا، بیماریاست. هر ساله در ایاالت متحده

کند. استرس قالب خدمات مراقبت سالمت، دارو و در اثر کاهش کارآیی افراد، به کشور تحمیل می

شود. خوشبختانه برای این مشکل، یکی از عوامل اصلی بیماری قلبی است و دارد به شدت فراگیر می

ایم، معلوم شده م دادههایی که روی وجوه مختلف انسجام قلبی انجاپادزهری وجود دارد. در بررسی

توانیم مستقل از شرایط محیط بیرون، حالت درونی خود را تنظیم کنیم. ایجاد انسجام است که می

 قلبی نیز مانند هر مهارت دیگری نیازمند شناخت، کاربرد و تمرین است. 

ی سسهی موای که در درک قلب زیاد به ما کمک کرده است، کارهای پیشرفته و خارق العادهمسئله

یک سازمان پژوهشی و تحصیلی غیر انتفاعی است که در  HMIی بوده است. موسسه 79مثهارت

تا کنون ابزارهای علمی و  1991از سال  HMIکند. مغز کار می-راستای درک بهتر انسجام قلب

شان را پر کنند شکاف بین قلب و ذهنقابل اعتمادی را توسعه داده است که به افراد کمک می
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ها این است که به افراد های دیگران تعمیق بخشند. مأموریت آنو نیز پیوندشان را با قلب کرده

های شهودی قلب، با هم های جسمی، ذهنی و احساسی خود را از طریق رهنمونکمک کنند سیستم

 وارد تعادل و توازن کنند. 

ای جدید، شخص باید نیت اساس همکاری ما بر این باور مشترک استوار است که برای ایجاد آینده

ثابت کرده  HMIمشخص )مغز منسجم( و احساس متعالی )قلب منسجم( داشته باشد. تحقیقات 

کند( با است که با ترکیب نیت یا فکر )که همانطور که خواندید، مانند بار الکتریکی عمل می

 –توانیم انرژی زیستی خود را تغییر دهیم دانید بار مغناطیسی است(، میا عاطفه )که میاحساس ی

مان را تغییر دهیم. وحدت این دو جزء است که توانیم زندگیمان را تغییر دادیم، میو وقتی انرژی

نا ی آشگذارد و وضعیت زیستی ما را از زندگی در گذشتهاثرات قابل اندازه گیری روی ماده می

هایمان در سراسر دنیا به شرکت رساند. ما در کارگاهی جدید میخارج کرده و به زندگی در آینده

های وجودی متعالی را حفظ و نگهداری کنند تا دیگر آموزیم که چگونه این حالتکنندگان می

واقعیت  یقربانی شرایط نبوده و از این احساس به آن احساس سرگردان نباشند؛ و بعنوان آفریننده

توانیم حالت وجودی جدیدی را ایجاد کنیم خود عمل کنند. این همان فرایندی است که طی آن می

 کند.ی خود واقعیت شخصی جدیدی ایجاد میحالت وجودی یا شخصیت جدید که به نوبه –

مان این بوده است که به شاگردان HMIطی چند سال اخیر، یکی از اهداف اصلی ما از همکاری با 

اد دهیم چگونه به اختیار خود امری بنام انسجام قلبی را تنظیم و حفظ کنند. انسجام قلبی، مانند ی

کند که سبب ایجاد شود، به عملکرد فیزیولوژیکی قلب اشاره میضربات منظمی که بر طبل وارد می
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

منظم  ایشود )عکس این حالت، یعنی وقتی قلب به شیوهضربان پایدار، موزون و منظم در آن می

توانیم به کار نکند، عدم انسجام قلبی نام دارد(. وقتی انسجام قلبی در ما وجود داشته باشد، می

 کند:اینگونه تعریفش می HMIدسترسی پیدا کنیم، چیزی که « هوش قلبی»

جریان هشیاری و بصیرتی که وقتی ذهن و احساس از طریق فرایندی که خودمان آغازگر 

کنیم. این شکل از هوش به عنوان اش میشوند، تجربهو انسجام میآن هستیم، وارد تعادل 

شود که خود را در فکر و احساسات مفید برای ما و دانش مستقیم و شهودی تجربه می

 دهد. دیگران، نشان می

همانطور که در این فصل خواهید دید، انسجام قلبی مزایای متعددی دارند، از جمله کاهش فشار 

زن سیستم عصبی و هورمونی و بهبود عملکرد مغز. وقتی مستقل از شرایط محیط خون، بهبود توا

باال دسترسی -توانید به نوعی شهود ردهکنید، میتان احساسات متعالی را حفظ و نگهداری میبیرونی

زا در زندگی دهد، از بروز الگوهای استرسپیدا کنید که درک بهتری از خود و دیگران به شما می

کند. عالوه بر دهد و تصمیم گیری را تقویت میکند، وضوح ذهنی را افزایش میمیجلوگیری 

محور سبب بیان -دهد که حفظ احساسات قلبهای ما نیز نشان می، دادهHMIهای تحقیقاتی یافته

 شود.تر میهای سالمژن

ت متعالی انسجام قلب از ضربان یکنواخت و منسجم قلب و در اثر پرورش، تمرین و حفظ احساسا

شود؛ این احساسات عبارتند از شکرگزاری، ستایش، سپاسگزاری، رغبت، آزادی، مهربانی، شروع می

های بدن خود را خودی، عطوفت، عشق و شادی. مزایای این ضربان منسجم در تمام سیستمبی
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

م و ترس را کنند. بسیاری از ما دانسته یا نادانسته هر روز احساساتی مانند ناراحتی، خشنمایان می

کنیم. چرا به جای این کار احساسات شاد، عاشقانه و دگرخواهانه را ایجاد و حفظ نکنیم؟ تمرین می

کند و منجر به سالمتی و سعادت بیشتر آیا این کار در نهایت نظم درونی جدیدی در ما ایجاد نمی

 شود؟نمی

 

 پل قلبی

ها قرار یم، قلب که دقیقا در عقب دندههمانطور که در فصل مربوط به تبرک مراکز انرژی خواند

دارد، مرکز چهارم انرژی بدن است. قلب پلی است بین ما و سطوح باالتر هشیاری و انرژی و نیز 

شود. قلب محل تقاطع سه مرکز پایین بدن )که به بدن مرکزی است که الوهیت ما از آنجا آغاز می

رود. خود واالی ما مرتبط هستند( به شمار میخاکی ما ربط دارند( و سه مرکز باالی بدن )که به 

قلب پیوند ماست با میدان یکپارچه و نشانگر وحدت دوگانگی یا قطبیت ماست. در قلب است که 

در اینجاست که متضادهایی مانند  –شوند جدایی، تفرقه و انرژی قطبی با هم ادغام شده و یکی می

 رسند.ن و گذشته و آینده به وحدت می، خوب و بد، مثبت و منفی، مرد و ز80یین و یانگ

دهد؛ که این نیز اثر مثبت خود وقتی قلب به انسجام دست پیدا کرد، مغز به آن واکنش نشان می

شوند شما گذارد. سپس مغز و قلب با هم کار کرده و باعث میهای بدن میرا روی تمام اندام
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

تان، بلکه در رابطه با همه چیز و بدن نه فقط در درون –احساس کل بودن، ارتباط و رضایت کنید 

محور قرار داشته باشید، نوعی احساس کل بودن در شما ایجاد -همه کس. وقتی در حالت قلب

ی کل دارد. از این حالت سازندهشود که هر نوع احساس فقدان و کمبودی را از میان بر میمی

کنند، چون شما دیگر در دوگانگی از میبودن یا وحدت، اتفاقات جادویی راه خود را به زندگی شما ب

شما دیگر منتظر نیستید تا چیزی در بیرون، شما را از احساسات درونی فقدان،  –برید به سر نمی

های شوید و تجربهآل و جدید خود آشنا میپوچی و جدایی خالص کند. بلکه دارید با خود ایده

طی این فرایند سازنده، به قدر کافی مرکز زنید. اگر بتوانید هر روز جدیدی برای خود رقم می

ی مورد نظرتان از قبل تحقق یافته تان را فعال کنید، به مرور احساس خواهید کرد که آیندهقلب

 است. اگر احساس کامل بودن کنید، چطور ممکن است کمبود یا فقدانی داشته باشید؟

بیت، تضاد، رقابت، نیاز و فقدان مبتنی مان بوده و بر قطاگر سه مرکز اول ما نشانگر ماهیت حیوانی

مان. از درون مرکز قلب است که باشند، مرکز چهارم آغازگر مسیر ماست به سمت ماهیت معنوی

مان را از حالت خودخواهانه به حالت عاری از خود تغییر دهیم و سپس کمتر و انرژی توانیم ذهنمی

میم گیری تمایل بیشتری به رعایت خیر و صالح تحت تأثیر جدایی یا دوگانگی باشیم و در زمان تص

 همگان از خود نشان دهیم. 

ایم. این انرژی به احساس ی ما یک یا چند بار در زندگی خود آگاهی مرکز قلب را حس کردههمه

کند. وقتی احساسات مرتبط با قلب را خودشکوفایی ربط دارد و بین شما و محیط صلح برقرار می

شوند ببخشیم، پرورش دهیم، خدمت کنیم، اهمیت دهیم، احساساتی که باعث می –پذیرا شویم 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

از احساس کمال و کل بودن  –کمک کنیم، از خود گذشت نشان دهیم، عشق بورزیم و اعتماد کنیم 

 هاست. شویم. به باور من این ماهیت ذاتی ما انسانلبریز می

 

 هومئوستازی، انسجام و انعطاف 

ید، سیستم عصبی خودمختار یعنی بخش غیر ارادی سیستم عصبی، خود دو بخش همانطور که آموخت

دانید که وقتی سیستم عصبی دارد: سیستم عصبی سمپاتیک و سیستم عصبی پاراسمپاتیک. می

های ناخودآگاه بدن مانند افزایش تعداد تنفس، باال رفتن سمپاتیک فعال شود، کارها و واکنش

کند. عملکرد اصلی آن این اد شدن مردمک و غیره را تنظیم میضربان قلب، تعریق اضافی، گش

است که واکنش ستیز و گریز را در هنگام بروز خطر واقعی یا خیالی ایجاد کند. این سیستم ما را 

کند. سیستم عصبی پاراسمپاتیک مکمل سیستم عصبی سمپاتیک است از محیط بیرون محافظت می

ی انرژی، ریلکس کردن بدن و کم کردن کارهای آن ذخیرهکند. نقش و دقیقاً عکس آن عمل می

مان سیستم سمپاتیک است که به انرژی باالیی نیاز دارند. سیستم پاراسمپاتیک از محیط درونی

کند. اگر سیستم عصبی خودمختار را به یک خودرو تشبیه کنیم، سیستم پاراسمپاتیک محافظت می

ی سیستم عصبی خودمختار مدام بین مغز و و شاخهترمز آن است و سیستم سمپاتیک گاز. هر د

کنند. این دو سیستم یعنی سمپاتیک و پاراسمپاتیک همیشه برای برقراری قلب ارتباط برقرار می

 کنند.ها( در بدن تالش میهومئوستازی )تعادل نسبی بین تمام سیستم
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کنیم. در راحتی و امنیت میمان احساس وقتی هومئوستازی در بدن برقرار باشد، ما در محیط کنونی

کنند و های بدن بصورت هماهنگ کار میهنگام برقراری هومئوستازی یعنی وقتی تمام سیستم

توانیم بصورت ارادی بر سیستم عصبی تأثیر بگذاریم و کاری رسد، میحداقل انرژی به اتالف می

ای عصبی بین قلب و مغز کنیم که انسجام ایجاد کند. برای حس کردن این احساس انسجام، پیونده

ای منظم و منسجم بزند، سیستم باید بصورت بهینه، متوازن و هماهنگ کار کنند. وقتی قلب به شیوه

ی خود با ایجاد احساس خالقیت، تمرکز، کند؛ و آن نیز به نوبهعصبی خودمختار را نیز منسجم می

 بخشد. د میعقالنیت، هشیاری و آمادگی برای یادگیری، عملکرد مغز را بهبو

ی مقابل انسجام است. وقتی قلب بصورت نامنسجم بزند، ما دانید عدم انسجام نقطههمانطور که می

کنیم. چون در این حالت بدن تمرکزی میقراری، دلهره و بیشویم و احساس بیاز تعادل خارج می

محوری احساسات قلبکنیم و کند، ما بیشتر بصورت حیوانی و بدوی کار میدر راستای بقا عمل می

شود و استرس شود. عدم انسجام از استرس ناشی میمانند انسانیت و معنویت در ما ایجاد نمی

ها و مشکالت محیط بیرونی است. اگر سیستم عصبی پاراسمپاتیک واکنش بدن و ذهن به گسست

گردد. می در زمان احساس امنیت فعال شود، سیستم عصبی سمپاتیک در زمان احساس ناامنی فعال

کنیم لزوما به رویداد مربوطه ربطی ندارد، بلکه استرسی که ما در زمان احساس ناامنی تجربه می

 شود. های احساسی مدیریت نشده به آن رویداد ناشی میاز بروز واکنش
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یده و تنظیم شده در نظر گرفت؛ اما وقتی چتوان بدن را یک دستگاه پیدر زمان هومئوستازی می

قراری و ناراحتی تداوم یابند، تعادل درونی ما از بین احساساتی مانند تنفر، خشم، حسادت، بی

 رود. می

اید فکر کنید؛ به احتمال زیاد این احساس مانند نوعی به آخرین باری که استرس را تجربه کرده

قلب  –)در واقع وضعیت برای قلب دقیقا اینچنین است ریتم تکه تکه شده به نظر رسیده است. 

کند(. در صورت مزمن شدن استرس، بدن در برقراری ریتم تکه تکه و نامنظمی پیدا می

خورد و ممکن است ما چندین مورد از عالئم مرتبط با استرس را هومئوستازی به مشکل بر می

پیرامون بدن ما برداشت کرده و نیروی تجربه کنیم. این استرس مداوم از میدان انرژی نامرئی 

کند؛ در نتیجه وقت یا انرژی کافی برای ترمیم بازسازی برای بدن باقی حیاتی آن را تمام می

شویم ی اعتیادآوری گرفتار میهای استرس، ما در چرخهی اتکای بدن به هورمونماند. در نتیجهنمی

 شود؛ اما به چه قیمتی؟دی میکه در آن عدم انسجام و آشفتگی کم کم برایمان عا

روی افراد  81تواند فاجعه بار باشد. بر اساس تحقیقی که کلینیک مایواثرات بلندمدت استرس می

ی ترین شاخص پیش بینی کنندهمبتال به مشکالت قلبی انجام داده است، استرس روانی قوی

توان به مرگ قلبی، ایست قلبی ی این رویدادها میرود؛ از جملهرویدادهای قلبی آینده به شما می

کنند که تا ی قلبی اشاره کرد. بسیاری از مردم آنقدر در حالت استرس مزمن زندگی میو حمله

کنند. شوند که دارند با استرس باال زندگی میی قلبی دچار نشوند، حتی متوجه نمیوقتی به حمله

                                                            
81 Mayo Clinic 
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رت نامنسجم بزند و بدون توازن پس منطقی است اگر بگویم که وقتی قلب برای مدت طوالنی بصو

 و نظم کار کند، دیر یا زود از کار خواهد افتاد. 

آن را اینگونه تعریف  HMIرود، انعطاف است و آنچه در مدیریت استرس کلیدی به شمار می

و سازگار شدن در مواجهه با استرس،  ماده شدن برای، بهبود پیدا کردن ظرفیت آ»کند می

 « ها.چالشیا  ضربه روحیخصومت، 

انعطاف و مدیریت احساسات هر دو در فرایندهای فیزیولوژیکی مهم حائز اهمیت هستند؛ یعنی 

یابد و نیز یعنی توانایی ما در حفظ اینکه بدن پس از واکنش استرس با چه سرعتی خود را باز می

 سالمتی و هومئوستازی. 

 

HRVارتباط بین قلب و مغز : 

کند. این گفته تا حدودی درست است، فرمایی میاند مغز بر وضعیت زیستی بدن حکمبه ما گفته

گیرد و نه از مغز. برای مثال اما قلب اندامی خودکار است، یعنی ضربان قلب از خود قلب نشئت می

نوان توان قلب را از بدن خارج کرده و در محلولی نمکی تحت عها میواضح است که در تمام گونه

حال  –داری کرد؛ در این محلول قلب مدتی طوالنی به تپش ادامه خواهد داد محلول رینگر نگه

کند که مغز آنکه هیچ پیوند عصبی با مغز ندارد. در جنین انسان، قلب از زمانی شروع به زدن می

م و ی پنجی سوم(؛ فعالیت الکتریکی مغز جنین تا هفتهحتی شکل هم نگرفته است )حدود هفته
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تواند این توانایی را دارد که ارتباط خود را با دهد که قلب میشود. این نشان میششم شروع نمی

 سیستم عصبی مرکزی آغاز کند. 

ی سیستم های منحصر بفرد قلب این است که قلب اعصابی از هر دو زیرشاخهیکی دیگر از ویژگی

عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک ایجاد  هایعصبی خودمختار دارد، یعنی هر تغییری که در سیستم

گذارد. این مسئله از این جهت حائز اهمیت است های قلب اثر میشود، بر طرز کار تک تک ضربان

کنیم )خواه از آن آگاه باشیم و خواه نباشیم( بر ضربان قلب اثر که هر احساسی که تجربه می

 رسد. تم عصبی مرکزی میگذارد و این تغییر ضربان نیز مستقیما به اطالع سیسمی

به این ترتیب، قلب، سیستم لیمبیک و سیستم عصبی خودمختار ارتباط نزدیکی با هم دارند. )در 

مغز عاطفی نیز  –جایگاه سیستم عصبی خودمختار  –ضمن الزم به ذکر است که سیستم لیمبیک 

د سیستم خودمختارتان دهید، بر عملکرشود، بنابراین وقتی احساسات خود را تغییر مینامیده می

تواند با بررسی فعالیت ضربانی قلب با درصد می 75گذارید(. امروزه علم با دقت حدود اثر می

 استفاده از تحلیل تغییر پذیری ضربان قلب، احساسات افراد را پیش بینی کند. 

HVR ان توای فیزیولوژیکی است که با استفاده از آن می)تغییر پذیری ضربان قلب( پدیده

کاربردهای  HVRهای قلبی اندازه گیری کرد. های محیطی و روانی را بر اساس تغییرات دورهچالش

تواند انطاف پذیری سیستم عصبی و قلب را نشان دهد )که نشانگر سالمتی یا فراوانی دارد؛ می

عاطفی تواند نشان دهد که ما چقدر در برقراری تعادل بین زندگی ذهنی و تناسب ماست( و نیز می

توانند ، دانشمندان میHRVهای قلبی بدست آمده از ایم. با بررسی ریتمخود موفق عمل کرده
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الگوهایی را کشف کنند که به تعمیق درک ما از پردازش احساسات در انسان و نیز اثرات 

ی پنجره HRVکند. به این ترتیب، تحقیقات مداوم مان کمک میاحساسات و عواطف روی سالمتی

توانیم ارتباط بین قلب، مغز و احساسات را بررسی دهد که از درون آن میر بفردی به ما میمنحص

 کنیم.

شود دهد داشتن سطح متوسطی از تغییرپذیری باعث میتحقیقاتی زیادی وجود دارد که نشان می

شاخص  های زندگی سازگار کنیم. اما سطح پایین تغییرپذیری قلبیما بهتر بتوانیم خود را با چالش

دهد، من جمله مشکالتی که قوی و مستقلی است که از بروز مشکالت سالمتی در آینده خبر می

های متعددی در ارتباط است. در جوانی پایین همچنین با بیماری HRVشوند. سبب مرگ و میر می

 HRVکند. الگوهای نرخ تغییرپذیری انسان باالست، اما با افزایش سن این نرخ کاهش پیدا می

توانند سن فرد را کنند، عموماً میها نگاه میآنقدر ثابت و پایدار هستند که وقتی دانشمندان به آن

 با ضریب خطای دو سال تشخیص دهند.

دانیم که ریتم قلب در شد، اما حاال میای از سالمتی تلقی میها بود که ریتم ثابت قلب نشانهمدت

ها تحقیق، با بررسی فضای طی سال HMIب. محققین کند، حتی در حین خواهر ضربان تغییر می

ها، های مرتبط با خود ضربانو نه با نگاه کردن به قله HRVهای های قلب در گرافبین ضربان

اند. این اطالعات چیزی شبیه کُد ها را کشف کردهاطالعات رمزگذاری شده در فواصل بین ضربه

شود. در رابطه با قلب، ها برقرار میبین انتقال یمورس است که در آن ارتباط بر اساس فاصله

 روند. ای هستند و برای برقراری ارتباط بین مغز و بدن بکار میها اطالعات پیچیدهفواصل بین ضربه
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و  کنندپی بردند که وقتی افراد روی ضربان قلب خود تمرکز می 1990در دهه  HMIمحققین 

کنند، این احساسات متعالی مانند ستایش، شادی، شکرگزاری و عطوفت را در خود ایجاد می

توان به صورت الگوهای منسجمی در ریتم قلب مشاهده کرد. عکس همین قضیه احساسات را می

شوند ریتم قلب نامنسجم کند و این احساسات باعث میزا صدق میدر رابطه با احساسات استرس

پیوند داد  HRVهای احساسی را به الگوهای وار و نامنظم به نظر برسد. این کشف حالتشده و ناهم

 (. 7.1)بنگرید به شکل 

محققین همچنین مشاهده کردند که نرخ ضربان قلب )تعداد ضربه در دقیقه( و ریتم قلب دو واکنش 

شته باشد، اما در بیولوژیکی جدا از هم هستند. برای مثال ممکن است شخصی ضربان قلب باالیی دا

های درونی توانند حالتهای قلبی میعین حال قلبش منسجم بزند؛ بنابراین مشخص شد که ریتم

 منسجمی در بدن ایجاد کنند.
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 الگوهای ریتم قلبی

 

 

 زمان )ثانیه(

 کندعملکرد را تضعیف می

 

 

 

 

 HRVعدم انسجام 

 ناراحتی، دلهره، نگرانی، آزردگی
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 زمان )ثانیه(

 کندعملکرد را بهینه می

 7.1شکل 

ی دهد که در نتیجهاند؛ نمودار باالیی ریتم نامنظم قلب را نشان میمث تهیه شدهی هارتنمودارها توسط موسسه

دهد که در ریتم منظم قلب را نشان می قراری و ناراحتی ایجاد شده است. نمودار پایینیاحساساتی مانند تنفر، بی

 اند.ی احساساتی مانند شکرگزاری، ستایش و مهربانی ایجاد شدهنتیجه

 

 

 HRVانسجام  

 احساسات مثبت، ستایش، عشق، شجاعت
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ما بصورت الگوی منسجم قلبی باشد، نشانگر افزایش همگامی و هماهنگی در بین دو  HRVوقتی 

دهد. ی سیستم عصبی خودمختار بوده و نیز بروز فعالیت در مراکز سطح باالی مغز را نشان میشاخه

ایم باعث ایجاد این باور در ما شده است که ما بخش زیادی از آنچه ما از پزشکی غربی آموخته

مان را کنترل کنیم )مثالً ضربان قلب و فشار خون( چون نیم سیستم عصبی خودمختار بدنتوانمی

های عصبی ارادی ی ذهن خودآگاه قرار دارند، حال بماند که سیستماین عملکردها در ورای حوزه

دانیم که برای تسلط بر چنین مهارتی الزم نیست عارف و غیر ارادی از هم جدا هستند. اما حاال می

ا یوگاکار باشید. فقط کافی است ماوراء طبیعی باشید و این مهارت قابل یادگیری است. این یکی ی

ی اهمیت انسجام قلب را نه فقط به افراد، بلکه همچنین به ارتش، قوه HMIاز دالیلی است که 

نند در تا افراد بتوا –دهد قضائیه، مدارس، ورزشکاران و سایر افراد دارای عملکرد باال آموزش می

 زا  شفافیت، قدرت تصمیم گیری و خونسردی خود را حفظ کنند. های تنشموقعیت

 

 فواید انسجام قلب

گیریم احساسات متعالی را تجربه کنیم و در خود پرورش دهیم و پیام منسجم وقتی ما تصمیم می

واد شیمیایی ی سیگنال به حد کافی بزرگ باشد، مرسد، اگر دامنهاین احساسات منسجم به مغز می

خوانیم و احساسات شود. ما این را احساس میبرابر با این احساسات و عواطف در بدن آزاد می

به عبارت دیگر، انرژی کل حالت  –شود احساس سبکی و آزادی کنیم مثبتی مانند این باعث می

 یابد.مان افزایش میوجودی
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کم انرژی این احساسات سبب بروز دست اگر حالت واالیی از سعادت را در محیطی امن حس کنید، 

شان رشد و ترمیم بدن است. در این حالت شما شود که نتیجهتغییر بیوشیمیایی در بدن می 1400

تان و تبدیل آن انرژی به مواد شیمیایی، دارید بجای برداشت از میدان نامرئی انرژی پیرامون بدن

ای در ی آن ایجاد وضعیت شیمیایینتیجه دهید؛ کهبه میدان اضافه کرده و آن را گسترش می

دهد. چگونه؟ اگر سه مرکز اول انرژی بدن در زمان تان است که تغییرات انرژی را بازتاب میبدن

ی انرژی به شمار ی انرژی محسوب شوند، آنگاه قلب افزایندهعدم تعادل ما در مقام مصرف کننده

کنید تا احساسات متعالی را در خود ایجاد طوف میتان معرود و وقتی شما توجه خود را به قلبمی

تان مانند طبل بتپد. همین تپیدن منسجم شود قلبو حفظ کنید، آنگاه آن انرژی منسجم باعث می

کند. تان ایجاد میگیری در اطراف قلب و بدن دار است که یک میدان مغناطیسی قابل اندازهو ریتم

شوند و یک موج صوتی قابل اندازه گیری ایجاد ل وارد میدرست مانند ضربات متمرکزی که بر طب

 یابد. تان بیشتر گسترش میتر باشد، میدان پیرامونکنند، هرچه ریتم منسجم قلب قویمی

کنید، پیامی که از قلب به وقتی احساس آزردگی، خشم، حسادت، عصبانیت، رقابت و ناراحتی می

شوند ی شیمیایی در بدن میماده 1200چیزی حدود  رود، نامنسجم شده و سبب آزاد شدنمغز می

ثانیه تا دو دقیقه به  90کنند. این وضعیت شیمیایی چیزی بین تان برابری میکه همگی با احساس

زا در کوتاه مدت ضرری ندارند؛ در واقع اگر زود رفع شوند انجامد. این احساسات استرسطول می

اما اثرات دراز مدت احساسات بقامحور رفع نشده بدن  شوند.سبب بهبود انعطاف پذیری شما می

کند. زا آسیب پذیر میرا وارد حالت عدم انسجام کرده و سالمتی شما را در برابر مسائل استرس
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شوند شما احساس جدا کنند و باعث میاین احساسات بقا محور از میدان پیرامون بدن برداشت می

بیشتر تمرکز و توجه خود را به ماده، بدن، محیط، زمان و  گرایی کنید؛ چون شماافتادگی و مادی

 اید. تان معطوف کردهی مشکالتالبته سرچشمه

ی ما بر این است که احساس لحظه به لحظه و دقیقه به دقیقه HMIهای شگفت انگیز یکی از یافته

ن این هستند. چو« هوش قلبی»گذارد و احساسات و عواطف ما کلید باز کردن قلب اثر می

کنند، های مغناطیسی قدرتمندی از خود ساطع میهایی هستند که میداناحساسات و عواطف انرژی

شود. در واقع، قلب تر میتر باشند، میدان مغناطیسی هم قویپس هر چه این احساسات قوی

ولید تر از قدرت میدان تپنج هزار برابر بزرگ –کند ترین میدان مغناطیسی بدن را ایجاد میقوی

 شده در مغز. 

تان را حس کنید. این نبض موجی از انرژی است که تان گذاشته و نبضانگشت خود را روی مچ

گذارد. شود و تمام بدن را طی کرده و بر همه چیز، از جمله مغز، اثر میموج فشار خون خوانده می

همچنین میدانی را در  اندازد، بلکههای بدن طنین مینبض مغناطیسی قلب نه تنها در تمام سلول

توان آن را با دستگاهی بنام ی دو الی سه متری میکند که از فاصلهتان تولید میاطراف بدن

کنید، سنج اندازه گیری کرد. وقتی شما با فراخواندن احساسات متعالی قلب را فعال میمغناطیس

همچنین دارید این احساسات را  کنید؛ بلکهها مخابره مینه تنها دارید آن انرژی را به تمام سلول

شناسی خارج شده و وارد کنید. در اینجاست که قلب از زیستبه فضای اطراف هم ساطع می

 شود. ی فیزیک میحوزه
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اند که وقتی قلب به با استفاده از الکتروانسفالوگرام کشف کرده HMIهای دانشمندان آزمایشگاه

کنند و همگامی بین هرتز ریتم قلب را دریافت می 0.10رسد، امواج مغزی در فرکانس انسجام می

هرتز  0.10یابد. فرکانس منسجم قلب و مغز در صورت ورود فرد به حالت انسجام قلبی افزایش می

مان افزایش تر و رهنمودهای درونای است که در آن دسترسی ما به شهود عمیقحالت بهینه

تواند از نردبان خودآگاه پایین رفته و از فت، فرد مییابد. وقتی ذهن تحلیلی از سر راه کنار رمی

شود. دست بر قضا ما اغلب حالتی که در آن عملکرد بازیابی بدن فعال می –آلفا به تتا و دلتا برسد 

 0.09هرتز ) 0.10تا  0.09گویند در امواج دلتای عمیق یعنی حوالی بینیم که شاگردان میاوقات می

شان در حالت سیکل در ثانیه از انسجام بهینه فاصله دارد( وقتی قلبهرتز یعنی تنها یک صدم 

ی انرژی تولید گذرانند. با این وجود، دامنههای عرفانی ژرفی را از سر میمنسجم قرار دارد، تجربه

برابر  300تا  50شود )در بعضی موارد بیش از شده توسط قلب سبب افزایش سطح انرژی مغز می

 سطح عادی(. 

مغز را -اند که انسجام قلبوارتز و همکارانش در دانشگاه آریزونا آزمایشاتی انجام دادهگری ش

کند. آنان در این آزمایشات به ارتباطاتی بین قلب و مغز پی بردند که از طریق مسیرهای تأیید می

عصبی و سایر مسیرهای ارتباطی شناخته شده قابل توجیه نبود. این کشف این واقعیت را تأیید 

شود. هر کند که تعامالت انرژیایی بین قلب و مغز از طریق میدان الکترومغناطیسی برقرار میمی

ها به این واقعیت اشاره دارند که وقتی ما تمرکز و توجه خود را به قلب و احساسات دوی این مثال

نگی بین کند. این امر سبب افزایش هماهکنیم، ضربان قلب مانند تقویت کننده عمل میمعطوف می
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های فیزیکی، بلکه همچنین در میدان الکترومغناطیسی اطراف قلب و مغز شده و نه فقط در اندام

 کند. مان نیز انسجام ایجاد میبدن

ی کوچکی بنام تیموس وجود دارد ی سینه غدههمچنین شایان ذکر است که درست در پشت قفسه

های اصلی سیستم ایمنی، وان یکی از انداماز نزدیک با مرکز قلب در ارتباط است. تیموس به عن

زا از بدن در برابر عوامل بیماری Tهای کند؛ سلولایفا می Tهای نقشی حیاتی در بالغ کردن سلول

ای دارد، ی تیموس تا زمان شروع بلوغ عملکرد بهینهکنند. غدهها دفاع میها و ویروسمانند باکتری

یابد و علت آن هم کاهش طبیعی تولید هورمون رشد در یاما با افزایش سن فعالیت آن کاهش م

 بدن است. 

های حیاتی بدن از اثرات سوء استرس طوالنی مدت در امان نیست. تیموس نیز مانند سایر اندام

نیم و میدان انرژی حیاتی خود را تضعیف وقتی ما برای مدت طوالنی در حالت اضطراری زندگی می

شود تا ما را از تهدیدات بیرونی حفظ کند و در ه سمت بیرون هدایت میمان بکنیم، تمام انرژیمی

ماند. این امر در نهایت نتیجه انرژی چندانی برای محافظت از ما در مقابل تهدیدات درونی باقی نمی

شود. در نتیجه منطقی است اگر بگوییم با فعال شدن مرکز سبب از کار افتادن سیستم ایمنی می

تر ی تیموس نیز باید فعالشدن سیستم عصبی پاراسمپاتیک جهت رشد و ترمیم، غدهقلب و با فعال 

ی تیموس نیز باید از حفظ دهیم. در نتیجه، غدهشود؛ چون ما در این حالت ما به این غده انرژی می

انسجام در بدن بهره برده و به حمایت از فعالیت سیستم ایمنی و برقراری سالمتی طوالنی مدت در 

 کمک کند. بدن 
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من، اگر افراد بتوانند شکرگزاری و سایر احساسات  های مستقلپیشتر گفتیم که مطابق بررسی

دقیقه در روز و به مدت چهار روز احساس کرده و حفظ کنند، انرژی  20الی  15متعالی را مجموعاً 

 82ونوگلوبولیندهد که پروتئینی بنام ایمهای مسئول ایمنی پیام میهای سلولاین احساسات به ژن

A  بسازند. افزایش قابل توجهIgA ی بارزی از اثرات مثبت انسجام قلبی است. نمونه 

مان ی تمام این مباحث این است که کیفیت ریتم قلب ما اثراتی بر وضعیت کلی سالمتینتیجه

شود، های بدن میوری آن سبب کاهش تنش سایر سیستمگذارد. اگر قلب منظم بتپد، بهرهمی

کند که در آن ما از نظر ذهنی، احساسی و فیزیکی کند و حالتی ایجاد میانرژی ما را بیشینه می

شویم. اگر ریتم قلبی ما ناهماهنگ باشد، عکس این قضیه صادق است. این عدم انسجام ت میتقوی

های بلندمدت در شود ما انرژی کمتری برای شفا یافتن و حفظ سالمتی و ایجاد پروژهباعث می

های درونی ما شده و به قلب و سایر اختیار داشته باشیم؛ و همین امر باعث بروز ناراحتی در حالت

دهد که ی قلبی و بیماری قلبی زمانی رخ میکند. برای مثال حملهها تنش مضاعفی وارد مینداما

بدن برای مدتی طوالنی دچار استرس باشد. اما اگر ما بصورت ارادی احساسات متعالی را انتخاب 

کنیم و کمتر روی ناهماهنگی تمرکز کنیم و در عوض بیشتر توجه خود را به شکرگزاری معطوف 

 هایمان واکنش مثبت نشان داده و ما از سالمتی بیشتری برخوردار خواهیم شد. نیم، آنگاه بدنک

ی بعدی که از احساسات متعالی برای تنظیم خود روی آینده استفاده کردید و آن احساسات دفعه

و شکرگزاری کردید که چنین رویدادی از قبل  –را پیش از وقوع رویدادها در خود ایجاد کردید 

                                                            
82 Immunoglobulin A 
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کند به تان شروع مینترین اتفاق ممکن این است که بدفقط این را بدانید که کم –رخ داده است 

 شفا یافتن.

 

 اثرات استرس مزمن

 اش از بین رفته و تواناییوقتی انسان در حالت پایداری از استرس باشد، انسجام مرکز قلبی

ی قلب از هم پاشیده و انسجامش را شود. مغز در پاسخ به ریتم آشفتهآفرینشش دچار اختالل می

یابد. اگر ی سیستم عصبی خودمختار بازتاب میدهد و این عدم انسجام در دو شاخهاز دست می

سیستم عصبی پاراسمپاتیک ترمز و سیستم عصبی سمپاتیک گاز باشد، در حالتی که این دو خالف 

ه پایتان روی ترمز باشد و به ماشین شود مانند این است کهم کار کنند، پیامی که به بدن ارسال می

 –گاز بدهید. برای درک اثرات مخرب این نیروهای مخالف الزم نیست متخصص خودرو باشید 

آید و مقاومت ایجاد شده سبب اتالف شود، به گیربکس ماشین فشار میترمز ماشین خراب می

 شود. انرژی و کاهش بهینگی مصرف سوخت می

گیرد و رفتن بدن شده و توانایی ترمیم و حفظ سالمتی را از آن می تداوم این تنش سبب تحلیل

 کند.انعطاف و شادابی را از آن سلب می



313 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

قوایتان بطور کامل  ،ی انرژی استوار است، در اثر استرس مزمناگر بگوییم انعطاف بر مدیریت بهینه

اد شویم، احتمال اینکه تحلیل رفته و ممکن است بیمار شوید. هرچه بیشتر به این حالت استرس معت

 شود. مان را باز کرده، به درون غور کرده و بصورت ارادی انسجام قلبی ایجاد کنیم، کمتر میقلب

ام در ایالت واشینگتون برایم پیش آمد، مثال خوبی در این رابطه ی روستاییای که در خانهتجربه

گشتم؛ ماشین را مثل همیشه پارک میدهد. یک شب در ماه نوامبر داشتم از سر کار بر به دست می

متر مانده به خانه، در  30متری تا خانه را پیاده رفتم. تاریک تاریک بود. حدود  40کردم و مسیر 

سمت راستم، صدای غرش ترسناکی را از پشت یک سنگ بزرگ شنیدم. بالفاصله تمرکزم را به 

 در آن تاریکی کمین کرده است؟چه چیزی ماده )به یک چیز( معطوف کردم و با خود فکر کردم 

بینی م را با آن پیشاابتدا در ذهن خودم و سپس در محیط به دنبال امور شناخته شده گشتم تا آینده

ها را صدا زدم، اما پاسخی اسم سگ هایم باشد؟آیا ممکن است یکی از سگکنم. با خود گفتم 

 نگرفتم. چند قدم دیگر برداشتم؛ صدای غرش بیشتر شد. 

بدون اینکه به آزادسازی انرژی در بدنم فکر کنم، موهای پشت گردنم سیخ شد، ضربان قلبم سریع 

تر شده بود و برای ستیز و گریز آماده بودم. هایم افزایش یافت؛ حواسم جمعشد و تعداد نفس

نستم منبع ام را بیرون آوردم و چراغ قوه را روشن کردم تا تهدید احتمالی را پیدا کنم، اما نتواگوشی

صدا را ببینم. صدا در تاریکی ادامه یافت. آرام پس کشیدم و به سمت انبار دویدم و دیدم که 

ها را برداشتیم و به سمت صحنه ها و چراغ قوهبرند. تفنگها را به اصطبل میکارگرهایم دارند اسب

 کنند. ها فرار میاش دارند از بین بوتهبرگشتیم و دیدیم یک یوزپلنگ همراه توله
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های پر از استرس وقت آن نیست که قلبتان را شاید از این داستان نتیجه بگیرید که در موقعیت

ها اعتماد کنید. وقت آن نیست که توجه خود را از چیزهای دنیای مادی بگشایید و به ناشناخته

ی شوید بیرون برگیرید و به امکان جدیدی در ذهن خود فکر کنید. وقت آن است که بدوید، مخف

حتی وقتی که یوزپلنگی در  –یا بجنگید. اما اگر همیشه در حالت ستیز و گریز قرار داشته باشید 

تان را ببندید و به درون غور کنید، کمتر است؛ چون آنگاه احتمال اینکه چشمان –کار نیست 

طالعات اید، معطوف کنید. هیچ امجبورید توجه خود را به تهدیدی که در بیرون خود درک کرده

کنید؛ شود مگر اینکه برابر با احساساتی باشد که دارید تجربه میجدیدی وارد سیستم عصبی نمی

توانید بدن خود را برای تقدیر جدید برنامه ریزی کنید. پس منطقی است که هر چه بنابراین نمی

ینش، مراقبه، های استرس در زندگی عادی خود معتاد شوید، احتمال اینکه به آفربیشتر به هورمون

 گشایش قلب و آسیب پذیری روی بیاورید، کمتر خواهد بود. 

 

 «مغز قلب»

نشان داد که قلب برای خود دارای ذهن  83پزشکی به نام دکتر جی. اندرو آرمور 1991در سال 

نورون دارای یک سیستم عصبی است که مستقل از مغز عمل  40000است. قلب با چیزی بالغ بر 

تر ی فنی ابداع شده برای این سیستم، سیستم عصبی داخلی قلب است که معادل سادهکند. واژهمی

                                                            
83 J. Andrew Armour 
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ی علمی جدیدی تحت به ایجاد شاخه این کشف آنقدر بزرگ بود که منجر«. مغزِ قلب»شود آن می

 شد.  84شناسی قلب عنوان عصب

 تأثیر انسجام قلب بر انسجام مغز

 

 7.2شکل 

وقتی قلب به انسجام برسد، مانند تقویت کننده عمل کرده و اطالعات منسجمی را از طریق مسیرهای عصبی 

 کند.اکز بقای مغز را همگام میفرستد؛ تاالموس قشر مخ و مرآوران خود بصورت مستقیم به تاالموس می

                                                            
84 neurocardiology 
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مغز و قلب از طریق مسیرهای وابران )نزولی( و آوران )صعودی( با هم در ارتباط هستند؛ با این 

کنند. آمور کشف درصد فیبرهای عصبی پیوند دهنده، از سمت قلب به مغز صعود می 90وجود، 

کنند ا و اطالعاتی را ارسال میهکرد که این مسیرهای عصبی آوران مستقیم بصورت مداوم سیگنال

ها کنند. این سیگنالکه با فعالیت مراکز شناختی و احساسی مغز تعامل کرده و آن را دستکاری می

های رسند )که فعالیتروند و مستقیم به تاالموس میکه از طریق عصب واگ از قلب به مغز می

حل  های پیشانی )مسئولسپس به لوب(؛ کندمی قشری مانند تفکر، ادراک و فهم زبان را همگام

ی احساسی پیام مسئله( رفته و مسیر خود را به سمت مرکز بقای مغز یعنی آمیگدال )که به حافظه

سازی ضربان قلب را نیز بر عهده دارند های مرکزی آمیگدال همگامدهند. سلولدهد( ادامه میمی

 (.7.2)بنگرید به شکل 

بازتر  شوند. پس هر چه مرکز قلباشد، مراکز بقای مغز متوقف میتان باز بیعنی اگر مرکز قلب 

تر است. عکس این قضیه نیز زای زندگی کمباشد، احتمال واکنش نشان دادن به عوامل استرس

صادق است: هر چه انرژی کمتری در مرکز قلب داشته باشید، احتمال اینکه در حالت بقا زندگی 

 کنید، بیشتر است. 

های کند که کدام خاطرات و واکنشمان تعیین میقلب گوید که احساسات و ریتماین به ما می

تواند الگوهای مغزی را طوری تنظیم کند که احساسی در ما بروز کند؛ بنابراین استرس و دلهره می

ی گذشته یکسان باشد. برعکس، درست همانطور که کامپیوتر از الگوهایی پیروی با عادت دلهره

توانند سبب بروز انسجام در امواج مغزی شود؛ بنابراین اگر ساسات متعالی قلب نیز میکند، احمی
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های ی خود را فرا بخوانید، مغزتان شبکههای احساسی متعالی بتوانید احساسات آیندهبا ایجاد حالت

کند. کشف مسیرهای عصبی آوران عصبی برای این احساسات آینده و این تقدیر جدید ایجاد می

کند، کند که قلب بصورت مستقل احساسات را پردازش میقلب به مغز توسط آمور ثابت میاز 

بدون دریافت اطالعات از  –کند دهد و ریتم خود را تنظیم میمستقیم به محیط واکنش نشان می

 مغز.

کنند. همچنین دلیل این مسئله این است که قلب و سیستم عصبی خودمختار همیشه با هم کار می 

دهند که مستقل از سیستم ی این ارتباط به قلب امکان میشایان ذکر است که اعصاب تسهیل کننده

 عصبی حس کند، به خاطر بسپارد، خود را تنظیم کند و در مورد کنترل قلب تصمیم بگیرد. 

ی تفکر، پردازش یان ساده، احساسات و عواطف نشئت گرفته از قلب نقش مهمی در شیوهبه ب

مان در آن دارند. وقتی مرکز قلب فعال شد، همچون اطالعات، احساس و درک ما از دنیا و جایگاه

ازن، کند، فعالیت آن را بهبود بخشیده و در تمام بدن توتقویت کننده عمل کرده و مغز را فعال می

 کند.و انسجام ایجاد می نظم

 

 محور بودن-قلب

همانطور که پیشتر گفتم، هر فکر که به مغزتان خطور کند، مواد شیمیایی متناظر خود را تولید 

کنند. لذا شما تنها تحت تأثیر افکاری قرار ی خود احساس را ایجاد میکند و این مواد به نوبهمی
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محور باشند و -مان قلبدانیم که وقتی شاگردانمی تان برابر هستند.دارید که با حالت احساسی

افتند. وقتی ما شکرگزاری، بیشتر احساس وحدت و یکی بودن کنند، کمتر از رویاهای خود جدا می

کنیم، تمام این احساسات راه را برای افکار متناظر خود وفور نعمت، آزادی یا عشق را احساس می

کنند تا بتوانید سیستم رهای ذهن ناخودآگاه را باز میمحور د-کنند. این احساسات قلبباز می

دانیم که اگر افراد ی جدیدتان تنظیم کنید. همچنین میعصبی خودمختارتان را برابر با افکار آینده

با احساس ترس و فقدان زندگی کنند و در عین حالت بخواهند به وفور نعمت فکر کنند، تأثیر قابل 

افکار با حالت احساسی بدن  که دهد؛ چون تغییر تنها زمانی رخ میتوجهی بر جا نخواهند گذاشت

ندارند که با آن فکر برابری کند، ی خواهند مثبت فکر کنند؛ وقتی احساسهمسو باشند. هر چه می

 باقی جاهای بدن این پیام را حس و درک نخواهد کرد. 

کنید، این فکر ا احساس ترس میتان بند بیاید؛ وقتی واقعتا نفس ترسممن نمیپس آنقدر بگویید 

توانید به بدن و سیستم عصبی ی مغز باالتر برود، یعنی شما نمیتواند از ساقهنمی ترسممن نمیکه 

ها را وارد تقدیر جدید و مشخصی کنید. احساس همان چیزی است که بار خود سیگنال داده و آن

تار و ورود آن به تقدیر جدید را عاطفی )انرژی( مورد نیاز برای تحریک سیستم عصبی خودمخ

بین فکر سالمتی و احساس سالمتی  –کند. بدون احساس، مغز و بدن از هم جدا هستند فراهم می

 توانید این حالت وجودی جدید را تجلی بخشید. و شما نمی –فاصله هست 

ن احساسات متعالی توانید اثرات پایداری ایجاد کنید. اگر ایزمانی که انرژی خود را تغییر دهید، می

اش تغییرات ژنتیکی نسبی را )که تان با آن هوش ذاتیرا بصورت روزمره در خود حفظ کنید، بدن
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کند احساسی که شما در آورد. چون بدن فکر میپیشتر در موردش بحث کردیم( به ارمغان می

قلب خود را  تان نشئت گرفته است. پس وقتی مرکزای در محیطاید، از تجربهخود ایجاد کرده

شوید، کنید و با نیت مشخص آن را پذیرا میگشایید، احساس را پیش از وقوع تجربه حس میمی

قلب بر -ی آینده محقق شده است. انسجام ذهندهد که گویی تجربهبدن طوری واکنش نشان می

 گذارد. وضعیت شیمیایی بدن و انرژی آن اثر می

سازی قلب و مغز منجر به عملکرد ب نشئت بگیرد و همگامتواند از قلاگر انسجام قلب و مغز می

هینه و سالمتی شود، پس الزم است هر روز وقت گذاشته و روی فعال کردن مرکز قلب تمرکز ب

کنیم. اگر بجای اینکه منتظر بمانیم تا چیزی از بیرون بیاید و احساسات متعالی را در ما ایجاد کند، 

 –شویم که باید بشویم ب را در خود حس کنیم، همان کسی میاراده کنیم و احساسات متعالی قل

 فردی با قلب قدرتمند. 

وقتی ما تصمیم بگیریم که با قلب خود زندگی کنیم، طبیعتاً در راه عشق قدم گذاشته و با مهر و 

بخشیم. طی دهیم، این عشق را تحقق میی زمین نشان میعطوفتی که به خود، دیگران و کره

توانند با تکرار و تمرین، مشخص شده است که افراد می HMIی ما با موسسههای همکاری

 احساسات متعالی را مستقل از رویدادهای دنیای بیرون، ایجاد، تنظیم و حفظ کنند. 

های قلبی برای حفظ احساسات متعالی، به تنظیم ریتم از طریقهای ما در سراسر دنیا، ما در کارگاه

ها را با استفاده های آندهیم که چگونه به انسجام قلب و مغز دست یابند. سپس تواناییافراد یاد می
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خواهیم که خود را تسلیم احساس کنیم. در مراقبه ها از افراد میاندازه گیری می HRVاز 

 .کنیم که هر روز این کار را انجام دهندتشویق می راها شکرگزاری، شادی و عشق کنند و آن

شود. گیرد که هر روز انسجام را تمرین کند، انسجام برایش عادت میتصمیم می کسی چون وقتی 

ارزشی، ترس یا ناامنی را از هایی مانند بیهدفم این است که افراد با تمرین کافی بتوانند احساس

ها بنشانند و عمیقاً عاشق زندگی وجودی متعالی را در جای آن هایذهن خود پاک کرده و حالت

اند ایم که فقط با تغییر پارادایم افکار و احساسات خود توانستهخود شوند. افراد زیادی را دیده

اثرات مثبت، قابل اندازه گیری و ملموسی را در زندگی خود محقق کنند. این افراد سرسپرده وقتی 

شان اند، بر خانواده و جامعهبینند تأثیرات مثبتی که از خود بر جای گذاشتهد میگردنبه خانه باز می

 یابد. ها در جهان گسترش میاثر مثبت گذاشته و مدام اثر ارتعاشی هماهنگی و انسجام آن

ی مداوم اگر بصورت مکرر تنظیم این احساسات متعالی را تمرین کنید، به مرور زمان همین تجربه

حالت پایه بر شود. این ای جدیدی در شما میایهعالی سبب ایجاد حالت احساسی پاحساسات مت

کند. تجمع این افکار جدید افکار شما تأثیر گذاشته و افکار برابر با آن احساسات متعالی ایجاد می

ی خود احساساتی برابر با آن افکار شود، که آن نیز به نوبهسبب ایجاد سطح جدیدی از ذهن می

ی بازخوردی بین قلب )بدن( و ذهن شود. وقتی این چرخهکرده و سبب تقویت حالت پایه می ایجاد

آگاهی ذهن نامحدود و انرژی عشق  –اید )مغز( ایجاد شود، شما وارد حالت وجودی جدیدی شده

کشی مغز و پیکربندی و شکرگزاری عمیق. تکرار این فرایند سبب شرطی شدن بدن، تغییر سیم

سازد. حاال شما زیستی بدن شما شده و آن را با حالت وجودی جدیدتان برابر میمجدد وضعیت 
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دارید بصورت طبیعی، خودکار و منظم امضای الکترومغناطیسی دیگری را به درون میدان مخابره 

 اید. کنید. شما به شخص جدیدی تبدیل شدهمی

های شکسپیر خواه نتیجه تراژدیشمار کتاب تاریخی نوشت. توان از منظر احساسات نامنسجم بیمی

باشد و خواه نسل کشی و یا جنگ سرد؛ احساسات مربوط به بقا از جمله سرزنش، نفرت، خشم، 

پایان و غیر ضروری از درد، رنج، ظلم و مرگ شده است. ای بیرقابت و انتقام منجر به ایجاد زنجیره

ستیز زندگی کنند. اکنون زمانی  ها بجای صلح و صفا در جنگ ونتایج آن باعث شده است انسان

ای محوری در توانیم این چرخه را قطع کنیم. این لحظهاز تاریخ انسان فرا رسیده است که ما می

تاریخ بشر است که در آن حکمت باستان و علم مدرن با هم تالقی کرده و فناوری و درک علمی 

تر مدیریت کنیم و هم را بهتر و بهینهاند تا یاد بگیریم که هم احساسات خود الزم را به ما داده

سالمتی، ارتباط، سطح انرژی و کمال فردی و جمعی را با آن تحقق بخشیم. کار زیاد سختی نیست 

دهد که فقط کافی است حالت وجودی درون خود را تغییر دهیم. این کار به ما امکان می –

های مثبتی برای ما از استرس، تجربه های پرمان با یکدیگر را تغییر دهیم؛ و بجای موقعیتتعامل

و احساس وحدت، ارتباط و یکی  بخشدمان را جال میزند که ما را پر از انرژی کرده، روحرقم می

کند. مغز ممکن است فکر کند؛ اما وقتی از قلب به عنوان ابزاری برای را در ما ایجاد می نبود

 داند و مطمئن است. ادراک استفاده کنیم، قلب می
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 هایمانهایی از کارگاهمثال

در بخش  8Bو  8Aشود، به شکل خواهید ببینید چگونه انسجام قلب سبب انسجام مغز میاگر می

عادی را پیش از شروع انسجام -رنگی کتاب نگاه کنید. تصویر اول امواج مغزی بتای نسبتا پایین

دهد که چند ثانیه بعد در اثر ان میدهد. تصویر دوم تغییر قابل توجهی را نشقلب در فرد، نشان می

تحقق انسجام قلب ایجاد شده است. دلیل این امر این است که قلب مانند تقویت کننده عمل کرده 

 کند. گذارد؛ و امواج آلفای همگام و منسجم را در آن ایجاد میو بر مغز اثر می

در کارگاه پیشرفته گرفته بینید که یکی از شاگردان را می HRVب تحلیل 7.3الف و 7.3در شکل 

الف دو مراقبه را نشان 7.3ای داشته است. نمودار اول شکل شده است. این فرد روز فوق العاده

دهد. انسجام دهد، یکی هنگام صبح و یکی درست قبل از ناهار؛ هر مربع پنج دقیقه را نشان میمی

در باالی شکل، به سمت قلبی درست در همان جایی ایجاد شده است که اولین فلش خاکستری 

دقیقه حفظ کرد، تا جایی  50صبح او این حالت را بیش از  7ی راست نشانه رفته است. در مراقبه

بینید که به سمت چپ نشانه رفته است. پایین این اسکن، از جایی که دومین که فلش دوم را می

فلش خاکستری به  فلش خاکستری به سمت پایین و راست نشانه رفته است تا جایی که دومین

ی قبل از ناهار به مدت دهد که او در مراقبهسمت پایین و چپ نشانه رفته است، زمانی را نشان می

بینید که چطور این مهارت را در خود ایجاد دقیقه انسجام قلب خود را حفظ کرده است. می 38

 کند. می
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 الف 7.3شکل 

 

 ب 7.3شکل 

زمانی است که فرد با ایجاد احساس متعالی در خود، به انسجام قلبی  بین دو فلش خاکستری در هر دو شکل

دهند که این فرد دارد دهد. این دو شکل نشان میای را نشان میدقیقه 5ی دست یافته است. هر مربع یک بازه

 کند.های درونی دست پیدا میبه مهارت تنظیم حالت
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دهد که گیرد، زمانی را نشان میقرار میب در پایین شکل، جایی که بین دو فلش  7.3در شکل 

فرد به مدت بیش از یک ساعت در حالت انسجام قلبی قرار دارد. بدن او دارد نسبت به ذهنیت 

 شود.جدید شرطی می

ی بعدی که در بعد از ظهر همان روز انجام شده است، ب نگاه کنید. در مراقبه 7.3حاال به شکل 

 45بینید که این فرد حدود تری در باالی شکل نگاه کنید، میی بین دو فلش خاکساگر به فاصله

کند، اتفاقی است دقیقه در حالت انسجام قلبی به سر برده است. اما آنچه این شکل را جالب می

ی بین دو فلش بعدی را ببینید(. در این زمان افتد )فاصلهمی 8که عصر همان روز حوالی ساعت 

کرد. قلب او برای عداً از او پرسیدیم که داشت چه چیزی را تجربه میفرد در حال مراقبه نبود؛ ما ب

 شده بود. « فوق منسجم»بیش از یک ساعت در حالت بیداری عادی وارد حالت 

شد ناگهان از عشق لبریز او بعداً برایمان توضیح داد که هنگامی که داشت برای خواب آماده می

د دراز بکشد و تسلیم آن شود. قلب او یکدفعه وارد شد. این احساس آنقدر قوی بود که مجبور ش

اش دقیقه روی تخت دراز کشیده و به زندگی 10حالت منسجم شده بود و او به مدت یک ساعت و 

دهد عشق ورزیده بود. او سیستم عصبی خودمختارش را تغییر داده بود. فلش آخر زمانی را نشان می

 ود. چه پایان خوبی برای یک روز خوب.که او در تخت خود جابجا شده و خوابیده ب
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 7.4شکل 

 دقیقه. 45ی احساسات قلب محور سه فرد به مدت نمونه

راجع به رویدادی که  م که فکرهای ترسناک و دلهره آور داشتندانیی ما میبه این فکر کنید: همه

بارها و بارها توان در ذهن خود این نتایج خیالی را می –هنوز رخ نداده است، چقدر آسان است 

دانیم که هر چه انرژی بیشتری به این فکر بدهیم، هر چه بیشتر به نتایج ممکن مرور کرد. و همه می

بیندیشیم، بیشتر احتمال دارد که این افکار ما را به سمت بدترین حالت ممکن بکشاند. احساسات 

نیت ترس و دلهره به سر اید که در ذهی این افکار هستند. شما بدن خود را شرطی کردهپیشرانه
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این یکی از  –خواهد شد  85زدهببرد. اگر این مسئله مدتی طوالنی ادامه یابد، بدن شما وحشت

 عملکردهای خودکار بدن است و ذهن خودآگاه کنترلی بر آن ندارد. 

اگر بجای شرطی کردن بدن نسبت به ذهنیت ترس و دلهره، مدام احساسات متعالی را در خود 

شود؟ بجای اینکه و بدن خود را نسبت به ذهنیت عشق و انسجام شرطی کنیم، چه می ایجاد کرده

زدگی زدگی دچار شویم، هیجان زده شده و با اشتیاق به انتظار عشقدوباره به وحشتو بترسیم 

 خواهیم نشست. 

ام های طوالنی انسجتوانند برای مدتدهد که میسه نمونه از شاگردان ما را نشان می 7.4شکل 

ها نگاه کنید، متوجه خواهید شد که قلب این افراد به حالت قلبی خود را حفظ کنند. اگر دقیق به آن

هایشان به یعنی بدن –دقیقه پاسخ داده است  45مداومی از احساسات متعالی به مدت بیش از 

 ذهنیت جدید پاسخ داده است. به نظر من این خیلی ماوراء طبیعی است. 

دهند که نرخ تغییرپذیری قلبی ضعیفی در حالت قدم ف و ب دو فرد را نشان میال 7.5های شکل

زدن عادی دارند )که با استفاده از دو جفت فلش مشکی به سمت باال نشان داده شده است(. سپس 

به تغییرات نرخ تغییرپذیری قلبی در هنگام تمرین انسجام قلبی نگاه کنید که در میان دو فلش 

اده شده است.  آنچه اهمیت دارد این است که این دو نفر دارند وضعیت زیستی خاکستری نشان د

 دقیقه هم باشد. 15الی  8دهند، حتی اگر برای بدن خود را تغییر می

                                                            
85 Panic attack 
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 الف 7.5شکل 

 

 ب 7.5شکل 

باال(. بینید که تغییرپذیری قلبی آنها ناچیز است )قسمت بین دو فلش مشکی رو به در هر دو شکل دو فرد را می

کنند )بین دو فلش خاکستری(، تغییر قابل توجهی باز می با احساسات متعالی اما وقتی این دو فرد قلب خود را

 دقیقه باشد.  15الی  8دهند، گرچه فقط برای شود. این دو نفر دارند فیزیولوژی بدن خود را تغییر میایجاد می
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 ی انسجام قلبیمراقبه

 تدوین شده است.  HMIی موسسه 86قفل قلبی این مراقبه بر اساس تکنیک

تان معطوف تان استراحت کند؛ سپس توجه خود را به قلبو بگذارید بدن ببنید چشمان خود را

تان این طرف و آن طرف رفت، توجه و هشیاری کنید. این کار را آرام و عمیق انجام دهید. اگر ذهن

 هایتان برگردانید. خود را به سمت سینه، قلب و نفس

د، همانطور که به دم و بازدم از مرکز ایسپس در حالی که انرژی خود را در مرکز چهارم جمع کرده

توانید ، بهترین احساس متعالی که میدهید، چند احساس متعالی را در خود حس کنیدقلب ادامه می

. وقتی این احساسات قلبی را در در خود ایجاد کنید احساس شکرگزاری، عشق و مهربانی است

ن خود فرستاده و نیت و عزم خود را به ی خود حس کردید، آن انرژی را به ورای بدی سینهناحیه

دقیقه در روز  10آن اضافه کنید. این انرژی و نیت را به تمام فضای پیرامون خود مخابره کنید. با 

 شروع کرده و هر روز مدت آن را بیشتر کنید. 

توانید در تمام طول تان چگونه است، میی این احساسات متعالی در بدنوقتی دانستید که تجربه

مراقبه در حین قدم زدن، با این روش بیشتر آشنا خواهیم  9روز با چشمان باز تمرین کنید )در فصل 

توانید گوشی خود را تنظیم کنید که چهار مرتبه در روز به شما یادآوری کند تا هر بار شد(. می

 یکی دو دقیقه این احساسات متعالی را حس کنید. 

                                                            
86 Hear Lock-In 
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 بخش رنگی کتاب
 

 

 

 

 

 



330 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 های پیشرفتهانرژی در کارگاهتغییرات 
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ی ما، وقتی شاگردان پیوندهای انرژیایی خود را با همه چیز و همه کس های پیشرفتهدر برخی از کارگاه

کنند، از میدان محیطی برای ایجاد میدان الکترومغناطیسی فردی خود شان قطع میحال-واقعیت گذشته

و شکل این پدیده را در شود، انرژی اتاق ممکن است پایین بیاید. هر دکنند. وقتی چنین میاستفاده می

دهند. خط قرمز اندازه گیری نشان می 2016و  2015های دو کارگاه پیشرفته در استرالیا در سال

یک روز قبل از شروع رویداد، وقتی هیچ کس در اتاق نیست. خط آبی روز  –ی روز چهارشنبه است پایه

ق کمی کاهش یافته است. خط سبز روز بینید که انرژی اتااولین روز با اتاق پر. می –پنجشنبه است 

دهند، انرژی پیوسته بینید که وقتی شاگردان در روز جمعه کارگاه را ادامه میروز دوم. می –جمعه است 

ها بجای اینکه از میدان انرژی بگیرند، دارند به میدان انرژی یابد. در این بخش از نمودار، آنافزایش می

 دهند.می



332 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 انسجامانسجام در مقابل عدم 

 

 

 

 

Graphic 2 

است. سر  پوشیده EEGدهند که کاله در تصویر اول، هر دو دایره نمای باالی شخصی را نشان می

ها در طرفین قرار دارند. به سمت جلو قرار دارد، لذا بینی به سمت باالی صفحه قرار دارد و گوش

 انسجام  عدم انسجام

 انسجام 

 پایین  عادی  باال 
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توانیم امواج مغزی را در های مغزی متفاوت هستند، که میهای سفید کوچک نشانگر بخشدایره

کامالً منظم هستند ها همگی بینید که فلشاین نواحی خاص اندازه گیری کنیم. در سمت چپ می

بینید که امواج دهد که امواج همفاز هستند. این یعنی انسجام. در سمت راست میو نشان می

 ها با قله و قعرها هماهنگ نیستند. این یعنی عدم انسجام.مغزی همفاز نیستند و فلش

اهم شما خوهای مغزی مختلفی را به شما نشان خواهم داد، میاز آنجا که در صفحات آتی اسکن

ی دوم تصاویر نگاه کنید. اگر را با روش اندازه گیری انسجام و عدم انسجام آشنا کنم. به دسته

( و لذا نواحی مختلف hypo-coherenceبخش آبی زیادی در مغز باشد، انسجام پایین است )

باالست  کنند. اگر بخش قرمز زیادی در مغز باشد، یعنی انسجاممغز کمتر با هم ارتباط برقرار می

(hyper-coherenceو لذا بخش )کنند. اگر نه های مختلف مغز بیشتر با هم ارتباط برقرار می

 آبی باشد و نه قرمز، یعنی انسجام نرمال یا عادی است.
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 امواج مغزی بتای عادی
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 امواج مغزی آلفای منسجم و همگام
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 امواج مغزی تتای منسجم و همگام

 

ها را نگاه کنید و آن 3Cو  3A ،3Bهای نواری شکل به هر یک از خطوط آبی عمودی روی چارت

ای هستند. هر یک از های یک ثانیهتا پایین دنبال کنید. خواهید دید که این خطوط نشانگر دوره

جلو، طرفین، باال و عقب مغز. اگر  –شود های مختلف مغز مربوط میخط موجی افقی به بخش 19

های بین دو خط عمودی آبی )از باالی یک موج تا باالی موج بعدی( را بشمارید، تعداد چرخه

ی مغز را خواهید دید. اینگونه است که امواج مغزی بتا، آلفا، تتا، امواج مغزی هر بخش جداگانه

های مختلف امواج مغزی را مرور کنید به انسکنیم. اگر نیاز دارید که فرکدلتا و گاما را تعیین می

 مراجعه کنید. 2.7شکل 
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گیرید و روی روید و توجه خود را از ماده )چیز( بر میوقتی از تمرکز محدود به تمرکز باز می

یک  3Aرسد. شکل تان از بتا به آلفا یا تتا میدهید، امواج مغزیفضا یا انرژی )هیچ چیز( قرار می

دهد که در شخصی را نشان می 3Bدهد. شکل را در امواج مغزی بتا نشان میمغز مشغول تفکر 

گشاید، هر امواج مغزی آلفای منسجم قرار دارد. دقت کنید که وقتی شخص تمرکز خود را می

ی موج نشانه شوند. فلش آبی که به سمت قلههای مغز چقدر زیبا با هم همگام مییک از بخش

سیکل بر ثانیه در انسجام قرار  12تمام مغز در امواج آلفا با سرعت دهد که رفته است، نشان می

دهد که در امواج تتای منسجم قرار دارد. در اینجا نیز فلش شخصی را نشان می 3Cدارد. شکل 

سیکل  7دهد که تمام مغز در سرعت ی موج قرار دارد، نشان میآبی رنگی که به سمت باالی قله

 این سرعت مخصوص امواج تتای مغزی است.بر ثانیه همگام شده است؛ 
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 ی تبرک مراکز انرژیتغییرات انرژی در اثر مراقبه

 

 

مراکز انرژی شاگردان را پیش از شروع رویداد پیشرفته  GVDتصاویر سمت چپ اندازه گیری 

ی ی تبرک مراکز انرژدهند. تصاویر سمت راست تغییرات چند روز بعد و بعد از مراقبهنشان می

 گیری هر مرکز توجه کنید.دهند. به تفاوت اندازه و سمترا نشان می
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 تغییرات کلی انرژی قبل و بعد از کارگاه پیشرفته

 

 

ها را قبل از شروع کارگاه پیشرفته نشان انرژی سوژه GVDتصاویر سمت چپ اندازه گیری 

ها را چند روز بعد از کارگاه نشان دهد. تصاویر سمت راست تغییرات انرژی حیاتی آنمی

 دهد.می
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 رسیدن فرد در اثر تنفس به امواج مغزی گاما
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دهد که در اثر تنفس از امواج بتای باال به فردی را نشان می 6A(3)و  6A(1) ،6A(2)های شکل

شود رسد. مغزش انرژی باالیی دارد و برانگیخته است. وقتی چنین میامواج مغزی گاما می

های آبی نشان داده شده است(. توانید تغییر واضحی را در فرکانس مغز ببینید )که با فلشمی

نگاه  6A(4)ر از میزان نرمال خارج است. حاال به شکل انحراف معیا 160میزان انرژی مغزش 

کنید. وقتی رنگ قرمز زیادی در مغز ببینید، معنایش این است که انرژی زیادی وجود دارد. وقتی 

رنگ آبی زیاد باشد، معنایش این است که انرژی کمی وجود دارد. لذا فلش قرمزی که به سمت 
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این است که انرژی بسیار زیادی در حالت مغزی بتای  های قرمز نشانه رفته است، معنایشدایره

باال در حین تغییر آن به سمت گاما، وجود دارد. نرم افزار مورد استفاده در اینجا به خودی خود 

های باال دقت کنیم، های شکلگیریکند، اما اگر به اندازهامواج مغزی گاما را اندازه گیری نمی

دهد. های کامالً قرمز، امواج گاما و بتای باال را نیز نشان میر دایرهدانیم که میزان انرژی مغز دمی

دهند که اند نشان مینشانه رفته Coherenceهای آبی که به سمت ردیف دارای عنوان فلش

 های مغزی اندازه گیری شده وجود دارد.ارتباط زیادی به همراه انرژی زیاد در تمام فرکانس
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 به امواج مغزی گاما رسیدن فرد دیگری

 در اثر تکنیک تنفس
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ی حرکت لحظه 6B(2)در این تصاویر نیز گذار مشابهی را شاهد هستیم. فلش آبی پایین شکل 

واحد  260دهد که انرژی مغز نشان می 6B(3)دهد. شکل مغز ار بتای باال به گاما را نشان می

 99.7ا خوب درک کنید، بد نیست بدانید که باالتر از حالت عادی است. برای اینکه این مقدار ر

گیرند. هر چیزی که از تر از حالت عادی قرار میواحد باالتر یا پایین 3ی درصد جمعیت در بازه

 واحد باالتر باشد، ماوراء طبیعی است.  3

 

 آلی پینهی اطراف غدههایی که فعال شدن ناحیهاسکن

 دهندرا نشان می
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اند همان بخشی است های آبی به سمت آن قرار گرفتهکه فلش 6B(4)بخش قرمز مغز  در شکل 

 30ی برودمن قرار دارد؛ ناحیه 3087ی برودمن آل و نیز در اطراف ناحیهی پینهکه در اطراف غده

با احساسات قوی و تشکیل خاطرات جدید در ارتباط است. وقتی شاگردان وارد امواج مغزی گاما 

تصویری سه  6B(5)کند. شکل شوند، تیم ما مکرراً این الگو را در این نواحی مغز مشاهده میمی

دهد مقدار قابل توجهی انرژی از داخل بعدی از مغز همان فرد از سمت پایین است که نشان می

 آید.بخش لیمبیک مغز می

 

 

                                                            
87 Brodmann area 30 
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 های مغز فلیشیااسکن
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گذار مغز فلیشیا را از بتای نرمال به بتای باال قبل از ورود به حالت  7A(5)تا  7A(1)تصاویر 

دهد(. انرژی در گاما یعنی در هنگام دهند. )فلش آبی گذار را نشان میگامای پرانرژی نشان می

بینید که می 7Bواحد باالتر از حالت عادی است. در شکل  190وصل شدن به میدان یکپارچه، 

کند، بسیار ل و نیز آن بخشی از مغز که اطالعات قدرتمند را پردازش میآی پینهی غدهناحیه
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

دهد که انرژی دهد. بخش قرمز نشان میسطح تحتانی مغز را نشان می 7Cفعال هستند. تصویر 

نگاه کنید تا تغییرات وضعیت  7Dآید. به شکل در حالت گاما از درون بخش لیمبیک مغز می

 ز وصل شدن به میدان یکپارچه مشاهده کنید.پوست فلیشیا را یک روز بعد ا

 

 

 

 انسجام قلب و انسجام مغز
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دهد. مغز در های مغز فرد را قبل از فعال شدن مرکز قلب نشان میاسکن اول اندازه گیری

فرکانس غالب امواج بتای غیرهمگام قرار دارد و این حالت نشانگر یک مغز مشغول و آشفته 

ثانیه بعد از ایجاد انسجام قلبی. تمام مغز  10دهد، اما مغز را نشان میاست. اسکن دوم نیز همان 

 شود. وارد حالت امواج مغزی آلفای منسجم می
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 امواج مغزی آلفا و تتای منسجم

 88ایجاد شده در اثر نگاه کردن به دستگاه زیبابین

 

                                                            
88 Kaleidoscope 



356 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 
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 تغییرات فعالیت مغز

 در حین نگاه کردن به دستگاه زیبابین
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

دهد که در حین تماشا کردن دستگاه زیبابین در امواج اسکن مغز فردی را نشان می 9A(1)شکل 

دهد که در حالت خلسه به شخصی را نشان می 9A(2)مغزی آلفای منسجم قرار دارد. شکل 

تصویر سه  9A(3)کند و در امواج مغزی تتای منسجم قرار دارد. شکل دستگاه زیبابین نگاه می

دهد و بیانگر این است که تقریباً تمام مغز وی در )تماماً قرمز( فرد دیگری را نشان می بعدی مغز

دهد که مغز در حالت تتا اندازه گیری حالت تتا قرار دارد. بیضی قرمز سمت راست نشان می

دهد که در حین نگریستن به دستگاه اسکن مغز فردی را نشان می 9A(4)شده است. شکل 

های قرمز و نارنجی که با فلش آبی در سمت راست هر مغزی متفاوتی دارد. ناحیهزیبابین، امواج 

یک از مغزها مشخص شده است، نشانگر حجم باالیی از فعالیت در امواج مغزی دلتا، تتا، آلفا و بتا 

 است. 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 انرژی باال در مغز در حین نگاه کردن به فیلم ذهنی

 

ی فیلم ذهنی شده است. مقدار قابل توجهی امواج بتای باال هاین مغزی است که تماماً جذب تجرب

 اند.و گاما وجود دارد که تمام مغز را فعال کرده
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 فعالیت مغز در حین بُعد بخشیدن 

 ای در فیلم ذهنیبه صحنه
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ی ی خودش تجربهاش در حین مراقبه بُعد بخشید، طبق گفتهای از فیلم ذهنیوقتی این شخص به صحنه

بینیم که مغز او می 11Aحسی تمام عیاری را بدون استفاده از حواس فیزیکی از سر گذراند. در شکل 

از حالت عادی واحد  230در حالت بتای باال و گاما قرار داشته و منسجم است. انرژی مغز وی حدود 

دهد که در حین گذار او از بتای باال به گاما، مقدار زیادی نشان می 11Bبیشتر است. فلش قرمز شکل 

دهند که در مغز وی انسجام باالیی حاکم است. شایان ذکر های آبی نشان میانرژی وجود دارد. فلش

 دهد. به دارد برای وی رخ میتواند مغزش را مجبور به این کار کند. بلکه این تجراست که او نمی
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 تغییرات مغز قبل و بعد از مراقبه در حین قدم زدن
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دهد که امواج در حین قدم زدن نشان می ی شخصی را قبل از مراقبهمقادیر پایه 12Aشکل 

نگاه کنید که یک ساعت  12Bمغزی بتای عادی و آلفا دارد. اگر به اسکن بعد از مراقبه در شکل 

قه بعد گرفته شده است، خواهید دید که او حالت مغزی خود را به گامای پرانرژی و بیست دقی

 تغییر داده است. 

 

 ی اطالعاتامواج ایستاده
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ی فرکانس و اطالعات های هندسی پیچیده امواج ایستادهالگوهای فراکتال در قالب پیکربندی

ها را به شکل تصاویر قدرتمند درآورد. با اینکه این تصاویر دوبعدی تواند آنهستند و مغز می

 شود. دهند که این الگو چطور ظاهر میهستند، اما به شما نشان می

 

 و رویدادهای انسانی نسبت بین فعالیت خورشید
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ی رویدادهای سیاسی و ، الکساندر چیژفسکی تعداد ساالنه1926تا  1749های در خالل سال

های اجتماعی مهم را با افزایش فعالیت خورشید مقایسه کرد. در نمودار فوق، خط آبی شعله

ید که هر دهد. توجه کندهد و خط قرمز تحریک پذیری انسان را نشان میخورشید را نشان می

توان بین آن و افزایش رویدادهای بشری نسبت برقرار گاه فعالیت خورشید باال گرفته است، می

 کرد. 

ی الکساندر چیژفسکی تحت عنوان ی مقالههای موجود در ترجمهنمودار فوق با استفاده از داده

 تهیه شده است.« عوامل فیزیکی فرایند تاریخ»
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 روزی انرژی تمام مقایسه

 چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه 

 2016تاکوما، واشینگتون، 
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 ی انرژی تمام روزمقایسه

 چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه 

 2015کرفری، آریزونا، 

 

ی ما های پیشرفتهافزایش مجموع انرژی اتاق را طی سه روز در کارگاه 15Bو  15Aهای شکل

است و انرژی اتاق را قبل از شروع  گیری پایه دهد. خط اول، یعنی خط قرمز رنگ، اندازهنشان می

ای نگاه کنید )هر رنگ دهد. اگر به خطوط قرمز، آبی، سبز و قهوهرویداد در چهارشنبه نشان می

 یابد. شوید که مقدار انرژی هر روز بطور ثابت افزایش میدهد(، متوجه میمی یک روز را نشان
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 های صبحگاهیی انرژی مراقبهمقایسه

 چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه

 2014کانکن، مکزیک، 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 های صبحگاهیی انرژی هر یک از مراقبهمقایسه

 چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه

 2015، مونیخ، آلمان

 

ها فواصل نیز همان مقیاس رنگی برقرار است؛ اما این اندازه گیری 15Dو  15Cهای در شکل

یک خط سبز  15Dدهند. شکل های صبحگاهی هر روز نشان میمشخص زمانی را در مراقبه

صبح اندازه گیری  4آل در ساعت ی پینهی غدهاضافه دارد، چون انرژی اتاق را طی مراقبه

 بینید، انرژی آن روز صبح بسیار باال بوده است.کردیم. همانطور که می

 



370 
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 فیلم ذهنی/ زیبابین: 8فصل 

 

ام در اورالندوی فلوریدا تمام شده بود. صبح روز بعد وقتی داشتم شنبه شب بود و تازه سخنرانی

کردم تا برای پرواز بعد از ظهر آماده شوم، تلویزیون را روشن کردم تا از اوضاع وسایلم را جمع می

ن سه بود و از آنجا که م 2016سیاسی کشور باخبر شوم. موقع انتخابات ریاست جمهوری سال 

ی اخیر را در خارج از کشور سپری کرده بودم، خیلی کنجکاو بودم بدانم در نبودم چه اتفاقاتی هفته

کردم تا اخبار را پیدا کنم؛ کنترل را زمین گذاشتم؛ سپس ها را زود زود عوض میافتاده است. کانال

ناگهان تبلیغی پخش شد شنیدم، به جمع کردن وسایلم ادامه دادم. در حالیکه دورادور اخبار را می

که تمام توجه من را به خود جلب کرد و آنجا بود که فهمیدم چرا به چیزهایی که از تلویزیون 

 گویند.می برنامهشود، پخش می

شود. دوربین روی خانه زوم کرده و کلمات هنگام یک خانه شروع میتبلیغ از نمای بیرونی شب

رود؛ موسیقی نرم و شود. دوربین به داخل خانه میروی صفحه ظاهر می« شب چهاردهم شینگلز»

دهند که روی تخت دراز شود؛ در همین حال پیر مردی را نشان میدر عین حال ترسناکی پخش می

پرسد که حالش پیچد. همسر نگرانش وارد اتاق شده و از او میکشیده و از درد پایش به خود می

پایین صفحه با خطی ریز و با رنگی تقریباً همرنگ در « کند.درد می»دهد چطور است. پاسخ می

 «.آگهی»پس زمینه نوشته شده است 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

های قرمز زن با نگاهی ناامیدانه به سمت همسرش رفته و به آرامی پیراهنش را باال می زند؛ و زخم

ها فجیع، ناراحت است. گریم این زخم دهد که بیش از نصف پشتش را پوشاندهو بزرگی را نشان می

سالی که با بیماران  31ننده و حال به هم زن است؛ و واقعاً شبیه سوختگی درجه سه است. طی ک

ام. بالفاصله دانستم که هدف ام، صدها نفر مبتال به بیماری شینگلز را معاینه کردهسر و کار داشته

 د. در من که ایجاد کر –از این زخم این است که واکنش احساسی شدیدی در مخاطب ایجاد کند 

تان را جلب اگر زخم روی پشت آن مرد را ببینید، آگهی بازرگان به هدف خود دست یافته و توجه

احساس شما را تغییر  سازی این تبلیغ آنقدر فریبنده است که برای چند لحظهخواهد کرد. صحنه

شتری دهد. وقتی تغییر قابل توجهی در حالت احساسی درونی شما حاصل شد، توجه و هشیاری بیمی

کنید. هرچه احساس بیشتری ایجاد کند تان معطوف میرا به منبع این مشکل در محیط بیرونی

ی محرک و واکنش یا همان )محرک(، شما بیشتر غرق شده و توجه خواهید کرد )واکنش(. رابطه

 گرانه.شرطی سازی مسیری است برای ایجاد خاطرات بلندمدت و تداعی

 –شود ت شدن نماد یا تصویر با تغییر حالت احساسی شروع مییند شرطی سازی از جفآاین فر

کند. در مورد آگهی شینگلز، حال که ترکیبی که درهای بین ذهن خودآگاه و ناخودآگاه را باز می

اند(، بدون شک به این فکر را شروع کرده برنامه ریزیاند )و فرایند تمام توجه شما را جلب کرده

ی مرد بخش یک گویندهخواهند چه بگویند. آگهی با صدای آراممی خواهید کرد که بعد از این

اگر تا بحال به آبله مرغان مبتال شده باشید، پس ویروس شینگلز را در بدن خود »یابد: ادامه می

تواند جلوی ویروس شینگلز را دارید. با افزایش سن، سیستم ایمنی شما ضعیف شده و دیگر نمی
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کند، در این صحنه برای بار اول پرسشی برندسازی احساسی استفاده میاین آگهی که از «. بگیرد

شود. سپس گوید که سیستم ایمنی با افزایش سن ضعیف میاخالقی را مطرح کرده و به مخاطب می

کند. او نگران، افسرده و شکست خورده ی حمام خودش را نگاه میبینیم که در آینهمرد را می

 است. 

گوید زند. او میبینیم که در آشپزخانه با تلفن حرف مید و زن را میشوسپس صحنه عوض می

 «تحملش را ندارم همسرم را اینطور ببینم.»

زند و پیچد. سپس راوی حرفش را مستقیم میبینیم که از درد به خود میسپس دوباره مرد را می

طول عمر خود به  نفر در 3نفر از هر  1»شود: هایش هم روی صفحه نمایش داده میمتن حرف

زخم ناشی از »دهد سپس متن روی صفحه باقی مانده و راوی ادامه می« شود.شینگلز مبتال می

 «روز باقی بماند. 30تواند تا شینگلز می

 «توانستم برایش کاری بکنم.کاش می»زند: شود و زن مستقیماً با دوربین حرف میصحنه کات می

 5نفر از هر  1»شود: کشد و این کلمات روی صفحه ظاهر میبینیم که رنج میدوباره مرد را می

این کلمات در « شوند.شوند، به درد طوالنی مدت اعصاب دچار مینفری که به شینگلز مبتال می

برخی افراد مبتال به شینگلز، ممکن است دچار درد »گوید مانند و روای میادامه روی صفحه می

ممکن است از چند ماه تا چند سال ادامه پیدا کند. منتظر  طوالنی مدت اعصاب شوند و این درد

 «تان به شینگلز مبتال شوند. در مورد این خطرات با پزشک یا داروساز حرف بزنید.نمانید تا اطرافیان
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تری به هدف این آگهی بیندازیم. این آگهی ابتدا با تغییر احساس، شما را در بگذارید نگاه دقیق

دهد. وقتی توجه شما را جلب کرد، بالفاصله در مواجهه با اطالعات بعدی، حالتی عاطفی قرار می

در برابر بازتر و پذیراتر خواهید شد. حاال که احتمال پذیرش، باور و تسلیم شدن )بدون تحلیل(  

این اطالعات در شما بیشتر است، اگر احساس ترس، قربانی شدن، نگرانی، شوکه شدن، ضعف، 

پذیرتر خواهید  خستگی یا درد کنید، در برابر اطالعاتی که با این احساسات مساوی باشند، آسیب

 بود. ممکن است به این فکر بیفتید که شاید شما هم به این بیماری مبتال شوید. 

توانید آن شود که شما میخاصی روی صفحه ظاهر می« اطالعات»های مختلفی از این آگهی، در جا

شود. همچنین در حین اینکه مغز متفکر روی ریزی میرا بخوانید. این کار سبب تقویت برنامه

های راوی از نظر ذهن خودآگاه پنهان مانده  و مستقیماً کند، محتوای گفتهخواندن متن تمرکز می

رود. ذهن ناخودآگاه مانند ضبط صوت، تمام متن را ضبط کرده و درون ذهن ناخودآگاه میبه 

 کند. ای درونی ایجاد میبرنامه

گوید که ویروس شینگلز را در بدن خود دارید و با افزایش سپس راوی رک و سرراست به شما می

این طریق ترس را به شما  تواند با این ویروس مقابله کند و بهتان دیگر نمیسن سیستم ایمنی

کند. این کار مغز احساسی )جایگاه سیستم عصبی خودمختار( شما را روشن کرده و به تزریق می

ها به درون سیستم عصبی خودمختار راه یافت، دهد. وقتی این گفتهآن قابلیت برنامه ریزی شدن می

ها را در بدن ایجاد با آن گفته دستورات را بدون سوال و پرسش پذیرفته و تغییرات شیمیایی برابر

شود تا سیستم کند. به عبارت دیگر، بدن شما بصورت ناخودآگاه و خودکار برنامه ریزی میمی
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تان را تضعیف کند. خالصه اینکه شما در معرض خطر قرار دارید و بهتر است که منتظر نمانید ایمنی

راتر است: اگر آبله مرغان گرفته باشید و بعد تا به بیماری مبتال شوید. تاثیر این آگهی از این هم ف

تان در اثر پیری تضعیف شده است، به این نتیجه که سیستم ایمنی« فکر کنید»از دیدن این آگهی 

تان برای خرید دارو خواهید رسید که باید از ابتال به شینگلز جلوگیری کنید و در نتیجه انگیزه

 بیشتر خواهد شد. 

تان یز به شینگلز مبتال باشید و این تبلیغ را ببینید، وقتی ببینید که وضعتاگر دست بر قضا شما ن

باید این دارو را بخرم تا وضعیتم مانند بازیگر این تبلیغ وخیم نیست، ممکن است با خود بگویید 

اگر شینگلز نداشته باشید، در پایان آگهی گیج و منگ  خواهم وضعم اینطور شود.بدتر نشود. نمی

کند؟ یا اینکه جزو آیا من جزو این دو سومی هستم که خطر تهدیدشان نمیاهید پرسید شده و خو

 امیدوارم جزو یک سوم نباشماگر بگویید  شان وجود دارد؟یک سومی هستم که ویروس در بدن

کنید در برابر این بیماری آسیب پذیر هستید؛ و بصورت ناخودآگاه به این فکر این یعنی فکر می

 که شما نیز بیماری را دارید. خواهید کرد 

شود، یعنی الزم نیست ای نمیترین نکته در مورد این آگهی چیست؟ به اسم دارو اشارهجالب

بود؛ در نتیجه عوارض جانبی دارو را آشکار کنند. این آگهی کنجکاوی من را به اوج خود رسانده

خواستم شرکت داروسازی گشتم. میوسائلم را رها کردم و در اینترنت دنبال آگهی دیگری از همان 

ای نمایی شدههای ساختگی و بزرگتواند از وخامت زخمها میبدانم که آیا داروی مورد نظر آن

های مشابه زیادی پیدا کردم که که در آگهی نشان داده بودند، بکاهد. بعد از کمی جستجو، آگهی
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خواستند توجه ها این بود که میی آنهتِم یکسانی داشتند اما کمی متفاوت بودند. وجه مشترک هم

 شما را جلب کنند.

کرد. همه چیز سیاه و داد که عینک شنا زده بود و در استخر شنا میتبلیغ بعدی زنی را نشان می

ی انگلیسی بریتانیایی تهیه سفید بود. این تبلیغ با قبلی کمی فرق داشت؛ در این تبلیغ )که به لهجه

 آید:روس شینگلز است و روایت از درون سر آن خانم بیرون میشده بود(، راوی خود وی

ات با افزایش سن ضعیف جالب است لیندا. سن و سال روی تو اثری ندارد؛ اما سیستم ایمنی»

کند.من از وقتی آبله گرفتی در درونت را بیشتر می -یعنی ویروس شینگلز  –شود، و خطر من می

صحنه « های دردناک ظاهر شوم.موقع دلم بخواهد به صورت زخمتوانستم هر ام. میبه کمین نشسته

دهد که پیراهنش را باال زده و بدترین زخم شود و تصویر رنگی مردی را نشان میناگهان کات می

دهد. در اینجا نیز این زخم زشت و هولناک توجه شما را مجذوب خود شینگلز دنیا را نشان می

 گردد.صویر به شناگر سیاه و سفید بر میکند. دوباره با همان سرعت، تمی

ی فریبنده یا رود: ابتدا با یک جملهاین آگهی نیز با روش و فرمولی مشابه آگهی قبلی پیش می

تصویر تکان دهنده حالت احساسی بیننده را تغییر دهید و سپس از طریق همین تغییر حالت عاطفی 

پذیرتر و پذیراتر باشند؛ و در نهایت کاری کنید ها در برابر این اطالعات آسیب کاری کنید که آن

رساند که بیننده به این فکر بیفتد که آیا شینگلز دارد یا نه. این آگهی همچنین این مفهوم را می

حتی اگر سالم باشید، ورزش کنید و مراقب خودتان هم باشید، باز امکان دارد قربانی ویروس شوید 

نفر  1»کنند: اینجا نیز کلمات روی صفحه پیام را تقویت میو این یعنی هیچ کس مصون نیست. در 
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اگر به هر « شوند. لیندا آیا تو هم مبتال خواهی شد؟از هر سه نفر در طول عمر خود به من مبتال می

 زند. صورتی با این زن همذات پنداری کنید، این صدا دارد مستقیماً با شما حرف می

ای مطمئن، صمیمی و عاری از نگرانی و دغدغه به شیوه سپس لحن آگهی عوض شده و راوی مذکر

و به همین دلیل بود که لیندا من را خرید »گوید ی بریتانیایی میحرف می زند. او نیز با همان لهجه

ماند، بجز لباس شنا، کاله شنا و نام دارو )که با صحنه همانطور سیاه و سفید می«. داروی ایکس –

شود( که رنگی هستند. به این ترتیب این دارو فحه نمایش داده میخطی پیچیده و بزرگ روی ص

در مغز شما حک شده است، البته در سطحی دیگر. دوباره آگهی توانسته است بین سالمتی و ایمنی 

تواند از شما محافظت کند، ارتباط برقرار کند. حرف آخر آگهی روی صفحه شما و دارویی که می

تقویت سیستم ایمنی »گوید این دارو به خواند و میرا با صدای بلند مینمایش داده شده و راوی آن 

 «کند.کند. این دارو از او در برابر تو )شینگلز( مراقبت میدر برابر شینگلز کمک می

ساالن باالی پنجاه داروی ایکس برای جلوگیری از شینگلز در بزرگ»گوید در پایان آگهی راوی می

« کند.رود و به هر کسی کمک نمیدارو برای درمان شینگلز بکار نمیرود. این سال بکار می

 «تان ضعیف شده است نباید از این دارو استفاده کنید.اگر سیستم ایمنی»ترین خط این است مهم

چی شد؟ یک لحظه صبر کنید. قضیه جالب شد: این آگهی همین حاال به شما گفته بود که با 

یابد. این دارو قرار است شده و خطر ابتال به شینگلز افزایش میافزایش سن سیستم ایمنی ضعیف 

تان ضعیف شده باشد، نباید از این دارو سیستم ایمنی شما را تقویت کند، اما اگر سیستم ایمنی
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جاست: اگر تصمیم بگیرید دارو را مصرف کنید، باید باور کنید استفاده کنید. دوراهی شما همین

 تر است. این برنامه کارش را انجام داده است. یمنی ضعیف شما قویکه این دارو از سیستم ا

تواند اخالق متوجهش شده است این است که این پیام میی باهوش و شاید بیآنچه تبلیغ کننده

تواند ذهن ناخودآگاه شما ذهن خودآگاه شما را آشفته کرده و از راه به در کند. در عین حال می

تان ضعیف است، به احتمال این ایده را به شما تزریق کند که سیستم ایمنی را برنامه ریزی کرده و

زیاد ویروس را در بدن خود دارید و احتمال ابتالی شما به شینگلز باالست، حتی اگر سالم باشید. 

و تضمینی  –شود که بدون دارو، شما به احتمال زیاد مبتال خواهید شد عالوه بر این، به شما گفته می

ود ندارد که شینگلز به راحتی خوب شود. البته هنوز هم ممکن است دارو جواب ندهد چون هم وج

 سیستم ایمنی شما ضعیف است. 

شوند )که البته چندان هم جانبی نبوده و کامالً مستقیم هستند(: در آخر عوارض جانبی دارو مطرح می

رمی، زخم یا تورم محل تزریق های سفت، گزخم مشابه شینگلز، قرمزی، درد، خارش، تورم، توده»

خواهید نزدیک نوزاد یا زن آبستن یا دارای سیستم ایمنی ضعیف باشید، با و نیز سردرد. اگر می

تواند ای از آبله را در خود دارد و میی ضعیف شدهپزشک خود حرف بزنید، چون این واکسن نسخه

 «این افراد را متبال کند.

ی آزاد شک شود انسان به ارادهریزی باعث مین نوع برنامهکنیم. ایخدای من! کجا زندگی می

شود؛ مثالً نوع خاصی نوشیدنی، هایش بر مبنای شرطی سازی انجام میکرده و فکر کند تمام انتخاب

شامپو یا حالت دهنده، آخرین مدل گوشی و یا دارویی که ممکن است شما را از ویروس شینگلزی 
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ها به فقدان و جدایی متوسل بتال هم نباشید. بیشتر اوقات آگهینجات دهد که شاید حتی به آن م

کند که آنچه را ندارید بخواهید، آنچه را برای جای گرفتن در آگهی شده و به شما یادآوری می

اجتماعی نیاز دارید بطلبید و یا احساس پوچی و تنهایی کنید. و البته در این مورد، اگر بیمار باشید 

 داند.نید، تبلیغ کننده پاسخ عالئم شما را مییا احساس بیماری ک

روز بود  17بازیگری که  –در انتهای جستجویم با تبلیغی مواجه شدم که مضمون یکسانی داشت 

ای به تن داشت و کلمات روی صفحه روی نظرات برد، زخم بزرگ و تکان دهندهاز بیماری رنج می

ها، مردم را آگاه رد. در اینجا نیز مانند سایر آگهیکبیننده اثر گذاشته و همان محتوا را تقویت می

تیپ با لب خندان کنند که این دارو برای درمان شینگلز نیست؛ اما در پایان آگهی آن مرد خوشمی

روز است که به  17چرا باید دارو را امتحان کند اگر « کنم باید امتحانش کنم.فکر می»گوید می

رود؟ ا توجه به اینکه این دارو برای درمان بیماری به کار نمیشینگلز مبتال شده است، خصوصا ب

 کامالً سردرگم شده بودم. 

ذهن  89ها پیش آموختم که هیپنوتیزم بنا به تعریف برابر دستکاری فرایندهای بازداشتیسال

خودآگاه، عبور از ذهن تحلیلی طوری که ذهن ناخودآگاه فرد پذیرای انواع و اقسام اطالعات و 

کند از قضیه سر در بیاورد، ذهن ها باشد. وقتی ذهن خودآگاه سرگرم است و تالش میتلقین

یا پذیرد. اگر بتوانید با اطالعات )سوء اطالعات(، شوک ناخودآگاه همه چیز را بدون تمایز می

 شان را باز کنید. توانید درهای ذهن ناخودآگاهسردرگمی افراد را گیج کنید، می

                                                            
89 inhibitory 
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توان خواهیم درست عکس این قضیه را یاد بگیریم و بیاموزیم که چطور میدر این فصل می

ایم، پاک کرد و از نو برنامه ریزی ها شرطی شدههاست نسبت به آنای را که سالهای منفیبرنامه

 کنیم. 

 

 سه ذهن در یک مغز: ذهن خودآگاه، ناخودآگاه و تحلیلی

دهید، قشر مخ )ذهن تحلیلی و تا اینجا دانستید که وقتی امواج مغزی خود را از بتا به آلفا تغییر می

ی ذهن خودآگاه خارج شده و وارد کنید. با کند شدن امواج مغزی، از حوزهمتفکر( خود را کند می

توان گفت که اگر کمی آگاه و هشیار باشید اما فعاالنه درگیر س میشوید. پذهن ناخودآگاه می

شود، جایی که به تفکر نباشید، آگاهی شما دارد از قشر متفکر مغز خارج شده و وارد مغز میانی می

 شود و محل استقرار سیستم عصبی خودمختار و مخچه است. آن ناخودآگاه گفته می

ی تلویزیونی غرق شده باشد؛ وقتی سعی مالً در یک برنامهشاید تابحال دیده باشید که کسی کا

شوند؛ شاید بتوان گفت که این افراد دارند امواج کنید با این افراد حرف بزنید، صدایتان را نمیمی

توان به راحتی اطالعات را به فرد تلقین کرد. حالتی که در آن می –کنند مغزی آلفا را تجربه می

نایی پذیرش، باور و تسلیم شدن به اطالعات بدون تحلیل آن. در این حالت تلقین پذیری یعنی توا

حرکت بیننده آنقدر جذب شده است، آنقدر روی برنامه متمرکز شده است که به نظر مسحور و بی

 شان را ربوده است. آید. برای فرد در این حالت هیچ چیزی وجود ندارد، جز آن چیزی که توجهمی
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را که در معرضش قرار ندارد، تحلیل نکند، به احتمال زیاد آن را پذیرفته و باور اگر کسی اطالعاتی 

کرده و در برابرش تسلیم خواهد شد؛ چون صافی تحلیل را برداشته است. در نتیجه منطقی به نظر 

تر خواهد بود. عکس این قضیه نیز صادق رسد که هر چه فرد تلقین پذیرتر باشد، غیر تحلیلیمی

تان وارد تر باشید، تلقین پذیری کمتری دارید؛ در نتیجه احتمال آنکه ذهنتحلیلی است: هرچه

ی بین تلقین پذیری، حالت امواج مغزی آلفا یا حالت خلسه شود، کمتر خواهد بود. برای درک رابطه

 بیندازید.  8.1ذهن تحلیلی، خلسه و امواج مغزی نگاهی به شکل 

 و ذهن تحلیلی خلسه، تلقین پذیری، امواج مغزی پیوند بین

 

 

 8.1شکل 

با کند شدن امواج مغزی و گذر از ذهن تحلیلی، مغز شما وارد خلسه شده و شما نسبت به اطالعات تلقین پذیر 

شوید، مغزتان از تر میتان زیاد شود، تحلیلیشوید. عکس این نیز صادق است. وقتی سرعت امواج مغزیمی

. تلقین پذیری یعنی توانایی پذیرش و یابدتان نسبت به اطالعات کاهش میشود و تلقین پذیریخلسه خارج می

 باور کردن و تسلیم شدن در برابر اطالعات بدون تحلیل آن. 

دانند این است که بهترین راه برای برنامه ریزی شخص آنچه سازندگان آگهی مذکور خوب می

شده در جهت انجام اقدام مطلوب این است که وی را وارد امواج مغزی آلفا کنند تا اطالعات ارائه 

تحلیلیذهن   خلسه تلقین پذیری امواج مغزی 

 تلقین پذیری خلسه امواج مغزی ذهن تحلیلی
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شود، دیر یا شود و یا آگهی مشابهی با همان پیام پخش میرا تحلیل نکند. وقتی آگهی تکرار می

شود. هرچه بیشتر در معرض محرک )در اینجا آگهی( زود این برنامه وارد ذهن ناخودآگاه بیننده می

ورت شود. در نهایت، وقتی محرک را بصخودکارتر می های برنامه ریزی شدهباشید، واکنش

ناخودآگاه حفظ کردیم و واکنش خودکار شد، ذهن تحلیلی دیگر نیازی به فکر کردن یا تحلیل 

اطالعات ورودی ندارد. در عین حال، ذهن ناخودآگاه اطالعات را به هم وصل کرده و آن را مانند 

در  کند. وقتی این اطالعات در مغز شما ثبت شد، هر بار کههای صدا و تصویر  ذخیره میدستگاه

شود و آن برنامه، فکر یا باور ی عصبی مربوطه بیشتر آماده میگیرید، شبکهمعرض آگهی قرار می

تواند بر سالمتی شما اثر بگذارد، بلکه همچنین گردد. حاال این اطالعات نه تنها میبیشتر تقویت می

 کند، به شما ارائه دهد. تواند راه حل مشکلی را که آگهی ایجاد میمی

یا  ضربه روحیتوانند سبب افزایش تلقین پذیری شما شوند، شوک، های دیگری که میتموقعی

های شوند و یا در در برابر موقعیتواکنش احساسی قوی هستند. برای مثال وقتی افراد شوکه می

شود. وقتی مغز بخاطر اضافه بار گیرند، مغزشان وارد حالت دیگری میدارای بار عاطفی قرار می

شود. ی تصادف(، شخص وارد حالت تلقین پذیری میف کرد )مثالً هنگام مواجهه با صحنهحسی توق

شود. زند و توانایی تفکرش دچار نقص میشود، یخ میدر موارد وخیم، شخص تسلیم شوک می

زنند گیرد و تصاویر حالش را به هم میبنابراین وقتی شخصی در معرض یک زخم ترسناک قرار می

آوری ایجاد ا موسیقی و روایت مناسب ترکیب شده و حالت ترسناک و وحشت)و این حالت ب

 شود و شخص به راحتی قابل برنامه ریزی خواهد بود. کند(، درهای ذهن ناخودآگاهش باز میمی
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اگر یادتان باشد، ذهن ناخودآگاه درست در پایین ذهن خودآگاه قرار دارد. بخش لیمبیک مغز 

م عصبی خودمختار است؛ سیستمی که تمام عملکردهای زیستی خودکار جایگاه ناخودآگاه و سیست

شود، سیستم عصبی خودمختار کند. وقتی فکر برنامه ریزی میبدن را لحظه به لحظه کنترل می

 کند. دهد، درخواست آن فکر را اجرا میمانند خادمی که فرمان اربابش را انجام می

شود و یک نفر از سه نفری با افزایش سن ضعیف می اگر مرتب به شما بگویند که سیستم ایمنی

ی دارای بار عاطفی به اند، شینگلز را هم تجربه خواهد کرد؛ آنگاه این تجربهکه به آبله مبتال شده

دهد که از ذهن تحلیلی و متفکر شما رد شود. در واکنش به این اطالعات، سیستم پیام اجازه می

 کند به تضعیف سیستم ایمنی داخلی شما. ده و شروع میعصبی خودمختار از دستور پیروی کر

های خود را در این تبلیغ به دست آورد، بهتر است آخر شب ی هزینهبرای اینکه تبلیغ کننده ثمره

آگهی را تکرار کند، چون در این زمان ما تلقین پذیری بیشتری داریم. چرا؟ چون سطوح مالتونین 

شود امواج مغزی ما کُندتر شده و برای ابد و مالتونین باعث مییدر واکنش به تاریکی افزایش می

خواب و دیدن رویا آماده شویم. در این اوقات چون امواج مغزی از بتا به آلفا، تتا و دلتا حرکت 

کنند. وقتی روشنایی های ناخودآگاه خود را باز میکنند، افراد کمتر تحلیلی عمل کرده و پنجرهمی

کند به تولید سروتونین، عکس این فرایند کند و مغزمان شروع میم صبح بیدار میروز ما را در هنگا

دهد؛ امواج مغزی ما از دلتا به تتا، سپس به آلفا )جایی که در آن نیز ناخودآگاه قابل برنامه رخ می

 کند. ریزی است( و در نهایت به بتا تغییر پیدا می
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ریت مردم از طرز کارکرد برنامه ریزی ناخودآگاه اطالع پس اگر تبلیغ کننده باشید و بدانید که اکث

ندارند، چه دلیلی دارد که یک سری تبلیغ مخصوص آخر شب تولید نکنید، پیام مطلوب خود را در 

آن جای ندهید، میزان کافی از ترس و دغدغه را برای جلب توجه بیننده در آن نگنجانید و سیستم 

ی فرمانبرداری خواب رفتن وی، برنامه ریزی نکرده و آماده عصبی خودمختار بیننده را قبل از به

 نکنید؟ 

اش نیستید در تلویزیون یا اینترنت ی صاف و ساده: هیچ گاه چیزی را که مایل به تجربهیک قاعده

 نه فقط قبل از خواب، بلکه هرگز این کار را نکنید.  –ی دیگری تماشا نکنید و یا هر رسانه

 

 خلسه در خلسههای زیبابین: چشم

کردم که ما چگونه همیشه داریم با باورهای محدود کننده برنامه ریزی ها به این فکر میسال

مان را تغییر دهد. خواهیم تا احساس درونکنیم که چیزی را در بیرون میشویم؛ یعنی باور میمی

ای احساس خوشی و وابستگی بی پایان و مصرف منابع بیرونی برای الق –هدف از تبلیغ همین است 

ها، برنامه های اندازد، پیوسته از طریق رسانهمان از کُل میشادی. این باور که ما را به یاد جدایی

ها و گاهی حتی از طریق موسیقی در درون ای، وبسایتهای رایانهتلویزیونی، تبلیغات، اخبار، بازی

انید افراد را در احساس فقدان، ترس، شود. این راهبردی واقعا ساده است: اگر بتوما نهادینه می

خشم، مخالفت، تبعیض، درد، اندوه و دلهره نگه دارید، افراد به کس یا چیزی در بیرون خود وابسته 
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شوند تا این احساس آنان را از بین ببرد. اگر همواره سرگرم باشید و همیشه درگیر احساسات می

 خود ایمان آورده و خود را باور کنید.بقا باشید، هرگز فرصت پیدا نخواهید کرد تا به 

توانستید تمام این برنامه ریزی را حذف و برعکس کنید تا بتوانید به باورهایی شد اگر میاما چه می

نامحدود راجع به خود و زندگی دست پیدا کنید؟ این دقیقا همان کاری است که ما چندین سال 

ای دهیم؛ یکی از این دو ابزار وسیلهده انجام میمان با دو ابزار ساهای پیشرفتهاست در کارگاه

فاوت که ما از آن در کنار زیبابین. با این ت –اند است که کودکان از دیرباز با آن بازی کرده

 کنید. های پیشرفته برای القای خلسه استفاده میفناوری

ایم. اما آلفا و تتا شده تا اینجا ما همیشه با چشمان بسته در حین مراقبه وارد خلسه و امواج مغزی

ی خود، خود را در اگر بتوانیم با چشمان باز امواج مغزی آلفا و حتی تتا را ایجاد کنیم و با اراده

های توانیم بجای حالتمان قرار دهیم، میمعرض اطالعات مرتبط با رویاها و اهداف زندگی

ماوراء طبیعی برنامه ریزی کنیم.  هایکنیم، خود را برای حالتناخودآگاهی که هر روز تجربه می

 اما چرا زیبابین؟

ی عرفان معطوف بوده است. هر بار که به ی اصلی من به حوزهاکنون چندین سال است که عالقه

شوم، این تجربیات تغییرات پایداری در درونم ایجاد روشن نائل می-های ژرف و فوقاین تجربه

 نمایند. یوندم با معمای زندگی کمک میکنند که به تعمیق درک من از خودم و پمی
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توانید پرده بیندازید؛ دیگر نمیای عرفانی داشته باشید و نگاهی به پس کافی است یک بار تجربه

کنید، ای عرفانی دست پیدا میمانند سابق به زندگی ادامه دهیم؛ و زان پس هر باری که به تجربه

شوید. خبر خوب این است که تر میچه نزدیکبه سرچشمه، کُل، وحدت و میدان نامرئی یکپار

و آن راهب بودایی  91، فرانسیسِ آسیزی90های عرفانی دیگر مختص کسانی مانند تِرِزای آویالتجربه

تواند وارد عرفان شده، آن را تجربه کند سال مراقبه کرده بود. امروزه هر کسی می 40نیست که 

 و به آن دست یابد. 

ام ام شناختهزی که در زندگیتر از هر چیشود، برایم واقعیرایم محقق میای عرفانی بوقتی تجربه

شود. اغلب درست قبل از اینکه وارد این رسد و حساب مکان و زمان از دستم خارج میبه نظر می

ی عرفانی شوم، در ذهن خودم )و گاهی در دنیای بیرون( الگوهای هندسی مدوّری از جنس تجربه

ای از هستند، اما ثابت نیستند؛ امواج ایستاده 92نم. این اشکال شبیه مانداالبینور و انرژی می

 شوند. در وصف ویژگیهای در حال تداخل هستند که بصورت الگوهای فراکتالی ظاهر میفرکانس

کنند و همواره به شکل الگو کنند، تغییر میتوانم بگویم زنده هستند، حرکت میاین اشکال فقط می

 شوند. تری تبدیل مییچیدهدر الگوی پ

                                                            
90 Teresa of Avila  

 ی اهل اسپانیا )م(.راهبه
91 Francis of Assisi 

 دان مسیحی دوران قرون وسطی. )م(عالم و الهی
 روند. )م(های کیهانی یا مانداالها اشکال هندسی مدوری هستند که در ادیان بودایی و هندویی به عنوان نمادی از جهان هستی به کار میدایره  92
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توانید ببینید، با این تفاوت که دو بعدی نیستند، این الگوهای شبیه چیزی هستند که در زیبابین می

ها معطوف بینم و توجه خود را به آنبلکه سه بعدی هستند. وقتی این الگوهای هندسی الهی را می

ی عرفانی عمیقی به من م قرار است تجربهدانکشد که میکنند و چیزی طول نمیکنم، تغییر میمی

چون ذهنم این الگوی اطالعاتی را گرفته و تبدیل به تصویری سرزنده می کند. به  –دست دهد 

همین دلیل بود که من و اعضای تیمم تصمیم گرفتیم تصاویر زیبابین را برای شاگردان خود ایجاد 

توانستیم تصویری ها القا کنیم. اما نمیر آنهایی از این دست را دبه این امید که تجربه –کنیم 

واقعی از زیبابین گیر بیاوریم. تمام تصاویر هندسی فراکتالی اینترنت کامپیوتری بودند و من 

ای را پیدا کردیم که از تر داشته باشم. بعد از جستجوی فراوان خانوادهخواستم تصویری واقعیمی

های بودند؛ پس تصمیم گرفتیم یکی از بهترین ساخته سه نسل قبل شروع به ساختن زیبابین کرده

 این خانواده را بخریم. 

ای است که های سینمایی حرفهی دوربینسازنده REDکرایه کردیم؛  REDبعد از آن یک دوربین 

گیرد. لنزی را روی درپوش دوربین نصب کردیم های هالیوود مورد استفاده قرار میدر اغلب فیلم

و سپس آن را  در داخل زیبابین قرار دادیم. بعد از آن موتوری را به انتهای آن وصل کردیم تا 

ای را فراهم کنند. ن حرکت کنند و گذار ثابت و پیوستههای داخلش آرام و رواها و روغنکریستال

ی مشکی ثبت های زیبا را روی پس زمینهبه مدت چند ساعت در سیاتل واشینگتون تصاویر و رنگ

کردیم. رنگ مشکی بیانگر این است که هیچ چیز فیزیکی وجود ندارد )جایی که ما به هیچ کس، 
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ویم(. این همان فضای سیاه الیتناهی یا خأل است که در شهیچ چیز، هیچ جا و هیچ زمانی تبدیل می

 با آن آشنا شدیم.  3فصل 

ها و روغن پایین شد تمام کریستالکردیم، جاذبه باعث میطی چند روزی که تصاویر را ثبت می

افتاده و در اثر چرخش دستگاه شتاب بگیرند؛ بنابراین تکنسین ما باید با دقت هر ثانیه را فریم به 

نقص هستند. اگر گذاری روان نبود، کرد تا اطمینان حاصل کند که گذارها روان و بیتنظیم می فریم

ممکن بود باعث شود تمرکز بیننده به هم خورده و از خلسه خارج شود. چندین ماه طول کشید تا 

یک ساعته در بیاوریم و سپس در  توانستیم تمام تصاویر ضبط شده را بصورت یک ویدئوی

 93دان برجسته فرانک پیسکیوتیمان از آن استفاده کنیم. در نهایت از موسیقیهای پیشرفتهکارگاه

ها همواره مسحور خواستیم شاگردان کارگاهخواستیم تا موسیقی این کلیپ را برایمان بسازد. می

 های هندسی باشند. این تقارن زیبا و تغییر شکل

 

 ی شمافیلم ذهنی: تصاویر متحرکی از آینده

و جالبی بنام فیلم ذهنی  ی سادههای پیشرفته امکان کار با برنامهمام شرکت کنندگان در کارگاهت

شان بسازند. ما از این را دارند تا با استفاده از آن فیلمی از خود و زندگی آینده Mind Moviesیا 

چه چیزی در زندگی  کنیم. بسته به این که افراد بخواهندبرنامه در کنار فیلم زیبابین استفاده می

                                                            
93 Frank Pisciotti 
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های ها را در برابر تصاویر و نوشتهسازند آنی خود میخود ایجاد کنند، فیلمی که در رابطه با آینده

درست مانند متونی  –کند ها کمک میدهد که به افراد در تحقق آنبخصوص و اطالعاتی قرار می

ن است شفای یک بیماری، ها ممکی آنشد. خواستههای شینگلز نشان داده میکه روی آگهی

های جدید، سفر کردن به جاهای تقویت سیستم ایمنی، ایجاد شغل جدید، دستیابی به فرصت

های عرفانی و مختلف دنیا، دستیابی به وفور نعمت، یافتن شریک جدید زندگی، دستیابی به تجربه

نند رویاهای خود را تواغیره باشد. هدف از این فیلم این است که به افراد یادآوری کند که می

توان در تحقق بخشند، امور غیر عادی را خلق کنند و ماوراء طبیعی باشند. اهداف این فیلم را می

 موارد زیر خالصه کرد:

خواهند در آینده خلق کمک به شاگردان در دستیابی به نیت مشخص راجع به چیزی که می .1

 کنند؛

 ی جدید؛برای آیندهبرنامه ریزی ذهن خودآگاه و نیز ذهن ناخودآگاه  .2

 تغییر مغز و بدن طوری که به نظر برسد آینده از قبل تحقق یافته است؛ .3

های عصبی جدید در ها با موسیقی برای ایجاد شبکهپیوند دادن مکرر این تصاویر و عکس .4

مغز و شرطی سازی عاطفی بدن نسبت به ذهنیت جدید. این راهی است برای به خاطر 

 .سپردن آینده
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از کشور استرالیا تأسیس  94های ناتالی و گلن لدولرا دو شریک به نام Mind Movieفناوری 

های آن نیز هستند. کردند. این دو نفر فقط بنیان گذار این شرکت نیستند بلکه نمادی از قابلیت

شروع شد یعنی وقتی که دوستشان فیلمی را که راجع به زندگی خودش  2007ها از سال مسیر آن

ها نشان داد. مدتی بعد او این ایده را به آنان معرفی کرد که کسب و کاری در به آن ساخته بود،

شد. شروع این کسب و کار مستلزم  Mind Movieاش نرم افزار این رابطه ایجاد کنند و نتیجه

این بود که وبسایتی برای توزیع نرم افزار ایجاد کنند تا بتوانند به افراد تمام دنیا نشان دهند که 

جا هم چهار شرکت داشتند و تقریباً ها تا همینهای خود را درست کنند. با این وجود آنچطور فیلم

توانست کامپیوتر را دانستند. گلن به زور میهیچ چیزی در مورد اینترنت و تجارت الکترونیک نمی

 Mind Movie روشن کند و ناتالی هم هرگز اسم یوتیوب را نشنیده بود. اما این دو متوجه شدند که

توانند این قابلیت را دارد که ابزار قدرتمندی باشد و به افراد کمک کند به این باور برسند که می

 نتایج واقعی در زندگی خود خلق کنند. 

روی یوتیوب  Mind Moviesها تصمیم گرفتند که کلیپی در مورد قدرت نظر به این مسئله، آن

شان مراجعه کرده و با کردند که به وبسایتننده را ترغیب میها بیقرار دهند. در پایان ویدئو آن

 برنامه آشنا شود. 

کردند مبنی بر شماری را از جانب مشتریان دریافت میهای بیها ایمیلآن 2008در اوایل سال 

شان را دگرگون کرده است. ناتالی و گلن تصمیم گرفتند که چگونه زندگی Mind Moviesاینکه 

                                                            
94 Natalie and Glen Ledwell 
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ها به آمریکا آمدند، در سمینار بازاریابی اینترنتی دار و ندارشان را در این راه صرف کنند. آن

آماده  Mind Movieی جهانی شدند و برای ارائه 95شرکت کردند، عضور گروه نوابع بازاریابی

ی خدمات مورد نیاز برای آمریکا رسیدند، پولی برایشان نمانده بود تا هزینهشدند. اما وقتی به 

شروع کسب و کارشان را تأمین کنند. این یعنی یادگیری، تسلط و پیاده کردن تمام چیزهای مورد 

 12ی شخص خودشان بود. به مدت چند ماه این دو هر روز نیاز برای شروع کسب و کار، بر عهده

دفتری که همان اتاق خواب بود. در این فرایند تا  –کردند ن دفترشان کار میساعت را در بیرو

ی راحتی چیست. این دانستند منطقهبودند که دیگر نمی ی راحتی خود خارج شدهحدی از منطقه

های فنی، تجاری و شخصی مواجه شده بودند، یک سالح مخفی در اسلحه دو کارآفرین که با چالش

 شان. فیلم ذهنی –د ی خود داشتنخانه

خواستند جذب کنند. ناتالی و گلن در فیلم ذهنی خود چند مشتری را تعریف کرده بودند که می

ها احترام همکاران صنعتی خود را توصیف کرده و مشخص کرده بودند که وقتی کسب و کارشان آن

خانوادگی خود را در  هایی خواهند رفت و تعطیالتموفق شد چه خواهند کرد، مثالً به چه رستوران

میلیون دالر برسانند )با خود  1خود را به  خواستند فروشکجا خواهند گذراند. در آخر این دو می

شان داشتند کسب و دوستان بازاریابچرا هدف باالیی برای خود نگذاریم؟ فکر کرده بودند که 

ها روزی چند بار فیلم دالری.( آن 5000های تند، البته با برنامهخانداکارهای میلیون دالری راه می

شان افزایش یابد؛ با اینکه شان کم شده و تمرکز و رغبتکردند تا استرسذهنی خود را تماشا می

                                                            
95 Marketing Mastermind Group 
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دانستند که تالش، ریسک و رویاهایشان ها بود، اما میشان علیه آنهمه چیز در واقعیت کنونی

هان اتفاقی افتاد که حتی در فکرشان و ناگ –روزی به ثمر خواهد نشست. خط پایان نزدیک بود 

 گنجید. هم نمی

تنظیم کرده بودند که با بحران مالی  2008ها شروع کسب و کار خود را برای سپتامبر سال آن

ها و افراد های نجومی شدند و خانوادهجهانی مصادف شد. موسسات مالی در سراسر دنیا دچار زیان

ی پس از رکود بزرگ از دست را در نامساعدترین دوره پس انداز، دارایی و خانه و زندگی خود

دالر بدهکار  120000ها تا همین مرحله دادند. گلن و ناتالی هم مشکالت مالی خود را داشتند. آن

خانه، ماشین و  –دادند شد، همه چیز را از دست میبودند. اگر کسب و کار با شکست مواجه می

 شدند. ها زیر بار قرض و بدهی له مینها؛ عالوه بر تمام ایسرمایه گذاری

ها بخاطر تعمیرات از رده خارج شده بود و بنابراین هیچ صبح روز موعود، سیستم ارسال ایمیل آن

یک از مشتریان ایمیل تأیید خرید دریافت نکرده بودند. تا موقع ناهار، هزاران ایمیل شکایت 

خواست بخاطر فعالیت بر خورده بودند )بانک میدریافت کرده بودند و با بانک آنالین هم به مشکل 

 ها را مسدود کند(. اما در پایان روز وضعیت طور دیگری بود و آن روز خاطرهغیر عادی حساب آن

 شان شد. انگیزترین روز زندگی

هزار دالر  288ها به شاخص صد هزار دالر رسیده بودند؛ در پایان روز در ساعت اول روز اول آن

دالری هفتصد هزار دالر پول کسب  97ی سود کرده بودند. در پایان گلن و ناتالی با این برنامه

 شود. کردند. اما داستان در همینجا تمام نمی
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ا چالش بزرگ دیگری مواجه شده بودند. بخاطر وضعیت ها از این موفقیت خوشحال بودند، ولی بآن

شان را مسدود کرده بود و به پول خود دسترسی شکننده و نامطمئن مالی آن دوره، بانک حساب

هزار دالر بدهی خود  120توانستند به شرکای خود کمیسیون بپردازند و یا نداشتند. این یعنی نمی

ها کمک کرده بودند. همه که در شروع کسب و کار به آنرا صاف کنند و یا سهم افرادی را بدهند 

شان و تماشای چیز به آزاد شدن حساب بستگی داشت. در آخر بعد از شش ماه پیگیری رویای

شان، توانستند به حساب خود دسترسی پیدا کنند و بار مالی سنگینی را از دوش خود فیلم ذهنی

رسانده بود. اما داستان در این مرحله تازه جالب ی ورشکستگی ها را به آستانهبردارند که آن

 شود. می

رفت، ارزش دالر آمریکا و دالر استرالیا وقتی جهان همچنان داشت از نظر اقتصادی به قهقرا می

 250ها پول خود را به استرالیا منتقل کردند، تفاوت زیادی داشت؛ به لطف همین تفاوت، وقتی آن

در مجموع با این پول و پولی که از کمیسیون دریافتی از تبلیغ  هزار دالر دیگر عایدشان شد.

 میلیون دالر خود رسیده بودند.  1های دیگر عایدشان شده بود، گلن و ناتالی در واقع به هدف برنامه

که در تقابل کامل با آن چیزی بود که مابقی دنیا  –گویند بخش زیادی از موفقیت خود را ها میآن

ها هر روز روی فیلم ذهنی خود تمرکز کرده مدیون این واقعیت بود که آن –کرد داشت تجربه می

 بودند. 

های پیش رو برای ایجاد است و علیرغم اینکه امکان Mind Moviesهای این مثال خوبی از قابلیت

ر پایان است، اما کل فرایند نسبتاً ثابت و یکسان است. شاگردان ابتدا آهنگ مورد نظفیلم ذهنی بی
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شوند. سپس تصاویر آهنگی که هرگز از گوش دادن به آن خسته نمی –کنند خود را انتخاب می

ی چینند تا داستان آیندهای میو/یا ویدیوهای خود یا رویداد آینده را انتخاب کرده و بصورت دنباله

ها صحنه های خاصی را بهخواهیم کلمات، عبارات و گفتهها میها را بازگو کند. سپس از آنآن

های تلویزیونی افراد را برنامه ریزی اضافه کنند و روی تصاویر قرار دهند. درست همانطور که آگهی

توانند شاگردان ما های ذهنی هم میکنند تا قربانی باشند و فقدان و کمبود را تجربه کنند، فیلممی

 محدود باشند. توانند ایجاد کنند، ناای که میرا برنامه ریزی کبنند تا در زندگی

کنند، های پیشرفته شاگردان قبل از تماشای فیلم ذهنی خود، ویدئوی زیبابین را تماشا میدر کارگاه

ی آلفا و تتا را با چشم باز ایجاد و حفظ کرده های خلسهکند حالتچون این کار به آنان کمک می

م طول مراقبه در حالت آلفا یا تتا ها در تماو درهای بین ذهن خودآگاه و ناخودآگاه را باز کنند. آن

کنند. این امر به این دلیل تلقین پذیری بیشتری نسبت به فرایند برنامه ریزی مجدد  خود پیدا می

حائز اهمیت است که هرچه افراد در حین استفاده از فیلم ذهنی خود تلقین پذیرتر باشند، احتمال 

غیرممکن یا افتد؟ چطور اتفاق می)مانند اینکه  هاینکه تحلیلی عمل کنند و افکار درونی آزار دهند

( به ذهنشان ی قبل که نشد، این دفعه چرا بشود؟دفعهیا پول این کار را از کجا بیاورم؟ یا  است!

 شود. هجوم بیاورد، کمتر می

کند و برنامه چیزی نیست زیبابین فرد را به خلسه برده و ناخودآگاه را برای برنامه ریزی باز می

ای های تلویزیونی، اما به شیوهذهنی ذهن ناخودآگاه فرد را درست مانند آگهی فیلم ذهنی. فیلم جز

 کند.تر برنامه ریزی میتر، نامحدودتر و سازندهمثبت
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 هکند. در نتیجوقتی افکار مغز ما ساکت شود، ذهن خودآگاه دیگر اطالعات ورودی را تحلیل نمی 

شود. ر معرضش قرار بگیریم بصورت مستقیم وارد ناخودآگاه میهر اطالعاتی که در این حالت د

کنیم تا بعداً بصورت خودکار اجرا شود، در اینجا درست مانند وقتی که چیزی را ضبط و ثبت می

 کنیم. ی جدیدی را در ذهن ناخودآگاه ثبت مینیز برنامه

ست و چپ مخ چه ارتباطی ی راتحقیقات بسیار در طی چند سال اخیر نشان داده است که نیمکره

دانیم که نیمکره ی راست مسئول پردازش تفکر فضایی، غیرخطی، انتزاعی و با هم دارند. حاال می

خالق است؛ اما سمت چپ مسئول پردازش تفکر منطقی، عقالنی، خطی، منظم و ریاضیاتی است. اما 

های سمت چپ روتینو  96ی سمت راست بداعتِ شناختیدهد که نیمکرهتحقیقات جدید نشان می

تر ی راست فعالآموزیم، نیمکرهکند. این یعنی وقتی چیزهای جدید را میشناختی را پردازش می

 گردند. ی چپ ذخیره میشوند، در نیمکرههای جدید به روتین تبدیل میاست و وقتی آموخته

های خودکاری که حفظ ها و برنامهگیرند، چون عادتچپ مغز خود دستور می اکثر افراد از نیمکره

شود شان حک شده است. به همین دلیل است که زبان در سمت چپ ذخیره میاند، در درونکرده

ی چپ قلمروی هاست و نیمکرهی راست قلمروی ناشناختهتوان گفت نیمکرهچون روتین است. می –

یرخطی است، اما ی راست رمانتیک، خالق و غها. پس منطقی است اگر بگوییم که نیمکرهشناخته

ی چپ منظم، منطقی و ساختارمند است. ما این فرایند پردازش دوگانه را در حین تماشای نیمکره

 ایم. مان مشاهده کردهاسکن آنی مغز شاگردان

                                                            
96 Cognitive novelty 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

چون جریان الگو در الگوی اشکال فراکتالی هندسی زیبابین شبیه هیچ کس، هیچ چیز، هیچ جا و 

های ادراکی و مراکز تداعی مغز اند که از شبکهی طراحی شدههیچ زمانی نیست؛ الگوهایش طور

کنند، عبور کنند. الگوهای هندسی های آشنا ارتباط برقرار میکه با اشخاص، جاها، اشیا و زمان

کند. باستانی آن بازتابی از تکرار الگوهای فراکتالی طبیعت است؛ و لذا مراکز پایینی مغز را فعال می

ی سال ششم کنید خاله فالنی، دوچرخهتوانید وقتی به زیبابین نگاه میکه نمیبه همین دلیل است 

چون مراکز تداعی مرتبط با خاطرات را که بطور عمده در  –تان را ببینید ی دوران کودکیو یا خانه

دارید و وارد کنید. وقتی از تفکر و تحلیل دست بر میی چپ مغز قرار دارند، فعال نمینیمکره

دهد. اگر ی راست رخ میشوید، فعالیت بیشتری در نیمکرهی امواج مغزی آلفا و تتا میالگوها

ها فعالیت ی ناشناختهی راست در حوزهها عمل کرده و نیمکرهی شناختهی چپ در حوزهنیمکره

ی راست، شما در برابر آفرینش چیزهای جدید و ناشناخته کند، آنگاه با افزایش فعالیت نیمکره

 تر خواهید بود. گشوده

اسکن مغزی دو شاگرد  )به فصل هفتم مراجعه کنید( در بخش رنگی کتاب 9A(2)و  9A(1)تصاویر 

بینید که تمام مغز می 9A(3)دهند که در حالت آلفا و تتای منسجم هستند. در شکل را نشان می

اگردی را نشان اسکن مغزی ش 9A(4)فرد در حین تماشای زیبابین در حالت تتا قرار دارد. شکل 

دهد که در حال تماشای زیبابین است؛ سمت راست مغز فعالیت بیشتری دارد چون در حالت می

 خلسه فرد درگیر بداعت این تجربه شده است. 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

دهیم تا سطح دهیم، آن را در اتاقی تاریک قرار میهای پیشرفته زیبابین را نشان میوقتی در کارگاه

خواهم ین ترتیب تغییرات امواج مغزی بهتر شود. من از شاگردانم میمالتونین افزایش یابد و به ا

ریلکس کرده و بصورت آگاهانه تنفس خود را کند کنند. با کاهش سرعت تنفس آنان، امواج 

خواهم که پیوسته بدن خود را ها میرسد. سپس از آنشان هم کند شده و از بتا به آلفا میمغزی

ها را حالتی بین نیمه خواب و نیمه خواهم آنرد ارتباط شوند. من میریلکس کرده و بیشتر با آن وا

بیداری برسانم، جایی که بیشترین تلقین پذیری وجود دارد و مغزشان بیشتر مستعد پذیرش 

 های فیلم ذهنی است. برنامه

 های دیرهنگام بخاطر تولید مالتونین )که انسان را برای خواب نیروبخشدرست همانطور که آگهی

خواهیم سطح مالتونین آورند، ما نیز میگذارند و گاردشان را پایین میکند( بر افراد اثر میآماده می

های شان در سطح آلفا و تتا باشد تا در برابر اطالعات و امکانمان باالتر رفته و امواج مغزیشاگردان

 تر باشند. موجود در فیلم ذهنی گشوده

 

 شمای موسیقی متن زندگی آینده

ی زمان و مکان خاصی را در زندگی ما به یادمان بیاورد. به همین دلیل تواند خاطرهموسیقی می

وقتی یک « ی زندگی شماست.موسیقی مانند آهنگ پس زمینه»گوید می 97است که دیک کالرک

                                                            
97 Dick Clark 



397 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

های خاصی را به یاد ها و مکانکند، مغز شما تصاویر زمانآهنگ نوستالژیک شروع به نواختن می

کند. از نظر عصب ی افراد و رویدادهای متفاوت وصل میآورد و این تصاویر شما را به تجربهمی

های عصبی ی خاصی از شبکهشود و مجموعهشناختی، آهنگ در نقش یک سرنخ بیرونی ظاهر می

بینید که در گذر زمان کند. بخاطر تداعی، شما تصاویری را در ذهن خود میرا در مغز روشن می

 نام دارد.  98گری تداعیاند. این پدیده خاطرهحرکت ایستادهمد و بیمنج

ی آهنگ را فراتر برده و واقعاً حسش کنید، درونش غرق شوید و حتی با آن بخوانید و اگر خاطره

تان به حرکت تان در سراسر بدنبرقصید، ممکن است متوجه شوید که احساسات متناظر با خاطرات

ی ترم تان مربوط باشد، و خواه به تعطیالت بهارهی این آهنگ به عشق اولطرهآیند. خواه خادر می

ترین بازی عمرتان تجربه آخر دانشگاه و یا به احساسی که قبل از ورود به میدان در هنگام مهم

اید، هر یک از این خاطرات قویاً با احساسات و عواطف شما عجین شد است. وقتی آن احساس کرده

تان کند و هر چه واکنش عاطفیکافی حس کنید، شما را به انرژی گذشته وصل می را با ژرفای

تان زنده تر خواهد بود. وقتی آن خاطره را حس و تجربه کردید، گذشتهتر باشد، خاطره بزرگقوی

شوید. بدن شما درست خودتان فوراً زمان را طی کرده و به آن تجربه منتقل می شود، در ذهنمی

شود شما همان احساسات گذشته را شود و باعث میته، از حالت استراحت خارج میمانند گذش

تان مساوی است، تولید کنید. در آن ی گذشتهحس کرده و همان سطح ذهنی سابق را که با خاطره

 لحظه تمام حالت وجودی شما در گذشته قرار دارد. 

                                                            
98 Associative Memory 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

تر باشد. اما ها وسیعمرتبط با آن ی احساساتتر هستند که دامنهخاطرات بلند مدت زمانی قوی

ی بلندمدت ربطی به روش پردازش خاطره در ذهن ما ندارد. برای مثال مثبت یا منفی بودن خاطره

، خیانت و رویدادهای تکان دهنده به یک اندازه قوی ضربه روحیاحساسات مرتبط با خاطرات 

رد، ترس، خشم، اندوه و شدن هستند، اما بجای اینکه لذت بخش باشند، منفی هستند. وقتی د

کنیم، حالت شیمیایی زا را به یاد آورده و از نو تجربه میاحساسات مرتبط با این خاطرات آسیب

شود ما توجه بیشتری به مبدأ اصلی احساسات در محیط کند. این باعث میدرونی ما تغییر می

 مان مبذول بداریم. بیرون

بسازید و آن را با آهنگی همراه کنید که شما را تشویق و ترغیب تان پس اگر بتوانید فیلمی از آینده

دهد و شما را تان را تغییر کند )طوری که شما را از حالت استراحت خارج کرده، حالت وجودیمی

تان وصل کند( چطور؟ اگر آهنگ موسیقی متن زندگی شما باشد، درست به انرژی خاطرات آینده

تان را به همین شیوه به توانید آیندهبرد، آیا نمیرا به گذشته می ها شماهمانطور که برخی آهنگ

 تان وارد کنید؟زندگی کنونی

ی آینده را کنار شود. اگر تصاویر قدرتمند و تکان دهندهدر اینجاست که فیلم ذهنی وارد عمل می

احساسات متعالی ها را با هم بچینید، کلمات و عبارتی را برای تقویت محتوا اضافه کنید و سپس آن

توانید خاطرات بلندمدتی را ایجاد کنید که وضعیت و موسیقی ترغیب کننده ترکیب کنید، آنگاه می

برند. به عبارت دیگر، تصاویر احساساتی را بر زیستی شما را از گذشته بیرون آورده و به آینده می

 ط دارند. خواهید در آینده داشته باشید، ربانگیزد که به تجربیاتی که میمی
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

خواهید خواهید در آن زندگی کنید؛ جاهایی که میای باشد که میتواند تصاویر خانهاین تصاویر می

خواهید بیانی که می خواهید داشته باشید؛ آزادیجا بروید؛ شغل جدیدی که میدر تعطیالت به آن

بیات بین االبعادی باشد که خواهید داشته باشید؛ و یا تجریا بدن سالمی که می تجربه کنید؛ رابطه

تان وجود دارد. نهایت امکانی است که در خط زمانی آیندهها تنها برخی از بیخواهید ببینید. اینمی

شوید، هرچه تان متصل میکنید و به احساسات و عواطف آیندهوقتی فیلم ذهنی خود را تماشا می

ی این احساسات ی به تصاویر ایجاد کنندهکنید واالتر باشند، توجه بیشتراحساساتی که تجربه می

و دارید به  –کنید ی خود ایجاد میخواهید کرد. حاال شما دارید خاطرات بلندمدتی از آینده

تان همان آهنگ است؛ چون آن بخشید. جزء جادویی و بین االبعادی آیندهتان زندگی میآینده

تغییر داده و با احساسی که در زمان تحقق  تان رادهید، انرژیتان ربط میاحساساتی که به آهنگ

کنند. به همین دلیل است که بهتر است موسیقی انتخابی شما الهام آینده خواهید داشت، برابر می

 بخش باشد و در شما اشتیاق ایجاد کند. 

سپس کلمات مثبت و مطمئنی به فیلم ذهنی اضافه کنید تا به شما یادآوری کنند که چه کسی 

هم  99توانید در صورت تمایل خط زمانیی خود چه باوری دارید. حتی میمورد آینده هستید و در

 اضافه کنید. برای مثال:

 توانم عرفان را تجربه کنم. شود و میدرهای ابعاد به روی من باز می 

 کند.بدنم هر روز شفا پیدا می 

                                                            
99  timeline 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

  .کلمات من قانون هستند 

 شود. کنم هر روز عمیقاً به من عشق ورزیده میاحساس می 

 یابد. ثروت به سمت من جریان می 

 شود.ی نیازهای من همیشه رفع میهمه 

 شود.تر میبدن من هر روز جوان 

 بینم. من هر روز امور الهی را در زندگی خود می 

 دهد. ام مثل خودم است و با مثال به من یاد میشریک زندگی 

 دهند. در زندگی من رخ می 100هاهمزمانی همیشه 

 کنیم. من هر روز احساس کمال بیشتری می 

 شود.تر میسیستم ایمنی من هر روز قوی 

 برم.ام را با شجاعت پیش میمن زندگی 

 ی نامحدود هستم.من یک نابغه 

 .من همیشه از قدرت درون و اطرافم آگاهم 

 .من به خودم ایمان دارم 

 ها هستم.همن پذیرای ناشناخت 

 دهد.کنم، جواب میوقتی با روح ارتباط برقرار می 

                                                            
100 synchronicity 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

تان فکر کنید، ای از اجرای موزیکال مورد عالقهتان و یا به صحنهاگر به موزیک ویدئوی مورد عالقه

به احتمال زیاد تمام کلمات آهنگ و نیز تصاویر متناظر با هر ُنت، بیت، ملودی و هارمونی را از حفظ 

زمان و مکان خاصی از زندگی شما را تداعی  ،احتمال زیاد، قدرت این ترکیب خاص دانید. بهمی

کند که مملو از افراد، احساسات، عواطف و تجربیات خاصی بوده است. این دقیقاً همان کاری می

دهید؛ با این تفاوت که به جای به یاد آوردن گذشته، شما های ذهنی انجام میاست که شما با فیلم

سازید. اگر آهنگ خود را به قدر کافی در حین تماشای تصاویر آینده اطراتی از آینده میدارید خ

شنیده باشید، آیا ممکن نیست که وقتی آهنگ را بدون فیلم ذهنی خود بشنوید، بصورت خودکار 

رفتید؟ با تکرار و ی جدید منتقل شوید، درست همانطور که به گذشته میبه تصاویر این آینده

کنند، بلکه همچنین کنید که شما را به خاطرات آینده وصل میه تنها احساساتی را تجربه میتمرین ن

 شود. تان نیز با آینده همسو میوضعیت زیستی بدن

ی شود: اگر بدن ذهن ناخودآگاه باشد و تفاوت بین تجربهاید که چرا چنین میشما قبالً یاد گرفته

کند که ی حال باور میی فکر شما را نداند، بدن در لحظهی احساس و احساس ساختهایجاد کننده

دهد و عواطف ها سیگنال میکند. از آنجا که محیط به ژندارد آن واقعیت آینده را تجربه می

ی واقعی ی تجربیات ما در محیط هستند، اگر احساسات مرتبط با رویداد را قبل از تجربهنتیجه

بدن شما در واکنش به این کار تغییر کرده و در زمان حال از  رویداد مربوطه در خود ایجاد کنید،

ها مسئول سازند و پروتئینها پروتئین میکند. چون تمام ژنتان همخوانی پیدا مینظر زیستی با آینده
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

شود که انگار ساختمان و عملکرد بدن هستند، پس بدن از نظر زیستی تغییر یافته و طوری می

 است. ی شما محقق شده آینده

 

 همه چیز در یک جا

گزینند شود اگر شما را به جمعی دعوت کنم که افراد در آن چهار یا پنج روز راه عزلت میچه می

آورد( شان را به یادشان میو با این کار تحریک دائمی موجود در محیط بیرونی را )که شخصیت

روند و کارهایی د، جاهایی که میشناسنکنند؟ اگر افراد را به قدر کافی از افرادی که میحذف می

دهند، دور کنید، آنگاه هستی واقعی خود را به یاد خواهند آورد: که هر روز در یک زمان انجام می

های نامحدود. و اگر روز اول یا دوم را صرف آموزش ایجاد انسجام بیشتر در قلب و مغز آنان انسان

به مرور در گشودن قلب و  –ها را بصورت مداوم تمرین کنند و هر روز ایجاد این حالت –کنید 

کارآمد کردن مغز بهتر عمل خواهند کرد. در واقع این افراد بدون آشفتگی و مزاحمت روی ویژن 

ی جدید را ی جدید خود تمرکز کرده و در عین حال با سهولت بیشتری احساسات آن آیندهآینده

توانند انسجام بیشتری د کرد. با برقراری انسجام بیشتر در قلب و مغز این افراد، آنان میحس خواهن

 تری داشته باشند. های انرژی خود احساس کنند و امضای الکترومغناطیسی واضحدر میدان

یعنی برای کاهش سرعت  –اند چون این افراد مدام روی غلبه بر خود، بدن، محیط و زمان کار کرده

در نتیجه  –اند ییر امواج مغزی، ورود به میدان یکپارچه و عبور از محیط سه بعدی تالش کردهو تغ

تر و آشناتر خواهد بود. بعد از اینکه فعال کردن مرکز قلب و دست زدن به آفرینش برایشان آسان
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و افراد فراروی از بدن، احساسات، عادات، درد، بیماری، هویت، باورهای محدود، ذهن تحلیلی 

شوند می های ناخودآگاه خود را تمرین کردند و زمان ایجاد فیلم ذهنی فرا رسید، افراد آمادهبرنامه

تا به لطف شخصیت جدید خود اطالعات بیشتری را جذب کنند و این کار سبب افزایش توانایی 

 ست. در کارگاه ما اینگونه ا  Mind Moviesشود. روش بکارگیری ها به آینده میوصل شدن آن

است )ابزاری که برای مشخص کردن،  101ی قرن بیست و یکمی تابلوی ویژنفیلم ذهنی نسخه

رود(، با این تفاوت که مانند تابلو ایستا نبوده و حالت تمرکز و حفظ اهداف خاص زندگی به کار می

د کنابزار قدرتمندی است که به شما کمک می Mind Movieپویا دارد. ترکیب زیبابین و فناوری 

ای است برای دستیابی ی مکرر آینده، آن را محقق کنید. همچین این ترکیب راه فوق العادهبا تجربه

ی ی محتوای آیندهو یادآوری هرروزه –های شما از زندگی به وضوح و شفافیت در مورد خواسته

 مطلوب شما. این همان نیت است. 

های ن برای مقاصد مختلف و در محیطتواچندکاره است، می Mind Movieاز آنجا که فناوری 

مختلف از آن استفاده کرد. این فناوری نه تنها برای ایجاد رابطه، ثروت، سالمتی، شغل و سایر 

تواند به کودکان و نوجوانان کمک کند که ویژن رود، بلکه همچنین میچیزهای مادی به کار می

خود داشته باشند. جوانان زیادی بخاطر ی خود را ایجاد کنند تا کنترل بیشتری بر زندگی آینده

بازند. خودکشی یکی ی مدرن خود را میهای اجتماعی و جامعهسرعت باال، فشار و مقتضیات رسانه

از این  Mind Moviesترین عوامل مرگ نوجوانان آمریکایی است؛ بنابراین بینان گذاران از اصلی
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ی روشن و مطلوبی برای نان کمک کند آیندهاند تا به نوجواتکنولوژی در مدارس استفاده کرده

 خود متصور شوند. 

شود. کارآفرینان استفاده می Mind Moviesسازی از ها نیز برای تشکیل تیم و آرماندر شرکت

ی ی کسب و کار، ساختن بیان مأموریت و تعیین راهبرد و ایجاد برنامهاز این برنامه برای توسعه

ای از افراد نه تنها بیان مأموریت خود را تصور کنید که تیم باانگیزه کنند.کسب و کار استفاده می

قبل از اینکه تحقق  –بینند کنند، بلکه همچنین آن را بصورت پویا و تصویری میخوانده و درک می

 پیدا کند. 

شود. ی دیگری است که از این فناوری برای کمک به بیماران استفاده میشفا یافتن تلفیقی حوزه

ی خود را تصور کنند؛ در ترین نسخهکند تا سالمفیلم ذهنی در این حوزه به بیماران کمک می

جدید دهد تا بتوانند سبک زندگی ها را یاری میکند؛ و آنها کمک میفرایند شفا و درمان به آن

توان به کنند، میموسساتی که از فیلم ذهنی در این حوزه استفاده می خود را حفظ کنند. از جمله

ی بعد از بازتوانی خود کنند آیندهمراکز ترک اعیتاد و بازتوانی اشاره کرد که به بیماران کمک می

کمک کرده  همچنین به بیکاران Mind Moviesرا بصورت مشخص و دقیق در ذهن خود ببینند. 

 شان بسازند. محوری برای خود و خانوادهاست که شغل پیدا کنند و زندگی پربار و آینده

 Mindای از پایان است. فارغ از اینکه چه استفادهبینید کاربردهای این فناوری بیهمانطور که می

Movies روز  دهد هرشود،قدرت این برنامه در این نهفته است که به افراد امکان میمی

های ضروری، رفتارهای جدید و احساسات مد نظرشان را به خود یادآوری کرده و با این انتخاب
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کار واقعیت جدیدی برای خود بسازند. وقتی این احساسات و رفتارها را در ناخودآگاه خود برنامه 

دآگاه را های ناخوتوانید اعتیادتان به عادات قدیمی، سبک زندگی آشنا و واکنشریزی کردید، می

گذارید، تان را کنار هم میهای جورچین آیندهترک کنید. فقط به خودتان بستگی دارد که وقتی تکه

 چقدر خالقیت به خرج دهید. 

کنم این کار را اول صبح یا آخر فیلم ذهنی را هر وقت که تماشا کنید خوب است، اما توصیه می

انسان بیشترین تلقین پذیری را دارد. اگر  شب قبل از خواب انجام دهید، چون در این دو زمان

تان بالفاصله بعد از اینکه بیدار شدید، آن را تماشا کنید، روزتان را مثبت شروع کرده و روی خواسته

در آن روز و نیز در آینده تمرکز بیشتری خواهید داشت. اگر قبل از خواب آن را تماشا کنید، ذهن 

تان همسو کند و تان را با آیندهاب به آن فکر کند، بدن و ذهنتواند در زمان خوتان میناخودآگاه

کند. هر وقت ها را پیاده میراهکارهایی پیدا کند که سیستم عصبی خودمختار در زمان خواب آن

توانید از آن استفاده کنید. به انگیزه نیاز داشتید و یا الزم بود به انتخاب متفاوتی دست بزنید، می

 نشینید، باید کامالً حاضر باشید.است که وقتی به تماشای آن می ی کلیدی ایننکته

های جدیدی خریده و ام که شاگردان خانهکنیم، دیدهاستفاده می Mind Moviesاز زمانی که از 

ی امالکی بدون مشتری مانده بودند. سفرهای هاها در بنگاهاند که سالهایی را فروختهخانه

های اند. افراد زیادی داستانور شده و روابط جدیدی از صفر ایجاد شدهتعطیالتی ناگهان جفت و ج

وفور نعمت، آزادی، شغل جدید، ماشین جدید، شفا یافتن، رهایی از مشکالت غیر قابل تحمل و 

هایی که برای همیشه فرد را تغییر اند؛ تجربههای عمیق عرفانی خود را برای ما تعریف کردهتجربه
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یاد  –ی آگاه باشید ن نه سحر است و نه جادو. فقط باید یاد بگیرید که یک آفرینندهاند. اما ایداده

 بگیرید که چطور با تقدیر خود همسو شوید. 

کند. در این صورت توان به دستگاه راداری تشبیه کرد که آینده را ردیابی میفیلم ذهنی را می

ها، کارها، زنید، افکار، انتخابده سر میتوان گفت وقتی بصورت مکرر در قلب و ذهن خود به آینمی

کنید، اصالحات مسیر تان تجربه میها و احساسساتی که بین واقعیت کنونی و واقعیت آیندهتجربه

برند. هر قدرت آینده را بیشتر با نیت، توجه، انرژی و عشق خود هستند و شما را به سمت هدف می

قق خواهد یافت، چون شما در این روش، آینده را درست زنده نگه دارید، بیشتر به مثابه واقعیت تح

ی شما این است اید. در نتیجه وظیفهآورید که گذشته را به ذهن خود سپردههمانطوری به خاطر می

تان را حفظ کنید و اجازه ندهید شرایط )محیط(، که مدام عاشق تصور خود از آینده شوید، انرژی

 شما را از اهداف خود دور کند.  ،نفی آشنا یا عادات ناخودآگاههای نهادینه شده، احساسات منگرش

شود این فناوری تا این حد عمیق و ژرف باشد این است که ما با استفاده از آن آنچه باعث می

های عصبی یعنی بر حسب پیوندهای میان شبکه –کنیم واقعیت را بر حسب شناسایی الگو درک می

بینید که های محیط بیرون. برای مثال وقتی شما کسی را مید و مکانموجود در مغزمان و اشیا، افرا

های عصبی مغزتان بالفاصله خاطرات و تجربیات مرتبط با او را یادتان شناسید، شبکهاو را می

آورند. اما اگر کسی در مغز شما حک نشده باشد، او را نخواهید شناخت. اگر قبل از تحقق می

زم )آشنایی با تصاویر، افکار و احساسات فیلم ذهنی( را در مغز خود نصب تان، سخت افزار الآینده

توانید همسر، چطور می –یعنی اگر معماری عصبی الزم را در مغز خود نداشته باشید  –نکرده باشید 
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توانید یک فایل وُرد شغل، خانه و بدن جدید خود را بشناسید؟ )اینطور به قضیه نگاه کنید: شما نمی

ی خود باز کنید، مگر اینکه از قبل نرم افزار مایکروسافت آفیس را نصب کرده باشید(. رایانهرا روی 

اگر نتوانید احساسات واقعیت آینده را حس کرده و انرژی آن را ایجاد کنید، ممکن است نتوانید 

مر این ی آینده آن را شناخته و به آن اعتماد کنید. دلیل این ای ناشناختههنگام تحقق آن تجربه

است که انرژی و حالت احساسی شما با آن تجربه همسو نیستند و بنابراین بجای احساس دانستن 

 کنید. و یقین، احساس ترس و تردید می

اند که دارند روی فیلم ذهنی سوم، چهارم و حتی پنج خود کار شاگردان سطح باال به من گفته

های قبلی تحقق پیدا کرده است. من همیشه از شنیدن داستان کنند، چون تمام محتوای فیلممی

ها هر چه باشد، همیشه یک شوم. داستان آنتحقق آفرینش شاگردانم متعجب و حیرت زده می

ی مورد نظرشان اند تا در مسیر پیشروی به سمت آیندهها بدن را آموزش دادهک دارد: آنوجه مشتر

رسد چون اگر وقت خود را صرف مطالعه، حفظ از ذهن پیروی کند. این کار عقالنی به نظر می

اید. تان کرده باشید، توجه خود را به آن معطوف کردهکردن و ایجاد پیوندهای عصبی با آینده

 رود. اید، توجه به کجا برود، انرژی هم همانجا میکه تا کنون متوجه شده همانطور

بخش رنگی کتاب نگاه کنید. این شکل مثالی از فعالیت مغزی یکی از شاگردان در  10به شکل 

حین تماشای فیلم ذهنی است. حجم زیادی از انرژی در مغز او وجود دارد، چون کامالً درگیر آن 

 تجربه شده است. 
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 ک گام فراتر: ابعادی شدنی

مان تمام مطالب را از داریم. وقتی شاگردان Mind Movieما یک کاربرد دیگر هم برای فناوری 

ای از فیلم ذهنی خود انتخاب کرده و وارد مکان خواهیم صحنهها مینظر عصبی ثبت کردند، از آن

سه بعدی تجربه کنند. اگر و زمان خاصی شوند و در حین مراقبه صحنه را در ذهن خود بصورت 

کنم. هایم استفاده نمیدر آموزه 102تصویرسازیی بینید که من هرگز از کلمهدقت کرده باشید، می

تصویرسازی معموال به معنای دیدن با چشم ذهن است و در نتیجه تصویری دو بعدی و صاف به 

از ماشین تصویری کنید،  دهد. برای مثال اگر تصویر ماشین را در ذهن خود تصویرسازیانسان می

ی چیزهای موجود در صحنه را با استفاده از پنج خواهم همهرا ایجاد خواهید کرد. بلکه از شما می

 ی واقعی و سه بعدی باشد. حس خود تجربه کنید تا مانند یک تجربه

از او  کند، قبل از اینکه چیزی را در ذهن خود ببیند،فرایند ابعادی شدن را شروع می ،وقتی فرد

خواهم که آگاه باشد که خواهیم که به مثابه آگاهی وارد صحنه شود. وقتی شروع کرد، از او میمی

تنها به مثابه آگاهی در صحنه حضور دارد. این یعنی فرد دیگر بدن خود نبوده و از حواس عادی 

شنیدن، حس کند، گویی توان دیدن، برخوردار نیست. فرد به مثابه آگاهی در خأل فضا شروع می

 کردن، چشیدن یا بوییدن ندارد. 

ای از فیلم ذهنی خود را انتخاب خواهم صحنهوقتی فرد آگاه شد که نوعی آگاهی است، از او می

شود شود مغز فرد بطور طبیعی ورودی حسی اضافه کند؛ و این باعث میکند. این کار باعث می
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شود که چیزهای سمت راست، چپ، باال می صحنه در ذهن فرد بُعد پیدا کند. سپس از او خواسته

شود صحنه پر شود از ساختارها، اشکال و فضای و پایین خود را حس کند. این حس کردن باعث می

سه بعدی. با گسترش آگاهی فرد به چیزهای دیگر موجود در صحنه، به حواس فرد افزوده شده و 

ا، بوها، تصاویر، احساسات و فضا. در نهایت، هها، بافتشود از اشکال، ساختارها، منحنیصحنه پر می

وقتی صحنه در ذهن فرد زنده شد، فرد در کالبد خود در مکان و زمان آینده ی آن صحنه سکنی 

نه آن کالبدی که آنجا روی صندلی نشسته و سرگرم مراقبه است، بلکه بدن فیزیکی  –خواهد گزید 

ی خود را حس کند تا در پاها، تنه، عضالت و غیرهخواهیم که بازوها، ی فرد. سپس از فرد میآینده

نهایت بتواند تمام بدن خود را در آن صحنه حس کند. بعد از آن فرد آماده است تا وارد صحنه 

 شده و آن را در واقعیت تجربه کند. 

ی عصبی مرتبط با اشیا، چیزها و نظر من این است که وقتی فرد بصورت همزمان تعداد کافی شبکه

ی کامل و کند، احتمال دستیابی وی به تجربهموجود در یک مکان و زمان خاص را فعال می افراد

مالً ی کایابد. دلیل این امر این است که وقتی فرد حاضر شده و وارد یک صحنهنقص افزایش میبی

شود از جمله آن بخشی از معماری عصبی که به بخش شود، بخش اعظمی از مغز فعال میابعادی می

)هشیاری از موقعیت بدن در فضا(  اختصاص یافته  103سی )احساس( و حرکتی بدن و حس عمقیح

ی حال بصورت واقعی و حسی ی خود را چشمان بسته در لحظهگذرد که فرد آیندهاست. چیزی نمی

 کند.تجربه می

                                                            
103 proprioception 
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اً ی ظاهربخش رنگی کتاب نگاه کنید. این شکل اسکن مغز فردی است که دارد صحنه 11به شکل 

ادی در کند. در حین ابعادی کردن این صحنه، او انرژی زیواقعی فیلم ذهنی را در مراقبه تجربه می

ی کرد. این تجربهی حسی مجازی کامل توصیف میلحظه را به مثابه تجربهمغز خود دارد. او این 

 ذهنی بصورت عینی در این اسکن اندازه گیری شده است. 

های بیرونی تر از تمام تجربههای آنان در مراقبه واقعیند که تجربهاشاگردان زیادی گزارش کرده

شود، در حالی که ها بهبود یافته و بدون تحریک بیرونی برانگیخته میگذشته هستند. حواس آن

ی اند که در این تجربهاند. بسیاری گفتهشان را بستهاین افراد روی صندلی خود نشسته و چشمان

های خاصی مانند گل یاسمن و یا بوی آشنای چرم مانند بوی ادکلن، عطر گلزالل، بوهای خاصی 

اند. همچنین افراد خاطرات بسیار بخصوصی را گزارش صندلی ماشین جدیدشان را استشمام کرده

شان و یا احساس اند، مانند خارش صورت در اثر نتراشیدن ریش، وزش باد از البالی موهایکرده

اند، اند که صداهای واضحی نیز شنیدههمچنین شاگردان ما شهادت داده پر شدن بدن از انرژی.

مانند صدای زنگ کلیسا که از ناقوس یک کلیسای دوردست اروپایی در تفرجگاه تابستانه به 

اند که ی جدید. شاگردان زیادی نیز گفتهگوششان خورده است یا صدای پارس سگشان در خانه

ی ای مانند مزههای تشدید شدهاند و نیز مزهفاف و واضح بودهاند بسیار شهایی که دیدهرنگ

ی جدیدی برای اند. ترکیب انواع حواس مختلف تجربههنارگیل، شکالت و دارچین را تجربه کرد

 ها ایجاد کرده است. آن
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به کنند. معموال هر گاه ما چیز جدیدی را تجری ما، ما را به واقعیت بیرونی وصل میحواس پنجگانه

کنیم از طریق پنج چشیم و حس میبوییم، میشنویم، میبینیم، میکنیم، تمام چیزهایی که میمی

ها هایی از نورونشوند. وقتی تمام اطالعات حسی به مغز رسید، خوشهمسیر حسی به مغز ارسال می

ادند، بخش ها جایگری خود را انجام دیابند. وقتی این نورونهای جدید سازمان میبصورت شبکه

کند. چون تجربه مغز را غنی کرده و ای شیمیایی تحت عنوان احساس تولید میلیمبیک مغز ماده

مغز و بدن  دهد، پس در این لحظهسیگنال می های جدید در بدنکند که به ژناحساسی ایجاد می

نین اثری شود که گویی آینده از قبل محقق شده است. آیا تجربه چفرد تغییر کرده و طوری می

من آنجا  –دانی تو نمی»ای را تجربه کرده بود به من گفت ندارد؟ یک بار فردی که چنین لحظه

دلیل « ام!افتد که از قبل اتفاق افتاده است و من قبالً آن را تجربه کردهدانم این اتفاق میبودم! می

 این امر این است که تجربه از قبل اتفاق افتاده است. 

ی جدید کنیم، انرژی تجربهی آگاهی و انرژی بدون بدن تجربه میرا در این حوزهوقتی واقعیتی 

ی خود سرمایه شود. هرچه انرژی بیشتری را در آیندهبه الگویی برای واقعیت فیزیکی تبدیل می

گذاری کنید و قبل از تحقق آینده آن را تجربه کرده و از نظر عاطفی بپذیرید، بیشتر خواهید 

ای انرژیایی خود را در آن واقعیت آینده بر جای بگذارید. و بدن باید از ذهن پیروی توانست رد پ

کرده و به سمت آینده ناشناخته برود، چون انرژی شما در آن آینده قرار داده شده است. وقتی 

تر عاشق آن خواهید شد و چون عشق همه چیز توجه و انرژی خود را مدام صرف آن کنید، عمیق

 شود. شود و آینده به سمت شما کشیده میکند، شما دارید به آن آینده وصل میل میرا به هم وص
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 ی زیبابین و فیلم ذهنیمراقبه

استفاده کنید اما اگر به این  mind movieبرای ساختن فیلم ذهنی تان می توانید از نرم افزار 

اهداف خود جمع آوری کنید  افزار دسترسی ندارید می توانید خودتان تصاویری از خواسته ها ونرم

و  یک ویژن برد برای خودتان بسازید و آن تصاویر را که تداعی کننده آینده دلخواه شما هستند 

تماشا کنید و البته باید یک آهنگ مناسب هم برای این کار انتخاب کنید. آهنگی را انتخاب کنید 

دهید به صورت ناخودآگاه یکه برای شما الهام بخش باشد تا هر وقت که به آن آهنگ گوش م

تان موسیقی را پخش کنید و به آن تصاویر در مغز شما ظاهر شوند. سپس برای تماشای فیلم ذهنی

دسترسی  mind movieترتیب به تصاویر خواسته ها و اهداف تان نگاه کنید. البته اگر به نرم افزار 

 104دهد.می داشته باشید تمامی این کارها را نرم افزار برای شما انجام

، برای این کار می توانید به مدت چند دقیقه ی حال شویدوارد لحظهبعد از ساخت فیلم ذهنی، 

مراقبه قلب را که در فصل هفتم آورده شده است انجام دهید و قلب خود را سرشار از شکرگزاری 

خیره شوید. وقتی وارد  105وقتی به آن حالت رسیدید، چشمان خود را باز کرده و به زیبابین کنید.

خلسه شدید، فیلم ذهنی خود را تماشا کنید. حدود هشت دقیقه را با زیبابین و هشت دقیقه را با 

فیلم ذهنی سپری کنید و سپس این چرخه را تکرار کنید. وقتی فیلم ذهنی را به قدر کافی تماشا 

                                                            
 ندسایت رویال مای د از دفترچه ویژن که در کمپین هدفگذارینیدر صورتی که به نرم افزار ساختن فیلم دسترسی ندارید می توا 104

برای دانلود این دفترچه به بخش محتوای ویژه سایت رویال مایند  به اشتراک گذاشته شده است برای ساخت فیلم ذهنی استفاده کنید.

 مراجعه کنید.)مترجم(
 کلیپ های زیبابین را با کیفیت باال از بخش محتوای ویژه سایت رویال مایند دانلود کنید. )مترجم( 105
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نظر عصبی در شما حک شده های بعدی را پیش بینی کنید، این فیلم از کردید و توانستید صحنه

یر مختلف فیلم ذهنی وصل های مختلف آهنگ انتخاب شده را به تصاواست. به مرور شما بخش

 کنید.می

تماشا کنید و در عین حال موسیقی فیلم ذهنی خود را گوش کنید.  را هفت دقیقه زیبابین ،در آخر

شنوید، مغزتان بصورت خودکار با یتان را مکنید و آهنگوقتی در حالت خلسه به زیبابین نگاه می

شود شما استفاده از تداعی، تصاویر مختلف فیلم ذهنی را به یاد خواهد آورد. این امر باعث می

های عصبی و بصورت خودکار و مکرر شبکه –ی خود را بیشتر از نظر زیستی به خاطر بسپرید آینده

ما طوری برنامه ریزی شده است که گویی کنید. حاال مغز شرا با هم فعال کرده و به هم وصل می

دهند که های جدید سینگال میآینده از قبل اتفاق افتاده است، در حالی که احساسات دارند به ژن

 ی جدید آماده کنند. از نظر زیستی بدن را تغیر داده و برای آینده

ید که هر روز دو بار هر روز تا یک ماه زیبابین و فیلم ذهنی را تماشا کنید یا دست کم تالش کن

به محض اینکه بیدار شدید و درست قبل از آنکه بخوابید. شاید دلتان  –فیلم ذهنی خود را ببینید 

بخواهد تمام ماجراهای غیرمنتظره و وقایع خوش یُمن را در دفتر خاطرات خود ثبت کنید تا وقتی 

ای نید که شما را به چنین آیندهها را مانند نقاطی روی نقشه ببیها نگاه کردید، آنبعداً به آن

یکی برای صحت و سالمتی؛ یکی برای عشق  –اند. سعی کنید چند فیلم ذهنی درست کنید رسانده

 و عاشقی، روابط و ثروت و غیره. 
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 مراقبه در حین راه رفتن: 9فصل 

 

مان های پیشرفتهگیرند و ما در کارگاهمذهبی چهار وضعیت برای مراقبه در نظر میهای بیشتر سنت

کنیم. یکی وضعیت نشسته است، که تا کنون در حال یادگیری آن ها را اجرا میی این وضعیتهمه

های این فصل یاد خواهیم گرفت؛ و یکی اید؛ یکی ایستادن یا راه رفتن است که در مراقبهبوده

زمان خاصی قابل  ها برای منظور خاصی و در مکان وحالت خوابیده است. هر یک از این وضعیت

 حفظکنند حالت درونی خود را استفاده است، اما در عین حال مکمل هم هستند و به ما کمک می

 دهد. مان چه اتفاقاتی روی میفارغ از اینکه در محیط بیرونی –و تنظیم کنیم 

ی دارد؟ ای ایستاده و یا مراقبه در حال راه رفتن چه فایدهی نشسته با مراقبهاما ترکیب مراقبه

انجام مراقبه پس از بیداری راه خوبی برای شروع روز است، اما اگر نتوانید انرژی و هشیاری خود 

های ناخودآگاهی دچار خواهید را در طول روز حفظ کنید، به احتمال زیاد دوباره به همان برنامه

 اند.ها زندگی شما را در دست داشتهشد که سال

کنید، به تان را باز میاناید. وقتی چشمتان را تمام کردهی نشستهقبهبرای مثال فرض کنید تازه مرا

احتمال زیاد احساس سرزندگی، بیداری، وضوح و قدرت بیشتری کرده و آماده خواهید بود که 

تان باز شده، گسترش یافته و وصل شده است و یا روزتان را شروع کنید. شاید احساس کنید قلب

ی جدید اید و از نظر احساسی آیندهتان را تغییر دادهاید، انرژین غلبه کردهشاید بر بُعدی از خودتا

شوید و تمام زحمتی که های ناخودآگاه خود میاید. اما اغلب اوقات دوباره گرفتار برنامهرا پذیرفته



415 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

پایان برای ایجاد حالت درونی متعالی کشیده بودید، بر باد رفته و جای خود را به فهرست بی

ها به مدرسه، جواب دادن هایی خواهد داد که باید انجام دهید: پختن ناهار و فرستادن بچهکار

ها، با عجله رسیدن به قرارها و غیره. به دیگر بیان، شما دیگر در حالت آفرینش قرار ندارید، ایمیل

انرژی  اید. وقتی چنین شد، ازباز گشته های عادی و احساسات بقای گذشتهچون تازه به برنامه

کنید که به مراقبه بودید، در همان جایی رها می ای را که ایجاد کردهشوید و انرژیآینده جدا می

توانستید آن را با خود بردارید و تمام روز با خود داشته باشید. نکه باید میآنشسته بودید؛ حال 

 اید. تان بازگشتهشما از نظر انرژیایی به گذشته

توانند ام. در نتیجه به این فکر کردم که شاگردانم چطور مییتی دچار شدهمن نیز به چنین وضع

این انرژی را با خود بردارند و در طول روز در خود تجلی بخشند. به همین دلیل این مراقبه را ایجاد 

در نتیجه وقتی در افزایش انرژی یا فرکانس خود ماهر  –کردم که شامل ایستادن و قدم زدن است 

وانستید با ویژن روشن خود با آن جفت شوید، حاال تمرینی را در اختیار دارید که به شما شدید و ت

دهد این انرژی متعالی را در تمام طول روز حفظ کنید تا به مرور زمان به حالت وجودی امکان می

 تان تبدیل شود. هدف از این فصل این است که به شما کمک کند این کار را انجام دهید. طبیعی
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 قدم نهادن به درون آینده

کنید و از چیستی و چرایی اعمال تا اینجا آموختید که شما در بیشتر طول روز ناخودآگاه رفتار می

اید، چون در خود آگاهی ندارید. برای مثال ممکن است یادتان نیاید که با ماشین به سر کار رفته

ر جواب کردید که چطوای که چند روز قبل داشتید غرق شده بودید و یا به این فکر میمشاجره

پیامک دادن، حرف زدن  –تان را بدهید. ممکن است همزمان سه برنامه را اجرا کنید پیامک طرف

ها آگاه نباشید؛ ندانید که چرا طرز های عصبی و علت آنو چک کردن ایمیل. ممکن است از تیک

آورید چه یتان خجالتی است؛ و از اینکه گفتار، حالت چهره و انرژی که با خود به اتاق مایستادن

کیستی شما را تعیین  ها و رفتارهای ناخودآگاهخبر باشید. این برنامهتان دارد، بیتاثیری بر همکاران

ی شود، شما دیگر در لحظهیافته باشید که وقتی بدن به ذهن تبدیل می کنون باید درکنند. تامی

هایتان اهداف، رویاها و ویژن و لذا دیگر در حالت آفرینش نیستید، یعنی –کنید اکنون زندگی نمی

 کنید. را از خود دور می

توانید بصورت فعاالنه امضای های ناخودآگاه میبا آگاه شدن از این رفتارها و برنامه

و هر چه بیشتر این امضای  –تان همسو باشد الکترومغناطیسی جدیدی مخابره کنید که با آینده

شوید و آن نیز به شما کنید، زودتر به آن تبدیل می الکترومغناطیسی را به درون میدان مخابره

ای که از قبل در میدان کوانتومی آینده احتمال بالقوهتبدیل خواهد شد. وقتی بین انرژی شما و 

و یا از آن هم  –وجود دارد، تطابق ارتعاشی وجود داشته باشد، آن آینده شما را پیدا خواهد کرد 
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شوید و تقدیر جدیدتان ید کشیده خواهد شد.  شما آهنربا میبهتر، بدن شما به سمت واقعیت جد

 شود. ای جدید و ناشناخته ظاهر میکشید و سپس این تقدیر به مثابه تجربهرا به سمت خود می

تان از قبل وجود دارد و به مثابه انرژی غیرمادی در میدان یک لحظه فکر کنید که واقعیت آینده

تان را به مثابه ارتعاش نوک دیاپازونی تصور کنید که تازه به دهکند. آینکوانتومی ارتعاش می

کند، ارتعاشی است که فرکانس ارتعاش درآمده است. صدایی که این دیاپازون از خود ساطع می

دهید خاصی دارد. اگر شما نیز به صورت دیاپازون وجود داشته باشید، وقتی انرژی خود را تغییر می

تان به طنین درآید، آنگاه به آن فرکانس متصل شده و با آن همسو نتومی آیندهنوا با امکان کواتا هم

شوید. هرچه بیشتر بتوانید انرژی خود را روی آن فرکانس تنظیم و حفظ کنید، بیشتر با همان می

 آهنگِ انرژی به ارتعاش در خواهید آمد. 

فرکانس یا ارتعاش عمل  اید چون دارید در همانی خود وصل شدهحال شما به واقعیت آینده

تر شوند، تأثیر بیشتری بر هم گذاشته و ها در مکان و زمان به هم نزدیککنید. هرچه فرکانسمی

کند. اینگونه تان شما را پیدا میبصورت یک فرکانس در خواهند آمد. در این لحظه است که آینده

 های جدید را ایجاد کنید. توانید واقعیتاست که می

کنید، دهید و احساسات پست و بقامحور را حس میتان را تغییر میاست که وقتی انرژیپس منطقی 

نوا شود. شما دیگر با فرکانس آن امکان همتان گسست و فاصله ایجاد میبین شما و واقعیت آینده

 خواهید ایجاد کنید، همگام نباشید. اگر بخاطرای که میشود شما با آیندهنیستید و این باعث می
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فشار اعتیاد به آن احساس نتوانید این واکنش را ترک کنید، در نهایت میزان بیشتری از همان 

 کنید، چون انرژی شما با واقعیتی که قصد مقابله با آن را دارید، مساوی است. واقعیت را ایجاد می

ت خود به ی اکنون ابدی وجود دارند و وقتی از هویها در لحظهآموخید که تمام امکان 3در فصل 

ها و زمان در ارتباط است، گذر کنید، آنگاه خواهید توانست به مثابه کسی که با افراد، اشیا، مکان

آگاهی محض تبدیل شوید. در این صورت شما به هیچ کس، هیچ چیز، هیچ جا و هیچ زمانی تبدیل 

شده و به میدان توانید از قلمروی مادی ماده خارج ی باشکوه است که میشوید. در این لحظهمی

اید، دارید کوانتومی اطالعات و انرژی قدم بگذارید. حاال که از پیوندتان با واقعیت مادی عبور کرده

کنید؛ و به این طریق دارید از سطحی از انرژی به از این میدان یکپارچه برای آفرینش استفاده می

ر اوقات این کار را در حالت تر است. شاگردان ما اکثزنید که از ماده بزرگآفرینش دست می

ی اکنون زنان این است که شما را از لحظهی ایستاده و قدمکنند. هدف از مراقبهنشسته تمرین می

هشیارتر کند، به شما کمک کند در تمام طول روز احساسات متعالی را ایجاد و حفظ کنید، با 

 ی جدیدتان قدم بگذارید. تان متصل بمانید و عمالً به درون آیندهچشمان باز به آینده

در حال قدم زدن را شروع کردید، بهتر است مکان آرامی در طبیعت پیدا کنید تا  وقتی مراقبه

تر تمرکز خود تان پرت نشود. هرچه افراد کمتر و فعالیت کمتری پیرامون شما باشد،  راحتحواس

آن را در مرکز خرید، در حین قدم  توانیدکنید.به مرور وقتی در این کار بهتر شدید، میرا حفظ می

 تان و یا در هر جای دیگری در میان مردم انجام دهید. زدن با سگ
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ی نشسته است. ابتدا ساکن زنان از بسیاری از جهات درست مانند مراقبهی ایستاده و قدممراقبه

در عین حال کنید و تان معطوف میبندید و توجه خود را به قلبخود را می ایستید، چشمانمی

ی نشسته، دهید. درست مانند مراقبهتنفس خود را کُند کرده و از این مرکز دم و بازدم را انجام می

را در خود  مانند احساس شکرگزاری محوری کردید، باید احساسات متعالیوقتی احساس قلب

 کنند.تان متصل میپرورش دهید که شما را به آینده

احساسات متعالی قرار گرفتید، چند دقیقه تمرکز خود را باز کنید و  وقتی بطور کامل در میان این

تان ساطع کنید تا اینکه آن را هم در درون و هم در اطراف خود حس آن انرژی را به خارج بدن

با انرژی این احساسات متعالی همراه کنید؛  کنید. سپس نیت خود را برای آن روز یا برای آینده

ای داشته باشید، تفاوتی در دنیا ایجاد مانی ایجاد کنید، زندگی شرافتمندانهمثالً اینکه نوعی همز

ی جدیدی درست کنید یا هر چیز دیگری.  حاال شما دارید امضای کنید، شغل یا رابطه

کنید. تنها با این تفاوت که بجای اینکه بنشینید الکترومغناطیسی جدیدی به درون میدان مخابره می

اید ندید و عشق و احساسات متعالی را ساطع کنید، با چشمان بسته ایستادهو چشمان خود را بب

توانید آن انرژی متعالی را تان را باز کردید و راه رفتن را شروع کردید، میطوری که وقتی چشمان

 در خود متجلی کنید. 

خود را از دنیای اید، توجه تان بسته است و تمرکز خود را باز کردهاید، چشمانهمانطور که ایستاده

شود کنید. این کار باعث میبیرون برگرفته و امواج ذهنی خود را کند کرده و از بتا به آلفا وارد می

تان افکار، تحلیل و گفتگوی درون سرتان ساکت شود، وارد حالت خلسه شوید و تلقین پذیری
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لت خلسه بمانید، مقاومت افزایش پیدا کند. همانطور که در فصل قبل آموختید، هر چه بیشتر در حا

تان وجود خواهد داشت. اگر در حالت احساسی کمتری در برابر ورود اطالعات به ذهن ناخودآگاه

تان همسو باشد، احتمال پذیرش، باور و تسلیم شدن در برابر متعالی قرار داشته باشید که با آینده

ها، واهد شد. این یعنی افکار، ویژنای که با این احساسات برابر هستند، بیشتر خافکار قصدمندانه

توانید تواند از سد ذهن تحلیلی بگذرد و در نتیجه میتان میهای ایجاد شده در ذهنتصاویر و عکس

ی جدید را سیستم عصبی خودمختارتان را طوری برنامه ریزی کنید که وضعیت زیستی آن آینده

 ایجاد کند. 

اید، حاال را در حالت ایستاده و با چشمان بسته ایجاد کردهی جدیدتان از آنجا که شما انرژی آینده

وقت آن است که چشم خود را باز کنید و شروع کنید به قدم زدن. به کسی نگاه نکنید و به اشیا، 

تان را به افق بدوزید و در چیزها و اطراف پیرامون خود توجه نکنید. تمرکز خود را باز کنید، نگاه

های قدیمی و آشنا چه بیشتر در حالت خلسه بمانید، احتمال آنکه به شیوهحالت خلسه بمانید. هر 

های گذشته، به شما به جای اجرای مجدد برنامه فکر کنید، کمتر خواهد بود. در عین حال ذهن

اید که به عنوان کس دیگری به درون آینده شود. حاال آمادهی جدیدتان وصل میتصاویر آینده

 قدم بگذارید. 

تان زنید، حاال باید از این مسئله آگاه شوید که خود کنونیتان قدم میما به عنوان خود آیندهچون ش

ها، سرعت، وضع ایستادن، تا کنون چگونه بصورت ناخودآگاه راه رفته است. وقت آن است که گام

زنید. رمق باشید، سعی کنید لبخند بروح و بیتنفس و حرکات خود را تغییر دهید. بجای اینکه بی
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شاید برای اینکه بتوانید احساس قدم زدن به عنوان یک فرد ثروتمند را تصور کنید، الزم باشد از 

توانید وضع ایستادن یک شخص شجاع و مورد تحسین را یک فرد ثروتمند الگوبرداری کنید. می

فراخ و ، دلتان راه بروید یا به عنوان شخص مهربانتقلید کنید، با انرژی متعالی بدن سالم آینده

 مداراکننده قدم بزنید. 

بخشید که همیشه به زبان ساده، شما دارید بصورت آگاهانه آن شخصی را تجلی و تحقق می

تان اجباری و ضروری است. روید که گویی خود آیندهاید، اما طوری راه میرویایش را در سر داشته

هایتان محقق شده توانید تصور کنید که یک یا دو سال گذشته است و تمام خواستهبرای مثال، می

آن شخص آینده را متجلی کنید. اگر از قبل  اکنونهمترین امر برای شما این است که است. مهم

به آن هویت تبدیل شده باشید، دیگر الزم نیست آرزو کنید که آن شخص باشید، چون این امر از 

د اید. شما داریتان را در خود محقق کردههای آیندهشما از قبل ویژگی –قبل تحقق یافته است 

 کنید. کنید و با آن فکر و عمل میتان را حس میخود آینده

وقتی متفاوت راه بروید و این راه رفتن را در تمام طول روز تمرین کنید، بجای اینکه شخصی نابود، 

کنید که مانند یک شخص ثروتمند راه بروید، مانند یک شخص آشفته و پراسترس باشید، عادت می

شخص مطمئن بایستید و احساس یک شخص آزاد، نامحدود و شکرگزار  سالم فکر کنید، مانند یک

تان از قبل تحقق یافته است(. هرچه بیشتر را داشته باشید )شکرگزاری به این معناست که خواسته

ها به تمرین کنید، این راه و روش جدید بیشتر برایتان به عادت تبدیل خواهد شد و این عادت

 تان تبدیل خواهد شد. فکر، رفتار و احساس الگوهای خودکار جدیدی برای
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وقتی توانستید بطور طبیعی این احساسات متعالی را احساس کرده و تجلی بخشید، این احساسات 

بخش  12خواهید باشید. شکل شوید که میشوند و عمالً به آن شخصی تبدیل میدر شما ساکن می

زنان مغز خود را تغییر داده ی قدممراقبه دهد که یک ساعت بعد ازرنگی کتاب فردی را نشان می

 است. 

 

 آماده کردن مغز برای خاطرات آینده

زنان همچنین برای این است که خاطراتی از چیزهایی ایجاد کنیم که هنوز در زمان ی قدممراقبه

یعنی برای به یاد آوردن آینده. وقتی احساسات متعالی را با چشمان بسته  –اند خطی رخ نداده

کنید و سپس چشمان خود را باز کرده، تان ساطع میکنید، انرژی را به بیرون میدان بدنایجاد می

کنید(، کنید )احساسات متعالی را با چشمان باز حس میتان راه خود را پیدا میروید و با قلبراه می

ی ها و افکار ایجاد کنندهبیشتر آن احساس را حس کنید، بیشتر به تصاویر، عکس هر چه

تان توجه خواهید کرد. این فرایند بطور طبیعی مدارهای عصبی شما را ارتقا داده و احساسات

کند. حال مغز کند. تجربه مغز را غنا بخشیده و خاطره ایجاد میی درونی جدیدی ایجاد میتجربه

کند. هرچه بیشتر احساسات متعالی کند؛ بلکه در آینده زندگی میر گذشته زندگی نمیشما دیگر د

ی آینده از تان بیشتر طوری خواهد شد که گویی تجربهخود را به درستی تجلی بخشید، مغز و بدن

 آورید. ی خود را به یاد میقبل رخ داده است. این یعنی شما دارید عمالً آینده
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تان را تغییر کنید و دنیای دروناست چون وقتی بدن خود را با آینده همسو می ماندن در خلسه مهم

تان هم تان هر جا باشد انرژیکند. از آنجا که توجهدهید، دارید خاطرات بلندمدتی ایجاد میمی

بخشید و حس کنید، تجلی میجاست، پس شاید دلتان بخواهد وقتی دارید آینده را تصور میهمان

های فیلم ذهنی تان را نیز در سر خود مرور کنید. با این کار صحنههایی از فیلم ذهنیصحنهکنید، می

تان تبدیل خواهند شد. حس کردن احساسات آینده )در های انرژیایی و زیستی آیندهبه نقشه

کند که ی اکنون( و ترکیب این احساسات با نیت، دو فایده دارد: مدارهای جدیدی نصب میلحظه

کند؛ و همچنین مواد شیمیایی احساسی آن رویداد ای هدفمند از آینده تبدیل میشما را به نقشهمغز 

تان را برای های جدید داده و بدنهای جدید سیگنالکند و این مواد به ژنآینده را نیز تولید می

 کند.تقدیر جدید آماده می

در زندگی خود چه چیزی را به دست  به یاد داشته باشید که این مراقبه ربطی به این ندارد که

یا در مسیر تبدیل شدن به چه کسی قرار  –شوید آورید؛ بلکه به این ربط دارد که چه کسی میمی

، «به دست بیاورید»ی جدید را کنید که ثروت، موفقیت، سالمتی یا رابطهدارید. اگر دارید تالش می

اید و باید آن کنید از چیزی جدا افتادهر میاید و تصوهمچنان در تفکرات شرطی شده گیر افتاده

کند با تقدیر را به دست بیاورید. همین فرایند تبدیل شدن آگاهانه است که به شما کمک می

تان زنان را تمرین کنید و به مثابه خود آیندهی قدممتفاوت خود همسو بمانید. هرچه بیشتر مراقبه

تان را با چشمان باز تغییر دهید؛ کاری که قبالً فقط ودیراه بروید، بیشتر خواهید توانست حالت وج

 کردید. با چشمان بسته می
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اگر این کار را به قدر کافی تمرین کنید، نه تنها آن انرژی را در تمام طول روز با خود همراه خواهید 

شود شما در ساعات داشت، بلکه آن را در خود تجلی خواهید بخشید. این نوع تکرار باعث می

بیداری خود هشیارتر باشید. این یعنی برنامه ریزی یک شخصیت جدید و تبدیل آن به یک واقعیت 

 شخصی جدید. 

خدا را چه دیدید، شاید به مرور زمان متوجه شدید که دارید مانند یک شخص خوشحال راه 

مند فکر ی اصیل و قدرتکنید؛ مانند یک نابغهروید؛ مانند یک رهبر شجاع و مهربان رفتار میمی

کنید؛ و احساس یک کارآفرین ارزشمند و متنعم را دارید. ممکن است در وسط روز از این می

کنید کامل و نامحدود تان از بین رفته است، چون احساس میواقعیت آگاه شوید که درد بدن

خواهید باشید، برایتان اید و عاشق زندگی هستید. کار شما باعث شده است شخصی که میشده

های غیر فعال اید و به ژندت شود. دلیل این امر این است که شما مدارهای جدید را نصب کردهعا

ای جدید فکر، عمل و احساس کنید. شما از نظر زیستی به آن شخص دهید تا به شیوهسیگنال می

 اید. تبدیل شده

تصور کنید که  تواند چندین بار در طول روز رخ دهد.هشیار شدن و متجلی کردن خود آینده می

تان دیر کرده است و بجای اینکه احساس ناراحتی و آزردگی کنید، منتظر دوستی هستید و دوست

قرار و خشمگین اید، بجای اینکه بیتان را تولید کنید. وقتی در ترافیک گیر افتادهدارید انرژی آینده

تان تنظیم کنید. تصور کنید که در صف خود را روی انرژی آینده ،شوید، سعی کنید با چشمان باز

کنید؛ در همین لحظه خرد، قضاوت میاید و راجع به شخصی با توجه به آنچه میفروشگاه ایستاده
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ای تان احساس شکرگزاری فوق العادهدهید و برای زندگی جدیدجهت افکار خود را تغییر می

تان روید. تصور کنید که وقتی در پارکینگ به طرف ماشینتان راه میکنید و به مثابه خود آیندهمی

گیرید. روید، از فکر زندگی جدیدتان نیرو میروید و یا وقتی در خانه به سمت صندوق پست میمی

تان را پذیرفته، قبول کرده و در برابرشان تسلیم خواهید شد؛ و سپس افکار برابر با حالت احساسی

تان مواد شیمیایی برابر آن حالت احساسی ایجاد خواهد کرد. شوید، بدنافکار می وقتی تسلیم این

کنید اینگونه است که شما سیستم عصبی خودمختارتان را برای یک تقدیر جدید برنامه ریزی می

ی اکنون را و هرچه بیشتر این کار را تمرین کنید، احتمال اینکه به خلبان خودکار برگردید و لحظه

 دهید، کمتر خواهد شد.  از دست

 

 زنانی قدممراقبه

تان را تان جدا شوید، چشمانابتدا مکان خلوت و آرامی در طبیعت پیدا کنید. از محیط بیرونی

تان اذعان کنید، جایی که قلب و روح در ی اکنون لنگر بیندازید. به مرکز قلبببندید و در لحظه

احساسات متعالی مانند شکرگزاری، شادی، رغبت، کنند؛ سپس آن با میدان یکپارچه تالقی می

ی جدید ایمان تان به این آیندهمهربانی، عشق و غیره را به این مرکز وارد کنید. اگر از صمیم قلب

 تان باز و فعال باشد. بیاورید، بهتر است قلب
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تر، آهسته –تان به مدت دو تا سه دقیقه تان معطوف کنید و اجازه دهید نفستوجه خود را به قلب

تان وارد این مرکز شده و از آن خارج شود. آن انرژی را به فضای اطراف بدن -تر تر و راحتعمیق

 تان تنظیم کنید.در فضا ساطع کنید و حاضر بمانید. خود را روی انرژی آینده

کنید  توانید نمادی را انتخاببعد از چند دقیقه، نیت روشنی را در چشم ذهن خود ایجاد کنید. می

یاد گرفتید. با حس کردن این  3تان متصل کند، همانطور که در فصل که شما را به انرژی آینده

احساسات متعالی حالت وجودی خود را تغییر داده و روی مخابره کردن این امضای الکترومغناطیسی 

 جدید به درون میدان تمرکز کنید. دو تا سه دقیقه در این حالت بمانید. 

کنید، تمرکز خود را باز کرده  تمرکزخود را باز کنید و بدون اینکه به کس یا چیزی سپس چشمان 

تان در فضا معطوف کنید و در حالت خلسه بمانید. با چشمان و هشیاری خود را به فضای اطراف بدن

 دارید، انرژی جدید خود را تجلیباز راه بروید و در حالت خلسه باقی بمانید. با هر قدمی که بر می

خواهید ایجاد کنید. وقتی این انرژی را با انرژی یا فرکانس آن چیزی که در آینده می –بخشید 

روید، دارید خود در حین بیداری و زندگی روزمره حفظ کرده و به عنوان خود جدیدتان راه می

ان کنید که در زمای را تولید میکنید و همان سطح ذهنیهای عصبی سابق را فعال میهمان شبکه

 کردید. مراقبه با چشمان بسته تولید می

ها را حس کنید و تجلی تان بیایند، آنتان را به یاد بیاورید. بگذارید تصاویر به ذهنسپس آینده

ی دیگر به قدم زدن ادامه دهید ها تبدیل شوید. حدود ده دقیقهها شوید. به آنبخشید. مالک آن

تان را ببندید و انرژی خود را باال ببرید. با چشمان ه چشمانو سپس برای تنظیم مجدد بایستید. دوبار
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تان قدم بزنید. با هر گامی که بر باز و در حالت خلسه، با نیت و قصد مشخص به مثابه خود آینده

شوید و تر میکنید، دارید به تقدیرتان نزدیکدارید و این انرژی جدید را در خود متجلی میمی

 شود.ر میتآن نیز به شما نزدیک

حرکت بمانید این چرخه را دو بار انجام دهید. وقتی دور دوم تمام شد، بایستید و برای بار آخر بی

و روی احساسی که در اثر باز بودن مرکز انرژی چهارم در شما ایجاد شده است، تمرکز کنید. 

د کنید. برای مثال تان تأییتوانید از این فرصت استفاده کنید و کیستی خود را بر اساس احساسمی

سپس دست خود را « من نامحدود هستم.»توانید بگویید کنید نامحدود هستید، میاگر احساس می

 خواسته تانروی قلب زیبایتان قرار دهید و احساس کنید ارزش و شایستگی کافی برای دریافت 

دانی و سپاسگزاری را دارید. انرژی خود را تا باالترین حد افزایش دهید و احساس شکرگزاری، قدر

 کنید.

دهد و خاستگاه تمام حیات ای که به شما نیرو میانرژی –تان اذعان کنید حاال به وجود الهی درون

است. پیش از اینکه زندگی جدیدتان تحقق پیدا کند، بخاطر آن شکرگزاری کنید. با اذعان به 

شگفتی، همزمانی و اتفاقاتی کند تان را پر از تان، از هوش کیهانی بخواهید که زندگیقدرت درون

کنند. عشق را از خود ساطع کنید و با عشق ورزیدن به زندگی که وجودتان را مملو از شادی می

 ی وجود وارد گردانید. جدیدتان، آن را به عرصه
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 بررسی موردی: واقعیت بخشیدن: 10فصل 

 

کنم که علیرغم زندگی شلوغ و میهای موردی زیر، شما را با گروهی از افراد آشنا در بررسی

ها هر روز بجای اینکه اند. آنی جدیدی ایجاد کردهمزدحمی که داشتند، وقت گذاشته و آینده

خود را بر اساس خاطرات گذشته تعریف کنند، خود را بر اساس ویژن و آرمان این آینده تعریف 

ها هر روز این کار عاشق گذشته. آن شان بودند تاها بیشتر عاشق آیندهتوان گفت آنکردند. میمی

را انجام دادند و کارهای سه فصل اخیر کتاب را برای خود به مهارت تبدیل کردند؛ و این مهارت 

ها کار خود را چقدر ساده ها را در مسیر ماوراء طبیعی شدن یاری کرد. توجه کنید که آنآن

 اند.کرده

 

 آورداش را به دست میتیم کلید آینده

خواهیم که شود، از شاگردان میای در سیاتل که معموال با هالووین همزمان میارگاه پیشرفتهدر ک

های هندی را به تن کرده شان را بپوشند. تیم لباس مرتاضهای خود آیندهدر شب اول کارگاه لباس

خواست مرتاض شود، خود را وقف این سبک زندگی کرده بود و بود. او خیلی وقت بود دلش می

را ترک کرده بود تا در معابد هندی درس بخواند.  106در جوانی زادگاه خودش یعنی شهر کنتیکت

                                                            
106 Connecticut 



429 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

کلیدی که نماد بازگشایی  –دادیم ای میدر ابتدای این رویداد، ما به شرکت کنندگان هدیه

 ی هر شرکت کننده بود. های خود آیندهپتانسیل

تیم در گذشته در چندین کارگاه سطح پیشرفته شرکت کرده بود. اولین باری که فیلم ذهنی ایجاد 

ها آورده بود. چندین سال بود که تالش های طال و نقره را در یکی از صحنهکرد، تصویر سکه

کرد از شر احساس ترس خالص شود، اما باالخره متوجه شد که در پس این احساس ترس، می

ها نماد لیاقتی نهفته است؛ پس واضح است که برای تیم این سکهارزشی و بیاس بینوعی احس

 ارزشمندی و لیاقت بودند. 

خواهد. اما چون من در مسیری روحانی قدم نهاده بودم و به همه دلشان ثروت می»او به من گفت 

خواهم این ر مییوگا و چیزهای دیگر عالقه داشتم، این ذهنیت در من به وجود آمده بود که اگ

های طال و نقره فقط نماد ثروت باشند، مسیر را درست بروم، باید فقیر باشم. پس بجای اینکه سکه

 «برای من بیشتر نماد داشتن لیاقت دریافت بودند.

تیم هنگام ایجاد فیلم ذهنی برای کارگاه سیاتل، تصاویر بیشتری برای تکامل ویژن خود اضافه کرد. 

را به عنوان نماد دیگری برای ارزشمندی بکار برده بود، اما « ثروت»به معنای تیم یک حرف چینی 

داد چون . او وفور نعمت را ترجیح می107وفور نعمتچون دنبال پول نبود، در زیر این نماد نوشته بود 

به معنای  affluenceی التین وقتی این کلمه را در فرهنگ لغت بررسی کرد، متوجه شد که ریشه

                                                            
107 affluence 
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هایم آیا این فوق العاده نخواهد بود که تمام خواستهاست. با خود فکر کرد « ن به سویجاری شد»

 به سوی من جاری شوند؟

ای داشت، اما بعد از تماشای مداوم فیلم ذهنی در کنار زیبابین، متوجه شد تیم خیلی ذهن تحلیلی

یعنی سیستم عامل ذهن، تواند از ذهن تحلیلی عبور کند و وارد ذهن ناخودآگاه، که به راحتی می

 ی خود را برنامه ریزی کند.شود و آینده

ی ، تجربه108اش را ابعادی کندای از فیلم ذهنیدر این کارگاه وقتی زمان آن فرا رسید که صحنه

ای نسبت عمیقی را از سر گذراند. ابتدا احساس شادی کرد و سپس عشق مشتاقانه و افسار گسیخته

کرد گفت در آن هنگام احساس میسوخت. میگویی قلبش داشت می به زندگی او را فرا گرفت،

تواند دنیا را آتش بزند. سپس در حین مراقبه به شرکت کنندگان گفتم حاال وقت آن است که می

 که خود را باز کرده و دریافت را شروع کنید؛ و در این هنگام بود که انرژی وارد بدن تیم شد.

. اما گویی کسی شیر آبی را باز کرد. صاف ایستاده بودم. انرژی از دانم از کجا آمدنمی»گفت می

اختیار، شد. کف دستانم را رو به پایین گرفته بودم، اما بیآمد و از دستانم خارج میباالی سرم می

دانستم ها را چرخاند و برعکس کرد. حساب مکان و زمان از دستم در رفته بود و نمیانرژی آن

دانستم که همه چیز قرار است فرق ی مراقبه لبریز از انرژی و هیجان بودم. میامهکجایم، اما در اد

 «کند و من دیگر آن شخص سابق نیستم.
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وقتی انرژی وارد تیم شد، او معتقد بود که این انرژی پیامی مبنی بر ارزشمندی به همراه دارد، چون 

 بعد از آن دیگر هرگز مانند سابق نبود.

عتقدم که اطالعات جدیدی که وارد بدنم شد، دی ان ای من را بازنویسی کرده من م»گوید او می

ی وقتی تیم به خانه« و خود سابقم را پاک کرد، چون آن بخش از شخصیت من از بین رفته است.

رفت، دوشنبه صبح مثل همیشه فروشگاه خود را باز کرد. روز سه شنبه بود  109خودش در فینیکس

که خانمی به فروشگاهش آمد که چند سال قبل تشکی از او خریده بود. از زمان خرید آن تشک، 

آمد و با هم حرف این دو با هم دوست شده بودند و هر چند هفته یک بار آن خانم پیش تیم می

ده بود و به فروشگاه آمده بود تا به تیم بگوید که وصیت کرده است. او از زدند. او بازنشسته شمی

تیم خواست که اجرای وصیتش را بر عهده بگیرد. تیم به خودش افتخار کرد و بابت این مسئله از 

 آن خانم تشکر کرد.

 «اینجاست. لطفا بخوانش.»آن خانم وصیت را همراه با یک کلید روی پیشخوان گذاشت و گفت 

ی تیم م آن کاغذ را بررسی کرد و متوجه شد که آن خانم فقط اجرای وصیتش را بر عهدهتی

ی طال و نقره برایش به ارث گذاشته است. هزار دالر سکه 110نگذاشته است، بلکه همچنین معادل 

ها را در آن گذاشته بود )که کلیدی که روی پیشخوان گذاشته بود، کلید گاوصندوقی بود که سکه
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را به یاد آورد « کلید آینده»با تصویر موجود در فیلم ذهنی تیم همخوانی داشت(. تیم بالفاصله  البته

 که در کارگاه پیشرفته در سیاتل به او داده شده بود. ارزشش را داشت!

 

 رسدسارا دستش به زمین نمی

تنی به بود که سارا در حین تالش برای جلوگیری از برخورد قایق پنج  2016روز کارگر سال 

ی کمر دچار شد. هفت هفته در رنج و عذاب بود؛ به فیزیوتراپی اسکله، به آسیب جدی در ناحیه

رفته بود.  110کرد و چندین بار هم نزد کایروپراکتوررفت، داروهای مختلف را مصرف میمی

میم پزشکان وقتی دیدند هیچ توفیقی حاصل نشده است، تصمیم گرفتند او را عمل کنند. اما سارا تص

 شرکت کند. 111ای در کانکنگرفت که قبل از آن در کارگاه پیشرفته

بخاطر درد شدید سارا، پسرش پیشنهاد کرد که با خود ویلچر ببرند. اما سارا مخالف بود؛ به همین 

دلیل وقتی به هتل رسیدند از شدت درد روی زمین افتاد. اندکی بعد تصمیم گرفت که به استخر 

 ن آمدن از استخر هم درد بسیاری را تحمل کرد.برود، اما هنگام بیرو

اش را با خود به کانکن و فیلم ذهنی سارا با کار من ناآشنا نبود و به همین دلیل بالشتک مراقبه

توانست با پسرش بسکتبال توانست بدود. او میاش او سالم و قوی بود و میآورده بود. در فیلم ذهنی

                                                            
110 chiropractor 
111 Cancun 



433 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

دید، آن می 112بار که سارا خودش را در حال انجام یوگای معلقو با دختر الکراس بازی کند. هر 

دانست اگر این یوگا را انجام دهد، آن را احساس خواهد کرد که میای را در خود حس میشادی

 اش افزایش پیدا کرد.اش را شنید، انرژیکرد؛ سپس وقتی آهنگ فیلم ذهنی

کرد و با استفاده از تکنیک تنفس انرژی اش را سفت میطی چند روز اول او داشت عضالت مرکزی

برد؛ در حین انجام این کار ضربانی را در عصب سیاتیک خود حس را از ستون فقرات خود باال می

کرد. در عین حال او این نیت را در کرد. گویی جریان الکتریکی گرمی از این عصب عبور میمی

 از ستون فقرات او باال برود. دل داشت که این انرژی به نور شفابخشی تبدیل شده و 

صبح روز سوم او آنقدر در اینترنت جستجو کرد تا توانست تصویر زنی را پیدا کند که دارد یوگای 

دهد. او این تصویر را در تمام طول روز در ذهن داشت. آن روز بعد از ظهر، شاگردان معلق انجام می

ها عد از اینکه وارد میدان کوانتومی شدند، از آنکردند. بما داشتند با زیبابین و فیلم ذهنی کار می

ها گفتم که ای از فیلم ذهنی خود ابعاد ببخشند. وقتی مراقبه تمام شد، به آنخواستم که به صحنه

توانسته است زمین را اما سارا بعداً به من گفت که در آن لحظه نمی –روی کف زمین دراز بکشند 

گشت، اما زمین دیگر آنجا نبود. سپس تر برد؛ دنبال زمین میپیدا کند. دستش را پایین و پایین

برایش محقق  IMAXی حسی کاملی مشابه کند و تجربهمتوجه شد که دارد در بعد دیگری سیر می

کرد. اش را زندگی میای از فیلم ذهنیاش. او داشت صحنهالبته بدون حواس فیزیکی –شده است 

ی تمام اش را برایش به اندازهی درونیروشن شده بود تا تجربه تعداد کافی مدار عصبی در مغز او

                                                            
112 Aerial yoga 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

بلکه داخل صحنه بود و داشت  –کرد های بیرونی برایش واقعی کند. او صحنه را تجسم نمیتجربه

 کرد.آن را زندگی می

من در  –متوجه شدم که در واقعیت دیگری هستم، در مکان و زمانی دیگر »او توضیح داد که 

کردم. من برعکس و معلق ایتساده بودم و ودم بودم. و داشتم یوگای معلق را تجربه میی خآینده

ی قرمز کردم، اما من برعکس از آن پارچهزمینی وجود نداشت. دستم را به سمت زمین دراز می

کمی بعد « ور شده بودم.زیبا آویزان شده بودم. از درد و رنج رها شده بودم. آزادانه در فضا غوطه

هایش را خیس کرده بود. وقتی مراقبه تمام شد، تمام درد زمین دراز کشید و اشک شوق گونه روی

 و رنجش از بین رفته بود.

ام. از قدرت ذهنم در شگفت بودم و شکرگزاری عظیمی در خود دانستم شفا یافتهمی»گفت او می

 –کند ام تحقق پیدا میام در زندگیکردم. هنوز هم که هنوز است چیزهایی از فیلم ذهنیحس می

 «ام را ندارد.ام دیگر توان رقابت با زندگی واقعیدر واقع فیلم ذهنی

 

 گذاردی جدید قدم میتری به درون آینده

زنان را ی قدمشاین استرالیا مراقبهبود که تری داشت در ساحل زیبای سان 2016سپتامبر سال 

ی عمیقی را از سر گذراند. در حوالی پایان مراقبه، وقتی ایستاد تا کرد و ناگهان تجربهتمرین می

های کرد. دستور العملبخش آخر مراقبه را انجام دهد، احساس متصل بودن، سبکی و آزادی می
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اش را داشته باشد، خود را به روی میدان گشود. من را اجرا کرد و با نیت اینکه لیاقت زندگی آینده

بدون هشدار و اخطار قبلی، احساس کرد نوعی بار الکتریکی از باالی سرش وارد بدنش شد و به 

اهایش سمت قلبش جریان پیدا کرد. این انرژی مابقی بدنش را هم طی کرد و وقتی به ران و پ

 اختیار شروع به لرزیدن کرد.رسید، پاهایش بی

توانم این حالت را توصیف کنم این است که لرزش شدیدی از درون تنها راهی که می»گفت او می

کردم االن کردم. ولتاژی از انرژی بود که بدنم تا قبل از آن تجربه نکرده بود. فکر میحس می

« ام از دست دادم.ام را بطور کامل روی پایین تنهرل آگاهانهاست که بیفتم. در آن لحظه بود که کنت

اختیار زده بود زیر گریه و در آن لحظه ذهن و بدنش هم کنترل را از دست داده بودند. به نظر بی

ی آمد که زمان متوقف شده است. تری متوجه شد که بدنش دارد عمری از احساسات رفع نشدهمی

کرد ان الکتریسیته حرکتش را در بدن او ادامه داد و احساس میکند. جریگذشته را تسلیم می

 افتد. ی متراکم و تاریک از بدنش پایین میمقادیر زیادی ماده

ام. های قبلیاین زندگی و زندگی ضربه های روحیبود،  ضربه روحیبه نظرم این ماده »گفت می

ی سنگینی ی کند و این اتفاق سایهترومای پدرم که وقتی هشت سالم بود چیزی نمانده بود خودکش

گذاشت به خودم اجازه دهم که عشق بی قید و شرط را دریافت روی زندگی من افکنده بود و نمی

ها طی شرطی سازی که بسیاری از آن –اش او احساس کرد که تمام باورهای محدود کننده« کنم.

 از بین رفت. –بودند احساسی عمیق و در اثر باورهای ناخودآگاه دیگران ایجاد شده 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

تمام چیزهایی که با هستی واقعی من همسو نبود، پایین افتاد. رهایی واقعی را تجربه »گفت تری می

دانستم که روحم من را در ها در پی آن دویده بود. در آن لحظه میکردم، چیزی که روحم مدت

 «مهم را انجام دهم. آن لحظه، در کنار تمام آن مردم به آن ساحل کشانده است تا این کار

پایانی در درونش به جریان درآمد. روی شن در برابر عظمت او زانو زد و احساس کرد که عشق بی

هایی که تا آن لحظه انجام داده بود، برای رسیدن او به این نیرو زانو زده بود؛ دید که تمام انتخاب

ه طی یک سال اخیر چه کسی است. در آن لحظه پی برد ک آور ضروری بودهی حیرتاین لحظه

بوده است؛ هر روز مرتب مراقبه کرده است و در تمام این مدت عاشق خودش بوده است. او 

خواند تا چنین عشق عمیقی اش دارد خود گذشته را فرا میدانست که در آن لحظه خود آیندهمی

 را تجربه کند.

و وحدت شدیدی با تمام اطرافیانش وقتی تری از این واقعیت سه بعدی بیرون آمد، احساس آرامش 

اش متصل شده است و هیچ به خود جسمی، ذهنی، احساسی و معنوی گفت که عمیقاًکرد. او میمی

 بودن نکرده است. « خود»وقت آنقدر احساس 

ها، وجهی از انرژی الهی ی انساناین تجربه به من یادآوری کرد که من مانند همه»گفت او می

 «دریافت آن را دارم.هستم و لیاقت 
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 مکان-زمان و زمان-مکان: 11فصل 
 

به معنای  uniاست و  universeکنیم )معادل انگلیسی دنیا ما در دنیایی سه بعدی زندگی می

ها و زمان تشکیل ی چیزهایی که وجود دارند از افراد، اشیا، مکاناست( که در آن همه« واحد»

تشکیل شده است. ما این چیزها را از طریق حواس خود به  شده است. دنیا بیشتر از ذرات و ماده

کنیم. برای مثال اگر یک تکه یخ، گوشی موبایل و یا عنوان شکل، ساختار، جرم و تراکم تجربه می

تان هیچ یک از این چیزها را تجربه کنید؛ توانید بدون حواستان بگذارم، نمیکیک سیب را جلوی

 آورند. قعیت فیزیکی را برای شما به ارمغان میی وااین حواس هستند که تجربه

ی یخ، گوشی موبایل و کیک سیب همگی ارتفاع، عرض و عمق دارند، اما تنها به این با اینکه قطعه

ها را ببینید، بشنوید، بچشید، ببویید و لمس کنید. اگر توانید آندلیل برای شما وجود دارند که می

هید و یا هر پنج تای این حواس همزمان از بین بروند، شما ی خود را از دست دحواس پنجگانه

نخواهید داشت؛ در عمل  هشیاریها توانید این اشیای فیزیکی را تجربه کنید، چون نسبت به آننمی

ون توانید بدها برای شما وجود نخواهند داشت، چون در این واقعیت سه بعدی شما نمیاین

 .ها را تجربه کنیدتان آنحواس

بعد آن را ی ما )که مندنیای شناخته شده –اساس اختر فیزیک، در این قلمروی سه بعدی  بر

 نهایت وجود دارد.فضایی بی –زمان خواهیم خواند( -واقعیت مکان
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نشینیم و به جهان مان میای وقت بگذارید و به این مفهوم فکر کنید. وقتی در پیشخان خانهلحظه 

نهایت بینیم. دنیا به چشم ما بیشویم، تنها بخش کوچکی از دنیا را میهستی و آسمان شب خیره می

، مکان الیتناهی زمان-تر است. به بیان دیگر، در قلمروی مکاننهایت از آن هم بزرگآید، اما بیمی

 پایانی ندارد و تا ابد ادامه دارد. اما زمان چه؟ –است 

کنیم. برای مثال ممکن است پنج هایمان در مکان تجربه میمن و شما زمان را با حرکت دادن بدن

دقیقه طول بکشد تا شما این کتاب را زمین بگذارید، به آشپزخانه بروید، یک لیوان آب بریزید و 

شود که فکری در ذهن شما ایجاد شد و ویژنی از آنچه کار به این دلیل انجام می برگردید. این

دادید، ایجاد کرد؛ شما این فکر را عملی کردید و در نتیجه زمان را با باید در آشپزخانه انجام می

 ای دیگر در فضا، تجربه کردید. حرکت از یک نقطه به نقطه

روی صندلی نشسته بودید، زمانی که از آشپزخانه در نسبت  قبل از آنکه به آشپزخانه بروید و وقتی

ی آگاهی تجربه کردید: جایی که به محل نشستن خود آگاه شدید، نوعی جدایی را بین دو نقطه

تان را در مکان ی آگاهی، شما بدناید و آشپزخانه. برای پر کردن شکاف بین این دو نقطهنشسته

ی بین دو س منطقی است اگر بگوییم که هر چه فضا یا فاصلهحرکت دادید و این کار زمان برد. پ

ی دیگر نیاز خواهد بود. برعکس، بیشتر باشد، زمان بیشتری برای رفتن از یک نقطه به نقطه نقطه

 هرچه سرعت حرکت شما بین این دو نقطه بیشتر باشد، زمان مورد نیاز آن کمتر است. 

ای حرکت شی در فضا اساس فیزیک نیوتنی )مکانیک این نوع اندازه گیری زمان مورد نیاز بر

های یک شی را بدانیم، مثالً نیرو، شتاب، جهت، کالسیک( است. در دنیای نیوتنی، اگر برخی ویژگی
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های زمانی را صورت دهیم؛ بنابراین بینیتوانیم پیشای که باید طی کند، آنگاه میسرعت و فاصله

توانیم بگوییم که وقتی بین قابل پیش بینی استوار است. پس میها و نتایج فیزیک نیوتن بر شناخته

ی دیگری از ی آگاهی به نقطهی آگاهی جدایی وجود دارد، زمانی که شما از یک نقطهدو نقطه

زمان را ی درنوردیدن مکان است که در نتیجه .113نوردیدمکان را در میروید، دارید آگاهی می

 11.1به شکل  ،ی بین مکان و زمان در دنیای سه بعدی مارابطهبرای درک بهتر  کنید.تجربه می

 مراجعه کنید. 

بگذارید مثال دیگری برایتان ذکر کنم: اگر من در حال نوشتم این کتاب باشم و بخواهم این فصل 

برد. شاید الزم نباشد زیاد بدنم را در فضا جابجا کنم، اما همچنان را تمام کنم، این کار زمان می

کنم. چرا؟ چون جایی که من در حال حاضر در فرایند نوشتن این فصل در آن ا تجربه میزمان ر

ی دیگری است. کامل کردن این فصل ی آگاهی است و تمام کردن فصل نقطههستم، یک نقطه

پر کردن شکاف بین این  –ی اکنون جداست. فضای بین این دو ای در آینده است و از لحظهلحظه

دوباره نگاه کنید، این شکل به شما  11.1ی زمان است. اگر به شکل تجربه – ی آگاهیدو نقطه

 کند درک بهتری از زمان پیدا کنید.کمک می

انجام « کاری»برای دستیابی به هدف مطلوب من یعنی رسیدن به پایان فصل، باید بصورت مکرر 

ط و حرکت در محیط با دهم. این کار مستلزم این است که من از حواس خود برای تعامل با محی

و این نیز نیازمند زمان است. اگر از نوشتن دست بکشم و  –یک سری رفتار هماهنگ استفاده کنم 

                                                            
113 collapse 
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ی مطلوب من زمان بیشتری خواهد کار دیگری انجام دهم، مثالً فیلمی تماشا کنم، رسیدن به نتیجه

مدام اعمال و نیات خود را  برد؛ بنابراین برای دستیابی به هدفم یعنی تمام کردن این فصل باید

 همسو کنم.

 ی بین مکان و زمان در دنیای سه بعدیرابطه

 در این قلمرو مکان الیتناهی است

 

 ی آگاهیی آگاهی                                 زمان                                نقطهنقطه              

 کنیم،می وقتی در مکان حرکت

 کنیمتجربه میزمان را 

 11.1شکل 

کنیم. وقتی شویم، زمان را تجربه میی دیگر آگاهی در مکان جابجا میی آگاهی به یک نقطهوقتی از یک نقطه

 شود.نوردیم، زمان ایجاد میمان در میمکان را در دنیای سه بعدی
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کنیم، استفاده مییابی در فضا در این دنیای مادی سه بعدی، چون از حواس برای حرکت و جهت

کنیم. تمام ها معطوف میدر نتیجه بیشتر توجه خود را به چیزهای فیزیکی مانند افراد، اشیا و مکان

کنند(. اند و موضعی هستند )یعنی موقعیتی در مکان و زمان اشغال میها از ماده تشکیل شدهاین

بینید کنیم. برای مثال، وقتی میمیها را تجربه ها نقاط آگاهی هستند که ما جدایی از آنتمام این

کنید که جلوی خانه تان آن طرف میز نشسته است یا به ماشین خود نگاه میکه بهترین دوست

کنید. در نتیجه، احساس تان توجه میپارک شده است، به فضای بین خود و دوست یا ماشین

تان آنجاست. عالوه بر این، اگر ها جدا هستید. شما اینجا هستید و دوست یا ماشینکنید از آنمی

تان در یی اکنون هستید و جایی که رویارویا و هدفی برای خود داشته باشید، آنگاه شما در لحظه

 توان گفت:کند. پس به جرأت میی جدایی را ایجاد میتان وجود دارد نیز تجربهواقعیت آینده

و حرکت کنیم، به حواس خود نیاز یابی برای اینکه بتوانید در این واقعیت سه بعدی جهت .1

 داریم.

هرچه بیشتر از حواس خود برای تعریف واقعیت استفاده کنیم، بیشتر جدایی را تجربه  .2

 کنیم.می

ی جدایی را چون بیشتر این واقعیت سه بعدی بر حواس استوار است، مکان و زمان تجربه .3

 د.کنها ایجاد میی زمانبرای همه کس، همه چیز، همه جا و همه
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کنند. این امر در فیزیک اصل تمام چیزهای مادی جایگاهی در مکان و زمان اشغال می .4

 نام دارد.  114عیتقمو

مکان. -زمان و زمان-خواهیم دو مدل واقعیت را بررسی و مقایسه کنیم: مدل مکاندر این فصل می

ماده و دنیای سه ها، نتایج قابل پیش بینی، زمان دنیای فیزیکی نیوتنی است که بر شناخته-مکان

مکان -کنیم )و از فضای الیتناهی تشکیل شده است( استوار است. زمانبعدی که در آن زندگی می

نهایت، انرژی های بیها، امکانواقعیت واژگونی که بر ناشناخته –دنیای کوانتومی غیر فیزیکی است 

زمان الیتناهی تشکیل  کنیم )و ازاستوار است که در آن نیز زندگی می 115های چندبعدیو جهان

 شده است(.

خواهید رموز کشد، چون اگر میاین مسئله درک و دریافت شما از ماهیت واقعیت را به چالش می

ی راهی برای این منظور نیاز خود را به مثابه یک وجود ابعادی تجربه کنید، بدون شک به نقشه

 دارید.

 استرس و پیامدهای زیستن مداوم در حالت بقا

هویت  ،گیریم، در نتیجهآنجا که ما برای مشاهده و تعیین واقعیت فیزیکی از حواس خود بهره میاز 

کند اما در عین حال از تمام چیزهای گیریم که در مکان و زمان زندگی میخود را بدنی در نظر می

                                                            
114 locality 
115 Multidimensional multiverse 

( تقابل multidimensional multiverseهای چندبعدی )( و جهانthree dimensional universeدر اینجا نویسنده بین جهان سه بعدی )

 است. )م( ظریفی برقرار کرده
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 کند. در طولرا برای ما ایجاد می 116ی هویتمحیط جداست. به مرور زمان این تعامل تجربه

دهیم، هویت های مختلف با افراد و اشیا انجام میها و مکانزندگی طی تعامالت مختلفی که در زمان

شود. کیفیت تعامالتی که با محیط بیرونی داریم، تبدیل می 117ما تکامل پیدا کرده و به شخصیت

یند را دهند. ما این فراکند و این خاطرات کیستی ما را شکل میخاطرات پایداری را ایجاد می

دانید، دهند. همانطور که میهای زندگی هستند که هستی ما را شکل مینامیم و این تجربهمی تجربه

 شخصیت اکثر مردم بر تجربیات گذشته مبتنی است.

کنیم برای هایی که هر روز مشاهده میآموختید، اشیای مادی، افراد و مکان 8همانطور که در فصل 

کنند و شناسایی این الگوها خاطره نام دارد. اگر خود از خاطرات مغز به صورت الگو بروز می

ها مبتنی هستند؛ و لذا توان گفت خاطرات بر شناختهتجربیات گذشته تشکیل شده باشد، آنگاه می

جا معطوف مان را به همینها استوار است. بیشتر ما توجهبیشتر دنیای سه بعدی ما بر شناخته

تان تطابق تان را با خاطرات تجربیات گذشتهچیزهای مادی دنیای بیرونکنیم. وقتی شما تمام می

های عصبی در ای از شبکهکنند. شما واقعیت فیزیکی را به مجموعهدهید، برایتان آشنا جلوه میمی

کنید. این کار شناسایی الگو نام دارد و فرایندی است که بیشتر افراد واقعیت را با مغزتان وصل می

 کنند.از آن و از منظر گذشته درک میاستفاده 

                                                            
116 identity 
117 personality 
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کنیم، بلکه اسیر آنیم گرایانی هستیم که فقط در این بُعد زندگی نمییتوان گفت که ما مادپس می

ایم که در زمان چون خود را به مثابه بدنی تعریف کرده –شویم ی آن محدود میو به وسیله

وی ماده و کمتر روی انرژی است. از کند و تمرکزمان بیشتر رمشخصی در یک محیط زندگی می

ها )انرژی(، بیشتر به ذرات فیزیکی )ماده( منظر کوانتومی ما بجای توجه به امواج غیرمادی امکان

 شویم.مان غرق میکنیم. اینگونه است که ما در واقعیت سه بعدیتوجه می

مان ی نامرئی انرژی اطرافمان از میدان الکترومغناطیسوقتی استرس را وارد این معادله کنیم، بدن

مان کند. هرچه تعداد، شدت و مدت استرس بیشتر باشد، بدنبرای تولید مواد شیمیایی استفاده می

شود کند. ماهیت این مواد شیمیایی سبب تقویت حواس ما شده و باعث میانرژی بیشتری مصرف می

انرژی که در اطراف بدن ما قرار  ها توجه کنیم. با کوچک شدن این میدان حیاتیبه ماده و شناخته

کنیم. در واقع وقتی فرکانس ما دارد، ما بیشتر احساس ماده بودن و کمتر احساس انرژی بودن می

 رود.مان تحلیل میشود چون انرژیتر میهایمان متراکمآید، بدنتر میپایین

ای که در ن یا شکارچیهمانطور که گفتیم، این مسئله در کوتاه مدت و در مواجهه با خطر، بحرا

ها در واقع واکنش ستیز و گریز سنگ بنای تکامل ما انسان –کند مان است، مشکلی ایجاد نمیکمین

بوده است. در این حالت، مواد شیمیایی استرس حواس ما را تقویت کرده و تمرکز ما را به آن 

رود. وقتی چنین شد، میکنند که در محیط حضور دارد و برای ما خطر به شمار محدود می چیزی

های حرکتی، استدالل فضایی و زبان بخشی از مغز که مسئول ادراک حسی، فرمان –قشر مخ ما 

شود. این مسئله تمرکز ما را در راستای بقا به بدن و تهدید بیرونی فعال شده و تحریک می –است 
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ن به امنیت جسمی ی رسیدشود سرگرم زمان بین درک تهدید و لحظهمحدود کرده و باعث می

های آگاهی هستند. هرچه بیشتر استرس را تجربه کنیم، جدایی هر دوی این لحظات، نقطه –شویم 

 کنیم. بیشتری احساس می

خواندید، اثر بلندمدت زیستن در حالت بقا این است که ما به این مواد  2همانطور که در فصل 

ها معتاد شویم، بیشتر باور خواهیم کرد که شویم. هرچه بیشتر به آنشیمیایی وابسته و معتاد می

 هایمان در مکان خاصی در فضا و موقعیت خاصی در زمانیعنی بدن –هایمان موضعی هستند بدن

 خطی قرار دارند.

ی این امر نوعی حالت شیدایی و دیوانگی است که در آن توجه فرد مدام از شخصی به نتیجه 

شود. این ویژگی تکاملی که زمانی از ما محافظت مشکل، شی و مکان دیگری در محیط جابجا می

بریم و تمام  شود مدام در حالت آماده باش به سرکند و باعث میکرد، حاال علیه ما عمل میمی

مان مان به محیطدانیم، تمام توجهمان را ناامن میمان زمان باشد. چون ما محیط بیرونیدغدغه

 شود.معطوف می

رسد، به کس یا چیزی در محیط مان به نظر میتر از دنیای درونمان واقعیاکنون چون دنیای بیرون

ی کنیم، مغزمان بیشتر وارد امواج مغزی شویم و هرچه بیشتر در این حالت زندگبیرونی معتاد می

اید، امواج مغزی بتای باال اگر طوالنی مدت همیدهشود. و همانطور که تا اینجا مطمئناً فبتای باال می

قراری، خشونت شوند ما احساس درد، دلهره، نگرانی، ترس، خشم، آزار، داوری، بیباشند باعث می

 و خودمان هم همینطور.  –شوند نامنسجم می و رقابت کنیم. در نتیجه امواج مغزی ما
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وقتی احساسات بقا ما را فرا بگیرد، برای تأیید و تأمین اعتیادمان به این احساسات مجبوریم دست 

به دامان شرایط دنیای بیرون شویم )مشکالتی که با مردم مختلف داریم، مشکالت مالی، ترس از 

شوند ما بیش از حد سرگرم همان احساسی باعث می مان(. این اعتیادهایتروریسم، نفرت از شغل

باشد یا « کسی»خواه  –کنیم در محیط بیرون مشکل را ایجاد کرده است چیزی شویم که فکر می

و در نتیجه ژن بقا روشن شود. حال ما داریم سرنوشت از پیش معلوم خود را تحقق  -« چیزی»

 بخشیم. می

تان هم همانجاست، خواهید دانست ان هر جا باشد انرژیتاگر این مسئله را درک کنید که توجه

که هرچه واکنش احساسی ارتباط بیشتری با علتش داشته باشد، این مسئله بیشتر باعث خواهد شد 

تان معطوف کنید. وقتی که مدام تمام توجه خود را به شخص، چیز یا مشکل موجود در محیط بیرون

تان و انرژی دهید. حاال تمام توجهد را به کس یا چیزی میچنین کردید، میزان زیادی از نیروی خو

شود پیوسته واقعیت تان باعث میدر این قلمروی سه بعدیِ ماده گیر افتاده است و حالت عاطفی

ی همان واقعیتی شوید که از صمیم تان را تکرار کنید. ممکن است از نظر احساسی وابستهکنونی

ها شوید و شود اسیر دنیای شناختهوء مدیریت انرژی باعث میخواهید تغییرش دهید. سقلب می

مدام تالش کنید آینده را بر اساس گذشته پیش بینی کنید؛ از آن هم بدتر اینکه وقتی در حالت 

خواهید شود. پس اگر میبقا باشید، امور ناشناخته و غیر قابل پیش بینی برایتان جای وحشتناکی می

و اگر این کار  –ها قدم بگذارید ر حاصل کنید، باید در قلمروی ناشناختهواقعا در زندگی خود تغیی

 را نکنید، هیچ چیز تغییر نخواهد کرد. 
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 زمان سه بعدی نیوتنی: زیستن در مکانی و زمانی-واقعیت مکان

اگر احساسات و عواطف در مقام اسناد گذشته باشند و این احساسات مسبب افکار و رفتارهای 

شما باشند، آنگاه شما مدام گذشته را تکرار کرده و قابل پیش بینی خواهید شد. در  ینهادینه شده

شوید چون فیزیک نیوتنی بر پیامدهای قابل پیش این حالت شما سخت در دنیای نیوتنی گرفتار می

بینی مبتنی است. هرچه بیشتر در استرس و تنش زندگی کنید، بیشتر تالش خواهید کرد که در 

جنگد، اجبار ای که برای رسیدن به نتایج مورد نظرش میماده –ر ماده اثر بگذارید مقام ماده ب

کند. در نتیجه، تمام چیزهایی که کند و رقابت میکند، پیش بینی میکند، دخل و تصرف میمی

خواهید تغییر دهید، تحقق بخشید یا تحت تأثیر قرار دهید، زمان زیادی از شما خواهد گرفت می

خواهید باید بدن فیزیکی خود را در زمان برای ایجاد نتایجی که می-ین واقعیت مکانچون در ا

 مکان جابجا کنید.

هرچه بیشتر در حالت بقا زندگی کنید و از حواس خود برای تعریف واقعیت استفاده کنید، بیشتر 

ای ی جدید خود را تجربه خواهید کرد. بین جایی که اکنون هستید، به مثابه نقطهجدایی از آینده

نی وجود ای طوالی دیگری از آگاهی، فاصلهخواهید باشید، به مثابه نقطهاز آگاهی، و جایی که می

شما نسبت به اینکه این اتفاق چگونه خواهد افتاد، بر  دارد، حال بگذریم از اینکه دلمشغولی دائم

کنید و آن را چگونه پیش بینی این مسئله استوار است که راجع به روش وقوع آن چه فکر می

ندگی شما برای یک کنید، پس زها فکر میکنید. اما اگر پیش بینی کنید، دارید بر مبنای شناختهمی

 امکان ناشناخته و جدید جا دارد. 
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انداز کنید، دنبال خانه بگردید، وام ای بخرید باید ابتدا پولی را پسبرای مثال اگر بخواهید خانه

بگیرید، فرایند قانونی را طی کنید، سایر خریداران را کنار بزنید و سپس سی سال از عمر خود را 

ی ه سر کار کنید تا پول وام را پس بدهید. وصل کردن این دو نقطهصرف رفت و آمد )در مکان( ب

 بر است.زمان –ی خرید خانه و داشتن خانه و بازپرداخت وام داشتن ایده –آگاهی 

ی جدیدی را شروع کنید، ممکن است آنالین شوید، پروفایل به همین منوال، اگر بخواهید رابطه 

دیگر را چک کنید، لیست افراد مورد نظرتان را تهیه کنید، با  شمار پروفایلخود را تنظیم کنید، بی

هر کدام تماس بگیرید و در آخر چندین قرار بگذارید و امیدوار باشید که فرد جالبی را پیدا کنید. 

های شغلی در اگر شغل جدیدی بخواهید، ممکن است وقت بگذارید و رزومه تهیه کنید، سمت

 صاحبه اقدام کنید. دسترس را بررسی کنید و برای م

هستند، زمانی که شما بصورت خطی  زمانوجه اشتراک تمام این فرایندها این است که نیازمند 

تان هم برسید، ولی هرچه بیشتر در حالت بقا زندگی کنید، کنید. ممکن است به خواستهتجربه می

ای هستید که مادهها زمان بیشتری خواهد طلبید، چون شما در این حالت رسیدن به خواسته

خواهید باشید، جدایی خواهد بر ماده تأثیر بگذارد و بین جایی که شما هستید و جایی که میمی

 مشخصی در مکان و زمان وجود دارد.

ی شما از زمان قطعاً گذشته، حال و توان گفت که در این واقعیت سه بعدی، در تجربهپس می

کنید پس جدایی از زمان را هم تجربه طی زندگی میای وجود دارد. چون شما در زمان خآینده

 اینجاشوند؛ شما ای در زمان ظاهر میکنید چون گذشته، حال و آینده به مثابه لحظات جداگانهمی
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دهد که گذشته، حال و آینده بصورت گرافیکی نشان می 11.2. شکل آنجاستتان هستید و آینده

 یوسته وجود دارند.چگونه همگی به مثابه لحظات متمایز و ناپ

 

 زمان خطی دارای گذشته،

 حال و آینده

 

 آینده                                     حال                                 گذشته                         

 زمان به مثابه لحظات جداگانه

 11.2شکل 

 ای در زمان وجود دارند.خطی، متمایز و جداگانه در واقعیت سه بعدی ما، گذشته، حال و آینده به مثابه لحظات

 

نیوتنی قوانین طبیعی نیرو، شتاب و ماده را کشف  پیشتر نیز گفتم، ما به لطف فیزیکهمانطور که 

توانیم نتایج را پیش بینی کنیم. اگر جهت کلی، سرعت و چرخش شیئی را که در فضا ایم و میکرده

نیم مقصد پایانی و زمان مورد نیاز برای رسیدن به آن را پیش تواکند، بدانیم، آنگاه میحرکت می
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آنجلس برویم، زمان مورد توانیم با هواپیما از نیویورک به لسبینی کنیم. به همین دلیل است که می

 نیاز برای رسیدن به مقصد را پیش بینی کنیم و بدانیم که هواپیما در کجا فرود خواهد آمد.

نیوتنی و دنیای سه بعدی خودمان، بسیاری از ما بیشتر زندگی خود را در این برداشت از فیزیک 

صرف تمرکز بر بیرون و تالش برای تبدیل شدن به کسی، داشتن کسی، به مالکیت درآوردن 

خواهیم را کنیم. وقتی چیزهایی که میی چیزی در زمان خاصی میچیزها، رفتن به جایی و تجربه

 دوگانگیشوند در نوعی حالت کنیم و فقدان و جدایی باعث میمینداشته باشیم، فقدان را تجربه 

خواهد که ندارد؛ در واقع اینگونه است می زندگی کنیم. طبیعی است که انسان چیزی را  قطبیتیا 

کنیم، به آنچه مان را تجربه میکند. وقتی جدایی از امیال آیندهکه انسان چیزها را خلق می

بینیم و سپس یک سری کارها را در زمان خطی انجام ویایش را میکنیم و رخواهیم فکر میمی

 را به دست آوریم.  دهیم تا آنمی

خواهیم؛ اگر بیمار باشیم، سالمتی برای مثال اگر ما همیشه از نظر مالی تحت فشار باشیم، پول می

دوگانگی و جدایی، ی خواهد. بخاطر این تجربهخواهیم؛ اگر تنها باشیم، دلمان رابطه یا همدم میمی

شویم و اینگونه است که ما بطور طبیعی در جهت رویاهایمان رشد و به سمت آفرینش رانده می

تأثیر بگذاریم ماده تالش کنیم روی ماده باشیم و با تمرکز روی  مادهکنیم. اما اگر تکامل پیدا می

مان و انرژی زیادی باید تا به پول، سالمتی، عشق و غیره دست پیدا کنیم، همانطور که گفتیم، ز

 صرف کنیم. 
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مان )یا تالقی دو که در اثر به بار نشستن آفرینش احساسیمان رسیدیم، وقتی در آخر به خواسته

کند. وقتی شغل جدید پیدا شد، کنیم، احساس فقدان سابق ما را رفع میی آگاهی( حس مینقطه

کنیم؛ وقتی شفا حساس عشق و شادی میی جدید ایجاد شد، اکنیم؛ وقتی رابطهاحساس امنیت می

یا « کسی»کنید، مدام منتظرید تا کنیم. اگر در این حالت زندگی میمی سالمتییابیم احساس می

تان را تغییر دهید. وقتی از شر احساس فقدان خالص از بیرون بیاید و احساس درون« چیزی»

، توجه دقیقی به آن چیز یا کسی تان به تحقق یک رویداد بیرونی ربط داردشدید، چون احساس

ی جدیدی را شکل ی علت و معلولی، خاطرهتان شده است. این رابطهخواهید کرد که سبب رهایی

 کنیم.دهد و ما تا حدی تکامل پیدا میمی

برد، وقتی اتفاقی در دنیای شما رخ ندهد یا به نظر برسد که رخ دادن آن دارد بیش از حد زمان می

کنید بیافرینید، بیشتر کنید از آنچه تالش میکنید، چون احساس میرا حس می تریفقدان بیششما 

قراری و جدایی شما را از اید. حال این حالت احساسی فقدان، ناراحتی، بیو بیشتر جدا افتاده

 دهد.تان را افزایش میی مطلوبکند و زمان رسیدن به نتیجهرویاهایتان دور می

 

 چیز به هیچ چیز، از جایی به هیچ جا و از زمانی به هیچ زمانی کس، ازاز کس به هیچ

بعدی که در آن مکان بیشتر از  –اگر قوانین نیوتنی تجلی بیرونی قوانین مادی فیزیکی مکان زمان 

توان گفت که قوانین کوانتومی عکس این هستند. کوانتوم یعنی تجلی باشد، آنگاه می –زمان است 
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بخشد. درونی قانون طبیعت: میدانی نامرئی از اطالعات و انرژی که به تمام چیزهای مادی وحدت می

ها را سازماندهی کرده و به هم وصل این میدان غیرمادی بر تمام قوانین طبیعت حاکم است و آن

رداند. این بعدی است که در آن زمان بیشتر از مکان است؛ به بیان دیگر بعدی است که در گمی

 است. زمان ابدی آن 

های آموختید، وقتی ما توجه خود را از افراد و چیزها در مکان 3و  2های همانطور که در فصل

ده و به زمان و مان معطوف نکرو دیگر توجه خود را بدن –مان برگیریم خاصی در دنیای بیرون

به هیچ کس، هیچ چیز، هیچ جا و هیچ زمانی تبدیل خواهیم شد. ما این  –ها فکر نکنیم بندیزمان

، هویت، جنسیت، بیماری، نام، مشکالت، روابط شخصی، کار را از طریق فرایند قطع پیوند با بدن

فتن از آگاهی کسی به کنیم. معنای فراتر رفتن از خود همین است: رمان میدرد، گذشته و غیره

هیچ کس، از آگاهی چیزی به هیچ چیز، از آگاهی جایی به هیچ جا و از آگاهیِ بودن در زمان به 

 (.11.3بودن در هیچ زمانی )بنگرید به شکل 
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 های فراتر از حواسرفتن از جهان حواس به جهان

 قدم گذاشتن در کوانتوم

دربِ کوانتوم در مقام آگاهی 

 محض

 واقعیت سه بعدی مادیِ 

 دنیای نیوتنی

 آگاهی: آگاهی:

 هیچ کس

 هیچ چیز

 هیچ جا

 هیچ وقت

 کسی

 چیزی

 جایی

 زمانی

 11.3شکل 

یعنی زندگی به عنوان بدنی فیزیکی،  -« خود»گیریم، از وقتی توجه خود را از بدن، محیط و زمان بر می

رویم  و به هیچ فراتر می -جایی و زمانی داشتن یک هویت خاص، مالک چیزهایی بودن، زندگی در 

شویم. حال داریم آگاهی و هشیاری خود را از دنیای کس، هیچ چیز، هیچ جا و هیچ زمانی تبدیل می

 بریم.مادی فیزیک کوانتومی دور کرده و به سمت دنیای غیر مادی میدان یکپارچه می
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 نیز بیندازید. 11.4و نگاهی به شکل 

 فراتر رفتن از خود

 رسیمرویم، از ستون راست به ستون چپ میوقتی از خودمان فراتر می

 تمرکز باز تمرکز بسته

 ، انرژی، فرکانس و اطالعات )موج(فضاتوجه به  ها )ذره(توجه به اشیا، چیزها، افراد و مکان

 (118غیرمادی )ضدماده مادی )ماده(

 دنیای کوانتومی پنج بعدی دنیای نیوتنی سه بعدی

 غیر قابل پیش بینی پیش بینیقابل 

 زمان-مکان

 )قلمروی مکان الیتناهی(

 مکان-زمان

 )قلمروی زمان الیتناهی(

 حالت وحدت، یکی بودن، کمال و عدم موضعیت حالت جدایی، دوگانگی، قطبیت و موضعیت

 هاناشناخته هاشناخته

 های نامحدودامکان های محدودامکان

 های چندگانهجهان جهان واحد

 ای فراتر از حواسدامنه ی حواسدامنه

 11.4شکل 

                                                            
118 antimatter 
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کنیم، از دنیای بیرونی رسیم و تمام ابعاد خود را تسلیم میوقتی از تمرکز بسته به تمرکز باز می

شویم و توجه خود های زمانی، فهرست کارهای قابل انجام و غیره دور میها، برنامهافراد، اشیا، مکان

دهد ما نشان میکنیم. تحقیقات را به دنیای درونی انرژی، ارتعاش، فرکانس و آگاهی معطوف می

کنیم، گیریم و آن را به روی انرژی و اطالعات باز میکه وقتی ما توجه خود را از اشیا و ماده بر می

ی این وحدت یافتن مغز این است که ما شوند. نتیجههای مختلف مغز وارد هماهنگی میبخش

 احساس کمال بیشتری خواهیم کرد.

شود. تر میتپد و لذا منسجمتر میشود، منظممان باز میقلب وقتی این کار را به درستی انجام دهیم،

شود؛ و چون هویت ما از سر راه کنار ی رسیدن قلب به انسجام، مغز نیز وارد انسجام میدر نتیجه

حذف شدن این  –رود یعنی ما از بدن خود و موقعیت مشخصی در مکان و زمان فراتر می –رود می

شود ما وارد الگوهای امواج مغزی آلفا و تتا شویم و به سیستم عصبی خودمختار چیزها باعث می

گردد و مغز، قلب، بدن و میدان انرژی ، نظم و توازن به بدن باز میANSوصل شویم. با فعال شدن 

 یابد. می رسد. سپس این انسجام در تمام ابعاد زیستی ما بازتاببه انسجام و کمال می

 

 از توهم جدایی به واقعیت وحدت

نیروی گرانشی  –اگر فیزیک نیوتنی قوانین فیزیکی طبیعت و جهان را در مقیاس بزرگ توضیح دهد 

آنگاه دنیای  –کند، سرعت افتادن سیب از درخت و غیره هایش وارد میهکه خورشید به سیار
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پردازد، مثالً ذرات اتمی و زیر اتمی. اس میکوانتومی به ماهیت بنیادین چیزها در ریزترین مقی

های فیزیکی طبیعت هستند، پس دنیای نیوتنی دنیای عینی سنجش پذیری و قوانین نیوتنی ثابت

 نتایج قابل پیش بینی است. 

دنیای انرژی، امواج،  –پردازد اما قوانین کوانتومی به امر غیر قابل پیش بینی و دیده نشده می

 های نور. آگاهی و تمام طیف فرکانس، اطالعات،

بر این دنیا حاکم است.  –میدان واحدی از اطالعات بنام میدان یکپارچه  – هوش کیهانییک 

و دنیای  –و در آن ذهن و ماده جدا هستند  –پردازد توان گفت دنیای نیوتنی به امور عینی میمی

اند و یا بهتر بگویم، وحدت رسیدهکه در آن ذهن و ماده توسط انرژی به -کوانتومی به امور ذهنی 

شان غیر ممکن است. در جایی که در آن ذهن و ماده آنقدر به هم متصل هستند که جدا کردن

ی آگاهی وجود ندارد. میدان کوانتومی ای بین دو نقطهمیدان کوانتومی یا یکپارچه هیچ جدایی

 قلمروی یکی بودن یا وحدت آگاهی است.

الیتناهی است. اگر زمان  زمان ،الیتناهی است، اما در دنیای کوانتومی مکان ،در واقعیت سه بعدی ما

ای نیست. بدون یعنی بین گذشته و آینده فاصله –الیتناهی و ابدی باشد، دیگر خطی نخواهد بود 

ی اکنون ابدی. چون در این دهد، در این لحظهدارد رخ می اکنونهمگذشته و آینده، همه چیز 

ها( را کنیم، مکان )یا مکانالیتناهی است، وقتی در طول زمان حرکت میزمان ان مک-واقعیت زمان

 کنیم. تجربه می
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اما در  –کنیم کنیم، زمان را تجربه میدر دنیای مادی چیزها، وقتی ما در طول مکان حرکت می

 کند:دنیای کوانتومی غیرمادیِ ماده و فرکانس، عکس این موضوع صدق می

 ی الف به ب را افزایش یا کاهش حرکت از نقطه سرعتمان، وقتی ز-در دنیای مکان

 کند.ی ب تغییر میدهیم، زمان رسیدن به نقطهمی

 انرژی آگاه ارتعاش یا  فرکانسمکان، وقتی از افزایش یا کاهش سرعت -در دنیای زمان

 توانیم از مکانی به مکان دیگر یا از بُعدی به بعد دیگر برویم.شویم، میمی

کنیم. در واقعیت غیر مادی وقتی نوردیم، زمان را تجربه میقعیت مادی وقتی مکان را در میدر وا

ها حامل اطالعات یا کنیم. هر یک از این فرکانسنوردیم، مکان یا بُعد را تجربه میزمان را در می

مختلف  هایها را به مثابه واقعیتشویم، آنها هشیار میسطحی از آگاهی است و وقتی ما از آن

کنید، ابعاد مختلفی کنید که وقتی در زمان حرکت میمشاهده می 11.5کنیم. در شکل تجربه می

 کنید.ی اکنون ابدی تجربه میرا در لحظه

 

 

 

 

 



458 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 بعدی 5در واقعیت  ی بین زمان و مکانرابطه

 در این واقعیت زمان ابدی است

 

ها یا ها وجود دارند( مکانآن تمام امکانکنیم )زمان اکنون ابدی که در وقتی در زمان حرکت می

 کنیمابعاد مختلف را تجربه می

 11.5شکل 

دهد. وقتی شما در زمان ی اکنون ابدی رخ میدر دنیای کوانتومی، که در آن زمان ابدی است، همه چیز در لحظه

نهایت را تجربه های بیامکانهای دیگر و های دیگر، ابعاد دیگر، صفحات دیگر، واقعیتکنید، مکانحرکت می

های نهایت خود را در آن تماشا کنید، جعبهی بیکنید. درست مانند اینکه بین دو آینه بایستید و تا فاصلهمی

ی اکنون دهند که همگی در لحظهشماری از شماهای ممکن را نشان مینشان داده شده در شکل تعداد بی

 کنند.زندگی می
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رسد کنید. زمان خطی به نظر مییط را با بدن، حواس و زمان تجربه میزمان، شما مح-در مکان

مکان، -جدا هستید. اما در زمان –و نیز از گذشته و آینده  –چون شما از اشیا، چیزها، افراد و جاها 

به مثابه آگاهی و نه به مثابه بدن و حواس. این  –کنید شما این قلمرو را با هشیاری خود تجربه می

توانید به این حوزه دسترسی پیدا کنید که بطور قلمرو در ورای حواس شما وجود دارد. زمانی می

ای وجود نداشته باشد، فقط یک اکنون دور و ی اکنون باشید و هیچ گذشته و آیندهکامل در لحظه

اید، است و چون شما تمام توجه خود را از ماده بر گرفته دراز. چون هشیاری در ورای قلمروی ماده

های مختلفی که همگی حامل اطالعات هستند هشیار شوید و این توانید از فرکانسپس می

 ی مختلف دسترسی پیدا کنید. دهند که به ابعاد ناشناختهها به شما امکان میفرکانس

ثابه آگاهی وارد انرژی میدان یکپارچه شوید، پس اگر در قلمرویی باالتر از حواس باشید و به م

ی بزرگی است و دانم که این لقمههای ابعادی ممکن بسیاری را تجربه کنید. )میتوانید واقعیتمی

اید، معنایش این است که توان یکدفعه آن را بلعید، پس کمی صبر کنید. اگر سردرگم شدهنمی

 گیرید(. دارید چیز جدیدی یاد می

و  ممکنکنید، منظورم تمام ابعاد ها را تجربه میمکان یا مکان ،گویم با حرکت در زمانوقتی می

ها و ابعاد در مکان تمام مکان-توان گفت که در این واقعیت زماناست. پس می ممکنهای واقعیت

های ها و واقعیتزمان الیتناهی وجود دارند. این میدان یکپارچه است: قلمروی امکان، ناشناخته

 ها.ی زمانیعنی در همه –پایان وجود دارند شان در زمان بیی جدیدی که همهبالقوه
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

گویند برای دستیابی شناسم همواره میبیایید طور دیگری به قضیه فکر کنیم. تمام کسانی که می

توانید به چیزهای بیشتر به زمان بیشتری نیاز دارند. اگر شما زمان بیشتری داشته باشید، می

های بیشتری ایجاد کنید، کارهای بیشتری انجام دهید و لذا چیزهای بیشتری به دست بیاورید. هتجرب

 توانید زندگی پربارتری داشته باشید. توانند رخ دهند و شما میهای بیشتری میاین یعنی امکان

ندارد  ای وجودنهایتی وجود داشته باشد )چون دیگر گذشته و آیندهحاال تصور کنید که  زمان بی

و لذا زمان ساکن ایستاده است( و لذا تمام زمان مورد نیازتان را در اختیار داشته باشید. قبول دارید 

های بسیاری را تجربه ی ممکن داشته باشید و زندگینهایت تجربهتوانید بیکه در این صورت می

با برابر ست نهایت تجربه در دسترس شما خواهد بود درتوان گفت تعداد بیکنید؟ پس می

 تان. به بیان دیگر:تخیل

 نهایت وجود داشته توانند در این زمان بیهای بیشتری میاگر زمان ابدی باشد، پس مکان

 باشد؛

 رسد اگر تر کنیم و زمان بیشتری ایجاد کنیم، منطقی به نظر میاگر مدام زمان را طوالنی

 های بیشتری را در زمان جای داد؛توان مکانبگوییم می

 نهایت یعنی بی –گیرد نهایت مکان در زمان جای مینهایت باشد، پس بیاگر زمان بی

 امکان، واقعیت بالقوه، بُعد و تجربه.

ی چیزهایی که هستند، در اکنون ای بین گذشته و آینده نیست، چون همهدر میدان کوانتومی فاصله

ی که هستند بصورت یکپارچه یا ی چیزهایی حال ابدی وجود دارند. اگر همهابدی یا در لحظه
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

نهایت آن اطالعات های بیمتصل به هم در میدان کوانتومی وجود داشته باشند، آنگاه فرکانس

کنند. وقتی آگاهی شما با آگاهی ها را حمل میی زمانمربوط به همه کس، همه چیز، همه جا و همه

اهی هیچ کس و به آگاهی همه کس؛ و انرژی میدان یکپارچه ادغام شود، شما از آگاهی کسی به آگ

از آگاهی چیزی به آگاهی هیچ چیز و آگاهی همه چیز؛ از آگاهی جایی به آگاهی هیچ جا و همه 

ها ی زمانجا؛ و از آگاهیِ بودن در زمانی به آگاهی بودن در هیچ زمانی و به آگاهی بودن در همه

 نگاه کنید.( 11.6خواهید رسید. )به شکل 

 برای تبدیل شدن به همه چیز چیزگم شدن در هیچ 

واقعیت سه بعدی دنیای 

 نیوتنی

دربِ ورود به دنیای کوانتوم 

 در مقام آگاهی

واقعیت پنج بعدی غیر مادی 

 میدان یکپارچه

 آگاهی: آگاهی: آگاهی:

 کسی

 چیزی

 جایی

 زمانی

 هیچ کس

 هیچ چیز

 هیچ جا

 هیچ زمانی

 همه کس

 همه چیز

 همه جا

 های زمانهمه

 

 11.6 شکل
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

تر در آن وارد شوید، به آگاهی وقتی آگاهی شما با آگاهی میدان یکپارچه ادغام شود و شما عمیق

ای بین ها تبدیل خواهید شد. در این قلمرو، هیچ فاصلهی زمانهمه کس، همه چیز، همه جا و همه

 ی آگاهی وجود ندارد، یعنی تنها وحدت است.دو نقطه

 

 اتم: واقعیت و داستان

های موجود اینکه به شما کمک کنم ساخت میدان کوانتومی را درک کنید، باید ابتدا به امکان برای

رسیم اش فرو بکاهیم، به اتم میگیری ترین واحد اندازهدر اتم بازگردیم. وقتی ماده را به کوچک

بکنیم، به هسته کند. اگر بتوانیم اتم را مانند پرتقال پوست و اتم در فرکانسی بسیار باال ارتعاش می

و ذرات زیراتمی مانند پروتون، نوترون و الکترون خواهیم رسید؛ اما همچنین خواهیم دید که 

 درصد آن فضای خالی یا همانطور که قبالً گفتیم، انرژی است. 99.999999999999

بینیم که در مدرسه با آن آشنا نگاه کنید. در سمت چپ مدل کالسیک اتم را می 11.7به شکل 

ها مانند گردش سیارات ایم؛ اما این مدل از رده خارج شده است. واقعیت این است که الکترونهشد

کنند. بلکه همانطور که در سمت به دور خورشید، در مدارهای ثابت به دور هسته گردش نمی

کنید، فضای اطراف هسته بیشتر مانند یک میدان نامرئی یا ابری از اطالعات راست مشاهده می

دانیم، تمام اطالعات از نور، فرکانس و انرژی تشکیل شده است. برای و همانطور که می –است 

ی یک خودرو تصور ی اتم را به اندازهدرک میزان کوچکی ذرات زیراتمی بدانید که اگر هسته
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ی نخود خواهد بود. در این حالت فضایی که الکترون در آن وجود دارد، کنیم، الکترون به اندازه

یعنی دو برابر مساحت کوبا. این یعنی الکترون فضای خالی  –کیلومتر مربع خواهد بود  220,000

 بسیار وسیعی در اختیار دارد.

 مدل کالسیک اتم

 در برابر

 مدل کوانتومی اتم

 

 11.7شکل 

کنند، از دور ی مرکزی گردش میها در مدارهایی حول هستهمدل کالسیک اتم که در آن الکترون

ها به مثابه امواج امکان در ابری نامرئی از انرژی که در اطراف هسته قرار است. الکترونخارج شده 

دارد، وجود دارند. بنابراین اتم بیشتر از انرژی غیر مادی تشکیل شده است و میزان بسیار کمی ماده 

 دارد.
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ی ابر توانیم بدانیم که الکترون در کجاما هرگز نمی 119بر اساس اصل عدم قطعیت هایزنبرگ

شود. به همین دلیل است که فیزیک کوانتومی حاصل می هیچاز  چیزیشود، یعنی الکترونی ظاهر می

ی فیزیکی نیست؛ بلکه به مثابه تا این حد جالب و غیر قابل پیش بینی است: الکترون همیشه ماده

است که الکترون  ناظریک  یعمل مشاهدهانرژی یا به مثابه امکان یک موج وجود دارد. تنها در اثر 

دار( شود. وقتی ناظر )ذهن( وارد عمل شد و به دنبال آن گشت، عمل مشاهده )انرژی جهتظاهر می

؛ و به این طریق از 120شود تمام آن انرژی بالقوه به درون یک الکترون )ماده( فرو بپاشدباعث می

ترون موضعیت یافته و در شود. الکها وارد مینهایت )ناشناخته( به شناختههای بیقلمروی امکان

گیرد. وقتی ناظر دیگر آن را مشاهده نکند، الکترون دوباره به امکان تبدیل مکان و زمان قرار می

ها یعنی . به عبارت دیگر، دوباره به انرژی تبدیل شده و به ناشناخته121یعنی به تابع موج –شود می

شود. در قلمروی گردد. وقتی دوباره به انرژی و امکان تبدیل شد، ناموضعی میبه اصل خویش باز می

کوانتوم، ذهن و ماده جدایی ناپذیرند. بنابراین اگر فیزیک نیوتنی به دنیای قابل پیش بینی مربوط 

 ک کوانتومی به دنیای غیر قابل پیش بینی مربوط است. باشد، فیزی

گشاییم، دقیقاً چنین وقتی در مراقبه چشمان خود را بسته و تمرکز خود را به روی مکان الیتناهی می

کنیم. ما کنیم. بجای ماده، تمرکز خود را به انرژی، مکان، اطالعات و امکان معطوف میکاری می

شویم. ما انرژی خود را در ده و بیشتر از قلمروی غیرمادی آگاه میکمتر از قلمروی مادی آگاه ش

                                                            
119 Heisenberg’s uncertainty principle 
120 collapse 
121 Wave function 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

کنیم و توجه و انرژی خود را از امر قابل پیش امر غیر قابل پیش بینی و ناشناخته سرمایه گذاری می

تری از میدان یکپارچه کنیم درک عمیقگیریم. هر بار که این کار را میبینی و شناخته شده بر می

 ریم. آوبه دست می

 پیش از آنکه ادامه دهیم، بیایید کمی آنچه را تا بدینجا آموختیم، مرور کنیم. 

 نگاه کنید. 11.8چند لحظه به شکل 

ها، ماده، ذرات و زمان )یعنی بیشتر اسامی و یا تمام دنیای سه بعدی نیوتنی از اشیا، افراد، مکان 

است و در این دنیا مکان بیشتر از زمان شناسیم( تشکیل شده چیزهایی که در دنیای بیرون خود می

کنیم، است. ما در مقام تن از حواس خود برای تعریف این مکان الیتناهی که در آن زندگی می

ها و امور قابل پیش دنیایی از شکل، ساختار، بعد و تراکم. این دنیا قلمروی شناخته –گیریم بهره می

 بینی است.
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 زمان-مکان

 دنیای نیوتنی

 پیوند دنیای کوانتومی

 پل

 دنیای سه بعدی 

 ارتفاع، طول، عرض 

 تراکم، شکل، ساختار 

 ها، ها، افراد، چیزها، مکانماده، ذرات: بدن

 زمان

 زمان خطی است: گذشته، حال، آینده 

  ،حواس سبب ایجاد جدایی، دوگانگی، قطبیت

 شوندموضعیت می

 ها، افراد، چیزهایی که مکان و بدن-موضعیت

 کنندال میزمان اشغ

 قابل پیش بینی - شناخته 

 :آگاهی 

 کسی 

 چیزی 

 جایی 

 زمانی 

 آگاهی:

 هیچ کس

 هیچ چیز

 هیچ جا

 هیچ زمانی

 

 سرعت نور

 

 11.8شکل 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 مکان-زمان

 قلمروی زمان ابدی

 دنیای کوانتومی

 هایامکان

 ی ناشناخته

 نهایتبی

 دنیاهای پنج بعدی 

 ساختارشکل، بیعدم موضعیت، بی 

  ،امواج:ضدماده 

 انرژی و آگاهی،

 فرکانس و اطالعات،

 ارتعاش و فکر

 نهایت، ابدی و غیر خطی استزمان بی 

 دهدهمه چیز در اکنون ابدی رخ می 

  ،عدم وجود حواس سبب ایجاد کمال، وحدت

 شودها مییکپارچگی، اتصال، امکان

  غیر قابل پیش بینی –ناشناخته 

 :آگاهی 

 همه کس

 همه چیز

 همه جا

 هازمانی همه

 آگاهی:

 هیچ کس

 هیچ چیز

 هیچ جا

 هیچ زمانی

 11.9شکل 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

دهند که به صورت کنیم، حواس به ما اطالعاتی میمان تجربه میچون ما دنیای مادی را با حواس

شناسیم؛ و طی این فرایند کنند و ما این الگوها را به عنوان ساختار میالگوهایی در مغز بروز می

ما به  شوند. همچنین طی همین فرایند است کهاست که چیزهای محیط بیرونی برای ما شناخته می

شویم که چیزهایی دارد و در جایی و زمانی قرار گرفته است. در آخر، چون ما دنیا کسی تبدیل می

نماییم؛ بنابراین این دنیا قلمرویی است از کنیم، جدایی را تجربه میرا با حواس خود تجربه می

 دوگانگی و قطبیت. 

است که با استفاده از حواس تعریف  را مرور کنید. اگر مدل نیوتنی دنیایی مادی 11.9حاال شکل 

است  غیر مادیشود، آنگاه در دنیای کوانتومی عکس این مسئله صادق است. این دنیا، دنیایی می

شود؛ به عبارت دیگر، در اینجا هیچ چیزی مبتنی بر حواس نیست و تعریف می 122حواس-ناکه با 

ه و قابل پیش بینی مانند ماده، ذرات، ای وجود ندارد. دنیای نیوتنی بر امور شناخته شدهیچ ماده

افراد، جاها، چیزها، اشیا و زمان استوار است. اما دنیای کوانتومی بُعدی غیر قابل پیش بینی است که 

 از نور، فرکانس، اطالعات، ارتعاش، انرژی و آگاهی تشکیل شده است.

زمان است، آنگاه دنیای  اگر دنیای سه بعدی ما بعدی از جنس ماده است که در آن مکان بیشتر از

جایی که در آن زمان بیشتر از مکان است. چون در این دنیا زمان  –است  انرژیکوانتومی بعدی از 

ی اکنون ابدی وجود دارند. دنیای سه بعدی ها در لحظهبیشتر از مکان است، پس تمام امکان

universe ی است یعنی یک واقعیت در آن وجود دارد؛ اما دنیای کوانتومmultiverse  است و

                                                            
122 Non-sense 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

زمان بر جدایی استوار باشد، آنگاه دنیای -چندین واقعیت در آن وجود دارند. اگر واقعیت مکان

غیر مادی کوانتوم یا میدان یکپارچه بر وحدت، ارتباط، کلیت و یکپارچگی )عدم موضعیت( استوار 

 است. 

ز ماده تشکیل شده است و در آن زمان )سه بعدی(، که ا-ی مکانبرای اینکه از دنیای شناخته شده

جایی  –مکان )پنج بعدی( برویم -ی زمانکنیم، به دنیاهای ناشناختهدوگانگی و قطبیت را تجربه می

ای در آن وجود ندارد و هر چه هست نور، اطالعات، فرکانس، ارتعاش، انرژی و آگاهی که ماده

ی به آگاهی محض تبدیل شده و به باید از پلی عبور کنیم. این پل سرعت نور است. وقت –است 

 کنیم. ی معبر نور به انرژی عبور میهیچ کس، هیچ چیز و هیچ جا تبدیل شدیم، داریم از آستانه

ی نسبیت خاص کرد، برای اولین بار در تاریخ علم او را وارد نظریه 2E=mcی وقتی انیشتین معادله

توانست از نقطه نظر ریاضیاتی نشان دهد که ماده و انرژی به هم ربط دارند. آنچه ماده را به انرژی 

تر از سرعت نور حرکت کند از واقعیت یعنی هر چیزی که سریع –کند، سرعت نور است تبدیل می

شود. به عبارت دیگر، در دنیای سه بعدی ده و به انرژی غیر مادی تبدیل میسه بعدی ما خارج ش

تواند نمی« چیزی»است. هیچ  –یا هر چیز فیزیکی دیگری  –ی حفظ شکل ماده سرعت نور آستانه

تر از سرعت تر از سرعت نور حرکت کند، حتی اطالعات. برای اینکه چیزی بخواهد آهستهسریع

یگر برود، نیاز به زمان دارد. بنابراین بُعد چهارم زمان است. زمان پلی است نور از جایی به جای د

تر کند. وقتی چیزی سریعکه دنیای سه بعدی را به دنیای پنج بعدی و دنیاهای فراتر از آن وصل می

ی آگاهی وجود ندارد چون ای بین دو نقطهاز سرعت نور حرکت کند، زمانی وجود ندارد و فاصله
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توانید از سه بعد به پنج بعد شوند. اینگونه است که میمادی به انرژی تبدیل می« زهایچی»ی همه

 و از این بُعد به تمام ابعاد برسید. multiverseبه  universeبروید و از 

دان فیزیک 1980تر کنم. در اوائل دهه ی پیچیده را برایتان سادهبگذارید مثالی بیاورم تا این ایده

طراحی کرد. در  124آزمایش کوانتومی معروفی تحت عنوان آزمایشات بل 123اسپکتفرانسوی آلن 

و به هم وصل کردند. سپس آن دو فوتون را  125این پژوهش، دانشمندان دو فوتون را در هم تنیده

کردند که ای به وجود آوردند. وقتی کاری میهای مختلف شلیک کرده و بین آنها فاصلهدر جهت

شد. این آزمایش پژوهش دید می، فوتون دوم هم دقیقاً همزمان با آن ناپفوتون اول ناپدید شود

ی نسبیت رود چون نشان داد که نظریهی فیزیک کوانتومی به شمار میالعاده مهمی در زمینهفوق

 انیشتین کامالً صحیح نیست.

ی وجود ای از اطالعات در ورای مکان و زمان سه بعداین آزمایش نشان داد که میدان یکپارچه

ی نور توسط نوعی میدان نامرئی انرژی به هم کند. اگر دو ذرهدارد که تمام ماده را به هم وصل می

ی موضعی دیگری در مکان ی موضعی در مکان به نقطهوصل نبودند، انتقال اطالعات از یک نقطه

ای گر باید لحظهی دیای ناپدید شود، ذرهی انیشتین، اگر ذرهبود. مطابق نظریهمستلزم زمان می

 مگر اینکه دو ذره مکان و زمان یکسانی را اشغال کرده باشند.  –بعد از آن ناپدید شود 

                                                            
123 Alain Aspect 
124 Bell 
125 entangle 
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ها، افراد، چیزها، بدن –چون این دو ذره دقیقاً همزمان با هم ناپدید شدند، ثابت شد که تمام ماده 

رویی فراتر از واقعیت سه ی فرکانس و اطالعات در قلمو حتی خود زمان نیز به وسیله –اشیا، جاها 

مادی در حالتی از وحدت و یکپارچگی به سر « چیزهای»بعدی و زمان به هم متصل هستند. تمام 

برند. اطالعات بین این دو فوتون به صورت غیرموضعی منتقل شده بود. چون در واقعیت پنج می

)ها( ارد. فقط تمام زمانی آگاهی وجود ندارد، پس زمان خطی وجود ندای بین دو نقطهبعدی فاصله

 وجود دارد.

دان کوانتومی است و هم عارف، قلمروی کوانتومی را نظم در هم که هم فیزیک 126دیوید بوهم

داند که در آن همه چیز به هم وصل است. او نظم بیرونی را قلمروی مادیِ جدایی ای میتنیده

 ر دوی این دنیاها را درک خواهید کرد.نگاه کنید، ه 11.9و  11.8های نامد. اگر دوباره به شکلمی

وقتی توجه خود را از وجود داشتن به عنوان کسی، چیزی، جایی و در زمانی، برگیرید و به هیچ 

اید. آگاهی شما در کس، هیچ چیز، هیچ جا و هیچ زمانی تبدیل شوید، به آگاهی محض تبدیل شده

شود؛ میدان یکپارچه ادغام می -است  که تنها از آگاهی و انرژی تشکیل شده –میدان یکپارچه 

. شویدها وصل ی زمانتوانید به آگاهی همه کس، همه چیز، همه جا و همهجایی است که در آن می

بنابراین اگر به مثابه هشیاری )بدون حواس( خود را تسلیم این میدان وحدت )که در آن جدایی و 

سیاهی سیر کنید، چون هیچ چیز فیزیکی در آنجا تر در این خأل و فاصله راه ندارد( کنید و عمیق

شود. اگر مدام از تر میی بین شما در مقام آگاهی و آگاهی میدان یکپارچه کموجود ندارد، فاصله

                                                            
126 David Bohm 
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تر و هشیارتر شوید و به آن توجه کنید، دارید انرژی خود را در آن سرمایه گذاری کرده آن آگاه

کنید، کنید. بنابراین وقتی دارید به سمت آن حرکت میمیو توجه خود را مستقیماً به آن معطوف 

 جدایی کمتری را احساس کرده و کمال بیشتری را حس خواهید کرد.

ی اکنون ابدی در میدان یکپارچه وجود دارد، چون زمان توان گفت از آنجا که لحظهدر آخر می

ی میدان یکپارچه که به تمام وجود دارد(، پس آگاهی و انرژ خطی وجود ندارد )و فقط تمام زمان

ی اکنون ابدی است. بنابراین برای اینکه به آن وصل شده و با دهد، همواره در لحظهماده شکل می

را مرور  11.10ی اکنون باشید. اگر شکل آن به وحدت برسید، باید شما نیز بطور کامل در لحظه

خود را فرو پاشیده و وحدت و کمال  توانید جدایی و آگاهی فردیکنید، خواهید دید که چگونه می

 میدان یکپارچه را تجربه کنید.

 مسیر رسیدن به وحدت

 توجه به بیرون –واقعیت مادی 

 

 

 

 

 ناظر حاضر در همه جا،

 انرژی منبع،

 میدان یکپارچه

 کسی

 چیزی

 جایی

 زمانی
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 توجه به لحظه –تبدیل شدن به آگاهی 

 

 

 هیچ مکانی و هیچ زمانی –آگاهی وحدت 

 های زمانها و همهی مکانبه همه

 

 

 شویم!تر شدیم، به آن تبدیل میوقتی به آن نزدیک

 11.10شکل 

هر چه بیشتر به دنیای بیرون توجه کنیم، به مثابه کسی زندگی کنیم، کسی باشیم، چیزهایی 

مان باشیم، جدایی و فقدان داشته باشیم، جایی زندگی کنیم و در زمانی در واقعیت سه بعدی

مان را از دنیای بیرون برگرفته و به دنیای درون و بیشتری را تجربه خواهیم کرد. وقتی توجه

وقتی بیشتر خود را شود. بیشتر با آگاهی آن همسو می مانی اکنون معطوفش کنیم، آگاهیلحظه

 هیچ کس

 هیچ چیز

 هیچ جا

 هیچ زمانی

 همه کس

 همه چیز

 همه جا

 های زمانهمه
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به مثابه آگاهی تسلیم میدان یکپارچه کنیم، جدایی و فقدان کمتر و وحدت و کمال بیشتری حس 

ی آگاهی وجود نداشته باشد، پس مکان و زمانی وجود ای بین دو نقطهخواهیم کرد. اگر فاصله

حساس کمال کنیم و بلکه تمام مکان)ها( و زمان)ها( وجود دارد. بنابراین هرچه بیشتر ا –ندارد 

مان از قبل رخ داده است. در فقدان کمتری را تجربه کنیم، بیشتر احساس خواهیم کرد که آینده

 آفرینیم.کنیم، بلکه وحدت میاین حالت دیگر دوگانگی ایجاد نمی

مکان یا همان میدان یکپارچه، -کند، برای ورود به بعد زمانچون ماده با فرکانس پایین ارتعاش می

توانید توانید به مثابه تن یا ماده به آن وارد شوید. نمید به هیچ کس تبدیل شوید، چون نمیبای

توانید چیزهایی با خود ببرید، هویت خود را با خود ببرید، پس باید به هیچ کس تبدیل شوید. نمی

آخر اگر  توانید جایی باشید پس باید به هیچ جا بروید. درپس باید به هیچ چیز تبدیل شوید. نمی

کنید، برای کنید و در زمان خطی سیر میی قابل پیش بینی زندگی میی آشنا و آیندهبا گذشته

تان را مدام مکان باید هیچ زمانی را تجربه کنید. چطور این کار را بکنید؟ باید توجه-ورود به زمان

ی آگاهی خود را تغییر تان. وقتتان بلکه با هشیارینه با حواس –به میدان یکپارچه معطوف کنید 

رود. هرچه بیشتر از میدان نامرئی هشیار شوید، بیشتر از جدایی ماده تان باالتر میدهید، انرژیمی

 شوید. دور شده و به وحدت نزدیک می

حاال شما در دنیای کونتومی یا میدان یکپارچه هستید. اینجا قلمروی اطالعات است و همه کس، 

 کند.ها را به هم وصل میزمان یهمه چیز، همه جا و همه
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 های زمانمیدان یکپارچه: تبدیل شدن به همه کس، همه چیز و همه جا در همه

ترین فرکانس دنیا در حال ارتعاش است. در ماده بسیار متراکم است و بخاطر تراکمش در پایین

آنطور که  برید، مادهمیبینید که وقتی فرکانس ماده را با افزایش سرعت آن باال می 11.11شکل 

تر از طیف نور طرفای کمی آنشود. در نقطهشناسیمش غیرمادی شده و به انرژی تبدیل میمی

هر نوع اطالعاتی راجع به ماده به انرژی یکپارچه  –باالتر از قلمروی دوگانگی و قطبیت  –مرئی 

شود. تر میتر و منسجمانرژی منظمبینید، هرچه فرکانس باالتر باشد، شود. همانطور که میتبدیل می

شوند. ما این را در این سطح از فرکانس و انرژی، دوگانگی و قطبیت به وحدت رسیده و یکی می

نامیم، چون دیگر فاصله و جدایی وجود ندارد. در اینجاست که مثبت و منفی به عشق یا کمال می

دیگر وجود ندارد؛ درست و غلط دیگر  شوند؛ خوب و بدپیوندند؛ گذشته و آینده ادغام میهم می

 شوند.اعتباری ندارد؛ و اضداد یکی می

وقتی این مقیاس را ادامه داده و از ماده و جدایی دور شوید، درجات باالتر و باالتری از کمال، نظم 

کند و این اطالعات اطالعاتی را با خود حمل می ،ترکنید. نظم این انرژی منسجمو عشق را تجربه می

شق بیشتری است. اگر سرعت ماده را باالتر و باالتر ببریم، در نهایت فرکانس آن آنقدر باال خواهد ع

نهایت در آن خط وجود دارند، های بیرفت که به صورت خط راست وجود خواهد داشت. فرکانس

 وحدت یی صفر است یا نقطهجا وجود دارند. این میدان نقطهنهایت هم در همانهای بییعنی امکان

میدانی فراگیر از اطالعات که در همه جا هست و به مثابه انرژی و فرکانس وجود دارد  –کوانتومی 

توانیم این را ذهن خداوند، آگاهی وحدت، بخشد. میی واحد نظم میو به تمام واقعیت از یک نقطه
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 کسی،                    چیزی،                   جایی،                     زمانی

احتماالت ه تمام خواهد بنامیم. این همان جایی است کمنبع انرژی یا هر چیز دیگری که دلمان می

ی نهایی هوش سرشار از عشق و عشق سرشار سرچشمه –ها به مثابه فکر وجود دارند یا امکانبالقوه 

 دهد. بنابراین: از هوشی که به تمام واقعیت فیزیکی شکل می

 از فکر به انرژی به ماده

 ناظر –انرژی منبع  – وحدت –میدان یکپارچه 

 هازمان یهمه کس، همه چیز، همه جا، همه

 

 11.11شکل 

 کمال

 شعف

 آزادی

 عشق

 شادی

 ستایش

 شکرگزاری

 اراده

 قدرت

 کنترل
 خشم

 ترس

 

 احساس گناه

 شرم

 رنج

 قربانی شدن

 رنج

 شهوت

 فکر آگاهانه

 انرژی

 الگوی 

 سرعت

 نور

 ماده
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اش آنقدر یابد، انرژیشود. فرکانس فکر آگاهانه کاهش میهمه چیز از یک فکر آگاهانه شروع می

 شود.شود تا اینکه در نهایت شکل گرفته و به ماده تبدیل میکم می

یابد که قرار است به ساختار در فرکانس سرعت نور، الگوی تمام ماده به مثابه الگویی بازتاب می

د. در سرعت نور است که انرژی تقسیم شده و به قطبیت یا دوگانگی دچار شده و الکترون تبدیل شو

شوند. باالتر از سرعت نور، درجات باالیی از نظم وجود دارد که به و پوزیترون و غیره ایجاد می

 یابد.مثابه درجات باالیی از کمال بازتاب می

رویم و توجه خود را به سمت درون و فراتر می شویم و از خودوقتی بصورت آگاهی از ماده دور می

ی نور مرئی رد شدیم، به هیچ کس، هیچ کنیم، وقتی از صفحهبه سمت میدان یکپارچه معطوف می

شویم. در این قلمرو است که ما به مثابه هشیاری ابعاد دیگر، چیز، هیچ جا و هیچ زمانی تبدیل می

کند و کنیم. چون فرکانس اطالعات را حمل میمیهای دیگر را تجربه واقعیات دیگر و امکان

 کنیم.نهایت فرکانس در دنیای کوانتوم وجود دارد، سایر صفحات موجود در آنجا را نیز تجربه میبی

به سمت خط  –روند هایی نگاه کنید که از سمت ماده به سمت میدان یکپارچه میاگر به فلش

تر بین ماده و های پایینخواهید دید که باید از فرکانس ها هستند،و نماد تمام امکان –راست باال 

نور )که سطوح مختلفی از فکر و احساس هستند( رد شوید. به سطوح مختلف آگاهی که باید برای 

ترین دلیلی است که ها رد شوید نگاه کنید؛ طوالنی بودن این مسیر اصلیرسیدن به وحدت از آن

 کنیم.روع هم نمیبیشتر ما هیچ وقت چنین مسیری را ش
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 کنیم باالتر باشد، انرژی بیشتر است؛ هرچه فرکانسی که تجربه می 

 هرچه انرژی بیشتر باشد، اطالعاتی که به آن دسترسی داریم بیشتر است؛ 

  هرچه اطالعات بیشتر باشد، آگاهی بیشتر است؛ 

  هرچه آگاهی بیشتر باشد، هشیاری بیشتر است؛ 

  تر است؛بزرگهرچه هشیاری بیشتر باشد، ذهن 

 تر باشد، توانایی اثرگذاری بر ماده بیشتر خواهد بود.هرچه ذهن بزرگ 

در سلسله مراتب قوانین دنیا، قوانین کوانتومی باالتر از قوانین نیوتنی )یا کالسیک( قرار دارند. به 

ی چون میدان کوانتوم« بر ذره است حاکممیدان تنها عامل »گفت همین دلیل است که انیشتین می

بخشد؛ و همواره ها وحدت میدهد و به آنها را سازمان میبر تمام قوانین طبیعت حاکم است، آن

ی خودمان کافی است به طبیعت کند. در سیارهبه انرژی نظم بخشیده و نور را به شکل تبدیل می

رمول شود )و یک فی فیبوناچی که به آن نسبت طالیی هم گفته میبنگریم تا ببینیم که دنباله

کند( به ماده نظم ریاضیاتی است که در تمام طبیعت تکرار شده و نظم و انسجام را ایجاد می

ها یا فکر تشکیل شده است )فکر همان امکان است(، ی صفری که از امکانبخشد. میدان نقطهمی

 کند.فرکانس خود را کاهش داده و نظم و شکل را ایجاد می

بخشد. زمان است که همواره به دنیای مادی نظم و شکل میسا-میدان یکپارچه نوعی هوش خود

هرچه بیشتر تسلیم آن شوید، به آن نزدیک شوید و با آن یکی شوید، جدایی و فقدان کمتری را 

حس کرده و کمال و وحدت بیشتری را تجربه خواهید کرد. وقتی شما به مثابه آگاهی وارد قلمروی 
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ی ید کرد که به آگاهی همه کس، همه چیز، همه جا و همهها شدید، احساس خواهالیتناهی امکان

ی خودتان. چون آگاهی هشیاری است و هشیاری از جمله به رویاهای آینده –ها وصل هستید زمان

ی میدان یکپارچه این است که از آن آگاه شوید، چون اگر یعنی توجه کردن، پس گام اول تجربه

راین هرچه بیشتر به این میدان توجه کنید، بیشتر از آن هشیار از آن آگاه نباشید، وجود ندارد. بناب

 خواهید شد.

البته باید توجه داشته باشید که تنها راه ورود به قلمروی آگاهی محض این است که به آگاهی 

محض تبدیل شوید؛ به عبارت دیگر، تنها راه ورود به ملکوت فکر این است که در مقام فکر ظاهر 

کنید و هشیاری خود را از ماده و ذره برگیرید و در عوض آن  عبوراز حواس خود شوید. یعنی باید 

را به انرژی یا موج معطوف کنید. اگر بتوانید به مثابه هشیاری وارد قلمروی دیده نشده و غیرمادیِ 

تری سیاهی الیتناهی شوید و هشیار شوید که شما نوعی آگاهی هستید و در حضور آگاهی بزرگ

 تر ادغام خواهد شد. ، آنگاه آگاهی شما در این آگاهی بزرگقرار دارید

اگر بتوانید چنین کنید، اگر بتوانید از سر راه کنار بروید و به مثابه هشیاری یا آگاهی در این میدان 

ای که دنیا را آفریده و به همان هوش ذاتی –بمانید، اگر بتوانید تسلیم این عشق سرشار از هوش  

شوید، آنگاه این آگاهی شما را فرا خواهد گرفت. این هوش سرشار از  –ه است شما حیات بخشید

عشق هم شخصی است و هم جهانی، هم درون شما و هم پیرامون شما؛ و وقتی شما را فرا گرفت 

توانید نظم و توازن را در تشکیالت زیستی خود ایجاد کنید، چون ماهیت این هوش این است که می

شوید و در آن دهی کند. حاال دارید از سوراخ سوزن رد میتر سازمانمنسجم ایماده را به شیوه
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یعنی وحدت.  –ی آگاهی نیست. یک آگاهی وجود دارد ای بین دو نقطهطرف سوراخ دیگر فاصله

 ها وجود دارند. در اینجاست که تمام امکان

شوید، پلی که شما را از یی آگاهی، فکر، اطالعات، انرژی و فرکانس وارد موقتی دارید به حوزه

رساند و باید از آن عبور کنید این است که از کسی، چیزی، جایی مکان می-زمان به زمان-مکان

ی میدان آستانه –و زمانی به هیچ کس، هیچ چیز، هیچ جا و هیچ زمانی برسید. این همان پل است 

 نید(.را مرور ک 11.9و  11.8های یکپارچه یا کونتومی )برگردید و شکل

های جدید نامحدودی در انتظار ها و تجربهی الیتناهی، بالقوگیهای ناشناختهدر این قلمروی امکان

اید. مگر تعریف شان کردههای قدیمی و آشنایی که بارها و بارها تجربهنه آن تجربه –شماست 

وجود دارد.  ناشناخته همین نیست؟ ناشناخته امکانی است که برای شما به مثابه یک فکر جدید

تان کند، تخیلوقتی شما در مقام فکر در قلمروی فکر محض باشید، تنها چیزی که شما را محدود می

است. اما وقتی در قلمروی فکر بودید و دیدید که دارید به کسی، چیزی و جایی در زمان شناخته 

ه بعدی مکان و زمان کنید، آنگاه هشیاری )و لذا انرژی( شما دوباره به واقعیت سای فکر میشده

 و دوباره در دیار فاصله و جدایی هستید. –باز گشته است 

کند فرکانسی دارد، وقتی به دردی که در بدن از آنجا که هر فکری که به ذهن شما خطور می

تان، به مشکالتی که با مادرتان دارید و یا به تان، به مشکالت کاریدارید، به پیشرفت بیماری

کنید، دوباره به مکان زمان ی محدود زمانی انجام دهید، فکر مید در یک بازهکارهایی که بای

اید. هشیاری شما به عالم مادی باز گشته است و افکارتان دارند فرکانسی برابر با ماده و برگشته
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را مرور کنید(. انرژی شما دوباره در همان سطحی به ارتعاش  11.10کنند )شکل ذره تولید می

کند و لذا دیگر ی واقعیت سه بعدی در آن ارتعاش میکه دنیای فیزیکی شناخته شده درآمده است

اید و تأثیر چندانی بر واقعیت شخصی خود ندارید. شما دوباره به عنوان ماده به ارتعاش درآمده

 ی مسیر چگونه است.دانید که ادامهخودتان می

راکم نزدیک شود، دارید بیشتر و بیشتر از بیشتر و بیشتر به ت  پایین بیاید و وقتی فرکانس شما

کنید از آن جدایید. در این حالت، اگر شوید؛ در نتیجه احساس میمیدان یکپارچه دور می

ها رویاهایتان به مثابه افکاری در میدان یکپارچه وجود داشته باشند، به زمان زیادی برای تحقق آن

 نیاز دارید.

اید از هویت خود گذر کنید؛ کنید، نتوانستهو زمانی فکر می اگر دارید به کسی و چیزی در جایی 

تان شکل گرفته است. شما عماًل همچنان در همان خاطرات هویتی که از کلیت تجربیات گذشته

ای هستید که به تمام افراد و چیزهای آشنا در محور و احساسات شرطی شدهسابق، افکار عادت

این یعنی انرژی و توجه  –اید تان نسبت دادهناخته شدههای مشخصی در واقعیت شجاها و زمان

تان فکر تان معطوف شده است. شما دارید برابر با هویتحال-شما به واقعیت شخصی گذشته

کند واقعیت ماند. شما همان شخصیت سابقید که تالش میتان یکسان میکنید و بنابراین زندگیمی

 شخصی جدیدی ایجاد کند.

توجه خود  –را فراموش کنید  خودگویم باید از خود گذر کنید، منظورم این است که باید وقتی می

تان برگیرید. پس منطقی است اگر بگوییم برای شفا دادن را از شخصیت و واقعیت شخصی گذشته



482 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ندگی تان گذر کنید. برای اینکه چیز جدیدی در زندگی خود بیافرینید، باید زتان باید از بدنبدن

تان تغییر دهید، باید از خاطرات قدیم خود را فراموش کنید. برای اینکه مشکلی را در محیط بیرونی

ای را در و احساسات متناظر با آن مشکل گذر کنید. و اگر بخواهید رویداد جدید و غیر منتظره

ظار همان تان ایجاد کنید، نباید بصورت ناخودآگاه بر اساس خاطرات آشنای گذشته انتآینده

ی ی قابل پیش بینی را داشته باشید. باید به سطحی از آگاهی برسید که از آگاهی آفرینندهآینده

 تر باشد. ها بزرگاین واقعیت

در میدان یکپارچه جایی نیست که به آن بروید، چون شما همه جا هستید؛ چیزی وجود ندارد که 

توانید کسی کنید همه چیز را دارید؛ نمیس مینقص هستید که احسابخواهید چون آنقدر کامل و بی

ی را داوری کنید، چون شما همه کس هستید؛ و دیگر ضرورتی ندارد بدن باشید چون شما همه

ها هستید. و اگر در قلمرویی باشید که در آن زمان الیتناهی است، چرا باید نگران کمبود و بدن

 تنگی وقت باشید؟ 

فقدان کمتری را تجربه خواهید کرد و در نتیجه کمتر خواهید  هرچه بیشتر احساس کمال کنید،

توانید چیزی بخواهید یا با فقدان زندگی کنید؟ اگر فقدان کمتر خواست. اگر کامل باشید چطور می

باشد، نیاز به آفرینش از موضع دوگانگی، قطبیت و جدایی کمتر خواهد بود. اگر کامل باشید چطور 

تان را از قبل کنید که آفریدهآفرینید، احساس میاز موضع کمال میممکن است بخواهید؟ وقتی 

دارید. دیگر خواستن، تالش، آرزو کردن، اجبار، پیش بینی، جنگ و امیدی نیست. وقتی از موضع 
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آفرینید، فقط دانستن و مشاهده وجود دارد. کلید تحقق واقعیت این است: وصل بودن و کمال می

 جدا نبودن.

ی آگاهی ایجاد شده ی بین دو شئ یا دو نقطهدنیای سه بعدی ما در اثر توهم فاصلهاگر زمان در 

ی کمتری بین شما و تمام باشد، آنگاه هرچه بیشتر با میدان یکپارچه به وحدت برسید، فاصله

به قلمروی کمال و  –چیزهای مادی وجود خواهد داشت. وقتی آگاهی شما در میدان یکپارچه 

ی آگاهی وجود نخواهد داشت. ای بین دو نقطهه و به آن وصل شود، دیگر فاصلهادغام شد  -وحدت 

ها، قلب و مغز شما بازتاب پیدا ها، ژناین کمال سپس در وضعیت زیستی، شیمیایی، عصبی، هورمون

گردد. حاال فرکانس یا انرژی باالتری تان باز میی آن توازن به تمام سیستم بدنکند و در نتیجهمی

سیستمی که مدام به شما زندگی  –یستم عصبی خودمختارتان به حرکت درآمده است در س

بخشد و هدف آن این است که نظم و توازن بیافریند. این انرژی پیام کمال را در خود دارد و می

شود. هرچه فرکانس باالتری را تجربه کنید، زمان الزم برای تر میمقدسی آن بدن شما در نتیجه

 زمان کمتر خواهد بود.-این واقعیت سه بعدی مکانتحقق آن در 

ی آگاهی را از بین ببرید، زمان را ی بین دو نقطههمانطور که در فصل قبل آموختیم، وقتی فاصله

ی کمتری بین اید. وقتی دیگر این توهم فاصله و جدایی وجود نداشته باشد، شما فاصلهفرو پاشیده

کنید( و افراد، ید و در محیط فیزیکی و زمان خطی زندگی میخودتان )در مقام هویتی که بدنی دار

اشیا، چیزها، جاها، ماده و حتی رویاهایتان حس خواید کرد. بنابراین هر چه به میدان یکپارچه 

 تر شوید، احساس پیوستگی بیشتری با همه کس و همه چیز خواهید کرد. نزدیک
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ای وجود ندارد، زمان ابدی است. و فاصله شما به مثابه آگاهی در قلمروی وحدت هستید و چون

نهایت یادتان باشد: وقتی زمان الیتناهی باشد، مکان، ابعاد ممکن و واقعیات قابل تجربه نیز بی

هستید، همان هستید. « کنیدفکر می»هستید و هر کسی که « کنیدفکر می»خواهند بود. هر جایی که 

بیافرینید، چون همه چیز از قبل به عنوان فکر در  در واقع چیزی وجود ندارد که شما تالش کنید

ی آن، به آن واقعیت قلمروی تمام افکار وجود دارد. فقط کافی است از آن آگاه شوید و با تجربه

 بخشید. 

 ها نامحدودتبدیل شدن به امکان

 واقعیت سه بعدی

 دنیای نیوتنی

درب دنیای کوانتومی به 

 مثابه آگاهی محض

میدان واقعیت پنج بعدی 

 یکپارچه

های قلمروی امکان

 نامحدود

 آگاهی: آگاهی: آگاهی: آگاهی:

 کسی

 چیزی

 جایی

 زمانی

 هیچ کس

 هیچ چیز

 هیچ جا

 هیچ وقت

 همه کس

 همه چیز

 همه جا

 همه وقت

 هر کس

 هر چیز

 هر جا

 هر وقت

 11.12شکل 

توانیم هر بدنی نقطه نظر تئوری میوقت تبدیل می شویم، از  وقتی به آگاهی همه کس، همه چیز، همه جا و همه

 را بیافرینیم، هر کسی باشیم، هر چیزی را داشته باشیم، هر جایی زندگی کنیم و در هر زمانی باشیم.
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کس بودن  نگاه کنید. وقتی این کار را بکنید و توجه خود را از کسی بودن به هیچ 11.12به شکل 

توانید هر کسی باشید. اگر توجه خود را از چیزی و سپس به همه کس بودن معطوف کنید، می

توانید هر شوید و در نتیجه میبرگرفته و به قلمروی هیچ چیز وارد شوید، با همه چیز ادغام می

انید همه جا تودهید، میچیزی را داشته باشید. وقتی هشیاری خود را از جایی به هیچ جا تغییر می

باشید و هر جایی زندگی کنید. و در آخر وقتی آگاهی خود را از زمانی به هیچ زمانی و سپس به 

 توانید در هر زمانی باشید. ها تغییر دهید، میی زمانهمه

 ماوراء طبیعی شدن همین است.

ذر کنند. کنم به شاگردانم یاد بدهم که چگونه از خود گهاست که در سراسر دنیا سعی میسال

دانم که گام اول در این فرایند این است که بر بدن خود مسلط شوند، از شرایط محیط حال می

ی میدان یکپارچه ی تجربهبیرونی گذر کنند و از زمان عبور نمایند. وقتی چنین کردند، در آستانه

بیشتری برای تجربه  ها بیاموزم که چیزهایگیرند. اما وقتی به این پل رسیدند، باید به آنقرار می

 کردن وجود دارد. 

اگر یادگیری به معنای ایجاد پیوندهای سیناپسی جدید باشد، آنگاه هرچه بیشتر چیزی را یاد 

توانید بگیرید، بیشتر آن را درک کرده، از آن هشیار شده و آن را تجربه خواهید کرد، چون حاال می

ی خود توانید تجربهحین یادگیری است که می ها درگیر آن شوید. دری جدیدی از نورونبا شبکه

ی شما به احتمال زیاد مانند اگر چیز جدیدی نیاموخته باشید، تجربه –را تغییر داده و غنا بخشید 
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کنید. دانش قبل خواهد ماند، چون شما دارید واقعیت را با همان مدارهای عصبی گذشته درک می

 خواهد بخشید.ی شما را تکامل نیازی است که تجربهپیش

اند که به ماده توجه کنید نه به انرژی. شما نسبت به این باور شرطی از بدو تولد به شما یاد داده

ی واقعیت به حواس خود نیاز دارید؛ به عبارت دیگر، اگر چیزی را نبینید، اید که برای تجربهشده

ه همین دلیل اکثر مردم بیشتر نشنوید، حس نکنید، نبویید، لمس نکنید و یا نچشید، وجود ندارد. ب

کنند و زمان چندانی را صرف توجه کردن به انرژی، توجه خود را به ماده، اشیا و ذره معطوف می

کنند. برای مثال، شما از انگشت بزرگ پای چپ خود آگاه نیستید، مگر اینکه اطالعات و موج نمی

اید. همین گفته خبر بودهاز آن بیبه آن توجه کنید. این انگشت همیشه وجود داشته است و شما 

کند. هرچه بیشتر از آن هشیار باشید، بیشتر آن را در در مورد میدان یکپارچه نیز صدق می

تان تجربه خواهید کرد. افراد با تمرکز صرف بر ماده، امکان را از زندگی خود بیرون واقعیت

های بیشتری در توجه کنید، امکانانرژی امکان. هرچه بیشتر به آن  –رانند. موج همین است می

 شود. تان ظاهر میزندگی

شوید، تان همانجاست، وقتی از میدان یکپارچه آگاه میتان هر کجا باشد، انرژیاز آنجا که توجه

شود. برای مثال وقتی شما توجه و هشیاری خود را کنید باعث گسترش آن میتوجهی که به آن می

کنید. اگر یابد، چون میزان بیشتری از آن را تجربه مین گسترش میکنید، دردتابه درد معطوف می

همچنان به درد توجه کرده و مقادیر بیشتری از آن را تجربه کنید، درد به بخشی از زندگی شما 

کنید و کند؛ وقتی به آن توجه میشود. همین گفته در مورد میدان یکپارچه هم صدق میتبدیل می
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یابد. و درست همانطور که در مورد درد گفتم، وقتی مقادیر  ِسترش میشوید، گاز آن آگاه می

 شود.تان تبدیل میکنید، به بخشی از زندگیبیشتری از آن را تجربه می

ی یعنی با آگاه شدن از آن، توجه نمودن به آن، تجربه –به صرف توجه کردن به میدان یکپارچه 

این میدان ظاهر شده و  –ه ماندن در حضور آن آن، حس کردن آن، تعامل با آن و لحظه به لحظ

ها، یمنیشود؟ به مثابه امور ناشناخته: خوششود. چطور ظاهر میتان میهر روز وارد واقعیت

های مملو از ها، اتفاقات خوب، شانس، بودن در مکان و زمان مناسب و لحظهها، فرصتهمزمانی

 شکوه. 

و توصیف کنم باید بگویم این میدان یکپارچه نوعی هوش اگر بخواهم این تجربه را به بهترین نح

قدسی و سرشار از عشق و عشق سرشار از هوش است که در درون و پیرامون شما قرار دارد، پس 

تان کنید، دارید از حضور امر قدسی در درون و اطرافهر باری که توجه خود رابه آن معطوف می

کنید، امر قدسی باید بیشتر در زندگی شما معطوف میشوید. وقتی توجه خود را به آن هشیار می

تجلی یابد. چون آگاهی همان هشیاری است و هشیاری معادل توجه کردن است، وقتی از آن هشیار 

شود ی آن توسط شما باعث میشوید. تجربهکم در آن ادغام میکنید، کمشوید و به آن توجه میمی

تر درون این میدان یکپارچه نفوذ کردید، چیزهای و عمیق ترشما به آن تبدیل شوید و وقتی عمیق

 بیشتر و بیشتری برای تجربه و کاوش خواهید یافت. 

دهد، نگاه کنید. وقتی شما به خط صافی که منبع انرژی یا وحدت را نشان می 11.11دوباره به شکل 

ه خود را روی آن شوید، منطقی است که تنها راه نزدیک شدن به آن این است که توجنزدیک می
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حفظ کنید و بیشتر از آن آگاه شوید. اگر این کار را درست انجام دهید، وقتی دارید از دوگانگی و 

روید، چون احساس محصول نهایی تجربه جدایی فاصله گرفته و به سمت وحدت و یگانگی می

رشار از است، پس احساس عشق، وحدت و کمال بیشتر و بیشتری خواهید کرد. وقتی این عشق س

 دهد.تان رخ میهوش را بیشتر احساس و تجربه کردید، سه اتفاق در زندگی

کنید، وقتی به اتفاق اول این است که وقتی توجه و هشیاری خود را به میدان یکپارچه معطوف می

کنید. شوید، میزان بیشتری از آن را تجربه میور میتر غوطهتر شده و در آن عمیقسرچشمه نزدیک

 طی کردن این راه سبب ایجاد مسیر عصبی مستقیمی بین مغز متفکر و سیستم عصبی خودمختار

کنید، در واقع دارید شوید، وقتی امواج مغزی خود را کند میتر میشود. حال هر بار که عمیقمی

شود، چون دارید تر میسازید که باندهای بیشتری دارد؛ و این مسیر عصبی پهنای میاتوبان عصبی

ر در میدان تدهد راحتکنید. به مرور زمان این مسیر به شما امکان میاز آن بیشتر استفاده می

 ادغام شوید. 

شود، پس هر باری که افتد این است که چون تجربه سبب غنا یافتن مغز میدومین اتفاقی که می

شود. تجربه چنین کنید، مغزتان دچار تغییر میبا این میدان یکپارچه تعامل کرده و آن را تجربه می

حال شما دارید سخت افزاری در مغزتان سازد. تر میاثری دارد؛ مدارهای مغز را اصالح کرده و غنی

تر باشد. به همین منوال، از آنجا که تجربه احساس ی بعد از این میدان آگاهکنید تا دفعهنصب می

کنید، آن را متجلی خواهید کرد؛ بنابراین الوهیت  حسکند، وقتی میدان یکپارچه را تولید می

 یابد.بیشتری در شما تجلی می
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ها حاصل کاهش و عدم انسجام فرکانس هستند، می واقعیت، چون تمام بیماریمطابق مدل کوانتو

کند، انرژی آن رویداد سبب باال رفتن ارتعاش تان این فرکانس باال و منسجم را تجربه میوقتی بدن

مان در سراسر دنیا مشاهده های پیشرفتهشود. بارها در کارگاهبدن و رسیدن آن به نظم و انسجام می

یم که وقتی بدن شرکت کنندگان در اثر مواجهه با فرکانس و اطالعات جدید ارتقا پیدا اکرده

 شود. شان ایجاد میای و آنی در سالمتیکند، تغییرات لحظهمی

ی سیستم عصبی خودمختار ایجاد توازن و سالمتی است، وقتی ما از سر راهش کنار چون وظیفه

کامل تسلیم شویم، این هوش وارد عمل شده و نظم برویم، تحلیل نکنیم، فکر نکنیم و بطور 

تری از جانب میدان یکپارچه با خود دارد که سازمان-آفریند. اما این بار پیامی جدیدتر و خودمی

شود. درست مانند اینکه فرکانس باالتری دارد. همان انرژی منسجم سبب افزایش فرکانس ماده می

کیفیت به ایستگاه دیگری تغییر دهیم که ه رادیویی بیبخواهیم فرکانس رادیو را از یک ایستگا

 کند. تری دریافت میتری دارد. بدن سیگنال منسجمفرکانس و سیگنال واضح

وقتی چنین شد  شما عشق سرشار، لذت ژرف وجود، احساس واالی آزادی، شعف توصیف ناپذیر، 

حقیقی را حس خواهید کرد.  ی قدرتشکوه زندگی، سطح باالیی از شکرگزاری و احساس فروتنانه

بدن شما را از نو نسبت به آگاهی جدید  –به شکل احساس  –در آن لحظه، انرژی میدان یکپارچه 

های جدید کند. در یک چشم به هم زدن، احساسات متعالی به ژنو ذهنیت نو شرطی می

 کند.خارجش میتان ی زیستیدهد و از گذشتههای جدیدی داده و بدن شما را تغییر میسیگنال
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دهد این است که شما دانش ان یکپارچه رخ میتر شدن به میدسومین چیزی که در حین نزدیک

کنید. دلیل این امر این است که شما مدارهای ای متفاوت شنیده و تجربه میو اطالعات را به شیوه

دیدی با حقایق اید و دیگر آن شخص سابق نیستید. شما در سطح کامالً جمغزتان را تغییر داده

های کامالً جدید تبدیل دانید برایتان به مواجههکردید میشوید و چیزهایی که فکر میروبرو می

تان را از اتفاقات دنیای بیرون تغییر داده است. به عبارت دیگر ی درونی شما درکشوند. تجربهمی

 اید.شما بیدار شده

این  –وقتی مدارهای مغزتان را تغییر داد  –دید وقتی میدان یکپارچه را تجربه، احساس و درک کر

های جدیدی تجربه و درک کنید. در واقع شما طیفی دهد واقعیت را به شیوهمیدان به شما اجازه می

از زندگی را خواهید دید که پیش از آن مغزتان مدارهای کافی برای درکش را در اختیار نداشت. 

ی واقعیت کند، شما سخت افزار الزم برای تجربهفعال میها را ی بعدی که مغزتان آن شبکهدفعه

کنید، بیشتر را بصورت آماده در اختیار خواهید داشت. حال شما دارید واقعیت بیشتری را تجربه می

بیش از هر آنچه تا کنون وجود داشته است؛ واقعیتی که قبالً مدارهای الزم برای درک آن را 

 نداشتید. 

بنگرید( و به  11.11رسیدن به سرچشمه را طی کنید )دوباره به شکل  اگر بصورت مداوم مسیر

شود آن وصل شوید، و اگر واقعا با آن تعامل کنید، بیشتر مانند آن رفتار خواهید کرد. ماهیت آن می

کند. کیفیات ذاتی این ماهیت شما؛ و حاال عشق سرشارتر از هوش در طریق شما تجلی پیدا می
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، عشق 127خودیری، بخشندگی، حضور قلب، هشیاری، اراده، سخاوت، بیعشق چیستند؟ شما صبو

بیشتری را تجربه خواهید کرد. خواهید دید که آنچه به دنبالش بودید، اکنون به  128آگاهیو ذهن

 شود.شوید و آن به شما تبدیل میدنبال شماست. شما به آن تبدیل می

 پس کاری که باید بکنید این است:

  تر ادغام شود؛شما در آگاهی بزرگاجازه دهید آگاهی 

 تر تسلیم عشق سرشار از هوش شوید؛عمیق 

 به ناشناخته اطمینان کنید؛ 

 تر بپیوندید؛بصورت آگاهانه ابعادی از خود محدود را تسلیم کنید تا به خود بزرگ 

 خود را در هیچ گم کنید تا همه چیز شوید؛ 

 در دریای ژرف و الیتناهی انرژی منسجم بیارامید؛ 

 تر در یگانگی قدم بگذارید؛تر و عمیقعمیق 

 مدام کنترل را رها کنید؛ 

 درجات باالتر و باالتری از کمال را حس کنید و در آخر؛ 

                                                            
127 selfless 
128 mindful 
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 تان آگاه شوید، به آن توجه ی پیرامونبه مثابه یک آگاهی لحظه به لحظه از میدان یکپارچه

بدون اینکه هشیاری  –کنید کنید، آن را تجربه کنید، در حضور آن باشید و آن را احساس 

 خود را به واقعیت سه بعدی برگردانید.

تان استفاده نخواهید کرد، چون شما در اگر این کار را به درستی انجام دهید، از هیچ یک از حواس

 تان هستید. شما هشیاری محض هستید. ورای حواس

 

 مکان-زمان، زمان-ی مکانمراقبه

تان در تان را روی فضایی که قلبمعطوف کنید و وقتی هشیاری تانابتدا هشیاری خود را به قلب

رود میتان به درون قلب فرو نفس گوییکند، قفل کردید، از تنفس خود هشیار شوید. فضا اشغال می

تر کنید. همانطور که تر و راحتهای خود را عمیقشود و در عین حال نفسمیو از آن خارج 

و این  مانند شکرگزاری است، یک احساس متعالی را فرا بخوانیدتان معطوف تان به قلبتوجه

تان تان هم توجه کنید. انرژی را به بیرون بدناحساس را مدتی حفظ کنید و در عین حال به تنفس

 در فضا ساطع کنید.

استفاده  5ی فصل سپس با استفاده از هر آهنگی که شما را ترغیب کند )مانند آهنگی که در مراقبه

تان به ای را که در بدند(، مراقبه را انجام دهید تا ذهن را از بدن بیرون بکشید. تمام انرژیکردی
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اند، بگیرید و آن را به شکل احساسات متعالی آزاد کنید صورت احساسات بقامحور ذخیره شده

 طوری که شدت آن بیشتر از بدن در مقام ذهن باشد. 

کالم( کنید تا وارد خلسه به یک یا دو آهنگ )بی ی دیگر را صرف گوش دادهدقیقه 15تا  10

شوید. حاال به آگاهی محض تبدیل شوید، به هیچ کس، هیچ تن، هیچ چیز، هیچ جا در هیچ زمانی 

 تبدیل شوید و به مثابه هشیاری در این میدان یکپارچه قدم بگذارید. 

ها ی زمانهمه جا در همهها، همه چیز و ی بدنحاال وقت آن است که به آگاهی همه کس، همه

تر در این میدان یکپارچه به وحدت برسید. تنها کاری که باید بکنید متصل شوید و با آگاهی بزرگ

این است که از این میدان هشیار شوید، به آن توجه کنید، در حضورش بمانید و هر لحظه آن را 

ین امر در وضعیت زیستی بدن حس کنید. کمال و یگانگی بیشتر و بیشتری را حس خواهید کرد و ا

کند که در درون شما جریان بازتاب خواهد یافت؛ چون بدن دارد انرژی منسجمی را تجربه می

دقیقه  20الی  10اید. این حالت را به مدت یافته است و شما میدان انرژی خود را ایجاد کرده

هشیاری خود را به بدن جدید،  تر تسلیم آن شوید. وقتی کارتان تمام شد،حفظ کنید و بیشتر و عمیق

 محیط جدید و زمان کامالً جدیدی برگردانید.
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 آلی پینهغده: 12فصل 

 

دانید، وقتی ما به مثابه آگاهی از دنیای حواس و این واقعیت سه بعدی گذر کنیم، همانطور که می

فراتر از ارتعاش  کنند کههایی شویم که اطالعات خاصی را با خود حمل میتوانیم وارد فرکانسمی

های فوق العاده باالیی از انرژی را پردازش ماده و سرعت نور است. وقتی چنین شد، مغز شدت

مان بارها و های پیشرفتههای مغزی شرکت کنندگان در کارگاهکند. ما این پدیده را در اسکنمی

ز افزایش پیدا کند، همواره ایم. همچنین آموختید که وقتی انرژی مغو اندازه گیری کرده بارها دیده

توان بطور قطع گفت که آیا و برعکس. در واقع نمی –آگاهی و هشیاری نیز افزایش خواهد یافت 

شود. البته های خارق العاده میاین انرژی است یا سطح آگاهی که منجر به پدید آمدن این اندازه

توانید بدون تغییر در آگاهی، انرژی را تغییر توان این دو را از هم جدا کرد، چون نمیبه نظر من نمی

 طالعات، فرکانس را تغییر دهید. دهید و یا بدون تغییر در ا

تری از میدان یکپارچه وصل شدید، انرژی بیشتری که اطالعات خاصی را در وقتی به سطوح ژرف

شود. سپس مغز این رویداد کند، سبب فعال شدن مغز میقالب افکار و تصاویر با خود حمل می

گذراند، هر ای را از سر میکند و در نظر شخصی که چنین تجربهدرونی عمیق را ثبت و ضبط می

کند. در آن تر از تمام رویدادهای بیرونی گذشته جلوه میدهد، واقعیآنچه در درون ذهن رخ می

لحظه، افزایش انرژی در قالب نوعی احساس بسیار قدرتمند و عمیق تمام توجه ذهن را به خود 

 کنند.رتقا پیدا میای است که مغز و بدن از نظر زیستی اکند. این همان لحظهجلب می
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تواند روی صندلی بنشیند، چشمان خود را ببندد، مراقبه کند و بدون استفاده از اگر انسان می

ای را از سر بگذراند، آنگاه باید این پرسش در ذهن ما شکل ی حسی فوق العادهحواسش تجربه

برای شخص کند؟ میدهد که این اثر ماوراء طبیعی را ایجاد چه چیزی در مغز رخ میبگیرد که 

هایی تر از تمام تجربهحرکت سر جایش نشسته است، این تجربه واقعیتجربه کننده که ساکن و بی

است که تا کنون )با توسل به حواس خود( از سر گذرانده است. این امر مستلزم کند و کاو بیشتر 

ک از کارکردهای ای داشت؟ کدام یی حسی تشدید شدهتوان بدون حواس تجربهچطور میاست: 

های درونی توانند تعامالت ما با میدان کوانتومی را به صورت تجربهخاص مغز و بدن هستند که می

 ژرف ترجمه کنند؟ 

تری از اطالعات وصل شویم و از این طریق توانیم به میدان منسجمبه عبارت دیگر، اگر ما می

ه این رویدادهای ماوراء طبیعی باید توجیه ای را تجربه کنیم، آنگارویدادهای درونی تحریک کننده

ها، مواد شیمیایی، انتقال ها، غدد، بافتها، اندامعصبی، شیمیایی و زیستی داشته باشند. کدام سیستم

کنند؟ های عمیقی را فراهم میی بروز چنین تجربهها هستند که مقدمههای عصبی و سلولدهنده

 ای داشته باشیم که در انتظار فعال شدن باشند؟هفتهآیا ممکن است ما اجزای فیزیولوژیکی ن

کنیم. حالت اول در این فصل برای ایجاد چارچوب اطالعاتی، از چهار حالت آگاهی استفاده می

بیداری است و طی آن شما هشیار و آگاه هستید. حالت دوم خواب است که طی آن شما ناآگاهید 

لت بعدی رویاپردازی است که نوعی حالت تان در حال ترمیم و بازسازی است. حاو بدن

حرکت است اما ذهن مشغول تصویرسازی و نمادپردازی ی آگاهی است و در آن بدن بیتغییریافته
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آگاهی هستند که فراتر از درک ما از واقعیت قرار  129متعالیدرونی است. و دست آخر، لحظات 

مان جهان را برای همیشه طرز نگاهرسد که این رویدادهای متعالی ما و گیرند. به نظر میمی

خواهم درک خود از وضعیت زیست شناسی، شیمی و عصب شناسی این دستخوش تغییر کنند. می

را با شما در میان بگذارم. ابتدا بگذارید از مولکول مالتونین شروع کنیم؛ مولکولی  متعالیهای تجربه

 که تمام این قضا زیر سر آن است. 

 ی عصبی رویاپردازیندهمالتونین: انتقال ده

گردید، درست وقتی نور از راه عنبیه به شوید و به جهان حواس بر میوقتی سر صبح بیدار می

 130ی سوپراکیاسماتیکهای بینایی به بخشی از مغز تحت عنوان هستهچشمتان وارد شد، گیرنده

، 131ی خود سروتونیننوبه دهد و این غده بهآل پیام میی پینهدهند. سپس این هسته به غدهپیام می

 کند.ی عصبی روز را تولید مییعنی انتقال دهنده

های شیمیایی هستند که اطالعات را های عصبی پیکهمانطور که قطعا یادتان هست، انتقال دهنده

گوید که وقت بیداری و آغاز روز دهند. سروتونین به بدن شما میهای عصبی انتقال میبین سلول

کنید و بین دنیای درون و دارید اطالعات حواس مختلف را با هم ترکیب میاست. وقتی شما 

تان را از دلتا به تتا و سپس به آلفا و در نهایت به آفرینید، سروتونین امواج مغزیتان معنا میبیرون

شود شما بار دیگر به یاد بیاورید که در بدنی فیزیکی در مکان و زمان رساند و باعث میبتا می

                                                            
129 transcendental 
130 Suprachiasmatic nucleus 
131 serotonin 
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دارید. به این ترتیب، وقتی مغز در حالت بتا قرار داشته باشد، شما بیشتر توجه خود را به محیط  قرار

 کنید و این طبیعی است. بیرون، بدن و زمان معطوف می

دهد. فقدان نور پیامی وقتی شب فرا رسید و هوا تاریک شد، فرایند مشابهی در جهت عکس رخ می

آل بجای تولید سروتونین، ی پینهرساند، اما این بار غدهآل میینهی پرا از همان مسیر سابق به غده

ی عصبی شب. تولید و آزادسازی مالتونین سبب کاهش سرعت سازد یعنی انتقال دهندهمالتونین می

شود. وقتی امواج مغزی از بتا به آلفا، خواب آلود شدن، خستگی و کاهش تمایل به فکر و تحلیل می

تان را بجای دنیای بیرون، به دنیای شوید که توجهآلفا رسید، شما عالقمند می تان بهامواج مغزی

شد، امواج  132تان به خواب رفت و وارد حالت کاتاتونیکدرون معطوف کنید. در نتیجه وقتی بدن

هایی از رویاپردازی و خواب عمیق و بازسازنده را رسد و دورهتان از آلفا به تتا به دلتا میمغزی

 کند.میایجاد 

ی بیداری و خواب ساعته 24کنیم و از الگوی مان زندگی میچون ما بر اساس ریتم محیط بیرونی

تواند متغیر باشد(، مغزمان بصورت کنیم )البته این الگو بسته به محل زندگی شما میپیروی می

ند. به این گیرد که این مواد شیمیایی را در ساعات خاصی از صبح و شب تولید کخودکار یاد می

دانیم که وقتی از این ریتم عصبی خارج شویم، گویند ریتم شبانه روزی. بیشتر ما میمسئله می

ریزد، مانند وقتی که به جای دیگری از دنیا سفر کنیم که در آن طلوع و غروب مان به هم میبدن

                                                            
132 Catatonic 

 شود. )م(حرکتی بدن اطالق میبه حالت کرختی و بی
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برای عادت شود و ی خودمان فرق داشته باشد. کار بدن مختل میآفتاب چند ساعت با منطقه

کردن به این وضعیت جدید، کمی زمان الزم است. وقتی بدن از ریتم شبانه روزی طبیعی خود 

خارج شود، معموال برای اینکه بتواند خود را با ریتم طلوع و غروب محیط جدید وفق دهد، به چند 

نیای سه بعدی بیرون ها بخاطر تولید مواد شیمیایی در اثر تعامل ما با دروز زمان نیاز دارد. تمام این

 گردد. تعاملی که از واکنش چشمان ما به خورشید و فرکانس نور مرئی آغاز می –شود ایجاد می

شود؛ در این مرحله از ( در حین خواب میREMها )مالتونین سبب القای حرکت سریع چشم

  سردهد. با ساکت شدن همهمه و صداهای درون ی شبانه روزی است که رویاپردازی رخ میچرخه

ها و نمادهایی را ی دیدن رویا، مغز در درون خود تصاویر، عکسو فرا رسیدن خواب و مرحله

تری به ساختار مولکولی م، بگذارید نگاه دقیقبیند. اما پیش از اینکه به اهمیت مالتونین بپردازیمی

 این انتقال دهنده بیندازیم.

ی خام تولید شود که مادهتریپتوفان شروع می-Lفرایند تولید مالتونین از آمینو اسیدی ضروری بنام 

سروتونین و مالتونین است. این ماده برای تبدیل شدن به مالتونین باید یک سری تغییرات شیمیایی 

شود. متیالسیون فرایند گرفتن یک کربن سر بگذراند که تحت عنوان متیالسیون شناخته می را از

و سه هیدروژن )یعنی یک گروه متیل( است. گروه متیل کارکردهای حیاتی زیادی در بدن ما دارد 

ها، مبارزه با عفونت و غیره کاربرد و در فرایند تفکر، ترمیم دی ان ای، خاموش و روشن کردن ژن

 ارد. در اینجا ما فقط با کاربرد آن در تولید مالتونین کار داریم.د
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بینیم. گروه متیل از مواد بسیار پایداری تشکیل شده است و عمل متیالسیون را می 12.1در شکل 

ماند. اما با های شیمیایی پایدار میای در این واکنشدر نتیجه ساختار اساسی پنج یا شش حلقه

 کند.ها و خصوصیات مولکول تغییر پیدا میمولکولی مختلف، ویژگی هایاضافه شدن گروه

کند که آن نیز بعدًا ( تبدیل میHTP-5هیدروکسی تریپتوفان )-5تریپتوفان را به -Lآل ی پینهغده

تواند در مولکول پایدارتری است و می HTP-5شود. سروتونین در مقایسه با به سروتونین تبدیل می

آل طی ی پینهها خواهیم پرداخت. غدهکاربردهای مفیدتری داشته باشد که به آن مغز باقی مانده و

استیل سروتونین تبدیل کرده و سپس طی واکنش -Nیک واکنش شیمیایی دیگر سروتونین را به 

 24دهد. در طول آل رخ میی پینهکند. تمام این وقایع در غدهدیگری آن را به مالتونین تبدیل می

بامداد در باالترین حد خود قرار دارد. این  4تا  1روز، تولید مالتونین بین ساعات ساعت شبانه 

 نکته را در ذهن داشته باشید.

 

 

 

 

 فرایند متیالسیون سروتونین و مالتونین
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 12.1شکل 

 تریپتوفان و تبدیل آن به سروتونین و مالتونین.-Lفرایند متیالسیون آمینو اسید 

ی عکس وجود دارد. وقتی سطح کورتیزول های فوق کلیه و مالتونین رابطهدانیم که بین هورمونمی

یابد. به همین دلیل است که رود، مالتونین کاهش میهای فوق کلیه است باال میکه از هورمون

زیستی  های قدیم نوعی ساز و کار ایمنیبرد. این هورمون در زمانوقتی استرس داریم خوابمان نمی

کردند و رفته است. برای مثال اگر در سر راه چشمه چند شکارچی شما را دنبال میبه شمار می

اش تالش تان با هوش ذاتیکردید، بدنای را در قلمروی خود مشاهده میشما حیوانات درنده

کمتری  ها، خواب و تجدید قوا اهمیتی این حیوانات شوید. در این حالتکرد نگذارد شما طعمهمی
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ی بقا دارند. خالصه اینکه آن زمان بجای خوابیدن و روبرو شدن با خطر مرگ بهتر نسبت به مسئله

 کردید. بود تمام شب بیدار مانده و جان خود را حفظ می

اگر بدن در این طرح از هشیاری بخواهد استراحت کند هرگز به آن خواب نشاط بخش و 

های سید، چون مواد شیمیایی مرتبط با بقا مانند کورتیزول ژنای که نیاز دارد نخواهد ربازسازنده

ی نه چندان زا دیگر ببر دندان خنجری نباشد، بلکه رابطهاند. اگر عامل استرسبقا را روشن کرده

تان باشد که هر روز هم مجبورید ببینیدش، آنگاه این استرس مزمن باعث تان با همسر سابقخوب

ماند. حاال این امکان امنیتی دیگر مفید نیست، بلکه مضر است. این نوع شود سیستم بقا فعال بمی

بدن  )تعادل(استرس مزمن سطوح معمول مالتونین )و حتی سروتونین( را تغییر داده و هومئوستازی

 زند.را به هم می

، اما اگر بتوانید سطح کورتیزول را کاهش دهید، سطح مالتونین افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر

تواند تان میتان به این مواد شیمیایی، واکنش استرس را مهار کنید، بدناد عاطفیتیوقتی با غلبه بر اع

 تان بپردازد.های بلندمدتهای اورژانسی خیالی باشد، به پروژهبجای اینکه مدام درگیر حالت

 رجوع کنید. 12.2ی بین مالتونین و کورتیزول به شکل برای مرور رابطه 
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 ی عکس رابطه

 های فوق کلیهبین هورمون

 و مالتونین

 

 

 

 

 12.2شکل 

های آید. با پایین آمدن سطح هورمونمی های استرس، سطح مالتونین پایینبا باال رفتن هورمون

 رود.استرس، سطح مالتونین باال می

 

 

 

 

 سطح

 مالتونین
 هایسطح هورمون

 فوق کلیوی

 سطح 

 مالتونین

 هاسطح هورمون

  فوق کلیوی
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 حقایق علمی راجع به مالتونین

 جلوگیری از ترشح اضافی کورتیزول در واکنش به استرس 

 هابهبود متابولیسم کربوهیدرات 

 هاگلیسرید کاهش سطح تری 

 )جلوگیری از تصلب شرایین )سفت شدن عروق 

  واکنش ایمنی )سلولی و متابولیک(افزایش 

 کاهش رشد برخی تومورها 

 درصد 25های آزمایشگاهی تا افزایش طول عمر موش 

 فعال کردن محافظت عصبی در مغز 

  افزایش خوابREM )خواب عمیق( 

 های آزاد )ضد پیری، تحریک پاکسازی رادیکال

 اکسیدان(آنتی

 افزایش ترمیم و همانندسازی دی ان ای 

 12.3شکل 

 خی از فواید مالتونین.بر

مالتونین کاربردهای جالب زیادی دارد. برای مثال ثابت شده است که مالتونین سبب بهبود 

شود. این مسئله از این جهت حائز اهمیت است که بدن برخی افراد ها میمتابولیسم کربوهیدرات
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ربی چیزی نیست جز چ –کند ها را به چربی تبدیل و ذخیره میدر واکنش به استرس کربوهیدرات

دهند انرژی را های ابتدایی است که به بدن پیام میی انرژی. دلیل این کار بدن برخی ژنذخیره

شود که مالتونین در درمان افسردگی هم کاربرد برای زمان قحطی ذخیره کند. همچنین گفته می

برخی دیگر  12.3شود. در شکل یا هورمون ضدپیری می DHEAدارد. مالتونین سبب افزایش سطح 

 کنید. از فواید مالتونین را مشاهده می

 ایم، گسترش دهیم. مان را از تمام اطالعاتی که تا کنون در کتاب خواندهحال بیایید درک

 

 آلی پینهفعال کردن غده

ها آل کرده و با محققینی که راجع به متابولیتی پینهها از عمر خود را صرف بررسی غدهمن سال

های خودم را به برخی ام. تالش من بر این بود که یافتهکنند، حرف زدهاین غده تحقیق می و بافت

 ها بطور خاص نظر من را به خود جلب کرد:اسرار باستانی ربط دهم. یکی از این پژوهش

کند؛ مالتونین مسئول است که مالتونین را ترشح می 133آل نوعی مبدل نورواندوکرینی پینهغده

ی در غده 134های فیزیولوژیک شبانه روزی است. اخیراً نوعی فرایند معدنی سازی زیستیمتنظیم ریت

میکرون تشکیل  20های کوچکی به طول کمتر از آل انسان بررسی شده است که طی آن بلورپینه

                                                            
133 neuroendocrine 
134 Bio-mineralization 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 136خود مسئول ساز و کار تبدیل 135های پیزوالکتریکیها به لطف ساختار و ویژگیشود. این بلورمی

 آل هستند.ی پینهکانیکی زیستی در غدهالکتروم

ی معنادار و مهم تجزیه کنیم. کلمات درک این متن کمی سخت است، اما بیایید آن را به دو نکته

 هستند. مبدلو  های پیزوالکتریکیویژگیکلیدی در این متن 

مکانیکی دهد که به برخی مواد خاص فشار اعمال کنیم و این تنش اثر پیزوالکتریک زمانی رخ می

است که از  137های کلسیتآل حاوی بلوری پینهبه بار الکتریکی تبدیل شود. به بیان ساده، غده

دهند. اند و به لطف ساختارشان این اثر را از خود نشان میکلسیم، کربن و اکسیژن تشکیل شده

ای هتواند از نظر الکتریکی فعال شود و میدانآل درست مانند یک آنتن میی پینهغده

ی یک. عالوه بر این، درست همانطور که آنتن ی شمارهالکترومغناطیسی تولید کند. این نکته

تواند آل نیز میی پینهکند، غدهفرکانس یا ریتم برابری با فرکانس سیگنال ورودی تولید می

ها انسهای الکترومغناطیسی نامرئی را دریافت کند. از آنجا که تمام فرکاطالعات موجود در میدان

اند، وقتی آنتن به سیگنال دقیق میدان الکترومغناطیسی متصل شود، باید راهی باشد حامل اطالعات

ی و این نکته –که بتوان این سیگنال را به پیامی معنادار تبدیل کرد. کار مبدل دقیقاً همین است 

 دوم است.

                                                            
135 piezoelectric 
136 transduction 
137 calcite 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ای کند. لحظهدیل میزی است که سیگنال را از یک صورت انرژی به صورت دیگری تبیمبدل چ

اید پر است از امواج تلویزیونی، رادیویی و امواج به اطراف خود نگاه کنید. فضایی که در آن نشسته

توانید هیچ های فرکانسی مختلف انرژی الکترومغناطیسی نامرئی هستند. )نمیوایفای که همگی طیف

واج وجود دارند.( برای مثال ال این امها را با چشمان خود ببینید، اما با این حیک از این سیگنال

ها های تلویزیونی را برای تلویزیون شما دریافت کرده و سپس این سیگنالتلویزیون سیگنال آنتن

شوند. وقتی رادیوی خود را روی موجی از ایستگاه ی تلویزیون تبدیل میبه تصویری روی صفحه

FM کنید، در عمل دارید آنتن خود را روی فرکانس الکترومغناطیسی خاصی تنظیم تنظیم می

شود که کنید. سپس اطالعات موجود در این طیف فرکانسی به یک سیگنال منسجم تبدیل میمی

 شود. همان موسیقی است که از رادیوی شما پخش می

تواند مبدل نورواندوکرین است و می آل یکی پینهگوید غدهتحقیقی که به آن اشاره کردم می

شود، آل در مقام مبدل ظاهر میی پینههای درون مغز را دریافت و تبدیل کند. وقتی غدهسیگنال

 های باالتر از واقعیت مکان زمان سه بعدی ما را دریافت کند. تواند فرکانسمی

ابعادی  –تواند روی ابعاد باالتری از این مکان و زمان تنظیم شود فعال شد، می لآی پینهوقتی غده

آل ی پینهمکان نام دارند. و درست مانند تلویزیون، غده-که در فصل قبل دیدیم قلمروی زمان

، فراواقعی به تصاویر شفاف و تجربیات متعالی ها را در ذهن ماتواند اطالعات سوار بر آن فرکانسمی
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

گنجد. درست عمیقی که در زبان ما نمی 138حسی-های چنداضح تبدیل کند، از جمله همان ویژنو و

 چند بعدی.  IMAXمانند تماشا کردن یک فیلم 

توانم ی کوچک درون سر من قرار دارد، چطور میحاال که این غدهدر اینجا شاید با خود بگویید 

آلم را فعال ی پینهوالکتریک ایجاد کنم و غدههای درونش فشار مکانیکی وار کنم، اثر پیزبر بلور

ها و اطالعات فراتر از ماده و نور تواند فرکانسسازم تا مانند آنتن عمل کند؟ و این آنتن چطور می

را دریافت کند تا بتواند این امضاهای الکترومغناطیسی را به تصاویر معناداری ترجمه کند که شبیه 

 واقعیت سه بعدی باشند؟  در ورای این متعالی  ایتجربه

ها خواهم ال، چهار اتفاق مهم باید بیفتد. در اینجا به سه مورد از آنی پینهبرای فعال کردن غده

 پرداخت و سپس در زمان یادگیری مراقبه مورد چهارم را هم یادتان خواهم داد.

 اثر پیزوالکتریک .1

های کلسیتی بپردازیم که باالتر به آل باید ابتدا به بلوری پینهبرای درک اثر پیزوالکتریک در غده

اند. به یاد داشته باشید که این مواد هم نشان داده شده 12.4ها اشاره کردیم و در شکل آن

ه اندازه را میکرون است. برای اینک 20تا  1ها چیزی بین های بسیار ریزی هستند که طول آنبلور

ها بین یک صدم تا یک چهارم ضخامت موی سر انسان است. ی این بلوربهتر درک کنید، اندازه

 ها بیشتر اوقات هشت ضلعی، شش ضلعی و لوزوَجه هستند. این بلور

                                                            
138 multisensory 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

کنیم این ها استفاده میآموختیم، هدف از تکنیک تنفسی که قبل از مراقبه 5همانطور که در فصل 

پتانسیل )ذخیره شده به مثابه احساسات( را از سه مرکز پایینی انرژی بدن آزاد است که انرژی 

کرده و از این طریق ذهن را از بدن بیرون بکشیم. وقتی عمل دم را انجام داده و عضالت داخلی 

کنیم دوراه تا باالی ستون فقرات و باالی سرمان دنبال میمان را از میانکنیم، نفسبدن را منقبض می

کنیم، در واقع داریم فشار درون تر میمان را نگه داشته و این عضالت را سفتسپس نفسو 

بریم. همانطور که پیشتر در همین کتاب گفتم، این همان فشار داخلی است خود را باال می 139نخاعی

ید کنتان را حبس میمثالً وقتی نفس –شود آورید، ایجاد میکه وقتی به احشای درونی خود فشار می

 کنید.و جسم سنگینی را بلند می

به  piezoو « فشردن یا فشار دادن»به معنای  piezeinی یونانی ی پیزوالکتریک از ریشهکلمه

تان را حبس کنید و خواهم نفسمشتق شده است. پس اتفاقی نیست که از شما می« فشار»معنای 

ی مایع مغزی نخاعی را به سمت غدهکنید، دارید تان را فشار دهید. وقتی چنین میعضالت داخلی

کنید. این تنش مکانیکی به بار الکتریکی تبدیل برید و بر آن تنش مکانیکی اعمال میآل میپینه

آل را فشرده کرده و اثر پیزوالکتریک را ی پینههای غدهشود و دقیقاً همین کار است که بلورمی

کنید، بار ها وارد میبه تنشی که شما به آن آل در واکنشی پینههای غدهکند: بلورایجاد می

 کنند.الکتریکی ایجاد می

                                                            
139  Intrathecal 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 

 12.4شکل 

 آل.ی پینهتصویری از یک بلور کلسیت در غده
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

های منحصر بفرد اثر پیزوالکتریک این است که برگشت پذیر است، یعنی موادی یکی از ویژگی

یزوالکتریک معکوس را نیز از خود ها( اثر پکه خاصیت پیزوالکتریک مستقیم دارند )همان بلور

های داخل این غده فشرده شده و بار الکتریکی ایجاد کردند، میدان دهند. وقتی بلورنشان می

های درونش با افزایش میدان منبسط شود بلورآل باعث میی پینهالکترومغناطیسی ساطع شده از غده

ی خود رسیدند و دیگر طیسی به آستانهی میدان الکترومغناهای تولید کنندهشوند. وقتی بلور

شوند و جهت میدان الکترومغناطیسی برعکس نتوانستند بیش از آن منبسط شوند، آنگاه منقبض می

های یابد. وقتی میدان الکترومغناطیسی به بلورآل جریان میی پینهشده و به درون و به سمت غده

کند. این میدان الکترومغناطیسی دیگری ایجاد میکند و شان میآل رسید، دوباره فشردهی پینهغده

دار و مداوم ی انبساط و تغییر جهت میدان سبب ایجاد یک میدان الکترومغناطیسی ضربانچرخه

 شود.می

بیندازید. در مورد حرکت مایع مغزی نخاعی در حین تنفس در  12.5حاال نگاه دقیقی به شکل 

ا ادامه دهیم. وقتی این مایع وارد مغز شد، از طریق ر سخن گفتیم، حال بیایید این آموزه 5فصل 

کند. سپس در دو جهت جریان رود و از فضای بین ستون فقرات و نخاع عبور میکانال مغزی باال می

یابد. جهت اول به سمت بطن چهارم و سپس بطن سوم است. وقتی مایع مغزی نخاعی از بطن می

ی شود و درست در عقب بطن سوم غدهنال باریکی رد میرود، از مسیر یا کاچهارم به بطن سوم می

ی برنج است. مسیر دوم به ی یک دانهای که به اندازهآل قرار دارد. غدهی پینهکوچکی بنام غده
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

یعنی کل غده توسط مایع تحت فشار  –آل است ی پینهسمت عقب مخچه و به سمت دیگر غده

 شود.محاصره می

شای اطراف مخچه قی حجم بیشتری از مایع به درون بطن سوم و نیز با افزایش فشار درون نخاع

کنید، این حجم اضافی از مایع کنید و خود را سفت میتان را حبس میشود. پس وقتی نفسوارد می

شود فشرده شوند و اثر پیزوالکتریک را ها وارد کرده و باعث میفشاری را از هر دو طرف بر بلور

 آل باید رخ دهد.ی پینهن رویدادی است که برای فعال شدن غدهایجاد کنند. این اولی

 های مغزیبطن

 

 12.5شکل 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

کنیم، مان را سفت میدهیم و در عین حال عضالت داخلیوقتی از طریق بینی عمل دم را انجام می

دهیم. وقتی حرکت انرژی به باالی سرعت جریان مایع مغزی نخاعی را به سمت مغز افزایش می

دهیم، فشار درون نخاعی را کنیم و سپس نفس خود را حبس کرده و فشار میرا دنبال می سرمان

شود مایع مغزی نخاعی از طریق مجرای کوچکی از دهیم. این افزایش فشار باعث میافزایش می

ها(. در عین حال، مایعی که در اطراف مغز بطن چهارم به سمت بطن سوم جریان یابد )جهت پیکان

شود. تنش مکانیکی آل میی پینههای غدهها( سبب فشرده شدن بلوراست )جهت فلشدر گردش 

شود و اثر پیزوالکتریک را به ارمغان آل میی پینهوارد شده باعث تولید بار الکتریکی در غده

 آورد.می

و  –تان را سفت نمایید خواهم نفس خود را حبس کنید و عضالتپس عجیب نیست که از شما می

بی ندارد که اصرار دارم این فرایند را مدام تکرار کنید. اگر این حبس نفس و سفت کردن تعج

های پیزوالکتریک دهید، ویژگیی تنفسی که انجام میعضالت را مدام انجام دهید، با هر چرخه

های انبساط و کنید. هرچه بیشتر این کار را انجام دهید، سرعت چرخهال را فعال میی پینهغده

تر های میدان سریعکنید و در نتیجه ضربانقباض میدان الکترومغناطیسی را در ثانیه بیشتر میان

های تواند فرکانسدار تبدیل شده است و میآل به یک آنتن ضربانی پینهشود. حال غدهمی

 تر را دریافت کند.تر و ظریفالکترومغناطیسی سریع
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 کندمیهایش را آزاد آل متابولیتی پینهغده .2

(. سیستم 12.5کند )شکل مایع مغزی نخاعی در یک سیستم بسته به نام سیستم بطنی حرکت می

بطنی حرکت این مایع را از پایین نخاع به باالی ستون فقرات، به درون چهار بطن مغز و سپس 

و کند. وقتی عمل دم را انجام داده ی ستون فقرات( تسهیل میدوباره به پایین ساکروم )قاعده

کنید، سرعت کنید و سپس نفس را حبس کرده و خود را سفت میتان را تا باالی سر دنبال مینفس

 کند.مایع مغزی نخاعی افزایش پیدا می

ای التین است و معنای وجود دارد/ سیلیا واژه 140سیلیاآل موهای ریزی بنام ی پینهدر سطح غده

(. حرکت سریع مایع در درون سیستم بطنی سبب تکان 12.6است )بنگرید به شکل « مژگان»آن 

گردد. چون آل میی پینهشود و این امر منجر به تحریک بیشتر غدهخوردن این موهای ریز می

ناشی از سرعت باالی مایع اطراف آن در آل شکلی مانند آلت تناسلی دارد، تحریک ی پینهغده

سازی الکتریکی )که در اثر افزایش فشار درون نخاعی در این سیستم بسته ایجاد شده کنار فعال

ای از جنس های بسیار مهم و ارتقا یافتهشود این غده به انزال رسیده و متابولیتاست( باعث می

ی آل و دستیابی به تجربهی پینهفعال کردن غده مالتونین به درون مغز آزاد کند. حاال یک گام به

 اید. تر شدهاستعالیی نزدیک

 

                                                            
140 cilia 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 ی انتهای سیلیا

 آلی پینهغده

 

 12.6شکل 

آل در اثر حرکت مایع مغزی نخاعی در درون سیستم بطنی تحریک ی پینهسیلیای ریز غده

 شود.می
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 شودانرژی مستقیم به مغز داده می .3

فرستند، غلبه بر جاذبه و جدا کردن موشک از زمین بیشترین همانطور که وقتی موشکی را به فضا می

انرژی را نیاز دارد، در اینجا نیز جابجا کردن انرژی از مراکز پایین کار شاق و دشواری است. ما 

رها کنیم.  ی گذشتهکنیم تا خود را از چنگ احساسات محدود کنندهمشتاقانه از تنفس استفاده می

 رساند. کند و به باالی سر میستون فقرات ساز و کاری است که این انرژی را جابجا می

دهید، ذرات بارداری را از اید که هر بار وقتی تکنیک تنفس را انجام میتا اینجا حتما متوجه شده

ها ایجاد آنبرید. با افزایش سرعت و شتاب این ذرات، میدان القایی حول ستون فقرات باال می

ای را که اطالعات را از مغز به بدن (. این میدان القایی جهت جریان دوطرفه12.7شود )شکل می

را از  لقایی درست مانند جاروبرقی، انرژیکند. این میدان ابرد، برعکس میو از بدن به مغز می

دهد. با عبور انرژی از ی مغز میگیرد و طی حرکتی دورانی مستقیماً آن را به ساقهمراکز پایین می

شود و کمی از های ستون فقرات، انرژی از کنار عصب خارج شده از نخاع رد میهر یک از مهره

های بدن اثر ها و بافتهای مختلف بدن رفته و بر اندامآن از طریق همین اعصاب محیطی به بخش

را فعال کرده و باعث  بدن141کند سیستم مریدیانگذارد. جریانی که از این اعصاب عبور میمی

 های دیگر بدن انرژی بیشتری دریافت کنند. شود سیستممی

 

                                                            
141 meridian 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 سیستم عصبی محیطی فعال شدن

 در حین باال رفتن انرژی از نخاع

 

 12.7شکل 

کند. ها عبور میشود، از عصب نخاعی خارج شده از بین مهرهوقتی انرژی از بدن به سمت مغز آزاد می

شود؛ در نتیجه این اعصاب انرژی بیشتری را روشن شدن اعصاب محیطی میتحریک این سیستم سبب 

 شود.رسانند. در نتیجه انرژی بیشتری در تمام بدن پخش میهای بدن میها و اندامبه بافت
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ای ی این ساخت شبکهعبور کند. وظیفه 142ایی مغز رسید، باید از ساخت شبکهوقتی انرژی به ساقه

عات ارسالی از مغز به بدن و نیز از بدن به مغز را ویرایش کند. این ساخت این است که مدام اطال

( نام دارد و مسئول تنظیم سطح RASای )سازی شبکهبخشی از سیستمی است که سیستم فعال

شوید، این شنوید و از خواب عمیق بیدار میتان میبیداری ماست. برای مثال وقتی صدایی در خانه

 کند. این کارکرد ابتدایی آن است.شما هشدار داده و بیدارتان می است که به RASسیستم 

اما وقتی سیستم عصبی سمپاتیک فعال شد و با سیستم عصبی پاراسمپاتیک ترکیب شد، بجای اتمام  

ی مغز رسید، شود. وقتی این انرژی به ساقهذخایر انرژی بدن، انرژی دوباره به سمت مغز آزاد می

شود ای به تاالموس وارد میشود و انرژی از ساخت شبکهیک دروازه باز می درگاه تاالموس مانند

ای باز است و کند. حاال ساخت شبکهو سپس از طریق آن اطالعات را به سمت قشر مغز ارسال می

اید. تر و بیدارتر شدهتوان گفت شما آگاهکنید. میشما سطوح باالتری از هشیاری را تجربه می

هایی به سمت مراکز باالتر مغز ایستگاه بزرگ قطار در نظر بگیرید که از آن ریل )تاالموس را یک

 شود. کشیده شده است(. اینگونه است که مغز وارد امواج گاما می
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 دو تاالموس در مغز میانی

 آل که در وسط قرار داردی پینهو غده

 و به سمت عقب مغز قرار گرفته است

 

 12.8شکل 

 آل قرار گرفته است که رو به سمت عقب مغز دارد.ی پینهتاالموس در مغز میانی، غدهدرست بین دو 

 

ی مخ را الزم به ذکر است که در مغز میانی دو تاالموس داریم )یکی در هر طرف( که دو نیمکره

آل درست در بین این دو است و رو به سمت عقب مغز دارد )بنگرید به ی پینهکنند. غدهتغذیه می

 (. 12.8 شکل
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

های مغز مانند ایستگاه رسد )یادتان باشد که تاالموس برای سایر بخشوقتی انرژی به تالموس می

هایش را به دهد تا متابولیتآل پیام میی پینهکند(، تاالموس مستقیما به غدهتقویت پیام عمل می

باالتری شود و به امواج مغزی ی این مسئله قشر مخ تحریک میدرون مغز ترشح کند. در نتیجه

رسد. ماهیت این مشتقات شیمیایی مالتونین طوری است که سبب آرامش بدن و مانند گاما می

 شوند.بیداری ذهن می

اگر یادتان باشد گفتیم که وقتی در امواج مغزی بتا قرار دارید، سیستم عصبی سمپاتیک شما بخاطر 

کند. رژی برای بقا استفاده میبروز امری اورژانسی در محیط بیرون برانگیخته شده است و از ان

تفاوت موج گاما با بتا این است که در گاما بجای از دست دادن انرژی حیاتی، شما انرژی بیشتری 

شود، شما در حالت بقا یا حالت اورژانسی قرار کنید. وقتی چنین میرا در بدن خود آزاد و ایجاد می

شود تا شما را عصبی سمپاتیک فعال می برید و سیستمد؛ بلکه در مسرت کامل به سر مییندار

 دهد، توجه بیشتری کنید.تان رخ میبرانگیزد تا به آنچه درون ذهن

ای شکل پیرامون بدن رود، میدانی چنبرهگفتم وقتی انرژی از بدن به سمت مغز می 5در فصل 

ستون گیرد. وقتی شما با تسریع حرکت مایع مغزی نخاعی جریانی را به سمت باالی شکل می

شود که پیرامون خود میدانی الکترومغناطیسی تان مانند آهنربایی میکنید، بدنفقرات خود ایجاد می

ای به دهد. همزمان با حرکات میدان چنبرهای جریان پویای انرژی را نشان میدارد. میدان چنبره

کوسی از جنس انرژی ای معال فعال شد، میدان چنبرهی پینهباال، بیرون و اطراف بدن، وقتی غده

ها کند. چون تمام فرکانستان جذب میالکترومغناطیسی انرژی را از باالی سرتان به درون بدن
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

آل شما دارد از ورای میدان مرئی نور و از ورای ی پینهتوان گفت غدهاند، میحاوی اطالعات

 (.12.9کند )بنگرید به شکل تان اطالعات را دریافت میحواس

تفاقات همزمان با هم رخ دهد، شما در سرتان احساسی مانند ارگاسم را حس خواهید وقتی این ا

اید و این آنتن دارد اطالعات را از قلمروهایی در کرد. حال شما آنتنی برای مغز خود ایجاد کرده

کند. دیگر اطالعات در اثر تعامل حواس و چشمان ورای ماده و در ورای مکان و زمان دریافت می

کنید و آید. بلکه شما دارید اطالعات را از میدان کوانتومی دریافت میمحیط به دست نمی شما با

 کنید. آل باشد، استفاده میی پینهکه همان غده –چشم سوم  –از چشم دیگری 

 ی معکوسچنبره

 

 شود.انرژی از میدان یکپارچه وارد بدن می

 12.9شکل 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ستفاده از تکنیک تنفس فعال شود و از راه نخاع به مغز وقتی انرژی سه مرکز پایین بدن در حین ا

ی گیرد. وقتی غدهای از جنس انرژی الکترومغناطیسی پیرامون بدن شکل میبرسد، میدانی چنبره

ای معکوسی از جنس انرژی الکترومغناطیسی در جهت عکس به آل فعال شود، میدان چنبرهپینه

کند. از آنجا که را از باالی سر به درون بدن جذب میآید و انرژی میدان یکپارچه حرکت در می

آل این اطالعات را ی پینهکند، پس غدهانرژی همان فرکانس است و فرکانس اطالعات را حمل می

 کند.به تصاویر شفاف تبدیل می

 شوداگر مالتونین ارتقا پیدا کند، معجزه می

کند، های باالیی را دریافت میشود، چون فرکانسآل )یا چشم سوم( شما بیدار میی پینهوقتی غده

دهد؛ هرچه فرکانس باالتر باشد، تغییرات هم این انرژی باال ساختار شیمیایی مالتونین را تغییر می

برای لحظات  و تبدیل اطالعات به مواد شیمیایی است که شما را بیشتر خواهد بود. همین ترجمه

اید. به کند. حال شما در را به روی ابعاد باالتری از مکان و زمان گشودهآماده می متعالیعرفانی 

چون مالتونین را به انتقال  –بنامم  کیمیاگرآل را ی پینههمین دلیل است که دوست دارم غده

 کند.های عصبی فوق العاده عمیق و رادیکال تبدیل میدهنده
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 ها از مالتونینیر متابولیتتولید سا

 

 12.10شکل 

شوند که ها هنگامی تولید میهای مختلف مالتونین را در شکل باال نگاه کنید؛ این متابولیتمتابولیت

های باالتر از نور مرئی وصل شود و این مولکول رمزآلود )مالتونین( از نظر آل به فرکانسی پینهغده

 زیستی ارتقا پیدا کند. 

 

آل، ی پینههای باالتر و حاالت باالتر آگاهی با غدهنگاه کنید. هنگام تعامل فرکانس 12.10به شکل 

ها مالتونین را به موادی شیمیایی دهد این است که این فرکانسیکی از اولین اتفاقاتی که رخ می

ها ند که والیوم از آنای از داروها هستتها دستهکنند. بنزودیازپینتحت عنوان بنزودیازپین تبدیل می
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

گیرد و دست کنند طوری که مغز متفکر ناگهان آرام میشود و ذهن تحلیلی را بیهوش میایجاد می

ها فعالیت عصبی دهند که بنزودیازپینهای کارکردی مغز نشان میدارد. اسکناز تحلیل بر می

اد شیمیایی که سبب احساس کنند. به این ترتیب تولید موآمیگدال )مرکز بقای مغز( را مختل می

شود. حال بدن شما احساس شوند، محدود میترس، خشم، ناراحتی، پرخاش، اندوه و رنج شما می

 تان بیدار است.کند، اما ذهنراحتی و آرامش می

ها ی بسیار قدرتمند از آنتی اکسیدانشود که یک دستهی شیمیایی دیگری از مالتونین تولید میماده

ها از این جهت حائز (. پینولین12.10شود )بنگرید به شکل ها از آن مشتق مینولینتحت عنوان پی

های ها به سلولگذارند این رادیکالکنند و نمیهای آزاد حمله میاهمیت هستند که به رادیکال

ها ضد سرطان، ضد پیری، ضد شما حمله کرده و سبب پیری شما شوند. این آنتی اکسیدان

، ضد التهاب و ضد میکرب هستند. این 143ی، ضد سکته، ضد اختالالت نورودژنراتیوهای قلببیماری

تواند خاصیت آنتی اکسیدانی عادی مالتونین را ارتقا داده و به اتفاق بسیار مهمی است که بدن می

تواند بسیار بهتر از خود مولکول مالتونین بدن را یک آنتی اکسیدان فوق قوی تبدیل کند که می

اند و همگی ذکر شده 12.10های قدرتمندی که در شکل و ترمیم کند. )به آنتی اکسیدانبازسازی 

 شوند، نگاه کنید.(های مالتونین تولید میاز متابولیت

های مالتونین تبدیلش کنید، خواهید دید که مولکول بدست اگر این مولکول را گرفته و عموزاده

انات به خواب زمستانی بروند. وقتی مالتونین )که شود حیوای است که باعث میآمده همان ماده

                                                            
143 neurodegenerative 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

شود( کمی تغییر کند و به این مولکول قدرتمند تبدیل سبب خواب آلود شدن و خواب دیدن ما می

تر شود. این ی استراحت و ترمیم باید طوالنیشود، پیامی را انتقال خواهد داد مبنی بر اینکه دوره

توان ها ادامه یابد. پس میکند شود و خواب زمستانی ماه شود که متابولیسم بدنپیام باعث می

های رایج زیستگاه خود را روند، در واقع دارند عادتگفت وقتی پستانداران به خواب زمستانی می

ی جنسی، اشتها و عالقه و نیاز به تحرک در محیط را از دست گذارند؛ برای مثال غریزهکنار می

شوند تا از خود محافظت ها مخفی میکنند. آنهای اجتماعی قطع میکهدهند و پیوندشان را با شبمی

شان پایدار بماند. کنند، بدنکرده و احساس امنیت کنند و در طی مدتی که به درون خود غور می

شاید بتوان این قضیه را به انسان هم تعمیم داد. وقتی بدن دیگر نقش ذهن را بازی نکند، ما موقتًا 

ی زیستی نداریم و نیازهای دهیم؛ و چون هیچ غریزهه دنیای بیرون را از دست میی خود بعالقه

ی اکنون وارد تر به لحظهتوانیم بصورت کاملمان را پرت کنند، میتوانند حواسبدنی دیگر نمی

تر به درون خود غور کنیم. اگر بخواهید رویای آینده را ببینید، آیا فکر خوبی نیست شویم و عمیق

 تان را از سر راه کنار بزنید؟بتدا بدنکه ا

ای را به دست بیاورید که توانید همان مادهاگر این مولکول را بگیرید و باز هم ارتقایش دهید، می

ی شیمیایی فسفرسنت و بیولمینسنتی که انرژی را در سیستم عصبی ماده –در مارماهی وجود دارد 

تواند آنقدر قدرتمند ی شیمیایی مینید. این مادهنگاه ک 12.10کند. دوباره به شکل تقویت می

ی کمیابی است که زنم که این همان مادهباشد که شوک عظیمی را به طعمه وارد کند. حدس می

های باالی انرژی را پردازش کند که بطور تواند آن شدتبشود مغز گذارد و باعث میبر مغز اثر می
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

یک مارماهی را در ذهن خود تصور کنید؛ وقتی مارماهی  ایم.مان مشاهده کردهمکرر در شاگردان

شود. همین اتفاق در مغز هم گردد که عمالً روشن میاش آنقدر زیاد میتحریک شود، انرژی

ی محیط با بهره گیری از حواس به وجود افتد. اما انرژی و اطالعات ایجاد شده در اثر تجربهمی

شود. وقتی چنین سطوح باالیی ر اثر ارتقای فرکانس ایجاد میآید و دآید، بلکه از درون مغز مینمی

گذراند ی ذهنی عمیقی را از سر میدانیم که شخص دارد تجربهبینیم، میمغز میدر از انرژی را 

 توان آن را بصورت عینی اندازه گرفت.که می

ها آل با استفاده از ورودی حسی محیطی که از طریق چشمی پینهای به این فکر کنید. غدهلحظه

آید، باعث سازد. این نور مرئی که از جانب خورشید میشود، سروتونین و مالتونین میوارد مغز می

یاید. در های شبانه روزی به وجود بای بنام ریتمشود ما با محیط خود هماهنگ شویم و مقولهمی

کنند که با فرکانس برآمده از ی این فرایند، سرتونین و مالتونین اطالعاتی را با خود حمل مینتیجه

ها کنیم، پس این مولکولدنیای فیزیکی برابر است. از آنجا که ما نور مرئی را با حواس خود درک می

 کنند. ما برابری می ها با واقعیت سه بعدیدر ذات ما قرار دارند؛ بنابراین این مولکول

گفت سقف این دنیای مادی سرعت نور است. اما اگر مغز افزایش یادتان هست که انیشتین می

شود؟ فرکانس و اطالعاتی را از قلمرویی در ورای حواس و فراتر از سرعت نور تجربه کند، چه می

تار شیمیایی مالتونین را آید بتواند ساخآیا ممکن است انرژی و اطالعاتی که از میدان یکپارچه می

ها تواند این فرکانسی شیمیایی دیگری در مغز تبدیلش کند؟ و آیا مغز ما میتغییر داده و به ماده
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ماده در نظر گرفت، آنگاه  144ی همایندرا در قالب یک پیام ترجمه کند؟ اگر بتوان انرژی را پدیده

تواند ساختار مولکولی مرئی بیاید، می های باالتر از نورتوان گفت اطالعاتی که از فرکانسمی

آل وظیفه دارد که این ی پینهمالتونین را تغییر داده و اکسیرهای جادویی مذکور را ایجاد کند. غده

اطالعات را به مشتقات شیمیایی مالتونین تبدیل کند؛ و در نتیجه هر مولکول تولید شده پیام متفاوتی 

ی شیمیایی ارتقا یافته ر است. این فرکانس جدید بر یک مادهدارد که با فرکانس دریافت شده براب

 کند. بلکه ماوراء طبیعی است. مالتونین ارتقا پیدا می –گذارد. این دیگر طبیعی نیست اثر می

دهد، بلکه همچنین ی فسفرسنت و بیولومینسنت نه تنها سطح انرژی مغز را افزایش میاین ماده

رسد همه چیز از نور شفاف، براق بخشد، طوری که به نظر میبود میتصویرپردازی درونی ذهن را به

اند که تا قبل از آن هایی را دیدهگویند رنگو فوق واقعی ساخته شده است. در نتیجه افراد می

ها در قالب نورهای ژرف، درخشان و غیر دنیوی در هرگز در طیف نور مرئی ندیده بودند. این رنگ

کند که گویی شوند. همه چیز طوری جلوه میی و سرشار از زیبایی ظاهر میجهانی رنگارنگ، نوران

توانید حسش کند، نوری از جنس انرژی شاداب و پرطراوت که مینور زیبایی از خود ساطع می

اند، های طالیی و روشن که درون و اطراف همه چیز را فرا گرفتهکنید. این دنیای مملو از هاله

کنید. و البته نخواهید توانست به این رسد که با حواس خود درک میبه نظر میپرنورتر از واقعیتی 

همه زیبایی توجه نکنید. چون تمام توجه شما به این تجربه معطوف است، به نظر خواهد رسید که 

 شما واقعاً آنجایید، کامالً حاضرید و در آن دنیا و بُعد دیگر قرار دارید. 

                                                            
144 epiphenomenon 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ی شیمیایی نید. اگر یک تغییر دیگر در مالتونین ایجاد کنیم به مادهنگاه ک 12.10دوباره به شکل 

زایی است که بشر ترین مواد توهمکنیم که یکی از قوی( دست پیدا میDMTتریپتامین )متیلدی

شود، یعنی در یافت می 145ای است که در آیاهواسکاتا کنون کشف کرده است. این همان ماده

کنند. های آمازون در مراسمات خود از آن استفاده میه بومیان جنگلهمان گیاه سنتی و روحانی ک

های ژرفی پیرامون معمای های معنوی و نگرششود فرد به ویژنباعث می DMTجزء اصلی و فعال 

خود دست یابد. اگر فرد آیاهواسکا یا هر گیاه دیگری را مصرف کند که حاوی این ماده باشد، 

آلش را فعال کند، بدنش ترکیب کاملی از ی پینهکرد؛ اما اگر غدهرا دریافت خواهد  DMTتنها 

های درونی ژرفی داشته باشد. شود تجربهو این باعث می –گفته دریافت خواهد کرد تمام مواد پیش

نهایت به نظر رسیدن زمان(، سفر در زمان، ها فراخی زمانی )بیشود که برخی از این تجربهگفته می

الگوهای هندسی پیچیده، مواجهه با موجودات روحانی و  فراطبیعی، ویژن سفر به قلمروهای

آورد. بسیاری از کسانی که در های بین ابعادی عرفانی دیگر را برای فرد به ارمغان میواقعیت

ای در آل، مواجهات فوق العادهی پینهی غدهگویند در مراقبهکنند میهای ما شرکت میکارگاه

 اند. شده داشته کی شناختهورای دنیای فیزی

تر از تمام بیند که واقعیهایی را میوقتی این مواد شیمیایی به درون مغز آزاد شود، ذهن تجربه

رسند که شخص در طول عمر خود در واقعیت مبتنی بر حواس پیرامونش چیزهایی به نظر می

                                                            
145 ayahuasca 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ی بدیعی که ایجاد تجربهمشاهده کرده است. گنجاندن این بُعد جدید در زبان کار سختی است. 

 تسلیمش شوید، پشیمان نخواهید شد.شود و اگر شود، در قالب یک امر کامالً ناشناخته ظاهر میمی

 

 آل به مثابه مبدلی پینهتنظیم شدن روی ابعاد باالتر: غده

 فرمایدمی 6:22ی انجیل استفاده کنید، عیسی مسیح در انجیل متی بسته به اینکه از کدام ترجمه

آل ی پینهبه نظرم او داشته در مورد غده«. اگر چشم تو سالم باشد، تمام وجودت روشن است»

تری از واقعیت دهد طیف وسیعآل است که به ما امکان میی پینهگفته است، چون این غدهسخن می

وقتی  –شود آل فعال میی پینهدهند که وقتی غدهرا تجربه کنیم. بسیاری از شاگران ما شهادت می

شود. شان مملو از انرژی و نور میتمام بدن –شوند ها بطور کامل به میدان یکپارچه وصل میآن

کند. وقتی انرژی میدان کیهانی از ورای حواس و از باالی سر وارد بدن شده و تمام بدن را طی می

و امور شناخته شده و  کند که فراتر از حافظهچنین شد، فرد نوعی بارگیری اطالعات را تجربه می

آل ی پینهو همه چیز از تغییرات شیمیایی مالتونین در غده –اش است قابل پیش بینی زندگی روزمره

 شود. شروع می

آل را در این تعریف ی پینهتوانم درکم از غدهآل، میی پینهپس از تحقیقات فراوان راجع به غده

های آل نوعی ابررسانای بلوری است که اطالعات را از طریق تبدیل سیگنالی پینهغدهخالصه کنم: 

های فراتر از حواس یا همان میدان کوانتومی( ارسال و دریافت کرده و انرژیایی )فرکانس ارتعاشی
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کند، درست همانطور که های زیستی )مغز و ذهن( وارد میآن را به شکل تصاویر معنادار به بافت

 کند. ی تلویزیون ظاهر میهای مختلف را روی صفحهآنتن کانال

)یعنی همان آنتن کوچکی که در مغز ما قرار دارد(، هر چه فرکانس آل فعال باشد ی پینهوقتی غده

باالتری را دریافت کند، انرژی بیشتری را صرف تغییر و تبدیل ساختار شیمیایی مالتونین خواهد 

ای خواهد داشت که ی شما تفاوت زیادی با تجربهی این تغییر ساختار، تجربهکرد. در نتیجه

تر و کند. شاید بهتر باشد اینطور بگویم که تصویر شفافیجاد میمالتونین معمولی برایتان ا

تان شود. اینطور به قضیه نگاه کنید: هرچه فرکانس باالتر باشد، تجربهتری برایتان ایجاد میواضح

ی سینمای سه بعدی نزدیک فاصله گرفته و به تجربه 1960ی بیشتر از تصاویر تلویزیونی دهه

شود ی قدرتمندتری تبدیل میی عصبی رویا به انتقال دهندهنی انتقال دهندهخواهد شد. مالتونین یع

 تر کند.تواند رویاهای شما را واقعیکه می

ی هیپوفیز ی هیپوفیز دارد. غدهآل تنها نیست و همدست دیگری بنام غدهی پینهدر این فرایند غده

سط مغز قرار دارد. بخش جلویی ی فوقانی بینی و درست در وشبیه گالبی است و در پشت تیغه

های مرتبط با سایر ها و هورمون)قدامی( آن مسئول تولید بیشتر مواد شیمیایی است که بر غده

اش را آزاد های ارتقا یافتهآل فعال شد و متابولیتی پینهگذارند. وقتی غدهمراکز انرژی اثر می

 –کند ی شیمیایی مهم تولید میدو مادهشود و ی هیپوفیز بیدار میکرد، بخش عقبی )خلفی( غده

 توسین و وازوپرسین. اکسی
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تان شوند قلبکند؛ احساساتی که سبب میتوسین احساسات متعالی ایجاد میی اول یعنی اکسیماده

ی مسئول پیوند احساسی یا هورمون ارتباط دهنده نیز از عشق و شادی لبریز شود )این ماده را ماده

توسین از حد نرمال باالتر باشد، بیشتر افراد احساساتی مانند عشق، سطح اکسیگویند(. وقتی می

شود و مطمئنم که کسی پیدا نمی –کنند بخشندگی، مهربانی، شادی، کمال و همدردی را تجربه می

قید و شرط ی عشق بیها مقدمهکه این حالت درونی را با چیزی در بیرون معاوضه کند. )این حالت

 هستند.(

اندوزی برای توسین از سطح خاصی باالتر برود، کینهدهد که وقتی مقدار اکسیقیقات نشان میتح

بار  12نفر  49شود. در تحقیقی که دانشمندان دانشگاه زوریخ طراحی کرده بودند، فرد سخت می

د را بازی کردند. در این بازی یک سرمایه گذار مقداری پول دار اعتمادای بنام پشت سر هم بازی

 معتمدخواهد آن را نگه دارد یا بخشی از آن را با بازیکن دیگری که و باید تصمیم بگیرد که آیا می

نام دارد، شریک شود. هر مقداری که سرمایه گذار سرمایه گذاری کند، بطور خودکار سه برابر 

سرمایه شود. سپس معتمد باید تصمیم بگیرد: تمام پول را برای خود نگه دارد و چیزی برای می

گذار باقی نگذارد یا اینکه پول سه برابر شده را با سرمایه گذار شریک شود، چون واضح است که 

تواند به خیانت منجر شود. تصمیم خودخواهانه خواهد سود کند. این تصمیم میسرمایه گذار هم می

 شود، اما به ضرر سرمایه گذار است.گرچه برای معتمد برد محسوب می

توسین را وارد معادله کنیم چه؟ در این تحقیق، محققین قبل از بازی به برخی از اما اگر اکسی

توسین و به برخی دیگر دارونمای استنشاقی دادند. سپس وقتی سرمایه گذاران بازیکنان اکسی
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

خواستند راجع به مبلغ سرمایه گذاری و یا اعتماد و عدم اعتماد تصمیم گیری کنند، از مغزشان می

 )تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی( گرفتند. fMRIاسکن 

ها گفته شد که حدود پس از شش دور اول بازی، به سرمایه گذاران بازخورد داده شد و به آن

ها خیانت شده است. شرکت کنندگانی که دارونما را دریافت کرده بودند در نصف اوقات به آن

قع شده بودند؛ به همین دلیل در شش دور کردند چون مورد خیانت وااین مرحله احساس خشم می

توسین دریافت کرده بودند، کردند. اما شرکت کنندگانی که اکسیبعدی کمتر سرمایه گذاری می

کردند. ها خیانت شده بود، همان مبالغ شش دور اول را سرمایه گذاری میعلیرغم اینکه به آن

ه، استرس و پرخاش( و جسم مخطط نشان داد که آمیگدال )مسئول ترس، دلهر fMRIهای اسکن

دهد( تحت تأثیر قرار گرفته بودند. خلفی )که رفتارهای آینده را بر اساس بازخورد مثبت جهت می

توسین دریافت کرده بودند، فعالیت کمتری به چشم در آمیگدال شرکت کنندگانی که اکسی

ها کمتر بود. لی در آنخورد و به همین دلیل خشم و ترس خیانت دوباره و ترس از ضرر مامی

خورد، یعنی دیگر برای تصمیم ها فعالیت کمتری به چشم میهمچنین در جسم مخطط خلفی آن

 های آینده نیازی به نتایج مثبت نداشتند.گیری

کند ی هیپوفیز خلفی مواد شیمیایی خود را آزاد میدهد، وقتی غدههمانطور که این تحقیق نشان می

شوند، رود، مراکز بقای مغز که در آمیگدال قرار دارند، غیرفعال می میتوسین باالو سطح اکسی

کنند. سپس تنها احساسی یعنی مدارهای ترس، اندوه، درد، دلهره، پرخاش و خشم کمتر فعالیت می

توسین شرکت کنندگان در کند عشق به زندگی است. ما سطح اکسیکه فرد حس می
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ها سطح ایم. در پایان رویداد، برخی از آنگاه اندازه گیری کردههایمان را قبل و بعد از کارکارگاه

توسین خود را بطور چشمگیری باال برده بودند. وقتی با این افراد مصاحبه کردیم، بسیاری از اکسی

خواهد ام هستم. دلم نمیام و افراد دخیل در زندگیمن با تمام وجود عاشق زندگی»گفتند ها میآن

 «ین برود. این احساس را تا ابد به یاد خواهم داشت. این هستی واقعی من است.این احساس از ب

کند آل تولید میی پینهی هیپوفیز در صورت فعال شدن غدهی شیمیایی دیگری که غدهماده

دیورتیک است. با افزایش سطح وازوپرسین بدن مایعات خود را حفظ وازوپرسین یا هورمون آنتی

شود. این امر از این جهت حائز اهمیت است که اگر بخواهید بیشتر میکرده و سطح آب بدن 

فرکانس باالتری را پردازش کنید، باید آب داشته باشید تا به عنوان رسانا این فرکانس باال را بهتر 

های خود ترجمه کنید. وقتی وازوپرسین در بدن جابجا کند تا بتوانید این فرکانس را برای سلول

گذارد؛ که آن نیز بر تیموس و قلب اثر می –کند ی تیروئید را پایدارتر مید، غدهیابافزایش می

گذارند؛ پانکراس گذارد؛ این غدد بر پانکراس اثر میی خود بر غدد فوق کلیه اثر میقلب به نوبه

 اندازد. های جنسی به راه مینیز آبشاری از اثرات مثبت را به سمت پایین و اندام

 –کنیم کنیم، به نوع متفاوتی از نور دسترسی پیدا میهای باال تنظیم میروی فرکانسوقتی خود را 

کنیم. حال چون تری را در درون خود فعال میو ناگهان هوش بزرگ –فرکانسی باالتر از نور مرئی 

های باالتر را دریافت کنیم و در نتیجه وضعیت توانیم فرکانسآل فعال شده است، میی پینهغده

یمیایی خود را تغییر دهیم. هرچه فرکانس دریافتی باالتر باشد، وضعیت شیمیایی ما بیشتر تغییر ش

 زاتری خواهیم داشت. تر و توهمتر، بصریهای پرانرژییعنی تجربه –کند می
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به سمت این  کند، درگاهی هستعمل میآل که همچون آنتنی کیهانی ی پینههای غدهبلور

های های درونی ما از تجربهقلمروهای ارتعاشی باالترِ نور و اطالعات. اینگونه است که تجربه

 شوند.تر میمان واقعیبیرونی

گیرند که مالتونین ای قرار میهای گیرندهآل روی همان جایگاهی پینههای شیمیایی غدهمتابولیت

ها متفاوت است و از قلمرویی در ورای گیرند، اما پیام شیمیایی آنو سروتونین در آن قرار می

ه باشد، در ای عرفانی داشتشود که تجربهآید. در نتیجه مغز آماده میواقعیت مادی و حسی ما می

مکان ببرد. از آنجا -زمان به واقعیت زمان-را به روی ابعاد دیگر بگشاید و فرد را از واقعیت مکان

آل ی پینهها حامل پیامند و این پیام تغییر در وضعیت شیمیایی است، پس وقتی غدهکه تمام فرکانس

ها به کردید، این فرکانسها و سطوح باالی آگاهی را تجرها، انرژیفعال شد و شما این فرکانس

ها شوند که معموال چشم ذهن آنبیشتر به مثابه الگوهای هندسی پیچیده و در حال تغییری ظاهر می

 این اطالعات است.  –کند. این چیز خوبی است را درک می

تان بسیار منسجم است، کنید، چون سیستم عصبیهای عرفانی را مشاهده میوقتی این تجربه

آل به گردابی ی پینههای فوق منسجم تنظیم کند. در تاریکی خأل، غدهود را روی پیامتواند خمی

کشد؛ و های اطالعات را به درون خود میشود که تمام این الگوهای سازمان یافته و بستهتبدیل می

پیدا یابند و تکامل کنید درست مانند زیبابین مدام تغییر میها معطوف میوقتی توجه خود را به آن

ی کند، غدهگیرد و به تصویر تبدیل میها را میکنند. درست همانطور که تلویزیون فرکانسمی

 کند. های باال را به مواد شیمیایی و سپس به تصاویر شفاف و فوق واقعی تبدیل میآل نیز فرکانسپینه
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ها به اینکنید؛ بخش رنگی کتاب، برخی از این الگوهای هندسی را مشاهده می 13در شکل 

اشاره  8گویند. این الگوها هزاران سال است که وجود دارند. در فصل ی الهی )یا مقدس( میهندسه

کردم که این الگوها شبیه مانداالهای باستانی هستند. این الگوها انرژی و اطالعات در قالب فرکانس 

ها و آل( این اشکال، پیامپینهی شان کنید، مغزتان )از طریق غدههستند و اگر بتوانید خود را تسلیم

کند. وقتی یکی از این الگوها های بسیار واضح تبدیل میاطالعات را به تصاویر بسیار شفاف و تجربه

 شان شوید و تالش نکنید رخدادی ایجاد کنید.را دیدید، بهترین کار این است که تسلیم

ق دارند و اند، عمشوند؛ بلکه زندهنمی اهراین الگوها و اشکال معموالً به صورت دو بعدی و ایستا ظ

اند. نهایت پیچیدهشوند و بیالگوهای ریاضیاتی و فراکتالی بسیار منسجمی دارند که هرگز تمام نمی

مشتق « موج»هم نگریست. سایماتیک از معادل یونانی  146سایماتیکتوان به این الگوها از منظر می

اش یا فرکانس باشد. برای تصور این الگوها: تصور ای است که مبتنی بر ارتعشده است و پدیده

کنید که درپوش یک اسپیکر قدیمی را بردارید و اسپیکر را پر از مایع کنید و سپس نوری به آن 

ی منسجمی تابانده و از آن موسیقی کالسیک پخش کنید؛ فرکانس و ارتعاش موسیقی امواج ایستاده

کنند. دا کرده و در نهایت نوعی حالت الگو در الگو ایجاد میکند. این امواج با هم تداخل پیایجاد می

شوند. درست مانند زیبابین خواهید دید که این ترکیبات هندسی به مرور بسیار سازمان یافته می

ها این است که تصاویر زیبابین دو بعدی هستند. اما الگوهای تفاوت تصاویر زیبابین و سایماتیک

رسند. به غیر از آب، اثرات بعدی به نظر می زنده و سه بعدی و حتی چندها کهندسی مانند سایماتی

                                                            
146 cymatics 
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تواند در شن و هوا نیز مشاهده کرد؛ به عبارت دیگر این مواد میانجی ها را میارتعاشی سایماتیک

آورند. )اگر جستجو کنید ارتعاش و فرکانس را گرفته و به صورت اشکال هندسی منجسم در می

 زیادی در یوتیوب در این رابطه پیدا کنید.( توانید ویدیوهایمی

کند، در واقع همین امواج را در محیط اطراف شما آل شما اطالعات را دریافت میی پینهوقتی غده

ای که در ورای طیف نور مرئی وجود دارند  ی بسیار سازمان یافتهکند. این امواج ایستادهجذب می

ها شوند. اینآل به تصویر تبدیل میی پینهده و توسط غدههای اطالعاتی درآمهمواره بصورت بسته

کنند و وقتی هشیاری خود را ای بسیار منسجم با هم تالقی میالگوهای اطالعاتی هستند که به شیوه

تر تر، زیباتر و الهیتر، پیچیدهیابند و فراکتالیکنند و تکامل میکنید، تغییر میها معطوف میبه آن

گیرد آل درست مانند یک مبدل این اطالعات را میی پینهاش اطالعات است و غدهشوند. همهمی

دهد. این یکی از دالیلی بود که من تصمیم گرفتن از زیبابین و آن را به صورت تصویر به شما می

در رویدادهای پیشرفته استفاده کنم تا مغز شرکت کنندگان را آموزش دهم که وقتی چنین تصاویر 

تر بتواند این نوع اطالعات را شناسایی و دریافت کند. عالوه را دید، تسلیم شود و راحت ایپیچیده

شود مغز وارد امواج آلفا و تتا شود و فرد تلقین پذیرتر شود، خیره بر این چون زیبابین باعث می

 . ای عرفانی آماده شودشود ذهن ناخودآگاه فرد برای تجربهشدن به آن در حالت خلسه باعث می

آل ما تصاویر را دریافت کرد، لطفاً کمربندتان را ببندید، چون اوضاع قرار است پینهی وقتی غده

خیلی هیجانی شود. ممکن است از بدن خود خارج شوید و از یک تونل نور رد شوید و یا تمام 
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ه بدن اید و وقتی بتان مملو از نور شود. حتی ممکن است حس کنید به تمام دنیا تبدیل شدهبدن

 کنید به این فکر کنید که آیا به این بدن باز خواهید گشت یا خیر. خود نگاه می

توانید های عمیق و ناشناخته را مشاهده کردید، دو انتخاب در پیش رو دارید: هم میوقتی این تجربه

د و توانید تسلیم آن شویاید؛ و هم میاز ترس به خود بپیچید چون با امر ناشناخته روبرو شده

تان امر ناشناخته است. هرچه بیشتر تسلیم شوید و اطمینان کنید، تجربه چون –اطمینان کنید 

خواهد به حالت تر خواهد بود، چون این تجربه آنقدر ژرف است که دلتان نمیتر و ژرفعمیق

، آرام بیداری باز گردید و مغزتان را به امواج بتا باز گردانید. بلکه وقت آن است که تسلیم شوید

بیداری وارد شوید. در این لحظه شما خواب نیستید، بیدار  متعالیبگیرید و بیشتر در این حالت 

اید. اگر وضعیت شیمیایی مغزتان مناسب باشد، از این واقعیت فراتر رفته –بینید نیستید، رویا نمی

: اینکه سطوح باالتری ها همین استتان تماماً و کامالً آرام خواهد شد. هدف ما از این آموزشبدن

 از کمال، یگانگی، عشق و آگاهی را تجربه کنیم. 

 اما فقط همین نیست...

 شودتغییر وضعیت شیمیایی سبب ایجاد واقعیت جدید می

درصد بیشتر شود. در این صورت تمام چیزهایی که  25اکنون حواس شما تصور کنید اگر هم

 کنید سبب خواهند شد که از چیزهای اطرافبویید و حس میچشید، میشنوید، میبینید، میمی

رود، انرژی دریافتی تان باالتر میهشیارتر شوید. اگر هشیاری همان آگاهی باشد، پس وقتی آگاهی
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ر آگاهی داشته باشید و برعکس(. توانید تغییشود )چون بدون تغییر انرژی نمیتان بیشتر میمغز

ی جدیدی از آگاهی را پردازش اگر مغزتان به فرکانس متفاوتی وصل شود و این فرکانس رشته

تان تقویت شده است، سطح باالتری از هشیاری در شود و چون حواسکند، عمالً مغزتان روشن می

تان بیشتر شود. هرچه انرژی یا فرکانس باالتر باشد، تغییرات وضعیت شیمیایی بدنایجاد میشما 

تر خواهد بود. پس وقتی در این حالت تان شفافخواهد بود و هرچه تغییرات بیشتر باشد، تجربه

با تان بیدارتر و هشیارتر هستید. قرار گرفتید، احساس خواهید کرد که از واقعیت روزمره متعالی

 هستید.  متعالیتان، احساست خواهید کرد که واقعاً در این واقعیت تقویت هشیاری

تان را دریافت کنید، یعنی اطالعاتی که از نور مرئی یا خورشید نشئت اگر اطالعات فراتر از حواس

دریافت کرده است. چون شما چنین « چشم سوم»توان گفت این اطالعات را نگرفته باشد، پس می

کند، های عصبی جدیدی را ایجاد میهای جدید شبکهاید و چون تجربهی درونی عمیقی داشتهتجربه

های باال را کند. وقتی بدن شما این انرژیتر میتوان گفت این تجربه مدارهای مغز را غنیپس می

یی ی نهانتیجه ،دهد و اگر احساستان را تغییر میکند، این انرژی وضعیت شیمیاییپردازش می

آل فعال ی پینهکند. وقتی غدهاحساسات و عواطف متعالی ایجاد می ،تجربه باشد، پس این تجربه

 بینید، با چشم درون. باشد، شما دارید با چشم دیگری می

دانیم که وقتی احساسات بقا اگر تجمع عواطف احساس ایجاد کند و احساس انرژی باشد، پس می

ات فرکانس پایینی دارند، بیشتر تراکم ماده بودن را حس خواهید کنید چون این احساسرا تجربه می

ها در فرکانس باالتری کنید، چون این حالتهای باالی آگاهی را تجربه میکرد. اما وقتی حالت
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کنند، کمتر احساس ماده بودن و بیشتر احساس انرژی بودن خواهید کرد. به همین دلیل ارتعاش می

 نرژی در قالب احساسات متعالی. گویم ااست که به این می

و  –های یک سلول سیگنال بدهد و تجربیات محیط احساسات را ایجاد کنند اگر محیط به ژن

آنگاه در صورتی که هیچ چیزی در  –ی ما در محیط باشند احساسات بازخورد شیمیایی تجربه

سلول به حساب  محیط بیرونی تغییر نکند، هیچ چیزی در محیط درونی بدن )که محیط بیرون

محدودگر زندگی کنید، -آید( تغییر نخواهد کرد. برای مثال، اگر چندین سال با احساسات خودمی

تان هرگز از نظر زیستی تغییر نخواهد کرد، چون بدن تفاوتی بین احساسی که از محیط بیرون بدن

کند که می نشئت گرفته است و احساسی که از درون نشئت گرفته است، قائل نیست. بدن فکر

های کند، چون همان احساسات سابق دارند همان پیامدارد در همان شرایط محیطی سابق زندگی می

کند که در کنند. درست همانطور که بدن در محیطی بیرونی زندگی میشیمیایی سابق را تولید می

تغییر  کند که در آن چیزیشود، سلول نیز در محیطی شیمیایی زندگی میآن چیزی عوض نمی

 کند.نمی

هایی تجربه –های درونی خود هشیاری باال و آگاهی گسترش یافته را تجربه کنید اما اگر در تجربه

در این صورت هر موقع آن احساس تقویت  –تر از تمام وقایع گذشته هستند ترو حسیکه واقعی

جه شما توجه بیشتری به کند و در نتیتان تغییر میدرونی شده یا انرژی گزاف را حس کنید، حالت

ی جدید شما آنقدر گیرند. و اگر تجربهتان نشئت میتصاویری خواهید کرد که از واقعیت درون

ی جدید )یا بیداری( رویداد مربوطه واقعی باشد که تمام توجه مغز را به خود جلب کند، این تجربه
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کند و این ند مدت ایجاد میای بلکند. این احساس جدید خاطرهرا از نظر عصبی در مغز حک می

ی بلند ای که خاطرهدهند اما در این حالت تجربههای جدید سیگنال میاحساسات جدید به ژن

مدت را ایجاد کرده است، از محیط بیرون نشئت نگرفته است؛ بلکه از محیط درونی شما آمده 

 رود.که همچنان محیط بیرون سلول به شمار می –است 

 توانید هشیار نباشید و بنابراین:قدرتمند است که شما نمی این رویداد آنقدر

 هرچه انرژی باالتر باشد، آگاهی باالتر خواهد بود؛ 

 هرچه آگاهی باالتر باشد، هشیاری باالتر خواهد بود؛ 

 تر خواهد بود.ی شما از واقعیت گستردههرچه هشیاری باالتر باشد، تجربه 

این مسئله مبتنی هستند که مغز در اثر تجربیات گذشته  دانیم تمام ادراکات برهمانطور که می

کنیم؛ بلکه آنطور مان آنطور که هستند درک نمیکشی شده است. ما اشیا را در واقعیتچگونه سیم

ای درونی داشته باشید که در آن موجودات کنیم. اگر شما تجربهشان میکه خودمان هستیم درک

ای از نور دیده باشید؛ با همه کس و همه چیز احساس یز هالهعرفانی دیده باشید؛ پیرامون همه چ

یگانگی و ارتباط کرده باشید؛ و یا زمان و مکان کامالً متفاوتی را تجربه کرده باشید، آنگاه وقتی 

کنید، طیف واقعیت شما در حالت بیداری گسترش یافته تان را باز میبعد از این تجربه چشمان

ی درونی مذکور مغزتان را تغییر داده است گردد به این که تجربهمی است. چرایی این مسئله بر

تری از واقعیت را درک کنید. اینگونه ی وسیعاید که گسترهو شما از نظر عصبی طوری تنظیم شده
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تان از دنیای توانید تجربهتوانید هستی خود را از درون تغییر دهید. اینگونه است که میاست که می

 ه را تغییر دهید. سه بعدی ماد

کنید، آسیب ای است. شما تجربه میها، فرایند آهستهتکامل هم در سطح فردی و هم در سطح گونه

آموزید کشید، درس بعدی را میکنید. سپس کمی رنج میرشد میگیرید و کمیبینید، درس میمی

کنید بیشتری تعیین میرسید؛ اهداف شوید و به اهدافی میروید؛ موفق میو سراغ چالش بعدی می

یابد. تکامل فرایندی است آهسته؛ چون شما از محیط کنید؛ و این چرخه ادامه میو دوباره رشد می

 کنید.بیرون اطالعات جدید زیادی دریافت نمی

ترند، تجربه کنید، های درونی ناشناخته را که از تمام چیزهای دنیای بیرون واقعیاما وقتی این تجربه

هید توانست مانند قبل به واقعیت بنگرید چون این تجربه اثرات عمیقی روی شما خواهد دیگر نخوا

گذاشت. مثل اینکه شما ارتقا پیدا کنید و یا نرم افزارتان بروزرسانی شود. اگر تمام واقعیتی که 

ای بین ابعادی داشته باشید، مغزتان تان مبتنی باشد و شما تجربهکنید بر تجربیاتشما درک می

 اید آن را ببینید. تواند آن چیزی را درک کند که همواره وجود داشته است اما شما نتوانستهمی

شود. تر میکنید گستردهها داشته باشید، مدام طیف واقعیتی که تجربه میاگر مدام از این تجربه

ت را آنطور که ها کنار رفت واقعیهای وهم را از چشمان شما کنار خواهد زد؛ و وقتی پردهاین پرده

یعنی به مثابه نور روشنی بخشی که در حال ارتعاش، درخشش و سوسو زدن  –هست خواهید دید 

تری از برد. اکنون شما خود را روی طیف گستردهو تمام این فرایند را انرژی به پیش می –است 

کند که ی متفاوتی نسبت به زمانی پیدا میاید و ناگهان همه چیز حس و جلوهاطالعات تنظیم کرده
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به مقصد  کند. عرفا و اساتید اینگونهی شما تغییر میو رابطه –کردید به دنیا به چشم ماده نگاه می

اند و به این ترتیب درک خود را از ماهیت واقعیت اند: خود را روی دنیای درون تنظیم کردهرسیده

اند. تصور کنید که اگر خود را از بند سه مرکز پایینی انرژی )یعنی از دنیای بیرون گسترش داده

گی کنید و بر اساس احساسات بقا، ترس، رنج، جدایی، خشم و رقابت( رها کنید، با مرکز قلب زند

 چیز )دیده و نادیده( زندگی کنید، چه کسی خواهید شد.  عشق، یگانگی و ارتباط با همه

اند و به ی بین ابعادی دریافت اطالعات فراتر از حواس را داشتهعرفا و اساتید به قدر کافی تجربه

ها اند. آنز بدو تولد داشتهنگرند که اهایی به دنیا نمیژن ها دیگر برابر با آنلطف همین تجربه

یعنی مغزشان  –کنند ها داده شده بود، پردازش نمیدیگر اطالعات را با آن مغزی بدو تولد به آن

کند. بلکه به لطف تعاملی که دیگر مانند آن مغزی نیست که بشر هزاران سال است با آن فکر می

توانند واقعیت متفاوتی را درک با آن میکنند که با میدان دارند، هشیاری، مدار و ذهنی ایجاد می

 واقعیتی که همیشه وجود داشته است. –کنند 

آل یعنی کیمیاگر مغز، چیزهای جدیدی نیستند؛ به نظر ی پینهای و  جادویی غدههای افسانهویژگی

 اند. های باستانی از دیرباز دانستهرسد که تمدنرسد علم مدرن تازه دارد به چیزهایی میمی



542 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 

 

 12.11شکل 

 147های کشاورزی راوندویدر زمین 2011ی سال ژوئیه 23های شکل باال که در روز دایره

کند دهند... شاید کسی دارد تالش میبریتانیا کشف شدند ساختار شیمیایی مالتونین را نشان می

 چیزی به ما بگوید.

                                                            
147 Roundway 
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 آلی پینهمالتونین، ریاضیات، نمادهای باستانی و غده

 149ویلتشایر 148ی راوندوی نزدیک دویزسدر روستایی در منقطه 2011ی سال ژوئیه 23در روز 

هایی کشف شد که شباهت زیادی به ساختار شیمیایی مالتونین دارد. )بنگرید به شکل دایره

ها ساختگی هستند؟ یا کسی در بُعد دیگری تالش کرده است چیزی به ما (. آیا این دایره12.11

توانید تصمیم بگیرید که آیا این چیزها بر حسب ی این بخش خودتان میبگوید؟ پس از مطالعه

 دهند.دهند یا خبر از نوعی طراحی هوشمندانه میرخ می تصادف

مغز دو نیمکره دارد؛ اگر مغز را از وسط نصف کنید و این دو نیمکره را از هم جدا کنید، در واقع 

نگاه کنید و خوب به مکان و ترتیب  12.12اید. به برش ساژیتال شکل یک برش ساژیتال زده

توجه کنید. آیا این  لای هیپوفیز و جسم پینههیپوتاالموس، غدهآل، تاالموس، ی پینهقرارگیری غده

اندازد؟ نماد چشم حورس در باستان نشانگر محافظت، قدرت شکل قرارگیری شما را یاد چیزی می

ای راجع به سیستم عصبی خودمختار، سیستم و سالمتی است. آیا ممکن است در زمان باستان آموزه

آل وجود داشته باشد؟ مصریان باید اهمیت ی پینهتاالموسی و غدهی مشبک، درگاه کننده فعال

آل ی پینهسیستم عصبی خودمختار را دانسته و از این مسئله آگاه بوده باشند که فعال کردن غده

 راهی است برای ورود به دنیایی دیگر یا بُعدی دیگر. 

 

                                                            
148 Devizes 
149 Wiltshire 
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 آلی پینهچشم حورس، مغز لیمبیک و غده

 

 12.12شکل 

توانیم مغز لیمبیک را ببینیم. اگر به این شکل نگاه کنید متوجه را از وسط نصف کنیم، میاگر مغز 

 ی آن با چشم حورس خواهید شد.شباهت خیره کننده

داده و برای در سیستم اندازه گیری مصری، چشم حورس نوعی سیستم مقادیر کسری را نشان می

است. در ریاضیات مدرن این سیستم را ثابت  رفتههایی از یک کلیت به کار میاندازه گیری بخش

ی نامند. همانطور که پیشتر در همین کتاب اشاره کردم، دنبالهی فیبوناچی میفیبوناچی یا دنباله

دهد و در الگوی طبیعت خود را نشان می فیبوناچی نوعی فرمول ریاضیاتی است که در همه جای

م مرغ و حتی در ساختار کهکشان راه شیری به گل آفتابگردان، صدف، آناناس، مخروط کاج، تخ
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شود، خورد. ثابت فیبوناچی که به آن مارپیچ طالیی، ابزار طالیی و نسبت طالیی هم گفته میچشم می

 طوری است که در آن هر عدد جمع دو عدد قبل از خود است. 

س همینطور مربع اضافه هایی تقسیم کنید و سپاگر این فرمول را به مغز تعمیم دهید و آن را به مربع

ها خود را پایانی که در تمام مقیاسکنید، نوعی الگوی فراکتالی به دست خواهید آورد؛ الگوی بی

دهد آل شروع کنید، این فرمول ساختار دقیق مغز را نشان میی پینهکند. اگر از غدهتکرار می

 ای دارد؟آل اهمیت ویژهپینهی کنید که این غده(. آیا به این فکر می12.13)بنگرید به شکل 

 

 12.13شکل 

ی ی فیبوناچی یا نسبت طالیی را در محیط مغز اعمال کنید، انتهای مارپیچ دقیقاً بر غدهاگر دنباله

 آل منطبق خواهد شد.پینه
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توانست بین قلمروهای زمین و آسمان های یونان آمده است که هرمس پیامبر خدایان میدر افسانه

رفته است. نماد او عصای خدای انتقال و بُعد و نیز راهنمای آخرت به شمار می حرکت کند. او

اند و قسمت باالی میله به ای پیچیدهچاووش نام دارد که از دو مار تشکیل شده است که دور میله

(. عصای چاووش که عصای هرمس بوده 12.14شکل بال پرنده درآمده است. )بنگرید به شکل 

 رود. ان نماد سالمتی به کار میاست، اغلب به عنو

اند( نماد حرکت انرژی از بدن به مغز از آیا موافقید که این مارها )که از پایین تا باالی عصا آمده

رسد آگاهی آل میی پینهها نماد آزادی خود هستند و وقتی انرژی به غدهطریق نخاع هستند و بال

 شود؟و روشنگری ایجاد می

ترین تجلی خداوند را در شکل قرار دارد نماد باالترین قابلیت ماست و بزرگتاجی که در باالی  

آل فعال شد )که به شکل مخروطی در باالی عصا نشان داده ی پینهدهد که وقتی غدهما نشان می

گذاریِ خود یعنی تصرف و غلبه بر خود. به همین دلیل بود که این گردد. تاجشده است( محقق می

 جلد کتاب انتخاب کردم.  تصویر را برای
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 عصای چاووش:

 کیمیاگرِ نفس

 

 12.14شکل 
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 ی تنظیم شدن روی ابعاد باالتری از زمان و مکانمراقبه

بامداد در بیشترین مقدار خود قرار دارد، این بازه بهترین  4تا  1چون سطح مالتونین بین ساعت 

زمان برای انجام این مراقبه است. ابتدا مرکز قلب خود را فعال کنید و آهنگی گوش دهید. سپس 

تبرک  یترین مرکز شروع کنید، همانطور که در مراقبهمراکز انرژی خود را تبرک کنید؛ از پایین

آموختید. برای تبرک این مرکز انرژی ابتدا توجه خود را به فضای این  4مراکز انرژی در فصل 

مرکز انرژی و سپس به فضای اطراف آن معطوف کنید. این کار را برای مرکز اول و دوم انجام 

م دهید و سپس توجه خود را همزمان به مرکز اول و دوم معطوف کنید. این فرایند را برای تما

تری ایجاد مراکز انرژی تکرار کنید و با اضافه کردن هر مرکز انرژی به مراکز قبلی، میدان بزرگ

تان را همسو کنید. کنید. در نهایت باید همزمان هر هشت مرکز انرژی و انرژی پیرامون تمام بدن

و بدن  دقیقه دراز بکشید و اجازه دهید سیستم عصبی خودمختارتان کارش را انجام دهد 20سپس 

 را به تعادل برساند. 

حال صاف بنشینید و تکنیک تنفس را انجام دهید و آن انرژی را به باالی سرتان برسانید. آن را 

آل ی پینههای درون غدهخود را سفت کنید؛ با این کار بلورعضالت شکمی همانجا نگه دارید و 

ه بتواند میدان الکترومغناطیسی برای شما کنند تا این غدآل را فعال میی پینهشوند و غدهفشرده می

ها را فشرده یابد و سپس برعکس شده و بلورایجاد کند. این میدان تا جایی که بتواند گسترش می

کند. با افزایش فرکانس خواهید توانست قلمروهای ارتعاشی باالتری را دریافت کنید؛ در نتیجه می

 به تصور تبدیل کند. تواند این اطالعات را دریافت و مغزتان می
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و یا کنم که الزم نیست نفس عمیق و سریع بکشید، ی دیگر راجع به تنفس: تأکید مییک نکته

این  تان کبود شود.تان را حبس کنید که رنگتان را سفت کنید و آنقدر نفسداخلی عضالتاینکه 

تان را با انقباض د و نفسبلکه باید نفسی آرام، طوالنی و یکنواخت بکشی کار کامالً اشتباه است.

 تان را تا باالی سر دنبال کنید. عضالت داخلی هماهنگ کنید و همانطور به آرامی نفس

تان را آل است. وقتی تکنیک تنفس را کامل کردید، توجهی پینهاین چهارمین راه فعال کردن غده

ی اینجا مکان جایگری غده –به جایی در بین عقب گلو و قسمت عقب سرتان در فضا معطوف کنید 

دقیقه  10تا  5تان به آنجا سرازیر خواهد شد. حدود آل است و اگر به آن توجه کنید، انرژیپینه

آل ی پینهتان را همانجا نگه دارید. در مقام فکر، هشیاری و آگاهی کوچک شوید و وارد غدهتوجه

دقیقه آنجا  10تا  5قرار بگیرید. شوید و فضای آن را حس کنید و در مرکز این اندام در فضا 

بمانید. سپس فرکانس و فضای بیرون مرزهای این غده را حس کنید. انرژی را به خارج از این 

اتاقک و به درون فضای سیاه بزرگ ساطع کنید. به این انرژی جهت بدهید تا حامل این قصد و 

 ی عرفانی آزاد کند.تجربه های مقدس خود را برای رسیدن بهنیت باشد که این غده متابولیت

نهایت بیرون ای تنظیم کنید که در فضای سیاه وسیع و بیحال خود را بگشایید؛ خود را روی انرژی

توانید سرتان قرار دارد و فقط دریافت کنید. هرچه مدت بیشتری از این انرژی آگاه باشید بیشتر می

مالتونین را تغییر و ارتقا دهید و به  توانید ساختاراین فرکانس را دریافت کنید و بیشتر می

های رادیکال تبدیل کنید. انتظار وقوع هیچ چیزی را نداشته باشید و تالش نکنید پیش متابولیت
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فقط دریافت کنید. در آخر دوباره دراز بکشید و اجازه دهید سیستم عصبی خودمختار  –بینی کنید 

 کارش را انجام دهد. از منظره لذت ببرید!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



551 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 ی انسجام: ساختن دنیایی بهترپروژه: 13فصل 

 

ای هستند آگاهی کهنه یم؛ این افراط و تفریط هم بازتابکنی افراط و تفریط زندگی میما در زمانه

ی زمین ای هستند که در آن خود سیارهکه دیگر نای زنده ماندن ندارد و هم بازتاب آگاهی آینده

شویم. آگاهی کهنه از احساسات بقامحوری مانند نفرت، ی ما ساکنان این سیاره دگرگون میو همه

دهند احساساتی که ما را فریب می –گیرد خشونت، تعصب، خشم، ترس، رنج، رقابت و درد نیرو می

قبوالنند که از همدیگر جداییم. توهم جدایی بر افراد، اجتماعات، جوامع، کشورها و خود و به ما می

مالحظگی احتیاطی، ولع و بیفکری، بیکند. بیشان شکاف ایجاد میطبیعت فشار آورده و میان

توان گفت که این نا به عقل و منطق محض میکند. بهای بشر دارد زندگی ما را تهدید میفعالیت

 تواند زیاد دوام بیاورد. آگاهی دیگر نمی

خواه  –های کنونی رود، بدون شک بسیاری از سیستمچون همه چیز دارد به سمت قطبیت شدید می

در اثر فروپاشی  –محیطی  سیاسی باشند و خواه اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی یا زیست

آید چون دیگر پاشند. این مسئله بطور برجسته در اخبار به چشم میهای کهنه از هم میپارادایم

های افراد هستند، حال داند چه چیزی را باور کند. برخی از این تغییرات بازتاب انتخابکسی نمی

آنکه برخی دیگر حاکی از افزایش سطح هشیاری اشخاص هستند. اما یک چیز واضح است؛ در 

 اش روی آب خواهد افتاد. ات، هر چیزی که با تکامل این آگاهی جدید همسو نباشد، پتهعصر اطالع
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و همزمان  –ی ما فرکانس و انرژی در حال افزایش است اید که در زمانهکنون متوجه نشدهاگر تا

توان گفت شما توجهی به حالت وجودی می –اند با آن دلهره، تنش و هوای نفس رو به افزایش نهاده

ودتان و ارتباط بشر با این انرژی ندارید. گذشته از تحوالت به وجود آمده در محیط سیاسی، خ

تر کنند که زمان هم سریعی بشری، بسیار از افراد حس میاجتماعی، اقتصادی و شخصی جامعه

دهد. بسته به اینکه تری رخ مییا اینکه اتفاقات مهم بیشتری در مدت زمان کوتاه –شده است 

اه شما چگونه باشد، ممکن است این حالت برهه از تاریخ برایتان دوران بیداری باشد و یا دیدگ

ها که بگذریم، باالخره چیزهای کهنه آور از تاریخ بشر. از اینی دلهرهچیزی نباشد جز یک دوره

آگاهی  ها،تر بدهند. اینگونه است که بشر، گونهباید بروند و جای خود را به چیزهای نو و کاربردی

 کنند.ی زمین تکامل پیدا میو حتی خود سیاره

کند: آیا ممکن است های زیادی در ذهن ایجاد میاین افزایش انرژی در انسان و طبیعت سوال

و همچنین  –ی افزایش خشونت، جنگ، جنایت و تروریسم وجود داشته باشد دستانی در پشت پرده

دت، انسجام و عشق نهفته باشد؟ و آیا دلیلی دارد ی صلح، وحآیا ممکن است دستانی در پس پرده

 دهند؟ها در یک زمان خاص رخ میکه تمام این

 

 طلبانه-های صلحی پروژهتاریخچه
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پژوهش علمی توسط  23ی موقت تا به امروز در بیش از پنجاه پروژه و های صلح طلبانهقدرت پروژه

ها ه و به اثبات رسیده است. این پروژهمحققین مستقل د سراسر دنیا مورد موشکافی قرار گرفت

درصد شده  70همواره اثرات مثبتی داشته و باعث کاهش فوری جرم، جنگ و تروریسم تا بیش از 

ای در این باره تأمل کنید. وقتی گروهی از مردم با نیت و آگاهی جمعی خاصی گرد است. لحظه

بزنند، در صورتی که کارشان را با انرژی و  ای را رقمرا تغییر دهند و نتیجه« چیزی»د تا نآیهم می

–بدون اینکه از نظر جسمی کاری انجام دهند  –احساس صلح، وحدت و یگانگی انجام دهند 

کردن نتایج این  د اوقات تغییر ایجاد کند. دانشمندان برای کمّیدرص 70تواند ها میگردهمایی آن

 کنند.می هاستفاد 150لگ-ها از روشی به نام تحلیل لیدپژوهش

لگ این است که روابط بین افراد و وقایع آشکار شود. برای مثال اگر به تحلیل -هدف از تحلیل لید

لگ یک سیگاری نگاه کنید، این تحلیل به شما نشان خواهد داد که هر چه فرد بیشتر سیگار -لید

های صلح طلبانه ژهیابد. اما در رابطه با پروبکشد، احتمال ابتال به سرطان ریه در وی افزایش می

دهد که هر چه تعداد مراقبه کنندگان یا صلح طلبان بیشتر باشد )و زمان مراقبه تحقیقات نشان می

شان هم بیشتر باشد(، اثر گردهمایی در کاهش وقوع جرم و جنایت در جامعه بیشتر خواهد کردن

 بود. 

                                                            
150 Lead-lag 
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طی آن گروهی از مراقبه کنندگان ی صلح لبنان بود که ها پروژههای بارز این پروژهیکی از مثال

را نشان « صلح 151اثر تابشی»در اورشلیم گرد هم آمدند تا  1983در ماه اوت و سپتامبر سال 

دهند. در این گردهمایی تعداد مراقبه کنندگان ثابت نبود، اما به قدری بود که هم برای اسرائیل و 

ی شود که گروهی مراقبه کنندهایجاد کند. این اثر زمانی ایجاد می اثر فوق تابشیهم برای لبنان 

آیند تا اثر مثبتی ایجاد کرده و به جامعه آموزش دیده هر روز در یک زمان خاص گرد هم می

بتابانند. این تحقیق دو ماهه نشان داد که در آن روزهایی که درصد شرکت کنندگان باال بود، 

شد. اثرات دیگر این گردهمایی شامل یرهای جنگی مشاهده میدرصدی در مرگ و م 76کاهشی 

ای، کاهش تروریسم و افزایش رشد اقتصادی سوزی، کاهش تصادفات جادهکاهش جنایت و آتش

ای دو ساله در اوج جنگ لبنان این نتایج در هفت آزمایش دیگر تکرار شد. بود. سپس در دوره

بنی بر صلح و انسجام با احساسات متعالی مانند عشق و تمام این نتایج صرفا با ترکیب نیت مردم م

دهد که هرچه آگاهی گروهی از افراد در سطح شد. این امر به روشنی نشان میمهربانی ایجاد می

 باالیی از انرژی متحدتر باشد، بیشتر خواهد توانست بر آگاهی و انرژی دیگران اثر بگذارد. 

تحقیق برتری که تا کنون در کشورهای غربی انجام شده در یکی از سه  RANDی اتاق فکر موسسه

ی آموزش دیده را گرد هم آورد نفر )و گاهی بیشتر( مراقبه کننده 8000است، گروهی مشتکل از 

کشید( گرد هم روز طول می 11تا  8طی سه دوره )که هر یک  1985تا  1983های تا بین سال

ی زمانی آمار نتایج نشان داد که در این برهه آمده و روی صلح جهانی و انسجام تمرکز کنند.

                                                            
151 radiating 
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توانید تصور کنید که اگر مراقبه و درصد کاهش یافته بود. آیا می 72تروریسم در سطح دنیا 

 یافت؟آگاهی بخشی از مطالب آموزشی مدرسه بود چقدر سریع این اثرات مثبت تحقق میذهن

 7000در هندوستان انجام شد،  1990ا ت 1987های در تحقیق دیگری که این بار در خالل سال

ی سه ساله صلح جهانی شاهد نفر گرد هم آمدند تا روی صلح جهانی تمرکز کنند. طی این دوره

تحوالت چشمگیری بود: جنگ سرد پایان یافت، دیوار برلین برداشته شد، جنگ ایران و عراق پایان 

گام برداشت و حمالت تروریستی یافت، آفریقای جنوبی در راستای ریشه کن کردن آپارتاید 

 کاهش یافت. آنچه سبب تعجب همگان شده بود سرعت تحقق این تغییرات جهانی بود.

مراقبه کننده در واشینگتون گرد هم آمدند و  2500ژوئیه حدود  30ژوئن تا  7از  1993در سال 

ه بود که طی یک آزمایش شدیدًا کنترل شده روی صلح و انرژی منسجم تمرکز کردند. پنج ما

یافت؛ اما به محض شروع تحقیق کاهش آماری معناداری در جنایت و خشونت مدام افزایش می

ثبت کرده بود(، جنایت و استرس در  FBIی خشونت )آماری که مرکز گزارشات جنایی یکپارچه

 دهد که اگر گروهی هرچند کوچکایالت واشینگتون مشاهده شد. این نتایج این واقعیت را نشان می

 توانند تأثیرات آماری معناداری روی جمعیت بگذارند.از مردم با عشق و با هدف گرد هم بیایند، می

وقتی هواپیماها به مرکز تجارت جهانی شهر نیویورک، ساختمان  2001در روز یازده سپتامبر سال 

سرعت ای نزدیک شانکسویل در پنسیلوانیا اصابت کرد، بخاطر پنتاگون در واشینگتون و مزرعه

انتشار اخبار در سطح جهان، همگان دچار ترش، شوک، رعب و وحشت شده بودند. طی یک لحظه 
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آگاهی جمعی دنیا به این رویداد معطوف شد. فوران قدرتمندی از احساسات در سراسر دنیا به 

  کردند.دادند و از همدیگر مراقبت میپیوستند، انجمن تشکیل میوجود آمده بود و مردم به هم می

ای تحت عنوان آگاهی ی یازده سپتامبر، دانشمندان دانشگاه پرینستون در پروژهی واقعهدر بحبوحه

کردند. با آوری میهایی را جمعدستگاه در سراسر دنیا داده 40جهانی داشتند از طریق اینترنت از 

تغییرات ورود اطالعات به سرور مرکزی در شهر پرینستون ایالت نیوجرسی، دانشمندان شاهد 

ی رویداد تصادفی ی رویداد تصادفی مرکز بودند )تولید کنندهچشمگیری در الگوهای تولید کننده

ها را ها یا صفر و یکی کامپیوتری. این دستگاه تعداد شیر و خطچیزی است مانند پرتاب سکه

الگوها  باشد(. تغییرات چشمگیر این 50/50شمارد پس از نظر آماری نتایج آن باید نزدیک می

ی یازده سپتامبر ایجاد شده بود باعث شد دانشمندان پی ببرند که واکنش که درست پس از واقعه

ی زمان شد اثر آن را بر میدان مغناطیسی کرهاحساسی دسته جمعی افراد آنقدر شدید بود که می

 اندازه گیری کرد. 

های گروهی اگر بر اینکه مراقبه دهند که شواهد کافی وجود دارد مبنیتمام این تحقیقات نشان می

ها مراقبه کنندگان احساسات و انرژی خود را تغییر دهند(، ی مناسب داشته باشند )و طی آناندازه

های صلح طلبانه توانند اثرات قابل اندازه گیری بر صلح و انسجام جهانی بگذارند. اگر این پروژهمی

کن است نیروهای دیگری نیز وجود داشته باشد که نیروی انسجام بخش جامعه باشند، آنگاه آیا مم

 انسجامی ایجاد کنند؟ها عمل کرده و بیعلیه انسان
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 های خورشیدیی زمین با چرخهرابطه

کند و نورش جای تاریکی گردد، صبحگاهان خورشید طلوع میهر بار که زمین دور محور خود می

شید فتوسنتز را برای گیاهان و امنیت را گیرد؛ نور خورو گرمایش جای سوز و سرمای شب را می

سال قبل از میالد مسیح، تصاویر  14000آورد. به همین دلیل بود که برای انسان به همراه می

شماری )از جمله های سنگی و دیوارهای غار باز کرد. اساطیر بیخورشید راه خود را به درون لوح

ا و آزتک و بومیان استرالیا( خورشید را شایان النهرین، مایهای مصر باستان و بیناساطیر تمدن

ها فارغ از اینکه اند. بیشتر فرهنگی روشنی، نور و حکمت دانستهپرستش یافته و آن را سرچشمه

روای اصلی حیات زمینی به شمار اند، خورشید را فرمانی خاکی بودهی این کرهدر کدام پهنه

 .اند، چون بدون آن حیاتی وجود نداشتآورده

ی هایی را به واسطهها موجوداتی الکترومغناطیسی هستند )موجوداتی که پیوسته پیامانسان

هایشان از نور و اطالعاتی تشکیل شده است کنند( که بدنهای ارتعاشی ارسال و دریافت میانرژی

ر ی چیزهای مادی در این دنیای سه بعدی نوکه جاذبه به آن سامان بخشیده است. )در واقع همه

ها سامان داده است(. ما موجودات الکترومغناطیسی منحصر و اطالعاتی هستند که جاذبه به آن

ی یک دنیای ای کوچک در زنجیرهبفردی هستیم اما در عین حال چیزی نیستیم جز حلقه

 ی آن را از کل جدا کرد.های جداگانهتوان بخشالکترومغناطیسی که نمی

گی بین انرژی خورشید، انرژی زمین و انرژی تمام موجودات زنده توان پیوستدر مقیاس کالن نمی

بیندازید تا این  ی زندگی یک میوهرا انکار کرد. در سطح ُخرد نیز فقط کافی است نگاهی به چرخه
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

پیوستگی را درک کنید. میوه ابتدا بذر است؛ سپس شرایط محیطی مانند آب، حرارت، خاک 

کنند که این بذر جوانه بزند. دیری دهند و کاری میم میحاصلخیز و فتوسنتز دست به دست ه

شود برای بقا و ی این بذر به بخش الینفک اکوسیستم تبدیل شده و منبعی میپاید که جوانهنمی

ی پیچیده و توازن ظریف به لطف موقعیت منحصر بفرد ی اشکال مختلف حیات. این زنجیرهتغذیه

ای در مدار یک ستاره )خورشید ما( که سیاره است. منطقهی شمسی فراهم شده زمین در منظومه

  تواند آب مایع داشته باشد.ن میدر آ

میلیون کیلومتر از ما دور است، اما فعالیت آن اهمیت بسزایی در حیات روی  149خورشید تنها 

حکمت  های الکترومغناطیسی با هم ارتباط دارند.ی میدانزمین دارد چون زمین و خورشید به واسطه

( این است که از ما در برابر 13.1وجود میدان الکترومغناطیسی پیرامون زمین )بنگرید به شکل 

های کیهانی و سایر انواع امواج فضایی محافظت های خورشیدی، اشعهاثرات مضر تشعشعات و لکه

ه و سردی بر ها نواحی نسبتاً تیرایم؛ این لکههای خورشیدی را کامل درک نکردهکند. ما هنوز لکه

اند؛ قطر روی سطح خورشید هستند که در اثر تعامالت درون میدان مغناطیسی خورشید ایجاد شده

های خورشیدی را با درب نوشابه مقایسه توان لکهکیلومتر برسد. می 50,000تواند به ها میآن

ها )نور( و ز فوتونکرد؛ اگر بطری نوشابه را تکان دهید و سپس درب آن را باز کنید، حجم باالیی ا

 شود. سایر انواع تشعشعات با فرکانس باال آزاد می
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 میدان الکترومغناطیسی زمین

 

 13.1شکل 

 میدان الکترومغناطیسی زمین

شناسیم اگر محافظت و عایق سازی ناشی از میدان الکترومغناطیسی زمین نبود، حیات چنانکه ما می

گرفتیم. ی مداومی از ذرات کشنده قرار میوجود نداشت، چون ما همواره در معرض بمباران رشته

ا تن هشوند، میدان الکترومغناطیسی زمین تریلیونهای خورشیدی ایجاد میبرای مثال وقتی شعله
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

کند. خروج جرم از تاج ی خروج جرم از تاج خورشیدی نام دارد، دفع میتابش فوتونی را که پدیده

تواند های مغناطیسی تاج خورشید است که میخورشیدی حاصل انفجارات عظیم پالسما و میدان

مین ساعت پس از رخداد به ز 36تا  24ها کیلومتر در فضا پیش برود. اثرات این پدیده میلیون

 رسد.می

شود. وقتی هسته ی آهنی زمین میاین پدیده سبب فشرده شدن میدان زمین و داغ شدن هسته

های شود. این پدیده بخشی از چرخهتغییر کرد، میدان الکترومغناطیسی زمین دچار تغییر می

روی ی های زندهتواند تمام ارگانیسمو می –دهند سال یک بار رخ می 11خورشیدی است که هر 

 زمین را دچار اختالل کند.

ای از روسیه ساله 18پسر  1915شروع شد؛ اما در سال  1755های خورشیدی از سال ثبت چرخه

ی خورشید کرد و توانست درک سه ماه تابستان را صرف مشاهده 152به نام الکساندر چیژفسکی

در این سه ماه به این فرضیه ی جدیدی برساند. او ی آن با زمین را به مرحلهما از خورشید و رابطه

های فعالیت خورشید ممکن است بر دنیای آلی اثر بگذارند. یک سال بعد به جنگ رسید که دوره

داد. او متوجه جهانی اول اعزام شد اما هرگاه مشغول جنگ نبود، دوباره مشاهدات خود را ادامه می

بخش  14گرفت )بنگرید به شکل یهای خورشیدی باال و پایین مبسته به قدرت شعله شد که جنگ

به نگارش  1926تا  1749های کشور را در بین سال 72رنگی کتاب(. چیژفسکی بعدها تاریخ 

درآورد و تعداد رویدادهای سیاسی و اجتماعی مهم هر سال )مثالً شروع جنگ، انقالب، شیوع بیماری 

                                                            
152 Alexander Chizhevsky 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

که بین فعالیت خورشید و  و خشونت( را با افزایش فعالیت خورشیدی مقایسه کرد و نشان داد

های ای وجود دارد. جالب اینجاست که فعالیت خورشیدی با پیشرفتتحریک پذیری انسان رابطه

 انسان از جمله ابداعات معماری، علم، هنر و تغییرات اجتماعی نیز ارتباط دارد. 

خورشیدی ی رود، این قسمت یک شعلههای رنگی هرجا دیدید خط قرمز یکدفعه باال میدر شکل

رخ داده است. خطوط  1922تا  1750های دهد که در بین سالی خورشیدی را نشان مییا لکه

اند. چیژفسکی در نهایت به آبی نشانگر رویدادهای مهم تاریخی هستند که در این دوره رخ داده

ی ترین رویدادهای تاریخی این کشورها طی وقایع خورشیددرصد از مهم 80این نتیجه رسید که 

که  –رسد آزاد شدن انرژی خورشیدی اند. به نظر مییا فعالیت مغناطیسی زمین به وقوع پیوسته

ی ما هماهنگ باشد. ها، انرژی و آگاهی سیارهبطور کامل با فعالیت –همواره حامل اطالعات است 

ی خورشیدی ، در وسط یک چرخه2017دست بر قضا در هنگام نگارش این متن یعنی در سال 

 ار فعال قرار داریم.بسی

ی ما و حیات های زیادی راجع به اثر این انرژی خورشیدی بر سیارهی اخیر حرفطی یک دهه

کردند که پایان تقویم مایایی برخی گمان می 2012موجود بر روی آن زده شده است. در سال 

روزه منجمین از که با انقالب ماه دسامبر مصادف بود، به معنای نزدیک شدن پایان دنیا است. ام

ساله است و متوسط زمانی  2150ای تقریباً گویند )عصر نجومی دورهعصر آکوراریوس سخن می

دهد که اعتدال بهاری از یک صورت فلکی به صورت فلکی دیگر منتقل شود( که قرار را نشان می
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 153هکشانیترازی کشناسان از هم است هشیاری جدیدی را برای بشر رقم بزند. منجمین و کیهان

دهد و طی آن خورشید با مرکز سال یک بار رخ می 12960ای نادر که هر زنند، پدیدهحرف می

 شود.تراز میکهکشان راه شیری هم

گردد که های خورشیدی باز میفارغ از اینکه چه باوری داشته باشید، تمام این وقایع به چرخه

ند. چون ما موجوداتی الکترومغناطیسی دهانرژی ارسالی خورشید به سمت زمین را افزایش می

های الکترومغناطیسی های الکترومغناطیسی به زمین متصلیم و همین میدانهستیم و از طریق میدان

کند، پس این افزایش انرژی خورشیدی هم انرژی زمین را تغییر ما را در برابر خورشید محافظت می

تواند اثرات ور بالقوه بر حسب انرژی خود فرد، میخواهد داد و هم انرژی ما را. این انرژی جدید بط

هاست که با کنید و سالمثبت یا منفی بر وی بگذارد. برای مثال اگر احساس جدایی و شکاف می

کنید، آنگاه مغز و ها و مواد شیمیایی مرتبط با استرس زندگی میاحساسات بقا و در بند هورمون

شود انرژی و هشیاری شما تقسیم شود و امر باعث میقلب شما نامنسجم عمل خواهند کرد. این 

کند. در توازن خود را از دست دهد؛ افزایش انرژی خورشیدی این حالت وجودی را تقویت می

 نتیجه اگر نامنسجم باشید، این عدم انسجام چند برابر خواهد شد.

کپارچه و غلبه بر همینطور اگر قلب و مغزتان منسجم باشد و هر روز برای وصل شدن به میدان ی

های محدود مراقبه کنید، آنگاه این انرژی شما را بیشتر به سمت حقایق و درک باورها و نگرش

 هستی و هدف خودتان سوق خواهد داد.

                                                            
153 Galactic alignment 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

های ای قرار داریم و برای اینکه تسلیم این انرژیی چنین چرخهی مطلب اینکه در میانهخالصه

هشیاری و آگاهی بسیار زیادی داریم. اگر بتوانیم تمرکز خود تحریک کننده نشویم، نیاز به اراده، 

توانیم این انرژی را به درجات باالتری از را حفظ کنیم، آنگاه بجای اینکه قربانی تردید شویم، می

ترین بیان، این انرژی نظم، انسجام و حتی صلح )در سطح فردی و جهانی( تبدیل کنیم. به ساده

 کند.را تقویت می-تان رز فکر و احساس زمان حالیعنی ط -تان هستی کنونی

 

 154تشدید شومان

دان و استاد دانشگاه آلمانی وینفرد اوتو شومان این فرضیه را مطرح کرد که فیزیک 1952در سال 

جو امواج الکترومغناطیسی قابل اندازه گیری  155ی یونسفردر حفره )یا فضای( بین سطح زمین و الیه

هاست های یونیزه شده و مولکولای مملو از الکترون، اتمی ناسا، یونسفر الیهوجود دارد. طبق گفته

 965شود و تا مرز بین زمین و فضا، یعنی تا ارتفاع کیلومتری سطح زمین شروع می 48که از 

ی پویا بسته به شرایط خورشیدی بزرگ و کوچک منطقه یابد. اینکیلومتری سطح زمین، امتداد می

-ی تعامالت خورشیدشود( و پیوند مهمی بین زنجیرهتری تقسیم میهای کوچکشود )و به بخشمی

است که امکان برقراری ارتباطات رادیویی را « نیروگاه کیهانی»رود. این همان زمین به شمار می

 کند.فراهم می

                                                            
154 The Schumann Resonance 
155 ionosphere 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

هرتز کشف کرده و  7.83تشدیدهایی را در فرکانس اصلی  156ونیگشومان و ک 1954در سال 

ی شومان را تأیید کردند؛ به این ترتیب با سنجش تشدیدهای الکترومغناطیسی جهانی که فرضیه

را به « مانوتشدید ش»شدند، توانستند ی رعد و برق در یونسفر تولید و تحریک میدر اثر تخلیه

انس را دیاپازون حیات در نظر گرفت. به عبارت دیگر، این فرکانس توان این فرکاثبات برسانند. می

ای است که بر مدارهای زیستی مغز پستانداران )مغز ناخودآگاهی که همچون فرکانس پس زمینه

گذارد. فرکانس شومان در پایین قشر مخ قرار دارد و جایگاه سیستم عصبی خودمختار است( اثر می

گذارد. در واقع عدم وجود تشدید شومان ن ما پستانداران اثر میبر توازن، سالمت و ماهیت بد

 تواند اثرات ذهنی و جسمی مخربی بر بدن انسان داشته باشد. می

ی فیزیولوژی رفتاری ماکس پالنک در شهر از موسسه 157دانشمندی آلمانی به نام روتگر وفر

پژوهش دانشجویان جوان و  آلمان این مسئله را به اثبات رساند. او در این 158آندچس-ارلینگ

داد که فرکانس سالم داوطلب را هر بار به مدت چهار هفته در بونکرهای زیرزمینی عایقی اقامت می

دادند. طی این چهار هفته ریتم شبانه روزی این دانشجویان تغییر کرده شومان را از خود عبور نمی

فرکانس شومان را وارد این بونکرها  شد دچار استرس احساسی و میگرن شوند. وقتی وفرو باعث می

هرتز سالمتی داوطلبان به حالت  7.83کرد، تنها پس از مدت کمی قرار گرفتن در معرض فرکانس 

 عادی بازگشت. 

                                                            
156 Konig 
157 Ruger Wever 
158 Erling-Andechs 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

یا 159توان تشدید شومان را ضربان قلب زمین در نظر گرفت. حکمای هند باستان این پدیده را اُممی

هرتز فرکانس قدرتمندی است که در  7.83فرکانس  نامیدند. دست بر قضاتجلی صدای ناب می

شود به سطوح پایین آلفا و سطوح باالی امواج تتا. ی امواج مغزی نیز کاربرد دارد و مربوط میزمینه

دهد از ذهن تحلیلی عبور کنیم و وارد ناخودآگاه این طیف از امواج مغزی است که به ما اجازه می

با سطوح باالی تلقین پذیری، مراقبه، افزایش سطح هورمون رشد شویم. به همین دلیل این فرکانس 

رسد که فرکانس زمین و فرکانس انسان و افزایش جریان خون مغزی پیوند دارد. پس به نظر می

تواند از میدان الکترومغناطیسی زمین مغز تشدیدهای بسیار مشابهی دارند و سیستم عصبی ما می

بخشی باشد که بیرون رفتن از شهر و رفتن به دل طبیعت اثر آراماثر بپذیرد. شاید به همین دلیل 

 دارد. 

 160مفهوم ظهور یافتگی

ی هارتمث کشف کردند که وقتی قلب شخصی در حالت پژوهشگران موسسه 1996در سال 

تری را به درون محیط ساطع انسجام یا ریتم هماهنگ قرار دارد، سیگنال الکترومغناطیسی منسجم

تواند این سیگنال را دریافت کند. در واقع ستم عصبی سایر افراد و حیوانات میو سی –کند می

کند ترین میدان مغناطیسی بدن را تولید میاید، قلب قویهمانطور که حتما تا اینجا متوجه شده

توان اندازه گرفت. این پدیده این واقعیت را تر هم میطرفطوری که میدان آن را از چند متر آن

                                                            
159 OM 
160 emergence 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

توانید خلق و خو و حالت احساسی آید، شما میی شخصی به داخل اتاق میکند که چرا وقتمیتوجیه 

توان پرسید که اگر این پدیده او را فارغ از زبان بدنش حس کنید. لذا از نقطه نظری کامالً علمی می

 تواند اثرگذار باشد؟کند، آیا در سطح جهانی هم میدر سطح فردی کار می

محور را -ی هارتمث کوششی بین المللی و علمنی بیش از یک دهه بعد، موسسهیع 2008در سال 

( آغاز کرد که هدف آن کمک به فعال کردن قلب GCIتحت عنوان اقدام برای انسجام جهانی )

 بر این باورها استوار است: GCIبشریت برای پیشبرد صلح، هماهنگی و تغییر آگاهی جهانی بود. 

و احساسات انسان از فعالیت خورشیدی میدان ژئومغناطیسی )میدان  سالمتی، افکار، رفتارها .1

 پذیرد؛مغناطیسی زمین( اثر می

های زنده را به میدان مغناطیسی زمین اطالعات زیستی مربوطه را حمل کرده و تمام سیستم .2

 کند؛هم وصل می

 گذارند؛ها بر میدان الکترومغناطیسی اطالعات حیاتی زمین اثر میتمام انسان .3

-های قلبآگاهی جمعی انسانی که در آن تعداد زیادی از افراد تمرکز خود را به حالت .4

کند. بنابراین اند بر میدان اطالعات جهانی اثر گذاشته و آن را ایجاد میمحور معطوف کرده

تر ایجاد کند و به تواند محیطی با میدان منسجماحساسات متعالی مهربانی، عشق و صلح می

 رسانده و تضاد و عدم انسجام کنونی سیاره را کاهش دهد. دیگران سود 

قلبی عروقی و سیستم عصبی خودمختار(  از آنجا که ریتم قلب و فرکانس مغز انسان )و نیز سیستم

ی گویند ما بخشی از یک چرخهمی GCIبا میدان تشدید زمین همپوشانی دارند، دانشمندان 
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کنیم، ا اطالعات زیستی مرتبط را از میدان دریافت میبازخوردی زیستی هستیم که در آن نه تنه

نماییم. به عبارت دیگر افکار )آگاهی( و احساسات بلکه همچنین اطالعاتی را به این میدان وارد می

کند و سپس این )انرژی( انسان با این اطالعات تعامل کرده و آن را وارد میدان مغناطیسی زمین می

شود( در سراسر دنیا یگنالی که اطالعات روی آن سوار و حمل میاطالعات روی امواج حامل )س

 شود.توزیع می

ای خود با استفاده از سنسورهای پیشرفته و پیشبرد تحقیقات ی هارتمث برای اثبات فرضیهموسسه

( را ایجاد کرد GCMSکه در نقاط مختلف دنیا نصب شده بود، سیستم نظارت بر انسجام جهانی )

که برای اندازه گیری انسجام جهانی  GCMSیدان مغناطیسی زمین را مشاهده کند. تا تغییرات م

های های فوق حساس برای سنجش مداوم سیگنالسنجطراحی شده است، از سیستمی از مغناطیس

های مغز و های فیزیولوژیکی انسان )از جمله فرکانسگیرد که به طیف فرکانسمغناطیسی بهره می

ها، نزدیک هستند. این سنسورها همچنین بطور مداوم بر فعالیت ناشی از طوفان سیستم قلبی عروقی(

های ایجاد شده در تشدید شومان و امضای رویدادهای ها و بادهای خورشیدی، گسستشعله

 کنند. ی عاطفی قدرتمندی دارند( نظارت میی جهانی )که مولفهعمده

دهد؟ اگر بتوانید میدان مغناطیسی نشان میکنند و کارشان چه چیزی را چرا این کار را می

تان ایجاد کنید و با کسی ارتباط داشته باشید که او نیز بتواند میدان منسجمی را پیرامون بدن

الکترومغناطیسی اطراف بدن خودش ایجاد کند، آنگاه امواج این میدان مشترک بصورت غیر 

های مغناطیسی تر و میدانوند، امواج بزرگششوند. وقتی امواج دو فرد همگام میموضعی همگام می
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ی شود که شما را به میدان الکترومغناطیسی زمین وصل کرده و حوزهتان ایجاد میقدرتمندی اطراف

 دهد. نفوذتان را در آن افزایش می

اگر بتوانیم اجتماعی از افراد را در سراسر جهان گرد هم بیاوریم که در آن تمام افراد انرژی میدان 

تواند اثری جهانی بر میدان خصی خود را در راستای صلح باال ببرند، آیا این اجتماع نمیش

تواند در جایی که عدم انسجام حاکم است، الکترومغناطیسی زمین بر جای بگذارد؟ این اجتماع می

 نطمی وجود دارد، نظم ایجاد کند.انسجام بیافریند و در جایی که بی

دهد که افکار و احساسات ما در واقع اثر قابل طلبانه نشان میات صلحشواهد بدست آمده از تحقیق

گذارد. شاید با این پدیده تحت عنوان مفهوم های زنده بر جای میاندازه گیری بر تمام سیستم

همگامی یک دسته ماهی یا پرنده را تصور کنید که همراه با هم  –ظهور یافتگی آشنا شده باشید 

شان با کند و همهی این حیوانات را یک ذهن کنترل میرسد که همهظر میکنند و به نحرکت می

ای از باال ی این پدیده این است که پدیدهمیدانی نامرئی از انرژی به هم وصلند. وجه متمایز کننده

ای از پایین به باالست، یعنی همه رهبرند به پایین نیست، یعنی رهبری در کار نیست. بلکه پدیده

کنند. وقتی اجتماعی جهانی به نام صلح، عشق و انسجام گرد هم مثابه یک ذهن عمل میچون به 

های آید، مطابق اصل ظهور یافتگی باید بتوانیم بر میدان الکترومغناطیسی زمین و نیز بر میدانمی

ی ما به مثابه یک وجود رفتار، زندگی، تالش و همدیگر اثر بگذاریم. پس تصور کنید که اگر همه

موجودی که از طریق آگاهی  –شود. اگر درک کنیم که ما در اصل یک ذهنیم مل کنیم چه میع

توانیم درک کنیم که اگر به دیگری آسیب بزنیم و یا به نوعی آنگاه می –پیوسته و متحد شده است 



569 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ترین زرگایم. این پارادایم جدید اندیشه ببر او اثر بگذاریم، در واقع این کارها را بر سر خود آورده

تواند نیاز به جنگ، دعوا، رقابت، ی ما تا کنون بر داشته است و میای است که گونهگام تکاملی

 توان به این امکان واقعیت بخشید؟ترس و رنج را از بین ببرد. اما چطور می

 

 انسجام و عدم انسجام

تواند روی میدان خود میی برای اینکه بتوانیم روی میدان زمین اثر بگذاریم )که آن نیز به نوبه

قلب و مغز. همانطور که در  –سایرین اثر بگذارد( باید دو مرکز مهم را در بدن خود فعال کنیم 

مرکز یگانگی، کلیت و پیوند  –آموختیم، هرچند مغز مرکز آگاهی و هشیاری است، اما قلب  4فصل 

های درونی مهربانی، دارد. اگر افراد بتوانند حالت ایچهنیز برای خود مغز –ما با میدان یکپارچه 

تر و شان منسجمعطوفت، صلح، عشق، شکرگزاری و قدردانی را در خود تنظیم کنند، وقتی قلب

تر و شود مغز منسجمکنند که باعث میتر شد، سیگنالی بسیار قوی به سمت مغز ارسال میمتوازن

 ای با هم دارند.قلب و مغز ارتباط پیوسته تر شود. دلیل این امر این است کهمتوازن

به همین ترتیب هرگاه کسی از ارتباطش با بدن، محیط و زمان عبور کند و توجه خود را از ماده و 

کنون حتماً متوجه شود. تادیل میاشیا برگیرد، به هیچ کس، هیچ چیز و هیچ جا در هیچ زمانی تب

اش را به دنیای غیرمادی انرژی معطوف هشیاری کند واید که وقتی فرد از خود عبور میشده

شود یعنی به جایی که در آن دیگر بین هیچ کس، هیچ چیز، نماید، به میدان یکپارچه وصل میمی
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شود فرد با آگاهی همه کس، هیچ جا و هیچ زمانی جدایی و فاصله وجود ندارد. این امر باعث می

ت برسد. فرد در مقام آگاهی وارد میدان کوانتومی ها به وحدی زمانجا در همه همه چیز و همه

 تواند بر دنیای مادی اثر بگذارد.شود، جایی که در آن آگاهی و انرژی میانرژی و اطالعات می

شود یکی از اثرات جانبی این فرایند این است که سبب ایجاد انسجام بیشتری در مغز و انرژی ما می

ایم که وقتی مغز شود. ما در تحقیقات خود پی بردهتر میما سالم طوری که وضعیت زیستی بدن

گذارد. سپس قلب یعنی پیوندگاه ما شود، بر سیستم عصبی خودمختار و قلب اثر میتر میمنسجم

گرداند. چون با میدان یکپارچه، در مقام کاتالیزگر فرایند انسجام را تشدید کرده و به مغز بر می

کند، فرستد بیشتر از اطالعاتی است که مغز به قلب ارسال میمیاطالعاتی که قلب به سمت مغز 

تان هر چه با استفاده از احساسات متعالی قلب بتوانید انسجام بیشتری ایجاد کنید، مغز و قلب

کند آن هم نه فقط در خود بدن، شود. این همگامی اثراتی قابل اندازه گیری ایجاد میتر میهمگام

تری پیرامون و هر چه بتوانیم میدان بزرگ –الکترومغناطیسی پیرامون بدن  بلکه همچنین در میدان

توانیم بصورت غیر موضعی بر دیگران اثر بگذاریم. این را از کجا مان ایجاد کنیم، بیشتر میبدن

 ایم. ها به کرّات دیدهشرکت کنندگان در کارگاه HRVدانیم؟ چون آن را در حین اندازه گیری می

توان در تحقیقات گذاری میدان الکترومغناطیسی قلب بر میدان قلب دیگران را میشواهد اثر

نفره تقسیم شده بودند. ریتم  4های شرکت کننده به گروه 40هارتمث نیز مشاهده کرد که در آن 

شد؛ اما تنها به سه نفر آموزش قلب هر چهار نفری که دور یک میز نشسته بودند اندازه گیری می

های هارتمث احساسات خود را افزایش دهند. وقتی سه نفر ود که با استفاده از تکنیکداده شده ب
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ی دیگر آموزش دیده انرژی خود را باال برده و احساسات مثبتی به سمت شرکت کننده

رسید. نویسندگان آن پژوهش نتیجه های باالتری از انسجام میفرستادند، آن فرد نیز به حالتمی

ها مشاهده شد و این قلب در بین سوژه-به-سازی قلبواهدی دال بر همگامش»گیری کردند که 

 «.کندقلب را تأیید می-به-شواهد امکان ارتباطات زیستی قلب

دانیم که کلید فرایند انسجام این است که از ذهن تحلیلی عبور کنیم. )این مسئله را از آنجا می

ها ایم. همچنین با بررسی آندازه گیری کردهمان اندفعات زیادی آن را در اسکن مغزی شاگردان

توان در مدت زمان نسبتاً کوتاهی به انسجام دست یافت(. ایم که با تمرین کافی میمتوجه شده

رسیم و درهای بین ذهن خودآگاه و وقتی مغز متفکر ساکت شود، به حالت مغزی آلفا یا تتا می

تواند اطالعات را دریافت کند. اگر با ر میشود. سپس سیستم عصبی خودمختاناخودآگاه باز می

شویم استفاده از احساسات متعالی بتوانیم انرژی خود را باال بریم، کمتر ماده و بیشتر انرژی می

در مقام انرژی،  –شویم(. هرچه میدانی که با این انرژی )کمتر به ذره و بیشتر به موج تبدیل می

توانیم بر دیگران اثر غیر موضعی تر باشد، بیشتر میکنیم بزرگایجاد می -هشیاری و آگاهی 

 بگذاریم. 

هرچه بتوانید انرژی بیشتری را با استفاده از احساسات متعالی قلب ایجاد کنید، بهتر خواهید توانست 

به میدان یکپارچه وصل شوید، یعنی خواهید توانست کمال، ارتباط و یگانگی بیشتری را حس کنید. 

توانید این های استرس زندگی کنید، نمیاشید، احساس جدایی کنید و با هورموناما اگر نامنسجم ب

کنیم شوند، ما احساس میپیوند را حس کنید. وقتی مواد شیمیایی استرس سبب تحریک مغز می
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زنیم. با تری دست میهای تکامل نیافتهایم و در نتیجه به انتخابکه از میدان یکپارچه جدا شده

لیاقتی، احساس گناه و شرم ما را از دانیم که احساسات رقابت، ترس، خشم، بییقطعیت تمام م

تری نسبت به احساسات متعالی مانند عشق، های کمتر و آهستهکند، چون فرکانسهمدیگر جدا می

کنند. همچنین تری دارند( تولید میشکرگزاری، مهربانی و عطوفت )که فرکانس باالتر و سریع

چه فرکانس باالتر باشد، انرژی بیشتری وجود دارد. این مسئله سواالت زیادی پیش  دانیم که هرمی

 می آورد:

 شان بگوییم که اگر گروهی متشکل از صدها نفر را در یک اتاق گرد هم بیاوریم، به همه

ها های انرژیایی متعالی در خود ایجاد کنند و سپس از آنشان را باز کنند و حالتقلب

ت خود را صرف خیر و سعادت گروه خاصی از افراد در همان اتاق کنند، چه بخواهیم که نی

 شود؟می

 اش ادغام شود چه اگر میدان الکترومغناطیسی پیرامون بدن هر فرد با میدان فرد کناری

 شود؟می

 آیا ممکن است که این احساسات متعالی تغییری در انرژی اتاق ایجاد کند؟ 

 کند، در یک اجتماع ت و انرژی متعالی را تجربه میآیا ممکن است که هر کس احساسا

 انسجام بیافریند؟
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 ایجاد میدان منسجم جمعی

ی هارتمث شروع کردیم تا مان در موسسهبود که همکاری خود را با دوستان 2013از اوایل سال 

مان را های فیزیولوژیکی شاگردانتر کنیم. از زمانی که سنجش حالتمان را گستردهتحقیقات

 ایم و در نتیجه حجم قابل توجهیشروع کردیم تا کنون بیش از هزاران اسکن قلب و مغز تهیه کرده

هایی که از افراد در حین انجام امور غیرعادی تهیه ایم. بعضی از دادهاز اطالعات را به دست آورده

 مان شده است. ایم، سبب حیرتکرده

مان انجام ای روی شاگردانالعاده های فوقگیریدر طول این مسیر با همکاری هارتمث اندازه

مان نیز به همان اندازه جالب ی محل اجتماع شاگردانهاایم. اندازه گیری انرژی جمعی در اتاقداده

و با استفاده از  –دهد ان مینشی انرژی را هایی که افزایش پیوسته و روزانهاندازه گیری –اند بوده

ی مختصری به اشاره 2اند )در فصل به دست آمده 161یک حسگر روسی پیچیده بنام اسپوتنیک

 این مسئله کردم(.

های الکترومغناطیسی ات متعالی با تأثیر بر فعالیت سیستم عصبی خودمختار میداناز آنجا که احساس

، تنفس و سایر 162کنند، افزایش این احساسات منجر به بروز تغییراتی در ریزجریان خونتولید می

تواند نوسانات محیط را با اندازه شود. چون اسپوتنیک خیلی حساس است، میعملکردهای بدن می

 های الکترومغناطیسی و غیره مشخص کند.ت فشار، رطوبت نسبی، دمای هوا، میدانگیری تغییرا

                                                            
161  Sputnik 
162 microcirculation 
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های ها که در کارگاهدر بخش رنگی کتاب نگاه کنید. در این اندازه گیری 15Bو  15Aهای به شکل

کنید که حاکی از افزایش انرژی جمعی اتاق است. خودمان انجام شده است، روندی را مشاهده می

دهد. اگر به اندازه گیری پایه است و انرژی اتاق را قبل از شروع رویداد نشان می خط قرمز اول

بینید که دهد(، میای نگاه کنید )هر خط یک روز متفاوت را نشان میخطوط قرمز، آبی، سبز و قهوه

ها بکار نیز همین رنگ 15Dو  15Cهای یابد. در شکلانرژی هر روز بصورت پیوسته افزایش می

های صبحگاهی هر های زمانی مشخصی را در طول مراقبهها دورهاند؛ اما این بار اندازه گیریرفته

دهند. این یعنی توانایی شرکت کنندگان در افزایش انرژی اتاق و ایجاد انسجام روز نشان می

 بهبود پیدا کرده است.  یکپارچه

توسط شاگردان ما از روز اول  دهد که انرژی جمعی ایجاد شدهبررسی نتایج اسپوتنیک نشان می

ها بسیار م که بیشتر گروهیابد. در این روند متوجه شدیکارگاه تا روز آخر پیوسته افزایش می

کند. حدود یک چهارم اوقات، انرژی در یکی دو روز متمرکزند و انرژی هر روز افزایش پیدا می

کند. به باور ما دلیل چشمگیری پیدا می ماند، اما در روزهای بعد، انرژی افزایشاول نسبتاً ثابت می

کنند با شکستن پیوندهای احساسی این امر این است که طی یکی دو روز اول افراد حاضر تالش می

شان، بر خود غلبه کنند. بنابراین طی این مدت، دارند از میدان حال-انرژیایی خود با واقعیت گذشته

رومغناطیسی شخصی خود را ایجاد کنند. این برداشت های الکتکنند تا میدانیکپارچه برداشت می

تر، های افراد بزرگشود انرژی جمعی اتاق کاهش یابد. اما وقتی میدانانرژی از میدان باعث می
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شود و افزایش چشمگیری در انرژی اتاق حاصل ها روی هم جمع میتر شد، انرژیبهتر و منسجم

 گردد.می

کنند. تری ایجاد میرسند، موج بزرگو موج منسجم به هم میدهد که وقتی دنشان می 13.2شکل 

تر باشد، شدت انرژی باالتر خواهد بود. در این امر تداخل سازنده نام دارد. هرچه موج بزرگ

ها، انرژی میدان گروهی افزایش تر شاگردان ما در کارگاهی به هم رسیدن امواج منسجمنتیجه

شفا یافتن و ایجاد سطوح ذهنی باالتر )که گاهی منجر به  یابد و سپس انرژی بیشتری برایمی

 گیرد. شود( در اختیار افراد قرار میتجربیات عرفانی می

 تداخل سازنده

 

 تر باشد، انرژی بیشتر استهرچه دامنه بزرگ

 13.2شکل 
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تری ایجاد کنند. دامنه تداخل سازنده زمانی است که دو موج منسجم به هم برسند و موج بزرگ

تر باشد، انرژی بیشتر است. اگر جمعی از افراد گرد هم همان ارتفاع موج است. هرچه دامنه بزرگ

 یابد.توان گفت انرژی اتاق افزایش میهای الکترومغناطیسی منسجمی ایجاد کنند، میبیایند و میدان

های الی، تجربهمان، توانایی آنان در تنظیم احساسات متعمن و تیمم همواره به شفا یافتن شاگردان

ی تنظیم امواج مغزی، گشودن قلب و رسیدن به انسجام( های عمیقی که )در نتیجهعرفانی و بینش

توان معجزه ایم. برخی از این رویدادها را میاند، افتخار کردهنسبت به زندگی خود کسب کرده

ند. این مسئله باعث شد این ها تنها بخشی از فرایند ماوراء طبیعی شدن هستنامید، اما به نظر ما این

توانند بر سیستم عصبی دیگران اثر بگذارند مان میپرسش در ذهن ما ایجاد شود که آیا شاگردان

های شروع و اگر پاسخ مثبت باشد، این مسئله چه پیامدهایی دارد. همین پرسش بود که جرقه

 ی انسجام را زد.پروژه

 

 ی انسجامپروژه

های کوچک و ها نمونهایم که طی آنرتمث آزمایشات زیادی انجام دادهی هاما با همکاری موسسه

هایشان ی خود انتخاب کرده، به سینههای پیشرفتهنفر را در کارگاه 75تا  50تصادفی متشکل از 

ساعت در سه مراقبه در ردیف اول سالن  24ها را به مدت وصل کردیم و آن HRVدستگاه سنجش 

دهد، بلکه عالوه بر قلب اطالعاتی راجع به انسجام قلب به ما اطالعات نمیفقط راجع  HRVنشاندیم. 
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ها را به مدت سوژه HRVخواستیم دهد؛ به همین دلیل بود که میبه مغز و احساسات نیز ارائه می

 ساعت کامل اندازه گیری کنیم.  24

معطوف کرده و به آرامی شان در شروع مراقبه تمام افراد حاضر در اتاق توجه خود را به مرکز قلب

خواندیم. سپس یک  7دادند، درست همانطور که در فصل از این مرکز تنفس عمیق را انجام می

کردند و با این کار احساس متعالی را در خود ایجاد کرده و به مدت دو تا سه دقیقه حفظ می

خودی ی به حالت بیتر کرده و از حالت خودخواهشان را گستردههای الکترومغناطیسی قلبمیدان

فرد حاضر انرژی احساسات متعالی خود را از بدن خارج کرده  1500الی  550رسیدند. سپس می

خواستیم که نیت خود را به خیر و سعادت ها میکردند. سپس از آنو به کل فضای اتاق مخابره می

که زندگی  –نند ها وصل کرده بودیم( معطوف کبه آن HRVافراد ردیف جلوی سالن )که دستگاه 

 های عرفانی برایشان پیش بیاید.تر شود و تجربههایشان سالمشان پربارتر شود، بدن

هدف ما این بود که انرژی جمعی اتاق و اثر غیر موضعی احتمالی آن را روی افراد مجهز به دستگاه 

HRV  اندازه بگیریم. آیا این سطوح باالی انرژی و فرکانس در قالب عشق، شکرگزاری، کلیت و

حتی اگر در طرف دیگر اتاق هم باشد؟  –تواند قلب شخص دیگری را وارد انسجام کند شادی می

بخشی روی افراد مجهز  کند. نه تنها انرژی مخابره شده اثر انسجامنتایج ما این فرضیه را تأیید می

گذاشت، بلکه قلب تمام این افراد دقیقاً در یک زمان، در یک مراقبه و در یک  HRVبه دستگاه 

و این اتفاقی نبود که فقط یک بار افتاده باشد. ما در رویدادهایمان  –روز واحد به انسجام رسید 

 بصورت مکرر همین نتیجه را گرفتیم. این به چه معناست؟
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ی هارتمث را مبنی بر وجود میدانی ام برای انسجام جهانی موسسهی اقدهای ما اعتقاد پروژهداده

های زنده و همچنین آگاهی جمعی کند. این میدان تمام سیستمنامرئی برای انتقال اطالعات تأیید می

دهد. به لطف همین میدان است که اطالعات انسانی ما را به هم وصل کرده و تحت تأثیر قرار می

طح ناخودآگاه و از طریق سیستم عصبی خودمختار بین افراد منتقل بصورت غیر موضعی در س

دهد و این شود. به عبارت دیگر، میدانی نامرئی از انرژی ما را به هم وصل کرده و پیوند میمی

 های احساسی و افکار خودآگاه و ناخودآگاه همه اثر بگذارد. تواند بر رفتارها، حالتمیدان انرژی می

های مغناطیسی تولید شده در قلب شاگردان اند، میدانها حامل اطالعاتفرکانس از آنجا که تمام

توانیم اثرات غیر ها میما همچون امواج حامل این اطالعات عمل کرده است. اگر ما در کارگاه

تواند اثراتی غیر موضعی بر محور ما نمی-موضعی بر هم بگذاریم، آیا احساسات متعالی و قلب

 ها رابطه داریم، بر جای بگذارد؟ ، همکاران و سایر افرادی که با آنفرزندان، همسر

نفر در یک زمان، یک روز و یک مراقبه با هم  17شود که نگاه کنید، متوجه می 13.3اگر به شکل 

اند. تمام این افرادی که به انسجام قلبی رسیدند از انرژی دیگران اثر پذیرفته وارد انسجام قلبی شده

کردند، نیت خود را به خیر و سعادت افراد مجهز به حسگر رادی که انرژی را ارسال میبودند. اف

دهد که اگر ما از سر راه خودمان کنار برویم، ضربان قلب معطوف کرده بودند. نتایج نشان می

توانیم به یک ذهن تبدیل شویم و بصورت غیر موضعی به همدیگر وصل شویم. از طریق همین می

انیم بر سیستم عصبی خودمختار سایرین اثر بگذاریم تا احساس توازن، انسجام و کلیت توپیوند می
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بیشتری کنند. تصور کنید که اگر هزاران نفر همزمان این کار را برای تمام دنیا انجام دهند چه 

 خواهد شد.

و  هایی برایمان ارسال کردهی جهانی، شاگردان ما ایمیلمدتی پس از این رویدادهای مراقبه

نفره تغییری قابل اندازه گیری در انرژی  1500تا  550ایم با یک جمع پرسیدند که اگر توانستهمی

توانیم همین اثر را در مقیاسی جهانی ایجاد کنیم؟ پس این شاگردان ما اتاق ایجاد کنیم، آیا نمی

سجام را شروع کنیم. های اندهی کنیم و پروژههای جهانی را سازمانبودند که از ما خواستند مراقبه

نفر  6000بوک پخش کردیم؛ روی فیس 2015ی انسجام را در نوامبر سال ی پروژهاولین مراقبه

تری تر و مهرباناز سراسر دنیا در این مراقبه شرکت کردند تا دست در دست هم دنیای آرام

نفر حضور  43000ی سوم نفر شرکت کردند و در مراقبه 36000ی دوم بیافرینند. در مراقبه

داشتند. ما قصد داریم این رویدادها را ادامه دهیم و هر بار صلح و عشق بیشتری را در سیاره ایجاد 

 کنیم. امید است که در گذر زمان بتوانیم این اثرات را اندازه گیری کنیم. 
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 13.3شکل 

د به انسجام ی واحدهد که در یک زمان، یک روز و یک مراقبهنفر را نشان می 17این نمودار 

 ی بین خطوط عمودی نشانگر دستیابی افراد به انسجام قلبی است.اند. ناحیهقلبی دست یافته

 

 ی انسجامی پروژهمراقبه

در آغاز به مرکز قلب خود توجه کنید. تمرکز و هشیاری خود را روی این مرکز قفل کنید، تمرکز 

کند و نیز از مکانی که فضای اطراف خود را باز کنید و از مکانی که این مرکز در فضا اشغال می

 کند، آگاه شوید. تان در فضا اشغال میقلب

شوید و نور خود را به بیرون زمین ساطع کنید. سپس به عنوان فکر و هشیاری وارد مرکز زمین 

خواهم انجام دهید این است که فرکانس خود را باال ببرید و به این احساس چنگ کاری که می
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بزنید. همچنان به مثابه آگاهی و هشیاری به آرامی از زمین دور شوید و سپس زمین را به عنوان 

اید، طور که تمام سیاره را در قلب خود جای دادهیک فکر بگیرید و درون قلب خود جای دهید. همان

فرکانس زمین را به عنوان فکر باال ببرید و آن انرژی را به بیرون بدن خود مخابره کنید. عشق خود 

 را به درون زمین بتابانید. 
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 بررسی موردی: شاید برای شما هم پیش بیاید: 14فصل 

 

اوراء طبیعی این نکته را در ذهن داشته باشید که هیچ یک از های موردی مدر گروه آخر از بررسی

اند اتفاقی را به وجود بیاورند. آنان صرفا نیت ها آشنا خواهید شد، تالش نکردهافرادی که با آن

اند اند. وقتی به آن لحظه رسیدهتر واگذار کردهاند و در عین حال نتیجه را به وجودی بزرگکرده

شان نبوده است که تیاین شخص –ای عرفانی وده باشد و یا دستیابی به تجربهخواه شفا یافتن ب –

شان رسوخ کرده و این کار را برایشان انجام داده تری به درونتجربه را آفریده است. وجود بزرگ

اند و همین تعامل با این هوش برتر بوده است که سبب ها به میدان یکپارچه وصل شدهاست. آن

اید تا کنون حتماً به این نکته است. با تمام مطالبی که در این کتاب خوانده شان شدهحرکت

 کند.اید که این هوش در درون شما نیز زندگی میرسیده

 

 شنوی؟خدایا، صدایم را می

سال در بخش سالمت  25شد. او به مدت به سردردهای شدیدی دچار می 2014استیسی در سال 

کار کرده بود، هم به عنوان پرستار و هم به عنوان متخصص طب سوزنی. او همیشه سبک زندگی 

کرد؛ به همین دلیل بروز این سردردهای شدید که سالمی داشت و به ندرت دارویی مصرف می

های ای بود. بعد از یک سال امتحان کردن روشبرد، امر نگران کنندهز هوش میتقریباً او را ا

 تهیه کند. CATدرمانی جایگزین، باالخره تصمیم گرفت نزد پزشک رود؛ پزشک به او گفت اسکن 
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تشخیص پزشک مننژیوما بود، تومور بدخیمی که حول نوع خاصی از بافت عصبی در نخاع ایجاد 

اش نزدیک عصب زوج هشت مغزی تشکیل شده بود و داشت عصب شنوایی شود. تومور استیسیمی

کرد؛ این تومور تغییرات چشمگیری در عملکرد عصبی او ایجاد کرده بود. عصب را مسدود می

امان و از پس عالوه بر درد بی –یکی بر شنیدن و دیگری برای تعادل  –شنوایی دو شاخه دارد 

و تهوع هم شده بود. با تداوم رشد تومور، به اعصاب مغزی  دست دادن شنوایی، او دچار سرگیجه

ی رفتند نیز فشار آمده و در نتیجه او به بیماری شانهاش میدیگری که به سمت صورت و شانه

 نیز مبتال شده بود. دیری نپایید که درد به چشمانش هم سرایت کرد.  163بازتنیس

کردند و یعنی باید سوراخی در سرش ایجاد میای نداشت جز کرانیاتومی؛ به نظر پزشک او چاره

های درمانی دیگر خواست این راه را برود، بنابراین دنبال راهداشتند. استیسی نمیتومور را بر می

ی خودش در اولین کارگاه آخر هفته در سیاتل شرکت کرد، به گفته 2015گشت. وقتی در سال 

در اولین  2016داده بود. در پاییز سال  درصد شنوایی گوش چپش را از دست 70چیزی حدود 

اش در شهر کانکن شرکت کرد و در آنجا خود را در سطح دیگری تسلیم میدان کارگاه پیشرفته

 ی دیگری در شهر تامپا شرکت کرد. در کارگاه پیشرفته 2017کرد. سپس در زمستان سال 

گفت احساس تر شد. میروز پنجشبه درد شدیدی در گوشش احساس کرد و روز بعد دردش شدید

ی تبرک مراکز انرژی، درد گوشش شود. در پایان آن روز بعد از مراقبهکنم گوشم دارد بسته میمی

                                                            
163 Pitcher’s shoulder 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

آل حساب زمان و مکان ی پینهی غدهبه طرز عجیبی فروکش کرد. صبح روز یکشنبه در حین مراقبه

 از دست استیسی خارج شد.

ام بیفتم. در آن لحظه بود که نور عجیبی سمت کردم چیزی نمانده از صندلیاحساس می»گفت می

 –ها نور بتابانید چپ سرم را فرا گرفت. تصور کنید که هزاران الماس را کنار هم بگذارید و به آن

کمرش صاف « حتی این نور هم در مقایسه با نوری که من دیدم چیزی نیست. سپس معجزه شد!

بود، وارد گوشش  د و نور سفید مایل به آبی که قبالً مانندش را نه دیده بود و نه تجربه کردهش

 شد. 

ترین احساسی بود که تجربه کرده بودم. مانند این بود که ترین و عاشقانهاین مقدس»گفت می

م دشوار دستان خداوند مرا نوازش کند. آنقدر قوی و خارق العاده بود که بر زبان آوردنش برای

 «گیرد.ام میکنم، گریهاست، اما هنوز هم که هنوز است هر بار که به آن فکر می

ی چپش هم پایان هایش تمیز شد، سپس تمام قسمت چپ سرش تمیز شد و درد شانهابتدا سینوس

 یافت. باالخره پس از سه سال توانست با گوش چپش بشنود.

ریخت و همزمان هم گریه ؛ اشک از صورتم پایین میزده آنجا نشسته بودمبا حالتی بهت»گفت می

شد و من صدای آن را با وضوح کامل خندیدم. موسیقی داشت پخش میکردم و هم میمی

دانستم که آنچه خواندند. میشنیدم که آواز میشنیدم. گویی صدای ملکوتی فرشتگانی را میمی
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

شد، نان به عقب سمت چپ سرم وارد میی عادی شنوایی است. انرژی همچشنوم خارج از حوزهمی

 «جایی که چندین سال بود مانند بتن سفت شده بود.

وقتی به همه گفتم که دراز بکشند، ریلکس کنند و اجازه دهند سیستم عصبی خودمختار کارش را 

انجام دهد، حرکت انرژی در تمام بدن استیسی ادامه پیدا کرد و به بازوها و دستانش رسید. سپس 

 تیار شروع به لرزیدن کرد.اخبی

در پنجه، پاها، سر،  –ها و عضالت بدنم را حس کنم توانستم فعالیت تک تک سیناپسگویی می»

این مسیر به هر کجا ام. مرکز قلبم کامالً باز شده بود. یادم هست که با خود گفتم گردن و سینه

ها کرد و دوباره حساب زمان اختهسپس بطور کامل خود را تسلیم ناشن« دهم.برود، آن را ادامه می

 و مکان از دستش خارج شد.

اش دارد اش نشسته است و انرژیوقتی آن بخش از مراقبه تمام شد، او متوجه شد که روی صندلی

توانست بشنود، اما به اتفاقی شود. مغز متفکرش دوباره وارد عمل شد. با اینکه میکُند و آرام می

آمده بود مشکوک بود؛ شاید چون تومور هنوز از بین نرفته بود، بدنش اکنون برایش پیش که هم

ی شفا نبود. درست وقتی این فکر به ذهنش خطور کامل شفا نیافته بود و شاید هم اصاًل شایسته

 کرد، انرژی و نوری در جلویش ظاهر شد. این انرژی متفاوت بود.

انرژی آبی بود؛ نوری سه بعدی. کمتر از  نوری که مانند قلب سرخ و مانند»کند که او تعریف می

ها را با چشمان بسته پیچید. تمام این اتفاقیک متر با من فاصله داشت و مانند ماری به خود می
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آمد. ام میدیدم. تصویری فراکتالی، دیوانه کننده، زیبا و چندبعدی بود و داشت به سمت چهرهمی

سپس این نور به سمت « ری؟ نشانت خواهیم داد!آیا شک دا»خواست بگوید گویی این انرژی می

دانستم که این انرژی ام باز شد، به صندلی تکیه دادم و دستانم از هم باز شد. میقلبم آمد، سینه

 «انرژی چی، روح، خداوند و کائنات. –همه چیز است 

ام. البته فقط همین هام را صد در صد باز یافتام فرق کرده است. اوالً شنواییحاال زندگی»گوید او می

دانم که هر چیزی هم پیش بیاید، حال من خوب خواهد بود. نیست. بیانش سخت است اما می

دانم در پس هر چیزی چه چیزی قرار دارد؛ همان زندگی هرگز مانند قبل نخواهد بود چون می

 «روحی که منتظر است شنیده شود و شفا یابد.

 

 «تو مال من هستی» گویدشنود که میجنِت صدایی را می

سال قبل وقتی داشت مراقبه  25اما  –کرد، اما نه بصورت مرتب و منظم جنت گاهی مراقبه می

ی خودجوش گذاشته است. چشمانش را بسته ای داشت که خودش نامش را تجربهکرد، تجربهمی

ه چشمش بود؛ ناگهان حضور نور شدیداً روشنی را حس کرد؛ اما این نور نرمی خاصی داشت و ب

ترین عشقی است که تجربه ترین، شدیدترین و کاملگوید این خالصرساند. جنت میآسیب نمی

ی سال بعدی را صرف دعا و مراقبه کرد و هر کاری انجام داد تا بتواند این تجربه 25کرده است. او 

 استعالیی را دوباره داشته باشد.
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آریزونا شرکت کرد. او  164در شهر کرفری ایبود که جنت در کارگاه پیشرفته 2015بهار سال 

اش پیدا کند، توانست راه حلی برای مشکالت زندگیدچار افسردگی و خستگی شدید بود و نمی

تر، او خوشحال بود اما عزمش را جزم کرده بود که به شفا و پیشرفت دست پیدا کند. از همه مهم

 ترند. یکی خود بزرگهای فیزنفری است که معتقدند از بدن 500که یکی از آن 

گشت. ی عرفانی میتر بود دنبال تجربهاش بزرگدر طول کارگاه جنت به جدیتی که از افسردگی

ی ی خود را به جایگاه غدهآل، در موقعیت نیلوفری نشسته بود و نیت عاشقانهی پینهی غدهدر مراقبه

درخشانی از درون سرش آمد و  آل معطوف کرده بود. ناگهان این غده فعال شد و نور سفیدپینه

 سال قبل تجربه کرده بود.  25آل را روشن کرد. این همان نوری بود که ی پینهغده

ی کوچک های موجود در این غدهآل من شد و کریستالی پینهنور وارد جایگاه غده»گوید او می

اتم صاف شد، سرم را روشن کرد. این نور وجود من را تا سطح سلولی روشن کرد. سپس ستون فقر

اجازه دادم که رخ دهد. همزمان احساس هیجان، شادی،  –عقب رفت و این تجربه را پذیرفتم 

 «کردم.شکرگزاری و عشق می

دانست که این سپس مثلث معکوسی از نور از باال به سمتش آمد و از سرش وارد بدنش شد. او می

آلش ی پینهثلث معکوس به نوک غدهمثلث حاکی از حضور هوش سرشار از عشق است. نوک این م

وصل شد و نوعی شکل هندسی دوبخشی تشکیل داد. فرکانس باالی نور منسجم پیامی برای جنت 

                                                            
164 Carefree 
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و برداشت جنت از این جمله « تو مال منی، تو مال منی»گفت داشت. نور داشت مدام به جنت می

 «من تو را بیش از هر چیز دیگری در دنیا دوست دارم.»این بود 

که تسلیم آن شد، شروع کرد به و همین« ام را تغییر بدهلطفاً وارد شو و زندگی»ت پاسخ داد جن

هایی داشت شد. این نور رشتهدریافت اطالعاتی که از باالی سرش در قالب نور درخشان وارد می

نرژی ها مانند مروارید آبی بود. نور آهسته حرکت کرد و تمام بدنش را طی نمود. این اکه رنگ آن

ای معکوس بود )میدانی که در جهت عکس میدان رو به باالی تشکیل شده ی میدان چنبرهنتیجه

که از ورای طیف نور  –کند( و انرژی میدان یکپارچه را با خود داشت در تکنیک تنفس حرکت می

ی درونی آنقدر واقعی بود که ساختار آید و از درک حواس ما خارج است. این تجربهمرئی می

اش را مغزش را تغییر داد و سینگال احساسی جدیدی به بدنش فرستاد و طی یک لحظه گذشته

پاک کرد. دریافت فرکانس منسجم سبب ارتقای زیستی بدنش شد. زمانی که کارگاه را ترک کرد 

آور زندگی من را ی حیرتاین تجربه»گفت اش کامالً رفع شده بود. او میافسردگی و خستگی

 «.تغییر دادبرای همیشه 

 

 

 پیوندی فراتر از زمان و مکان از جنس عشق
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شد، شرکت ی انسجام که از شهر لیک گاردای ایتالیا پخش میی پروژهدر یکی از جلسات مراقبه

ایم و آگاهی کنندگانی از تمام دنیا حول این باور گرد هم آمده بودند که ما فراتر از ماده، بدن و ذره

گذارد. در حین برگزاری این مراقبه ساشا در نیوجرسی بود و داشت تصور بر ماده و دنیا اثر می

 کرد که زمین را در قلب خود جای داده است.می

شود و به هایی از مرکز قلبم خارج میوقتی به قلب رسیدیم، احساس کردم که شاخه»گفت او می

از بازوهایم، انگشتانم و  هایی داشتها و شکوفهها، برگرود. شاخههای بدنم میسمت تمام بخش

زد و تمام صورتم هم پر از شکوفه شده بود. انگار من خاک باغ زمین شده هایم بیرون میگوش

 «بودم.

 165اش هیثراش را برداشت و دید که دوست صمیمیبالفاصله وقتی مراقبه تمام شد ساشا گوشی

د، هیثر داشت در باغی قدم عکسی از ایرلند برایش فرستاده است. وقتی ساشا مشغول مراقبه بو

هایی به شکل قلب رشد زد. هیثر اتفاقی زمین را نگاه کرده و دیده بود که روی سنگ خزهمی

اش عکس گرفته بود و برای ساشا فرستاده بود و زیر آن ها با گوشیاند. هیثر از این خزهکرده

 «دارم.این را دیدم و از صمیم قلب حضورت را حس کردم. دوستت »نوشته بود 

 

 کند عبور کننددانا به ارواح کمک می

                                                            
165 Heather 
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ای در النگ بیچ کالیفرنیا شرکت کرد، به در کارگاه مراقبه 2014وقتی دانا برای بار اول در سال 

قبل از آن فقط چند بار مراقبه کرده بود. او که  –دانست گر نمیهیچ وجه خودش را مراقبه

ی فنی بود، ذهنی بسیار تحلیلی داشت. اما جالبی کار هم در همین است: وقتی انتظاری نویسنده

تر هستید. به همین دلیل بود که آید بازتر و گشودههایی که پیش مینداشته باشید، در برابر تجربه

اش عبور کند و خود را در میان توانست از آگاهی هر روزه های آن روزوقتی طی یکی از مراقبه

 صدها وجود بین ابعادی یافت، بسیار شگفت زده شده بود. 

این موجودات خشمگین و شرور نبودند، اما برایم روشن بود که چیزی از من »گفت او می

فوراً دانستم که سال داشتند.  13یا  12 –ها خیلی کم سن و سال بودند خواستند. بعضی از آنمی

 «ها را کشته بود.ها همان افرادی بودند که نامزدم آناین

دانا نامزد تکاور سابق ارتش ایاالت متحده بود و نامزدش در زمان خدمت در عراق تک تیر انداز 

اش را برای نامزدش تعریف کرد، نامزدش گفت بود. وقتی دانا از کارگاه به خانه بازگشت و تجربه

 رزمانش کشته بود، خیلی جوان بودند. بعضی از افرادی که برای محافظت از هم

دانست باید با این اطالعات چکار کند. شکی نداشت که تجربه برایش جالب بود، اما نمی این ارتباط

 هایش بود.ای که فراتر از تمام حدس و گمانواقعی بوده است؛ تجربه



591 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ی اول بدون دو سال بعد دانا در کارگاهی در کرفری آریزونا شرکت کرد. پس از پایان مراقبه

موجوداتی در این اتاق »ستش که کنارش نشسته بود کرد و گفت گوید، به دواینکه بداند چه می

 «اند که به ما کمک کنند.هستند و آمده

شد، دانا را انتخاب کردیم تا از او آل که صبح روز یکشنبه برگزار میی پینهی غدهقبل از مراقبه

ن ابعادی یافت اسکن مغزی بگیریم. دانا دوباره در حین مراقبه خود را در حضور آن موجودات بی

ها را دیده بود. اما این بار این موجودات در سمت راست که در کارگاه اولش یعنی دو سال قبل، آن

 دانا صف کشیده بودند.

خواستند. سپس دانستم چه میخواهند، اما نمیکردم چیزی از من میدوباره حس می»گفت دانا می

ری را دیدم که داشت در سمت چپم گویی هدست مجازی زده بودم؛ با چشم ذهنم صف دیگ

شد. در این صف دو نوع از موجودات بودند. نوعی از این موجودات مانند انسان بود اما تشکیل می

 «ی بسیار بزرگی داشتند و ظاهرشان طالیی بود. اما نوع دیگر رنگشان آبی بود.جثه

است و در سمت راستش  دانست که اگر افرادی را که نامزدش در جنگ کشتهاو در درون خود می

رسند. چون این شان میها به خواستهقرار دارند، به موجودات سمت چپ بدهد، آنگاه سمت راستی

ها افراد توسط تک تیرانداز بطور ناگهانی و بدون هیچ اخطاری کشته شده بودند، برخی از آن

کجا بروند و چکار کنند و  دانستنداند یا مرده. بعضی دیگر نمیدانستند زندهسردرگم بودند و نمی

توانستند از کردند در این بعد بمانند چون هنوز به عزیزانشان دلبستگی داشتند و نمیبقیه تالش می

ها در جایی بین ماده و نور گیر افتاده بودند و دست بر قضا دانا روی پل میان ها دل بکنند. آنآن
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ای بسیار رد کند. تمام این اتفاقات داشت در تجربه ها راتوانستند آناین دو ایستاده بود؛ پلی که می

 پیوست. واقعی و شفاف به وقوع می

ها دادم. اما به نوعی داشتم آنها را تحویل آن موجودات دیگر میتوان گفت که آننمی»گفت او می

داخل  رسیدند، انگار ازکردم. این مسئله فراتر از زبان است، اما وقتی به طرف دیگر میرا رد می

را مه پوشانده  دیدم که در زمینی که تا ارتفاع کمر آنها را میشدند. سپس آنآن موجودات رد می

 «دویدند.بود، می

ی خاکی پیچ در پیچی را دوباره گویی هدست واقعیت مجازی زده بود؛ در سمت راستش جاده

مردم اهل بوسنی یا کرد این دید که در آن تا دوردست مردم ایستاده بودند. احساس میمی

 دانست.صربستان هستند، اما دقیق نمی

اند. اما دانند مردهکردم که این افراد نمیکردم خبر پخش شده است. احساس نمیاحساس می»

ترین این طوالنی« دانستند چطور باید به آن طرف برسند.نمی –انگار در برزخ گیر افتاده بودند 

 تا سه ساعت طول کشید، اما برای دانا انگار ده دقیقه بود.ی کارگاه بود که بین دو مراقبه

ای در کانکن شرکت کرد. این بار وقتی از شرکت دانا در کارگاه پیشرفته 2016در پاییز سال 

ی کنندگان خواستم آگاهی خود را تسلیم کنند و در آگاهی میدان یکپارچه ادغام شوند، دانا تجربه

کیهان تبدیل شده است. او از آگاهی کسی، چیزی، جایی و  کرد بهدیگری داشت و احساس می

زمانی به آگاهی هیچ کس، هیچ چیز، هیچ جا و هیچ زمان و سپس به آگاهی همه کس، همه چیز، 
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 –اش به میدان یکپارچه وصل شد ای که آگاهیها تبدیل شد. در آن لحظهی زمانهمه جا و همه

به کیهان تبدیل شد. سرور وجودش  –طبیعت حکمفرماست  میدان اطالعاتی که بر قوانین و نیروهای

 را فرا گرفته بود.

ام جادویی شده و انرژی و حیات جدیدی را تجربه پس از آن تجربه، زندگی»او بعدها به من گفت 

توانم ام و هرگز نمیای را یکی پس از دیگری از سر گذراندههای عرفانی فوق العادهام. تجربهکرده

 «ام بازگردم.بل از مراقبهبه زندگی ق

 

 آیدجری از کام مرگ بیرون می

کرد. وقتی ای درست میاش پروژهجری داشت در حیات خلوت خانه 2015اوت سال  14در روز 

خواند، ناگهان درد شدیدی درست زیر جناغش احساس کرد. با خود ها را میداشت دستور العمل

شود، اما اینطور نشد. دراز کشید تا با دارو خوب می اش نفخ کرده است وفکر کرد که شاید معده

 کمی استراحت کند اما دردش بدتر شد.

تواند بایستد و ممکن است از هوش برود. درد شدیدتر و وقتی خواست بلند شود، دید که نمی

تر شد، پس تصمیم گرفت به آمبوالنس زنگ بزند. تمام سعی خود را کرد و خود را به نفسش تنگ

ر خانه رساند تا مجبور نشوند درب خانه را بشکنند. جلوی در زانو زده بود و منتظر بود که جلوی د

آمبوالنس برسد، اما نتوانست خود را نگه دارد و روی زمین افتاد. وقتی آمبوالنس رسید، کارکنان 
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ه را های مربوطی قلبی شده است و بالفاصله دستور العملآمبوالنس تصور کردند که او دچار حمله

 اجرا کردند.

تر به بیمارستان توانم نفس بکشم. باید هر چه سریعشما متوجه نیستید. من نمی»ها گفت جری به آن

سال به عنوان کارمند آزمایشگاه در همان اورژانسی  34دانست جریان چیست. او جری می« برویم.

 کار کرده بود که قرار بود به آنجا ببرندش. 

شناخت و همین که به آنجا رسید پزشکان، پرستاران، رژانس را میی کارکنان اوجری همه

ها و متخصصین با دستپاچگی آزمایشات الزم را انجام دادند. یکی از پزشکان که دوست تکنسین

خورد. یکی از این آزمایشات جری بود به او گفت که در تمام آزمایشات مشکالتی به چشم می

شوند( هایی که توسط پانکراس تولید میاز، آمیالز و لیپاز )آنزیمخیلی نگران کننده بود؛ سطح پروتئ

باشد(.  200تا  100ها باید بین واحد در لیتر بود )مقدار نرمال این آنزیم 5000تا  4000بین 

 های ویژه بستری کردند.جری را در بخش مراقبت

دادند اثری نداشت. دردم شدیدتر شده بود و هیچ یک از داروهایی که به من می»گفت جری می

پزشکان گفتند که مجرای صفرایم مسدود شده است و این باعث بروز مشکل در پانکراسم شده 

درصد  80ام به کمتر از هایم جمع شده بود. ظرفیت تنفسیاست. از همه بدتر، مایعی در شش

« ست.رسیده بود. وقتی دستگاه تنفس مصنوعی را به من وصل کردند، فهمیدم اوضاعم خوب نی

ترین تا بتواند با پزشکان بزرگ« من را به بوستون وصل کنید»سپس پزشک به تیمش گفت که 

 ترین شهر بزرگ آن منطقه کنفرانس تصویری داشته باشد.بیمارستان نزدیک
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ها دیدم کردم، فقط چند بار از آن کنفرانسدر تمام مدتی که در بیمارستان کار می»گفت جری می

دانند ها نمیتروماها یا افراد در حال مرگ برقرار شده بودند. این یعنی آن که برای شدیدترین

داند شناسید و به او اعتماد دارد، نمیمشکل من چیست. وقتی پزشکی که یک عمر است او را می

در « کشند.های استرس سر به آفاق میتان چیست... خب، در این لحظه است که هورمونمشکل

خواهد جری چیزی برایش امضا کند، اکنون ی به همسر جری گفتند که اگر میهمین اثنا تیم پزشک

 وقت خوبی است که به خانه برود و مدارک را بیاورد. همسرش زد زیر گریه و بیرون رفت. 

های دانست که اگر بگذارد هورمونجری فهمید که باید خودش برای خودش کاری بکند. می

 بازی نخواهد بود. ی استرس بر او غلبه کنند، برنده

ی خوبی داشت، اکنون کرد و تغذیهها بود بیمار نشده بود و همیشه یوگار کار میکسی که سال»

توانم تسلیم من نباید این راه را بروم. نمیگفتم بستری شده بود. مدام به خودم می ICUناگهان در 

من را خوانده بود  دارونما هستیدشما خود جری تازه کتاب « و تسلیم هم نشدم. – این ترس شوم

باید این الگوهای فکری را عوض کنم. نباید به این افکار اجازه دهم کورتیزول و با خود فکر کرد 

 بیشتری را وارد بدنم کنندو  بیشتر از این به من آسیب برسانند.

است.  ی بزرگی مسیر مجرای پانکراس جری را مسدود کردهپزشکان بعداً متوجه شدند که توده

داد ترشحات تخلیه شود و به همین دلیل ترشحات غده به درون آن برگشته و این توده اجازه نمی

 شد.وارد جریان خون می
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پزشکان سه روز کامل پیش من ماندند. ماسک اکسیژن به من وصل کرده بودند، چون »گفت او می

کردم عین حال با خود فکر می توانستم نفس بکشم. به هر دو دستم سرم وصل کرده بودند و درنمی

مراقب افکارت باش، آرام باش، چیزی را به میدان کوانتومی وارد کن که به تو کمک کند نه اینکه 

شود. این هم به تو آسیب برساند، چون همین حاال هم چیزی به مرگت نمانده است. حالم خوب می

اش را صرف غلبه بر خود، ، انرژیجری هر موقع هشیار بود« .شودگذرد. حالم کامالً خوب میمی

و مدام خود را روی بالقوگی متفاوتی در  –کرد ی متفاوت میتغییر حالت وجودی و ایجاد نتیجه

 کرد. خوشبختانه اتاقش تک نفره بود و فرصت زیادی برای مراقبه داشت.میدان یکپارچه تنظیم می

منتقل شد، از شر ماسک  166ی تدریجیهابود و بعد از آن به بخش مراقبت CCUجری یک هفته در 

توانست چیزی هفته نمی 9توانست راه برود. با این وجود همچنان به مدت اکسیژن راحت شد و می

هایش را وارد بدنش نوشید، پانکراس آنزیمخورد، حتی اگر آب میبخورد یا بنوشد. )اگر چیزی می

 ها بود.ق همان سرماش از طریشد(. تنها راه تغذیهکرده و سبب مرگ جری می

کیلوگرم بود.  54کیلوگرم وزن داشت. وقتی ترخیص شد  65وقتی جری در بیمارستان بستری شد 

وقتی باالخره به خانه برگشت )همچنان سرم به او وصل بود(، کارش را ادامه داد. ماه اکتبر نزدیک 

نزد متخصصی در  شد و توده همچنان در بدنش باقی مانده بود. پزشکش به او توصیه کرد که

ی بهداشت تخصص بوستون برود تا تحت عمل جراحی قرار بگیرد. چون جری خودش در حوزه

                                                            
166 Progressive care unit 
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داشت، دو روز قبل از عمل به تیم پزشکی گفت که دوباره از او آزمایش و عکس تهیه کنند تا 

 پزشک جراح بروزترین اطالعات را در اختیار داشته باشد.

ای در بدنت وجود ندارد، شناسم اما وقتی به من گفتند دیگر تودهها را میمن تمام رادیولوژیست»

جری گفتند شان میها و پزشکان زنگ زدم. همهی رادیولوژیستحرفشان را باور نکردم. به همه

ای در بدنت وجود ندارد. همین االن به بوستون کنیم. دیگر تودههمین االن داریم عکست را نگاه می

 «یم که عمل لغو شده است.گویزنیم و میزنگ می

جری بعداً متوجه شد که با افزایش مداوم انرژی، رسیدن به احساس سالمتی و تغییر افکار و 

باورهایش )از باور بیمار بودن به باور سالم بودن(، فرکانس باالتری ایجاد کرده و خود را شفا داده 

 بود. 

هر روز تا هر وقت  اوضاعم خیلی بد است.وای به حالم. دادم که فکر کنم به خودم اجازه نمی»

کردم. من پیام، نیت و انرژی مناسب را به میدان کوانتومی وارد توانستم روی این مسئله کار میمی

 «و همین کار را هم کردم. –کردم تا خود را شفا دهم 
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 پسگفتار

 صلح بودن

باشد که نباید فقط در حین مراقبه امیدوارم چیزی که از خواندن این کتاب عادیتان شده است، این 

تان را تغییر دهید. کافی نیست که فقط با چشمان بسته به صلح فکر کنید و آن را حالت وجودی

تان را باز کردید باقی روز را با حالت ذهنی و بدنی محدود و ناخودآگاه احساس کنید؛ و وقتی چشم

ذکر کردم، پس از پایان  13که در فصل  طلبیها و تحقیقات صلحسر کنید. در بسیاری از پروژه

گشت. این یعنی ما باید آزمایشات در اکثر موارد میزان جرم و جنایت دوباره به حالت قبلی بر می

 هایمان را درگیر کنیم و از تفکر به عمل برسیم.تجلی صلح باشیم؛ یعنی باید بدن

های مان به روی حالتباز کردن قلب دهیم و روزمان را بامان را تغییر میهر بار که حالت وجودی

هایی که ما را به عشق به زندگی، شادی وجود، رغبت زندگی، حالت کنیم )حالتمتعالی شروع می

رساند( شکرگزاری بخاطر اینکه آینده از قبل اتفاق افتاده و سطحی از مهربانی نسبت به دیگران می

چه در  –اش بخشیم ود داشته باشیم و تجلیباید این انرژی و حالت وجودی را در تمام روز با خ

حالت نشسته باشیم و چه در حالت ایستاده یا در حین قدم زدن یا دراز کشیدن. در این صورت 

های دهد، اگر بجای بروز واکنشای در زندگی ما یا در دنیا رخ میوقتی رویدادهای ناراحت کننده

ونت، ترس، رنج و پرخاش(، از خود صلح و آرامش طبیعی و قابل پیش بینی )ابراز خشم، ناراحتی، خش

ی دنیا نخواهیم شد. اگر الگوی شکستن این چرخه و نشان دهیم، دیگر سبب تقویت آگاهی کهنه

تجلی صلح باشیم، باعث خواهیم شد دیگران هم همین کار را بکنند. چون دانش برای ذهن است و 
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احساسات متناظر صلح و توازن درونی را تجربه  و –رسیم تجربه برای بدن، وقتی از فکر به عمل می

 ایم برنامه را تغییر دهیم. اگر صلح را در خود تجلی بخشیم، توانسته –کنیم می

اگر این رفتارهای واکنشی را تعدیل کرده و از بروز این تجربیات و احساسات تکراری جلوگیری 

مان شوند. اینگونه است که دیگر بدنکنیم، دیگر آن مدارهای سابق در مغزمان فعال و متصل نمی

مان با دنیای اطراف را شود و خود و رابطهی ذهن شرطی نمینسبت به آن احساسات محدود کننده

دهیم که آنچه را ذهن از مان یاد میکنیم، عمالً داریم به بدندهیم. هر بار که چنین میتغییر می

ای را انتخاب و فعال های نهفتهینگونه است که ژننظر عقلی فهمیده است، از نظر شیمیایی بفهمد. ا

نه منجر به بقا. اکنون صلح در درون ماست و داریم  –شوند مان میکنیم که منجر به پیشرفتمی

کنیم که از نظر زیستی دقیقاً همان شویم. آیا این همان چیزی نیست که ازمسیر ژنتیک کاری می

 اند؟و اساتید در طول تاریخ تبلیغ کرده تمام رهبران کاریزماتیک، اولیاء، عرفا

های احساسی واکنشی، ها شرطی شدن خودکار، عادات ناخودآگاه، واکنشالبته مقابله با سال

ها برنامه ریزی ژنتیکی در ابتدا احساسی کمی غیر طبیعی در شما های تثبیت شده و نسلنگرش

کنید گذرد. اگر کاری را که احساس میینجا میکند، اما راه ماوراء طبیعی شدن دقیقاً از همایجاد می

کنید که از نظر ژنتیکی و غیر طبیعی است انجام دهید، یعنی دارید خالف تمام چیزهایی عمل می

شان دهید. یقین دارم که هر موجودی که از اید تا در هنگام خطر انجاماجتماعی برنامه ریزی شده

ده است تا با محیط در حال تغییر سازگار شود نوعی آگاهی قبیله، دسته، مدرسه یا گله خارج ش
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ها به معنای احساس ناراحتی و تردید را تجربه کرده است. اما یادمان نرود که زیستن در ناشناخته

 هاست.حضور در قلمروی امکان

کند، به آن سطحی بینیم هیچ کس در جامعه مانند ما عمل نمیچالش واقعی این است که وقتی می

گاه نیازی به تأیید دیگران ی جمعی رویش توافق دارد، تنزل پیدا نکنیم. رهبری واقعی هیچکه آگاه

یعنی به یک حالت وجودی جدید  –ندارد. بلکه فقط به آرمانی روشن و تغییری در انرژی نیاز دارد 

ای قوی پیاده شود تا کاری کند که دیگران سطح انرژی مدت کافی حفظ شود و با اراده هکه ب –

خود را باال برند و ترغیب شوند که همان کار را انجام دهند. وقتی دیگران سطح خود را از آن حالت 

بیند. ای را خواهند دید که رهبرشان میوجودی محدود به انرژی جدیدی رساندند، همان آینده

 قدرت در اعداد نهفته است. 

ام که هیچ کس تغییر تیجه رسیدهها آموزش افراد در راستای تحول شخصی، به این نبعد از سال

اش را تغییر دهد. در واقع وقتی کسی حقیقتاً درگیر تغییر باشد، کمتر در کند مگر اینکه انرژینمی

کند آن را زندگی کند. این کند. این شخص سعی میزند و بیشتر به آن عمل میموردش حرف می

ترین های درونی است. شاید بزرگه حالتکار مستلزم هشیاری، اراده، حاضر ماندن و توجه مداوم ب

مانع بر سر این راه این است که نه تنها ناراحت و معذب نباشیم، بلکه با این ناراحتی کنار بیاییم، 

شود احساس سرزندگی شود. ناراحتی باعث میچون ناراحتی چالشی است که سبب رشدمان می

 کنیم. 
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پیش بینی آینده باشند )یعنی این فکر یا باور که ی ناتوانی در اگر استرس و واکنش بقا نتیجه

ای را کنترل کنیم یا اوضاع قرار است بدتر شود(، آنگاه در صورتی که بخواهیم توانیم نتیجهنمی

ها ایمان بیاوریم، باید با صفات بقامحوری که هزاران سال ذهن و قلب خود را بگشاییم و به امکان

، مقابله کنیم. برای این کار باید نفس همان چیزی را که همواره اندمان نهادینه شدهاست در درون

ایم، کنار بگذاریم تا اتفاق بهتری برایمان بیفتد. به نظر من مان بکار بردهبرای دستیابی به خواسته

 عظمت حقیقی در همین است.

تالفی را بر هم های عصبی مرتبط با خشم، نفرت و اگر بتوانیم یک بار این کار را انجام دهیم، شبکه

ی مهربانی، سخاوت و حمایت را فعال کنیم )و های عصبی مرتبط با تجربهزنیم و بجای آن شبکه

و تکرار  –احساسات متناظر آن را ایجاد کنیم(، آنگاه خواهیم توانست دوباره این کار را انجام دهیم 

شده و یکی شوند. وقتی  شیمیایی شرطی-مان از نظر عصبیشود ذهن و بدنها سبب میاین انتخاب

بدن و ذهن هر دو بدانند چطور باید این کار را بکنند، این امر درونی، آشنا و آسان شده و به طبیعت 

مستلزم هشیاری  یشود. آنگاه است که اندیشیدن و عمل کردن به صلح، که زماندوم ما تبدیل می

ما حالت وجودی جدید و خودکاری بر شود. اکنون ای ناخودآگاه تبدیل میو تمرکز بود، به برنامه

 مبنای صلح داریم یعنی صلح در درون ماست.

شیمیایی درونی جدیدی را حفظ کنیم که از تمام شرایط -توانیم نظم عصبیاینگونه است که ما می

تر باشد. در این حالت ما دیگر فقط صلح نیستیم، بلکه ارباب صلحیم و در مان بزرگمحیط بیرونی

ها توانستند به این حالت اب خود و محیط نیز هستیم. وقتی تعداد کافی از ما انسانکنار آن ارب
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درست  –وقتی همه روی یک سطح انرژی، فرکانس و آگاهی متعالی قفل شدند  –وجودی برسند 

کنند، ما نیز همچون یک ذهن ها و پرندگان که با نظم و همسو حرکت میای از ماهیمانند دسته

شویم. اما اگر مانند اندامی سرطانی عمل کنیم که با کنیم و در مقام یک گونه ظاهر میعمل می

ما ادامه مان بقا پیدا نخواهد کرد و تکامل راه خود را بدون خودش سر جنگ دارد، آنگاه گونه

 خواهد داد.

ی خود را به سرمایه گذاری روی خودتان اختصاص کمی از وقت این زندگی شلوغ و پرهمهمه

کنید. اگر محیط تان سرمایه گذاری میدهید، چون اگر چنین کنید، در واقع دارید روی آینده

از زندگی  کند، وقت آن است کهتان را کنترل میتان است فکر و احساسآشنایی که در اطراف

عزلت گزیده و به درون خود غور کنید تا بتوانید کاری کنید که دیگر قربانی زندگی نباشید و بلکه 

توانید خود را از درون تغییر دانید که میی آن باشید. پس از خواندن این کتاب، اکنون میآفریننده

 دهید و اگر چنین کنید، بازتاب آن را در دنیای بیرون خواهید دید.

بدانیم ای از تاریخ قرار داریم که در آن فقط دانستن کافی نیست؛ وقت آن است که کنون در برهها

های علمی فیزیک کوانتومی، عصب شناسی و . اکنون ما بر اساس درک فلسفی و زمینهچگونه

 گذارد. چون ذهن برمان اثر میدانیم که ذهن سوبژکتیو ما بر دنیای ابژکتیو اطرافژنتیک میاپی

دهد به مان به ما اجازه میگذارد، ما باید ماهیت ذهن را بررسی کنیم؛ آنگاه درکماده اثر می

ی تجربه باشد، آنگاه هر چه شناخت بیشتری راجع کارمان معنا ببخشیم. اگر شناخت پیش زمینه
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نامحدود  مان داشته باشیم و بیشتر در مورد ساز و کار امور بدانیم، بیشتر خواهیم توانستبه قدرت

 هایمان را هم در مقام فرد و هم در مقام جمع درک کنیم. بودن قابلیت

بخشیم و چون ها وسعت و عمق میمان را از پیوستگی تمام سیستماز آنجا که ما همواره داریم درک

آمیز ی تازه، صلحتوانیم به همراه هم آیندههر یک از ما سهمی در میدان زمین دارد، به باور من می

و پررونقی برای این سیاره رقم بزنیم. برای شروع باید عادت کنیم که با قلب خود رهبری کنیم، 

های باالتری از جنس عشق تنظیم کنیم. انرژی خود را باال ببریم و خود را روی اطالعات و فرکانس

خود را باال مان امضای الکترومغناطیسی منسجمی ایجاد کنیم. وقتی انرژی با تالش و اراده باید همه

تری ایجاد خواهیم کرد. این انرژی های الکترومغناطیسی بزرگمان را بگشاییم، میدانببریم و قلب

مان را طوری جهت دهیم که روی ماهیت ی ما قدرت آن را داریم که انرژیاطالعات است و همه

 واقعیت اثری بر جای بگذاریم. 

توانیم نوعی علیّت از باال به کنیم، میدهی ا فکر جهتاگر ما انرژی خود را به مثابه ناظر، آگاهی ی

توانیم ذهن خود را ماده کنیم. اگر این مفاهیم را بطور مرتب به بیان دیگر می –پایین ایجاد کنیم 

تری از آگاهی، مهربانی، عشق، سطح انرژی خود را از حالت بقا به سطوح بزرگ –تمرین کنیم 

این امضاهای الکترومغناطیسی منسجم روی هم  –لی تغییر دهیم شکرگزاری و سایر احساسات متعا

ی آن اجتماعاتی که زمانی بخاطر باور به ماده شوند. اثر این پدیده این است که در نتیجهجمع می

مان را از بقا به عشق، شوند. وقتی حالت وجودیبودن انسان از هم جدا افتاده بودند، با هم متحد می

تغییر دادیم، آنگاه بجای واکنش نشان دادن به خشونت، تروریسم، ترس،  شکرگزاری و آفرینش
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ای و انواع و اقسام های رایانهها، تبلیغات، بازیتعصب، رقابت، خودخواهی و جدایی )که تمام رسانه

ها زندگی کنند که با آنها را به ما یادآوری کرده و ما را برنامه ریزی میهای دیگر دائم آنمحرک

توانیم در زمان بحران کنار هم جمع شویم. دیگر نیازی نخواهیم داشت که دسته دسته ، میکنیم(

 شویم، کسی را سرزنش کنیم و در پی انتقام باشیم. 

تری از عشق و تر و منسجمتر، قویکنیم، موج بزرگهر بار که به عنوان اجتماعی جهانی مراقبه می

توانیم دازیم. اگر این کار را به قدر کافی انجام دهیم، میانخیرخواهی را در سراسر دنیا به راه می

های خود توانیم تالشنه تنها تغییرات انرژی و فرکانس را در سراسر دنیا بسنجیم، بلکه همچنین می

 کنیم، بسنجیم. را بر حسب تغییرات مثبتی که در رویدادهای آینده ایجاد می

خیزید، باید ابتدا صلح را در درون خود کشف کنید. خواهیم به نام عدالت و صلح به پا اگر می

تان سر جنگ دارید، از همکارتان سپس باید آن را به دیگران نشان دهید، یعنی اگر با همسایه

توانید برای صلح کاری کنید، نمیهای بد میتان داوری و قضاوتآید و در مورد رئیسبدتان می

 کنید.

ی همه است( صلح را انتخاب کنند و اگر در یک زمان واحد گرد هم بیاییم، اگر همه )و منظورم همه

ی گروهی خودمان بدهیم. در این صورت هیچ توانیم چقدر انرژی مثبت به آیندهتصور کنید که می

 اختالفی نخواهد بود. 
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ی صلح باشیم، ما تجلی زندهمند است این است که اگر ی دیگری که به همین اندازه قدرتمسئله

ها به ما توجه خواهند کرد. به به نظر دیگران غیر قابل پیش بینی جلوه خواهیم کرد و در نتیجه آن

کند، بینیم کسی کاری میهای مغزی که وقتی میای )نوع خاصی از سلولهای آینهلطف نورون

گر داریم. الگوبرداری از صلح، شوند(، ما نوعی استعداد زیستی در تقلید رفتار همدیروشن می

دهد که قلب خود را باز کنند عدالت، عشق، مهربانی، عطوفت، درک و شفقت به دیگران امکان می

ی بقا به احساس کلیت و پیوستگی برسند. به این فکر کنید های ترسناک و پرخاشگرانهو از حالت

مسئله را درک کنیم که چقدر با ی ما بجای احساس جدایی و انزوا این شود اگر همهکه چه می

توانستیم مسئولیت افکار و احساسات خود را بر عهده همدیگر و با میدان پیوستگی داریم: می

مان وجودی ما چه تأثیری بر زندگی همه کردیم که حالتبگیریم، چون این مسئله را درک می

 تغییر دادن خودمان.با  –توانیم تغییر دنیا را شروع کنیم دارد. اینگونه است که می

پیوستگی هممستلزم تکامل یک آگاهی جمعی نوین است، چون تنها با قبول بهی بشریت آینده

 توانیم مسیر تاریخ را تغییر دهیم. آگاهی بشری و با استفاده از آن است که می

د با ترس، های کهنه در حال فروپاشی باشند، اما نبایرسد که ساختارها و پارادایمگرچه به نظر می

خشم و اندوه با این مسئله مواجه شویم، چون این مسئله نشانگر همان فرایندی است که تکامل و 

شوند. بلکه باید با نور، انرژی و آگاهی کامالً جدیدی با آینده چیزهای نوین طی آن محقق می

چیزهای کهنه  رویارو شویم. همانطور که اشاره کردم، قبل از اینکه چیز جدیدی شکوفا شود، باید

 از هم بپاشد. 
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ی نوعی جهش تکاملی عظیم قرار داریم. به بیان دیگر ما داریم نوعی به باور من ما در آستانه

نوعی آیین عبور از یک سطح آگاهی به سطح  167کنیم. مگر نه اینکه پاگشاییپاگشایی را طی می

هستی ما را به چالش بکشد دیگری از آگاهی است؟ و آیا هدف از پاگشایی این نیست که بافتار 

تری تحقق بخشیم؟ شاید وقتی هستی واقعی خود را دیدیم، به های بزرگتا رشد کنیم و به قابلیت

ها بتوانند به مثابه یک آگاهی جمعی از حالت بقا به حالت یاد آوردیم و به بیداری رسیدیم، انسان

د ادغام شویم و بطور کامل به ظرفیت توانیم در ماهیت واقعی خوپیشرفت برسند. آنگاه است که می

گزاری و ظرفیت ما سخاوت، عشق، خدمت –مان به عنوان ابناء بشر دسترسی داشته باشیم ذاتی

 ی زمین است. مراقبت از همدیگر و سیاره

 ؟کرداگر عشق بود چکار میپس چرا هر روز از خود نپرسیم 

ای که در آن آینده –سازم ن دارم میای است که معشق هستی واقعی ماست و این همان آینده

 ی ما ماوراء طبیعی هستیم. همه
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