
1 
 

 
 

 

 

 عنوان کتاب: ماوراء طبیعی شدن

 نویسنده: دکتر جو دیسپنزا

 ترجمه شده در سایت جادوی باور

www.jadoyebavar.ir 

 فهرست مطالب

 .............................................پیشگفتار 

 مقدمه .................................................

  ...: گشودن درها به روی ماوراء الطبيعه1فصل 

 ...............لحظه ی اکنون ............: ۲فصل 

 ی......: قرار گرفتن در جریان امکان های جدید در میدان کوانتوم3فصل 

 .....تبرک مراکز انرژی ....: ۴فصل 

 شرطی کردن بدن نسبت به ذهنیت جدید .......: ۵فصل 

 بررسی موردی: نمونه های زندهی حقیقت ........: ۶فصل 

 هوش قلبی .......... : ۷فصل 

 بخش رنگی کتاب ......................... 



2 
 

 
 

 فيلم ذهنی / زیبابین........... : ۸فصل 

 ....... مراقبه در حین راه رفتن .............: ۹فصل 

 : بررسی موردی: واقعیت بخشیدن........................... 10فصل 

 زمان و زمان مکان ................................ -مکان: ۱۱فصل 

 غدهی پینه آل .......: ۱۲فصل 

 ساختن دنیایی بهتر ...........  ،نسجامپروژه ی ا: ۱۳فصل  

 پیش بیاید  شاید برای شما هم ،بررسی موردی: ۱۴فصل 

 .......پسگفتار 

 

 

 پیشگفتار

در طول تاریخ بشررر بسرریار پیش آمده اسررت که افراد عادی تجربه هایی را از سررر گ رانده  
را به ورای محدوده آن چیزی رسررررررانده اسررررررت که ما ممکن می پنداریم. از عمر  اند که آنها
تا  ۱۶۷۷ز سررررال سررررال عمر با عز  ا ۲۵۶چینگ یوئن رزمی کار که طی  ای لی چند سررررده

خودی ه ب فرزند به دنیا آورد گرفته تا شررفای خود ۲۰۰کرد و بیش از  زن ازدواج ۱۴با  ۱۹۳۳
مرجع و در بیش از  ۳۵۰۰( از IONSانیسرررررررتیتوی علوم نوئتی    بیماری های عدیده ای که

 .جمع آوری کرده است زبان مختلف ۲۰ژورنال به  ۸۰۰
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به ما  گ شررته هد که ما آن چیزی نیسررتیم که دراین شررواهد به روشررنی به ما نشرران می د 
 گفته اند و حتی فراتر از آن چیزی هستیم که خود را مجاز به تصورش داشته ایم.

حال که پتانسیل گسترش یافته بشر دارد کم کم مورد قبول عموم واقع می شود، پرسش 
گونه پتانسیل چه چیزی در زندگی ما ممکن است؟ به چگونه آن را انجام دهیم؟ چ اصلی از
مره ی خود را بیدار کنیم؟ تغییر پیدا کرده است. پاسخ این پرسش زندگی روز   العاده خارق

کتاب را شکل می دهد: ماوراء طبیعی شدن، چگونه افراد معمولی کارهای غیر  پایه ای این
 میدهند. معمول را انجام

گر اطالعا   ترکیب همچنین دکتر جو دیسررپنزا پزشرر ، دانشررمند و عارز امروزی اسررت. او
دارد که از چارچوب های ی  رشرررررررته ی علمی واحد فراتر می رود. جو با آرمانی  اسرررررررت و

متنوع علمی مانند اپی ژنتی ، بیولوژی مولکولی، نورو کاردیوگرافی و  اسررتفاده از حوزه های
فیزی  کوانتومی، مرزهای سرررنتی ای را که بین اندیشررره ی علمی و تجربه ی بشرررری فاصرررله 

 کنده اند، در می نوردد. اف

راهی برای  ،در را به روی پارادایم جدیدی از قدر  خودجوش باز می کند ین طریق،او به ا
فکر کردن و زیستن بر اساس آن چیزی که حس می کنیم در زندگیمان امکان دارد و نیز بر 
هه برای هر قشرررررررری  به واقعیت علمی قبول داریم. این جب به معا که  اسرررررررراس آن چیزی 

از کارگر ماهر گرفته تا دانشررمند، مهندس و  ،دانشررجو ه تاشررارتهایی دارد، از خانه دار گرفتب
 متخصصین حوزه سالمت.

دلیل این گسررررررتردگی این اسررررررت که کارهای جو با مدل امبا  شررررررده ای مطابقت دارد که 
با موفقیت از آن برای شرررراگردان خود بهره جسررررته اند. ایده این مدل سرررراده  اسرررراتید قرنها

مسرررررررتقیم تجربه کنیم، این تجربه ما را می رهاند تا بزرگ تری را بطور  اگر قدر  ،اسرررررررت
  روزمره ی خود پ یرا باشیم. بتوانیم آن قدر  را در زندگی
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است که می تواند  کتابی که در دست دارید، ماوراء طبیعی شدن، اولین کتاب در نوع خود
بزرگترین  به گام ما را در مسیر دستیابی بهاین کار را برای شما انجام دهد. این کتاب گام 

 های بدن، سرررررررالمتی، رواب  و هدز زندگی پیش برده و به ما اجازه میدهد که گیه بالقو
 این مسیر را خود طی کنیم.

ابتدا بر روی دیوارهای غاری در فال  تبت بود که با چشررررررمان خود مشرررررراهده کردم که در 
های محدود ر رهانیدن شرررررراگردان خود از بند باواسرررررراتید یوگا از همین الگو برای  گ شررررررته

 میراث این آموزه ها امروزه نیز پابرجاست. استفاده می کرده اند.

 

سررررفری گروهی به بلندی های غرب تبت تدارک دیدیم. گ رمان به غار  ۱۹۹۸در بهار سررررال 
ان خود شررراعر، عارز و یوگاکار قرن یازدهم توجتسرررون ميالرپا افتاد که در زم ی  افتاده دور

 ه بود.شناخته شد به نام میالریا

شرراگرد عارز معروز  ۱۹۸۰ابتدا زمانی با این یوگاکار افسررانه ای آشررنا شرردم که در دهه ی 
سالها زندگی راز آلود میالریا را مطالعه کردم دهی سی  اینکه او چگونه در خانواده  ،بودم. 

 ای مروتمند به

دشررروار و غم انگیزی یوی خود را ترک کند، شررررای  دنیا آمد اما ترجیح داد که دارایی های دن
و اینکه چگونه انتقام و رنج  ،آن خانواده و عزیزانش قربانی خشرررررونت نظامی شررررردند که در

 متعاقب آن باعث

جایی که در آن به پتانسررریل خارق العاده ی خود در یوگا  ،شرررد به ارتفاعا  هیمالیا پناه برد
 پی برد.
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ن قوانین فیزی  را زیر پا ی را ببینم که میالریا در آدوسرررررررت داشرررررررتم به چشرررررررم خود مکان
خود و شرراگردانش نشرران دهد که تنها باورهای ما هسررتند که در زندگی ما را  گ اشررت تا به

 محدود می کنند. نوزده

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

ده ر از سررررطح دریا عاد  کر باالتمتر  ۴۰۰۰حال که به رطوبت ت  رقمی و ارتفاعا  بیش از 
سرررال قبل جلوی شررراگردانش در  ۸۰۰بودم، توانسرررتم دقیقا به همان جایی بروم که میالریا 

 آنجا ایستاده بود.

به رازهای نامعلومی خیره شرررده  ،صرررورتم تنها چند سرررانتی متر با دیوار غار فاصرررله داشرررت
 ه یا بازسررررازی کنند. درسررررت دردانشررررمندان مدرن هرگز نتوانسررررته اند آنها را توجی بودم که

 همین مکان بود که

ميالرپا ابتدا دست خود را روی صخره ای در راستای شانه اش قرار داد و سپس دستش را 
فرو برد، گویی اصال صخره ای وجود ندارد. در این حین صخره در زیر دستش نرم  در دیوار

س و شکل پ یر شد تاد بزرگ تا به امروز باقی و برای دست او جا باز کرد. جای دست این ا
همچون منبع الهامی برای شرراگردان وی عمل کرده اسررت. وقتی نور  روناسررت و در طول ق

سرررقف غار انداختیم، متوجه شررردیم که چندین جای دسرررت  دیوارها و چراغ قوه را بر سرررایر
 بار این کار را کرده است. ا بیش از ی پدیگر هم وجود دارد و میالر

درست در همان جایی که استاد بزرگ  ،ا قرار دادمپالرو در جای دست می دستم را باز کردم
گرفت که تمام قرن پیش دست خود را فرو کرده بود. دستم آنقدر خوب در آن جای  هشت

 تردیدهایم



6 
 

 
 

راجع به صرررحت و اصرررالت این جای دسرررتها درجا از بین رفت. این احسررراس من را همزمان 
 ترغیبم می نمود. کاستیهایم واقف می کرد و هم هم به

بدانم وقتی دست روی صخره گ اشت  بالفاصله فكرم سمت آن مرد رفت. دوست داشتم 
چه احسرررررراسرررررری داشررررررت؟  از آن هم مهم تر، چه اتفاقی برایش افتاد. چه فکری می کرد؟

چگونه توانسرررت این قانون فیزی  را زیر پا بگ ارد که می گوید دسرررت و صرررخره نمی توانند 
 احد را اشغال کنند؟همزمان ی  مکان و

راهنمای تبتی ما، گویی ذهنم را خوانده بود، قبل از اینکه سرررروالم را بپرسررررم، به آن پاسررررخ 
 داد. 

 اسرررتاد بزرگ(، او بخشررری از صرررخره اسرررت و از آن جدا ( geshe گشررری ی مراقبه  مطابق
 در خود جای دهد. این غار از نظر گشررری محدودیت و مانع نیسرررت. صرررخره نمی تواند او را

در این مکان آزاد اسررررت و می تواند حرکت کند،  نیسررررت، بلکه مکانی اسررررت برای تجربه. او
 گویی اصال صخره ای وجود ندارد. 

ا دیدند که اسرررررتادشررررران کاری کرد که پقی بود. وقتی شررررراگردان میالرکامال منط حرفهایش
زه وقتی می ممکن نبود، با همان معمایی روبرو شدند که ما نیز امرو مطابق باورهای سنتی

 محدود کننده برهانیم، با آن روبرو می شویم. شر باورهای ا ازر خواهیم خود 

د  ها قبل برای شرررراگردانش به وقتی دسررررت در آن نشررررانه ای گ اشررررتم که اسررررتاد یوگا م
بود، از خودم پرسریدم: آیا امروزه ما نیز در بند همان باورهای محدود کننده  یادگار گ اشرته

ا در آن روزگار تجربه می کردند؟ اگر چنین است، چطور می پان میالرای هستیم که شاگرد
باورهای محدود کننده خود گ ر کنیم که به ما کم  کند از  توانیم قدرتی را در خود بیدار

 کنیم؟
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من پی برده ام که وقتی چیزی در زندگی حقیقت داشررته باشررد، این حقیقت به شرریوه های 
جب نیسررت که شررواهد علمی مین دلیل اصررال جای تعرا نشرران می دهد. به ه مختلف خود

 موجود در اکتشافا  جو

ا در قرون مختلف به آن رسیده ا و عرفپدیسپنزا به همان نتیجه ای منجر می شود که میالر
اینکه جهان چنین است، بدنهای ما چنان اند و شرای  زندگی ما اینگونه است، به  علت، اند

 نفس آگاهی و

 گردد. دمان در دنیا بر میتفکر ما راجع به خو

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

ا این اسررررررت. وقتی چیزی را که زمانی ناممکن می پنداشررررررتیم کلید آموزه های اسررررررتاد یوگ
شررخصررا تجربه کرده و یا در دیگری مشرراهده می کنیم، از چنگ باورهایمان رها شررده و می 

ندگی خود بر این محدودیت ها غلبه کنیم. و دقیقا به همین دلیل اسرررررررت که توانیم در ز 
وانید رویای آینده ی خود را به معابه را دارد. اگر بت کتاب حاضررررررر توانایی تغییر زندگی شررررررما

انجام دهید که بدن متقاعد شود این رویا  واقعیت کنونی تان قبول کنید و این کار را طوری
باید آن آبشرررررررارهای عاطفی و  اسرررررررت، پی خواهید برد که چگونه همین حاال در حال وقوع

 فرایندهای فیزیولوژیکی را فعال کنید که بازتاب واقعیت جدیدتان

 تند. هس

نورون های درون مغز شررما، نورون های حسرری درون قلبتان و وضررعیت شرریمیایی بدن تان 
و امکان های با هم هماهنگ می شررررررروند تا اندیشررررررره ی جدیدتان را بازتاب دهند  همه

 کوانتومی زندگی طوری
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سررامان می یابد که شرررای  جدیدی را به جای شرررای  نامطلوب گ شررته  که آنها را به معابه 
 و قدر  این کتاب در همین است. حال پ یرفته اید( بنشاند. زمان

جو دیسرررپنزا با سررربکی سررراده، سرررلیس و قابل فهم کشرررفیا  تحول آفرین علم کوانتومی و 
يق گ شته را  که عرفا عمر خود را وقف تسل  بر آن می کردند( در ی  کتاب مع آموزه های

 گرد هم آورده

 اوراء طبیعی شویم.او به ما نشان میدهد که چطور م، است

 

 گرگ بریدن

 نویسنده ی کتابهای پرفروش

The Divine Matrix , Human By Design 

 

 

 

 مقدمه

 آمادگی برای ماوراء طبیعی شدن

تاب ریسرررر  بزرگی برای من و آوازه ام اسررررت. افراد زیادی وجود نگارش این کمی دانم که 
که کار من را شبه علم می دانند، خصوصا  ،از جمله برخی از اعضای جامعه ی علمی، دارند

 پس از انتشار
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ماوراء طبیعی شرررررردن. در سررررررابق بسرررررریار نگران نظر این منتقدین بودم. در اوایل مسرررررریر 
این منتقدین را در نظر داشتم و می خواستم کاری کنم نگارش هنگام  نویسندگی، همیشه

 که آنها امرم را تأیید کنند.

من را بپ یرد. اما روزی داشرررتم در لندن سرررخنرانی می کردم،  برایم مهم بود که این جامعه
اینکه چطور با  ،خانمی میکروفون را گرفت و داسرررررتان شرررررفا یافتنش از بیماری را بازگو کرد

در این ، کارهایی که من در کتاب های دیگرم ذکر کرده ام، شرررفا پیدا کرده بود اسرررتفاده از
ری کنم، این دانشمندان بدبین که باورهای برایم روشن شد که هر کا شدم لحظه دگرگون

ممکن دارند، از کار من خوشررررررشرررررران نخواهد آمد. وقتی به این  خاص خود را در مورد امور
از انرژی ام را هدر داده ام. دیگر عالقه ای نداشتم  دینکته پی بردم، دانستم که بخش زیا

عده ای که امور عادی و که این افراد را در مورد پتانسررریل بشرررر متقاعد کنم  خصررروصرررا آن 
امور عادی و دوسررت داشررتم  طبیعی را بررسرری می کنند. من به هر چیزی عالقه داشررتم جز

  مقوله ماوراء الطبيعه را بررسی کنم.

بی حاصل برای متقاعد کردن جوامع علمی دست بردارم  الشباید از این تمطمئن شدم که 
معطوز کنم که میخواهند به حرفهای از جمعیت  و بجای آن انرژی خود را به بخش دیگری

 من گوش دهند.

وقتی این ایده را به طور کامل پ یرفتم، چقدر سرررررررب  و راحت شررررررردم. وقتی داشرررررررتم به 
راهبه بود و نه قدیسرره، نه دانشررمند  یدادم، خانمی که نهخانم در لندن گوش م حرفهای آن

مخاطبین خود، داشررت به دیگران که او با بازگو کردن داسررتان برای  بود و نه عالم، دانسررتم
خودشررران را در او ببینند. کسرررانی که داسرررتان او را می شرررنیدند،  کم  می کرد، بخشررری از

 پیدا کنند.مین مسئله دست می توانند به ه ممکن بود باور کنند که آنها نیز
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در جایی از زندگی ام هسرررتم که برایم مهم نیسرررت دیگران در موردم چه می گویند و بدون 
من هم ایرادهای خاص خودم را دارم  اما بیش از هر زمانی می دانم که دارم در  شررررررر 

ام تفاو  ایجاد می کند. این را با نهایت تواضرررع می گویم. سرررالها تالش کرده  زندگی مردم
پیچیده را طوری سرررررراده کنم که افراد بتوانند آن را درک کرده و در  تا بتوانم اطالعا  علمی
 دند.زندگی خود به کار بن

در واقع طی چهار سرررررال گ شرررررته، من در کنار تیم محققین و کارمندانم، تالشرررررهای زیادی 
ت و تحلیل که دگرگونی های بیولوژیکی افراد را بصرررررررور  علمی اندازه گیری، مب کرده ایم

که افراد عادی نیز می توا بت کنیم  ما یا  به دن تا  کارهای غیر عادی انجام دهند. کنیم  ند  ن
اسرررت در این کتاب بخوانید نامتعارز اسرررت و معموال بیشرررتر سررراکنین این  مطالبی که قرار

درک نمی کنند. محتوای این کتاب بر آموزه ها و تمارینی  کره خاکی آن را نادیده می گیرند و
این توانایی در فرد اسرررررت که بتواند در قلمروی  سرررررتوار اسرررررت که نقطه ی اوج آنها ایجادا

شرررررررما کم  کنم بین دنیای علم و دنیای  نار این میخواهم بهعرفان قدم بگ ارد. البته در ک
 عرفان نیز پلی بزنید و این دو را به هم وصل کنید.

همیشررره از نظرم ممکن بوده اسرررت. این کتاب را نوشرررتم تا آن چیزی را قابل فهم کنم که 
ا به دنیا نشرررررران دهم که می توانیم زندگی بهتری برای خود ایجاد کنیم که م و میخواسررررررتم

که زندگی خطی داشته باشیم، بلکه موجوداتی چند بعدی هستیم  موجوداتی خطی نیستیم
د که است خواندن این کتاب به شما کم  کند متوجه شوی و زندگی چند بعدی داریم. امید

وژیکی مورد نیاز را در اختیار دارید و می توانید تمام امکانا  آناتومی ، شررررررریمیایی و فیزیول
در درون تان نهفته اسرررررررت و منتظر اسرررررررت  راء طبیعی تبدیل شررررررروید کهبه آن موجود ماو
 بیدارش کنید.
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در گ شررررررته دوسررررررت نداشررررررتم راجع به این حوزه از واقعیت حرز بزنم، چون میترسرررررریدم 
اساس باورهای شخصی خود دسته دسته شوند. اما مد  زیادی بود که می  بر مخاطبانم

 من تجربه های عرفانی غنی ای را از سرررررربنویسرررررم. در گ ر سرررررالها  خواسرررررتم این کتاب را
داده اسررت. این رویدادهای درونی بر شررخصرریت کنونی  گ رانده ام که برای همیشرره تغییرم

 من تأمیر گ اشته است. 

سرررنجش ها و بررسررری هایی را به شرررما نشررران دهم که در کارگاههای  زمی خواهم برخی ا
دلیل در این کارگاهها داده های  پیشرررررررفته مان در سررررررراسررررررر دنیا انجام داده ایم. به این

در سرررالمتی آنها مشررراهده کردم و می  شررراگردان را جمع آوری کردم که بهبود قابل توجهی
 خود را تغییر می دهند. ستم بیولوژی دانستم که این افراد در حین مراقبه دارند سی

ذهنی هزاران هزار اسررررررکن مغزی داریم که نشرررررران می دهد این تغییرا  فق  تصررررررورا  
واقعا در مغز این افراد به وجود آمده اسررررررت. تعداد زیادی از این افراد تنها  نیسررررررت، بلکه
 طولدر  ظرز چهار روز

کارگاه پیشررررررررفته این تغییرا  را در خود ایجاد  ما این دوره  کرده بودند. تیم های علمی 
ن با استفاده از مغزی را قبل و بعد از کارگاه و نیز گاهی در طول مراقبه و تمری اسکن های
 مبت EEGدستگاه 

 کرده اند. این تغییرا  آنقدر شگفت انگیز بود که من را ما  و مبهو  ساخته بود.

ه شیوه ای همگام تر و منسجم تر مغز شاگردان ما بعد از شرکت در کارگاههای پیشرفته ب
ز می کرد. افزایش نظم سرریسررتم عصرربی به این افراد کم  می کرد تصررویر واضررحی ا عمل

نظرشان داشته باشند. و وقتی مغز درست عمل کند، فرد هم درست عمل می  آینده مورد
 کند. 
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ظرز چند  علمی ارائه کرده و نشرران خواهم داد که چگونه مغز این افراد تنها من داده های
 است و این یعنی شما هم می توانید همین کار را با مغز خود بکنید. روز دچار تغییر شده

اتفاق عجیبی افتاد. اسرررررکن های مغزی ما سررررربب حیر  محققین و  ۲۰۱۳ل در اواخر سرررررا
شد که در رویدادهای ما شرکت می کردند تا کارهای من را بررسی نمایند.  عصب شناسانی

که ما در حین مراقبه شررررررراگردان مبت می کردیم، تا کنون در هی   غزیحجم زیاد انرژی م
 بارها مشاهده کردیم.پدیده ای را  اسکنی مبت نشده بود. ما چنین

وقتی با شررررررررکت کنندگان مصررررررراحبه کردیم، به ما گفتند که تجربه ی ذهنی آنان در حین 
در جهان بینی آنان واقعی و عرفانی بوده اسرررررت و این مسرررررئله تغییر ژرفی  مراقبه بسررررریار

در سررررالمتی شرررران حاصررررل کرده اسررررت. در این لحظا  می  ایجاد کرده و یا بهبود عظیمی
درونی مراقبه دارند تجربه های متعالی را از سررر  این شرررکت کنندگان در دنیایدانسررتم که 

می گ رانند که از تمام تجربه های دنیای بیرونی شرررران واقعی تر اسررررت. و ما داشررررتیم این 
 های ذهنی را بصور  عینی مبت می کردیم. تجربه

اساس نشانگرها و  حاال این برای ما عادی شده است و در واقع اغلب اوقا  می توانیم بر
عالمتهای خاصرری که طی این سررالها مشرراهده کرده ایم، پیش بینی کنیم که این شرردتهای 

نای تجربه ی باالی انرژی مغزی چه زمانی حاصررل می شررود. در این صررفحا  قصررد دارم مع
بین ابعادی را شرررررم دهم و از نظر علمی، زیسررررت شررررناختی و شرررریمیایی نشرررران دهم که 

 و انتقال دهنده های عصبیارگانها، سیستم ها 

 چگونه این اتفاق را ممکن می سازند. 

بتوانید چنین تجربه هایی برای  امید اسررت که این اطالعا  نقشرره راهی باشررد برای شررما تا
 خود خلق کنید.
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( مبت کرده ایم. به HRVین تغییرا  فوق العاده ای را در تغییر پ یری ضررررربان قلب  چنهم
را گشررروده و احسررراسرررا  واالیی مانند شرررکر  دوفرد چه زمانی قلب خاین طریق میدانیم که 

این  ،غبت، شررررررادی، مهربانی، سررررررتایش و شررررررفقت را در خود ایجاد کرده اسررررررتر گزاری، 
حالت منسجمی پیدا کند و آهنگ، نظم و توازن در  احساسا  باعث می شود ضربان قلب

زیسرررتن در گ شرررته به  بیولوژی  شرررخز از آن برقرار شرررود. می دانیم که تغییر وضرررعیت
زیستن در آینده مستلزم عزم روشن  مغز منسجم( و احساس واال  قلب منسجم( است. 

 افکار و ،همچنین به نظر می رسد که ترکیب ذهن و بدن

تأمیر بگ ارد. و اینگونه اسرررت که می توانید واقعیت را ایجاد  بر ماده می تواند، احسررراسرررا 
  کنید.

ای ایمان بیاورید که دارید از صمیم قلب آن را تصور می  آینده پس اگر قرار است واقعا به
کنید، بگ ارید کاری کنیم که قلب کامال باز و فعال باشرررررد. چرا با اسرررررتفاده از تمرین کاری 

 برایمان به نوعی مهار  تبدیل شود؟له مقو نکنیم که این

 HeartMathپیرو همین قضیه همکاری خود را با انیستیتوی 

  HMI )در کالیفرنیا قرار دارد، از گروهی از بهترین محققین  این انیسررررتیتو که ،ز کردیمآغا
تشرررکیل شرررده اسرررت، آنها به ما کم  کردند واکنش هزاران نفر از شررررکت کنندگان خود را 

بگیریم. این خواسرررته ی قلبی ماسرررت که شررراگردان مان این توانایی را در خود ایجاد اندازه 
شرررررررای  محی  بیرونی حالت درونی خود را تنظیم کنند و بدانند که کنند که بتوانند فارغ از 

 چه زمانی انسجام قلبی دارند و چه زمانی ندارد. 

ی می کنیم، می توانیم به شرررررررخز دیگر، وقتی ما این تغییرا  درونی را اندازه گیر به بیان
متوازن تری از ضررربان قلب را ایجاد کرده اند و دارند مسرریر درسررت را می  بگوییم که الگوی

ادامه دهند. یا اینکه می توانیم به آنها بگوییم که هی  تغییر  روند و باید همین مسررررررریر را
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ا به آنها بدهیم و سپس دستور العمل های مناسب ر  بیولوژیکی در آنها ایجاد نشده است
 این فرایند قوی تر شوند. ا کنیم تا درددی برایشان مهیو فرصتهای متع

وقتی بتوانیم احسرررررررراس یررا فکری را در درون خود تغییر دهیم، می توانیم در بیرون خود 
مشرررررراهده کنیم و وقتی ببینیم که کارمان را درسررررررت انجام داده ایم، به کاری که  تغییراتی

 هانجام داده ایم توج

. این کار منجر به ایجاد عاد  سررازنده میشررود. می کنیم تا بتوانیم آن را دوباره انجام دهیم
نشررررررران می دهم که دیگران چطور این کارها را انجام می دهند، تا ببینید که چه  به شرررررررما

 نهفته است. قدرتی در درونتان

این ، ر بگ ارندأمی( تANSشرراگردان ما میدانند که چطور باید بر سرریسررتم عصرربی خودمختار  
ده آزاد زندگی خود را می کنیم، تمام عملکردهای بدنی را سررررررریسرررررررتم وقتی ما داریم با ارا

تنظیم می کند و از این طریق سرررررررالمتی و توازن ما را حفد می کند. اگر  بصرررررررور  خودکار
سیستم دسترسی پیدا کرد، نه تنها می توانیم سالمتی خود را  بدانیم که چطور باید به این

باورها و عاد  های نامطلوب و محدود رفتارها،  بهبود بخشررررررریم، بلکه همچنین می توانیم
کننده ی خود را نیز تغییر داده و مطلوب کنیم. من بخشررررررری از داده هایی را که طی این 

 سال ها جمع آوری کرده ایم، در این کتاب ارائه خواهم داد.

قلبی را در خود ایجاد می کنند،  همچنین به شررررررراگردان یاد داده ایم که وقتی انسرررررررجام
میدان مغناطیسررررررری قابل اندازه گیری ایجاد می کند که به ورای بدن نیز  نوعیقلبشررررررران 

دسررترسرری پیدا می کند. این میدان مغناطیسرری انرژی اسررت و این انرژی فرکانس اسررت و 
 تمام فرکانسها حاوی اطالعا  هستند.

ر می تواند عزم یا فکری باشررررد که بتواند ب اطالعاتی که روی این فرکانس قرار گرفته اسررررت
شخز دیگری در مکان دیگری تأمیر گ اشته و ی  هم فرکانسی را ایجاد کند. به شما  قلب
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نشررران خواهم داد که چگونه افرادی که در ی  اتاق نشرررسرررته اند می توانند بر افراد دیگری 
ته و کاری کنند که در آن اما با فاصررررله از آنها نشررررسررررته اند، تأمیر گ اشرررر که در همان اتاق
قلبی ایجاد شود. این شواهد به روشنی نشان می دهد که  راد نیز انسجامواحد در این اف

را احاطه کرده اسرررررررت این میدان بر ما و دیگران  میدانی نامرئی از جنس نور و اطالعا  ما
 تأمیر می گ ارد.

 

16 

مه ی ما همزمان این کار را انجام با در نظر داشررتن این مسررئله، به این فکر کنید که اگر ه
اتفاقی خواهد افتاد. ما بعنوان گروهی که دوست داریم در آینده ی زمین و افراد  هدهیم چ

 و جانداران ساکن

 Projectآن سهمی داشته باشیم، دقیقا در پی چنین کاری هستیم. ما پروژه ی انسجام   
Coherence)  در ی  زمان مشرررررررخز و در ی  روز را ایجاد کرده ایم و در آن هزاران نفر
گرد هم می آیند تا فرکانس این سرریاره و تمام سرراکنین آن را باالتر ببرند. به نظر  مشررخز

پروژه صلح  ۵۰مقاله معتبر و بیش از  ۲۳غیر ممکن می آید؟ اصال اینطور نیست. بیش از 
ایت و این رویدادها می توانند شاخز های خشونت، جنگ، جن طلبی نشان داده است که

در عین حال رشد اقتصادی را نیز افزایش دهند. هدز  ه وتصادفا  رانندگی را کاهش داد
من این اسررررت که بصررررور  علمی به شررررما نشرررران دهم که چگونه می توانید در تغییر دنیا 

 سهیم شوید.

بعالوه ما انرژی اتاق را نیز در حین برگزاری کارگاهها اندازه گیری کرده و مشررررررراهده کردیم 
ژی خود را باال می برند و انسرررررررجام مغزی و قلبی نفر انر ۱۵۰۰تا  ۵۵۰وقتی جمعی بین  که
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ایجاد می کنند، این انرژی چگونه تغییر می کند. ما بارها و بارها تغییرا  شگرفتی مشاهده 
 حجم انرژی گروهها ما را به حیر  و شگفتی می اندازد. کرده ایم. در هر رویداد،

رد ارزیررابی کرده ایم تررا ن هزاران شررررررررراگنرژی را در پیرامون برردهمچنین میرردان نررامرئی ا
که آیا آنان می توانند میدان مغناطیسرررری خود را افزایش دهند یا نه. چون  مشررررخز کنیم

از جمله خود  ،مادی ما از خود انرژی و اطالعا  سررررراطع می کند باالخره همه چیز در دنیای
ی می رس  مانند آدرنالین( زندگن های اسررتتوغ هورمو شررما. وقتی شررما در حالت بقا و زیر

 کنید، دارید از این میدان نامرئی انرژی

اسررررررتفاده کرده و آن را به مواد شرررررریمیایی تبدیل می کنید  و وقتی چنین می کنید، میدان 
کوچ  تر می شود. ما تجهیزا  بسیار پیشرفته ای را کشف کردیم که می تواند   اطرافتان

آیا شخز دارد میدان نوری  اندازه گیری کند تا مشخز کنیم کها ر  (نوره تابش فوتون  ذر 
 میدهد و یا آن را از بین می برد. اطراز خود را افزایش

وقتی نور بیشررتری تابش شررود، انرژی بیشررتری وجود دارد و ل ا حیا  بیشررتری هم هسررت. 
ت و شرخز در اطراز بدن خود نور و اطالعا  کمتری داشرته باشرد، بیشرتر ماده اسر وقتی

 ل ا انرژی حیاتی

خود سرراطع می کند. تحقیقا  گسررترده نشرران می دهد که سررلول ها و سرریسررتم کمتری از 
بدن نه فق  از طریق تعامال  شرررررریمیایی آشررررررنا، بلکه همچنین از طریق ی   های مختلف

حمل  با هم ارتباط برقرار می کنند، این میدان پیامی اطالعا  را  نور( میدان منسجم انرژی
طراز سلول به سایر سلول ها و سیستم های درون و ا ی شود محي که باعث م می کند

را اندازه گیری کردیم که بدن شررررررراگردان  بیولوژیکی دسرررررررتور بدهد. ما میزان انرژی حیاتی
از خود ساطع می کرد. میخواهم به  بخاطر تغییرا  درونی که در حین مراقبه ایجاد میشد،

 یجاد می کردند.خود ا چهار روز چه تغییراتی درشما نشان دهم که آنها ظرز تنها 
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من  .بجز قلب تان، سرررایر مراکز بدن نیز تحت کنترل سررریسرررتم عصررربی خودمختار قرار دارد
مراکز انرژی می خوانم. هر ی  از اینها فرکانس مخصرررررروص خود، قصررررررد و آگاهی  اینها را

ه خصررروص و مختز به خود، غده های خاص خود، هورمونهای خود، وضرررعیت شررریمیایی ب
را دارد. شرررررما می توانید بر این مراکز تأمیر بگ ارید تا عملکرد  ل ا ذهن مخصررررروص خودش

 متوازن تر و یکپارچه تری داشته باشند.

اما برای این منظور، باید ابتدا امواج مغزی خود را تغییر دهید تا بتوانید وارد سیستم عامل 
ر آن شررررما از امواج بتای مغزی  که د خود شرررروید. در واقع هدز این اسررررت که ناخود آگاه

حال آنالیز و توجه به دنیای بیرون اسررررررت( به سررررررمت امواج آلفای  در مغز متفکر پیوسررررررته
با خونسررردی توجه بیشررتری را به دنیای درون معطوز  مغزی  که نشرران میدهد شررما دارید

 برسید. اگر بتوانید پیوسته امواج (می کنید

خودمختار را از نو  یید توانسررررت به راحتی سرررریسررررتم عصرررربمغزی خود را کندتر کنید، خواه
ای من را انجام داده اند طی گ ر زمان یاد ه کنید. شررراگردانی که تمرینا  مراقب برنامه ریزی

هم امواج مغزی خود را تغییر دهند و هم این توانایی را در خود ایجاد  گرفته اند که چگونه
ا  قابل اندازه ته باشند و تأمیر لحظه حضور داشقدر کفایت در  کنند که با تمرکز مناسب به

دسررتگاهی را کشررف کرده ایم که می تواند این تغییرا  را  گیری از خود بر جای بگ ارند. ما
 تحقیقا  را نیز با شما در میان بگ ارم. قصد دارم بخشی از این ،اندازه گیری کند

بیان ژن  فرایندی که تحت  همچنین چندین شاخز بیولوژیکی مختلف را در رابطه با تغییر
نتیکی شررررررناخته می شررررررود( اندازه گیری کرده ایم. در این کتاب ژ عنوان ایجاد تغییرا  اپی 

به  .شرررررررما در زندان ژنهای خود قرار ندارید و بیان ژن قابل تغییر اسرررررررت خواهید دید که
رفتارتان عوض شرررررود. در رویدادهای ما، شررررررکت کنندگان زندگی  شررررررطی که فکر، عمل و

پنج روز ترک کرده و بجای آن در محیطی وقت می گ رانند  آشنای خود را به مد  چهار إلى



18 
 

 
 

نمی آورد. به این ترتیب، آنان خود را از آشنایان، داراییها،  که خود سابق شان را به یادشان
ن هایی که بصرررررررور  روتین به آنها مراجعه می کنند، مکا رفتارهای خودکار زندگی روزمره و

 ،مختلف قدم زنان، نشسته، ایستاده و خوابیده و با استفاده از چهار نوع مراقبه جدا کرده
از این مراقبه ها، یاد می گیرند که کس  حالت درونی خود را تغییر میدهند. و در هر ی 

 دیگری باشند.

 تحقیقا  ما تغییرا  قابل توجهی را در بیان ژن می دانیم این مطالب حقیقت دارد، چون
حتی تغییرا  قابل توجهی در سالمتی آنان نیز به مبت رسیده  ،دهد ن نشان میشاگردانما
 است.

اگر به کسرررررری نتایج قابل اندازه گیری نشرررررران دهیم که مابت کند واقعا انتقال دهنده های 
خود را فق  با فکر کردن تغییر داده اسرررت، عصررربی، هورمونها، ژنها، پروتئینها و آنزیم های 

ش خود را توجیه کرده و به خود مابت کند که واقعا دارد تغییر ت تالتوانسررررررر او بهتر خواهد
 می کند.

وقتی ایده های درون این کتاب را با شررما به اشررتراک گ اشررتم و قدم به قدم این فرایند را 
ر را برایتان روشرررن کردم، خواهید دید نشررران داده و حقایق علمی نهفته در این کا به شرررما

اید. اما نگران نباشید، در فصل های مختلف مفاهیم  سب کردهزیادی ک که اطالعا  دقیق
کرد. من این کار را از قصررررررد انجام میدهم تا آموخته های  کلیدی خاصرررررری را مرور خواهم

در آن لحظه ایجاد  مدل بزرگ تری از درک و فهم را قبلی را به شرررما یاد آوری کنم و بتوانیم
کنم، چالشرری باشررد. من سررالهاسررت که  یم کنیم. گاهی ممکن اسررت مطالبی که من ارائه

مطالب زیاد اسرررررررت. آموخته  این مطالب را به مخاطبینم آموزش می دهم و می دانم که
و دنبال اطالعا   هایتان را به شما یاد آوری می کنم تا مجبور نباشید که به عقب باز گردید

 ی قبلی رایازتان بگردید، هر چند هر گاه که الزم باشد می توانید فصل هامورد ن
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مرور کنید. البته تمام این اطالعا  شررما را برای تحول شررخصرریتان آماده می کند. پس هر 
ذهن خود را بر این مطالب مسل  کنید، راحت تر خواهید توانست تسلیم مراقبه  چه بهتر

بعنوان ابزار استفاده کنید تا تجربه ی شخصی خودتان را  شوید و از آنها های پایان فصلها
 باشید. داشته

 محتوای کتاب چیست؟

سررره داسرررتان برایتان تعریف خواهم کرد که درک خوبی از معنای ماوراء طبیعی  ۱در فصرررل 
شرررما می دهد. در داسرررتان اول با خانمی به نام آنا آشرررنا خواهید شرررد که بخاطر  شررردن به

گ شرررته خورده بود، به چندین بیماری جدی مبتال شرررده بود. احسررراس  ضرررربه روحی که در
کرده بود و هورمون های مربوط به این ژنها شرررررای  جسررررمی  ترس ژنهای او را روشررررناسرررر

بود. داستان بسیار جالبی است. من عمدا این داستان  بسیار دشواری برای وی ایجاد کرده
چون میخواسررررتم به شررررما نشرررران دهم که  ،کردم را انتخاب کرده و تمام جزئیا  آن را ذکر

درست همانطور  ،تغییر آن را دارید ، شما همیشه قدر مهم نیست اوضاع چقدر بد باشد
کتاب را اجرا کرد تا شخصیت  که این شیرزن این کار را کرد. او بسیاری از مراقبه های این

حقیقت اسرررت. البته  هزند خود را تغییر داده و خود را شرررفا دهد. به نظر من او معال بارز و
دیگری تبدیل  خود غلبه کند تا به کس او تنها کسررری نیسرررت که توانسرررته اسرررت هر روز بر

آنها  و اگر ،شررررود. او تنها یکی از شرررراگردانی اسررررت که توانسررررته اند این کار را انجام دهند
 .توانسته اند، شما هم می توانید

کرد تجربه هایی که عميقا من را دو تا از داسرتان های شرخصری خودم را نیز مطرم خواهم 
گ ارم چون می خواهم شررما را  را برای این به اشررتراک میداده اند. این داسررتان ها  تغییر

زمان  دنیای نیوتنی که در کالس و  برای آن چیزی آماده کنم که وقتی از این قلمروی مکان
آل خود را فعال کرده با آن آشنا شده ایم( خارج شوید و غده پینه  فیزی  دوران دبیرستان



20 
 

 
 

خواهد شرررررررد. بسررررررریاری از  ی( شررررررروید، ممکندنیای کوانتوم  مکانو  و وارد قلمروی زمان
مشررررابهی را از سررررر گ رانده اند که در زمان  شرررراگردان ما تجربه های عرفانی و بین ابعادی

 رسیده اند. وقوع شان به اندازی این واقعیت مادی، واقعی به نظر

این کتاب به ابعاد فیزیکی، عصرررررب شرررررناختی، نورواندوکرینولوژی و از آنجا که نیمه ی دوم 
این قضرریه اختصرراص دارد، امیدوارم این داسررتانها کنجکاوری شررما را شررعله ور  ی ژنتیکیحت

شررمایی که از  ،شررمای آینده ای وجود داردبرای کند و مغز شررما را به روی امکانها بگشرراید. 
که در عمل خودش را به سررمت شررمایی که  ،وجود دارد گیپیش در لحظه ی اکنون جاویدان

می خواند. و این شررررررمای آینده مهربان تر، کامل تر،  اسررررررت فرا در حال خواندن این کتاب
ماوراء طبیعی تر و سررالم تر اسررت. این  آگاه تر، حاضررر تر، شرراداب تر، هشرریارتر، راسررخ تر،

را تغییر دهید و هر روز  خودهمان شمایی است که به انتظار نشسته است تا شما انرژی 
تا بت با انرژی او همگام کنید  یدا کنیدانرژی خود را  ید او را پ در این لحظه ی  او واقعا ،وان

 ابدی اکنون وجود دارد.

به یکی از موضرروعا  مورد عالقه ی من می پردازد. این فصررل را نوشررتم تا بتوانید  ۲فصررل 
نید. از آنجا که تمام احتماال  بالقوه بعد بطور کامل معنای بودن در لحظه حال را درک ک

کپارچه( شناخته می شود در لحظه ی اکنون ومی  یا میدان تعنوان بعد کوانت پنجم که تحت
تنها راه ایجاد زندگی جدید، شرررررررفا یافتن و یا تغییر آینده ی قابل پیش  ابدی وجود دارند،

 کنید. بینی این است که از خود عبور

ایم زمانی فرا می رسد که  آن را در هزاران اسکن مغزی مشاهده کردهکه  ،این لحظه فاخر
دن به امر بزرگ تر تسررلیم کند. ل ا بسرریاری از واند خاطره خودش را در ازای رسرریشررخز بت

گاه زندگی کرده و بطور منظم مطابق همان  مردم اکعریت زندگی خود را در حالت ناخودآ
ند، و بصررررررور  خودکار گ شررررررته ی خود را به سررررررابق به زندگی خود ادامه می ده روتینهای
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را تجربه می کنند. در نتیجه آنان مغز  احسرراس سررابق هر روز همان داسررتان تبدیل کرده و
و بدن خود را برنامه ریزی می کنند تا در آینده ی قابل پیش بینی با گ شرررته ی آشرررنا سررریر 

 کند و هرگز وارد لحظه ی حال نشوند.

تمرین اسرت اما ارزش تالشرش را دارد. یافتن نقطه ی شریرین رسریدن به این مهم نیازمند 
داشررررتن اراده ای اسررررت که از تمام برنامه های خود کار شررررما بزرگتر  لحظه حال مسررررتلزم

 تمام گام های این مسیر شما را همراهی خواهم کرد. ما من درباشد، ا

واژگان مشترکی  در ابتدای این فصل مرور مختصری بر برخی از اصول علمی خواهیم کرد تا
داد. برای اینکه به آن جایی  ایجاد شررود. این اصررول را بسرریار سرراده توضرریح خواهم برایمان

ان در نظر گرفته ام الزم اسرررت ابتدا در مورد عملکرد مغز  یعنی ذهن(، برسرررید که من برایت
عصررربی، بخش های مختلف سررریسرررتم عصررربی، مواد شررریمیایی،  سرررلول ها و شررربکه های

انرژی و چند موضوع دیگر حرز بزنیم. باید این  رس، امواج مغزی، توجه واحساسا  و است
تا بتوانم قبل از اینکه روزب ما یاد دهم، برایتان  شان را پایه ریزی کنم  مراقبه را به شررررررر

صررررریح تر و عمیق تر می  توضرررریح دهم که چرا باید این کارها را انجام دهید. اگر اطالعا 
جمله شررکسررتن  از خواهید، از شررما دعو  می کنم یکی از کتاب های قبلی من را بخوانید 

 عاد  های کهنه(.

یعنی بعد پنجم است. در این فصل میخواهم  ،موقع ورود شما به دنیای کوانتومی ۳ل صف
ست که در ورای این مطلب را به شما نشان دهم که میدانی نامرئی از انرژی و اطالعا  ه

وقتی وارد  قلمروی سه بعدی مکان و زمان وجود دارد و ما به آن دسترسی داریم. در واقع،
شررررما وجود دارد، آنگاه  قلمرویی نهادید که در ورای حواس در اینو پای  لحظه حال شرررردید

ان، مطلوب خود را ایجاد کنید. وقتی بتوانید تمام توجه خود را از بدنت آماده اید که واقعیت
اشررررررریای تحت مالکیت تان و جاهایی که می روید بر گیرید، آنگاه  افراد دخیل در زندگیتان،



22 
 

 
 

را که در امر زیستن بعنوان بدن در این مکان و زمان  تیشما به معنای واقعی کلمه آن هوی
 شکل گرفته است، فراموش خواهید کرد.

 .یدان کوانتومی میشویددر این لحظه است که شما به معابه آگاهی محض وارد قلمروی م
که در ورای مکان و زمان اسررت. شررما نمی توانید با مشررکال  خود، با نام خود، با  قلمرویی

خود، با رنج و با احسرراسررا  خود وارد این مکان غیرمادی شرروید. شررما  روتینهایبرنامه ها و 
د. در واقع باید وقتی از خود بیخود شررردید، وارد شررروی. شررروید نمی توانید در مقام خود وارد

خود را از امور شناخته شده  دنیای ماده و جسم( دور  وقتی دانستید که چگونه باید آگاهی
غیر مادی امکان ها( ببرید و توانستید در آنجا راحت  ناخته  دنیایکرده و به سمت امور ناش

دتان فرکانس احتمال بالقوه مورد نظر خو باشرررررید، می توانید انرژی خود را تغییر دهید تا با
کند.  توجه: در واقع تمام احتماال   که از قبل در میدان کوانتومی وجود دارد، مطابقت پیدا

بیافرینید(. وقتی ی  تطابق  ، پس عمال هرچه بخواهید میتوانیدبالقوه در آنجا وجود دارند
یکپارچه حاصرررررل  بین انرژی شرررررما و انرژی احتمال بالقوه مورد نظرتان در میدان ارتعاشررررری
یاد  شررررما آن تجربه را به سررررمت خود ج ب خواهید کرد. تمام این کارها را به شررررماشررررد، 

 خواهم داد.

ای آورده ام که خودم آن را سرراخته ام تا به  راقبهتوصرریف مختصررری از م ۳در پایان فصررل 
کند واقعا دنیای کوانتوم را تجربه کنید. از این فصرررررررل به بعد، در انتهای تمام  شرررررررما کم 

ی ی  مراقبه مختصر وجود دارد. که البته می توانید خودتان تمام مراقبه فصل های آموزش
 ید.ضب  شده نیز انجام ده ها را بدون گوش دادن به فایل

اگر مراقبه را خودتان انجام می دهید، توصرررریه می کنم در حین مراقبه به موسرررریقی گوش 
 فرا دهید.
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و بهتر اسررت موسرریقی شررما  بهترین نوع موسرریقی برای این کار، موسرریقی بی کالم اسررت
 آرام بخش باشد.

ته بهتر است موسیقی مورد استفاده طوری باشد که شما را به فکر وا ندارد و خاطرا  گ ش
 برایتان زنده نکند. را

شررما را با پرطرفدارترین مراقبه گروهمان آشررنا می کنم. این مراقبه تبرک مراکز  ۴در فصررل 
نام دارد. تمام این مراکز تحت کنترل سیستم عصبی خودمختار است. بصور  علمی  انرژی

 به شما نشان

ه بهترین نحو برای خواهم داد کرره چطور بررایررد هر یرر  از این مراکز را در حین مراقبرره برر
سررالمتی برنامه ریزی کنید. اگر مراقبه های مقدماتی من را انجام داده باشررید  دسررتیابی به

را به بخش های مختلف بدن و فضای اطراز بدن معطوز می کردیم،  که در آن توجه خود
شررررما جهت آمادگی برای این مراقبه بوده اسررررت. این تمرینا   باید بگویم که تمام تمرینا 

مرکز و تغییر امواج مغزی را تقویت کنید تا بتوانید ت ه شررررررما کم  کرده اسررررررت که مهار ب
سیستم عصبی خودمختار شوید. وقتی وارد سیستم عامل شدید، می  ، وارد سیستم عامل

کنید، سررالمتی تان بهبود یابد و  توانید آن را بصررور  مناسررب برنامه ریزی کنید تا شررفا پیدا
 تر شود.انرژی و زندگی تان به

فسری آشرنا خواهم کرد که در آغاز بسریاری از مراقبه هایمان از آن شرما را با تن ۵در فصرل 
می کنیم. این نوع تنفس به شما امکان میدهد انرژی خود را تغيير دهید، در بدن  استفاده

الکتریکی ایجاد کنید و میدان الکترومغناطیسررررررری قدرتمندتری در پیرامون خود  خود جریان
اد، انرژی بیشررررتر افراد در بدن ذخیره می شررررود نید. همانطور که توضرررریح خواهم دایجاد ک

 چون در امر چندین سال تفکر،
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عمل و احسرررراس یکسرررران بدن خود را شرررررطی کرده اند که نقش ذهن را بازی کند. همین 
است که باعث می شود بیشتر این انرژی سازنده در بدن به  (زیستن در حالت بقا  فرایند
ل ادام بیف ک تد.  یدا کنیم  ید راهی پ یار مغز با خارج کرده و در اخت بدن  ه این انرژی را از 

 در آن به مصارز بهتری خواهد رسید. جایی که ،قرارش دهیم

ستید خود را از  وجه فیزیولوژی  این نوع تنفس را برای شما شرم خواهم داد تا وقتی خوا
وانستید ر نفسهایتان قرار دهید. وقتی تچنگال گ شته راحت کنید، بتوانید عزم بیشتری را د

 تمام این انرژی

را آزاد کرده و به سرررررررمت مغز ارسرررررررال کنید، یاد خواهید گرفت که چگونه باید بدن خود را 
ذهنیت جدید شررررررطی کنید. به شرررررما نشررررران خواهم داد که چطور باید از نظر  نسررررربت به

حال  که ما و  یت گ شرررررررتهدهید که چگونه بجای زیسرررررررتن در واقع عاطفی به بدن تان یاد
حال زندگی کند. علم به ما می و می گ رانیم( در واقعیت آینده  قت خود را در آنبیشرررررتر و

می دهد. از آنجا که احسررراسرررا  محصرررول شررریمیایی  گوید که محی  به ژنهایمان سررریگنال
احسرراسررا  واالیی را در حین مراقبه در  نهایی تجربه های ما در محی  هسررتند، وقتی شررما

می یابد، بلکه همچنین جلوتر از  سطح انرژی بدن تان افزایشود ایجاد می کنید، نه تنها خ
 کرد. محی  به ژنهای جدید سیگنال های جدیدی ارسال خواهید

 هی  چیز جای ی  یا دو داستان خوب را نمی گیرد. 

کرده  کرد که مراقبه های فصول گ شته را اجرا نمونه چند شاگرد را بیان خواهم ۶در فصل 
به شررما کم  می کنند مطالب ارائه  ابزارهایی آموزشرری هسررتند که اند. این موارد همچون

خواهید خواند، تفاوتی با شما  شده را بطور کامل درک کنید. بیشتر افرادی که در موردشان
افرادی عادی که کارهای غیر عادی کرده اند. دلیل دیگر ذکر این داسرررررررتان ها این  .ندارند

رسرریدید که  د وارد ارتباط شرروید. وقتی به این فکرا بتوانید شررخصررا با این افرااسررت که شررم
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 اگر آنها توانسرررررررته اند، پس من هم می توانم، آنگاه طبیعی اسرررررررت که باورتان به خودتان
وقتی انتخاب کردید که به خود مابت  بیشررتر می شررود. من همیشرره به گروه مان می گویم 

ت در آینده به چه افرادی ممکن اسررررری ندارید از اینکه قدر  دارید، هی  تصررررو کنید چقدر
 افراد شاهدند که این کار برای شما هم ممکن است. . این(کم  کنید

مبحث انسررررجام قلبی را مطرم خواهم کرد. وقتی واقعا حاضررررر باشرررریم، وقتی  ۷در فصررررل 
را بطور احساسا  متعالی را حفد کنیم و وقتی آنقدر احساس امنیت کنیم که خود  بتوانیم

ا بگشرراییم، آنگاه قلبمان نیز مانند مغزمان به شرریوه ی سررازمان یافته و امکانه کامل به روی
 منظم کار خواهد کرد.

 

مغز فکر می کند، اما قلب میداند. قلب مرکز وحد ، سررررالمت و یکپارچگی آگاهی اسررررت. 
وانید از حالت پیوند شررماسررت با میدان تکپارچه. وقتی این مرکز فعال شررود، می ت این مرکز

 التخودخواه به ح

از خود بیخودی برسرررررید. وقتی بتوانید این حالت های درونی را مسرررررتقل از شررررررای  محی  
 اید. کنید، بر محی  خود مسل  شده بیرون حفد

راجع به یکی از فعالیتهای مهم دیگری اسرررررت که در کارگاههای پیشررررررفته انجام  ۸فصرررررل 
دیوهایی تحت عنوان فیلم های ذهن که شرراگردان ما میدهیم ترکیب دسررتگاه زیبابین با وی

 راجع به آینده

ستفاده می کنیم، چون وقتی  خود درست می کنند. ما از زیبابین برای ایجاد حالت خلسه ا
ه قرار داشرررته باشرررید، تلقین پ یری شرررما نسررربت به اطالعا  بیشرررتر حالت خلسررر شرررما در

  بدون تسررررلیم شرررردن در برابر اطالعا یعنی توانایی پ یرش، باور و میشررررود. تلقین پ یری
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درسررررت انجام دهید، خواهید توانسررررت ضررررمیر ناخودآگاه  هی  گونه تحلیلی. اگر این کار را
بگوییم وقتی از زیبابین برای تغییر امواج  اگر خود را برنامه ریزی کنید. ل ا منطقی اسرررررررت

می توانید حجم  ،تمغزی استفاده می کنید و چشمانتان برخالز مراقبه های دیگر، باز اس
 ناخود آگاه و خود آگاه را باز کنید. ذهن تحلیلی را کاهش دهید و درهای مابین ذهن

خود و تصرراویری از آینده  وقتی بعد از این کار، فيلم ذهن را تماشررا کردید و صررحنه هایی از
یب مشررررررراهده نمودید دارید خود را برای آینده ی جدید برنامه ریزی می کنید. به این ترت را

شاگردان ما وقت گ اشته و فیلم ذهن خود را ساخته و با زیبابین آن را تماشا کردند،  وقتی
ز شررراگردان به زندگی و فرصرررت های خارق العاده ای برای خود بیافرینند. برخی ا توانسرررتند

 .رسیده اند، چون تمام محتوای دو فیلم اول محقق شده است فیلم سوم خود

اد. این نوع مراقبه هم ایستادن دارد و هم را توضیح خواهم دمراقبه قدم زنی  ۹در فصل 
قدم زدن. به نظر من این تمرین ابزار ارزشرررررمندی اسرررررت که به ما کم  می کند به معنای 

ی ما  ینده قدم بگ اریم. بسیار پیش می آید که مراقبه های نشستهآ واقعی کلمه به درون
دمان بزرگ تر اسررررررت، وارد ارتباط یزی که از خوطی آنها با چ عالی از آب در بیایند و بتوانیم

عقلمان سرررررررر جایش می آید، دوباره وارد حالت  اما وقتی چشرررررررم باز می کنیم و .شرررررررویم
ناخود آگاه، واکنش عاطفی و نگرش خودکار  ناخودآگاه می شرررویم و به ی  سرررری برنامه ی

واند انرژی گروه ما بت که می خواهم بر می گردیم. من این مراقبه را برای این ایجاد کرده ام
چشررمان باز و هم با چشررمان بسررته  آینده خود را در خود تجلی بخشررید  و این کار را هم با

برسد که شما همچون  ر به جایید. به مرور زمان و در امر تمرین ممکن است کایانجام ده
وجود  ی  فرد مروتمند فکر کنید، مانند ی  وجود الیتناهی عمل کنید و یا شرررررادی وافری در

خود احسررراس کنید، چون مدارهای مورد نیاز را نصرررب کرده اید و بدن خود را شررررطی کرده 
 آن شخز تبدیل شوید.اید تا به 
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دی اسرررت تا درک شرررما را با تمعیل و شرررامل دسرررته ی دیگری از بررسررری های مور  ۱۰فصرررل 
ه سر در بخشد. این داستانهای خارق العاده به شما کم  خواهد کرد که از قضی معال جال

را از ی  زاویه ی دیگر دریافت کنید و راجع به افرادی مطالعه کنید که  بیاورید و اطالعا 
ترغیب کنند که تمرینا  خود کرده اند. امیدوارم این افراد شرما را  خود شرخصرا آن را تجربه

 .بیشتری انجام دهید تا بتوانید حقیقت را شخصا تجربه کنید را با تعهد، قطعیت و اعتماد

ذهن شررما را به روی امکان های دنیای بین ابعادی می گشرراید که در ورای حواس  ۱۱فصررل 
 ،شررودما قرار دارند. در لحظا  سررکو ، اغلب ذهن من به سررمت امور عرفانی متمایل می 

عرفان یکی از موضرررروعا  مورد عالقه من اسررررت. عاشررررق این تجربه های متعالی هسررررتم، 
اند که بعد از آنها نمی توانم مانند سابق ادامه دهم، قعی و وا تجربه هایی که آنقدر صادق
 چون دیگر خیلی می دانم.

 رویدادهای درونی، سرررررطح هشررررریاری و انرژی آنقدر عمیق می شرررررود که وقتی به طی این 
شتباه فهمیده ام.  شخصیت خود بر می گردم، اغلب با خود فکر می کنم من این را کامال ا
واقعیت واقعا چگونه است، نه اینکه من بخاطر شرطی شدن  این است که ،منظورم از این

 آن را چگونه می بینم.

مکان زمان که در آن و  در این فصرررل من شرررما را به سرررفری میبرم که از این قلمروی مکان
شرررررررروع میشرررررررود و به  ،ابدی اسرررررررت و ما زمان را در حین حرکت در مکان تجربه می کنیم

آن زمان ابدی اسرررت و ما مکان  یا مکان ها و  در که ،مکان ختم می شرررود وقلمروی زمان 
حرکت در زمان تجربه می کنیم. این سرررررفر درک شرررررما از ماهیت  را در حین (ابعاد مختلف

 کشید.واقعیت را به چالش خواهد 



28 
 

 
 

فق  می توانم بگویم اگر شررکیبا باشررید به آن خواهید رسررید. ممکن اسررت برای درک کامل 
نید، اما وقتی مطالب را می خوانید و در آن تأمل می کنید، الزم باشرررررررد چند بار آن را بخوا

 مغز جهت آماده شدن برای تجربه، مدارهایی در خود ایجاد کند. تأمل شما باعث می شود

میدانی مملو  ،ندتان با این دنیای مادی گ ر کردید و وارد میدان یکپارچه شررررردیدوقتی از پیو
از ارتعاش وجود دارد که این انرژی را که فراتر امکان های الیتناهی سیستم های زیستی  از

ماده است، گرفته و به تصاویری در درون مغز تبدیل می کند. در اینجاست که غده پینه آل 
اسررت. غده پینه آل خود را که غده کوچکی در  ۱۲ین موضرروع فصررل وارد عمل می شررود و ا

د فرکانسررررررها و اطالعا  را آنتنی در نظر بگیرید که می توان، مغز اسررررررت ناحیه مرکزی خلف
واضررح تبدیل کند. وقتی شررما غده پینه آل خود را فعال می کنید،  داده و به تصرراویر انتقال

ا از سرررر خواهید گ راند. این رویداد درونی بدون اسرررتفاده از حواس، تجربه حسررری کاملی ر 
دیگر  گ شررررته به نظر خواهد رسررررید. به عبار  در ذهن شررررما واقعی تر از تمام تجربه های

گم کنید، باید این تجربه آنقدر واقعی باشد  مل در تجربه درونیبرای اینکه خود را به طور کا
کوچ  مالتونین را به متابولیت های  که شما در آن حاضر باشید. وقتی چنین شد، این غده

بسررریار قدرتمندی تبدیل می کند که باعث می شررروند شرررما چنین تجربه ای داشرررته باشرررید. 
چطور آن را فعال  گیهای این غده را بررسرررری می کنیم و سررررپس یاد خواهید گرفتابتدا ویژ 
 کنید.

نسرررجام. وقتی با یکی از جدیدترین تالش های ما آشرررنا می شررروید: پروژه ی ا ۱۳در فصرررل 
طی اندازه گیری ها متوجه شدیم که بسیاری از شاگردان ما در ی  زمان واحد، در ی  روز 

ام قلب می شوند، پی بردیم که آنان بصور  غیر ن وارد انسجمراقبه یکسا یکسان و در ی 
بصور  جسمی، بلکه بصور  انرژیایی( بر هم تأمیر می گ ارند. انرژی ای  موضعی  یعنی نه

احسرراسررا  متعالی از خود سرراطع می کردند، نیتشرران را در خود حمل می  ان بصررور که آن
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سررد. جمع بزرگی از فراد موجود در اتاق بر بیشررترین خبر به تمام ا نیت آنان این بود که ،کرد
انرژی خود را باال می برند و سرررررررپس نیت می کنند که این  افراد را تصرررررررور کنید که همگی
 بهتر شررروند، بدنها شرررفا یابند، رویاها حقیقت پیدا کنند، آینده انرژی باعث شرررود زندگی ها

 تبدیل شود. ها تحقق یابند و عرفان به بخش عادی زندگی ما

یم که شاگردان ما می توانند قلب دیگران را بگشایند، دانستیم که وقت آن است دید وقتی
ان نفر از سرررراسرررر دنیا در جهانی را آغاز کنیم تا دنیا را تغییر دهیم. هزاران هزار  ای مراقبه

دادن سررریاره ی عزیزمان و سررراکنانش سرررهیم شرررده اند. باالخره مگر  کار تغییر دنیا و شرررفا
این نیسررررت که دنیا را جای بهتری کنیم؟ از نظر علمی تمام این قضرررریه را هدز از این کار 

  اسررررت. بررسرررری های کافی راجع به قدر  م واقعأ علمر توضرررریح خواهم داد و منظو برایتان
 ،این پروژه ها واقعا کار می کند پروژه های صررلح طلبی انجام شررده و مابت کرده اسررت که

 تاریخ سازی نکنیم؟ نده کنیم، چرا نیاییم وپس بجای اینکه فق  به خواندن تاریخ بس

اسررررررت که در آن چند مورد فوق العاده از تجربه های عرفانی  ۱۴فصررررررل آخر کتاب فصررررررل 
در حین نگارش کتاب حاصررل شررده اند. دوباره مت کر میشرروم که ذکر کرده ام که  افرادی را

دهم اگر تمرین هدز من از به اشتراک گ اشتن این تجربه ها این است که به شما نشان 
خب آیا آماده اید تا ماوراء طبیعی  تجربه ها در انتظارتان نشسته است. کنید، عرفانی ترین

 شوید؟

 

 

 

 1فصل 
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 :ماوراء الطبيعهگشودن درها به روی 

اواخر بهار بود و تابستان تازه داشت رخ می نمود؛ روزی که قرار بود برای آنا ویلمز یکشنبه 
 ادی.شد جز ی  روز عباشد، هر چیزی  ای عادی

و پرده های نازک سفید در نسیم  ،درهای فرانسوی از هال به سمت باغچه باز شده بودند
می وزید، رقصیدن گرفته بود. پرتوهای درخشان که از سمت باغچه به داخل خانه  معطری

نور خورشررید خود را روی تن آنا پخش می کردند. در بیرون خانه ارکسررتی از پرندگان خوش 
آنا می توانسرررت نغمه دلنواز خنده کودکان و صررردای شرررل  شرررلو   ز به راه افتاده بود وآوا

 استخر همسایه را بشنود. پسر

ساله ی آنا از طبقه ی  ۱۱ود و کتاب می خواند، صدای دختر ساله آنا روی مبل لم داده ب ۱۲
 گوش می رسید که داشت برای خود آواز می خواند. باال به

د، مدیر و عضرررو هیئت مدیره ی  موسرررسررره ی روان ن درمانی کار می کر آنا که در حوزه روا
ب آخر میلیون یورو درآمد داشرررررت. او اغل ۱۰در آمسرررررتردام بود که سررررراالنه بیش از  درمانی

مطالعه ی متون مرتب  با حرفه اش می کرد و امروز نیز در صندلی چرمی  هفته ها را صرز
نسررت که قرار اسررت طی د. آنا اصررال نمی داداشررت مقاله می خوان قرمز خود نشررسررته بود و

 کابوسی وحشتناک تبدیل شود. به چند دقیقه این دنیای رویایی

اسرش متوجه مقاله نیسرت. کاغ ها را روی متوجه شرد که تمام حو ،آنا حواسرش جمع نبود
به این فکر می کرد که همسرررش ممکن اسررت کجا رفته باشررد. او  ،گ اشررت و ایسررتاد زمین

آنا داشررررت دوش می گرفت، از خانه بیرون زده بود. بدون اینکه به کسرررری  صرررربح زود وقتی
پدرشرررررران خداحافظی خانه ناپدید شررررررده بود. بچه ها گفتند که  بگوید کجا دارد می رود، از

 کرده بود و قبل از خروج از خانه هر
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 را بردوی آنها را بغل کرده بود. آنا چند بار به موبایل همسرررش زنگ زده بود، اما او گوشرری 
 جواب نداد. ی  جای کار می لنگید.، نمی داشت. ی  بار دیگر با او تماس گرفت

آنا در را باز کرد و دید که دو  ،بعد از ظهر بود که زنگ در به صرررررردا در آمد ۳:  ۳۰سرررررراعت 
 جلوی در ایستاده اند. افسر پلیس

تکان داد،  آنا به نشرررانه تأیید سرررر«. شرررما خانم ویلمز هسرررتید؟»یکی از افسررررها پرسرررید 
خواسرررررررتند که به داخل خانه بیایند و با او حرز بزنند. آنا کمی دل نگران و  افسررررررررها اجازه

دادند: صررررررربح آن روز همسرررررررر آنا از یکی از بلندترین خبر را به آنا  متحیر شرررررررده بود. آنها
پایین انداخته بود و متاسررررررفانه فو  کرده بود. آنا و دو  سرررررراختمانها در مرکز شررررررهر خود را

 زندش حیر  زده و مبهو  شده بودند.فر

بی اختیار می لرزید. زمان متوقف شررررده بود.  ،میزد نفس نفس ،آنا نفسررررش بند آمده بود
آنا تالش می کرد بخاطر آنها درد و اسررررترس خود را ، فلج شررررده بودندتعجب  فرزندانش از

شرررکمش  شررردیدی در سررررش پیچید و همزمان درد عمیقی در ناحیه پنهان کند. ناگهان درد
دست و پا زنان از این فکر به آن فکر می پرید، گردن و  نیز ایجاد شد. وقتی مغزش داشت

 شانه هایش بالفاصله سفت شد. هورمونهای

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

 ؟هورمون های استرس چگونه کنترل را در دست می گیرند

 

34 

استرس معادل زیستن در حالت بقاست. وقتی ما متوجه می لمی زیستن با از نقطه نظر ع
نمی توانیم نتیجه را موقعیتی اسررررترس زا به نوعی تهدیدمان می کند  طوری که  شررررویم که
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کنیم(، سیستم عصبی ابتدایی تحت عنوان سیستم عصبی سمپاتی   کنترل و یا پیش بینی
ه عامل اسرررترس زا آزاد می کند. در واکنش ب از انرژی را فعال می شرررود و بدن حجم باالیی

ه از نظر فیزیولوژیکی، بدن بصور  خودکار از منابع استفاده می کند تا با خطر کنونی مواج
 شود.

مردمکها گشررراد می شررروند تا بهتر ببینیم، ضرررربان قلب و نرخ تنفس باال می رود تا بتوانیم 
جریان خون می شررررود تا انرژی در  بدویم، بجنگیم و یا مخفی شررررویم، گلوکز بیشررررتری وارد

 دسترس سلولها

 قرار گیرد و جریان خون ما به سررمت اندام های حرکتی منتقل شررده و از اندام های داخلی
تا در صرررررررور  نیاز بتوانیم سرررررررریع تر حرکت کنیم. در امر هجوم آدرنالین و  دور می شرررررررود

س با افت فعالیت سرریسررتم ایمنی ابتدا فعال تر شررده و سررپ کورتیزول به سررمت عضررال ،
فراهم می شود تا فرد بتواند فرار کرده و یا در  این ترتیب انرژی زیادیمواجه می شود و به 

از سمت قسمت پیشانی و منطقی  از خود دفاع کند. گردش خونمقابل عامل استرس زا 
کمتری را به تفکر  مغز دور شرررده و به سرررمت عقب مغز منتقل می شرررود تا بتوانیم ظرفیت

 ه غریزه و واکنش سریع متکی باشیم.ه اختصاص داده و بیشتر بخالقان

د. تمام اخبار اسرررررررترس زای خودکشررررررری همسرررررررر آنا، بدن و مغز وی را وارد حالت بقا کر 
می توانند در کوتاه مد  شرای  نامطلوب را تحمل کنند. تمام ما این توانایی را  ارگانیسمها

می شرررررررود، بدن  یم. وقتی رویدادی تمامکوتاه اسرررررررترس مقابله کن های داریم که با دوره
باز می گردد، سرررطح انرژی خود را افزایش داده و  معموال طی چند سررراعت به حالت تعادل

طی چند سرررراعت تمام نشررررود، بدن  ی اش را بازیابی می کند. اما وقتی اسررررترسمنابع حیات
تی تواند مد طبیعت نمی هرگز تعادل خود را باز نمی یابد. در حقیقت، هی  ارگانیسررررمی در

 طوالنی را در حالت اورژانسی و استرس دوام بیاورد.
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ال  فکر کنیم، ما انسرررررررانها به لطف مغزهای بزرگی که داریم می توانیم راجع به مشرررررررک
رویدادهای گ شرررررررته را مجددا زندگی کنیم و یا بدترین حالت ها را برای رویدادهای آینده 

دن آبشاری از مواد شیمیایی استرس زا را در پیش بینی کرده و از این طریق فق  با فکر کر 
بدن خود ایجاد کنیم. کافی اسررررت به ی  رویداد آشررررنای گ شررررته زیاد فکر کنیم و یا تالش 

آنگاه اسرررررررت که بدن و ذهنمان از حالت ، یم آینده غیر قابل پیش بینی را کنترل کنیمکن
 فیزیولوژی  عادی خود خارج می شود.

کرد. آنا نمی دانسرررررررت که بدنش  یداد را در ذهن خود مرور میآنا هر روز و هر روز این رو
ز همان احساساتی رویداد اصلی و خاطره این رویداد را نمی داند و این خاطره نی تفاو  بین

را ایجاد می کند که رویداد اصلی ایجاد کرده بود. آنا داشت مواد شیمیایی مابتی را در مغز 
دوباره و دوباره رخ میداد. در نتیجه یداد داشررررررررت گویی که رو و بدن خود تولید می کرد،

 در بان  حافظه ذخیره می کرد و بدنش داشت از نظر مغزش داشت پیوسته این رویداد را
احسررررراسررررری مواد شررررریمیایی مرتب  با آن رویداد را صررررردها بار در روز تجربه می کرد. او با 

 ه دام می انداخت.شته بدر گ  فراخوانی مکرر تجربه داشت ناخواسته مغز و بدن خود را

وقتی حواس ما اطالعا   ،یا بازخورد شرریمیایی تجربیا  گ شررته هسررتند احسرراسررا  پیامد
، دسررررته هایی از نورونها به صررررور  شرررربکه در می آیند. وقتی محی  را مبت می کند ورودی

ای شررریمیایی ایجاد می کند که در تمام بدن پخش  در آمدند، مغز ماده آنها به صرررور  الگو
احساس نام دارد. رویدادها وقتی بهتر به یاد آورده می شوند  شود. این ماده شیمیایی می

خوب یا بد  ،بیاوریم. هرچه بهره احسرررراسرررری رویدادی که بتوانیم احسرررراس شرررران را به یاد
شریمیایی درونی ما ایجاد می کند، بیشرتر خواهد بود.  بیشرتر باشرد، تغییری که در وضرعیت

می شرررررررویم، مغزمان به آن چیز یا کس  توجه تغيير قابل توجهیوقتی ما در درون خود م
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به ی بیرونی عکس می تجر بیرونی که سرربب این تغییر شررده اسررت، توجه می کند و از این
 گیرد. این تعریف خاطره است.

بنابراین ممکن اسرررت مغز مهر خود را بر خاطره ی  رویداد بزند و به این ترتیب این صرررحنه 
این اتفاقی اسررررت که  ،و زمان برای آن متوقف شررررودز ما گیر بیفتد ماده خاکسررررتری مغ در

ن و مکان در هنگام وقوع تجربه برای آنها افتاد. ترکیب افراد و اشررررررریای مختلف در ی  زما
عصبی ما به معابه تصویری هولوگرافی  مبت می شود. به این شیوه  استرس زا در معماری

مدار عصرررربی مغز ح  می  د. ل ا تجربه درما ایجاد می شررررون اسررررت که خاطرا  بلند مد 
ل و اینگونه است که گ شته به حالت زیستی ما بد شود و احساس در بدن ذخیره می گردد

 می شود. 

به بیان دیگر، وقتی ما ضربه روحی زیادی را تجربه می کنیم، معموال از نظر عصب شناختی 
اسررا  آن در محدوده ی احسرراز نظر شرریمیایی  در داخل مدارهای آن تجربه می اندیشرریم و

طرز فکر و طرز احسرراس  حالت وجودی طوری که تمام ،رویداد احسرراس را تجربه می کنیم
 لوژیکی در گ شته گرفتار می شود.ما از نظر بیو

 

همانطور که درک می کنید، آنا با هجمه احسررراسرررا  منفی مواجه شرررده بود: اندوه شررردید، 
 اه، شررررمندگی، نومیدی، خشرررم، نفر ،احسررراس قربانی شررردن، سررروگ، احسررراس گن درد،

نرراراحتی، تنفر، شررررررروک، ترس، دلهره، نگرانی، کم آوردن، دلتنگی، فالکررت، ذاللررت، انزوا، 
ی  از این احسرراسررا  به این زودی ها از بین نمی رود.  تنهایی، بی باوری و خیانت. و هی 

بیشرررتر دچار گ شرررته تحلیل می کرد و بیشرررتر و  آنا زندگی خود را در چارچوب احسررراسرررا 
احسررراس مداوم خود فکر کند و از آنجا  که او نمی توانسرررت بزرگتر از ع اب میشرررد. از آنجا

می اندیشید و هر روز احساسش   شته است، او داشت در گ شتهکه احساسا  بایگانی گ
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و عقلی می دانسرررت  بدتر می شرررد. او که خود متخصرررز روان درمانی بود، از نظر منطقی
نمی  امررا تمررام این بینش هررا ذره ای از درد و رنج وی ،ایش می افترردچرره اتفرراقی دارد بر 

 کاست.

کردند که همسرش فو  کرده است و این داشت اطرافیان با او همچون کسی برخورد می 
به هویت جدید او تبدیل میشررد. او خاطرا  و احسرراسررا  خود را به حالت کنونی اش رب  

اینقدر بد اسرررت، او داسرررتان خودکشررری را  میداد. وقتی کسررری از او می پرسرررید چرا حالش
رد. آنا در تمام این رنج، ناراحتی و اندوه را دوباره تجربه می ک تعریف می کرد و هر بار آن

 مد  مدارهای یکسانی را در مغز

خود فعال می کرد و احساسا  یکسانی را باز تولید می کرد، و ل ا مغز و بدن خود را بیشتر 
طوری فکر، احساس و رفتار می کرد که گویی  کرد. او هر روزگ شته شرطی می  نسبت به

عمل و طرز احساس ما شخصیت  زنده است. و از آنجا که طرز فکر، طرز گ شته همچنان
ماسررت، شررخصرریت آنا توسرر  گ شررته اش شررکل می گرفت. از منظر بیولوژیکی، آنا به این 

انسرررت از آنچه رخ همسررررش را تعریف می کرد که نمی تو دلیل مدام داسرررتان خودکشررری
 برود. داده است، فراتر

شد مرخصی بگیرد. آنا دیگر نمی توانست سر کار برود و مجبور زیاد شد و  سراشیبی زندگی
آنگاه بود که متوجه شررررد همسرررررش با اینکه ی  وکیل موفق به شررررمار می رفت، وضررررعیت 

رداخت می کرد، که باید بدهیهای قبل را پ مالی نابسررررامانی برایشرررران به وجود آورده بود. او
از آن حتی از وجودشررران خبر هم نداشرررت و پولی نداشرررت که این بدهیها را بپردازد. پیش 

بیشتری به استرس قبلی آنا اضافه  ندارد که استرس احساسی، روانی و ذهنی جای تعجب
 شد.
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ها ذهن آنا در دایره های بی انتها گیر افتاده بود و پر بود از این سرررواال ، چطور خرج بچه 
 را بدهم؟

در آینده باید چطور با این ضرررررررربه روحی برخورد کنیم و این واقعه چه تأمیری بر زندگی ما 
 دارد؟

چرا همسررررم بدون خداحافظی من را تنها گ اشرررت؟ چطور من نفهمیده بودم که همسررررم 
است؟ آیا من در انجام وظایف همسری ناموفق بوده ام؟ چطور توانسته بود  انقدر غمگین

 با دو بچه تنها بگ ارد؟ و چطور باید این بچه ها را بزرگ کنم؟من را 

ر آنا پیدا می کردند. او نباید خودکشررری می کرد و سرررپس قضررراوتها راه خود را به درون افکا
من را با این وضعیت مالی افتضام تنها می گ اشت! چه انسان بزدلی! چطور توانست این 

من و بچه ها ننوشرررررررت. از او بدم می آید چون بچه ها را تتيم کند! حتی پیامی هم برای 
ن و این بچه ها را تنها چه انسررررررران نامردی بود که م حتی یادداشرررررررتی هم نگ اشرررررررته بود.

گ اشت. آیا اصال به این فکر کرده بود که چه بر سر ما می آید؟ تمام این افکار بار عاطفی 
  اشتند.می گبدن  زیادی با خود حمل می کردند و ل ا امر مخرب بیشتری بر

 آنا وقتی بیدار شررد، از کمر به پایین فلج شررده بود. چند ۲۰۰۸مارس  ۲۱نه ماه بعد در روز 
معلوم  ،بعد او در بیمارسررتان بسررتری شررده بود و ویلچری کنار تختش قرار داشررت سرراعت

مبتال شررده اسررت. بعد از چند آزمایش  (التهاب سرریسررتم عصرربی  نوریتیس  شررد به بیماری
این مشرررکل را تشرررخیز دهند و ل ا به آنا گفتند که البد بیماری  نسرررتند علتپزشرررکان نتوا

به ناحیه ی پایینی نخاع حمله کرده بود و با تجزیه الیه  ایمنی آناخود ایمنی دارد. سررریسرررتم 
فلج هر دو پای او شررده بود. او کنترل ادرار خود  های پوشرراننده و محافد اعصرراب، منجر به

داشرررت و هی  احسررراس و حرکتی در  کنترل مدفوع خود مشرررکلرا از دسرررت داده بود، در 
 ناحیه ران و پا نداشت.
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بخاطر استرس مزمن روشن می شود و روشن می « تیز و گریزس»وقتی سیستم عصبی 
ماند، بدن از تمام ذخایر انرژی خود برای پرداختن به تهدید مداومی که به نظرش در محی  

 بیرون قرار دارد،

در محی  درونی خود انرژی کافی برای رشررررد و ترمیم نابراین بدن دیگر اسررررتفاده می کند. ب
خطر می افتد. ل ا بخاطر تعارض درونی مداوم آنا، سرریسررتم  ل ا سرریسررتم ایمنی به ندارد و

حمله کرده بود. در نهایت او درد و رنجی را که در ذهن خود تجربه می  ایمنی وی به بدنش
الصرره اینکه آنا نمی توانسررت بدنش را کرده بود. خ بدن خود ظاهر کرد، بصررور  فیزیکی در

 او در گ شته گیر افتاده بود. ،اشتحرکت رو به جلو ند حرکت دهد، چون در زندگی اش

پزشررررررکان آنا به مد  شررررررش هفته دوزهای باالیی از داروی دگزامتازون وریدی و یا سررررررایر 
اهش یابد. بخاطر اسرررترس کورتیکواسرررتروئیدها را به او تزریق می کردند تا التهاب بدنش ک

 ،یف تر کنندکه می توانند سیستم ایمنی را ضع ،بیشتر و نوع داروهایی که مصرز می کرد
آنا به نوعی عفونت باکتریایی خطرناک مبتال شد که برای درمان آن دوزهای سنگینی از آنتی 

 بیوتی  برایش تجویز

می رفت. هنوز هم در پای  عصا راهاو با  ،کردند. بعد از دو ماه آنا از بيمارستان مرخز شد
ت درست راه برود. خود فاقد احساس بود و در ایستادن مشکل داشت. او نمی توانس چ 

کمی بهتر شررررده بود، اما همچنان کنترلی بر دفع ادرار نداشررررت. همانطور  کنترل مدفوعش
وضرررررعیت جدید سررررربب افزایش اسرررررترس آنا شرررررده بود. او  که می توانید تصرررررور کنید، این

 مسرش را بخاطر خودکشی از دست دادهه

ار بحران جدی مالی شده بود، نمی توانست کار کند و خرج خود و بچه هایش را بدهد، دچ
بخاطر فلج شررردن پاهایش بیش از دو ماه در بیمارسرررتان بسرررتری شرررده بود. مادرش  بود و

 برای کم  به خانه آنا بیاید. مجبور شده بود
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در بهترین بیمارسررررتان، می نابود شررررده بود و با اینکه آنا از نظر احسرررراسرررری، ذهنی و جسرررر
ار داشرررت، اما حالش بهتر نمی شرررد. در سرررال و بهترین داروها را در اختی بهترین پزشرررکان

ل ا  ،مرگ همسرش، معلوم شد او دچار افسردگی شده است یعنی دو سال بعد از ۲۰۰۹
کند. در نتیجه حال و  به داروهای مصرررررفی خود اضررررافه مجبور شررررد داروهای دیگری را نیز

نفر  تغییر می کرد. و از ناراحتی به ترس و  آنا از خشرررررم به اندوه، از رنج به نومیدیهوای 
رفتارش تا حدودی غیرمنطقی شرررده  چون این احسررراسرررا  بر اعمال او تامیر می گ اشرررت،

 بود. در ابتدا او بجز بچه هایش با تمام اطرافیانش دعوا می کرد.

 درگیری شد. ر کوچکش نیز واردسپس کم کم با دخت

 

  شب تاری  روم

ه وجود آمد و مسیر زندگی از آنچه بود در عین حال مشکال  جسمی دیگری نیز برای آنها ب
برایش دردناک تر شررررد. در امر بیماری خود ایمنی دیگری تحت عنوان ليکن پالن فرسرررراینده 

فوقانی مری اش  در غشررررررای مخاطی دهانش زخمهایی ایجاد شررررررد که تا ابتدای قسررررررمت
روئید درمان آن مجبور بود قرصررررها و پمادهای دهانی کورتیکواسررررت گسررررترش پیدا کرد. برای

مصرز کند. داروی جدید باعث توقف ترشح بزاق در دهان آنا شد. او نمی توانست غ اهای 
شررد. آنا داشررت همزمان سرره نوع اسررترس را تجربه می  این کم اشررتهار سررفت بخورد و بناب

 .یی و احساسیشیمیا جسمی، ،کرد

ی و تهدید مداوم، آنا وارد رابطه ای ناموفق با مردی شررد که با بدزبانی، قلدر ۲۰۱۰در سررال  
خود و بچه هایش را آزار می داد. او تمام پول، شررررغل و احسرررراس امنیت خود را از دسررررت 
 داد. وقتی خانه اش را از دسرررررررت داد، مجبور شرررررررد در خانه ی آن فرد بدزبان زندگی کند.
سطح استرس او مدام داشت باالتر می رفت. زخم هایش به غشاهای مخاطی دیگر بدنش 
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پاشرریده بود و داشررت مشررکال  پوسررتی  سررتم ایمنی اش بطور کامل فروسرررایت کرد. سرری
 متعدد، آلرژی های غ ایی و مشکال  وزنی را تجربه می کرد.

 

رای این مشرررکال  سرررپس در بلع غ ا دچار مشرررکل شرررد و معده اش سررروزش پیدا کرد و ب
 داروهای جدیدی برایش تجویز کردند. جدید نیز

شررروع به روان درمانی کرد. او تنها می توانسررت سرره روز در هفته، آنا در ماه اکتبر در خانه 
در روز مشررررتریانش را ببیند و آن هم پس از آنکه بچه هایش را به مدرسرررره می  دو جلسرررره

ازگشت بچه ها از مدرسه میشد که تا زمان ب آنقدر خسته و بدحال فرستاد. بعد از ظهرها
تیار فرزندانش باشرررررد، اما رمقی برایش دراز می کشرررررید. سرررررعی می کرد تا می تواند در اخ

خانه بیرون برود. به ندر  پیش می آمد کسی  باقی نمی ماند و حالش بدتر از آن بود که از
 را ببیند. او فاقد زندگی اجتماعی بود.

وضاع را به یاد او می آورد. او بصور  خودکار گی او پیوسته وخامت اتمام شرای  بدن و زند
واکنش نشان میداد. تفکر او دچار آشوب شده بود و نمی توانست کس و هر چیزی  به هر

دیگر قدر  و انرژی کافی برای زندگی کردن نداشرررررررت. گاهی وقتی کمی به  تمرکز کند. او
قیقه می رسرید. همیشره خیس عرق در د ضرربه ۲۰۰ضرربان قلبش به  خود فشرار می آورد،

 د شدیدی حس می کرد.در قفسه ی سینه ی خود در  بود و نفس نفس میزد و مدام

آنا داشرت تاری  ترین شرب روم خود را طی می کرد. ناگهان متوجه شرد که چرا همسرش 
خود پایان بخشررریده اسرررت. او دیگر نمی توانسرررت ادامه دهد و به فکر خودکشرری  به زندگی

 این که بدتر نمیشود... با خود گفت ازبود. 
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تیم پزشرررررکی آنا توموری را در نزدی  ورودی  ۲۰۱۱البته اوضررررراع بدتر شرررررد. در ماه ژانویهی 
پیدا کرده و تشرررخیز دادند که آنا به سررررطان مری مبتال شرررده اسرررت. البته این  معده اش

 از قبل هم بیشتر کرد.  استرس آنا را ،اخبار

جام دهد. هی  کس از شیمی درمانی را اننا بصور  منظم جلسا  پزشکان توصیه کردند آ
عالمت های جسمی را درمان  او راجع به استرس احساسی و ذهنی سوالی نکرد، آنها تنها

 را خاموش کرد. می کردند. اما واکنش استرس آنا کامال روشن شده بود و نمی شد آن

افراد بخاطر شوک یا ضربه روحی در عجیب است که این اتفاق برای افراد زیادی می افتد. 
خود هرگز نمی توانند از احسررراسرررا  مربوطه گ ر کنند و زندگی و سرررالمتی شررران از  زندگی

 بین می رود. 

ش را بگیرید، آنگاه می توان گفت یاعتیاد چیزی باشرررد که فکر می کنید نمی توانید جلور اگ
می گردند.  ن می شود، معتادافرادی مانند آنا به احساس استرسی که سبب بیماری شا که

آدرنالین و سایر هورمونهای استرس سبب تحری  مغز و بدن می شود و انبوهی از هجوم 
این مواد شریمیایی معتاد می شروند و سرپس  انرژی را فراهم می کند. به مرور زمان آنها به

د تا برای تسررررکین اعتیاد به این احسرررراس اسررررتفاده می کنن از افراد و شرررررای  زندگی خود
  را دوباره تجربه کنند.احساسی باال بتوانند آن حالت

آنا از شررررای  اسرررترس زای زندگی خود اسرررتفاده می کرد تا این هجوم انرژی را از نو ایجاد 
بدون اینکه خود بداند به زندگی ای که از آن متنفر بود، اعتیاد پیدا کرده بود. علم  کند و ل ا

ای ژنتیکی بیماری ن و طوالنی مدتی می تواند دکمه هبه ما می گوید که چنین استرس مزم
را فشررار دهد. ل ا اگر بتوان گفت که آنا با فکر کردن به مشررکال  و گ شررته ی خود داشررت 
واکنش استرس را فعال می کرد، می توان گفت که افکارش سبب بیماری اش شده بودند. 
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خود  که حالش را بد می و چون هورمونهای اسرررررترس خیلی قدرتمند هسرررررتند، او به افکار 
 تاد شده بود.کردند( مع

آنا موافقت کرد که شیمی درمانی را شروع کند، اما بعد از تنها ی  جلسه، دچار فروپاشی 
آنا هق هق زنان  ،و ذهنی شد. ی  روز بعد از ظهر بچه هایش به مدرسه رفتند احساسی

ر اوضررراع اینطور ادامه پیدا روی زمین افتاد. به آخر خ  رسررریده بود. به نظرش رسرررید که اگ
 و با فوتش فرزندانش را از وجود مادر محروم خواهد کرد.  زیاد زنده نخواهد ماندکند، 

دسررت به دعا شررد. در دل خود می دانسررت که چیزی باید تغییر کند. او با نهایت صررداقت و 
 قولو  ،سررررسرررپردگی از خداوند راهنمایی، حمایت و راه برون رفت از مشرررکال  را خواسرررت

 داد که اگر دعایش

در تمام روزهای مابقی عمر خود شرررررررکر گزاری خواهد کرد و به دیگران هم  اجابت شرررررررود،
 کم  خواهد کرد که همین کار را بکنند.

 

 نقطه ی تحول آنا

تغییر تبدیل شرررد به هدز آنا. او ابتدا تصرررمیم گرفت که تمام مراحل درمانی را متوقف کند 
ودند، دسررت بکشررد، تجویز شررده به بخاطر مشررکال  جسررمی مصرررز تمام داروهایی ک و از

ضررد افسررردگی را همچنان مصرررز می کرد. او به پزشررکان و پرسررتاران نگفته  البته قرصررهای
برای درمان به بیمارستان برود. اما دیگر به بیمارستان نرفت. کسی  بود که دیگر قصد ندارد

تنها پزشررررررر  خانواده اش با او  هم با او تماس نگرفت که علت این کارش را جویا شرررررررود.
 س گرفت و ابراز نگرانی کرد.تما
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 که آنا روی زمین افتاده بود و داشت گریه ۲۰۱۱در آن روز سرد زمستانی در ماه فوریه سال 
می کرد، با خود تصرررررررمیم محکمی گرفت که خود و زندگی اش را تغییر دهد و قدر  این 

پاسخ باعث شد بدنش بالفاصله به ذهنش  تصمیم آنقدر انرژی با خود به همراه داشت که
تصررررررميم تغییر بود که به او قدر  داد تا خانه ای برای خود و فرزندانش اجاره  دهد. همین
منفی ای که گرفتارش شرررررررده بود، خارج شرررررررود. گویی این لحظه او را از نو  کند و از رابطه

 باید از نو شروع کند. تعریف کرد. می دانست که

دیدم. یکی از چند دوسررررت معدودی که  ولین بار آنا ران قضرررریه من برای ای  ماه بعد از ای
آنا باقی مانده بود، برایش در سررررخنرانی جمعه شررررب من صررررندلی رزرو کرده بود.  دور و بر

 دوست آنا به وی

پیشررنهادی داد، اگر از آن سررخنرانی خوشررش می آمد، باید در کارگاه دو روزهای آخر هفته 
دیدم در سررررالن کنفرانس در سررررمت چ  که او را  ل کرد. بار اولیمی کرد. آنا قبو شرررررکت

 عصاهایش را به دیوار کنارش تکیه داده بود. راهرو نشسته بود و

مطابق معمول آن شب در مورد تأمیر افکار و احساسا  بر بدن و زندگی سخن می گفتم. 
منجر به بیماری مورد حرز می زدم که مواد شرررریمیایی مرتب  با اسررررترس می توانند  در این

ایمنی شناسی، اپی ژنتی ، نورواندوکرینولوژی و ، عصب، نوروپالستی، روان به شوند. راجع
حرز زدم. در ادامه ی کتاب جزئیا  تمام اینها را توضررریح خواهم داد. آن  فیزی  کوانتومی

ام شررده بود با خود فکر کرد اگر من زندگی اکنونم را ایجاد کرده  شررب آنا که بسرریار ترغیب
ضعف سیستم ایمنی، زخمها و حتی سرطان، شاید بتوانیم  گی،از جمله فلج شدن، افسرد

با همان رغبتی که آن را ایجاد کرده ام آن را از بین ببرم. و با این درک قوی، آنا تصرررررررميم 
 گرفت خود را شفا دهد.
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به کند. بالفاصررررررله بعد از اولین کارگاه آخر هفته اش او تصررررررمیم گرفت دو بار در روز مراق
ام مراقبه در ابتدا دشررروار بود. او تردیدهای زیادی داشرررت که باید رفع و انج البته نشرررسرررتن

 می شد و بعضی روزها

ولی به هر تقدیر مراقبه ها را انجام می  ،از نظر ذهنی و جسرررمی احسررراس خوبی نداشرررت
آنا روند  می ترسررید. وقتی پزشرر  خانواده اش زنگ زد تا او را چ  کند  چون داد. او بسرریار
متوقف کرده بود(، به آنا گفت که تصررمیم خام و احمقانه ای گرفته اسررت و  درمان و دارو را

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

و اغلب زیر فشررررررار مالی هر روز مراقبه های خود را انجام داد و از ترس هایش عبور کرد. ا
اما هرگز  ،و نیازهای فرزندانش و محدودیت های فیزیکی خودش آزارش میداد داشررت قرار

کارهای درونی اش. او آن سرررال در چهار  شررررای  بهانه ای شرررود برای توقف اجازه نداد این
 کرد. کارگاه دیگر هم شرکت

مغز که در  ،های عاطفی انعکاسیآنا با تغییر افکار ناخود آگاه، عاد  های خودکار و حالت 
حاال بیشرررررتر به آینده ای  ،رسررررروب کرده بود و بدنش را از نظر عاطفی شررررررطی کرده بود آنا

سررررپرده بود تا به گ شررررته ی آشررررنای خودش. او از مراقبه در کنار عزم راسررررخ و  جدید سررررر
ولوژیکی می کرد تا حالت وجودی خود را تغییر دهد و از زندگی بی احساس متعالی استفاده

 ه زندگی دردر گ شته ی سابق ب

 آینده جدید برسد.

آنا هر روز بیشتر دلش میخواست که وقتی از مراقبه بلند می شود، همان کسی نباشد که 
او تصمیم گرفت که دست از کار نکشد تا زمانی که تمام حالت  ،مراقبه نشسته بود به پای

اس خود دی گرا که واقعیت را با حوعشررق زندگی تبدیل شررود. از نظر ی  ما وجودی اش به
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بیوه ای که  ،معقولی ندارد که عاشررق زندگی باشررد او افسرررده بود تعریف می کند، آنا دلیل
شرررغلی هم نداشرررت، سررررطان گرفته بود و از فلج اندام  زیر بار قرض و قوله له شرررده بود و

در کنارش  زندگی سختی داشت، نه شریکی ،تحتانی و زخم های غشای مخاطی رنج می برد
ی در زندگی اش داشرررت، دیگر رمقی برایش نمانده بود که به بچه هایش بود و نه فرد مهم

پیش از تحقق یافتن آینده، از نظر  هم برسرررررررد. اما آنا طی مراقبه یاد گرفت که می تواند
 چه حسی دارد. عاطفی به بدن خود بیاموزد که آینده

 

عاطفی را نمی  رویداد واقعی و رویداد تخیلی ومقام ذهن ناخودآگاه تفاو  بین بدن او در 
همچنین بر اساس درکی که از اپی ژنتی  داشت میدانست که احساسا  متعالی  داند. او

مانند عشرررق، شرررادی، شرررکر گزاری، الهام، مهربانی و آزادی می توانند به ژنهای جددی پیام 
ش تأمیر بگ ارند. او بطور ازند و بر سررراختار و عملکرد بدنبدهند که پروتئینهای سرررالمی بسررر

درک کرده بود که اگر مواد شررررررریمیایی اسرررررررترس زایی که در بدنش جوالن میدادند،  کامل
اگر احسرراسررا  متعالی را با رغبت بیشررتری نسرربت  ژنهای ناسررالم را فعال کرده بودند، آنگاه

ژن های جدیدی را فعال کند و  به احسرررررراسررررررا  اسررررررترس زا در خود ایجاد کند، می تواند
 المتی خود را بهبود بخشد.س

ی  سال گ شت و سالمتی او تغییر چندانی نکرد. البته به مراقبه ادامه داد. او تمام مراقبه 
برای شرررراگردانم طراحی کرده بودم را انجام داد. او می دانسررررت که چندین سررررال  هایی که

 طول کشیده است تا

 ید نیز کمی زمان الزم است. ل افتد و ل ا برای ایجاد وضعیت جدسالمتی اش به این روز بی
را ادامه میداد و تالش می کرد آنقدر از افکار، رفتارها و احسررراسرررا  ناخود آگاهش  کارش

 آگاه شود که اجازه ندهد هی  تجربه ای از آگاهی اش پنهان بماند. 
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ش دارد بهتر می شود. پس از ی  سال آنا متوجه شد که کم کم وضعیت ذهنی و عاطفی ا
 و خود جدیدی می آفرید. کرد عاد  خود قدیمی بودن را ترک میآنا داشت 

آنا پس از شرکت در کارگاههای من می دانست که باید سیستم عصبی خودمختار خود را 
حالت تعادل در آورد چون سیستم عصبی خودمختار تمام عملکردهای خود کاری  دوباره به

هضم و ج ب غ ا، میزان قند خون،  .به دور از آگاهی مغز رخ میدهندکه  را کنترل می کند
 هورمونی، ضربان قلب و غیره.  دمای بدن، ترشحا 

خودمختار تأمیر  تنها راهی که او می توانست وارد سیستم عامل شده و بر سیستم عصبی
 بگ ارد این بود که بصور  منظم حالت درونی خود را تغییر دهد.

این نواحی ک مراکز انرژی اختصررررراص می داد. نا ابتدای هر مراقبه را به تبر به همین دلیل آ
 بدن تحت کنترل سیستم اعصاب خودمختار قرار دارد.  خاص

انرژی با فرکانس مخصرروص خود را دارد  که ، مرکز همانطور که در مقدمه اشرراره کردم، هر
ت(، غده ها و مخصررروص خودش را داراسررر اطالعا  خاصررری را سررراطع می کند و یا آگاهی

بفرد خود را داراست، برای خود  وصی دارد، وضعیت شیمیایی منحصرهورمون های به خص
نرراخود آگرراهی امر می  مغزچرره ای دارد و لرر ا برای خودش ذهنی دارد. این مراکز، از مغز

 پ یرند که در پس تفکر خود آگاه ما نهفته است.

تم عامل تغییر دهد تا بتواند وارد سرررریسرررر آنا آموخته بود که چگونه باید امواج مغزی خود را
در مغز میانی( شود و هر مرکز را طوری تنظیم کند که هماهنگ سیستم عصبی خودمختار  

 با بقیه ی مراکز
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عمل کند. او هر روز با تمرکز و رغبت، تمرکز خود را به حوزه خاصرررررری از بدن و نیز فضررررررای 
زرگ تیابی به سالمتی بیشتر و خیر بهر مرکز معطوز می کرد و آن را به منظور دس اطراز

 تر تبرک می کرد.

او به آرامی اما با اطمینان از طریق برنامه ریزی سررررریسرررررتم عصررررربی خودمختار و بازگرداندن 
 آن، توانست سالمتی خود را بهبود بخشد. تعادل به

او همچنین تکنی  تنفس مخصررررررروصررررررری را یاد گرفته بود که من در کارگاههایم آموزش 
در بدن ذخیره در امر فکر و احساس یکنواخت  تکنی  تمام انرژی عاطفی را که این ،میدهم

می شررررررود، آزاد می کند. آنا پیوسررررررته به افکار یکسررررررانی اندیشرررررریده بود و به همین دلیل 
بود و سپس بخاطر همین احساس دوباره به همان افکار  احساسا  یکسانی را ایجاد کرده
می شوند، اما می احساسا  گ شته در بدن ذخیره  فت کهسابق اندیشیده بود. او یاد گر 

شررده در بدن را آزاد کرد و خود را از بند  فاده از این تکنی  تنفس انرژی ذخیرهتوان با اسررت
جدیتی بزرگ تر از اعتیادش به  گ شرررررررته رها سررررررراخت. به همین دلیل هر روز با رغبت و
آن ماهر شررد. وقتی او  مرور در احسرراسررا  گ شررته، این نوع تنفس را تمرین می کرد و به

آورد، آموخت که  رژی ذخیره شرررررده در بدنش را به حرکت درگرفت که چطور باید این انیاد 
احساسا   چگونه باید بدنش را نسبت به ذهنیت جدید شرطی کند و پیش از تحقق آینده،

 قلبی مرتب  با آن را در خود ایجاد کند.

طالعه کرده بود، رگاه ها و سرررررررخنرانی های من را نیز ماز آنجا که آنها الگوی اپی ژنتی  کا
که ژنها فق  بیماری زایی نمی کنند، بلکه محی  به ژنها عالمت میدهد که  میدانسررررررررت

 بیماری ایجاد کنند. آنا

پی برد که اگر احساساتش پیامدهای شیمیایی تجربه هایش در محی  باشند و اگر هر روز 
ست که به همان گ شته سر کند، خودش انتخاب کرده ا همان احساسا  باقیمانده از را با
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دستور فعالیت بدهد که عامل بیماری اش هستند. اگر به جای این کار می توانست  ژنهایی
آینده اش را قبل از تجربه ی رویدادهای آینده در خود ایجاد کند، آنگاه  احسررراسرررا  زندگی

د تررا از نظر بیولوژیکی بررا آینررده و برردنش نیز تغییر می کر  بیرران ژن خود را تغییر میررداد
 یدش همسو شود.جد

آنا مراقبه ی دیگری را نیز انجام می داد که در آن باید به مرکز سرررررررینه اش توجه کرده و با 
متعالی اش سرریسررتم عصرربی خودمختار را فعال می کرد تا بتواند پیوسررته نوع  احسرراسررا 

ما نام ضررربان قلب منسررجم را بر بسرریار کار آمدی از ضررربان قلب را در خود ایجاد کند که 
برایتان توضررررررریح خواهم داد. او متوجه شرررررررد که وقتی  هاده ایم و بعدا جزئیا  آن راآن ن

 شمی کند، این حالتها سررربب بروز واکن احسررراس نفر ، بی قراری، ناراحتی، خشرررم و تنفر
 استرس شده و ضربان قلب را نامنظم می کنند. 

بود بصررور  منظم که اگر درسررت همانطور که عاد  کرده آنا در کارگاه های من یاد گرفت 
محور جدید را در خود حفد کند، ، منفی را تجربه کند، بتواند این حالت قلب احسررررراسرررررا 

آنگاه به مرور زمان خواهد توانسررت این احسرراسررا  جدید را کامل تر و عمیق تر حس کند. 
ر گزاری و آزادی مستلزم افسردگی و نفر  با شادی، عشق، شک البته تعویض خشم، ترس،

مسرریر تسررلیم نشررد. او می دانسررت که این احسرراسررا   اما آنا در این ،اسررت تالش زیادی
آزاد خواهد کرد و این موارد شیمیایی بدن را  متعالی بیش از هزار ماده شیمیایی مختلف را

 حرکت می کرد. و ل ا در این مسیر ترمیم و بازیابی خواهند کرد

نا  عد از آن، آ قدم زنان را تمرین کردب به  با خود نوع مر  در این ،مراق ید  با به او هر روز  اق
قدم می زد. او بجای اینکه بنشررریند و با چشرررمان بسرررته مراقبه کند، در ابتدای این  جدیدش

می ایسررررتاد و چشررررمانش را می بسررررت. در حالت ایسررررتاده وارد حالت مراقبه  مراقبه جدید
حالت سررپس در همان  ،ودی اش را تغییر می دهدحالت وج میشررد و می دانسررت این کار
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می ماند و به عنوان خود جدیدش شررررررروع به  ا باز می کرد و در حالت مراقبهچشررررررمانش ر 
عمل و احساس را بصور  منظم در  قدم زدن می کرد. او با این کار عاد  جدیدی از تفکر،

دیدش تبدیل می شخصیت ج خود تجلی می بخشید. آنچه او داشت می آفرید، به زودی به
 گردد. شود و به خود قدیمش باز ست مدهوششد. او دیگر دلش نمیخوا

آنا به لطف این کارها می دید که الگوهای فکری اش تغییر کرده اند. او دیگر آن مدارهای 
ل ا ارتباط آن مدارهای قدیم با هم قطع شرده بود و  ،در مغز خود روشرن نمی کرد سرابق را

 داشتند از هم باز

بار در  می کرد. آنا از نظر احساسی برای اولینشدند. در نتیجه دیگر مانند سابق فکر نمی 
چند سال گ شته رگه هایی از شکر گزاری و ل   را تجربه می کرد. او در مراقبه هایش هر 

بخش های جدیدی از بدن و ذهنش را تسخیر می کرد. آنا آرام شده بود و دیگر  روز داشت
داشررت. دوباره عشررق را حسرراسررا  مشررتق شررده از هورمونهای اسررترس نا اعتیاد چندانی به

 .ادامه داد همینطور احساس می کرد. او

 غلبه، غلبه و غلبه هر روزه برای تبدیل شدن به کس دیگری که میخواست باشد. 

 

 آنا امکان را فراچنگ می آورد

شررهر نیویورک شرررکت ، آنا در یکی از کارگاههای چهار روزهای من در ۲۰۱۲در ماه مه سررال 
 کرد.

آخر آنا کامال خود را تسرررررلیم کرد. او برای بار اول از  طی چهار مراقبه یدر روز سررررروم و در 
اهی سررریاهی شرررناور یافت و آگاه بود که از نشرررروع مراقبه ها، خود را در فضرررای نامت زمان

 خودش آگاه است.
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ل شرررده بود و تماما از قید تبدی او از خاطره کیسرررتی خود فراتر رفته بود و به آگاهی محض
ورود به حالت ناخودآگاه و تسرررلیم شررردن در برابر خواسرررته  به معنای مدهوش شررردن تن،

ارتباط با دنیای مادی و زمان خطی  ،های بدن و دادن اختیار خود به دسرررت ذهن ناخودآگاه
شررررای  جسرررمی خود اهمیتی  رها شرررده بود. او آنقدر احسررراس آزادی می کرد که دیگر به

که نمی توانسرررررررت با هویت کنونی خود داد. آنقدر احسررررررراس نامحدود بودن می کرد  نمی
 پنداری کند. آنقدر احسررررراس متعالی ای داشرررررت که دیگر با گ شرررررته اش ارتباطیهم ا  
 نداشت.

آنا در این حالت مشررکلی نداشررت، گ شررته اش را پشررت سررر نهاده بود و برای بار اول تمام 
او در  ،نداشرررت، جنسررریت، بیماری، فرهنگ و حرفه سرررابق را بود. او دیگر آن نام آزاد شرررده

بود. او با میدانی از اطالعا  وارد ارتباط شرررررررده بود که میدان کوانتومی  ورای مکان و زمان
در آینده  داشت و در آن تمام امکان ها و احتماال  جدید وجود دارند. او ناگهان خود را نام

در  ای بزرگ ایسرررررررتاده بود، میکروفونی وی صرررررررحنهای کامال جدید پیدا کرد، در حالی که ر
ن بهبود سررالمتی اش را برای جمعیت تعریف می کرد. او دسررت گرفته بود و داشررت داسررتا

را قبال تصررور نکرده و تصررویرسررازی نکرده بود. گویی اطالعاتی را از طریق میدان  این صررحنه
ی  زن کامال متفاو  را در دانلود کرده بود و برای لحظه ای تصررررررویری از  کوانتومی در خود
مشرررررراهده کرده بود. دنیای درونی از دنیای بیرونی واقعی تر جلوه می  جدید واقعیتی کامال

 بدون استفاده از حواس آن را تجربه می کرد. کرد و او داشت با تمام وجود و

در آن لحظه ای که آنا داشرررررررت زندگی جدید خود را در مراقبه تجربه می کرد، بارقه ای از 
می دانست ر درون خود احساس راحتی کرد. او نور به درون بدنش تابید و عمیق د شادی و

بزرگتری شررده اسررت، بسرریار بزرگ تر از بدن فیزیکی خودش. در این حالت  که چیز یا کس
احسرراس شررادی و شررکرگزاری کرد که ناخواسررته خنده بر لبانش جاری  شررادی وافر او آنقدر
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ه بعد او اعتماد، دانست که قرار است حالش خوب شود. از آن بمی  شد. و در آن لحظه آنا
بیشتری در خود احساس کرد و مراقبه ها برایش آسان تر شد،  شادی، عشق و شکر گزاری

 عمیق تر کار کند. طوری که می توانست از قبل هم

وقتی آنا از گ شررررته اش خارج شررررد، احسرررراس کرد که این انرژی جدید قلبش را بیشررررتر و 
هد، بداند که هر روز مجبور است انجامش دمی کند. بجای اینکه مراقبه را کاری  باز بیشتر

به این کار  ،رغبت می ورزید. مراقبه به سرررررب  زندگی اش تبدیل شرررررده بود او به مراقبه ها
و شررادابی او بازگشررته بود. او دیگر داروهای ضررد افسررردگی مصرررز  عاد  کرده بود. انرژی

او  شررررررده بود. تغییر کرده بود و احسرررررراسرررررراتش متف اش کامال نمی کرد. الگوهای فکری
شرررده اسرررت و به همین دلیل اعمالش به  وارد حالت وجودی جدیدیاحسررراس می کرد که 

 بطور چشمگیری بهبود پیدا کرد. شد  دچار تغییر شد. سالمتی و زندگی آنا در همان سال

د ارتباطش با کارما، با افرادی سال بعد او در چندین رویداد دیگر هم شرکت کرد. آنا با حف
ارتباط شرررررد و این افراد حمایت های بی دریغی در مسررررریر سرررررالمتی به او  ا واردگروه م در

 ارزانی داشتند.

مانند بسررریاری از شررراگردان ما گاهی برایش دشررروار بود که چند قدم به سرررمت برنامه های 
رکشان کرده بود، برندارد. الگوهای فکری، احساسی و رفتاری که پس از کارگاهها ت قدیم و

 وز مراقبه اش را ادامه میداد.ر هر با این وجود

 

پزشکان آنا آزمایش های مختلفی از او گرفتند. شش سال پس از  ۲۰۱۳در سپتامبر سال 
مرگ همسرش و ی  سال و نه ماه پس از تشخیز سرطان، سرطان آنا بطور کامل درمان 

ن را ود. آزمایش خون آنا هی  نشررانه ای از سرررطاشررده بود و تومور مری اش ناپدید شررده ب
مخاطی مری و مقعدش کامال بهبود یافته بود. تنها چند مشرررکل  تومور نشررران نداد. غشرررای
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دهانش همچنان کمی قرمز بود، البته دیگر زخمی در  جزئی باقی مانده بود: غشای مخاطی
کرده بود، بزاق ترشرررح  بهبود زخم ها مصررررز آن ناحیه نداشرررت و بخاطر داروهایی که برای

 نمی کرد.

شرخز جدیدی که سرالم بود. بیماری در شرخصریت قدیمش  ،بوددیدی شرده آنا شرخز ج
داشررت. آنا با تفکر، عمل و احسرراس متفاو ، خود جدیدی سرراخته بود. به ی  معنا،  وجود

 زندگی دوباره زاده شده بود. او در همین

ی ا با کارهای من آشنا کرده بود، در رویداد، آنا همراه دوستی که او ر ۲۰۱۳در دسامبر سال 
بارسرررلونا شررررکت کرد. پس از آنکه من داسرررتان بهبود یکی دیگر از اعضرررای گروه مان را  در

 تعریف کردم،

آنا تصرررمیم گرفت که وقت آن اسرررت داسرررتانش را با بقیه در میان بگ ارد. او داسرررتانش را 
مانند بسرریاری از نامه هایی که به دسررتم ام داد.  نوشررت و به دسررتیار شررخصرری بطور کامل
بعد از آنکه نامه اش را « شرررررراید باورتان نشررررررود.»این بود  خ  اول نامه اش می رسررررررید،

صررررحنه بیاید و داسررررتانش را با مخاطبین در میان  خواندم، روز بعد از آنا خواسررررتم که روی
و  برای خود سرراخته بود  که در نیویورک ی  سررال و نیم بعد از آرمانی ،بگ ارد. و او آنجا بود

داسررتان شررفا یافتنش را برای  ی صررحنه ایسررتاده بود و داشررترو، (من از آن خبر نداشررتم
 مخاطبین تعریف می کرد.

آنا امروز شخصی سالم، سرزنده، خوشحال و بامبا  است که ذهن تیز و روشنی دارد. او 
میق می شد و تجربیا  معنوی آنقدر رشد کرده است که در مراقبه هایش بسیار ع از نظر

سال  زندگی اش مملو از آفرینش، عشق و ل   است. او درعرفانی بسیاری داشته است. 
تراپیسرررررت و مربی در آن شررررراغل  ۲۰تأسررررریس کرد که بیش از  موسرررررسررررره ای روانی ۲۰۱۶

است و آنقدر در آمد دارد که زندگی مروتمندانه  هستند. او از نظر مالی به استقالل رسیده
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را می بیند و با های دیدنی می کند، جا ود فراهم کند. او به سررررراسررررر دنیا سررررفرای برای خ
افراد بسرریار موفقی مالقا  می کند. او دوسررتان و رواب  جدیدی برای خود پیدا کرده اسررت 

 می کند. و شری  جدید زندگی اش با خودش و فرزندانش با احترام برخورد

سوال کنید، به شما خواهد گفت که این  وقتی از آنا راجع به مشکال  جسمی گ شته اش
اند. به این فکر کنید، چه می شرررررررود اگر بدترین  ترین اتفاق زندگی اش بودههب چالش ها
 تاکنون برایتان افتاده است، به بهترین اتفاق زندگی تان تبدیل شود؟ اتفاقی که

البته »م او می گوید که زندگی کنونی اش را دوست دارد و من همیشه در جوابش می گوی
ه زندگی از مراقبه گی، هی  روزی بدون عشق بچون برای ساختن این زند ،داری که دوست

آنا از طریق مراقبه ماوراء طبیعی شده «. باید به زندگی ا  عشق بورزی بر نخاسته ای. حاال
ای  هویتی که به گ شرررته وصرررل بود. او در عمل آینده ،کرده بود بود. او بر هویت خود غلبه

نش نشررران این ذهنیت جدید واکو بیولوژی بدنش به  و سرررالم برای خود سررراخته بودجدید 
حقیقرت و امکران زنردگی می کنرد. و اگر آنرا  داده بود. حرال آنرا دارد بره عنوان نمونره ای از
 توانست خود را شفا دهد، شما نیز می توانید.

 

 عارز شدن

مزایای چشمگیر این کار باشد، اما شاید شفا یافتن از بیماری های دشوار جسمی یکی از 
خواهم ذهن سررررت. از آنجا که این کتاب در مورد عرفان نیز هسررررت، میاین تنها مزیتش نی

شفای بیماری تحول آفرین است،  قلمرویی از واقعیت بگشایم که به اندازه شما را به روی
از دستیابی عمل می کند. ماوراء طبیعی شدن می تواند عبار  باشد  اما در سطح ژرز تری

ا در این دنیا و دنیاهای دیگر چه کسرررررری به آگاهی بیشررررررتری نسرررررربت به خود و اینکه شررررررم
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زندگی خودم راجع به این مسئله ذکر کنم تا منظورم  د داستانهای دیگری ازهستید. بگ اری
 دهد که چه امکان هایی در پیش رو دارید. را بطور دقیق روشن کرده و به شما نشان

روز کاری  روز زمسررررتانی در منطقه ای در شررررمال غرب کشررررور، پس از ی بعد از ظهر ی  
مبل لم داده بودم داشررررتم به صرررردای باد گوش می دادم که از البالی شرررراخه  طوالنی روی

رد میشررررررد. بچه هایم خوابیده بودند و باالخره وقت آن بود که  های درختان، زوزه کشرررررران
ستراحت کردم، س لحظه ای مال خودم باشم. کمی پس شروع کردم به مرور کارهایی که ا

ذهنی ام کامل شرررد، آنقدر خسرررته بودم که نمی  جام دهم. وقتی لیسرررتباید در روز بعد ان
نشرررررررسرررررررتم و به هی  چیز فکر  توانسرررررررتم فکر کنم و به همین دلیل چند دقیقه بی حرکت

به  نکردم. داشررررتم به سررررایه های روی دیوار نگاه می کردم که شررررعله های شررررومینه آنها را
 دنم خسته بود، اما ذهنم صاز بود.رقز در آورده بود، در همین اوان به خلسه رفتم. ب

به فضرررای جلوی رویم خیره شرررده بودم و در لحظه حال قرار  ،دیگر فکر و تحلیل نمی کردم
 داشتم.

وقتی خسرررررررتگی از تنم در رفت، کم کم گ اشرررررررتم بدنم به خواب برود، اما ذهنم را آگاه و 
ند و تمرکزم را شرررررررتم. نمی گ اشرررررررتم هی  چیزی در آن اتاق توجهم را جلب کبیدار نگه دا

بودم. خیلی وقت ها با خودم این بازی را می کردم. از این کار خوشررررم  کامال آزاد گ اشررررته
ی  بار، اگر همه چیز جور میشد، تجربه های متعالی عمیقی را  می آمد چون هر چند وقت

جایی میان بیداری، خواب و رویاپردازی گشررررروده شرررررد و برایم ایجاد می کرد. گویی دری به 
بسرررریار زاللی خزیدم. به خودم یاد آوری کردم که  از طریق آن به درون لحظه ی عرفانیمن 

نگه دارم. صرربر زیادی می خواسررت که  انتظار چیزی نداشررته باشررم و فق  خودم را گشرروده
آرام آرام به آن دنیای دیگر  نطورآدم عجله نکند، خسته نشود و یا اتفاقی ایجاد نکند و همی

 سر بخورد.
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راجع به غده پینه آل نوشته بودم. چند ماهی بود که داشتم در مورد تمام قاله ای آن روز م
مشتقا  جادویی مالتونین تحقیق می کردم، موادی که این مرکز شیمیایی کوچ  در چنته 

پیوند دهم. چند هفته بود که دوست داشتم که دنیای علم را به دنیای معنویت  دارد، خیلی
نقش متابولیتهای غده پینه آل را به آن تجربه های  بود که این شرررررررده تمام فکر و ذکرم

تجربه هایی مانند ویژن های  ،فرهنگ های کهن با آن آشررررنا بودند عرفانی ای رب  دهم که
مشابهی که در هندوها و سایر آیین های  آمریکا، تجربه سامادی سرخ پوستهای، شامانی 

سررته بودم طنابهایی را که . باالخره توانآگاهی دخیل اسررت آن حالت های تغییر یافته ای از
کمال  گره بزنم. این کشررررفها باعث شررررد احسرررراس چندین سررررال بود آشررررفته بودند، به هم

ابعاد باالتر مکان و زمان نزدی  تر شرررررده  بیشرررررتری کنم. به نظر خودم ی  قدم به درک پل
 بودم.

هایی که برای بشرررر همه اطالعا  باعث شرررده بود به آگاهی عمیق تری راجع به امکان این 
ه بودم آنقدر تشرررررنه که دوسرررررت داشرررررتم وجود دارد، دسرررررت پیدا کنم. اما هنوز هم تشرررررن

هشرررریاری ام را به سررررمت جایی از سرررررم ببرم که غده پینه آل در آن قرار دارد. با این غده 
 حرز می زدم کجایی؟

ی کند و ا به مکانی معطوز کرده بودم که غده پینه آل در مغزم اشرررررررغال موقتی توجهم ر 
کم کم به تاریکی می رسررریدم، ناگهان از دل تاریکی، تصرررویر روشرررنی از غده  وقتی داشرررتم

بست، تصویری سه بعدی مانند تکمه ی گرد. دهانش بی اختیار باز  پینه آلم در مغزم نقش
ترشررررررح می کرد. نیرومندی این تصررررررویر  شررررررده بود و داشررررررت ماده سررررررفید شرررررریر مانندی

ه کرد، اما شررل تر از آن بودم که برانگیخته شرروم و یا واکنشرری هولوگرافی  من را حیر  زد
 نشان دهم، به همین دلیل تسلیم شدم و به تماشا نشستم.

 ال کوچ  خودم است. خیلی واقعی بود. می دانستم که آنچه دارم میبینم غده پینه
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این  ،زرگی جلویم ظاهر شررد. سرراعت جیبی قدیمی که زنجیر داشررتلحظه ای بعد سرراعت ب
العاده شرررفاز بود. وقتی توجهم را به سرررمت سررراعت معطوز کردم، اطالعا   ویر فوقتصررر

 بسرررریار واضررررحی دریافت کردم. ناگهان دانسررررتم که زمان خطی که من به آن باور داشررررتم
بلکه پی بردم که همه چیز راه و رسرررم واقعی دنیا نیسرررت.  گ شرررته، حال و آینده ای قطعی

 هد.دارد در لحظه ی اکنون ابدی رخ می د

 در این زمان التتناهی، بینهایت مکان، بعد و یا واقعیت ممکن برای تجربه کردن وجود دارد.

اگر تنها ی  لحظه ی ابدی وجود داشرررررته باشرررررد، آنگاه منطقی اسرررررت که در این حالت ما 
ته. اما تمام گ شته ها و آینده ها را طوری می نداریم چه برسد به زندگی گ ش گ شته ای

با بینهایت فریم مینگرم دارمدیدم که گویی  و در آن فریمها  ،به ی  قطعه فیلم قدیمی 
لحظه های واحد نیستند، بلکه پنجره هایی هستند به سمت امکانهای نامحدودی که مانند 

آینه را  ود. درست مانند اینکه دچارچوبی وجود دارند و الى ابد در تمام جها  ادامه می یابن
نگاه کنیم و بی نهایت فضرررررررا و بعد را ببینیم که  یکی از آنها روبروی هم قرار دهیم و درون

ند. اگر می خواهید یدا می کن بازتاب پ آن چیزی که من دیده ام را درک  در هر دو جهت 
و عقب شما و در چ   جلو کنید، تصور کنید که این ابعاد بی نهایت در باال و پایین شما، در

وجود داشررررت. می  امکان های نامحدود از قبلو راسررررت شررررما قرار دارند. و هر ی  از این 
کنم، همان را در واقعیت  دانسرررررررتم که توجهم را به هر کدام از این امکان ها که معطوز

 تجربه خواهم کرد.

مه جا و همچنین پی بردم که من از هی  چیزی جدا نیسرررررررتم. با همه چیز، همه کس، ه
م آشررررررناترین احسرررررراس نا احسرررررراس وحد  می کردم. به جرت  می توانم بگوی همه وقت

 کنون تجربه کرده بودم. آشنایی بود که تا
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غده پینه آلی که من مشاهده کردم، مانند ساعت ابعادی ای است که وقتی فعال شود می 
 توانیم آن

دم که جلو و عقب می رفتند، را روی هر زمانی قرار دهیم. وقتی عقربه های سررررررراعت را دی
می کنیم، در هر فضررررای وی زمان مشررررخصرررری تنظیم همانطور که سرررراعت را ر پی بردم که

جهت تجربه کردن وجود دارد. این ویژن خارق العاده به من نشرران  خاصرری واقعیت یا بعدی
 اطالعاتی داد که غده پینه آل مانند ی  آنتن کیهانی اسرررررت و می توان آن را تنظیم کرد که

شود که از قبل در  صلمت از ورای حواس جسمی ما دریافت کند و به واقعیت های دیگری
کردم بدون محدودیت بود، اما هی   آن لحظه ی ابدی وجود دارند. اطالعاتی که من دریافت

تجربه همزمان خود گ شته  کند. واژه ای وجود ندارد که بتواند عظمت این تجربه را توصیف
شتند به زمان گ شته بر می گشتند، بعدی در زمان و مکان وقتی عقربه و آینده زنده  ها دا

گرچه در کمال  ،یتم رب  داشررتشررد. باالفاصررله خود را در واقعیتی باز یافتم که به شررخصرر
تعجب، این لحظه ی گ شرررررته همچنان در زمان حالی که من داشرررررتم روی مبل تجربه می 

ی فیزیکی در ی  زمان خاص هسرررتم. کردم نیز رخ میداد. سرررپس متوجه شررردم که در مکان
همزمان بزرگسررررالی خودم را روی مبل تجربه  م و باز همخودم را در کودکی مشرررراهده کرد

و به تب سختی مبتال شده بود. یادم  می کردم. نسخه کودک من حدود هفت سال داشت
ینم رویاها و ویژن هایی را بب آمد که آن زمان چقدر عاشرق تب بودم، چون می توانسرتم آن
این زمان خاص من  شوند. درکه در امر دمای باالی بدن بصور  توهم بر انسان عارض می 

بیرون رفته  پتو را تا نوک بینی ام باال کشیده بودم و مادرم تازه از اتاق ،در اتاق خوابم بودم
وقتی او در را بست، در درون خود می توانستم دقیقا  بود. خوشحال بودم که تنها هستم.

تاق پ یرایی روی مبل  کاری را انجام دهم که در بزرگسررررررررالیهمان   ،انجام می دادمدر ا
و بیداری در زندگی کنونی ام این  اسررررتراحت پیوسررررته ی بدن و ماندن در جایی میان خواب

 خاطره کودکی را بطور کامل فراموش کرده بودم، اما وقتی در
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میان رویایی آگاهانه و روشرررررن آن لحظه این تجربه دوباره بر من عارض شرررررد، خودم را در 
 رنج می دیدم.را مانند خانه های شط در آن واقعیت های ممکن یافتم که

وقتی داشررتم خودم را در کالبد این پسرررک خردسررال می دیدم، بسرریار متأمر شرردن از چیزی 
که او تالش می کرد درکش کند، و تعجب کردم که این کودک با این سرررررررن و سرررررررال می 

م، یچیده ای را درک کند. در آن لحظه وقتی داشتم تماشایش می کردخواهد چه مفاهیم پ
در همان لحظه ای که این احسرراس به من دسررت داد، همزمان  عاشررقش شرردم و درسررت

که داشتم در زمان حال در ایالت واشنگتون تجربه  پیوندی بین آن نقطه از زمان و لحظه ای
مان انجام می دادم و آنچه اکنون آن ز  می کردم، ایجاد شرررررررد. کامال میدانسرررررررتم که آنچه

به طرز چشرررررمگیری با هم  واحد رخ می دادند و این لحظا داشرررررتم انجام میدادم، در آن 
حس می  مرتب  بودند. در آن لحظه عشرررررقی که در خود کنونی ام نسررررربت به این پسررررررک
 کردم داشت او را به آینده ای می کشاند که اکنون داشتم در آن زندگی می کردم.

د. متوجه شدم این تجربه قوی تر شد. این صحنه محو شد و ساعت دوباره ظاهر شسپس 
نند. در حالی که مملو از شگفتی بودم که عقربه های ساعت می توانند به جلو هم حرکت ک

ترس یا هراس، به نظاره سررراعت نشرررسرررتم که داشرررت جلو می رفت. در دم  ای و بدون ذره
رد در حیاط خلوتی خانه ام در واشنگتون ایستاده برهنه در شبی س متوجه شدم که با پای

چون درسرررت در همان شررربی بود که در اتاق پ یرایی  تم سررراعت چند اسرررت،ام. نمی دانسررر
روی مبل نشسته بودم، اما منی که در بیرون خانه ایستاده بود، آن من آینده ای بود که در 

قاصرررررند. تنها توضرررریحی که می تجربه  اکنون قرار گرفته بود. باز هم کلما  از وصررررف این
نام دارد، بسیار تغییر کرده  ده ای که جو دیسپنزاتوانم بدهم این است که آن شخصیت آین

 آمده بودم. به وجد، بود. بسیار کامل تر شده بودم و احساس خارق العاده ای داشتم
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 یا شررراید بهتر باشرررد بگویم من به عنوان آن شرررخز خیلی هشررریار ،خیلی آگاه شرررده بودم
 شده ام.

ده صرررررد برابر قوی تر شررررر گویی تمام حواس من ت،منظورم از هشررررریار فوق خود آگاه اسررررر
که میدیدم، لمس می کردم، بو می کردم، می چشرررریدم و می شررررنیدم،  باشررررند. هر چیزی

 تشدید و تقویت شده بود. حواس

آگاه من آنقدر قوی شررررده بود که داشررررتم به تمام چیزهای اطرافم توجه می کردم و از آنها 
هشیاری ام تا این حد باال میخواستم آن لحظه را بطور کامل تجربه کنم. و چون ، می شدم

ل ا انرژی ام نیز به مراتب فزونی گرفته بود. احسررررراس پر بودن از انرژی  رفته بود، آگاهی و
 از تمام چیزهایی که حس می کردم، آگاه شوم. باعث شد که در آن واحد

انم به معابه انرژی منسجم، پایدار و بسیار سازمان یافته توصیف این احساس را تنها می تو
شررباهتی به احسرراسررا  شرریمیایی ای نداشررت که ما انسررانها معموال تجربه می  کنم. هی 

لحظه می دانسررتم که حتی نمی توانم آن احسرراسررا  عادی بشررری را  کنیم. در واقع در آن
. با این وجود عشررررررق را احسرررررراس می کمال رسرررررریده بودم تجربه هم کنم. فراتر از آنها به

نه شررریمیایی، بلکه الکتریکی بود. احسررراس  از عشرررق که کردم، البته شرررکل تکامل یافته ای
 می کردم آتش گرفته ام و دیوانه وار عاشق زندگی گشته ام.

 داشتم شکل بسیار نابی از شادی را تجربه می کردم.

در عین حال  ،حیاط خلو  قدم میزدمداشررررتم در چله زمسررررتان بدون کفش و کاپشررررن در 
انسررتم که زمین تش چندین برابر شررده بود. نمی داز احسرراس سرررما آگاه بودم که ل  آنقدر

و  ،سرررد اسررت، فق  دوسررت داشررتم کف پایم با چمن سرررد در تماس باشررد زیر پایم چقدر
شرردم احسرراس و با چمن پیوند قوی ای برقرار کرده ام. متوجه  احسرراس می کردم که با آن

کار ببندم، آنگاه این که اگر افکار و قضاو  های معمولی را که راجع به سردی یخ دارم، به 
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اده ای که داشتم در درون خودم احساس را از دست خواهم داد. احساس انرژی فوق الع
 تجربه می کردم بسیار بزرگ تر از محی  پیرامونم  سرما(

 بود. 

شررروق و ذوق سررررما را در آغوش کشررریدم. زندگی بود! در نتیجه، بدون اینکه تالش کنم، با  
ین لحظه پایان یابد. می خواسرررتم این بود که نمی خواسرررتم اصرررحنه آنقدر ل   بخش  این

 داشته باشد. لحظه تا ابد ادامه

با قدر  و تقين در مقام این نسرررررخه ارتقا یافته از خودم قدم می زدم. احسررررراس قدر  و 
حال لبریز از شرررررررادی وجود و عشرررررررق به زندگی بودم. وقتی می کردم، اما در عین  آرامش

می کردم، عمدا از روی ستون های سنگی بزرگی رد شدم که در کنار  داشتم از باغچه عبور
بودند. تجربه ی جالبی بود وقتی پابرهنه از روی این ستون های  آتش مانند پله چیده شده

به  ،کردم. به راه رفتن ادامه دادم حقیقتا تحسین می سنگی رد شدم. ابهت این ستونها را
خاطره سررررراختن این شررررراهکار به همراه  و ،دمفواره ای که خودم سررررراخته بودم نزدی  شررررر

 برادرم، لبخند را بر لبانم جاری کرد.

ناگهان زن کوچکی را دیدم که لباس سفید درخشانی به تن داشت. قدش کمتر از ی  متر 
ده بود که قد و قوارهای طبیعی داشرررت و لباس پشرررت فواره کنار زن دیگری ایسرررتا بود، در

. زن دیگر کنار نشسته بود و داشت تماشا می ن و نورانیبود، درخشا مشابهی به تن کرده
 کوچ  تر باشد. کرد، گویی که محافد زن

وقتی به زن کوچ  نگاه کردم، به سمت من چرخید و در چشمانم خیره شد. موج قوی تری 
این موج را او به سرررررررمت من روانه کرده بود. حتی در این گویی  ،را حس کردم از عشرررررررق

خودم نیز هرگز چیزی مانند این را تجربه نکرده بودم. احساس کمال  نسخه تکامل یافته ی
در درونم فزونی گرفت و با خود فکر کردم آیا ممکن اسررررررت  ه طرز چشررررررمگیریو عشررررررق ب
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تجربه کردم؟ عشررررق  باشررررد که چند لحظه قبل عشررررقی فراتر از آن عشررررقی وجود داشررررته
و در درون من ، د و انرژی میدادرمانتیکی نبود. بلکه عشرررررررقی بود که آدم را به وجد می آور 

بیدار شررررده بود. میدانسررررتم که آن خانم دارد به من نشرررران میدهد که عشررررق بیشررررتری در 
آن الکتریسیته را  درونم وجود دارد. همچنین می دانستم که او از من کامل تر است. وقتی

فورا یادم  و س کردم، پیامی به همراه داشت که به من گفت پنجره آشپزخانه را نگاه کنمح
 آمد که چرا آنجا بودم.

برگشرررتم و پنجره ی آشرررپزخانه را نگاه کردم، چند سررراعت قبل از اینکه برای اسرررتراحت روی 
 مبل

بنشررررینم، داشررررتم در همین آشررررپزخانه ظرز میشررررسررررتم. خندیدم. عاشررررق او شررررده بودم. 
ا عشقش ر  ،مشاهده کردم، کشمکش هایش را دیدم رغبتش را نظاره کردم اقت او راصد
ذهن مشرررررغولش را دیدم که معل همیشررررره داشرررررت تالش می کرد به مفاهیم معنا  دیدم،

از آینده اش را هم دیدم. در این لحظه به او افتخار  ببخشررد، و عالوه بر این چیزها بخشرری
چیزی جز تحسین در خود حس نکردم. وقتی  شمی کردم و نسبت به شخصیت آن لحظه ا
در درونم زیاد می شود، ناگهان دیدم که  انرژی دارد حس کردم که در حین تماشای او این

 نگاه کرد و به داخل حیاط خيره شد. از ظرز شستن دست کشید و از درون پنجره بیرون را

 ،نونی ام به یاد بیاورمهنوز خود آینده ام بودم که توانسرررررررتم آن لحظه را به عنوان خود ک
ن خیره شرررررده بودم، چون ناگهان در واقعا دسرررررت نگه داشرررررته بودم و به بیرو یادم آمد که

م احساس عشق سرشاری کردم و احساس کردم کسی دارد نگاهم می کند و یا کسی قلب
 در حیاط ایستاده است.

بازتاب شیشه  همچنین یادم آمد که وقتی داشتم لیوانی را میشستم، به جلو خم شدم تا
از آن دوباره سراغ ظرفها کم شود، و سپس چند دقیقه به بیرون خیره شدم و بعد  ی پنجره
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آینده ام داشرررررررت همان کاری را با خود کنونی ام می کرد که آن خانم گل اندام  رفتم. خود
صررحنه و درسررت مانند  کرده بود. حاال فهمیدم چرا آنجا ایسررتاده بود. چند لحظه قبل با من

کرد، ی کودک خردسال، دوباره عشقی که خود آینده ام نسبت به خود کنونی ام حس می 
آینده  ا به سمتبه نوعی من را به خود آینده ام وصل کرد. من آینده آنجا بود تا من اکنون ر 

فرا بخواند و من می دانسرررتم که این عشرررق اسرررت که چنین پیوندی را ممکن کرده اسرررت. 
مام اینها من بودم که در آن واحد زندگی می کردم. در واقع، تعداد اینجاسرررررررت که ت جالب

دارد نه فق  من گ شرررته، من اکنون و من آینده. در قلمروی الیتناهی  ودوج بیشرررماری من
یت ندارد بلکره چنردین الیتنراهی  ،بی نهرا ی  الیتنراهی وجود  من ممکن وجود دارد و فق  

 خ میدهد.وجود دارد. و تمام اینها در اکنون ابدی ر

ی دیگری که دیده وقتی به واقعیت فیزیکی روی مبل بازگشتم، که در مقایسه با دنیای ابعاد
دید  ،کمرنگ به نظر می رسررید، اولین چیزی که به ذهنم خطور کرد این بود خدای من بودم

 من نسبت به

این تجربه ی درونی غنی چنان وضررررررروم و درکی به من داد که  ،واقعیت چقدر محدود بود
ان، باورهایم یعنی چیزهایی که فکر می کردم در مورد زندگی، خدا، خودم، زم متوجه شررردم

بسررررررریار محدود  ،که ممکن اسرررررررت در این قلمروی نامتناهی تجربه کرد مکان و چیزهایی
به آن شرررر  هم نکرده بودم. می دانسررررتم که مانند نوزادی  هسررررتند و من تا آن زمان حتی

چیزی که واقعیت می نامیم، ندارم. بدون ترس یا  اینهسرررررررتم که درک چندانی از بزرگی 
در عمرم درک کردم. و دانسرررتم که دیگر  را برای اولین بار« ناشرررناخته»دلهره معنای عبار  

 هرگز آن شخز سابق نخواهم بود.

مطمئنم می توانید تصرررررررور کنید که وقتی چنین اتفاقی رخ می دهد، اگر تالش کنید آن را 
ان توضررریح دهید، نوعی عدم توازن شررریمیایی در مغز ایجاد میشرررود. و دوسرررت برای خانواده
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رویداد با کسررری حرز بزنم، چون کلما  مناسرررب برای توصررریف  د ایننمی خواسرررتم در مور 
جلوی رخ دادن دوباره آن را بگیرم. چند ماه سررررگرم  این تجربه را نداشرررتم و نمی خواسرررتم

 مرور کل فرایندی بودم که حس می کردم

 تجربه را ایجاد کرده باشد. راجع به مفهوم زمان نیز سردرگم بودم و نمی توانستم شاید این
برره آن فکر نکنم. عالوه بر تغییر الگوی مرتب  بررا لحظرره ی ابرردی در زمرران، چیزهررای  راجع

کردم. پس از رویداد متعالی آن شررب، وقتی به دنیای سرره بعدی خودمان  دیگری نیز کشررف
دقیقه زمان برده بود. دو رویداد به  ۱۰ین تجربه چیزی حدود ا برگشرررررررتم، پی بردم که تمام

بسیار بیشتری طول می کشید. این مشکل زمانی عالقه  باید زماناین گستردگی و عظمت 
انرژی بیشرتری را صررز آن اتفاق کنم. وقتی  ی من را بیشرتر به خود جلب کرد و باعث شرد

 بیشتر ماجرا را درک کردم، امیدوار شدم که شاید

 توانم دوباره این رویداد را تجربه کنم.ب

در ا نیفتاده اسرررت، چطور اسرررت که این احسررراس با خود فکر می کردم اگر این اتفاق واقع
باقی مانده است؟ وقتی تمرکزم را به مرکز سینه ام معطوز کردم، متوجه شدم  درون من

عالقه ای به تعامال  می شود. ناگفته پیداست که در این دوره چندان  که احساس تشدید
اس دنیای درونم پر  شرای  دنیای بیرونی حواسم را از احس اجتماعی نداشتم چون افراد و

 کاهش ساس خاصمی کرد و این اح

کامال ناپدید شرررررد، اما هرگز از فکر کردن به این  پیدا می کرد. به مرور زمان این احسررررراس
به کردن وجود دارد و آن انرژی بر نداشررتم که همیشرره عشررق بیشررتری برای تجر ایده دسررت

 ای که در آن قلمروی

 باره فعال کنم، امااقی مانده بود. می خواستم آن را دودیگر دریافت کرده بودم، در درونم ب
 نمیدانستم چگونه.
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مد  ها هر تالشرری که برای باز آفرینی این تجربه می کردنم، به شررکسررت منتهی می شررد. 
پیامد یکسرررررانی داشرررررته باشرررررید و بخواهید اتفاقی را به زور  برده ام که اگر انتظار حاال پی

یافرینید. من در تحلیل وانسررررررررت تجرنخواهید ت دوباره ایجاد کنید، به ی عرفانی دیگری ب
تالش می کردم از شیوه رخ دادن آن سر در بیاورم و دوباره ، شخصی خودم گم شده بودم

را هم اضافه کنم. بجای تالش برای باز آن را ایجاد کنم. تصمیم گرفتم که چند رویکرد تازه 
بیدار شوم و مراقبه کنم. چون سطح آفرینی تجربه ی آن شب، تصمیم گرفتم که صبح زود 

مقدار خود قرار دارد و متابولیت های شرریمیایی  صرربح در باالترین ۴تا  ۱مالتونین از سرراعت 
ز آنها سرررراخته می رویدادهای روشررررن ا و عرفانی مالتونین آن پیش ماده هایی هسررررتند که

 صبح کارم را شروع کنم. ۴شوند، تصمیم گرفتم که هر روز 

ا برایتان بازگو کنم، دوست دارم از شما بخواهم در نظر داشته تفاقا  بعدی ر قبل از آنکه ا
که این دوره از زندگی من یکی از دوره های بسرریار سررخت بود. داشررتم تصررمیم می  باشررید

 گرفتم که آیا

در مسررررررتند  ۲۰۰۴ه تدریس را ادامه دهم یا نه. بعد از اینکه در سررررررال ارزشررررررش را دارد ک
What the Bleep Do we know?    ظاهر شدم، آشوب زیادی در زندگی ام ایجاد شد. به

این فکر می کردم که از انظار عموم کناره گیری کنم و به زندگی سررررررراده تری روی بیاورم. 
 به نظر می رسید.بسیار راحت تر  بیرون رفتن از این زندگی

 

 زیستن تجسم گ شته در لحظه ی حال

ردم، تصمیم نکه مراقبه را در حالت نشسته آغاز کی  روز صبح ی  ساعت و نیم بعد از ای
دراز بکشرررررررم. چند بالش زیر زانوهایم گ اشرررررررتم تا زود خوابم نبرد و بتوانم مد   گرفتم
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دراز کشررررریدم، توجهم را به جایگاه غده و بیداری باقی بمانم. وقتی  بیشرررررتری در بین خواب
 پینه آل در سرم معطوز کردم.

که تال جای این بار ب ما این  جاد کنم، خوا فاقی ای به خودم گفتم ش کنم ات د را رها کردم و 
بادا بار  را میدانم. من  هرچه  نای این ع حاال مع جادویی بود.  مه ی  ظاهرا این کل باد... 

 تسليم شدم و از سر راه

 نتیجه ی مشخز را رها کردم و خود را به روی امکان گشودم. ،کنار رفتم

ای تجربه کردم که در جایی گرم ایسرررتاده بود،  ارشرررانهبعد از مدتی خود را در قالب مرد چه
 ،که امروزه به آن یونان یا ترکیه گفته می شررود. سرررزمینی مملو از صررخره های بزرگ جایی

ان سرررررراختمان های سررررررنگی زمان یونانیان و گرما ترک خورده بود، و در می زمین از شررررررد 
س یکسرررررررره و دامن داری رنگارنگی به چشرررررررم می خورد. من لبا رومیان، چادرهای کوچ 

طناب ضخیمی را نیز مانند کمربند بسته  ،آمده بود که از باال تا وس  رانهایم پوشیده بودم
وهای پرپشررت و پایم بسررته شررده بود. م بودم. صررندل هایی به پا داشررتم که با نخ به سرراق

 مجعدی داشتم و در بدن خود احساس قدر  می کردم.

 ایم عضالنی بود.شانه هایم پهن بود و بازو و پاه

من همزمان هم در آن تجربه بودم و هم خود کنونی ام بودم که داشت من را در آن مکان 
فوق آگاه  ،خاص مشرراهده می کرد. در اینجا نیز بسرریار آگاه تر از حالت عادی بودم و زمان

حواس من تقویت شرررده بود و نسررربت به همه چیز بسررریار هشررریار بودم.  شرررده بودم. تمام
می رسررید و می توانسررتم شرروری عرقی را که از جبینم میچکید  بدنم به مشرراممبوی مشرر  

 احساس کنم. این مزه را دوست داشتم.
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راستم حس می به قدر  و نیروی بدنم تقين خاصی داشتم. درد شدیدی در ناحیه شانه ی 
اما این درد توجه من را به خود جلب نمی کرد. آسرررمان آبی و روشرررنی در باالی سررررم  کردم

رنگها را کامال غنی  ،سرررربز درختان و کوهها من را مج وب خود سرررراخته بود بود و غنای رنگ
دریایی از دور به گوش می رسید و می دانستم که نزدی  دریا  می دیدم. صدای مرغ های

 هستم.

نگار سفری م هبی را شروع کرده بودم. در سراسر کشور می گشتم و آموزه های فلسفی ا
ر آموخته بودم، آموزش میدادم. من مرید اسرررررررتاد بزرگی بودم که خیلی ای را که تمام عم
چون توجه، صررربر و حکمت زیادی به من داده بود. حاال نوبت من بود که  دوسرررتش داشرررتم

شررررراعه دهم تا اذهان و قلوب ابنای این سررررررزمین را مقلوب را ا سرررررفر را آغاز کنم و پیامم
باورهای رایج زمانه اسررررت و هم مخالف اشرررراعه مید سررررازم. می دانسررررتم که پیامی که من

 دولت و تشکیال  م هبی با من مقابله خواهد کرد.

پیام اصرررلی فلسرررفه ای که من تبلیر می کردم مردم را از بند هر نوع تعهدی نسررربت به هر 
سی در بیرون خودشان رها می ساخت. همچنین افراد را ترغیب می کرد به آیینی چیز یا ک

می دهد زندگی غنی و بامعنایی داشررته باشررند. شرروق زیادی ها قدر  که به آن پایبند باشررند
آرمان گرایی در خود حس می کردم و هر روز تالش می کردم که بر اسرراس  نسرربت به این

ین پیام نیاز به وابسرررررررتگی به دولت ها را از بین می برد و این آموزه ها زندگی کنم. البته ا
 ت.می ساخ افراد را از درد و رنج شخصی رها

سبتا پرجمعیت سخنرانی کرده بودم. جمعیت  وقتی صحنه زنده شد، تازه در ی  روستای ن
تازه داشررت پراکنده می شررد که ناگهان چندین نفر از داخل جمعیت به سررمت من آمدند تا 

نند. پیش از اینکه بخواهم فرار کنم، من را گرفتند. میدانسرررررررتم که برنامه ی دسرررررررتگیرم ک
 خوبی برایم چیده اند.



66 
 

 
 

اگر در حین سررررررخنرانی در بین جمعیت حرکت می کردند، آنها را می دیدم. بهترین زمان را 
 دستگیری ام انتخاب کرده بودند. برای

نهایم گ اشررررتند. در آن سررررلول بدون مقاومت تسررررلیم شرررردم و من را به زندان انداخته و ت
ته بودم و که باجه ی کوچکی به عنوان پنجره در آن تعبیه شرررده بود، نشرررسررر سرررنگی کوچ 

در انتظارم اسررت. هی  کاری نمی توانسررتم انجام دهم تا برای  می دانسررتم چه سرررنوشررتی
صرررردها نفر آنجا جمع  ،من را به مرکز شررررهر بردند اتفاقا  بعدی آماده باشررررم. دو روز بعد

که چند روز پیش حرفهایم را گوش کرده  شرررررده بودند بسررررریاری از آنها همان افرادی بودند
 مجازاتم ایستاده بودند. ال با شوق و رغبت به تماشای محاکمه وبودند. اما حا

 تمام لباس هایم بجز لباس زیرم را در آوردند و سپس من را به تکه سنگ بزرگی بستند که
اب هررا در آن تعبیرره شررررررررده بود. برره انتهررای این طنررابهررا شررررررریررارهررای بزرگی برای عبور طنرر

پایم را با آنها بستند. سپس شروع  سنگی وصل کرده بودند، م  دست و ساق دستبندهای
شد. مردی که کنارم ایستاده بود، اهرمی را کشید که تخته سنگ را آرام آرام از حالت افقی 

 به حالت عمودی در آورد.

 رفت طنابها همزمان داشت محکم تر کشیده می شد. وقتی تخته سنگ داشت باال می

ه به نظر می رسرید قاضری باشرد، درجه رسرید، درد واقعی شرروع شرد. کسری ک ۴۵وقتی به 
از من پرسید که آیا به تدریس آموزه هایم ادامه خواهم داد یا خیر. سرم را بلند  و فریاد زد

 نکردم و جوابی

اهرم را بیشتر بکشد. صدای تق و تق استخوان هایم ندادم. قاضی به جالد اشاره کرد که 
ا در رفته است. من بعنوان ناظر و می دانستم که ستون فقراتم از چندین ج را می شنیدم
افزایش درد، داشرررررتم چهره ام را نگاه می کردم. مانند این بود که به  ه، در حیناین صرررررحن
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فهمیدم که این خودم هسررتم که هوشررم سررر جایش آمد و ، آینه نگاه کنم و خودم را ببینم
 روی تخته سنگ شکنجه میشوم.

ی می کرد. خون از بدنم جاری شد. یکی دستبندها و پابندهای آهنی داشت پوستم را زخم
از درد داشرررررررتم هق هق می کردم. بدنم را سرررررررفت کرده بودم تا ، شرررررررانه هایم در رفت از

لرزیدن کرد. اگر خودم را  شرردن دسررت و پایم شرروند، اما بدنم شررروع به عضررال  مانع جدا
ید که شررل می کردم، دردش غیرقابل تحمل می شررد. ناگهان قاضرری دوباره فریاد زد و پرسرر

 داد یا نه. آیا به تدریس آموزه هایم ادامه خواهم

فکری به ذهنم خطور کرد، قبول می کنم که دیگر آموزه هایم را اشررررررراعه ندهم و سرررررررپس 
شروع می کنم. خودم را قانع کردم که این پاسخ  تمام شد دوباره تدریس را وقتی شکنجه

 ،شررد و من نخواهم مرددرد و رنج تمام خواهد  ،راضرری خواهد شررد صررحیح اسررت. قاضرری
خواهم گرفت. به آرامی و بدون اینکه حرفی بزنم سرررم را  سررپس ماموریتم را دوباره از سررر

 تکان دادم.

رفی نمی زدم. سررررپس به جالد قاضرررری می خواسررررت کلمه ی نه را بر زبان بیاورم اما من ح
د تا به من اهرم را بیشرررتر بکشرررد. این مرد را نگاه کردم که اهرم را می کشررر اشررراره کرد که

را دیدم و وقتی چشم در چشم هم دوخته بودیم، او را شناختم  آسیب برساند. چهره اش
ر درون کالبدی دیگر. وقتی این صررحنه را می دیدم، د او کسرری نبود جز جو دیسررپنزا، اما در

 خودم به چیزی پی بردم. متوجه شدم که این

م شرررررررکنجرره می دهررد. برره نقش این جالد هنوز دارد دیگران و خودم  را در کررالبررد کنونی ا
 ،زندگی خودم پی بردم. نوعی احسررراس غریب دانسرررتن در من ایجاد شرررده بود شرررخز در

 می رسید. همه چیز منطقی به نظر
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خودم را از دسرررت دادم. در این لحظه بود که شرررکسرررتم. از وقتی دسرررته را کشرررید، اختیار 
فت. وقتی وزن آن سنگ سنگین گریه کردم و اندوه ژرفی کل وجودم را در بر گر  شد  درد

دوباره به حالت افقی در آمدم. آنجا دراز به دراز خوابیده بودم و بی اختیار  از تنم رها شرررد،
گوشرره ای رها کردند. به مد  سرره روز نمی سررلول کوچکم بردند و در  می لرزیدم. من را به

 از ذهنم خارج کنم. توانستم صحنه های شکنجه را

در انظار عموم سررررخنرانی کنم. فكر ادامه  که دیگر نمی توانسررررتم آنقدر تحقیر شررررده بودم
ماموریت واکنشررررری در بدنم ایجاد می کرد که نمی توانسرررررتم حتی به آن فکر کنم.  دادن به

اد کردند و من هم شررررمنده و سررررافکنده بدون اینکه کسررری متوجه آز  چند شرررب بعد من را
شررکسررت  ی نگاه کنم. در ماموریتمنمی توانسررتم به چشررمان کسرر شررود، ناپدید شرردم. دیگر

خورده بودم. باقی عمرم را در غاری نزدی  دریا سرررپری کردم، ماهی می گرفتم و بی سرررر و 
 صدا زندگی می کردم.

مرد بیچاره می نگریسرررتم که تصرررمیم گرفته بود خود را از دنیا وقتی داشرررتم به فالکت این 
دانسررررتم که در زندگی کنونی ام دانسررررتم که این پیامی اسررررت برای خودم. می  پنهان کند،
دوباره خود را از دنیا مخفی کنم و می دانسرررررتم که روحم از من  ناپدید شررررروم ونمی توانم 

یم می ایسرررتادم و دیگر از خصرررومتها فرار پای حرز ها می خواهد به کارم ادامه دهم. باید
خود  وجه شکست نخورده ام من تمام تالش نمی کردم. همچنین متوجه شدم که به هی 

هم دارد در آن لحظه ی ابدی اکنون  آن فیلسررروز جوان هنوزرا کرده بودم. میدانسرررتم که 
آینده او را تغییر آینده خودم و  به معابه یکی از منهای ممکن زندگی می کند و من می توانم

 باید بجای مردن برای حقیقت، برای آن زندگی کنم. ،دهم

مه می در لحظه ی اکنون ابدی وجود دارند و ه هر ی  از ما چندین کالبد ممکن دارد که
خواهند کشفشان کنیم. وقتی معمای خود برمال شود، می توانیم این مسئله را درک کنیم 
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بلکه موجوداتی ابعادی  ،دگی خطی داشررررررته باشرررررریمکه ما موجوداتی خطی نیسررررررتیم که زن
 هستیم و زندگی ابعادی داریم.

ها راه تغییر این نتظار ما نشسته اند به این است که تنزیبایی امکانهای الیتناهی ای که به ا
 این است که خودمان را در لحظه ی اکنون نامتناهی تغییر دهیم. ها آینده

 

 

 

 

 لحظه ی اکنون: ۲فصل 

 

 

یخواهید ماوراء الطبيعه را در زندگی خودتان تجربه کنید معال بدنتان را شرررررررفا دهید، اگر م
خود ایجاد کنید و تجربه های متعالی و عرفانی داشرررررته  فرصرررررتهای غیر قابل تصررررروری برای

 .باشید

باید ابتدا مفهوم لحظه ی اکنون را بطور کامل فرا گیرید: اکنون ابدی. امروزه زیاد در مورد 
بودن یا حضررور در لحظه ی اکنون سررخن می گویند. بیشررتر مردم معنای سرراده این  حاضررر

، اما من می خواهم زندگی نکردن در گ شرررررررته(فکر نکردن به آینده و  گفته را می فهمند 
مفهوم ارائه کنم. این مفهوم مسررررتلزم این اسررررت که از دنیای  معنای کامال متفاوتی از این
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فراتر بروید و حتی از خود مقوله ی زمان نیز  ،محی  تان از جمله بدن، هویت و ،فیزیکی
 ت تبدیل کنید.امکان را به واقعی گ ر کنید. در این حالت است که می توانید

اگر نتوانید از آنکه فکر می کنید هسرررتید و از باورهای شررررطی شرررده ی خود نسررربت به دنیا 
به معنای  خود بیافرینید. پس نخواهید توانسرررت زندگی و یا تقدیر جدیدی برای فراتر بروید،

 رید باید از سر راه خود کنار بروید، از خاطره خود به معابه هویت تان بگ واقعی کلمه، شما
دست چیزی بسپارید که از شما بزرگ تر است، یعنی وجودی عرفانی. در  و اختیار خود را به

 برایتان توضیح خواهم داد. این فصل این مسئله را

عملکرد مغز را بررسرری کنیم. فعال شرردن هر نوع بافت عصرربی در مغز یا  ابتدا اجازه دهید
ر عصررررررب شررررررناختی، ذهن حالت بروز ذهن می شررررررود. در نتیجه از نقطه نظ بدن، سرررررربب

معال، شرررما ذهن خاصررری برای رانندگی دارید. ذهن دیگری برای  سرررت. برایعملکردی مغز ا
ی گوش میردهیرد، ذهن دیگری دوش گرفتن داریرد. وقتی آواز می خوانیرد یرا بره موسررررررریق

دارید. شرررررررما برای اجرای هر ی  از این عملکردهای پیچیده، از سرررررررطح خاصررررررری از ذهن 
کارها را هزاران بار انجام داده اید و  نید، چون به احتمال زیاد هر ی  از ایناسررتفاده می ک

وشن می کامال بخصوصی ر بنابراین هر بار که آنها را انجام می دهید مغزتان به شیوه های
 شود.

برای معال وقتی در حین رانندگی مغز شما فعالیت می کند، شما دارید در واقع دنباله، الگو 
شبکه های عصبی را روشن می کنید. این شبکه های عصبی  یا شبکه از  خاصی و ترکیب

دسرررته هایی از نورونها هسرررتند که با همدیگر بصرررور  گروهی کار می  های نورونی( صررررفا
چون شما این کار خاص را دفعا  زیادی  ،برنامه نرم افزاری خودکار مانند ی  درست ،کنند

کار با هم کار می کنند، به  انجام ی ایی که برای دیگر، نورونه انجام داده اید. به عبار 
بصور  آگاهانه انتخاب می کنید که کاری مانند رانندگی را  هم وصل می شوند. وقتی شما
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ت که شرررررررما دارید بصرررررررور  خودکار این نورون های مغزتان را انجام دهید، می توان گف
 ال شود.اصی از ذهن فعشوند تا سطح خ انتخاب می کنید و به آنها دستور میدهید روشن

مغز تا حدود زیادی محصول گ شته است. شما مغزتان را شکل داده اید تا به تاریخچه ی 
تا  زنده ای که  بدیل شرررررررود  ید. از تمام چیزهایی ت اینجای زندگی آموخته و تجربه کرده ا

عصررب شررناختی زمانی رخ میدهد که نورون های مغز شررما گرد هم بیایند  یادگیری از منظر
سپس این پیوندها بصور  شبکه های عصبی سه  ،هزاران پیوند سیناپسی تشکیل دهندو 

 بعدی پیچیده تجمع پیدا کنند.

کرد. وقتی شما دارید به اطالعا  توجه می کنید،  یادگیری را می توان ارتقا دادن مغز تلقی
دیدی را تعامل با محی ، امرا  بیولوژیکی روی مغز شررررما می گ ارد. وقتی شررررما چیز ج این

حواس شررما داسررتان را بصررور  عصرربی در مغز می نویسررند و نورون های  تجربه می کنید،
زتان از قبل هم بیشرررررررتر پیوندهای غنی تری ایجاد کنند و مغ بیشرررررررتری گرد هم می آیند تا

 ارتقا پیدا کند.

تجربیا  نه تنها سررربب بهبود مدارهای مغز می شرررود، بلکه همچنین احسررراسرررا  نیز ایجاد 
 نند.می ک

یا بازخورد شریمیایی دانسرت. هرچه  ،احسراسرا  را می توان پسرماندهای شریمیایی گ شرته
روی مغزتان پایدارتر و احسررراسررری ی  رویداد در زندگی شرررما بیشرررتر باشرررد، تامیر آن  بهره

بود، خاطرا  بلند مد  اینگونه شرررررررکل می گیرند. پس اگر یادگیری به  بادوام تر خواهد
جدید در مغز شما باشد، خاطرا  زمانی شکل می گیرند که شما  معنای تشکیل پیوندهای

بیشررررتر فکر، انتخاب، رفتار، تجربه یا احسرررراسرررری را تکرار  این پیوندها را حفد کنید. هرچه
به هم وصل می شوند و رابطه دراز مد  تری  کنید، نورون های بیشتری با هم کار کرده و

 با هم ایجاد می کنند.
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وختید که بیشرررتر تجربه های شرررما در امر فصرررل قبل شررررم دادم، آمدر داسرررتان آنا که در 
محی  بیرونی ایجاد می شررررروند. از آنجا که حواس، شرررررما را به محی  بیرونی  تعامل تان با

داسررتان را از نظر عصرربی در مغز مبت می کنند، وقتی شررما ی  رویداد  صررل کرده و روایتو
ز نظر عصررررررربی ن لحظه در مغز شرررررررما ارا تجربه می کنید، آ،  خوب یا بد ی،شررررررردتد عاطف

وقتی تجربه ای احسررراس عادی شررریمیایی  برجسرررته شرررده و تبدیل به خاطره می شرررود. ل ا
شما شخز یا چیز خاصی را  ه منشأ خود جلب می کند،شما را تغییر داده و توجه شما را ب

 به مکان و زمان خاصی که بدن تان در آن قرار دارد، رب  خواهید داد.

 

مر تعامل با دنیای بیرون خاطره ایجاد می کنید. می توان گفت تنها جایی ونه در اشرررررما اینگ
 .است واقعا در آن وجود دارد، مغز و بدن که گ شته

 

 ما آینده تان می شودچگونه گ شته ش

بگ ارید نگاه دقیق تری به این مسرررررررئله بیندازیم که وقتی شرررررررما به چیزی فکر می کنید یا 
یوشیمیایی ای در بدن تان رخ می دهد. وقتی شما چه اتفاق ب حس می کنید، احساسی را

مغزتان آغاز خاطره ای یادتان می آید(، واکنشررری بیوشررریمیایی در  به چیزی فکر می کنید  یا
سیگنال های شیمیایی خاصی از مغز می گردد. اینگونه است  می شود که باعث آزاد شدن

یی تبدیل می شوند. این سیگنالهای شیمیا پیکهای بهو  ،که افکار غیر مادی ماده می شوند
کند که دارید به آن فکر  احساسی را حس شیمیایی باعث می شوند بدن تان دقیقا همان

شرررما ایجاد شرررده اسرررت، افکار  تی متوجه می شررروید که احسررراس خاصررری درمی کنید. وق
یی شرررررریمیا بیشررررررتری ایجاد می کنید که با احسرررررراس کنونی تان برابر هسررررررتند، و ل ا مواد

 شتری از مغز آزاد می شود تا فکرتان را به احساس تبدیل کند.بی
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ید کرد. وقتی برای معال اگر فکر ترسررررررناکی به ذهنتان خطور کند، ترس را احسرررررراس خواه
احسرررراس ترس کردید، این احسرررراس شررررما را تحت تأمیر گ اشررررته و باعث می شررررود افکار 

به نوبه ی خود مواد شرریمیایی بیشررتری ترسررناک بیشررتری به ذهن تان بیاید و این افکار نیز 
در مغز و بدن آزاد می کند که باعث می شررروند ترس شرررما بیشرررتر و بیشرررتر شرررود. وقتی به 

ید میب باطلی گیخود می آی ید در حلقه ی  یدر ین ند و  ،افتاده ا فکرتان احسرررررررراس می آفری
باشرررند و  احسررراسرررا  واژگان بدن احسررراس تان فکر ایجاد می کند. اگر افکار واژگان مغز و

حالت وجودی شرررررما در  تبدیل شرررررود، آنگاه کل ر و احسررررراس به حالت وجودیچرخه ی فک
 گ شته قرار دارد.

نی فکر می کنید و در نتیجه مدارهای مغزی یکسرررانی را وقتی شرررما مدام به چیزهای یکسرررا
دوباره و دوباره فعال و به هم وصررررل می کنید، دارید الگوهای یکسررررانی را در مغز ح  می 

د. در نتیجه مغز شرررررما به یادبودی از تفکر گ شرررررته تان تبدیل میشرررررود و به مرور زمان کنی
ر کنید. در عین حال، وقتی خودکار مانند گ شرررررته فک راحت تر خواهید توانسرررررت بصرررررور 

سا  واژگان بدن و  ،می کنید احساسا  یکسانی را دوباره و دوباره تجربه از آنجا که احسا
دارید بدن خود را نسبت به گ شته شرطی ، گ شته هستند پسماندهای شیمیایی تجربیا 

 می کنید.

بح بیدار می حاال بگ ارید معنای این مسرررررئله را در زندگی روزمره بررسررررری کنیم. وقتی صررررر
شرروید و به دنبال احسرراس آشررنایی که شررما نام دارد، می گردید، دارید روزی را در گ شررته 

که  ، ر کردن به مشکال  تان، این مشکال آغاز می کنید. پس وقتی شروع می کنید به فک
به خاطرا  تجربیا  گ شرررته شرررما با افراد و اشررریایی مختلف در زمان ها و مکانهای مرتب  

مانند اندوه، بی حاصرررلی، غم، رنج، سررروگ، دلهره، نگرانی،  حسررراسرررا  آشرررناییا ،هسرررتند
شرانه افکار شما می کنند. اگر این احساسا  پی ناراحتی، بی ارزشی یا احساس گناه ایجاد
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می توان گفت دارید در گ شررته فکر می  انید بزرگتر از احسرراس تان فکر کنید،باشررند و نتو
روز، رفتارهایی که از خود بروز  بر انتخاب های شما در آنکنید. و اگر این احساسا  آشنا 

ابل بگ ارند، آنگاه شررررررما ق می دهید و یا تجربیاتی که قرار اسررررررت برای خود خلق کنید، امر
 کنید و زندگی شما مانند قبل خواهد ماند. پیش بینی جلوه می

ر تخت خواب حال فرض کنید شررررما بیدار میشرررروید، آالرم را خاموش می کنید و همانطور د
فیس بوک، اینسررررتاگرام، واتسررررا ، تویتر، پیام  ها و سررررپس اخبار را چ  می کنید. حاال 

ود را تأیید می کنید و به واقعیت یت خشرررررخصررررر ،شرررررما واقعا دارید خود را به یاد می آورید
گ شررته حال شررخصرری خود وصررل میشرروید. سررپس به دسررتشررویی می روید. کارتان را انجام 

لباس می پوشرررید و سرررپس به آشرررپزخانه می  ،دوش می گیرید ،نیدمی دهید، مسرررواک میز 
روید. کمی قهوه می نوشرررررید و صررررربحانه می خورید. سرررررپس اخبار را تماشرررررا می کنید و یا 

 می کنید. باره ایمیل تان را چ  می کنید. هر روز از همین روتین پیرویدو

کار می رسرررید، با سرررپس از همان مسررریر همیشرررگی به سرررر کار می روید و وقتی به محل 
سرررررابق که دیروز دیده بودیدشررررران، حرز می زنید. روزتان را صررررررز انجام  همان همکاران

 همان وظایفی می کنید که

سررررررت در هنگام رویارویی با همان چالش ده بودید. حتی ممکن ادیروز هم انجامشرررررران دا
ممکن است  ،همان احساسا  سابق را بروز دهید. بعد از کار به خانه می روید های قبلی،

 سر راه به فروشگاه

غ ایی که همیشه همان را می خورید. همان غ ای  ،بروید و غ ای مورد عالقه تان را بخرید
همان جای همیشرررگی در اتاق نشررریمن  د و در حالی که سرررررا برای شرررام میپزی همیشرررگی

 نشسته اید، همان
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 ،واب آماده می شویدبرنامه های همیشگی را تماشا می کنید. سپس مانند همیشه برای خ
با دست راست مسواک میزنید و از سمت راست دهان شروع می کنید، ، می زنید مسواک

از خواب کمی کتاب می خوانید و همیشررررگی تخت دراز می کشررررید، قبل  در همان سررررمت
 سپس می خوابید.

نی اگر همین روتینها را دوباره و دوباره تکرار کنید، تبدیل به عاد  می شررررررروند. عاد  یع
از افکار، رفتارها و احساسا  خودکار و ناخود آگاه که در امر تکرار زیاد در شما  مجموعه ای

قرار دارد ن شررما در حالت خلبان خودکار زبان سرراده، این یعنی حاال بد ایجاد می شرروند. به
می کند و به مرور زمان بدن به ذهن تبدیل می شررررود. شررررما  و ی  سررررری برنامه ها را اجرا

 ین را آنقدر انجام داده اید کهاین روت

بدنتان بصرررررررور  خودکار می تواند آنها را بهتر از مغز یا ذهن خود آگاه انجام دهد. شرررررررما 
اخودآگاه می شرروید، یعنی شررما فردا صرربح کنید و وارد حالت نخودکار را روشررن می  خلبان

واقعی کلمه  همان کارها را دوباره تکرار می کنید. بدن شررررررما در معنای بیدار می شرررررروید و
در گ شته ی آشنا بطور مکرر انجام داده اید، شما را به سمت  کارهایی که دارد بر اساس

 آینده ای قابل پیش بینی می کشاند.

سرررابق فکر خواهید کرد و سرررپس به همان انتخاب های همیشرررگی  ان چیزهایشرررما به هم
همان تجربیا   دسررررت خواهید زد که منجر به بروز همان رفتارهای سررررابق می شرررروند، که

همان احسرراسررا  سررابق را دوباره تولید می کنند. به مرور زمان  قبلی را ایجاد می کنند، که
ایجاد کرده و بدنتان را شرررطی کرده غز خود را در م شررما مجموعه ای از شرربکه های عصرربی

 و گ شته شما تبدیل به آینده تان می شود. ،اید تا در گ شته زندگی کند

روزتان را نگاه کنید، از موقع بیداری تا موقع خواب، می توانید برنامه ی دیروز اگر برنامه ی 
و برای  ،، قرار دهیدیا امروز  گ شرررررررته( را بردارید و آن را در جایی که متعلق به فرداسرررررررت
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آن هم همینطور. بیایید قبول کنیم: اگر همان روتین دیروز را پیاده کنید،  روزهای بعد از
فردا نیز مانند دیروز خواهد بود. آینده ی شررما صرررفا بازگشررتی از  گوییممنطقی اسررت اگر ب

 دارد فردایتان را می سازد. گ شته تان است. چون دیروز تان

هر ی  از این خطوط عمودی نشررررانگر همان فكر قبلی اسررررت که کنید. نگاه  ۲٫۱به شررررکل 
همان انتخابی می شرررررررود که سررررررربب بروز رفتار خودکاری می شرررررررود که تجربه ی  منجر به

شناخته شده ای ایجاد می کند که احساس آشنایی برایتان به ارمغان می آورد. اگر همین 
های آن در ی  برنامه ی خودکار ت  گامان ت  دنباله را مدام باز تولید کنید، به مرور زم
خود را تسررلیم ی  برنامه می کنید. فلش نشررانگر  ادغام می شرروند. اینگونه اسررت که اراده

سر  تجربه ی ناشرناخته ای اسرت که وقتی می دانید دوباره دیر تان شرده اسرت، اما باید در 
 راه سری هم به خشکشویی بزنید، رخ می دهد.

امر شررررناخته شررررده همان آینده ی قابل پیش بینی بر  شررررما درو بدن می توان گفت ذهن 
قرار دارند و در این آینده معلوم و  ،اسررراس کارهایی که در گ شرررته ی آشرررنا انجام داده اید

حتمی جایی برای امر ناشرررررررناخته وجود ندارد. در واقع اگر چیز جدیدی رخ دهد، اگر در آن 
ه ی قابل پیش بینی روزتان را تغییر برنام دهد و در زندگی شما رخ لحظه چیز ناشناخته ای

خوردن روتين تان ناراحت خواهید شرررررد. به احتمال زیاد آن  دهد، به احتمال زیاد از به هم
می توانی فردا بیایی؟ »کرد. ممکن است بگویید  را دردسر، مشکل یا بدبختی تلقی خواهید

 «امروز زمان مناسبی نیست.

 

 

 ناخته شده شمایت شواقعزمان بندی قابل پیش بینی 
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امر تکرار آگاه است که در  عاد  مجموعه ای از افکار، رفتارها و احساسا  خودکار و ناخود
اسررت که کاری را آنقدر انجام داده باشررید که بدن تان برنامه  ایجاد می شررود. عاد  زمانی

گ شررته  دارد بر اسرراس آنچه در ریزی شررده و به ذهن تبدیل شررود. به مرور زمان بدن شررما
د، شررررما را به سررررمت آینده ای قابل پیش بینی می کشرررراند. ل ا اگر در لحظه انجام داده ای

 د، به احتمال زیاد در ی  برنامه هستید.نباشی حال

بینی جایی برای امور ناشناخته ندارد. ناشناخته  واقعیت این است که ی  زندگی قابل پیش
 .د. امر ناشررناخته ناآشررنا و غيرقطعی اسررتقابل پیش بینی بودن، سررر سررازگاری ندارن ها با

ظارش را ندارید. اما در عین حال ج اب اسرررررت چون به شررررریوهای رخ میدهد که شرررررما انت
سررررروال من از شرررررما این اسرررررت آیا زندگی روتین و قابل پیش بینی شرررررما جایی برای امور 

 ناشناخته دارد؟ 
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 ید،ز افکار یکسرران را دنبال کنهر روز دنباله ی یکسررانی ا ،اگر در امور شررناخته شررده بمانید
سررررابق را نشرررران انتخاب های یکسررررانی انجام دهید، همان عادتهای برنامه ریزی شررررده ی 

تجربه هایی را باز آفرینی کنید که همان شبکه های نورونی سابق را به شکل  دهید، همان
دارید  ،ودبیاورند تا آن احساس آشنایی که شما نام دارد، ایجاد ش همان الگوهای قبلی در

ی  سررررررطح ذهنی یکسرررررران را بارها و بارها تکرار می کنید. به مرور زمان مغزتان بصررررررور  
هر ی  از این دنباله ها را در دفعا  بعدی با تالش  ار برنامه ریزی می شرررود تا بتواندخودک

 کمتری اجرا کند.

ار دارید. در حیطه ی شررررناخته ها قر  هر تجربه ای را پیش بینی کنید، پس اگر بتوانید حس
اند فکر جلسررره داشرررتن با گروهی از افراد که سرررالها با آنها کار کرده اید، می تو برای معال،

 بصور  خودکار آن

احسرررراسرررری را در شررررما ایجاد کند که آن رویداد با خود به همراه خواهد داشررررت. وقتی می 
حس رویداد  ،داین دلیل که تجربیا  گ شرررررته تان رویداد را برایتان آشرررررنا کرده ان توانید به

یجاد بینی کنید، به احتمال زیاد میزان بیشرررررررتری از همان امور قبلی را ا آینده ای را پیش
شماست. اما علت این امر این است که شما یکسان مانده اید.  خواهید کرد. و البته حق با

ی به همین منوال، اگر شما در برنامه ی خودکار باشید و نتوانید حس ی  تجربه را پیش بین
 کنید، به احتمال زیاد از وارد شدن در آن ابا خواهید کرد.

برای اینکه درک کاملی از زیسرررتن در ی  حالت وجودی یکسررران پیدا کنیم، باید وجه دیگری 
از فکر و احساس را بررسی کنیم. چرخه فکر احساس میدان الکترومغناطیسی قابل اندازه 

ما  یکی ما وجود دارد. در واقع امر، بدنهایایجاد می کند که در پیرامون بدنهای فیز  گیری
شرررع نور، انرژی با فرکانسرررهایی هسرررتند که پیام، اطالعا  یا قصرررد حال تشرررع همیشررره در

منظورم فق  نور مرئی « نور»می کنند. در ضمن وقتی می گویم  مشخصی را با خود حمل
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واج تلفن همراه و از جمله پرتو ایکس، ام ،را می گویم نیست، بلکه تمام طیف پرتوهای نور
 وویو.مایکر

اتی را دریافت می کنیم که در فرکانس های مختلف قرار حی به همین منوال، ما اطالعا  
 الكترومغناطیسی ارسال و دریافت می کنیم. دارند. بنابراین ما همیشه داریم انرژی

ر بگ ارید توضررررررریح دهم. وقتی ما به چیزی فکر می کنیم، شررررررربکه های نورونی مغز ما با
شرررریمیایی می شررررود که آنها  می کنند. وقتی افکار باعث ایجاد واکنش های الکتریکی ایجاد

نیز به نوبه ی خود منجر به بروز احساس می شوند و نیز وقتی احساس آشنایی افکار ما را 
جهت دهی می کند، این احساسا  بارهای مغناطیسی ایجاد می کنند. اینها با افکار ایجاد 

نند که با الكترومغناطیسی خاصی ایجاد می ک ریکی ادغام می شوند و میدانکننده بار الکت
 حالت وجودی شما برابر است.

احساسا  حاصل انرژی هستند. وقتی کسی که احساس قدرتمندی را تجربه می کند وارد 
کامال احساس می شود. همه ی ما انرژی  (می شود، انرژی وی  جدای از زبان بدنش اتاق

انرژی را حس می کرده ایم. ما این  وقتی عصبانی یا ناراحت هستند، حس راو قصد افراد 
سرررررریگنال قدرتمندی از انرژی را از خود سرررررراطع می کنند که اطالعا   کنیم، چون این افراد

گفته در مورد اشرررخاص شرررهوتی، اشرررخاص در حال رنج و یا  خاصررری را در خود دارد. همین
صرررردق می کند. تمام این انرژی ها را می توان  اشررررخاص دارای انرژی آرام و عاشررررقانه نیز

 حس کرد.

انطور که انتظار می رود، احسررررررراسرررررررا  مختلف فرکانس های متفاوتی تولید می کنند. هم
احسررراسرررا  واالیی مانند عشرررق، شرررادی و شرررکرگزاری بسررریار باالتر از احسررراسررا   فرکانس

ی از قصررررد و خشررررم اسررررت، چون این فرکانسررررها سررررطوم مختلف اسررررترس زایی مانند ترس
 می کنند. آگاهانه و انرژی را در خود حمل
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ذکر  که در آن جزئیا  برخی از فرکانسررهای مرتب  با حالتهای عاطفی مختلف ۲٫۲شررکل به 
 . در ادامه ی این کتاب، با این مفهوم بیشتر آشنا خواهید شد.، نگاه کنیدشده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 با انرژی های مختلف مقياس برخی احساسا 
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کانس اسررررت و تمام فرکانسررررها حاوی احسرررراسررررا  حاصررررل انرژی هسررررتند. تمام انرژی فر 
 هستند.اطالعا  

ما بر اسررراس افکار و احسررراسرررا  شرررخصررری خودمان، همیشررره در حال ارسرررال و دریافت 
 اطالعا  هستیم.
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پس اگر ما هر روز داریم گ شته را باز آفرینی می کنیم، به همان افکار سابق می اندیشیم 
اریم همان میدان الکترومغناطیسی احساسا  گ شته را حس می کنیم، در عمل د و همان
همان انرژی قبلی را با همان پیام ارسرررررال می کنیم. از ، مخابره می کنیم ره و دوبارهارا دوب

این بدین معناسرررررررت که انرژی گ شرررررررته ما به حمل همان  نقطه نظر انرژی و اطالعا ،
د می کند. پس آینده ی سرررابق را برایمان ایجا و این نیز همان ،اطالعا  گ شرررته می پردازد

می توانیم زندگی مان را تغییر  ته مان اسرررررت. تنها راهی کهبرابر گ شررررر انرژی ما در اصرررررل
تغییر میدان الکترومغناطیسرررررری که همواره داریم  ،دهیم از طریق تغيير انرژی مان اسررررررت

احسررررررراس  ، برای تغییر حالت وجودی مان، باید طرز فکر ورمخابره می کنیم. به عبار  دیگ
 غییر دهیم.مان را ت

معطوز شرررررود که توجه تان به آن سرررررمت معطوز شرررررده اگر انرژی شرررررما به همان جایی 
توجه خود را به احسرراسررا  و خاطرا  آشررنا معطوز می کنید، در عمل دارید  اسررت، وقتی

تخلیه کرده و به گ شررررته می ریزید. به همین شرررریوه اگر توجه شررررما  انرژی را از زمان حال
باید بروید، چیزهایی که که مجبورید ببینید، به جاهایی که  باشد پیوسته به افرادی معطوز

آشرررررنایتان انجامشررررران دهید، آنگاه دارید انرژی را از  باید در زمان های خاصررررری از واقعیت
 پیش بینی می ریزید. لحظه ی اکنون تخلیه کرده و به آینده قابل

ن معطوز کرده اید اگر انرژی شرررررررما به همان جایی معطوز شرررررررود که توجه تان را به آ
دامه ی همین فصررل بیشررتر با آن آشررنا خواهید شررد(، آنگاه وقتی که در ا  مفهومی کلیدی

آشرررررنا معطوز می کنید، توجه و انرژی تان در گ شرررررته قرار  توجه خود را به ی  احسررررراس
رویدادی در گ شته مربوط باشد که شخز یا شی  دارند. اگر آن احساسا  آشنا به خاطره

ه نیز توجه و انرژی شرما در گ شرته دارد، آنگا کان و زمان خاصری در آن دخالتخاصری در م
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حال تخلیه کرده و به گ شرررررررته تان می  قرار دارد. در نتیجه شرررررررما دارید انرژی را از لحظه
 ریزید. به همین شیوه، اگر به تمام افرادی که باید ببینید، به

در زمان های مشررررخصرررری از روز به آنها چیزهایی که باید انجام دهید و به جاهایی که باید 
فکر کنید، انگاه دارید توجه و انرژی خود را به آینده معلوم و قابل پیش بینی می  ،بروید

 ریزید. برای

 نگاه کنید. ۲٫۳درک این نکته به شکل 

 

 

 

 

 ی حال انرژی از لحظه تخلیه
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تجربیا  آشنا در آن خ  زمانی مشخز در هم آمیخته است. حال تمام انرژی تان با این 
شررما دارد میزان بیشررتری از همان امور را ایجاد می کند و بدن تان به پیروی از ذهن  انرژی

رویدادهای سررابق تان را انجام میدهد. انرژی شررما از لحظه حال خارج شررده و  تان، همان
نتیجه انرژی چندانی برایتان باقی نمی ماند تا با تصرررراص می یابد. در خا به گ شررررته و آینده

 آن تجربه ی ناشناخته ای در ی  خ  زمانی جدید ایجاد کنید.

همچنین نشران میدهد که چگونه انرژی الکترومغناطیسری سراطع شرده از شرما  ۲٫۳شرکل 
انی دارد. پس ارتعاشررری با تمام چیزهایی که برایتان شرررناخته شرررده هسرررتند، همخو از نظر
می کنید، وقتی به فکر دستشویی می افتید، ناگهان می بینید که دارید  روزتان را آغازوقتی 

به فکر دوش می افتید، ناگهان خود را زیر دوش می یابید،  به سمت توالت می روید. وقتی
ژی و می کنید. به فکر قهوه سرراز می افتید و دارید انر در حالی که دارید دمای آب را تنظیم

ناگهان بصور  خودکار به آشپزخانه می روید  ه قهوه ساز معطوز می کنید وتوجه خود را ب
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تا ی  فنجان قهوه صررررربحگاهی نوش جان کنید، بار دیگر بدن دارد از ذهن پیروی می کند. 
بدن تان بدون هی  تالشررری  سرررال اخیر زندگی خود همین کار را کرده باشرررید، ۲۲اگر طی 

بدن بصررررور   اما در این مورد، ،تابع ذهن اسررررترسرررراند. بدن همیشرررره  خود را به آنجا می
مکرر دنبال ذهن رفته و به شررررناخته ها قدم گ اشررررته اسررررت. دلیل این امر این اسررررت که 

و در نتیجه انرژی تان هم به همان سرررررمت جاری می  ،توجه شرررررما به آنجا معطوز اسرررررت
 شود.

یروی کند و به دارد بدن از ذهن پ خب حاال بگ ارید سررررررروالی از شرررررررما بپرسرررررررم: آیا امکان
قدم بگ ارد؟ اگر اینطور اسرررت، می بینید که باید توجه خود را به جای دیگری  ناشرررناخته ها
امر منجر به تغییر انرژی شما می شود، که خود مستلزم تغییر طرز فکر  این ،معطوز کنید

ی رخ دهد. شرراید باید آنقدر دوام داشررته باشررد تا چیز جدید تغییری که ،و احسرراس اسررت
ممکن اسرررررررت. منطقی به نظر می رسرررررررد که بدن  اما واقعا ،ر نکردنی به نظر برسررررررردباو

زندگی تان از ذهن پیروی کرده اسرررررت  همانطوری که در تمام تجربیا  شرررررناخته شرررررده ی
 معال قهوه سرراز سررر صرربح( باید بتواند وقتی شررما انرژی و توجه خود را به سررمت ناشررناخته 

جدید در آینده شررما  تجربه ای ،هنتان پیروی کرده و به سررمت ناشررناختهمعطوز کنید، از ذ
 برود. 

 

 آماده سازی ذهن و بدن برای آینده ای جدید

آشنایی داشته باشید، می دانید که من عاشق مفهوم فراخوانی و تمرین اگر با کارهای من 
مغز و حتی ذهنی هسرررتم. خیلی برایم جالب اسرررت که انسررران می تواند فق  با فکر کردن 

دهد. لحظه ای به این فکر کنید. اگر شما توجه خود را روی تصور خاصی  بدن خود را تغییر
ای تکراری از افکار و احسررررراسرررررا  فکر  به دنبالهکنید و پیوسرررررته  که در ذهن دارید متمرکز
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کنیررد، مغز و برردن تفرراو  بین اتفرراقررا  دنیررای بیرون و اتفرراقررا  دنیررای درون را نخواهنررد 
دنیای درونی تصورا  مانند دنیای بیرونی  پس وقتی کامال در گیر و متمرکز باشید،دانست. 

واهد کرد. یعنی می توانید تغییر خ جلوه خواهد کرد و وضعیت زیستی شما متناسب با آن
فیزیکی قبال اتفاق افتاده  کاری کنید که مغز و بدن تان طوری باشرررررررند که انگار تجربه ای

 تجربه ای صور  پ یرفته باشد.است، بدون اینکه واقعا 

آنچه توجه تان را معطوفش کرده اید و بارها و بارها فراخوانی ذهنی اش کرده اید، نه تنها 
کیسرررررتی شرررررما بدل خواهد شرررررد، بلکه همچنین آینده تان را نیز تعیین زیسرررررتی به  از نظر

 خواهد کرد.

هرراروارد گروهی از  بگرر اریررد معررال خوبی برایترران ذکر کنم. گروهی از محققین دانشرررررررگرراه
که هرگز پیانو ننواخته بودند، دعو  کرده و به دو دسرررته تقسررریم شررران کردند.  داوطلبین را

 ی  دسته به مد  پنج

ز دو ساعت، ی  تمرین ساده پیانو را انجام می دادند. دسته ی دیگر نیز همین روز، هر رو
بدون  ،پشت پیانو نشسته اندمی کردند، البته به این صور  که تنها تصور می کردند  کار را

اینکه واقعا انگشتی را هم تکان دهند. اسکن های مغزی قبل و بعد آزمایش نشان داد که 
وجهی مدار نورونی جدید شرررررررکل داده و برنامه ریزی عصررررررربی هر دو دسرررررررته تعداد قابل ت

با جدیدی را در ناحیه ای از مغز که مسئول حرکت دادن انگشتان است، ایجاد کرده بودند، 
 لمس هم نکرده بود. اینکه ی  دسته از آنها حتی پیانو را

ون اینکرره بررد ،برره این فکر کنیررد. افرادی کرره اعمررال را تمرین و فراخوانی ذهنی کرده بودنررد
مغزهایی داشتند که شبیه مغز کسانی بود که واقعا پیانو تمرین  ،انگشتی تکان داده باشند

 کرده بودند.
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اری از آنها می توانسررررتند قطعه ی ا پشررررت پیانو مینشرررراندی، بسرررریاگر بعد از پنج روز آنها ر 
نکرده بودند. آنها با تصررور خیالی خود را اجرا کنند، با اینکه قبال آن را روی پیانو اجرا  تمرینی

روزه این فعالیت، سرررررخت افزار عصررررربی جدیدی در مغز نصرررررب کرده و برای این  ذهنی هر
ارها را بصررررور  مکرر با هم فعال ه و عزم خود این مدبودند. آنها با توج تجربه آماده شررررده

افزاری بودند، و به مرور زمان این سرررررخت افزار به برنامه ی نرم  کرده و به هم وصرررررل کرده
و به همین دلیل دفعا  بعدی برایشران آسران تر گشرت.  خود کاری در مغز آنها تبدیل شرد

ند، رفتار آنها به راحتی یانو مینواختمی آمدند و پ پس اگر بعد از پنج روز تمرین ذهنی آنها
را از قبل برای این تجربه آماده کرده  چون مغز خود ،با قصد آگاهانه شان همسو می شد

 شود. بودند. این است قدر  ذهن، اگر به درستی آموزش داده

تحقیقا  مشابه نتایج یکسانی در رابطه با تمرین عضال  به دست داده است. در تحقیق 
سررال تصررور  ۳۵تا  ۲۰انجام شررد، ده سرروژه با سررنین بین  ۲۴ر کلینی  کلیولند جالبی که د

آنها این کار را به  ،ر  خم می کنندعضررررال  دوسررررر خود را با تمام قد می کردند که یکی از
هفته، انجام دادند. محققین بصرررررررور  ی  هفته در میان  جلسررررررره در ۵هفته،  ۱۲مد  

جلسررا  تمرینی مبت کرده و قدر  عضررله آنها را  فعالیت الکتریکی مغز سرروژه ها را در طی
 ۱۳٫۵ن ها به میزا قدر  عضرررله دوسرررر سررروژه نیز اندازه گیری می کردند. در پایان تحقیق،

اسرررررتفاده از این عضرررررله نکرده بودند. این  در حالی که آنها هی  ،درصرررررد افزایش یافته بود
 بدن آنها باقی مانده بود.افزایش قدر  تا سه ماه پس از پایان جلسا  تمرینی نیز در 

اخیرا گروهی از دانشررمندان دانشررگاه تگزاس در کلینی  کلیولند شررهر سرران آنتونیو و مرکز 
نیاد کسررررلر ها در شررررهر وسررررت اورنج ایالت نیوجرسرررری از سرررروژه های آزمایش تحقیقاتی ب

 خواسررتند تا انقباض عضررال  خم کننده آرنج خود را تصررویر سررازی کنند. وقتی چنین کردند،
دقیقه  ۱۵روز در هفته، هر روز به مد   ۵هفته،  دوازده از آنها خواسررررته شررررد که به مد 
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امکان خم شرروند و با این کار عزم راسررخی را به  دمصرررانه از عضررال  خود بخواهند که تا ح
دسررته از سرروژه ها خواسررته شررده بود که از  این انرژی ذهنی قدرتمند اضررافه کردند. از ی 

مشراهده ی خود در صرحنه ای  ث یا خارجی اسرتفاده کنند، یعنی باتصرویرسازی شرخز مال
تماشرررررررا می کنند(. از  را بیرون از آزمایش، این تمرین را تصرررررررور کنند  گویی فیلمی از خود

گروه دوم خواسته شده بود که از تصویرسازی شخز اول یا درونی استفاده کرده و بدن 
بی  ر کنند تا به این طریق تصررررویرسررررازیخود را در همان لحظه در حال انجام تمرین تصررررو

واسرررررطه تر و واقعی تر باشرررررد. گروه سررررروم یعنی گروه شررررراهد هی  تمرینی انجام نمیداد. 
گروهی که از تصرررویرسرررازی بیرونی اسرررتفاده می کرد  و نیز گروه شررراهد( هی  تغيير قابل 

 ۱۰٫۸کرد،  توجهی از خود نشان نداد، اما در گروهی که از تصویرسازی درونی استفاده می
 چشم می خورد. به درصد افزایش قدر  عضله

داوطلب را با  ۲۹گروه دیگری از محققین دانشررررگاه اوهایو آزمایش خود را فراتر برده و م  
جراحی به مد  ی  ماه بسرررررتند تا حتی بصرررررور  غیر ارادی هم نتوانند م  خود را  قالبهای

 حرکت دهند.

در هفته  روز ۵دقیقه در روز،  ۱۱را به مد  تصررررروری -نصرررررف این داوطلبان تمرینا  ذهنی
داده و تصرررررور می کردند که دارند عضرررررال  م  بی حرکت خود را خم می کنند، حال  انجام

 آنکه در عمل م 

آنها کامال بی حرکت بود. نصرف دیگر، یعنی گروه شراهد، هی  کاری انجام نمیداد. در پایان 
تر از  د که عضال  گروه اول دو برابر قویماه، تمام قالب ها برداشته شد و مشاهده گردی

 گروه شاهد است.

این سه بررسی نشان می دهد که فراخوانی و تمرین ذهنی نه تنها مغز را تغییر می دهد، 
فق  با فکر کردن، بدن را نیز تغییر می دهد. به عبار  دیگر بدن سوژه ها با  بلکه همچنین
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ید که به نظر می رسرر یت بصررور  منظم، طوریو مرور آگاهانه فعال تمرین رفتارها در ذهن
حال آنکه هرگز این فعالیت را  ،گویی فعالیت مورد نظر را بصور  جسمی انجام داده است

خم کردن تا حد امکان را به شد  ، مولفه ی احساسی تمرین انجام نداده بودند. آنهایی که
عی تر و نتایج را نیز این تجربه را برای خود واق تصرررررررویرسرررررررازی ذهنی اضرررررررافه کرده بودند،

 ردند.ته تر کبرجس

در تحقیق نواختن پیانو، مغز سرررررروژه های تحقیق طوری نشرررررران می داد که گویی تجربه ی 
رخ داده است، چون مغز خود را برای آن آینده آماده کرده بودند. به همین  تصور شده قبال

بودند طوری که به  خم کردن عضررال  نیز بدن خود را تغيير داده منوال، سرروژه های تحقیق
واقعیت را تجربه کرده اند  حال آنکه فق  با فکر کردن  انگار قبال آن نظر می رسرررررررید که

 فعالیت مورد نظر را فراخوانی کرده بودند.

حال می دانید که چرا وقتی صرربحها بیدار می شرروید و به افرادی که باید ببینید، جاهایی که 
، ، فکر می کنیدجام دهیدامه ی شرررررررلوغ روزانه تان انو کارهایی که باید در برن باید بروید

 یعنی فراخوانی ذهنی

انجام دهید و سررررپس احسرررراسرررری مانند رنج، اندوه و یا ناراحتی را به آن اضررررافه می کنید، 
داوطلبین آزمایش خم کردن آرنج که بدون حرکت دادن عضال ، بر خم کردن  درست مانند
برسرررررد که این  ا به نظردن خود را شررررررطی می کنید تمیورزیدند، دارید مغز و ب آنها اصررررررار

اسررررت. از آنجا که تجربه مغز را غنی می کند و احسرررراسرررری ایجاد می  آینده از قبل رخ داده
ای درونی ایجاد کنید که به اندازه ی  وقتی مدام تجربه کند که به بدن سررررررریگنال می دهد،

درسررررت  ،واهید دادد را تغییر خمغز و بدن خو تجربیا  بیرونی واقعی باشررررد، به مرور زمان
 همانطور که تجربه های واقعی این کار را می کنند.
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در واقع وقتی شرررررما بیدار می شررررروید و به روزتان فکر می کنید، از نظر عصرررررب شرررررناختی، 
شرررریمیایی و حتی ژنتیکی  این مسررررئله را در بخش بعدی توضرررریح خواهم داد(،  بیولوژیکی،

ق افتاده است. و در واقع هم ز از قبل برای شما اتفاوضعیت طوری میشود که گویی آن رو
روزتان را شروع می کنید، درست مانند آزمایشا  باال،  افتاده است. وقتی شما فعالیتهای

نیت های خود آگاه و ناخودآگاهتان رفتار می  بدن تان بصرررررررور  طبیعی و خودکار برابر با
سرررایر قسرررمت  این مدارها و نیز اشرررید،کند. اگر کارهای مابتی را چندین سرررال انجام داده ب

فق  به این مسررئله باز  آسرران تر و زودتر فعال می شرروند. دلیل این امر ،های زیسررتی بدن
به این امر باز  بلکه همچنین ،نمی گردد که شما هر روز بدن و ذهن خود را آماده می کنید

را  تا این تجربیا می گردد که شررررررما همان رفتارهای فیزیکی سررررررابق را باز تولید می کنید 
ر و بیشررتر در ذهن و بدن خود تقویت کنید. و وارد شرردن به حالت ناخودآگاه هر روز بیشررت
آسررران تر می شرررود، چون شرررما مدام عادتهای یکسرررانی را از نظر ذهنی و جسرررمی  برایتان

 عاد  می کنید که از روی عاد  عمل کنید. تقویت می کنید و

 

 ایجاد تغییرا  ژنتیکی

 

نها بیماری زایی می کنند و سرنوشت ما در دستان دی ان ر می کردیم که ژ  شته فکما در گ
اسررررررررت. لر ا اگر افراد زیرادی از خرانواده ای در امر بیمراری قلبی می مردنرد، فرض می  ای

گرفتیم که احتمال ابتالی سرررررررایر افراد آن خانواده به بیماری قلبی باالسرررررررت. اما حاال اپی 
سرررت، بلکه این محی  اسرررت که ژنهای ما بیماری زایی نی ژن عاملژنتی  به ما می گوید که 

نرره فق  محی  خررارجی بیرون برردن مررا  ،را برنررامرره ریزی می کنررد تررا بیمرراری ایجرراد شرررررررود
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محی   ،درونی داخل بدن ما  استعمال دخانیا  یا سموم آفت کش(، بلکه همچنین محی 
 بیرون سلولهای مان.

گفتم، احسرررررراسررررررا  بازخورد انطور که پیشررررررتر منظورم از محی  درون بدن چیسررررررت؟ هم
محصرروال  نهایی تجربه هایی هسررتند که ما در محی  بیرونی تجربه می کنیم.  شرریمیایی و

پس اگر ما نسربت به موقعیتی در محی  بیرونی که ایجاد احسراس می کند، واکنش نشران 
بدهد که به وجود آمده می تواند به ژنهای ما سررررریگنال  دهیم، وضرررررعیت شررررریمیایی درونی

یا خاموش شررروند  تنظیم کاهشررری یا  ژن( و یابند  تنظیم افزایشررری یا افزایش بیانافزایش 
 کاهش بیان ژن(. 

بیان آن تغییر می کند و این بیان مهم است چون  ،خود ژن از نظر فیزیکی تغییری نمی کند
 می تواند بر سالمتی و زندگی ما تأمیر بگ ارد.

خاصی باشد، مادامی که ژنهایش بجای  کی مستعد بیماریل ا حتی اگر شخصی از نظر ژنتی
 سالمتی را بیان کنند، این شخز به بیماری مبتال نشده و سالم می ماند. بیماری،

بدن را ابزار کوک شده ای در نظر بگیرید که پروتئین تولید می کند. ت  ت  سلول های ما 
مسررئول سرراختار فیزیکی و ئینها گلبول های قرمز خون( پروتئین می سررازند و این پروت  بجز

فیزیولوژیکی بدن هسررررتند. برای معال سررررلول های عضررررالنی پروتئین های خاصرررری  عملکرد
میوزین می سازند و سلول های پوست پروتئینهایی تحت عنوان کالژن  تحت عنوان اکتین و
 و االستین می سازند.

زند و سلول های می سا سلول های ایمنی پادتن می سازند، سلول های تیروئید تیروکسین
هموگلوبین می سرررازند. برخی از سرررلولهای چشرررم ما کراتین میسرررازند، حال  مغز اسرررتخوان

آنزیم هایی مانند پروتئاز، لیپاز و آمیالز تولید می کنند. هي  عضررو  آنکه سرررلولهای پانکراس
ی ی حیاتکه به تولید پروتئین متکی نباشد. پروتئینها بخش و یا سیستمی در بدن وجود ندارد
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هر  ،و سررراختار اسرررتخوان و ماهیچه ما هسرررتند از سررریسرررتم ایمنی، گوارش، ترمیم سرررلولی
 سیستمی که بگویید، پروتئینها بخشی از آن هستند.

بنابر این بیان پروتئینها به معنای واقعی کلمه بیان زندگی بوده و معادل سرررررررالمت بدن 
 است.

 یان کند. وظیفه ی ژنها تسرررهیل تولیدن را ببرای اینکه سرررلول بتواند پروتئین بسرررازد، باید ژ 
پروتئین هاست. وقتی سیگنالی از محی  بیرون سلول به غشای سلول می رسد، این ماده 

به گیرنده ای در بیرون سلول متصل شده و سپس مسیر خود را به سمت دی  ی شیمیایی
دل آن که معاادامه می دهد. سپس یکی از ژنها پروتئینی می سازد  ان ای در داخل سلول

ورودی از بیرون سررررلولها تغییر نکند، ژن همان پروتئین  سرررریگنال اسررررت. پس اگر اطالعا 
سرررررابق را سررررراخته و بدن مانند قبل می ماند. به مرور زمان ژنها دچار تنظیم کاهشررررری می 

مانند  ،ژن فرسوده می شود شوند، یا اینکه بیان سالم پروتئین متوقف می شود و یا اینکه
ی از رونوشررت ی  رونوشررت تهیه می کنیم و این امر سرربب می شررود که رونوشررتزمانی که 

 بدن کیفیت متفاوتی از پروتئین را بیان کند.

دسرررته های مختلفی از محرکها می توانند تنظیم افزایشررری و کاهشررری ژنها را انجام دهند. 
تجربه را  سررته بهما با انجام کارهای جدید و با یادگیری اطالعا  جدید، ژنهای واب برای معال

 فعال می کنیم.

این ژنها مسئول تمایز بخشیدن به سلولهای بنیادی هستند و آنها را هر نوع سلولی تبدیل 
که بدن در آن زمان خاص برای جایگزینی سرررررلولهای آسررررریب دیده به آن نیاز دارد.  می کند

اشته قرار دسطح باالیی از استرس باشیم و یا در حالت های متناوب هشیاری  وقتی دچار
می کنیم. می  نخواب دیدن(، ژنهای وابسررته به حالت رفتاری را روشرر باشرریم  معال در زمان

پیوند ذهن بدن دانسررت، چون اینها پیوند میان افکار و بدنهای  توان این ژنها را نقطه اتکای
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جازه ما ا به  ی ما را برقرار کرده و  به، دعا  تارهای مختلف  مراق که از طریق رف ا می دهند 
تأمیر بگ اریم. وقتی ژن های ما به این شررریوه  مسرررال  اجتماعی( بر سرررالمتی جسرررمی خود

 به نسل بعد منتقل شوند. تغییر می کند، گاهی ظرز چند دقیقه این ژنها می توانند

، پس اگر شررررما احسرررراسررررا  خود را تغییر دهید، می توانید بیان ژنهای خود را تغییر دهید
خاموش کنید چون شررما دارید سرریگنال شرریمیایی جدیدی به  رارا روشررن و برخی  برخی ژنها

ارسرررررال می کنید و این سررررریگنال می تواند به ژن دسرررررتور دهد که پروتئین  دی ان ای خود
افزایشرری یا کاهشرری انواع مختلف واحدهای جدید مورد نیاز برای  دیگری بسررازد و با تنظیم

سرریسررتم ایمنی شررما مد  زیادی در ر بسررازد. برای معال اگ تغییر سرراختار و عملکرد بدن را
ژن های مرتب  با التهاب و بیماری را فعال کرده  معرض احسررررررراس اسرررررررترس قرار گرفته و

رشررررد را روشررررن کرده و ژنهای مسرررربب  باشررررد، شررررما می توانید ژنهای جدیدی برای ترمیم و
اند، از  تهاپی ژنتیکی تغییر یاف بیماری را خاموش کنید. و در عین حال این ژنها که از نظر

را برای رشد، ترمیم  دستورا  جدیدی پیروی می کنند، پروتئین های جدید می سازند و بدن
بدن خود را  و شفا برنامه ریزی می کنند. به این ترتیب است که شما می توانید با موفقیت

 نسبت به ذهنیت جدید شرطی کنید.

ناست که اگر شما همیشه معهمانطور که در ابتدای همین فصل خواندید، این گفته بدین 
با همان احسرررراسررررا  سررررابق زندگی کنید، بدن شررررما باور می کند که در شرررررای   و هر روز

دارد. سپس این احساسا  بر شما امر می گ ارد تا به همان انتخاب  محیطی یکسانی قرار
باعث می شرررود که شرررما همان عاد  های سرررابق را بروز  و این ،های سرررابق دسرررت بزنید

ایجاد کنید و این ها دوباره همان احسرراسررا   ن تجربه های سررابق را برای خودمادهید و ه
برنامه ریزی شرررده، سرررلول های شرررما  را ایجاد می کنند. به لطف این عاد  های خودکار و

 در محی  و بیرون، همواره در معرض همان محی  شیمیایی سابق
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ین وضرررررعیت شررررریمیایی به ا بدن و همچنین در بیرون سرررررلولها و درون بدن قرار می گیرد.
سررررابق همان سرررریگنال های قبلی را میدهد و به این ترتیب شررررما گیر میافتید  همان ژنهای

می مانید، بیان ژن شررما یکسرران می ماند. و حاال شررما در مسرریر ی   چون وقتی شررما مابت
ید، نب محی  برایتران  تقردیر و جبر ژنتیکی قرار گرفتره ا جا جدیدی از  چون هی  اطالعا  

 ل نمیشود.ساار 

اما اگر شرای  زندگی شما تغییر کرده و بهتر شود چه؟ آیا نباید این مسئله محی  شیمیایی 
سررلولهایتان را تغییر دهد؟ بله چنین اسررت، اما نه همیشرره. اگر سررالها زندگی خود  پیرامون

کردن بدن نسرربت به این چرخه فکر و احسرراس و سررپس احسرراس و فکر  را صرررز شرررطی
بدانید بدن خود را به این احسراسرا  معتاد کرده اید. پس مسرئله  نکهبدون ایباشرید، کرده 

با تغییر محی  بیرونی  معال پیدا کردن شررغل جدید(  به همین سررادگی نیسررت و نمی توانید
اگر فرد معتاد در قرعه کشی برنده شود و یا به  این اعتیاد را ترک کنید، درست همانطور که

احسررررراس، بیشرررررتر ،فکر  این چرخه هش نمی یابد. بخاطرمواد کایلش به هاوایی برود، تما
بدن به این باور می رسد که  افراد دیر یا زود به حالت احساسی پایه ی خود باز می گردند و

 د. در همان تجربه های قدیمی قرار دارد که آن احساسا  قدیمی را ایجاد کرده ان

انسرررته اید شرررغل جدیدی اما تو ی کردیدپس اگر در شرررغل قدیمی خود احسررراس بدبختی م
پیدا کنید، ممکن اسرررررت چند هفته یا چند ماه احسررررراس خوشررررربختی کنید. اما اگر چندین 
سال را صرز شرطی سازی بدن و معتاد کردن آن به بدبختی کرده باشید، در نهایت به آن 

تنگ گشت، چون بدن تان دلش برای آن حالت شیمیایی قبلی  احساس قدیمی باز خواهید
تغییر کرده باشررررد، اما بدن تان همیشرررره وضررررعیت  شرررراید محی  بیرونی تانهد شررررد. خوا

دارد و بنابراین از نظر احسرراسرری در  شرریمیایی درونی خود را بیشررتر از شرررای  خارجی قبول
این احسررررررراس های قدیمی  آن حالت وجودی قدیمی باقی خواهد ماند و به اعتیاد خود به
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و چون این  گ شرررررررته زندگی خواهید کرد. چنان درشرررررررما هم ادامه خواهد داد. این یعنی
داده  وضعیت شیمیایی درونی تغییر نکرده است، شما نمی توانید بیان ژنهای خود را تغییر

 و با تولید پروتئین های جدید سرررراختار و عملکرد بدن خود را بهبود بخشررررید. ل ا تغییری در
ی گویم برای ایجاد ست که مدلیل ا زندگی و سالمتی شما مشاهده نخواهد شد. به همین

 تغییر واقعی و پایدار باید بزرگتر از احساس خود فکر کنید.ع هر نو

در کارگاههای پیشررررفته ی ما در تاکومای واشرررینگتون، من و تیمم  ۲۰۱۶در زمسرررتان سرررال 
برای این تحقیق در  ،راجع به امر احسرراسررا  متعالی بر عملکرد ایمنی انجام دادیم تحقیقی

سوژه نمونه بزاق گرفته و  ۱۱۷سپس چهار روز پس از تمام شدن کارگاه از  رگاه وتدای کااب
این پروتئین نشرررانگر قدر  سررریسرررتم  ،( را اندازه گرفتیم IgA ) Aنوع  مقدار ایمنوگلوبولین

 ایمنی است.

IgA  ماده ای فوق العاده قدرتمند است و یکی از پروتئینهای اصلی دخیل در عملکرد طبیعی
و سیستم دفاع داخلی محسوب می شود. این پروتئین همواره با انبوهی از نی ایم سیستم

قارچها و سرررررایر ارگانیسرررررم هایی مبارزه می کند که به درون محی   باکتری ها، ویروسرررررها،
آنقدر قوی اسرررررررت که از هر نوع آمپول آنفلوانزا و یا  . این مادهداخلی بدن راه یافته اند

ماده فعال می شود، به سیستم دفاعی  وقتی این ،است داروی تقویت سیستم ایمنی بهتر
می رود  و ل ا سررطح  اصررلی داخل بدن انسرران تبدیل می شررود. وقتی سررطح اسررترس باال

و به  کاهش می یابد IgAطح سرررر هورمون های اسررررترس مانند کورتیزول افزایش می یابد(
 بد.این ترتیب بیان ژن سازنده این پروتئین در سیستم ایمنی کاهش می یا

طی این کارگاه چهار روزه، ما از شرررررکت کنندگان خواسررررتیم که سرررره بار در روز، هر بار به 
دقیقه به حالت های احسرراسرری متعالی مانند عشررق، شررادی، الهام یا شررکر  ۱۰الى  ۹مد  

خود را متعالی کنیم، آیا می توانیم سررریسرررتم  ا شررروند. اگر ما بتوانیم احسررراسررر گزاری وارد
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خود را  IgAعبار  دیگر، آیا شرررراگردان ما می توانند بیان ژن  ت کنیم؟ بهایمنی خود را تقوی
 افزایش دهند؟ به صرز تغییر حالت احساسی شان،

 

 

درصرررد افزایش یافته بود.  ۴۹٫۵به اندازه  IgAنتایج ما را شرررگفت زده کرد. میانگین سرررطح 
در پایان ، اما ( اسررررت mg / dLمیلی گرم در دسرررری لیتر    ۸۷تا  ۲۷بین  IgAرنج طبیعی 

 کارگاه این میزان

رسررررریده بود. سررررروژه های ما بدون اینکه تجربه ی  صرررررد mg/ dLدر برخی افراد به بیش از 
را در محی  بیرونی از سررررر بگ رانند، تغييرا  اپی ژنتیکی قابل توجهی در خود  قابل توجهی

چند روز(، به  افراد با دسررتیابی به احسرراسررا  متعالی  حتی به مد  نشرران دادند. بدن این
توانسررررررته بود ژن های جدیدی را  جدیدی قرار دارد و ل ا این باور رسرررررریده بود که در محی 

در این مورد، بیان پروتئین سیستم ایمنی مد نظر  روشن کرده و بیان ژن خود را تغییر دهد
 ماست.

 

 (.۲٫۴ بنگرید به شکل  

 ینگتونمای واشدر تاکو و کورتیزول IgAتحقیق راجع به 
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 ۲٫۴کل ش

 

وقتی ما داریم حفد احسررراسرررا  متعالی و تغییر انرژی را تمرین می کنیم، می توانیم عمال 
ژنهایی که پروتئین های سرررررررالم جدید را سررررررراخته و  ،بیان ژنهای جدید را افزایش دهیم

و  تقویت می کنند. وقتی احسررراسرررا  بقا را کاهش می دهیم راسررریسرررتم دفاع داخلی ما 
حداقل می رسرررانیم، بیان ژنهای مسرررئول تولید  نیازمان را به سررریسرررتم محافظتی بیرونی به
 هورمونهای استرس را کاهش می دهیم.

  SIgA  در شکل باال مخفف ایمنوگلوبولین نوعA کورتیزول نشانگر هورمونهای  ،بزاق است
 (.ر دوی این مواد در بزاق اندازه گیری شدنداسترس است. ه

ممکن اسررررت بدن شررررما برای شررررفا یافتن نیازی به دارو یا مواد خارجی نداشررررته این یعنی 
را ظرز چند روز  IgAاین قدر  را در درون خود دارید که ژن مسررررئول تولید  شررررما. باشررررد

، الهام یا شررررکر سرررراده ای مانند ورود به حالت متعالی شررررادی، عشررررق فعال کنید. کارهای
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می تواند تغییرا  اپی ژنتیکی قابل توجهی در بدن روز  در گزاری به مد  پنج یا ده دقیقه
 و سالمتی شما ایجاد کند.

از آنجا که توجه شرررما هر کجا باشرررد،  توجه به هرجا برود، انرژی به همانجا جریان می یابد
توجه و انرژی خود را روی  انرژی تان هم در همانجاسرررت، وقتی صررربحها بیدار می شررروید و

کارهایی که باید در  جاهایی که باید بروید، اشررررریایی که دارید و تمام افرادی که باید ببینید،
 دنیای سه بعدی انجام دهید، معطوز می کنید، انرژی شما قطعه قطعه می شود.

 و به سمت تمام آن چیزهایی در( ۲٫۵تمام انرژی خالق شما از شما خارج می شود  شکل 
گوشی همراه،  ،هم رقابت می کنندبیرون جاری می شود که برای جلب توجه شما با  دنیای

 لپتا ، حساب

بانکی، خانه، شرررغل، همکاران، همسرررر، فرزندان، دشرررمنان، حیوان خانگی، بیماری و غیره. 
بیندازید. واضررح اسررت که توجه و انرژی بیشررتر افراد به سررمت دنیای  ۲٫۵شررکل  نگاهی به
شما در دنیای درونی می شود. سوال این است: چه مقدار از انرژی  نی معطوزمادی بیرو

 است تا وقعيت جدیدی با آن بیافرینید؟ افکار و احساساتتان باقی مانده

لحظه ای در نظر بگیرید که هر ی  از این افراد یا چیزها که توجه زیادی به آن می کنید، 
اید. همانطور که پیشررتر در همین فصررل  شررناخته هاسررت چون شررما آن را تجربه کرده جزو
هر ی  از این چیزها شربکه ای عصربی در مغز خود دارید. از آنجا که اینها  فتم، شرما برایگ

شررما آنها را از منظر گ شررته درک و تجربه می کنید. پس شررما  در مغز شررما ح  شررده اند،
شرربکه  ،پول داریدشرربکه ای عصرربی در مورد  ،دارید شرربکه ای عصرربی در رابطه با رئیس تان
شرربکه ای  ،در مورد فرزندانتان دارید که ای عصرربیشررب ،ای عصرربی در مورد همسرررتان دارید

مورد خانه تان دارید و شبکه  شبکه ای عصبی در ،عصبی در مورد وضعیت مالی تان دارید
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تمام این افراد و اشیا  چون شما ،هایی عصبی در مورد تمام داشته های دنیای مادی دارید
 ف تجربه کرده اید.در زمان ها و مکانهای مختلرا 

، شرری، چیز، مکان یا موقعیتی در واقعیت فیزیکی آشررنای ما شرربکه ای عصرربی هر شررخز
ای احسرررراسرررری به همراه خود دارد، چون ما تمام این  برای خود در مغز ما داشررررته و مولفه

حالمان وصررل می ، هچیزها را تجربه کرده ایم. اینگونه اسررت که انرژی ما به واقعیت گ شررت
تمام این عناصررر معطوز می کنید، انرژی تان از شررما  شررود. ل ا وقتی شررما توجه خود را به

افکار و احساسا  تان برای آفرینش زندگی  خارج می شود و انرژی چندانی در دنیای درونی
  انرژی تان هم در همانجاست توجه تان به هر کجا باشد جدید باقی نمی ماند.
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ن اگر به بخش های بزرگ شده ی شکل یعنی محل تالقی دو بیضی نگاه کنید، این دو نشا
مولفه های مختلف دنیای بیرون مان برای تداوم اعتیاد احسررراسررری که ما چگونه از  میدهند

 مان استفاده می کنیم.

از  ،شرررررررما می توانید از دوسرررررررتان خود برای تأمین اعتيادتان به درد و رنج اسرررررررتفاده کنید
انی از تأمین اعتیاد خود به نفر  استفاده کنید. سوال این است: چه میز  دشمنان تان برای

 آفرینش تقدیر جدید در دسترس شما قرار دارد؟ خالق برایاین انرژی 

وقتی توجه و ل ا انرژی شما بین تمام اشیا، افراد، مشکال  و مسائل دنیای بیرون تقسیم 
انرژی ای برای دنیای درونی افکار و احسرررراسررررا  باقی نمی ماند. پس انرژی ای  می شررررود،

چرا؟ چون طرز فکر و احسررررررراس تان عمال  ن بیافرینید.با آ جدیدی برایتان نمی ماند تا چیز
می کند. بنابراین اگر شررما برابر دانسررته های خود  یعنی امر  واقعیت شررخصرری تان را ایجاد

 شناخته شده( فکر و احساس کنید، همان

زندگی سابق را تداوم می بخشید. در واقع می توان گفت که دیگر شخصیت شما واقعیت 
ین واقعیت شررخصرری اسررت که شررخصرریت شررما را می فریند، بلکه امی آرا ن شررخصرری تان

افکار و احسرررررراسررررررا  شررررررما را کنترل می کند. نوعی همخوانی  سررررررازد. محی  بیرونی دارد
احسرراسررا  و دنیای بیرونی واقعیت گ شررته حال شررما  بیولوژیکی بین دنیای درونی افکار و

  که از افراد و اشیا در زمان ها و مکانهای

شررما پیوسررته دارید زندگی خود را یکسرران نگه می دارید، د دارد. اسررت( وجو سرراخته شررده
 توجه افکار و انرژی احساسا  خود را یکسان نگه میدارید. چون دارید

در آخر، اگر طرز فکر و احساس شما امضایی الکترومغناطیسی مخابره می کند که بر تمام 
یکسانی را مخابره ی الکترومغناطیسی زندگی شما امر می گ ارد، شما دارید انرژ حوزه های
زندگی تان هرگز تغییر نمی کند. می توان گفت انرژی شرررررررما با تمام چیزهای  می کنید و
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شررررما دارید گ شررررته را باز می آفرینید. البته این تنها  ،برابر اسررررت واقعیت گ شررررته حالتان
 محدودیتی نیست که وجود دارد.

وز می کنید و به همان شیوه ی ه دنیای بیرون معطوقتی شما تمام انرژی و توجه خود را ب
یعنی با اسررترس مزمنی که سرربب می شررود مغز در ی  حالت برانگیخته دائمی قرار ، سررابق
شرررررررای  قبلی واکنش نشرررررران می دهید، دنیای درونی شررررررما توازن خود را از  به آن ،بگیرد

 شیوه ای ناکارآمد عمل می کند. و سپس دست می دهد و مغزتان به

دیگر، شررررررما بجای اینکه آفریننده  د هر چیزی پایین می آید. به عبار رآیی شررررررما در ایجااک
 زندگی خود باشید، به قربانی آن تبدیل می شوید.

حال بگ ارید نگاه نزدی  تری به این مسررئله بیندازیم که . زیسررتن با هورمون های اسررترس
ی اسررترس وادی که هورمون هادقیق تر بگویم، به م یا ،ما چگونه به احسرراسررا  منفی خود

در دنیای بیرون که برایمان تهدید قلمداد  معتاد می شویم. وقتی ما به هر چیزی ،می نامیم
باشررررررد یا تخیلی، بدن ما با  می شررررررود، واکنش نشرررررران می دهیم، خواه این تهدید واقعی

ردش آزادسررازی هورمون اسررترس مقادیر هنگفتی از انرژی را در واکنش به این تهدید به گ
این تعریف دقیق استرس ، قتی چنین می شود، بدن از تعادل خارج می گردددر می آورد. و

چون در زمانهای قدیم این معجون  ،اسررررت. این واکنش، واکنشرررری طبیعی و سررررالم اسررررت
شرریمیایی متشررکل از آدرنالین و کورتیزول و هورمون های مشررابه زمانی آزاد میشررد که ما با 

 زمانی که شررررکارچی در تعقیب مان بود و ما ویارو میشرررردیم. معالدر دنیای بیرونی ر خطری
وقتی ما در حالت بقا  تصرررمیم بگیریم که بجنگیم، فرار کنیم یا مخفی شرررویم. مجبور بودیم

حواس خود  قرار می گیریم، بصررررور  خودکار مادی گرا می شررررویم و واقعیت را بر حسررررب
بوییم، لمس می کنیم شررنویم، می  تعریف می کنیم. بر حسررب آن چیزی که می بینیم، می
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یا می چشرررررریم. بعالوه ما تمرکز خود را محدود کرده و تمام توجه خود را متوجه ماده می  و
 کنیم.

هورمونهای اسررررررترس باعث می شررررررود ما تمام توجه خود را به دنیای بیرون معطوز کنیم، 
ست. خوبی بوده ادر آنجا نهفته است. در زمان انسانهای اولیه این واکنش چیز  چون خطر

این واکنش باعث سررازگاری ما شررده و ما را زنده نگه داشررته اسررت. و وقتی ما توجه خود را 
به عامل خطر معطوز می کردیم و خطر رفع می شد، سطح تمام هورمونها به توازن اولیه 

 ی خود باز می گشت.

شرررکت و  ئیساما در دوران مدرن دیگر چنین نیسررت. ی  تماس تلفنی یا ایمیل از جانب ر 
از اعضای خانواده کافی است تا واکنش احساسی قدرتمندی مانند خشم، ناراحتی،  یا یکی

اندوه، احسررراس گناه، رنج یا شررررم در ما ایجاد شرررود و ما سررریسرررتم عصررربی  ترس، دلهره،
کنیم و در نتیجه طوری واکنش نشررررررران دهیم که گویی  ابتدایی سرررررررتیز و گریز را روشرررررررن

ن وضررعیت شرریمیایی بصررور  خودکار روشررن می ماند، رده اسررت. ایشررکارچی ما را دنبال ک
این اسررت که بسرریاری از ما بیشررتر  چون عامل تهدید خارجی هرگز رفع نمی شررود. واقعیت

مزمن شده است. گویی  وقت خود را در این حالت برانگیخته سپری می کنیم. این وضعیت
دهد، بلکه با ما در به ما نشان گاهی چنگ و دندانی  دیگر شکارچی آن بیرون نیست تا گه

معال همکار سرررررررمیتان که از قضرررررررا میز کارش کنار میز کار  ،درون غارمان زندگی می کند
 شماست.

این واکنش استرس مزمن دیگر انطباقی به شمار نمی آید، بلکه ضد انطباقی است. وقتی 
کورتیزول در حالت بقا زندگی می کنیم و هورمون های اسرررررررترس مانند آدرنالین و  ما در

در می آید، بجای اینکه به حالت توازن برگردیم، در حالت هشررررررریاری باال  بدنمان به جریان
، وقتی این عدم توازن در درازمد  حفد شود، به ۱آنا در فصل  باقی می مانیم. مانند معال
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چون استرس بلندمد  سبب کاهش بیان سالم ژنها می  احتمال زیاد ما بیمار خواهیم شد
حجم باالی مواد شیمیایی شرطی می شود که به  در واقع بدن ما آنقدر نسبت به اینشود. 

 می کشد. آنها معتاد می گردد. بدن ما برای این مواد بی قراری

در این حالت مغزهای ما بیش از حد هشرررررریار و برانگیخته می شررررررود و ما تالش می کنیم 
بقای مان بیشررتر شررود. و  م تا شررانسبینی، کنترل و حتی به زور ایجاد کنی پیامدها را پیش

اعتیادمان شررردیدتر می شرررود و بیشرررتر باورمان می شرررود که ما  هر چه بیشرررتر چنین کنیم،
وصررررل شررررده و در زمان خطی زندگی می کنیم.  بدنهایی هسررررتیم که به هویت و محیطمان

 دلیل این امر این است که تمام توجه ما در همین راستا قرار دارد.

رانگیخته باشررد و شررما در حالت بقا زندگی کنید و مجبور باشررید توجه خود وقتی مغز شررما ب
به موارد مختلفی مانند شغل، اخبار، همسر سابق، دوستان، ایمیل ها، فیس بوک  را مدام

در واقع دارید هر ی  از این شبکه های عصبی مختلف را به سرعت  و تویتر معطوز کنید،
 فعال می کنید.

این کار را ادامه دهید به مرور زمان عاد  محدود کردن  ید. اگرمرور کن را ۲٫۵شرررررررکل  
شود و دیگر به شیوه  کانون توجه باعث می شود مغزتان قسمت بندی تمرکز و تغییر مداوم

چنین شود، شما دارید به مغزتان یاد می دهید که به شیوه ای  ای متعادل کار نکند. وقتی
شرررود کارآیی آن بسررریار پایین بیاید. شررربکه های یم باعث نامنظم و نامنسرررجم کار کند و این

عصرربی مختلف مغز مانند رعد و برق بدون نظم روشررن می شرروند و ل ا مغز شررما بصررور  
ناهمگام کار می کند. امر این کار مانند این اسررررت که گروهی تنب  زن همگی در ی  زمان 

سرررررررجام و عدم اهیم انمورد مفاما نه با ریتم و آهنگ، به تنب  های خود ضرررررررربه بزنند. در 
انسجام در فصل های بعدی بیشتر حرز خواهیم زد، فعال همین را بدانید که وقتی مغز از 
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 انسرررجام خارج می شرررود، شرررما از انسرررجام خارج می شررروید. وقتی مغز بصرررور  بهینه کار
 نکند، شما بهینه نخواهید بود.

 

شررررناخته هایتان و جزو  رده ایدشررررما برای هر شررررخز یا چیزی در دنیای بیرون که تجربه ک
پسماند  ،که انرژی در حرکت هستند ،است، احساسی مرتب  با آن دارید، چون احساسا 

تجربه هسررتند. و اگر شررما بیشررتر اوقا  با این هورمون های اعتیاد آور اسررترس  شرریمیایی
 زندگی کنید، ممکن اسررررت از رئیس تان برای تأمین اعتيادتان به قضرررراو  کردن اسررررتفاده

خود برای تأمین اعتيادتان به رقابت اسرررررتفاده کنید. ممکن  ت از همکارانممکن اسرررررکنید. 
خود به رنج استفاده کنید. ممکن است از دشمنان  است از دوستان تان برای تأمین اعتیاد

برای تأمین اعتیاد به احسرراس گناه، از فیس  خود برای تأمین اعتيادتان به نفر ، از والدین
بیه اعتيبوک برای تغ  يادتان به خشرررررررم، از  ه عدم امنیت، از اخبارادتان  تأمین اعت برای 

برای تأمین اعتیاد خود  همسر سابق تان برای تأمین اعتيادتان به تنفر و از رابطه تان با پول
 به فقدان بهره جویید.

شرررما با تمام اشرررخاص، مکان ها و چیزهایی که در واقعیت  ،انرژی ،این یعنی احسررراسرررا 
ان تجربه می کنید، در هم تنیده و به هم وصل هستند. و این یعنی آشنایت ه شده وشناخت

شررررررما باقی نمی ماند تا شررررررغل جدید، رابطه ی جدید، وضررررررعیت مالی  هی  انرژی ای برای
با آن ایجاد کنید. بگ ارید سرررخنم را طور دیگری بیان  جدید، زندگی نو و بدن شرررفا یافته ای

و اطالعا  ساطع شده از شما در درون میدان  انسشما فرککنم. اگر طرز فکر و احساس 
تعیین می کند و اگر تمام توجه   و ل ا  انرژی تان  که تأمیر شررگرفی بر زندگی شررما دارد( را

زمان تان معطوز است، آنگاه  انرژی( شما به دنیای بیرونی افراد، اشیا، چیزها، مکان ها و
ی نمی ماند. ل ا هرچه شرررررررما باقحسررررررراسرررررررا  هی  انرژی ای در دنیای درونی افکار و ا
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 احساساتی که به آن معتاد شده اید قویتر باشند، شما بیشتر توجه خود را به آن شخز،
شرررری، مکان یا وضررررعیت موجود در دنیای بیرونی تان معطوز خواهید کرد و بیشررررتر انرژی 

کرد. احسررراس خواهید سرررازنده خود را از دسرررت داده و برابر با تمام دانسرررته هایتان فکر و 
بیرونی تان معتاد باشررررید، برایتان دشرررروار خواهد بود که به شرررریوه ای جدید  دنیایوقتی به 

فکر یا احساس کنید. و ممکن است به همان افراد یا چیزهایی معتاد شوید که در وهله ی 
و کرده اند. اینگونه اسررت که شررما نیروی خود را از دسررت داده  اول مشررکال  شررما را ایجاد

 می کنید.ا سوء مدیریت انرژی خود ر 

را دوباره نگاه کنید، معال هایی خواهید دید از اینکه ما چگونه با تمام اجزای  ۲٫۵اگر شکل 
 بیرونی خود پیوندهای انرژیایی ایجاد می کنیم. دنیای

نگاه کنید. در سررررمت چ  شررررکل، دو اتم را می بینید که به واسررررطه میدان  ۲٫۶به شررررکل 
این دو اتم با هم اطالعا  را به اشرتراک می گ ارند. شرده اند.  به هم متصرل ژینامرئی انر

این انرژی است که آنها را به هم متصل نگه داشته است. در سمت راست، دو نفر را می 
بینید که در تجربه ی نفر  با هم شری  هستند و به وسطه میدان نامرئی انرژی که آنها را 

د. در حقیقت، آنها انرژی و هم وصررررل شررررده انل می کند، به از نظر انرژیایی به هم متصرررر
 اطالعا  یکسانی دارند.
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 ۲٫۶شکل 

به هم وصررررل می شرررروند و ی   ،با انرژی و اطالعا  مشررررترک ،تمدرسررررت همانطور که دو ا
مولکول را می سرررازند، وقتی دو نفر احسررراسرررا  و انرژی یکسرررانی دارند و افکار و اطالعا  

می کنند، به هم وصررررل می شرررروند. در هر دو مورد، آنها به واسررررطه ی  یکسررررانی را مخابره
هسرررررررتند. اگر کند، به هم وصرررررررل  را به هم متصرررررررل می هامیدانی نامرئی از انرژی که آن

توجه از افراد و شرای  زندگی  که انرژی  جداسازی دو اتم نیازمند انرژی است، سلب کردن
 هشیاری است. سازنده ی زیادی را صرز آن کرده ایم( نیازمند انرژی و

ی شررررررما به افراد، جدا کردن دو اتم نیازمند انرژی اسررررررت. به همین ترتیب، اگر توجه و انرژ
چیزهای یکسانی در دنیای بیرون متصل شده باشد، قابل درک است که شکستن  ها ومکان
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مراقبه نیازمند انرژی و تالش اسررررررت. سرررررروالی که مطرم می شررررررود این  این پیوند در زمان
شما در احساس گناه، نفر ، تنفر، فقدان یا ترس به  است: چه مقدار از انرژی سازنده ی

می توانید از تمام این انرژی برای ایجاد تقدیر  که شمااست؟ حقیقت این است  دام افتاده
 جدید استفاده کنید.

برای این منظور بررایررد از تمررام چیزهررای دنیررای بیرونی فراتر رفترره و توجرره خود را از آنهررا بر 
گیرید. به همین دلیل اسرررررررت که ما از مراقبه برای تغییر حالت درونی خود اسرررررررتفاده می 

مه کس، همه چیز، همه جا و همه وقت دهد که پیوند خود را با هکنیم. این به ما اجازه می
به قدر کافی قطع کنیم تا بتوانیم به درون غور کنیم. وقتی بر بدن احسررررراسررررراتی خود غلبه 
کردید و توجه خود را از تمام چیزهای شررررناخته شررررده در دنیای بیرون تان بر گرفتید، انرژی 

واقعیت گ شرررررررته اکنون تان  که از دیرباز  خود را باباز می گردانید و پیوند  تان را به خود
یعنی  ،هی  کس بودن گ ار کنید یکسرران مانده اسررت( قطع می کنید. باید از کس بودن به

بودن به هی  کس بودن  باید توجه تان را از بدن، رنج و گرسرررررررنگی بر گیرید. باید از کس
وجه خود کارمند بر گیرید(. باید تن به معابه همسرر، والد و برسرید  توجه خود را از هویت تا

کنید(  را از چیزها بر گیرید و به هی  چیز معطوز کنید  گوشررررری، ایمیل و قهوه را فراموش
 . و از بودن در جایی به بودن در هی  جا برسید

در  مراقبه می کنید و یا جاهایی که قرار اسررررت از هر فکری راجع به صررررندلی ای که رویش
خطی به بودن در هی  زمانی برسرررررررید  زمانراتر بروید و از بودن در ادامه ی روز بروید، ف

 خطور کند(.  هی  خاطره یا فکر مزاحمی راجع به آینده نباید به ذهنتان

منظورم این نیست که گوشی، لپتا ، ماشین و حساب بانکی چیز بدی است، بلکه منظورم 
این چیزها چنان توجه شررما این چیزها وابسررته باشررید و این اسررت که وقتی بیش از حد به 
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از  ،که نتوانید بخاطر احسرراسررا  قدرتمندی که برایتان تداعی می کنند ا به خود جلب کنندر 
 .فراتر بروید فکر کردن راجع به آنها

 این داشررته ها هسررتند که شررما را به مالکیت خود در آورده اند. و اینگونه نمی توانید هی  
د بگیرید تمام این انرژی تکه جام این کار این اسررررررت که یادی بیافرینید. تنها راه انچیز جدی

شده را جمع کنید تا بتوانید بر احساسا  بقا  که به آنها معتاد شده اید و تمام انرژی  تکه
واقعیت گ شته مدفون کرده اند( غلبه کنید. وقتی توانستید توجه خود را از تمام  شما را در
ا با این چیزها تضرررعیف ی انرژیایی و احسررراسررری خود ر بیرونی بر گیرید، پیوندها این اجزای

کرده و در نهایت به قدر کافی انرژی آزاد می کنید تا با آن آینده جدیدی بسرررررررازید. این کار 
که بصرررور  ناخودآگاه توجه خود را به آن معطوز کرده  مسرررتلزم این اسرررت که از آن جایی

ها بصرور  آگاهانه، نیازمند ین پیوندشرکسرتن ا ،اتم جدا کردن دو و  مانند ،اید، آگاه شروید
 مقداری انرژی است.

در کارگاهها بیشرررتر اوقا  افراد پیش من آمده و می گویند که هارد دیسررر  کامپیوترشررران 
کسرری ماشررین شرران را دزدیده و یا شررغل شرران را از دسررت داده اند و دیگر پولی  سرروخته یا

 هم برایشان باقی نمانده

را در زندگی از دست داده اند، می ویند که افراد یا چیزهایی است. وقتی مردم به من می گ
خیلی هم خوب! ببین حرراال چقرردر انرژی داری تررا تقرردیر »همیشرررررررره چرره می گویم؟  دانیررد

در ضرررررررمن، اگر این کار را درسرررررررت انجام دهید و بتوانید « جدیدی برای خود طراحی کنی!
ند نخواهد بود. در ابتدا چندان خوشررای احتمال زیاد این مسررئله به انرژی خود را باز گردانید،

زندگی شرررررما ممکن اسرررررت از هم بپاشرررررد. اما نگران  آماده باشرررررید، چون برخی حوزه های
نباشید. این اتفاق باید بیفتد چون شما دارید پیوندهای انرژیایی بین خود و واقعیت گ شته 

مخوانی نداشررررته عاشرررری با شررررما و آینده تان هتان را می شررررکنید. هر چیزی که از نظر ارت
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زندگی قدیمی خود را  ن خواهد رفت. اجازه دهید چنین شررررود. تالش نکنید کهباشررررد، از بی
سررررتان را بسررریار  سرررر هم کنید، چون سررررنوشرررت جدیدی که دارید برای خود رقم می زنید،

 شلوغ خواهد کرد.

ته پس از معاون دانشگاهی بود، سه هفبگ ارید معالی برایتان بیاورم. یکی از دوستانم که 
مراقبه قرار بود در جلسرررره ی هیئت مدیره حاضررررر شررررود. او همانند سررررتون فقرا   شررررروع

 دانشگاه بود. دانشجویان

و اخراج شد. به من زنگ زد و  ،و اساتید او را دوست داشتند. او وارد جلسه شد و نشست
د. مگر هیئت مدیره من را اخراج کر مطمئن نیسررتم که این فرایند مراقبه جواب دهد.  گفت

 «وقتی مراقبه می کنم اتفاقا  خوب برایم بیفتد؟ قرار نیست

گوش کن. احسررررراسرررررا  بقا را ول کن، چون اگر ول نکنی در گ شرررررته خواهی  :به او گفتم
این کار، لحظه حال را دریاب و از آنجا شروع به آفرینش کن. ظرز دو هفته او  ماند. بجای

و  ،ری به او دادندهمچنین پیشنهادهای شغلی بهتکه بعدا با او ازدواج کرد.  عاشق زنی شد
 دانشگاه بسیار بزرگ تر و بهتر شد. در آخر معاون ی 

ی  سال بعد او به من زنگ زد و گفت دانشگاهی که اخراجش کرده بود، حاال می خواست 
 بعنوان رئیس دانشگاه استخدام کند. او را

قدیمی ک جدید ظرپس وقتی واقعیرت  معلوم  اهر می شرررررررود، هی نار می رود و واقعیرت 
که با اطمینان می توانم  نیست که کائنا  چه چیزی برایمان در نظر گرفته است. تنها چیزی

 نکرده است. بگویم این است: امر ناشناخته هرگز من را ناامید

 

 بازگرداندن انرژی
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ا تغییر د که چطور امواج مغزی خود ر اگر می خواهید از دنیای بیرون بگسلید، باید یاد بگیری
 دهید.

پس اجازه دهید اندکی در مورد فرکانس های مغزی صرررحبت کنیم. بیشرررتر اوقا  بیداری و 
شررما، در فرکانس مغزی بتا سررپری می شررود. بتا فرکانس های پایین، متوسرر  و  هشرریاری

 باال دارد. بتای پایین در

ه شما نباشد، تهدیدی از دنیای بیرون متوجحالت استراحت ایجاد می شود، یعنی زمانی که 
بدن خود در مکان و زمان آگاه باشرررررررید. این همان حالتی اسرررررررت که شرررررررما هنگام  اما از

به مکالمه ی دوستانه با دخترتان یا هنگام گوش دادن به سخرانی در  مطالعه، هنگام توجه
ی که در میان گروهی کمی برانگیخته تر اسرررت، مانند زمان آن قرار می گیرید. بنای متوسررر 

به کسررری معرفی می کنید و یا باید نام کسررری را به  خود راقرار دارید، برای بار اول  از مردم
ندارید و بطور کامل از تعادل خارج  یاد بیاورید. شررما هشرریارترید، اما بیش از حد اسررترس

نهای نشرررده اید. بنای متوسررر  یعنی اسرررترس مفید بتای باال حالتی اسرررت که در آن هورمو
احسرراسررا  بقا از  غزی هنگام بروزا فرا می گیرد. این امواج ماسررترس سررراسررر بدن شررما ر 

 جمله خشم، ترس، آشفتگی، رنج، اندوه، دلهره، ناراحتی و افسردگی ایجاد می شوند.

 بتای باال می تواند سه برابر باالتر از بتای پایین و دو برابر باالتر از بتای متوس  باشد.

روز گاهی امواج  تا سپری می شود، اما در طولوقا  بیداری شما در امواج بگرچه بیشتر ا
وقتی  ،خودنمایی می کنند. وقتی در حالت اسررتراحت، آرامش و آفرینش قرار دارید آلفا نیز

 دیگر سرگرم

فکر و تحلیل نیسرررررررتید و در عوض رویاپردازی و تخیل می کنید امواج آلفا خود را نشررررررران 
 میدهند.
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معطوز کرده بیشررررتر توجه خود را به دنیای خارج  امواج بتا بیانگر این باشررررند که شررررمااگر 
اید، امواج آلفا نشررانگر این هسررتند که شررما بیشررتر توجه خود را به دنیای درون اختصرراص 

 داده اید.

امواج مغزی تتا در مرحله ی گرگ و میش ظاهر می شررررررروند یعنی زمانی که شرررررررما هنوز 
ما ید ا یدار به خواب می رود. این فرکانس  ب تان دارد  به نیز بدن لت های عمیق مراق حا در 

مغزی دلتا معموال در حین خواب عمیق خود را نشان می دهد. با  . فرکانسظاهر می شود
و تیم تحقیقاتی ام چندین شررراگرد را شرررناسرررایی کرده  این وجود ظرز چهار سرررال اخير من
ميقا به بسرررریار عمیق شرررروند. بدن آنها ع امواج دلتایایم که در حین مراقبه می توانند وارد 

اسررررکن های مغزی شرررران نشرررران  ل خواب دیدن هم نیسررررتند، بلکهخواب می رود و در حا
 میدهد که مغزشان دارد شدتهای باالیی از انرژی را پردازش می کند.

ند و نده ا گ را های عرفانی عمیقی از وحد  را از سرررررررر  به  ند تجر ها می گوی  در نتیجه آن
قایسرررره ی دنیا وارد ارتباط شررررده اند. برای مکرده اند با همه کس و همه چیز در  احسرررراس

 نگاه کنید. ۲٫۷به شکل  امواج مغزی مختلف
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گاه مینامم. این انرژی  ،رانشرررررررران می دهند که من حالت فامواج مغزی گاما حالتی را  آ
یکی از ،  زمانی رخ می دهد که مغز بجای رویداد بیرونی، از ی  رویداد درونی فرکانس باال

 بارزترین معالهای

به وجد می و  (غور می کنید را می بندید و به درون این مورد زمانی اسرررت که چشرررمان تان
 د.یآی

 اج مغزی گاما سخن خواهیم گفت.شتر راجع به اموفصل های بعدی بی در 

یکی از بزرگترین چالش هایی که افراد در حین مراقبه با آن مواجه می شرروند، خارج شرردن 
حیاتی باال  و حتی متوسررر ( و ورود به آلفا و سرررپس تتا اسرررت. انجام این کار کامال  از بتای

برره فرکررانس هررای دیگر می  افراد امواج مغزی خود را کنررد می کننررد و اسررررررررت چون وقتی
مزاحمت هایی که وقتی تحت اسررترس هسررتند به آنها فکر  ه دنیای بیرون ورسررانند، دیگر ب

می کنند، توجهی ندارند. و از آنجا که در حال تحلیل و تعیین راهبرد نیسررررررتند و تالش نمی 
 برای بدترین حالت آماده کنند، فرصررررت ا  ترسررررناک گ شررررته خود راکنند بر اسرررراس خاطر 

 یدا می کنند.حاضر شدن و بودن در لحظه حال را پ

آیا شگفت انگیز نیست که در حین مراقبه پیوند خود را با تمام اجزاء محی  بیرون قطع می 
ه ی قابل بدن، ترسرررررها و برنامه روزانه ی خود گ ر کرده و گ شرررررته ی آشرررررنا و آیند کنیم، از

 پیش بینی خود

تان خارج درسررت انجام دهید، حسرراب زمان از دسررت را فراموش می کنیم؟ اگر این کار را 
 می شود.

وقتی در مراقبه بر اندیشررررره خودکار، احسررررراسرررررا  و عاد  های خود غلبه می کنید، دقیقا 
ی چنین حالتی پیش می آید: شرررررررما از بدن، محی  و زمان فراتر می روید. شرررررررما پیوندها
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د. را در لحظه ی اکنون می یابی گ شرررته حالتان قطع کرده و خود انرژیایی خود را با واقعیت
 انرژی خود را باز گردانید. تنها در لحظه حال می توانید تمام

این کار نیازمند کمی تالش اسررررت  البته با تمرین آسرررران تر می شررررود( چون شررررما بیشررررتر 
د. پس بگ ارید نگاهی بیندازیم به اینکه وقتی اوقا  با هورمونهای اسررررترس زندگی می کنی

به در لحظه حال هسرررررررتید، چه اتفاقی می افتد تا بتوانید وقتی با این اقمر  شرررررررما در حین
را در دسررررت بگیرید. درک این مهار  مهم اسررررت چون اگر  موقعیت روبرو شرررردید مسررررائل

ینده ی جدیدی را که فراتر بروید، نخواهید توانست آ نتوانید از استرس، مشکال  و رنجتان
 عاری از این مسائل باشد، بسازید.

شررررررسررررررته اید و مراقبه می کنید که ناگهان افکار انحرافی به شررررررما هجوم می نید نفرض ک
این نوع فکر کردن عاد  کرده اید چون چند سالی است که اینگونه فکر می  آورند. شما به

ن توجه می کنید. و بصور  خودکار کنید و در زمان و مکان یکسان به افراد و چیزهای یکسا
را پ یرا بوده اید تا همان شخصیت سابق تان تأیید  قبلی آشنای هر روز همان احساسا 

 شخصیتی که به همان واقعیت ،شود

سابق مرتب  است شما پیوسته بدن خود را نسبت به گ شته شرطی کرده اید.  ،شخصی 
 انتان بسته است.این است که چون مراقبه می کنید چشم تنها تفاوتش

سرررم رئیس تان را نمی بینید. اما بدن تان وقتی آنجا نشرررسرررته و چشرررمانتان را بسرررته اید ج
بار در روز و  ۵۰ ،آن خشررم را احسرراس کند چون هر بار که او را می بینید ش می خواهددل
 احساس، روز در هفته ۵

 ۱۰تلخ کامی و خشرررونت می کنید. به همین منوال وقتی ایمیلی از او دریافت می کنید  که 
را به او نشرران  آگاه همان واکنش عاطفی سررابق اتفاق می افتد(، بصررور  ناخود بار در روز

دلیل بدنتان به او عاد  کرده اسرررررررت تا اعتيادتان به خشرررررررم تأمین  می دهید و به همین
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کند که به آنها معتاد شده است و مانند معتادی  حس حساساتی راشود. بدن می خواهد ا
احسرراس بی قراری می  برای مواد شرریمیایی آشررنا که برای مواد بی قراری می کند، بدن نیز

رئیس تان حس کند چون شما ترفیع نگرفته  . بدن میخواهد آن خشم آشنا را نسبت بهکند
که همیشرررره انتظار دارد سرررروتی  همکاری ،اید، می خواهد راجع به همکارتان قضرررراو  کند

را آزار می دهند و به  هایش را جمع کنید. سپس به همکاران دیگری فکر می کنید که شما
 رئیس می اندیشید. دیگری برای دلخور شدن از دستدالیل 

که شررما دارید تمام توجه خود را به آن  وقتی متوجه می شرروید که چه اتفاقی دارد می افتد
پی می برید که دارید انرژی خود را در گ شررته سرررمایه گ اری  ،می کنیدمعطوز  احسرراس

ایسرتید و به لحظه  احسراسرا  اسرناد مبت شرده گ شرته هسرتند(، پس می می کنید  چون
انرژی و توجه خود را از گ شررررته باز می گیرید. اما پس از اندکی آزرده  حال باز می گردید و

ه می شرررروید که دارید چکار می کنید. به یاد خاطر، ناراحت و خشررررمگین می شرررروید و متوج
این احسرررررراسررررررا  را حس کند تا اعتیادش به این  میاورید که بدن تان دارد تالش می کند

احسرراسررا  مغزتان را وارد امواج بتای  ایناد شرریمیایی تأمین شررود و به یاد می آورید که مو
بدنتان را آرام می کنید می کنید،  باال می کند و سرررپس دسرررت بر میدارید. هر بار که توقف

 ،تو دیگر ذهن نیسرررررررتی و به لحظه ی اکنون باز می گردید، دارید به بدن تان می گویید که
 من ذهن هستم.

افکار مرتب  با افرادی که باید ببینید، جاهایی که باید بروید و کارهایی که باید در آن س سپ
کنید که آیا رئیس ایمیلم را  انجام دهید، به ذهنتان هجوم می آورد. به این فکر می روز

و سپس یادتان می آید که خواهرتان زنگ زده بود و شما نتوانسته بودید  جواب داده است
هم نوبت شررماسررت که زباله ها را بیرون بگ ارید. و ناگهان آگاه  دارید. و امروزگوشرری را بر 

انرژی خود را در این سرررناریوهای آینده دارید توجه و  می شررروید که با انتظار کشررریدن برای
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می کنید. پس می ایسررتید، به لحظه حال باز  همان واقعیت شررناخته شررده سرررمایه گ اری
پیش بینی و شررررناخته شررررده باز پس می  را از آن آینده قابل می گردید و دوباره انرژی خود

 گیرید و برای امر ناشناخته در زندگی خود جا باز می کنید.

 

 

8/2 
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نگاه کنید. این شررکل نشرران میدهد که وقتی شررما خود را در لحظه ی اکنون  ۲٫۸به شررکل 
به سررمت  ۲٫۳مانند شررکل انرژی شررما  که با فلش نشرران داده شررده اسررت( دیگر  یافتید،

نمی رود. حاال شما انرژی خود را از گ شته آشنا و آینده ی قابل پیش بینی  گ شته و آینده
آن مدارهای سابق را مانند قبل به کار نمی گیرید و دیگر با حس  دیگر خارج کرده اید. شما

این فرآیند سابق همان ژنهای قبلی را تنظیم و فعال نمی کنید. اگر  کردن همان احساسا 
 وشررکسررتن پیوندهای انرژیایی بین شررما و واقعیت گ شررته  را ادامه دهید، دارید همواره با

باز می گردانید. دلیل این اتفاق این است که شما اکنون، تمام این انرژی را به سمت خود 
دارید توجه و انرژی خود را از دنیای بیرون بر گرفته و به دنیای درون معطوز می کنید و 

می کنید. حاال انرژی کافی  ارید میدان الکترومغناطیسی خود را در پیرامون بدن تان ایجادد
 دارید تا با آن چیز جدیدی بیافرینید.

 

 گرفتن انرژی و نیرو باز پس

 میدان الکترومغناطیسی

 اکنون

 ےن

 آتنده

 گ شته
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 لحظه حال

 شکل 

۲٫۸ 

 

 

یا واقعیت  ته حال  تان بر وقتی توجه خود را از واقعیت گ شررررررر آینده ی قابل پیش بینی 
سرررمت خود باز گردانده و برای خود میدانی الکترومغناطیسررری می سرررازید.  گرفتید، آن را به

 خود و ایجاد تجربه های جدید را در اختیار دارید. انرژی کافی برای شفایحاال شما 

ر عجیب نیسررررت که دوباره حواس شررررما پر  می شررررود. با تداوم مراقبه، بدن شررررما بیشررررت
بی قراری خواهد کرد، زیرا دلش می خواهد کاری بکند. شرررررررما بدنتان را  ناراحت شرررررررده و

و ی  روتین مشرررررررخز را پیاده کند. بدن می  هر روز بلند شرررررررود برنامه ریزی کرده اید که
را باز کند و کسرررررری را ببیند. می خواهد چیزی را از  خواهد مراقبه را تمام کند، چشررررررمانش

 با تلفن با کسی حرز بزند.تلویزیون بشنود و یا 

ترجیح می دهد بجای اینکه آنجا بنشیند و کاری نکند، صبحانه بخورد. دوست دارد مانند هر 
 قهوه به مشامش برسد. و دوست دارد قبل از آغاز روز دوش گرم بگیرد. صبح بوی روز

 ،ودبدن میخواهد واقعیت فیزیکی را با حواس خود تجربه کند تا احسرراسرری در آن ایجاد شرر
شرررما این اسرررت که واقعیتی را از ورای دنیای حواس ایجاد کنید که بدن در مقام  اما هدز

 ذهن آن را تعریف
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ر مقام ذهن تعریف کننده ی آن باشرررید. ل ا وقتی شرررما از برنامه آگاه نکند، بلکه خودتان د
ه بدنتان را در لحظه ی اکنون سرراکن می کنید. بدن تالش می کند که به گ شررت می شرروید،

چون میخواهد در گیر آینده قابل پیش بینی باشررد، اما شررما دوباره آن را ، ی آشررنا باز گردد
ن عاد  های خودکار غلبه می کنید، اراده تان از بار که بر ای سرررررررر جایش مینشرررررررانید. هر

بدنتان را به لحظه حال باز می گردانید، دارید  برنامه هایتان قوی تر می شرررررررود. هر بار که
بار که از برنامه تان آگاه می شررررروید و  به ذهنیت جدیدی شررررررطی می کنید. هر بدن تان را

اراده تان از این برنامه بزرگ  ید کهبرای لحظه ی اکنون تالش می کنید، دارید اعالم می کن
گردانید و مدام به این توجه  تر است. و اگر مدام توجه و ل ا انرژی خود را به لحظه حال باز

بدن تان تسررررلیم  در زمان حال هسررررتید و چه موقع نیسررررتید، دیر یا زوکنید که چه موقع د
حال خارج شده اید، دوباره خواهد شد. اگر به همین منوال هر گاه متوجه شدید از لحظه 

به آن باز گردید، پیوندهای انرژیایی شررما با واقعیت شررناخته شررده و آشررنای تان شررکسررته 
دنیوی خود و  ید، دارید عمال از هویت جسمیشد. و وقتی به لحظه حال باز می گرد خواهد

تفصریل  درون میدان کوانتمی گام می گ ارید  مفهومی که در فصرل بعد به فراتر رفته و به
 زد(. در موردش حرز خواهیم

سرررررررخت ترین بخش هر جنگی، نبرد آخر اسرررررررت. یعنی وقتی بدنتان در مقام ذهن دارد 
ازد که دیگر نمی توانید از این بیشتر پیشروی مقاومت می کند و شما را به این فکر می اند

مه دهید. اگر دست نگه دارید و به دنیای حواس باز گردید، باید ادا کنید و از شما میخواهد
دیر یا زود اعتیاد احسرررراسرررری درون تان را ترک خواهید  ،بگ ارید به واقع در ناشررررناخته قدم

بی ارزشرری  حتی، نفر  و یا احسرراسگناه، رنج، ترس، نارا کرد. وقتی توانسررتید از احسرراس
، عبور کنید، بدن خود را از قيد عادتها و احساساتی که شما را در گ شته به دام انداخته اند

آزاد کرده ایرد و این انرژی بره خودتران براز می  رهرا کرده ایرد و در نتیجرره ی این کرار انرژی
ذهن را ، دیگر نقش را آزاد کرد گردد. وقتی بدن تمام انرژی احسرررراسرررری ذخیره شررررده اش
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شرررررررجاعت قرار دارد، در  بازی نخواهد کرد. شرررررررما پی می برید که در طرز دیگر ترس تان،
قرار دارد. وقتی  نهفته اسررت، و در سررمت دیگر تردیدتان، دانسررتن طرز دیگر فقدان، كمال

در ناشرررررناخته قدم می گ ارید و خشرررررم و نفر  خود را تسرررررلیم می کنید، عشرررررق و مهر را 
در بدن ذخیره شده بود و حال در اختیار شما قرار  ،ید. این همان انرژی استکشف می کن

 .با آن تقدیر جدیدی برای خود رقم بزنید دارد تا

پس وقتی یاد گرفتید که بر خود یا خاطره ی خود و زندگی تان  غلبه کنید، پیوند خود را با 
 همه ی

حال ، را به واقعیت گ شرررته چیزها، همه ی کسررران، همه جاها و همه زمان هایی که شرررما
نگه می دارند، قطع می کنید. و وقتی در نهایت بر خشرررررم و ناراحتی خود غلبه  تان متصرررررل
 ژی به دامکردید و انر

افتاده در گ شرررته تان را آزاد کردید، این انرژی را به سرررمت خود فرا می خوانید. وقتی تمام 
سرررا  بقا گیر افتاده بود، آزاد کردید، سرررازنده درون و اطراز تان را که در احسرررا این انرژی

 شخصی خود را در پیرامون بدن تان می سازید. یدان انرژیم

کارگاههای پیشررررررررفته م ما ما در  ندازه گیری کرده ایم.  ندن انرژی را ا باز گردا ان امر این 
داریم که از دسررتگاههای بسرریار حسرراسرری تحت عنوان دسررتگاه آشررکار کننده  متخصررصررانی
استفاده می کنند که این دستگاه به سنسور خاصی تحت عنوان آنتن  (GDVتخلیه ی گاز  

شررده اسررت. این دسررتگاه  اسررپوتنی  مجهز اسررت که توسرر  کنسررتانتین کورونكوز سرراخته
محل برگزاری کنفرانس را اندازه گیری می کند تا  میدان الکترومغناطیسررررررری محیطی کارگاه
ما نشان دهد. در روز اول کارگاههای پیشرفته،  تغییرا  انرژی را در حین برگزاری کارگاه به

 گاهی مشاهده میشود که انرژی اتاق کاهش می یابد.
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وقتی مراقبه را شررررروع می کنیم و شرررراگردان حاضررررر باید با  دلیل این اتفاق این اسررررت که
شکستن پیوندهای انرژیایی خود با تمام چیزهای واقعیت آشنایشان، بر خود غلبه کنند، در 

را به سرررررررمت خود باز می گردانند. آنها دارند از میدان بزرگ تر انرژی می  د انرژیواقع دارن
میدان انرژی خود را پیرامون بدنشرررران ایجاد می کنند، کنندگان دارند  گیرند و وقتی شرررررکت

حاال این افراد انرژی مورد نیاز برای ایجاد تقدیر  ،پیدا می کند میدان موجود در اتاق کاهش
تمررام افراد گروه در روز اول از خود عبور کردنررد و  یررار دارنررد. البترره وقتیجرردیررد را در اخت

دوم انرژی آنها افزایش یافته و می توانند  در روز توانسررررتند میدان نوری خود را ایجاد کنند،
اتاق افزایش می یابد. برای دیدن  به اتاق انرژی بدهند. در نتیجه باالخره می بینیم که انرژی

 مراجعه کنید. ۳در بخش رنگی کتاب  1Bو  1Aرژی به شکل شکل تغییرا  ان

وقت کافی بدهید و یکی از راههای افزایش شرررررررانس مراقبه موفق این اسرررررررت که به خود 
عجله در طی کردن مسررریر، حواسرررتان را پر  کند. برای معال وقتی من مراقبه  اجازه ندهید

ر سرراعت وقت بگ ارم، اما خودم وقت میدهم. الزم نیسررت هر بار د می کنم، دو سرراعت به
دارم و می دانم که اگر فق  ی  سررررراعت به خودم وقت  روی خودم شرررررناخت به قدر کافی
وقت کافی ندارم. اما اگر در سرررراعت وقت  درگیر این مسررررئله خواهد شررررد کهبدهم، ذهنم 

می دانم که وقت کافی دارم تا خودم  چون ،بگ ارم، می توانم با خیال راحت استراحت کنم
اکنون می رسم، اما برخی روزها  به لحظهلحظه حال بیابم. بعضی روزها خیلی سریع  را در

 بیاورم. غز و بدنم را به زمان حالباید بیش از ی  ساعت کار کنم تا م

من فرد بسررریار پرمشرررغله ای هسرررتم. بعضررری روزها تازه بعد از سررره روز کارگاهم تمام می 
اعضرررای تیم فکر سررره جلسررره ای باشرررم که با میرسرررم که بالفاصرررله باید به  شرررود و به خانه

نم. سپس به حرفهایی را که قرار است با آنها بزنم، مرور ک گ اشته ام، باید در ذهن خودم
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از این جلسررررررا  به آنها رسرررررریدگی کنم. سررررررپس به  ایمیل هایی فکر می کنم که باید قبل
 پروازی فکر می کنم که بعد از ظهر آن روز رزرو

یی تهیه می کنم که باید در مسرررررریر خودم لیسررررررتی از تماسررررررهاکرده ام. سررررررپس در ذهن 
 شلوغ است.کنم. فکر می کنم فهمیده باشید که چقدر سرم  فرودگاه برقرار

وقتی چنین می شود و همزمان در این واقعیت آشنا و شناخته شده به تمام افراد یکسانی 
باید انجام دهم، فکر می ببینم، جاهای یکسانی که باید بروم و کارهای یکسانی که  که باید

قبال میشوم که دارم مغز و بدنم را آماده می کنم تا به نظر برسد که این آینده  کنم، متوجه
 محقق شده است.

هشررریار می شررروم که توجه من به آینده شرررناخته شرررده معطوز اسرررت و سرررپس از انتظار 
با این کار،  امر شرررناخته شرررده دسرررت برداشرررته و به لحظه حال باز می گردم. کشررریدن برای

کمی احساساتی می شوم و از فکر  هم گسیخته می شوند. سپس این پیوندهای عصبی از
افتاد، کمی احسررررررراس بی قراری و آزرده خاطری می کنم.  دیروز برایم کردن به اتفاقی که

مغزم می شوند و بدنم وارد امواج مغزی بتای باال  سپس هورمونهای استرس سبب تحری 
گردانم. وقتی چنین می کنم دیگر آن  برراره آن را برره لحظرره حررال بررازمی شرررررررود و بررایررد دو

و اگر  از گ شته خارج کنم. ام انرژی ام رامدارهای سابق در ذهنم فعال نیستند و توانسته 
من از افکار مرتب  با آن احسرراسررا  آشررنا، آگاه باشررم، وقتی دارم جلوی خودم را می گیرم 

ر واقع دیگر بدنم را نسررربت به گ شرررته شررررطی نمی تا آن احسررراس سرررابق را تجربه نکنم، د
ی کنم. و اگر کنم و دیگر به همان ژنهای سرررررررابق آن سررررررریگنال های سرررررررابق را ارسرررررررال نم

احسرراسررا  محصرروال  نهایی تجربه های ما در محی  باشررند و اگر این محی  باشررد که به 
ر همان جلوی آن احسرررراس سررررابق را می گیرم، دیگ ژنها سرررریگنال می دهد، پس وقتی من

فعالیت نمیدهم. این مسررررئله نه تنها بر  م و به آنها دسررررتورژنهای سررررابق را انتخاب نمی کن
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زندگی در گ شته، بدنم را  ر می گ ارد، بلکه باعث می شود دیگر بر اساسسالمتی بدنم ام
آشررنا را می گیرم،  برای همان آینده ی سررابق آماده نکنم. پس وقتی جلوی این احسرراسررا 

 ی ژنتیکی بدنم را تغییر می دهم. و از آنجا که هورمونهای استرس هدارم برنام

اد بیماری می شوند، پس هر بار که می طوالنی مد  سبب کاهش بیان ژنهای سالم و ایج
جلوی احسررراسرررا  مرتب  با اسرررترس را بگیرم، در واقع جلوی شررررطی شررردن بدنم و  توانم

 استرس را گرفته ام. اعتیاد آن به احساس

 

 

 نقطه ی شیرین لحظه حال سخاوتمند
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 ۲٫۹شکل 

 

نا و آینده وقتی شما در نقطه ی شیرین لحظه ی اکنون سخاوتمند قرار گرفتید، گ شته آش
 پیش بینی دیگر وجود ندارند و شما آماده اید که امکان های جدیدی در زندگی خود ی قابل

 ایجاد کنید.
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بر افکار و احسررررراسرررررا  آشرررررنای گ شرررررته و آینده  ،اگر این کارها را به درسرررررتی انجام دهم
آنگاه از نظر انرژی، عصررررب شررررناختی، زیسررررتی، شرررریمیایی،  ،شررررده ام غلبه کنم شررررناخته
آینده قابل پیش بینی  و نیز گ شررررررته ی آشررررررنایی که برای تأیید آن  ونی و ژنتیکی اینهورم

دیگر وجود ندارد. اگر  با فکر نکردن به خاطرا  افراد و  سرررررررل میشررررررردم(،آینده به آن متو
دیگر آن شرربکه های عصرربی قدیمی را فعال و به  چیزها در مکان ها و زمان های مشررخز(

ظه حال باز گردم، انرژی ام را به سررررررمت خودم باز می هم وصررررررل نکنم و پیوسررررررته به لح
آشنا و آینده ی قابل پیش  نگاه کنید تا ببینید چگونه می شود گ شته ۲٫۹گردانم. به شکل 

 بینی دیگر وجود نداشته باشد.

حاال دیگر من در نقطه ی شرریرین لحظه ی اکنون قرار دارم و انرژی مورد نیاز برای آفرینش 
 م. من میدان انرژی خودم را در پیرامون بدنم سررررررراخته ام. هر بار که تالشرا در اختیار دار 

تا از خودم عبور کنم و آن جایی را پیدا کنم که اکنون  ،به مد  چند سرراعت گاهی ،کرده ام
 این جمله به ذهنم خطور کرده است. واقعا ارزشش را دارد. ابدی می نامم، همیشه

 

 : 3فصل 

 تومین های جدید در میدان کوانقرار گرفتن در جریان امکا

 

اما ارزشرررررررش را دارد چون وقتی از این  سرررررررتگ ر کردن از بدن، محی  و زمان آسررررررران نی
بعدی جدا شررویم، وارد واقعیت کامال متفاوتی تحت عنوان کوانتوم می شررویم  واقعیت سرره

الیتناهی است. توصیف این واقعیت کمی دشوار است چون مانند  که قلمروی امکان های
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داریم دنیا را نیسرررت. قوانین فیزی  نیوتنی که ما عاد   ی  ی  از چیزهای دنیای فیزیکیه
 صدق نمی کند. بر حسب آن توصیف کنیم، در این واقعیت

یا می توان گفت  ،میدان کوانتومی یا یکپارچه میدانی نامرئی از انرژی و اطالعا  اسرررررررت
فیزیکی  جود دارد. هی  چیز مادی یاکه در ورای مکان و زمان و ،از هوش یا آگاهی میدانی

 در آنجا وجود

ندارد. این میدان در ورای هر چیزی اسررت ک با حواس قابل درک باشررد. میدان تکپارچه ی 
انرژی و اطالعا  آن چیزی است که بر قوانین طبیعت حکمرانی می کند. دانشمندان تالش 

واره آن را بهتر درک کنیم و هم کمی در بیاورند تا بتوانیمکرده اند این فرایند را بصرررررررور  
 در این باره کشف می کنند. دارند چیزهای بیشتری

سرررامان وجود دارد که انرژی  بر اسررراس شرررناخت و تجربه ام، من معتقدم که هوشررری خود
دارد به تمام کائنا  و کهکشررررانها نظم می بخشررررد. گاهی اوقا  مردم به من می  اسررررت و

د. در پاسخ به این افراد همیشه این می به نظر می رستا حدودی غیر عل گویند که این ایده
 سوال را مطرم می کنم:

از ی  انفجار چه اتفاقی رخ میدهد نظم یا بی نظمی؟ آنها همیشرررره پاسررررخ می دهند  بعد 
ر ایجاد می ود. سپس می پرسم، پس چرا بعد از بیگ بنگ که بزرگترین انفجا که بی نظمی

کار باشررد که ماده و انرژی را  سررت؟ باید هوشرری درنظمی ایجاد شررده ا جهان اسررت، چنین
طبیعت را وحد  بخشرریده و چنین شرراهکاری بیافریند. این  صررور  بخشررد و تمام نیروهای

 میدان یکپارچه است. هوش، این انرژی میدان کوانتومی یا

که تمام افراد و بدنهای روی  اگر می خواهید بدانید این میدان چگونه اسررررررت، تصررررررور کنید
 ،حیوانا ، گیاهان و اشرریای فیزیکی  خواه طبیعی باشررند یا سرراخته دسررت بشررر تمام زمین،

قاره ها، اقیانوس ها و حتی خود زمین ناپدید شرروند. سررپس تصررور کنید که  به همراه تمام
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د. در کهکشان ما و سپس تمام کهکشان های دیگر ناپدید شون تمام منظومه های شمسی
که با آن چیزی را ببینیم. سرریاهی مطلق اسررت،  سررتنی هی  هوایی نیسررت، هی  نوری هم

 . خال، میدان نقطه ی صفر

یاد داشته باشید، چون وقتی شما در مقام آگاهی در لحظه حال وارد  مهم است این را به
نه که عاری از هر گو ،فضررررای سرررریاه بی انتها قرار می گیرید میدان یکپارچه می شرررروید، در

 جسم فیزیکی است.

آنجا چیزی را نمی بینید، بلکه چون بدون بدن فیزیکی وارد  که نه تنها در حاال تصرررررررور کنید
با آن چیزی ببینیرد این قلمرو که  ید  ندار ید و بینرایی ای هم  ید، هی  د نایی  ،شررررررررده ا توا

بوییدن و چشرررررریدن نیز ندارید. هی  حسرررررری ندارید. تنها راه وجود  شررررررنیدن، لمس کردن،
معابه هشیاری است. به عبار  دیگر، تنها راه  ن بهداشت اشتن در میدان کوانتومی، وجودد

تجربه ی این قلمرو، تجربه ی آن با هشیاری است نه با حواس. و از آنجا که آگاهی همان 
از توجه کردن، پس می توان گفت که وقتی دارید  هشریاری اسرت و هشریاری عبار  اسرت

آگاهی شرررررررما با سرررررررطوم  نرژی میدان کوانتومی توجه می کنید،در ورای دنیای حواس به ا
 انس و اطالعا  وارد ارتباط شده است.باالتری از فرک

شرررررراید عجیب به نظر برسررررررد، اما میدان کوانتومی خالی نیسررررررت. بلکه میدانی الیتناهی از 
انرژی اسررت. و تمام فرکانسررهای آن حامل اطالعا  هسررتند. ل ا می توان گفت  یا فرکانس

فیزیکی ماده و در نتهای انرژی است که در ورای دنیای یدان کوانتومی مملو از مقادیر بی ام
موج های نامرئی انرژی که می توانیم در آفرینش از  .ورای حواس ما در ارتعاش هسرررررررتند

امکان ها شناور است، چه می  آنها استفاده کنیم. با این همه انرژی که در دریای بی پایان
که در آن تمام  ن کوانتومی حالتی اسرررررررتبیافرینیم؟ این به ما رب  دارد، چون میداتوانیم 

می یابیم،  امکان ها وجود دارند. و همانطور که گفتم، وقتی ما خود را در دنیای کوانتومی



129 
 

 
 

 خصوصا در مقام هشیاری ای که به میدان، صرفا در مقام هشیاری یا آگاهی وجود داریم
یا سررررطح باالتری از  توجه می کند که در درون ی  آگاهی بزرگ ترامکان های الیتناهی ای 

 وجود دارند. انرژی

وقتی در مقام آگاهی وارد این فضای وسیع بی پایان شدید، هی  بدنی، هی  کسی، هی  
شررررررریئی، هی  مکانی و هی  زمانی وجود ندارد. بلکه بی نهایت امکان ناشرررررررناخته به معابه 

ر می کنید، به دید که دارید به شرررررررناخته های زندگی خود فکانرژی وجود دارد. پس اگر دی
ن باز گشرررته اید. اما اگر بتوانید به حد کافی در سررریاهی امر واقعیت سررره بعدی مکان و زما

 ناشناخته باقی بمانید، برای آفرینش ناشناخته ها در زندگی خود آماده می شوید. 

ه به لحظه حال باز گردید، اشرراره در فصررل قبل وقتی داشررتم شررما را راهنمایی می کردم ک
گ شررررررته ی آشررررررنا  نی و از به یاد آوردنباید از فکر کردن به آینده ی قابل پیش بیکردم که 

توجه  دسرررت برداشرررته و در مقام هشررریاری در این فضرررای وسررریع ابدی قدم بگ ارید و دیگر
عال به خود را به هی  چیز یا هی  کس مادی در این واقعیت سررررررره بعدی معطوز نکنید، م

اهایی که می روید و حتی تان، چیزهایی که دارید، جانسررررران های دخیل در زندگی  بدنتان،
این کار را درست انجام دهید، چیزی نیستید جز هشیاری. اینگونه است  به خود زمان. اگر

 که به آنجا می رسید.

ونه در حین حال بگ ارید کمی به عقب باز گردیم و به این مسئله بنگریم که دانشمندان چگ
تمها یا بلوک های وانتوم را کشررف کردند. آنها پی بردند که ابررسرری دنیای زیر اتمی دنیای ک

سرررازنده همه ی چیزهای دنیای فیزیکی، خود از هسرررته ای تشرررکیل شرررده اند که در اطراز 
خود میدان بزرگی دارد که از ی  یا چند الكترون تشکیل شده است. این میدان در مقایسه 

درصررد آن را فضررای خالی تشررکیل  ۹۹٫۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹اسررت که  ترونها آنقدر بزرگبا الک
 از وسیعی ی آرایه از بلکه نیست، یھخواندید، این فضا واقعا   می دهد. اما همانطور که
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است که میدان نامرئی و به هم پیوسته ای از اطالعا   شده تشکیل انرژیایی های فرکانس
مد و سررخت هم شررناخته شررده ی ما، حتی اگر جا ز در دنیایرا ایجاد می کنند. ل ا همه چی

درصرررردش انرژی یا اطالعا  اسررررت. در واقع  ۹۹٫۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹واقع  به نظر برسررررد، در
مقایسه با این فضای بزرگ عاری  ماده در ،تشکیل شده است« خالی»بیشتر دنیا از فضای 

 از ماده، جزء بسیار کوچ  و ناچیزی به نظر می رسد.

که در این میدان وسررریع حرکت می کنند،  پایید که محققین پی بردند که الکترونهاییدیری ن
به نظر می رسرررررررد که الكترونها از  ،شررررررریوه ای کامال غير قابل پیش بینی رفتار می کنند به

دنیای بزرگ تر پیروی نمی کنند. آنها لحظه ای در اینجا هسررررتند و لحظه ی  قوانین حاکم بر
کجا ظاهر می شوند. علت  نمی توان پیش بینی کرد که الكترونها کی و نیستند وبعد اینجا 

که محققین پی بردند، الكترونها همزمان در بی نهایت  که، همانطوراین امر این اسرررررررت 
ناظر توجه خود را معطوز کند و به دنبال چیزی  امکان یا احتمال وجود دارند. تنها زمانی که

نوان الكترون به درون ذره ای که ما تحت ع امرئی انرژی و اطالعا مادی بگردد، این میدان ن
 و می پاشد. این پدیده فروپاشی تابع موج یا رویداد کوانتومی نام دارد. میشناسیمش، فر

اما همین که ناظر رویش را برگرداند و دیگر الكترون را مشاهده نکند و چشمش را از ماده 
ادى به انرژی تبدیل می شررررررود. به عبار  دیگر، این ذره م زیر اتمی بر گیرد، الكترون دوباره

نمی تواند وجود داشررته  ،ه آن توجه نکنیم الكترون( تا زمانی که ما مشرراهده اش نکنیم و ب
دقیق تر  ، انرژی باشرررد. و درسرررت در همان لحظه ای که دیگر به آن توجه نکنیم، دوباره به

 وج می نامند و امکان تبدیل می شود.که دانشمندان م (بگویم به فرکانسی از انرژی

دنیای کوانتومی به هم رب  دارند. در ضمن، درست همانطور ذهن و ماده در به این ترتیب، 
می بخشرررریم، ی   در مقام آگاهی سرررروبژکتیو با مشرررراهده کردن به الكترون صررررور  که ما
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بعدی مشررراهده  ابژکتیو نیز وجود دارد که همواره تمام ما را در واقعیت سررره آگاهی کیهانی
 صور  می بخشد. کرده و به ما نظم و

 ی این گفته برای شما این است: نامع

اگر شررما هر روز زندگی خود را از ی  سررطح ذهنی مشرراهده کنید و بر اسرراس گ شررته در 
انتظرار آینرده براشررررررریرد، در عمرل داریرد میردان هرای الیتنراهی انرژی را در همران الگوهای 

فکر  د ونام دارند، فرو می پاشرررررید. برای معال اگر بیدار شرررررویاطالعاتی ای که زندگی شرررررما 
 کنید درد و رنجم کجا رفته اسررت؟ زیاد طول نمی کشررد که درد دوباره به سررمت تان برگردد،

 چون شما انتظار دارید درد آنجا باشد.

اما تصرررررررور کنید که اگر می توانسرررررررتید بجای این کار توجه خود را از دنیای مادی و محی  
توجه تان را از بدن تان بر  میشررررد. همانطور که در فصررررل قبل آموختید، وقتی ید، چهبرگیر 

می شرررروید  و دیگر به حواس خود دسررررترسرررری ندارید. وقتی توجه تان را از گیرید، بی بدن 
برگیرید، به هی  کس تبدیل میشررروید و دیگر هویتی در مقام  انسرررانهای دخیل در زندگیتان
و حتی در مقام عضو صنف، م هب، حزب سیاسی و  دوست همسر، والد، برادر، خواهر،

و سن ندارید. وقتی توجه خود را از اشیاء  لیت ندارید. شما نژاد، جنسیت، گرایش جنسیم
هی  چیز و هی  جایی نیسررررتید. در  و مکان های موجود در محی  فیزیکی بر می گیرید، در

نده  ته و آی ید، در هی  زمانی  دارد(آخر، اگر توجه خود را از زمان خطی  که گ شررررررر برگیر
کوانتومی وجود دارند.  در آن تمام امکان ها در میدان قرار دارید کهدر لحظه حال  ،نیستید

دیگر تالش  از آنجا که دیگر با دنیای مادی هم ا  پنداری نکرده و به آن وصررررررل نیسررررررتید،
د و از هویتی که خودتان نمی کنید با ماده بر ماده تأمیر بگ ارید  شرررما از ماده فراتر رفته ای

 ان به خود می بخشید، عبور کرده اید. به معابه کسی در مکان و زم
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این امر مسرررتقیم تالش مداوم برای حضرررور در لحظه حال اسرررت که در فصرررل قبل توضررریح 
 دادم.

وقتی چنین شرررررد، توجه و انرژی خود را در میدان ناشرررررناخته ای در ورای ماده نهاده اید که 
ه اسررت مگر فرکانس میدانی که از هی  چیزی سرراخته نشررد ،در آن وجود دارد تمام امکانها

حامل اطالعا  و آگاهی هسرررررتند. و درسرررررت همانطور که دانشرررررمندان  ههای نامرئی ای ک
 توجه خود را از الکترون بر گرفتند، الکترون به انرژی و امکان تبدیل شرررررررد، کوانتومی وقتی

فراتر بروید،  اگر شرررررررما نیز توجه خود را از زندگی تان بر گیرید یا از خاطره ی زندگی خود
 امکان تبدیل خواهد شد.زندگی تان به 

اگر روی شناخته ها تمرکز کنید، شناخته ها را به دست خواهید آورد. اگر روی ناشناخته ها 
معابه هشرریاری در میدان امکان کنید، امکان خواهید آفرید. هر چه بیشررتر بتوانید به  تمرکز

ی پایان آگاه هسررتید  بدون بمانید و هشرریار باشررید که در این فضررای سرریاه ب های الیتناهی
مکانها، افراد و زمان توجه کنید، و هر چه بیشرررتر انرژی خود را به امر ، هااینکه به بدن، چیز 

مکان های جدیدی در خواهید توانست تجربه های جدید یا ا ناشناخته معطوز کنید، بیشتر
 است. زندگی خود بیافرینید. این ی  قانون

 

 مغز تغییر می کند

شرررررررده و به میدان کوانتومی قدم می گ ارید، نمی توانید در مقام کس به در وارد وقتی از 
تنها در مقام هوشیاری یا آگاهی، فکر  ،آنجا وارد شوید. باید در مقام هی  کس وارد شوید

یا امکان و تمام چیزهای دنیای فیزیکی را پشرررت سرررر گ اشرررته و تنها در لحظه حال زندگی 
ل قبل اشاره کردم، این فرایند مستلزم این است که دست کم کنید. و همانطور که در فص

وده اند، ترک کنید و راننده افکارتان ب تراحساساتی که پیش بصور  موقتی اعتیاد خود را به
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بتوانید دیگر به دنیای سه بعدی ماده  ذره( توجه نکرده و  احساسا  قبلی را کنار بگ ارید تا
با ا به انرژی   موج( معطوز کنید. نظر به تمام این مطالب،  مکاندر عوض توجه خود را 

 د کند.شگرفی در مغز انسان ایجا جای تعجب ندارد که چنین تجربه ای می تواند تغييرا 

ابتدا بخاطر اینکه شرررررررما خود را در ورای دنیای مادی می بینید و هی  خطری در بیرون در 
ند می که ذهن خود آگاه مغز متفکر شرررما  قشرررر مخ یا جایگات، ننشرررسرررته اسررر کمین تان

شود، آرامش پیدا می کند و سالم تر کار می کند. پیشتر در این مورد حرز زدیم که زیستن 
چگونه می تواند باعث شرررود امواج مغزی ما به شررریوه ای نامنظم و  ترسبا هورمونهای اسررر

د کار نوبه ی خود باعث می شود بدنهایمان بصور  کار آم نامنسجم کار کنند که این نیز به
ما تالش لت  حا ند چون در این  مان کنترل و پیش بینی  نکن می کنیم همه چیز را زندگی 

 کنیم. 

کنیم، توجه خود را از شخصی به شخز دیگری در مکان و زمان ما بیش از حد تمرکز می 
شناخته ها  مختلف دیگری معطوز می کنیم و شبکه های عصبی مربوط به هر ی  از این 

 را فعال می کنیم.

وقتی وارد لحظه ی اکنون شررردیم و از میدان الیتناهی اطالعا  که هی  چیز فیزیکی در آن 
دیم و وقتی دیگر راجع به هی  کس، هی  چیز، هی  آگاه شررررررر( این خ  ابدی وجود ندارد 

به تحلیرل و تفکر نپرداختیم های  ،مکران و هی  زمانی  های مختلف شررررررربکره  دیگر بخش 
توانسرررررتیم آگاهی خود را از تمرکز محدود روی  . و وقتینمی کنیم عصررررربی مغزمان را فعال

برگیریم و بجای آن تمرکز  در محی  بیرونی مان (و زمان ماده  اشیا، افراد، جاها، بدنهایمان
الیتناهی آگاه شویم و توجه خود را به هی  چیز و به  خود را گشوده و از پهنای این سیاهی

 مغزمان شروع می شود. یر درانرژی و اطالعا  معطوز کنیم، آنگاه تغی
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بخش های مختلفی که زمانی تقسیم شده بودند، حال با هم ترکیب می شوند و به حالتی 
الم تبدیل می شررروند. اجتماعا  عصررربی مختلف به هم پیوسرررته و اجتماعا  سررر منسرررجم و

می دهند. این اجتماعا  هم گام می شوند، سازمان می یابند و در هم  بزرگتری را تشکیل
 مغز همگام شود، در مغز پیوند ایجاد می کند.  ام می شوند. و چیزی که درادغ

 .وقتی مغزتان مسنجم شود، شما نیز منسجم میشوید

وقتی مغز خوب کار کند، شررما خوب کار می  ،وقتی مغز منظم شررود، شررما منظم می شرروید
واهید کل بودن خ اینکه وقتی مغز سررالم تر عمل کند، شررما بیشررتر احسرراس کنید. خالصرره

چه وصرررل شررردتد  و یا وقتی با ربه معابه هشررریاری به میدان تكپا . به عبار  دیگر، وقتیکرد
شردید(، بیولوژی بدن تان سرالم تر و یکپارچه تر می شرود،  گاه ترتوجه کردن به آن، از آن آ 

 انرژی یکپارچه ساز است. چون میدان یکپارچه بنا به تعریف نوعی

 

 

 

 بین امواج مغزی منسجم و نامسنجمو  تفا
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 امواج مغزی منسجم
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 منسجمناامواج مغزی 

 ۳٫۱شکل 

 

 

دنیای مادی برگرفته و توجه خود را به روی قلمروی ناشرررررررناخته ها وقتی ما توجه خود را از 
حال می مانیم، مغز به شیوهای منسجم کار می کند. وقتی مغزتان  می گشاییم و در لحظه
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می کند و شررما احسرراس کل بودن بیشررتری  شرریوهای کلی نگرانه تر کار منسررجم باشررد، به
 خواهد کرد.

قلمروی ناشررررررناخته ها میگشرررررراییم و در لحظه حال می مانیم و وقتی توجه خود را به روی 
را از افراد، اشررررررریا، چیزها و مکان های دنیای بیرونی مان بر می گیریم، مغزمان  توجه خود

 کند. منسجم تر کار می

در امر هورمونهای استرس برانگیخته می شود، مغز از تعادل خارج میشود، شما  مغز وقتی
 تمرکزتر شده و در دو گانگی و جدایی بیشتری زندگی خواهید کرد.و بی  تکه تکه تر

در بخش رنگی  ۲برای اینکه بهتر تفاو  بین انسجام و عدم انسجام را درک کنید، به شکل 
 اه کنید.یر نگدر ز  ۳٫۱کتاب و نیز به شکل 

 قله ،همدیگر همفاز هسررتند همانطور که می بینید، وقتی امواج مغزی منسررجم باشررند، با 
منسررررجم منظم تر  ها و قعرهای این امواج بر هم مطابق هسررررتند. از آنجا که امواج مغزی

ریتم  می توان گفت که به ی  زبان حرز می زنند، ،هسرررررررتند، قدر  بیشرررررررتری نیز دارند
رقصررند و فرکانس یکسررانی دارند و ل ا ارتباط بین شرران با سرراز یکسررانی می  یکسررانی دارند،

ول موج یکسرررررانی دارند. از سررررروی دیگر وقتی امواج مغزی آسررررران تر اسرررررت. این امواج ط
نامنسرررجم باشرررند، پیامها یا سررریگنال های الکترومغناطیسررری که به بخش های دیگر مغز و 

نخواهد توانست به شیوه ای متعادل و بدن ل ا  بدن می فرستند، درهم و بی نظم هستند،
 بهینه کار کند.

یای کوانتوم تجربه می کند این اسرررررررت که امواج تغییر دیگری که مغز ما هنگام ورود به دن
از امواج مغزی بتا به امواج مغزی منسجم  ،وارد فرکانس آهسته تری می شوند مغزی مان

ست که وقتی ما سرعت امواج مغزی خود . این مسئله از این جهت حائز اهمیت اتتاآلفا و 
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  تغییر پیدا کرده و به ا کاهش میدهیم، آگاهیمان از قشررررررر مخ به مغز میانی مغز لیمبیر 
 .سیستم عصبی خودمختار وصل می شود

سررریسرررتم عصررربی خودمختاری که سررریسرررتم عامل ناخودآگاه بدن اسرررت  بنگرید به شرررکل  
۳٫۲ .) 

 

 

ت گوارش غ ا، ترشررح هورمونها، تنظیم بی اسررت که مسررئولیبخشرری از سرریسررتم عصرر این
قلب، تولید پادتن برای مبارزه با عفونت، ترمیم دمای بدن، کنترل قند خون، حفد ضررررررربان 
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عملکردهای زیاد دیگری را بر عهده دارد که به باور دانشررمندان ما  سررلولهای آسرریب دیده و
ر ما را زنده نگه می سیستم عصبی خودمختا نداریم. در ی  کالم، کنترل آگاهانه ای بر آنها

عنی مغز و در نهایت بدن را تنظیم نظم و تعادل اسرررررت، ی دارد. وظیفه ی اصرررررلی آن ایجاد
کس، هی  چیز، هی  جا و در خارج از زمان  می کند. هرچه بیشرررررررتر بتوانیم در مقام هی 

وارد عمل  عصررربی خومختار بمانیم، مغزمان منسرررجم تر می شرررود. در این حالت سررریسرررتم
 چون آگاهی ما با آگاهی آن ادغام می شود. ،ه و بدن را ترمیم می کندشد

 هی در حین تغییر امواج مغزیجریان آگا

 قشر مخ

 مغز لیمبی 

 مخچه

 ساقه ی مغز /

 ۳٫۲شکل 

 

 ۱۴۴عکس صفحه 

وقتی سررررررررعت امواج مغزی خود را پایین می آورید و کمتر نسررررررربت به بدن، محی  و زمان 
مغزی  ،قشررر مخ خارج شررده و به سررمت مغز لیمبی  می رود ید، آگاهی ازهشرریار می شررو

جابجایی در شکل با فلشهای تیرهای  لیمبی  جایگاه سیستم عصبی ناخود آگاه است این
 که به سمت وس  مغز رسم شده اند، نشان داده شده است.
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ن یفه آکه وظ، در عین حال، در زمان تالقی این دو سررریسرررتم، سررریسرررتم عصررربی خودمختار
 .ایجاد می کندوارد عمل شده و در قشر مخ انسجام  ،است ایجاد توازن

قشر مخ جایگاه ذهن متفكر شماست این جابجایی با فلشهای کم رنگ تری که به سمت  
 است. لبه های مغز رسم شده اند، نشان داده شده

ی روید. وقتی به به عبار  دیگر، وقتی شررما در لحظه ی اکنون قرار دارید، از سررر راه کنار م
مواج مغزی خود را از بتا به آلفا و حتی محض و هشررریاری ناب تبدیل می شررروید و ا آگاهی

که بسررریار بهتر از ذهن آگاه تان می داند  ،سررریسرررتم عصررربی خودمختار تتا تغییر می دهید،
وارد عمل شرررررده و فرصرررررت خانه تکانی پیدا می کند. این  ،چطور باید بدنتان را شرررررفا دهد

 مغزی می شود.  ست که منجر به ایجاد انسجاممسئله ا

متفاو   در بخش رنگی کتاب نگاه کنید، سرررررره اسررررررکن مغزی C 3تا 3Aاگر به شررررررکلهای 
اسررکن عادی شررخصرری را نشرران می دهد که در امواج مغزی بتای  3Aخواهید دید. شررکل 

آلفای  در زمان انجام تمرکز باز تهیه شررده اسررت و امواج مغزی 3Bقرار دارد. شررکل  نرمال
حالت مغزی عمیق تر تتای منسررجم و همگام را  3Cهمگام شررده را نشرران میدهد. شررکل 

 نشان میدهد.

را تأیید نمی کنید و در عوض انرژی  ،زندگی سابق تان ،در این حالت شما دیگر شناخته ها
ی می کنید  درسررت همانطور که پولتان را در حسرراب را در امر ناشررناخته سرررمایه گ ار خود
و سررپس خواهید توانسررت امکان های جدید و ناشررناخته ای را در زندگی  (می گ ارید بانکی

 خود ایجاد کنید.

درسررررت همانطور که الكترون مادی در صررررور  پایان مشرررراهده آن توسرررر  ناظر، دوباره در 
شود، وقتی شما نیز دیگر رنج، زندگی روتین کوانتومی به انرژی غیر مادی تبدیل می  میدان
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به تعداد بی  ،را مشررررراهده نکنید، اینها دوباره به انرژی تبدیل می شررررروندد خو و مشرررررکال 
 محض. احتمال بالقوه نهایتی از امکان ها و به

بالقوه در ورای  تنها زمانی می توانید تغییر واقعی را ایجاد کنید که حقیقتا در این مکان 
 رفته اند.مکانی که تمام امور مادی از آن نشئت گ .ان حاضر باشیدمکان و زم

در تاکومای واشررررینگتون، راجع به این  ۲۰۱۶در ی  کارگاه پیشرررررفته ی چهار روزه در سررررال 
نفر از شرررررررکت کنندگان در کارگاه را با  ۱۱۷. ما امواج مغزی دادیمتحقیقی انجام  مسررررررئله

قبل و بعد از کارگاه انجام  EEGالکتروانسرررفالوگرام اندازه گرفتیم. اندازه گیری  اسرررتفاده از
بودیم که تغییرا  این دو اندازه گیری مختلف عملکرد مغز را پیدا  د. ما به دنبال اینشررررررر

برای فرد چه مقدار طول می کشررد دسررتیابی به حالت مراقبه  کنیم. اولین معیار این بود که
و معیار ما برای تعریف این توانایی این بود که فرد بتواند موج مغزی آلفا را به مد  دسررت 

 ند. حفد ک مانیه ۱۵کم 

درصررد سررریع تر به حالت  ۱۸کنندگان در پایان کارگاه می توانسررتند  ما پی بردیم که شرررکت
 مراقبه ای دست پیدا کنند.

رسرررری کردیم نسرررربت بین امواج مغزی دلتا  مربوط به حاال  عمیق ذهن معیار دومی که بر
 ود.و امواج مغزی بتای باال  مربوط به سطوم باالی استرس( ب ناخود آگاه(

افراد دل نگران معموال مقدار زیادی فرکانس بتای باال و مقدار کمی فرکانس دلتا دارند. ما  
ا ورود موفقیت آمیز به قلمروی کوانتومی و دنبال این بودیم که ببینیم آیا مراقبه  خصرررروصرررر

می تواند این مقادیر را  ،تبدیل شررررررردن به هی  کس، هی  چیز، هی  جا و خروج از زمان
اسررت. شرررکت کنندگان امواج  سرروال معبتشررد یا خیر، که معلوم شررد پاسررخ این بهبود بخ

یانگر کاهش ب، داده درصرررررررد کاهش ۱۲۴مغزی بتای باالی خود را بطور میانگین به میزان 
افزایش داده بودند  درصد ۱۴۹و امواج مغزی دلتای خود را بطور میانگین به میزان  استرس
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باال در  مراقبه(. کاهش میزان امواج مغزی بتای بیانگر احسررررررراس وحد  بیشرررررررتر در حین 
 درصرررررد بود و تمام اینها تنها طی چهار روز محقق شرررررده بود. برای ۶۲نسررررربت با دلتا برابر 

مراجعه کنید. مشررررررراهده می کنید که برخی از تغییرا  اندازه  ۳٫۳یج به شرررررررکل دیدن نتا
توانسررته اند با سرررعت  درصررد بوده اند، یعنی این شرررکت کنندگان ۱۰۰بیش از  گیری شررده

انگیزی در خود حاصرررررررل کنند. این به خودی خود امری ماوراء  د شرررررررگفتنسررررررربتا باال، بهبو
 طبیعی است؟

 

 147عکس صفحه 

 

 بررسی تغییرا  مغز در
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 في
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 1.. دلتا.........................................................................................................

 درصد ۱۴۹
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این شررکل تغييرا  فعالیت امواج مغزی را در کارگاه پیشرررفته ی ما در تاکومای واشررینگتون 
 شان میدهد.ن ۲۰۱۶سال  در ژانویه

وقتی در نقطه ی شررریرین لحظه  ترکیب نیت مشرررخز با احسررراسرررا  متعالی ،تغییر انرژی
میدان کوانتومی وجود  رر آن دحال سرررررررخاوتمند قرار گرفتید، جایی که تمام امکان ها د

دارند، چطور می تواند ی  یا چندتای این احتماال  بالقوه و این امکان های غیر مادی، را 
 دنیای سه بعدی ماده به واقعیت تبدیل کنید؟در 

 این کار مستلزم دو چیز است: نیت مشخز و احساس متعالی.

کنید که چه  مشرررخز دایب ،نیت مشرررخز دقیقا همان چیزی اسرررت که به نظر می رسرررد 
توضرریح دهید.  چیزی را می خواهید بیافرینید، تا حد امکان دقیق شرروید و به تفصرریل آن را

 اهید به تعطیال  بروید. می خواهید به کجا بروید؟ چطور می خواهیدفرض کنید می خو
ی به آنجا بروید؟ با چه کسی به آنجا می روید یا می خواهید وقتی به آنجا رسیدید، چه کس

 را ببینید؟

کجا می خواهید بمانید؟ وقتی به آنجا رسررررررریدید می خواهید چکار کنید یا چه جاهایی را 
هید بخورید؟ چه می خواهید بنوشرررررررید؟ چه لباس هایی با خود غ ایی می خوا ببینید؟ چه

نه خواهید آورد؟ فکر می کنم منظورم را  خواهید برد؟ در آنجا چه به خا ید و  خواهید خر
ت به باشید. باید دقیق باشید تا حد امکان مسئله را واقعی کنید چون قرار اسمتوجه شده 

مکان نسربت دهید. همانطور که در فصل هر ی  از این شررای  حرفی را بعنوان نشرانه ی ا
می دهند، بارهای الکتریکی هسررررتند که  قبل خواندید، این افکار که نیت شررررما را تشررررکیل

 می فرستید. شما دارید به درون میدان یکپارچه

حاال باید این نیت را با احساسی متعالی ترکیب کنید، احساسی مانند عشق، سپاسگزاری، 
 گفتی. باید احسررررراسررررری را که در زمان تحقق یافتن نیت تانشرررررادی، هیجان یا شررررر الهام،



144 
 

 
 

خواهید داشت، شناسایی کرده و پیش از تجربه ی آن، احساس مورد نظر را در خود ایجاد 
مغناطیسی ای است که شما دارید  تعالی  که انرژی باالیی با خود دارد( بارکنید. احساس م

بار الکتریکی  نیت( را با بار  ندید، وقتیهمانطور که خوا به درون میدان ارسررررال می کنید. و
 احسرراس متعالی( ترکیب می کنید، امضررایی الکترومغناطیسرری ایجاد می کنید  مغناطیسرری

 است.که با حالت وجودی تان برابر 

شیوه دیگر توصیف احساسا  متعالی این است که آنها را احساسا  قلبی بنامیم. معموال 
احسرررراسررررا  م کور را حس می کنیم، متوجه می شررررویم که قلبمان به وجد می آید.  وقتی

است که انرژی مان دارد به این ناحیه می رود و در نتیجه این احساسا   دلیل این امر این
احسرررراسرررراتی که نیت بخشرررریدن، مراقبت، تغ یه،  ،حس می کنیم رامتعالی شررررگفت انگیز 

خدمت گزاری و شکر گزاری را به همراه دارند. بر  ت،اعتماد، آفرینش، ارتباط، احساس امنی
که از میدان  (موردشررران صرررحبت کردیم خالز احسررراسرررا  اسرررترس  که در فصرررل قبل در

احسرررراسررررا  قلبی به میدان  این نامرئی انرژی و اطالعا  پیرامون بدن اسررررتفاده می کنند،
در زمان گشررروده  ایجاد شررردهانرژی اطراز بدن مان انرژی اضرررافه می کنند. در واقع انرژی 

 شرردن قلب، درسررت مانند مغز، سرربب انسررجام و نظم بیشررتر در آن می شررود و ل ا میدان
وصل مغناطیسی قابل اندازه گیری ایجاد می کنند. همین است که ما را به میدان تکپارچه 

 می کند.

 برررار الکتریکی را برررا این انرژی  برررار مغنررراطیسررررررری( جفرررت کنیم، میررردان و وقتی نیرررت
جدیدی ایجاد می شود. از آنجا که انرژی فرکانس است و فرکانس حامل  الکترومغناطیسی

 متعالی فکر یا نیت شما را حمل می کند. اطالعا  است، این انرژی

فرکانس  معابهقوه موجود در میدان کوانتومی تنها به به یاد داشته باشید، این احتماال  بال
و هنوز نمی توانید آنها  راه اطالعا ( وجود دارندهای الکترومغناطیسررررری  فرکانس های هم
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سیگنال الكترومغناطیسی جدیدی  را با حواس خود درک کنید. ل ا منطقی است اگر بگوییم
که با سیگنال شما تطابق  یسی راکه شما مخابره می کنید، این فرکانس های الكترومغناط

 د.ارتعاشی  دارند از درون میدان به سمت تان ج ب خواهد کر 

به عبار  دیگر، وقتی بین انرژی شما و ی  احتمال بالقوه موجود در میدان یکپارچه تطابق  
وجود داشررته باشررد، این تجربه ی جدید را به سررمت خود ج ب خواهید کرد. این  ارتعاشرری

را پیدا می کند و شرررما به گردابی تبدیل می شررروید و خود را به سرررمت  شرررما تجربه ی جدید
الزم نیسرررررررت کاری کنید تا امر مورد نظرتان برایتان محقق  به این ترتیب آینده می برید. و

شررود و الزم نیسررت برای دسررتیابی به آن جایی بروید  این کار مانند این اسررت که ماده را با 
 ماده تغییر دهید(.

هی  کس، هی  چیز، هی  جا و خارج از زمان و انرژی ، محض تبدیل شرررویدآگاهی  باید به
الكترومغناطیسررری ای که مخابره می کنید را تغییر دهید و خواهید توانسرررت سررریگنال ، خود

این تجربه آینده را به سمت خود بکشانید  انرژی را به ماده تبدیل کنید(. شما عمال خود را 
می کنید و با این کار ناظر  میدان یکپارچه( شرررررررما را در تنظیم جدیدی  برای انرژی آینده

 و سپس آفرینش تان را خواهد پ یرفت.  تقدیر جدیدی مشاهده کرده

 بیندازید. ۳٫۴نگاهی به شکل 

 

 

 حال به معابه احتماال  بالقوه الكترومغناطیسی تمام امکان های میدان کوانتومی در لحظه
 دارند ودوج

 نه آینده ی قابل پیش بینی
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 اکنون

 نه گ شته ی آشنا

 لحظهی حال سخاوتمند

 ۳٫۴شکل 

 

 

وقتی مررا در لحظرره حررال برراشررررررریم، بی نهررایررت امکرران داریم کرره برره معررابرره فرکررانس هررای 
در میدان کوانتومی وجود دارند. وقتی نیت مشررررخز را با احسرررراسررررا   الکترومغناطیسرررری

لكترومغناطیسررری کامال جدیدی را به درون میدان مخابره می متعالی ترکیب کنید، امضرررای ا
این احتمال بالقوه تطابق ارتعاشی وجود داشته باشد،  انرژی شما و انرژیکنید. وقتی بین 

آگاه بمانید، بیشررررررتر تجربه ی مورد نظر را  هر چه به مد  طوالنی تری بتوانید از این انرژی
 به سمت خود خواهید کشاند.

 انگر بالقوگی متفاوتی است:ز انگلیسی نشهر ی  از حرو

 R .یعنی رابطه جدید 

 J جدتد. لیعنی شغ 

 P .یعنی مشکلی که توانسته اید حلش کنید 

 M .یعنی تجربه ی عرفانی 

 G .یعنی ذهن نخبه 
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H .یعنی سالمتی 

 A .یعنی وفور نعمت 

 O .یعنی فرصت جدید 

تأکید کنم که پیش از اینکه بحث را ادامه دهیم، دوسررررررررت دارم کمی  به عقب برگردم و 
گرفتن از این کارها مهم اسررررت. وقتی تصررررمیم می متعالی چقدر برای جواب  احسرررراسررررا 
 را که میخواهید محقق کنید، در میدان کوانتومی مشرررررراهده کنید، اگر این گیرید آینده ای

، اندوه می کند کار را به عنوان قربانی یا به عنوان کسررررررری که احسررررررراس رنج، محدودیت و
ود و نخواهید توانسرررت نخواهد ب ، انرژی شرررما با آفرینش مورد نظرتان همسررروانجام دهید

بخوانید. ممکن است نیت مشخصی داشته باشید و  این آینده ی جدید را به سمت خود فرا
خواسررته تان را تصررور کنید، اما اگر یکی از این  ل ا ذهنتان در آینده باشررد، چون می توانید

ارد همچنان بر این باور خواهد بود که د کنید، بدن تان آشرنا را حس احسراس های محدود
 همان تجربیا  محدود گ شته را تجربه می کند.

همانطور که در فصررل قبل آموختید، احسرراس یعنی انرژی در حرکت، و احسرراسررا  متعالی 
این کار را فرکانس باالتری از احساسا  بقا دارند و ل ا اگر بخواهید تغییر ایجاد کنید، باید 

 از سطح انرژی

رنج، ترس، خشم، شرم و بی ارزشی انجام دهید. در واقع گناه،  باالتری نسبت به احساس
ارتعاشرری پایین تری که شررما حسررش می کنید، نمی تواند فکر رویای آینده تان را  هر انرژی

 با خود حمل کند.

با احسرراسررا  محدودتان انرژی پایین تر تنها سررطحی از آگاهی را با خود حمل می کند که 
 برابر باشد.
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ی بدون محدودیت انجام دهید، بهتر اسرررت احسررراس نامحدود بودن ل ا اگر قرار اسرررت کار
ید. اگر ید. و اگر می خواهید  کن ید احسرررررررراس آزادی کن با ید،  می خواهید آزادی ایجاد کن

چه باید انرژی خود را به سرررررطح سرررررالمتی افزایش دهید. هر  حقیقتا خود را شرررررفا دهید،
بوده و تأمیر بیشررتری بر دنیای شررتر احسرراس شررما متعالی تر باشررد، انرژی مخابره شررده بی

مادی خواهید گ اشرررت. و هر چه انرژی تان بیشرررتر باشرررد، مد  زمان کمتری طول خواهد 
 کشید تا آفریده تان در زندگی تان متجلی شود.

، میدان تکپارچه  ر آگاهیدر این فرایند، شرررررما باید آرام باشرررررید و اجازه دهید که ذهن برت
کنار بروید. وقتی تجربه ی ناشناخته  مان دهد. باید از سر راهرویداد مناسبی را برایتان ساز 

جا آمده اسررت، دلیل این تعجب این اسررت  از هی  چنان شررما را متعجب می کند که گویی
است که شما  آفریده اید. اگر چیزی از هی  پدید آید، دلیلش این که شما آن را در هی  جا

هی   ورای زمرران خطی بیررافرینیررد، می توانررد درهی  آفریررده ایررد. اگر چیزی را در  آن را از
 ندارد. زمانی رخ دهد  این میدان کوانتومی است و در آن، زمان وجود

با استفاده از جوجه های تازه از تخم در آمده، قدر  نیت ی محققی فرانسوی بنام رنه پئوک
ی پ یرند و از تخم در می آید، معموال از مادر خود نقش موقتی جوجه داده است.  را نشان

و اما اگر در زمان بیرون آمدن جوجه از تخم، مادر آنجا نباشرررد، جوجه  از او پیروی می کنند
که پ یرفت. برای معال، اگر جوجه ها از اولین شررررررری متحرکی  ند، نقش خواهند  ای  ببین
 واهد افتاد.انسانی را ببیند، به دنبال او راه خ

ی کامپیوتری تویداد تصررررادفی سرررراخته بود: رباپئوک برای تحقیق خود نوعی تولید کننده ی ر
درصد اوقا  به سمت  ۵۰حین حرکت بصور  تصادفی مسیرش را عوض می کرد و  که در

درصررررد اوقا  به سررررمت چ  می چرخید. او بعنوان شرررراهد این تحقیق ابتدا  ۵۰راسررررت و 
مرور محوطه بدون حضور جوجه ها مبت کرد. او متوجه شد که به  مسیر حرکت ربا  را در
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بصور  برابر پوشش می دهد. پئوک سپس ربا  را به جوجه  زمان، ربا  بیشتر محوطه را
های تازه به دنیا آمده نشان داد. همانطور که انتظار می رفت، آنها از رباط نقش پ یرفته و 

 به تصور اینکه مادرشان است، در محوطه

قش پ یرفتند، او آنها را از محوطه ال او راه افتادند. پس از اینکه جوجه ها از ربا  ندنببه 
در قفسررری قرار داد که از داخل آن می توانسرررتند ربا  را ببینند، اما نمی توانسرررتند  خارج و

 به طرفش بروند.

 مسیر تولید کننده ی رویداد تصادفی در آزمایش رنه پئوک
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: جوجه هایی که از تولید کننده ی رویداد تصرررررررادفی نقش پ یرفته بودند، ب: آزمایش نیت
 قفس قرار داده شدند. در

 ۳٫۵شکل 

 

جعبه الف حرکت تولید کننده ی رویداد تصرررررررادفی را در زمان خالی بودن قفس نشررررررران 
 میدهد.

رویداد تصررررررادفی را پس از قرار دادن جوجه ها در قفس  ی جعبه ی ب حرکت تولید کننده
سمت راست محوطه نشان میدهد. اگر نیت جوجه ها توانسته است بر تولید کننده رویداد 
تصرادفی امر گ اشرته و آن را در بیشرتر اوقا  به سرمت شران بکشراند، آنگاه تصرور کنید که 

 د بکنید.ینآینده جدیدتان به سمت خود، چه می توا شما برای کشاندن
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نیت جوجه ها برای نزدی  بودن به آن چیزی که مادر خود می  ،اتفاق بعدی حیر  آور بود
 در اینجا، ربا  مورد آزمایش( در عمل بر حرکا  تصررادفی ربا  امر گ اشررت. این  دانسررتند

 ربا  دیگر به

جه وجتمام نقاط محوطه نمی رفت، بلکه بیشرررررررتر در آن نیمه ای از محوطه می ماند که به 
کل  ها نزدی  به شررررررر ید  با  (. ۳۰۵بود.  بنگر ی  ر ند بر حرکت  ها بتوا یت جوجه  اگر ن

کامپیوتری امر بگ ارد، آنگاه تصور کنید که شما چگونه می توانید آینده ی مورد نظرتان را به 
 سمت خود بکشانید.

و نیت خود  هدر این میدان یکپارچه، شما عمال از آنچه از قبل وجود دارد آگاه شده و با توج
به آن زندگی می بخشررید. در اینجا می توانید نخبه باشررید. می توانید به وفور نعمت دسررت 
پیدا کنید. می توانید سرررالم باشرررید. می توانید مروتمند باشرررید. می توانید تجربه ای عرفانی 
داشررته باشررید. می توانید شررغل جدیدی ایجاد کنید. می توانید مشررکال  زندگی خود را حل 

 .دیکن

الكترومغناطیسرررری در  به یاد داشررررته باشررررید. تمام این امکان ها به عنوان احتماال  بالقوه
حواس خود تجربه کنید، چون هنوز در  نمی توانید آنها را با ،میدان کوانتومی وجود دارند

به معابه فرکانس یا انرژی وجود دارند و اطالعاتی با  این مکان و زمان وجود ندارند. تنها
باید خود را روی آنها تنظیم کرده و با مشرررررراهده کردنشرررررران، آنها را  ل می کنند کهمحخود 
این مکان و زمان کنیم. و برای اینکه این کار را به درسررررتی انجام دهید، باید با انرژی و  وارد

 نیت خود به آن اطالعا  و انرژی وصل شوید.

و با انرژی همه کس، همه چیز،  می توان طور دیگری به قضررریه نگاه کرد. اگر با این آگاهی
همه جا و همه زمانها در میدان یکپارچه وسرررررریع احتماال  بالقوه به وحد  برسررررررید، آنگاه 

 مشاهده ی 
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احتمال بالقوه در دنیای کوانتومی درسرررررت مانند آگاه شررررردن از دسرررررت تان در دنیای مادی 
تنظیم کردن خود  دست تان از قبل وجود دارد. ،از قبل به آن متصل شده اید شما ،است

و مشررررررراهده هدفمند این احتمال بالقوه در دنیای کوانتوم باعث می  روی انرژی آینده تان
و  ،به ذره هایی تحت عنوان رویداد کوانتومی فرو بپاشرررند شرررود میدان های الیتناهی انرژی

 در دنیای فیزیکی سه بعدی تان خود را نشان این تبدیل به تجربه ای می شود که می تواند
 دهد.

گشته اید، اما از آنجا  وقتی از مراقبه برخاستید، با اینکه به دنیای سه بعدی ماده باز سپس
نظر، تجربه کرده اید، چاره ای  که احسرررررررراس متعالی مورد نظر را پیش از تجربه ی مورد

کنید که نیت تان از قبل محقق شررده اسررت و  ندارید جز اینکه وقتی بلند شرردید، احسرراس
است. شما احساس پیوند نزدیکی با آینده  جدیدتان می کنید و  جاب گردیدهدعایتان مست

که این آینده طوری بر شما ظاهر خواهد شد که نمی توانید پیش بینی اش کنید  می دانید
  چون اگر بتوانید پیش بینی اش کنید، آنگاه جزو شناخته هاست(. 

ماده، مانند  خودی که بیش از ،رخاسرررررررته ایدشرررررررما عمال به عنوان خود جدیدی از مراقبه ب
 انرژی به نظر می رسد.

کنید و از زمان و شررریوه وقوع آن  اما باید هشررریار بمانید، چون هر موقع که این را فراموش
نگرانی کنید، به خود قدیم تان باز گشررته اید و تالش کرده اید آینده را بر اسرراس  احسرراس

تجربه خواهید کرد  با ی قدیمی را حساسا  آشناهمان ا کنید. و سپس گ شته پیش بینی
که بر همان افكار قدیم تان تأمیر می گ ارند و شرررررررما دوباره  همان انرژی پایین سرررررررابق(

تصمیم گرفته اید که در امر شناخته به دام بیفتید. می توان گفت که شما هر موقع انرژی 
 ی کنید.قطع رابطه مآینده تان  آشنای احساسا  گ شته را تجربه کنید، با انرژی
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اگر بتوانید با موفقیت خود را با احتمال بالقوه ای که بارها و بارها انتخابش کرده اید، جور 
آن آشنا شوید، خواهید توانست نه فق  در حین مراقبه، بلکه حتی در صف بان   کنید و با

ید، خود را هم خود را روی آن تنظیم کنید. خواهید توانسرررررررت وقتی در ترافی  گیر کرده ا
 م کنید.روی آن تنظی

می توانید وقتی مشغول اصالم صور  تان هستید، وقتی سرگرم آشپزی هستید و یا وقتی 
می زنید، خود را روی آن تنظیم کنید. می توانید همان طور که با چشمان بسته  دارید قدم

 این کار را کرده اید،

در  هر بار کهه باشررید که به یاد داشررتبا چشررمان باز نیز بارها و بارها انجامش دهید. فق  
را به سرررررمت خود  زمان حال، خود را روی انرژی آینده تان تنظیم می کنید، دارید این آینده

 می کشید.

و اگر این کار را به قدر کافی و به درسرررررررتی انجام دهید، بیولوژی بدن خود را از واقعیت 
ی مغز ر عصرررب شرررناختیعنی از نظ حال تغییر خواهید داد.، حال به واقعیت آینده، گ شرررته

خود را از تاریخچه گ شررررته به نقشرررره ی آینده تبدیل خواهید کرد. در عین حال وقتی دارید 
به بدن تان می آموزید که آینده از نظر احساسی در زمان حال چه حسی دارد، بدن تان را 

سیگنال می کنید. خواهید توانست به ژن های جدید  به این احساس متعالی جدید شرطی
بدن تان طوری شررررود که گویی آینده ای که با  و ل ا کاری خواهید کرد کهجدید بدهید های 

است. این یعنی شما از نظر زیستی  نیت مشخز انتخابش کرده اید، قبال تحقق پیدا کرده
 آینده ی خود را به تن کرده اید.

 

 جیسا کوانتومی می شود
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رفت تا در  رد، به سررررانتا باربارالیسررررانس خود را تمام کوقتی جیس پسررررر بزرگم دوره فوق 
شرکت بزرگی که برای ارتش دوربینهای پیشرفته میساخت، کار کند. وقتی قراردادش با آن 

تمام شد، به سان دیگو رفت تا برای شرکت تازه تاسیسی کار کند. اما بعد از مدتی  شرکت
و به مسافر  از شرکت بیرون بیاید شرکت دچار اختالز شد و تصمیم گرفت  با مدیریت آن

او موج سررروار خوبی اسرررت و ل ا تصرررمیم گرفت که به مد  هفت ماه به اندونزی،  بپردازد.
  استرالیا و نیوزیلند سفر کند.

تخته موجهایش را برداشررررت و رفت دنبال زندگی اش. بعد از شررررش ماه از نیوزیلند به من 
نیای واقعی برگشرررررتم ین باشرررررم که وقتی به دبابا گوش کن، باید به فکر ا»زنگ زد و گفت 

 ری رو شروع کنم.کا

میخوام شغل جدید و بهتری برای خودم پیدا کنم. اما میخوام این کارو متفاو  انجام بدم. 
 «این مسافر  چیزای زیادی یاد گرفتم. توی

 گفتم باشررررررره. حتما احتمال بالقوه ای در میدان کوانتومی وجود داره که بتونی خودتو روش
رو « ش»توش باشررره. یه تکه کاغ  بردار و رویش حرز یدی برا  که شرررغل جد تنظیم کنی
تا خ  زیگزاگ کنارش بکش که میدان الکترومغناطیسی رو نشون بدن.  بعدش دو ،بنویس

 کمی صبر کنید چون قرار است شما نیز در مراقبه پایان این فصل، کار مشابه انجام دهید.

نیت  ،شرررررررون میدهه که ی  امکان رو ننمادی« ش»گفتم حرز  وقتی این کار را انجام داد 
میخوای داشررته باشرری. اما حاال باید خیلی دقیق مشررخز  مشررخز تو در مورد شررغلی که

لیسرررررررت چیزهای مهم توی این شرررررررغل رو  پس بیا ،کنیم که چه جور شرررررررغلی می خوای
 به« ش»حرز بنویسیم. میخوام به شرایطی فکر کنی که 
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 بنویس نیت و زیر اون« ش». زیر این حرز برای تو ایجاب می کنه« شررررغل جدید»معنای 
جزئیا  چیزهایی رو که توی این شرررررررغل جدید می خوای بنویس. توی این لیسرررررررت  تمام

 بنویسی بجز اینکه کی و چطور قراره اتفاق بیفته. میتونی هر چیزی

نیا کار کنم و میخوام همون قدری پول در میخوام بتونم از هر جایی در د»پسررررررررم گفت 
ی شرررغل های قبلیم در میاوردم  شرررایدم بیشرررتر. میخوام قراردادهای مسرررتقل وت بیارم که

 «داشته باشم و می خوام عاشق کارم باشم. شش ماه تا ی  ساله

 «چیز دیگه ای نمی خوای؟ ،خیلی خوب»گفتم 

 «شم.چرا، می خوام رئیس خودم باشم و رهبر تیمم با»گفت 

فکر می کنی، آیا می « ش»ن حرز گفتم خب حاال نیت مشرررررررخز داری. هر بار که به ای
به معنایی که االن بهش دادی رب  بدی تونی این یاتی که توی این  ،حرز رو  با تمام جزئ

 لیست نوشتی؟  پسرم گفت که می تواند این کار را انجام دهد. 

این اتفاق رخ داد، چه احسرراسرری خواهد سررپس از او خواسررتم که به این فکر کند که وقتی 
یا زیر این نیت هایی که نوشررتی تا شررغل جدید  برا  مشررخز بشرره،  ارکن: داشررت. گفتم

حاال بیا ی  به ی  اونا رو بنویسررررریم. این «. انرژی آینده ام ،احسررررراسرررررا  متعالی»بنویس 
 احساسا  چیان؟

 

کر کرد قدرتمند، عاشررق پسرررم احسرراسررا  متعالی مورد اسررتفاده برای ج ب این شررغل را ذ
 چیز را مرتب کند.  مانده بود اینکه همه فق «. آزاد و شکرگزار زندگی،

 جیس را ببینید. نگاه کنید و کارهای ۳٫۶به شکل 
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حاال کلی وقت داری. توی سرررفر  کار زیادی نداری، فق  موج سرررواری و اسرررتراحت. : گفتم
حاضررری هر روز کارهای الزم رو انجام بدی سرراختن آینده نباید برا  سررخت باشرره. آیا  پس

 ه درون میدان مخابره کنی؟ قبول کرد.جدیدی ب مغناطیسی تا امضای

سررررررپس مفهوم یافتن لحظه حال و افزایش انرژی را برایش مرور کردم تا انرژی پیدا کند و 
ر وقتی داری انرژی را به فضررایی فرات: را برای آینده اش محقق کند. توضرریح دادم که نیتش

هن ببین. درست معل وقتی در فضا ساطع می کنی، این نماد رو با چشم ذ از مکان بدنت
ایستگاه تنظیم کنی و فرکانس پیدا کنی که حاوی اطالعاته. هر  یهو روی که میخوای رادیو ر

انرژی بمونه و هر چی بیشتر از انرژی آینده ا  آگاه باشی،  چی هشیاری تو بیشتر توی این
، هر به سرررمت خود  فرا بخونی. و یاد  باشررره هسرررت که این تجربه رو بیشرررتر احتمالش

رچه مخابره کنی، آزمایشررررررریه که با تقدیر  انجام میدی. چیزی رو که به داخل میدان تکپا
وجود داشرررررته باشررررره، این  وقتی بین انرژی تو و انرژی این احتمال بالقوه تطابق ارتعاشررررری

 یتونی اونجا بمونی؟انرژی تو رو پیدا می کنه. پس پسرم آیا م

 «آره.»جواب داد 
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 ۳٫۶شکل 

 

پسررررم جیس اینگونه شرررغل جدیدش را ایجاد کرد. چون قصررردش شرررغل جدیدی بود حرز 
را انتخاب کردیم. ش نماد ی  تجربه ی بالقوه جدید است. در سمت چ   اول کلمه شغل

 و در زیر عنوان نیت، او

  خاص شررغل مورد نظرش را نوشررته اسررت. در سررمت راسررت و در زیر احسرراسررا  شرررای
احسرراسررا  مشررخصرری را یادداشررت کرده اسررت که در صررور  وقوع تجربه به او  ومتعالی، ا

ترکیب این دو مولفه، او هر روز انرژی خود را تغییر می داد تا شرررغل  دسرررت خواهد داد. با
 جدیدش را به سمت خود بکشاند.
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بعدش وقتی به حد کافی توی این حالت وجودی جدید بودی، از  میخوام که  ادامه دادم
فکر کنی که توی شرررغل جدید  چه کارایی می کنی. چه انتخاب هایی می کنی؟ چه  به این

میدی؟ چه تجربه هایی در انتظارته و چه احسرررراسرررری خواهی داشررررت؟ از   کارهایی انجام
  رو از این ا نده زندگی کنی. کافیه آیندهحال توی این واقعیت آی میخوام که توی لحظه

ر که افراد ذهن خود را درگیر بدترین سرررررررت همانطوبیاری. در  حالت وجودی جدید به یاد
روز در زندگی شررررران بیفتد، من داشرررررتم از پسررررررم  اتفاقاتی می کنند که ممکن اسرررررت هر

وقتی شرررررررغل کند که ممکن اسرررررررت  میخواسرررررررتم که ذهن خود را درگیر بهترین چیزهایی
رای موج کن کره چقردر ب جردیردش او را پیردا کرد، رخ دهرد. او را ترغیرب کردم بره این فکر

کن به تمام پولی  به تیم خود  و به نقطه قوتهاشرررون فکر ،ی و مسرررافر  وقت داریسررروار
ایده ها  فکر کن که می تونی برای خونه و ماشرررررررین جدید پس انداز کنی. هر روز با این

 خوش باش.

جیس  انند پیانونوازان و عضرررله سرررازانی که در فصرررل قبل با آنها آشرررنا شررردیم،درسرررت م 
ی کرد تا به نظر برسرررد که آینده ی مورد نظرش قبال محقق بدنش را آماده مداشرررت مغز و 

 است. شده

و چون توجهت هر جایی باشررررره، انرژیت هم همون جاسرررررت، از  میخوام که : ادامه دادم
ی جدید سرمایه گ اری کنی. و درست همونطور که بدنت هر  انرژیتو توی این آینده توجه و

و میره زیر دوش، اگه این فرایندو ادامه  (سررمت شررناخته ها هب مغز  راه میفته  روز دنبال
مغز راه میفته و به طرز ناشررررناخته ها میره. جیس قبول کرد که هر روز  بدی، بدنت دنبال

 مراقبه کند.

سررالم بابا. »فرودگاه لس آنجلس رسررید به من پیام داد  ی  ماه بعد او برگشررت و وقتی به
 «رز بزنم؟ آمریکا. میشه باها  ح من رسیدم
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 با خودم گفتم ای وای، چه اتفاقی براش افتاده. با او تماس گرفتم و احوالش را پرسرررررریدم.
 «خوبم. اما پولم تموم شده. نمیدونم باید چکار کنم.»گفت  جيس

نگران نباش پسررررم. من بهت پول میدم تا »اسرررت بگویم احسررراس پدرانه ام از من می خو
خیلی هم »اما معلم درونم غالب شرررررد و گفت « .وقتی که بتونی روی پای خود  وایسررررری

و تلفن «. بیافرینی. حاال توی ناشررناخته هایی. چیزی شررد بهم خبر بده خوب. حاال مجبوری
می شرررناسرررم و می  ناراحت شرررده اسرررت، اما من پسررررم را را قطع کردم. متوجه شررردم که

 دانستم که تمرکز می کند و کاری انجام میدهد.

به سررانتا باربارا رفته  ری انجام میداد. جيسمی کرد، باید واقعا کااز آنجا که احسرراس خطر 
هم اتاقی های دوران دانشگاهش را ببیند، دست بر قضا متوجه شد که دوستانش  بود تا

 فروشگاه تخته موج

 همان فروشگاه با یکی از بهترین طراحان تخته موج در دنیا روبرو شد.باز کرده اند. در 

دنبال مهندسررری هسرررتم که بتواند باله های »د طرام به جيس گفته بوبعد از مدتی گفتگو، 
را طراحی کند. با هم می توانیم این صررنعت را دگرگون کنیم. من بين شررش ماه  تخته موج

می تواند هر کاری دلش می خواهد بکند. تنها چیزی  دارم و بعد از آن تا ی  سال با او کار
 «ست.با کیفیت ا به ی  محصول که برایم مهم است دستیابی

پایان داستان مشخز است. جیس این شغل را قبول کرد و قراردادی ی  ساله نوشت که 
دلش میخواسررررت می توانسررررت آن را تمدید کند. گاهی به من پیام میدهد و می  هر موقع
حاال او رئیس خودش « که به من پول میدن تا این کارو انجام بدم. باورم نمیشررررررره»گوید 

ند برای آزمایش تخته  از هر جایی که اسررررررررت، می تواند دلش بخواهد کار کند و می توا
زندگی اش اسرررت. مجبور نشرررد رزومه بفرسرررتد،  موجها، به موج سرررواری بپردازد. او عاشرررق
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نشررررد برای مصرررراحبه جایی برود. این  سررررتد و مجبورمجبور نشررررد تماس بگیرد یا ایمیل بفر 
 تجربه جيس را پیدا کرد.

ویم و از زمان خارج شررررررویم، می توانیم چیز و هی  جا تبدیل شرررررروقتی به هی  کس، هی  
از تمام مزاحمت های دنیای بیرون مان  که نمی گ ارند در میدان تکپارچه  توجه خود را

اشیم( بر گیریم. می توانیم به درون غور کنیم اطراز ماست، حاضر ب هوشی که در درون و
ر همان لحظه ای که با ما حاضر است. دهمیشه در درون  و با آگاهی ای همراه باشیم که

همسررو می شررویم، درسررت مانند اینکه مسررتقیم به  آن آگاهی که در همه جا حاضررر اسررت،
واند هر چیزی را که ما کرد. و می ت درون آینه نگاه کنیم، آن آگاهی نیز به ما نگاه خواهد

 به آن نشان دهیم و بگوییم می خواهیم، به سمت ما بازتاب دهد.

در این مکان عاری از ماده بمانیم و انرژی و توجه مان را در آن سررررررررمایه بیشرررررررتر هر چه 
های الیتناهی  به آن میدان یکپارچه نزدی  تر می شررررویم. و وقتی در بالقوگی گ اری کنیم،

 خود را تغییر دهیم، زندگی مان را تغییر می دهیم. ی انرژیقرار بگیریم، وقت

ون اینکه هشیاری ه ناشناخته ها اعتماد می کنیم بدوقتی به سمت آن حرکت می کنیم و ب
در درون خود احساس  ،به سمت دنیای مادی حواس و واقعیت سه بعدی برگردانیم خود را

ا، جدایی، دوگانگی، بیماریها و سرررررررالمت بیشرررررررتری می کنیم. این فرایند فقدانه وحد  و
مل تر می شرررود چون تکه ما را رفع می کند. وضرررعیت بیولوژی  ما کا شرررخصررریت های تکه

 خودمان کامل تر شده ایم.

وقتی ما کامل باشررریم، فقدانی وجود ندارد. کمبودی نمی تواند وجود داشرررته باشرررد. در این 
از قبل در میدان کوانتومی امکان داریم صرررفا آن چیزی را مشرراهده می کنیم که  لحظه، ما

 زندگی می بخشیم. و با انرژی و توجه مان به آن ،دارد ها وجود ها یا بالقوگی
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سوال من از شما این است: چه تجربه ای در میدان کوانتومی منتظر است که شما را پیدا 
 کند؟

 

 

 

 آمادگی برای تنظیم شدن

ابتدا از شرررررررما میخواهم که به ی  تجربه ی این مراقبه نیازمند کمی آمادگی قبلی اسرررررررت. 
یاد داشررته باشررید که این تجربه بالقوه فکر کنید که دوسررت داریم آن را داشررته باشررید. به 

قبل از فروپاشررررررری به ماده، به معابه انرژی با فرکانس در میدان  درسرررررررت مانند الکترون
د. بعضی از شاگردان ما را روی همین انرژی تنظیم کنی کوانتومی وجود دارد. شما باید خود
ن بیاورند. توانسررررته اند سررررطح کلسررررترول خود را پایی فق  با تنظیم خود روی ی  بالقوگی،

بیاورند. تومورها را از بین برده اند. شرررغل  ای سررررطان خود را پایین توانسرررته اند شررراخصررره
بیشرررررررتر، تجربه های عمیق  های جدید و عالی، تعطیال  بدون خرج، رواب  سرررررررالم، پول

اینها را دیده ایم.  رفانی و حتی برنده شررررررردن در بخت آزمایی. باور کنید من و تیمم تمامع
 م گ ارید.دهید، به درون ناشناخته ها قدپس ادامه 

وقتی تجربه ی مورد نظر را پیدا کردید، حرفی را برای آن در نظر بگیرید و سپس آن حرز را 
اسرررت که آن امکان خاص را در زندگی ی  تکه کاغ  یادداشرررت کنید. این حرز نمادی  روی

آن را روی کاغ   می دهد. مهم اسررررررت که بجای اینکه فق  به آن فکر کنید، شررررررما نشرررررران
زیگزاگ  باعث می شود خواسته تان تحکیم شود. سپس دو دایره بنویسید، چون نوشتن آن
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ابق میدان الکترومغناطیسررررری ای را بازی کنند که برای تط دور آن حرز بکشرررررید تا نقش آن
 باید آن را پیرامون بدن تان ایجاد کنید. پیدا کردن با آن بالقوگی در دنیای کوانتوم،

 از ن حرز معنا دهید تا بتوانید نیت خود را مشرررخز تر کنید. به چند مورد خاصبه ایحاال 
خواسته هایتان فکر کنید و حداقل چهار مورد از آنها را یادداشت کنید.  تنها چیزی که نمی 

. برای معال اگر نیت تان دستیابی به ی  شغل (به آن اشاره کنید، بازه زمانی است خواهم
 ی شبیه این خواهد بود:ان چیزلیست ت خوب است،

 دالر بیشتر از در آمد فعلی ام باشد ۵۰۰۰۰در آمدم • 

 مدیر تیم حرفهای خودم باشم• 

 بدون دغدغه ی مالی به تمام دنیا سفر کنم• 

 سهام خوب داشته باشممزایا، بیمه و • 

 تفاوتی در دنیا ایجاد کنم •

ام وقوع آن احتمال بالقوه، به شررما حاال روی همان کاغ ، احسرراسرراتی را بنویسررید که هنگ
 داد. معال بنویسید: دست خواهد

 قدرتمند• 

 بدون محدودیت• 

 شکر گزار• 

 آزاد• 

  ابهت •
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 عاشق زندگی• 

 شاد• 

 احساس ارزشمند بودن• 

احسررراسررری که هسرررت، آن را بنویسرررید. اگر فکر می کنید چون هنوز آن را تجربه نکرده هر 
این کار  ،از شررکرگزاری شررروع کنید انید، توصرریه می کنماحسرراسررش را هم نمی د اید، پس

 خوب جواب می دهد.

شکر گزاری احساس قدرتمندی است که برای تجلی بخشی به کار می رود، چون ما معموال 
یزی را دریافت می کنیم، احسررررررراس شرررررررکر گزاری می کنیم. پس امضرررررررای بعد از اینکه چ

مورد نظر از قبل اتفاق افتاده اسررت. احسرراسرری شررکر گزاری به این معناسررت که تجربه ی 
شاکر هستید و یا احساس ستایش می کنید، در بهترین حالت گیرندگی قرار دارید.  وقتی 

مقام ذهن ناخودآگاه به این باور می رسررد بدنتان در  شررکر گزاری می کنید، وقتی احسرراس
 دارد. که آن واقعیت آینده در لحظه حال قرار

ند که نیت تان را با خود حمل ست کرده اید، انرژی ای هستاین احساسا  متنوعی که فهر 
کرد. باید واقعا این احسرررراسررررا  را حس کنید. باید قبل از تحقق این آینده، از نظر  خواهد

بیاموزید که آن آینده چه حسی دارد و باید این کار را در لحظه حال  احساسی به بدن خود
 انجام دهید.

 حاال برای مراقبه آماده اید.

  های جدید اقبه تنظیم خود روی بالقوگیر م

برای شرررررررروع توجه خود را به بخش های مختلف بدن و فضررررررررای پیرامون این بخش ها 
و اهمیت آن بیشررتر آشررنا خواهید شررد، فصررل بعد با روش انجام این کار  در معطوز کنید.
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که  تمرکز روی فضرررررای پیرامون بدن به شرررررما کم  می کند اما فعال کافی اسرررررت بدانید که
به الگوی امواج  امواج مغزی خود را تغییر دهید و از الگوی تای نامسرررررررنجم  امواج مغزی ب

 مغزی منسجم آلفا و تتا برسید. 

ن سرررریاه ابدی در پس چشررررمانتان قرار دارد، از فضررررای الیتناهی و وسرررریعی که در این مکا
پس فضایی فضایی که در مرکز سرتان قرار دارد، فضای بین پشت گلو تا پشت سرتان و س

شررروید. سرررپس از فضرررایی که در مرکز گلویتان قرار  که در ورای سررررتان قرار می گیرد، آگاه
فضررای درون سررینه تان، دارد، فضررایی که در ورای گلویتان و در پیرامون گردنتان قرار دارد، 

کفل تان در این  از فضای اطراز فضای پیرامون بدن تان، فضای پشت نافتان و در نهایت
 رای هر ی  از اینها وقت کافیبی پایان آگاه شوید. ب خ  سیاه

 بگ ارید و احساسش کنید، از آن آگاه شوید و در آن حاضر باشید.

کند آگاه شرروید و سررپس آگاهی خود را  از وسررعت فضررایی که اتاق تان در فضررا اشررغال می
ضررایی که فراتر از آن اتاق در فضررا گسررترش دهید و در نهایت آگاهی خود را به ف به فضررای

 در فضا اشغال می کنند، معطوز کنید. تمام این فضاها

حاال وقت آن اسرررررررت که توجه خود را از بدن، محی  و زمان بر گیرید و به هی  کس، هی  
در مقام هشریاری  ،به آگاهی محض تبدیل شروید ،زمانی تبدیل شروید جا و هی  چیز، هی 

 به درون این فضای

ها در آن وجود دارد. اگر ایانی وارد شررررررروید که تمام امکانسررررررریاه بینهایت و این میدان بی پ
حواس تان پر  شرررد، به لحظه ی اکنون باز گردید  همانطور که در فصرررل گ شرررته توضررریح 

 دادم(. مدام توجه خود

 به این فضای غیر مادی معطوز کنید و به درونش وارد شوید.را 
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کوانتومی وجود دارد و شرررررررما می به آن احتمال بالقوه ای فکر کنید که از قبل در میدان 
آن حرز، خود را روی آن تنظیم کنیررد. انرژی آن احتمررال بررالقوه خواهیررد بررا برره یرراد آوردن 

را روی آینده تان تنظیم کنید. وقتی چنین در درون و اطرافتان و خود  ،آینده را حس کنید
طیسی جدیدی می کنید، دارید به حالت وجودی جدیدی وارد می شوید و امضای الکترومغنا

 به درون میدان مخابره می کنید.

وقتی بین انرژی شما و انرژی آن احتمال بالقوه تطابق ارتعاشی وجود داشته باشد، رویداد 
نباید کاری کنید که اتفاقی بیفتد. بگ ارید حرفم را رک و راسررت  ،شررما را پیدا می کند جدید

یاز دارید. این فرصرررت ممکن اسرررت تحقق فرصرررت آینده به بیش از چند مراقبه ن بزنم. برای
ماه یا حتی بیشتر تحقق یابد. مهم این است که آنقدر ادامه دهید، تا  ته، ی ظرز ی  هف

 تحقق پیدا کند.

د دسررررررت یافتید و امضررررررای الکترومغناطیسرررررری جدید را مخابره وقتی به حالت وجودی جدی
به یاد بیاورید و با زیستن  وقت آن است که آینده تان را پیش از اینکه رخ دهد کردید، حاال

را بصور  ذهنی فراخوانی کنید. آن را تا حد امکان واقعی کنید، احساسا   در آن آینده، آن
وانید از نظر عاطفی به بدنتان بیاموزید که آن آینده فرا بخوانید تا بت متعالی فهرسرررت تان را

 چه حسی دارد.

و  ،در میدان الیتناهی امکانها بکاریدآفرینش تان را تسرررررررلیم ذهن برتر کنید و ب ر آن را 
 .همانطور رهایش کنید

خود را  در آخر بدن تان را با ذهن جدید تبرک کنید. زندگی خود را تبرک کنید، چالشرررررررهای 
 رک کنید و به آینده تان برکت ببخشید.بروم تان را تبرک کنید، گ شته تان را ت رک کنید،بت

یید و پیش از تحقق زندگی جدید، بخاطر بتان را بگشررارک کنید و قلبامر الهی درون تان را ت
 شکرگزاری کنید. آن
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 حال به آرامی هشررریاری خود را به درون اتاق بازگردانید و هر وقت آماده بودید، چشرررمانتان
کنید. طوری از مراقبه برخیزید که انگار آینده تان از قبل تحقق پیدا کرده اسرررررررت و  را باز

 جدید شما را پیدا کنند.ن های و امکا همزمانی ها بگ ارید

 

 

 

 

 تبرک مراکز انرژی: ۴فصل 

 

که این  حاال وقت آن اسررررررررت  گاهی حرز زده ایم.  یا انرژی و آ یاد در مورد نور و انرژی  ز
کمی عمیق تر توضرررریح دهید تا روش کار مراقبه ی بعدی برایتان روشررررن شررررود.  مفاهیم را

شده ی ما یا از نور و اطالعا  یا انرژی و  همانطور که میدانید، تمام چیزهای دنیای شناخته
انرژی آگاهی تشرررکیل شرررده اند یا آن را سررراطع می کنند و این روش دیگری برای توصررریف 

در واقع، این عناصر آنقدر پیوند نزدیکی با هم دارند که جدا کردن الکترومغناطیسی است. 
اشررررررریا، چیزها،  ،ماده نگاه کنید. حتی اگر چیزی جز آنها غیر ممکن اسرررررررت. به اطراز خود

که دریای بی پایانی از فرکانسرررررررهای نامرئی  افراد یا مکان ها نبینید، باز هم می توان گفت
 ی شده هستند.وجود دارد که حاوی اطالعا  رمزگ ار

این یعنی نه تنها بدن شررما از نور و اطالعا ، از انرژی و آگاهی، تشررکیل شررده اسررت، بلکه 
هسررتید، از نوری تشررکیل شررده اید که آگاهی که دارای بدن شررما به معابه موجود  همچنین

 به صور  گرانشی
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کانس سرررازمان یافته اسرررت و مملو از اطالعا  اسرررت و مدام در حال دریافت و ارسرررال فر 
هستید، که همگی سیگنال های مختلف را حمل می کنند، درست معل رادیو  های مختلفی
 یا موبایل.

یویی فکر کنید. همین ا  هسررررتند. لحظه ای به امواج رادالبته تمام فرکانسررررها حامل اطالع
اتاق تان نشسته اید، امواج رادیویی وجود دارند که در اتاق تان حرکت می کنند.  حاال که در

کنید و آن را روی طول موج یا سرریگنال خاصرری تنظیم کنید، آنگاه مبدل  گر رادیو را روشررنا
ا میتوانید آهنگ صررررردا تبدیل می کند و شرررررمسررررریگنال را گرفته و به  کوچ  داخل رادیو آن

مورد عالقه، اخبار و حتی آگهی بازرگانی را گوش دهید. اینکه شررما امواج رادیویی را در هوا 
وجود ندارند. اگر فرکانس را کمی تغییر دهید و روی  این معنا نیسررت که آنهانمی بینید، به 

 دارد.موج وجود  روی آن طول ایستگاه دیگری تنظیم کنید، پیام متفاوتی

 الف بیندازید ۴٫۱نگاهی به شکل 

این شکل تمام طیف نور را نشان میدهد و فرکانس های الکترومغاطیسی شناخته شده را 
. طیف نور مرئی  که ما تمام رنگهای مختلف دنیا را در آن مشرررراهده می نیز نشرررران میدهد

هد. این یعنی اکعریت ی  درصرررد فرکانس های نوری موجود را تشرررکیل می د کنیم کمتر از
خارج هسررتند و ل ا بیشررتر واقعیت شررناخته شررده ی ما در این دنیا، با  فرکانسررها از درک ما

ا گ شته از نور ج ب شده توس  اشیا و نوری که نیست. ل  استفاده از حواس قابل تجربه
ی کوچک می کنیم، حقیقت این است که ما تنها طیف اشیا بازتاب می دهند و ما آن را درک

که ما با چشرررررررمان فیزیکی خود می بینیم،  واقعیت را درک می کنیم. به غیر از چیزهایی از
 اطالعا  زیادی دیگری در دسترس ما قرار دارد.

ه باشرررررررید که وقتی می گویم نور، منظورم تمام نور اسرررررررت، که تمام طیف به یاد داشرررررررت
 .ه فق  نور مرئیرا شامل می شود، ن ،مرئی و نامرئی ،الكترومغناطیسی فرکانسهای
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این شررررکل تمام طیف فرکانس های الکترومغناطیسرررری را از میدان نقطه ی صررررفر تا ماده 
با افزایش با انرژی  یا افزایش فرکانس(، طول  نشرررررررران می دهد.  بد.  یا موج کاهش می 

می یابد. در وسررررررر  طیف نور مرئی  کاهش انرژی  یا کاهش فرکانس(، طول موج افزایش
 ست که ما می توانیم درک کنیم.قرار دارد که تنها طیفی از واقعیت ا

برای معال با اینکه ما اشعه ایکس را نمی بینیم، اما این اشعه وجود دارد. ما این مسئله را 
خودمان در مقام انسررررررران، می توانیم اشرررررررعه ی ایکس تولید کرده و آن را چون  می دانیم

یکس وجود دارد. واقع تعداد بی نهایت فرکانس در طیف نور اشرررررعه ا اندازه گیری کنیم. در
از نور مرئی دارد و در نتیجه انرژی آن هم باالتر اسررت  چون  اشررعه ایکس فرکانس باالتری

. ماده به خودی خود متراکم ترین فرکانس (یشتر استب هرچه فرکانس باالتر باشد، انرژی
 متراکم ترین شکل نور و اطالعا  است. را دارد، چون آهسته ترین سرعت را دارد و

 

 

 

 

 وجو طول مفرکانس 
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 فرکانس پنج سیکل بر مانیه است.

 ۴٫۱شکل 

 

ل های موجود در کرا مشاهده می کنید. تعداد سیدر اینجا رابطه بین فرکانس و طول موج 
و غیره نشان داده شده است ی  طول موج نام  Cو  b bو  aبین حروز  ی  موج کامل که

اند، بازه ی زمانی ی  مانیه ه به سمت پایین رسم شد ین دو فلش عمودی کهدارد. فضای ب
مانیه وجود دارد، می توانیم  را نشررران می دهد. در اینجا، چون پنج موج کامل در بازه ی ی 

 هرتز است. ۵بگوییم که فرکانس پنج سیکل بر مانیه یا 

از قله ها و قعرها را ب بیندازید. با چشررررررمان خود خ  افقی گ رنده ۴٫۱نگاهی به شررررررکل 
بروید. هر بار که به حرز  Cو در آخر به  Bشررررروع کنید، سررررپس به  Aاز حرز  دنبال کنید،

سریکل کامل را طی کرده اید، که به آن طول موج می گویند. فرکانس  بعدی می رسرید، ی 
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یا سررررریکل های تولید شرررررده در ی  مانیه که بر حسرررررب هرتز  موج یعنی تعداد طول موجها
 Hz) نس موجی سررریع تر باشررد، طول موجش فرکا اندازه گیری می شررود. بنابراین هر چه

کندتر باشررد، طول موج  چه فرکانس کوتاه تر اسررت. عکس این قضرریه نیز صررادق اسررت هر
فرکانسی فروسرخ فرکانس پایین  ج(. برای معال، نور در طیف ۴٫۱بیشتر خواهد بود  شکل 

فش و طول موج فرابن طول موج نور فروسرررررخ بیشررررترتری از فرکانس فرابنفش دارد و ل ا 
 کوتاه تر است.

 ۴۵۰بگ ارید معال دیگری بیاورم، این بار در طیف نور مرئی: نور قرمز فرکانس پایین تری   
طول موج نور قرمز  سررررریکل بر مانیه( دارد. بنابراین ۶۵۰سررررریکل بر مانیه( از نور آبی  حدود 

 بیشتر از طول موج آبی است.

 کانس و طول موجبین فر رابطه 

 ا رگانی 

 طول موج

 فرکانس

 طول موج

 فرکانس

 ج۴٫۱شکل 

 

 

 177عکس در صفحه 
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با افزایش فرکانس، طول موج کوتاه تر می شرررررررود. با کاهش فرکانس، طول موج افزایش 
 می یابد.

کرده اند تا میدان های نوری را اندازه گیری کرده و از  در طول تاریخ انسررررانها بسرررریار تالش
است که در سال  برجسته تصویربرداری کیرلیان تصویربرداری کنند. یکی از معال های آنها

توس  متخصز برق و مخترع آماتور سیمون داویدووی  کیرلیان روسی ابداع شد.  ۱۹۳۹
تکنی  توانسرررررت تصررررراویری از میدان الکترومغناطیسررررری ای تهیه کند که در  کیرلیان با این

که اگر تکه ای فیلم عکاسی شیای غیر زنده وجود دارد. او پی برد پیرامون موجودا  زنده و ا
را روی صررررفحه ای فلزی قرار دهد و شرررریئی را روی فیلم بگ ارد و جریانی با ولتاژ باال به آن 

تخلیه ی الکتریکی بین شی و صفحه روی فیلم ظاهر  صفحه فلزی اعمال کند، تصویری از
 .سوژه ی عکاسی را احاطه کرده است ر کهخواهد شد، مانند طرم سایه روشنی از نو

او در یکی از آزمایش های بسررریار خود، دو برگ ظاهرا یکسررران را روی صرررفحه قرار داد، که 
یکی برگ گیاه سررررررالم و دیگری برگ گیاه بیمار بود. تصررررررویر برگ گیاه سررررررالم میدان نوری 

این باعث شررد که  قدرتمندی را آشررکار کرد، حال آنکه برگ دیگر نور بسرریار کمتری داشررت و
 رسد که تکنی  عکاسی اش روشی است برای ارزیابی سالمتی. کیرلیان به این باور ب

دانشررمندان امروزه راجع به کاربرد تصررویربرداری کیرلیان به عنوان ابزاری تشررخیصرری با هم 
 این تکنی  همچنان ادامه دارد. اختالز نظر دارند، اما تحقیق در رابطه با

کارهای دانشمند آلمانی  اصل شده است، مربوط بهه در این زمینه حپیشرفت جدیدتری ک
دکتر فریتس آلبر  پا  است که بیش از سه دهه از عمر خود را صرز بررسی ، بیوفیزی 

ذرا  نوری ریز و کم شررررردتی که در تمام موجودا  زنده وجود داشرررررته و از  بیوفوتونها کرد،
 آنها ساطع می شود.
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اد که شررررربکه ای از ( را بنا نهIIBلمللی بیوفیزی   ی بین اموسرررررسررررره  ۱۹۹۶پا  در سرررررال 
 IIBتحقیقاتی اسررت و بیش از ده کشررور فعالیت دارد. پا  و پژوهشررگران  آزمایشررگاههای

در این ذرا  نوری که در دی ان ای ذخیره می شوند، به شیوه  معتقدند که اطالعا  موجود
رقرار می کنند و به این ترتیب نقشررررری ای کار آمد با سرررررلولهای ارگانیسرررررم مربوطه ارتباط ب

 تی در تنظیم عملکردهای ارگانیسم ایفا می کنند. حیا

این بیوفوتون ها را می توان با دوربین بسیار حساسی که برای اندازه گیری این تشعشعا  
طراحی شده است، رویت کرد: هر چه تشعشعا  قوی تر و میدان نوری شدیدتر و منسجم 

 خواهد بود. بیشتر و ل ا ارگانیسم سالم ترن سلولها ارتباط بی تر باشد،

برای حفد حیا  و زندگی، سرررلول های ما از طریق مبادله اطالعا  حیاتی مخابره شرررده در 
فرکانس های مختلف نور، با هم ارتباط برقرار می کنند. پا  پی برد که عکس این قضررررررریه 

و سازمان یافته ی کافی از  نیز صادق است، وقتی سلولی انرژی الکترومغناطیسی منسجم
سررررررالمتی خود را از دسررررررت می دهد. این سررررررلول نمی تواند به خوبی  ند،خود سرررررراطع نک

اشررررررتراک بگ ارد و بدون این مبادله اطالعا ، نیازهایش  اطالعا  را با سررررررایر سررررررلولها به
کار کردهای درونی سلول که در زیست دبیرستان  برطرز نمی شود. ل ا نسخه ی مکانیکی

ردار که همدیگر را ج ب و دفع می با س می شرررررود، قدیمی شرررررده اسرررررت. مولکولهایتدری
الكترومغناطیسررری ای که سرررلول از خود  کارکرد سرررلول نیسرررتند. بلکه انرژی کنند، مسرررئول

مولکولها حکم فرمایی می کند.  سرررراطع و دریافت می کند نیروی حیاتی اسررررت که بر سررررایر
 بیان می کند. ه حقیقت هستی ما رااین دیدگاهی مرتب  با اصل حیا  است ک

معنای تمام این گفته ها این است که ما حقیقتا موجوداتی از جنس نور هستیم و هر ی  
از ما نیروی حیاتی از خود سرراطع کرده و میدان نوری واقعی پیرامون بدن خود به وجود می 

 کلیت هر ،آوریم
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پیامی اسرررت. می توان با اطمینان سرررلول، میدانی حیاتی از نور را ارسرررال می کند که حاوی 
کنیم و زندگی مادی  چه بیشرررررتر واقعیت مان را بر حسرررررب حواسرررررمان تعریف ت که هرگف

روی ماده تمرکز کنیم  و ل ا هر چه بیشررتر واکنش اسررترس خود را  گرایانه داشررته باشرریم و
که فعال کنیم(، بیشرررتر اطالعا  ارزشرررمند را از دسرررت می دهیم. دلیل این امر این اسرررت 

شیاء،  افراد و جاهای دنیای بیرون مان تمرکز کنیم، کمتر  چیزها،هر چه بیشتر روی ماده، ا
بر چشررم مادی آشررکار نیسررتند. و اگر از  خواهیم توانسررت سررایر فرکانس هایی را ببینیم که

 آنها آگاه نباشیم، برای ما وجود ندارند.

ید در مراقبه ی آن فصل تجربه همانطور که در فصل قبل خواندید و امیدوارم توانسته باش
می توانید خود را روی فرکانس های خاصررررررری در اطراز تان تنظیم کنید، درسرررررررت  کنید

مانتان را می  ۱۰۷٫۳همانطور که می توانید عقربه رادیو را روی  تنظیم کنید. وقتی چشررررررر
ارد بیرونی را ح ز کنید  دنیای راکدی که معموال نمی گ  بندید و آرام می نشررررینید و محی 

می توانید به خود یاد دهید که سررریگنال واضرررحی را پیدا  کنید(، فرکانس های دیگر را حس
مرتب این کار را انجام دهید، می توانید خود  کنید و اطالعا  را از آن دریافت کنید. وقتی

را روی سرررررررطح جردیردی از نور و اطالعرا  تنظیم کنیررد و از آنهررا برای ترأمیرگر اری بر مراده 
بینظمی، آشررررررفتگی فیزیکی و  جای آنتروپیید. و وقتی چنین کردید، بدن تان باسررررررتفاده کن

 وارد سینتروپی نظم بهبود یافته می شود.  ،آشوب

وقتی توانسررتید ذهن تحلیلی متفکرتان را سرراکت کنید و راحت تر خود را روی این اطالعا  
د آگاهی و د خوجدی ی بصرررررور  خودکار با پردازش این رشرررررته منظم تنظیم کنید، بدن تان

 ترتیب کار آمدتر، منسجم تر و سالم تر می شود. انرژی واکنش نشان می دهد و به این
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 تمرکز همگرا و واگرا

فصررررل قبل، از شررررما خواسررررتم که توجه خود را به بخش های مختلف  ی در ابتدای مراقبه
ید و ر شویق تفضای اطراز این بخشها معطوز کنید. حاال از شما میخواهم عم بدن و نیز

تمام مراقبه ها از شما می خواهم این کار را انجام دهید. وقتی این کار  بپرسید که چرا در
ی مختلف تمرکز مغزتان بهبود می  در تسرررررل  بر دو شررررریوه را تمرین می کنید، توانایی تان
 یابد: تمرکز همگرا و تمرکز واگرا

که ماده داشرررررته  چیزیهر  ،تمرکز همگرا تمكزی ت  بعدی و محدود روی ی  شررررری اسرررررت
 باشد.

وقتی شرررررما در مراقبه تمرکز خود را به بخش خاصررررری از بدن تان معطوز می کنید، از این 
اسررتفاده می کنید. وقتی شررما می خواهید لیوانی را بردارید، به کسرری زنگ بزنید  نوع تمرکز

عریت . اککنیدکفش تان را ببندید، از تمرکز محدود اسرررررررتفاده می  یا پیام بدهید و یا بند
می برید، دارید روی اشررررررریا یا چیزها  ماده( و افراد و  اوقاتی که در تمرکز محدود به سرررررررر

 چیزهایی که سه بعد دارند. مکان های دنیای بیرون تمرکز می کنید یعنی

هورمون ، بحث مان در مورد زیسرررررررتن در حالت بقا با هورمونهای اسرررررررترس را به یاد دارید
رفته و به ما کم  می کنند برای سرررتیز و گریز آماده باشررریم؟ را گرا فهایی که تمام بدن ما 

وقتی مررا در این حررالررت قرار داریم، تمرکزمرران را محرردودتر می کنیم، چون توجرره دقیق برره 
دنیای خارجی و مادی برایمان بسرررررریار مهم می شررررررود. ما در عمل مادی گرا می شررررررویم و 

تلفی از مغز که معموال با هم ی مخخشررررهامی کنیم. ب واقعیت مان را با حواسررررمان تعریف
و دیگر با هم ارتباط کار آمد برقرار نمی  کار می کنند، در این حالت از هم جدا می شررررررروند

 منظم کار کنند.و  کنند و ل ا نمی توانند بصور  یکپارچه در حالتی منسجم
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ریق از ط این بخشرررها حاال در حالت عدم انسرررجام قرار دارند و سررریگنالهای نامنسرررجمی را 
نخاع به بخش های مختلف بدن می فرسرررررررتند. ما این پدیده را به کرا  در اسرررررررکن های 

 مشاهده کرده ایم. مغزی

همانطور که قبال نیز گفته ام وقتی مغز نامنسررجم باشررد، شررما نامنسررجم هسررتید. و وقتی 
کار نکند، شرررما درسرررت کار نخواهید کرد. گویی بجای اجرای ی  سرررمفونی  مغزتان درسرررت

صررررررردایی ناهنجار تولید می کنند. و بخاطر این حالت نامتوازن و  و بدن تان دارندمغز با، زی
 ایجاد پیامدها در زندگی گرفتار خواهید شد.  نامنسجم، در تالش برای کنترل و

مبنای گ شته استوار است و این کار  شما تالش می کنید آینده ای را پیش بینی کنید که بر
نه توجه به دنیای درونی افکار و  به دنیای بیرونی اشیا و چیزها ورا تا حدودی با توجه کردن 
 احساسا ، انجام می دهید.

به عبار  دیگر، شررما در تمرکز محدود و همگرا می مانید و بصررور  وسررواس گونه به همان 
سترس با شما می کند. استرس شما را بصور  فکر می کنید. این کاری  چیزها است که ا

  تان می کند تا بتوانید بر اسررراس خاطرا  گ شرررته تان برای مشرررکال درگیر گونه وسرررواس
شررروید. آماده شررردن برای بدترین حالت شرررانس بهتری در بقا به  بدترین حالت آینده آماده

 .شما برایش آماده هستید شما میدهد چون هر اتفاقی که بیفتد،

رده تر و بازتر تغییر دهید اما اگر بتوانید تمرکز خود را از این تمرکز محدود به تمرکزی گسررررت
این مراقبه چنین خواهید کرد(، می توانید از فضرررررررا و ل ا از نور و انرژی پیرامون بدن   و در

 شررروید. این تمرکز واگرا نام دارد. شرررما از تمرکز روی چیزی به تمرکز روی تان در فضرررا آگاه
(. واقعیت هم ذره هی  چیز می رسررررید تمرکز روی موج  انرژی( بجای تمرکز روی ذره  ماده

است و هم انرژی. ل ا وقتی شما از تمرکز محدود برای توجه به  هم ماده ،است و هم موج
ستفاده اذعان به ذره و سپس تمرکزتان را می گشایید  ،می کنید بخش های مختلف بدن ا
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آنگاه مغزتان به حالتی  (اذعان به موج  ،حس کنید ها را در فضا تا فضای اطراز این بخش
 جم و متوازن می رسد.منس

 ورود به ذهن ناخود آگاه

 ، دکتر لس فهمی مدیر مرکز بیوفیدبکه پرینسررتون در ایالت نیوجرسرری کشررف۱۹۷۰در دهه 
 یر می دهد.کرد که این تغییر توجه از تمرکز محدود به تمرکز باز، چگونه امواج مغزی را تغی

امواج مغزی خود را از بتا او داشررت تالش می کرد روشرری کشررف کند که به مردم یاد دهد 
 آگاهانه( به آلفا  راحت و خالق( تغییر دهند.  تفکر

که به افراد بگوییم از فضررا یا عدم  او کشررف کرد که بهترین راه انجام این تغییر این اسررت 
هزاران سرررال اسرررت که از این  ایجاد کنند. سرررنت بوداییآگاه شررروند و تمرکز باز را در خود 

و بجای ماده،  ده می کند. وقتی شرررررررما تمرکز خود را باز می کنیدروش در مراقبه اسرررررررتفا
 اطالعا  را حس می کنید، امواج مغزی تان کند شده و از بتا به آلفا می رسد. این منطقی

 کنید. به نظر می رسد، چون وقتی شما احساس می کنید، فکر نمی

لی  که ذهن انتقادی ند می شود، می توانید از ذهن تحلیک (قشر مخ وقتی مغز متفکرتان 
عبور کنید، ذهن تحلیلی ذهن خود آگاه و ذهن ناخود آگاه را از هم جدا می هم نام دارد( 

 (. ۴٫۲کند  بنگرید به شکل 

 ، که در(تارسررریسرررتم عصررربی خودمخ حاال می توانید وارد جایگاه سررریسرررتم عامل بدن تان 
 شیوه ای کلی تر کار کند. شوید و حاال مغزتان می تواند به ،فصل قبل با آن آشنا شدید
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 ۴٫۲شکل 

مراقبه عبور از ذهن تحلیلی اسرررررت. آنچه ذهن خود آگاه را از ذهن یکی از اهداز اصرررررلی 
ذهن تحلیلی اسررت. وقتی سرررعت امواج مغزی تان را کاهش می  می کند، ناخود آگاه جدا

می شررررررروید، از ذهن تحلیلی عبور می کنید و  دهید، از ذهن خود آگاه و مغز متفکر خارج
 م برنامه هایوارد سیستم عامل ذهن ناخود آگاه می شوید که تما

 خودکار و عادا  ناخود آگاه در آن وجود دارند.

این فصرررررل را انجام می دهید، توجه خود را به هر ی  از  برک مراکز انرژیوقتی مراقبه ی ت
خوانررده  –برره معنررای چرخ   مراکز انرژی برردن  کرره در متون ودایی هنررد برراسرررررررترران چرراکرا 

میشرررررروند( معطوز کرده و سررررررپس تمرکزتان را می گشررررررایید. از آنجا که تمرکزتان هر کجا 
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انرژی بدن معطوز می کنید ان را به مراکز ست، وقتی توجه تهمانجا باشد، انرژی تان هم
 هر ی  از این مراکز فعالیت خود را شروع می کند. و انرژی تان وارد آن می شود،

جای تعجب ندارد که معال اگر در ذهن و مغز خود خیاال  جنسررررری داشرررررته باشرررررید، وقتی 
د و وقتی شریوه ای خاص فعال می شروآن مرکز بدن تان می شرود، این مرکز به  انرژی وارد

بافت ها، مواد شرررریمیایی، هورمون ها و بافت عصرررربی واکنش نشرررران  مها،فعال شررررد، اندا
به چیزی که قرار اسررررت بخورید فکر کنید، اتفاقی  خواهد داد. اگر شررررما گرسررررنه باشررررید و

نیسررت که ترشررحا  دسررتگاه گوارش شررما فعال می شررود، بزاق ترشررح می کنید و بدن تان 
ی دارد آن منطقه را فعال می کند. اگر آماده می شود، چون انرژرای تجربه ی خوردن شام ب

این مواجهه بدن تان  ی به این فکر کنید که با دخترتان جر و بحث کنید، پیش از تجربه
شماست، به تجربه  آدرنالین ترشح خواهد کرد. در هر ی  از این موارد، فکری که در ذهن

ز مراکز انرژی، ام بحث در مورد هر ی  ابخش بعدی، یعنی در هنگ تبدیل خواهد شرررررد. در
این مطلب را دقیق تر توضرررریح خواهم داد، اما فعال همین قدر بدانید که دلیل وقوع چنین 
اتفاقی این اسررررت که هر ی  از مراکز انرژی هورمونهای شرررریمیایی خاص خود را تولید می 

ناحیه را فعال می  ، بافت ها و سرررررررلولهای آنهورمونها به نوبه ی خود اندامها کند و این
 .کنند

ند کنید و با عطف کپس تصررررررور کنید که اگر می توانسررررررتید امواج مغزی خود را در مراقبه 
توجه به فضرررای اطراز این مراکز انرژی وارد سررریسرررتم عامل آنها شررروید و توجه خود را باز 

می  اکز منظم تر و منسرررجم ترمی افتاد. در این صرررور  هر ی  از این مر  کنید، چه اتفاقی
می دهد که سررررطح جدیدی از ذهن را ایجاد کرده و اندام ها،  یگنالشررررود و به نورونها سرررر

کنند و ل ا هورمونها و پیکهای شررریمیایی هر ی  از  بافت ها و سرررلولهای این ناحیه را فعال
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تغییرا  واقعی  را انجام دهید، به مرور زمان این مراکز را تولید کنند. و اگر مرتب این کار
 شما ایجاد خواهد شد. جسمی در

در جمع شرراگردانی که این کار را می کنند، افرادی وجود دارند که عفونت های مزمن معانه، 
پروسررررررتا ، ناباروری، دیورتیکولیته، بیماری کرون، حسرررررراسرررررریت های غ ایی و  مشررررررکال 

نزیم های کبدی، بیماری سرررریلیاک، تومورهای تخمدانی، افزایش آ حسرررراسرررریت هایی مانند
آریتمی قلب، آسم، بیماری ریه، بیماریهای کمر، مشکال   اسید معده، تپش قلب،رفالکس 

 تیروئیدی، سرطان گلو، درد گردن،

میگرن مزمن، سرررررررردرد، تومور مغزی و غیره را درمان کرده اند. در امر انجام همین مراقبه، 
جلسه  ا ی هبودهایی که گاهی فق  بب ،اقسام بهبودها را در افراد شاهد بوده ایم انواع و

شده اند. این بهبودهای قابل توجه به این دلیل ممکن شده اند که شاگردان  مراقبه حاصل
ژنتیکی بیان دی ان ای خود را تغيير دهند، برخی ژنها را روشرررررن و  توانسرررررته اند از نظر اپی

 یر دهند  همانطور که درپروتئینی این ژنها را در بدن خود تغی برخی را خاموش کنند و بیان
 آموختید(. ۲فصل 

 

 طرز کار مراکز انرژی بدن

می خواهیم نگاه دقیق تری به هر ی  از این مراکز انرژی بدن بیندازیم، اما ابتدا باید کمی 
ی  بیشرررررررتر در مورد طرز کررار آنهررا حرز بزنیم. هر یرر  از این مراکز را یرر  مرکز جررداگررانرره

ری از د را دارد که سرررررررطح متناظم از آنها انرژی خاص خواطالعا  در نظر بگیرید. هر کدا
نور خاص خود را سررراطع می کند که اطالعا  بسررریار مخصررروصررری ، آگاهی را به همراه دارد

ی  دارد که پیام خاصررررررری در بر دارد. هر ی  از آنها غده دارد و فرکانس خاصررررررری برای خود
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خود  وضعیت شیمیایی خاص ،داردبفرد خود را  هورمون های منحصر ،بخصوصی نیز دارد
 دارد.  ی خود را است و شبکه ی نورونی جداگانها دار ر 

هر ی  از این مجموعه های شررربکه های عصررربی را می توان نوعی مغزچه در نظر گرفت. و 
مغز مخصرروص خود را داشررته باشررد، پس می توان گفت هر ی   ،هر ی  از این مراکز اگر

 ذهن مخصوص خود را نیز دارد. 

 

آناتومی و  ین شرررکل جایگاه هر ی  از این مراکز و نیزا در، بیندازید ۴٫۳نگاهی به شرررکل  
 فیزیولوژی مربوط به هر ی  را مشاهده می کنید(.
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 ۴٫۳شکل 

 

هر ی  از مراکز انرژی بدن سررررررراختار بیولوژیکی خاص خود را دارد. هر ی  از اینها غدد، 
داشررررته و ل ا ذهن ی  شرررربکه ی نورونی( خاص خود را  مواد شرررریمیایی و مغزچه، هورمونها

 ست.مخصوص خود را دارا
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همانطور که در فصرررررررل دوم آموختید، وقتی آگاهی بافت عصررررررربی را فعال می کند، ذهن 
ی  ایجاد می شرررررررود. ذهن یعنی مغز در عمل، ل ا اگر هر ی  از این مراکز انرژی شررررررربکه

 عصبی خاص خود را داشته

یا بهتر بگویم، هر ی  از  باشرررررد، پس می توان گفت هر ی  ذهن مخصررررروص خود را دارد
 ز برای خود ذهنی دارد.این مراک

آنچه ذهن را فعال می کند، انرژی هدفمند و نیت دار اسرررررت، یعنی قصرررررد آگاهانه. وقتی  
یکی از این مراکز فعررال شررررررررد، برره نوبرره ی خود هورمونهررا، بررافررت هررا، مواد شررررررریمیررایی و 

 می کند. سلولی را فعال می کند و از خود انرژی ساطع عملکردهای

با انرژی فعال می شرررود، ذهن  (شرررما  جایگاه غده های جنسررریبرای معال وقتی مرکز اول 
آن هدز و نیت بسررریار مشرررخصررری دارد. وقتی شرررما در مقام وجودی آگاه فکر یا خیالی در 

ضرررررررمنا این در نتیجه ی تأمیرگ اری آگاهی بر بافت عصررررررربی ایجاد می  ذهن خود دارید که
می شررررود.  انرژی تان هم عوضیزیولوژیکی تغییر کرده و در نتیجه ف شررررود بدن تان از نظر

هورمون هایی را از غده های متناظر آن ترشح می کند که شما را  بدن تان مواد شیمیایی و
  برای رابطه ی جنسی آماده می کنند.

 خود را با پیامی خاص حاال شما انرژی بیشتری در این مرکز دارید و این مرکز دارد فرکانس
 هدفمند آزاد می کند.

ی عصررربی مربوطه امر می گ ارد. این ذهن در آن  شررربکهن بدن در سرررطح ذهن مغز بر ذه
از بدن قرار دارد و این مغزچه از طریق سرریسررتم عصرربی خودمختار در سررطح  بخش خاص

 ناخود آگاه عمل می کند.
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 ی شما قرار دارد.  این ذهن فراتر از کنترل آگاهانه

رده اسررررررت، و این طه را فعال کغده های مربو موجود در آن مرکز انرژیی  چه حاال که مغز
کرده و به مواد شرریمیایی مناسررب  غده ها نیز به نوبه ی خود هورمون های مربوطه را فعال

دهند، می توان گفت  سرریگنال داده اند که وضررعیت احسرراسرری و فیزیولوژی  بدن را تغییر
اطع ن شما انرژی بسیار مشخصی را از خود سکه بدن از ذهن تبعیت می کند. و پس از آ

 د که دسررررتور بسرررریار مشررررخصرررری را به بیرون از آن مرکز مخابره می کند. همه ی مایمی کن
کرده ایم. وقتی این انرژی  چنین حالتی از انرژی را در کنار افراد شرررررهوتی و هوسرررررباز حس

پس وقتی  ،می کند ی نورونها را طی کرد، در آن سطح ذهن را ایجاد عصبی یا شبکه بافت
 ت ذهن مخصوص خود را دارد.توان گفشد، می  مرکزی فعال

مرکز دوم نیز ذهن خراص خود را دارد. و وقتی مغزچره و لر ا ذهن آن را فعررال می کنیم، 
ی رویدادهایی که در مرکز اول مشرررررراهده کردیم، در این مرکز نیز مشرررررراهده  همان دنباله

اطالعا   نها، مواد شیمیایی، احساسا ، انرژی وعصبی، هورمو میشود، جز اینکه مدارهای
واقع، این ناحیه را مغز دوم نامیده اند چون صررررررردها  . درمتفاوتی در اینجا درگیر اسرررررررت

بیش از آنچه در نخاع یا در سرررررریسررررررتم  میلیون نورون و پیوند عصرررررربی در اینجا وجود دارد
شما، که احساسا   درصد هورمون سروتونین بدن ۹۵عصبی محیطی وجود دارد. در واقع 

یافت می شررررود. گویی  م تانمی کند، نه در مغز، بلکه در ناحیه شررررکخوبی در شررررما ایجاد 
 کند. بدن ما و ذهن این ناحیه می تواند بر مغز و ذهن تحلیلی، منطقی و متفکر غلبه

مرکز قلب چه؟ وقتی حرز دلتان را گوش می دهید، چه میشرررررود؟ این مرکز که در وسررررر  
ورمونها، مواد شررریمیایی، احسررراسرررا  و رد نیز مانند دو مرکز اول، فرکانس، هدا سرررینه قرار

ی خاص خود را دارد که از میدان انرژی و اطالعا  پیرامون خود استفاده می کند.  ز چهمغ
رغبت تر، بخشرررررررنده تر،  می دهید، معموال مهربان تر، با وقتی شرررررررما حرز دلتان را گوش
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دریافت می کند،  این مغزچه آن اطالعا  را شوید. وقتی شکرگزارتر، صبورتر و رئوز تر می
در آن بخش از بدن ارسرررررال  لعمل ها و پیام هایی به اندام ها و بافت های واقعدسرررررتور ا

 می کند و شما انرژی عاشقانه ای را از این مرکز اطالعا  ساطع می کنید.

کنیم. برخی از این مراکز تا حاال بگ ارید هر ی  از این مراکز را با دقت بیشررررررتری بررسرررررری 
اما حتی اگر چیز زیادی هم راجع به بدن  ،با هم همپوشررانی دارند عملکردیاز نظر  حدودی

را  ۴٫۳مطالب تا حدودی واضررح خواهد بود. اگر الزم شررد می توانید شررکل  ندانید، بیشررتر
 مرور کنید.

 

 آشنایی بهتر با مراکز انرژی

اه، کف ای جنسررررررری حکمرانی می کند، از جمله میان دور ی اندامه ی اول بر ناحیهژمرکز انر
ی بزرگ و  مردانه، پروسرررررررتا  در مردان، معانه، رودهلگن غده های مرتب  با واژن یا آلت 

انرژی به تولید معل، دفع، ل   جنسرررررری و هویت جنسرررررری مربوط اسررررررت.  مقعد. این مرکز
ن تحت کنترل این مرکز پروژسرترون در زنان و تسرتوسرترون در مردا هورمونهای اسرتروژن و
 عصبی صفاق تحتانی نیز در ارتباط است. شبکه یهستند. این مرکز با 

میان دوراه به ناحیه ی بین مقعد و آلت تناسررلی گفته میشررود. مقدار زیادی انرژی سررازنده 
زندگی و به دنیا آوردن بچه  در این مرکز اول قرار دارد. به مقدار انرژی مورد نیاز برای ایجاد

در می آید و  سررررررازنده ی شررررررما به جریانکنید. وقتی این مرکز متعادل باشررررررد، انرژی  فکر
 هویت جنسیتان هم بهتر تعبیت می شود.

دومین مرکز انرژی در کمی پایین تر و پشررررت ناز قرار دارد. این مرکز بر تخمدان ها، رحم، 
ش، دفع و تجزیه کولن، پانکراس و قسمت پایینی کمر حاکم است. این مرکز به تغ یه، گوار 
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از جمله به آنزیمها و ترشررررحا  گوارشرررری و نیز آنزیمها و  ،دارد به انرژی رب  ی مواد غ ایی
ی عصررررررربی فوقانی  ی قند خون. این مرکز همچنین به شررررررربکه کننده هورمون های تنظیم
 صفاق نیز رب  دارد.

های این مرکز انرژی همچنین به شرررررربکه ها و سرررررراختارهای اجتماعی، رواب ، سرررررریسررررررتم 
ن مرکز را می توان مرکز ن شرررررخصررررری رب  دارد. ایفرهنگ ها و رواب  بی حمایتی، خانواده،

تغ یه و دفع. وقتی این مرکز در تعادل باشررد، شررما در محی  و ، حفد یا رهاسررازی دانسررت
 در دنیا احساس امنیت می کنید.

کوچ ، طحال، ی  ی شرررررکم قرار دارد. این مرکز بر معده، روده مرکز انرژی سررررروم در حفره
ون های مربوط به آن و کلیه ها حاکم اسرررررت. هورم کیسررررره ی صرررررفرا، غدد فوق کلیه کبد،

آدرنالین و کورتیزول، هورمون های کلیوی و مواد شررررررریمیایی ای مانند  عبارتند از هورمون
رنین، آنژیوتانسین، اریتروپویتین و تماما آنزیمهای کبد و نیز آنزیم های معده مانند پپسین، 

ی  رکز به شررربکه ی سررروالر یا شررربکهپسرررین، کیموتریپسرررین و هیدروکلری  اسرررید. این متری
 سیلیاک نیز رب  دارد.

بینی، کنترل، پشرررتکار، پرخاش و سرررلطه رب  دارد. این -مهم-این مرکز به اراده، قدر ، خود
را می توان مرکز عمل رقابتی و قدر  شرررررررخصررررررری، عز  نفس و هدفمندی در نظر  مرکز

 مرکزگرفت. وقتی 

  و پشرررتکار خود برای غلبه بر محی  و مشرررکالسررروم در تعادل باشرررد، شرررما از قدر  اراده 
اسررتفاده خواهید کرد. برخالز مرکز دوم، مرکز سرروم وقتی فعال می شررود که شررما  زندگی

محی  تان امن و قابل پیش بینی نیسرررررت و بنابراین باید از خود و قبیله تان  متوجه شررررروید
ید و برای دسررتیابی سرروم همچنین وقتی شررما به چیزی نیاز داشررته باشررمراقبت کنید. مرکز 

 بدن تان باشید، نیز فعال می شوید. به آن نیازمند استفاده از
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مرکز انرژی چهارم در فضرررای پشرررت قفسررره ی سرررینه قرار دارد. این مرکز بر قلب، ریه ها و 
شرررررررناخته « یی جوان فواره»ی اصرررررررلی ایمنی بدن که تحت عنوان  تیموس  غده ی غده

 میشود( حاکم است.

بارتند از هورمون رشررد و اکسرری توسررین و نیز آبشرراری از   با این مرکز عهورمون های مرتب
ی تیموس سررریسرررتم ایمنی بدن را تقویت  ی شررریمیایی مختلف که از طریق غده ماده ۱۴۰۰

بر ی عصبی ای که این مرکز  رشد، ترمیم و بازسازی بدن هستند. شبکه می کنند و مسئول
 ی قلبی نام دارد. آن حاکم است، شبکه

اول همگی به بقا رب  دارند و ماهیت حیوانی ما را بازتاب میدهند، نه ماهیت رکز سررررررره م
را. اما در مرکز انرژی چهارم، ما از خودخواهی به بیخودی می رسیم. این مرکز  انسانی مان

رگزاری، قدرشررناسرری، عشررق و توجه به دیگران، پرورش، عطوفت، شررک به احسرراسرراتی مانند
ما از این مرکز  یخودی، کامل بودن و اعتماد رب  دارد. الوهیتتحسررررررین، مهربانی، الهام، ب

روم اسررررررت. وقتی مرکز چهارم در تعادل باشررررررد، ما به  این مرکز جایگاه ،نشررررررئت می گیرد
دیگران اهمیت می دهیم و می خواهیم برای مصرررررررلحت جامعه با هم همکاری کنیم. ما 

و از کسررری که هسرررتیم، نیم می ک واقعا عاشرررق زندگی می شرررویم. ما احسررراس کامل بودن
 راضی میشویم.

ید و و غده مرکز پنجم انرژی در مرکز گلو قرار دارد. این مرکز بر غده پاراتیروئ ید،   ی تیروئ
بزاقی و بافت گردن حاکم اسرررررررت. هورمونهای مرتب  با این مرکز عبارتند از هورمون  های

دی که متابولیسررررم بدن و  تیروکسررررین(، مواد شرررریمیایی پاراتیروئی T4و  T3وئیدی های تیر
ی عصرربی تحت امر این مرکز، شرربکه ی  تنظیم می کنند. شرربکه گردش را میزان کلیسررم در
 تیروئیدی است.
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این مرکز با بیان عشررررررقی که در مرکز چهارم احسرررررراس می کردید، با بیان حقیقت و نیز با 
در تعادل  ان و صرررردا( به واقعیت در ارتباط اسررررت. وقتی مرکز پنجمبخشرررریدن  با زب قدر 

بیانگر حقایق خواهد بود، از جمله بیان عشقی که شما حس می کنید.  باشد، صدای شما
راضرررری می شرررروید که باید افکار و احسرررراسررررا  خود را به  شررررما آنقدر از خود و زندگی تان

 اشتراک بگ ارید.

و و در پشرررت سررررتان قرار دارد  اگر تصرررور این امر مرکز انرژی شرررشرررم در فضرررای عقب گل
ی  . این مرکز بر غده(این مرکز را کمی عقب تر از مرکز مغزتان تصرررور کنید ر اسرررت،دشررروا

ی پینه آل را چشررررم سرررروم  ی مقدس. برخی افراد غده یعنی بر غده پینه آل حاکم اسررررت،
مت ابعاد باالتر و به مینامند، اما من آن را چشرررررم اول میدانم. این غده دری اسرررررت به سررررر

پشرررت پرده را ببینید و واقعیت را به شررریوه ای  تا بتوانید تغییر ادراکا  شرررما کم  می کند
 غیرخطی مشاهده کنید.

 وقتی این مرکز باز باشد، مانند آنتن رادیو است که می توانید با استفاده از آن خود را روی
م کنید. در اینجاست که کیمیاگر درونتان فرکانس های باالتر و فراتر از حواس پنجگانه تنظی

ی پینه آل اختصررراص خواهم  ادامه ی کتاب ی  فصرررل کامل را به غده د. درمی شرررو بیدار
ی پینه ال هورمون هایی مانند سرررروتونین و مالتونین  را بدانید که غده اما فعال همین ،داد

ریتم های شرررربانه  انگیز دیگری را ترشررررح می کند که مسررررئول و نیز متابولیت های شررررگفت
احسرررراس بیداری و در تاریکی شررررب سرررربب  ببروزی هسررررتند، یعنی در روشررررنایی روز سرررر

تمررام فرکررانس هررای  ی پینرره آل برره احسرررررررراس خواب آلودگی می شرررررررونررد. در واقع غررده
الکترومغناطیسررری بجز نور مرئی حسررراس اسرررت و میتواند مشرررتقا  شررریمیایی مالتونین را 

 تغییر دیدگاه شررما نسرربت به واقعیت می شرروند. وقتی اینتولید کند، مشررتقاتی که سرربب 
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تعادل باشررد، مغزتان به شرریوه ای روشررن و شررفاز کار می کند. شررما شررفاز می  در غده
 از دنیای ،شوید

درون و دنیای بیرون تان آگاه تر می شرررروید و هر روز چیزهای بیشررررتری را دیده و درک می 
 کنید.

ی هیپوفیز تشکیل شده است. این غده  دارد و از غدهمرکز انرژی هفتم در مرکز مغز قرار 
غده ها نامیده شده است چون از مرکز مغز بصور  آبشاری بر غده ی پینه آل، غده  ارباب

ی پانکراس و غدد جنسررررررری شرررررررما  تیموس، غده های فوق کلیه، غده ی ی تیروئید، غده
 ایجاد می کند. حکمرانی کرده و در آنها هماهنگی

نید. همان از بدن اسررررت که بیشررررترین تجلى الوهیت را در آن تجربه می کاین آن مرکزی  
هی تان، از آن نشررئت می گیرد. وقتی جاییسررت که الوهیت شررما، یعنی باالترین سررطح آگا

 این غده در توازن باشد، شما با همه چیز در هماهنگی به سر می برید.

دارد و ل ا تنها مرکزی است که به سانتی متر باالتر از سر قرار  ۴۰مرکز هشتم انرژی حدود 
می نامیدند. این مرکز  Kaاین مرکز را  بطی ندارد. مصررررریهابخشرررری از جسررررم شررررما ر هی 

بیانگر ارتباط شما با کیهان، کائنا  و كل است. وقتی این مرکز فعال شود، شما احساس 
گ اری هسرررتید و این کار بینشرررها، تجلیا ، درک عمیق و بار  می کنید شرررایسرررته ی دریافت

از خاطرا  ذخیره شرده در سریسرتم  سرازنده ی فرکانس و اطالعاتی را ممکن می کند که نه
یکپارچه  یا هر نامی که بر آن قدر  برتر از خودمان  یهان، میدانعصبی، بلکه از کائنا ، ک

مرکز به داده ها و خاطرا  میدان کوانتومی  می گ ارید( نشرررررئت می گیرد. ما از طریق این
 دا می کنیم.دسترسی پی
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 تکامل انرژی

پویاتری به طرز کار آنها  را توضررررررریح دادم، بگ ارید نگاه حاال که به تفصررررررریل مراکز انرژی
 بیندازیم.

آنچه واضررح اسررت اینکه بدن ما طوری طراحی شررده اسررت که در هر ی  از مراکز م کور از 
بقا بکار نگیریم؟ چه می اسرررتفاده کند. اما چه می شرررود اگر انرژی مان را فق  برای  انرژی

عل، گوارش غ ا، فرار از به سررمت بیرون  تولید م رهاسررازی تمام انرژی مان شررود اگر بجای
کمی از آن انرژی را از ی  مرکز به دیگری بفرسرررررتیم و در حین این  خطر و غیره(، پیوسرررررته

 دهیم؟ انتقال، فرکانس آن را افزایش

 

ی مرکز اول مان را مسرریردهی  ابتدا باید انرژی سررازندهدر این صررور  اینگونه خواهد شررد. 
ر کافی احسررررررراس امنیت می کنیم و می توانیم بیافرینیم، این انرژی ه قدما ب کنیم. وقتی

باال می رود و به مرکز دوم وارد می شرررررررود. وقتی مجبوریم بر  سرررررررازنده تکامل پیدا کرده،
م از این انرژی سازنده استفاده ی کنیم، می توانی محدودیت یا مشکلی در محی  مان غلبه
 جایگاه اراده و قدر  ما.، می شود رکز سومخوبی بکنیم و سپس این انرژی وارد م

وقتی توانسررررتیم با موفقیت از فالکتهای زندگی عبور کنیم  فالکتهایی که باعث شررررده ما به 
احساس  کشیده شویم، رشد کنیم و بر آنها فایق بیاییم(، فرصت پیدا می کنیم که چالش

رد مرکز چهارم شد و آن رضایت بیشتری داشته باشیم و وقتی این انرژی وا کمال، آزادی و
احسررراس عشرررق به خود و دیگران را تجربه کنیم. وقتی چنین شرررد،  را فعال کرد، می توانیم

کنونی مان  چیزهایی که آموخته ایم با عشرررررررق و کمالی که  ما خواهیم خواسرررررررت حقیقت
به انرژی امکان می دهد وارد مرکز پنجم شررررود. پس  کنیم و این امر حس می کنیم را بیان

های خفته ی مغز باز  مرکز شررشررم شررد، ناحيه ن، وقتی تکامل انرژی سرربب فعال شرردناز آ
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کنار رفته و می توانیم طیف وسرریع  می شرروند، طوری که پرده های توهم از جلوی چشررم ما
 که روشن کردیم تری از واقعیت را درک کنیم. وقتی احساس

انرژی وارد مرکز هفتم شرررده ایم، بدن وارد هماهنگی و توازن بیشرررتری می شرررویم و وقتی 
فعال کرد، محی  بیرون مان  از جمله دنیای طبیعت اطرافمان( نیز وارد توازن  شررررد و آن را

 و تعادل بیشتری

 می شود. وقتی این انرژی روشنگر را حس کردیم، احساس ارزشمندی به ما دست میدهد
ی تالش  گام ممرهمی تواند باالتر رفته و مرکز هشرررررررتم را فعال کند و در این هن و انرژی

ویژن ها، رویاها، بینش ها، تجلی ها و دانشررررررری که نه از  ،می کنیم هایمان را مشررررررراهده
درون و اطراز ما نشئت گرفته اند. این جریان مداوم  درون ذهن و بدن، بلکه از قدر  برتر

 الف نشان داده شده است. ۴٫۴شکل  مرکز اول تا مرکز هشتم درتکامل انرژی از 
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 الف ۴٫۴شکل 

وقتی ما انرژی سازنده مان را تکامل می بخشیم، این انرژی می تواند از مرکز اول به مغز و 
ی  از مراکز انرژی فرکانس فراتر از مغز انتقرالبه  بد. هر  که ن یا یت خاص خود را دارد 

 ی کند.خاص خودش را حمل م
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این همان نوع کمال شخصی ای است که در صور  برقراری جریان مداوم انرژی به وجود 
 می آید.

که به  اما اتفاقی که اغلب اوقا  می افتد این اسرررررت که رویدادهای زندگی ما و واکنشررررری
ها نشرررررررران ند مطابق این آن مان گیر بیفتد و نتوا باعث می شرررررررود انرژی  الگوی  میدهیم 

 شکوهمند به جریان در بیاید.

جاهایی که انرژی در بدن گیر می افتد مراکز انرژی مربوط به بافت هایی هسرررتند که شرررما 
می تواند ب نشرران میدهد که وقتی انرژی گیر می افتد و ن۴٫۴در گیرشرران کرده اید. شررکل 

 جریان پیدا کند، چه اتفاقی می افتد. به مراکز انرژی باالتر



194 
 

 
 

 

 ب۴٫۴شکل 

 

یرردا کنررد. از آنجررا کرره ی توانررد برره مراکز برراالتر جریرران پوقتی انرژی در بین گیر بیفتررد، نم
انرژی هسرررتند، این احسررراسرررا  در مراکز مختلف گیر می افتند و ل ا ما نمی  احسررراسرررا 

 توانیم به کمال برسیم.
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استفاده ی جنسی قرار گرفته باشد و یا از زمان کودکی برای معال اگر شخصی مورد سوء 
آنگاه انرژی وی در مرکز  که رابطه ی جنسی بد است،این ایده شرطی شده باشد  نسبت به

ی  مربوط به امور جنسی، گیر می افتد و این شخز ممکن است در زمینه اول، یعنی مرکز
سازنده اش دسترسی پیدا کند  آفرینش به مشکل برخورد. اما اگر شخصی بتواند به انرژی

نیا اسررتفاده کند و در عوض نکند تا از آفرینش خود در د ولی به قدر کافی احسرراس امنیت
شخصی خود شده است یا اگر داغ دیده باشد  حساس کند قربانی رواب  اجتماعی و بینا

ه است این انرژی را در مرکز دوم خود نگ و شخز دیگری به وی خیانت کرده باشد، ممکن
رنج، عز  نفس پایین یا ترس کند.  دارد. چنین شخصی ممکن است احساس گناه، شرم،

به مشکال  غرور و خودبزرگ  م برساند امار شخصی بتواند انرژی خود را به مرکز سوحال اگ
بینی دچار شررررده باشررررد و احسرررراس خود مهم بینی، خودشررررفتگی، کنترل، سررررلطه خواهی، 

زمینه ی  آنگاه انرژی وی در مرکز سرررررروم گیر می افتد و درخشررررررم، رقابت و تلخ کامی کند، 
 و عشقخورد. اگر شخصی نتواند قلب خود را بگشاید کنترل و انگیزش به مشکالتی بر می 

و اعتماد را احسررراس کند و یا اگر بترسرررد عشرررق و احسررراس حقیقی خود را ابراز کند، آنگاه 
 ترتیب در مرکز چهارم و پنجم گیر میافتد. انرژی به

انرژی می تواند در هر ی  از مراکز گیر بیفتد، اما معموال در سررررررره مرکز اول این اتفاق می 
انرژی گیر افتاد، نمی تواند تکامل یافته و به شیوه ای که توضیح دادم به جریان  افتد. وقتی

باالتری را روشررن کند که در امر فعالیت آنها عاشررق زندگی می شررویم و  در بیاید و آن مراکز
 خواهیم بخشندگی کنیم. می

به درسرررررررتی برقرار ی تبرک مراکز انرژی این اسرررررررت که جریان در این مدار  هدز از مراقبه
ما هر ی  از این مراکز را تبرک می کنیم تا بتوانیم انرژی گیر افتاده در آنها را دوباره  .شرررود

 .بیاوریم به جریان در
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 برداشت از میدان انرژی

دیم، در پیرامون بررردن مرررا میررردان هرررای نرررامرئی انرژی همرررانطور کررره پیشرررررررتر بحرررث کر 
با خود حمل می کنند. و نیت آگاهانه ای  دارد که همواره قصرررررررد الکترومغناطیسررررررری وجود

بدن را فعال می کنیم، می توانیم بگوییم که داریم انرژی  وقتی ما یکی از هفت مرکز انرژی
ر مقام موجودا  آگاه انرژی خاصی را وقتی ما د این مراکز را ابراز می کنیم. به بیان ساده،

تحری  می کنیم تا  بوطه راعصررررررربی مر در یکی از این مراکز فعال می کنیم، شررررررربکه های
بافتها، هورمون ها و مواد  ها، سررررطحی از ذهن را ایجاد کنند که سرررربب فعال شرررردن غده

 شیمیایی هر مرکز می شود. وقتی یکی از این مراکز فعال شد، بدن

ود سررراطع می کند که اطالعا  یا مقاصرررد خاصررری از آن مرکز را با خود حمل انرژی ای از خ
 می کند.

بمانیم و بیش از حد شررهو  ران باشرریم، پرخوری کنیم و با زیسررتن  در حالت بقااما اگر ما 
مرکز اول انرژی اسررررترس زیادی را با خود همراه کنیم، آنگاه پیوسررررته داریم از این  در سرررره

ه پیرامون بدن وجود دارد، برداشت می کنیم و آن را به مواد شیمیایی انرژی ک میدان نامرئی
این فرایند به مرور زمان باعث می شررود میدان پیرامون بدن ضررعیف  تبدیل می کنیم. تکرار

 (۴٫۵ بنگرید به شکل  .شود

مراکز در نتیجه نورمان کم می شررررود و انرژی ای وجود ندارد که نیت آگاهانه ی ما را از این 
عبور دهد و ذهنیت مربوطه را در هر ی  از آنها ایجاد کند. با این کار ما عمال میدان انرژی 

 ود راخ
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مانند سررایر منابع به مصرررز رسررانده ایم. این سررطح ذهنی محدود با مقادیر محدود انرژی 
هر مرکز سرریگنال محدودی را به سررلولها، بافتها، اندامها و سرریسررتمهای بدن می  موجود در
 فرستد.

نتیجه ی این کار تولید سررررریگنال ضرررررعیف و فرکانس انرژی پایینی اسرررررت که باید اطالعا  
بدن حمل کند. در نتیجه فرکانس پایین سررررریگنالها منجر به بیماری می شرررررود.  رحیاتی را د

که از یام های  می توان گفت  کاهش فرکانس و پ حاصررررررررل  ها  ماری مام بی منظر انرژی، ت
 نگاه کنید. صفحه بعدنامنسجم هستند. به شکل 

 

 ۴٫۵شکل 
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سرررررره مرکز اول، مصرررررررز کننده ی انرژی هسررررررتند. وقتی ما بیش از حد از این سرررررره مرکز 
برداشرررررت کرده و آن را به مواد داریم از میدان انرژی نامرئی  اسرررررتفاده می کنیم، پیوسرررررته

 ضعیف شدن می گ ارد. شیمیایی تبدیل می کنیم. میدان اطراز بدن ما رو به

هسرررررررت که گفتم سررررررره مرکز انرژی پایین بدن با حالت بقا ارتباط دارند و ل ا بیانگر  تانیاد
خودخواه ما هستند؟ این مراکز با استفاده از قدر ، خشونت، نیرو و رقابت سر و  ماهیت

بتوانیم در شرای  محیطمان دوام بیاوریم، تغ یه کنیم و سپس با تولید معل  کار دارند تا ما
پ یر کنیم  در تقابل با پنج مرکز باالیی که بیانگر ماهیت بیخود ما  را امکانبقای گونه مان 

 احساسا  دگرخواهانه سر و کار دارند(. هستند و بیشتر با افکار و

نی را بسررریار ل   بخش کرده اسرررت تا ما درگیر کارهای مرتب  با طبیعت این سررره مرکز پایی
دن  مرکز دوم( ل   زیادی دارند و ارتباط با آنها بمانیم. رابطه ی جنسررررری  مرکز اول( و خور 

هم مرکز دوم( نیز همین گونه است. قدر  شخصی  مرکز سوم( انسان را از  دیگران  باز
می توان به موفقیت در رفع موانع، دسرررررتیابی  از جمله تجلی های آن خود بیخود می کند و

خاص و مجبور کردن خود برنده شرردن، بقا در ی  محی   به خواسررته ها، رقابت با دیگران و
 کت دادن بدن اشاره کرد.به حر 

بدن بیش از حد  یا چند مورد از سرررررررره مرکز اول انرژی  ی   که چرا برخی افراد از  دیدیم 
زان بیشررررررتری از میدان انرژی حیاتی و اطالعا  پیرامون می کنند و با این کار می اسررررررتفاده

حد شررهو  باز باشررد، انرژی می کنند. برای معال شررخصرری که بیش از  بدن شرران برداشررت
از میدان پیرامون مرکز اول برداشررت می کند. شررخصرری که در احسرراس شرررم و بیشررتری را 

 شته چنگ زده است گناه گیر افتاده است، احساس قربانی بودن می کند، به احساسا  گ
و همواره رنج می کشرررد، انرژی بیشرررتری را از میدان انرژی پیرامون مرکز دوم برداشرررت می 

. شررخصرری که بیش از حد خواهان کنترل اسررت و یا شررخصرری که بیش از حد اسررترس کند
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امون مرکز سرررروم برداشررررت می کند. وقتی آگاهی ما در دارد انرژی بیشررررتری را از میدان پیر 
 اشد، انرژی مان هم تکامل نخواهد یافت.حال تکامل نب

 سطح زیر اتمی

پس بیایید در مورد این اتفاق  ،ودتمام اینها در سرررطح زیر اتمی یا کوانتومی شرررروع می شررر
 نگاه کنید. ۴٫۶بزنیم. به شکل  حرز

اگر دو اتم، که هر ی  برای خود هسته ای دارد، را بگیرید و کنار هم بگ ارید تا مولکولی را 
ی محی  تشکیل پیوند جایی است که این دو اتم نور و  دهند، همپوشانی دو دایره تشکیل

و چون این دو اطالعا  را با هم به اشرررتراک می  می گ ارند.به اشرررتراک  اطالعا  را با هم
که این انرژی نیز فرکانس خاصررری دارد. آنچه این دو اتم را به  گ ارند، انرژی یکسرررانی دارند

 میدارد میدان نامرئی انرژی است. مولکول در کنار هم نگهمعابه ی  

مبادله می کنند، ویژگی ها و  وقتی این اتمها با هم اتمی را تشکیل می دهند و اطالعاتی را
فیزیکی متفاوتی پیدا خواهند کرد، معال تراکم ، نقطه ی جوش و وزن اتمی آنها  خصوصیا 

هد بود. شرررررایان ذکر اسرررررت که آنچه به مولکول جدا بودند، متفاو  خوا با زمانی که از هم
ژی و سررررراختار خاصررررری به آن می بخشرررررد، میدان نامرئی انر ویژگیهای خاص داده و شرررررکل

 پیرامون ماده است. مولکولها بدون به

 اشتراک گ اشتن اطالعا  و انرژی نمی توانند تشکیل شوند.
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 ۴٫۶شکل 

 

وقتی اتم ها به هم پیوسررررررته و انرژی و اطالعا  را به اشررررررتراک می گ ارند، مولکول ها را 
میدان نوری نامرئی در اطراز خود دارد که از انرژی و اطالعا   ل می دهند. مولکولتشررررکی

 بماند.مولکول می دهد تا پابرجا  تشکیل شده است و ویژگی های فیزیکی به
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وقتی اتم های بیشررتری وارد ترکیب شرریمیایی می شرروند، این ترکیب پیچیده تر می شررود و 
ی و اطالعا  دارد ز میدان نامرئی خاصری از انرژسرلولی را تشرکیل دهد. سرلول نی می تواند

 که دستورالعملهایی

تشرررررررکیل به آن می دهد. گروهی از سرررررررلول ها گرد هم آمده و به نوبه ی خود بافتی را 
از انرژی و اطالعا  دارد که به سرررلولها امکان می دهد هماهنگ با هم  میدهند که میدانی

تشررررررکیل میدهند که میدانی از انرژی و اطالعا   کار کنند. بافتها گرد هم آمده و اندامی را
 به شیوه ای سالم کار کند. دارد که به اندام امکان میدهد

تشررکیل میدهند که آن نیز میدانی نامرئی از نور را  اندام ها به هم پیوسررته و سرریسررتمی را
. خود دارد که به آن ویژگی های فیزیکی می دهد تا به معابه ی  کلیت کار کند در اطراز

به هم می پیوندند و بدن را تشررررکیل میدهند. میدان نور پیرامون بدن  در آخر سرررریسررررتمها
ی دهد تا از هم نپاشرررررد و نیز حاوی انرژی و اطالعا  اسرررررت و به آن ویژگی های فیزیکی م

 میدهد. دستور العمل هایی برای زندگی به آن

ژگی های فیزیکی اگر اتم دیگری اضررررررافه کنید، مولکول متفاوتی حاصررررررل می شررررررود که وی
اتم های دیگری اضرررررررافه کنید، ترکیبی  خاصررررررری دارد و سررررررراختار اتمی متفاوتی دارد. و اگر

کیب شرررریمیایی میدانی نامرئی از انرژی وجود شرررریمیایی به دسررررت می آید و پیرامون این تر 
به آن زندگی می بخشررررررررد. این  گه می دارد و  لت فیزیکی ن حا به  نار هم  که آن را ک دارد 

 می واقعی و قابل اندازه گیری هستند.نیروهای ات

اگر تعداد کافی ترکیب شررررررریمیایی را گرفته و با هم مخلوط کنید، در نهایت سرررررررلولی را به 
این سرررررررلول نیز میدانی نامرئی از انرژی پیرامون خود دارد که به آن  ،خواهید آورد دسرررررررت

 زندگی می بخشد.



202 
 

 
 

سررلول می گویند چکار بکند. بر اسرراس این مولکولها و بارهای معبت و منفی نیسررتند که به 
جدیدی از زیسررت شررناسرری تحت عنوان زیسررت شررناسرری اطالعا  کوانتومی، این  رشررته ی

فرکانسی آنها هستند که سلول ارسال و دریافت می کند و به  نوری و بیوفوتونها و الگوهای
 آن دستور العمل میدهند.

آن منسجم تر خواهند بود. حتما  هر چه سلول سالم تر باشد، بیوفوتونهای ساطع شده از
کرره گفتیم انسرررررررجررام یعنی بیرران منظم فرکررانس. تبررادل اطالعررا   از طریق  برره یرراد داریررد
الكترومغناطیسررری نور( بین سرررلول و این میدان انرژی سرررریع تر از سررررعت نور فرکانسرررهای 

 رخ می دهد. انجام می شود، یعنی در سطح کوانتومی

به دسرررت می آید، بافت نیز  ا را کنار هم قرار دهید، بافتدر ادامه اگر گروهی از سرررلول ه
میشررررود ت  ت  نامرئی از فرکانس و انرژی منسررررجم و وحد  بخش دارد که باعث  میدانی

با هم کار کرده و مانند گروه عمل کنند. اگر این بافت را گرفته و برای  سرررررررلولها هماهنگ
از ید و اندام نیز میدانی نامرئی توسعه دهید، اندام به دست می آ عملکرد اختصاصی تری

. انرژی الکترومغناطیسی دارد. اندام اطالعا  را از این میدان نامرئی انرژی دریافت می کند
 دارد. ی اندام در این میدان وجود در واقع، حافظه

تأمیر این امر بر بیماران پیوندی شرررگفت انگیز اسرررت. معروز ترین داسرررتان در این رابطه، 
سیلویا است که کتابی تحت عنوان تغییر قلب نوشته و در آن تجربیا  خود را  داستان کلیر

است. تنها چیزی که او می دانست این توضیح داده  ۱۹۸۸و ریه در سال  بعد از پیوند قلب
ای گرفته شررررررده بودند که در تصررررررادز  سرررررراله ۱۸از بدن پسررررررر  بود که اندامهای جدیدش

این رقاص حرفه ای به ناگت مرغ، سیب زمینی  ند،پیو موتورسیکلت جان باخته بود. پس از
پیوند به میل پیدا کرد، حال آنکه قبل از  سررررخ کرده، آبجو، فلفل سررربز و شرررکال  اسرررنیکرز

جسررورتر شررد و اعتماد به نفس  این غ اها عالقه ای نداشررت. شررخصرریتش هم تغییر کرد او
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مردها راه می رود.  یهبیشرتری پیدا کرد. حتی دختر نوجوانش به شروخی به او می گفت شرب
غ اها  ی اهدا کننده ی عضررو را پیدا کرد، متوجه شررد که این وقتی سرریلویا باالخره خانواده

 ای مورد عالقه ی آن مرد جوان بوده اند. این اطالعا  حیاتی در میدان نوریدر واقع غ اه
 پیرامون آن اندام ذخیره شده بود.

تر هشررت سرراله ای اسررت که قلب ی  دختر جالب ترین داسررتان در این رابطه داسررتان دخ
ا به او پیوند زده بودند و بعد از پیوند خواب می دید که به قتل می رسرررررد. اهد له راده سرررررا

رسرررریده بود و مجرم هم هنوز دسررررتگیر نشررررده بود. مادر بیمار او را نزد  کننده واقعا به قتل
خواب می دید، واقعا معتقد بود چیزهایی که آن دختر در  روان پزشرررررر  ،روان پزشرررررر  برد

گرفتند و پلیس به کم  توصررررررریف دقیق آن دختر از  بود. آنها با پلیس تماساتفاق افتاده 
و مکان وقوع جرم، سرررالم مورد اسرررتفاده، ویژگی های فیزیکی قاتل و ى قتل، زمان  صرررحنه

 کرده و در نهایت قاتل شررناسررایی، لباسرری که قاتل در زمان قتل پوشرریده بود، پرونده ای باز
 دستگیر و مجازا  شد.

پس در این موارد، اطالعا  موجود در میدان انرژی پیرامون عضرررررررو پیوندی سررررررربب تغییر 
نده شررده اسررت نور و اطالعا  متفاو  عضررو اهدایی با میدان از شررخز گیر  میدان انرژی

ترکیب شررده اسررت. فرد گیرنده می تواند این اطالعا  را به عنوان  پیش موجود فرد گیرنده
یافت کندخاطر  تأمیر می گ ارند. در  ه ای در میدان در و این خاطرا  بر ذهن و بدن وی 

 حمل می کند، بر ماده تأمیر می گ ارد. اینجا انرژی که اطالعا  خاصی را با خود

سرررپس وقتی اندام ها را کنار هم جمع کنیم، سررریسرررتم به دسرررت می آید  معال سررریسرررتم 
فاوی، عصبی و سیستم لید معلی، درون ریز، لنقلبی عروقی، گوارشی، تو اسکلتی عضالنی،

امون شرران ایمنی. این سرریسررتم ها با دریافت اطالعا  از میدان انرژی و آگاهی نامرئی پیر 
کار می کنند. و وقتی سرریسررتم ها را کنار هم قرار دهید، بدنی به دسررت می آید که آن نیز 
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دان الکترومغناطیسی و آن می خود دارد میدانی نامرئی از انرژی الکترومغناطیسی در اطراز
 هستی واقعی ماست. ،حیاتی

شررما در حالت بقا  حاال برگردیم به هورمون های اسررترس. همانطور که پیشررتر گفتم، وقتی
و انرژی زیادی را از میدان انرژی نامرئی برداشرررررررت کرده و در بدن خود به مواد  قرار دارید

 شیمیایی تبدیل

 (یا استرس زیادی داشته باشیدباشید، پرخور باشید و خواه بیش از حد شهوتی  می کنید 
ز بدن باقی نمی میدان انرژی تضرررعیف می شرررود. این یعنی انرژی و نور کافی در اطرا این

دستور العمل های مناسب برای هومئوستازی، رشد و ترمیم را بدهد. وقتی  ماند تا به ماده
ند و ل ا دریافت، پردازش یا بیان کندیگر نمی توانند انرژی را  چنین می شرررررررود، این مراکز

سیگنال های الزم به بخش های مربوطه در بدن، در اختیار  دیگر ذهن سالمی برای ارسال
آگاهانه در بافت عصرررررربی حرکت کرده و آن را فعال  ندارند. از آنجا که این انرژی که با نیت

ای تنظیم سرررررلولها، از نظر بیان ذهن بر  می کند، ذهن را می سرررررازد، پس این مراکز انرژی
انرژی ای در آنها به حرکت در  افتها، اندامها و سرریسررتم های بدن ضررعیف می شرروند، چونب

قطعه ای از ماده اسرررررررت و  حالت بدن طوری کار می کند که گویی تنهانمی آید. در این 
می شوند، چون  ها نامنسجم انرژی منسجم نور و اطالعا  را در اختیار ندارد. این مغز چه

 است.ما نامنسجم شده  مغز

عالوه بر این، وقتی مغز بخاطر هورمون های اسررترس نامنسررجم و تکه تکه باشررد، این مغز 
را از  (مانند صدای بوقی که از رادیو شنیده می شود های بسیار نامنسجمی پیام  نامنسجم

 عصبی مرکزی به شبکه های نورونی مسئول ارتباط با بدن ارسال می کند. و طریق سیستم
پیامهای نامنسجم را دریافت می کنند، پیامهای نامنسجمی را به درون  وقتی این مغزچه ها

 اندامها، بافت ها و سلولهای
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یه ی مربوطه در بدن می فرسرررررررتند. این امر به نوبه ی خود بر بیان هورمونی و انتقال ناح
این عدم اندام ها، بافت ها و سرررررررلول های مختلف بدن امر می گ ارد و  عصررررررربی پیام به

توازن می گردد. نتیجه این است که وقتی هر ی  از این  انسجام سبب بروز بیماری یا عدم
مربوطه در بدن نامنسجم می شود. و وقتی  ی ی شود، ناحیهمغزهای جداگانه نامنسجم م

 این بخش ها درست کار نکنند، ما درست کار نمی کنیم.

 

 افزایش انرژی

جه خود را بر هر ی  از این وقتی یاد می گیرید که چطور تو در مراقبه ی تبرک مراکز انرژی،
توانید در هر ی  از این مراکز انرژی معطوز کنید و از فضرررررای اطراز آن آگاه شررررروید، می 

انسرررررجام ایجاد کنید، درسرررررت همانطور که می توانید در آن مغز بزرگی که  مغزهای کوچ 
به میان دوراه خود و وقتی با عطف توجه انسررررجام ایجاد کنید.  بین دو گوش تان قرار دارد،

مرکز ی شرررکمتان  برای  ناز تان  برای مرکز دوم(، حفره ، به فضرررای پشرررت(برای مرکز اول 
چهارم( و غیره، به ذره  ماده( اذعان می کنید، دارید  سررروم(، به مرکز سرررینه تان  برای مرکز

هم ر کجا باشرررررررد، انرژی می دانید که توجه ه توجه خود را در آن مرکز جمع می کنید. و
سپس ادامه داده و توجه خود را به فضای اطراز هر ی  از این مراکز معطوز  همانجاست

را به روی آن می گشررررررایید و خود را روی انرژی آن مرکز تنظیم می کنید.  ودکرده و توجه خ
وقتی چنین می کنید، بسرریار مهم اسررت که وارد حالت احسرراس متعالی مانند عشررق، شررکر 

که از فصلهای قبل می دانید، این مسئله به این دلیل مهم  ری یا شادی شوید. همانطورگزا
ر چه بیشرتر بتوانید در حالت احسراس متعالی، ه اسرت که احسراس متعالی انرژی اسرت و

میدانی منسرررررجم با فرکانس باال در  این تمرکز باز را حفد کنید، بیشرررررتر خواهید توانسرررررت
 اطراز آن مرکز ایجاد کنید.
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وقتی این میدان منسررررجم را حول آن مرکز ایجاد کردید، آن مرکز انرژی منسررررجمی دارد که 
آن اسررتفاده کرد. اتمها، مولکولها و مواد شرریمیایی می توان از دسررتور العمل های مناسررب 

ی اندام های سرررازنده ی سررریسرررتم های بدن را  ی بافتهای سرررازنده که سرررلولهای سرررازنده
ی از نور و اطالعا  استفاده کرده و از انرژی منسجم تری یدجد تشکیل میدهند، از میدان

خود دارد و به هر ی  از منسرررررررجم پیام هدفمندتری در  برخوردار خواهند بود و این انرژی
 مراکز بدن دستور العمل های جدیدی میدهد.

سررپس بدن به این ذهن جدید واکنش نشرران میدهد. وقتی شررما تسررلیم می شرروید و وارد 
می شررررررروید و درک می کنید که توجه تان هر کجا باشرررررررد، انرژی تان هم  ی حال لحظه

ا ایجاد کرده و فرکانس سیگنال را جدیدی از نور و اطالعا  ر  همانجاست، می توانید میدان
انرژی را به سررررمت هر ی  از مراکز به جریان در آورده و  افزایش دهید. و این فکر نیت دار

 کند.ذهن جدیدی در مغزچه آن ایجاد می 

وقتی هر ی  از مراکز بتواند از میدان جدیدی از فرکانس و اطالعا  اسرررتفاده کند، بدن به 
خواهد رفت. و در این حالت جدید، شما به میزان بیشتری از تعادل یا هومئوستازی  سمت

کمتری از ماده تبدیل خواهید شررررد، یعنی بیشررررتر موج خواهید شررررد و کمتر  انرژی و میزان
متعالی تر باشرررد، انرژی بیشرررتری ایجاد خواهید کرد و تغییر شرررگرز  اسذره. هر چه احسررر

 تری به وجود خواهد آمد.

اسا  بقامحوری مانند نگرانی، ترس، دلهره، ناراحتی، خشم، اما از سوی دیگر اگر در احس
مادی بدن خود  بی اعت ید، این انرژی، این اطالعا  و این نور را در اطراز  و غیره گیر بیفت
پایین آمدن فرکانس، نور و انرژی و نامنسررجم تر شرردن هر مرکز، شررما  داشررت. بانخواهید 

از انرژی تبدیل خواهید شد و به مرور بدن تان میزان کمتری  به میزان بیشتری از ماده و به
 دچار بیماری خواهد شد.
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را به  اما به یاد داشته باشید که در این راستا نباید به زور متوسل شد. نمی توانید این امر
م دهید، چون زور محقق کنید. نمی توانید این کار را با تالش، با امید و با آرزو کردن انجا

با ذهن خود آگاه تان انجام دهید. باید وارد ذهن ناخود آگاه شرروید، چون نمی توانید آن را 
سرریسررتم عصرربی خودمختاری که تمام این مراکز را کنترل  سرریسررتم عامل شررما در آنجاسررت

 می کند.

باید از الگوی مغزی بتا خارج شرروید، چون بتا شررما را در ذهن خود آگاه نگه می دارد و نمی 
سرررریسررررتم عصرررربی خودمختاری که در اصررررل همه کاره اسررررت،  به ذهن ناخودآگاه یا گ ارد

 دسترسی پیدا کنید.

هر چه در مراقبه عمیق تر شوید از امواج مغزی بتا به امواج مغزی آلفا و حتی امواج مغزی 
ی عمیق برسید فرکانس شما پایین تر آمده و بهتر  حالت نیمه خواب و نیمه بیدار مراقبه تتا

ی تبرک مراکز  امل دسررررترسرررری پیدا کنید. پس در مراقبهخواهید توانسررررت به سرررریسررررتم ع
ند کنید و احساس متعالی خود را کانرژی، وظیفه ی شما این است که امواج مغزی خود را 

برای دسررتیابی به خیر بزرگ تر تمام مراکز انرژی تان تبرک شرروند  د تابا نیت تان ترکیب کنی
این کارها را بدون کم  ذهن خود آگاه انجام کنید و باید تمام  و با عشق آنها را وارد زندگی
تصررویرسررازی نمی کنید، تحلیل نمی کنید. شررما دارید کاری می  دهید. شررما فکر نمی کنید،

می رسررد: دارید ب ر اطالعا  را می کارید و رهایش  به نظر کنید که در ابتدا بسرریار دشرروار
دریافت کرده و از آنها برای و انرژی را  می کنید و به آن اجازه می دهید دسرررررررتور العملها
 ایجاد توازن و نظم بیشتر در بدن تان استفاده کند.

از این ما اندازه گیری کرده ایم که شررررررراگردان مان تا چه حد می توانند بصرررررررور  کار آمد 
یابی به توازن در بین مراکز  مراقبه برای افزایش انرژی در هر ی  از مراکز انرژی و دسرررررررت
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ن منظور، ما از دستگاه تصویرسازی تخلیه بار گازی که در فصل های ای استفاده کنند. برای
 استفاده کردیم.  گ شته با آن آشنا شدید

انرژی  ی تبرک مراکز انجام مراقبهما میدان های انرژی شررررررررکت کنندگان را قبل و بعد از 
 از ی  دوربین مخصررروص برای تصرررویر برداری از انگشرررت GDVاندازه گیری کردیم. فناوری 

در این فناوری جریان الکتریکی ضررررررعیفی  که کامال بدون درد  ،وژه اسررررررتفاده می کنیدسرررررر
واکنش کمتر از ی  میلی مانیه به نوک انگشت فرد اعمال می شود. بدن در  است( به مد 

الکترونی را تخلیه می کند که از فوتون تشررکیل شررده اسررت. این تخلیه  به این جریان، ابری
می تواند آن را مبت کرده و  GVDبا چشررم غیرمسررلح دیده نمی شررود، اما دوربین دسررتگاه 

 Bio - Wellما ارائه دهد. سرررررررپس از برنامه ای بنام  در ی  فایل دیجیتال کامپیوتری به
در بخش  Graphic 4تصاویری مانند  ه این برنامهپس از ورود داده ها ب ،نیماستفاده می ک

 شده است( رنگی کتاب ایجاد میشود. بخش رنگی در فصل هفتم آورده

 نشان میدهد که مراکز انرژی فرد قبل و بعد از Graphic 4Dتا  Graphic 4Aتصاویر رنگی 
ای  ادههاز همان د  Well Bio -فزارمراقبه تا چه حد در تعادل یا عدم تعادل اسرررررت. نرم ا

GDV هر ی  از مراکز انرژی و مقایسرررررره ی آن با مقادیر عادی  نرم(  تخمین فرکانس برای
 استفاده می کند.

مراکز انرژی متعادل منظم هسرررررررتند، حال آنکه مراکز نامتعادل الگوی خارج از مرکز دارند. 
انرژی این هد که را به ما نشررران مید ی مراکز انرژی، این دایره های نشررران دهنده ی اندازه

 Graphi 4معال در  رمیانگین چگونه است. سمت چ  ه مرکز در مقایسه با

از شرررروع کارگاه نشررران می دهد، حال آنکه سرررمت  اندازه گیری مراکز انرژی سررروژه را قبل
 بعد از برگزاری کارگاه است. راست نشانگر اندازه های بدست آمده چند روز
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کنید. سررررررمت چ  این شررررررکل اندازه ی میدان  نگاه Graphic 5Dتا  Graphic 5Aحاال به 
پیرامون کل بدن هر فرد را قبل از شرررررروع رویداد نشررررران میدهد، حال آنکه تصرررررویر  انرژی

 ی میدان را بعد از کارگاه نشان میدهد. اندازه سمت راست

مراقبه های دیگر  استفاده کرده ایم تا مشخز کنیم که این مراقبه  و نیز تمام GVDما از 
تا چه حد می توانند سررررررربب بهبود میدان انرژی پیرامون تمام بدن فرد شرررررررود.  ب(این کتا

مراقبه خواهید خواهند، در ابتدای مراقبه بطور مکرر از شرررررررما  چنانکه در دسرررررررتور العمل
بخش های مختلف بدن، بلکه همچنین به فضرررررررای  میخواهم که توجه خود را نه فق  به

 مراقبهای مختلف بدن و در پایان اطراز بخش ه

به فضررررررای پیرامون کل بدن معطوز کنید. همانطور که آموختید، توجه تان هر جا باشررررررد، 
پس اگر روی این فضرررررررا تمرکز کنید، انرژی تان به همانجا  .هم همانجاسرررررررت انرژی تان

 خواهد رفت. با این کار

اطالعا  در اطراز انی از نور و شرررررررما از توجه، آگاهی و انرژی خود برای ایجاد و بهبود مید
اسررتفاده می کنید. این کار به نوبه ی خود سرربب ایجاد نظم و سررینتروپی بجای بی  بدن تان

 نظمی و آنتروپی

می شررود. حاال شررما بیشررتر انرژی منسررجم و کمتر ماده هسررتید و میدان بهبود یافته ای از 
 استفاده کنید.اطالعا  دارید که میتوانید برای آفرینش از آن  انرژی و

 

 ی تبرک مراکز انرژی مراقبه

این مراقبه به یکی از محبوب ترین مراقبه ها در بین شاگردان ما تبدیل شده است و نتایج 
طبیعی شگفت انگیزی ایجاد کرده است. مانند فصل قبل، در اینجا نیز دستور العمل  ماوراء
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ید، بتوانید این ه را انجام دهشرررما میدهم تا اگر خواسرررتید خودتان مراقب های سررراده ای به
 کار را بکنید.

در ابتدا توجه خود را به مرکز انرژی اول معطوز کنید و سررپس توجه خود را به روی فضررای 
این مرکز بگشایید. وقتی توانستید فضای اطراز این مرکز انرژی را حس کنید، آن را  اطراز

کر گزاری یا مانند عشررق، شرر ،با بزرگترین خیر تبرک بخشررید و سررپس به احسرراسررا  متعالی
 شادی وصل کنید تا فرکانس آن را باال برده و میدان منسجمی از انرژی ایجاد کنید.

به مرکز هشرررررررتم  بدن انجرام دهیرد و وقتی  ی  از هفرت مرکز انرژی  کار را برای هر  این 
شرررکر سرررانتی متر باالتر از سررررتان قرار دارد، این مرکز را با  ۴۰به جایی که  رسررریدید، یعنی

ک کنید، چون شررررکر گزاری حالت غایی گیرندگی اسررررت. سررررپس این مرکز درهای گزاری تبر 
 را به روی شما خواهد گشود. اطالعا  عمیق میدان کوانتومی

بدن  کل  به میدان الکترومغناطیسررررررری اطراز  تان را  ید و توجه  باز کن حاال تمرکز خود را 
بررردن تررران دارد از میررردان و میررردان جررردیررردی از انرژی بسرررررررررازیرررد. وقتی  معطوز کنیرررد

می کند، شما بیشتر به نور و انرژی و کمتر به ماده تبدیل  جدید استفاده الکترومغناطیسی
 می برید. می شوید و شما فرکانس بدن تان را باال

دود بودن کنید. به یاد داشته باشید. اگر میخواهید نامحدود را بیافرینید، باید احساس نامح
احسررررراس خارق العاده ای ای خارق العاده شرررررفا پیدا کنید، باید  اگر می خواهید به شررررریوه

 احساسا  متعالی شوید و آن را در طول مراقبه حفد کنید. داشته باشید. وارد

دقیقه دراز بکیشرررررررد. راحت  ۱۵وقتی توانسرررررررتید همه ی مراکز انرژی را تبرک کنید، حداقل 
وراتش را از میدان کوانتومی تسلیم شوید و بگ ارید سیستم عصبی خودمختار دست باشید،

 اطالعا  را در بدن شما ادغام کند.بگیرد و تمام این 
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 : ۵فصل 

 شرطی کردن بدن نسبت به ذهنیت جدید

فصل می خواهیم در مورد چگونگی استفاده از تکنی  تنفس قبل از شروع مراقبه  در این
اد، چون درک چگونگی کنیم. در اینجا این مقوله را به تفصرریل توضرریح خواهم د ها صررحبت

و رها سررازی بدن از بند گ شررته، ضررروری اسررت. چنان که این کار برای تغییر واقعی انرژی 
این روش تنفس، یکی از کلیدهای ماوراء طبیعی شدن  از خواهید دید، استفاده ی درست

 تکنی ، دانستن اینکه چه کاری می کنید و چرا این است. برای دستیابی به تمام مزایای این
تجربه فراهم کرده و آن را برای شما آسان  نکار را می کنید می تواند پایه و اساسی برای ای
گرفتید، خواهید توانسرررررررت به این  س را یادتر کند. وقتی فیزیولوژی این نوع خاص از تنف

فعالیت معنا ببخشید، آن را هدفمندتر کنید، درست انجامش دهید، تمام مزایای استفاده 
 را به دست آورده و ذهن خود را از بدن بیرون کشیده و سپساز این تنفس 

 بدنتان را نسبت به ذهنیت جدید، شرطی کنید.

را مرور کنم، چون این مفاهیم  ۲احسرراس فصررل ی فکر  پیش از شررروع می خواهم چرخه
فصرل حاضرر ضرروری هسرتند. همانطور که بدون شر  یادتان هسرت، افکار  ی برای مراقبه

 اییواکنشهای بیوشیمی

مغز هسرررتند که سررربب آزاد شررردن سررریگنال های شررریمیایی می شررروند و این سررریگنال های 
شررد که به آن فکر می می شرروند بدن دقیقا همان احسرراسرری را داشررته با شرریمیایی سرربب

 کردید.
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سررپس این احسرراسررا  سرربب می شررود افکار بیشررتری در این راسررتا به ذهنتان خطور کند، 
ا میدهد که داشررتید به آن فکر می کردید. پس افکار افکاری که همان احسرراسرری را به شررم

باعث  احساسا  و احساسا  سبب بروز افکار می شوند، و این چرخه در نهایت سبب بروز
گ شررته شرررطی می  شررود الگوهای مشررخصرری در مغز ایجاد شررود که بدن را نسرربت بهمی 

بزرگ تر از  یدکنند. و چون احسررررررراسرررررررا  عبارتند از مبت تجربیا  گ شرررررررته، پس اگر نتوان
 احساس شما را در گ شته نگاه داشته و حالت ،ی فکر احساس تان فکر کنید، این چرخه

وجودی مابتی را ایجاد خواهد کرد. اینگونه اسررررت که بدن به ذهن تبدیل میشررررود و به مرور 
 زمان افکارتان شما را کنترل کرده و شما به مالکیت احساساتتان در می آیید.

شته است. س تبدیل می شود، بدن تان عمال در گ به ذهن آن احسا پس وقتی بدن شما
همان ذهن ناخود آگاه اسرررررت، پس آنقدر ابژکتیو اسرررررت که نمی تواند تفاوتی  و چون بدن

تجربه می کنید  و احساسی را ایجاد می کند( با احساسی که فق   بین تجربه ای که واقعا
قتی در این چرخه ی فکر  احسررررررراس گیر در امر فکر کردن ایجاد می کنید، قائل شرررررررود. و

روز در سرررال در  ۳۶۵روز در هفته،  ۷سررراعت در روز،  ۲۴ر می کند که افتادید، بدن تصرررو
 همان تجربه ی سابق به سر می برد.

فرض کنیم شرررررررما چند تجربه ی دشررررررروار را در زندگی خود از سرررررررر گ رانده اید که از نظر 
انسته اید بر ترس، تلخی، ناراحتی و تنفری که احساسی بر شما امر گ اشته اند و هرگز نتو

کرده اند، غلبه کنید. پس هر بار که شرررررررما تجربه ای در محی  بیرونی  ربه ها ایجاداین تج
چیزی است که قبال رخ داده است، این تجربه شما را تحری   خود دارید که به نوعی شبیه

 می کند تا همان احساساتی را پیدا

سی سال مان احساساتی را حس کردید که اد اول داشتید. وقتی هکنید که در هنگام روید
هنگام وقوع رویداد اول داشرررتید، بسررریار محتمل اسرررت که درسرررت همان طوری رفتار  قبل
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زمان رفتار کرده بودید، چون این احسررراسرررا  دارند به افکار و رفتارهای خود  کنید که در آن
آشررنا شررده اند که  احسرراسررا  آنقدر برایتانجهت میدهند. حاال این  آگاه و ناخودآگاه شررما

 هستید. ده اید شما اینگونهشما باور کر 

 وقتی سی و چند ساله شدید، اگر بدون اینکه چیزی را تغییر دهید به همان افکار، اعمال و
ی حفد شررده ای از  احسرراسررا  سررابق ادامه دهید، قسررم اعظم کیسررتی شررما به مجموعه

و رفتارهای ناخود آگاه، باورها و  انعکاسررررری، عادا  واکنشرررررهای احسررررراسررررری افکار خودکار،
درصررد کیسررتی  ۹۵صررورا  ناخود آگاه و نگرشررهای آشررنا و روتین تبدیل می شررود. در واقع ت

به عاد  تبدیل شررده اسررت، طوری که بدن ما یاد گرفته اسررت  ما در بزرگسررالی در امر تکرار
امور را مدیریت می کند، بلکه  نقش ذهن را بازی کند و دیگر این ذهن خود آگاه نیست که

 میدهد.  بدن این کار را انجام

ذهن ناخود -درصررررد بقیه برنامه های بدن ۹۵درصررررد ما خود آگاه اسررررت و  ۵این یعنی تنها 
آگاه هسرررررررتند. پس برای اینکه چیز قابل توجه و متفاوتی در زندگی خود ایجاد کنیم، باید 

خارج  بدن  تا این ذهن را از  لت وجودی خود را تغییر دهیم و راهی پیردا کنیم  حا کرده و 
 شما خواهد آموخت. ی پایان این فصل دقیقا همین را به مراقبه

 

 انرژی چگونه در بدن ذخیره میشود

احسررراس چه بالیی بر سرررر مراکز انرژی  -ی فکر  حاال بیایید نگاهی بیندازیم که اینکه چرخه
چون این چرخه مشررکال  زیادی در خصرروصررا سرره تای اول، یعنی مراکز بقا   .می آورد بدن

 کزمر  این سه
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ایجاد می کند(. دلیل این امر این است که افکار و احساسا  بیشتر افراد این مراکز انرژی 
 می کند. را فعال

 همانطور که از فصررل قبل به یاد دارید، هر ی  از مراکز انرژی بدن، انرژی، اطالعا ، غدد،
هن یعنی مغزچه یا ذ ،عصررررررربی خاص خود را دارد هورمونها، مواد شررررررریمیایی و مدارهای

ها طوری برنامه  خود را دارد یا می توان گفت ذهنی برای خود دارد. این مغزچه مخصرررروص
بصررور  ناخود آگاه از طریق سرریسررتم عصرربی خودمختار کار کنند. به این  ریزی شررده اند که

 ترتیب هر مرکز انرژی

ز گاهی را نیز داراست و هر ی  از این مراکخاص خود را داشته و سطح متناظری از خود آ 
 خاصی دارد که به آن مرکز مربوط میشوند. احساسا 

نشرران  ۵٫۱فرض کنیم شررما دارید با خود فکر می کنید که رئیسررم بی انصرراز اسررت. شررکل 
ی عصرربی خاصرری در  چگونه فکر کردن به این مسررئله سرربب روشررن شرردن شرربکه میدهد که

 مغز شما می شود.

ی  حقوق می گیرم، و این نیز شرربکهن می آید، من کمتر از حقم گری سررراغتاسررپس فکر دی
دیگری را روشررن می کند. سررپس با خود فکر می کنید من بیش از حد کار می کنم.  عصرربی

 شروع می شود. و حاال مسابقه

چون ذهن مسرراوی مغز در عمل اسررت، پس اگر ادامه دهید و افکار بیشررتری در این راسررتا 
یعنی بصور   ،بصور  هماهنگ فعال کنیداید و شبکه های نورونی کافی را یب به ذهن تان

خاص آنگاه سرررررطحی از ذهن را ایجاد کرده اید که در ادامه باعث می  دنباله، الگو و ترکیبی
تصررررررویری از خودتان در لوب پیشررررررانی مغزتان شررررررکل بگیرد. در  شررررررود باز نمود درونی یا

د. در این مورد شرررما را واقعی تر از محی  بیرون کنی اینجاسرررت که می توانید افکار درونتان
بدون هی  گونه تحلیلی تسرررلیم این ایده،  خود را بعنوان شرررخصررری عصررربانی می بینید. اگر
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آنگاه انتقال دهنده های عصرربی بر نوروپپتیدها امر  ،مفهوم یا تصررویر شرروید و آن را بپ یرید
 می گ ارند.

بخش عصرررربی خودمختار هسررررتند که در درون نوروپپتیدها پی  های شرررریمیایی سرررریسررررتم 
یافت می شوند. نوروپپتیدها را می توان مولکول های احساس در نظر گرفت.  لیمبی  مغز

هورمونی سررررررریگنال میدهند و در این مورد غده های فوق کلیه را در  نوروپپتیدها به مراکز
آزاد کردند، شما از مرکز سوم انرژی فعال می کنند. وقتی این غده های هورمونهای خود را 

وید. و در این حالت از طریق مرکز سررروم انرژی تان امضرررای خاصررری را مخابره کوره در می ر
دلیل دیگری بده تا احساس کنونی ام ادامه  به من»می کنید که در عمل چنین پیامی دارد 

 پیدا کند دلیل دیگری به من بده تا احساس عصبانیت

 «کنم.

 پیام خاصی دارد.ند که د، فرکانس خاصی تولید می کوقتی این مرکز فعال می شو 

 

 

 ی فکر و احساس خشم چرخه
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 ۵٫۱شکل 

ی فکر و احسررراس  چرخهافتادن در ی   این شرررکل نشررران می دهد که ما چگونه در امر گیر
 به شکل احساسا  در مرکز سوم مان گیر می اندازیم. خاص، انرژی را

مغز شما بر حالت شیمیایی تان امر می گ ارد و درست در آن لحظه ای که احساس خشم 
مغز فکرهای بیشتری برابر احساس تان در خود ایجاد می کند. رئیسم ی  انسان  می کنید،

دهم. چه راننده ی دیوانه ای! همکارم ایده ام را دزدید! حق با  اسرررتعفا ! بایدعوضررری اسرررت
 من است و همه اشتباه می کنند.
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ی را فعال و به هم وصل می کند و اگر شما این مدارها  مغز بارها و بارها مدارهای مشابه
امر هویت را به حد کافی فعال کنید، همان سطح ذهنی سابق را مدام تولید می کنید. این 

تصررررویر سررررابق در قسررررمت جلوی مغزتان تعبیت می کند. و سررررپس مغز  ا با همانشررررما ر 
نوروپپتیدهای قبلی تولید می کند، این نوروپپتیدها به  لیمبی  مقدار بیشرررررررتری از همان

همان هورمون های سررابق ترشررح شررده از مرکز انرژی سرروم تان سرریگنال میدهند، و شررما 
نیز بر شرررررما امر می گ ارد تا به همان  ت میشررررروید که آنبیش از پیش خشرررررمگین و ناراح

خواه فکر کردن شررررررما  افکار سررررررابق فکر کنید. این چرخه می تواند چندین دهه ادامه یابد،
می کند  در این  موجه باشرررد و یا نباشرررد و تکرار این چرخه الگوهای خاصررری را در مغز ح 

شرطی  گ شته احساسی نسبت بهمورد، الگوی خشم( و بدن تان را بصور  مکرر از نظر 
 می کند.

 5ت  بنابراین خشررررم دیگر در ذهن درون مغزتان نیسرررر ،بدن وارد ذهنیت خشررررم میشررررود
بلکه احساس خشم به عنوان انرژی در بدن ذهن  (درصدی از فکر شما که خود آگاه است

چون این  درصررردی از ذهن شرررما که ناخود آگاه اسرررت ۹۵ذخیره شرررده اسرررت، یعنی در آن 
 د آگاه اسررت، شررما از این مسررئله آگاهی ندارید، اما این دقیقا اتفاقیاز ضررمیر ناخوبخش 

ود  چون تمام اسررت که می افتد. پس تمام آن احسرراسرری که در اصررل از فکر ایجاد شررده ب
انرژی متناظر دارند(، به عنوان انرژی در بدن ذخیره می شرررود و در مرکز سررروم،  افکار نوعی
 می افتد.ی سوالر، گیر  یعنی شبکه

این انرژی گیر افتاده امری بیولوژیکی ایجاد می کند در این مورد، این امر می تواند خسررتگی 
حال بگ ریم  .عف سیستم ایمنی باشدکلیه، مشکال  گوارشی، مشکال  کلیه و یا ض فوق

روانی مانند بدخلقی، بی قراری، ناراحتی یا بی تحملی. با گ ر سررررالها شررررما همان  از امرا 
ری را در خود ایجاد می کنید که به همان احسررراسرررا  سرررابق سررریگنال می دهند و ل ا افکا
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تان را نسبت درست همانطور که بدن ،ذهن خود ح  می کنید ین الگوی متناهی را درشما ا
 به ذهنیت خشم شرطی می کنید.

، ل ا مقدار هنگفتی از انرژی سازنده تان در مرکز انرژی سوم بدن به معابه خشم، بدخلقی
 بی صبری، کنترل یا نفر  ذخیره می شود. ناراحتی،

اما چه می شررود اگر بجای احسرراس خشررم، به آن چیزهایی فکر کنید که به شررما احسرراس 
گناه می دهند؟ زندگی خیلی سررررخت اسررررت! پدر بدی هسررررتم.  احسرررراسو یا  قربانی بودن

 می کردم. آیا اشتباه کردم؟ نباید اینقدر بدرفتاری

ه کنید، می بینید که همین اتفاق می افتد، فکر کردن به این چیزها گان ۵٫۲اگر به شرررررررکل 
ها را با متفاوتی از نورونهای مغز را روشررن می کند. اگر تعداد کافی از این شرربکه  شرربکه ی

به هم وصل کنید، سطح متفاوتی از ذهن تولید می شود و مغز تصویری  هم فعال کرده و
گناه( را تأیید  ر این مورد شخصی با احساستان  د که هویت درونی از شما ایجاد می کند

 می کند.

شرررررما با خود فکر می کنید خدا دارد من را تنبیه می کند و هی  کس من را دوسرررررت ندارد. 
 ارزشم. من بی

وقتی بدون تحلیل این افکار را بپ یرید، باور کنید و تسلیم شان شوید، انتقال دهنده های 
نده عصررررررربی فعال که های  کن فاوتی از عصررررررربی در مغز ی شرررررررب بار بر ترکیب مت تان این 

گناه، برابر  نوروپپتیدهایی که با این افکار مرتب  با احسررررررراس  نوروپپتیدها امر می گ ارند
در این  ،مرکز هورمونی متفاوتی سرررریگنال می دهند هسررررتند( و سررررپس این نوروپپتیدها به

 مورد به مرکز دوم.
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را  ای سررررابق فکر و احسرررراس و احسرررراس و فکاربه مرور زمان، وقتی شررررما همان چرخه ه
سررررررربب  دوباره ایجاد می کنید، انرژی تان را در مرکز دوم بدن تان گیر می اندازید. این کار

می شرررود، چون احسررراس گناه می کنید، ممکن اسرررت احسررراس بی  تولید امری بیولوژیکی
ا احسررراسررراتی مانند حالی یا تهوع کنید و یا حتی در این ناحیه از بدن تان احسررراس درد و ی

 رنج، ناراحتی و حتى اندوه کنید.

 به تصویر صفحه بعد توجه کنید.

 ناهی فکر و احساس گ چرخه
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 ۵٫۲شکل 

ی فکر و احسررراس  این شرررکل نشررران می دهد که ما چگونه در امر گیر افتادن در ی  چرخه
 به شکل احساسا  در مرکز دوم مان گیر می اندازیم. ، انرژی راخاص

ر بیشرررتری راجع به احسررراس اگر این احسررراس گناه را مد  زیادی در خود حفد کنید، افکا
ذهن شرررما می آید که سررربب فعال شررردن و وصرررل شررردن نورون های بیشرررتری می  گناه به
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ها نیز به نوبه ی خود روپپتیداین نو ،بیشررررتری سرررریگنال میدهند شرررروند که به نوروپپتیدهای
از مرکز دوم می گردند. با وقوع این اتفاق، شرررما  سررربب آزاد شررردن هورمون های بیشرررتری

شرررطی می کنید، طوری که انرژی بیشررتر و  گناه و رنج را نسرربت به ذهنیت احسرراسبدنتان 
 بیشتری به معابه احساس در مرکز دوم ذخیره می شود.

العا  خاصررری را از درون اصررری را مخابره می کنید که اطهمچنین شرررما امضرررای انرژیایی خ
 به درون میدان انرژی بدن منتقل می کند. مرکز دوم

افکار کامال متفاوتی پیدا می کنید. چه می شررررود اگر راجع به کسرررری  خب فرض کنیم شررررما
جنسرری داشررته باشررید؟ در این صررور  شررما شرربکه ی دیگری از نورونهای مغزتان را  خیاال 

سرررطح متفاوتی از ذهن را در خود ایجاد می کنید. و درسرررت مانند قبل،  کنید وروشرررن می 
هم وصرررررل کنید، بازنمود درونی متفاوتی در  را فعال و به اگر تعداد کافی از این شررررربکه ها

فکر یا تصرررررویری که به آن توجه می کنید، از  لوب پیشرررررانی مغزتان ایجاد میشرررررود. و وقتی
تجربه تبدیل می شرررود و می دانیم که  در آن لحظه فکر به دنیای بیرون تان واقعی تر شرررد،

 محصول نهایی آن تجربه احساس متناظرش خواهد بود.

تان روشررن می شررود. مرکز مربوطه با انرژی خاصرری که پیام یا نیت خاصرری با در نتیجه بدن 
 فعال می شرود. این پیام یا نیت شربکه ی خاصری از نورون های آن مرکز را فعال خود دارد،

 می کند تا ذهنیت

این ذهنیت به نوبه ی خود به ژنهای غده های مربوطه سیگنال می دهد  ،خاصی ایجاد کنند
و هورمون هایی مساوی افکارتان تولید کنند. حاال شما به این باور رسیده  شیمیایی تا مواد
 یرید، شهو  ران ترین انسان دنیا هستید. اگر بدون تحلیل این فکر یا تصویر را بپ اید که

تسررلیمش شرروید، انتقال دهنده های عصرربی مغز بر قسررمت لیمبی  مغز تأمیر  باور کنید و
از نوروپپتیدها را تولید می کنند. این مواد به هورمون های مرکز  متفاوتیگ اشرررته و ترکیب 
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عصبی خودمختار را برنامه ریزی می کنند تا آن مرکز  اول انرژی سیگنال میدهند و سیستم
آشررنایی کافی  عال شرردن آماده کند. و بدون شرر  با امرا  بیولوژیکی این وضررعیترا برای ف
 دارید.

اعث خواهد شد شما احساس خاصی داشته باشید و در نتیجه این واکنش های زیستی ب
در راسرتای آن احسراس به ذهنتان خواهد رسرید. و حاال شرما دارید انرژی را  افکار بیشرتری

 در مرکز اول تان ذخیره

مخابره می کنید که پیام خاصرری را از این مرکز به میدان  دارید امضررای ارتعاشرریید و می کن
کند. مغز شررما بر احسرراس تان نظار  می کند و ل ا افكار مشررابه  بدنتان منتقل می انرژی

این چرخه ادامه می یابد. بدن اینگونه به ذهن پاسررخ میدهد ، می رسررد بیشررتری به ذهنتان
 می شود. یلو در نهایت به ذهن تبد

خب حاال میدانید که افکارتان چگونه بدنتان را شرطی کرده و به ذهنیت احساسی که دارید 
می کنید، تبدیل می کند، و نیز دانسررررررتید که وقتی این اتفاق می افتد، شررررررما انرژی تجربه 

بیشتری را در مرکز انرژی مربوط به آن احساس ذخیره می کنید. مرکزی که بیشترین انرژی 
ن ذخیره می شرررود، مرکز مربوط به همان احسررراسررری اسرررت که بطور مکرر تجربه اش در آ

 کرده اید. 

شید و یا دغدغه تان این باشد که از نظر جنسی در نظر دیگران اگر بیش از حد هوسبا ز با
گناه،  باشرررررید، انرژی تان در مرکز اول گیر افتاده اسرررررت. اگر بیش از حد احسررررراس ج اب

رزشی، عز  نفس پایین، رنج و درد کنید، انرژی تان در شرم، بی اافسردگی،  اندوه، ترس،
خاش، ناراحتی، مشکال  کنترل، قضاو  و خود است. اگر با خشم، پر  مرکز دوم گیر افتاده

هستید، انرژی تان در مرکز سوم گیر افتاده است. امیدوارم که  مهم بینی دست به گریبان
دیده باشررررید که انرژی چگونه  اام داده و شررررخصررررانجرا  ی تبرک مراکز انرژی تا اینجا مراقبه
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صرررعود فرکانس خود را افزایش می تواند از ی  مرکز به مرکز باالتر صرررعود کرده و در حین 
 دهد.

بدن به مرور زمان به ذهنیت آن احسرراس تبدیل می شررود و وقتی انرژی به معابه احسرراس 
دقیق تر بگویم، گیر می افتد(، بدن چند مرکز انرژی پایین بدن ذخیره می شود  یا  در ی  یا
این انرژی را برای ین گ شررررررته قرار می گیرد. این بدین معناسررررررت که شررررررما دیگر عمال در ا

اختیار ندارید. وقتی چنین شرررد، بدن تان بیشرررتر ماده و کمتر انرژی  آفریدن تقدیر جدید در
ور رب  دارند( می شررود چون همانطور که خواندید، سرره مرکز اول  که به احسرراسررا  بقامح

 می کنند. میدان انرژی حیاتی پیرامون بدن را تضعیف

رگز نباید رابطه ی جنسرری داشررته باشررید، از غ ا ل   به هی  وجه منظورم این نیسررت که ه
اسرررترس داشرررته باشرررید. منظور من این اسرررت که وقتی از توازن خارج می شررروید،  ببرید و

ه هر سررره خارج شرررده اند. تصرررور کنید کاین سررره مرکز اول از تعادل  علتش این اسرررت که
بدن تان به مرور  ناگفته پیداسرررررت که انرژی ،تحری  شررررروند مرکز بقا همزمان بیش از حد

اسررررررت که انرژی کافی برای رشررررررد، ترمیم، شررررررفا،  تحلیل می رود. اتفاقی که می افتد این
 نخواهد داشت. آفرینش و حتی برای برگشتن به حالت تعادل وجود

س می کنند از تعادل خارج شده اند، کنج عزلت گزیده و میزان رادی که احسابسیاری از اف
کاهش می دهند. بدن آنها غ ای کمتری برای گوارش دریافت کرده مصررررررفی خود را  غ ای

بیشررتری برای برقراری تعادل در اختیار دارد. همچنین برخی افراد مدتی از رابطه ی  و انرژی
آنان در این دوره، از تحریکا   صررت بازسررازی می دهند.می کنند و به بدن فر  جنسرری دوری

ی می کننررد، از جملرره دوسرررررررترران، فرزنرردان، آنهررا می دهررد نیز دور مررداومی کرره محی  برره
همکاران، قرار مالقا  و برنامه ها، شررررررغل، کامپیوتر، خانه و گوشرررررری. این کار به بدن این 
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ای دنیای بیرون ام آن اجزای آشنناخودآگاه به تم افراد کم  می کند که بصور  خود آگاه یا
 ان ندهد.می کند، واکنش نش که خاطرا  احساسی گ شته را برایشان تداعی

تکنی  تنفسررری که می خواهم به شرررما بیاموزم راهی به شرررما خواهد داد تا تمام انرژی به 
 ،ستجایی که از آن آمده ا ،دام افتاده در سه مرکز اول را آزاد کنید تا آزادانه به درون مغز

 جریان یابد.

تیار وقتی از تنفس برای رهاسرررررازی این احسررررراسرررررا  اسرررررتفاده می کنید، این انرژی در اخ
مقاصرررد واالتر قرار می گیرد. شرررما انرژی بیشرررتری در اختیار خواهید داشرررت تا معال خود را 

بسرازید، مرو  بیشرتری به دسرت بیاورید و یا تجربه ای عرفانی ی شرفا دهید، زندگی متفاوت
انرژی در بدن ذخیره شررررده اند، به نوع دیگری از  ه باشررررید. احسرررراسرررراتی که به معابهداشررررت

طریق احسررراسررراتی مانند رغبت، آزادی،  ماهیت می دهد که پیام متفاوتی را ازانرژی تغییر 
 عشق بی قید و شرط و شکرگزاری منتقل می کند.

ی است برای بیرون فق  در درون بدن گیر افتاده است. تنفس راه ،این همان انرژی است
واهید کرد ذهن از بدن. شرررما از بدن تان بعنوان ابزاری از جنس آگاهی اسرررتفاده خ آوردن

افزایش دهید و آن احسررراسرررا  بقامحور را به احسررراسرررا  سرررازنده تبدیل  تا انرژی تان را
قید و بند گ شررررررته رها می کنید و این انرژی را آزاد می سررررررازید،  کنید. وقتی بدن تان را از

راء الطبیعه را در اختیار انرژی کافی برای انجام کارهای غیرعادی و برای دسرررررررتیابی به ماو
 هید داشت.خوا

 

 بدن به عنوان آهنربا

 نگاه کنید. ۵٫۳به آهنربای موجود در شکل 
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آهنربا دو قطب دارد، قطب شررررمال و قطب جنوب ی  طرز بار معبت دارد و طرز دیگر بار 
هنربا اسررت که سرربب ایجاد میدان مغناطیسرری می شررود. هر منفی. قطبی بودن دو طرز آ

مغناطیسی تولید شده در آهنربا بزرگ تر خواهد باشد، میدان الکترو چه این قطبیت بیشتر
بود. شرررررررما میدان الکترومغناطیسررررررری را نمی بینید، اما این میدان وجود دارد و قابل اندازه 

 ت.گیری اس

 

 

 

 یسی آهنربامیدان الکترومغناط



226 
 

 
 

 

 ۵٫۳شکل 

 

الکترومغناطیسررررررری نامرئی قابل اندازه گیری پیرامون خود دارد. هرچه آهنربا ی  میدان 
شرمال و جنوب بیشرتر باشرد، جریان بیشرتری از درون آهنربا عبور می  قطبیت بین قطبهای

 می شود. کند و میدان الکترومغناطیسی بزرگ تر
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ی کوچ  با می تواند بر ماده امر بگ ارد. اگر براده هارومغناطیسررررررری آهنرقدر  میدان الکت
ید و کاغ  دیگری را روی این کاغ  قرار دهید و سرررررررپس  آهن را روی ی  تکه کاغ  بریز

کاغ  دوم قرار دهید، براده ها خود را بر اسررراس میدان الکترومغناطیسررری  آهنربایی را روی
 آهنربا سازمان می دهند.

 ،امر بگ اردآهنربا آنقدر قوی اسرررت که می تواند بر واقعیت مادی  رومغناطیسررریمیدان الکت
این مسرررئله را نشررران  ۵٫۴با اینکه فرکانس این میدان در ورای حواس ما قرار دارد. شرررکل 

 میدهد.

 

 

 

 

 

 انرژی چگونه بر ماده امر می گ ارد
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 براده های آهن مطابق میدان الکترومغناطیسی قرار گرفته اند

 ۵٫۴شکل 

قطب جنوب اسررررررت و ین ی  آهنرباسررررررت. و مانند هر آهنربایی دارای قطب شررررررمال و مز 
الکترومغناطیسرری پیرامون آن وجود دارد. خود این میدان نامرئی اسررت، اما همه ی  میدانی

روش جررالبی برای دیرردن آن وجود دارد؛ میرردان الکترومغنرراطیسررررررری زمین  مررا میرردانیم کرره
وع شررررعله های خورشرررریدی یا طی پدیدهی و طی وقمی کند  فوتونهای خورشررررید را منحرز



229 
 

 
 

ج خورشررریدی، این میدان تریلیونها تن فوتونی را که به سرررمت زمین هجوم خروج جرم از تا
 بنام شفق قطبی ایجاد می کند. می آورند، دفع کرده و پدیده ی زیبا و رنگارنگی

ئله را از خصرروصررا فرهنگ های آسرریایی این مسرر، بدن نیز آهنرباسررت. فرهنگ های باسررتان
و مغزتان است و قطب جنوب تان پیش دانسته اند. قطب شمال شما ذهن  هزاران سال
قرار دارد. وقتی شما با هورمون های استرس  احساسا  بقا(  ها ی ستون مهره در قاعده

از حد از دو مرکز انرژی مربوط به بقا اسرررررررتفاده می  زندگی می کنید و یا وقتی دارید بیش
یگر در درون می کنید. پس این انرژی د انرژی این میدان نامرئی برداشرررت کنید، پیوسرررته از

میدان را برداشته و در خود ذخیره  بدن به جریان در نمی آید، چون بدن در حالت بقا انرژی
فكر /احسرراس فعال می شررود،  ی خصرروصررا در سرره مرکز اول انرژی.  وقتی چرخه ،می کند

 چنین اتفاقی می افتد(.

بدن عبور نخواهد کرد  ی ادامه پیدا کند، دیگر هی  بار الکتریکی ازق به قدر کافاگر این اتفا
و بدون بار الکتریکی، بدن نمی تواند میدان الکترومغناطیسی پیرامون خود ایجاد کند. وقتی 
چنین شررررود، بدن دیگر آهنربا نیسررررت. بلکه مانند ی  تکه فلز معمولی اسررررت آهنربایی که 

 است. بارش را از دست داده 

بیشتر ماده و کمتر انرژی  یا بیشتر می بینید، در این حالت بدن  ۵٫۵همانطور که در شکل 
 ذره و کمتر موج( میشود.
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 بدن به عنوان انرژی در مقابل بدن به عنوان ماده

 

 ۵/۵  شکل

وجود داشرررررررته باشرررررررد درسرررررررت مانند آهنربا، ی  میدان وقتی جریان انرژی در درون بدن 
گیری پیرامون آن وجود دارد. وقتی در حالت بقا زندگی می  الکترومغناطیسررررررری قابل اندازه

می کنیم، میدان الکترومغناطیسرررررری  کنیم و از میدان انرژی نامرئی پیرامون بدن برداشررررررت
گیر می  رژی در سرررره مرکز اولر این، وقتی انون بدنمان را تضررررعیف می کنیم. عالوه بپیرام

 ی فکر و احساس افتد، چون ما در حلقه



231 
 

 
 

ل ا میدان الکترومغناطیسی  گرفتار می شویم، پس جریان کمتری در بدن گردش می کند و
 کوچ  تری وجود دارد.

شرررررررده در این سررررررره مرکز اول وجود البته اگر راهی برای به حرکت در آوردن انرژی ذخیره 
اره شررروع به گردش کرده و بدن میدان الکترومغناطیسرری خود را جریان دوب داشررته باشررد،

دقیقا همین کار را می کند راهی به ما میدهد تا ذهن را از بدن  بازسرررررازی می کند. تنفس
یق نخاع به بیرون آورده و تمام انرژی ذخیره شرررررده را از سررررره مرکز اول خارج کرده و از طر 

پیرامون بدن را بازسررررازی کنیم. وقتی این اتفاق  الکترومغناطیسرررریمغز بفرسررررتیم و میدان 
اسرررررررتفرراده کنیم. بگرر اریررد نگرراهی  بیفتررد، می توانیم از آن انرژی برای چیزهررایی بجز بقررا

درک کنیم که این مسئله  بیندازیم به اینکه بدنهای ما چگونه ساخته شده اند تا بتوانیم بهتر
 ونه ممکن شده است.چگ

 

 

 مغز و طناب نخاعی در درون سیستم اسکلتی بدن
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 ۵٫۶شکل 
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ی ستون فقرا  خود استخوانی دارید بنام ساکروم  نگاه کنید. شما در قاعده ۵٫۶به شکل 
این حه ای دارد. سررررتون فقرا  روی ی  معلث برعکس اسررررت و در باالیش صررررف که شرررربیه

تا جمجمه ادامه دارد. درون این سرریسررتم بسررته، سرریسررتم عصرربی  صررفحه قرار می گیرد و
تشرررکیل شرررده اسرررت. نخاع در واقع امتداد مغز اسرررت.  مرکزی قرار دارد که از مغز و نخاع

 جمجمه و ستون فقرا  از این سیستم ظریف

 محافظت می کنند.

ت، چون تمام سیستم های دن اسز مهم ترین سیستم های بسیستم عصبی مرکزی یکی ا
دیگر بدن را کنترل و هماهنگ می کند. بدون کم  سیستم عصبی مرکزی، نمی توانستید 

نمی توانستید معانه تان را خالی کنید، نمی توانستید بدن تان را حرکت  غ ا را گوارش کنید،
.   هم بزنیدحتی نمی توانید پلسررریسرررتم عصررربی مرکزی  دهید و قلبتان هم نمی زد. بدون

 دستگاه بدن در نظر گرفت. پس می توان سیستم عصبی را سیم کشی داخل

درون این سرریسررتم بسررته، مایع مغزی نخاعی وجود دارد که از خون داخل مغز مشررتق می 
مایع حول مغز و نخاع را فرا گرفته اسرررت و مغز و نخاع را شرررناور نگه می دارد.  شرررود. این
مغز و نخاع را از ضربه و آسیب حفد می کند مچون بالشتکی عمل می کند که این مایع ه

و در مسررررررریرها و مجاری مختلی جریان دارد که مواد غ ایی و شررررررریمیایی را به بخش های 
می رسررانند. این مایع ذاتا همچون مجرایی اسررت که  مختلف سرریسررتم عصرربی در تمام بدن

 ند.می ک بارهای الکتریکی سیستم عصبی را تقویت

بار که عمل دم را انجام می دهید، این استخوان ساکروم کمی به برگردیم به ساکروم. هر 
می شرررررررود و هر بار که بازدم می کنید، کمی به جلو خم می شرررررررود. این حرکت  عقب خم

که شرررما متوجه آن نمی شررروید، حتی اگر به آن دقت کنید. اما  بسررریار جزئی اسرررت  طوری
تخوان جمجمه  مفصرررل بین همزمان با عمل دم، درزهای اسرررچنین حرکتی انجام میشرررود. 
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صرررررررفحا  مختلف جمجمه که مانند تکه های پازل کنار هم قرار گرفته اند و تا حدودی به 
جمجمه انعطاز میدهند( کمی باز می شررررروند، و همزمان با بازدم بسرررررته می شررررروند. این 

 حرکت نیز بسیار ریز است. شما نمی توانید آن را حس کنید.

ز باز و بسته شدن درزهای جمجمه در حین دم و بازدم، ساکروم به عقب و جلو و نی کتحر 
در مایع موجود در این سرریسررتم ایجاد می کند و مایع مغزی نخاعی را به سررمت مغز  موجی

این مایع در این مسیر، از چهار فضا که تحت عنوان بطنهای مغزی شناخته ،  پمپاژ می کند
 می شوند، عبور می کند.

عی را نشرررررانه گ اری کرده و آن را از قاعده ی نخاع تا باالی اگر ی  مولکول مایع مغزی نخا
دنبال کنید و سررررپس همین مسرررریر را به پایین باز گردید، متوجه خواهید شررررد که طی  مغز

ساعت طول می کشد. پس شما عمال روزی دوبار مغز خود را شستشو  ۱۲کردن این مدار 
 نگاه کنید. ۷/۵ لئله به شکسم می دهید. برای درک این

 

 حرکت مایع مغزی نخاعی
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 ۵٫۷شكل 

 

در حین دم، سررررراکروم کمی به عقب خم شرررررده و درزهای جمجمه باز می شررررروند. در حین 
می شررررروند. این حرکت طبیعی در حین شرررررده و درزها بسرررررته  جلو خمبازدم، سررررراکروم به 

می کند که آن را از پایین نخاع به باالی  تنفس به آرامی موجی در مایع مغزی نخاعی ایجاد
  مغز و از باالی مغز به پایین نخاع حرکت می دهد.

 کف لگن،  پس به این فکر کنید که چه اتفاقی می افتد اگر عضال  درونی میان دوراه خود
تی که برای رابطه ی جنسرری و دفع از آنها اسررتفاده می کنید( را منقبض یعنی همان عضررال

قفل کنید و در حین قفل بودن این عضررررررال ، عضررررررال  پایین شررررررکم تان را  کنید و آنها را
سررررررپس همین کار را با عضررررررال  باالی شررررررکم انجام  ،قفل کنید کنید و آنها را نیز منقبض
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ید، ال  پیرامون سرررررررره مرکز اول دهید. اگر این عضررررررر گه دار لت منقبض ن انرژی را در حا
موجود در سیستم عصبی مرکزی  نشان داده شده است، مایع ۵٫۸همانطور که در شکل 

نخاعی موجود در سیستم  شما به سمت باال حرکت خواهد کرد. با این کار شما مایع مغزی
 رکت در می آورید.عصبی مرکزی را از ستون فقرا  خود به سمت باال به ح

بار که عضررررال  این مراکز را سررررفت می کنید، این مایع به سررررمت باال حرکت داده می هر 
 شود.

حاال فرض کنید که توجه خود را به باالی سرتان معطوز کرده اید. توجه هرجا باشد، انرژی 
پس اگر توجه خود را به باالی سرررررر معطوز کنید، این مکان به مقصرررررد  ،همانجاسرررررت هم
می شرررود. حاال به این فکر کنید که آرام و یکنواخت از راه بینی  شرررما تبدیل جایی انرژیجاب

حال عضرررال  میان دوراه را سرررفت و قفل کنید، سرررپس عضرررال   نفس بکشرررید و در عین
 پایین شکم و سپس عضال  باالی شکم

الی تمام این کارها را در حالی انجام دهید که نفس تان را تا با .را سرررررررفت و قفل کنید
گلو و مغز و در نهایت تا باالی سر دنبال می کنید. تصور کنید که وقتی  سینه، نخاع، داخل

کنید. با این کار  در حین سرررفت کردن عضرررال ، نفس خود را حبس به باالی سرررر رسررریدید،
 سمت مغز می کشانید. شما مایع مغزی نخاعی را به

 

 

 

 

 انقباض عضال  داخلی بدن
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 نخاعی به سمت مغزدادن مایع مغزی حرکت برای 

 

 

 ۵٫۸شکل 

 

کرده و در عین حال چند بار آرام و یکنواخت را  وقتی عضررررال  داخلی پایین بدن را منقبض
می کشررررید، در حالی که توجه خود را به باالی سرررررتان معطوز کرده اید،  از راه بینی نفس
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شرررده و جریانی در درون بدن تان به حرکت در  مغزتان سرررریع ترایع مغزی نخاعی حرکت م
 می آید و از محور مرکزی نخاع باال می رود.

این مسئله قابل توجه است چون مایع مغزی نخاعی از پروتئینها و نمکهای محلول تشکیل 
 ا می کنند.است و پروتئین و نم  وقتی در محلول حل می شوند، بار الکتریکی پید شده

ی  مولکول باردار را گرفته و به حرکت در آورید و وقتی مولکولی را از سرررررررتون فقرا  اگر 
 نوعی میدان القایی ایجاد می کنید. ،خود باال می برید، چنین کاری می کنید

میدان القایی نوعی میدان نامرئی انرژی الکترومغناطیسرررری اسررررت که بصررررور  دایره وار در 
ی کند. هرچه مولکول های باردار بیشتری را به حرکت ر حرکت ما باردامولکوله جهت حرکت

 القایی شما بزرگتر و قوی تر خواهد بود. در بیاورید، میدان

 نگاهی بیندازید. ۵٫۹برای اینکه میدان القایی را بهتر درک کنید، به شکل 
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 ۵٫۹شکل 

 

مایع مغزی نخاعی از مولکول های باردار تشرررکیل شرررده اسرررت. وقتی مولکول های باردار را 
فقرا  خود به حرکت در می آورید، میدانی القایی ایجاد می کنید  در ی  جهت در سرررررررتون

 که در جهت مولکول های باردار حرکت می کند.
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  ۵٫۱۰ الف                                               ۵٫۱۰

 

 ،میدان القایی در امر حرکت مایع مغزی نخاعی به سمت باالی ستون فقرا  ایجاد می شود
ذخیره شده در سه مرکز اول را به سمت مغز به حرکت در می آورد. وقتی  این میدان انرژی

ی شررود و ی  مانند آهنربا مباالی مغز ایجاد شررد، بدن  جریانی از قاعده ی نخاع به سررمت
 ای شکل به وجود می آید. ان الکترومغناطیسی چنبرهمید
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نخاع را می توان نوعی کابل فیبر نوری در نظر گرفت که همچون اتوبانی دوطرفه اطالعا  
از بدن به مغز و از مغز به بدن جابجا می کند. در هر مانیه اطالعا  مهم از مغز  را همزمان

 رفتن و یا به خاراندن بدن(.   میل به راهمی یابد  معال لبه سمت بدن انتقا

در همان لحظه اطالعا  زیادی از بدن از طریق ستون فقرا  به سمت مغز می رود  مانند 
 اینکه بدن تان در کجای فضا قرار دارد و یا سیگنال مربوط به گرسنگی(. دانش

اال به حرکت   خود به سررمت بوقتی این مولکول های باردار را در ی  جهت در سررتون فقرا
می آورید، میدان القایی به وجود آمده جریان اطالعا  از مغز به سرررررررمت بدن برعکس  در

 سه مرکز پایینی انرژی انرژی گرفته و به سمت نخاع و مغز می فرستد. می شود و از

ی الف نگاه کنید. حاال جریانی در بدن و سیستم عصب5 /10  برای دیدن این مسئله به شکل
درسرررررررت مانند آهنربا و در نتیجه، همان نوع میدان انرژی  .اسرررررررت د آمدهبه وجو مرکزی

 ب. ۵٫۱۰شکل .الکترومغناطیسی که پیرامون آهنربا وجود دارد، بدن را احاطه می کند 

 

 11/5شکل 
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خب  ته تا سیاهچالهشم می خورد، از سیب گرفآفرینش طبیعت زیاد به چشکل چنبره در 
حاال متوجه شرردید که با انجام این تکنی  تنفس، می توانید تمام این انرژی ذخیره شررده را 

کامل به حرکت در آورید. و اگر این تکنی  را به درسرررررررتی انجام دهید و به قدر کافی  بطور
 دار خواهید کرد.خفته را بی اژدهایی تکرارش کنید،

 

 ن انرژی به سمت مغزبرد باال

وقتی این انرژی فعال شررد، سرریسررتم عصرربی سررمپاتی   زیرمجموعه ای از سرریسررتم عصرربی 
مغز و بدن را در واکنش به تهدیدهای محی  بیرون تحری  می کند( روشررررن  خودمختار که

ما بجای اینکه مرکز پایینی به سررررمت مغز به حرکت در می آید. ا می شررررود و انرژی از سرررره
شرررود، شرررما دارید با انجام این تکنی  تنفس، سررریسرررتم  مر شررررای  بیرونی تحری بدن در ا

عصرربی سررمپاتی  را روشررن می کنید. وقتی سرریسررتم عصرربی سررمپاتی  با سرریسررتم عصرربی 
پاراسمپاتی   جزء دیگری از سیستم عصبی خودمختار که مغز و بدن را به حالت استراحت 

مغز فوران خواهد  ه مرکز پایینی به سررمتد، انرژی آزاد شررده از سرردر می آورد( ادغام شررو
تاالمی  باز  ی کرد. وقتی این انرژی به سرررراقه ی مغز رسررررید، دریچه ای تحت عنوان دریچه

 می شود و تمام انرژی می تواند وارد مغز شود.

مغزی  وقتی این انرژی که در اصل در بدن ذخیره شده بود، وارد مغز شد، مغز الگوی امواج
ر حین استفاده از این تکنی  به امواج مغزی گاما کند. شاگردان بسیاری د گاما را تولید می

کرده اند و ما این امواج را مبت کرده ایم. امواج مغزی گاما  که من آنها را فوق  دسررررت پیدا
امواج از دو جهت قابل توجه هسرررررررتند. یکی اینکه بیشرررررررترین انرژی را در بین  آگاه مینامم

دوم اینکه این انرژی نه در واکنش به محرک های محی  و  ندهسررررت مغزی تولید می کنند و
 آزاد می شود. دنیای بیرون، بلکه از درون خود بدن
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وقتی بدن هورمون های اسرررترس را ترشرررح می کند، مغز امواج بتای باال را تولید می کند و 
ا،   بسریار هشریار باشرید. در حال بتشرما اجازه می دهد نسربت به خطرا  محی این امر به

ی در  درون واقعی تر به نظر می رسررد. امواج گاما نیز تحری  مشررابه دنیای بیرون از دنیای
مغز ایجاد می کنند و این تحری  سررررررربب افزایش هشررررررریاری، آگاهی، توجه و انرژی برای 

اسررت که در حالت می شررود اما تفاو  آن با بتا این  تجربیا  سررازنده، متعالی و یا عرفانی
بیفتد، از بیشررررررتر تجربه هایی که در دنیای  که در دنیای درون برای شررررررما گاما، هر اتفاقی

  بیرون داشته اید، واقعی تر است.

 و شباهت امواج بتا و گاما را ببینید. نگاه کنید 12/۵به شکل

 

با آزاد شدن انرژی ذخیره شده در سه مرکز اول انرژی بدن، مغز برانگیخته می شود و وارد 
می شررود. وقتی چنین شررد، ممکن اسررت مغز در مسرریر رسرریدن به طیف  امواج مغزی گاما

 گاما، وارد امواج مغزی بتا باالی نیز شود.

ای محی  بیرون تولید می شررررروند و معموال بخاطر تحری  مغز در امر محرکهامواج بتای باال 
 توجه خود را به علت خطر معطوز کنیم. اعث می شود مااین ب
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امواج مغزی گاما معموال بخاطر تحری  در امر محی  درون تولید می شرررررروند و سرررررربب می 
این مقایسرررره نشرررران  توجه خود را به اتفاقا  دنیای درون ذهن معطوز کنیم. گردند که ما

 گاما باالتر است. گاما چقدر شبیه هم هستند، البته فرکانس و میدهد که بتای باال

بسیاری از شاگردانی که از تکنی  تنفس استفاده می کنند، در مسیر رسیدن به طیف گاما 
. ی امواج بتای باال تولید می کنند فرکانس در بین امواج مغزی(، میزان قابل توجه  باالترین

ن باشد که شخز ترین سطح بتا نیز می تواند نشانگر ایما به این نتیجه رسیده ایم که باال
برره دنیررای درون خود توجرره می کنررد. عالوه بر اینکرره پس از  دارد بیش از دنیررای بیرون،

مغز افراد مشرراهده می شررود، بسرریار پیش آمده  اسررتفاده از این تکنی  انرژی بیشررتری در
 آنان نیز بهبود پیدا کند. است که انسجام مغزی

در بخش رنگی کتاب دقت کنید. بخش رنگی در فصل هفتم آورده  6Bو  6Aی به شکل ها
اسرررت( در این تصررراویر دو فرد را مشررراهده می کنید که با موفقیت از تکنی  تنفس  شرررده

 استفاده کرده اند.

این دو نفر امواج مغزی بتای باال دارند که به سمت امواج مغزی گاما در حال گ ار هستند. 
امواج مغزی گاما توجه کنید. هر چه دامنه بیشررررتر باشررررد، انرژی مغز آنها  به دامنه ی باالی

واحد باالتر از امواج گامای عادی اسرررت.  ۲۶۰و  ۱۶۰ بیشرررتر اسرررت. امواج مغزی این دو فرد
واحد بیش از امواج  ۳این امواج را درک کنید، توجه داشررررررته باشررررررید که  بزرگی برای اینکه

در بخش رنگی کتاب مشررراهده  GA(4ود. در شرررکل  می شررر گرفته گامای عادی، باال در نظر
بیشرررتر شرررده اسرررت. الگوهای قرمز در مغز مقادیر  می کنید که انسرررجام مغزی نیز بسررریار

امواج مغزی اندازه گیری شرررده نشررران می  التهایبسررریار باالی انسرررجام مغزی را در تمام ح
 دهند.
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 ۱۳-۵ شکل

 

مجرای پرانا مسير نور یا انرژی است و حرکت نیروی حیا  را در طول نخاع نشان می دهد. 
کند، میدان مجرای پرانا قوی تر خواهد بود. هر به سرررمت باال حرکت  هرچه انرژی بیشرررتری

وی حیا  کمتری به بدن ضرررررررعیف تر بوده و ل ا نیر چه انرژی کمتری از نخاع باال رود، پرانا
 ی دهد.م

وقتی این تکنی  تنفسرری قدرتمند را پیاده می کنید، انرژی ذخیره شررده در سرره مرکز م کور 
وارش غ ا و برای فرار از دسررررت شررررکارچی بکار انرژی ای که برای انزال و تولید معل، برای گ



246 
 

 
 

ید، آن را از نخاع خود می برید  را آزاد کرده و بجای اینکه آن را به مواد شرررریمیایی تبدیل کن
 درست همانطور که مایعی را از نی باال می کشید، و به مغز وارد می کنید. باال می برید،

نا وجود دارد که در طول سرررررررتون فقرا  در واقع مجرایی از انرژی یا نور به نام مجرای پرا
سررت. ا« نیروی حیا »پرانا کلمه ای سررانسررکریتی به معنای (. ۵٫۱۳می کند  شررکل  حرکت

که سررررراختاری فیزیکی نیسرررررت، بلکه از انرژی  ،هزاران سرررررال قبل با این مجرا یوگاکاران از
شته اند. این مجرا بخاطر اطالعا  الکتریکی درو ،ساخته شده است شنایی دا ن نخاع که آ

اتری در نظر گرفته می شررررررود. هرچه انرژی بیشررررررتری در نخاع  دائم در آن حرکت می کند،
شرررررتری در این مجرا به شرررررکل نور ایجاد می شرررررود. و هر چه انرژی جابجا شرررررود، انرژی بی
در نخاع به حرکت در آمده و حیا   جرا تولید شرررررررود، انرژی بیشرررررررتریبیشرررررررتری در این م

. گاهی در حین تدریس این مراقبه، افراد از من می پرسررررند بیشررررتری متجلی خواهد شررررد
شما گوش چ  تان را هم  خب واقعیت این است که«. من مجرای پرانا را حس نمی کنم»

خود را  حس نمی کنید، مگر اینکه به آن توجه کنید. پس وقتی از شررررما میخواهم عضررررال 
نرژی را از نخاع باال فرسررتاده بض کنید و آن انرژی را به سررمت باال حرکت دهید، شررما اقمن
 مجرای پرانای قوی تری ایجاد می کنید. و

بلکه فرایند کامال فعالی بوده و  ،نیسررررت شررررایان ذکر اسررررت که این تنفس، تنفس منفعلی
انرژی ای که  ،تب و تاب اسررررت. به حرکت در آوردن این انرژی ذخیره شررررده بسرررریار هم پر

نیازمند اراده و عزم است. اگر میخواهید احساسا  ، ذخیره شده است سالیان سال است
دی را به طال تبدیل کمال برسانید باید مانند کیمیاگری که فلزهای عا بقای محدود خود را به

گناه، رنج، ماتم و  کننده ای مانند خشرررم، ناراحتی، احسررراس می کند، احسررراسرررا  محدود
زاری و شادی تبدیل کنید. سایر مانند عشق، شکر گ ترس را گرفته و به احساساتی متعالی

احسررررررراسرررررررا  متعالی که ارزش در نظر گرفتن را دارند عبارتند از رغبت، هیجان، شررررررروق، 
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 نجابت، شرررافت، اسررتواری، اراده ترام، تحسررین، مهربانی، عطوفت، قدرتمندی،شررگفتی، اح
از روم، اطمینرران بره برر حررال بگرر ریم از خود قررداسررررررررت، امرپرر یری ،ی خلررل نرراپرر یر و آزادی

 ناشناخته ها و یا امر عرفانی و شافی درونتان.

بزرگتر از بدن  به یاد داشته باشید که تکامل بخشیدن به این انرژی نیازمند قدرتی است که
مقام ذهن بوده و بزرگ تر از اعتيادتان به احسررررراس بقا باشرررررد. باید ترغیب شررررروید که  در

آگاهی  ان به معابه ابزاری از جنسو کمتر به ماده تبدیل شررروید و از بدن ت بیشرررتر به انرژی
اسررررتفاده کنید. پس نگ ارید بدنتان نقش ذهن را بازی کند. به یاد  برای صررررعود این انرژی

نید، احسرراس گناه یا رنج یا داشررته باید که شررما دارید انرژی به دام افتاده تان را آزاد می ک
ن انرژی را آزاد کرد، خشرررررررم یا پرخاش را به انرژی خالز تبدیل می کنید، و وقتی بدن ای

شررما خود را آزاد می کنید و از شررادى سرررریز گشررته، عاشررق زندگی می شرروید و رغبت پیدا 
 ه باشید.می کنید که زند

وقتی این انرژی را در مراقبه به باال می کشرررانید، نفس تان را تا باالی سرررر دنبال می کنید. 
و در عین حال عضرررال  میان دو  به آنجا رسرررید، نفس تان را مدتی حبس کنید وقتی انرژی

کنید. وقتی چنین کردید، فشار داخل ستون فقرا  و نخاع خود را  راه و شکم تان را سفت
ه برقرار ش می دهید. این فشررار که فشررار داخل نخاع نام دارد، در ی  سرریسررتم بسررتافزای

 است. این همان فشاری است که هنگام

درون بدن خود وارد می کنید. اما در این  تنفس و یا هنگام برداشرررتن اجسرررام سرررنگین  به
اال شررررما این فشررررار، تمام این انرژی و تمام مایع نخاعی خود را مشررررخز از نخاع ب تنفس

 مغز وارد می کنید. فرستاده و به درون
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 وارد مغز می شود سیستم فعال سازی مشب  انرژی بدن چگونه از طریق

5  ,۱۴ 

 

با باز شرررررردن دریچه ی تاالمی ، انرژی سررررررازنده ی زیادی که در بدن ذخیره شررررررده بود، از 
ی پینه آل می رود. سپس انرژی به قشر  سازی مشب  به تاالموسها و غده سیستم فعال

 تولید می کند. مغز منتقل شده و امواج مغزی گاما را
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ی مغز می رسرررد، ناگهان همه ی مراکز پایینی  فشرررار به پشرررت سررراقهوقتی این مایع تحت 
ها تحت ی مغز، مخچه و دسررتگاه لیمبی  از طریق گروهی از هسررته  سرراقه مغز من جمله

سرررراخت شرررربکه ای(، خود را به روی این انرژی می گشررررایند.  عنوان تشررررکیال  مشررررب   یا
بخشرری از مغز که پیامهای ، موسکرده و به تاال ی تاالمی  عبور سررپس این انرژی از دریچه

 گیرنده های حسی را تقویت می کند که در مغز

رسررد. سررپس تمام آن انرژی میانی قرار دارد و مانند نوعی جعبه تقسرریم عمل می کند، می 
مسررتقیما به مرکز باالی مغزتان، یعنی قشررر مخ، می رود. در این هنگام اسررت  ذخیره شررده

ی پینه آل هم  تی انرژی به تاالموس رسرررررررید، به غدهمی شررررررروند. وق که امواج گاما ایجاد
د می افتد. این غده اکسرررریر قدرتمندی آزاد می کن منتقل می شررررود و در اینجا اتفاق جالبی

 می شوند. سکه در امر آن ذهن تحلیلی و مغز متفکر بی ح

 به شکل

 نگاه کنید.  ۱۴,  ۵

انرژی به مراکز  لحظه ی وروداین شرررکل تاالموس، تشرررکیال  مشرررب ، دریچه ی تاالمی  و 
 باالیی مغز را نشان می دهد.

که  در یکی از فصررررل های آتی در مورد غدهی پینه آل صررررحبت خواهیم کرد اما فعال بدانید
باشرررد. این  وقتی این اتفاق افتاد، مانند این اسرررت که ارگاسرررم  انزال( در سررررتان رخ داده

امیده شررده اسررت. من شررخصررا دوسررت انرژی بسرریار قدرتمندی اسررت که حرکت کندالینی ن
چون ممکن اسرررررت عقاید و نظرا  ناقصررررری راجع به این  ندارم از این کلمه اسرررررتفاده کنم

شررردن افراد از انجام تکنی  تنفس می شررروند.  ید سررربب دلسرررردانرژی ایجاد کند و این عقا
انرژی ای اسرررررت که در امر تنفس  آنچه از شرررررما میخواهم این اسرررررت که بدانید این همان

 یجادش می کنید.ا
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در بخش رنگی کتاب نگاه کنید، مشررررررراهده می کنید که ناحیه ی  6B(4اگر به شرررررررکلت  
بتا فعال اسررت. زی گاما را تولید می کند، نسررپینه آل در فردی که امواج مغ ی پیرامون غده

 به فلشهای آبی نگاه کنید.

شرررررری از دسررررررتگاه ناحیه ی قرمز رنگ فعال شرررررردن انرژی را در غدهی پینه آل و نیز در بخ
می دهد که با احسررراسرررا  قوی و تشرررکیل خاطرا  جدید در ارتباط اسرررت.  لیمبی  نشررران

 تصویری سه 6B(5شکل  

ی پینه آل شررراهده حجم زیادی از  هت. در این شرررکل نیز، ناحيبعدی از مغز همان فرد اسررر
 که از سمت داخل مغز می آید. انرژی است

که تمرین تنفس ارائه شرررده در این فصرررل می خواندید . ایجاد احسررراسرررا  متعالی در خود
ذهن را از  -مراکز بقا  -تواند با آزاد کردن انرژی ذخیره شررررده در سرررره مرکز اول انرژی بدن 

اسررت که بدن خود را نسرربت به ذهنیت  رون بکشررد. وقتی این کار را کردید، وقت آنبدن بی
حالت های احسراسی جدیدی شررطی کنید، یعنی بخش دوم مراقبه که شرامل دسرتیابی به 

 متعالی است.

در اینجا می خواهم توضررررریح دهم که چرا ایجاد احسررررراسرررررا  متعالی می تواند تا این حد 
 قدرتمند باشد.

در رابطه با ژنها در فصرررررررل دوم به یاد می آورید، می دانیم که از بحث مان همانطور که 
محصول نهایی  سیگنال می دهد و برعکس این صادق نیست. اگر احساس محی  به ژنها

 این احساس است که بیان ژن را روشن و خاموش می کند. تجربه ای در محی  باشد،

د پرورش می دهید، در واقع دارید جلوتر وقتی در این مراقبه، احسرراسررا  متعالی را در خو
به ژن های خود سرریگنال می دهید. بدن بین احسرراسرری که از تجربه ای  اسررار  و  از محی
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و تجربه ای که در درون خود و با ایجاد احساسا  متعالی  اشی می شوددر محی  بیرون ن
 به وجود می آورید، تفاوتی قائل نیست.

آن احسررررررراس محدود خود ایجاد کرده و بزرگ تر از  پس وقتی آن احسررررررراس متعالی را در
شیمیایی شما را در گ شته به دام انداخته بود، فکر می کنید، بدن تان از نظر  کننده ای که

چون فکر می کند آن آینده همین حاال در حال رخ دادن ، خود را برای آینده آماده می کند
طوری واکنش به درسررتی انجا دهید، بدن مراقبه را به قدر کافی و  اسررت. به بیان دیگر، اگر

نشرررران میدهد که گویی شررررفا یافتن یا هر چیز دیگری که می خواهید در محی  تان محقق 
 ل محقق شده است.شود، از قب

این احسرراسررا  متعالی فرکانس باالتر و سررریع تری از احسرراسررا  پسررتی مانند احسرراس 
ها با خود اطالعا  حمل می گناه، ترس، حسرررررراد  و خشررررررم دارند. و چون تمام فرکانس 

کننررد، وقتی فرکررانس را تغییر می دهیم، انرژی مرران را تغییر داده ایم. این انرژی جرردیررد 
ی  آگاهی جدید یا مجموعه ی جدیدی از مقاصرررررررد و   جدیدی حمل کند میتواند اطالعا 

فرکانس سررررریع تر بوده و شررررما بیشررررتر  افکار. هرچه احسرررراس مربوطه متعالی تر باشررررد،
ی  میدان منسرررجم انرژی،  ری برای ایجادس انرژی بودن خواهید کرد و انرژی بیشرررتاحسرررا

سرریگنال دادن به هر  ر بگویم، برایدور شرردن از بیماری و نزدی  شرردن به سررالمتی و یا بهت
محدود  ژنی که بخواهید در اختیار خواهید داشرررت. از سررروی دیگر وقتی احسررراسرررا  شرررما

در  ا بیشتر احساس ماده بودن خواهید کرد ودارند و شمپایین تری  کننده باشند، فرکانس
 نتیجه زمان بیشتری برای ایجاد تغییر در زندگی مورد نیاز خواهد بود.

 ید معالی برایتان بیاورم: بگ ار 

داشته دچار شوک شده  اگر در نقطه ای از گ شته تان در امر رویدادی که بار عاطفی باالیی
رنج، اندوه یا  اید و یا آسررررریب دیده اید و احسررررراسررررراتی ماننداید، مورد خیانت واقع گردیده 
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 لف برترس در شررررررما ایجاد شررررررده اسررررررت، به احتمال زیاد این تجربه به شرررررریوه های مخت
وضعیت زیستی بدن تان امر گ اشته است. همچنین ممکن است ژنهایی در امر این تجربه 

که بیان ژن بدن خود را شرررده باشرررند که مانع شرررفا یافتن شرررما شررروند. پس برای این فعال
درونی ای که ایجاد می کنید باید از احسررراس ناشررری از آن تجربه ی  عوض کنید، احسررراس
قدر  بخش شرررما و بزرگی الهام شرررما باید فراتر از رنج و اندوه  ژیبیرونی بزرگتر باشرررد. انر

ژنهای محی  درونی بدن تان را تغییر دهید، می توانید  باشد. در این صور  شما می توانید
ژن های بیماری زا بکاهید. هر چه احسررررراس  مسرررررئول سرررررالمتی را فعال کنید و از فعالیت
و بیشرررررتر به این ژنها پیام می  کم تر می زنیدژرز تر باشرررررد، درهای ژنتیکی بدن تان را مح

 کنند.ض دهید که ساختار و عملکرد بدن تان را عو

ههای پیشرفته مان در تامپا بیان ژن را ما می توانیم این را مابت کنیم چون در یکی از کارگا
شررررکت کننده اندازه گیری کردیم. نتایج نشررران داد که شررررکت  ۳۰صرررادفی از در نمونهای ت

توانسرررررته بودند با تغییر حالت درونی خود، بیان هشرررررت عدد از ژنهای خود را طی  نکنندگا
که نتایج تصررررررادفی  کارگاه تغییر دهند. تنها ی  بیسررررررتم احتمال دارد ی ی چهار روزه دوره

ی آمار از آن  آسرررتانه ی معناداری نام دارد و متخصرررصرررین حوزه بوده باشرررند این شررراخز
 استفاده می کنند.

ها در نوروژنز نقش دارند، یعنی در رشررررررررد نورون های  ها متنوع بود. این ژن عملکرد این ژن
عوامل مختلفی  پاسخ به تجربه های جدید و یادگیری در محافظت از بدن در برابر جدید در

در تنظیم ترمیم سلولی و در توانایی انتقال  ،سلولها می شوند، نقش دارند که سبب پیری
محل هایی که برای ترمیم بافت آسررررریب دیده و فرسررررروده به آنها نیاز  هسرررررلولهای بنیادی ب
ساختارهای سلولی خصوصا اسکلت سلولی  چارچوب مولکول  در ایجاد ،است، نقش دارند
 ی که به سرررررررلولها شررررررركل و قالب میدهند( نقش دارند، در از بین بردنهای مسرررررررتحکم
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ی  به پیری و مشرررررررکال  عمده رادیکالهای آزاد و ل ا در کاهش تنش اکسررررررریداتیو  مربوط
سرطانی را شناسایی کرده و از بین  سالمتی نقش دارند، و به بدن کم  می کنند سلولهای

پیشرررگیری کند. فعال کردن ژنهای نوروژنز  ببرد و به این ترتیب از رشرررد تومورهای سررررطانی
حال مراقبه  تر وقتی که شرررراگردان ما دربسرررریار مسررررئله ی قابل توجهی اسررررت چون بیشرررر

هسررررتند، آنقدر در دنیای درونی تخیال  خود حضررررور دارند که مغزشرررران واقعا باور می کند 
ه کار هر ی  از را نگاه کنید و ببینید ک ۵٫۱۵آنان در ی  رویداد واقعی حضررور دارند. شررکل 

 ژنها چیست و چرا برای سالمتی ما مهم است. این
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 ۲۰۱۷ال اینها همان ژنهایی هستند که طی کارگاه چهار روزه ی ما در تامپای فلوریدار در س
 شدند. تنظیم

عالی اگر شاگردان ما توانسته اند بیان ژن خود را تنها ظرز چند روز با ایجاد احساسا  مت
دهند، تصرررررور کنید که اگر چند هفته این مراقبه را تمرین کنید چه نتیجه ای خواهید  تغییر

طی  تکنی  تنفس برای رهاسازی احساسا  آشنای ذخیره شده در بدن  که گرفت. اگر از
یکسررران ایجاد شرررده اند( اسرررتفاده کنید و سرررپس هر روز حالتهای  سرررالها فکر و احسررراس

کنید، با تمرین و تکرار این احساسا  نامحدود به خود  فراخوانی جدید را از نظر احساسی
مغزتان به افکار متفاوتی خواهد اندیشرررررید که با  جدید و نرمال شرررررما تبدیل خواهند شرررررد.

پ یرش این احسررراسرررا  نامحدود بجای  برابر هسرررتند. در نهایت بااحسررراسرررا  متعالی تان 
ژن های جدیدی سیگنال می دهید  ید بهاحساسا  محدود و با درک این قضیه که شما دار 
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عملکرد بدن تان هستند، می  و پروتئین های جدیدی میسازید  که مسئول تغییر ساختار و
شده و نتایج بهتری به  نجر به تقویت عزمتوانید معنای بیشتری به کارتان بدهید. این کار م

 شما خواهد داد.

درصررررد دی ان ای مان اسررررتفاده می کنیم.  ۱٫۵این ی  واقعیت علمی اسررررت که ما تنها از 
بی اسررتفاده اسررت. طبیعت هیچگاه چیزی را که قرار اسررت از آن اسررتفاده کند،  مابقی آن

 هدر نمی دهد. به عبار 

در غیر اینصررور   ،اشررته باشرردد دارد، این امر باید دلیلی ددیگر، اگر دی ان ای اضررافی وجو
ین می برد  چون قانون جهان این اسررررت اگر الیتناهی طبیعت طی تکامل آن را از ب حکمت

 از چیزی استفاده

نکنی، آن را از دست میدهی(. پس می توان ژنها را گنجینه ای از قابلیت ها در نظر گرفت. 
فاده از آن ژنهای خفته بیان شررررود. این که می تواند با اسررررت ترکیب ژنی وجود دارد بینهایت

ژنهایی برای داشتن ی  ذهن نخبه، طول عمر،  ترکیب ها منتظرند تا شما فعال شان کنید.
یافتن، داشتن تجربه های عرفانی، بازسازی بافت ها و اندام ها،  عزم استوار، قابلیت شفا

ی تصرررررررویری و انجام  افظهو شرررررررادابی، ح افزایش انرژی فعال کردن هورمونهای جوانی و
 کارهای غیرعادی وجود دارد.

اسررت. اگر شررما قبل از محی  به یکی از این ژنها پیام تمام اینها برابر تخیل و خالقیت شررم
بدن با بیان کردن ژن های جدید و ساختن پروتئین های جدید برای تجلی ی  زندگی  دهید
در حین ی کند. پس وقتی از شرررررررما میخواهم قابلیت های بزرگ تری را شرررررررکوفا م بهتر،

ا حس کنید، بدانید نسبت به ذهنیت جدید، احساسا  متعالی خاصی ر  شرطی کردن بدن
را پ یرا شرررردید، دارید درهای ژنتیکی خودتان را می زنید. پس  که وقتی احسرررراس مورد نظر

 به درگیر شوید.فرایند شوید و بطور کامل در این تجر شما را دعو  می کنم که تسلیم این
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 ی شرطی کردن بدن به ذهنیت جدید مراقبه

کنیم، چند جلسه باید تمرین کنیم. در این جلسا  ی رسمی را شروع  پیش از اینکه مراقبه
یاد  به مرحله  ید این مراقبه را مرحله  تا بتوان نه وجود دارد  گا چندین دسرررررررتور العمل جدا

می توانیم همه را با هم جمع کنیم. برای بگیرید. وقتی بر هر مرحله تسرررررررل  پیدا کردید، 
از روی زمین بگ ارید و یا در شروع روی صندلی خود صاز بنشینید و هر دو پای تان را ص

ضربدری( بنشینید و بالشی زیر باسن تان قرار دهید. دست  حالت نیلوفری  پاها بصور 
می توانید چشمانتان را قرار دهید. اگر دوست دارید  هایتان را در حالت آزاد روی پاهایتان

 ید.ببند

یعنی همان کف لگنتان. ی شرررررررروع شررررررردید، میان دوراه خود را باال بکشرررررررید،  وقتی آماده
که برای رابطه ی جنسررری و دفع از آنها اسرررتفاده می کنید، برای احسررراس   همان عضرررالتی

شررروید، این عضرررله فرض کنید در هنگام ادرار بخواهید ادرار خود را متوقف کنید و مانع آن 
 لگنتان استفاده می کنید.( برای این کار شما از عضله کف

عادی نفس بکشررید. این عضررال  را با تمام قدر   ،س نکنیددر این حالت نفس خود را حب
سررررررپس رهایشرررررران کنید. این کار را دوباره و به همان  ،کرده و پنج مانیه نگه دارید منقبض

 مد  انجام دهید.

پس رها کنید. می خواهم روی این ، پنج مانیه نگه دارید و سررررررربار دیگر آن را انجام دهید
ی متفاوتی کنید. به  د، چون قرار اسرررت از آن اسرررتفادهآگاهانه داشرررته باشررری عضرررله کنترل
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عضررله میان دو راه خود توجه ای نکرده بودید بنابراین باید ابتدا با  احتمال زیاد تا به حال به
 ید.یر بگ انجام این تمرین کنترل آن را یاد

حاال همراه با عضرررال  میان دوراه، عضرررال  پایین شرررکم تان را نیز منقبض کنید. قسرررمت 
یین شرررکمتان را به سرررمت باال و داخل بکشرررید و با این کار این دو مرکز اول را قفل کنید. پا

رها کنید. دوباره عضرررال  میان دو راه را به باال و عضرررال  شرررکم را به  پنج مانیه نگه دارید و
مانیه نگه دارید و سررپس رها کنید. این کار را ی  بار دیگر  بکشررید و فشررار دهید. پنجداخل 
نفس تان  ،این کار باید به نفس کشررریدن ادامه دهید کنید. یادتان باشرررد که در حینتکرار 

 را حبس نکنید.

این بار همراه با عضررررال  میان دوراه و عضررررال  پایین شررررکم، عضررررال  باالی شررررکم را نیز 
سرررره مرکز اول. تمام این  ، ی شررررکم را سررررفت می کنید ید. حاال دارید کل حفرهمنقبض کن

یه نگه دارید و سرررررپس رها کنید. این کار را دوباره انجام دهید و این بار عضرررررال  را پنج مان
کنید. پنج مانیه نگه دارید و رها کنید. ی  بار دیگر این کار  عضرررال  را کمی بیشرررتر منقبض

کردید و نگه داشررتید، ببینید می توانید عضررال  را  عضررال  را سررفترا انجام دهید و وقتی 
 کنید. دارید و سپس رهاکمی سفت تر کنید. کمی نگه 

 

چون تجربه در شبکه های عصبی مغز ایجاد می کند، وقتی هر مرحله را انجام می دهید و 
می قبلی اضرررافه می کنید، دارید سرررخت افزار عصررربی جدیدی در مغزتان نصرررب  به مراحل

ا به آماده باشررید. شررما باید ابتدا یاد بگیرید چگونه کنترل این عضررال  ر  کنید تا برای تجربه
فرآیند مراقبه شرروید. معل هر مهار  جدید این کار هم نیاز به  دسررت بگیرید و سررپس وارد

به خوبی می توانید کنترل این عضرررررررال  را به دسرررررررت  تمرین دارد. پس از چند بار تمرین
 راحتی آنها را منقبض و رها کنید.بگیرید و به 
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دن آنها برایتان چالش کر  اما در ابتدا ممکن اسرررررررت کمی کنترل این عضرررررررال  و منقبض
 برانگیز باشد.

از شررما میخواهم که از همان عضررالتی اسررتفاده کنید که سررالهاسررت از آنها اسررتفاده می 
بهره می گیرید و انرژی ای را این بار به شرریوه ای متفاو . با این کار از این مراکز  کنید، اما

 بدنتان ذخیره شده است، آزاد می کنید. که از دیرباز در

بعد از اینکه این تمرین را انجام دادید و این مهار  را به خوبی یاد گرفتید می توانید به 
بعد بروید و تمرین را عوض کنید. انگشت خود را روی سرتان قرار دهید و ناخن تان  مرحله

 یرا درست رو

مرکز جمجمه تان فشررررار دهید تا وقتی انگشررررت تان را برداشررررتید، یادتان باشررررد آن نقطه 
حاال این  ،باشررررد که توجه تان هر جا باشررررد، انرژی تان هم همانجاسررررت اسررررت. یادتانکج

 نقطه هدز شماست. دست تان

 را دوباره روی پاهایتان بگ ارید و بدون اینکه عضله ای را منقبض

از راه بینی بکشررید. فق  از شررما میخواهم که نفس تان  و تكنخواهتکنید، ی  نفس آرام 
پایین شکم، سپس به باالی شکم، به مرکز سینه، به درون گلو و سپس  را از میان دو راه به

که انگشرت تان را رویش گ اشرته  به درون مغز دنبال کنید و درسرت به آن نقطه ای برسرید
توجه تان را روی باالی  نفس تان را حبس کنید وبودید. وقتی به باالی سرررررررتان برسرررررریدید، 

دارید و سپس  آگاهی تان را دنبال کند. ده مانیه نگه سرتان نگه دارید و بگ ارید انرژی تان
 رها کنید.
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سررپس آن را بردارید و مطمئن شرروید که وقتی  ،انگشررت خود را دوباره روی سرررتان بگ ارید
را حس می کنید. دسرررررت تان را روی رانهایتان انگشرررررت تان را بر می دارید، جای آن نقطه 

 قرار دهید.

نفس بکشید. این بار وقتی از راه بینی دم را انجام می  ی  بار دیگر بدون انقباض عضال 
مانند باال کشررررررریدن مایع از نی  به باالی   دهید، تصرررررررور کنید که دارید از آن مجرا انرژی را

و د، نفس تان را مانند قبل نگه دارید می کشرررررید. وقتی به باالی سررررررتان رسررررریدی سررررررتان
 ا کنید.سپس ره ،آگاهی تان را دنبال کند بگ ارید انرژی

حاال وقت آن اسرررررررت که همه را با هم ترکیب کنیم. با نفس بعدی، وقتی از راه بینی دم را 
آن عضرررال  را همزمان به سرررمت باال و داخل بکشرررید. ابتدا عضرررال  میان دو  انجام دادید،
عضرررال  شرررکم را منقبض کنید. وقتی دارید عضرررال  هر مرکز را  کنید، سرررپس راه را قفل

ت تان این اسررررررت که تمام آن انرژی ذخیره شررررررده در پایین بدن را به فشررررررار میدهید و نی
 سمت مغز بکشانید نفس تان را از تمام این

ی   سه مرکز عبور دهید، برای این کار در هنگام عمل دم در ذهن تان تصور کنید که مانند
ه دارید انرژی را به سررمت باال می کشررید. همینطور که این عضررالن را می فشررارید و سرر نی

 مرکز اول بدن

را قفل می کنید، نفس تان را باالتر برده و ابتدا به سرررررررینه  مرکز چهارم(، سرررررررپس به گلو 
آنجا به مغز  مرکز شررشررم( ببرید. آن را تا باالی برسررتان ببرید و توجه تان را   مرکز پنجم( و

نگه کرده اید، نفس تان را  ی شرررررررکم را منقبض که عضرررررررال  حفره نگه دارید و همینطور
 سپس در حین بازدم عضال  را رها کنید. دارید. حدود ده مانیه نگه دارید و
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این تنفس را دسررت کم دو بار دیگر تکرار کنید، ابتدا عضررال  سرره مرکز اول را سررفت کنید، 
ده و از تمام مراکز انرژی عبور داده و به باالی سرتان برسانید. نفس تان را از نخاع باال کشی

 ن را نگه دارید و در حین بازدم عضال  را رها کنید.نفس تا سپس مدتی

یادتان باشرررررررد که وقتی چنین می کنید، دارید از بدن تان به معابه ابزاری از جنس آگاهی 
ز بدن بیرون بیاورید. شرررما دارید اسرررتفاده می کنید و نیت تان باید این باشرررد که ذهن را ا

پایینی بدن تان گیر افتاده بود و دارید آن را به می کنید که در سررررررره مرکز  انرژی ای را آزاد
که می توانید در آن از این انرژی بجای بقا برای شفا دادن بدن  جایی ،مراکز باالتر می برید

 کنید. یا آفرینش چیزهای جدید استفاده

کتاب را شررررروع کنید، این مراقبه را چندین بار تمرین به های متعدد این پیش از اینکه مراق
مانند هر چیزی که برای بار اول آن  ،چون به دردتان خواهد خورد. با خود صبور باشید کنید
می گیرید، این را نیز باید چندین بار تمرین کنید تا در نهایت به آن مسررل  شرروید. در  را یاد

نجام دادن این تکنی  تنفس خوشرررتان نیاید. اما در وید و از ااسرررت مع ب شررر ابتدا ممکن
را به قدر کافی تمرین کنید، خواهید توانسرررررررت تمام این گامها را در  تکنی نهایت اگر این 

 ی  حرکت خالصه کنید.

ما نیز در  میدانم که تکنیکهای مختلفی برای تنفس وجود دارد و حتی ممکن اسررررررررت شررررررر
ا کرده باشرررید. با این وجود خواهش می کنم را با موفقیت اجر یا چند تای آنها  گ شرررته ی 

ان کنیررد، حتی اگر تکنیرر  دیگری وجود دارد کرره تکنیرر  مورد عالقرره ترران این یکی را امتحرر
انجام دهید، می توانید تجربه ی جدیدی داشرررته باشرررید. و اگر  اسرررت، چون اگر کار جدیدی

  دشوار است، اما وقتی بله این تکنی نخواهید آورد. هی  کاری نکنید، هی  چیزی به دست
 همه تالش و زحمت را دارد. این در آن ماهر شدید، خواهید دید که ارزش
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بعد از اینکه تکنی  تنفس را انجام دادید و انرژی را به سرررررررمت باال منتقل کردید آماده اید 
ین تمرین ی رسرررررمی را انجام دهید. اگر خودتان مراقبه را انجام می دهید، در ح که مراقبه

ت دقیقه باشررررررد. ار تا هفبه آهنگی گوش دهید که شررررررما را ترغیب کند و طول آن بین چه
باز کنید و توجه خود را به بخش های مختلف بدن و نیز فضای اطراز  سپس تمرکز خود را

معطوز کنید. سررررررپس به معابه آگاهی محض وارد میدان تکپارچه  بخشررررررهای مختلف بدن
هی  کس باشررید، هی  چیز باشررید، هی   ،ون سررخاوتمند بمانیدشرروید و در آن لحظه ی اکن

 زمانی باشید. جا باشید و در هی 

حاال وقت آن اسررررت که چندین احسرررراس متعالی را ی  به ی  در خود پرورش دهید و هر 
هر چه احسراس تان قوی تر باشرد،  ،بصرور  احسراسری فراخوانی کنید. یادتان باشرد ی  را

 ژنهای خود را بهتر

 کنید، ید کرد. بدن خود را ترک کنید، زندگی تان را ترک کنید، روحتان را ترکخواه تنظیم
تان را ترک کنید و آن هوش  تان را ترک کنید، چالش های زندگی  ته  آینده و نیز گ شررررررر

درون تان را که به شرررررررما زندگی می بخشرررررررد، تبرک کنید. در آخر برای این زندگی  کیهانی
 اری کنید.د، شکرگز تحقق یاب جدید، قبل از آنکه

 : ۶فصل 

 ی حقیقت بررسی موردی: نمونه های زنده

گ ر سالها، متوجه شده ام که داستان ها کاربرد مهمی دارند: تقویت اطالعا  به شیوه در 
 ی عملی.

شررنیدن داسررتان تجربه ی اشررخاص دیگر، تجربه را برای ما واقعی تر می کند. وقتی بتوانیم 
که شخز در مسیر عبور از ی  حالت آگاهی به حالت دیگر  با چالش ها و موفقیت هایی
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ی می  رتباط برقرار کنیم، به این باور خواهیم رسررررررید که تجربه ی مشررررررابهتجربه می کند، ا
ایده های موجود در آموزه ها را غیر فلسرررررررفی تر و  تواند برای ما نیز رخ دهد. داسرررررررتانها

 شخصی تر می کنند.

واقعی اسررت که اطالعا   مه خواهد آمد مربوط به افرادیبررسرری های موردی ای که در ادا
مل به کار بسته اند. آنها ابتدا مفاهیم را به معابه دانش فکری در ذهن قبل را در ع فصول

 خود فرا گرفته اند

سرررپس آنها را به کار بسرررته و در بدن خود تجربه کرده اند و در نهایت آن را در روم خود به 
یابی به این تغییرا  ماوراء طبیعی مجبور بوده ین افراد برای دسررررتتبدیل کرده اند. ا حکمت
محدودیتی در خود مسرل  شروند و اگر آنها توانسرته اند این کار را بکنند، شرما  ر بعد یااند ب

 .جینی درد مزمن کمر و پای خود را شفا میدهد هم می توانید

رانندگی می کرد که در اتوبانی در الس وگاس  ۲۰۱۳جینی در روز نهم دسرررررررامبر سرررررررال 
ترمز را فشررار داد، اما قدر  برخورد به  عقب با او برخورد کرد. او بالفاصررله پدال از ماشررینی

به برخورد او با خودروی جلویی شرررررررد و ل ا ضرررررررربه را دو برابر کرد. او  حدی بود که منجر
شد. احساس سوزش کرد و درد کم کم به پایین پایش منتقل  بالفاصله در پایین کمر خود

نده درد افزایش اما طی چند روز آی ،متوسرررررطی دارد وقتی پزشرررررکان رسررررریدند، او گفت درد
شرررررررد. او بیشرررررررتر در ناحیه ی پایین کمر  یافت و باالخره به دردی مداوم و شررررررردید تبدیل

( ایجاد شده بود. L5و  L4  ای احساس درد می کرد، دردی که در امر فتق دیس  بین مهره
 راستش را تا انگشتان پا فرا می گرفت.همچنین درد تمام پای 

نوعی تکنی  درمانی اسررت که در آن    کایروپراکتی   متخصررزجینی هفته ای سرره بار نزد 
از ماسررراژ و اعمال فشرررار بر اسرررتخوانها و سررراختارهای بدن برای تسرررکین و بهبود دردهایی 

پزش   س نزدمی رفت، اما دردش بدتر شده بود. سپ( مانند دیس  کمر استفاده میشود. 
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 یز کرد  مانند نور ونتین  دارویی عضله تجو مدیریت درد رفت که برایش داروی شل کننده
درد اعصرررراب( و موبی   نوعی داروی ضررررد التهاب غیر اسررررتروئیدی(. پس از نه ماه، درد او 

شرررررردید بود، پس مجبور شررررررد در ناحیه ی کمر تزریقاتی انجام دهد. که این هم  همچنان
 کارساز نبود.

می توانسررررت رانندگی در نتیجه ی این درد راه رفتن برای جینی سررررخت شررررده بود و تقریبا ن
خوابیدن هم مشرررکل داشرررت و تنها چهار یا پنج سررراعت در شرررب می خوابید. درد  کند. در

حالت نشسته، در حین بلند کردن اجسام و یا در صور  ایستاد به  مداوم پایین کمرش در
دقیقه پشت سر هم بنشیند. به  ۲۰اهی تنها می توانست مد  طوالنی، شدیدتر میشد. گ

وقتی روی سررررمت  ،را در بسررررتر می گ ارند ین مسررررائل، اول بیشررررتر روزهایشخاطر تمام ا
 دردش کمی تسکین پیدا می کرد. راست بدنش دراز می کشید و زانوهایش را خم می کرد،

همچنین نمی توانسررت جینی نمی توانسررت از دو فرزند سرره و پنج سرراله اش مراقبت کند، 
کند و اگر می خواسرررررررت جایی برود باید  کند. دیگر نمی توانسرررررررت رانندگی مانند قبل کار

 همسرش او را می رساند.

تمام این مسائل مشکال  مالی و تنش احساسی شدیدی در کل خانواده ایجاد کرده بود. 
ی من آمده بود و افسرده و خشمگین بود. جینی قبل از تصادز ی  بار به کارگاه ها جینی

ادز از مراقبه دسررت برداشررت، چون دردش اما بعد از تصرر ،انجام داده بود مراقبه هایش را
 که نمی توانست بنشیند یا تمرکز کند. به حدی شدید شده بود

پس از دو سال پزشکش به او گفت که برای ترمیم فتق دیس  کمرش نیاز به جراحی دارد. 
جراحی های دیگری مانند جوش  جواب ندهد، می تواند به جینی گفت که اگر این کار او به
 فکر کند. جینی تصمیم گرفت که عمل اول را انجام دهد. ها مهرهدادن 
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در عین حال همسرر جینی او را متقاعد کرد که در یکی دیگر از سرمینارهای پیشررفته ی من 
زار می شررررد. در سرررریاتل شرررررکت کند، این سررررمینار تنها ی  هفته قبل از تاریخ عملش برگ

او تحملش کرد. جینی از دیدن دوسررررتان نشررررسررررتن در حین پرواز بسرررریار دردناک بود، اما 
در این رویداد بسیار خوشحال بود، اما در عین حال  قدیمی و آشنا شدن با دوستان جدید

اندازه ی بقیه شوق و ذوق داشته باشد. او فق   ناراحت و غمگین بود چون نمی توانست به
ی خواسرررت گردهمایی شرررب اول م د مسرررکن بخورد و بخوابد. وقتی بعد ازمی خواسرررت چن

سررالن را ترک کند، دوسررت خوبش جیل با شرروق و امید به او گفت جینی تو فردا همین جا 
 خوب خواهی شد!

تصمیم گرفت که دارو نخورد تا بتواند  صبح کار را شروع کردیم. جینی ۶روز بعد از ساعت  
 اش ل   ببرد.ند و از تجربه ها حضور پیدا ک در مراقبه

کار به جایی رسررید  ،جازه نمی داد در مراقبه ی اولش تمرکز کندمتاسررفانه درد شرردید به او ا
 از آمدن به سمینار پشیمان شده بود. که جینی

در مراقبه ی دوم بعد از صررربحانه، اوضررراع تغییر کرد. جینی تصرررمیم گرفت تسرررلیم شرررود و 
و بیرون  یشررررره با تمرین تنفسیندازد. مراقبه مانند همقضررررراو  های خودش را دور ب تمام
بدن شروع شد، در این تمرین من به شرکت کنندگان گفتم که روی دو یا  دن ذهن ازکشی

وجه محدود از شررخصرریت خود تمرکز کنند. از آنها خواسررتم که تمام  سرره احسرراس منفی یا
اال فرستاده و به مغز برسانند آن انرژی ذخیره شده در سه مرکز اول انرژی را از نخاع خود ب

 آزاد کنند. ی سرشانو در نهایت آن را به باال

جینی ابتدا تصمیم گرفت روی خشم خود کار کند، احساسی که به باور خودش سبب شده 
بود این درد شررردید در بدنش باقی بماند. طی مراقبه، او احسررراس کرد که انرژی از سرررتون 

دیدی را حس کرد که از طریق پشرررررت سررررررش از فقراتش باال می رود و سرررررپس انرژی شررررر
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. دومین احسرراسرری که رویش کار کرد، درد بود. وقتی داشررت از تنفس بدنش خارج میشررود
این درد را از بدن به مغز برسررررراند، همان انرژی ای را  اسرررررتفاده می کرد تا انرژی مربوط به

نگ انرژی را به ر اما این بار  ،کرده بود حس احسررراس کرد که هنگام کار کردن روی خشرررم،
 ده می کرد.روشن با رگه هایی از رنگ سرمه ای مشاه

ندتر شررد و شرردتش کاهش یافت. موسرریقی عوض شررد و کناگهان احسرراس کرد که انرژی 
مراقبه آغاز گشررت. جینی کامال ریلکس بود. او تمام انرژی را از بدن خود آزاد  بخش اصررلی
 کرده بود.

کرده و فضررررای  ی مختلف بدن خود را در فضررررا حسمانند سررررابق، به گروه گفتم که اعضررررا
بدن شررران را احسررراس کنند. سرررپس آنها را به فضرررای سررریاه الیتناهی یعنی میدان  اطراز

کوانتومی بردم. از آنها خواسرررررررتم که به هی  کس، هی  چیز، هی  جا و هی  زمانی تبدیل 
هشرریارند. هشرريار شرروند که در این فضررای وسرریع بی پایان  .شررده و هشرریاری محض شرروند

جینی احسررررراس می کرد شرررررناور شرررررده اسرررررت.  دادم،ابتدا وقتی دسرررررتور العمل ها را می 
وجودش را فرا گرفت و حساب زمان  احساس شدیدی از آرامش و عشق بی قید و شرطی

و مکان از دسررتش خارج شررد. او اصررال جسررمش را حس نمی کرد دردی هم احسرراس نمی 
می توانست دستور العمل های من را بشنود و دنبال  کرد. با این وجود او کامال حاضر بود و

 کند.

تا آن موقع چنین چیزی را هرگز تجربه نکرده بودم. آنقدر عمیق »جینی بعدا به من گفت 
کلما  از بیانش قاصررررند. حواسرررم تقویت شرررده بود و احسررراس می کردم به همه  بود که

خشرررری از کل بودم و کل ی زمانها متصررررل شررررده ام. من ب جا و همه کس، همه چیز، همه
 کار نبود. ی درز من بود. هی  فاصله ابخشی ا
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جینی از بدن، محی  و زمان گ ر کرده بود. آگاهی اش به آگاهی میدان یکپارچه وصرررررررل 
جایی که می گفت در آن فق  كل وجود دارد و هی  فاصررله ای در کار نیسررت. او  شررده بود
ش رده بود و سرریسررتم عصرربی خودمختار لحظه ی اکنون بخشررنده را پیدا ک ی شرریرین نقطه

 داده بود. فایشوارد عمل شده و ش

در کارگاههای پیشررررفته ی ما، افراد بعد از هر مراقبه دراز کشررریده و تسرررلیم می شررروند تا 
خودمختار بتواند وارد عمل شود و بدنشان را برنامه ریزی کند. در پایان این  سیستم عصبی

ان برگردند، جینی حیر  زده شررررده بود ه بدن جدیدشررررخواسررررتم که ب مراقبه، وقتی از همه
دردی  ،ن وقتی از زمین بلند شررررررد کاری که قبال به تنهایی نمی توانسررررررت انجامش دهدچو

 مشکل راه برود. حس نمی کرد. او می توانست بدون

موقع ناهار بود و اسرررتراحت اعالم کردیم، اما جینی حس غ ا خوردن و حرز زدن نداشرررت. 
داوم، خالص شررردن از مراقبه اش در عجب بود. بعد از دو سرررال درد م ربه یاز تج او هنوز

خوبی بود. او همزمان اشررر  شررروق و حیر  می ریخت. دنبال دو تا از  درد احسررراس خیلی
خوب را به آنها بدهد و یکی از آنها جیل بود  همان کسرری که  دوسررتانش می گشررت تا خبر

ا جینی را تشرررویق کردند که حرکاتی را نهآ (خواهد یافت. شرررب قبل مطمئن بود جینی شرررفا
ی آنها را بدون  انجامشان نبود و جینی توانست همه که قبال بخاطر درد قادر به امتحان کند

را احسرررراس نکرد و همچنان به میدان تکپارچه  درد انجام دهد. در ادامه ی روز جینی دردی
 متصل ماند.

ه که جینی خواهد که می دانستهمسرش گفت  ،عصر آن روز، جینی به همسرش زنگ زد
کارگاه از شررر دردهایش خالص شررود. سررپس با دوسررتانش شررام خورد و در این  توانسررت

 وقتی خواست بخوابد،
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ی عضله ای مصرز نکرد. او آن شب را برای بار اول  هی  نوع داروی مسکن یا شل کننده
وز بعد مراقبه در سرررال گ شرررته خوب خوابید و صررربح با انرژی از خواب بیدار شرررد. ر در چند

یم  مراقبه ای که بعدا با آن آشررررررنا شررررررده و امتحانش خواهید حال قدم زدن را تمرین کرد
و بدون مشکل راه برود، بدون درد و سختی. نیازی به گفتن  کرد(. جینی می توانست صاز

 دیگر درد سراغ بدنش نیامد. نیست که عمل جراحی را لغو کرد و

 

 ی بردکترومغناطیسی را از بین مدانیل حساسیت به امواج ال

بود که بیست « ی  کار آفرین دیوانه و استرسی»دانیل  به گفته ی خودش(  پنج سال قبل
و چند سررال سررن داشررت و هر روز با تمام قدر  کار می کرد تا کسررب و کار موفقی داشررته 

مام سرراعت کار در هفته برایش عادی بود. ی  روز وقتی داشررت پشررت تلفن با ت ۶۰باشررد. 
زی در سمت راست سرش ترکید و بیهوش شد. می کرد، احساس کرد چی وجود داد و فریاد

وقتی به هوش آمد نمی دانسرررت چه اتفاقی افتاده اسرررت و چه مد  بیهوش بوده اسرررت، 
خودش فکر کرد شرررراید اسررررتراحت حالش را خوب کند، اما  اما سرررررش داشررررت میترکید. با

 چنین نشد.

ز خود الكترومغناطیسررررررری ا زی نزدی  می شرررررررد که فرکانسعجیب بود که هر وقت به چی
چیزهایی مانند گوشی موبایل، ل  تا ، صفحه نمایش، میکروفون، دوربین،  ساطع می کرد

مخابرا ، سردردش شد  پیدا می کرد. اگر کسی نزدی  دانیل گوشی  شبکه وایفای و دکل
چیزی را تجربه نکرده بود  آن را حس می کرد. قبال هرگز چنین اش را جواب می داد، دانیل

ی کررامپیوتر کررار کرده بود و هرگز در نزدیکی تجهیزا  الکتریکی  در حوزهع او قبال در واق
 احساس ناراحتی نکرده بود.
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دانیل نزد چندین پزش  و متخصز رفته بود، اما هی  ی  از آنها مشکلی در او پیدا نکرده 
 بود.

ب ی فیزیکی را از سررر گ رانده بود، اما جوا نهاو چندین آزمایش خون، اسررکن مغزی و معای
تمام اینها منفی در آمده بود. بعضی از پزشکان حرز او را باور نمی کردند و طوری نگاهش 
می کردند که انگار این عالئم را از خودش در آورده است. بعضی از او می خواستند داروی 

دردها ساخته او می گفتند که این ل نمی کرد. آنها به وضد افسردگی مصرز کند، اما او قب
 ی ذهن خودش است.و پرداخته 

سررررپس او نزد پزشررررکان جامع نگر رفت و آنها به بیماری نادری تحت عنوان حسرررراسرررریت به 
همچنان در جامعه ی پزشرررکی  EHSمشرررکوک شررردند. وجود  EHSالكترومغناطیسررری  امواج

ناخته است. ساز و کار اما سازمان جهانی بهداشت آن را به رسمیت ش محل منازعه است
EHS درصررد مغز از آب  ۷۸نیسررت، اما وقتی این را در نظر بگیرید که  هنوز شررناخته شررده

مواد معدنی باشرررد  مانند مواد معدنی رایج موجود در  تشرررکیل شرررده اسرررت و آبی که حاوی
سررته اسررت و ل ا ممکن اسررت در افراد مبتال بدن از جمله کلسرریم و منیزیم(، رسررانای الکتری

نزدیکی اشررررررریررررایی کرررره امواج  ، بررررار الکترومغنرررراطیسررررررری طبیعی برررره نوعی درEHS برررره
 الکترومغناطیسی از خود ساطع می کنند، تشدید شود.

دارند، عالوه بر سرررردرد، دچار درد مزمن و  EHSدانیل نیز مانند بسررریاری از افراد دیگری که 
سررته و کوفته بود. سرراعت می خوابید اما وقتی بیدار می شررد خ ۱۲نیز می شررد. او  خسررتگی

نوع مکمل غ ایی در روز مصرررز کند تا با این  ۴۰به او توصرریه کرد که  یکی از این پزشررکان
ی از کارش باز نکردند. او همچنان درد  مکمل ها هم گره اما ،امرا  سررررررروء مقابله کنند

مجبور شرررررد کسرررررب و کارش را جمع کند. مداوم را حس می کرد. طولی نکشرررررید که دانیل 
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به دسرررررت آوردنشررررران تالش کرده بود، از  دی باال آورد و تمام چیزهایی را که برایبدهی زیا
 مادرش رفت تا با او زندگی کند. دست داد. در آخر ورشکسته شد و به ناچار به خانه ی

ها شده بودم، چون عمال از زندگی کناره گیری کرده بودم. مانند زامبی »دانیل به من گفت 
هر کاری هم می  وانسررررتم تمرکز کنم، نمی توانسررررتم کاری بکنم.عقلم کار نمی کرد، نمی ت

نداشررت و هر موقع تالش می کردم به دنیای واقعی نزدی  شرروم، سرررم به  کردم فایده ای
واقع دانيل به من گفت که هر موقع نزدی  چیزی می شد که از  در« شد  درد می گرفت.

ی شررررررد تا حدی که از نظر سررررررردردش هزار برابر بدتر م لی سرررررراطع می کرد،خود سرررررریگنا
را روی تختی در اتاق کوچکی در خانه ی  سرررراسرررری نابود شررررده بود. دانیل بیشررررتر وقتشاح

می پیچید و گریه می کرد. می  مادرش سرررررررپری می کرد، در حالیکه از شرررررررد  درد به خود
کرده اند، بچه دارند،  دوستانم ازدواج زندگی ام نابود شده بود. می دیدم که همه ی»گفت 
دوسررتان  وقتی به فکر خودکشرری افتاد،« ند و همه چیز دارند.یع گرفته اند، خانه می خر ترف

 و خانواده اش مجبورش کردند دنبال راه چاره ای باشد.

دانیل بخاطر خسررتگی، افسررردگی و درد شرردید، در هر روز حدود نیم سرراعت انرژی داشررت، 
برای مشررکلش پیدا کند. سرره  از این زمان اسررتفاده کند تا بلکه چاره ای تصررمیم گرفت پس

ظهور این عالئم، دانیل کتاب من را خواند، کتابی تحت عنوان شما خود دارونما  سال بعد از
 .هستید

 جرقه ای در من زده شررررررد.»در کارگاهی که اخیرا برگزار کردم دانیل را دیدم و به من گفت 
تغییر باورها و  پس شرررروع کرد به انجام مراقبه های« همین اسرررت.می دانسرررتم راه حلم 

که در آن کتاب در موردش حرز زده ام. درد دانیل به آرامی و به مرور زمان کمتر  برداشتها
را ادامه داد. پس از مدتی با مراقبه ی تبرک مراکز انرژی آشرنا شرد و آن را  شرد پس مراقبه
 هم شروع کرد.
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تاد که نمیدانسرررررررتم چطور ولی که این مراقبه را انجام دادم، اتفاقی افبار ا»او به من گفت 
مرکز ششم انرژی رسید، مانند آن بود که در درون سرش رقز  وقتی به« توضیحش دهم.
باشد. او بخشهای مختلفی از مغزش را می دید که خاموش شده بودند و  نور به راه افتاده

 رار می کردند. سررپس باریکه ی بزرگی از نور کهبا هم ارتباط برق ناگهان روشررن می شرردند و
باالی سرش بیرون زد. تجربه ی درونی اش در آن لحظه  می نامید، از« نور عشق»او آن را 
 وهله ی اول عامل درد او بودند( واقعی تر بود. ی تجربیا  گ شته اش  که در از خاطره

راقبه تا ده دقیقه دردی از آن لحظه به بعد دانیل متوجه تغيير شرررررررگرفی شرررررررد. بعد از م
 احساس نمی کرد.

های عاری از درد به مرور طوالنی تر شرررررررد تا اینکه چند ماه بعد دیگر دردی باقی  دورهاین 
 نمانده بود.

سرررررررپس او بررا خود فکر کرد کرره بررایررد از مراقبرره برای تغییر حررالررت درونی اش در مجرراور  
د( استفاده کند. پس تصمیم گرفت که الكترومغناطیسی  که او را بیمار کرده بودن میدانهای
موبایل یا ل  تا  مراقبه کند. ابتدا دردناک بود، اما باز هم مانند قبل به  وشررررررریدر کنار گ

احسررراس نمی کرد و سرررپس دوره های عاری از دردش طوالنی تر  مرور بعد از مراقبه دردی
 شد.

در ی  دفتر اداری مشرررررترک  در آخر دانیل آماده بود که گام بزرگ دیگری بردارد. او میزی را
اج وایفررای، کررامپیوتر، نجررا بنشرررررررینررد و مراقبرره کنررد، جررایی کرره پر از امواجرراره کرد تررا فق  آ

مرایکروویو و تمرام انواع فرکرانس هرای الکترومغنراطیسررررررری بود. چنرد هفتره ی اول برایش 
 به مرور زمان آسرران تر می شررود. بعد از مدتی او پنج سرراعت سررخت بود اما متوجه شررد که

و  ه مرور سرررررررردردهایش از بین رفتی کرد. بمراقبه م در روز را در همان محی ، بدون درد
 درد مزمن و خستگی اش هم رفع شد.
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درصررد شررفا یافته اسررت. او به سررر کار باز گشررته و از بدهی هایش نجا   ۱۰۰دانیل اکنون 
ی ی  و نیم اسررت. نکته ی جالب داسررتان این اسررت که: دانیل تنها ی  سرراعت ال پیدا کرده

ر از زمانی است که با استرس تالش آمدش بسیار بیشتمی کند، اما در  ساعت در روز کار
به آن شرررررررکلی در آورد که دلش می خواسرررررررت. او حقیقتا از  می کرد زندگی اش را به زور
 زندگی اش ل   می برد.

 

 جنیفر در بیماری و در سالمتی

را در او تشخیز داد. جنیفر قبل از آن پنج سال پیش، پزش  جنیفر چندین بیماری جدید 
مشرررررررکال  عدیده ای رنج می برد. در مجموع او به چند بیماری خود ایمنی  لوپوس  هم از

ی گوراش  بیماری  سرررررندروم شررررروگرن با سرررررندروم سررررریکا(، چند اختالل لوله و اریتماتوس
کلیه، آرتروز سالیسیال  و حساسیت به الكتوز، آسم مزمن، بیماری  سلیاک، حساسیت به
 شد که استفراغ می کرد. آنقدر شدید می سرگیجه اش گاهی( و سرگیجه مبتال بود

هر روزش پر از مشرررکل بود. حتی در مسرررواک زدن هم مشرررکل داشرررت، چون نیروی کافی 
دسرررررتش را مدتی طوالنی در هوا نگه دارد. همسررررررش جيم اغلب موهایش را  نداشرررررت تا

تا کار بود، جنیفر مجبور بود بعد از کار چرتی بزند  جيم سرررررررر برایش شرررررررانه می کرد. وقتی
 کند. نیروی کافی برای آشپزی کردن پیدا

سررخت تر از همه این بود که احسرراس می کردم مادر بدی هسررتم، چون »جنیفر می گفت 
هی  کاری نمی توانستم برای پسرهایم انجام دهد و این دلم را می شکست. مجبور بودم 

 «را بخوابم تا بتوانم دوشنبه صبح به سر کار بروم. هفته بیشتر ساعا  آخر
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کیلو وزن داشرررررررت اما بخاطر آرتروز و آماس شررررررردید زانو و م  پایش نمی  ۵۰جنیفر تنها 
راه برود. بخاطر آرتروز و درد شررردید، دیگر نمی توانسرررت با دسرررت راسرررتش  توانسرررت خوب

ز می کشید و بازوهایش و یا سبزی پاک کند. گاهی روی تخت درا قوطی کنسروی باز کرده
حتی لوی درد را بگیرد. بدنش مدام التهاب شررررررردید داشرررررررت و را به پاتختی می کوبید تا ج

پزشکان متخصز هم به او گفته بودند کاری از دستشان ساخته نیست و جنیفر باید یاد 
بگیرد با این درد و رنج زندگی کند. این را هرگز به کسرررررری نگفته بود، اما می ترسررررررید مد  

 اما جیم اجازه نمی داد. یم شود،یادی از عمرش باقی نمانده باشد. او آماده بود تسلز 

جیم هر شررب در کتابها به دنبال راه حل های جایگزین می گشررت و مدام جنیفر را تشررویق 
ادامه دهد. سپس جیم با کتاب شما خود دارونما هستید آشنا شد و داستان  می کرد که

جنیفر و داشررت و توانسررته بود خود را شررفا دهد.   کال  مشررابهمشرر زنی را در آن خواند که
 شرکت کنند. جیم توافق کردند که در کارگاه

جنیفر در کارگاهی در شرررهر سررریدنی اسرررترالیا شررررکت کرد.  ۲۰۱۴دو ماه بعد، در ماه ژوئن 
کمی بهتر شد و در کارگاه پیشرفته ای در مکزی  شرکت کرد. متاسفانه وقتی زمان  حالش
اجازه  به وجود آمد و پزشکش میلی متر در کلیه اش ۸٫۵رسید، سنگی به طول  ه فراکارگا

شرررررود. در نتیجه کارگاه را از دسرررررت داد، اما همچنان مراقبه هایش را  نداد سررررروار هواپیما
 دقیقه بیدار میشد( و سال بعد به همراه جیم در کارگاه پیشرفته۴٫۵۰انجام میداد  هر روز 
 ند.ی استرالیا شرکت کرد

ه ها باال رفتم و خود را به اتاق یادم هسررررررت که شررررررب اول به سررررررختی از پل»او می گفت 
همینطور بود. اما در پایان کارگاه مانند ی  شررخز سررالم راه می رفتم و  شررهرسرراندم، همی

نداشرررررررتم. ی  روز قبل از اینکه به خانه برگردیم، جیم گفت که  نیازی به داروی آسرررررررم هم
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با نگرانی  باید غ اهای عادی را امتحان کنم. من هم نظر می رسرررررررد وحالم خیلی خوب به 
 .سوئی نداشتاین کار را کردم و هی  امر 

به نظرم این بهترین پیتزایی بود  .نه دردی، نه آسررررمی، نه دل پیچه ای، نه سررررردردی هیچی
 عمرم خورده بودم. که در

گ اشرررررررت. او مدام خود را روی امکان جنیفر وقتی مراقبه می کرد واقعا سرررررررنگ تمام می 
یا سرررررررالمتی تنظیم ر تمام بدنش حس می کرد که می دی از انرژی را دمی کرد و حجم ز

نگه دارد. در حین مراقبه، وقتی از شرررکت کنندگان خواسررتم  توانسررت تمام روز او را سررر پا
ود و حتی در این حالت وجودی جدید زندگی کنند، او تصررور کرد که دارد با خوشررحالی می د

با زمین و صرررررررردای نفس هایش پاهایش  ب را حس می کرد. برخورد  ه جنیفر در آخر مراق
را شرررطی کند تا با افزایش  داشررت اشرر  شرروق می ریخت. جنیفر باالخره توانسررت بدنش

دادن به ژن های  انرژی، تغییر فرکانس، شررررطی کردن بدن نسررربت به ذهنیت جدید و پیام
 س بیماری را فراموش کند.جدید برای ترمیم بدن، احسا

تا کنون از داروی  ۲۰۱۵و از ماه ژوئن سرررررررال حاال غ ای عادی می خورم : جنیفر می گفت
کیلویی بزنم.  ۲۰کیلومتر در روز راه بروم و وزنه های  ۱۵نکرده ام. می توانم  آسم استفاده

دی هم و هدفم این اسرررت که در نیمه ماراتن شررررکت کنم و به زو من دارم تمرین می کنم
 این کار را خواهم کرد.

 

 دفلیشیا بر اگزمای شدید غلبه می کن

فلیشیا از زمانی که سه ماه عمر داشت پیوسته از اگزما و عفونت های پوستی رنج می برد. 
کوتاه مدتی در امر رژیم سررررررفت و سررررررخت و مصرررررررز دارو  کرم، اسررررررتروئید، آنتی  رهایی
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یره( حاصررل شررده بود اما به نظر نمی رسررید قارج، آنتی بیوتی  و غ هیسررتامین، داروی ضررد
 که زیاد دوام بیاورد.

 سرراله ای در بریتانیا بود، متوجه شررد که محدودیتهای ۳۴فلیشرریا که پزشرر   ۲۰۱۶ال سرر در
 ۷۰۰۰۰حرفه اش خیلی اذیتش می کند. پس از ی  دهه تجربه ی بالینی و ویزیت بیش از 

متوجه شررد که بیمارانش نیز احسرراس مشررابهی دارند. وقتی داشررت دنبال راه حل  بیمار، او
شررت، با کارهای من آشررنا شررد. فلیشرریا که از این امکان های علمی رضررایت بخش تر می گ
ی نه ی ا مده بود و تشررررررر جایگزین بود، در یکی از به وجد آ ند  ها و راهکارهای مسرررررررت ده 

 کارگاههای من مبت نام کرد.

او می گوید این رویداد زندگی ام را تغییر داد. به من ابزارهایی داد تا باورهای محدود قبلی 
ابلیت های حقیقی بدن انسرررران را مجددا ارزیابی و بروز رسررررانی کنم. ام راجع به خودم و ق
از همرره جررالررب تر بود. او می گویررد بررایررد اعتراز کنم کرره ابترردا کمی  شتکنیرر  تنفس برای

 نمی دادم بطور کامل تسلیم این فرایند شوم. بدبین بودم و به خودم اجازه

یداد. پوسررتش بهتر شررده بود و با طی ماه های آتی، فلیشرریا مراقبه اش را هر روز انجام م
یجاد کند. او که ترغیب شرررررررده بود، ابطه ی جدیدی با زندگی اش اموفقیت توانسرررررررته بود ر 
می گشرررررت تا در کار و بار پزشرررررکی خودش رویکرد جامع نگرانه تری  دنبال راههای جدیدی

ر ی پزشررررکی د متوجه شررررد که هی  ی  از سررررازمانهای بیمه پیدا کند. اما در کمال تأسررررف
 ۲۰۱۶دسامبر  نمی کنند. فلیشیا گیر افتاده بود و در ا رویکردهای غیر متعارز را بیمهبریتانی

 نشان داد. اگزما و عفونت های پوستی اش دوباره خود را

با این وجود او مراقبه اش را ادامه داد و حتی در کارگاه پیشررررررررفته مبت نام کرد و قبل از 
 . هیه کردکارگاه فیلم ذهنی خود را ت حضور در
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ر فصل های بعدی با این ابزار د، ابزاری قدرتمند برای تحقق چیزهای مختلفی که میخواهید
او تصرراویری از ، آشررنا خواهیم شررد. او نیت های بسرریار مشررخصرری برای آینده اش داشررت

در  پوسررتی سررالم در سررر داشررت و همچنین تصررویر میکروفونی را در ذهن داشررت که آن را
 میان گ اشرررته و آنها را ترغیب ا دیگران درحقیقت را بی محابا ب» دسرررت گرفته و روی سرررن

 «.می کند

ی پینه آل را فعال کنیم و  ز اول کارگاه پیشرررررررفته، تکنی  تنفس را اجرا کردیم تا غدهدر رو
فلیشیا تصمیم گرفته بود که مردد نباشد و تماما تسلیم این فرآیند شود. او تعریف  این بار

م سریع تر شده است. انرژی خارق العاده ای در گلویم جمع دم تنفسمتوجه ش می کند که
شررررد  یافت و تا جایی پیش رفت که احسرررراس می کردم گلویم می  انرژیشررررده بود. این 

پس بدنم را از این موقعیت خارج کردم و ادامه ی مراقبه  خواهد بسته شود. ترسیده بودم،
 کردم. را در همان حالت وجودی سابق سپری

 ی آخر فلیشیا داشت به تکنی  نقشه ی مغزی مراقبه عد درروز ب

ی سررررطح کامال  فوق العاده ای می دانسررررت برای تجربه فرصررررت مجهز می شررررد. او این را
حرفه ای گیر افتاده است که محدودیت را تبلیر  جدیدی از اطالعا . او احساس می کرد در

 می کند و با خود فکر می کرد: 

ن و نیز به کسرانی که باورم دارند نشران دهم که ما چقدر بی نهایت بیبد اگر بتوانم به افراد
در سر داشت و می خواست به میدان یکپارچه وصل شود با  او چنین فکریهستیم چه؟ 

 هر چه بادا باد. ،احساس متعالی آزادی و رهایی خالز

به سرررعت وقتی مراقبه شررروع شررد، او خود را به روی امکان و به روی ناشررناخته ها گشررود. 
گلویش  که تنفسرررش دچار تغییر شرررده اسرررت و آن انرژی نفس گیر دوباره در متوجه شرررد

که این احسررراس شررردیدتر میشرررد، بجای اینکه به آن اجازه دهد  جمع شرررده اسرررت. هر بار



277 
 

 
 

 مصررمم تر می شررد که در فرایند بماند. او بدنش را به لحظه مانند روز قبل بر وی غلبه کند،
چشررم پوشرری کرد و تمام انرژی و هشرریاری خود را روی  تمام مزاحمتهای حال برگرداند و از 
کرد. بدنش مدام مقاومت می کرد، اما بعد  دان، حقیقیت و عشق صرزوصل شدن به می

 تسلیم شد. از پیروزی مکرر در مبارزا  درونش، بدنش در نهایت

در مغزم بود. آنچه من در آن طرز تجربه کردم انفجار نشررررراط آوری از انرژی »او می گفت 
ادی تمام مطلق بود، احسرراس عشررق ناب که همراه آن شرردید ترین احسرراس شرر دانسررتن
کردم. معل این بود که به خانه آمده باشرررررم. داشرررررتم این وحد  ژرز را  تجربه رازندگی ام 

مد  کامال از حواس بیرونی ام آگاه بودم. می شرررررررنیدم که  تجربه می کردم. در تمام این
اعضرررای جدیدی به تیم دانشرررمندان « اسرررت. م می گفتند "سررركته"دانشرررمندان پشرررت سرررر 

 انرژی ای در مغز ندیده بودند. ده بود و قبل از آن چنینعصب شناسی ما اضافه ش

فلیشرریا به عنوان پزشرر  معموال از شررنیدن این کلمه نگران می شررد اما می دانسررت که در 
به می کند. تا چند ساعت بعد از دارد حقیقت و آزادی مطلق را برای اولین بار تجر آن لحظه

 فیزیکی از همیشه سب  تر بود.ساعت کمی گیج بود اما از نظر  مراقبه، تا چند

را در بخش رنگی کتاب نگاه کنید، می بینید که مغز  7A7Cاگر اسرررکن های مغزی تصررراویر 
دچار همان تغییرا  کالسررریکی شرررده اسرررت که در هنگام وجود انرژی باال در مغز،  فلیشررریا

 دیدار می شوند.پ

او از امواج بتای نرمال شروع می کند و سپس قبل از رسیدن به حالت گامای باال، از امواج 
واحد از حالت عادی بیشرررررتر اسرررررت.  ۱۹۰مغزی بتای باال می گ رد. انرژی امواج مغزی گاما 

ی پینه آل و نیز بخشرری از مغز که مسررئول پردازش احسرراسررا  قوی  ی پیرامون غده ناحیه
 ه است.، شدیدا فعال شداست
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طی چند روز آینده فلیشرررریا نوحی حس بیباکی و بازیگوشرررری را از درون خودش تجربه کرد. 
مچنین زنجیره ای از هم زمانی ها را تجربه کرد از جمله تحقق صررررررحنه ی فیلم ذهنی ه او

آن داشررررت روی صررررحنه سررررخنرانی می کرد. در واقع، بدون اینکه بدانم در فیلم  اش که در
بوده اسرررررت، از او خواسرررررتم باالی صرررررحنه بیاید و تجربه اش را به  نی اش چنین چیزیذه

 متوجه شد که اگزما دیگر آزارش نمی دهد. اشتراک بگ ارد. وقتی به خانه برگشت،

به پوسرررررررتم نگاه کردم و تمام قرمزی هایی که چند روز قبل روی پوسرررررررتم بود، »می گفت 
 « کامال از بین رفته بود.

 اب نگاه کنید. تصرراویر اول قبل از رویداد گرفته شررده اند.در بخش رنگی کت 7D به شررکل 
 دسته ی دوم تصاویر روز بعد، بعد از رویداد، گرفته شده است. اگزمای او رفع شده است.(

فلیشرررا تا به امروز داروی دیگری مصررررز نکرده و پوسرررتش همچنان صررراز و بدون مشرررکل 
و شررگفت انگیز ادامه پیدا می های جدید، جالب اسررت. زندگی اش همچنان دارد به شرریوه 

 کند.

بسررریار شرررکر گزارم که همه مان نامحدودیم. حرفم را باور کنید، اگر »فلیشررریا به من گفت 
 «بسیار تحلیلی بتواند انجامش دهد، همه می توانند. ی  پزش 

  

 هوش قلبی: ۷فصل 

ی سرررررنگی به غارها و لوم ها از زمانی که اجداد ما شرررررروع کردند و تاریخ خود را روی دیوار
نگارش در آوردند، مانند نخی که از سرررروزن زمان رد شررررده باشررررد و زمان های مختلف را به 

باشد، قلب همیشه به عنوان نمادی برای سالمتی، حکمت، شهود، هدایت  هم وصل کرده
( می نامیدند، بر این iebاسرررت. مصرررریان باسرررتان که قلب را ایب   و هوش برتر بکار رفته
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زندگی و سرررررچشررررمه ی حکمت بشررررر اسررررت. اهالی بین  قلب و نه مغز مرکزباور بودند که 
می دانسرررتند. اما یونانیان آن را منبع  و سرررنتر النهرین و یونانیان هر دو قلب را جایگاه روم

النهرین بر این باور بودند  مسررتقل گرمای درون بدن نیز می دانسررتند، حال آنکه اهالی بین
می کردند و طی این  اسررت. آنها حتی انسررانها را قربانی ز گرمای خورشرریدکه قلب تکه ای ا

تقدیم می  مراسرررم قلب فرد را در حالی که هنوز می زد در می آوردند و به خدای خورشرررید
 کردند. رومیها میدانستند که قلب مهم ترین عضو حیاتی بدن است.

گفت  م رنه دکار  میدر قرن هفدهم در ابتدای انقالب علمی، فیلسررررررروز فرانسررررررروی بنا
جوهر کامال متمایز هسرررررتند. مطابق این دیدگاه مکانیکی مردم قلب را ی   ذهن و بدن دو

دستگاه فوق العاده در نظر می گرفتند. ساز و کار پمپاژ خون توس  قلب بر ماهیت اصلی 
آن  یعنی پیوند بشرررر با هوش درونی( سرررایه افکند و آن را از اهمیت انداخت. پژوهشرررهای 

عواطف و خود باالتر انسررران از بین برد. اما علم  قلب را با احسررراسرررا ، می کم کم پیوندعل
به عنوان منبع تولید کننده ی میدان  جدید در چند دهه ی اخیر توانسته است اهمیت قلب

 یکپارچه پیوند زده و درک کند. الکترومغناطیسی را به کاربرد آن در برقراری ارتباط با میدان

 شررررته از نقش واضررررحی که در تداوم زندگی دارد، صرررررفا ی  که قلب گدانیم ما می  همه
پم  عضرررالنی نیسرررت که خون را در بدن به گردش در می آورد. بلکه اندامی اسرررت که می 
تواند بر احسررررراسرررررا  و عواطف ما تأمیر بگ ارد. قلب اندامی حسررررری اسرررررت که بر توانایی 

مادی اسرررت که از مکان، می کند. قلب ن تصرررمیم گیری و نیز درک خود و دنیای بیرون کم 
زمان و فرهنگ فراتر می رود. همه قبول دارند که وقتی به دانش درونی قلب وصل شویم، 

 می توانیم از حکمت آن به عنوان سرچشمه ی عشق و هدایت استفاده کنیم.

ی شرررررراید بپرسررررررید که چرا در بین این همه اندام  معل طحال، كبد یا کلیه( قلب تنها اندام
 تا کنون بسرریار تالش کرده ایم تا انسررجام و دگرگونی ۲۰۱۳ارد. از سررال هوش د اسررت که
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ندازه با  قلب را ا یادی دارند. تقری گیری کنیم، این دو مقوله در درک نقش قلب اهمیت ز
احسررراسرررا  متعالی قلب ما را به آگاهی عشرررق، عطوفت، شرررکرگزاری،  همه قبول دارند که

ی کنند. این احساسا  ما را سرشار کرده شدن متصل م خودشادی، وحد ، مقبولیت و بی
و احسررراس کل بودن و ارتباط را به ما می دهند و جای احسررراسررراتی مانند اسرررترس را می 
گیرند  احسررررررراسررررررراتی که جوامع را از هم جدا کرده و انرژی حیاتی ما را تمام می کنند(. 

نند و به قی بروز می کفاات مشکل این است که این احساسا  متعالی قلب اغلب بصور 
موقع خواسرررررتیم،  چیزهایی در محی  بیرونی ما وابسرررررته هسرررررتند و چیزی نیسرررررتند که هر

 بتوانیم آنها را ایجاد کنیم.

محور -بدون ش  حفد تعادل ذهنی و احساسی در دنیای پرسرعت، پر از استرس، کارآیی
مضرا  عادل می تواند فرهنگ عجله اتمام سریع کارها، امر دشواری است و فقدان ت و در

 سالمتی داشته باشد.  زیادی برای

برای معال در اواخر قرن بیستم، افراد اندکی در امر بیماری قلبی فو  می کردند، حال آنکه 
است. هر ساله  در حال حاضر یکی از عوامل اصلی مرگ و میر زنان و مردان، بیماری قلبی

قالب  میلیار دالر را در ۲۰۷ر زینه ای بالر بی آمریکا، بیماریهای قلبی ه در ایاال  متحده
خدما  مراقبت سرررررررالمت، دارو و در امر کاهش کارآیی افراد، به کشرررررررور تحمیل می کند. 

یکی از عوامل اصررررررلی بیماری قلبی اسررررررت و دارد به شررررررد  فراگیر می شررررررود.  اسررررررترس
مختلف  پادزهری وجود دارد. در بررسرری هایی که روی وجوه خوشرربختانه برای این مشررکل،

 انسجام قلبی انجام داده ایم، معلوم شده

اسرررررت که می توانیم مسرررررتقل از شررررررای  محی  بیرون، حالت درونی خود را تنظیم کنیم. 
 ایجاد انسجام قلبی نیز مانند هر مهار  دیگری نیازمند شناخت، کاربرد و تمرین است.
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ی  ارق العادهمسئله ای که در درک قلب زیاد به ما کم  کرده است، کارهای پیشرفته و خ
ی  سازمان پژوهشی و تحصیلی غیر  HMIی  هار  مث بوده است. موسسه موسسه ی

 ۱۹۹۱از سررال  HMIمغز کار می کند. -راسررتای درک بهتر انسررجام قلب انتفاعی اسررت که در
مادی را توسرررررعه داده اسرررررت که به افراد کم  می کنند قابل اعت تا کنون ابزارهای علمی و
کرده و نیز پیوندشررررران را با قلب های دیگران تعمیق  شررررران را پرشرررررکاز بین قلب و ذهن 

کم  کنند سررریسرررتم های جسرررمی، ذهنی و  بخشرررند. مأموریت آنها این اسرررت که به افراد
 و توازن کنند.وارد تعادل  احساسی خود را از طریق رهنمون های شهودی قلب، با هم

ای جدید، شخز  ایجاد آیندهاساس همکاری ما بر این باور مشترک استوار است که برای 
شد. تحقیقا   ،باید نیت مشخز مغز منسجم و احساس متعالی شته با قلب منسجم دا

HMI که همانطور که خواندید، مانند بار الکتریکی ، مابت کرده است که با ترکیب نیت یا فکر
احسرررررراس یا عاطفه که میدانید بار مغناطیسرررررری اسررررررت، می توانیم انرژی  باعمل می کند 

مان را زیسررررررر مان را تغییر دادیم، می توانیم زندگی  تی خود را تغییر دهیم و وقتی انرژی 
امرا  قابل اندازه گیری روی ماده می گ ارد و  تغییر دهیم. وحد  این دو جزء اسرررررررت که
ی جدید  خارج کرده و به زندگی در آینده ی آشنا وضعیت زیستی ما را از زندگی در گ شته

کنندگان می آموزیم که چگونه  کارگاههایمان در سرررراسرررر دنیا به شررررکتمی رسررراند. ما در 
این حالت های وجودی متعالی را حفد و نگهداری کنند تا دیگر قربانی شررررررررای  نبوده و از 

ی واقعیت خود عمل  هاین احسرررراس به آن احسرررراس سرررررگردان نباشررررند و بعنوان آفرینند
نیم حالت وجودی جدیدی را ایجاد کنیم کنند. این همان فرایندی اسرررررررت که طی آن می توا

 حالت وجودی یا شخصیت جدید که به نوبه ی خود واقعیت شخصی جدیدی ایجاد می کند.
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این بوده اسرررررت که به  HMIطی چند سرررررال اخیر، یکی از اهداز اصرررررلی ما از همکاری با 
تنظیم و حفد نام انسررررررجام قلبی را ه اد دهیم چگونه به اختیار خود امری بی شرررررراگردانمان

 کنند. انسجام قلبی، مانند

ضرررربا  منظمی که بر طبل وارد می شرررود، به عملکرد فیزیولوژیکی قلب اشررراره می کند که 
عکس این حالت، یعنی وقتی ، ضرررربان پایدار، موزون و منظم در آن می شرررود سررربب ایجاد

م قلبی در ما کار نکند، عدم انسرررجام قلبی نام دارد. وقتی انسرررجا ای منظم قلب به شررریوه
اینگونه  HMIوجود داشررته باشررد، می توانیم به هوش قلبی دسررترسرری پیدا کنیم، چیزی که 

 تعریفش می کند:

 جریان هشیاری و بصیرتی که وقتی ذهن و احساس از طریق فرایندی که خودمان آغازگر

و انسررجام می شرروند، تجربه اش می کنیم. این شررکل از هوش به آن هسررتیم، وارد تعادل 
دانش مستقیم و شهودی تجربه می شود که خود را در فکر و احساسا  مفید برای  نوانع

 دیگران، نشان میدهد. ما و

همانطور که در این فصرررررررل خواهید دید، انسرررررررجام قلبی مزایای متعددی دارند، از جمله 
سررریسرررتم عصررربی و هورمونی و بهبود عملکرد مغز. وقتی  خون، بهبود توازن کاهش فشرررار
شرررای  محی  بیرونی تان احسرراسررا  متعالی را حفد و نگهداری می کنید، می  مسررتقل از

پیدا کنید که درک بهتری از خود و دیگران به شررما  توانید به نوعی شررهود رده باال دسررترسرری
کند، وضروم ذهنی را افزایش  جلوگیری می می دهد، از بروز الگوهای اسرترس زا در زندگی

، داده های HMIی کند. عالوه بر یافته های تحقیقاتی میدهد و تصررررررمیم گیری را تقویت م
 ژن های سالم تر می شود. محور سبب بیان-ما نیز نشان میدهد که حفد احساسا  قلب

بان یکنواخت و منسرررررررجم قلب و در امر پرورش، تمرین و حفد  جام قلب از ضرررررررر انسررررررر
یش، عالی شرررروع می شرررود، این احسررراسرررا  عبارتند از شرررکر گزاری، سرررتااحسررراسرررا  مت
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بیخودی، عطوفت، عشق و شادی. مزایای این ضربان  سپاسگزاری، رغبت، آزادی، مهربانی،
نمایان می کنند. بسررررریاری از ما دانسرررررته یا  منسرررررجم در تمام سررررریسرررررتم های بدن خود را

تمرین می کنیم. چرا به جای  ترس را نادانسررته هر روز احسرراسرراتی مانند ناراحتی، خشررم و
احسرررراسررررا  شرررراد، عاشررررقانه و دگرخواهانه را ایجاد و حفد نکنیم؟ آیا این کار در این کار 

نمی  نهایت نظم درونی جدیدی در ما ایجاد نمی کند و منجر به سرررالمتی و سرررعاد  بیشرررتر
 شود؟

 

 پل قلبی

قلب که دقیقا در عقب دنده  همانطور که در فصرررررررل مربوط به تبرک مراکز انرژی خواندیم،
کز چهارم انرژی بدن است. قلب پلی است بین ما و سطوم باالتر هشیاری دارد، مر  ها قرار

مرکزی است که الوهیت ما از آنجا آغاز می شود. قلب محل تقاطع سه مرکز  و انرژی و نیز
واالی ما  خاکی ما رب  دارند( و سررررررره مرکز باالی بدن  که به خود پایین بدن  که به بدن

 مرتب  هستند( به شمار می رود.

پیوند ماسرررت با میدان یکپارچه و نشرررانگر وحد  دوگانگی یا قطبیت ماسرررت. در قلب  قلب
در اینجاست که  .جدایی، تفرقه و انرژی قطبی با هم ادغام شده و یکی می شوند است که

 شرررررته و آینده به پین و یانگ، خوب و بد، معبت و منفی، مرد و زن و گ متضرررررادهایی مانند
 وحد  می رسند.

انسرررررجام دسرررررت پیدا کرد، مغز به آن واکنش نشررررران میدهد که این نیز امر وقتی قلب به 
را روی تمام اندام های بدن می گ ارد. سرررررررپس مغز و قلب با هم کار کرده و  معبت خود

، نه فق  در درون بدن تان ،احساس کل بودن، ارتباط و رضایت کنید باعث می شوند شما
محور قرار داشرررررررته باشرررررررید، -در حالت قلب همه کس. وقتی  بلکه در رابطه با همه چیز و
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نوعی احسرراس کل بودن در شررما ایجاد می شررود که هر نوع احسرراس فقدان و کمبودی را 
ی کل بودن یا وحد ، اتفاقا  جادویی راه خود  از میان بر می دارد. از این حالت سررررررازنده

شما دیگر منتظر  .نند، چون شما دیگر در دوگانگی به سر نمیبریدرا به زندگی شما باز می ک
نیستید تا چیزی در بیرون، شما را از احساسا  درونی فقدان، پوچی و جدایی خالص کند. 

شنا می شوید و تجربه های جدیدی برای خود رقم  بلکه دارید با خود ایده آل و جدید خود آ
عال قلب تان را ف ایند سرررررررازنده، به قدر کافی مرکزمی زنید. اگر بتوانید هر روز طی این فر 

است. اگر  خواهید کرد که آینده ی مورد نظرتان از قبل تحقق یافته کنید، به مرور احساس
 احساس کامل بودن کنید، چطور ممکن است کمبود یا فقدانی داشته باشید؟

، رقابت، نیاز و اگر سرررره مرکز اول ما نشررررانگر ماهیت حیوانی مان بوده و بر قطبیت، تضرررراد
ارم آغازگر مسررریر ماسرررت به سرررمت ماهیت معنوی مان. از باشرررند، مرکز چه فقدان مبتنی

درون مرکز قلب اسرررررررت که می توانیم ذهن و انرژی مان را از حالت خودخواهانه به حالت 
تحت تأمير جدایی یا دوگانگی باشرررررریم و در زمان  عاری از خود تغییر دهیم و سررررررپس کمتر

 ود نشان دهیم.همگان از خ مایل بیشتری به رعایت خیر و صالمتصمیم گیری ت

همه ی ما ی  یا چند بار در زندگی خود آگاهی مرکز قلب را حس کرده ایم. این انرژی به 
خودشکوفایی رب  دارد و بین شما و محی  صلح برقرار می کند. وقتی احساسا   احساس

میشوند ببخشیم، پرورش دهیم، خدمت احساساتی که باعث ، پ یرا شویم مرتب  با قلب را
 ،کم  کنیم، از خود گ شت نشان دهیم، عشق بورزیم و اعتماد کنیم ت دهیم،کنیم، اهمی

 لبریز می شویم. به باور من این ماهیت ذاتی ما انسانهاست. از احساس کمال و كل بودن

یعنی  همانطور که آموختید، سرریسررتم عصرربی خودمختار هومئوسررتازی، انسررجام و انعطاز
 دارد:  بخشبخش غیر ارادی سیستم عصبی، خود دو 
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سیستم عصبی سمپاتی  و سیستم عصبی پاراسمپاتی . میدانید که وقتی سیستم عصبی 
سرررررمپاتی  فعال شرررررود، کارها و واکنش های ناخود آگاه بدن مانند افزایش تعداد تنفس، 

تنظیم می کند.  ضرررررربان قلب، تعریق اضرررررافی، گشررررراد شررررردن مردم  و غیره را باال رفتن
ه واکنش ستیز و گریز را در هنگام بروز خطر واقعی یا خیالی است ک عملکرد اصلی آن این

ایجاد کند. این سررررررریسرررررررتم ما را از محی  بیرون محافظت می کند. سررررررریسرررررررتم عصررررررربی 
و دقیقا عکس آن عمل می کند. نقش  پاراسمپاتی  مکمل سیستم عصبی سمپاتی  است

  اسررت که به سرریسررتم سررمپاتی کردن بدن و کم کردن کارهای آن ذخیره ی انرژی، ریلکس
محافظت می کند. اگر  انرژی باالیی نیاز دارند. سرررریسررررتم پاراسررررمپاتی  از محی  درونیمان

ترمز آن  سررریسرررتم عصررربی خودمختار را به ی  خودرو تشررربیه کنیم، سررریسرررتم پاراسرررمپاتی 
 است و سیستم سمپاتی  گاز.

می کنند. مختار مدام بین مغز و قلب ارتباط برقرار هر دو شررراخه ی سررریسرررتم عصررربی خود 
هومئوستازی  تعادل  این دو سیستم یعنی سمپاتی  و پاراسمپاتی  همیشه برای برقراری

 نسبی بین تمام سیستمها( در بدن تالش می کنند.

وقتی هومئوسررتازی در بدن برقرار باشررد، ما در محی  کنونی مان احسرراس راحتی و امنیت 
مام سرررریسررررتم های بدن بصررررور  در هنگام برقراری هومئوسررررتازی یعنی وقتی تمی کنیم. 

 هماهنگ کار می کنند و

حداقل انرژی به اتالز می رسد، می توانیم بصور  ارادی بر سیستم عصبی تأمیر بگ اریم 
کنیم که انسرررررجام ایجاد کند. برای حس کردن این احسررررراس انسرررررجام، پیوندهای  و کاری

ند. وقتی قلب به اید بصرررررررور  بهینه، متوازن و هماهنگ کار کنب عصررررررربی بین قلب و مغز
عصبی خودمختار را نیز منسجم می کند، و آن نیز  شیوه ای منظم و منسجم بزند، سیستم
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یاری و آمادگی برای  به نوبه ی خود با ایجاد احسرررررررراس خالقیت، تمرکز، عقالنیت، هشررررررر
 یادگیری، عملکرد مغز را بهبود می بخشد.

سرررررت. وقتی قلب بصرررررور  یدانید عدم انسرررررجام نقطه ی مقابل انسرررررجام اهمانطور که م
از تعادل خارج می شررویم و احسرراس بی قراری، دلهره و بی تمرکزی می  نامنسررجم بزند، ما

 کنیم. چون در این حالت بدن

در راسررتای بقا عمل می کند، ما بیشررتر بصررور  حیوانی و بدوی کار می کنیم و احسرراسررا  
م انسررررجام از اسررررترس نسررررانیت و معنویت در ما ایجاد نمی شررررود. عدمانند ا قلب محوری

ناشی می شود و استرس واکنش بدن و ذهن به گسستها و مشکال  محی  بیرونی است. 
در زمان احسرراس امنیت فعال شررود، سرریسررتم عصرربی  اگر سرریسررتم عصرربی پاراسررمپاتی 

زمان احساس ناامنی سمپاتی  در زمان احساس ناامنی فعال می گردد. استرسی که ما در 
از بروز واکنشرررررهای احسررررراسررررری  ه رویداد مربوطه ربطی ندارد، بلکهتجربه می کنیم لزوما ب

 مدیریت نشده به آن رویداد ناشی می شود.

 ،در زمان هومئوسرررتازی می توان بدن را ی  دسرررتگاه پیچیده و تنظیم شرررده در نظر گرفت
قراری و ناراحتی تداوم یابند، تعادل احسرراسرراتی مانند تنفر، خشررم، حسرراد ، بی  اما وقتی

 می رود. ی ما از بیندرون

به آخرین باری که اسررترس را تجربه کرده اید فکر کنید، به احتمال زیاد این احسرراس مانند 
ریتم تکه تکه شررده به نظر رسرریده اسررت. در واقع وضررعیت برای قلب دقیقا اینچنین  نوعی
ی کند. در صور  مزمن شدن استرس، بدن در ریتم تکه تکه و نامنظمی پیدا م قلب ،است

هومئوستازی به مشکل بر می خورد و ممکن است ما چندین مورد از عالئم مرتب   برقراری
تجربه کنیم. این اسرررررررترس مداوم از میدان انرژی نامرئی پیرامون بدن ما  با اسرررررررترس را

رژی کافی برای ترمیم حیاتی آن را تمام می کند، در نتیجه وقت یا ان برداشررت کرده و نیروی
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اقی نمی ماند. در نتیجه ی اتکای بدن به هورمونهای اسررررررترس، ما در بازسررررررازی برای بدن ب
که در آن عدم انسرررجام و آشرررفتگی کم کم برایمان  چرخه ی اعتیاد آوری گرفتار می شرررویم

 عادی می شود، اما به چه قیمتی؟

اس تحقیقی که کلینی  مایو روی امرا  بلندمد  استرس می تواند فاجعه بار باشد. بر اس
ال به مشرررکال  قلبی انجام داده اسرررت، اسرررترس روانی قوی ترین شررراخز پیش افراد مبت

از جمله ی این رویدادها می توان به  ،ی رویدادهای قلبی آینده به شما می رود بینی کننده
لت مرگ قلبی، ایسرررررررت قلبی و حمله ی قلبی اشررررررراره کرد. بسررررررریاری از مردم آنقدر در حا

به حمله ی قلبی دچار نشرروند، حتی متوجه نمی  وقتی اسررترس مزمن زندگی می کنند که تا
 شوند که دارند با استرس باال زندگی می کنند.

پس منطقی اسررررت اگر بگویم که وقتی قلب برای مد  طوالنی بصررررور  نامنسررررجم بزند و 
 و نظم کار کند، دیر یا زود از کار خواهد افتاد. بدون توازن

آن را اینگونه  HMIدر مدیریت اسرررررترس کلیدی به شرررررمار می رود، انعطاز اسرررررت و  آنچه
ظرفیت آماده شررردن برای بهبود پیدا کردن و سرررازگار شررردن در مواجهه با »تعریف می کند 

 «خصومت، ضربه روحی یا چالش ها. استرس،

 ،تندت هسانعطاز و مدیریت احساسا  هر دو در فرایندهای فیزیولوژیکی مهم حائز اهمی
اینکه بدن پس از واکنش اسرررررررترس با چه سررررررررعتی خود را باز می یابد و نیز یعنی  یعنی

 سالمتی و هومئوستازی. توانایی ما در حفد

 

HRVارتباط بين قلب و مغز : 
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به ما گفته اند مغز بر وضرررررررعیت زیسرررررررتی بدن حکم فرمایی می کند. این گفته تا حدودی 
، یعنی ضرررربان قلب از خود قلب نشرررئت می اسرررت درسرررت اسرررت، اما قلب اندامی خودکار

واضح است که در تمام گونه ها می توان قلب را از بدن خارج  گیرد و نه از مغز. برای معال
در این محلول قلررب  ،محلول رینگر نگهررداری کرد کرده و در محلولی نمکی تحررت عنوان
مغز ندارد. در جنین عصبی با آنکه هی  پیوند  حال ،مدتی طوالنی به تپش ادامه خواهد داد

حتی شررکل هم نگرفته اسررت  حدود  انسرران، قلب از زمانی شررروع به زدن می کند که مغز
شررشررم شررروع نمی شررود.  هفته ی سرروم(، فعالیت الکتریکی مغز جنین تا هفته ی پنجم و

سرررررریسررررررتم  این نشرررررران می دهد که قلب می تواند این توانایی را دارد که ارتباط خود را با
 آغاز کند.ی مرکزی عصب

یکی دیگر از ویژگیهای منحصررر بفرد قلب این اسررت که قلب اعصررابی از هر دو زیرشرراخه ی 
عصرربی خودمختار دارد، یعنی هر تغییری که در سرریسررتم های عصرربی سررمپاتی  و  سرریسررتم

شررود، بر طرز کار ت  ت  ضررربانهای قلب امر می گ ارد. این مسررئله از  پاراسررمپاتی  ایجاد
ت است که هر احساسی که تجربه می کنیم  خواه از آن آگاه باشیم ائز اهمیاین جهت ح

می گ ارد و این تغییر ضرررربان نیز مسرررتقیما به اطالع  و خواه نباشررریم( بر ضرررربان قلب امر
 سیستم عصبی مرکزی می رسد.

به این ترتیب، قلب، سررریسرررتم لیمبی  و سررریسرررتم عصررربی خودمختار ارتباط نزدیکی با هم 
 -جایگاه سیستم عصبی خودمختار  -به ذکر است که سیستم لیمبی   ضمن الزم دارند. در

نامیده می شررررررود، بنابراین وقتی احسرررررراسررررررا  خود را تغییر می دهید، بر  مغز عاطفی نیز
 امر می گ ارید.  عملکرد سیستم خودمختارتان

 تفاده ازاس درصد می تواند با بررسی فعالیت ضربانی قلب با ۷۵امروزه علم با دقت حدود 
 تحلیل تغییر پ یری ضربان قلب، احساسا  افراد را پیش بینی کند.
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HVR ای فیزیولوژیکی اسرررررت که با اسرررررتفاده از آن می   تغییر پ یری ضرررررربان قلب( پدیده
چالش های محیطی و روانی را بر اسررررررراس تغییرا  دوره های قلبی اندازه گیری کرد.  توان

HVR ز پ یری سیستم عصبی و قلب را نشان دهد اند انطافراوانی دارد، می تو کاربردهای
تناسرررب ماسرررت و نیز می تواند نشررران دهد که ما چقدر در برقراری  که نشرررانگر سرررالمتی یا

عادل بین زندگی ذهنی و عاطفی با بررسررررررری ریتمهای قلبی  ت خود موفق عمل کرده ایم. 
ميق درک ما کنند که به تع الگوهایی را کشرف ، دانشرمندان می توانندHRVبدسرت آمده از 

احساسا  و عواطف روی سالمتی مان کم   از پردازش احساسا  در انسان و نیز امرا 
ی به ما می دهد که از منحصر بفرد ی پنجره HRVمی کند. به این ترتیب، تحقیقا  مداوم 

تحقیقاتی زیادی  کنیم درون آن می توانیم ارتباط بين قلب، مغز و احسرررراسررررا  را بررسرررری
ما  ان می دهد داشرررتن سرررطح متوسرررطی از تغییر پ یری باعث می شرررودوجود دارد که نشررر

بهتر بتوانیم خود را با چالش های زندگی سرررازگار کنیم. اما سرررطح پایین تغییر پ یری قلبی 
قوی و مسرررتقلی اسرررت که از بروز مشرررکال  سرررالمتی در آینده خبر می دهد، من  شررراخز

ین همچنین با بیماری های پای HRVسررررررربب مرگ و میر می شررررررروند.  جمله مشرررررررکالتی که
نرخ تغییرپ یری انسان باالست، اما با افزایش سن این  متعددی در ارتباط است. در جوانی
مابت و پایدار هسررررتند که وقتی دانشررررمندان  آنقدرHRVنرخ کاهش پیدا می کند. الگوهای 

با ضررررریب خطای دو سررررال تشررررخیز  به آنها نگاه می کنند، عموما می توانند سررررن فرد را
 دهند.

مد  ها بود که ریتم مابت قلب نشرررانه ای از سرررالمتی تلقی می شرررد، اما حاال میدانیم که 
طی سررررررالها  HMI هر ضررررررربان تغییر می کند، حتی در حین خواب. محققین ریتم قلب در

و نه با نگاه کردن به قله  HRVبین ضررربان های قلب در گرافهای  تحقیق، با بررسرری فضررای
 .ها انهای مرتب  با خود ضرب
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اطالعا  رمزگ اری شررده در فواصررل بین ضررربه ها را کشررف کرده اند. این اطالعا  چیزی  
ها برقرار می شود. در مورس است که در آن ارتباط بر اساس فاصله ی بین انتقال شبیه کد

فواصل بین ضربه ها اطالعا  پیچیده ای هستند و برای برقراری ارتباط بین  رابطه با قلب،
 بکار می روند.مغز و بدن 

پی بردند که وقتی افراد روی ضربان قلب خود تمرکز می کنند  ۱۹۹۰در دهه  HMIمحققین 
احسررراسرررا  متعالی مانند سرررتایش، شرررادی، شرررکر گزاری و عطوفت را در خود ایجاد می  و

احساسا  را می توان به صور  الگوهای منسجمی در ریتم قلب مشاهده کرد.  کنند، این
در رابطه با احساسا  استرس زا صدق می کند و این احساسا  باعث  عکس همین قضیه

ار و نامنظم به نظر برسررد. این کشررف حالت شررده و ناهمو می شرروند ریتم قلب نامنسررجم
 پیوند داد HRVهای احساسی را به الگوهای 

 .۷٫۱بنگرید به شکل 

و ریتم  محققین همچنین مشررررراهده کردند که نرخ ضرررررربان قلب  تعداد ضرررررربه در دقیقه(
بیولوژیکی جدا از هم هسرررتند. برای معال ممکن اسرررت شرررخصررری ضرررربان  قلب دو واکنش

بنابراین مشررخز شررد که  ،عین حال قلبش منسررجم بزند باشررد، اما درقلب باالیی داشررته 
 منسجمی در بدن ایجاد کنند. ریتم های قلبی می توانند حالتهای درونی
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 ۷٫۱شکل 

نمودار باالیی ریتم نامنظم قلب را  ،شرررده اندی هار  مث تهیه  نمودارها توسررر  موسرررسررره
احسرررراسرررراتی مانند تنفر، بی قراری و ناراحتی ایجاد شررررده  ی نشرررران می دهد که در نتيجه

نتیجه ی احسرررراسرررراتی مانند  اسررررت. نمودار پایینی ریتم منظم قلب را نشرررران میدهد که در
 شکرگزاری، ستایش و مهربانی ایجاد شده اند.

م قلبی باشد، نشانگر افزایش همگامی و هماهنگی در گوی منسجما بصور  ال HRVوقتی 
شرراخه ی سرریسررتم عصرربی خودمختار بوده و نیز بروز فعالیت در مراکز سررطح باالی  بین دو
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مغز را نشرران میدهد. بخش زیادی از آنچه ما از پزشررکی غربی آموخته ایم باعث ایجاد این 
ار بدن مان را کنترل کنیم ی خودمختنمی توانیم سیستم عصب باور در ما شده است که ما

ی ذهن خود آگاه قرار   معال ضرررربان قلب و فشرررار خون( چون این عملکردها در ورای حوزه
و غیر ارادی از هم جدا هسرررتند. اما حاال  دارند، حال بماند که سررریسرررتم های عصررربی ارادی

کافی  شرررید. فق یا یوگا کار با می دانیم که برای تسرررل  بر چنین مهارتی الزم نیسرررت عارز
از دالیلی اسررت که  اسررت ماوراء طبیعی باشررید و این مهار  قابل یادگیری اسررت. این یکی

HMI قضرررررررائیه،  اهمیت انسرررررررجام قلب را نه فق  به افراد، بلکه همچنین به ارتش، قومی
 تا افراد بتوانند در ،مدارس، ورزشررررررکاران و سررررررایر افراد دارای عملکرد باال آموزش می دهد

 زا شفافیت، قدر  تصمیم گیری و خونسردی خود را حفد کنند.های تنش موقعیت 

 

 فواید انسجام قلب

وقتی ما تصمیم می گیریم احساسا  متعالی را تجربه کنیم و در خود پرورش دهیم و پیام 
ی سیگنال به حد کافی بزرگ  منسجم این احساسا  منسجم به مغز می رسد، اگر دامنه

احسررراسرررا  و عواطف در بدن آزاد می شرررود. ما این را  ر با اینباشرررد، مواد شررریمیایی براب
معبتی مانند این باعث می شود احساس سبکی و آزادی  احساس می خوانیم و احساسا 

 وجودی مان افزایش می یابد. به عبار  دیگر، انرژی کل حالت .کنیم

وز   سبب براگر حالت واالیی از سعاد  را در محیطی امن حس کنید، انرژی این احساسا
تغییر بیوشیمیایی در بدن می شود که نتیجه شان رشد و ترمیم بدن است.  1400 دست کم

بجای برداشرررررررت از میدان نامرئی انرژی پیرامون بدن تان و تبدیل آن  در این حالت شرررررررما
به میدان اضرافه کرده و آن را گسرترش می دهید، که نتیجه  انرژی به مواد شریمیایی، دارید

بدن تان اسررت که تغییرا  انرژی را بازتاب می دهد.  وضررعیت شرریمیایی ای در ی آن ایجاد
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عدم تعادل ما در مقام مصررررررررز کننده ی  چگونه؟ اگر سررررررره مرکز اول انرژی بدن در زمان
می رود و وقتی شما توجه خود  ی انرژی به شمار انرژی محسوب شوند، آنگاه قلب افزاینده

و حفد کنید، آنگاه  اسرررا  متعالی را در خود ایجادسررررا به قلب تان معطوز می کنید تا اح
و ریتمدار  آن انرژی منسجم باعث می شود قلب تان مانند طبل بتپد. همین تپیدن منسجم

 است که ی  میدان مغناطیسی قابل اندازه گیری در اطراز قلب و بدن تان ایجاد می کند.

موج صرررروتی قابل اندازه  درسررررت مانند ضررررربا  متمرکزی که بر طبل وارد می شرررروند و ی 
گیری ایجاد می کنند، هرچه ریتم منسرررجم قلب قوی تر باشرررد، میدان پیرامون تان بیشرررتر 

 گسترش می یابد.

وقتی احساس آزردگی، خشم، حساد ، عصبانیت، رقابت و ناراحتی می کنید، پیامی که از 
ی شیمیایی  ماده ۱۲۰۰مغز می رود، نامنسجم شده و سبب آزاد شدن چیزی حدود  قلب به

که همگی با احساس تان برابری می کنند. این وضعیت شیمیایی چیزی  در بدن می شوند
طول می انجامد. این احسرررراسررررا  اسررررترس زا در کوتاه مد   مانیه تا دو دقیقه به ۹۰بین 

سرربب بهبود انعطاز پ یری شررما می شرروند. اما  در واقع اگر زود رفع شرروند ،ضرررری ندارند
را وارد حالت عدم انسرررجام کرده و  بدن ،حسررراسرررا  بقامحور رفع نشررردهاامرا  دراز مد  

 سالمتی شما را در برابر مسائل استرس زا آسیب پ یر می کند.

این احسرراسررا  بقا محور از میدان پیرامون بدن برداشررت می کنند و باعث می شرروند شررما 
ه خود را به ماده، توجافتادگی و مادی گرایی کنید، چون شررما بیشررتر تمرکز و  احسرراس جدا

 بدن، محی ، زمان و البته سرچشمه ی مشکال  تان معطوز کرده اید.

این اسررررت که احسرررراس لحظه به لحظه و دقیقه به  HMIیکی از یافته های شررررگفت انگیز 
«  هوش قلبی»قلب امر می گ ارد و احسرراسررا  و عواطف ما کلید باز کردن  ی ما بر دقیقه

طف انرژی هایی هسرررتند که میدان های مغناطیسررری عواهسرررتند. چون این احسررراسرررا  و 
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قدرتمندی از خود سررررراطع می کنند، پس هر چه این احسررررراسرررررا  قوی تر باشرررررند، میدان 
مغناطیسی هم قوی تر می شود. در واقع، قلب قوی ترین میدان مغناطیسی بدن را ایجاد 

 شده در مغز. پنج هزار برابر بزرگ تر از قدر  میدان تولید ،می کند

شرررررت خود را روی م  تان گ اشرررررته و نبضرررررتان را حس کنید. این نبض موجی از انرژی انگ
است که موج فشار خون خوانده می شود و تمام بدن را طی کرده و بر همه چیز، از جمله 
مغز، امر می گ ارد. نبض مغناطیسررررررری قلب نه تنها در تمام سرررررررلول های بدن طنین می 

طراز بدن تان تولید می کند که از فاصرررررررله ی دو الی ر ااندازد، بلکه همچنین میدانی را د
سره متری می توان آن را با دسرتگاهی بنام مغناطیس سرنج اندازه گیری کرد. وقتی شرما با 

نه تنها دارید آن انرژی را به تمام  فراخواندن احسرررررراسررررررا  متعالی قلب را فعال می کنید،
به فضای اطراز هم ساطع  ا  راساسسلولها مخابره می کنید، بلکه همچنین دارید این اح

حوزه ی فیزی   می کنید. در اینجاسررررت که قلب از زیسررررت شررررناسرررری خارج شررررده و وارد
 میشود.

با استفاده از الکتروانسفالوگرام کشف کرده اند که وقتی  HMIدانشمندان آزمایشگاههای 
ت می هرتز ریتم قلب را دریاف ۰٫۱۰انسررررررجام می رسررررررد، امواج مغزی در فرکانس  قلب به

قلب و مغز در صرررررور  ورود فرد به حالت انسرررررجام قلبی افزایش می  کنند و همگامی بین
حالت بهینه ای اسرررت که در آن دسرررترسررری ما به شرررهود  هرتز ۰٫۱۰یابد. فرکانس منسرررجم 

بد. وقتی ذهن تحلیلی از سرررررررر راه کنار می  عمیق تر و رهنمودهای درون مان افزایش یا
حالتی که در  ،ن خود آگاه پایین رفته و از آلفا به تتا و دلتا برسدرفت، فرد می تواند از نردبا

اوقا  می بینیم که  آن عملکرد بازیابی بدن فعال می شرررررررود. دسرررررررت بر قضرررررررا ما اغلب
هرتز یعنی ۰٫۰۹هرتز   ۰٫۱۰تا  ۰٫۰۹شررراگردان می گویند در امواج دلتای عمیق یعنی حوالی 

 نه فاصررررله دارد( وقتی قلب شرررران در حالتتنها ی  صرررردم سرررریکل در مانیه از انسررررجام بهی
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منسرررررجم قرار دارد، تجربه های عرفانی ژرفی را از سرررررر می گ رانند. با این وجود، دامنه ی 
شرررده توسررر  قلب سررربب افزایش سرررطح انرژی مغز میشرررود  در بعضررری موارد  انرژی تولید

 سطح عادی(. برابر ۳۰۰تا  ۵۰ز بیش ا

ریزونا آزمایشرراتی انجام داده اند که انسررجام قلب گری شرروارتز و همکارانش در دانشررگاه آ
تأیید می کند. آنان در این آزمایشرررررررا  به ارتباطاتی بین قلب و مغز پی بردند که از  مغز را

نبود. این طریق مسررریرهای عصررربی و سرررایر مسررریرهای ارتباطی شرررناخته شرررده قابل توجیه 
ن قلب و مغز از طریق میدان می کند که تعامال  انرژیایی بی کشرررررررف این واقعیت را تأیید

 الکترومغناطیسی برقرار می شود. هر

دوی این معال ها به این واقعیت اشررررررراره دارند که وقتی ما تمرکز و توجه خود را به قلب و 
مل می کند. این امر سبب معطوز می کنیم، ضربان قلب مانند تقویت کننده ع احساسا 

 افزایش هماهنگی بین

ق  در اندامهای فیزیکی، بلکه همچنین در میدان الکترومغناطیسی قلب و مغز شده و نه ف
 بدنمان نیز انسجام ایجاد می کند. اطراز

همچنین شایان ذکر است که درست در پشت قفسه ی سینه غده ی کوچکی بنام تیموس 
با  وجود دارد ندام های از نزدی   مرکز قلب در ارتباط اسررررررررت. تیموس به عنوان یکی از ا

 Tسلولهای  ،ایفا می کند Tنقشی حیاتی در بالر کردن سلول های  ایمنی، اصلی سیستم
ی تیموس تا  مانند باکتریها و ویروسها دفاع می کنند. غده از بدن در برابر عوامل بیماری زا

ما با افزایش سرررن فعالیت آن کاهش می یابد و زمان شرررروع بلوغ عملکرد بهینه ای دارد، ا
 بدن است. د هورمون رشد درعلت آن هم کاهش طبیعی تولی

تیموس نیز مانند سایر اندام های حیاتی بدن از امرا  سوء استرس طوالنی مد  در امان 
نیم و میدان انرژی حیاتی کنیست. وقتی ما برای مد  طوالنی در حالت اضطراری زندگی می
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ز تضرررررعیف می کنیم، تمام انرژی مان به سرررررمت بیرون هدایت می شرررررود تا ما را اخود را 
نتیجرره انرژی چنرردانی برای محررافظررت از مررا در مقررابررل  تهرردیرردا  بیرونی حفد کنررد و در

سرربب از کار افتادن سرریسررتم ایمنی می  تهدیدا  درونی باقی نمی ماند. این امر در نهایت
قلب و با فعال شدن سیستم  با فعال شدن مرکزشود. در نتیجه منطقی است اگر بگوییم 

چون  در  ،شررود ی تیموس نیز باید فعال تر و ترمیم، غدهعصرربی پاراسررمپاتی  جهت رشررد 
انسجام  ی تیموس نیز باید از حفد این حالت ما به این غده انرژی میدهیم. در نتیجه، غده

ری سرررالمتی طوالنی مد  در بدن بهره برده و به حمایت از فعالیت سررریسرررتم ایمنی و برقرا
 بدن کم  کند. در

ی مسررررتقل من، اگر افراد بتوانند شررررکر گزاری و سررررایر پیشررررتر گفتیم که مطابق بررسرررریها
دقیقه در روز و به مد  چهار روز احسرراس کرده  ۲۰الی  ۱۵متعالی را مجموعا  احسرراسررا 

دهد که این احسررررراسرررررا  به ژنهای سرررررلولهای مسرررررئول ایمنی پیام می و حفد کنند، انرژی
نمونه ی بارزی از امرا   IgAبسرررررررازند. افزایش قابل توجه  A پروتئینی بنام ایمونوگلوبولین
 معبت انسجام قلبی است.

ی تمام این مباحث این اسرررررررت که کیفیت ریتم قلب ما امراتی بر وضرررررررعیت کلی  نتيجه
سرررررررایر می گ ارد. اگر قلب منظم بتپد، بهره وری آن سررررررربب کاهش تنش  سرررررررالمتی مان

که در آن  انرژی ما را بیشررینه می کند و حالتی ایجاد می کند سرریسررتم های بدن می شررود،
تقویت می شویم. اگر ریتم قلبی ما ناهماهنگ باشد،  ما از نظر ذهنی، احساسی و فیزیکی

باعث می شود ما انرژی کمتری برای شفا  عکس این قضیه صادق است. این عدم انسجام
اختیار داشررررته باشرررریم و همین امر  ایجاد پروژه های بلندمد  در یافتن و حفد سررررالمتی و

اندام ها تنش مضاعفی  تی در حالت های درونی ما شده و به قلب و سایرباعث بروز ناراح
برردن برای  ی قلبی و بیمرراری قلبی زمررانی رخ می دهررد کرره وارد می کنررد. برای معررال حملرره
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 ور  ارادی احسرراسررا  متعالی را انتخابمدتی طوالنی دچار اسررترس باشررد. اما اگر ما بصرر
در عوض بیشررررررتر توجه خود را به شررررررکر گزاری  کنیم و کمتر روی ناهماهنگی تمرکز کنیم و

کنیم، آنگاه بدنهایمان واکنش معبت نشان داده و ما از سالمتی بیشتری برخوردار  معطوز
 خواهیم شد.

ینده اسررررتفاده کردید و آن دفعه ی بعدی که از احسرررراسررررا  متعالی برای تنظیم خود روی آ
د و شرررررکرگزاری کردید که چنین را پیش از وقوع رویدادها در خود ایجاد کردی احسررررراسرررررا 
فق  این را بدانید که کمترین اتفاق ممکن این اسرررررت که  ،رخ داده اسرررررت رویدادی از قبل

 .شفا یافتن بدن تان شروع می کند به

 امرا  استرس مزمن

از اسررررترس باشررررد، انسررررجام مرکز قلبی اش از بین رفته و وقتی انسرررران در حالت پایداری 
ى قلب از هم  الل می شررررود. مغز در پاسررررخ به ریتم آشررررفتهآفرینشررررش دچار اخت توانایی

پاشیده و انسجامش را از دست میدهد و این عدم انسجام در دو شاخه ی سیستم عصبی 
سرررریسررررتم عصرررربی  سرررریسررررتم عصرررربی پاراسررررمپاتی  ترمز و خود مختار بازتاب می یابد. اگر

که به بدن ارسررال می سررمپاتی  گاز باشررد، در حالتی که این دو خالز هم کار کنند، پیامی 
گاز بدهید. برای درک امرا   شرررود مانند این اسرررت که پایتان روی ترمز باشرررد و به ماشرررین

ترمز ماشرررین خراب می  ،مخرب این نیروهای مخالف الزم نیسرررت متخصرررز خودرو باشرررید
ماشین فشار می آید و مقاومت ایجاد شده سبب اتالز انرژی و کاهش  شود، به گیربکس
 سوخت می شود.بهینگی مصرز 

تداوم این تنش سرربب تحلیل رفتن بدن شررده و توانایی ترمیم و حفد سررالمتی را از آن می 
 گیرد و انعطاز و شادابی را از آن سلب می کند.
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اسررتوار اسررت، در امر اسررترس مزمن، قواتتان ی انرژی  اگر بگوییم انعطاز بر مدیریت بهینه
وید. هرچه بیشررررتر به این حالت اسررررترس تحلیل رفته و ممکن اسررررت بیمار شرررر بطور کامل

معتاد شرررررررویم، احتمال اینکه قلب مان را باز کرده، به درون غور کرده و بصرررررررور  ارادی 
 انسجام قلبی ایجاد کنیم، کمتر می شود.

ام در ایالت واشررررینگتون برایم پیش آمد، معال خوبی در تجربه ای که در خانه ی روسررررتایی 
 ،شررررب در ماه نوامبر داشررررتم از سررررر کار بر می گشررررتمبه دسررررت می دهد. ی   این رابطه

متری تا خانه را پیاده رفتم. تاری  تاری   ۴۰ماشررررین را معل همیشرررره پارک کردم و مسرررریر 
ترسرناکی را از پشرت ی   سرمت راسرتم، صردای غرش متر مانده به خانه، در ۳۰بود. حدود 

عطوز کردم و با خود فکر ماده  به ی  چیز( م سررنگ بزرگ شررنیدم. بالفاصررله تمرکزم را به
 کردم چه چیزی در آن تاریکی کمین کرده است؟

ابتدا در ذهن خودم و سررپس در محی  به دنبال امور شررناخته شررده گشررتم تا آینده ام را با 
مکن است یکی از سگهایم باشد؟ اسم سگها را صدا کنم. با خود گفتم آیا م آن پیش بینی

 صدای غرش بیشتر شد. ،ر برداشتمنگرفتم. چند قدم دیگ زدم، اما پاسخی

بدون اینکه به آزادسررازی انرژی در بدنم فکر کنم، موهای پشررت گردنم سرریخ شررد، ضررربان 
یز و حواسم جمع تر شده بود و برای ست ،شد و تعداد نفسهایم افزایش یافت قلبم سرتع

احتمالی را گریز آماده بودم. گوشرری ام را بیرون آوردم و چراغ قوه را روشررن کردم تا تهدید 
پیدا کنم، اما نتوانستم منبع صدا را ببینم. صدا در تاریکی ادامه یافت. آرام پس کشیدم و 

کارگرهایم دارند اسرررربها را به اصررررطبل می برند. تفنگها و  به سررررمت انبار دویدم و دیدم که
برگشتیم و دیدیم ی  یوزپلنگ همراه توله اش  اغ قوه ها را برداشتیم و به سمت صحنهچر 
 ارند از بین بوته ها فرار می کنند.د
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شرررراید از این داسررررتان نتیجه بگیرید که در موقعیتهای پر از اسررررترس وقت آن نیسررررت که 
خود را از بگشرررررررایید و به ناشرررررررناخته ها اعتماد کنید. وقت آن نیسرررررررت که توجه  قلبتان را

د. وقت آن چیزهای دنیای مادی بیرون بر گیرید و به امکان جدیدی در ذهن خود فکر کنی
است که بدوید، مخفی شوید یا بجنگید. اما اگر همیشه در حالت ستیز و گریز قرار داشته 

کار نیست آنگاه احتمال اینکه چشمان تان را ببندید و به  حتی وقتی که یوزپلنگی در ،باشید
مجبورید توجه خود را به تهدیدی که در بیرون خود درک  چون ،غور کنید، کمتر اسرررت درون
جدیدی وارد سررریسرررتم عصررربی نمی شرررود مگر اینکه  ه اید، معطوز کنید. هی  اطالعا کرد

 .برابر با احساساتی باشد که دارید تجربه می کنید

ریزی کنید. پس منطقی اسررررررت که بنابراین نمی توانید بدن خود را برای تقدیر جدید برنامه 
ید، احتمال اینکه به بیشرررتر به هورمونهای اسرررترس در زندگی عادی خود معتاد شرررو هر چه

 گشایش قلب و آسیب پ یری روی بیاورید، کمتر خواهد بود. آفرینش، مراقبه،

 مغز قلب

 پزشکی به نام دکتر جی. اندرو آرمور نشان داد که قلب برای خود دارای ذهن ۱۹۹۱در سال 
نورون دارای ی  سرریسررتم عصرربی اسررت که مسررتقل از  ۴۰۰۰۰اسررت. قلب با چیزی بالر بر 

ی فنی ابداع شده برای این سیستم، سیستم عصبی داخلی قلب  می کند. واژه لمغز عم
این کشف آنقدر بزرگ بود که منجر به «. مغز قلب»آن می شود  است که معادل ساده تر

 شد. عنوان عصب شناسی قلب ایجاد شاخه ی علمی جدیدی تحت

 تأمير انسجام قلب بر انسجام مغز
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وقتی قلب به انسرررررجام برسرررررد، مانند تقویت کننده عمل کرده و اطالعا  منسرررررجمی را از 
تاالموس قشر  ،آوران خود بصور  مستقیم به تاالموس می فرستد طریق مسیرهای عصبی

 مخ و مراکز بقای مغز را همگام می کند.

 ،با هم در ارتباط هسررتند (مغز و قلب از طریق مسرریرهای وابران  نزولی( و آوران  صررعودی
درصررررد فیبرهای عصرررربی پیوند دهنده، از سررررمت قلب به مغز صررررعود می  ۹۰وجود،  با این

کرد که این مسرریرهای عصرربی آوران مسررتقيم بصررور  مداوم سرریگنالها و  کنند. آمور کشررف
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اطالعاتی را ارسال می کنند که با فعالیت مراکز شناختی و احساسی مغز تعامل کرده و آن 
 دستکاری می کنند. این سیگنالها را

ق عصررررررب واگ از قلب به مغز می روند و مسررررررتقیم به تاالموس می رسررررررند که که از طری
قشرررررری مانند تفکر، ادراک و فهم زبان را همگام می کند، سرررررپس به لوبهای  فعالیت های

رفته و مسرریر خود را به سررمت مرکز بقای مغز یعنی آمیگدال  مسررئله پیشررانی مسررئول حل
دهند. سلولهای مرکزی آمیگدال همگام  میدهد( ادامه می ه به حافظه ی احساسی پیام ک

یعنی اگر مرکز قلب تان باز  ۷٫۲سرررازی ضرررربان قلب را نیز بر عهده دارند بنگرید به شرررکل 
باشرررررررد، مراکز بقای مغز متوقف می شررررررروند. پس هر چه مرکز قلب بازتر باشرررررررد، احتمال 

صادق  رس زای زندگی کم تر است. عکس این قضیه نیزواکنش نشان دادن به عوامل است
 اسررت، هر چه انرژی کمتری در مرکز قلب داشررته باشررید، احتمال اینکه در حالت بقا زندگی

 کنید، بیشتر است.

این به ما می گوید که احساسا  و ریتم قلبمان تعیین می کند که کدام خاطرا  و واکنش 
سترس و دلهره می تواند الگوهای مغزی را  بنابراین ،احساسی در ما بروز کند های طوری ا

با عاد  دلهره ی گ شررررررته یکسرررررران باشررررررد. برعکس، درسررررررت همانطور که  تنظیم کند که
می کند، احسررررراسرررررا  متعالی قلب نیز می توانند سررررربب بروز  کامپیوتر از الگوهایی پیروی

متعالی بتوانید  با ایجاد حالت های احسررراسررری بنابراین اگر ،انسرررجام در امواج مغزی شرررود
عصررربی برای این احسررراسرررا   را بخوانید، مغزتان شررربکه هایاحسررراسرررا  آینده ی خود را ف

از قلب به مغز  آینده و این تقدیر جدید ایجاد می کند. کشررررررف مسرررررریرهای عصرررررربی آوران
مستقیم  توس  آمور مابت می کند که قلب بصور  مستقل احساسا  را پردازش می کند،

 دریافت اطالعا  ازبدون  ،میدهد و ریتم خود را تنظیم می کند به محی  واکنش نشررررررران
 مغز.
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دلیل این مسررئله این اسررت که قلب و سرریسررتم عصرربی خودمختار همیشرره با هم کار می 
شررررایان ذکر اسررررت که اعصرررراب تسررررهیل کننده ی این ارتباط به قلب امکان  کنند. همچنین

پارد، خود را تنظیم کند و در میدهند که مستقل از سیستم عصبی حس کند، به خاطر بس
 لب تصمیم بگیرد.مورد کنترل ق

به بیان سرراده، احسرراسررا  و عواطف نشررئت گرفته از قلب نقش مهمی در شرریوه ی تفکر، 
اطالعا ، احسررررررراس و درک ما از دنیا و جایگاهمان در آن دارند. وقتی مرکز قلب  پردازش

می کند، فعالیت آن را بهبود  تقویت کننده عمل کرده و مغز را فعال فعال شرررررررد، همچون
 نظم و انسجام ایجاد می کند. در تمام بدن توازن،بخشیده و 

 

 محور بودن-قلب

همانطور که پیشرررتر گفتم، هر فکر که به مغزتان خطور کند، مواد شررریمیایی متناظر خود را 
 می کند و این مواد به نوبه ی خود احسررررررراس را ایجاد می کنند. ل ا شرررررررما تنها تحت تولید

احسررررررراسررررررری تان برابر هسرررررررتند. می دانیم که وقتی دارید که با حالت  تأمیر افکاری قرار
بیشررررررتر احسرررررراس وحد  و یکی بودن کنند، کمتر از  محور باشررررررند و-شرررررراگردان مان قلب

وفور نعمت، آزادی یا عشررق را احسرراس  رویاهای خود جدا می افتند. وقتی ما شررکر گزاری،
. این احسرراسررا  باز می کنند را برای افکار متناظر خود می کنیم، تمام این احسرراسررا  راه

عصبی خودمختارتان را  محور درهای ذهن ناخودآگاه را باز می کنند تا بتوانید سیستم-قلب
با احسررررررراس  برابر با افکار آینده ی جدیدتان تنظیم کنید. همچنین می دانیم که اگر افراد

 د به وفور نعمت فکر کنند، تأمیر قابلترس و فقدان زندگی کنند و در عین حالت بخواهن
چون تغییر تنها زمانی رخ می دهد که افکار با حالت  ،وجهی بر جا نخواهند گ اشررررررررتت
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وقتی احسرراسرری ندارند  ،همسررو باشررند. هر چه می خواهند معبت فکر کنند احسرراسرری بدن
 باقی جاهای بدن این پیام را حس و درک نخواهد کرد. که با آن فکر برابری کند،

بند بیاید، وقتی واقعا احسرراس ترس می کنید،  پس آنقدر بگویید من نمیترسررم تا نفسررتان
ی مغز باالتر برود، یعنی شرررما نمی توانید به  که من نمیترسرررم نمی تواند از سررراقه این فکر

 بدن و سیستم عصبی

خود سیگنال داده و آنها را وارد تقدیر جدید و مشخصی کنید. احساس همان چیزی است 
تحری  سرریسررتم عصرربی خودمختار و ورود آن به تقدیر عاطفی انرژی مورد نیاز برای  بار که

بین فکر سالمتی و  .فراهم می کند. بدون احساس، مغز و بدن از هم جدا هستند جدید را
فاصرررررله هسرررررت و شرررررما نمی توانید این حالت وجودی جدید را تجلی  احسررررراس سرررررالمتی

 بخشید.

ایجاد کنید. اگر این احساسا  ر دهید، می توانید امرا  پایداری زمانی که انرژی خود را تغیی
عالی با آن هوش ذاتی اش تغییرا   مت تان  بدن  ید،  را بصرررررررور  روزمره در خود حفد کن

پیشررررتر در موردش بحث کردیم به ارمغان می آورد. چون بدن فکر می  ژنتیکی نسرررربی را که
تجربه ای در محی  تان نشررررئت گرفته خود ایجاد کرده اید، از  کند احسرررراسرررری که شررررما در

می گشایید، احساس را پیش از وقوع تجربه حس می  است. پس وقتی مرکز قلب خود را
بدن طوری واکنش نشررران میدهد که گویی  کنید و با نیت مشرررخز آن را پ یرا می شررروید،

وضرعیت شریمیایی بدن و انرژی  قلب بر -تجربه ی آینده محقق شرده اسرت. انسرجام ذهن 
 امر می گ ارد.آن 

مغز می تواند از قلب نشئت بگیرد و همگام سازی قلب و مغز منجر به اگر انسجام قلب و 
عملکرد بهینه و سررررالمتی شررررود، پس الزم اسررررت هر روز وقت گ اشررررته و روی فعال کردن 
مرکز قلب تمرکز کنیم. اگر بجای اینکه منتظر بمانیم تا چیزی از بیرون بیاید و احسرررراسررررا  
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احسررررررراسرررررررا  متعالی قلب را در خود حس کنیم،  اراده کنیم و ا در ما ایجاد کند،متعالی ر 
 .همان کسی می شویم که باید بشویم

 

 فردی با قلب قدرتمند

وقتی ما تصمیم بگیریم که با قلب خود زندگی کنیم، طبیعتا در راه عشق قدم گ اشته و با 
دهیم، این عشق را تحقق می مهر و عطوفتی که به خود، دیگران و کره ی زمین نشان می 

مشخز شده است که افراد می توانند  HMIى  طی همکاری های ما با موسسه بخشیم.
با تکرار و تمرین، احساسا  متعالی را مستقل از رویدادهای دنیای بیرون، ایجاد، تنظیم و 

 حفد کنند.

فد احسرراسررا  در کارگاههای ما در سررراسررر دنیا، ما از طریق تنظیم ریتمهای قلبی برای ح
می دهیم که چگونه به انسجام قلب و مغز دست یابند. سپس توانایی  افراد یاد متعالی، به

اندازه گیری می کنیم. در مراقبه ها از افراد می خواهیم  HRVاز  های آنها را با اسرررررررتفاده
شررکر گزاری، شررادی و عشررق کنند و آنها را تشررویق می کنیم که  که خود را تسررلیم احسرراس

 وز این کار را انجام دهند.هر ر

قتی کسی تصمیم می گیرد که هر روز انسجام را تمرین کند، انسجام برایش عاد  چون و
 می شود.

هدفم این اسرررت که افراد با تمرین کافی بتوانند احسررراس هایی مانند بی ارزشررری، ترس یا 
بنشرررررررانند و  ناامنی را از ذهن خود پاک کرده و حالت های وجودی متعالی را در جای آنها

شرررروند. افراد زیادی را دیده ایم که فق  با تغییر پارادایم افکار و  عمیقا عاشررررق زندگی خود
امرا  معبت، قابل اندازه گیری و ملموسررری را در زندگی خود  احسررراسرررا  خود توانسرررته اند
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 به خانه باز می گردند می بینند تأمیرا  معبتی که از محقق کنند. این افراد سرررسررپرده وقتی
امر معبت گ اشررته و مدام امر ارتعاشرری  اده و جامعه شررانخود بر جای گ اشررته اند، بر خانو

 هماهنگی و انسجام آنها در جهان گسترش می یابد.

اگر بصررور  مکرر تنظیم این احسرراسررا  متعالی را تمرین کنید، به مرور زمان همین تجربه 
ای جدیدی در شما می شود. احساسا  متعالی سبب ایجاد حالت احساسی پایه  ی مداوم
ت پایه بر افکار شررما تأمیر گ اشررته و افکار برابر با آن احسرراسررا  متعالی ایجاد می این حال

کند. تجمع این افکار جدید سرربب ایجاد سررطح جدیدی از ذهن می شررود، که آن نیز به نوبه 
ود. وقتی ی خود احسرراسرراتی برابر با آن افکار ایجاد کرده و سرربب تقویت حالت پایه می شرر

 مغز( ایجاد شرررود، شرررما وارد حالت وجودی  ن قلب  بدن( و ذهناین چرخه ی بازخوردی بی
 آگاهی ذهن نامحدود و انرژی عشق ،جدیدی شده اید

و شررکر گزاری عمیق. تکرار این فرایند سرربب شرررطی شرردن بدن، تغییر سرریم کشرری مغز و 
ت وجودی جدیدتان برابر می مجدد وضعیت زیستی بدن شما شده و آن را با حال پیکربندی

دارید بصور  طبیعی، خودکار و منظم امضای الكترومغناطیسی دیگری را  سازد. حاال شما
 می کنید. شما به شخز جدیدی تبدیل شده اید. به درون میدان مخابره

می توان از منظر احساسا  نامنسجم بیشمار کتاب تاریخی نوشت. خواه نتیجه تراژدیهای 
رد، احسررراسرررا  مربوط به بقا از جمله و خواه نسرررل کشررری و یا جنگ سرررباشرررد  شرررکسرررپیر

رقابت و انتقام منجر به ایجاد زنجیره ای بی پایان و غیر ضروری از  سرزنش، نفر ، خشم،
درد، رنج، ظلم و مرگ شده است. نتایج آن باعث شده است انسانها بجای صلح و صفا در 

ه ما می توانیم ریخ انسرران فرا رسرریده اسررت کجنگ و سررتیز زندگی کنند. اکنون زمانی از تا
این چرخه را قطع کنیم. این لحظه ای محوری در تاریخ بشر است که در آن حکمت باستان 

الزم را به ما داده اند تا یاد بگیریم  و علم مدرن با هم تالقی کرده و فناوری و درک علمی
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ی سالمتی، ارتباط، سطح انرژ که هم احساسا  خود را بهتر و بهینه تر مدیریت کنیم و هم
و کمال فردی و جمعی را با آن تحقق بخشرررریم. کار زیاد سررررختی نیسررررت فق  کافی اسررررت 

تعامل مان با  حالت وجودی درون خود را تغییر دهیم. این کار به ما امکان می دهد که
 رقم و بجای موقعیتهای پر از اسرررررررترس، تجربه های معبتی برای ما ،یکدیگر را تغییر دهیم
رژی کرده، روحمان را جال می بخشرررررد و احسررررراس وحد ، ارتباط و می زند که ما را پر از ان

اما وقتی از قلب به عنوان  ،بودن را در ما ایجاد می کند. مغز ممکن اسرررررررت فکر کند یکی
 ادراک استفاده کنیم، قلب می داند و مطمئن است. ابزاری برای

 

 معال هایی از کارگاههایمان

در  8B 8Aسبب انسجام مغز می شود، به شکل ببینید چگونه انسجام قلب  اگر میخواهید
عادی را پیش از -بخش رنگی کتاب نگاه کنید. تصرررررررویر اول امواج مغزی بتای نسررررررربتا پایین

شررررروع انسررررجام قلب در فرد، نشرررران می دهد. تصررررویر دوم تغيير قابل توجهی را نشرررران 
ین امر این قلب ایجاد شرررده اسرررت. دلیل اتحقق انسرررجام  میدهد که چند مانیه بعد در امر

اسررررت که قلب مانند تقویت کننده عمل کرده و بر مغز امر می گ ارد و امواج آلفای همگام 
 و منسجم را در آن ایجاد می کند.

یکی از شررررررراگردان را می بینید که در کارگاه  HRVب تحليل ۳,  ۷الف و ۷٫۳در شرررررررکل 
وق العاده ای داشرررته اسرررت. نمودار اول شرررکل شرررده اسرررت. این فرد روز ف پیشررررفته گرفته

 الف دو مراقبه را نشان۷٫۳

میدهد، یکی هنگام صبح و یکی درست قبل از ناهار، هر مربع پنج دقیقه را نشان میدهد. 
انسجام قلبی درست در همان جایی ایجاد شده است که اولین فلش خاکستری در باالی 

 ۵۰صبح او این حالت را بیش از  ۷ی  قبهنشانه رفته است. در مراراست  شکل، به سمت



307 
 

 
 

که فلش دوم را می بینید که به سررررمت چ  نشررررانه رفته اسررررت.  دقيقه حفد کرد، تا جایی
پایین این اسررکن، از جایی که دومین فلش خاکسررتری به سررمت پایین و راسررت نشررانه رفته 

مانی را و چ  نشانه رفته است، ز سمت پایین  است تا جایی که دومین فلش خاکستری به
 38 ی قبل از ناهار به مد  نشان میدهد که او در مراقبه

دقیقه انسرررررررجام قلب خود را حفد کرده اسرررررررت. می بینید که چطور این مهار  را در خود 
 می کند. ایجاد
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متعالی در  بین دو فلش خاکسررتری در هر دو شررکل زمانی اسررت که فرد با ایجاد احسرراس
قه ای را نشان میدهد. دقی ۵ی  دست یافته است. هر مربع ی  بازه خود، به انسجام قلبی

به مهار  تنظیم حالت های درونی دسرررت  این فرد دارداین دو شرررکل نشررران می دهند که 
 پیدا می کند.

ب در پایین شرررررکل، جایی که بین دو فلش قرار می گیرد، زمانی را نشررررران  ۷٫۳در شرررررکل 
دارد فرد به مد  بیش از ی  سررراعت در حالت انسرررجام قلبی قرار دارد. بدن او  میدهد که

 جدید شرطی می شود. نسبت به ذهنیت

ب نگاه کنید. در مراقبه ی بعدی که در بعد از ظهر همان روز انجام  ۷٫۳ حاال به شرررررررکل
اگر به فاصررله ی بین دو فلش خاکسررتری در باالی شررکل نگاه کنید، می بینید  شررده اسررت،

 ۴۵که این فرد حدود 

دقیقه در حالت انسررررجام قلبی به سررررر برده اسررررت. اما آنچه این شررررکل را جالب می کند، 
ی بین دو فلش بعدی  می افتد  فاصررله ۸مان روز حوالی سرراعت که عصررر ه اتفاقی اسررت
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فرد در حال مراقبه نبود، ما بعد از او پرسرریدیم که داشررت چه چیزی  نرا ببینید(. در این زما
فوق »بیش از ی  سرراعت در حالت بیداری عادی وارد حالت  را تجربه می کرد. قلب او برای

 شده بود.« منسجم

داد که هنگامی که داشررررررت برای خواب آماده می شررررررد ناگهان از او بعدا برایمان توضرررررریح 
س آنقدر قوی بود که مجبور شد دراز بکشد و تسلیم آن شود. شد. این احسا عشق لبریز

دقیقه روی  ۱۰قلب او یکدفعه وارد حالت منسرررررجم شرررررده بود و او به مد  ی  سررررراعت و 
عصررربی خودمختارش را  عشرررق ورزیده بود. او سررریسرررتم تخت دراز کشررریده و به زندگی اش

خود جابجا شرررررررده و  که او در تخت تغییر داده بود. فلش آخر زمانی را نشررررررران می دهد
 خوابیده بود. چه پایان خوبی برای ی  روز خوب.
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 دقیقه. ۴۵ی احساسا  قلب محور سه فرد به مد   نمونه

همه ی ما میدانیم که فکرهای ترسرررررررناک و دلهره آور داشرررررررتن راجع به به این فکر کنید: 
میتوان در ذهن خود این نتایج خیالی  .هنوز رخ نداده است، چقدر آسان است ی کهرویداد

مرور کرد. و همه می دانیم که هر چه انرژی بیشرررررررتری به این فکر بدهیم،  را بارها و بارها
بیشرررتر احتمال دارد که این افکار ما را به سرررمت  بیندیشررریم، هر چه بیشرررتر به نتایج ممکن

ی این افکار هسررتند. شررما بدن خود را  پیشرررانه بکشرراند. احسرراسررا بدترین حالت ممکن 
ببرد. اگر این مسرررررئله مدتی طوالنی  شررررررطی کرده اید که در ذهنیت ترس و دلهره به سرررررر
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خودکار بدن است و  عملکردهای این یکی از، خواهد شد ادامه یابد، بدن شما وحشت زده
 ذهن خود آگاه کنترلی بر آن ندارد.

طی کردن بدن نسبت به ذهنیت ترس و دلهره، مدام احساسا  متعالی را در اگر بجای شر 
خود ایجاد کرده و بدن خود را نسبت به ذهنیت عشق و انسجام شرطی کنیم، چه میشود؟ 

جان زده شده و با اشتیاق به بترسیم و دوباره به وحشت زدگی دچار شویم، هی بجای اینکه
 خواهیم نشست. انتظار عشق زدگی

سه نمونه از شاگردان ما را نشان میدهد که می توانند برای مد  های طوالنی  ۷٫۴شکل 
قلبی خود را حفد کنند. اگر دقیق به آنها نگاه کنید، متوجه خواهید شرررد که قلب  انسرررجام

دقیقه پاسرررخ داده  ۴۵به مد  بیش از  مداومی از احسررراسرررا  متعالی این افراد به حالت
ذهنیت جدید پاسررخ داده اسررت. به نظر من این خیلی ماوراء  هیعنی بدن هایشرران ب .اسررت

 طبیعی است.

الف و ب دو فرد را نشرران می دهند که نرخ تغییرپ یری قلبی ضررعیفی در  ۷٫۵شررکل های 
سرررمت باال نشررران زدن عادی دارند که با اسرررتفاده از دو جفت فلش مشرررکی به  حالت قدم

ی قلبی در هنگام تمرین انسررجام قلبی به تغییرا  نرخ تغییرپ یر داده شررده اسررت. سررپس
نگاه کنید که در میان دو فلش خاکسرررتری نشررران داده شرررده اسرررت. آنچه اهمیت دارد این 

الی  ۸است که این دو نفر دارند وضعیت زیستی بدن خود را تغییر میدهند، حتی اگر برای 
 باشد. دقیقه هم ۱۵
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در هر دو شرررکل دو فرد را می بینید که تغییرپ یری قلبی آنها ناچیز اسرررت  قسرررمت بین دو 
 فلش مشکی رو به باال(.
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ما وقتی این دو فرد  باز می کننرد  بین دو فلش ا با احسرررررررراسررررررررا  متعرالی  قلرب خود را 
ایجاد می شود. این دو نفر دارند فیزیولوژی بدن خود را تغییر  خاکستری(، تغيير قابل توجه
 دقیقه باشد. ۱۵الی  ۸می دهند، گرچه فق  برای 

 

 ی انسجام قلبی مراقبه

 . ده استتدوین ش HMIی  این مراقبه بر اساس تکنی  قفل قلبی موسه

سررپس توجه خود را به قلب تان  ،اسررتراحت کندید و بگ ارید بدن تان دچشررمان خود را ببن
کنیررد. این کررار را آرام و عمیق انجررام دهیررد. اگر ذهن ترران این طرز و آن طرز  معطوز

 خود را به سمت سینه، قلب و نفس هایتان برگردانید. رفت، توجه و هشیاری

و بازدم ا در مرکز چهارم جمع کرده اید، همانطور که به دم سررپس در حالی که انرژی خود ر 
قلب ادامه می دهید، چند احساس متعالی را در خود حس کنید، بهترین احساس  از مرکز

در خود ایجاد کنید احساس شکرگزاری، عشق و مهربانی است. وقتی  متعالی که می توانید
دید، آن انرژی را به ورای بدن خود ی خود حس کر  ناحیه ی سینه این احساسا  قلبی را در

آن اضافه کنید. این انرژی و نیت را به تمام فضای پیرامون  و عزم خود را بهفرستاده و نیت 
 شروع کرده و هر روز مد  آن را بیشتر کنید. دقیقه در روز ۱۰خود مخابره کنید. با 

سرت، می توانید در وقتی دانسرتید که تجربه ی این احسراسرا  متعالی در بدن تان چگونه ا
مراقبه در حین قدم زدن، با این  ۹ن کنید  در فصرررررررل روز با چشرررررررمان باز تمری تمام طول

 روش بیشتر آشنا خواهیم

 شد(. 
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می توانید گوشررری خود را تنظیم کنید که چهار مرتبه در روز به شرررما یاد آوری کند تا هر بار 
 یکی دو دقیقه این احساسا  متعالی را حس کنید.

 گی کتاببخش رن

 کارگاههای پیشرفتهتغییرا  انرژی در 
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در برخی از کارگاههای پیشرررررررفته ی ما، وقتی شرررررراگردان پیوندهای انرژیایی خود را با همه 
حالشررررررران قطع می کنند، از میدان محیطی برای ایجاد -واقعیت گ شرررررررته چیز و همه کس

ین می شررررود، انرژی اتاق اسررررتفاده می کنند. وقتی چن سرررری فردی خودمیدان الکترومغناطی
دو کارگاه پیشررررفته در اسرررترالیا در  ممکن اسرررت پایین بیاید. هر دو شرررکل این پدیده را در

 نشان می دهند.  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۵سالهای 

 

ی  روز قبل از شررررروع رویداد، وقتی  ،پایه ی روز چهارشررررنبه اسررررت، خ  قرمز اندازه گیری
 کس در اتاق نیست. هی  

اولین روز با اتاق پر. می بینید که انرژی اتاق کمی کاهش  ،پنجشررررررنبه اسررررررت خ  آبی روز
 یافته است.

روز دوم. می بینید که وقتی شررراگردان در روز جمعه کارگاه را  ،جمعه اسرررت خ  سررربز روز 
بجای اینکه از افزایش می یابد. در این بخش از نمودار، آنها  ادامه می دهند، انرژی پیوسته

 می دهند. میدان انرژی بگیرند، دارند به میدان انرژی

 

 

 

 انسجام در مقابل عدم انسجام
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پوشررریده  EEGدر تصرررویر اول، هر دو دایره نمای باالی شرررخصررری را نشررران میدهند که کاله 
جلو قرار دارد، ل ا بینی به سررمت باالی صررفحه قرار دارد و گوشررها در به سررمت  اسررت. سررر

 طرفین قرار دارند.

متفاو  هسرررتند، که می توانیم امواج دایره های سرررفید کوچ  نشرررانگر بخش های مغزی 
این نواحی خاص اندازه گیری کنیم. در سررمت چ  می بینید که فلشررها همگی  مغزی را در
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ی دهد که امواج همفاز هسررررتند. این یعنی انسررررجام. در و نشرررران م کامال منظم هسررررتند
 مغزی همفاز نیسرررتند و فلشرررها با قله و قعرها هماهنگ سرررمت راسرررت می بینید که امواج
 نیستند. این یعنی عدم انسجام.

از آنجا که در صرررفحا  آتی اسرررکن های مغزی مختلفی را به شرررما نشررران خواهم داد، می 
ی انسرررجام و عدم انسرررجام آشرررنا کنم. به دسرررته ی دوم را با روش اندازه گیر خواهم شرررما

 hypoبخش آبی زیادی در مغز باشد، انسجام پایین است    تصاویر نگاه کنید. اگر

- coherence مغز کمتر بررا هم ارتبرراط برقرار می کننررد. اگر بخش  ( و لرر ا نواحی مختلف
 قرمز زیادی در مغز باشد، یعنی انسجام باالست

hyper – coherence)  .و ل ا بخشررهای مختلف مغز بیشررتر با هم ارتباط برقرار می کنند )
 آبی باشد و نه قرمز، یعنی انسجام نرمال یا عادی است. اگر نه

 امواج مغزی بتای عادی
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 امواج مغزی آلفای منسجم و همگام
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 تای منسجم و همگامتامواج مغزی 
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 به هر ی  از خطوط آبی عمودی روی چار  های نواری شکل

3B  ،3A 3 وC تا پایین دنبال کنید. خواهید دید که این خطوط نشانگر  نگاه کنید و آنها را
خ  موجی افقی به بخش های مختلف مغز  19 دوره های ی  مانیه ای هسررررتند. هر ی  از

تعداد چرخه های بین دو خ  عمودی  غز. اگرمربوط می شررررررود  جلو، طرفین، باال و عقب م
 موج بعدی( را بشمارید، آبی   از باالی ی  موج تا باالی

امواج مغزی هر بخش جداگانهی مغز را خواهید دید. اینگونه اسرررررررت که امواج مغزی بتا، 
دلترا و گرامرا را تعیین می کنیم. اگر نیراز داریرد کره فرکرانس هرای مختلف امواج  ،آلفرا، تترا
 را مرور کنید بهمغزی 

 مراجعه کنید. ۲٫۷شكل 
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به  ید و وقتی از تمرکز محدود  باز می روید و توجه خود را از ماده  چیز( بر می گیر تمرکز 
فضرررا یا انرژی  هی  چیز( قرار می دهید، امواج مغزی تان از بتا به آلفا یا تتا میرسرررد.  روی

شخصی  3Bن می دهد. شکل مغز مشغول تفکر را در امواج مغزی بتا نشا ی  3Aشکل 
سجم قرار دارد. دقت کنید که وقتی شخز امواج مغزی آلفای من را نشان می دهد که در

ی  از بخش های مغز چقدر زیبا با هم همگام می شررررروند.  تمرکز خود را می گشررررراید، هر
رفته است، نشان میدهد که تمام مغز در امواج  ی موج نشانه فلش آبی که به سمت قله

ن میدهد شخصی را نشا 3Cسیکل بر مانیه در انسجام قرار دارد. شکل  ۱۲سرعت  آلفا با
که در امواج تتای منسررجم قرار دارد. در اینجا نیز فلش آبی رنگی که به سررمت باالی قله ی 

بر مانیه همگام شده است،  سیکل ۷موج قرار دارد، نشان میدهد که تمام مغز در سرعت 
 غزی است.این سرعت مخصوص امواج تتای م

 

 

 

 مراکز انرژیتغییرا  انرژی در امر مراقبه ی تبرک 
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مراکز انرژی شررررراگردان را پیش از شرررررروع رویداد  GVDتصررررراویر سرررررمت چ  اندازه گیری 
چند روز بعد و بعد از مراقبه ی  نشرران می دهند. تصرراویر سررمت راسررت تغییرا  پیشرررفته

 را نشان می دهند. به تفاو  اندازه و سمت گیری هر مرکز توجه کنید. تبرک مراکز انرژی

 

 تغییرا  کلی انرژی قبل و بعد از کارگاه پیشرفته
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 انرژی سوژهها را قبل از شروع کارگاه پیشرفته نشان GVD تصاویر سمت چ  اندازه گیری
 می دهد. تصرراویر سررمت راسررت تغییرا  انرژی حیاتی آنها را چند روز بعد از کارگاه نشرران

 می دهد.

 نفسرسیدن فرد در امر ت به امواج مغزی گاما
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فردی را نشرررررران میدهد که در امر تنفس از امواج  6A(3و   6A،   2  ، )6A( 1 شررررررکلهای 
امواج مغزی گاما می رسررررد. مغزش انرژی باالیی دارد و برانگیخته اسررررت. وقتی  بتای باال به

مغز ببینید که با فلشهای آبی نشان  می توانید تغییر واضحی را در فرکانس می شودچنین 
 داده شده است.

 6A(4انحراز معیار از میزان نرمال خارج اسرررررت. حاال به شرررررکل   ۱۶۰مغزش  میزان انرژی
نگاه کنید. وقتی رنگ قرمز زیادی در مغز ببینید، معنایش این اسررررت که انرژی زیادی وجود 
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رنگ آبی زیاد باشررررررد، معنایش این اسررررررت که انرژی کمی وجود دارد. ل ا فلش  یدارد. وقت
نشانه رفته است، معنایش این است که انرژی بسیار دایره های قرمز  قرمزی که به سمت

باال در حین تغییر آن به سرررمت گاما، وجود دارد. نرم افزار مورد  زیادی در حالت مغزی بتای
امواج مغزی گاما را اندازه گیری نمی کند، اما اگر به اندازه  وداسررتفاده در اینجا به خودی خ

که میزان انرژی مغز در دایره های کامال  گیری های شرررررررکل های باال دقت کنیم، میدانیم
 قرمز، امواج گاما و بتای باال را نیز نشان میدهد.

می نشرررررانه رفته اند نشررررران  Coherenceفلش های آبی که به سرررررمت ردیف دارای عنوان 
ارتباط زیادی به همراه انرژی زیاد در تمام فرکانسرررررهای مغزی اندازه گیری شرررررده  دهند که

 وجود دارد.

 

 رسیدن فردی دیگر به امواج مغزی گاما
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لحظه ی  6B(2ی را شاهد هستیم. فلش آبی پایین شکل   در این تصاویر نیز گ ار مشابه
نشان میدهد که انرژی مغز  6B(3شان می دهد. شکل  مغز ار بتای باال به گاما را ن حرکت
رای اینکه این مقدار را خوب درک کنید، بد نیسررررت باالتر از حالت عادی اسررررت. ب واحد ۲۶۰

واحد باالتر یا پایین تر از حالت عادی قرار می  ۳ی  درصرررد جمعیت در بازه ۹۹٫۷بدانید که 
 طبیعی است. واحد باالتر باشد، ماوراء  3گیرند. هر چیزی که از
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که فلشهای آبی به سمت آن قرار گرفته اند همان بخشی  6B(4بخش قرمز مغز در شکل  
ناحیه  ،قرار دارد ۷۳۰که در اطراز غدهی پینه آل و نیز در اطراز ناحیه ی برودمن  اسرررررت

با احساسا  قوی و تشکیل خاطرا  جدید در ارتباط است. وقتی شاگردان  ۳۰ی برودمن 
میشررررروند، تیم ما مکررا این الگو را در این نواحی مغز مشررررراهده می  وارد امواج مغزی گاما

تصرررویری سررره بعدی از مغز همان فرد از سرررمت پایین اسرررت که نشررران  6B(5کند. شرررکل  
 بخش لیمبی  مغز می آید. از داخلمیدهد مقدار قابل توجهی انرژی 
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گ ار مغز فلیشررررررریا را از بتای نرمال به بتای باال قبل از ورود به  7A(5تا   7A( 1تصررررررراویر  
انرژی در گاما  گامای پر انرژی نشررررران می دهند.  فلش آبی گ ار را نشررررران میدهد(. حالت

واحد باالتر از حالت عادی اسررررت. در  ۱۹۰وصررررل شرررردن به میدان یکپارچه،  یعنی در هنگام
پینه آل و نیز آن بخشی از مغز که اطالعا  قدرتمند ناحیه ی غدهی  می بینید که 7Bشکل 

سررطح تحتانی مغز را نشرران میدهد.  7Cفعال هسررتند. تصررویر  را پردازش می کند، بسرریار
 در حالت گاما از درون بخش لیمبی  مغز می آید.  نشان میدهد که انرژی بخش قرمز

 

بعد از وصل شدن به پوست فلیشیا را ی  روز  نگاه کنید تا تغییرا  وضعیت 7Dبه شکل 
 میدان تکپارچه مشاهده کنید.
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 انسجام قلب و انسجام مغز
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اسررکن اول اندازه گیری های مغز فرد را قبل از فعال شرردن مركز قلب نشرران میدهد. مغز 
در فرکانس غالب امواج بتای غیرهمگام قرار دارد و این حالت نشرررانگر ی  مغز مشرررغول و 

جاد مانیه بعد از ای ۱۰کن دوم نیز همان مغز را نشرررررران می دهد، اما آشررررررفته اسررررررت. اسرررررر
 انسجام قلبی. تمام مغز

 وارد حالت امواج مغزی آلفای منسجم می شود.

 امواج مغزی آلفا و تتای منسجم

 ایجاد شده در امر نگاه کردن به دستگاه زیبابین
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 ه زیبابیندر حین نگاه کردن به دستگا تغييرا  فعالیت مغز
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اسکن مغز فردی را نشان میدهد که در حین تماشا کردن دستگاه زیبابین در  9A( 1شکل  
شررخصرری را نشرران میدهد که در حالت  9A(2مغزی آلفای منسررجم قرار دارد. شرركل   امواج

نسررررجم قرار دارد. شررررکل بابین نگاه می کند و در امواج مغزی نتای مدسررررتگاه زی خلسرررره به
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 3)9A بعدی مغز  تماما قرمز( فرد دیگری را نشرران میدهد و بیانگر این اسررت  تصررویر سرره
حالت تتا قرار دارد. بیضی قرمز سمت راست نشان می دهد که  که تقریبا تمام مغز وی در

اسررکن مغز فردی را نشرران میدهد  9A(4ل  شررده اسررت. شررك مغز در حالت تتا اندازه گیری
زیبابین، امواج مغزی متفاوتی دارد. ناحیه های  که در ر حین نگریسرررررررتن به دسرررررررتگاهکه د

ی  از مغزها مشرررخز شرررده اسرررت،  قرمز و نارنجی که با فلش آبی در سرررمت راسرررت هر
 است. نشانگر حجم باالیی از فعالیت در امواج مغزی دلتا، تتا، آلفا و بتا

 

 کردن به فیلم ذهنیانرژی باال در مغز در حین نگاه 
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ذهنی شده است. مقدار قابل توجهی امواج ی است که تماما ج ب تجربه ی فیلم ن مغزای
 و گاما وجود دارد که تمام مغز را فعال کرده اند. بتای باال

 به صحنه ای در فیلم ذهنی فعالیت مغز در حین بعد بخشیدن
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گفته وقتی این شررخز به صررحنه ای از فیلم ذهنی اش در حین مراقبه بعد بخشررید، طبق 
بدون استفاده از حواس فیزیکی از سر گ راند. در حسی تمام عیاری را  ی ی خودش تجربه

در حالت بتای باال و گاما قرار داشته و منسجم است. انرژی  می بینیم که مغز او 11Aشکل 
نشان میدهد  11Bبیشتر است. فلش قرمز شکل  واحد از حالت عادی ۲۳۰مغز وی حدود 

ی وجود دارد. فلشرررهای آبی نشررران انرژ که در حین گ ار او از بتای باال به گاما، مقدار زیادی
اسرررررت که او نمی تواند  میدهند که در مغز وی انسرررررجام باالیی حاکم اسرررررت. شرررررایان ذکر

 مغزش را مجبور به این کار کند. بلکه این تجربه دارد برای وی رخ می دهد.
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مقادیر پایه ی شررررخصرررری را قبل از مراقبه در حین قدم زدن نشرررران میدهد که  12Aشررررکل 
نگاه کنید که  12Bآلفا دارد. اگر به اسررکن بعد از مراقبه در شررکل  امواج مغزی بتای عادی و

ی  ساعت و بیست دقیقه بعد گرفته شده است، خواهید دید که او حالت مغزی خود را به 
 تغيير داده است. نرژیگامای پرا
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پیکربندی های هندسی پیچیده امواج ایستادهی فرکانس و الگوهای فراکتال در قالب 
هستند و مغز می تواند آنها را به شکل تصاویر قدرتمند در آورد. با اینکه این  اطالعا 

 شما نشان می دهند که این الگو چطور ظاهر می شود.هستند، اما به  تصاویر دوبعدی

 

 رویدادهای انسانینسبت بین فعالیت خورشید و 
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، الکساندر چیژفسکی تعداد ساالنه ی رویدادهای سیاسی ۱۹۲۶تا  ۱۷۴۹در خالل سالهای 
اجتماعی مهم را با افزایش فعالیت خورشید مقایسه کرد. در نمودار فوق، خ  آبی شعله  و

مز تحری  پ یری انسررران را نشررران میدهد. توجه خورشرررید را نشررران می دهد و خ  قر  های
ید باال گرفته اسرررررت، می توان بین آن و افزایش رویدادهای کنید که هرگاه فعالیت خورشررررر

 کرد. بشری نسبت برقرار

ى الكساندر چیژفسکی تحت  نمودار فوق با استفاده از داده های موجود در ترجمه ی مقاله
 یه شده است.ته ،عوامل فیزیکی فرایند تاریخ عنوان
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 مقایسه ی انرژی تمام روز

 جمعه، شنبهچهارشنبه، پنجشنبه، 

 ۲۰۱۶تاکوما، واشینگتون، 
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 مقایسه ی انرژی تمام روز

 شنبهچهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، 

 ۲۰۱۵کرفری، آریزونا، 

 

 

افزایش مجموع انرژی اتاق را طی سرره روز در کارگاههای پیشرررفته ی  158و  15Aشررکلهای 
اندازه گیری پایه است و انرژی اتاق را قبل  نشان میدهد. خ  اول، یعنی خ  قرمز رنگ، ما
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د در چهارشنبه نشان میدهد. اگر به خطوط قرمز، آبی، سبز و قهوه ای نگاه رویدا از شروع
ی  روز را نشررررران میدهد(، متوجه می شررررروید که مقدار انرژی هر روز بطور  کنید  هر رنگ

 مابت افزایش می یابد.

 های صبحگاهیمقایسه ی انرژی مراقبه 

 چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه

 ۲۰۱۴کانکن، مکزی ، 

 

 

 مقایسه ی انرژی هر ی  از مراقبه های صبحگاهی

 چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه

 ۲۰۱۵ان، مونیخ، آلم
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یری ها نیز همان مقياس رنگی برقرار اسرررررررت، اما این اندازه گ 150و  15Cدر شرررررررکل های 
ی   155مشخز زمانی را در مراقبه های صبحگاهی هر روز نشان میدهند. شکل  فواصل

صررربح  ۴اضرررافه دارد، چون انرژی اتاق را طی مراقبهی غدهی پینه آل در سررراعت  خ  سررربز
 کردیم. همانطور که می بینید، انرژی آن روز صبح بسیار باال بوده است. اندازه گیری

 

 زیبابینفيلم ذهنی / : ۸فصل 

شنبه شب بود و تازه سخنرانی ام در اورالندوی فلوریدا تمام شده بود. صبح روز بعد وقتی 
وسررایلم را جمع می کردم تا برای پرواز بعد از ظهر آماده شرروم، تلویزیون را روشررن  داشررتم

 ۲۰۱۶سیاسی کشور باخبر شوم. موقع انتخابا  ریاست جمهوری سال  کردم تا از اوضاع
ی اخیر را در خارج از کشور سپری کرده بودم، خیلی کنجکاو  هفته نجا که من سهبود و از آ

افتاده است. کانال ها را زود زود عوض می کردم تا اخبار  بودم بدانم در نبودم چه اتفاقاتی
سپس در حالیکه دورادور اخبار را می شنیدم، به جمع  ،تمرا پیدا کنم، کنترل را زمین گ اش
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که تمام توجه من را به خود جلب کرد  ه دادم. ناگهان تبلیغی پخش شدکردن وسایلم ادام
 و آنجا بود که فهمیدم چرا به چیزهایی که از تلویزیون پخش میشود، برنامه می گویند.

شررود. دوربین روی خانه زوم کرده و تبلیر از نمای بیرونی شررب هنگام ی  خانه شررروع می 
اهر می شررود. دوربین به داخل خانه می روی صررفحه ظ« شررب چهاردهم شررینگلز» کلما 
در همین حال پیر مردی را  ،در عین حال ترسرررررناکی پخش می شرررررود موسررررریقی نرم و ،رود

کشیده و از درد پایش به خود می پیچد. همسر نگرانش  نشان می دهند که روی تخت دراز
 د اتاق شده و از او می پرسد که حالشوار 

در پایین صررفحه با خطی ریز و با رنگی تقریبا « .درد می کند»چطور اسررت. پاسررخ می دهد 
 «.آگهی»پس زمینه نوشته شده است  همرنگ

و زخم  ،زن با نگاهی ناامیدانه به سررمت همسرررش رفته و به آرامی پیراهنش را باال می زند
میدهد که بیش از نصررف پشررتش را پوشررانده اسررت. گریم این  و بزرگی را نشرران های قرمز

ت کننده و حال به هم زن اسرررررت و واقعا شررررربیه سررررروختگی درجه سررررره زخمها فجيع، ناراح
سالی که با بیماران سر و کار داشته ام، صدها نفر مبتال به بیماری شینگلز  ۳۱است. طی 

این اسررت که واکنش احسرراسری  را معاینه کرده ام. بالفاصررله دانسررتم که هدز از این زخم
 د.در من که ایجاد کر  ،شدیدی در مخاطب ایجاد کند

اگر زخم روی پشرررت آن مرد را ببینید، آگهی بازرگان به هدز خود دسرررت یافته و توجه تان 
خواهد کرد. صرررررررحنه سرررررررازی این تبلیر آنقدر فریبنده اسرررررررت که برای چند لحظه  را جلب

غییر قابل توجهی در حالت احسرراسرری درونی شررما می دهد. وقتی ت احسرراس شررما را تغییر
را به منبع این مشکل در محی  بیرونی تان معطوز  ریحاصل شد، توجه و هشیاری بیشت

می کنید. هر چه احسرررراس بیشررررتری ایجاد کند  محرک(، شررررما بیشررررتر غرق شررررده و توجه 
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برای شرطی سازی مسیری است  ی محرک و واکنش یا همان خواهید کرد  واکنش(. رابطه
 ایجاد خاطرا  بلندمد  و تداعی گرانه.

شررردن نماد یا تصرررویر با تغییر حالت احسررراسررری شرررروع  این فرآیند شررررطی سرررازی از جفت
ترکیبی که درهای بین ذهن خود آگاه و ناخودآگاه را باز می کند. در مورد آگهی  ،میشرررررررود

شررینگلز، حال که تمام توجه شررما را جلب کرده اند و فرایند برنامه ریزی را شررروع کرده اند، 
خواهند چه بگویند. آگهی با صرررردای خواهید کرد که بعد از این می  بدون شرررر  به این فکر
ادامه می یابد: اگر تا بحال به آبله مرغان مبتال شرررده باشرررید،  مرد آرام بخش ی  گوینده ی

دارید. با افزایش سررن، سرریسررتم ایمنی شررما ضررعیف  پس ویروس شررینگلز را در بدن خود
ازی احساسی بگیرد. این آگهی که از برندس شده و دیگر نمی تواند جلوی ویروس شینگلز را

اول پرسررشرری اخالقی را مطرم کرده و به مخاطب اسررتفاده می کند، در این صررحنه برای بار 
مرد را می بینیم که در  می گوید که سیستم ایمنی با افزایش سن ضعیف می شود. سپس

 است.ه آینه ی حمام خودش را نگاه می کند. او نگران، افسرده و شکست خورد

او را می بینیم که در آشررپزخانه با تلفن حرز می زند.  سررپس صررحنه عوض می شررود و زن
 «تحملش را ندارم همسرم را اینطور ببینم.»می گوید 

سررپس دوباره مرد را می بینیم که از درد به خود می پیچد. سررپس راوی حرفش را مسررتقیم 
نفر در  ۳نفر از هر  ۱»متن حرفهایش هم روی صررررفحه نمایش داده می شررررود:  می زند و
باقی مانده و راوی سررررپس متن روی صررررفحه « شررررینگلز مبتال می شررررود. ر خود بهطول عم

 «روز باقی بماند. ۳۰شینگلز می تواند تا  زخم ناشی از»ادامه می دهد 

کاش می توانسررتم برایش »صررحنه کا  می شررود و زن مسررتقیما با دوربین حرز می زند: 
 «کاری بکنم.
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نفر  ۱»ین کلما  روی صررفحه ظاهر می شررود: دوباره مرد را می بینیم که رنج می کشررد و ا
ری که به شرررررررینگلز مبتال می شررررررروند، به درد طوالنی مد  اعصررررررراب دچار می نف ۵از هر 
برخی افراد مبتال به »می گوید  راویاین کلما  در ادامه روی صرررفحه می مانند و « شررروند.

ت از چند طوالنی مد  اعصرراب شرروند و این درد ممکن اسرر شررینگلز، ممکن اسررت دچار درد
 ماه تا چند سال ادامه پیدا کند. منتظر

انید تا اطرافیانتان به شینگلز مبتال شوند. در مورد این خطرا  با پزش  یا داروساز حرز نم
 «بزنید.

بگ ارید نگاه دقیق تری به هدز این آگهی بیندازیم. این آگهی ابتدا با تغییر احسررررررراس، 
تی توجه شرما را جلب کرد، بالفاصرله در مواجهه حالتی عاطفی قرار می دهد. وق شرما را در

بازتر و پ یراتر خواهید شد. حاال که احتمال پ یرش، باور و تسلیم شدن  العا  بعدی،با اط
 بدون تحليل( در برابر این اطالعا  در شرررررما بیشرررررتر اسرررررت، اگر احسررررراس ترس، قربانی 

اطالعاتی که با این خسررررتگی یا درد کنید، در برابر  شرررردن، نگرانی، شرررروکه شرررردن، ضررررعف،
بود. ممکن اسررت به این فکر بیفتید که  رتر خواهیداحسرراسررا  مسرراوی باشررند، آسرریب پ ی
 شاید شما هم به این بیماری مبتال شوید.

خاصرری روی صررفحه ظاهر می شررود که شررما « اطالعا »در جاهای مختلفی از این آگهی، 
زی می شرررررررود. همچنین در حین را بخوانید. این کار سررررررربب تقویت برنامه ری می توانید آن

که مغز متفکر روی های راوی از نظر ذهن خوا این ند، محتوای گفته  ندن متن تمرکز می ک
به درون ذهن ناخود آگاه می رود. ذهن ناخود آگاه مانند  خود آگاه پنهان مانده و مستقیما

 ضب  صو ، تمام متن را ضب  کرده و

 برنامه ای درونی ایجاد می کند.
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در بدن خود دارید و با رک و سرراست به شما می گوید که ویروس شینگلز را سپس راوی 
افزایش سررن سرریسررتم ایمنی تان دیگر نمی تواند با این ویروس مقابله کند و به این طریق 

 برند ترس را به شما

تزریق می کند. این کار مغز احسررراسررری  جایگاه سررریسرررتم عصررربی خودمختار( شرررما را  ونتر
ها به درون سیستم ن قابلیت برنامه ریزی شدن میدهد. وقتی این گفته آ روشن کرده و به

دستورا  را بدون سوال و پرسش پ یرفته و تغییرا  شیمیایی  عصبی خودمختار راه یافت،
می کند. به عبار  دیگر، بدن شرررما بصرررور  ناخود آگاه  برابر با آن گفته ها را در بدن ایجاد
در  ایمنی تان را تضعیف کند. خالصه اینکه شما سیستمو خودکار برنامه ریزی می شود تا 

تا به بیماری مبتال شررررروید. تامیر این  معرض خطر قرار دارید و بهتر اسرررررت که منتظر نمانید
فکر »از دیدن این آگهی  آگهی از این هم فراتر اسررررت. اگر آبله مرغان گرفته باشررررید و بعد

خواهید رسید  شده است، به این نتیجهکه سیستم ایمنی تان در امر پیری تضعیف « کنید
بیشرررررررتر  بتال به شرررررررینگلز جلوگیری کنید و در نتیجه انگیزه تان برای خرید داروکه باید از ا
 خواهد شد.

اگر دسرررت بر قضرررا شرررما نیز به شرررینگلز مبتال باشرررید و این تبلیر را ببینید، وقتی ببینید که 
ن است با خود بگویید باید این دارو را مانند بازیگر این تبلیر وخیم نیست، ممک وضعت تان
شید، بخرم تا و شته با ضعیتم بدتر نشود. نمی خواهم وضعم اینطور شود. اگر شینگلز ندا

شرررده و خواهید پرسرررید آیا من جزو این دو سرررومی هسرررتم که  در پایان آگهی گیج و منگ
وجود  ی  سررومی هسررتم که ویروس در بدن شرران خطر تهدیدشرران نمی کند؟ یا اینکه جزو

این یعنی فکر می کنید در برابر این بیماری  شمدارد؟ اگر بگویید امیدوارم جزو ی  سوم نبا
خواهید کرد که شررررما نیز بیماری را  آسرررریب پ یر هسررررتید و بصررررور  ناخود آگاه به این فکر

 دارید.
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جالب ترین نکته در مورد این آگهی چیسررت؟ به اسررم دارو اشرراره ای نمی شررود، یعنی الزم 
کاوی من را به اوج خود رسررررانده عوارض جانبی دارو را آشررررکار کنند. این آگهی کنج تنیسرررر
بال آگهی دیگری از همان شررررررررکت  در نتیجه ،بود وسررررررررائلم را رها کردم و در اینترنت دن

بدانم که آیا داروی مورد نظر آنها می تواند از وخامت زخم  داروسرررازی گشرررتم. میخواسرررتم
کمی که در آگهی نشررررران داده بودند، بکاهد. بعد از  ای های سررررراختگی و بزرگنمایی شرررررده

تم یکسرررررانی داشرررررتند اما کمی متفاو   های مشرررررابه زیادی پیدا کردم که جسرررررتجو، آگهی
 شما را جلب کنند. بودند. وجه مشترک همه ی آنها این بود که می خواستند توجه

شنا می کرد. همه چیز  تبلیر بعدی زنی را نشان می داد که عین  شنا زده بود و در استخر
ر با قبلی کمی فرق داشرررررررت، در این تبلیر  که به لهجه ی سررررررریاه و سرررررررفید بود. این تبلی

شینگلز است و روایت از درون سر  انگلیسی بریتانیایی تهیه شده بود(، راوی خود ویروس 
جالب اسررررت ليندا. سررررن و سررررال روی تو امری ندارد، اما سرررریسررررتم  آن خانم بیرون می آید

را بیشررتر  (ویروس شررینگلز یعنی   می شررود، و خطر من  ا  با افزایش سررن ضررعیف ایمنی
به کمین نشررررسررررته ام. می توانسررررتم هر موقع  می کند. من از وقتی آبله گرفتی در درونت

 دلم بخواهد به صور  زخم های دردناک ظاهر شوم.

را باال زده  صحنه ناگهان کا  می شود و تصویر رنگی مردی را نشان میدهد که پیراهنش 
و بدترین زخم شررررینگلز دنیا را نشرررران میدهد. در اینجا نیز این زخم زشررررت و هولناک توجه 
شما را مج وب خود می کند. دوباره با همان سرعت، تصویر به شناگر سیاه و سفید بر می 

 گردد.

ی  با روش و فرمولی مشرررررررابه آگهی قبلی پیش می رود. ابتدا با ی  جملهاین آگهی نیز 
تصررررویر تکان دهنده حالت احسرررراسرررری بیننده را تغییر دهید و سررررپس از طریق  بنده یافری

کاری کنید که آنها در برابر این اطالعا  آسرررریب پ یرتر و پ یراتر  همین تغییر حالت عاطفی
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به این فکر بیفتد که آیا شرررینگلز دارد یا نه. این آگهی بیننده  باشرررند، و در نهایت کاری کنید
حتی اگر سررالم باشررید، ورزش کنید و مراقب خودتان  وم را می رسرراند کههمچنین این مفه

و این یعنی هی  کس مصررون نیسررت. در  هم باشررید، باز امکان دارد قربانی ویروس شرروید
از هر سررررره نفر در طول عمر  فرن ۱»اینجا نیز کلما  روی صرررررفحه پیام را تقویت می کنند: 

صرررورتی با این  اگر به هر« هم مبتال خواهی شرررد؟خود به من مبتال می شررروند. ليندا آیا تو 
 زن هم ا  پنداری کنید، این صدا دارد مستقیما با شما حرز می زند.

سپس لحن آگهی عوض شده و راوی م کر به شیوه ای مطمئن، صمیمی و عاری از نگرانی 
ود که ی بریتانیایی می گوید و به همین دلیل ب می زند. او نیز با همان لهجه حرز و دغدغه

. صحنه همانطور سیاه و سفید می ماند، بجز لباس شنا، (داروی ایکس   لیندا من را خرید
خطی پیچیده و بزرگ روی صررررفحه نمایش داده می شررررود( که  کاله شررررنا و نام دارو  که با

در مغز شما ح  شده است، البته در سطحی دیگر.  دارو رنگی هستند. به این ترتیب این
ته اسرررررت بین سرررررالمتی و ایمنی شرررررما و دارویی که می تواند از شرررررما دوباره آگهی توانسررررر

نمایش داده شده و راوی آن  محافظت کند، ارتباط برقرار کند. حرز آخر آگهی روی صفحه
در برابر شررینگلز  سرریسررتم ایمنیتقویت »را با صرردای بلند می خواند و می گوید این دارو به 

 « شینگلز( مراقبت می کند. کم  می کند. این دارو از او در برابر تو

داروی ایکس برای جلوگیری از شرررینگلز در بزرگسررراالن باالی »در پایان آگهی راوی می گوید 
سرررال بکار می رود. این دارو برای درمان شرررینگلز بکار نمی رود و به هر کسررری کم   پنجاه
 «کند.نمی 

از این دارو اگر سررریسرررتم ایمنی تان ضرررعیف شرررده اسرررت نباید »مهم ترین خ  این اسرررت 
 «استفاده کنید.
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چی شررد؟ ی  لحظه صرربر کنید. قضرریه جالب شررد: این آگهی همین حاال به شررما گفته بود 
افزایش سررن سرریسررتم ایمنی ضررعیف شررده و خطر ابتال به شررینگلز افزایش می یابد.  که با

سریسرتم ایمنی شرما را تقویت کند، اما اگر سریسرتم ایمنی تان ضرعیف  اسرتاین دارو قرار 
استفاده کنید. دوراهی شما همین جاست: اگر تصمیم بگیرید  باشد، نباید از این دارو شده

که این دارو از سرررریسررررتم ایمنی ضررررعیف شررررما قوی تر  دارو را مصرررررز کنید، باید باور کنید
 است. است. این برنامه کارش را انجام داده

است که این پیام ی باهوش و شاید بی اخالق متوجهش شده است این  آنچه تبلیر کننده
می تواند ذهن خود آگاه شرررررررما را آشرررررررفته کرده و از راه به در کند. در عین حال می تواند 
ذهن ناخود آگاه شررررما را برنامه ریزی کرده و این ایده را به شررررما تزریق کند که سرررریسررررتم 

زیاد ویروس را در بدن خود دارید و احتمال ابتالی شما  ضعیف است، به احتمالایمنی تان 
 به شینگلز باالست، حتی اگر سالم باشید.

عالوه بر این، به شما گفته می شود که بدون دارو، شما به احتمال زیاد مبتال خواهید شد 
ممکن اسرررت هم وجود ندارد که شرررینگلز به راحتی خوب شرررود. البته هنوز هم  و تضرررمینی

 سیستم ایمنی شما ضعیف است. دارو جواب ندهد چون

جانب کامال در آخر عوارض  ته چندان هم جانبی نبوده و  ی دارو مطرم می شررررررروند  که الب
 مستقیم هستند(:

زخم مشابه شینگلز، قرمزی، درد، خارش، تورم، توده های سفت، گرمی، زخم یا تورم محل 
زدی  نوزاد یا زن آبستن یا دارای سیستم ایمنی ضعیف تزریق و نیز سردرد. اگر میخواهید ن

ی ضعیف شده ای از آبله را در  بزنید، چون این واکسن نسخه باشید، با پزش  خود حرز
 «کند. بتالخود دارد و می تواند این افراد را م
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ی آزاد  خدای من! کجا زندگی می کنیم. این نوع برنامه ریزی باعث می شود انسان به اراده
ع کرده و فکر کند تمام انتخابهایش بر مبنای شررررطی سرررازی انجام می شرررود، معال نو شررر 

 خاصی نوشیدنی

شررامپو یا حالت دهنده، آخرین مدل گوشرری و یا دارویی که ممکن اسررت شررما را از ویروس 
نجا  دهد که شرررراید حتی به آن مبتال هم نباشررررید. بیشررررتر اوقا  آگهی ها به  شررررینگلزی

توسل شده و به شما یاد آوری می کند که آنچه را ندارید بخواهید، آنچه فقدان و جدایی م
جای گرفتن در آگهی اجتماعی نیاز دارید بطلبید و یا احسررراس پوچی و تنهایی کنید. را برای 

یا احساس بیماری کنید، تبلیر کننده پاسخ عالئم شما  و البته در این مورد، اگر بیمار باشید
 را می داند.

 ۱۷بازیگری که  ،جسرررتجویم با تبلیغی مواجه شررردم که مضرررمون یکسرررانی داشرررت در انتهای
ز بیماری رنج می برد، زخم بزرگ و تکان دهنده ای به تن داشرررررررت و کلما  روی روز بود ا

بیننده امر گ اشرررته و همان محتوا را تقویت می کرد. در اینجا نیز مانند  صرررفحه روی نظرا 
اما در پایان  ،نند که این دارو برای درمان شینگلز نیستسایر آگهی ها، مردم را آگاه می ک

چرا « فکر می کنم باید امتحانش کنم.»می گوید  ا لب خندانآگهی آن مرد خوش تی  ب
شینگلز مبتال شده است، خصوصا با توجه  روز است که به ۱۷باید دارو را امتحان کند. اگر 

 رود؟ به اینکه این دارو برای درمان بیماری به کار نمی

رابر دستکاری سالها پیش آموختم که هیپنوتیزم بنا به تعریف ب کامال سردر گم شده بودم.
فرایندهای بازداشرررررتی ذهن خود آگاه، عبور از ذهن تحلیلی طوری که ذهن ناخود آگاه فرد 

تلقينها باشد. وقتی ذهن خود آگاه سرگرم است و تالش  پ یرای انواع و اقسام اطالعا  و
ناخود آگاه همه چیز را بدون تمایز می پ یرد. اگر  قضرررررریه سررررررر در بیاورد، ذهنمی کند از 

 نید با اطالعا   سوء اطالعا (، شوک یابتوا
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 سردرگمی افراد را گیج کنید، می توانید درهای ذهن ناخود آگاه شان را باز کنید.

چطور می در این فصررررل میخواهیم درسررررت عکس این قضرررریه را یاد بگیریم و بیاموزیم که 
رد و از نو برنامه های منفی ای را که سالهاست نسبت به آنها شرطی شده ایم، پاک ک توان

 .کنیم برنامه ریزی

 

 سه ذهن در ی  مغز ذهن خود آگاه، ناخودآگاه و تحلیلی

تا اینجا دانستید که وقتی امواج مغزی خود را از بتا به آلفا تغییر می دهید، قشر مخ  ذهن 
ی ذهن خود آگاه  ر( خود را کند می کنید. با کند شدن امواج مغزی، از حوزهمتفک تحلیلی و

ذهن ناخودآگاه می شررررررروید. پس می توان گفت که اگر کمی آگاه و  و واردخارج شرررررررده 
تفکر نباشررید، آگاهی شررما دارد از قشررر متفكر مغز خارج  هشرریار باشررید اما فعاالنه درگیر

آن ناخودآگاه گفته می شود و محل استقرار  ه بهشده و وارد مغز میانی می شود، جایی ک
 سیستم عصبی خودمختار و مخچه است.

ید تابحال دیده باشررید که کسرری کامال در ی  برنامه ی تلویزیونی غرق شررده باشررد وقتی شررا
شررراید بتوان گفت که این  ،می کنید با این افراد حرز بزنید، صررردایتان را نمی شررروند سرررعی

حالتی که در آن می توان به راحتی اطالعا   ،آلفا را تجربه می کنند مغزی افراد دارند امواج
 ن کرد.را به فرد تلقي

تلقین پ یری یعنی توانایی پ یرش، باور و تسررررررلیم شرررررردن به اطالعا  بدون تحلیل آن. در 
بیننده آنقدر ج ب شررده اسررت، آنقدر روی برنامه متمرکز شررده اسررت که به نظر  این حالت

می آید. برای فرد در این حالت هی  چیزی وجود ندارد، جز آن چیزی مسرررررحور و بی حرکت 
 وده است.که توجه شان را رب
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اگر کسی اطالعاتی را که در معرضش قرار ندارد، تحلیل نکند، به احتمال زیاد آن را پ یرفته 
کرده و در برابرش تسلیم خواهد شد، چون صافی تحلیل را برداشته است. در نتیجه  و باور
می رسرررررررد که هر چه فرد تلقین پ یرتر باشرررررررد، غير تحلیلی تر خواهد بود.  قی به نظرمنط

است: هرچه تحلیلی تر باشید، تلقین پ یری کمتری دارید، در  این قضیه نیز صادقعکس 
نتیجه احتمال آنکه ذهن تان وارد حالت امواج مغزی آلفا یا حالت خلسررررررره شرررررررود، کمتر 

طه هد بود. برای درک راب پ یری، ذهن تحلیلی، خلسرررررررره و امواج مغزی ی بی خوا ن تلقین 
 بیندازید. ۸٫۱نگاهی به شکل 

 

گ ر از ذهن تحلیلی، مغز شما وارد خلسه شده و شما نسبت با کند شدن امواج مغزی و 
. عکس این نیز صررادق اسررت. وقتی سرررعت امواج مغزی می شرروید به اطالعا  تلقین پ یر

خلسرره خارج می شررود و تلقین پ یری تان  تان زیاد شررود، تحلیلی تر می شرروید، مغزتان از
نا بد. تلقین پ یری یعنی توا بت به اطالعا  کاهش می یا باور کردن و  یی پ یرش ونسررررررر

 تسلیم شدن در برابر اطالعا  بدون تحلیل آن.
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هی م کور خوب می دانند این اسرررررررت که بهترین راه برای برنامه ریزی آنچه سرررررررازندگان آگ
در جهت انجام اقدام مطلوب این اسررررررت که وی را وارد امواج مغزی آلفا کنند تا  شررررررخز

وقتی آگهی تکرار می شود و یا آگهی مشابهی با همان را تحلیل نکند.  اطالعا  ارائه شده
وارد ذهن ناخود آگاه بیننده میشررررررود. هر چه  پیام پخش می شررررررود، دیر یا زود این برنامه
باشررید، واکنش های برنامه ریزی شررده خودکارتر  بیشررتر در معرض محرک  در اینجا آگهی(

کردیم و واکنش خودکار شد، ناخود آگاه حفد  می شود. در نهایت، وقتی محرک را بصور 
د. در عین حال، ذهن ذهن تحلیلی دیگر نیازی به فکر کردن یا تحلیل اطالعا  ورودی ندار 

دسرررتگاه های صررردا و تصرررویر ذخیره  ناخودآگاه اطالعا  را به هم وصرررل کرده و آن را مانند
می معرض آگهی قرار  می کند. وقتی این اطالعا  در مغز شررررررما مبت شررررررد، هر بار که در

بیشتر تقویت  ی عصبی مربوطه بیشتر آماده می شود و آن برنامه، فکر یا باور گیرید، شبکه
ی گردد. حاال این اطالعا  نه تنها می تواند بر سالمتی شما امر بگ ارد، بلکه همچنین می م

 تواند راه حل مشکلی را که آگهی ایجاد می کند، به شما ارائه دهد.

انند سرربب افزایش تلقین پ یری شررما شرروند، شرروک، ضررربه موقعیت های دیگری که می تو
عال وقتی افراد شوکه می شوند و یا در در واکنش احساسی قوی هستند. برای م روحی یا

برابر موقعیتهای دارای بار عاطفی قرار می گیرند، مغزشررررررران وارد حالت دیگری می شرررررررود. 
جهه با صرررحنه ی تصرررادز(، حسررری توقف کرد  معال هنگام موا وقتی مغز بخاطر اضرررافه بار

 شخز وارد حالت تلقین پ یری می شود.

ی شررود، یخ می زند و توانایی تفکرش دچار نقز در موارد وخیم، شررخز تسررلیم شرروک م
 می شود.
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بنابراین وقتی شخصی در معرض ی  زخم ترسناک قرار می گیرد و تصاویر حالش را به هم 
ترکیب شرده و حالت ترسرناک و وحشت و این حالت با موسریقی و روایت مناسرب  می زنند

 آوری ایجاد

ز به راحتی قابل برنامه ریزی می کند، درهای ذهن ناخودآگاهش باز می شرررررررود و شرررررررخ
 خواهد بود.

اگر یادتان باشرد، ذهن ناخودآگاه درسرت در پایین ذهن خود آگاه قرار دارد. بخش لیمبی  
سررتمی که تمام عملکردهای جایگاه ناخودآگاه و سرریسررتم عصرربی خودمختار اسررت، سرری مغز

ریزی می شررررررود، بدن را لحظه به لحظه کنترل می کند. وقتی فکر برنامه  زیسررررررتی خودکار
مانند خادمی که فرمان اربابش را انجام می دهد، درخواست آن  سیستم عصبی خودمختار

 فکر را اجرا می کند.

د و ی  نفر از اگر مرتب به شررما بگویند که سرریسررتم ایمنی با افزایش سررن ضررعیف می شررو
ی  ن تجربهکه به آبله مبتال شرررده اند، شرررینگلز را هم تجربه خواهد کرد؛ آنگاه ای سررره نفری

 دارای بار عاطفی به

پیام اجازه می دهد که از ذهن تحلیلی و متفکر شررما رد شررود. در واکنش به این اطالعا ، 
یف سرریسررتم عصرربی خود مختار از دسررتور پیروی کرده و شررروع می کند به تضررع سرریسررتم

 ایمنی داخلی شما.

به دسررررت آورد، بهتر اسررررت ی هزینه های خود را در این تبلیر  برای اینکه تبلیر کننده ممره
آگهی را تکرار کند، چون در این زمان ما تلقین پ یری بیشررتری داریم. چرا؟ چون  آخر شررب

د امواج در واکنش به تاریکی افزایش می یابد و مالتونین باعث میشرررررررو سرررررررطوم مالتونین
مغزی ما گندتر شرررررررده و برای خواب و دیدن رویا آماده شرررررررویم. در این اوقا  چون امواج 

غزی از بتا به آلفا، تتا و دلتا حرکت می کنند، افراد کمتر تحلیلی عمل کرده و پنجره های م
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روز ما را در هنگام صرررررربح بیدار می کند و  ناخودآگاه خود را باز می کنند. وقتی روشررررررنایی
 ن شروع می کند به تولید سروتونین، عکس این فرایندمغزما

ا، سرررررررپس به آلفا جایی که در آن نیز ناخود آگاه رخ می دهد، امواج مغزی ما از دلتا به نت
 ریزی است و در نهایت به بتا تغییر پیدا می کند. قابل برنامه

امه ریزی ناخود پس اگر تبلیر کننده باشرررررررید و بدانید که اکعریت مردم از طرز کار کرد برن
ید، پیام ندارند، چه دلیلی دارد که ی  سری تبلیر مخصوص آخر شب تولید نکن آگاه اطالع

آن جای ندهید، میزان کافی از ترس و دغدغه را برای جلب توجه بیننده  مطلوب خود را در
عصرررربی خود مختار بیننده را قبل از به خواب رفتن وی، برنامه  در آن نگنجانید و سرررریسررررتم

 نکنید؟ ی فرمانبرداری زی نکرده و آمادهری

 ی صاز و ساده:  ی  قاعده

ی  به تجربه اش نیسررررتید در تلویزیون یا اینترنت و یا هر رسررررانههی  گاه چیزی را که مایل 
 نه فق  قبل از خواب، بلکه هرگز این کار را نکنید. ،دیگری تماشا نکنید

 

 چشمهای زیبابین، خلسه در خلسه

سررررررالها به این فکر می کردم که ما چگونه همیشرررررره داریم با باورهای محدود کننده برنامه 
ر می کنیم که چیزی را در بیرون می خواهیم تا احسرررراس درون یعنی باو ،می شررررویم ریزی

 مان را تغییر دهد.

از تبلیر همین اسررت وابسررتگی بی پایان و مصرررز منابع بیرونی برای القای احسرراس هدز 
ل می اندازد، پیوسررررته از طریق کشررررادی. این باور که ما را به یاد جدایی مان از  خوشرررری و

نی، تبلیغا ، اخبار، بازیهای رایانه ای، وبسرررررایت ها و گاهی تلویزیو رسرررررانه ها، برنامه های
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ما نهادینه می شررود. این راهبردی واقعا سرراده اسررت: اگر  ر درونحتی از طریق موسرریقی د
خشم، مخالفت، تبعیض، درد، اندوه و دلهره نگه  فقدان، ترس، بتوانید افراد را در احساس

می شوند تا این احساس آنان را از بین  ابستهدارید، افراد به کس یا چیزی در بیرون خود و
بقا باشررید، هرگز فرصررت پیدا  یشرره درگیر احسرراسررا ببرد. اگر همواره سرررگرم باشررید و هم

 نخواهید کرد تا به خود ایمان آورده و خود را باور کنید.

 اما چه میشرررد اگر می توانسرررتید تمام این برنامه ریزی را ح ز و برعکس کنید تا بتوانید به
که  باورهایی نامحدود راجع به خود و زندگی دسررت پیدا کنید؟ این دقیقا همان کاری اسررت

یکی از  ،است در کارگاههای پیشرفته مان با دو ابزار ساده انجام می دهیم ما چندین سال
زیبابین. با این  ،اسرررررررت که کودکان از دیرباز با آن بازی کرده اند این دو ابزار وسررررررریله ای

 فناوری های پیشرفته برای القای خلسه استفاده می کنید. از آن در کنارتفاو  که ما 

تا اینجا ما همیشررره با چشرررمان بسرررته در حین مراقبه وارد خلسررره و امواج مغزی آلفا و تتا 
 شررده ایم. اما اگر بتوانیم با چشررمان باز امواج مغزی آلفا و حتی تتا را ایجاد کنیم و با اراده

زندگی مان قرار دهیم، می  اطالعا  مرتب  با رویاها و اهداز معرض ی خود، خود را در
ناخودآگاهی که هر روز تجربه می کنیم، خود را برای حالت های  حالت های ایتوانیم بج

 ماوراء طبیعی برنامه ریزی کنیم.

 اما چرا زیبابین؟

 اکنون چندین سال است که عالقه ی اصلی من به حوزه ی عرفان معطوز بوده است. هر
غییرا  پایداری بار که به این تجربه های ژرز و فوق روشررن نائل می شرروم، این تجربیا  ت

در درونم ایجاد می کنند که به تعمیق درک من از خودم و پیوندم با معمای زندگی کم  
 می نمایند.
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کافی اسررررت ی  بار تجربه ای عرفانی داشررررته باشررررید و نگاهی به پس پرده بیندازید، دیگر 
عرفانی  نید مانند سرررررررابق به زندگی ادامه دهیم و زان پس هر باری که به تجربه اینمی توا

ل، وحد  و میدان نامرئی یکپارچه نزدی  تر می کدسرررررت پیدا می کنید، به سررررررچشرررررمه، 
شرروید. خبر خوب این اسررت که تجربه های عرفانی دیگر مختز کسررانی مانند ترزای آویال ، 

سال مراقبه کرده بود. امروزه هر کسی  ۴۰نیست که فرانسیس آسیزی و آن راهب بودایی 
 و به آن دست یابد. شده، آن را تجربه کندمی تواند وارد عرفان 

وقتی تجربه ای عرفانی برایم محقق می شررود، برایم واقعی تر از هر چیزی که در زندگی ام 
رست شناخته ام به نظر می رسد و حساب مکان و زمان از دستم خارج می شود. اغلب د

گاهی در دنیای بیرون( تجربه ی عرفانی شررررررروم، در ذهن خودم  و  قبل از اینکه وارد این
دایره  نور و انرژی می بینم. این اشررررکال شرررربیه مانداال  الگوهای هندسرررری مدوری از جنس

های کیهانی یا مانداالها اشررکال هندسرری مدوری هسررتند که در ادیان بودایی و هندویی به 
ای  هستند، اما مابت نیستند، امواج ایستاده (ان هستی به کار می روندعنوان نمادی از جه

از فرکانس های در حال تداخل هسررتند که بصررور  الگوهای فراکتالی ظاهر می شرروند. در 
وصررررف ویژگی این اشررررکال فق  می توانم بگویم زنده هسررررتند، حرکت می کنند، تغییر می 

 ترین تبدیل می شوند. در الگوی پیچیده کنند و همواره به شکل الگو

ن می توانید ببینید، با این تفاو  که دو بعدی این الگوهای شبیه چیزی هستند که در زیبابی
بلکه سه بعدی هستند. وقتی این الگوهای هندسی الهی را می بینم و توجه خود  نیستند،

 را به آنها معطوز

اسررررت تجربه ی عرفانی  می کنم، تغییر می کنند و چیزی طول نمی کشررررد که می دانم قرار
چون ذهنم این الگوی اطالعاتی را گرفته و تبدیل به تصرررررویری  .دسرررررت دهد عمیقی به من

همین دلیل بود که من و اعضای تیمم تصمیم گرفتیم تصاویر زیبابین  سر زنده می کند. به
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القا به این امید که تجربه هایی از این دسرررت را در آنها  .کنیم را برای شررراگردان خود ایجاد
 کنیم. اما نمی توانستیم تصویری

از زیبابین گیر بیاوریم. تمام تصررررراویر هندسررررری فراکتالی اینترنت کامپیوتری بودند و  واقعی
میخواستم تصویری واقعی تر داشته باشم. بعد از جستجوی فراوان خانواده ای را پیدا  من

س تصمیم گرفتیم یکی پ ،سه نسل قبل شروع به ساختن زیبابین کرده بودند کردیم که از
 ین خانواده را بخریم.ا از بهترین ساخته های

ی دوربین های سرررینمایی حرفه ای  سرررازنده REDکرایه کردیم،  REDبعد از آن ی  دوربین 
در اغلب فیلم های هالیوود مورد اسررررررتفاده قرار می گیرد. لنزی را روی درپوش  اسررررررت که

بین قرار دادیم. بعد از آن موتوری را به و سررررپس آن را در داخل زیبا دوربین نصررررب کردیم
نتهای آن وصل کردیم تا کریستال ها و روغن های داخلش آرام و روان حرکت کنند و گ ار ا

مابت و پیوسته ای را فراهم کنند. به مد  چند ساعت در سیاتل واشینگتون تصاویر و رنگ 
ر این اسررررت که هی  کردیم. رنگ مشررررکی بیانگ های زیبا را روی پس زمینه ی مشررررکی مبت

هی  چیز، هی  جا و هی  زمانی تبدیل  جایی که ما به هی  کس،. چیز فیزیکی وجود ندارد
 با آن آشنا شدیم. ۳فصل  می شویم. این همان فضای سیاه الیتناهی یا خال است که در

طی چند روزی که تصاویر را مبت می کردیم، جاذبه باعث میشد تمام کریستال ها و روغن 
بنابراین تکنسرررین ما باید با دقت هر  ،دن افتاده و در امر چرخش دسرررتگاه شرررتاب بگیرنپایی

فریم تنظیم می کرد تا اطمینان حاصرررررررل کند که گ ارها روان و بی نقز  مانیه را فریم به
ممکن بود باعث شود تمرکز بیننده به هم خورده و از خلسه  هستند. اگر گ اری روان نبود،

 طول کشید تا خارج شود. چندین ماه

شده را بصور  ی  ویدئوی ی  ساعته در بیاوریم و سپس در توانستیم تمام تصاویر ضب  
کارگاههای پیشرررررفته مان از آن اسررررتفاده کنیم. در نهایت از موسرررریقیدان برجسررررته فران  
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پیسکیوتی خواستیم تا موسیقی این کلی  را برایمان بسازد. می خواستیم شاگردان کارگاه 
 هندسی باشند.این تقارن زیبا و تغییر شکل های  مسحور ها همواره

 

  ی شما فيلم ذهنی، تصاویر متحرکی از آتنده

تمام شررررررکت کنندگان در کارگاههای پیشررررررفته امکان کار با برنامه ی سررررراده و جالبی بنام 
را دارند تا با اسرررررررتفاده از آن فیلمی از خود و زندگی آینده  Mind Moviesیا  فیلم ذهنی

زیبابین اسررررتفاده می کنیم. بسررررته به این که  برنامه در کنار فیلم بسررررازند. ما از این شرررران
خود ایجاد کنند، فیلمی که در رابطه با آینده ی خود می  افراد بخواهند چه چیزی در زندگی

بخصرروص و اطالعاتی قرار میدهد که به افراد  سررازند آنها را در برابر تصرراویر و نوشررته های
گهی های شرررینگلز نشررران داده که روی آ  درسرررت مانند متونی .کم  می کند در تحقق آنها

تقویت سیستم ایمنی، ایجاد شغل  می شد. خواسته ی آنها ممکن است شفای ی  بیماری
مختلف دنیا، دستیابی به وفور  جدید، دستیابی به فرصت های جدید، سفر کردن به جاهای

غیره باشررد. هدز از  جربه های عرفانی ونعمت، یافتن شررری  جدید زندگی، دسررتیابی به ت
تحقق بخشرررند،  ن فیلم این اسرررت که به افراد یاد آوری کند که می توانند رویاهای خود راای

موارد  امور غیر عادی را خلق کنند و ماوراء طبیعی باشررررررند. اهداز این فیلم را می توان در
 زیر خالصه کرد:

راجع به چیزی که می خواهند در آینده  کم  به شرراگردان در دسررتیابی به نیت مشررخز. ۱
 .کنند قخل

 .ی جدید برنامه ریزی ذهن خود آگاه و نیز ذهن ناخود آگاه برای آینده. ۲

 .. تغییر مغز و بدن طوری که به نظر برسد آینده از قبل تحقق یافته است3
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پیوند دادن مکرر این تصرررراویر و عکس ها با موسرررریقی برای ایجاد شرررربکه های عصرررربی . ۴
نسبت به ذهنیت جدید. این راهی است برای به مغز و شرطی سازی عاطفی بدن  جدید در
 سپردن آینده. خاطر

 را دو شری  به نامهای ناتالی و گلن لدول Mind Movieفناوری 

کردند. این دو نفر فق  بنیان گ ار این شرررررکت نیسررررتند بلکه  از کشررررور اسررررتراليا تأسرررريس
 تند.نمادی از قابلیتهای آن نیز هس

یعنی وقتی که دوستشان فیلمی را که راجع به زندگی  شروع شد ۲۰۰۷مسیر آنها از سال 
سررررررراخته بود، به آنها نشررررررران داد. مدتی بعد او این ایده را به آنان معرفی کرد که  خودش

شرررد. شرررروع  Mind Movieاین رابطه ایجاد کنند و نتیجه اش نرم افزار  کسرررب و کاری در
م افزار ایجاد کنند تا بتوانند به این بود که وبسررایتی برای توزیع نر  ماین کسررب و کار مسررتلز 

چطور فیلم های خود را درسرررررت کنند. با این وجود آنها تا  افراد تمام دنیا نشررررران دهند که
هی  چیزی در مورد اینترنت و تجار  الکترونی   همین جا هم چهار شرکت داشتند و تقریبا

ی هم هرگز اسررررم روشررررن کند و ناتال وانسررررت کامپیوتر رانمی دانسررررتند. گلن به زور می ت
این قابلیت را دارد که  Mind Movieیوتیوب را نشرررررنیده بود. اما این دو متوجه شررررردند که 

نتایج واقعی در  ابزار قدرتمندی باشرررد و به افراد کم  کند به این باور برسرررند که می توانند
 زندگی خود خلق کنند.

روی  Mind Movies تصرررررررمیم گرفتند که کلیپی در مورد قدر نظر به این مسرررررررئله، آنها 
قرار دهند. در پایان ویدئو آنها بیننده را ترغیب می کردند که به وبسرررررررایت شررررررران  یوتیوب

 برنامه آشنا شود. مراجعه کرده و با

آنها ایمیل های بی شرررماری را از جانب مشرررتریان دریافت می کردند  ۲۰۰۸در اوایل سرررال 
چگونه زندگی شررررررران را دگرگون کرده اسرررررررت. ناتالی و گلن  Mind Moviesاینکه  مبنی بر
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کنند. آنها به آمریکا آمدند، در سمینار  دار و ندارشان را در این راه صرز تصمیم گرفتند که
شررررردند و برای ارائه ی جهانی  شررررررکت کردند، عضرررررو گروه نوابع بازاریابی بازاریابی اینترنتی

Mind Movie آماده 

ی خدما  مورد نیاز  یکا رسرریدند، پولی برایشرران نمانده بود تا هزینهوقتی به آمر شرردند. اما 
شررروع کسررب و کارشرران را تأمین کنند. این یعنی یادگیری، تسررل  و پیاده کردن تمام  برای

ی شخز خودشان بود. به مد  چند  نیاز برای شروع کسب و کار، بر عهده چیزهای مورد
دفتری که همان اتاق  .فترشرررران کار می کردنددر بیرون د سرررراعت را ۱۲ماه این دو هر روز 

ی راحتی خود خارج شرررررررده بودند که دیگر نمی  حدی از منطقه خواب بود. در این فرایند تا
دو کار آفرین که با چالش های فنی، تجاری و  ی راحتی چیسرررررررت. این دانسرررررررتند منطقه

یلم ذهنی ف، د داشتندخانه ی خو شخصی مواجه شده بودند، ی  سالم مخفی در اسلحه
 شان.

ناتالی و گلن در فيلم ذهنی خود چند مشتری را تعریف کرده بودند که می خواستند ج ب 
 کنند.

آنها احترام همکاران صنعتی خود را توصیف کرده و مشخز کرده بودند که وقتی کسب و 
  موفق شررررررد چه خواهند کرد، معال به چه رسررررررتورانهایی خواهند رفت و تعطیال کارشرررررران

 ۱کجا خواهند گ راند. در آخر این دو می خواسرررررررتند فروش خود را به  خانوادگی خود را در
با خود ند   گ اریم؟  میلیون دالر برسرررررررران باالیی برای خود ن که چرا هدز  ند  فکر کرده بود

کارهای میلیون دالری راه می انداختند، البته با  دوسررررتان بازاریاب شرررران داشررررتند کسررررب و
ذهنی خود را تماشا می کردند تا استرس  ری.( آنها روزی چند بار فیلمدال ۵۰۰۰برنامه های 

همه چیز در واقعیت کنونی شان  با اینکه ،شان کم شده و تمرکز و رغبت شان افزایش یابد
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روزی به ممر خواهد نشست.  علیه آنها بود، اما میدانستند که تالش، ریس  و رویاهایشان
 هم نمی گنجید. اتفاقی افتاد که حتی در فکرشانناگهان خ  پایان نزدی  بود و 

تنظیم کرده بودند که با بحران  ۲۰۰۸آنها شرررروع کسرررب و کار خود را برای سرررپتامبر سرررال 
جهانی مصادز شد. موسسا  مالی در سراسر دنیا دچار زیان های نجومی شدند و  مالی

 خانواده ها و افراد

ی پس از رکود بزرگ از  نامسررررررراعدترین دوره د را درپس انداز، دارایی و خانه و زندگی خو
 ۱۲۰۰۰۰دادند. گلن و ناتالی هم مشکال  مالی خود را داشتند. آنها تا همین مرحله  دست

دالر بدهکار بودند. اگر کسررررب و کار با شررررکسررررت مواجه می شررررد، همه چیز را از دسررررت 
ار قرض و بدهی له ا زیر بسررررررمایه گ اری ها، عالوه بر تمام اینه خانه ماشرررررین و ،میدادند 
 میشدند.

صررررربح روز موعود، سررررریسرررررتم ارسرررررال ایمیل آنها بخاطر تعمیرا  از رده خارج شرررررده بود و 
ی  از مشتریان ایمیل تأیید خرید دریافت نکرده بودند. تا موقع ناهار، هزاران  بنابراین هی 
د  بان  می ده بودندریافت کرده بودند و با بان  آنالین هم به مشکل بر خور  ایمیل شکایت

غیر عادی حسررراب آنها را مسررردود کند(. اما در پایان روز وضرررعیت  خواسرررت بخاطر فعالیت
 انگیزترین روز زندگی شان شد. طور دیگری بود و آن روز خاطره

هزار  ۲۸۸در پایان روز  ،در ساعت اول روز اول آنها به شاخز صد هزار دالر رسیده بودند
دالری هفتصرررررد هزار دالر  ۹۷لن و ناتالی با این برنامهی پایان گسرررررود کرده بودند. در  دالر

 کردند. اما داستان در همینجا تمام نمی شود. پول کسب

آنها از این موفقیت خوشررحال بودند، ولی با چالش بزرگ دیگری مواجه شررده بودند. بخاطر 
پول د و به شکننده و نامطمئن مالی آن دوره، بان  حساب شان را مسدود کرده بو وضعیت

 ۱۲۰نداشتند. این یعنی نمی توانستند به شرکای خود کمیسیون بپردازند و یا  خود دسترسی
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را صاز کنند و یا سهم افرادی را بدهند که در شروع کسب و کار به  هزار دالر بدهی خود
چیز به آزاد شدن حساب بستگی داشت. در آخر بعد از شش  آنها کم  کرده بودند. همه

فیلم ذهنی شرران، توانسررتند به حسرراب خود دسررترسرری  شرران و تماشررای ی رویایماه پیگیر
پیدا کنند و بار مالی سرررنگینی را از دوش خود بردارند که آنها را به آسرررتانهی ورشرررکسرررتگی 

 می شود. رسانده بود. اما داستان در این مرحله تازه جالب

آمریکا و دالر ارزش دالر وقتی جهان همچنان داشرررت از نظر اقتصرررادی به قهقرا می رفت، 
به لطف همین تفاو ، وقتی آنها پول خود را به اسررررترالیا  ،تفاو  زیادی داشررررت اسررررتراليا

 ۲۵۰منتقل کردند، 

هزار دالر دیگر عایدشرررران شررررد. در مجموع با این پول و پولی که از کمیسرررریون دریافتی از 
میلیون دالر  ۱قع به هدز برنامه های دیگر عایدشررررران شرررررده بود، گلن و ناتالی در وا تبلیر

 خود رسیده بودند.

آنها می گویند بخش زیادی از موفقیت خود را که در تقابل کامل با آن چیزی بود که مابقی 
مدیون این واقعیت بود که آنها هر روز روی فیلم ذهنی خود ، داشرررررررت تجربه می کرد دنیا

 بودند. تمرکز کرده

یرغم اینکه امکان های پیش رو اسرررررررت و عل Mind Moviesاین معال خوبی از قابلیتهای 
فیلم ذهنی بی پایان است، اما کل فرایند نسبتا مابت و یکسان است. شاگردان  برای ایجاد

آهنگی که هرگز از گوش دادن به آن خسته  ،خود را انتخاب می کنند ابتدا آهنگ مورد نظر
رده و بصرررور  ا انتخاب کنمی شررروند. سرررپس تصررراویر و/یا ویدیوهای خود یا رویداد آینده ر 

ی آنها را بازگو کند. سپس از آنها می خواهیم کلما ،  دنباله ای می چینند تا داستان آینده
اضررافه کنند و روی تصرراویر قرار دهند. درسررت  عبارا  و گفته های خاصرری را به صررحنه ها

و  ند و فقدانمی کنند تا قربانی باشرر همانطور که آگهی های تلویزیونی افراد را برنامه ریزی
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را برنامه ریزی کنند تا در  کمبود را تجربه کنند، فیلم های ذهنی هم می توانند شرراگردان ما
 زندگی ای که می توانند ایجاد کنند، نامحدود باشند.

در کارگاههای پیشرفته شاگردان قبل از تماشای فیلم ذهنی خود، ویدئوی زیبابین را تماشا 
د حالتهای خلسررررررره ی آلفا و تتا را با چشرررررررم باز کم  می کن چون این کار به آنان می کنند

ایجاد و حفد کرده و درهای بین ذهن خود آگاه و ناخودآگاه را باز کنند. آنها در تمام طول 
تلقین پ یری بیشررررتری نسرررربت به فرایند برنامه ریزی مجدد خود  مراقبه در حالت آلفا یا تتا

که هر چه افراد در حین اسررتفاده از  اهمیت اسررت حائز پیدا می کنند. این امر به این دلیل
فیلم ذهنی خود تلقین پ یرتر باشرررررررند، احتمال اینکه تحلیلی عمل کنند و افکار درونی آزار 
دهنده  مانند اینکه چطور اتفاق می افتد؟ یا غیرممکن اسرررررررت! یا پول این کار را از کجا 

هجوم بیاورد، کمتر  به ذهنشررران بیاورم؟ یا دفعه ی قبل که نشرررد، این دفعه چرا بشرررود؟ (
 می شود. 

زیبابین فرد را به خلسررررررره برده و ناخود آگاه را برای برنامه ریزی باز می کند و برنامه چیزی 
ند آگهی های  نیسررررررررت مان گاه فرد را درسررررررررت  ناخودآ جز فيلم ذهنی. فیلم ذهنی ذهن 

 تلویزیونی، اما به شیوهای

 ند.برنامه ریزی می کمعبت تر، نامحدودتر و سازنده تر 

وقتی افکار مغز ما سرررراکت شررررود، ذهن خود آگاه دیگر اطالعا  ورودی را تحلیل نمی کند. 
هر اطالعاتی که در این حالت در معرضرررررش قرار بگیریم بصرررررور  مسرررررتقیم وارد  در نتیجه

 ناخود آگاه می شود.

ار اجرا شود، در درست مانند وقتی که چیزی را ضب  و مبت می کنیم تا بعدا بصور  خودک
 نیز برنامه ی جدیدی را در ذهن ناخودآگاه مبت می کنیم. اینجا
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راست و چ  مخ چه  ی ہتحقیقا  بسیار در طی چند سال اخیر نشان داده است که نیمکر
با هم دارند. حاال می دانیم که نیمکره ی راسرررررت مسرررررئول پردازش تفکر فضرررررایی،  ارتباطی

ردازش تفکر منطقی، عقالنی، ا سررررمت چ  مسررررئول پام ،خالق اسررررت غیرخطی، انتزاعی و
تحقیقا  جدید نشرررران میدهد که نیمکره ی سررررمت  خطی، منظم و ریاضرررریاتی اسررررت. اما

شناختی را پردازش می کند. این یعنی وقتی  راست بداعت شناختی و سمت چ  روتینهای
جدید به  است و وقتی آموخته های چیزهای جدید را می آموزیم، نیمکره ی راست فعال تر

 بدیل می شوند، در نیمکره ی چ  ذخیره می گردند.روتین ت

اکعر افراد از نیمکره چ  مغز خود دسرررررررتور می گیرند، چون عادتها و برنامه های خودکاری 
کرده اند، در درونشرران ح  شررده اسررت. به همین دلیل اسررت که زبان در سررمت  که حفد

روی ناشررناخته نیمکرهی راسررت قلمچ  ذخیره می شررود چون روتین اسررت. می توان گفت 
 یہشررررناخته ها. پس منطقی اسررررت اگر بگوییم که نیمکر هاسررررت و نیمکرهی چ  قلمروی

 سرررراختارمند و منطقی منظم، چ  ی نیمکره اما اسررررت، غیرخطی و خالق رمانتی ، راسررررت
اسرررررکن آنی مغز شررررراگردانمان  تماشرررررای حین در را گانه دو پردازش فرایند این ما. اسرررررت

 رده ایم.مشاهده ک

ان الگو در الگوی اشرررکال فراکتالی هندسررری زیبابین شررربیه هی  کس، هی  چیز، چون جری
هی  زمانی نیست، الگوهایش طوری طراحی شده اند که از شبکه های ادراکی و  هی  جا و

مراكز تداعی مغز که با اشخاص، جاها، اشیا و زمان های آشنا ارتباط برقرار می کنند، عبور 
آن بازتابی از تکرار الگوهای فراکتالی طبیعت اسررت؛ و ل ا  ای هندسرری باسررتانیکنند. الگوه

مراکز پایینی مغز را فعال می کند. به همین دلیل اسرررررررت که نمی توانید وقتی به زیبابین 
 ،ی دوران کودکی تان را ببینید و یا خانه ی سررال شررشررم نگاه می کنید خاله فالنی، دوچرخه

ور عمده در نیمکره چ  مغز قرار دارند، فعال خاطرا  را که بط چون مراكز تداعی مرتب  با
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الگوهای امواج مغزی آلفا و تتا  نمی کنید. وقتی از تفکر و تحلیل دسررررررت بر میدارید و وارد
 اگر. دهد می رخ راست یہمی شوید، فعالیت بیشتری در نیمکر

 ی ناشناخته ها زهحو در راست یہنیمکره ی چ  در حوزه ی شناخته ها عمل کرده و نیمکر
راسرررررررت، شرررررررما در برابر آفرینش چیزهای  ی ہکند، آنگاه با افزایش فعالیت نیمکر فعالیت

 گشوده تر خواهید بود. جدید و ناشناخته

در بخش رنگی کتاب  به فصررل هفتم مراجعه کنید( اسررکن مغزی  9A(2و   9A( 1تصرراویر  
 9A(3ل  سررجم هسررتند. در شررکرا نشرران می دهند که در حالت آلفا و تتای من دو شرراگرد

 9A(4فرد در حین تماشرررررای زیبابین در حالت تتا قرار دارد. شرررررکل   می بینید که تمام مغز
میدهد که در حال تماشای زیبابین است، سمت راست مغز  اسکن مغزی شاگردی را نشان

 خلسه فرد در گیر بداعت این تجربه شده است. فعالیت بیشتری دارد چون در حالت

تاقی تاری  قرار وقتی در کارگاههای پیشررررررر رفته زیبابین را نشرررررررران می دهیم، آن را در ا
مالتونین افزایش یابد و به این ترتیب تغییرا  امواج مغزی بهتر شرررررود.  میدهیم تا سرررررطح

من از شررررررراگردانم میخواهم ریلکس کرده و بصرررررررور  آگاهانه تنفس خود را کند کنند. با 
و از بتا به آلفا می رسررررد.  ج مغزی شرررران هم کند شرررردهکاهش سرررررعت تنفس آنان، اموا

سرررپس از آنها می خواهم که پیوسرررته بدن خود را ریلکس کرده و بیشرررتر با آن وارد ارتباط 
یداری برسررررررررانم، جایی که  شررررررروند. من میخواهم آنها را حالتی بین نیمه خواب و نیمه ب

ی برنامه های فیلم ذهن شبیشترین تلقین پ یری وجود دارد و مغزشان بیشتر مستعد پ یر 
 است.

درسررررت همانطور که آگهی های دیرهنگام بخاطر تولید مالتونین  که انسرررران را برای خواب 
آماده می کند( بر افراد امر می گ ارند و گاردشرررررران را پایین می آورند، ما نیز می  نیروبخش
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آلفا و تتا  شررراگردانمان باالتر رفته و امواج مغزی شررران در سرررطح خواهیم سرررطح مالتونین
 موجود در فیلم ذهنی گشوده تر باشند. ر برابر اطالعا  و امکان هایباشد تا د

 

 ی شما موسیقی متن زندگی آینده

ی زمان و مکان خاصی را در زندگی ما به یادمان بیاورد. به همین  موسیقی می تواند خاطره
زمینرره ی زنرردگی موسررررررریقی مرراننررد آهنررگ پس »دلیررل اسررررررررت کرره دیرر  کالرک می گویررد 

آهنگ نوستالژی  شروع به نواختن می کند، مغز شما تصاویر زمان  وقتی ی « شماست.
می آورد و این تصررررررراویر شرررررررما را به تجربه ی افراد و  ها و مکان های خاصررررررری را به یاد

شرررررناختی، آهنگ در نقش ی  سررررررنخ  رویدادهای متفاو  وصرررررل می کند. از نظر عصرررررب
را در مغز روشن می کند.  موعه ی خاصی از شبکه های عصبیبیرونی ظاهر می شود و مج

منجمد و بی حرکت  بخاطر تداعی، شما تصاویری را در ذهن خود می بینید که در گ ر زمان
 ی تداعی گر نام دارد. ایستاده اند. این پدیده خاطره

 اگر خاطره ی آهنگ را فراتر برده و واقعا حسررررررش کنید، درونش غرق شرررررروید و حتی با آن
توجه شرررروید که احسرررراسررررا  متناظر با خاطرا  تان در برقصررررید، ممکن اسررررت م بخوانید و

ی این آهنگ به عشررق اول تان مربوط  در می آیند. خواه خاطره سررراسررر بدن تان به حرکت
آخر دانشرررگاه و یا به احسررراسررری که قبل از ورود به  ی ترم باشرررد، و خواه به تعطیال  بهاره

ر ی  از این خاطرا  قوتة با کرده اید، ه ترین بازی عمرتان تجربهمیدان در هنگام مهم 
را با ژرفای کافی حس کنید،  احساسا  و عواطف شما عجین شد است. وقتی آن احساس

قوی تر باشررد، خاطره  شررما را به انرژی گ شررته وصررل می کند و هر چه واکنش عاطفی تان
کردید، گ شته تان زنده می شود، در  بزرگ تر خواهد بود. وقتی آن خاطره را حس و تجربه

ذهن خودتان فورا زمان را طی کرده و به آن تجربه منتقل میشوید. بدن شما درست مانند 
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گ شته، از حالت استراحت خارج می شود و باعث می شود شما همان احساسا  گ شته 
ولید را حس کرده و همان سطح ذهنی سابق را که با خاطره ی گ شته تان مساوی است، ت

 ودی شما در گ شته قرار دارد.کنید. در آن لحظه تمام حالت وج

ی احسررراسرررا  مرتب  با آنها وسررریع تر  خاطرا  بلند مد  زمانی قوی تر هسرررتند که دامنه
ی بلندمد  ربطی به روش پردازش خاطره در ذهن  معبت یا منفی بودن خاطره باشرررررد. اما

ن   ضرررربه روحی، خیانت و رویدادهای تکااحسررراسرررا  مرتب  با خاطرا ما ندارد. برای معال
هسررتند، اما بجای اینکه ل   بخش باشررند، منفی هسررتند. وقتی  دهنده به ی  اندازه قوی

احسرراسررا  مرتب  با این خاطرا  آسرریب زا را به یاد آورده و از  درد، ترس، خشررم، اندوه و 
میشرررررررود با توجه  نو تجربه می کنیم، حالت شررررررریمیایی درونی ما تغییر می کند. این باعث

 بیرون مان مب ول بداریم. احساسا  در محی  بیشتری به مبدت اصلی

پس اگر بتوانید فیلمی از آینده تان بسازید و آن را با آهنگی همراه کنید که شما را تشویق 
و ترغیب می کند  طوری که شرررررما را از حالت اسرررررتراحت خارج کرده، حالت وجودی تان را 

چطور؟ اگر آهنگ موسرررریقی ه انرژی خاطرا  آینده تان وصررررل کند( تغییر دهد و شررررما را ب
همانطور که برخی آهنگ ها شررما را به گ شررته می برد، آیا  متن زندگی شررما باشررد، درسررت

 زندگی کنونی تان وارد کنید؟ نمی توانید آینده تان را به همین شیوه به

مند و تکان دهنده ی در اینجاسرررررت که فیلم ذهنی وارد عمل می شرررررود. اگر تصررررراویر قدرت
م بچینید، کلما  و عبارتی را برای تقویت محتوا اضرافه کنید و سرپس آنها را ه آینده را کنار

و موسررررررریقی ترغیب کننده ترکیب کنید، آنگاه می توانید خاطرا   با احسررررررراسرررررررا  متعالی
ی زیسرررتی شرررما را از گ شرررته بیرون آورده و به آینده م بلندمدتی را ایجاد کنید که وضرررعیت
سرراتی را برمی انگیزد که به تجربیاتی که می خواهید در برند. به عبار  دیگر، تصرراویر احسررا

 آینده داشته باشید، رب  دارند.
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جاهایی که  ،این تصاویر می تواند تصاویر خانه ای باشد که می خواهید در آن زندگی کنید
اشرررته باشرررید، آزادی شرررغل جدیدی که می خواهید د ،در تعطیال  به آنجا بروید میخواهید

تجربه کنید، رابطه با بدن سررالمی که می خواهید داشررته باشررید، و یا  یدبیانی که می خواه
می خواهید ببینید. اینها تنها برخی از بی نهایت امکانی  تجربیا  بین االبعادی باشرررررررد که

 است که در خ  زمانی آینده تان وجود دارد.

صرررل می و به احسررراسرررا  و عواطف آینده تان مت وقتی فیلم ذهنی خود را تماشرررا می کنید
احسرراسرراتی که تجربه می کنید واالتر باشررند، توجه بیشررتری به تصرراویر ایجاد  شرروید، هرچه

 کنندهی این احساسا 

 ی خود ایجاد می کنید و دارید به خواهید کرد. حاال شررما دارید خاطرا  بلندمدتی از آینده
 ،نگ اسرررررتی و بین االبعادی آینده تان همان آهآینده تان زندگی می بخشرررررید. جزء جادوی

احسرراسرراتی که به آهنگ تان رب  میدهید، انرژی تان را تغییر داده و با احسرراسری  چون آن
که در زمان تحقق آینده خواهید داشت، برابر می کنند. به همین دلیل است که بهتر است 

 ایجاد کند.بخش باشد و در شما اشتیاق  موسیقی انتخابی شما الهام

لم ذهنی اضررافه کنید تا به شررما یاد آوری کنند که چه سررپس کلما  معبت و مطمئنی به فی
کسرررری هسررررتید و در مورد آینده ی خود چه باوری دارید. حتی می توانید در صررررور  تمایل 

 اضافه کنید. برای معال: خ  زمانی هم

 جربه کنم.. درهای ابعاد به روی من باز می شود و می توانم عرفان را ت

 بدنم هر روز شفا پیدا می کند.• 

 كلما  من قانون هستند. •

 احساس می کنم هر روز عمیقا به من عشق ورزیده میشود.• 
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 مرو  به سمت من جریان می یابد.• 

 همهی نیازهای من همیشه رفع می شود.• 

 بدن من هر روز جوان تر می شود.• 

 ی بینم.من هر روز امور الهی را در زندگی خود م• 

 ا معال به من یاد می دهد.شری  زندگی ام معل خودم است و ب• 

 همیشه همزمانی ها در زندگی من رخ میدهند. • 

 من هر روز احساس کمال بیشتری می کنیم. • 

 سیستم ایمنی من هر روز قوی تر می شود.• 

 من زندگی ام را با شجاعت پیش می برم.• 

 هستم.ی نامحدود  من ی  نابغه• 

 من همیشه از قدر  درون و اطرافم آگاهم.• 

 ن به خودم ایمان دارم.م

 من پ یرای ناشناخته ها هستم.• 

 وقتی با روم ارتباط برقرار می کنم، جواب میدهد.• 

اگر به موزی  ویدئوی مورد عالقه تان و یا به صررررررحنه ای از اجرای موزیکال مورد عالقه تان 
ت، ملودی مام کلما  آهنگ و نیز تصررررراویر متناظر با هر نت، بیبه احتمال زیاد ت فکر کنید،

خاص، زمان و مکران  قدر  این ترکیرب  یاد،  به احتمرال ز هارمونی را از حفد میردانیرد.  و 
می کند که مملو از افراد، احسرراسررا ، عواطف و تجربیا   خاصرری از زندگی شررما را تداعی
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با فیلم های ذهنی انجام می اسررررت که شررررما  خاصرررری بوده اسررررت. این دقیقا همان کاری
به جای به یاد آوردن گ شرررررررته، شرررررررما دارید خاطراتی از آینده می دهید با این تفاو  که 

شرررنیده باشرررید، آیا  سرررازید. اگر آهنگ خود را به قدر کافی در حین تماشرررای تصررراویر آینده
یر به تصاو ممکن نیست که وقتی آهنگ را بدون فيلم ذهنی خود بشنوید، بصور  خودکار

تمرین  به گ شته می رفتید؟ با تکرار و ی جدید منتقل شوید، درست همانطور که این آینده
نه تنها احسرررراسرررراتی را تجربه می کنید که شررررما را به خاطرا  آینده وصررررل می کنند، بلکه 

 وضعیت زیستی بدن تان نیز با آینده همسو میشود. همچنین

اگر بدن ذهن ناخود آگاه باشد و تفاو  بین  شما قبال یاد گرفته اید که چرا چنین می شود.
ی  ی فکر شما را نداند، بدن در لحظه ی احساس و احساس ساخته ی ایجاد کننده تجربه

 حال باور می کند که

دارد آن واقعیت آینده را تجربه می کند. از آنجا که محی  به ژنها سررررررریگنال می دهد و 
هسرررتند، اگر احسررراسرررا  مرتب  با رویداد را قبل از نتیجه ی تجربیا  ما در محی   عواطف

رویداد مربوطه در خود ایجاد کنید، بدن شرررررررما در واکنش به این کار تغییر  عیتجربه ی واق
کرده و در زمان حال از نظر زیسرررررررتی با آینده تان همخوانی پیدا می کند. چون تمام ژنها 

رد بدن هسررتند، پس بدن از نظر سرراختمان و عملک پروتئین می سررازند و پروتئینها مسررئول
 ی شما محقق شده است. آینده شود که انگارزیستی تغییر یافته و طوری می 

 

 جا همه چیز در ی 

چه می شود اگر شما را به جمعی دعو  کنم که افراد در آن چهار یا پنج روز راه عزلت می 
صررررررریتشررررررران را به و با این کار تحری  دائمی موجود در محی  بیرونی را  که شرررررررخ گزینند

ه قدر کافی از افرادی که می شرررررناسرررررند، ح ز می کنند؟ اگر افراد را ب یادشررررران می آورد(
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جاهایی که می روند و کارهایی که هر روز در ی  زمان انجام می دهند، دور کنید، آنگاه 
انسانهای نامحدود. و اگر روز اول یا دوم را صرز  هستی واقعی خود را به یاد خواهند آورد

یجاد این حالت ها را کنید و هر روز ا وزش ایجاد انسرررررررجام بیشرررررررتر در قلب و مغز آنانآم
 بصور  مداوم تمرین کنند به مرور در گشودن قلب و

کار آمد کردن مغز بهتر عمل خواهند کرد. در واقع این افراد بدون آشفتگی و مزاحمت روی 
ت بیشتری احساسا  آن آینده ی جدید خود تمرکز کرده و در عین حال با سهول آینده ویژن

قراری انسررجام بیشررتر در قلب و مغز این افراد، آنان می حس خواهند کرد. با بر  ی جدید را
توانند انسجام بیشتری در میدان های انرژی خود احساس کنند و امضای الکترومغناطیسی 

 واضح تری داشته باشند.

مان کار کرده اند یعنی برای کاهش چون این افراد مدام روی غلبه بر خود، بدن، محی  و ز 
ورود به میدان یکپارچه و عبور از محی  سه بعدی تالش کرده  و تغییر امواج مغزی، سرعت

 اند در نتیجه

فعال کردن مركز قلب و دست زدن به آفرینش برایشان آسان تر و آشناتر خواهد بود. بعد 
بیماری، هویت، باورهای محدود، افراد فراروی از بدن، احسرررررراسررررررا ، عادا ، درد،  از اینکه

ناخ ذهن تحلیلی و مه های  گاه خود را تمرین کردند و زمان ایجاد فیلم ذهنی فرا برنا ودآ
تا به لطف شرررخصررریت جدید خود اطالعا  بیشرررتری را ج ب  رسرررید، افراد آماده می شررروند

یری کنند و این کار سرربب افزایش توانایی وصررل شرردن آنها به آینده می شررود. روش بکار گ
Mind Movies .در کارگاه ما اینگونه است 

اسررت  ابزاری که برای مشررخز  ۱۰ی قرن بیسررت و یکمی تابلوی ویژن  فيلم ذهنی نسررخه
تابلو  کردن، ند  مان که  با این تفاو   کار می رود(،  به  تمرکز و حفد اهداز خاص زندگی 

ابزار قدرتمندی است  Mind Movieپویا دارد. ترکیب زیبابین و فناوری  ایستا نبوده و حالت
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آینده، آن را محقق کنید. همچین این ترکیب راه  با تجربه ی مکرر که به شما کم  می کند
به وضررروم و شرررفافیت در مورد خواسرررته های شرررما از  فوق العاده ای اسرررت برای دسرررتیابی

 مطلوب شما. این همان نیت است. ی ندهی محتوای آی زندگی  و یاد آوری هر روزه

لف و در چند کاره اسرررررررت، می توان برای مقاصرررررررد مخت Mind Movieاز آنجا که فناوری 
مختلف از آن اسرررررررتفرراده کرد. این فنرراوری نرره تنهررا برای ایجرراد رابطرره، مرو ،  محیطهررای

دکان و سالمتی، شغل و سایر چیزهای مادی به کار می رود، بلکه همچنین می تواند به کو
ی خود را ایجاد کنند تا کنترل بیشرررررررتری بر زندگی خود  نوجوانان کم  کند که ویژن آینده

سرررعت باال، فشررار و مقتضرریا  رسررانه های اجتماعی و  جوانان زیادی بخاطرداشررته باشررند. 
از اصرررررررلی ترین عوامل مرگ نوجوانان  ی مدرن خود را می بازند. خودکشررررررری یکی جامعه

تکنولوژی در مدارس استفاده  از این Mind Moviesراین بینان گ اران بناب ،آمریکایی است
 خود متصور شوند. ی روشن و مطلوبی برای کرده اند تا به نوجوانان کم  کند آینده

اسرررتفاده میشرررود. کار  Mind Moviesدر شررررکتها نیز برای تشرررکیل تیم و آرمان سرررازی از 
ار، ساختن بیان مأموریت و تعیین راهبرد و ی کسب و ک از این برنامه برای توسعه آفرینان

ا انگیزه ای از افراد نه کسرررب و کار اسرررتفاده می کنند. تصرررور کنید که تیم ب ایجاد برنامه ی
یان مأموریت خود را ند، بلکه همچنین آن را بصرررررررور  پویا و  تنها ب نده و درک می کن خوا

 پیدا کند. قبل از اینکه تحقق ،تصویری میبینند

تلفیقی حوزه ی دیگری اسررت که از این فناوری برای کم  به بیماران اسررتفاده شررفا یافتن 
 می شود.

ه بیماران کم  می کند تا سرررررالم ترین نسرررررخه ی خود را تصرررررور فيلم ذهنی در این حوزه ب
فرایند شرررفا و درمان به آنها کم  می کند و آنها را یاری می دهد تا بتوانند سرررب   کنند، در

فد کنند. از جمله موسساتی که از فیلم ذهنی در این حوزه استفاده خود را ح زندگی جدید
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ازتوانی اشررررررراره کرد که به بیماران کم  می کنند مراکز ترک اعتاد و ب می کنند، می توان به
 Mindرا بصرررررررور  مشرررررررخز و دقیق در ذهن خود ببینند.  آینده ی بعد از بازتوانی خود

Movies اسرررررت که شرررررغل پیدا کنند و زندگی پربار و آینده  همچنین به بیکاران کم  کرده
 محوری برای خود و خانواده شان بسازند.

دهای این فناوری بی پایان است. فارغ از اینکه چه استفاده ای همانطور که می بینید کاربر 
اد امکان می می شرررررود، قدر  این برنامه در این نهفته اسرررررت که به افر  Movie  Mind از

انتخاب های ضروری، رفتارهای جدید و احساسا  مد نظرشان را به خود یاد  دهد هر روز
د بسازند. وقتی این احساسا  و رفتارها را کار واقعیت جدیدی برای خو آوری کرده و با این

 در ناخود آگاه خود برنامه

آشرررررررنا و واکنش های ریزی کردید، می توانید اعتيادتان به عادا  قدیمی، سرررررررب  زندگی 
ترک کنید. فق  به خودتان بسرررتگی دارد که وقتی تکه های جورچین آینده تان  ناخودآگاه را

 را کنار هم می گ ارید،

 ه خرج دهید.چقدر خالقیت ب

فيلم ذهنی را هر وقت که تماشا کنید خوب است، اما توصیه می کنم این کار را اول صبح 
شب قبل از خواب انجام دهید، چون در این دو زمان انسان بیشترین تلقین پ یری  یا آخر

بالفاصرررله بعد از اینکه بیدار شررردید، آن را تماشرررا کنید، روزتان را معبت شرررروع  را دارد. اگر
در آن روز و نیز در آینده تمرکز بیشررتری خواهید داشررت. اگر قبل  رده و روی خواسررته تانک

ا کنید، ذهن ناخود آگاه تان می تواند در زمان خواب به آن فکر کند، از خواب آن را تماشرررررر
راهکارهایی پیدا کند که سررررریسرررررتم عصررررربی  بدن و ذهن تان را با آینده تان همسرررررو کند و

به انگیزه نیاز داشررتید و یا الزم بود  اب آنها را پیاده می کند. هر وقتخودمختار در زمان خو
 ی توانید از آن استفاده کنید.به انتخاب متفاوتی دست بزنید، م



384 
 

 
 

 نکته ی کلیدی این است که وقتی به تماشای آن می نشینید، باید کامال حاضر باشید.

ه شرراگردان خانه های جدیدی اسررتفاده می کنیم، دیده ام ک Mind Moviesاز زمانی که از 
مشرررررررتری مانده خانه هایی را فروخته اند که سرررررررالها در بنگاه های امالکی بدون  خریده و

تعطیالتی ناگهان جفت و جور شرررده و رواب  جدیدی از صرررفر ایجاد شرررده  بودند. سرررفرهای
وفور نعمت، آزادی، شرررغل جدید، ماشرررین جدید، شرررفا یافتن،  اند. افراد زیادی داسرررتانهای

کرده  تجربه های عمیق عرفانی خود را برای ما تعریف رهایی از مشررکال  غير قابل تحمل و
داده اند. اما این نه سرررحر اسرررت و نه جادو.  هایی که برای همیشررره فرد را تغییرتجربه  ،اند

گاه باشرررررررید یاد بگیرید که چطور با تقدیر خود  فق  باید یاد بگیرید که ی  آفریننده ی آ
 همسو شوید.

یلم ذهنی را می توان به دسرررررتگاه راداری تشررررربیه کرد که آینده را ردیابی می کند. در این ف
ان گفت وقتی بصور  مکرر در قلب و ذهن خود به آینده سر می زنید، افکار، می تو صور 

تجربه ها و احسررراسررراتی که بین واقعیت کنونی و واقعیت آینده تان تجربه ، انتخابها، کارها
هسرررتند و شرررما را به سرررمت هدز می برند. هر قدر  آینده را    مسررریرمی کنید، اصرررالحا

خود زنده نگه دارید، بیشرررررتر به معابه واقعیت تحقق بیشرررررتر با نیت، توجه، انرژی و عشرررررق 
خواهد یافت، چون شرررررما در این روش، آینده را درسرررررت همانطوری به خاطر می آورید که 

که مدام عاشق تصور  فه ی شما این استگ شته را به ذهن خود سپرده اید. در نتیجه وظی
نگرش های  رای   محي (،خود از آینده شررررروید، انرژی تان را حفد کنید و اجازه ندهید شررررر

 نهادینه شده، احساسا  منفی آشنا یا عادا  ناخود آگاه، شما را از اهداز خود دور کند.

که ما با اسررتفاده آنچه باعث می شررود این فناوری تا این حد عمیق و ژرز باشررد این اسررت 
واقعیت را بر حسرررب شرررناسرررایی الگو درک می کنیم یعنی بر حسرررب پیوندهای میان  از آن

موجود در مغزمان و اشررریا، افراد و مکان های محی  بیرون. برای معال  شررربکه های عصررربی
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او را می شررناسررید، شرربکه های عصرربی مغزتان بالفاصررله  وقتی شررما کسرری را می بینید که
می آورند. اما اگر کسررری در مغز شرررما ح  نشرررده  یا  مرتب  با او را یادتانخاطرا  و تجرب

آینده تان، سررررخت افزار الزم  آشررررنایی با  ت. اگر قبل از تحققباشررررد، او را نخواهید شررررناخ
یعنی اگر  ،نکرده باشررررید تصرررراویر، افکار و احسرررراسررررا  فيلم ذهنی( را در مغز خود نصررررب

شغل، خانه و  چطور می توانید همسر، ،شته باشیدمعماری عصبی الزم را در مغز خود ندا
را  کنید: شررما نمی توانید ی  فایل وردبدن جدید خود را بشررناسررید؟  اینطور به قضرریه نگاه 

روی رایانه ی خود باز کنید، مگر اینکه از قبل نرم افزار مایکروسررررافت آفیس را نصررررب کرده 
کرده و انرژی آن را ایجاد کنید، ممکن باشید(. اگر نتوانید احساسا  واقعیت آینده را حس 

ا شررررناخته و به آن اعتماد ی ناشررررناخته ی آینده آن ر  هنگام تحقق آن تجربه اسررررت نتوانید
است که انرژی و حالت احساسی شما با آن تجربه همسو نیستند  کنید. دلیل این امر این

 و تقين، احساس ترس و تردید می کنید. و بنابراین بجای احساس دانستن

شاگردان سطح باال به من گفته اند که دارند روی فیلم ذهنی سوم، چهارم و حتی پنج خود 
د، چون تمام محتوای فیلم های قبلی تحقق پیدا کرده اسررررررت. من همیشرررررره از کار می کنن

تحقق آفرینش شاگردانم متعجب و حیر  زده می شوم. داستان آنها هر  شنیدن داستان
ک دارد. آنها بدن را آموزش داده اند تا در مسیر پیشروی وجه مشتر  چه باشد، همیشه ی 

ی کند. این کار عقالنی به نظر می رسررد چون از ذهن پیرو به سررمت آینده ی مورد نظرشرران
کردن و ایجاد پیوندهای عصررررررربی با آینده تان کرده  اگر وقت خود را صررررررررز مطالعه، حفد

 کرده اید. باشید، توجه خود را به آن معطوز

 که تا کنون متوجه شده اید، توجه به کجا برود، انرژی هم همانجا میرود.همانطور 
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بخش رنگی کتاب نگاه کنید. این شکل معالی از فعالیت مغزی یکی از شاگردان  ۱۰به شکل 
حین تماشررای فیلم ذهنی اسررت. حجم زیادی از انرژی در مغز او وجود دارد، چون کامال  در

 تجربه شده است. درگیر آن

 

 م فراتر ابعادی شدنی  گا

اگردان مان تمام مطالب داریم. وقتی ش Mind Movieما ی  کاربرد دیگر هم برای فناوری 
نظر عصبی مبت کردند، از آنها می خواهیم صحنه ای از فیلم ذهنی خود انتخاب کرده  را از

 و وارد مکان

تجربه  و زمان خاصررری شررروند و در حین مراقبه صرررحنه را در ذهن خود بصرررور  سررره بعدی
آموزه هایم در  ی تصررویرسررازی دقت کرده باشررید، می بینید که من هرگز از کلمه کنند. اگر

 استفاده نمی کنم.

تصررویرسررازی معموال به معنای دیدن با چشررم ذهن اسررت و در نتیجه تصررویری دو بعدی و 
انسان می دهد. برای معال اگر تصویر ماشین را در ذهن خود تصویرسازی کنید،  صاز به

را ایجاد خواهید کرد. بلکه از شررما می خواهم همه ی چیزهای موجود  صررویری از ماشررینت
حس خود تجربه کنید تا مانند ی  تجربه ی واقعی و سرررره  در صررررحنه را با اسررررتفاده از پنج

 بعدی باشد.

وقتی فرد، فرایند ابعادی شدن را شروع می کند، قبل از اینکه چیزی را در ذهن خود ببیند، 
خواهیم که به معابه آگاهی وارد صررحنه شررود. وقتی شررروع کرد، از او می خواهم  می از او
آگاه باشررد که تنها به معابه آگاهی در صررحنه حضررور دارد. این یعنی فرد دیگر بدن خود که 
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نبوده و از حواس عادی برخوردار نیسرررت. فرد به معابه آگاهی در خض فضرررا شرررروع می کند، 
 گویی توان دیدن، شنیدن، حس

 کردن، چشیدن یا بوییدن ندارد.

خواهم صحنه ای از فیلم ذهنی خود را  وقتی فرد آگاه شد که نوعی آگاهی است، از او می
کند. این کار باعث می شررود مغز فرد بطور طبیعی ورودی حسرری اضررافه کند و این  انتخاب

یزهای صحنه در ذهن فرد بعد پیدا کند. سپس از او خواسته می شود که چ باعث می شود
نه پر کند. این حس کردن باعث می شود صح و پایین خود را حس سمت راست، چ ، باال

 شود از ساختارها، اشکال و فضای

سه بعدی. با گسترش آگاهی فرد به چیزهای دیگر موجود در صحنه، به حواس فرد افزوده 
یر، صرررررحنه پر می شرررررود از اشرررررکال، سررررراختارها، منحنیها، بافت ها، بوها، تصررررراو شرررررده و

د در وقتی صرررحنه در ذهن فرد زنده شرررد، فرد در کالبد خو احسررراسرررا  و فضرررا. در نهایت،
نه آن کالبدی که آنجا روی صررررندلی  ،خواهد گزید مکان و زمان آینده ی آن صررررحنه سررررکنی

ی فرد. سررپس از فرد می خواهیم  آینده نشررسررته و سرررگرم مراقبه اسررت، بلکه بدن فیزیکی
نهایت بتواند تمام بدن خود  ی خود را حس کند تا در   و غيرهکه بازوها، پاها، تنه، عضرررال

شده و آن را در واقعیت  کند. بعد از آن فرد آماده است تا وارد صحنه را در آن صحنه حس
 تجربه کند.

ی عصرررربی مرتب  با  نظر من این اسررررت که وقتی فرد بصررررور  همزمان تعداد کافی شرررربکه
ان و زمان خاص را فعال می کند، احتمال دسرررتیابی افراد موجود در ی  مک اشررریا، چیزها و

فزایش می یابد. دلیل این امر این اسرررررررت که وقتی فرد وی به تجربه ی کامل و بی نقز ا
ابعادی می شرررود، بخش اعظمی از مغز فعال می  ی کامال حاضرررر شرررده و وارد ی  صرررحنه

تی بدن و حسری  احسراس( و حرک شرود از جمله آن بخشری از معماری عصربی که به بخش
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گ رد که هشیاری از موقعیت بدن در فضا( اختصاص یافته است. چیزی نمی  حس عمقی 
 ی حال بصور  واقعی و حسی تجربه می کند. ی خود را چشمان بسته در لحظه فرد آینده

بخش رنگی کتاب نگاه کنید. این شررکل اسررکن مغز فردی اسررت که دارد صررحنه  ۱۱به شررکل 
را در مراقبه تجربه می کند. در حین ابعادی کردن این صررحنه، واقعی فیلم ذهنی  ی ظاهرة

مغز خود دارد. او این لحظه را به معابه تجربه ی حسررررررری مجازی کامل  او انرژی زیادی در
 ذهنی بصور  عینی در این اسکن اندازه گیری شده است. ی توصیف می کرد. این تجربه

در مراقبه واقعی تر از تمام تجربه  شررررررراگردان زیادی گزارش کرده اند که تجربه های آنان
بهبود یافته و بدون تحری  بیرونی برانگیخته می گ شرررته هسرررتند. حواس آنها  های بیرونی

این افراد روی صندلی خود نشسته و چشمانشان را بسته اند. بسیاری  شود، در حالی که
ل های خاصرررری زالل، بوهای خاصرررری مانند بوی ادکلن، عطر گ ی گفته اند که در این تجربه

اسررتشررمام کرده اند. صررندلی ماشررین جدیدشرران را  مانند گل یاسررمن و یا بوی آشررنای چرم
کرده اند، مانند خارش صرررور  در امر  همچنین افراد خاطرا  بسررریار بخصررروصررری را گزارش

پر شرررررردن بدن از انرژی.  تراشرررررریدن ریش، وزش باد از البالی موهایشرررررران و یا احسرررررراس
صرردای  مانند داده اند که صررداهای واضررحی نیز شررنیده اند، همچنین شرراگردان ما شررهاد 

ناقوس ی  کلیسای دوردست اروپایی در تفرجگاه تابستانه به گوششان زنگ کلیسا که از 
 خورده اسرررت با صررردای پارس سرررگشررران در خانه ی جدید. شررراگردان زیادی نیز گفته اند که

 رنگ هایی که دیده اند بسیار شفاز

نارگیل، شررکال  و دارچین را  ی های تشرردید شررده ای مانند مزه ز مزهو واضررح بوده اند و نی
 آنها ایجاد کرده است. تجربه کرده اند. ترکیب انواع حواس مختلف تجربه ی جدیدی برای

نه ما چیز  حواس پنجگا گاه  ند. معموال هر  به واقعیت بیرونی وصررررررررل می کن ما را  ما،  ی 
می بینیم، می شررنویم، می بوییم، میچشرریم و  می کنیم، تمام چیزهایی که جدیدی را تجربه
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مسررریر حسررری به مغز ارسرررال می شررروند. وقتی تمام اطالعا   جحس می کنیم از طریق پن
بصررور  شرربکه های جدید سررازمان می یابند.  حسرری به مغز رسررید، خوشرره هایی از نورونها

میایی تحت ای شررررری لیمبی  مغز ماده وقتی این نورونها جایگری خود را انجام دادند، بخش
احسرراسرری ایجاد می کند که  و عنوان احسرراس تولید می کند. چون تجربه مغز را غنی کرده

 به ژن های جدید در بدن سیگنال میدهد، پس در این لحظه مغز و بدن

 فرد تغییر کرده و طوری می شود که گویی آینده از قبل محقق شده است.

به چنین امری  یا تجر که چ آ بار فردی  ی   به من ندارد؟  به کرده بود  نین لحظه ای را تجر
ودم! می دانم این اتفاق می افتد که از قبل اتفاق افتاده است ب و نمیدانی من آنجات»گفت 

این امر این اسرررررررت که تجربه از قبل اتفاق افتاده  دلیل« و من قبال آن را تجربه کرده ام!
 است.

دن تجربه می کنیم، انرژی تجربه ی ی آگاهی و انرژی بدون ب وقتی واقعیتی را در این حوزه
زیکی تبدیل می شود. هر چه انرژی بیشتری را در آینده ی جدید به الگویی برای واقعیت فی

 خود سرمایه

گرر اری کنیررد و قبررل از تحقق آینررده آن را تجربرره کرده و از نظر عرراطفی بپرر یریررد، بیشرررررررتر 
ه بر جای بگ ارید. و بدن باید از توانست رد پای انرژیایی خود را در آن واقعیت آیند خواهید

ناشررناخته برود، چون انرژی شررما در آن آینده قرار داده  ذهن پیروی کرده و به سررمت آینده
شررده اسررت. وقتی توجه و انرژی خود را مدام صرررز آن کنید، عمیق تر عاشررق آن خواهید 

می شود را به هم وصل می کند، شما دارید به آن آینده وصل  شد و چون عشق همه چیز
 و آینده به سمت شما کشیده می شود.
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 زیبابین و فیلم دهنیی  مراقبه

استفاده کنید اما اگر به  mind movieبرای ساختن فيلم ذهنی تان می توانید از نرم افزار 
نرم افزار دسرررترسررری ندارید می توانید خودتان تصررراویری از خواسرررته ها و اهداز خود  این

ه آینده برد برای خودتان بسررازید و آن تصرراویر را که تداعی کنندجمع آوری کنید و ی  ویژن 
دلخواه شرررما هسرررتند تماشرررا کنید و البته باید ی  آهنگ مناسرررب هم برای این کار انتخاب 
کنید. آهنگی را انتخاب کنید که برای شرررررما الهام بخش باشرررررد تا هر وقت که به آن آهنگ 

در مغز شرررما ظاهر شررروند. سرررپس برای آن تصررراویر  گوش می دهید به صرررور  ناخود آگاه
ترتیب به تصراویر خواسرته ها و اهداز  موسریقی را پخش کنید و بهتماشرای فیلم ذهنیتان 

داشررررته باشررررید تمامی این  دسررررترسرررری mind movieتان نگاه کنید. البته اگر به نرم افزار 
 کارها را نرم افزار برای شما انجام میدهد.

ی حال شرروید، برای این کار می توانید به مد  چند  لحظهبعد از سرراخت فیلم ذهنی، وارد 
مراقبه قلب را که در فصررررررل هفتم آورده شررررررده اسررررررت انجام دهید و قلب خود را  دقیقه

کنید. وقتی به آن حالت رسیدید، چشمان خود را باز کرده و به زیبابین   سرشار از شکرگزاری
تماشا کنید. حدود هشت دقیقه را  خلسة شدتد، فيلم ذهنی خود را خیره شوید. وقتی وارد
فيلم ذهنی سرررپری کنید و سرررپس این چرخه را تکرار کنید.  قه را بابا زیبابین و هشرررت دقی

کردید و توانسررتید صررحنه های بعدی را پیش بینی  وقتی فیلم ذهنی را به قدر کافی تماشررا
ختلف اسررت. به مرور شررما بخش های م کنید، این فیلم از نظر عصرربی در شررما ح  شررده

 می کنید. صلآهنگ انتخاب شده را به تصاویر مختلف فيلم ذهنی و

در آخر، هفت دقیقه زیبابین را تماشررررررا کنید و در عین حال موسرررررریقی فیلم ذهنی خود را 
گوش کنید. وقتی در حالت خلسررررررره به زیبابین نگاه می کنید و آهنگ تان را می شرررررررنوید، 

تصرراویر مختلف فیلم ذهنی را به یاد خواهد  اسررتفاده از تداعی، مغزتان بصررور  خودکار با
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آینده ی خود را بیشتر از نظر زیستی به خاطر بسپرید و  مر باعث می شود شماآورد. این ا
را با هم فعال کرده و به هم وصرررل می کنید.  بصرررور  خودکار و مکرر شررربکه های عصررربی

فاق افتاده اسررت، در حاال مغز شررما طوری برنامه ریزی شررده اسررت که گویی آینده از قبل ات
جدید سینگال میدهند که از نظر زیستی بدن را تغیر حالی که احساسا  دارند به ژن های 

 ی جدید آماده کنند. داده و برای آینده

هر روز تا ی  ماه زیبابین و فيلم ذهنی را تماشرررا کنید یا دسرررت کم تالش کنید که هر روز 
نکه بیدار شرردید و درسررت قبل از آنکه بخوابید. فيلم ذهنی خود را ببینید به محض ای دو بار

ان بخواهد تمام ماجراهای غیرمنتظره و وقایع خوش یمن را در دفتر خاطرا  خود شاید دلت
مبت کنید تا وقتی بعدا به آنها نگاه کردید، آنها را مانند نقاطی روی نقشرره ببینید که شررما را 

یکی برای صحت و  ،م ذهنی درست کنیدرسانده اند. سعی کنید چند فیل به چنین آینده ای
 و عاشقی، رواب  و مرو  و غیره. یکی برای عشق ،سالمتی

 

 مراقبه در حین راه رفتن: ۹فصل 

بیشررررررتر سررررررنتهای م هبی چهار وضررررررعیت برای مراقبه در نظر میگیرند و ما در کارگاههای 
ست، که تا ی این وضعیت ها را اجرا می کنیم. یکی وضعیت نشسته ا همه پیشرفته مان

یکی ایسررتادن یا راه رفتن اسررت که در مراقبه های این  ،دبوده ای کنون در حال یادگیری آن
و یکی حالت خوابیده اسرررررت. هر ی  از این وضرررررعیت ها برای  ،فصرررررل یاد خواهیم گرفت

اسررتفاده اسررت، اما در عین حال مکمل هم  منظور خاصرری و در مکان و زمان خاصرری قابل
فارغ از اینکه در  ،یمو تنظیم کن می کنند حالت درونی خود را حفدهسرررررررتند و به ما کم  

 محی  بیرونی مان چه اتفاقاتی روی می دهد.
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ی ایستاده و یا مراقبه در حال راه رفتن چه فایده ای  ی نشسته با مراقبه اما ترکیب مراقبه
 دارد؟

ما اگر نت یداری راه خوبی برای شرررررررروع روز اسررررررررت، ا ید انرژی و انجام مراقبه پس از ب وان
فد کنید، به احتمال زیاد دوباره به همان برنامه های ناخود را در طول روز ح هشرریاری خود

 آگاهی دچار خواهید

 شد که سال ها زندگی شما را در دست داشته اند.

ی نشرررسرررته تان را تمام کرده اید. وقتی چشرررمانتان را باز  برای معال فرض کنید تازه مراقبه
ر  بیشتری کرده و آماده ال زیاد احساس سرزندگی، بیداری، وضوم و قدمی کنید، به احتم

خواهید بود که روزتان را شرررروع کنید. شررراید احسررراس کنید قلب تان باز شرررده، گسرررترش 
شرراید بر بعدی از خودتان غلبه کرده اید، انرژی تان را تغییر  یافته و وصررل شررده اسررت و یا

رفتار گ ہرا پ یرفته اید. اما اغلب اوقا  دوبار داده اید و از نظر احسررررررراسررررررری آینده ی جدید
برای ایجاد حالت درونی متعالی  برنامه های ناخود آگاه خود می شررررررروید و تمام زحمتی که

کارهایی خواهد داد که باید  کشرررریده بودید، بر باد رفته و جای خود را به فهرسررررت بی پایان
ایمیل ها، با عجله  ، جواب دادنانجام دهید: پختن ناهار و فرسررررررتادن بچه ها به مدرسرررررره

چون تازه  رارها و غیره. به دیگر بیان، شررما دیگر در حالت آفرینش قرار ندارید،رسرریدن به ق
 به برنامه های عادی و احسررراسرررا  بقای گ شرررته باز گشرررته اید. وقتی چنین شرررد، از انرژی

رها می کنید که به  آینده جدا می شوید و انرژی ای را که ایجاد کرده بودید، در همان جایی
ال آنکه باید می توانسرررتید آن را با خود بردارید و تمام روز با خود نشرررسرررته بودید، ح مراقبه

 داشته باشید.

 شما از نظر انرژیایی به گ شته تان بازگشته اید.
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من نیز به چنین وضعیتی دچار شده ام. در نتیجه به این فکر کردم که شاگردانم چطور می 
خود تجلی بخشرررند. به همین دلیل این رژی را با خود بردارند و در طول روز در توانند این ان

 مراقبه را ایجاد

کردم که شررررامل ایسررررتادن و قدم زدن اسررررت در نتیجه وقتی در افزایش انرژی با فرکانس 
شررررردید و توانسرررررتید با ویژن روشرررررن خود با آن جفت شررررروید، حاال تمرینی را در  خود ماهر

در تمام طول روز حفد کنید امکان می دهد این انرژی متعالی را  شررررررما اختیار دارید که به
طبیعی تان تبدیل شررود. هدز از این فصررل این اسررت که  تا به مرور زمان به حالت وجودی

 به شما کم  کند این کار را انجام دهید.

 

 قدم نهادن به درون آینده

فتار می کنید و از چیستی و چرایی تا اینجا آموختید که شما در بیشتر طول روز ناخودآگاه ر 
خود آگاهی ندارید. برای معال ممکن است یادتان نیاید که با ماشین به سر کار رفته  اعمال

مشررررراجره ای که چند روز قبل داشرررررتید غرق شرررررده بودید و یا به این فکر می  اید، چون در
نامه را اجرا پیام  طرز تان را بدهید. ممکن اسرررت همزمان سررره بر  کردید که چطور جواب
و چ  کردن ایمیل. ممکن اسرررت از تی  های عصررربی و علت  ز زدنکنید پیام  دادن، حر 

ایسرررتادن تان خجالتی اسرررت، و از اینکه گفتار، حالت  ندانید که چرا طرز ،آنها آگاه نباشرررید
 چهره و انرژی که با خود به اتاق می آورید چه

کیسررررررتی  برنامه ها و رفتارهای ناخود آگاه تامیری بر همکارانتان دارد، بی خبر باشررررررید. این
می کنند. تاکنون باید در یافته باشید که وقتی بدن به ذهن تبدیل می شود،  شما را تعیین

اکنون زندگی نمی کنید و ل ا دیگر در حالت آفرینش نیسرررتید، یعنی  ی شرررما دیگر در لحظه
 را از خود دور می کنید. اهداز، رویاها و ویژن هایتان
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 ناخود آگاه می توانید بصرررررور  فعاالنه امضرررررای ایاه شررررردن از این رفتارها و برنامه هبا آگ
الکترومغناطیسررری جدیدی مخابره کنید که با آینده تان همسرررو باشرررد و هر چه بیشرررتر این 

الكترومغناطیسی را به درون میدان مخابره کنید، زودتر به آن تبدیل می شوید و آن  امضای
ل بالقوه آینده ای که از قبل در د شد. وقتی بین انرژی شما و احتماتبدیل خواه نیز به شما

وجود دارد، تطابق ارتعاشررررری وجود داشرررررته باشرررررد، آن آینده شرررررما را پیدا  میدان کوانتومی
بهتر، بدن شما به سمت واقعیت جدید کشیده خواهد شد. شما  خواهد کرد و یا از آن هم

ه معابه مت خود می کشید و سپس این تقدیر برا به س آهنربا می شوید و تقدیر جدیدتان
 تجربه ای جدید و ناشناخته ظاهر می شود.

ی  لحظه فکر کنید که واقعیت آینده تان از قبل وجود دارد و به معابه انرژی غیرمادی در 
کوانتومی ارتعاش می کند. آینده تان را به معابه ارتعاش نوک دیاپازونی تصرررررور کنید  میدان

یاپازون از خود ساطع می کند، ارتعاشی تعاش در آمده است. صدایی که این دار  که تازه به
خاصرری دارد. اگر شررما نیز به صررور  دیاپازون وجود داشررته باشررید، وقتی  اسررت که فرکانس

تا هم نوا با امکان کوانتومی آینده تان به طنین در آید، آنگاه  انرژی خود را تغییر میدهید
وانید انرژی خود را ا آن همسررو می شرروید. هرچه بیشررتر بتبه آن فرکانس متصررل شررده و ب

آهنگ انرژی به ارتعاش در خواهید  روی آن فرکانس تنظیم و حفد کنید، بیشرررررررتر با همان
 آمد.

حال شما به واقعیت آینده ی خود وصل شده اید چون دارید در همان فرکانس یا ارتعاش 
 م نزدی  تر شررروند، تأمیر بیشرررتری برعمل می کنید. هرچه فرکانسرررها در مکان و زمان به ه

هم گ اشته و بصور  ی  فرکانس در خواهند آمد. در این لحظه است که آینده تان شما 
 است که می توانید واقعیت های جدید را ایجاد کنید. را پیدا می کند. اینگونه
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پس منطقی اسررت که وقتی انرژی تان را تغییر می دهید و احسرراسررا  پسررت و بقامحور را 
ده تان گسست و فاصله ایجاد می شود. شما دیگر بین شما و واقعیت آین حس می کنید،

با فرکانس آن امکان همنوا نیسررررتید و این باعث می شررررود شررررما با آینده ای که میخواهید 
فشرررار اعتیاد به آن احسررراس نتوانید این واکنش را  ایجاد کنید، همگام نباشرررید. اگر بخاطر

 زان بیشتری از همانترک کنید، در نهایت می

ایجاد می کنید، چون انرژی شرررررررما با واقعیتی که قصرررررررد مقابله با آن را دارید، واقعیت را 
 مساوی است.

آموخید که تمام امکانها در لحظه ی اکنون ابدی وجود دارند و وقتی از هویت  ۳در فصررررررل 
 ر کنید، آنگاه معابه کسررررری که با افراد، اشررررریا، مکان ها و زمان در ارتباط اسرررررت، گ خود به

آگاهی محض تبدیل شررروید. در این صرررور  شرررما به هی  کس، هی   بهخواهید توانسرررت 
ی باشکوه است که می توانید از  می شوید. در این لحظه چیز، هی  جا و هی  زمانی تبدیل

کوانتومی اطالعا  و انرژی قدم بگ ارید. حاال  قلمروی مادی ماده خارج شرررررررده و به میدان
از این میدان یکپارچه برای آفرینش  اید، داریدتان با واقعیت مادی عبور کرده که از پیوند

آفرینش دست می زنید که  استفاده می کنید، و به این طریق دارید از سطحی از انرژی به
نشررررسررررته تمرین می  از ماده بزرگ تر اسررررت. شرررراگردان ما اکعر اوقا  این کار را در حالت

 را از لحظه ی اکنونده و قدم زنان این اسرررررررت که شرررررررما ی ایسرررررررتا کنند. هدز از مراقبه
هشیارتر کند، به شما کم  کند در تمام طول روز احساسا  متعالی را ایجاد و حفد کنید، 

 چشمان باز به آینده تان متصل بمانید و عمال به درون آیندهی جدیدتان قدم بگ ارید. با

کنید است مکان آرامی در طبیعت پیدا وقتی مراقبه در حال قدم زدن را شروع کردید، بهتر 
حواس تان پر  نشود. هر چه افراد کمتر و فعالیت کمتری پیرامون شما باشد، راحت تر  تا
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را حفد می کنید. به مرور وقتی در این کار بهتر شدید، می توانید آن را در مرکز  تمرکز خود
 ن مردم انجام دهید.زدن با سگتان و یا در هر جای دیگری در میا خرید، در حین قدم

ی نشررسررته اسررت.  ایسررتاده و قدم زنان از بسرریاری از جها  درسررت مانند مراقبهی  مراقبه
می ایسررتید، چشررمان خود را می بندید و توجه خود را به قلب تان معطوز می  ابتدا سرراکن

 تنفس خود را کند کرده و از این مرکز دم و بازدم را انجام می دهید. کنید و در عین حال
قتی احساس قلب محوری گردید، باید احساسا  متعالی و ی نشسته، درست مانند مراقبه

 مانند احساس شکرگزاری را در خود

 پرورش دهید که شما را به آینده تان متصل می کنند.

وقتی بطور کامل در میان این احسرراسررا  متعالی قرار گرفتید، چند دقیقه تمرکز خود را باز 
اینکه آن را هم در درون و هم در به خارج بدن تان سررررررراطع کنید تا آن انرژی را  کنید و

نیررت خود را برای آن روز یررا برای آینررده بررا انرژی این  کنیررد. سرررررررپس اطراز خود حس
معال اینکه نوعی همزمانی ایجاد کنید، زندگی شرررافتمندانه ، احسرراسررا  متعالی همراه کنید

ید یا هر شررغل یا رابطه ی جدیدی درسررت کن کنید، ای داشررته باشررید، تفاوتی در دنیا ایجاد
 چیز دیگری.

الکترومغناطیسررری جدیدی به درون میدان مخابره می کنید. تنها با  حاال شرررما دارید امضرررای
این تفاو  که بجای اینکه بنشینید و چشمان خود را ببندید و عشق و احساسا  متعالی را 

کردید و راه تی چشررمان تان را باز طوری که وق سرراطع کنید، با چشررمان بسررته ایسررتاده اید
 در خود متجلی کنید. رفتن را شروع کردید، می توانید آن انرژی متعالی را

همانطور که ایستاده اید، چشمانتان بسته است و تمرکز خود را باز کرده اید، توجه خود را 
د می کنید. این بیرون بر گرفته و امواج ذهنی خود را کند کرده و از بتا به آلفا وار  از دنیای
افکار، تحلیل و گفتگوی درون سرررتان سرراکت شررود، وارد حالت خلسرره  اعث می شررودکار ب
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افزایش پیدا کند. همانطور که در فصرررررل قبل آموختید، هر چه  شررررروید و تلقین پ یری تان
کمتری در برابر ورود اطالعا  به ذهن ناخود آگاه  بیشرررتر در حالت خلسررره بمانید، مقاومت

الت احساسی متعالی قرار داشته باشید که با آینده تان خواهد داشت. اگر در حتان وجود 
همسررو باشررد، احتمال پ یرش، باور و تسررلیم شرردن در برابر افکار قصرردمندانه ای که با این 
احساسا  برابر هستند، بیشتر خواهد شد. این یعنی افکار، ویژن ها، تصاویر و عکسهای 

بگ رد و در نتیجه می توانید سیستم ند از سد ذهن تحلیلی ایجاد شده در ذهن تان می توا
عصرررربی خودمختارتان را طوری برنامه ریزی کنید که وضررررعیت زیسررررتی آن آینده ی جدید را 

 ایجاد کند.

از آنجا که شما انرژی آینده ی جدیدتان را در حالت ایستاده و با چشمان بسته ایجاد کرده 
ید به قدم زدن. به کسی نگاه ا باز کنید و شروع کنوقت آن است که چشم خود ر  اید، حاال

چیزها و اطراز پیرامون خود توجه نکنید. تمرکز خود را باز کنید، نگاهتان  نکنید و به اشررررياء
حالت خلسررره بمانید. هر چه بیشرررتر در حالت خلسررره بمانید، احتمال  را به افق بدوزید و در

حال ذهن شرررما به ر خواهد بود. در عین فکر کنید، کمت آنکه به شررریوه های قدیمی و آشرررنا
ی جدیدتان وصرررل می شرررود. حاال  تصررراویر آینده جای اجرای مجدد برنامه های گ شرررته، به

 قدم بگ ارید. آماده اید که به عنوان کس دیگری به درون آینده

چون شررررما به عنوان خود آینده تان قدم می زنید، حاال باید از این مسررررئله آگاه شرررروید که 
بصررور  ناخودآگاه راه رفته اسررت. وقت آن اسررت که گامها،  تا کنون چگونه نی تانخود کنو

تنفس و حرکا  خود را تغییر دهید. بجای اینکه بی روم و بی رمق  سرعت، وضع ایستادن،
 باشید، سعی کنید لبخند بزنید.

الزم شرررراید برای اینکه بتوانید احسرررراس قدم زدن به عنوان ی  فرد مروتمند را تصررررور کنید، 
مروتمند الگوبرداری کنید. می توانید وضررع ایسررتادن ی  شررخز شررجاع و ی  فرد  باشررد از
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مورد تحسرررررررین را تقلید کنید، با انرژی متعالی بدن سرررررررالم آینده تان راه بروید یا به عنوان 
 مدارا کننده قدم بزنید. شخز مهربان، دلفراخ و

د که تجلی و تحقق می بخشررری به زبان سررراده، شرررما دارید بصرررور  آگاهانه آن شرررخصررری را
رویایش را در سررررررر داشررررررته اید، اما طوری راه می روید که گویی خود آینده تان  همیشرررررره

 اجباری و ضروری است.

برای معال، می توانید تصررور کنید که ی  یا دو سررال گ شررته اسررت و تمام خواسررته هایتان 
ن شررخز آینده را اسررت. مهم ترین امر برای شررما این اسررت که هم اکنون آ محقق شررده

به آن هویت تبدیل شده باشید، دیگر الزم نیست آرزو کنید که آن  کنید. اگر از قبل متجلی
شررما از قبل ویژگی های آینده تان  .قبل تحقق یافته اسررت شررخز باشررید، چون این امر از

را در خود محقق کرده اید. شررررما دارید خود آینده تان را حس می کنید و با آن فکر و عمل 
 ی کنید.م

راه برویررد و این راه رفتن را در تمررام طول روز تمرین کنیررد، بجررای اینکرره وقتی متفرراو  
شخصی نابود، آشفته و پراسترس باشید، عاد  می کنید که مانند ی  شخز مروتمند راه 

سالم فکر کنید، مانند ی  شخز مطمئن بایستید و احساس ی   بروید، مانند ی  شخز
شکر گزاری به این معناست که خواسته ، شیدرا داشته با شکر گزارشخز آزاد، نامحدود و 

تمرین کنید، این راه و روش جدید بیشررررررتر  تان از قبل تحقق یافته اسررررررت. هرچه بیشررررررتر
الگوهای خودکار جدیدی برای فکر، رفتار  برایتان به عاد  تبدیل خواهد شد و این عادتها به

 و احساستان تبدیل خواهد شد.

این احساسا  متعالی را احساس کرده و تجلی بخشید، این تید بطور طبیعی وقتی توانس
در شما ساکن می شوند و عمال به آن شخصی تبدیل می شوید که می خواهید  احساسا 
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ی  رنگی کتاب فردی را نشرران میدهد که ی  سرراعت بعد از مراقبه بخش ۱۲باشررید. شررکل 
 است. قدم زنان مغز خود را تغییر داده

 

 

 خاطرا  آیندهکردن مغز برای  آماده

ی قدم زنان همچنین برای این اسررررررت که خاطراتی از چیزهایی ایجاد کنیم که هنوز  مراقبه
یعنی برای به یاد آوردن آینده. وقتی احسرررراسررررا  متعالی را با  ،خطی رخ نداده اند در زمان

 چشمان بسته

خود را  نید و سپس چشمانایجاد می کنید، انرژی را به بیرون میدان بدن تان ساطع می ک
باز کرده، راه می روید و با قلب تان راه خود را پیدا می کنید  احسررررررراسرررررررا  متعالی را با 

 چشمان باز حس می کنید(،

 ی کنید، بیشررتر به تصرراویر، عکسررها و افکار ایجاد کننده را حس هر چه بیشررتر آن احسرراس
ا را ارتقا مدارهای عصررربی شرررماحسررراسرررا  تان توجه خواهید کرد. این فرایند بطور طبیعی 

ی درونی جدیدی ایجاد می کند. تجربه مغز را غنا بخشیده و خاطره ایجاد می  تجربه داده و
شرررما دیگر در گ شرررته زندگی نمی کند، بلکه در آینده زندگی می کند. هرچه  کند. حال مغز

طوری خود را به درسررتی تجلی بخشررید، مغز و بدن تان بیشررتر  بیشررتر احسرراسررا  متعالی
قبل رخ داده است. این یعنی شما دارید عمال آینده  که گویی تجربه ی آینده ازخواهد شد 

 ی خود را به یاد می آورید.

ماندن در خلسرره مهم اسررت چون وقتی بدن خود را با آینده همسررو می کنید و دنیای درون 
ر که توجه تان ه مدتی ایجاد می کند. از آنجا می دهید، دارید خاطرا  بلند تان را تغییر
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شاید دلتان بخواهد وقتی دارید آینده را تصور  همان جاست، پس جا باشد انرژی تان هم
می کنید، صحنه هایی از فیلم ذهنی تان را نیز در سر  می کنید، تجلی می بخشید و حس

به نقشرره های انرژیایی و زیسررتی آینده  خود مرور کنید. با این کار صررحنه های فیلم ذهنی
لحظه ی اکنون( و ترکیب این  . حس کردن احسررررراسرررررا  آینده  دربدیل خواهند شررررردتان ت

مغز شرررررما را به  احسررررراسرررررا  با نیت، دو فایده دارد. مدارهای جدیدی نصرررررب می کند که
 نقشرررهای هدفمند از آینده تبدیل می کند و همچنین مواد شررریمیایی احسررراسررری آن رویداد

نالهای جدید داده و بدن تان را ژنهای جدید سررررررریگآینده را نیز تولید می کند و این مواد به 
 تقدیر جدید آماده می کند. برای

به یاد داشررررررته باشررررررید که این مراقبه ربطی به این ندارد که در زندگی خود چه چیزی را به 
می آورید، بلکه به این رب  دارد که چه کسی می شوید یا در مسیر تبدیل شدن به  دست

ی  نید که مرو ، موفقیت، سرررررررالمتی یا رابطهارید تالش می کدارید. اگر د چه کسررررررری قرار
همچنان در تفکرا  شرطی شده گیر افتاده اید و تصور می کنید  جدید را به دست بیاورید،

را به دسرررررت بیاورید. همین فرایند تبدیل شررررردن آگاهانه  از چیزی جدا افتاده اید و باید آن
ی  د. هرچه بیشتر مراقبهخود همسو بمانیمتفاو   است که به شما کم  می کند با تقدیر

راه بروید، بیشررتر خواهید توانسررت حالت  قدم زنان را تمرین کنید و به معابه خود آینده تان
 با چشمان بسته می کردید. کاری که قبال فق  .وجودی تان را با چشمان باز تغییر دهید

ل روز با خود همراه را در تمام طو اگر این کار را به قدر کافی تمرین کنید، نه تنها آن انرژی
داشررررت، بلکه آن را در خود تجلی خواهید بخشررررید. این نوع تکرار باعث می شررررود  خواهید

 شما در ساعا 

بیداری خود هشیارتر باشید. این یعنی برنامه ریزی ی  شخصیت جدید و تبدیل آن به ی  
 شخصی جدید. واقعیت
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خوشرررحال  ید مانند ی  شرررخزجه شررردید که دار خدا را چه دیدید، شررراید به مرور زمان متو
ی اصررررریل و  می روید، مانند ی  رهبر شرررررجاع و مهربان رفتار می کنید، مانند ی  نابغه راه

قدرتمند فکر می کنید، و احسررراس ی  کار آفرین ارزشرررمند و متنعم را دارید. ممکن اسرررت 
 اسررت، چون احسرراسدر وسرر  روز از این واقعیت آگاه شرروید که درد بدن تان از بین رفته 

می کنید کامل و نامحدود شرررده اید و عاشرررق زندگی هسرررتید. کار شرررما باعث شرررده اسرررت 
شخصی که میخواهید باشید، برایتان عاد  شود. دلیل این امر این است که شما مدارهای 

سرررریگنال میدهید تا به شرررریوه ای جدید فکر،  جدید را نصررررب کرده اید و به ژنهای غیر فعال
 تبدیل شده اید. ظر زیستی به آن شخزکنید. شما از نعمل و احساس 

هشررریار شررردن و متجلی کردن خود آینده می تواند چندین بار در طول روز رخ دهد. تصرررور 
منتظر دوستی هستید و دوستتان دیر کرده است و بجای اینکه احساس ناراحتی و  کنید که

ترافی  گیر افتاده اید، بجای در  دارید انرژی آینده تان را تولید کنید. وقتی آزردگی کنید،
شرروید، سررعی کنید با چشررمان بازی خود را روی انرژی آینده تان  اینکه بی قرار و خشررمگین

 تنظیم کنید. تصور کنید که در صف

فروشررگاه ایسررتاده اید و راجع به شررخصرری با توجه به آنچه می خرد، قضرراو  می کنید، در 
و برای زندگی جدیدتان احسررررررراس شرررررررکر  دهیدجهت افکار خود را تغییر می  همین لحظه

می کنید و به معابه خود آینده تان راه می روید. تصررررور کنید که وقتی  گزاری فوق العاده ای
در پارکینگ به طرز ماشرررین تان می روید و یا وقتی در خانه به سرررمت صرررندوق پسرررت می 

 روید، از فکر زندگی جدیدتان نیرو می گیرید.

احسرررراسرررری تان را پ یرفته، قبول کرده و در برابرشرررران تسررررلیم الت سررررپس افکار برابر با ح
وقتی تسرررلیم این افکار می شررروید، بدن تان مواد شررریمیایی برابر آن حالت  خواهید شرررد و

 احساسی ایجاد خواهد کرد.
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اینگونه است که شما سیستم عصبی خودمختارتان را برای ی  تقدیر جدید برنامه ریزی می 
ار را تمرین کنید، احتمال اینکه به خلبان خودکار برگردید و لحظه ین کو هرچه بیشتر ا کنید

 از دست دهید، کمتر خواهد شد. ی اکنون را

 

 ی قدم زنان مراقبه

ابتدا مکان خلو  و آرامی در طبیعت پیدا کنید. از محی  بیرونی تان جدا شوید، چشمانتان 
تان اذعان کنید، جایی که قلب و  قلب ببندید و در لحظه ی اکنون لنگر بیندازید. به مرکز را

سپس احساسا  متعالی مانند شکر گزاری،  ،آن با میدان تکپارچه تالقی می کنند روم در
مهربانی، عشرررق و غیره را به این مرکز وارد کنید. اگر از صرررمیم قلب تان به  شرررادی، رغبت،

 شد.بیاورید، بهتر است قلب تان باز و فعال با ی جدید ایمان این آینده

توجه خود را به قلب تان معطوز کنید و اجازه دهید نفسرررررررتان به مد  دو تا سررررررره دقیقه 
وارد این مرکز شرررررده و از آن خارج شرررررود. آن انرژی را به ، عمیق تر و راحت تر آهسرررررته تر،

در فضرررا سررراطع کنید و حاضرررر بمانید. خود را روی انرژی آینده تان  فضرررای اطراز بدن تان
 تنظیم کنید.

د دقیقه، نیت روشرررررررنی را در چشرررررررم ذهن خود ایجاد کنید. می توانید نمادی را ز چنبعد ا
یاد گرفتید.  ۳که شما را به انرژی آینده تان متصل کند، همانطور که در فصل  انتخاب کنید

احسرراسررا  متعالی حالت وجودی خود را تغییر داده و روی مخابره کردن  با حس کردن این
جدید به درون میدان تمرکز کنید. دو تا سرررره دقیقه در این  الکترومغناطیسرررریاین امضررررای 
 حالت بمانید.
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سپس چشمان خود را باز کنید و بدون اینکه به کس یا چیزی تمرکز کنید، تمرکز خود را باز 
و هشریاری خود را به فضرای اطراز بدن تان در فضرا معطوز کنید و در حالت خلسه  کرده

 بمانید. با چشمان

و در حالت خلسرره باقی بمانید. با هر قدمی که بر می دارید، انرژی جدید خود باز راه بروید 
انرژی با فرکانس آن چیزی که در آینده میخواهید ایجاد کنید. وقتی این ، بخشررررررید را تجلی

با خود در حین بیداری و زندگی روزمره حفد کرده و به عنوان خود جدیدتان راه  انرژی را 
های عصربی سرابق را فعال می کنید و همان سرطح ذهنی ای  ارید همان شربکهمی روید، د

 را تولید می کنید که در زمان مراقبه با چشمان بسته تولید می کردید.

سرررپس آینده تان را به یاد بیاورید. بگ ارید تصررراویر به ذهن تان بیایند، آنها را حس کنید و 
ی دیگر به قدم زدن  دقیقهشرروید. حدود ده بخشررید. مال  آنها شرروید. به آنها تبدیل  تجلی

و سپس برای تنظیم مجدد بایستید. دوباره چشمانتان را ببندید و انرژی خود را  ادامه دهید
باز و در حالت خلسه، با نیت و قصد مشخز به معابه خود آینده تان  باال ببرید. با چشمان

جلی می کنید، دارید د را در خود متمی دارید و این انرژی جدی قدم بزنید. با هر گامی که بر
 آن نیز به شما نزدی  تر می شود. به تقدیرتان نزدی  تر می شوید و

این چرخه را دو بار انجام دهید. وقتی دور دوم تمام شد، بایستید و برای بار آخر بی حرکت 
اسرررت، و روی احسررراسررری که در امر باز بودن مرکز انرژی چهارم در شرررما ایجاد شرررده  بمانید

 تمرکز کنید.

ی توانید از این فرصت استفاده کنید و کیستی خود را بر اساس احساس تان تأیید کنید. م
من نامحدود »اگر احسرررررررراس می کنید نامحدود هسرررررررتید، می توانید بگویید  برای معال
 سپس دست خود را« هستم.
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دریافت کنید ارزش و شرررررررایسرررررررتگی کافی برای  روی قلب زیبایتان قرار دهید و احسررررررراس
را دارید. انرژی خود را تا باالترین حد افزایش دهید و احسررراس شرررکر گزاری،  خواسرررته تان

 کنید. قدردانی و سپاسگزاری

انرژی ای که به شررما نیرو میدهد و خاسررتگاه تمام  ،حاال به وجود الهی درونتان اذعان کنید
 شررررکرگزاری کنید. با حیا  اسررررت. پیش از اینکه زندگی جدیدتان تحقق پیدا کند، بخاطر آن

تان را پر از شرررررررگفتی،  که زندگی  هانی بخواهید  تان، از هوش کی قدر  درون  به  اذعان 
که وجودتان را مملو از شررررادی می کنند. عشررررق را از خود سرررراطع  همزمانی و اتفاقاتی کند

 جدیدتان، آن را به عرصه ی وجود وارد گردانید. کنید و با عشق ورزیدن به زندگی

 

 ۱۰فصل 

 ت بخشیدنبررسی موردی: واقعی 

 

در بررسرررررری های موردی زیر، شررررررما را با گروهی از افراد آشررررررنا می کنم که علیرغم زندگی 
که داشرررتند، وقت گ اشرررته و آینده ی جدیدی ایجاد کرده اند. آنها هر  پر ازدحامی شرررلوغ و

ویژن و خود را بر اسرررراس خاطرا  گ شررررته تعریف کنند، خود را بر اسرررراس  روز بجای اینکه
می کردند. می توان گفت آنها بیشررررتر عاشررررق آینده شرررران بودند تا  نده تعریفآرمان این آی

را انجام دادند و کارهای سرره فصررل اخیر کتاب را برای  عاشررق گ شررته. آنها هر روز این کار
خود به مهار  تبدیل کردند، و این مهار  آنها را در مسرررریر ماوراء طبیعی شرررردن یاری کرد. 

 کرده اند. ا چقدر سادهد که آنها کار خود ر توجه کنی
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 تیم کلید آینده اش را به دست می آورد

در کارگاه پیشررفته ای در سریاتل که معموال با هالووین همزمان می شرود، از شراگردان می 
لباس مرتاض  ،در شررب اول کارگاه لباس های خود آینده شرران را بپوشررند. تیم خواهیم که

بود دلش می خواسرررت مرتاض شرررود، خود را بود. او خیلی وقت  ههای هندی را به تن کرد
در جوانی زادگاه خودش یعنی شهر کنتیکت را ترک کرده  وقف این سب  زندگی کرده بود و

 بود تا در معابد هندی درس بخواند.

 در ابتدای این رویداد، ما به شرررکت کنندگان هدیه ای می دادیم  کلیدی که نماد بازگشررایی
 رکت کننده بود.ی هر ش ای خود آیندهپتانسیل ه

تیم در گ شرررررته در چندین کارگاه سرررررطح پیشررررررفته شررررررکت کرده بود. اولین باری که فیلم 
کرد، تصررررویر سررررکه های طال و نقره را در یکی از صررررحنه ها آورده بود. چندین  ذهنی ایجاد

د که در می کرد از شر احساس ترس خالص شود، اما باالخره متوجه ش سال بود که تالش
پس واضررح  ،نوعی احسرراس بی ارزشرری و بی لیاقتی نهفته اسررت س ترس،پس این احسررا

 ارزشمندی و لیاقت بودند. ها نماد است که برای تیم این سکه

همه دلشان مرو  می خواهد. اما چون من در مسیری روحانی قدم نهاده »او به من گفت 
آمده بود که اگر هنیت در من به وجود بودم و به یوگا و چیزهای دیگر عالقه داشررررتم، این ذ

مسررریر را درسرررت بروم، باید فقیر باشرررم. پس بجای اینکه سرررکه های طال و  می خواهم این
 «برای من بیشتر نماد داشتن لیاقت دریافت بودند. نقره فق  نماد مرو  باشند،

ن خود تیم هنگام ایجاد فيلم ذهنی برای کارگاه سرررریاتل، تصرررراویر بیشررررتری برای تکامل ویژ 
 اضافه کرد.
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را به عنوان نماد دیگری برای ارزشرررررررمندی بکار برده « مرو »م ی  حرز چینی به معنای تی
چون دنبال پول نبود، در زیر این نماد نوشرررررررته بود وفور نعمت. او وفور نعمت را  بود، اما

ی  وقتی این کلمه را در فرهنگ لغت بررسی کرد، متوجه شد که ریشه ترجیح می داد چون
است. با خود فکر کرد آیا این فوق العاده  ،جاری شدن به سوی عنایبه م affluenceالتین 

 به سوی من جاری شوند؟ نخواهد بود که تمام خواسته هایم

تیم خیلی ذهن تحلیلی ای داشرررت، اما بعد از تماشرررای مداوم فيلم ذهنی در کنار زیبابین، 
ناخود آگاه، یعنی  لی عبور کند و وارد ذهنمتوجه شرررررد که به راحتی می تواند از ذهن تحلی

 شود و آینده ی خود را برنامه ریزی کند. سیستم عامل ذهن،

در این کارگاه وقتی زمان آن فرا رسرررررررید که صرررررررحنه ای از فیلم ذهنی اش را ابعادی کند، 
عمیقی را از سرررر گ راند. ابتدا احسررراس شرررادی کرد و سرررپس عشرررق مشرررتاقانه و  ی تجربه

را فرا گرفت، گویی قلبش داشررت می سرروخت. می به زندگی او  ه ای نسرربتافسررار گسرریخت
که می تواند دنیا را آتش بزند. سررپس در حین مراقبه  گفت در آن هنگام احسرراس می کرد

که خود را باز کرده و دریافت را شروع کنید و  به شرکت کنندگان گفتم حاال وقت آن است
 م شد.در این هنگام بود که انرژی وارد بدن تی

از کجا آمد. اما گویی کسررری شررریر آبی را باز کرد. صررراز ایسرررتاده بودم. نمیدانم »می گفت 
انرژی از باالی سررررم می آمد و از دسرررتانم خارج میشرررد. کف دسرررتانم را رو به پایین گرفته 
بودم، اما بی اختیار، انرژی آنها را چرخاند و برعکس کرد. حساب مکان و زمان از دستم در 

مررا در ادامرره ی مراقبرره لبریز از انرژی و هیجرران بودم. و نمی دانسرررررررتم کجررایم، ا رفترره بود
 «کند و من دیگر آن شخز سابق نیستم. میدانستم که همه چیز قرار است فرق

وقتی انرژی وارد تیم شررررد، او معتقد بود که این انرژی پیامی مبنی بر ارزشررررمندی به همراه 
 سابق نبود. بعد از آن دیگر هرگز مانند دارد، چون
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من معتقدم که اطالعا  جدیدی که وارد بدنم شد، دی ان ای من را بازنویسی » او می گوید
وقتی « کرده و خود سابقم را پاک کرد، چون آن بخش از شخصیت من از بین رفته است.

رفت، دوشررنبه صرربح معل همیشرره فروشررگاه خود را باز  خودش در فینیکس تیم به خانه ی
گاهش آمد که چند سال قبل تشکی از او خریده که خانمی به فروش ه بودکرد. روز سه شنب

این دو با هم دوسررت شررده بودند و هر چند هفته ی  بار آن  بود. از زمان خرید آن تشرر ،
می زدند. او بازنشسته شده بود و به فروشگاه آمده  خانم پیش تیم می آمد و با هم حرز

جرای وصیتش را بر عهده تیم خواست که ا . او ازبود تا به تیم بگوید که وصیت کرده است
 آن خانم تشکر کرد. بگیرد. تیم به خودش افتخار کرد و بابت این مسئله از

اینجاسرررت. لطفا » :آن خانم وصررریت را همراه با ی  کلید روی پیشرررخوان گ اشرررت و گفت
 «بخوانش.

ی  وصرررریتش را بر عهدهتیم آن کاغ  را بررسرررری کرد و متوجه شررررد که آن خانم فق  اجرای 
هزار دالر سررکه ی طال و نقره برایش به ارث  ۱۱۰شررته اسررت، بلکه همچنین معادل نگ ا تیم

گ اشته است. کلیدی که روی پیشخوان گ اشته بود، کلید گاوصندوقی بود که سکه ها را 
البته با تصررررویر موجود در فیلم ذهنی تیم همخوانی داشررررت(. تیم  در آن گ اشررررته بود  که

که در کارگاه پیشرفته در سیاتل به او داده شده بود.  د آوردرا به یا« کلید آینده»فاصله بال
 ارزشش را داشت!

 

 سارا دستش به زمین نمی رسد

 بود که سررارا در حین تالش برای جلوگیری از برخورد قایق پنج تنی به ۲۰۱۶روز کارگر سررال 
به  ،فته در رنج و ع اب بوداسرررررکله، به آسررررریب جدی در ناحیه ی کمر دچار شرررررد. هفت ه
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می رفت، داروهای مختلف را مصرررررز می کرد و چندین بار هم نزد کایروپراکتور  یزیوتراپیف
 رفته بود.

پزشررکان وقتی دیدند هی  توفیقی حاصررل نشررده اسررت، تصررمیم گرفتند او را عمل کنند. اما 
 کند. ای در کانکن شرکت سارا تصمیم گرفت که قبل از آن در کارگاه پیشرفته

 ،پسرررش پیشررنهاد کرد که با خود ویلچر ببرند. اما سررارا مخالف بودبخاطر درد شرردید سررارا، 
دلیل وقتی به هتل رسررررریدند از شرررررد  درد روی زمین افتاد. اندکی بعد تصرررررمیم  به همین

 برود، اما هنگام بیرون آمدن از استخر هم درد بسیاری را تحمل کرد. گرفت که به استخر

ل بالشت  مراقبه و فيلم ذهنی اش را با خود به نا آشنا نبود و به همین دلی سارا با کار من
آورده بود. در فیلم ذهنی اش او سررررررررالم و قوی بود و می توانسررررررررت بدود. او می  کانکن

الکراس بازی کند. هر بار که سررارا خودش را در  شو با دختر  توانسررت با پسرررش بسررکتبال
ه می دانسررررت اگر دی ای را در خود حس می کرد کشررررا حال انجام یوگای معلق میدید، آن

کرد سررررپس وقتی آهنگ فیلم ذهنی اش را  این یوگا را انجام دهد، آن را احسرررراس خواهد
 شنید، انرژی اش افزایش پیدا کرد.

طی چند روز اول او داشرررت عضرررال  مرکزی اش را سرررفت می کرد و با اسرررتفاده از تکنی  
ن کار ضرررررررربانی را در در حین انجام ای ،خود باال می بردرا از سرررررررتون فقرا   تنفس انرژی

می کرد. گویی جریان الکتریکی گرمی از این عصرررررب عبور می  عصرررررب سررررریاتی  خود حس
دل داشت که این انرژی به نور شفابخشی تبدیل شده  کرد. در عین حال او این نیت را در

 و از ستون فقرا  او باال برود.

زنی را پیدا کند که دارد نترنت جسررتجو کرد تا توانسررت تصررویر صرربح روز سرروم او آنقدر در ای
یوگای معلق انجام میدهد. او این تصررویر را در تمام طول روز در ذهن داشررت. آن روز بعد 
از ظهر، شاگردان ما داشتند با زیبابین و فيلم ذهنی کار می کردند. بعد از اینکه وارد میدان 
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د ببخشررند. وقتی به صررحنه ای از فیلم ذهنی خود ابعاکوانتومی شرردند، از آنها خواسررتم که 
اما سارا بعدا به من گفت که  ،مراقبه تمام شد، به آنها گفتم که روی کف زمین دراز بکشند

دنبال  ،در آن لحظه نمی توانسررررته اسررررت زمین را پیدا کند. دسررررتش را پایین و پایین تر برد
جه شررد که دارد در بعد دیگری سرریر متو زمین می گشررت، اما زمین دیگر آنجا نبود. سررپس

البته بدون  ،شرررررده اسرررررت برایش محقق IMAXی کند و تجربه ی حسررررری کاملی مشرررررابه م
 حواس فیزیکی اش. او داشت صحنه ای از فیلم ذهنی اش را زندگی می کرد.

تعداد کافی مدار عصررررربی در مغز او روشرررررن شرررررده بود تا تجربه ی درونی اش را برایش به 
بلکه  ،او صرررررررحنه را تجسرررررررم نمی کرد جربه های بیرونی برایش واقعی کند.ت اندازه ی تمام

 آن را زندگی می کرد. داخل صحنه بود و داشت

من در ، او توضیح داد که متوجه شدم که در واقعیت دیگری هستم، در مکان و زمانی دیگر
ی خودم بودم. و داشرررررررتم یوگررای معلق را تجربرره می کردم. من برعکس و معلق  آینررده

دسرررررتم را به سرررررمت زمین دراز می کردم، اما من بودم و زمینی وجود نداشرررررت.  یسرررررتادها
زیبا آویزان شرده بودم. از درد و رنج رها شرده بودم. آزادانه در  برعکس از آن پارچه ی قرمز

 فضا غوطه ور شده بودم. کمی بعد

تمام شد، روی زمین دراز کشید و اش  شوق گونه هایش را خیس کرده بود. وقتی مراقبه 
 رفته بود.و رنجش از بین  تمام درد

میدانسرررررتم شرررررفا یافته ام. از قدر  ذهنم در شرررررگفت بودم و شرررررکر گزاری »او می گفت 
عظیمی در خود حس می کردم. هنوز هم که هنوز اسرررررررت چیزهایی از فیلم ذهنی ام در 

گی واقعی ام در واقع فيلم ذهنی ام دیگر توان رقابت با زند، زندگی ام تحقق پیدا می کند
 «را ندارد.
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 ی جدید قدم می گ ارد درون آتنده تری به

ی قدم  بود که تری داشت در ساحل زیبای سان شاین استرالیا مراقبه ۲۰۱۶سپتامبر سال 
تمرین می کرد و ناگهان تجربه ی عمیقی را از سررررررر گ راند. در حوالی پایان مراقبه،  زنان را

بکی و آزادی می مراقبه را انجام دهد، احساس متصل بودن، سبخش آخر  وقتی ایستاد تا
من را اجرا کرد و با نیت اینکه لیاقت زندگی آینده اش را داشرررررررته  کرد. دسرررررررتور العملهای

 باشد، خود را به روی میدان گشود.

کرد نوعی بار الکتریکی از باالی سررررش وارد بدنش  بدون هشررردار و اخطار قبلی، احسررراس
ش را هم طی کرد و وقتی به لبش جریان پیدا کرد. این انرژی مابقی بدنسرررمت ق شرررد و به

 رسید، پاهایش بی اختیار شروع به لرزیدن کرد. ران و پاهایش

تنها راهی که می توانم این حالت را توصررررررریف کنم این اسرررررررت که لرزش »او می گفت 
ن تجربه نکرده حس می کردم. ولتاژی از انرژی بود که بدنم تا قبل از آ شررررررردیدی از درون

گاهانه ام را بطور  اسررررررررت بود. فکر می کردم االن که بیفتم. در آن لحظه بود که کنترل آ
بی اختیار زده بود زیر گریه و در آن لحظه ذهن و « کامل روی پایین تنهام از دسررررت دادم.

می آمد که زمان متوقف شده است. تری  بدنش هم کنترل را از دست داده بودند. به نظر
ی گ شرررته را تسرررلیم می کند.  دهشرررد که بدنش دارد عمری از احسررراسرررا  رفع نشررر متوجه

 مقادیر زیادی ماده جریان الکتریسرررریته حرکتش را در بدن او ادامه داد و احسرررراس می کرد
 ی متراکم و تاری  از بدنش پایین می افتد.
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ی های به نظرم این ماده ضررربه روحی بود، ضررربه های روحی این زندگی و زندگ»می گفت 
سررررالم بود چیزی نمانده بود خودکشرررری کند و این قبلی ام. ترومای پدرم که وقتی هشررررت 

اتفاق سررایه ی سررنگینی روی زندگی من افکنده بود و نمی گ اشررت به خودم اجازه دهم که 
او احسررررراس کرد که تمام باورهای محدود کننده « عشرررررق بی قید و شررررررط را دریافت کنم.

ناخودآگاه  احسررراسررری عمیق و در امر باورهای شررررطی سرررازی که بسررریاری از آنها طی ،اش
 از بین رفت. ،دیگران ایجاد شده بودند

تمام چیزهایی که با هسررررررتی واقعی من همسررررررو نبود، پایین افتاد. رهایی »تری می گفت 
کردم، چیزی کررره روحم مرررد  هرررا در پی آن دویرررده بود. در آن لحظررره  واقعی را تجربررره

ساحل کشانده است  را در آن لحظه، در کنار تمام آن مردم به آنمیدانستم که روحم من 
 «تا این کار مهم را انجام دهم.

او زانو زد و احسررررراس کرد که عشرررررق بی پایانی در درونش به جریان در آمد. روی شرررررن در 
این نیرو زانو زده بود، دید که تمام انتخاب هایی که تا آن لحظه انجام داده  برابر عظمت
ده اسررت. در آن لحظه پی برد که ی حیر  آور ضررروری بو رسرریدن او به این لحظه بود، برای

هر روز مرتب مراقبه کرده اسرررت و در تمام این ، بوده اسرررت طی ی  سرررال اخیر چه کسررری
می دانسرررت که در آن لحظه خود آینده اش دارد خود  مد  عاشرررق خودش بوده اسرررت. او

 را تجربه کند. گ شته را فرا می خواند تا چنین عشق عمیقی

عدی بیرون آمد، احسرراس آرامش و وحد  شرردیدی با تمام وقتی تری از این واقعیت سرره ب
می کرد. او می گفت که عمیقا به خود جسمی، ذهنی، احساسی و معنوی اش  اطرافیانش

 متصل شده است و هی 

 بودن نکرده است.« خود»وقت آنقدر احساس 
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از  یآوری کرد که من مانند همه ی انسررررررران ها، وجهاین تجربه به من یاد »او می گفت 
 «هستم و لياقت دریافت آن را دارم. نرژی الهیا

 

 

 :۱۱فصل 

 مکان-زمان و زمان-مکان 

به  uniاسررررت و  universeمعادل انگلیسرررری دنیا ، ما در دنیایی سرررره بعدی زندگی می کنیم
افراد، اشرریا، مکان ها و  ی چیزهایی که وجود دارند از اسررت که در آن همه« واحد» معنای

یا بیشتر از ذرا  و ماده تشکیل شده است. ما این چیزها را از شده است. دن زمان تشکیل
عنوان شرررررکل، سررررراختار، جرم و تراکم تجربه می کنیم. برای معال اگر  طریق حواس خود به

ستان کی  سیب را جلوی تان بگ ارم، نمی توانید بدون حوا ی  تکه یخ، گوشی موبایل و یا
اس هسرررررررتند که تجربه ی واقعیت فیزیکی را این حو، هی  ی  از این چیزها را تجربه کنید

 برای شما به ارمغان می آورند.

ی یخ، گوشررررری موبایل و کی  سررررریب همگی ارتفاع، عرض و عمق دارند، اما  با اینکه قطعه
نوید، بچشید، ببویید تنها به این دلیل برای شما وجود دارند که می توانید آنها را ببینید، بش

نه ی خود را از دسرررررررت دهید و یا هر پنج تای این حواس و لمس کنید. اگر حواس پنجگا
نمی توانید این اشررریای فیزیکی را تجربه کنید، چون نسررربت به  همزمان از بین بروند، شرررما

اینها برای شما وجود نخواهند داشت، چون در این  آنها هشیاری نخواهید داشت، در عمل
 ا تجربه کنید.حواستان آنها ر  عیت سه بعدی شما نمی توانید بدونواق
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دنیای شررناخته شررده ی ما  که من بعد  ،بر اسرراس اختر فیزی ، در این قلمروی سرره بعدی
 زمان خواهیم خواند(  فضایی بینهایت وجود دارد.-واقعیت مکان آن را

پیشررخان خانه مان می نشررینیم لحظه ای وقت بگ ارید و به این مفهوم فکر کنید. وقتی در 
شررب خیره می شررویم، تنها بخش کوچکی از دنیا را می بینیم. هسررتی و آسررمان  و به جهان

می آید، اما بی نهایت از آن هم بزرگ تر اسررت. به بیان دیگر، در  دنیا به چشررم ما بینهایت
 اما زمان چه؟پایانی ندارد و تا ابد ادامه دارد.  ،است زمان، مکان التتناهی-قلمروی مکان

مان در مکان تجربه می کنیم. برای معال ممکن من و شرررررررما زمان را با حرکت دادن بدنهای
اسرررت پنج دقیقه طول بکشرررد تا شرررما این کتاب را زمین بگ ارید، به آشرررپزخانه بروید، ی  

برگردید. این کار به این دلیل انجام می شررررررود که فکری در ذهن شررررررما  لیوان آب بریزید و
ایجاد کرد، شرررررما این فکر را و ویژنی از آنچه باید در آشرررررپزخانه انجام میدادید،  ایجاد شرررررد

حرکت از ی  نقطه به نقطه ای دیگر در فضرررررررا، تجربه  عملی کردید و در نتیجه زمان را با
 کردید.

قبل از آنکه به آشررپزخانه بروید و وقتی روی صررندلی نشررسررته بودید، زمانی که از آشررپزخانه 
آگاهی تجربه  ی نشستن خود آگاه شدید، نوعی جدایی را بین دو نقطه در نسبت به محل
نشررسررته اید و آشررپزخانه برای پر کردن شررکاز بین این دو نقطه ی آگاهی،  کردید، جایی که

حرکت دادید و این کار زمان برد. پس منطقی اسررررت اگر بگوییم  شررررما بدن تان را در مکان
تر باشررد، زمان بیشررتری برای رفتن از ی  نقطه نقطه بیشرر که هر چه فضررا با فاصررله بین دو

هرچه سررررررررعت حرکت شرررررررما بین این دو نقطه  ی دیگر نیاز خواهد بود. برعکس، به نقطه
 بیشتر باشد، زمان مورد نیاز آن کمتر است.

 این نوع اندازه گیری زمان مورد نیاز برای حرکت شی در فضا اساس فیزی  نیوتنی  مکانی 
نیرو، شتاب،  ی نیوتنی، اگر برخی ویژگیهای ی  شی را بدانیم، معالکالسی ( است. در دنیا
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سررررررررعت و فاصرررررررله ای که باید طی کند، آنگاه می توانیم پیش بینی های زمانی را  جهت،
فیزی  نیوتن بر شررناخته ها و نتایج قابل پیش بینی اسررتوار اسررت.  بنابراین ،صررور  دهیم

ی آگاهی جدایی وجود دارد، زمانی که شما از پس می توانیم بگوییم که وقتی بین دو نقطه
در . آگاهی به نقطه ی دیگری از آگاهی می روید، دارید مکان را در می نوردید ی  نقطهی

ی بین  تجربه می کنید. برای درک بهتر رابطه ی درنوردیدن مکان اسرررررررت که زمان را نتیجه
 .مراجعه کنید ۱۱٫۱مکان و زمان در دنیای سه بعدی ما، به شکل 

این کتاب باشررررم و بخواهم  نال نوشررررتبگ ارید معال دیگری برایتان ذکر کنم: اگر من در ح
را تمام کنم، این کار زمان می برد. شرراید الزم نباشررد زیاد بدنم را در فضررا جابجا  این فصررل

زمان را تجربه می کنم. چرا؟ چون جایی که من در حال حاضرررر در فرایند  کنم، اما همچنان
ل نقطه ی هسرررتم، ی  نقطه ی آگاهی اسرررت و تمام کردن فصررر این فصرررل در آننوشرررتن 

لحظه ای در آینده است و از لحظه ی اکنون جداست.  دیگری است. کامل کردن این فصل
تجربه ی زمان اسررت. اگر  ،ی آگاهی دو نقطه پر کردن شررکاز بین این ، فضررای بین این دو

کم  می کند درک بهتری از زمان پیدا  شرررما دوباره نگاه کنید، این شرررکل به ۱۱٫۱به شرررکل 
 کنید.

«  کاری»ابی به هدز مطلوب من یعنی رسیدن به پایان فصل، باید بصور  مکرر برای دستی
دهم. این کار مستلزم این است که من از حواس خود برای تعامل با محی  و حرکت  انجام

زمند زمان اسررررت. اگر از ی  سررررری رفتار هماهنگ اسررررتفاده کنم و این نیز نیا در محی  با
دهم، معال فیلمی تماشا کنم، رسیدن به نتیجه ی  کار دیگری انجام نوشتن دست بکشم و

بنابراین برای دسرررررتیابی به هدفم یعنی تمام کردن  ،برد مطلوب من زمان بیشرررررتری خواهد
 همسو کنم. این فصل باید مدام اعمال و نیا  خود را
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 440عکس صفحه 

 مکان و زمان در دنیای سه بعدیرابطه ی بین 

 در این قلمرو مکان التتناهی است

 نقطهی آگاهی

 زمان

 نقطه ی آگاهی

 وقتی در مکان حرکت می کنیم

 زمان را تجربه می کنیم

 ۱۱٫۱شکل 

 

ی دیگر آگاهی در مکان جابجا می شویم، زمان را  وقتی از ی  نقطه ی آگاهی به ی  نقطه
 در دنیای سه بعدی مان در مینوردیم، زمان ایجاد می شود.مکان را  تجربه می کنیم. وقتی

دنیای مادی سررره بعدی، چون از حواس برای حرکت و جهت یابی در فضرررا اسرررتفاده  در این
در نتیجه بیشرررررررتر توجه خود را به چیزهای فیزیکی مانند افراد، اشررررررریا و مکانها  می کنیم،

 معطوز می کنیم. تمام

و موضررعی هسررتند  یعنی موقعیتی در مکان و زمان اشررغال  اینها از ماده تشررکیل شررده اند
 می کنند(.
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تمام اینها نقاط آگاهی هسرررررررتند که ما جدایی از آنها را تجربه می کنیم. برای معال، وقتی 
که بهترین دوسرررت تان آن طرز میز نشرررسرررته اسرررت یا به ماشرررین خود نگاه می  می بینید

ین خود و دوست یا ماشین تان توجه می پارک شده است، به فضای ب کنید که جلوی خانه
کنید از آنها جدا هسررررتید. شررررما اینجا هسررررتید و دوسررررت یا می  کنید. در نتیجه، احسرررراس

رویا و هدفی برای خود داشته باشید، آنگاه شما در  ماشین تان آنجاست. عالوه بر این، اگر
دارد نیز تجربه ی  لحظه ی اکنون هسرررتید و جایی که رویای تان در واقعیت آینده تان وجود

 گفت:جدایی را ایجاد می کند. پس به جرت  می توان 

برای اینکه بتوانید در این واقعیت سررررررره بعدی جهت یابی و حرکت کنیم، به حواس خود . ۱
 داریم نیاز

 هرچه بیشتر از حواس خود برای تعریف واقعیت استفاده کنیم، بیشتر جدایی را تجربه. ۲
 می کنیم

ن واقعیت سرررره بعدی بر حواس اسررررتوار اسررررت، مکان و زمان تجربه ی . چون بیشررررتر ای3
 ی زمان ها ایجاد می کند. برای همه کس، همه چیز، همه جا و همه یی راجدا

 تمام چیزهای مادی جایگاهی در مکان و زمان اشغال می کنند. این امر در فیزی  اصل. ۴
 موقعیت نام دارد.

زمان و -را بررسررری و مقایسررره کنیم، مدل مکان در این فصرررل می خواهیم دو مدل واقعیت
ن دنیای فیزیکی نیوتنی اسرررررررت که بر شرررررررناخته ها، نتایج قابل پیش زما-مکان. مکان-زمان

بعدی که در آن زندگی می کنیم و از فضای الیتناهی تشکیل شده  بینی، ماده و دنیای سه
واقعیت واژگونی که بر  ، دنیای کوانتومی غیر فیزیکی است مکان-استوار است. زمان ،است

بعدی استوار است که در آن  و جهان های چند ناشناخته ها، امکان های بی نهایت، انرژی
 نیز زندگی می کنیم و از زمان التتناهی تشکیل شده است.
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این مسررررئله درک و دریافت شررررما از ماهیت واقعیت را به چالش می کشررررد، چون اگر می 
ی  وجود ابعادی تجربه کنید، بدون شرررر  به نقشرررره ی راهی خواهید رموز خود را به معابه 

 دارید. ر نیازبرای این منظو

 

 استرس و پیامدهای زیستن مداوم در حالت بقا

از آنجا که ما برای مشررررررراهده و تعیین واقعیت فیزیکی از حواس خود بهره می گیریم، در 
دگی می کند اما در عین در مکان و زمان زن خود را بدنی در نظر میگیریم که نتیجه، هویت

ی هویت را برای ما  ان این تعامل تجربهمحي  جداسررررررت. به مرور زم حال از تمام چیزهای
زندگی طی تعامال  مختلفی که در زمان ها و مکانهای مختلف با  ایجاد می کند. در طول

افراد و اشرریا انجام می دهیم، هویت ما تکامل پیدا کرده و به شررخصرریت تبدیل می شررود. 
می کنررد و این خرراطرا  پررایررداری را ایجرراد  یفیررت تعررامالتی کرره بررا محی  بیرونی داریم،ک

تجربه مینامیم و این تجربه های  خاطرا  کیسرررررتی ما را شرررررکل می دهند. ما این فرایند را
شرررخصررریت اکعر  زندگی هسرررتند که هسرررتی ما را شرررکل می دهند. همانطور که می دانید،

 ت.مردم بر تجربیا  گ شته مبتنی اس

ه هر روز مشررراهده آموختید، اشررریای مادی، افراد و مکان هایی ک ۸همانطور که در فصرررل 
می کنیم برای مغز به صور  الگو بروز می کنند و شناسایی این الگوها خاطره نام دارد. اگر 
خود از خاطرا  تجربیا  گ شررررته تشررررکیل شررررده باشررررد، آنگاه می توان گفت خاطرا  بر 

بیشررتر دنیای سرره بعدی ما بر شررناخته ها اسررتوار اسررت.  ، و ل اشررناخته ها مبتنی هسررتند
می کنیم. وقتی شما تمام چیزهای مادی دنیای  ا توجه مان را به همین جا معطوزبیشتر م

بیرون تان را با خاطرا  تجربیا  گ شرررته تان تطابق میدهید، برایتان آشرررنا جلوه می کنند. 
مغزتان وصل می کنید. این  که های عصبی درشما واقعیت فیزیکی را به مجموعه ای از شب
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استفاده از آن و از  د و فرایندی است که بیشتر افراد واقعیت را باکار شناسایی الگو نام دار 
 منظر گ شته درک می کنند.

پس می توان گفت که ما مادی گرایانی هستیم که فق  در این بعد زندگی نمی کنیم، بلکه 
محدود می شویم  چون خود را به معابه بدنی تعریف کرده ایم و به وسیله ی آن  اسیر آنیم
مشررررخصرررری در ی  محی  زندگی می کند و تمرکزمان بیشررررتر روی ماده و کمتر  نکه در زما

منظر کوانتومی ما بجای توجه به امواج غیر مادی امکانها  انرژی(،  روی انرژی اسرررررررت. از
نه اسرررت که ما در واقعیت سررره بعدی توجه می کنیم. اینگو بیشرررتر به ذرا  فیزیکی  ماده(

 مان غرق می شویم.

رد این معادله کنیم، بدنمان از میدان الکترومغناطیسررررری نامرئی انرژی وقتی اسرررررترس را وا
برای تولید مواد شیمیایی استفاده می کند. هر چه تعداد، شد  و مد  استرس  اطرافمان

ماهیت این مواد شررریمیایی سررربب بیشرررتر باشرررد، بدنمان انرژی بیشرررتری مصررررز می کند. 
شررناخته ها توجه کنیم. با کوچ  شرردن به ماده و  تقویت حواس ما شررده و باعث می شررود

دارد، ما بیشررررررتر احسرررررراس ماده بودن و  این میدان حیاتی انرژی که در اطراز بدن ما قرار
ایمان پایین تر می آید، بدنه کمتر احسراس انرژی بودن می کنیم. در واقع وقتی فرکانس ما

 متراکم تر می شود چون انرژی مان تحلیل می رود.

این مسرئله در کوتاه مد  و در مواجهه با خطر، بحران یا شرکارچی ای همانطور که گفتیم، 
در واقع واکنش سرتیز و گریز سرنگ بنای  -کمین مان اسرت، مشرکلی ایجاد نمی کند  که در

یایی اسرررترس حواس ما را تقویت تکامل ما انسرررانها بوده اسرررت. در این حالت، مواد شررریم
ند که در محی  حضور دارد و برای ما خطر به چیزی محدود می کن کرده و تمرکز ما را به آن

بخشررری از مغز که مسرررئول ادراک حسررری،  ،قشرررر مخ ما شرررمار می رود. وقتی چنین شرررد،
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فعال شرررده و تحری  می شرررود. این  ،اسرررت فرمان های حرکتی، اسرررتدالل فضرررایی و زبان
 ه تمرکز ما را در راستای بقا به بدن و تهدید بیرونیمسئل

 

میشررررود سررررر گرم زمان بین درک تهدید و لحظه ی رسرررریدن به امنیت  محدود کرده و باعث
هر دوی این لحظا ، نقطه های آگاهی هسررتند. هرچه بیشررتر اسررترس را  .شررویم جسررمی

 بیشتری احساس می کنیم. تجربه کنیم، جدایی

خواندید، امر بلندمد  زیستن در حالت بقا این است که ما به این  ۲همانطور که در فصل 
یایی وابسررته و معتاد می شررویم. هرچه بیشررتر به آنها معتاد شررویم، بیشررتر باور شرریم مواد

یعنی بدن هایمان در مکان خاصرری در فضررا و  ،بدنهایمان موضررعی هسررتند خواهیم کرد که
 خطی قرار دارند. موقعیت خاصی در زمان

خصی ی این امر نوعی حالت شیدایی و دیوانگی است که در آن توجه فرد مدام از ش نتیجه
به مشکل، شی و مکان دیگری در محی  جابجا می شود. این ویژگی تکاملی که زمانی از ما 
محافظت می کرد، حاال عليه ما عمل می کند و باعث می شرررررود مدام در حالت آماده باش 

زمان باشررررد. چون ما محی  بیرونی مان را ناامن میدانیم، به سررررر بریم و تمام دغدغه مان 
 معطوز می شود. محی  مانتمام توجه مان به 

اکنون چون دنیای بیرون مان واقعی تر از دنیای درون مان به نظر می رسرررررررد، به کس یا 
بیرونی معتاد می شویم و هرچه بیشتر در این حالت زندگی کنیم، مغزمان  چیزی در محی 
د، بتای باال می شرررررررود. و همانطور که تا اینجا مطمئنا فهمیده ای د امواج مغزیبیشرررررررتر وار 

باشرررررند باعث می شررررروند ما احسررررراس درد، دلهره،  امواج مغزی بتای باال اگر طوالنی مد 
و رقابت کنیم. در نتیجه امواج مغزی  نگرانی، ترس، خشم، آزار، داوری، بی قراری، خشونت

 هم همینطور. ما نامنسجم می شوند و خودمان
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تیادمان به این احسرررررراسرررررا  وقتی احسرررررراسررررررا  بقا ما را فرا بگیرد، برای تأیید و تأمین اع
به دامان شررای  دنیای بیرون شرویم  مشرکالتی که با مردم مختلف داریم،  مجبوریم دسرت

تروریسم، نفر  از شغلمان(. این اعتیادهای احساسی باعث می  مشکال  مالی، ترس از
چیزی شررویم که فکر می کنیم در محی  بیرون مشررکل  از حد سرررگرم همانشرروند ما بیش 

چیزی  و در نتیجه ژن بقا روشرررن شرررود. حال ما  کرده اسرررت خواه کسررری باشرررد یا را ایجاد
 می بخشیم. داریم سرنوشت از پیش معلوم خود را تحقق

همانجاست، خواهید اگر این مسئله را درک کنید که توجه تان هر جا باشد انرژی تان هم 
این مسررئله که هرچه واکنش احسرراسرری ارتباط بیشررتری با علتش داشررته باشررد،  دانسررت

که مدام تمام توجه خود را به شرررخز، چیز یا مشرررکل موجود در  بیشرررتر باعث خواهد شرررد
چنین کردید، میزان زیادی از نیروی خود را به کس یا  محی  بیرون تان معطوز کنید. وقتی

در این قلمروی سررررررره بعدی ماده گیر افتاده  حاال تمام توجه و انرژی تان چیزی می دهید.
کنونی تان را تکرار کنید. ممکن  اطفی تان باعث می شررود پیوسررته واقعیتاسررت و حالت ع

قلب می خواهید  اسرررت از نظر احسررراسررری وابسرررته ی همان واقعیتی شررروید که از صرررمیم
مدام  سرریر دنیای شررناخته ها شرروید وتغییرش دهید. سرروء مدیریت انرژی باعث می شررود ا
، از آن هم بدتر اینکه وقتی در حالت تالش کنید آینده را بر اساس گ شته پیش بینی کنید

بقا باشید، امور ناشناخته و غیر قابل پیش بینی برایتان جای وحشتناکی می شود. پس اگر 
اشرررررررناخته ها قدم واقعا در زندگی خود تغییر حاصرررررررل کنید، باید در قلمروی ن می خواهید

 را نکنید، هی  چیز تغییر نخواهد کرد. بگ ارید و اگر این کار

اگر احسرراسررا  و عواطف  زمان سرره بعدی نیوتنی زیسررتن در مکانی و زمانی-یت مکانواقع
نهادینه شررده ی  در مقام اسررناد گ شررته باشررند و این احسرراسررا  مسرربب افکار و رفتارهای

را تکرار کرده و قابل پیش بینی خواهید شررد. در این  شررما باشررند، آنگاه شررما مدام گ شررته
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گرفتار می شوید چون فیزی  نیوتنی بر پیامدهای قابل حالت شما سخت در دنیای نیوتنی 
بینی مبتنی اسرررررت. هر چه بیشرررررتر در اسرررررترس و تنش زندگی کنید، بیشرررررتر تالش  پیش

برای رسرررررریدن به نتایج مورد ماده ای که  .مقام ماده بر ماده امر بگ ارید خواهید کرد که در
نی می کند و رقابت می می کند، دخل و تصررررررررز می کند، پیش بی نظرش می جنگد، اجبار

کند. در نتیجه، تمام چیزهایی که می خواهید تغییر دهید، تحقق بخشید یا تحت تأمیر قرار 
هد گرفت ما خوا یادی از شررررررر زمان برای ایجاد -چون در این واقعیت مکان دهید، زمان ز

 مکان جابجا کنید. تایجی که میخواهید باید بدن فیزیکی خود را درن

خود برای تعریف واقعیت استفاده کنید،  ت بقا زندگی کنید و از حواسهرچه بیشتر در حال
جدایی از آینده ی جدید خود را تجربه خواهید کرد. بین جایی که اکنون هسرررتید، به  بیشرررتر

می خواهید باشید، به معابه نقطه ی دیگری از آگاهی، از آگاهی، و جایی که  معابه نقطه ای
ل بگ ریم از اینکه دلمشرررغولی دائم شرررما نسررربت به اینکه دارد، حا فاصرررله ای طوالنی وجود

 این اتفاق چگونه خواهد افتاد، بر

این مسررئله اسررتوار اسررت که راجع به روش وقوع آن چه فکر می کنید و آن را چگونه پیش 
ناخته ها فکر می کنید، پس می کنید. اما ا بینی گر پیش بینی کنید، دارید بر مبنای شررررررر

 زندگی شما برای ی 

 مکان ناشناخته و جدید جا دارد.ا

برای معال اگر بخواهید خانه ای بخرید باید ابتدا پولی را پس انداز کنید، دنبال خانه بگردید، 
ر بزنید و سررپس سرری سررال از بگیرید، فرایند قانونی را طی کنید، سررایر خریداران را کنا وام

ول وام را پس بدهید. وصرررل صررررز رفت و آمد  در مکان( به سرررر کار کنید تا پ عمر خود را
 ،ی خرید خانه و داشرررتن خانه و باز پرداخت وام آگاهی داشرررتن ایده ی کردن این دو نقطه

 زمان بر است.
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ممکن اسرررت آنالین شررروید، به همین منوال، اگر بخواهید رابطه ی جدیدی را شرررروع کنید، 
ت افراد مورد نظرتان پروفایل خود را تنظیم کنید، بی شررمار پروفایل دیگر را چ  کنید، لیسرر

را تهیه کنید، با هر کدام تماس بگیرید و در آخر چندین قرار بگ ارید و امیدوار باشرررررررید که 
 فرد جالبی را پیدا کنید.

و رزومه تهیه کنید، سرررررمت های  اگر شرررررغل جدیدی بخواهید، ممکن اسرررررت وقت بگ ارید
 دسترس را بررسی کنید و برای مصاحبه اقدام کنید. شغلی در

اشتراک تمام این فرایندها این است که نیازمند زمان هستند، زمانی که شما بصور   وجه
خطی تجربه می کنید. ممکن است به خواسته تان هم برسید، ولی هرچه بیشتر در حالت 

ن به خواسررررته ها زمان بیشررررتری خواهد طلبید، چون شررررما در این بقا زندگی کنید، رسررررید
بر ماده تأمیر بگ ارد و بین جایی که شرررما هسرررتید و  می خواهد حالت ماده ای هسرررتید که

 مشخصی در مکان و زمان وجود دارد. جایی که میخواهید باشید، جدایی

ان قطعا گ شررته، پس می توان گفت که در این واقعیت سرره بعدی، در تجربه ی شررما از زم
ز زمان آینده ای وجود دارد. چون شررررررما در زمان خطی زندگی می کنید پس جدایی ا حال و

می کنید چون گ شرررررررته، حال و آینده به معابه لحظا  جداگانه ای در زمان  را هم تجربه
بصرررور  گرافیکی  ۱۱٫۲هسرررتید و آینده تان آنجاسرررت. شرررکل  شرررما اینجا ،ظاهر می شررروند
چگونه همگی به معابه لحظا  متمایز و ناپیوسررررته  گ شررررته، حال و آینده نشرررران میدهد که

 وجود دارند.

 

 449فحهعکس در ص

 زمان خطی دارای گ شته،
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 حال و آینده

 آینده

 حال

 گ شته

 زمان به معابه لحظا  جداگانه

 ۱۱٫۲شکل 

جداگانه ای در واقعیت سه بعدی ما، گ شته، حال و آینده به معابه لحظا  خطی، متمایز و 
 در زمان وجود دارند.

ی نیرو، شررتاب و ماده همانطور که پیشررتر نیز گفتم، ما به لطف فیزی  نیوتنی قوانین طبیع
کرده ایم و می توانیم نتایج را پیش بینی کنیم. اگر جهت کلی، سرررعت و چرخش  را کشررف

و زمان مورد نیاز حرکت می کند، بدانیم، آنگاه می توانیم مقصد پایانی  شیئی را که در فضا
ا از بینی کنیم. به همین دلیل اسررررررت که می توانیم با هواپیم برای رسرررررریدن به آن را پیش

نیاز برای رسرریدن به مقصررد را پیش بینی کنیم و  نیویورک به لس آنجلس برویم، زمان مورد
 بدانیم که هواپیما در کجا فرود خواهد آمد.

سرره بعدی خودمان، بسرریاری از ما بیشررتر زندگی در این برداشررت از فیزی  نیوتنی و دنیای 
کسی، داشتن کسی، به مالکیت خود را صرز تمرکز بر بیرون و تالش برای تبدیل شدن به 

در آوردن چیزها، رفتن به جایی و تجربه ی چیزی در زمان خاصرری می کنیم. وقتی چیزهایی 
ن و جدایی باعث می نداشرررررته باشررررریم، فقدان را تجربه می کنیم و فقدا که می خواهیم را

می یا قطبیت زندگی کنیم. طبیعی است که انسان چیزی را  شوند در نوعی حالت دوگانگی
خواهد که ندارد، در واقع اینگونه اسررررت که انسرررران چیزها را خلق می کند. وقتی جدایی از 
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به آنچه مان را تجربه می کنیم،  نده  می خواهیم فکر می کنیم و رویایش را می  امیال آی
 میدهیم تا آن را به دست آوریم. نیم و سپس ی  سری کارها را در زمان خطی انجامبی

اگر بیمار  ،میشرررررره از نظر مالی تحت فشررررررار باشرررررریم، پول می خواهیمبرای معال اگر ما ه
می خواهیم، اگر تنها باشرررریم، دلمان رابطه با همدم می خواهد. بخاطر  باشرررریم، سررررالمتی

به سرررمت آفرینش رانده می شرررویم و اینگونه اسرررت که ما  این تجربه ی دوگانگی و جدایی،
ا می کنیم. اما اگر ماده باشررررررریم و با تکامل پید بطور طبیعی در جهت رویاهایمان رشرررررررد و

تا به پول، سرررررررالمتی، عشرررررررق و غیره  تمرکز روی ماده تالش کنیم روی ماده تأمیر بگ اریم
 صرز کنیم. باید دست پیدا کنیم، همانطور که گفتیم، زمان و انرژی زیادی

 یا وقتی در آخر به خواسته مان رسیدیم، احساسی که در امر به بار نشستن آفرینش مان 
ی آگاهی( حس می کنیم، احسررراس فقدان سرررابق ما را رفع می کند. وقتی  نقطه تالقی دو

ی جدید ایجاد شررد، احسرراس  وقتی رابطه ،احسرراس امنیت می کنیم شررغل جدید پیدا شررد
می یابیم احساس سالمتی می کنیم. اگر در این حالت  وقتی شفا ،کنیم عشق و شادی می

چیزی از بیرون بیاید و احسرررررراس درون تان را  ا کسرررررری یازندگی می کنید، مدام منتظرید ت
شرردید، چون احسرراس تان به تحقق ی   تغییر دهید. وقتی از شررر احسرراس فقدان خالص

خواهید کرد که سرربب رهایی تان  چیز یا کسرریرویداد بیرونی رب  دارد، توجه دقیقی به آن 
ی دهد و ما تا حدی م ی جدیدی را شررکل شررده اسررت. این رابطهی علت و معلولی، خاطره

 تکامل پیدا می کنیم.

وقتی اتفاقی در دنیای شما رخ ندهد یا به نظر برسد که رخ دادن آن دارد بیش از حد زمان 
ون احسرراس می کنید از آنچه تالش می شررما فقدان بیشررتری را حس می کنید، چ می برد،

اسرری فقدان، ناراحتی، کنید بیافرینید، بیشررتر و بیشررتر جدا افتاده اید. حال این حالت احسرر
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بی قراری و جدایی شرررررما را از رویاهایتان دور می کند و زمان رسررررریدن به نتیجه ی مطلوب 
 تان را افزایش میدهد.

اگر  ی به هی  جا و از زمانی به هی  زمانیاز کس به هیچکس، از چیز به هی  چیز، از جای
بعدی که در آن مکان بیشتر  -قوانین نیوتنی تجلی بیرونی قوانین مادی فیزیکی مکان زمان 

باشد، آنگاه می توان گفت که قوانین کوانتومی عکس این هستند. کوانتوم   ،از زمان است
و انرژی که به تمام چیزهای  درونی قانون طبیعت: میدانی نامرئی از اطالعا  یعنی تجلی

 مادی وحد  می بخشد.

آنها را سازماندهی کرده و به هم  این میدان غیرمادی بر تمام قوانین طبیعت حاکم است و
می گرداند. این بعدی است که در آن زمان بیشتر از مکان است؛ به بیان دیگر بعدی  وصل

 آن زمان ابدی است. است که در

آموختید، وقتی ما توجه خود را از افراد و چیزها در  ۳و  ۲همانطور که در فصررررررررل های 
و دیگر توجه خود را بدنمان معطوز نکرده و  -خاصی در دنیای بیرون مان برگیریم  مکانهای
به هی  کس، هی  چیز، هی  جا و هی  زمانی تبدیل  ،زمان بندی ها فکر نکنیم به زمان و

قطع پیوند با بدن، هویت، جنسرررررریت، بیماری، خواهیم شررررررد. ما این کار را از طریق فرایند 
معنای فراتر رفتن از خود درد، گ شته و غیره مان می کنیم.  نام، مشکال ، رواب  شخصی،

از آگاهی چیزی به هی  چیز، از آگاهی هی  کس، همین اسررررت: رفتن از آگاهی کسرررری به
 (.۱۱٫۳گرید به شکل بودن در هی  زمانی  بن جایی به هی  جا و از آگاهی بودن در زمان به

 

 رفتن از جهان حواس به جهان های فراتر از حواس
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 ۱۱٫۳شکل 

بدن،  به عنوان « خود»محی  و زمان بر می گیریم، از وقتی توجه خود را از  یعنی زندگی 
 ،ودن، زندگی در جایی و زمانیداشرررررررتن ی  هویت خاص، مال  چیزهایی ب بدنی فیزیکی

کس، هی  چیز، هی  جا و هی  زمانی تبدیل می شرررررررویم. حال  فراتر می رویم و به هی 
ی دور کرده و به سمت دنیای مادی فیزی  کوانتوم داریم آگاهی و هشیاری خود را از دنیای

 نیز بیندازید. ۱۱٫۴نگاهی به شکل  غیر مادی میدان تکپارچه می بریم.



427 
 

 
 

 

دنیای وقتی از تمرکز بسررته به تمرکز باز می رسرریم و تمام ابعاد خود را تسررلیم می کنیم، از 
افراد، اشرریا، مکانها، برنامه های زمانی، فهرسررت کارهای قابل انجام و غیره دور می  بیرونی

ه دنیای درونی انرژی، ارتعاش، فرکانس و آگاهی معطوز می کنیم. را ب شررویم و توجه خود
تحقیقا  ما نشرران میدهد که وقتی ما توجه خود را از اشرریا و ماده بر می گیریم و آن را به 

انرژی و اطالعا  باز می کنیم، بخشهای مختلف مغز وارد هماهنگی می شوند. نتیجه روی 
 حساس کمال بیشتری خواهیم کرد. .ا ی این وحد  یافتن مغز این است که ما

وقتی این کار را به درسرررررررتی انجام دهیم، قلبمان باز می شرررررررود، منظم تر می تپد و ل ا 
 منسجم تر میشود.
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ه انسررجام، مغز نیز وارد انسررجام می شررود؛ و چون هویت ما از در نتیجه ی رسرریدن قلب ب
مکان و زمان فراتر می  می رود یعنی ما از بدن خود و موقعیت مشرررخصررری در سرررر راه کنار

 رود ح ز شدن این

چیزها باعث می شررود ما وارد الگوهای امواج مغزی آلفا و تتا شررویم و به سرریسررتم عصرربی 
، نظم و توازن به بدن باز می گردد و مغز، ANSوصرررررل شرررررویم. با فعال شررررردن  خودمختار

 قلب، بدن و میدان انرژی

 مام ابعاد زیستی ما بازتاب می یابد.به انسجام و کمال می رسد. سپس این انسجام در ت

 

 از توهم جدایی به واقعیت وحد 

نیروی  ،اگر فیزی  نیوتنی قوانین فیزیکی طبیعت و جهان را در مقیاس بزرگ توضرررریح دهد
 ،که خورشید به سیاره هایش وارد می کند، سرعت افتادن سیب از درخت و غیره نشیگرا

ن چیزها در ریز ترین مقیاس می پردازد، معال ذرا  کوانتومی به ماهیت بنیادی آنگاه دنیای
 اتمی و زیر اتمی.

قوانین نیوتنی مابت های فیزیکی طبیعت هسرررتند، پس دنیای نیوتنی دنیای عینی سرررنجش 
 نتایج قابل پیش بینی است. پ یری و

دنیای انرژی،  ،اما قوانین کوانتومی به امر غير قابل پیش بینی و دیده نشرررررررده می پردازد
 فرکانس، اطالعا ، آگاهی و تمام طیفهای نور. اج،امو

 بر این دنیا حاکم است. ،میدان واحدی از اطالعا  بنام میدان یکپارچه ،کیهانی ی  هوش
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و در آن ذهن و ماده جدا هسرررررررتند و  می توان گفت دنیای نیوتنی به امور عینی می پردازد
سرر  انرژی به وحد  رسرریده اند و که در آن ذهن و ماده تو ،کوانتومی به امور ذهنی دنیای

ن و ماده آنقدر به هم متصررل هسررتند که جدا کردنشرران یا بهتر بگویم، جایی که در آن ذه
غیر ممکن اسرررررررت. در میدان کوانتومی یا یکپارچه هی  جدایی ای بین دو نقطه ی آگاهی 

 قلمروی یکی بودن یا وحد  آگاهی است. وجود ندارد. میدان کوانتومی

تتناهی ه بعدی ما، مكان التتناهی اسرررررررت، اما در دنیای کوانتومی، زمان الدر واقعیت سررررررر
یعنی بین گ شررته و آینده  ،الیتناهی و ابدی باشررد، دیگر خطی نخواهد بود اسررت. اگر زمان

گ شرررررته و آینده، همه چیز هم اکنون دارد رخ می دهد، در این  فاصرررررله ای نیسرررررت. بدون
مکان زمان التتناهی اسرررت، وقتی در طول -یت زمانواقع لحظه ی اکنون ابدی. چون در این

 تجربه می کنیم. م، مکان  یا مکان ها( رازمان حرکت می کنی

 ،در دنیای مادی چیزها، وقتی ما در طول مکان حرکت می کنیم، زمان را تجربه می کنیم
 دنیای کوانتومی غیرمادی ماده و فرکانس، عکس این موضوع صدق می کند: اما در

 کاهش ی الف به ب را افزایش یا زمان، وقتی سررررررررعت حرکت از نقطه-ای مکاندر دنی 
 میدهیم، زمان رسیدن به نقطه ی ب تغییر می کند.

 یا ارتعاش انرژی آگاه مکان، وقتی از افزایش یا کاهش سررررررررعت فرکانس-در دنیای زمان 
 م.می شویم، می توانیم از مکانی به مکان دیگر یا از بعدی به بعد دیگر بروی

ی کنیم. در واقعیرت غیر در واقعیرت مرادی وقتی مکران را در می نوردیم، زمران را تجربره م
زمان را در می نوردیم، مکان یا بعد را تجربه می کنیم. هر ی  از این فرکانسها  مادی وقتی

حامل اطالعا  یا سرررطحی از آگاهی اسرررت و وقتی ما از آنها هشررریار می شرررویم، آنها را به 
مشرراهده می کنید که وقتی در  ۱۱٫۵تجربه می کنیم. در شررکل  های مختلف معابه واقعیت

 را در لحظه ی اکنون ابدی تجربه می کنید. زمان حرکت می کنید، ابعاد مختلفی
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در دنیای کوانتومی، که در آن زمان ابدی اسررررررت، همه چیز در لحظه ی اکنون ابدی رخ می 
حرکت می کنید، مکانهای دیگر، ابعاد دیگر، صرررررررفحا  دیگر،  دهد. وقتی شرررررررما در زمان

نید. درسرررررررت مانند اینکه بین دو می ک گر و امکان های بی نهایت را تجربهواقعیت های دی
نشان داده شده  آینه بایستید و تا فاصله ی بی نهایت خود را در آن تماشا کنید، جعبه های

در شررررکل تعداد بی شررررماری از شررررماهای ممکن را نشرررران میدهند که همگی در لحظه ی 
 زندگی می کنند. اکنون

می کنید. زمان خطی به نظر ما محی  را با بدن، حواس و زمان تجربه زمان، شررررررر-در مکان
جدا هسررتید.  ،و نیز از گ شررته و آینده  -چون شررما از اشرریا، چیزها، افراد و جاها  می رسررد

به معابه آگاهی و نه  -مکان، شما این قلمرو را با هشیاری خود تجربه می کنید -اما در زمان
زمانی می توانید به این مرو در ورای حواس شرررما وجود دارد. قل به معابه بدن و حواس. این

حوزه دسترسی پیدا کنید که بطور کامل در لحظه ی اکنون باشید و هی  گ شته و آینده ای 
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دراز. چون هشیاری در ورای قلمروی ماده است  وجود نداشته باشد، فق  ی  اکنون دور و
ته ماده بر گرف مام توجه خود را از  ما ت های و چون شررررررر ید از فرکانس  ید، پس می توان  ا

فرکانس ها به شررما امکان  مختلفی که همگی حامل اطالعا  هسررتند هشرریار شرروید و این
 ی مختلف دسترسی پیدا کنید. میدهند که به ابعاد ناشناخته

پس اگر در قلمرویی باالتر از حواس باشرررررررید و به معابه آگاهی وارد انرژی میدان تکپارچه 
را تجربه کنید.  میدانم که این لقمه د واقعیت های ابعادی ممکن بسرریاری می توانی شرروید،

نمی توان یکدفعه آن را بلعید، پس کمی صررربر کنید. اگر سرررردرگم شرررده  ی بزرگی اسرررت و
 دارید چیز جدیدی یاد می گیرید(. اید، معنایش این است که

ید، منظورم تمام ابعاد وقتی می گویم با حرکت در زمان، مکان یا مکان ها را تجربه می کن
مکان -عیت های ممکن اسرررررررت. پس می توان گفت که در این واقعیت زمانواق ممکن و

تمام مکان ها و ابعاد در زمان الیتناهی وجود دارند. این میدان یکپارچه اسرررررررت، قلمروی 
ی جدیدی که همه شرررران در زمان بی پایان وجود  بالقوه امکان، ناشررررناخته ها و واقعیتهای

 یعنی در همه ی زمانها. ،دارند

طور دیگری به قضررریه فکر کنیم. تمام کسرررانی که میشرررناسرررم همواره می گویند برای بیایید 
به چیزهای بیشرررتر به زمان بیشرررتری نیاز دارند. اگر شرررما زمان بیشرررتری داشرررته  دسرررتیابی

 تجربه های بیشررررررتری ایجاد کنید، کارهای بیشررررررتری انجام دهید و ل ا باشررررررید، می توانید
 چیزهای بیشتری به دست بیاورید.

ین یعنی امکان های بیشتری می توانند رخ دهند و شما می توانید زندگی پربار تری داشته ا
 باشید.

حاال تصررور کنید که زمان بی نهایتی وجود داشررته باشررد چون دیگر گ شررته و آینده ای وجود 
یازتان را در اختیار داشررررته و ل ا زمان سرررراکن ایسررررتاده اسررررت و ل ا تمام زمان مورد ن ندارد
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که در این صرررور  می توانید بینهایت تجربه ی ممکن داشرررته باشرررید و  قبول دارید باشرررید.
زندگی های بسیاری را تجربه کنید؟ پس می توان گفت تعداد بی نهایت تجربه در دسترس 

کان اگر زمان ابدی باشررررد، پس م تخيل تان. به بیان دیگر شررررما خواهد بود درسررررت برابر با
 .باشد زمان بینهایت وجود داشتههای بیشتری می توانند در این 

اگر مدام زمان را طوالنی تر کنیم و زمان بیشرررررتری ایجاد کنیم، منطقی به نظر می رسرررررد • 
 .بگوییم می توان مکان های بیشتری را در زمان جای داد اگر

 یعنی بی نهایت ،یرداگر زمان بی نهایت باشرررررررد، پس بی نهایت مکان در زمان جای می گ• 
 واقعیت بالقوه، بعد و تجربه.امکان، 

در میدان کوانتومی فاصرررررررله ای بین گ شرررررررته و آینده نیسرررررررت، چون همه ی چیزهایی که 
ی حال ابدی وجود دارند. اگر همه ی چیزهایی که  ابدی یا در لحظه هسرررررررتند، در اکنون

داشته ان کوانتومی وجود متصل به هم در مید که هستند همه هستند بصور  یکپارچه یا
مربوط به همه کس، همه چیز، همه جا  باشرررند، آنگاه فرکانس های بی نهایت آن اطالعا 

و انرژی میدان یکپارچه  و همهی زمان ها را حمل می کنند. وقتی آگاهی شرررررررما با آگاهی
از آگاهی  ،ادغام شرررود، شرررما از آگاهی کسررری به آگاهی هی  کس و به آگاهی همه کس

گاهی هی  چیز و  چیزی به گاهی هی  جا و همه آ گاهی جایی به آ گاهی همه چیز، از آ آ
ی  جا، و از آگاهی بودن در زمانی به آگاهی بودن در هی  زمانی و به آگاهی بودن در همه

 نگاه کنید.( ۱۱٫۶خواهید رسید.  به شکل  زمان ها
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شرروید، ر آن وارد وقتی آگاهی شررما با آگاهی میدان یکپارچه ادغام شررود و شررما عمیق تر د
ی زمان ها تبدیل خواهید شرررررررد. در این  به آگاهی همه کس، همه چیز، همه جا و همه

 دو نقطهی آگاهی وجود ندارد، یعنی تنها وحد  است. قلمرو، هی  فاصله ای بین

 

 

 اتم، واقعیت و داستان
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های مکان برای اینکه به شما کم  کنم ساخت میدان کوانتومی را درک کنید، باید ابتدا به ا
در اتم باز گردیم. وقتی ماده را به کوچکترین واحد اندازه گیری اش فرو بکاهیم، به  موجود

اتم میرسرریم و اتم در فرکانسرری بسرریار باال ارتعاش می کند. اگر بتوانیم اتم را مانند پرتقال 
د، پوسررت بکنیم، به هسررته و ذرا  زیر اتمی مانند پروتون، نوترون و الكترون خواهیم رسرری

درصرررد آن فضرررای خالی یا همانطور که  ۹۹٫۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹ا همچنین خواهیم دید که ام
 قبال گفتیم، انرژی است.

نگاه کنید. در سمت چ  مدل کالسی  اتم را می بینیم که در مدرسه با آن  ۱۱٫۷به شکل 
د اما این مدل از رده خارج شده است. واقعیت این است که الکترونها مانن ،شده ایم آشنا
به دور خورشررررید، در مدارهای مابت به دور هسررررته گردش نمی کنند. بلکه  ش سرررریارا گرد

 راست مشاهده می کنید، فضای اطراز همانطور که در سمت

اسرررررت و همانطور که میدانیم،  هسرررررته بیشرررررتر مانند ی  میدان نامرئی یا ابری از اطالعا 
درک میزان کوچکی ذرا   برایتمام اطالعا  از نور، فرکانس و انرژی تشررکیل شررده اسررت. 

کنیم، الكترون به  ی ی  خودرو تصرررررررور زیر اتمی بدانید که اگر هسرررررررته ی اتم را به اندازه
 220000 اندازه ی نخود خواهد بود. در این حالت فضرررررررایی که الكترون در آن وجود دارد،
بسیار  خالیکیلومتر مربع خواهد بود یعنی دو برابر مساحت کوبا. این یعنی الكترون فضای 

 وسیعی در اختیار دارد.
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مدل کالسی  انم که در آن الکترونها در مدارهایی حول هسته ی مرکزی گردش می کنند، 
خارج شرررررررده اسرررررررت. الكترونها به معابه امواج امکان در ابری نامرئی از انرژی که در  از دور
دارد، وجود دارند. بنابراین اتم بیشرررتر از انرژی غیر مادی تشرررکیل شرررده  ز هسرررته قراراطرا

 دارد. است و میزان بسیار کمی ماده

ما هرگز نمی توانیم بدانیم که الكترون در کجای ابر  گبر اساس اصل عدم قطعیت هایزنبر 
اسرررت که الكترونی ظاهر می شرررود، یعنی چیزی از هی  حاصرررل می شرررود. به همین دلیل 

ی  فیزی  کوانتومی تا این حد جالب و غیر قابل پیش بینی اسرررررت: الكترون همیشررررره ماده
وجود دارد. تنها در امر عمل فیزیکی نیسرررت، بلکه به معابه انرژی یا به معابه امکان ی  موج 

 مشاهدهی ی  ناظر است که الكترون
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ت، عمل مشرررراهده ظاهر می شررررود. وقتی ناظر  ذهن( وارد عمل شررررد و به دنبال آن گشرررر
باعث می شرررررررود تمام آن انرژی بالقوه به درون ی  الكترون  ماده( فرو   انرژی جهت دار(

وارد می  ( ناشررناخته به شررناخته ها قلمروی امکان های بی نهایت بپاشررد و به این طریق از
مکان و زمان قرار می گیرد. وقتی ناظر دیگر آن را  شرررررررود. الكترون موضرررررررعیت یافته و در

 . یعنی به تابع موج ،می شود ده نکند، الکترون دوباره به امکان تبدیلمشاه

 به عبار  دیگر، دوباره به انرژی تبدیل شده و به ناشناخته ها یعنی

باز می گردد. وقتی دوباره به انرژی و امکان تبدیل شرررررد، ناموضرررررعی می به اصرررررل خویش 
نابراین اگر فیزی  نیوتنی به دنیای شود. در قلمروی کوانتوم، ذهن و ماده جدایی ناپ یرند. ب

 باشد، فیزی  کوانتومی به دنیای غیر قابل پیش بینی مربوط است. قابل پیش بینی مربوط

بسررته و تمرکز خود را به روی مکان التتناهی می گشرراییم، وقتی در مراقبه چشررمان خود را 
، اطالعا  و امکان کاری می کنیم. بجای ماده، تمرکز خود را به انرژی، مکان دقیقا چنین

کمتر از قلمروی مادی آگاه شرررررده و بیشرررررتر از قلمروی غیرمادی آگاه  معطوز می کنیم. ما
بینی و ناشناخته سرمایه گ اری می کنیم امر غير قابل پیش  می شویم. ما انرژی خود را در

این  و توجه و انرژی خود را از امر قابل پیش بینی و شررناخته شررده بر می گیریم. هر بار که
 به دست می آوریم. کار را می کنیم درک عمیق تری از میدان تکپارچه

 پیش از آنکه ادامه دهیم، بیایید کمی آنچه را تا بدینجا آموختیم، مرور کنیم.

 نگاه کنید. ۱۱٫۸ند لحظه به شکل چ

دنیای سه بعدی نیوتنی از اشیا، افراد، مکانها، ماده، ذرات و زمان یعنی بیشتر اسامی و 
چیزهایی که در دنیای بیرون خود می شناسیم تشکیل شده است و در این دنیا  تمام یا

ان اسااااااااتم مااا در محااام تن از یواع خود برای تعری  این مکاا مکااان بیشاااااااتر از زمااان
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دنیایی از شاااااااکل، سااااااااختار، بعد و  ،بهره می گیریم اليتناهی که در آن زندگی می کنیم،
 بینی استم امور قابل پیشتراکمم این دنیا قلمروی شناخته ها و 
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چون ما دنیای مادی را با حواسمان تجربه می کنیم، حواس به ما اطالعاتی می دهند که به 
ما این الگوها را به عنوان سررراختار میشرررناسررریم و  الگوهایی در مغز بروز می کنند و صرررور 

اسرررت که چیزهای محی  بیرونی برای ما شرررناخته می شررروند. همچنین طی  طی این فرایند
کسررری تبدیل می شرررویم که چیزهایی دارد و در جایی و زمانی  فرایند اسرررت که ما بههمین 

کنیم، جدایی را تجربه خود تجربه می  را با حواس قرار گرفته اسرررررررت. در آخر، چون ما دنیا
 دوگانگی و قطبیت. بنابراین این دنیا قلمرویی است از ،می نماییم

دنیایی مادی اسررت که با اسررتفاده از حواس  را مرور کنید. اگر مدل نیوتنی ۱۱٫۹حاال شررکل 
می شود، آنگاه در دنیای کوانتومی عکس این مسئله صادق است. این دنیا، دنیایی  تعریف

به عبار  دیگر، در اینجا هی  چیزی مبتنی  ،حواس تعریف می شود-ه با ناک غیر مادی است
هی  ماده ای وجود ندارد. دنیای نیوتنی بر امور شررررناخته شررررده و قابل  بر حواس نیسررررت و

افراد، جاها، چیزها، اشررررریا و زمان اسرررررتوار اسرررررت. اما دنیای  پیش بینی مانند ماده، ذرا ،
العا ، ارتعاش، انرژی و اسررررت که از نور، فرکانس، اط کوانتومی بعدی غیر قابل پیش بینی

 آگاهی تشکیل شده است.

اگر دنیای سررره بعدی ما بعدی از جنس ماده اسرررت که در آن مکان بیشرررتر از زمان اسرررت، 
کوانتومی بعدی از انرژی اسرررررت  جایی که در آن زمان بیشرررررتر از مکان اسرررررت.  آنگاه دنیای

 چون در این دنیا زمان

لحظه ی اکنون ابدی وجود دارند. دنیای سرره  ن اسررت، پس تمام امکان ها دربیشررتر از مکا
 multiverseاما دنیای کوانتومی  ،است یعنی ی  واقعیت در آن وجود دارد universe بعدی

زمان بر جدایی اسرتوار باشرد، -چندین واقعیت در آن وجود دارند. اگر واقعیت مکان اسرت و
عدم ، رتباط، کلیت و یکپارچگیا میدان یکپارچه بر وحد ، اآنگاه دنیای غیر مادی کوانتوم ی

 موضعیت استواراست.
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زمان  سه بعدی(، که از ماده تشکیل شده است -برای اینکه از دنیای شناخته شده ی مکان
مکان پنج -دوگانگی و قطبیت را تجربه می کنیم، به دنیاهای ناشرررررررناخته ی زمان و در آن

سرررررت نور، اطالعا ، فرکانس، در آن وجود ندارد و هر چه هبعدی برویم جایی که ماده ای 
باید از پلی عبور کنیم. این پل سررررعت نور اسرررت. وقتی به  ،اسرررت ارتعاش، انرژی و آگاهی

هی  کس، هی  چیز و هی  جا تبدیل شررررررردیم، داریم از  آگاهی محض تبدیل شرررررررده و به
 ی معبر نور به انرژی عبور می کنیم. آستانه

ریه ی نسررربیت خاص کرد، برای اولین بار در را وارد نظ E = mc2 ی عادلهوقتی انیشرررتین م
توانست از نقطه نظر ریاضیاتی نشان دهد که ماده و انرژی به هم رب  دارند.  تاریخ علم او

یعنی هر چیزی که سرررررریع تر از  ،تبدیل می کند، سررررررعت نور اسرررررت آنچه ماده را به انرژی
ی غیر مادی تبدیل بعدی ما خارج شرررررده و به انرژسررررررعت نور حرکت کند از واقعیت سررررره 

میشررود. به عبار  دیگر، در دنیای سرره بعدی سرررعت نور آسررتانهی حفد شررکل ماده یا هر 
چیز فیزیکی دیگری اسرررت. هی  چیزی نمی تواند سرررریع تر از سررررعت نور حرکت کند، حتی 

جای دیگر برود، نیاز  اطالعا . برای اینکه چیزی بخواهد آهسته تر از سرعت نور از جایی به
 ان دارد. بنابراین بعد چهارم زمان است.به زم

که دنیای سه بعدی را به دنیای پنج بعدی و دنیاهای فراتر از آن وصل می  زمان پلی است 
از سررعت نور حرکت کند، زمانی وجود ندارد و فاصرله ای بین دو  کند. وقتی چیزی سرریع تر

گاهی وجود ندارد چون انرژی تبدیل می شررررررروند. مادی به « چیزهای»ی  ههم نقطه ی آ
و  multiverseبه  universeبروید و از  اینگونه اسررررت که می توانید از سرررره بعد به پنج بعد

 از این بعد به تمام ابعاد برسید.

 ۱۹۸۰ی پیچیده را برایتان سررررررراده تر کنم. در اوائل دهه  بگ ارید معالی بیاورم تا این ایده
آزمایش کوانتومی معروفی تحت عنوان آزمایشا  بل  ۱۲۴آلن اسپکت  فرانسوی فیزیکدان
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این پژوهش، دانشرررررمندان دو فوتون را در هم تنیده  و به هم وصرررررل  طراحی کرد. در ۱۲۴
و بین آنها فاصررله ای به شررلی  کرده  در جهت های مختلف کردند. سررپس آن دو فوتون را

که کاری می کردند  قا  فوتون اول وجود آوردند. وقتی  پدید شرررررررود، فوتون دوم هم دقی نا
فوق العاده مهمی در زمینه ی فیزی   همزمان با آن ناپدید میشرررررررد. این آزمایش پژوهش

انیشررررتین کامال صررررحیح  کوانتومی به شررررمار می رود چون نشرررران داد که نظریه ی نسرررربیت
 نیست.

ن سررره بعدی ن آزمایش نشررران داد که میدان تکپارچه ای از اطالعا  در ورای مکان و زماای
ی نور توسررررررر  نوعی میدان  دارد که تمام ماده را به هم وصرررررررل می کند. اگر دو ذره وجود

وصل نبودند، انتقال اطالعا  از ی  نقطهی موضعی در مکان به نقطه  نامرئی انرژی به هم
ی انیشررررتین، اگر ذرهای  مسررررتلزم زمان می برد. مطابق نظریه ی موضررررعی دیگری در مکان

مگر اینکه دو ذره مکان و  ،بعد از آن ناپدید شررررررود ی دیگر باید لحظه ای هناپدید شررررررود، ذر 
 زمان یکسانی را اشغال کرده باشند.

 

بدنها، افراد،  ،چون این دو ذره دقیقا همزمان با هم ناپدید شرردند، مابت شررد که تمام ماده
مرویی فراتر اشیا، جاها و حتی خود زمان نیز به وسیله ی فرکانس و اطالعا  در قل چیزها،

بعدی و زمان به هم متصل هستند. تمام چیزهای مادی در حالتی از وحد   از واقعیت سه
می برند. اطالعا  بین این دو فوتون به صور  غیرموضعی منتقل شده  و یکپارچگی به سر

ی آگاهی وجود ندارد، پس زمان  بعدی فاصرررررررله ای بین دو نقطه چون در واقعیت پنج بود.
 وجود دارد. رد. فق  تمام زمان ها(خطی وجود ندا

که هم فیزی  دان کوانتومی اسررررررت و هم عارز، قلمروی کوانتومی را نظم در  دیوید بوهم
ونی را قلمروی ای میداند که در آن همه چیز به هم وصرررررررل اسرررررررت. او نظم بیر تنیده هم
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این دنیاها  نگاه کنید، هر دوی ۱۱٫۹و  ۱۱٫۸می نامد. اگر دوباره به شکل های  مادی جدایی
 را درک خواهید کرد.

وقتی توجه خود را از وجود داشرررتن به عنوان کسررری، چیزی، جایی و در زمانی، برگیرید و به 
ض تبدیل شررررررده هی  کس، هی  چیز، هی  جا و هی  زمانی تبدیل شرررررروید، به آگاهی مح

ادغام  ،که تنها از آگاهی و انرژی تشررکیل شررده اسررت ،اید. آگاهی شررما در میدان یکپارچه
می شررود، میدان یکپارچه جایی اسررت که در آن می توانید به آگاهی همه کس، همه چیز، 

 همه جا و همه ی زمانها وصل شوید.

که در آن ، میدان وحد خود را تسرررررلیم این  بدون حواس، بنابراین اگر به معابه هشررررریاری
د، چون هی  چیز فاصررله راه ندارد کنید و عمیق تر در این خ  و سرریاهی سرریر کنی جدایی و

وجود ندارد، فاصررررله ی بین شررررما در مقام آگاهی و آگاهی میدان یکپارچه  فیزیکی در آنجا
نرژی آن آگاه تر و هشررریارتر شررروید و به آن توجه کنید، دارید ا کمتر می شرررود. اگر مدام از

ین و توجه خود را مستقیما به آن معطوز می کنید. بنابرا خود را در آن سرمایه گ اری کرده
جدایی کمتری را احسرراس کرده و کمال بیشررتری  وقتی دارید به سررمت آن حرکت می کنید،

 را حس خواهید کرد.

چون  در آخر می توان گفت از آنجا که لحظه ی اکنون ابدی در میدان یکپارچه وجود دارد،
خطی وجود ندارد  و فق  تمام زمان وجود دارد(، پس آگاهی و انرژی میدان تکپارچه  زمان

ماده شکل می دهد، همواره در لحظه ی اکنون ابدی است. بنابراین برای اینکه  که به تمام
به آن وصررررل شررررده و با آن به وحد  برسررررید، باید شررررما نیز بطور کامل در لحظه ی اکنون 

 را مرور ۱۱٫۱۰ باشید. اگر شکل

ده و وحد  کنید، خواهید دید که چگونه می توانید جدایی و آگاهی فردی خود را فرو پاشررری
 میدان یکپارچه را تجربه کنید. و کمال
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 ۱۱٫۱۰شکل 

معابه کسرررررری زندگی کنیم، کسرررررری باشرررررریم، هر چه بیشررررررتر به دنیای بیرون توجه کنیم، به 
شررریم، داشرررته باشررریم، جایی زندگی کنیم و در زمانی در واقعیت سررره بعدی مان با چیزهایی

بیشرررتری را تجربه خواهیم کرد. وقتی توجه مان را از دنیای بیرون بر گرفته  جدایی و فقدان
آگاهی آن همسو لحظه ی اکنون معطوفش کنیم، آگاهی مان بیشتر با  و به دنیای درون و

به معابه آگاهی تسلیم میدان یکپارچه کنیم، جدایی و فقدان  می شود. وقتی بیشتر خود را
خواهیم کرد. اگر فاصررررله ای بین دو نقطه ی آگاهی  د  و کمال بیشررررتری حسکمتر و وح
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بلکه تمام مکان ها( و زمان ها( وجود  ،وجود نداشته باشد، پس مکان و زمانی وجود ندارد
فقدان کمتری را تجربه کنیم، بیشررررتر  بنابراین هر چه بیشررررتر احسرررراس کمال کنیم و دارد.

این حالت دیگر دوگانگی  قبل رخ داده اسررررررت. در احسرررررراس خواهیم کرد که آینده مان از
 ایجاد نمی کنیم، بلکه وحد  می آفرینیم.

همان میدان چون ماده با فرکانس پایین ارتعاش می کند، برای ورود به بعد زمان مکان یا 
باید به هی  کس تبدیل شررررررروید، چون نمی توانید به معابه تن یا ماده به آن وارد  یکپارچه،

هویت خود را با خود ببرید، پس باید به هی  کس تبدیل شرررررروید. نمی  انیدشرررررروید. نمی تو
پس باید به هی  چیز تبدیل شرررروید. نمی توانید جایی باشررررید  توانید چیزهایی با خود ببرید،

اید به هی  جا بروید. در آخر اگر با گ شررته ی آشررنا و آینده ی قابل پیش بینی زندگی پس ب
ورود به زمان مکان باید هی  زمانی را تجربه  ی کنید، برایمی کنید و در زمان خطی سررریر م

نه با  ،کنید. چطور این کار را بکنید؟ باید توجه تان را مدام به میدان یکپارچه معطوز کنید
ستان بل که با هشیاریتان. وقتی آگاهی خود را تغییر میدهید، انرژی تان باالتر می رود. حوا

دور شررده و به وحد   ر شرروید، بیشررتر از جدایی مادههرچه بیشررتر از میدان نامرئی هشرریا
 نزدی  می شوید.

حاال شما در دنیای کونتومی یا میدان یکپارچه هستید. اینجا قلمروی اطالعا  است و همه 
 یز، همه جا و همهی زمان ها را به هم وصل می کند.همه چ کس،

ماده  ی زمانها مهمیدان یکپارچه، تبدیل شررررررردن به همه کس، همه چیز و همه جا در ه
بسرریار متراکم اسررت و بخاطر تراکمش در پایین ترین فرکانس دنیا در حال ارتعاش اسررت. 

عت آن باال می برید، ماده می بینید که وقتی فرکانس ماده را با افزایش سر  ۱۱٫۱۱شکل  در
میشرررناسررریمش غیرمادی شرررده و به انرژی تبدیل می شرررود. در نقطه ای کمی آن  آنطور که
هر نوع اطالعاتی راجع به ، باالتر از قلمروی دوگانگی و قطبیت ،از طیف نور مرئی طرز تر
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ر باشد، ماده به انرژی یکپارچه تبدیل می شود. همانطور که می بینید، هر چه فرکانس باالت
 انرژی منظم تر و منسجم تر میشود.

می شوند. ما  در این سطح از فرکانس و انرژی، دوگانگی و قطبیت به وحد  رسیده و یکی
عشررررق با کمال می نامیم، چون دیگر فاصررررله و جدایی وجود ندارد. در اینجاسررررت که  این را

 معبت و منفی به

گ شررررته و آینده ادغام می شرررروند، خوب و بد دیگر وجود ندارد، درسررررت و  ،هم می پیوندند
 اعتباری ندارد و اضداد یکی می شوند. غل  دیگر

و از ماده و جدایی دور شررررررروید، درجا  باالتر و باالتری از وقتی این مقیاس را ادامه داده 
را با خود حمل  و عشق را تجربه می کنید. نظم این انرژی منسجم تر، اطالعاتی کمال، نظم

عشرررق بیشرررتری اسرررت. اگر سررررعت ماده را باالتر و باالتر ببریم، در  می کند و این اطالعا 
ه صررررور  خ  راسررررت وجود خواهد داشررررت. رفت که ب نهایت فرکانس آن آنقدر باال خواهد

یعنی امکان های بی نهایت هم در همانجا  فرکانس های بی نهایت در آن خ  وجود دارند،
 . وجود دارند

 ی صفر است یا نقطه ی وحد  این میدان نقطه

میدانی فراگیر از اطالعا  که در همه جا هسرررررررت و به معابه انرژی و فرکانس  ،کوانتومی
ی واحد نظم می بخشررررد. می توانیم این را ذهن  تمام واقعیت از ی  نقطهو به  وجود دارد

گاهی وحد ، مان خداوند، آ که دل یا هر چیز دیگری  نامیم. این  منبع انرژی  می خواهد ب
 ،بررالقوه یررا امکرران هررا برره معررابرره فكر وجود دارنررد همرران جررایی اسررررررررت کرره تمررام احتمرراال 

از هوشی که به تمام واقعیت  رشارسرچشمه ی نهایی هوش سرشار از عشق و عشق س
 فیزیکی شکل می دهد. 
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 عشق

 شادی ستایش شکرگزاری

 اراده قدر 

 کنترل

 خشم

 ترس

 چیز، هی  جا، هی  زمانیهی  کس، هی  

 احساس

 گناه

 شرم

 قربانی شدن

 شهو 

 کسی

 چیزی

 زمانی

 ۱۱٫۱۱جایی، شکل 
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ه کاهش می یابد، انرژی همه چیز از ی  فكر آگاهانه شروع می شود. فرکانس فكر آگاهان
 کم می شود تا اینکه در نهایت شکل گرفته و به ماده تبدیل می شود. اش آنقدر

الگوی تمام ماده به معابه الگویی بازتاب می یابد که قرار اسرررت به در فرکانس سررررعت نور، 
سرراختار تبدیل شررود. در سرررعت نور اسررت که انرژی تقسرریم شررده و به قطبیت یا دوگانگی 

ده و الكترون و پوزیترون و غیره ایجاد می شوند. باالتر از سرعت نور، درجا  باالیی دچار ش
 باالیی از کمال بازتاب می یابد. معابه درجا  از نظم وجود دارد که به

وقتی بصرررررررور  آگاهی از ماده دور می شرررررررویم و از خود فراتر می رویم و توجه خود را به 
طوز می کنیم، وقتی از صررفحه ی نور مرئی رد به سررمت میدان تكپارچه مع سررمت درون و

چیز، هي  جا و هی  زمانی تبدیل می شرررررررویم. در این قلمرو  شررررررردیم، به هی  کس، هی 
واقعیا  دیگر و امکان های دیگر را تجربه می  اسرررررت که ما به معابه هشررررریاری ابعاد دیگر،

ای کوانتوم وجود بی نهایت فرکانس در دنی کنیم. چون فرکانس اطالعا  را حمل می کند و
 دارد، سایر صفحا  موجود در آنجا را نیز تجربه می کنیم.

به سررمت  ،سررمت میدان یکپارچه می رونداگر به فلشررهایی نگاه کنید که از سررمت ماده به 
راسررررت باال و نماد تمام امکان ها هسررررتند، خواهید دید که باید از فرکانس های پایین  خ 

لفی از فکر و احسررراس هسرررتند( رد شررروید. به سرررطوم نور  که سرررطوم مخت تر بین ماده و
نی بودن این طوال ،رسیدن به وحد  از آنها رد شوید نگاه کنید مختلف آگاهی که باید برای

بیشررتر ما هی  وقت چنین مسرریری را شررروع هم نمی  مسرریر اصررلی ترین دلیلی اسررت که
 کنیم.

 

 یشتر استهرچه فرکانسی که تجربه می کنیم باالتر باشد، انرژی ب• 
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 هرچه انرژی بیشتر باشد، اطالعاتی که به آن دسترسی داریم بیشتر است• 

 بیشتر استهرچه اطالعا  بیشتر باشد، آگاهی  •

 هرچه آگاهی بیشتر باشد، هشیاری بیشتر است• 

 هرچه هشیاری بیشتر باشد، ذهن بزرگ تر است• 

 خواهد بود. هرچه ذهن بزرگتر باشد، توانایی امرگ اری بر ماده بیشتر• 

در سرررلسرررله مراتب قوانین دنیا، قوانین کوانتومی باالتر از قوانین نیوتنی  یا کالسررری ( قرار 
«  ميدان تنها عامل حاکم بر ذره اسررت»مین دلیل اسررت که انیشررتین می گفت ه دارند. به

بر تمام قوانین طبیعت حاکم اسررررررت، آنها را سررررررازمان می دهد و به  چون میدان کوانتومی
به انرژی نظم بخشیده و نور را به شکل تبدیل می کند. در  حد  می بخشد و هموارهآنها و
ی فیبوناچی که به آن  نگریم تا ببینیم که دنبالهب ی خودمان کافی اسررررت به طبیعت سرررریاره

نسرررربت طالیی هم گفته میشررررود  و ی  فرمول ریاضرررریاتی اسررررت که در تمام طبیعت تکرار 
ی صفری که  می بخشد. میدان نقطه ی کند( به ماده نظمشده و نظم و انسجام را ایجاد م

خود را کاهش  فرکانس از امکان ها یا فکر تشرررکیل شرررده اسرررت فکر همان امکان اسرررت،
 داده و نظم و شکل را ایجاد می کند.

سازمان است که همواره به دنیای مادی نظم و شکل می  میدان یکپارچه نوعی هوش خود
 بخشد.

شررروید، به آن نزدی  شررروید و با آن یکی شررروید، جدایی و فقدان هرچه بیشرررتر تسرررلیم آن 
کرد. وقتی شرررررما به معابه  حس کرده و کمال و وحد  بیشرررررتری را تجربه خواهید کمتری را

الیتناهی امکان ها شررررردید، احسررررراس خواهید کرد که به آگاهی همه  آگاهی وارد قلمروی
مله به رویاهای آیندهی خودتان. از ج ،زمانها وصل هستیده کس، همه چیز، همه جا و هم
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چون آگاهی هشرررریاری اسررررت و هشرررریاری یعنی توجه کردن، پس گام اول تجربه ی میدان 
از آن آگاه نباشرررید، وجود ندارد. بنابراین  تکپارچه این اسرررت که از آن آگاه شررروید، چون اگر

 خواهید شد. هر چه بیشتر به این میدان توجه کنید، بیشتر از آن هشیار

باید توجه داشررررته باشررررید که تنها راه ورود به قلمروی آگاهی محض این اسررررت که به لبته ا
به عبار  دیگر تنها راه ورود به ملکو  فکر این اسرررررت که در  ،آگاهی محض تبدیل شررررروید

شوید. یعنی باید از حواس خود عبور کنید و هشیاری خود را از ماده و ذره  مقام فکر ظاهر
به انرژی یا موج معطوز کنید. اگر بتوانید به معابه هشیاری وارد را  نبر گیرید و در عوض آ

سررریاهی الیتناهی شررروید و هشررریار شررروید که شرررما نوعی  قلمروی دیده نشرررده و غیرمادی
قرار دارید، آنگاه آگاهی شررما در این آگاهی  آگاهی هسررتید و در حضررور آگاهی بزرگ تری

 بزرگ تر ادغام خواهد شد.

، اگر بتوانید از سرررررر راه کنار بروید و به معابه هشررررریاری یا آگاهی در کنید اگر بتوانید چنین
بمانید، اگر بتوانید تسلیم این عشق سرشار از هوش همان هوش ذاتی ای که  این میدان

شررما حیا  بخشرریده اسررت شرروید، آنگاه این آگاهی شررما را فرا خواهد  دنیا را آفریده و به
ست و هم جهانی، هم درون شما و هم خصی اگرفت. این هوش سرشار ازعشق هم ش

پیرامون شما و وقتی شما را فرا گرفت می توانید نظم و توازن را در تشکیال  زیستی خود 
ایجاد کنید، چون ماهیت این هوش این اسررت که ماده را به شرریوه ای منسررجم تر سررازمان 

ر فاصررله ای خ دیگطرز سررورا دهی کند. حاال دارید از سرروراخ سرروزن رد می شرروید و در آن
 یعنی وحد . ،ی آگاهی نیست. ی  آگاهی وجود دارد بین دو نقطه

ی آگاهی، فکر، اطالعا ،  وقتی دارید به حوزه در اینجاسررت که تمام امکان ها وجود دارند.
مکان می رسررراند و -زمان به زمان-انرژی و فرکانس وارد می شررروید، پلی که شرررما را از مکان

و زمانی به هی  کس، هی  چیز،  سررت که از کسرری، چیزی، جاییاین اباید از آن عبور کنید 
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نتومی ایکپارچه یا کو آسرررتانه ی میدان ،هی  جا و هی  زمانی برسرررید. این همان پل اسرررت
 را مرور کنید(. ۱۱٫۹و  ۱۱٫۸ برگردید و شکل های 

جرردیررد هررا و تجربرره هررای  ی الیتنرراهی، بررالقوگی در این قلمروی امکرران هررای نرراشرررررررنرراخترره
نه آن تجربه های قدیمی و آشررنایی که بارها و بارها تجربه  ،شررماسررت دی در انتظارنامحدو

شران کرده اید. مگر تعریف ناشرناخته همین نیسرت؟ ناشرناخته امکانی اسرت که برای شرما 
 به معابه ی  فكر جدید وجود دارد.

 را محدود میوقتی شرررما در مقام فکر در قلمروی فکر محض باشرررید، تنها چیزی که شرررما 
اسرررت. اما وقتی در قلمروی فکر بودید و دیدید که دارید به کسررری، چیزی و  کند، تخیل تان

شررده ای فکر می کنید، آنگاه هشرریاری  و ل ا انرژی( شررما دوباره به  جایی در زمان شررناخته
 واقعیت سه بعدی مکان و زمان باز گشته است  و دوباره در دیار فاصله و جدایی هستید.

کری که به ذهن شررررما خطور می کند فرکانسرررری دارد، وقتی به دردی که در نجا که هر فاز آ
دارید، به پیشررررررفت بیماری تان، به مشرررررکال  کاری تان، به مشرررررکالتی که با مادرتان  بدن

به یا  ید و  بازه دار ید در ی   با ید،  کارهایی که  ی محدود زمانی انجام دهید، فکر می کن
اری شررما به عالم مادی باز گشررته اسررت و افکارتان ته اید. هشرریبرگشرر دوباره به مکان زمان

را مرور کنید(. انرژی شررررما  ۱۱٫۱۰ذره تولید می کنند  شررررکل  دارند فرکانسرررری برابر با ماده و
در آمده اسرررررت که دنیای فیزیکی شرررررناخته شرررررده ی  دوباره در همان سرررررطحی به ارتعاش

انی بر واقعیت شخصی خود ر تأمیر چندواقعیت سه بعدی در آن ارتعاش می کند و ل ا دیگ
خودتان می دانید که ادامه ی  ندارید. شرررررما دوباره به عنوان ماده به ارتعاش در آمده اید و

 مسیر چگونه است.

شما پایین بیاید و بیشتر و بیشتر به تراکم نزدی  شود، دارید بیشتر و بیشتر  وقتی فرکانس
نید از آن جدایید. در این حالت، می ک احسرراس در نتیجه د،میدان یکپارچه دور می شرروی از
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رویاهایتان به معابه افکاری در میدان یکپارچه وجود داشررته باشررند، به زمان زیادی برای  اگر
 نیاز دارید. تحقق آنها

اگر دارید به کسی و چیزی در جایی و زمانی فکر می کنید، نتوانسته اید از هویت خود گ ر 
تان شرررکل گرفته اسرررت. شرررما عمال همچنان در  ربیا  گ شرررتههویتی که از کلیت تج، کنید

 همان خاطرا 

سابق، افکار عاد  محور و احساسا  شرطی شده ای هستید که به تمام افراد و چیزهای 
این  ،جاها و زمان های مشررخصرری در واقعیت شررناخته شررده تان نسرربت داده اید آشررنا در

وز شررده اسررت. شررما حال تان معط-یعنی انرژی و توجه شررما به واقعیت شررخصرری گ شررته 
می کنید و بنابراین زندگی تان یکسرررران می ماند. شررررما همان  دارید برابر با هویت تان فکر

 شخصی جدیدی ایجاد کند. شخصیت سابقید که تالش می کند واقعیت

این است که باید خود را فراموش کنید توجه وقتی می گویم باید از خود گ ر کنید، منظورم 
قعیت شخصی گ شته تان برگیرید. پس منطقی است اگر بگوییم را از شخصيت و وا خود

بدنتان باید از بدن تان گ ر کنید. برای اینکه چیز جدیدی در زندگی خود  برای شرررررررفا دادن
لی را در محی  بیرونی قدیم خود را فراموش کنید. برای اینکه مشرررررررک بیافرینید، باید زندگی

  متناظر با آن مشرررررررکل گ ر کنید. و اگر تان تغییر دهید، باید از خاطرا  و احسررررررراسرررررررا
بخواهید رویداد جدید و غیر منتظره ای را در آینده تان ایجاد کنید، نباید بصور  ناخود آگاه 

ید. آینده ی قابل پیش بینی را داشررته باشرر بر اسرراس خاطرا  آشررنای گ شررته انتظار همان
 اقعیت ها بزرگتر باشد.این و ی باید به سطحی از آگاهی برسید که از آگاهی آفریننده

چیزی وجود  ،در میدان یکپارچه جایی نیسرررت که به آن بروید، چون شرررما همه جا هسرررتید
بخواهید چون آنقدر کامل و بی نقز هسرررتید که احسررراس می کنید همه چیز را  ندارد که
داوری کنید، چون شما همه کس هستید و دیگر ضرورتی ندارد  را نمی توانید کسی ،دارید
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بدن ها هسرررتید. و اگر در قلمرویی باشرررید که در آن زمان  ی شرررید چون شرررما همهبدن با
 تنگی وقت باشید؟ التتناهی است، چرا باید نگران کمبود و

ر هرچه بیشررررررتر احسرررررراس کمال کنید، فقدان کمتری را تجربه خواهید کرد و در نتیجه کمت
ا با فقدان زندگی خواهید خواسرررررررت. اگر کامل باشرررررررید چطور می توانید چیزی بخواهید ی

کنید؟ اگر فقدان کمتر باشررررررد، نیاز به آفرینش از موضررررررع دوگانگی، قطبیت و جدایی کمتر 
خواهد بود. اگر کامل باشرررررررید چطور ممکن اسرررررررت بخواهید؟ وقتی از موضرررررررع كمال می 

ه تان را از قبل دارید. دیگر خواسرررررررتن، تالش، آرزو آفرینید، احسررررررراس می کنید که آفرید
كمال می آفرینید، فق   پیش بینی، جنگ و امیدی نیسررررررت. وقتی از موضررررررعکردن، اجبار، 

 جدا نبودن. دانستن و مشاهده وجود دارد. کلید تحقق واقعیت این است: وصل بودن و

یا دو نقطه ی آگاهی  اگر زمان در دنیای سررره بعدی ما در امر توهم فاصرررله ی بین دو شررری
شد، آنگاه هرچه بیشتر با میدا ایجاد شده ن تکپارچه به وحد  برسید، فاصله ی کمتری با

 ،چیزهای مادی وجود خواهد داشت. وقتی آگاهی شما در میدان تکپارچه بین شما و تمام
ی  وحد  ادغام شده و به آن وصل شود، دیگر فاصله ای بین دو نقطه به قلمروی کمال و

 هی وجود نخواهد داشت.آگا

صربی، هورمونها، ژنها، قلب و مغز شرما این کمال سرپس در وضرعیت زیسرتی، شریمیایی، ع
بازتاب پیدا می کند و در نتیجهی آن توازن به تمام سرررررریسررررررتم بدن تان باز می گردد. حاال 

در سررررررریسرررررررتم عصررررررربی خودمختارتان به حرکت در آمده اسرررررررت   فرکانس یا انرژی باالتری
می بخشرررررد و هدز آن این اسرررررت که نظم و توازن  سررررریسرررررتمی که مدام به شرررررما زندگی

در نتیجه ی آن بدن شرررررررما مقدس تر می  افریند. این انرژی پیام کمال را در خود دارد وبی
شرررود. هرچه فرکانس باالتری را تجربه کنید، زمان الزم برای تحقق آن در این واقعیت سررره 

 د.زمان کمتر خواهد بو-بعدی مکان
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از بین ببرید، همانطور که در فصل قبل آموختیم، وقتی فاصله ی بین دو نقطه ی آگاهی را 
فرو پاشرریده اید. وقتی دیگر این توهم فاصررله و جدایی وجود نداشررته باشررد، شررما  زمان را

 فاصله ی کمتری بین

کنید در مقام هویتی که بدنی دارید و در محی  فیزیکی و زمان خطی زندگی می ، خودتان
براین هر چه به اشررررررریا، چیزها، جاها، ماده و حتی رویاهایتان حس خواید کرد. بنا و افراد،

نزدی  تر شررررروید، احسررررراس پیوسرررررتگی بیشرررررتری با همه کس و همه چیز  میدان تکپارچه
 خواهید کرد.

شرررما به معابه آگاهی در قلمروی وحد  هسرررتید و چون فاصرررله ای وجود ندارد، زمان ابدی 
ه دتان باشد: وقتی زمان التتناهی باشد، مکان، ابعاد ممکن و واقعیا  قابل تجربیا است. و

هسرررررررتید و هر کسررررررری که فکر می  ،خواهند بود. هر جایی که فکر می کنید نیز بی نهایت
 هستید، همان هستید. ،کنید

در واقع چیزی وجود ندارد که شرررررررما تالش کنید بیافرینید، چون همه چیز از قبل به عنوان 
ه ی آن، قلمروی تمام افکار وجود دارد. فق  کافی است از آن آگاه شوید و با تجرب  در فکر

 بخشید. به آن واقعیت



456 
 

 
 

 

وقتی به آگاهی همه کس، همه چیز، همه جا و همه وقت تبدیل می شرررویم، از نقطه نظر 
باشررریم، هر چیزی را داشرررته باشررریم، هر را بیافرینیم، هر کسررری  تئوری می توانیم هر بدنی

 جایی زندگی کنیم و در هر زمانی باشیم.

نگاه کنید. وقتی این کار را بکنید و توجه خود را از کسی بودن به هی  کس  ۱۱٫۱۲به شکل 
و سپس به همه کس بودن معطوز کنید، می توانید هر کسی باشید. اگر توجه خود  بودن

روی هی  چیز وارد شرررررروید، با همه چیز ادغام می شرررررروید و در برگرفته و به قلم را از چیزی
شته باشید. وقتی هشیاری خود را از جایی به هی  جا تغییر چیزی را دا نتیجه می توانید هر

باشررید و هر جایی زندگی کنید. و در آخر وقتی آگاهی خود را  می دهید، می توانید همه جا
ان ها تغییر دهید، می توانید در هر زمانی ی زم همه از زمانی به هی  زمانی و سرررررررپس به

 ماوراء طبیعی شدن همین است. باشید.
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که در سراسر دنیا سعی می کنم به شاگردانم یاد بدهم که چگونه از خود گ ر سالهاست 
 کنند.

حال میدانم که گام اول در این فرایند این اسررت که بر بدن خود مسررل  شرروند، از شرررای  
ی تجربه ی  و از زمان عبور نمایند. وقتی چنین کردند، در آسرررررررتانهبیرونی گ ر کنند  محی 

گیرند. اما وقتی به این پل رسیدند، باید به آنها بیاموزم که چیزهای میدان تکپارچه قرار می 
 کردن وجود دارد. بیشتری برای تجربه

ی را اگر یادگیری به معنای ایجاد پیوندهای سرریناپسرری جدید باشررد، آنگاه هرچه بیشررتر چیز
ون بگیرید، بیشررررتر آن را درک کرده، از آن هشرررریار شررررده و آن را تجربه خواهید کرد، چ یاد

ی جدیدی از نورونها درگیر آن شوید. در حین یادگیری است که می  با شبکه حاال می توانید
اگر چیز جدیدی نیاموخته باشررید، تجربه ی  ،را تغییر داده و غنا بخشررید توانید تجربه ی خود

قبل خواهد ماند، چون شررما دارید واقعیت را با همان مدارهای  شررما به احتمال زیاد مانند
پیش نیازی اسررت که تجربه ی شررما را تکامل خواهد ، گ شررته درک می کنید. دانشعصرربی 
 بخشید.

ه به انرژی. شررما نسرربت به این باور از بدو تولد به شررما یاد داده اند که به ماده توجه کنید ن
شررررده اید که برای تجربه ی واقعیت به حواس خود نیاز دارید؛ به عبار  دیگر، اگر  شرررررطی

نشرررررررنوید، حس نکنید، نبویید، لمس نکنید و یا نچشرررررررید، وجود ندارد. به  ،چیزی را نبینید
ی کنند و زمان توجه خود را به ماده، اشررررریا و ذره معطوز م همین دلیل اکعر مردم بیشرررررتر

 چندانی را صرز توجه کردن به انرژی،

اطالعا  و موج نمی کنند. برای معال، شررررما از انگشررررت بزرگ پای چ  خود آگاه نیسررررتید، 
به آن توجه کنید. این انگشررت همیشرره وجود داشررته اسررت و شررما از آن بی خبر  گر اینکهم

 بوده اید. همین گفته
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ند. هرچه بیشررتر از آن هشرریار باشررید، بیشررتر آن را در مورد میدان تکپارچه نیز صرردق می ک
د واقعیت تان تجربه خواهید کرد. افراد با تمرکز صررررررررز بر ماده، امکان را از زندگی خو در

انرژی امکان. هرچه بیشررررررتر به آن توجه کنید، امکان  ،می دانند. موج همين اسررررررت بیرون
 زندگی تان ظاهر می شود. های بیشتری در

ه تان هر کجا باشرررررد، انرژی تان همانجاسرررررت، وقتی از میدان تکپارچه آگاه از آنجا که توج
عال وقتی شرررما توجهی که به آن می کنید باعث گسرررترش آن می شرررود. برای م می شررروید،

 توجه و هشیاری خود را

به درد معطوز می کنید، دردتان گسترش می یابد، چون میزان بیشتری از آن را تجربه می 
به درد توجه کرده و مقادیر بیشررتری از آن را تجربه کنید، درد به بخشرری کنید. اگر همچنان 

 از زندگی شما

م صرردق می کند، وقتی به آن توجه تبدیل می شررود. همین گفته در مورد میدان تكپارچه ه
از آن آگاه می شررررروید، گسرررررترش می یابد. و درسرررررت همانطور که در مورد درد  می کنید و

از آن را تجربه می کنید، به بخشررررررری از زندگی تان تبدیل  بیشرررررررتری گفتم، وقتی مقادیر
 میشود.

دن به آن، یعنی با آگاه شررررررردن از آن، توجه نمو ،به صررررررررز توجه کردن به میدان تکپارچه
این میدان ، آن، حس کردن آن، تعامل با آن و لحظه به لحظه ماندن در حضور آن ی تجربه

چطور ظاهر می شررررررود؟ به معابه امور  هر روز وارد واقعیت تان می شررررررود. ظاهر شررررررده و
ناشناخته، خوش یمنیها، همزمانیها، فرصتها، اتفاقا  خوب، شانس، بودن در مکان و زمان 

 شکوه. های مملو ازمناسب و لحظه 
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اگر بخواهم این تجربه را به بهترین نحو توصررررریف کنم باید بگویم این میدان تکپارچه نوعی 
عشررق سرررشررار از هوش اسررت که در درون و پیرامون قدسرری و سرررشررار از عشررق و  هوش

 شما قرار دارد، پس

درون و هر باری که توجه خود را به آن معطوز می کنید، دارید از حضرررررور امر قدسررررری در 
هشرررریار می شرررروید. وقتی توجه خود را به آن معطوز می کنید، امر قدسرررری باید  اطرافتان

ن هشررریاری اسرررت و هشررریاری معادل تجلی یابد. چون آگاهی هما بیشرررتر در زندگی شرررما
می شررررروید و به آن توجه می کنید، کم کم در آن  توجه کردن اسرررررت، وقتی از آن هشررررریار

  شرررما باعث میشرررود شرررما به آن تبدیل شررروید و وقتی ادغام میشررروید. تجربه ی آن توسررر
بیشرررتر و بیشرررتری برای  عمیق تر و عمیق تر درون این میدان تکپارچه نفوذ کردید، چیزهای

 جربه و کاوش خواهید یافت.ت

نگاه کنید. وقتی شما به خ  صافی که منبع انرژی یا وحد  را نشان  ۱۱٫۱۱دوباره به شکل 
طقی است که تنها راه نزدی  شدن به آن این است که توجه نزدی  می شوید، من میدهد،

دهید،  حفد کنید و بیشررررتر از آن آگاه شرررروید. اگر این کار را درسررررت انجام خود را روی آن
جدایی فاصرررله گرفته و به سرررمت وحد  و یگانگی می روید، چون  وقتی دارید از دوگانگی و

د  و کمال بیشتر و بیشتری است، پس احساس عشق، وح احساس محصول نهایی تجربه
هوش را بیشتر احساس و تجربه کردید، سه اتفاق  خواهید کرد. وقتی این عشق سرشار از

 در زندگی تان رخ می دهد.

اتفاق اول این است که وقتی توجه و هشیاری خود را به میدان تکپارچه معطوز می کنید، 
می شوید، میزان بیشتری از  وقتی به سرچشمه نزدی  تر شده و در آن عمیق تر غوطه ور

 آن را تجربه می کنید.
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طی کردن این راه سرربب ایجاد مسرریر عصرربی مسررتقیمی بین مغز متفکر و سرریسررتم عصرربی 
می شررود. حال هر بار که عمیق تر می شرروید، وقتی امواج مغزی خود را کند می  خودمختار

ی دارد و این مسرررریر اتوبان عصرررربی ای می سررررازید که باندهای بیشررررتر کنید، در واقع دارید
از آن بیشررررتر اسررررتفاده می کنید. به مرور زمان این  عصرررربی پهن تر می شررررود، چون دارید
 ادغام شوید. در میدانمسیر به شما امکان میدهد راحت تر 

دومین اتفاقی که می افتد این اسرررت که چون تجربه سررربب غنا یافتن مغز می شرررود، پس 
مل کرده و آن را تجربه می کنید، مغزتان دچار تغییر هر باری که با این میدان یکپارچه تعا

 می شود. تجربه چنین

شما دارید سخت افزاری  مدارهای مغز را اصالم کرده و غنی تر می سازد. حال ،امری دارد
نصررررب می کنید تا دفعه ی بعد از این میدان آگاه تر باشررررد. به همین منوال، از  در مغزتان

ی کند، وقتی میدان تکپارچه را حس کنید، آن را متجلی تولید م آنجا که تجربه احسررررررراس
مطابق مدل کوانتومی  بیشرررررررتری در شرررررررما تجلی می یابد. بنابراین الوهیت ،خواهید کرد

وقتی بدن  واقعیت، چون تمام بیماری ها حاصررل کاهش و عدم انسررجام فرکانس هسررتند،
 داد سرربب باال رفتن ارتعاشتان این فرکانس باال و منسررجم را تجربه می کند، انرژی آن روی

بدن و رسیدن آن به نظم و انسجام می شود. بارها در کارگاههای پیشرفته مان در سراسر 
ه وقتی بدن شرکت کنندگان در امر مواجهه با فرکانس و اطالعا  کرده ایم ک دنیا مشاهده

 جدید ارتقا پیدا می کند، تغییرا  لحظه ای و آنی در سالمتی شان ایجاد میشود.

چون وظیفه ی سررریسرررتم عصررربی خودمختار ایجاد توازن و سرررالمتی اسرررت، وقتی ما از سرررر 
کامل تسرررررلیم شرررررویم، این هوش وارد برویم، تحلیل نکنیم، فکر نکنیم و بطور  راهش کنار

سازمان تری از جانب میدان -می آفریند. اما این بار پیامی جدیدتر و خود عمل شده و نظم
کانس باالتری دارد. همان انرژی منسجم سبب افزایش فرکانس فر  یکپارچه با خود دارد که
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ه رادیویی بی بخواهیم فرکانس رادیو را از ی  ایسررررتگا ماده می شررررود. درسررررت مانند اینکه
بدن سیگنال  ،فرکانس و سیگنال واضح تری دارد کیفیت به ایستگاه دیگری تغییر دهیم که

 منسجم تری دریافت می کند.

ق سرشار، ل   ژرز وجود، احساس واالی آزادی، شعف توصیف وقتی چنین شد شما عش
حقیقی را شرررکوه زندگی، سرررطح باالیی از شرررکر گزاری و احسررراس فروتنانه ی قدر   ناپ یر،

 حس خواهید کرد.

بدن شرما را از نو نسربت به آگاهی  ،به شرکل احسراس ،در آن لحظه، انرژی میدان یکپارچه
چشرررم به هم زدن، احسررراسرررا  متعالی به ژن  و ذهنیت نو شررررطی می کند. در ی  جدید

ی  سررررررریگنال های جدیدی داده و بدن شرررررررما را تغییر می دهد و از گ شرررررررته های جدید
 ش می کند.زیستیتان خارج

سرررررومین چیزی که در حین نزدی  تر شررررردن به میدان یکپارچه رخ می دهد این اسرررررت که 
می کنید. دلیل این امر این  و اطالعا  را به شرریوه ای متفاو  شررنیده و تجربه شررما دانش

مغزتان را تغییر داده اید و دیگر آن شخز سابق نیستید. شما در  است که شما مدارهای
روبرو می شوید و چیزهایی که فکر می کردید میدانید برایتان  با حقایق سطح کامال جدیدی

ز اتفاقا  ی درونی شررررما در کتان را ا می شرررروند. تجربه به مواجهه های کامال جدید تبدیل
 شما بیدار شده اید. دنیای بیرون تغییر داده است. به عبار  دیگر

 ،قتی مدارهای مغزتان را تغییر دادو ،وقتی میدان یکپارچه را تجربه، احسرراس و درک کردید
این میدان به شرررررما اجازه میدهد واقعیت را به شررررریوه های جدیدی تجربه و درک کنید. در 

خواهید دید که پیش از آن مغزتان مدارهای کافی برای درکش  از زندگی را واقع شما طیفی
 را در اختیار نداشت.
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ند، شررما سررخت افزار الزم برای تجربه دفعه ی بعدی که مغزتان آن شرربکه ها را فعال می ک
بیشرررررتر را بصرررررور  آماده در اختیار خواهید داشرررررت. حال شرررررما دارید واقعیت  ی واقعیت

از هر آنچه تا کنون وجود داشرررته اسرررت واقعیتی که قبال  بیشرررتری را تجربه می کنید، بیش
 نداشتید. مدارهای الزم برای درک آن را

بنگرید( و  ۱۱٫۱۱چشمه را طی کنید  دوباره به شکل اگر بصور  مداوم مسیر رسیدن به سر
آن وصرررررررل شررررررروید، و اگر واقعا با آن تعامل کنید، بیشرررررررتر مانند آن رفتار خواهید کرد.  به

 ی شودماهیت آن م

ماهیت شرررما و حاال عشرررق سررررشرررارتر از هوش در طریق شرررما تجلی پیدا می کند. کیفیا  
بخشندگی، حضور قلب، هشیاری، اراده، سخاو ، عشق چیستند؟ شما صبوری،  ذاتی این

و ذهن آگاهی بیشررررررتری را تجربه خواهید کرد. خواهید دید که آنچه به  بی خودی، عشررررررق
شررماسررت. شررما به آن تبدیل می شرروید و آن به شررما تبدیل  دنبال دنبالش بودید، اکنون به

 می شود.

 پس کاری که باید بکنید این است:

 در آگاهی بزرگ تر ادغام شوداجازه دهید آگاهی شما • 

 عمیق تر تسلیم عشق سرشار از هوش شوید• 

 به ناشناخته اطمینان کنید• 

 به خود بزرگتر بپیوندید بصور  آگاهانه ابعادی از خود محدود را تسلیم کنید تا• 

 خود را در هی  گم کنید تا همه چیز شوید• 

 در دریای ژرز و الیتناهی انرژی منسجم بیارامید• 
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 عمیق تر و عمیق تر در یگانگی قدم بگ ارید •

 مدام کنترل را رها کنید• 

  درجا  باالتر و باالتری از کمال را حس کنید• 

ی پیرامون تان آگاه شوید،  به لحظه از میدان یکپارچه به معابه ی  آگاهی لحظهو در آخر • 
بدون اینکه  ،حساس کنیدکنید، آن را تجربه کنید، در حضور آن باشید و آن را ا به آن توجه

 هشیاری خود را به واقعیت سه بعدی برگردانید.

اگر این کار را به درسررررررتی انجام دهید، از هی  ی  از حواس تان اسررررررتفاده نخواهید کرد، 
 ورای حواس تان هستید. شما هشیاری محض هستید. چون شما در

 

 مکان-زمان، زمان-ی مکان مراقبه

قلب تان معطوز کنید و وقتی هشرررریاری تان را روی فضررررایی که ابتدا هشرررریاری خود را به 
قلب تان در فضرررا اشرررغال می کند، قفل کردید، از تنفس خود هشررریار شررروید. گویی نفس 

 رود تان به درون قلب فرو می

و از آن خارج می شود و در عین حال نفس های خود را عمیق تر و راحت تر کنید. همانطور 
معطوز اسررررت، ی  احسرررراس متعالی را فرا بخوانید مانند شررررکر توجه تان به قلب تان  که

گزاری و این احسررررررراس را مدتی حفد کنید و در عین حال به تنفس تان هم توجه کنید. 
 در فضا ساطع کنید. تانانرژی را به بیرون بدن 

ی فصل  سپس با استفاده از هر آهنگی که شما را ترغیب کند  مانند آهنگی که در مراقبه
کردید(، مراقبه را انجام دهید تا ذهن را از بدن بیرون بکشید. تمام انرژی ای را  دهاستفا ۵
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به شرررکل صرررور  احسررراسرررا  بقامحور ذخیره شرررده اند، بگیرید و آن را  که در بدن تان به
 طوری که شد  آن بیشتر از بدن در مقام ذهن باشد. احساسا  متعالی آزاد کنید

تا وارد ی دیگر را صررررررررز گ دقیقه ۱۵تا  ۱۰ وش داده به ی  یا دو آهنگ  بی کالم( کنید 
شرروید. حاال به آگاهی محض تبدیل شرروید، به هی  کس، هی  تن، هی  چیز، هی   خلسرره

 و به معابه هشیاری در این میدان یکپارچه قدم بگ ارید.تبدیل شوید  جا در هی  زمانی

و همه جا در همه  ی بدنها، همه چیز حاال وقت آن اسرررررررت که به آگاهی همه کس، همه
متصل شوید و با آگاهی بزرگ تر در این میدان تکپارچه به وحد  برسید. تنها کاری  زمانها

به آن توجه کنید، در حضررررورش  این اسررررت که از این میدان هشرررریار شرررروید، که باید بکنید
حس کنید. کمال و یگانگی بیشرررتر و بیشرررتری را حس خواهید کرد  بمانید و هر لحظه آن را

چون بدن دارد انرژی منسررجمی را  ،ین امر در وضررعیت زیسررتی بدن بازتاب خواهد یافتو ا
کرده  یافته اسررت و شررما میدان انرژی خود را ایجاد تجربه می کند که در درون شررما جریان

حفد کنید و بیشتر و عمیق تر تسلیم آن شوید.  دقیقه ۲۰الی  ۱۰اید. این حالت را به مد  
هشرررریاری خود را به بدن جدید، محی  جدید و زمان کامال جدیدی  وقتی کارتان تمام شررررد،

 برگردانید.

 

 :۱۲فصل 

 ی پینه آل غده 

اس و این واقعیت سرررررره بعدی همانطور که می دانید، وقتی ما به معابه آگاهی از دنیای حو
می توانیم وارد فرکانسررهایی شررویم که اطالعا  خاصرری را با خود حمل می کنند  گ ر کنیم،

 فراتر از ارتعاشکه 
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ماده و سررررعت نور اسرررت. وقتی چنین شرررد، مغز شرررد  های فوق العاده باالیی از انرژی را 
گان در کارگاههای پردازش می کند. ما این پدیده را در اسرررررررکن های مغزی شررررررررکت کنند

بارها دیده و اندازه گیری کرده ایم. همچنین آموختید که وقتی انرژی  پیشررررفته مان بارها و
آگاهی و هشررررررریاری نیز افزایش خواهد یافت و برعکس. در  فزایش پیدا کند، هموارهمغز ا

این انرژی اسرررررت یا سرررررطح آگاهی که منجر به پدید  واقع نمی توان بطور قطع گفت که آیا
به نظر من نمی توان این دو را از هم  مدن این اندازه های خارق العاده می شرررررررود. البتهآ

دهید و یا بدون تغيير در  ون تغيير در آگاهی، انرژی را تغييرجدا کرد، چون نمی توانید بد
 اطالعا ، فرکانس را تغيير دهيد.

که اطالعا  وقتی به سرررررطوم ژرز تری از میدان تکپارچه وصرررررل شررررردید، انرژی بیشرررررتری 
خاصرری را در قالب افکار و تصرراویر با خود حمل می کند، سرربب فعال شرردن مغز می شررود. 

رونی عمیق را مبت و ضرررب  می کند و در نظر شرررخصررری که چنین سرررپس مغز این رویداد د
تجربه ای را از سرررررررر می گ راند، هر آنچه در درون ذهن رخ می دهد، واقعی تر از تمام 

ت گ شررررررر یدادهای بیرونی  ند. در آنرو لب نوعی  ه جلوه می ک قا لحظه، افزایش انرژی در 
ب می کند. این همان لحظه احساس بسیار قدرتمند و عمیق تمام توجه ذهن را به خود جل

 ای است که مغز و بدن از نظر زیستی ارتقا پیدا می کنند.

ون اگر انسرررررران می تواند روی صررررررندلی بنشرررررریند، چشررررررمان خود را ببندد، مراقبه کند و بد
حواسرررررش تجربه ی حسررررری فوق العاده ای را از سرررررر بگ راند، آنگاه باید این  اسرررررتفاده از

چه چیزی در مغز رخ میدهد که این امر ماوراء طبیعی را  بگیرد که پرسش در ذهن ما شکل
تجربه کننده که ساکن و بی حرکت سر جایش نشسته است،  ایجاد می کند؟ برای شخز
اسررت که تا کنون با توسررل به حواس خود از سررر  تجربه هایی این تجربه واقعی تر از تمام

می توان بدون حواس تجربه  گ رانده است. این امر مستلزم کند و کار بیشتر است، چطور
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ی حسی تشدید شدهای داشت؟ کدام ی  از کارکردهای خاص مغز و بدن هستند که می 
 ژرز ترجمه کنند؟ ای درونیتوانند تعامال  ما با میدان کوانتومی را به صور  تجربه ه

به عبار  دیگر، اگر ما می توانیم به میدان منسرررجم تری از اطالعا  وصرررل شرررویم و از این 
رویرردادهررای درونی تحریرر  کننررده ای را تجربرره کنیم، آنگرراه این رویرردادهررای مرراوراء  ریقط

ا، عصرربی، شرریمیایی و زیسررتی داشررته باشررند. کدام سرریسررتم ها، اندامه طبیعی باید توجيه
دهنده های عصبی و سلول ها هستند که مقدمه ی  غدد، بافت ها، مواد شیمیایی، انتقال

 را فراهم می کنند؟بروز چنین تجربه های عمیقی 

آیا ممکن اسرررت ما اجزای فیزیولوژیکی نهفته ای داشرررته باشررریم که در انتظار فعال شررردن 
 باشند؟

الت آگاهی اسرررررررتفاده می کنیم. در این فصرررررررل برای ایجاد چارچوب اطالعاتی، از چهار ح
بیداری اسررت و طی آن شررما هشرریار و آگاه هسررتید. حالت دوم خواب اسررت که  حالت اول
و بدن تان در حال ترمیم و بازسرررازی اسرررت. حالت بعدی رویاپردازی  شرررما ناآگاهیدطی آن 

ی آگاهی اسررررت و در آن بدن بی حرکت اسررررت اما ذهن  تغییریافته اسررررت که نوعی حالت
آگاهی  ،درونی اسرررت. و دسرررت آخر، لحظا  متعالی تصرررویرسرررازی و نمادپردازیمشرررغول 

می گیرند. به نظر می رسرررد که این رویدادهای  هسرررتند که فراتر از درک ما از واقعیت قرار
دسررررتخوش تغییر کنند. می خواهم درک  متعالی ما و طرز نگاهمان جهان را برای همیشرررره
تجربه های متعالی را با شما  ب شناسی اینخود از وضعیت زیست شناسی، شیمی و عص

تد گ ارم. اب ید از مولکول مالتونین شرررررررروع کنیمدر میان ب گ ار مام این  ،ا ب که ت مولکولی 
 زیر سر آن است. یاقضا

وقتی سرررر صررربح بیدار می شررروید و به جهان  مالتونین، انتقال دهنده ی عصررربی رویاپردازی
چشمتان وارد شد، گیرنده های بینایی  عنبیه بهحواس بر می گردید، درست وقتی نور از راه 
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پیام میدهند. سپس این هسته   ی سوپر اکیاسماتی حت عنوان هستهبه بخشی از مغز ت
ی پینه آل پیام می دهد و این غده به نوبه ی خود سرررررررروتونین یعنی انتقال دهنده  به غده

 ی عصبی روز را تولید می کند.

قال دهنده های عصرربی پیکهای شرریمیایی هسررتند که همانطور که قطعا یادتان هسررت، انت
لول های عصررربی انتقال میدهند. سرررروتونین به بدن شرررما می گوید که بین سررر اطالعا  را

را با هم ترکیب  اسرررررت. وقتی شرررررما دارید اطالعا  حواس مختلف روز وقت بیداری و آغاز
امواج مغزی تان را از  بیرون تان معنا می آفرینید، سررروتونین می کنید و بین دنیای درون و

به بتا می رسرراند و باعث می شررود شررما بار دیگر به تا و سررپس به آلفا و در نهایت تدلتا به 
ید که در بدنی فیزیکی در مکان و زمان به این ترتیب، وقتی مغز در  یاد بیاور ید.  قرار دار

زمان معطوز  بیرون، بدن و حالت بتا قرار داشته باشد، شما بیشتر توجه خود را به محی 
 می کنید و این طبیعی است.

ی در جهت عکس رخ میدهد. فقدان  تاری  شد، فرایند مشابه وقتی شب فرا رسید و هوا
ی پینه آل  ی پینه آل می رسراند، اما این بار غده نور پیامی را از همان مسریر سرابق به غده

ی شرررررب. تولید و مالتونین میسرررررازد یعنی انتقال دهنده ی عصرررررب بجای تولید سرررررروتونین،
بتا به آلفا، خواب آلود شرررردن،  امواج مغزی از آزادسررررازی مالتونین سرررربب کاهش سرررررعت

امواج مغزی تان به آلفا رسرررید،  خسرررتگی و کاهش تمایل به فكر و تحلیل می شرررود. وقتی
 درون معطوز شما عالقمند می شوید که توجه تان را بجای دنیای بیرون، به دنیای

ان مغزی ت بدن تان به خواب رفت و وارد حالت کاتاتونی  شرررد، امواج کنید. در نتیجه وقتی
ایجاد  از آلفا به تتا به دلتا می رسد و دوره هایی از رویاپردازی و خواب عمیق و بازسازنده را

 می کند.
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ی بیداری  ساعته ۲۴چون ما بر اساس ریتم محی  بیرونی مان زندگی می کنیم و از الگوی 
یم  البته این الگو بسررته به محل زندگی شررما می تواند متغیر باشررد(، و خواب پیروی می کن

مغزمان بصور  خودکار یاد می گیرد که این مواد شیمیایی را در ساعا  خاصی از صبح و 
مسئله می گویند ریتم شبانه روزی. بیشتر ما می دانیم که وقتی از  شب تولید کند. به این

به هم می ریزد، مانند وقتی که به جای دیگری از بدن مان  تم عصرررربی خارج شررررویم،این ری
 به حالت کرختی و بی حرکتی بدن اطالق می شود.  دنیا سفر کنیم که در آن طلوع و غروب

آفتاب چند سرراعت با منطقه ی خودمان فرق داشررته باشررد. کار بدن مختل می شررود و برای 
از ریتم شررربانه روزی  کمی زمان الزم اسرررت. وقتی بدنکردن به این وضرررعیت جدید،  عاد 

خارج شود، معموال برای اینکه بتواند خود را با ریتم طلوع و غروب محی  جدید  طبیعی خود
روز زمان نیاز دارد. تمام اینها بخاطر تولید مواد شرررررریمیایی در امر تعامل  وفق دهد، به چند

ه خورشید و املی که از واکنش چشمان ما بتع ،ایجاد می شود ما با دنیای سه بعدی بیرون
 فرکانس نور مرئی آغاز می گردد.

در این مرحله  ،( در حین خواب می شودREMمالتونین سبب القای حرکت سریع چشمها  
ی شرررررربانه روزی اسررررررت که رویاپردازی رخ می دهد. با سرررررراکت شرررررردن همهمه و  چرخه از

اویر، دیدن رویا، مغز در درون خود تصرری  و فرا رسرریدن خواب و مرحله صررداهای درون سررر
می بیند. اما پیش از اینکه به اهمیت مالتونین بپردازیم، بگ ارید  عکسرررررررها و نمادهایی را

 این انتقال دهنده بیندازیم. نگاه دقیق تری به ساختار مولکولی

ی  تریپتوفان شروع می شود که ماده -Lفرایند تولید مالتونین از آمینو اسیدی ضروری بنام 
نین اسررررت. این ماده برای تبدیل شرررردن به مالتونین باید ی  سررررروتونین و مالتو خام تولید

را از سرررر بگ راند که تحت عنوان متیالسررریون شرررناخته می شرررود.  سرررری تغییرا  شررریمیایی
و سررررره هیدروژن  یعنی ی  گروه متیل( اسرررررت. گروه  متیالسررررریون فرایند گرفتن ی  کربن
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تفکر، ترمیم دی ان ای، خاموش و در فرایند  ی در بدن ما داردمتیل کارکردهای حیاتی زیاد
دارد. در اینجا ما فق  با کاربرد آن در  و روشرررررررن کردن ژنها، مبارزه با عفونت و غیره کاربرد

 تولید مالتونین کار داریم.

عمل متیالسیون را می بینیم. گروه متیل از مواد بسیار پایداری تشکیل شده  ۱۲٫۱در شکل 
شرررش حلقه ای در این واکنش های شررریمیایی  در نتیجه سررراختار اسررراسررری پنج یا اسرررت و

اضرررررافه شررررردن گروههای مولکولی مختلف، ویژگیها و خصررررروصررررریا   پایدار می ماند. اما با
 مولكول تغییر پیدا می کند.

( تبدیل می کند که آن نیز HTP-5هیدروکسی تریپتوفان  -۵ریپتوفان را به ت ی پینه آل غده
مولکول پایدارتری است  HTP-5ن در مقایسه با به سروتونین تبدیل می شود. سروتونی بعد

مغز باقی مانده و کاربردهای مفیدتری داشرررررررته باشرررررررد که به آنها خواهیم  و می تواند در
اسرررررررتیل  -Nش شررررررریمیایی دیگر سرررررررروتونین را به ی  واکن ی پینه آل طی پرداخت. غده

می کند. تمام سررروتونین تبدیل کرده و سررپس طی واکنش دیگری آن را به مالتونین تبدیل 
سرررراعت شرررربانه روز، تولید مالتونین  ۲۴ی پینه آل رخ می دهد. در طول  این وقایع در غده

 ته را در ذهن داشته باشید.نک بامداد در باالترین حد خود قرار دارد. این ۴تا  ۱بین ساعا  

 

 

 فرایند متیالسیون سروتونین و مالتونین
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 ۱۲٫۱شکل 

 تریپتوفان و تبدیل آن به سروتونین و مالتونین --فرایند متیالسیون آمینو اسید 

مالتونین رابطرره ی عکس وجود دارد. وقتی می دانیم کرره بین هورمون هررای فوق کلیرره و 
که از هورمون های فوق کلیه است باال می رود، مالتونین کاهش می یابد.  سطح کورتیزول

وقتی اسرررررترس داریم خوابمان نمی برد. این هورمون در زمانهای  ت کهبه همین دلیل اسررررر
گر در سرررر راه به شرررمار می رفته اسرررت. برای معال ا قدیم نوعی سررراز و کار ایمنی زیسرررتی

شررما حیوانا  درنده ای را در قلمروی خود  چشررمه چند شررکارچی شررما را دنبال می کردند و
تالش می کرد نگ ارد شرررما طعمه ی این مشررراهده می کردید، بدن تان با هوش ذاتی اش 

نسررربت به مسرررئله ی  حیوانا  شررروید. در این حالت ها، خواب و تجدید قوا اهمیت کمتری



471 
 

 
 

بود تمام  ه اینکه آن زمان بجای خوابیدن و روبرو شرررردن با خطر مرگ بهتربقا دارند. خالصرررر
 شب بیدار مانده و جان خود را حفد می کردید.

 شرریاری بخواهد اسررتراحت کند هرگز به آن خواب نشرراط بخش واگر بدن در این طرم از ه
د کورتیزول بازسررازنده ای که نیاز دارد نخواهد رسررید، چون مواد شرریمیایی مرتب  با بقا مانن

بقا را روشرررررن کرده اند. اگر عامل اسرررررترس زا دیگر ببر دندان خنجری نباشرررررد، بلکه  ژنهای
باشررد که هر روز هم مجبورید ببینیدش،  رابطه ی نه چندان خوب تان با همسررر سررابق تان

آنگاه این اسرررترس مزمن باعث می شرررود سررریسرررتم بقا فعال بماند. حاال این امکان امنیتی 
اسرررترس مزمن سرررطوم معمول مالتونین  و  سرررت، بلکه مضرررر اسرررت. این نوعدیگر مفید نی

 را به هم می زند. حتی سروتونین( را تغییر داده و هومئوستازی  تعادل( بدن

ما اگر بتوانید سرررطح کورتیزول را کاهش دهید، سرررطح مالتونین افزایش خواهد یافت. به ا
ین مواد شرررررریمیایی، واکنش اسررررررترس را وقتی با غلبه بر اعتياد عاطفی تان به ا بیان دیگر،

بجای اینکه مدام درگیر حالتهای اورژانسررررری خیالی باشرررررد، به  مهار کنید، بدن تان می تواند
 تان بپردازد. پروژه های بلندمد 

 رجوع کنید. ۱۲٫۲ی بین مالتونین و کورتیزول به شکل  برای مرور رابطه
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 ۱۲٫۲شکل 

نین پایین می آید. با پایین آمدن سرررررطح با باال رفتن هورمون های اسرررررترس، سرررررطح مالتو
 استرس، سطح مالتونین باال می رود. هورمونهای

 

 حقایق علمی راجع به مالتونین

 جلوگیری از ترشح اضافی کورتیزول در واکنش به استرس • 

 بهبود متابولیسم کربوهیدراتها • 

 کاهش سطح تری گلیسریدها • 
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 ق(جلوگیری از تصلب شرایین  سفت شدن عرو• 

 افزایش واکنش ایمنی  سلولی و متابولی (• 

 کاهش رشد برخی تومورها• 

 درصد ۲۵افزایش طول عمر موش های آزمایشگاهی تا • 

 فعال کردن محافظت عصبی در مغز• 

  خواب عمیق( REMافزایش خواب • 

 تحری  پاکسازی رادیکال های آزاد  ضد پیری،آنتی اکسیدان(• 

 زی دی ان ایافزایش ترمیم و همانندسا• 

 ۱۲٫۳شکل 

 

 برخی از فواید مالتونین.

 مالتونین سبب بهبودمالتونین کاربردهای جالب زیادی دارد. برای معال مابت شده است که 
متابولیسررم کربوهیدرا  ها می شررود. این مسررئله از این جهت حائز اهمیت اسررت که بدن 

 ،تبدیل و ذخیره می کند در واکنش به اسرررررررترس کربوهیدرا  ها را به چربی برخی افراد
چربی چیزی نیسررت جز ذخیرهی انرژی. دلیل این کار بدن برخی ژنهای ابتدایی اسررت که به 

م میرردهنررد انرژی را برای زمرران قحطی ذخیره کنررد. همچنین گفترره می شرررررررود کره برردن پیررا
یا  DHEAدارد. مالتونین سررررربب افزایش سرررررطح  مالتونین در درمان افسرررررردگی هم کاربرد

از فواید مالتونین را مشرراهده می  برخی دیگر ۱۲٫۳د پیری می شررود. در شررکل هورمون ضرر
 کنید.
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 عاتی که تا کنون در کتاب خوانده ایم، گسترش دهیم.حال بیایید در کمان را از تمام اطال

 

 ی پینه آل فعال کردن غده

 ی پینه آل کرده و با محققینی که راجع به من سررررررالها از عمر خود را صرررررررز بررسرررررری غده
و بافت این غده تحقیق می کنند، حرز زده ام. تالش من بر این بود که یافته  متابولیتها

 های خودم را به برخی

 بطور خاص نظر من را به خود جلب کرد: پروژه هااسرار باستانی رب  دهم. یکی از این 

ن ی پینه آل نوعی مبدل نورواندوکرین اسررررررت که مالتونین را ترشررررررح می کند، مالتونی غده
مسرررئول تنظیم ریتمهای فیزیولوژی  شررربانه روزی اسرررت. اخیرا نوعی فرایند معدنی سرررازی 

نسرران بررسرری شررده اسررت که طی آن بلورهای کوچکی به طول پینه آل ا ی زیسررتی در غده
می شود. این بلورها به لطف ساختار و ویژگیهای پیزوالکتریکی  میکرون تشکیل ۲۰کمتر از 

 ی پینه آل هستند. ل الکترومکانیکی زیستی در غدهخود مسئول ساز و کار تبدی

معنادار و مهم تجزیه کنیم. درک این متن کمی سخت است، اما بیایید آن را به دو نکته ی 
 کلیدی در این متن ویژگیهای پیزوالکتریکی و مبدل هستند. کلما 

این تنش امر پیزوالکتری  زمانی رخ می دهد که به برخی مواد خاص فشررررررار اعمال کنیم و 
ی پینه آل حاوی بلورهای کلسیت  مکانیکی به بار الکتریکی تبدیل شود. به بیان ساده، غده

لسیم، کربن و اکسیژن تشکیل شده اند و به لطف ساختارشان این امر را از ک است که از
 خود نشان میدهند.

نهای غده پینه آل درسرررررررت مانند ی  آنتن می تواند از نظر الکتریکی فعال شرررررررود و میدا
ی ی . عالوه بر این، درسرررت همانطور که  ی شرررماره الكترومغناطیسررری تولید کند. این نکته
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تم برابری با فرکانس سررررررریگنال ورودی تولید می کند، غدهی پینه آل نیز یا ری فرکانس آنتن
اطالعا  موجود در میدان های الکترومغناطیسرررررری نامرئی را دریافت کند. از آنجا  می تواند
حامل اطالعا  اند، وقتی آنتن به سیگنال دقیق میدان الکترومغناطیسی  کانسهاکه تمام فر 

وان این سرررریگنال را به پیامی معنادار تبدیل کرد. کار متصررررل شررررود، باید راهی باشررررد که بت
مبدل چیزی اسررت که سرریگنال را از ی   دوم اسررت. ی مبدل دقیقا همین اسررت و این نکته
به اطراز خود نگاه کنید. فضررایی  می کند. لحظه ای صررور  انرژی به صررور  دیگری تبدیل

وایفای که همگی  و امواجکه در آن نشرررررررسرررررررته اید پر اسرررررررت از امواج تلویزیونی، رادیویی 
ی  از  طیفهای فرکانسررری مختلف انرژی الکترومغناطیسررری نامرئی هسرررتند.  نمیتوانید هی 

ین امواج وجود دارند. برای معال ، اما با این حال ا(این سیگنال ها را با چشمان خود ببینید
سررررپس این آنتن تلویزیون سرررریگنال های تلویزیونی را برای تلویزیون شررررما دریافت کرده و 

ی تلویزیون تبدیل می شررروند. وقتی رادیوی خود را روی  به تصرررویری روی صرررفحه سررریگنالها
 FM موجی از ایستگاه

 الكترومغناطیسررری خاصررری تنظیم تنظیم می کنید، در عمل دارید آنتن خود را روی فرکانس
می کنید. سپس اطالعا  موجود در این طیف فرکانسی به ی  سیگنال منسجم تبدیل می 

 همان موسیقی است که از رادیوی شما پخش می شود. شود که

ی پینه آل ی  مبدل نورواندوکرین است و می  تحقیقی که به آن اشاره کردم می گوید غده
را دریافت و تبدیل کند. وقتی غدهی پینه آل در مقام مبدل  تواند سرررریگنال های درون مغز

قعیت مکان زمان سررررررره بعدی ما را می تواند فرکانس های باالتر از وا ظاهر می شرررررررود،
 دریافت کند.

ی پینه آل فعال شرررررررد، می تواند روی ابعاد باالتری از این مکان و زمان تنظیم  وقتی غده
مکان نام دارند. و درسرررررررت مانند -روی زمانابعادی که در فصرررررررل قبل دیدیم قلم ،شرررررررود
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نه آل تلویزیون، غده ند اطالعا  سررررررروار بر آن فرکانس ها  ی پی را در ذهن ما به می توا
و واضح تبدیل کند، از جمله همان ویژن های  تصاویر شفاز و تجربیا  متعالی، فراواقعی

 IMAXی  فیلم مانند تماشررررا کردن  حسرررری عمیقی که در زبان ما نمی گنجد. درسررررت-چند
 چند بعدی.

می  ی کوچ  درون سرر من قرار دارد، چطور در اینجا شراید با خود بگویید حاال که این غده
ی پینه  کنم، امر پیزوالکتری  ایجاد کنم و غده دبر بلورهای درونش فشار مکانیکی وار  توانم

کانسها و اطالعا  سازم تا مانند آنتن عمل کند؟ و این آنتن چطور می تواند فر  آلم را فعال
 را دریافت کند تا بتواند این امضرررراهای الکترومغناطیسرررری را به تصرررراویر فراتر از ماده و نور

 تجربه ای متعالی در ورای این واقعیت سه بعدی باشند؟ معناداری ترجمه کند که شبیه

ز آنها ال، چهار اتفاق مهم باید بیفتد. در اینجا به سرررررره مورد ا ی پینه برای فعال کردن غده
 پرداخت و سپس در زمان یادگیری مراقبه مورد چهارم را هم یادتان خواهم داد. خواهم

 پیزوالکتری امر _ 1

ی پینه آل باید ابتدا به بلورهای کلسررررررریتی بپردازیم که  برای درک امر پیزوالکتری  در غده
داشررته باشررید هم نشرران داده شررده اند. به یاد  ۱۲٫۴آنها اشرراره کردیم و در شررکل  باالتر به

میکرون اسرررت.  ۲۰تا  ۱بلورهای بسررریار ریزی هسرررتند که طول آنها چیزی بین  که این مواد
ی این بلورهرا بین یر  صرررررررردم ترا یر  چهرارم  بهتر درک کنیرد، انردازه رای اینکره انردازه راب

 ضخامت موی سر انسان است.

 این بلورها بیشتر اوقا  هشت ضلعی، شش ضلعی و لوزوجه هستند.

آموختیم، هدز از تکنی  تنفسررری که قبل از مراقبه ها اسرررتفاده  ۵ر که در فصرررل همانطو
رژی پتانسیل ذخیره شده به معابه احساسا  را از سه مرکز پایینی است که ان می کنیم این
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انرژی بدن آزاد کرده و از این طریق ذهن را از بدن بیرون بکشرررریم. وقتی عمل دم را انجام 
را منقبض می کنیم، نفسررمان را از میان دو راه تا باالی سررتون بدن  داده و عضررال  داخلی

و سررپس نفس مان را نگه داشررته و این عضررال  را  فقرا  و باالی سرررمان دنبال می کنیم
خود را باال می بریم. همانطور که  نخاعی سررررررفت تر می کنیم، در واقع داریم فشررررررار درون

که وقتی به احشای درونی خود  استپیشتر در همین کتاب گفتم، این همان فشار داخلی 
و جسررم سررنگینی را  معال وقتی نفس تان را حبس می کنید ،فشررار می آورید، ایجاد میشررود

 بلند می کنید.

و « فشرررررردن یا فشرررررار دادن»به معنای  piezeinکلمه ی پیزوالکتری  از ریشررررره ی یونانی 
piez0 ما میخواهم مشرررتق شرررده اسرررت. پس اتفاقی نیسرررت که از شررر« فشرررار»معنای  به

عضرررال  داخلی تان را فشرررار دهید. وقتی چنین می کنید، دارید  نفس تان را حبس کنید و
ی پینه آل می برید و بر آن تنش مکانیکی اعمال می  ع مغزی نخاعی را به سرررررررمت غدهمای

میشود و دقیقا همین کار است که بلورهای  کنید. این تنش مکانیکی به بار الکتریکی تبدیل
ی پینه آل در  ایجاد می کند، بلورهای غده آل را فشرده کرده و امر پیزوالکتری  راغده پینه 

 الکتریکی ایجاد می کنند. که شما به آنها وارد می کنید، بارواکنش به تنشی 
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 ۱۲٫۴شکل 

 ی پینه آل. تصویری از ی  بلور کلسیت در غده

 

ویژگیهای منحصررررر بفرد امر پیزوالکتری  این اسررررت که برگشررررت پ یر اسررررت، یعنی یکی از 
که خاصرریت پیزوالکتری  مسررتقیم دارند  همان بلورها( امر پیزوالکتری  معکوس را  موادی
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نیز از خود نشان میدهند. وقتی بلورهای داخل این غده فشرده شده و بار الکتریکی ایجاد 
ی پینه آل باعث می شررررود بلورهای  سرررراطع شررررده از غدهکردند، میدان الكترومغناطیسرررری 
 درونش با افزایش میدان منبس 

ی میدان الکترومغناطیسرری به آسررتانه ی خود رسرریدند و  شرروند. وقتی بلورهای تولید کننده
نتوانسرررررررتند بیش از آن منبسررررررر  شررررررروند، آنگاه منقبض می شررررررروند و جهت میدان  دیگر

ی پینه آل جریان می یابد. وقتی  و به سمت غده شده و به درون الکترومغناطیسی برعکس
ی پینه آل رسررید، دوباره فشرررده شرران می کند و  غده الکترومغناطیسرری به بلورهایمیدان 

چرخه ی انبسرررراط و تغییر جهت میدان  میدان الکترومغناطیسرررری دیگری ایجاد می کند. این
 د.می شو سبب ایجاد ی  میدان الکترومغناطیسی ضربان دار و مداوم

رکت مایع مغزی نخاعی در حین تنفس بیندازید. در مورد ح ۱۲٫۵حاال نگاه دقیقی به شکل 
سررررررخن گفتیم، حال بیایید این آموزه را ادامه دهیم. وقتی این مایع وارد مغز  ۵فصررررررل  در

کانال مغزی باال می رود و از فضررای بین سررتون فقرا  و نخاع عبور می کند.  شررد، از طریق
وم می یابد. جهت اول به سررمت بطن چهارم و سررپس بطن سرر ریانسررپس در دو جهت ج

چهارم به بطن سررررروم می رود، از مسررررریر یا کانال  اسرررررت. وقتی مایع مغزی نخاعی از بطن
ی پینه آل قرار  کوچکی بنام غده ی باریکی رد می شرررود و درسرررت در عقب بطن سررروم غده

سررمت عقب مخچه و به  دوم بهی برنج اسررت. مسرریر  ی ی  دانه دارد. غده ای که به اندازه
 محاصره می شود. ست یعنی کل غده توس  مایع تحت فشاری پینه آل ا سمت دیگر غده

با افزایش فشار درون نخاعی حجم بیشتری از مایع به درون بطن سوم و نیز قشای اطراز 
مخچه وارد می شود. پس وقتی نفس تان را حبس می کنید و خود را سفت می کنید، این 

 اضافی از مایعحجم 
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کرده و باعث می شرررررررود فشررررررررده شررررررروند و امر  فشررررررراری را از هر دو طرز بر بلورها وارد
ی پینه آل  ایجاد کنند. این اولین رویدادی اسرررررت که برای فعال شررررردن غده پیزوالکتری  را
 باید رخ دهد.

 

 

 

مان را وقتی از طریق بینی عمل دم را  حال عضرررررررال  داخلی  جام می دهیم و در عین  ان
سررررررعت جریان مایع مغزی نخاعی را به سرررررمت مغز افزایش می دهیم.  سرررررفت می کنیم،
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سررررمان را دنبال می کنیم و سرررپس نفس خود را حبس کرده و  وقتی حرکت انرژی به باالی
باعث می شود افزایش می دهیم. این افزایش فشار  ن نخاعی رافشار میدهیم، فشار درو

بطن چهارم به سررمت بطن سرروم جریان یابد  مایع مغزی نخاعی از طریق مجرای کوچکی از
 جهت پیکانها(. در عین حال، مایعی که در اطراز مغز در گردش اسررررررت  جهت فلشررررررها( 

وارد شده باعث تولید  کیی پینه آل می شود. تنش مکانی سبب فشرده شدن بلورهای غده
 می آورد. ی پینه آل می شود و امر پیزوالکتری  را به ارمغان بار الکتریکی در غده

پس عجیب نیسررررت که از شررررما میخواهم نفس خود را حبس کنید و عضررررالتتان را سررررفت 
تعجبی ندارد که اصررررررار دارم این فرایند را مدام تکرار کنید. اگر این حبس نفس و  نمایید و
ی تنفسررررررری که انجام میدهید،  عضرررررررال  را مدام انجام دهید، با هر چرخه کردن سرررررررفت

ال را فعال می کنید. هرچه بیشرررررررتر این کار را انجام  ی پینه ویژگیهای پیزوالکتری  غده
دهید، سرعت چرخه های انبساط و انقباض میدان الکترومغناطیسی را در مانیه بیشتر می 

آنتن ی پینه آل به ی   می شررررود. حال غده ن سررررریع ترکنید و در نتیجه ضررررربان های میدا
الکترومغناطیسی سریع تر و ظریف تر  ضربان دار تبدیل شده است و می تواند فرکانسهای

 را دریافت کند.

 

 ی پینه آل متابولیت هایش را آزاد می کند غده_ ۲

مایع مغزی نخاعی در ی  سرررریسررررتم بسررررته به نام سرررریسررررتم بطنی حرکت می کند  شررررکل 
ن نخاع به باالی سررررتون فقرا ، به درون بطنی حرکت این مایع را از پایی سرررریسررررتم(. ۱۲٫۵

چهار بطن مغز و سپس دوباره به پایین ساکروم  قاعدهی ستون فقرا ( تسهیل می کند. 
نفس تان را تا باالی سررررر دنبال می کنید و سررررپس نفس را  وقتی عمل دم را انجام داده و
 کند. مایع مغزی نخاعی افزایش پیدا می کنید، سرعت حبس کرده و خود را سفت می
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ای التین است  سریلیا واژه وجود دارد ۴۰ی پینه آل موهای ریزی بنام سريليا  در سرطح غده
حرکت سررریع مایع در درون سرریسررتم (. ۱۲٫۶اسررت  بنگرید به شررکل « مژگان»و معنای آن 

به تحری  بیشررتر غدهی  بطنی سرربب تكان خوردن این موهای ریز میشررود و این امر منجر
ی پینه آل شررررکلی مانند آلت تناسررررلی دارد، تحری  ناشرررری از  غدهپینه آل می گردد. چون 

کنار فعال سررازی الکتریکی  که در امر افزایش فشررار درون  سرررعت باالی مایع اطراز آن در
است( باعث می شود این غده به انزال رسیده و  نخاعی در این سیستم بسته ایجاد شده

مالتونین به درون مغز آزاد کند. حاال  نسابولیت های بسررررررریار مهم و ارتقا یافته ای از جمت
اسررررتعالیی نزدی  تر شررررده  ی ی پینه آل و دسررررتیابی به تجربه ی  گام به فعال کردن غده

 اید.
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 ۱۲٫۶شکل 

 خاعی در درون سیستم بطنی تحری سیلیای ریز غدهی پینه آل در امر حرکت مایع مغزی ن
 می شود.

 

 انرژی مستقیم به مغز داده میشود_ 3
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همانطور که وقتی موشرررکی را به فضرررا می فرسرررتند، غلبه بر جاذبه و جدا کردن موشررر  از 
انرژی را نیاز دارد، در اینجا نیز جابجا کردن انرژی از مراکز پایین کار شرراق و  زمین بیشررترین

ز چنگ احسررراسرررا  اقانه از تنفس اسرررتفاده می کنیم تا خود را ادشرررواری اسرررت. ما مشرررت
 محدود کننده ی گ شته رها کنیم.

 ستون فقرا  ساز و کاری است که این انرژی را جابجا می کند و به باالی سر می رساند.

تا اینجا حتما متوجه شرررررررده اید که هر بار وقتی تکنی  تنفس را انجام می دهید، ذرا  
شررررررتاب این ذرا ، میدان تون فقرا  باال می برید. با افزایش سرررررررعت و بارداری را از سرررررر

این میدان القایی جهت جریان دوطرفه ای را (. ۱۲٫۲القایی حول آنها ایجاد میشررود  شررکل 
و از بدن به مغز می برد، برعکس می کند. این میدان القایی  که اطالعا  را از مغز به بدن

سررتقیما آن مراکز پایین می گیرد و طی حرکتی دورانی م زدرسررت مانند جاروبرقی، انرژی را ا
هر ی  از مهره های سرررتون فقرا ، انرژی از  را به سررراقه ی مغز می دهد. با عبور انرژی از

آن از طریق همین اعصرراب محیطی  کنار عصررب خارج شررده از نخاع رد می شررود و کمی از
می گ ارد. جریانی که از  دن امربه بخشرررررهای مختلف بدن رفته و بر اندام ها و بافت های ب

می شود سیستم های  بور می کند سیستم مریدیانابدن را فعال کرده و باعثاین اعصاب ع
 دیگر بدن انرژی بیشتری دریافت کنند.
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مهرهها د می شود، از عصب نخاعی خارج شده از بین وقتی انرژی از بدن به سمت مغز آزا
 عبور می کند.

در نتیجه این اعصراب  ،تحری  این سریسرتم سربب روشرن شردن اعصراب محیطی می شرود
به بافت ها و اندام های بدن می رساند. در نتیجه انرژی بیشتری در تمام  انرژی بیشتری را

 بدن پخش می شود.
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ی این ساخت ، باید از ساخت شبکه ای عبور کند. وظیفه وقتی انرژی به ساقه ی مغز رسید
این است که مدام اطالعا  ارسالی از مغز به بدن و نیز از بدن به مغز را ویرایش  شبکه ای

( نام RASبخشی از سیستمی است که سیستم فعال سازی شبکه ای   کند. این ساخت
ایی در خانه تان می شنوید بیداری ماست. برای معال وقتی صد دارد و مسئول تنظیم سطح

اسرررت که به شرررما هشررردار داده و  RASسررریسرررتم  بیدار می شررروید، این و از خواب عمیق
 بیدارتان می کند. این کار کرد ابتدایی آن است.

اما وقتی سیستم عصبی سمپاتی  فعال شد و با سیستم عصبی پاراسمپاتی  ترکیب شد، 
انرژی به به سمت مغز آزاد می شود. وقتی این ذخایر انرژی بدن، انرژی دوباره  بجای اتمام

درگاه تاالموس مانند ی  دروازه باز می شود و انرژی از ساخت شبکه  ساقه ی مغز رسید،
و سررپس از طریق آن اطالعا  را به سررمت قشررر مغز ارسررال  ای به تاالموس وارد می شررود

ری را تجربه می شررما سررطوم باالتری از هشرریا می کند. حاال سرراخت شرربکه ای باز اسررت و
 شما آگاه تر و بیدارتر شده اید.کنید. می توان گفت 

تاالموس را ی  ایسرررررررتگاه بزرگ قطار در نظر بگیرید که از آن ریل هایی به سرررررررمت مراکز 
 باالتر مغز کشیده شده است. اینگونه است که مغز وارد امواج گاما می شود.
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ی پینه آل قرار گرفته اسررررت که رو به سررررمت  درسررررت بین دو تاالموس در مغز میانی، غده
 عقب مغز دارد.

 ی یکی در هر طرز که دو نیمکره، الزم به ذکر اسررررررت که در مغز میانی دو تاالموس داریم
ه آل درست در بین این دو است و رو به سمت عقب مغز ی پین تغ یه می کنند. غده مخ را

 (.۱۲٫۸شکل  دارد  بنگرید به
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وقتی انرژی به تالموس می رسرررررد  یادتان باشرررررد که تاالموس برای سرررررایر بخش های مغز 
 ی پینه آل پیام تقویت پیام عمل می کند(، تاالموس مسرررررررتقیما به غده مانند ایسرررررررتگاه

درون مغز ترشررررح کند. در نتیجه ی این مسررررئله قشررررر مخ  میدهد تا متابولیت هایش را به
مانند گاما می رسررررررد. ماهیت این مشررررررتقا   تحری  می شررررررود و به امواج مغزی باالتری

 بیداری ذهن می شوند. شیمیایی مالتونین طوری است که سبب آرامش بدن و

سررمپاتی  زی بتا قرار دارید، سرریسررتم عصرربی اگر یادتان باشررد گفتیم که وقتی در امواج مغ
بروز امری اورژانسی در محی  بیرون برانگیخته شده است و از انرژی برای بقا  شما بخاطر

اسرررتفاده می کند. تفاو  موج گاما با بتا این اسرررت که در گاما بجای از دسرررت دادن انرژی 
د. وقتی چنین می شررررود، حیاتی، شررررما انرژی بیشررررتری را در بدن خود آزاد و ایجاد می کنی

لت بقا یا حالت اورژانسرری قرار ندارید، بلکه در مسررر  کامل به سررر می برید و شررما در حا
برانگیزد تا به آنچه درون ذهن تان رخ  سریسرتم عصربی سرمپاتی  فعال می شرود تا شرما را

 می دهد، توجه بیشتری کنید.

یدانی چنبرهای شرررررررکل گفتم وقتی انرژی از بدن به سرررررررمت مغز می رود، م ۵در فصرررررررل 
شرررکل می گیرد. وقتی شرررما با تسرررریع حرکت مایع مغزی نخاعی جریانی را به پیرامون بدن 

سرررررررمت باالی سرررررررتون فقرا  خود ایجاد می کنید، بدن تان مانند آهنربایی می شرررررررود که 
دارد. میدان چنبرهای جریان پویای انرژی را نشرررران  پیرامون خود میدانی الکترومغناطیسرررری

با حرکا  میدان چنبرهمی دهد.  ی  باال، بیرون و اطراز بدن، وقتی غده به ای همزمان 
الكترومغناطیسرری انرژی را از  ای معکوسرری از جنس انرژی پینه ال فعال شررد، میدان چنبره

حاوی اطالعا  اند، می  باالی سرررتان به درون بدن تان ج ب می کند. چون تمام فرکانسررها
حواس تان اطالعا   از ورایدارد از ورای میدان مرئی نور و ی پینه آل شما  توان گفت غده

 (. ۱۲٫۹را دریافت می کند  بنگرید به شکل 
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وقتی این اتفاقا  همزمان با هم رخ دهد، شما در سرتان احساسی مانند ارگاسم را حس 
خواهید کرد. حال شرررررررما آنتنی برای مغز خود ایجاد کرده اید و این آنتن دارد اطالعا  را از 

یافت می کند. دیگر اطالعا  در امر ورای ماده و در ور  قلمروهایی در ای مکان و زمان در
تعامل حواس و چشرررمان شرررما با محی  به دسرررت نمی آید. بلکه شرررما دارید اطالعا  را از 

ی پینه  که همان غده -چشررم سرروم  -میدان کوانتومی دریافت می کنید و از چشررم دیگری 
 .آل باشد، استفاده می کنید
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وقتی انرژی سه مرکز پایین بدن در حین استفاده از تکنی  تنفس فعال شود و از راه نخاع 
برسررررد، میدانی چنبرهای از جنس انرژی الکترومغناطیسرررری پیرامون بدن شررررکل می  به مغز
 ی . وقتی غدهگیرد

ای معکوسررری از جنس انرژی الکترومغناطیسررری در جهت  شرررود، میدان چنبره پینه آل فعال
حرکت در می آید و انرژی میدان یکپارچه را از باالی سرررررر به درون بدن ج ب می  عکس به

 انرژی همان فرکانس اسرررت و فرکانس اطالعا  را حمل می کند، پس غده کند. از آنجا که
 ز تبدیل می کند.اطالعا  را به تصاویر شفا ی پینه آل این

 

 اگر مالتونین ارتقا پیدا کند، معجزه می شود

ی پینه آل  یا چشررررم سرررروم( شررررما بیدار می شررررود، چون فرکانس های باالیی را  وقتی غده
هرچه  ،این انرژی باال سررررررراختار شررررررریمیایی مالتونین را تغییر می دهد دریافت می کند،

بیشررررررتر خواهد بود. همین ترجمه و تبدیل اطالعا  به  غییرا  همفرکانس باالتر باشررررررد، ت
عرفانی متعالی آماده می کند. حال شما در را  مواد شیمیایی است که شما را برای لحظا 

 همین دلیل است که دوست دارم غده به روی ابعاد باالتری از مکان و زمان گشوده اید. به
ین را به انتقال دهنده های عصررررررربی فوق العاده چون مالتون ،ا کیمیاگر بناممی پینه آل ر 

 عمیق و رادیکال تبدیل می کند.
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12،10 

این متابولیتها هنگامی تولید می  ،مالتونین را در شکل باال نگاه کنید متابولیت های مختلف
ی پینه آل به فرکانس های باالتر از نور مرئی وصررل شررود و این مولکول رمز  غده شرروند که

 زیستی ارتقا پیدا کند. آلود مالتونین از نظر

 تر آگاهی با غده. هنگام تعامل فرکانس های باالتر و حاال  باالنگاه کنید ۱۲٫۱۰به شررررررکل 
یکی از اولین اتفاقاتی که رخ می دهد این اسرررت که این فرکانسرررها مالتونین را  ی پینه آل،
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تحت عنوان بنزودیازپین تبدیل می کنند. بنزودیازپین ها دسرررررته ای از  به موادی شررررریمیایی
ی ایجاد میشررررود و ذهن تحلیلی را بیهوش می کنند طور داروها هسررررتتند که واليوم از آنها

که مغز متفکر ناگهان آرام می گیرد و دست از تحلیل بر میدارد. اسکن های کار کردی مغز 
نشررررران میدهند که بنزودیازپین ها فعالیت عصررررربی آمیگدال  مرکز بقای مغز( را مختل می 

ترس، خشم، ناراحتی، پرخاش،  کنند. به این ترتیب تولید مواد شیمیایی که سبب احساس
راحتی و آرامش می  شوند، محدود می شود. حال بدن شما احساساندوه و رنج شما می 

 کند، اما ذهن تان بیدار است.

ماده ی شیمیایی دیگری از مالتونین تولید می شود که ی  دسته ی بسیار قدرتمند از آنتی 
پینولینها (. ۱۲٫۱۰ بنگرید به شررکل  تحت عنوان پینولینها از آن مشررتق میشررود اکسرریدان ها
حائز اهمیت هستند که به رادیکال های آزاد حمله می کنند و نمی گ ارند این از این جهت 

شررما حمله کرده و سرربب پیری شررما شرروند. این آنتی اکسرریدان ها  رادیکال ها به سررلولهای
ژنراتیو، ضررد بیماریهای قلبی، ضررد سررکته، ضررد اختالال  نورود ضررد سرررطان، ضررد پیری، ضررد

ق بسیار مهمی است که بدن می تواند خاصیت آنتی التهاب و ضد میکرب هستند. این اتفا
اکسرریدانی عادی مالتونین را ارتقا داده و به ی  آنتی اکسرریدان فوق قوی تبدیل کند که می 

بازسررازی و ترمیم کند.  به آنتی اکسرریدان  تواند بسرریار بهتر از خود مولکول مالتونین بدن را
از متابولیت های مالتونین تولید  گیذکر شررده اند و هم ۱۲٫۱۰های قدرتمندی که در شررکل 

 میشوند، نگاه کنید.(

اگر این مولکول را گرفته و عموزاده های مالتونین تبدیلش کنید، خواهید دید که مولکول 
آمده همان ماده ای اسرررت که باعث می شرررود حیوانا  به خواب زمسرررتانی بروند.  بدسرررت

ما می شود( کمی تغییر کند و به سبب خواب آلود شدن و خواب دیدن  ی مالتونین  کهوقت
شرررررررود، پیررامی را انتقررال خواهررد داد مبنی بر اینکرره دورهی  این مولکول قرردرتمنررد تبرردیررل
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پیام باعث می شرررود که متابولیسرررم بدن کند  اسرررتراحت و ترمیم باید طوالنی تر شرررود. این
واب گفت وقتی پسرررتانداران به خ امه یابد. پس می توانشرررود و خواب زمسرررتانی ماهها اد

کنار می گ ارند، برای  زمسرررررتانی می روند، در واقع دارند عاد  های رایج زیسرررررتگاه خود را
می دهند و  ی جنسررررری، اشرررررتها و عالقه و نیاز به تحرک در محی  را از دسرررررت معال غریزه

مخفی می شررررررروند تا از خود پیوندشررررررران را با شررررررربکه های اجتماعی قطع می کنند. آنها 
نیت کنند و در طی مدتی که به درون خود غور می کنند، بدن کرده و احسررراس ام محافظت

 شان پایدار بماند.

شررررراید بتوان این قضررررریه را به انسررررران هم تعمیم داد. وقتی بدن دیگر نقش ذهن را بازی 
ی  چون هی  غریزهو  ،عالقه ی خود به دنیای بیرون را از دسرررررررت می دهیم نکند، ما موقتا

 زیستی نداریم و نیازهای

یگر نمی توانند حواسمان را پر  کنند، می توانیم بصور  کامل تر به لحظه ی اکنون بدنی د
شرررررررویم و عمیق تر به درون خود غور کنیم. اگر بخواهید رویای آینده را ببینید، آیا فکر  وارد

 که ابتدا بدنتان را از سر راه کنار بزنید؟ خوبی نیست

ید، می توانید همان ماده ای را به دسرررررررت اگر این مولکول را بگیرید و باز هم ارتقایش ده
ی شرریمیایی فسررفرسررنت و بيولمينسررنتی که انرژی  ماده ،در مارماهی وجود دارد بیاورید که

ی  نگاه کنید. این ماده ۱۲٫۱۰تقویت می کند. دوباره به شررررررکل  را در سرررررریسررررررتم عصرررررربی
د. حدس می آنقدر قدرتمند باشررد که شرروک عظیمی را به طعمه وارد کنشرریمیایی می تواند 

زنم که این همان مادهی کمیابی اسرررررررت که بر مغز امر می گ ارد و باعث می شرررررررود مغز 
مکرر در شاگردانمان مشاهده کرده  بتواند آن شدتهای باالی انرژی را پردازش کند که بطور

تحری  شرررررررود، انرژی اش  وقتی مارماهی ،ایم. ی  مارماهی را در ذهن خود تصرررررررور کنید
می افتد. اما انرژی  ردد که عمال روشررن می شررود. همین اتفاق در مغز همآنقدر زیاد می گ
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نمی آید، بلکه  و اطالعا  ایجاد شده در امر تجربه ی محی  با بهره گیری از حواس به وجود
از  تی چنین سررطوم باالییاز درون مغز می آید و در امر ارتقای فرکانس ایجاد می شررود. وق

ی دانیم که شرررخز دارد تجربه ی ذهنی عمیقی را از سرررر می انرژی را در مغز می بینیم، م
 که می توان آن را بصور  عینی اندازه گرفت. گ راند

ی پینه آل با استفاده از ورودی حسی محیطی که از طریق  لحظه ای به این فکر کنید. غده
نین و مالتونین می سرررررازد. این نور مرئی که از جانب چشرررررمها وارد مغز میشرررررود، سرررررروتو

رشید می آید، باعث میشود ما با محی  خود هماهنگ شویم و مقوله ای بنام ریتم های خو
شربانه روزی به وجود بیاید. در نتیجه ی این فرایند، سررتونین و مالتونین اطالعاتی را با خود 

یزیکی برابر است. از آنجا که ما نور مرئی را حمل می کنند که با فرکانس بر آمده از دنیای ف
خود درک می کنیم، پس این مولکولهرررا در ذا  مرررا قرار دارنرررد، بنرررابراین این  برررا حواس

 مولکولها با واقعیت سه بعدی ما برابری می کنند.

یادتان هست که انیشتین می گفت سقف این دنیای مادی سرعت نور است. اما اگر مغز 
نور تجربه کند،  طالعاتی را از قلمرویی در ورای حواس و فراتر از سرعتفرکانس و ا افزایش

 چه میشود؟

آیا ممکن اسرررررت انرژی و اطالعاتی که از میدان یکپارچه می آید بتواند سررررراختار شررررریمیایی 
تغییر داده و به ماده ی شرریمیایی دیگری در مغز تبدیلش کند؟ و آیا مغز ما می  مالتونین را

ی همایند  ا پدیدهرا در قالب ی  پیام ترجمه کند؟ اگر بتوان انرژی ر  اتواند این فرکانسررررررره
می توان گفت اطالعاتی که از فرکانس های باالتر از نور مرئی  ماده در نظر گرفت، آنگاه

بیاید، می تواند سررررررراختار مولکولی مالتونین را تغییر داده و اکسررررررریرهای جادویی م کور را 
نین اطالعا  را به مشررررتقا  شرررریمیایی مالتو یفه دارد که اینی پینه آل وظ ایجاد کند. غده

دارد که با فرکانس دریافت  تبدیل کند و در نتیجه هر مولكول تولید شرررررررده پیام متفاوتی
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امر می گ ارد. این  ی شرریمیایی ارتقا یافته شررده برابر اسررت. این فرکانس جدید بر ی  ماده
 التونین ارتقا پیدا می کند.بلکه ماوراء طبیعی است. م ،دیگر طبیعی نیست

ولومینسنت نه تنها سطح انرژی مغز را افزایش می دهد، بلکه ی فسفرسنت و بی این ماده
همچنین تصررررویرپردازی درونی ذهن را بهبود می بخشررررد، طوری که به نظر می رسررررد همه 

رنگ و فوق واقعی سررراخته شرررده اسرررت. در نتیجه افراد می گویند  چیز از نور شرررفاز، براق
تا قبل از آن ند که  ئی ندیده بودند. این رنگ ها در هرگز در طیف نور مر  هایی را دیده ا

جهانی رنگارنگ، نورانی و سرررررشررررار از زیبایی  قالب نورهای ژرز، درخشرررران و غیر دنیوی در
نور زیبایی از خود ساطع می کند،  ظاهر می شوند. همه چیز طوری جلوه می کند که گویی

لو از رژی شررررررراداب و پرطراو  که می توانید حسرررررررش کنید. این دنیای ممنوری از جنس ان
پرنورتر از واقعیتی  هاله های طالیی و روشرررررن که درون و اطراز همه چیز را فرا گرفته اند،

همه  به نظر می رسررررررد که با حواس خود درک می کنید. و البته نخواهید توانسررررررت به این
به این تجربه معطوز است، به نظر خواهد رسید  زیبایی توجه نکنید. چون تمام توجه شما

  آنجایید، کامال حاضرید و در آن دنیا و بعد دیگر قرار دارید. شما واقعا که

نگاه کنید. اگر ی  تغییر دیگر در مالتونین ایجاد کنیم به ماده ی  ۱۲٫۱۰دوباره به شرررررررکل 
قوی ترین مواد توهم ( دست پیدا می کنیم که یکی از DMTدی متیل تریپتامین   شیمیایی

. این همان ماده ای اسرت که در آیاهواسرکا تا کنون کشرف کرده اسرت زایی اسرت که بشرر
همان گیاه سرررررررنتی و روحانی که بومیان جنگل های آمازون در  یافت می شرررررررود، یعنی در

باعث می شرررود فرد به  DMTمراسرررما  خود از آن اسرررتفاده می کنند. جزء اصرررلی و فعال 
اهواسرررکا و نگرش های ژرفی پیرامون معمای خود دسرررت یابد. اگر فرد آی ویژن های معنوی

را دریافت خواهد  DMTیا هر گیاه دیگری را مصرررررررز کند که حاوی این ماده باشررررررد، تنها 
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تمام مواد پیش گفته  ی پینه آلش را فعال کند، بدنش ترکیب کاملی از اما اگر غده ،کرد
 ربه های درونی ژرفی داشته باشد.و این باعث میشود تج دریافت خواهد کرد

ین تجربه ها فراخی زمانی بی نهایت به نظر رسیدن زمان، سفر گفته می شود که برخی از ا
با  در زمان، به قلمروهای فراطبیعی، ویژن الگوهای هنردسررررررری پیچیرده، مواجهره  سرررررررفر 

می آورد. موجودا  روحانی و واقعیت های بین ابعادی عرفانی دیگر را برای فرد به ارمغان 
ی پینه  ی غده د می گویند در مراقبهکارگاههای ما شرکت می کنن بسیاری از کسانی که در

 ورای دنیای فیزیکی شناخته شده داشته اند. آل، مواجها  فوق العاده ای در

وقتی این مواد شیمیایی به درون مغز آزاد شود، ذهن تجربه هایی را می بیند که واقعی تر 
 چیزهایی به نظر می رسرررررررند که شرررررررخز در طول عمر خود در واقعیت مبتنی بر از تمام

مشاهده کرده است. گنجاندن این بعد جدید در زبان کار سختی است.  حواس پیرامونش
می شررود، در قالب ی  امر کامال ناشررناخته ظاهر می شررود و اگر  ی بدیعی که ایجاد تجربه

 تسلیمش شوید، پشیمان نخواهید شد.

 

 ی پینه آل به معابه مبدل شدن روی ابعاد باالتر، غدهتنظیم 

 ۶۰۲۲ی انجیل اسررتفاده کنید، عیسرری مسرریح در انجیل متی  از کدام ترجمه بسررته به اینکه
 :می فرماید

ی  اگر چشررم تو سررالم باشررد، تمام وجود  روشررن اسررت. به نظرم او داشررته در مورد غده
آل است که به ما امکان میدهد طیف  ی پینه سخن می گفته است، چون این غده پینه آل

یم. بسررریاری از شررراگران ما شرررهاد  می دهند که وقتی را تجربه کن وسررریع تری از واقعیت
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 ،آنها بطور کامل به میدان تکپارچه وصرررل می شررروند وقتی ،ی پینه آل فعال می شرررود غده
 تمام بدنشان مملو از انرژی و نور می شود.

س و از باالی سرررررر وارد بدن شرررررده و تمام بدن را طی می انرژی میدان کیهانی از ورای حوا
شرررررررد، فرد نوعی بارگیری اطالعا  را تجربه می کند که فراتر از حافظه و  چنین کند. وقتی

قابل پیش بینی زندگی روزمره اش اسررررررت و همه چیز از تغییرا   امور شررررررناخته شررررررده و
 شروع می شود. ی پینه آل شیمیایی مالتونین در غده

نه آل، می توانم درکم از غده حقیقا  فراوان راجع به غدهپس از ت ن ی پی ه آل را در ی پی
 خالصه کنم: این تعریف

 ی پینه آل نوعی ابررسرررررانای بلوری اسرررررت که اطالعا  را از طریق تبدیل سررررریگنالهای غده 
ارتعاشررررررری انرژیایی  فرکانس های فراتر از حواس یا همان میدان کوانتومی( ارسرررررررال و 

( وارد می آن را به شکل تصاویر معنادار به بافت های زیستی  مغز و ذهن دریافت کرده و
 ی تلویزیون ظاهر می کند. آنتن کانال های مختلف را روی صفحه کند، درست همانطور که

ی پینه آل فعال باشرررررررد  یعنی همان آنتن کوچکی که در مغز ما قرار دارد(، هر  وقتی غده
باالتری را دریافت کند، انرژی بیشتری را صرز تغییر و تبدیل ساختار شیمیایی چه فرکانس 

کرد. در نتیجه ی این تغییر سررراختار، تجربه ی شرررما تفاو  زیادی با تجربه  ن خواهدمالتونی
مالتونین معمولی برایتان ایجاد می کند. شرررررراید بهتر باشررررررد اینطور  ای خواهد داشررررررت که

واضح تری برایتان ایجاد می شود. اینطور به قضیه نگاه کنید،  بگویم که تصویر شفاز تر و
فاصررررله  ۱۹۶۰ی  بیشررررتر از تصرررراویر تلویزیونی دهه د، تجربه تانهرچه فرکانس باالتر باشرررر

خواهد شد. مالتونین یعنی انتقال دهنده ی  گرفته و به تجربه ی سینمای سه بعدی نزدی 
که می تواند رویاهای شرررما را  یل می شرررودعصررربی رویا به انتقال دهنده ی قدرتمندتری تبد

 واقعی تر کند.
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 ی هیپوفیز دارد. غده تنها نیست و همدست دیگری بنام غدهی پینه آل  در این فرایند غده
شرربیه گالبی اسررت و در پشررت تیغه ی فوقانی بینی و درسررت در وسرر  مغز قرار  ی هیپوفیز

د شرریمیایی اسررت که بر غده ها و آن مسررئول تولید بیشررتر موا ،اقدامی دارد. بخش جلویی
ی پینه آل فعال شرررد و  . وقتی غدههورمون های مرتب  با سرررایر مراکز انرژی امر می گ ارند

ی هیپوفیز بیدار می  کرد، بخش عقبی  خلفی( غده متابولیت های ارتقا یافته اش را آزاد
 اکسی توسین و وازوپرسین.، شود و دو ماده ی شیمیایی مهم تولید می کند

ماده ی اول یعنی اکسرری توسررین احسرراسررا  متعالی ایجاد می کند، احسرراسرراتی که سرربب 
از عشرررررق و شرررررادی لبریز شرررررود  این ماده را مادهی مسرررررئول پیوند  د قلب تانمی شرررررون

می گویند(. وقتی سطح اکسی توسین از حد نرمال  احساسی یا هورمون ارتباط دهنده نیز
بخشرررندگی، مهربانی، شرررادی، کمال و  انند عشرررق،باالتر باشرررد، بیشرررتر افراد احسررراسررراتی م

که این حالت درونی را با  ی پیدا نمی شررررررودهمدردی را تجربه می کنند و مطمئنم که کسرررررر
 هستند. چیزی در بیرون معاوضه کند. این حالتها مقدمه ی عشق بی قید و شرط

برود، کینه تحقیقا  نشررران میدهد که وقتی مقدار اکسررری توسرررین از سرررطح خاصررری باالتر 
ه فرد سرخت می شرود. در تحقیقی که دانشرمندان دانشرگاه زوریخ طراحی کرد اندوزی برای

پشرررررت سرررررر هم بازی ای بنام اعتماد را بازی کردند. در این بازی ی   بار ۱۲نفر  ۴۹بودند، 
و باید تصرررررررمیم بگیرد که آیا می خواهد آن را نگه دارد یا  سررررررررمایه گ ار مقداری پول دارد

نام دارد، شررری  شررود. هر مقداری که سرررمایه  آن را با بازیکن دیگری که معتمد بخشرری از
می شود. سپس معتمد باید تصمیم بگیرد:   اری کند، بطور خودکار سه برابرگ ار سرمایه گ

گ ار باقی نگ ارد یا اینکه پول سه برابر  تمام پول را برای خود نگه دارد و چیزی برای سرمایه
سرررمایه گ ار هم می خواهد  گ ار شررری  شررود، چون واضررح اسررت که شررده را با سرررمایه
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گرچه برای  ه خیانت منجر شررررود. تصررررمیم خودخواهانهسررررود کند. این تصررررمیم می تواند ب
 معتمد برد محسوب می شود، اما به ضرر سرمایه گ ار است.

ی به اما اگر اکسرررررری توسررررررین را وارد معادله کنیم چه؟ در این تحقیق، محققین قبل از باز
بازیکنان اکسرری توسررین و به برخی دیگر دارونمای اسررتنشرراقی دادند. سررپس وقتی  برخی از
می خواستند راجع به مبلر سرمایه گ اری و یا اعتماد و عدم اعتماد تصمیم  ایه گ ارانسرم

  تصویرسازی تشدید مغناطیسی کار کردی( گرفتند. fMRIاسکن  گیری کنند، از مغزشان

بازی، به سرررررمایه گ اران بازخورد داده شررررد و به آنها گفته شررررد که  پس از شررررش دور اول
یانت شده است. شرکت کنندگانی که دارونما را دریافت کرده نصف اوقا  به آنها خ حدود

به همین  ،این مرحله احساس خشم می کردند چون مورد خیانت واقع شده بودند بودند در
کردند. اما شررررکت کنندگانی که اکسررری  بعدی کمتر سررررمایه گ اری می دلیل در شرررش دور

شررده بود، همان مبالر شررش دور  علیرغم اینکه به آنها خیانت توسررین دریافت کرده بودند،
 اول را سرمایه گ اری می کردند.

نشرررران داد که آمیگدال  مسررررئول ترس، دلهره، اسررررترس و پرخاش( و  fMRIاسررررکن های 
بازخورد معبت جهت میدهد( تحت  خلفی  که رفتارهای آینده را بر اسررررراس جسرررررم مخط 

 تأمیر قرار گرفته بودند.

توسرررررین دریافت کرده بودند، فعالیت کمتری به  در آمیگدال شررررررکت کنندگانی که اکسررررری
می خورد و به همین دلیل خشررم و ترس خیانت دوباره و ترس از ضرررر مالی در آنها  چشررم

 کمتر بود.

کمتری به چشررررم می خورد، یعنی دیگر برای همچنین در جسررررم مخط  خلفی آنها فعالیت 
 گیری های آینده نیازی به نتایج معبت نداشتند. تصمیم
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ی هیپوفیز خلفی مواد شیمیایی خود را  ور که این تحقیق نشان می دهد، وقتی غدههمانط
و سطح اکسی توسین باال می رود، مراکز بقای مغز که در آمیگدال قرار دارند،  آزاد می کند
یعنی مدارهای ترس، اندوه، درد، دلهره، پرخاش و خشم کمتر فعالیت  می شوند، غیر فعال

که فرد حس می کند عشرررق به زندگی اسرررت. ما سرررطح  اسررریمی کنند. سرررپس تنها احسررر
کارگاه هایمان را قبل و بعد از کارگاه اندازه گیری کرده  اکسرری توسررین شرررکت کنندگان در
طح اکسررری توسرررین خود را بطور چشرررمگیری باال برده ایم. در پایان رویداد، برخی از آنها سررر

من با تمام وجود »آنها می گفتند  بودند. وقتی با این افراد مصررررررراحبه کردیم، بسررررررریاری از
این احسرراس از بین  عاشررق زندگی ام و افراد دخیل در زندگی ام هسررتم. دلم نمی خواهد

 «قعی من است.برود. این احساس را تا ابد به یاد خواهم داشت. این هستی وا

ی پینه آل تولید  ی هیپوفیز در صررررور  فعال شرررردن غده ماده ی شرررریمیایی دیگری که غده
ند وازوپرسرررررین یا هورمون آنتی دیورتی  اسرررررت. با افزایش سرررررطح وازوپرسرررررین بدن می ک

کرده و سرررررطح آب بدن بیشرررررتر می شرررررود. این امر از این جهت حائز  مایعا  خود را حفد
فرکانس باالتری را پردازش کنید، باید آب داشته باشید تا به  هیداهمیت است که اگر بخوا

نا این فرکانس باال را  در بدن جابجا کند تا بتوانید این فرکانس را برای  بهترعنوان رسرررررررا
ی تیروئید را پایدارتر  افزایش می یابد، غده سررلول های خود ترجمه کنید. وقتی وازوپرسررین

قلب به نوبه ی خود بر غدد فوق کلیه ، لب امر می گ اردو ق که آن نیز بر تیموس ،می کند
نیز آبشررررررراری از امرا  معبت را   ارند، پانکراسامر می گ ارد، این غدد بر پانکراس امر می گ

 به سمت پایین و اندام های جنسی به راه می اندازد.

سررری پیدا وقتی خود را روی فرکانس های باال تنظیم می کنیم، به نوع متفاوتی از نور دسرررتر 
و ناگهان هوش بزرگ تری را در درون خود فعال می  فرکانسی باالتر از نور مرئی،  می کنیم

ی پینه آل فعال شده است، می توانیم فرکانس های باالتر را دریافت  غده یم. حال چونکن
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شررررررریمیایی خود را تغيير دهيم. هرچه فرکانس دریافتی باالتر  کنیم و در نتیجه وضرررررررعیت
یعنی تجربه های پرانرژی تر، بصری تر و  ،می کند ت شیمیایی ما بیشتر تغییرباشد، وضعی

 .توهم زاتری خواهیم داشت

ی پینه آل که همچون آنتنی کیهانی عمل می کند، در گاهی هست به سمت  بلورهای غده
قلمروهای ارتعاشررررررری باالتر نور و اطالعا  اینگونه اسرررررررت که تجربه های درونی ما از  این

 بیرونی مان واقعی تر می شوند. ایتجربه ه

ای قرار می گیرند که  ی پینه آل روی همان جایگاه های گیرنده متابولیتهای شرررررریمیایی غده
و سررررررروتونین در آن قرار می گیرند، اما پیام شرررررریمیایی آنها متفاو  اسررررررت و از  مالتونین

واقعیت مادی و حسی ما می آید. در نتیجه مغز آماده می شود که تجربه  قلمرویی در ورای
زمان به -را به روی ابعاد دیگر بگشرراید و فرد را از واقعیت مکان ای عرفانی داشررته باشررد، در

یام تغییر در  واقعیت زمان مکان ببرد. از آنجا یامند و این پ ها حامل پ که تمام فرکانسررررررر
فعال شرررد و شرررما این فرکانس ها،  ی پینه آل غدهوضرررعیت شررریمیایی اسرررت، پس وقتی 

بیشرررررررتر به معابه الگوهای  انرژیها و سرررررررطوم باالی آگاهی را تجربه کردید، این فرکانسرررررررها
را درک می  حال تغییری ظاهر می شرروند که معموال چشررم ذهن آنهاهندسرری پیچیده و در 

 این اطالعا  است. ،کند. این چیز خوبی است

عرفانی را مشاهده می کنید، چون سیستم عصبی تان بسیار منسجم وقتی این تجربه های 
ی پینه  می تواند خود را روی پیام های فوق منسجم تنظیم کند. در تاریکی خض، غده است،
به گردابی تبدیل می شررود که تمام این الگوهای سررازمان یافته و بسررته های اطالعا  را  آل

به آنها معطوز می کنید درسررت مانند زیبابین  وقتی توجه خود را به درون خود می کشررد و
می کنند. درسرررررررت همانطور که تلویزیون فرکانس ها را  مدام تغییر می یابند و تکامل پیدا
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به تصرررررررویر ند، غده می گیرد و  بدیل می ک به مواد  ت باال را  نه آل نیز فرکانس های  ی پی
 شیمیایی و سپس به تصاویر شفاز و فوق واقعی تبدیل می کند.

 

به  ،بخش رنگی کتاب، برخی از این الگوهای هندسرررری را مشرررراهده می کنید ۱۳در شررررکل 
ه وجود دارند. هندسه ی الهی  یا مقدس( می گویند. این الگوها هزاران سال است ک اینها

کردم که این الگوها شبیه مانداالهای باستانی هستند. این الگوها انرژی  اشاره ۸در فصل 
هسرررررتند و اگر بتوانید خود را تسرررررلیم شررررران کنید، مغزتان از  کانسو اطالعا  در قالب فر 

اطالعا  را به تصررراویر بسررریار شرررفاز و تجربه  ی پینه آل این اشرررکال، پیامها و طریق غده
را دیدید، بهترین کار این اسررت  بسرریار واضررح تبدیل می کند. وقتی یکی از این الگوها های

 ایجاد کنید.که تسلیم شان شوید و تالش نکنید رخدادی 

بلکه زنده اند،  ،این الگوها و اشرررکال معموال به صرررور  دو بعدی و ایسرررتا ظاهر نمی شررروند
سجمی دارند که هرگز تمام نمی شوند الگوهای ریاضیاتی و فراکتالی بسیار من عمق دارند و

 و بینهایت پیچیده اند.

ز معادل یونانی هم نگریسرررررررت. سرررررررایماتی  ا می توان به این الگوها از منظر سرررررررایمانیکا
شررده اسررت و پدیده ای اسررت که مبتنی بر ارتعاش یا فرکانس باشررد. برای  مشررتق« موج»

ی را بردارید و اسررپیکر را پر از کنید که در پوش ی  اسررپیکر قدیم تصررور این الگوها: تصررور
مایع کنید و سرررپس نوری به آن تابانده و از آن موسررریقی کالسررری  پخش کنید، فرکانس و 

سرریقی امواج ایسررتادهی منسررجمی ایجاد می کند. این امواج با هم تداخل پیدا ارتعاش مو
 کرده و در نهایت نوعی حالت الگو در الگو ایجاد می کنند.

خواهید دید که این ترکیبا  هندسی به مرور بسیار سازمان یافته می  درست مانند زیبابین
 شوند.
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تصررراویر زیبابین دو بعدی هسرررتند. اما تفاو  تصررراویر زیبابین و سرررایماتیکها این اسرررت که 
هندسرری مانند سررایماتیکها زنده و سرره بعدی و حتی چند بعدی به نظر می رسررند.  الگوهای

ماتیکها را می تواند در شررن و هوا نیز مشرراهده کرد، به ارتعاشرری سررای به غیر از آب، امرا 
شررررررکال هندسرررررری ارتعاش و فرکانس را گرفته و به صررررررور  ا عبار  دیگر این مواد میانجی

می توانید ویدیوهای زیادی در یوتیوب در این  منجسرررررررم در می آورند.  اگر جسرررررررتجو کنید
 رابطه پیدا کنید.(

یافت می کند، در واقع همین امواج را در محی  ی پینه آل شرررررررما اطالعا  را در  وقتی غده
رای طیف ی بسیار سازمان یافته ای که در و ج ب می کند. این امواج ایستاده اطراز شما

ی پینه آل  همواره بصور  بسته های اطالعاتی در آمده و توس  غده نور مرئی وجود دارند
ه به شیوه ای بسیار منسجم الگوهای اطالعاتی هستند ک به تصویر تبدیل می شوند. اینها

با هم تالقی می کنند و وقتی هشرررررریاری خود را به آنها معطوز می کنید، تغییر می کنند و 
می شررررررروند. همه اش اطالعا   تر یابند و فراکتالی تر، پیچیده تر، زیباتر و الهیتکامل می 
به صررور   و آن را ی پینه آل درسررت مانند ی  مبدل این اطالعا  را می گیرد اسررت و غده

در  تصرررررررویر به شرررررررما می دهد. این یکی از دالیلی بود که من تصرررررررمیم گرفتن از زیبابین
تا مغز شررررکت کنندگان را آموزش دهم که وقتی چنین رویدادهای پیشررررفته اسرررتفاده کنم 

پیچیده ای را دید، تسررلیم شررود و راحت تر بتواند این نوع اطالعا  را شررناسررایی و  تصرراویر
بر این چون زیبابین باعث می شود مغز وارد امواج آلفا و تتا شود و فرد  وهدریافت کند. عال

ه باعث میشرررود ذهن ناخودآگاه فرد تلقین پ یرتر شرررود، خیره شررردن به آن در حالت خلسررر
 برای تجربه ای عرفانی آماده شود.

قرار  ی پینه آل ما تصاویر را دریافت کرد، لطفا کمربندتان را ببندید، چون اوضاع وقتی غده
خیلی هیجانی شود. ممکن است از بدن خود خارج شوید و از ی  تونل نور رد شوید  است
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نور شررود. حتی ممکن اسررت حس کنید به تمام دنیا تبدیل شررده بدن تان مملو از  و یا تمام
خود نگاه می کنید به این فکر کنید که آیا به این بدن باز خواهید گشت  اید و وقتی به بدن

 یا خیر.

تی این تجربه های عمیق و ناشررررناخته را مشرررراهده کردید، دو انتخاب در پیش رو دارید: وق
د چون با امر ناشناخته روبرو شده اید و هم می توانید از ترس به خود بپیچی هم می توانید

چون امر ناشناخته است. هر چه بیشتر تسلیم شوید و  ،اطمینان کنید تسلیم آن شوید و
عمیق تر و ژرز تر خواهد بود، چون این تجربه آنقدر ژرز اسررررت  تان اطمینان کنید، تجربه

غزتان را به امواج بتا باز گردانید. بلکه بیداری باز گردید و م  که دلتان نمی خواهد به حالت
بگیرید و بیشررررتر در این حالت متعالی بیداری وارد  وقت آن اسررررت که تسررررلیم شرررروید، آرام
از این واقعیت فراتر  ،نیستید، رویا نمی بینید تید، بیدارشوید. در این لحظه شما خواب نیس

تماما و کامال آرام خواهد  رفته اید. اگر وضررعیت شرریمیایی مغزتان مناسررب باشررد، بدن تان
شد. هدز ما از این آموزشها همین است، اینکه سطوم باالتری از کمال، یگانگی، عشق و 

 آگاهی را تجربه کنیم.

 اما فق  همین نیست...

تصرررور کنید اگر هم اکنون  غيير وضرررعیت شررریمیایی سررربب ایجاد واقعیت جدید می شرررودت
می بینید، می شنوید،  درصد بیشتر شود. در این صور  تمام چیزهایی که ۲۵حواس شما 

هشرررریارتر  میچشررررید، می بویید و حس می کنید سرررربب خواهند شررررد که از چیزهای اطراز
قتی آگاهی تان باالتر می رود، انرژی شررررررروید. اگر هشررررررریاری همان آگاهی باشرررررررد، پس و

ان بیشرررتر می شرررود  چون بدون تغییر انرژی نمی توانید تغيير آگاهی داشرررته مغزت دریافتی
 باشید و برعکس(.
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اگر مغزتان به فرکانس متفاوتی وصررررل شررررود و این فرکانس رشررررته ی جدیدی از آگاهی را 
تقویت شرررده اسرررت، سرررطح کند، عمال مغزتان روشرررن می شرررود و چون حواسرررتان  پردازش

د می شررود. هرچه انرژی با فرکانس باالتر باشررد، تغییرا  شررما ایجا باالتری از هشرریاری در
خواهد بود و هر چه تغییرا  بیشرررتر باشرررد، تجربه تان  وضرررعیت شررریمیایی بدن تان بیشرررتر

خواهید کرد  متعالی قرار گرفتید، احسررراس شرررفاز تر خواهد بود. پس وقتی در این حالت
تقویت هشررریاری تان، احسررراسررت  ز واقعیت روزمره تان بیدارتر و هشررریارتر هسرررتید. باکه ا

 خواهید کرد که واقعا در این واقعیت متعالی هستید.

اگر اطالعا  فراتر از حواس تان را دریافت کنید، یعنی اطالعاتی که از نور مرئی یا خورشید 
دریافت کرده « شررررم سررررومچ»نگرفته باشررررد، پس می توان گفت این اطالعا  را  نشررررئت

ونی عمیقی داشررته اید و چون تجربه های جدید شرربکه اسررت. چون شررما چنین تجربه ی در
های عصررررربی جدیدی را ایجاد می کند، پس می توان گفت این تجربه مدارهای مغز را غنی 

پردازش می کند، این انرژی وضرررررررعیت  تر می کند. وقتی بدن شرررررررما این انرژی های باال را
به باشد، پس این تجربه، ان را تغییر میدهد و اگر احساس، نتیجه ی نهایی تجرشیمیایی ت

باشد، شما دارید با  ی پینه آل فعال احساسا  و عواطف متعالی ایجاد می کند. وقتی غده
 چشم دیگری می بینید، با چشم درون.

اگر تجمع عواطف احسررررراس ایجاد کند و احسررررراس انرژی باشرررررد، پس می دانیم که وقتی 
نس پایینی دارند، بیشررتر تراکم را تجربه می کنید چون این احسرراسررا  فرکا حسرراسررا  بقاا

ماده بودن را حس خواهید کرد. اما وقتی حالت های باالی آگاهی را تجربه می کنید، چون 
ارتعاش می کنند، کمتر احسررررررراس ماده بودن و بیشرررررررتر  این حالت ها در فرکانس باالتری
ر قالب کرد. به همین دلیل است که به این می گویم انرژی د احساس انرژی بودن خواهید

 احساسا  متعالی.
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 اگر محی  به ژنهای ی  سررلول سرریگنال بدهد و تجربیا  محی  احسرراسررا  را ایجاد کنند و
آنگاه در صررورتی که هی  چیزی  ،احسرراسررا  بازخورد شرریمیایی تجربه ی ما در محی  باشررند

چیزی در محی  درونی بدن  که محی  بیرون سررررررلول به در محی  بیرونی تغییر نکند، هی  
-می آید( تغییر نخواهد کرد. برای معال، اگر چندین سررررررال با احسرررررراسررررررا  خود ابحسرررررر

بدن تان هرگز از نظر زیسرررررتی تغییر نخواهد کرد، چون بدن تفاوتی  محدودگر زندگی کنید،
ون نشئت گرفته بین احساسی که از محی  بیرون نشئت گرفته است و احساسی که از در

دارد در همان شرررای  محیطی سررابق زندگی می  اسررت، قائل نیسررت. بدن فکر می کند که
شرریمیایی سررابق را تولید می کنند.  کند، چون همان احسرراسررا  سررابق دارند همان پیامهای

آن چیزی عوض نمی  درسرررررررت همانطور که بدن در محیطی بیرونی زندگی می کند که در
 ند.نمی ک ی شیمیایی زندگی می کند که در آن چیزی تغییرشود، سلول نیز در محیط

 ،اما اگر در تجربه های درونی خود هشررررررریاری باال و آگاهی گسرررررررترش یافته را تجربه کنید
در این صررور  هر موقع  ،که واقعیترو حسرری تر از تمام وقایع گ شررته هسررتند تجربه هایی

درونی تان تغییر می کند و در  آن احساس تقویت شده یا انرژی گزاز را حس کنید، حالت
نتیجه شررررما توجه بیشررررتری به تصرررراویری خواهید کرد که از واقعیت درون تان نشررررئت می 

 ی جدید شما آنقدر گیرند. و اگر تجربه

این تجربه ی جدید  یا بیداری( رویداد واقعی باشررد که تمام توجه مغز را به خود جلب کند، 
جدید خاطره ای بلند مد   ی کند. این احسررررررراسرا از نظر عصررررررربی در مغز ح  م مربوطه

احسرراسررا  جدید به ژن های جدید سرریگنال میدهند اما در این حالت  ایجاد می کند و این
فته است، تجربه ای که خاطرهی بلند مد  را ایجاد کرده است، از محی  بیرون نشئت نگر 

 شمار می رود.که همچنان محی  بیرون سلول به  است بلکه از محی  درونی شما آمده

 :این رویداد آنقدر قدرتمند است که شما نمی توانید هشیار نباشید و بنابراین
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 هرچه انرژی باالتر باشد، آگاهی باالتر خواهد بود • 

 هرچه آگاهی باالتر باشد، هشیاری باالتر خواهد بود• 

 هرچه هشیاری باالتر باشد، تجربه ی شما از واقعیت گسترده تر خواهد بود. •

مانطور که میدانیم تمام ادراکا  بر این مسررررررئله مبتنی هسررررررتند که مغز در امر تجربیا  ه
گ شررته چگونه سرریم کشرری شررده اسررت. ما اشرریا را در واقعیت مان آنطور که هسررتند درک 

م درک شرران می کنیم. اگر شررما تجربه ای درونی که خودمان هسررتی نمی کنیم، بلکه آنطور
عرفانی دیده باشررررید، پیرامون همه چیز هاله ای از نور  داشررررته باشررررید که در آن موجودا 

یگانگی و ارتباط کرده باشرررررید و یا زمان و  دیده باشرررررید، با همه کس و همه چیز احسررررراس
این تجربه چشررمان تان را باز بعد از  مکان کامال متفاوتی را تجربه کرده باشررید، آنگاه وقتی
اسررت. چرایی این مسررئله بر  ش یافتهمی کنید، طیف واقعیت شررما در حالت بیداری گسررتر 

و شما از نظر عصبی  می گردد به این که تجربه ی درونی م کور مغزتان را تغییر داده است
ت که اسررر طوری تنظیم شرررده اید که گسرررتره ی وسررریع تری از واقعیت را درک کنید. اینگونه

د تجربه تان از می توانید هسررررررتی خود را از درون تغییر دهید. اینگونه اسررررررت که می توانی
 سه بعدی ماده را تغییر دهید. دنیای

ها، فرایند آهسررته ای اسررت. شررما تجربه  تکامل هم در سررطح فردی و هم در سررطح گونه
رنج می می بینید، درس می گیرید و کمی رشرررررد می کنید. سرررررپس کمی  می کنید، آسررررریب

وید و به کشرررررید، درس بعدی را می آموزید و سرررررراغ چالش بعدی می روید، موفق می شررررر
اهدافی می رسررررید، اهداز بیشررررتری تعیین می کنید و دوباره رشررررد می کنید، و این چرخه 

بیرون اطالعا  جدید  ادامه می یابد. تکامل فرایندی اسرررررت آهسرررررته، چون شرررررما از محی 
 زیادی دریافت نمی کنید.



508 
 

 
 

قعی ترند، وقتی این تجربه های درونی ناشرررررناخته را که از تمام چیزهای دنیای بیرون وا اما
دیگر نخواهید توانسرررررررت مانند قبل به واقعیت بنگرید چون این تجربه امرا   تجربه کنید

گ اشرررررررت. معل اینکه شرررررررما ارتقا پیدا کنید و یا نرم افزار تان  عمیقی روی شرررررررما خواهد
شرررما درک می کنید بر تجربیا  تان مبتنی باشرررد و  م واقعیتی کهبروزرسرررانی شرررود. اگر تما

بین ابعادی داشته باشید، مغزتان می تواند آن چیزی را درک کند که همواره شما تجربه ای 
 وجود داشته است اما شما نتوانسته اید آن را ببینید.

کنید گسرررترده اگر مدام از این تجربه ها داشرررته باشرررید، مدام طیف واقعیتی که تجربه می 
 تر می شود.

و وقتی پرده ها کنار رفت واقعیت را این پرده های وهم را از چشررمان شررما کنار خواهد زد 
یعنی به معابه نور روشرررررررنی بخشررررررری که در حال ارتعاش،  ،هسرررررررت خواهید دید آنطور که

است و تمام این فرایند را انرژی به پیش می برد. اکنون شما خود  درخشش و سوسو زدن
ی  هاطالعا  تنظیم کرده اید و ناگهان همه چیز حس و جلو گسررررررترده تری از را روی طیف

به دنیا به چشررررم ماده نگاه می کردید و رابطه ی  متفاوتی نسرررربت به زمانی پیدا می کند که
رسررریده اند، خود را روی دنیای درون  شرررما تغییر می کند. عرفا و اسررراتید اینگونه به مقصرررد

دنیای بیرون گسررررترش داده  به این ترتیب درک خود را از ماهیت واقعیت تنظیم کرده اند و
احساسا  بقا، ترس،  کنید که اگر خود را از بند سه مرکز پایینی انرژی  یعنی از اند. تصور

رنج، جدایی، خشم و رقابت( رها کنید، با مرکز قلب زندگی کنید و بر اساس عشق، یگانگی 
 نادیده( زندگی کنید، چه کسی خواهید شد.و ارتباط با همه چیز  دیده و 

ساتید به قدر کافی تجربه ی ب شته عرفا و ا ین ابعادی دریافت اطالعا  فراتر از حواس را دا
لطف همین تجربه ها دیگر برابر با آن ژنهایی به دنیا نمی نگرند که از بدو تولد  اند و به

به آنها داده شرررده بود، پردازش نمی  داشرررته اند. آنها دیگر اطالعا  را با آن مغزی بدو تولد
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ست که بشر هزاران سال است با آن فکر می دیگر مانند آن مغزی نی یعنی مغزشان ،کنند
با میدان دارند، هشرررریاری، مدار و ذهنی ایجاد می کنند که با  کند. بلکه به لطف تعاملی که

 داشته است. واقعیتی که همیشه وجود ،کنند آن می توانند واقعیت متفاوتی را درک

یزهای جدیدی نیسررتند ی پینه آل یعنی کیمیاگر مغز، چ ویژگیهای افسررانه ای و جادویی غده
می رسد علم مدرن تازه دارد به چیزهایی می رسد که تمدن های باستانی از دیرباز  به نظر

 دانسته اند.
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در زمین های کشرررراورزی راوندوی  ۲۰۱۱ی سررررال  ژوئیه ۲۳دایره های شررررکل باال که در روز 
مالتونین را نشررران می دهند... شررراید کسررری دارد بریتانیا کشرررف شررردند سررراختار شررریمیایی 

 چیزی به ما بگوید. تالش می کند

 

 ی پینه آل مالتونین، ریاضیا ، نمادهای باستانی و غده
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ی راوندوی نزدی  دویزس ویلتشررایر  در روسررتایی در منقطه ۲۰۱۱ی سررال  ژوئیه ۲۳در روز 
تونین دارد.  بنگرید به دایره هایی کشرررف شرررد که شرررباهت زیادی به سررراختار شررریمیایی مال

آیا این دایره ها ساختگی هستند؟ یا کسی در بعد دیگری تالش کرده است (. ۱۲٫۱۱شکل 
ن می توانید تصرررررررمیم بگیرید که آیا ی این بخش خودتا چیزی به ما بگوید؟ پس از مطالعه

 این چیزها بر حسررررب تصررررادز رخ می دهند یا خبر از نوعی طراحی هوشررررمندانه میدهند.
اگر مغز را از وس  نصف کنید و این دو نیمکره را از هم جدا کنید، در  ،و نیمکره داردمغز د
خوب به مکان نگاه کنید و  ۱۲٫۱۲ی  برش سرراژیتال زده اید. به برش سرراژیتال شررکل  واقع

 ی هیپوفیز و جسررررم پینه ی پینه آل، تاالموس، هیپوتاالموس، غده و ترتیب قرار گیری غده
شرررکل قرارگیری شرررما را یاد چیزی می اندازد؟ نماد چشرررم حورس در  اینال توجه کنید. آیا 

و سالمتی است. آیا ممکن است در زمان باستان آموزهای  باستان نشانگر محافظت، قدر 
ی مشررب ، در گاه تاالموسرری و  فعال کننده به سرریسررتم عصرربی خودمختار، سرریسررتمراجع 
 یتی پینه آل وجود داشته باشد؟ مصریان باید اهم غده

شند که فعال کردن غده  سیستم عصبی خودمختار را دانسته و از این مسئله آگاه بوده با
 راهی است برای ورود به دنیایی دیگر یا بعدی دیگر. ی پینه آل
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نشرران می در سرریسررتم اندازه گیری مصررری، چشررم حورس نوعی سرریسررتم مقادیر کسررری را 
اندازه گیری بخش هایی از ی  کلیت به کار می رفته است. در ریاضیا  مدرن  داده و برای

ی فیبوناچی می نامند. همانطور که پیشررررررتر در  دنباله این سرررررریسررررررتم را مابت فیبوناچی یا
فیبوناچی نوعی فرمول ریاضیاتی است که در همه جای  ی همین کتاب اشاره کردم، دنباله

گل آفتابگردان، صررررردز، آناناس، مخروط کاج،  نشررررران می دهد و در الگوی طبیعت خود را
د. مابت فیبوناچی که به چشررم می خور  تخم مرغ و حتی در سرراختار کهکشرران راه شرریری به

طوری اسرررت که در آن  آن مارپی  طالیی، ابزار طالیی و نسررربت طالیی هم گفته می شرررود،
 هر عدد جمع دو عدد قبل از خود است.
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ن فرمول را به مغز تعمیم دهید و آن را به مربعهایی تقسرریم کنید و سررپس همینطور اگر ای
الگوی بی پایانی که در تمام  ،خواهید آورد کنید، نوعی الگوی فراکتالی به دست مربع اضافه

ی پینه آل شروع کنید، این فرمول ساختار دقیق  تکرار می کند. اگر از غده مقياسها خود را
ی پینه  آیا به این فکر می کنید که این غده(. ۱۲٫۱۳هد  بنگرید به شررکل مغز را نشرران مید

 آل اهمیت ویژه ای دارد؟

 

ی فیبوناچی یا نسررررررربت طالیی را در محی  مغز اعمال کنید، انتهای مارپی  دقیقا  اگر دنباله
 پینه آل منطبق خواهد شد. ی بر غده
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یونان آمده اسررررت که هرمس پیامبر خدایان می توانسررررت بین قلمروهای در افسررررانه های 
ر  به شرررررمار می رفته حرکت کند. او خدای انتقال و بعد و نیز راهنمای آخ زمین و آسرررررمان

 است. نماد او عصای

چاووش نام دارد که از دو مار تشرررکیل شرررده اسرررت که دور میله ای پیچیده اند و قسرررمت 
عصررای چاووش که (. ۱۲٫۱۴نده در آمده اسررت.  بنگرید به شررکل شررکل بال پر  باالی میله به

 عصای هرمس بوده

 است، اغلب به عنوان نماد سالمتی به کار می رود.

وافقيد که این مارها  که از پایین تا باالی عصرررررا آمده اند( نماد حرکت انرژی از بدن به آیا م
ی پینه آل  هسررتند و وقتی انرژی به غدهطریق نخاع هسررتند و بالها نماد آزادی خود  مغز از

 می رسد آگاهی

 و روشنگری ایجاد می شود؟

ت و بزرگ ترین تجلی خداوند تاجی که در باالی شرررکل قرار دارد نماد باالترین قابلیت ماسررر
ی پینه آل فعال شرررد  که به شرررکل مخروطی در باالی  ما نشررران میدهد که وقتی غده را در

قق می گردد. تاج گ اری خود یعنی تصرز و غلبه بر خود. شده است( مح عصا نشان داده
 تصویر را برای جلد کتاب انتخاب کردم. به همین دلیل بود که این
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 ۱۴, ۱۲شکل 

 

 ی تنظیم شدن روی ابعاد باالتری از زمان و مکان مراقبه

 

بامداد در بیشررترین مقدار خود قرار دارد، این بازه  ۴تا  ۱چون سررطح مالتونین بین سرراعت  
زمان برای انجام این مراقبه اسررررررررت. ابتدا مرکز قلب خود را فعال کنید و آهنگی  بهترین

راکز انرژی خود را ترک کنیررد، از پررایین ترین مرکز شرررررررروع کنیررد، گوش دهیررد. سرررررررپس م
آموختید. برای تبرک این مرکز انرژی  ۴مراکز انرژی در فصل  تبرکهمانطور که در مراقبه ی 
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مرکز انرژی و سپس به فضای اطراز آن معطوز کنید. این  ابتدا توجه خود را به فضای این
ید و سررررپس توجه خود را همزمان به مرکز اول و دوم ده کار را برای مرکز اول و دوم انجام

 معطوز کنید. این فرایند را برای تمام

مراکز انرژی تکرار کنید و با اضرررررررافه کردن هر مرکز انرژی به مراکز قبلی، میدان بزرگ تری 
کنید. در نهایت باید همزمان هر هشت مرکز انرژی و انرژی پیرامون تمام بدن تان را  ایجاد

 د.همسو کنی

دقیقه دراز بکشررید و اجازه دهید سرریسررتم عصرربی خودمختار تان کارش را انجام  ۲۰سررپس 
 را به تعادل برساند. و بدن دهد

حال صرراز بنشررینید و تکنی  تنفس را انجام دهید و آن انرژی را به باالی سرررتان برسررانید. 
 رهای درون غدههمانجا نگه دارید و عضال  شکمی خود را سفت کنید، با این کار بلو آن را

غده بتواند میدان ی پینه آل را فعال می کنند تا این  فشررررررده می شررررروند و غده ی پینه آل
ایجاد کند. این میدان تا جایی که بتواند گسررررترش می یابد و  الکترومغناطیسرررری برای شررررما

می کند. با افزایش فرکانس خواهید توانسررررت  سررررپس برعکس شررررده و بلورها را فشرررررده
مغزتان می تواند این اطالعا  را  در نتیجه ،عاشررررررری باالتری را دریافت کنیدقلمروهای ارت

 به تصور تبدیل کند. دریافت و

ی  نکته ی دیگر راجع به تنفس، تأکید می کنم که الزم نیسرررررررت نفس عمیق و سرررررررریع 
بکشررررید، و یا اینکه عضررررال  داخلی تان را سررررفت کنید و آنقدر نفس تان را حبس کنید که 

کار کامال اشررتباه اسررت. بلکه باید نفسرری آرام، طوالنی و یکنواخت  ود شررود. اینرنگ تان کب
عضررال  داخلی هماهنگ کنید و همانطور به آرامی نفس  و نفس تان را با انقباض بکشررید

 تان را تا باالی سر دنبال کنید.
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ی پینه آل اسرررررررت. وقتی تکنی  تنفس را کامل کردید،  این چهارمین راه فعال کردن غده
اینجا  ،به جایی در بین عقب گلو و قسررمت عقب سرررتان در فضررا معطوز کنید وجهتان رات
پینه آل اسرررررررت و اگر به آن توجه کنید، انرژی تان به آنجا سررررررررازیر  ی ان جایگری غدهمک

توجه تان را همانجا نگه دارید. در مقام فکر، هشررریاری و  دقیقه ۱۰تا  ۵خواهد شرررد. حدود 
ی پینه آل شرروید و فضررای آن را حس کنید و در مرکز این  غده آگاهی کوچ  شرروید و وارد
بمانید. سرررررررپس فرکانس و فضرررررررای بیرون  دقیقه آنجا ۱۰تا  ۵ید. اندام در فضرررررررا قرار بگیر 

اتاق  و به درون فضای سیاه بزرگ  مرزهای این غده را حس کنید. انرژی را به خارج از این
نیت باشرررررررد که این غده  این قصرررررررد وسررررررراطع کنید. به این انرژی جهت بدهید تا حامل 

 رفانی آزاد کند.متابولیتهای مقدس خود را برای رسیدن به تجربه ی ع

حال خود را بگشررررایید، خود را روی انرژی ای تنظیم کنید که در فضررررای سرررریاه وسرررريع و بی 
سرررتان قرار دارد و فق  دریافت کنید. هرچه مد  بیشررتری از این انرژی آگاه  نهایت بیرون

را این فرکانس را دریافت کنید و بیشتر می توانید ساختار مالتونین  بیشتر می توانید باشید
ظار وقوع هی  چیزی را  ید. انت بدیل کن کال ت یت های رادی تابول به م قا دهید و  تغییر و ارت

فق  دریافت کنید. در آخر دوباره دراز بکشید  ،بینی کنید نداشته باشید و تالش نکنید پیش
 کارش را انجام دهد. از منظره ل   ببرید! د سیستم عصبی خودمختارو اجازه دهی

 

 :۱۳فصل 

 پروژه ی انسجام: ساختن دنیایی بهتر 

این افراط و تفری  هم بازتاب آگاهی کهنه  ،ی افراط و تفری  زندگی می کنیم ما در زمانه
ند که در آن که دیگر نای زنده ماندن ندارد و هم بازتاب آگاهی آینده ای هسررررت ای هسررررتند
آگاهی کهنه از  و همه ی ما سرررراکنان این سرررریاره دگرگون می شررررویم. ی زمین خود سرررریاره
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خشررونت، تعصررب، خشررم، ترس، رنج، رقابت و درد نیرو  احسرراسررا  بقامحوری مانند نفر ،
و به ما می قبوالنند که از همدیگر جداییم.  احسرررراسرررراتی که ما را فریب میدهند -می گیرد 

طبیعت فشرررار آورده و میانشررران  افراد، اجتماعا ، جوامع، کشرررورها و خودتوهم جدایی بر 
فعالیتهای بشررررر دارد  گیه اد می کند. بی فکری، بی احتیاطی، ولع و بی مالحظشررررکاز ایج

آگاهی دیگر  زندگی ما را تهدید می کند. بنا به عقل و منطق محض می توان گفت که این
 نمی تواند زیاد دوام بیاورد.

چیز دارد به سررمت قطبیت شرردید می رود، بدون شرر  بسرریاری از سرریسررتم های چون همه 
اه سررریاسررری باشرررند و خواه اقتصرررادی، فرهنگی، آموزشررری، بهداشرررتی یا زیسرررت خو ،کنونی
پارادایم های کهنه از هم می پاشند. این مسئله بطور برجسته در  در امر فروپاشی ،محیطی

د چه چیزی را باور کند. برخی از این کسررررررری نمی دان اخبار به چشرررررررم می آید چون دیگر
، حال آنکه برخی دیگر حاکی از افزایش سرررررطح تغییرا  بازتاب انتخاب های افراد هسرررررتند

در عصررر اطالعا ، هر چیزی که با  ،هشرریاری اشررخاص هسررتند. اما ی  چیز واضررح اسررت
 تکامل این آگاهی جدید همسو نباشد، پته اش روی آب خواهد افتاد.

توجه نشرررررررده اید که در زمانه ما فرکانس و انرژی در حال افزایش اسرررررررت و اگر تاکنون م
می توان گفت شرررررررما  ،ا آن دلهره، تنش و هوای نفس رو به افزایش نهاده اندب همزمان

توجهی به حالت وجودی خودتان و ارتباط بشرررررر با این انرژی ندارید. گ شرررررته از تحوال  به 
صررادی و شررخصرری جامعه ی بشررری، بسرریار از اجتماعی، اقت وجود آمده در محی  سرریاسرری،

ده اسرررت یا اینکه اتفاقا  مهم بیشرررتری در افراد حس می کنند که زمان هم سرررریع تر شررر
مد  زمان کوتاه تری رخ می دهد. بسررته به اینکه دیدگاه شررما چگونه باشررد، ممکن اسررت 

دوره ی دلهره  چیزی نباشد جز ی  این حالت برهه از تاریخ برایتان دوران بیداری باشد و یا
باید بروند و جای خود را به  آور از تاریخ بشرررررررر. از اینها که بگ ریم، باالخره چیزهای کهنه
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 و حتی خود سریاره چیزهای نو و کاربردی تر بدهند. اینگونه اسرت که بشرر، گونه ها، آگاهی
 ی زمین تکامل پیدا می کنند.

ر ذهن ایجاد می کند: آیا ممکن این افزایش انرژی در انسرررران و طبیعت سرررروالهای زیادی د
خشررونت، جنگ، جنایت و تروریسررم وجود داشررته ی افزایش  دسررتانی در پشررت پرده اسررت

آیا ممکن اسررت دسررتانی در پس پردهی صررلح، وحد ، انسررجام و عشررق  باشررد و همچنین
 که تمام اینها در ی  زمان خاص رخ می دهند؟ نهفته باشد؟ و آیا دلیلی دارد

 

 طلبانه-های صلح ی پروژه تاریخچه

پژوهش  ۲۳پروژه و  50قدر  پروژه های صرررررررلح طلبانهی موقت تا به امروز در بیش از 
سراسر دنیا مورد موشکافی قرار گرفته و به امبا  رسیده  رمحققین مستقل د علمی توس 

باعث کاهش فوری جرم، جنگ و  اسررررررررت. این پروژه ته و  ها همواره امرا  معبتی داشررررررر
. لحظه ای در این باره تأمل کنید. وقتی گروهی اسررت درصررد شررده ۷۰ز تروریسررم تا بیش ا

را تغییر دهند و نتیجه « چیزی»از مردم با نیت و آگاهی جمعی خاصرری گرد هم می آیند تا 
ای را رقم بزنند، در صورتی که کارشان را با انرژی و احساس صلح، وحد  و یگانگی انجام 

درصررررررد  ۷۰ایی آنها می تواند انجام دهند  گردهمبدون اینکه از نظر جسررررررمی کاری  ،دهند
اوقا  تغییر ایجاد کند. دانشرررمندان برای کمی کردن نتایج این پژوهشرررها از روشررری به نام 

 لگ استفاده می کنند.-تحلیل لید

لگ این اسرررت که رواب  بین افراد و وقایع آشرررکار شرررود. برای معال اگر -هدز از تحلیل لید
تحلیل به شرررما نشررران خواهد داد که هر چه  ری نگاه کنید، اینلگ ی  سررریگا-به تحلیل لید

بکشررد، احتمال ابتال به سرررطان ریه در وی افزایش می یابد. اما در رابطه  فرد بیشررتر سرریگار
با پروژه های صررررررلح طلبانه تحقیقا  نشرررررران می دهد که هر چه تعداد مراقبه کنندگان با 
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(، امر گردهمایی در شرران هم بیشررتر باشرردکردن  صررلح طلبان بیشررتر باشررد  و زمان مراقبه
 بود. کاهش وقوع جرم و جنایت در جامعه بیشتر خواهد

ی صرررررررلح لبنان بود که طی آن گروهی از مراقبه  یکی از معال های بارز این پروژه ها پروژه
امر تابشرررری »در اورشررررلیم گرد هم آمدند تا  ۱۹۸۳کنندگان در ماه او  و سررررپتامبر سررررال 

یی تعداد مراقبه کنندگان مابت نبود، اما به قدری بود ند. در این گردهمارا نشان ده« صلح
هم برای لبنان امر فوق تابشرررری ایجاد کند. این امر زمانی ایجاد می  که هم برای اسرررررائیل و

ی آموزش دیده هر روز در ی  زمان خاص گرد هم می آیند  شرررود که گروهی مراقبه کننده
بانند. اتا امر معبتی ایجاد کرده و به  ین تحقیق دو ماهه نشررررررران داد که در آن جامعه بتا

درصرردی در مرگ و میرهای جنگی  ۷۶کاهش  روزهایی که درصررد شرررکت کنندگان باال بود،
کاهش جنایت و آتش سوزی، کاهش  مشاهده می شد. امرا  دیگر این گردهمایی شامل

ای دو  در دوره بود. سررپس تصررادفا  جاده ای، کاهش تروریسررم و افزایش رشررد اقتصررادی
سرراله در اوج جنگ لبنان این نتایج در هفت آزمایش دیگر تکرار شررد. تمام این نتایج صرررفا 
با ترکیب نیت مردم مبنی بر صررلح و انسررجام با احسرراسررا  متعالی مانند عشررق و مهربانی 
ایجاد می شرررررد. این امر به روشرررررنی نشررررران می دهد که هرچه آگاهی گروهی از افراد در 

تر باشررد، بیشررتر خواهد توانسررت بر آگاهی و انرژی دیگران امر ی از انرژی متحدسررطح باالی
 بگ ارد.

در یکی از سررره تحقیق برتری که تا کنون در کشرررورهای غربی  RANDاتاق فکر موسرررسررره ی 
ی آموزش  نفر و گاهی بیشرررتر مراقبه کننده ۸۰۰۰شرررکل از تاسرررت، گروهی م انجام شرررده

روز  ۱۱تا  ۸طی سررره دوره  که هر ی   ۱۹۸۵تا  ۱۹۸۳های تا بین سرررال دیده را گرد هم آورد
طول می کشررید( گرد هم آمده و روی صررلح جهانی و انسررجام تمرکز کنند. نتایج نشرران داد 

درصررد کاهش یافته بود. آیا می  ۷۲تروریسررم در سررطح دنیا ر که در این برهه ی زمانی آما
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درسه بود چقدر مطالب آموزشی م ذهن آگاهی بخشی از توانید تصور کنید که اگر مراقبه و
 سریع این امرا  معبت تحقق می یافت؟

در هندوسرررررتان انجام شرررررد،  ۱۹۹۰تا  ۱۹۸۷در تحقیق دیگری که این بار در خالل سرررررالهای 
نفر گرد هم آمدند تا روی صررلح جهانی تمرکز کنند. طی این دوره ی سرره سرراله صررلح  ۷۰۰۰

ر برلین برداشرررته شرررد، ایان یافت، دیواجهانی شررراهد تحوال  چشرررمگیری بود. جنگ سررررد پ
یافت، آفریقای جنوبی در راسرررررررتای ریشررررررره کن کردن آپارتاید گام  جنگ ایران و عراق پایان

کاهش یافت. آنچه سرربب تعجب همگان شررده بود سرررعت  برداشررت و حمال  تروریسررتی
 تحقق این تغییرا  جهانی بود.

اشررررررینگتون گرد هم اقبه کننده در ومر  ۲۵۰۰ژوئیه حدود  ۳۰ژوئن تا  ۷از  ۱۹۹۳در سررررررال 
طی ی  آزمایش شرردتدا کنترل شررده روی صررلح و انرژی منسررجم تمرکز کردند. پنج  آمدند و

جنایت و خشررونت مدام افزایش می یافت، اما به محض شررروع تحقیق کاهش  ماه بود که
مبت کرده  FBIآماری معناداری در خشررررررونت  آماری که مرکز گزارشررررررا  جنایی یکپارچه ی 

ایالت واشینگتون مشاهده شد. این نتایج این واقعیت را نشان  سترس دربود(، جنایت و ا
از مردم با عشق و با هدز گرد هم بیایند، می توانند  میدهد که اگر گروهی هرچند کوچ 

وقتی  ۲۰۰۱در روز یازده سرررررررپتامبر سرررررررال  تأمیرا  آماری معناداری روی جمعیت بگ ارند.
پنتاگون در واشررینگتون و مزرعه  ر  جهانی شررهر نیویورک، سرراختمانهواپیماها به مرکز تجا

انتشرررار اخبار در سرررطح  ای نزدی  شرررانکسرررویل در پنسررریلوانیا اصرررابت کرد، بخاطر سررررعت
آگاهی  جهان، همگان دچار ترش، شرررررروک، رعب و وحشررررررت شررررررده بودند. طی ی  لحظه

 سررا  در سررراسررر دنیا بهشررد. فوران قدرتمندی از احسررا جمعی دنیا به این رویداد معطوز
وجود آمده بود و مردم به هم می پیوستند، انجمن تشکیل می دادند و از همدیگر مراقبت 

 می کردند.
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ی واقعهی یازده سرررپتامبر، دانشرررمندان دانشرررگاه پرینسرررتون در پروژه ای تحت  در بحبوحه
اده هایی را دسررتگاه در سررراسررر دنیا د ۴۰ز جهانی داشررتند از طریق اینترنت ا عنوان آگاهی

ورود اطالعا  به سرور مرکزی در شهر پرینستون ایالت نیوجرسی،  جمع آوری می کردند. با
چشرررمگیری در الگوهای تولید کننده ی رویداد تصرررادفی مرکز  دانشرررمندان شررراهد تغییرا 

 ی رویداد تصادفی بودند  تولید کننده

شیر و خطها یا صفر و یکها  کامپیوتری. این دستگاه تعدادچیزی است مانند پرتاب سکه ی 
باشد(. تغییرا  چشمگیر این  ۵۰/  50 می شمارد پس از نظر آماری نتایج آن باید نزدی  را

ی یازده سپتامبر ایجاد شده بود باعث شد دانشمندان پی  که درست پس از واقعه الگوها
ا بر شررردید بود که می شرررد امر آن ر  احسررراسررری دسرررته جمعی افراد آنقدر ببرند که واکنش

 اندازه گیری کرد. میدان مغناطیسی کره ی زمان

تمام این تحقیقا  نشرران می دهند که شررواهد کافی وجود دارد مبنی بر اینکه مراقبه های 
گروهی اگر اندازه ی مناسب داشته باشند  و طی آنها مراقبه کنندگان احساسا  و انرژی 

ری بر صرررلح و انسرررجام جهانی بگ ارند. توانند امرا  قابل اندازه گیخود را تغییر دهند(، می 
نیروی انسررجام بخش جامعه باشررند، آنگاه آیا ممکن اسررت  اگر این پروژه های صررلح طلبانه

عليه انسررررانها عمل کرده و بیانسررررجامی ایجاد  نیروهای دیگری نیز وجود داشررررته باشررررد که
 کنند؟

 

 ی زمین با چرخه های خورشیدی رابطه

د می گردد، صربحگاهان خورشرید طلوع می کند و نورش جای هر بار که زمین دور محور خو
و گرمایش جای سرررروز و سرررررمای شررررب را می گیرد؛ نور خورشررررید فتوسررررنتز را برای  تاریکی

سررال قبل  ۱۴۰۰۰گیاهان و امنیت را برای انسرران به همراه می آورد. به همین دلیل بود که 
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های سرررنگی و دیوارهای غار باز  رشرررید راه خود را به درون لومخو از میالد مسررریح، تصررراویر
کرد. اساطیر بیشماری  از جمله اساطير تمدنهای مصر باستان و بین النهرین، ماتا و آزت  
و بومیان اسررتراليا( خورشررید را شررایان پرسررتش یافته و آن را سررر چشررمه ی روشررنی، نور و 

ی خاکی بوده  اینکه در کدام پهنای این کرهحکمت دانسرررته اند. بیشرررتر فرهنگ ها فارغ از 
آورده اند، چون بدون آن حیاتی  اند، خورشرررررید را فرمانروای اصرررررلی حیا  زمینی به شرررررمار

 وجود نداشت.

 که پیوسته پیام هایی را به واسطه انسانها موجوداتی الکترومغناطیسی هستند موجوداتی
تشکیل بدنهایشان از نور و اطالعاتی انرژی های ارتعاشی ارسال و دریافت می کنند که  ی

شررده اسررت که جاذبه به آن سررامان بخشرریده اسررت. در واقع همه ی چیزهای مادی در این 
و اطالعاتی هسررتند که جاذبه به آنها سررامان داده اسررت. ما موجودا   دنیای سرره بعدی نور

ی بفردی هسرررررتیم اما در عین حال چیزی نیسرررررتیم جز حلقه ا الكترومغناطیسررررری منحصرررررر
ی آن را از  الكترومغناطیسی که نمی توان بخشهای جداگانهی ی  دنیای  کوچ  در زنجیره

 کل جدا کرد.

در مقیرراس کالن نمی توان پیوسرررررررتگی بین انرژی خورشررررررریررد، انرژی زمین و انرژی تمررام 
را انکار کرد. در سررررطح خرد نیز فق  کافی اسررررت نگاهی به چرخه ی زندگی  موجودا  زنده
سررررررپس شرررررررای   ،نید. میوه ابتدا ب ر اسررررررتپیوسررررررتگی را درک ک زید تا اینی  میوه بیندا

حاصررلخیز و فتوسررنتز دسررت به دسررت هم میدهند و کاری  محیطی مانند آب، حرار ، خاک
نه بزند. دیری ب ر جوا که این  ند  به بخش الینف   می کن ب ر  نه ی این  که جوا ید  پا نمی 

این  ی اشررکال مختلف حیا . تغ یه و اکوسرریسررتم تبدیل شررده و منبعی می شررود برای بقا
زمین در منظومرره ی  زنجیرهررای پیچیررده و توازن ظریف برره لطف موقعیررت منحصرررررررر بفرد
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در آن می  شمسی فراهم شده است. منطقه ای در مدار ی  ستاره  خورشید ما( که سیاره
 تواند آب مایع داشته باشد.

ا  فعالیت آن اهمیت بسزایی در حیمیلیون کیلومتر از ما دور است، اما  ۱۴۹خورشید تنها 
زمین دارد چون زمین و خورشرررررید به واسرررررطهی میدان های الکترومغناطیسررررری با هم  روی

( ۱۳٫۱وجود میدان الکترومغناطیسرررری پیرامون زمین  بنگرید به شررررکل  ارتباط دارند. حکمت
امرا  مضرررر تشرررعشرررعا  و لکه های خورشررریدی، اشرررعه های  این اسرررت که از ما در برابر

یی محافظت کند. ما هنوز لکه های خورشررررریدی را کامل یهانی و سرررررایر انواع امواج فضررررراک
روی سررطح خورشررید هسررتند که  درک نکرده ایم، این لکه ها نواحی نسرربتا تیره و سررردی بر

آنها می تواند به  قطر ،در امر تعامال  درون میدان مغناطیسررررری خورشرررررید ایجاد شرررررده اند
نوشررررابه مقایسرررره کرد، اگر ن لکه های خورشرررریدی را با درب کیلومتر برسررررد. می توا 50000

 بطری نوشررررررابه را تکان دهید و سررررررپس درب آن را باز کنید، حجم باالیی از فوتونها  نور( و
 سایر انواع تشعشعا  با فرکانس باال آزاد می شود.
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ان الکترومغناطیسرری زمین نبود، حیا  چنانکه ما اگر محافظت و عایق سررازی ناشرری از مید
وجود نداشررررت، چون ما همواره در معرض بمباران رشررررته ی مداومی از ذرا   میشررررناسرررریم

 کشنده قرار می گرفتیم.

طیسرررری زمین برای معال وقتی شررررعله های خورشرررریدی ایجاد می شرررروند، میدان الکترومغنا
ج جرم از تاج خورشیدی نام دارد، دفع می تابش فوتونی را که پدیده ی خرو تریلیون ها تن

خورشرریدی حاصررل انفجارا  عظیم پالسررما و میدانهای مغناطیسرری  کند. خروج جرم از تاج
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 ۲۴تاج خورشررید اسررت که می تواند میلیونها کیلومتر در فضررا پیش برود. امرا  این پدیده 
 می رسد. ت پس از رخداد به زمینساع ۳۶تا 

میدان زمین و داغ شرردن هسررته ی آهنی زمین می شررود. این پدیده سرربب فشرررده شرردن 
تغییر کرد، میدان الکترومغناطیسررررری زمین دچار تغییر می شرررررود. این پدیده  وقتی هسرررررته

سال ی  بار رخ می دهند و می تواند تمام  ۱۱خورشیدی است که هر  بخشی از چرخه های
 زمین را دچار اختالل کند. ی روی ارگانیسم های زنده

ساله ای  ۱۸پسر  ۱۹۱۵شروع شد، اما در سال  ۱۷۵۵های خورشیدی از سال مبت چرخه 
به نام الکساندر چیژفسکی  سه ماه تابستان را صرز مشاهده ی خورشید کرد و  از روسیه

خورشید و رابطه ی آن با زمین را به مرحله ی جدیدی برساند. او در این ما از  توانست درک
ه های فعالیت خورشررید ممکن اسررت بر دنیای آلی امر رسررید که دور  سرره ماه به این فرضرریه

جهانی اول اعزام شررد اما هرگاه مشررغول جنگ نبود، دوباره  بگ ارند. ی  سررال بعد به جنگ
شررررررد که جنگ بسررررررته به قدر  شررررررعله های  وجهمشرررررراهدا  خود را ادامه می داد. او مت

. چیژنسکی بعدها رنگی کتاب( بخش ۱۴خورشیدی باال و پایین می گرفت  بنگرید به شکل 
در آورد و تعداد رویدادهای  به نگارش ۱۹۲۶تا  ۱۷۴۹کشرررررور را در بین سرررررالهای  ۷۲تاریخ 

خشونت را با  و سیاسی و اجتماعی مهم هر سال  معال شروع جنگ، انقالب، شیوع بیماری
تحری   افزایش فعالیت خورشرررریدی مقایسرررره کرد و نشرررران داد که بین فعالیت خورشررررید و

 رابطه ای وجود دارد. جالب اینجاسرررت که فعالیت خورشررریدی با پیشررررفتهای پ یری انسررران
 انسان از جمله ابداعا  معماری، علم، هنر و تغییرا  اجتماعی نیز ارتباط دارد.

دیدید خ  قرمز یکدفعه باال می رود، این قسرررمت ی  شرررعله ی  در شرررکل های رنگی هرجا
رخ داده  ۱۹۲۲تا  ۱۷۵۰ر بین سررالهای ی خورشرریدی را نشرران میدهد که د خورشرریدی یا لکه

اسررررت. خطوط آبی نشررررانگر رویدادهای مهم تاریخی هسررررتند که در این دوره رخ داده اند. 
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مهمترین رویدادهای تاریخی این درصررد از  ۸۰این نتیجه رسررید که  چیژنسررکی در نهایت به
به نظر می یا فعالیت مغناطیسی زمین به وقوع پیوسته اند.  کشورها طی وقایع خورشیدی

بطور کامل با فعالیت  ،همواره حامل اطالعا  اسررت که ،رسررد آزاد شرردن انرژی خورشرریدی
 ی ما هماهنگ باشد. ها، انرژی و آگاهی سیاره

، در وسررررر  ی  چرخه ی ۲۰۱۷دسرررررت بر قضرررررا در هنگام نگارش این متن یعنی در سرررررال 
 بسیار فعال قرار داریم. خورشیدی

ی ما و  دی راجع به امر این انرژی خورشرررریدی بر سرررریارهطی ی  دهه ی اخیر حرز های زیا
برخی گمان می کردند که پایان  ۲۰۱۲موجود بر روی آن زده شررررده اسررررت. در سررررال  حیا 
که با انقالب ماه دسررررررامبر مصررررررادز بود، به معنای نزدی  شرررررردن پایان دنیا  مایایی تقویم

جومی دوره ای تقریبا عصررر آکوراریوس سررخن می گویند  عصررر ن اسررت. امروزه منجمین از
را نشان می دهد که اعتدال بهاری از ی  صور  فلکی  ساله است و متوس  زمانی ۲۱۵۰

اسرررت هشررریاری جدیدی را برای بشرررر رقم بزند.  اربه صرررور  فلکی دیگر منتقل شرررود که قر 
منجمین و کیهان شرررررناسررررران از هم ترازی کهکشرررررانی حرز می زنند، پدیده ای نادر که هر 

کهکشررران راه شررریری هم تراز  ی  بار رخ می دهد و طی آن خورشرررید با مرکزسرررال  ۱۲۹۶۰
 می شود.

خه های خورشیدی باز می گردد فارغ از اینکه چه باوری داشته باشید، تمام این وقایع به چر 
انرژی ارسرررررررالی خورشرررررررید به سرررررررمت زمین را افزایش می دهند. چون ما موجوداتی  که

میدان های الکترومغناطیسرررری به زمین متصررررليم و هسررررتیم و از طریق  الکترومغناطیسرررری
ما را در برابر خورشررررررید محافظت می کند، پس این  همین میدان های الکترومغناطیسرررررری

خواهد داد و هم انرژی ما را. این انرژی  خورشررریدی هم انرژی زمین را تغییر افزایش انرژی
یا منفی بر وی بگ ارد.  معبت جدید بطور بالقوه بر حسرررررررب انرژی خود فرد، می تواند امرا 
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برای معال اگر احساس جدایی و شکاز می کنید و سالهاست که با احساسا  بقا و در بند 
قلب شررررررما  تب  با اسررررررترس زندگی می کنید، آنگاه مغز وهورمون ها و مواد شرررررریمیایی مر 

نامنسجم عمل خواهند کرد. این امر باعث می شود انرژی و هشیاری شما تقسیم شود و 
خود را از دست دهد، افزایش انرژی خورشیدی این حالت وجودی را تقویت می کند.  توازن

 اهد شد.در نتیجه اگر نامنسجم باشید، این عدم انسجام چند برابر خو

شد و هر روز برای وصل شدن به میدان تکپارچه و  همینطور اگر قلب و مغزتان منسجم با
، آنگاه این انرژی شرررما را بیشرررتر به سرررمت باورها و نگرش های محدود مراقبه کنید غلبه بر

 حقایق و درک

 هستی و هدز خودتان سوق خواهد داد.

ار داریم و برای اینکه تسرررررررلیم این خالصررررررره ی مطلب اینکه در میانه ی چنین چرخه ای قر 
تحری  کننده نشررررویم، نیاز به اراده، هشرررریاری و آگاهی بسرررریار زیادی داریم. اگر  انرژیهای

بانی تردید شرررررررویم، می توانیم این  ودبتوانیم تمرکز خ که قر جای این گاه ب را حفد کنیم، آن
و جهانی تبدیل  انرژی را به درجا  باالتری از نظم، انسررررجام و حتی صررررلح در سررررطح فردی

یعنی طرز فکر و احسررراس زمان  ،هسرررتی کنونی تان کنیم. به سررراده ترین بیان، این انرژی
 را تقویت می کند. حال تان

 

 ن تشدید شوما

ستاد دانشگاه آلمانی وینفرد اوتو شومان این فرضیه را مطرم  ۱۹۵۲در سال  فیزیکدان و ا
جو امواج الکترومغناطیسررری   فردر حفره یا فضرررای بین سرررطح زمین و الیه ی یونسررر کرد که

ی ناسا، تونسفر الیه ای مملو از الكترون، اتم های  وجود دارد. طبق گفته قابل اندازه گیری
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کیلومتری سررطح زمین شررروع می شررود و تا مرز بین  ۴۸ه از ک و مولکولهاسررتیونیزه شررده 
ی  کیلومتری سررررررطح زمین، امتداد می یابد. این منطقه ۹۶۵زمین و فضررررررا، یعنی تا ارتفاع 

پویا بسررته به شرررای  خورشرریدی بزرگ و کوچ  میشررود  و به بخش های کوچکتری تقسرریم 
به شمار می رود. این همان زمین    خورشیدی تعامال می شود( و پیوند مهمی بین زنجیره

 فراهم می کند. است که امکان برقراری ارتباطا  رادیویی را« نیروگاه کیهانی»

هرتز کشف کرده  ۷٫۸۳شومان و کونیگ تشدیدهایی را در فرکانس اصلی  ۱۹۵۴در سال 
طیسرری فرضرریه ی شررومان را تأیید کردند، به این ترتیب با سررنجش تشرردیدهای الکترومغنا و

ی رعد و برق در یونسرررررررفر تولید و تحری  می شررررررردند، توانسرررررررتند  در امر تخلیهجهانی که 
امبا  برسرررررانند. می توان این فرکانس را دیاپازون حیا  در نظر  را به« تشررررردید شرررررومان»

همچون فرکانس پس زمینه ای اسررررررت که بر مدارهای  گرفت. به عبار  دیگر، این فرکانس
ی که در پایین قشرررررررر مخ قرار دارد و جایگاه مغز ناخود آگاهزیسرررررررتی مغز پسرررررررتانداران  

سرررریسررررتم عصرررربی خودمختار اسررررت( امر می گ ارد. فرکانس شررررومان بر توازن، سررررالمت و 
می تواند  ماهیت بدن ما پسرررررتانداران امر می گ ارد. در واقع عدم وجود تشررررردید شرررررومان

 امرا  ذهنی و جسمی مخربی بر بدن انسان داشته باشد.

 م روتگر وفر از موسسه ی فیزیولوژی رفتاری ماکس پالن  در شهری آلمانی به نادانشمند
آندچس آلمان این مسرئله را به امبا  رسراند. او در این پژوهش دانشرجویان جوان  -ارلینگ

سرررالم داوطلب را هر بار به مد  چهار هفته در بونکرهای زیر زمینی عایقی اقامت میداد  و
دند. طی این چهار هفته ریتم شرررربانه روزی این ود عبور نمی داشررررومان را از خ که فرکانس

و باعث میشررد دچار اسررترس احسرراسرری و میگرن شرروند. وقتی وفر  دانشررجویان تغییر کرده
فرکانس شرررررررومان را وارد این بونکرها کرد، تنها پس از مد  کمی قرار گرفتن در معرض 

 شت.عادی بازگ هرتز سالمتی داوطلبان به حالت ۷٫۸۳فرکانس 
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می توان تشدید شومان را ضربان قلب زمین در نظر گرفت. حکمای هند باستان این پدیده 
هرتز فرکانس  ۸۳ / 7 تجلی صررررررردای ناب می نامیدند. دسرررررررت بر قضرررررررا فرکانس را آمایا

ی شرررود به سرررطوم زمینه ی امواج مغزی نیز کاربرد دارد و مربوط م قدرتمندی اسرررت که در
مواج تتا این طیف از امواج مغزی است که به ما اجازه می دهد پایین آلفا و سطوم باالی ا

شررویم. به همین دلیل این فرکانس با سررطوم  از ذهن تحلیلی عبور کنیم و وارد ناخود آگاه
انسررررران و افزایش جریان خون  باالی تلقین پ یری، مراقبه، افزایش سرررررطح هورمون رشرررررد

مغز تشدیدهای بسیار  مین و فرکانسیوند دارد. پس به نظر می رسد که فرکانس ز مغزی پ
امر بپ یرد.  مشررابهی دارند و سرریسررتم عصرربی ما می تواند از میدان الکترومغناطیسرری زمین

 شررراید به همین دلیل باشرررد که بیرون رفتن از شرررهر و رفتن به دل طبیعت امر آرام بخشررری
 دارد.

 

 مفهوم ظهور یافتگی 

ردند که وقتی قلب شررخصرری در پژوهشررگران موسررسرره ی هارتمث کشررف ک ۱۹۹۶در سررال 
انسرررجام یا ریتم هماهنگ قرار دارد، سررریگنال الكترومغناطیسررری منسرررجم تری را به  حالت

درون محی  ساطع می کند و سیستم عصبی سایر افراد و حیوانا  می تواند این سیگنال 
ان ا تا اینجا متوجه شررررده اید، قلب قوی ترین میدرا دریافت کند. در واقع همانطور که حتم

مغناطیسررررررری بدن را تولید می کند طوری که میدان آن را از چند متر آن طرز تر هم می 
توجیه می کند که چرا وقتی شرخصری به داخل  توان اندازه گرفت. این پدیده این واقعیت را

فارغ از زبان بدنش حس  او را اتاق می آید، شرررما می توانید خلق و خو و حالت احسررراسررری
در سرررطح فردی کار  ری کامال علمی می توان پرسرررید که اگر این پدیدهکنید. ل ا از نقطه نظ

 می کند، آیا در سطح جهانی هم می تواند امرگ ار باشد؟
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یعنی بیش از ی  دهه بعد، موسسه ی هارتمث کوششی بین المللی و علم  ۲۰۰۸در سال 
به فعال  ( آغاز کرد که هدز آن کم GCIانسجام جهانی   تحت عنوان اقدام برای محور را

بر این  GCIبشرررریت برای پیشررربرد صرررلح، هماهنگی و تغییر آگاهی جهانی بود.  کردن قلب
 باورها استوار است:

سالمتی، افکار، رفتارها و احساسا  انسان از فعالیت خورشیدی میدان ژئومغناطیسی   - ۱
 می پ یردمغناطیسی زمین امر  میدانیا 

ی مربوطه را حمل کرده و تمام سررریسرررتم های میدان مغناطیسررری زمین اطالعا  زیسرررت - ۲
 هم وصل می کند زنده را به

 تمام انسان ها بر میدان الکترومغناطیسی اطالعا  حیاتی زمین امر می گ ارند - 3

 های قلبآگاهی جمعی انسرررانی که در آن تعداد زیادی از افراد تمرکز خود را به حالت  - ۴
ند بر میردان اطالعا   گ اشرررررررتره و آن را ایجراد می کنرد. محور معطوز کرده ا جهرانی امر 

بنابراین احسرراسررا  متعالی مهربانی، عشررق و صررلح می تواند محیطی با میدان منسررجم تر 
 دیگران سود رسانده و تضاد و عدم انسجام کنونی سیاره را کاهش دهد. ایجاد کند و به

و سیستم عصبی ب و فرکانس مغز انسان  و نیز سیستم قلبی عروقی از آنجا که ریتم قل
می گویند ما بخشرری  GCIخودمختار( با میدان تشرردید زمین همپوشررانی دارند، دانشررمندان 

بازخوردی زیسررررتی هسررررتیم که در آن نه تنها اطالعا  زیسررررتی مرتب  را از  از ی  چرخه ی
را برره این میرردان وارد می نمرراییم. برره بلکرره همچنین اطالعرراتی  میرردان دریررافررت می کنیم،

 انرژی( انسان با این اطالعا  تعامل کرده و آن را  افکار  آگاهی( و احساسا  عبار  دیگر
اطالعا  روی امواج حامل  سیگنالی که  وارد میدان مغناطیسی زمین می کند و سپس این

 توزیع می شود. اطالعا  روی آن سوار و حمل می شود( در سراسر دنیا



532 
 

 
 

یقا  خود با استفاده از سنسورهای موسسه ی هارتمث برای امبا  فرضیه و پیشبرد تحق
که در نقاط مختلف دنیا نصررب شررده بود، سرریسررتم نظار  بر انسررجام جهانی  ای پیشرررفته

 GCMSرا ایجاد کرد ) 

که برای اندازه گیری انسررجام  GCMSتا تغییرا  میدان مغناطیسرری زمین را مشرراهده کند. 
حساس برای سنجش  طراحی شده است، از سیستمی از مغناطیس سنجهای فوق جهانی

مداوم سررریگنالهای مغناطیسررری بهره می گیرد که به طیف فرکانسرررهای فیزیولوژیکی انسررران 
سررررریسرررررتم قلبی عروقی( نزدی  هسرررررتند. این سرررررنسرررررورها   از جمله فرکانس های مغز و

 ها و بادهای خورشیدی، گسسته شعله، همچنین بطور مداوم بر فعالیت ناشی از طوفانها
عمده ی جهانی  که مولفه ی عاطفی  دید شومان و امضای رویدادهایای ایجاد شده در تش

 قدرتمندی دارند( نظار  می کنند.

چرا این کرار را می کننررد و کرارشرررررررران چره چیزی را نشرررررررران می دهرد؟ اگر بتوانیررد میرردان 
و با کسرری ارتباط داشررته باشررید که او منسررجمی را پیرامون بدن تان ایجاد کنید  مغناطیسرری
الکترومغناطیسررررررری اطراز بدن خودش ایجاد کند، آنگاه امواج این میدان  یداننیز بتواند م

موضرررعی همگام می شررروند. وقتی امواج دو فرد همگام می شررروند،  مشرررترک بصرررور  غیر
ما را به قدرتمندی اطراز تان ایجاد می شود که ش امواج بزرگ تر و میدان های مغناطیسی

 نفوذتان را در آن افزایش می دهد. ی حوزهمیدان الکترومغناطیسی زمین وصل کرده و 

اگر بتوانیم اجتماعی از افراد را در سراسر جهان گرد هم بیاوریم که در آن تمام افراد انرژی 
میدان شخصی خود را در راستای صلح باال ببرند، آیا این اجتماع نمی تواند امری جهانی بر 

ند در جایی که عدم الكترومغناطیسررررررری زمین بر جای بگ ارد؟ این اج یدانم تماع می توا
 انسجام بیافریند و در جایی که بی نظمی وجود دارد، نظم ایجاد کند. انسجام حاکم است،
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شررواهد بدسررت آمده از تحقیقا  صررلح طلبانه نشرران میدهد که افکار و احسرراسررا  ما در 
این پدیده  ر تمام سیستم های زنده بر جای می گ ارد. شاید بااندازه گیری ب واقع امر قابل

همگامی ی  دسررته ماهی یا پرنده را  ،تحت عنوان مفهوم ظهور یافتگی آشررنا شررده باشررید
حرکت می کنند و به نظر می رسرررد که همه ی این حیوانا  را  تصرررور کنید که همراه با هم

ی از انرژی به هم وصرلند. وجه متمایز میدانی نامرئ ی  ذهن کنترل می کند و همه شران با
به پایین نیسرررررررت، یعنی رهبری در کار  پدیده این اسرررررررت که پدیده ای از باال کننده ی این

چون به معابه ی  ذهن عمل  نیست. بلکه پدیده ای از پایین به باالست، یعنی همه رهبرند
آید، مطابق  می می کنند. وقتی اجتماعی جهانی به نام صرررررلح، عشرررررق و انسرررررجام گرد هم

همدیگر  دان الکترومغناطیسی زمین و نیز بر میدانهایاصل ظهور یافتگی باید بتوانیم بر می
 امر بگ اریم. پس تصرررررررور کنید که اگر همه ی ما به معابه ی  وجود رفتار، زندگی، تالش و

موجودی که از طریق ، عمل کنیم چه می شرررررود. اگر درک کنیم که ما در اصرررررل ی  ذهنيم
که اگر به دیگری آسرررریب  آنگاه می توانیم درک کنیم ،یوسررررته و متحد شررررده اسررررتپ آگاهی

بر او امر بگرر اریم، در واقع این کررارهررا را بر سرررررررر خود آورده ایم. این  بزنیم و یررا برره نوعی
است که گونه ی ما تا کنون بر داشته است و  تکاملیگام  پارادایم جدید اندیشه بزرگ ترین

ور می توان به این ترس و رنج را از بین ببرد. اما چط دعوا، رقابت، می تواند نیاز به جنگ،
 امکان واقعیت بخشید؟

 

 انسجام و عدم انسجام

برای اینکه بتوانیم روی میدان زمین امر بگ اریم  که آن نیز به نوبه ی خود می تواند روی 
بدن خود فعال  میدان ید دو مرکز مهم را در  با گ ارد(  قلب و مغز.  ،کنیمسررررررررایرین امر ب

 همانطور که در
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مرکز یگانگی، کلیت  ،مغز مرکز آگاهی و هشیاری است، اما قلبآموختیم، هرچند  ۴فصل 
ما با میدان تکپارچه نیز برای خود مغزچه ای دارد. اگر افراد بتوانند حالتهای درونی  و پیوند
م کنند، وقتی عطوفت، صرررررررلح، عشرررررررق، شرررررررکر گزاری و قدردانی را در خود تنظی مهربانی،

بسرریار قوی به سررمت مغز ارسررال می کنند  متوازن تر شررد، سرریگنالی قلبشرران منسررجم تر و
متوازن تر شرررود. دلیل این امر این اسرررت که قلب و  که باعث می شرررود مغز منسرررجم تر و
 مغز ارتباط پیوسته ای با هم دارند.

کند و توجه خود را از  به همین ترتیب هرگاه کسررری از ارتباطش با بدن، محی  و زمان عبور
، هی  چیز و هی  جا در هی  زمانی تبدیل می شرررررررود. اشررررررریا بر گیرد، به هی  کس ماده و

شده اید که وقتی فرد از خود عبور می کند و هشیاری اش را به دنیای  تاکنون حتما متوجه
می نماید، به میدان تکپارچه وصرررل می شرررود یعنی به جایی که در  غیرمادی انرژی معطوز

یی و فاصررررله وجود ندارد. این هی  جا و هی  زمانی جدا آن دیگر بین هی  کس، هی  چیز،
گاهی همه کس، همه چیز و همه جا در همه ی زمانها به  امر باعث می شرررررررود فرد با آ

وحد  برسرررد. فرد در مقام آگاهی وارد میدان کوانتومی انرژی و اطالعا  می شرررود، جایی 
 تواند بر دنیای مادی امر بگ ارد.که در آن آگاهی و انرژی می 

ین فرایند این اسررت که سرربب ایجاد انسررجام بیشررتری در مغز و انرژی یکی از امرا  جانبی ا
طوری که وضررعیت زیسررتی بدن ما سررالم تر می شررود. ما در تحقیقا  خود پی  ما می شررود

می  منسررجم تر می شررود، بر سرریسررتم عصرربی خودمختار و قلب امر برده ایم که وقتی مغز
، در مقام کاتالیزگر فرایند انسجام را با میدان یکپارچه گ ارد. سپس قلب یعنی پیوندگاه ما

اطالعاتی که قلب به سرررررمت مغز می فرسرررررتد  تشررررردید کرده و به مغز بر می گرداند. چون
هر چه با استفاده از احساسا   بیشتر از اطالعاتی است که مغز به قلب ارسال می کند،

می شررود. این  همگام تر نید انسررجام بیشررتری ایجاد کنید، مغز و قلب تانمتعالی قلب بتوا
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بلکه همچنین  همگامی امراتی قابل اندازه گیری ایجاد می کند آن هم نه فق  در خود بدن،
بدن  در میدان الکترومغناطیسررررررری پیرامون بدن و هر چه بتوانیم میدان بزرگ تری پیرامون

بصررررور  غیر موضررررعی بر دیگران امر بگ اریم. این را از  مان ایجاد کنیم، بیشررررتر می توانیم
شررررررکت کنندگان در کارگاهها به کرا   HRVا میدانیم؟ چون آن را در حین اندازه گیری کج

 دیده ایم.

شرررررررواهد امرگ اری میدان الکترومغناطیسررررررری قلب بر میدان قلب دیگران را می توان در 
نفره تقسیم  ۴شرکت کننده به گروههای  ۴۰هارتمن نیز مشاهده کرد که در آن  تحقیقا 

 ،ب هر چهار نفری که دور ی  میز نشررسررته بودند اندازه گیری می شرردقل شررده بودند. ریتم
داده شررده بود که با اسررتفاده از تکنیکهای هارتمث احسرراسررا   اما تنها به سرره نفر آموزش

آموزش دیده انرژی خود را باال برده و احسرررررراسررررررا   رخود را افزایش دهند. وقتی سرررررره نف
ند، آن فرد نیز به حالت های باالتری از می فرسرررتاد معبتی به سرررمت شررررکت کننده ی دیگر

شواهدی دال بر همگام »انسجام می رسید. نویسندگان آن پژوهش نتیجه گیری کردند که 
کان ارتباطا  زیسررتی قلب در بین سرروژه ها مشرراهده شررد و این شررواهد ام-به-سررازی قلب

 «.به قلب را تأیید می کند-قلب

لیلی عبور کنیم. این مسرررررئله را از آنجا می کلید فرایند انسرررررجام این اسرررررت که از ذهن تح
دفعا  زیادی آن را در اسکن مغزی شاگردان مان اندازه گیری کرده ایم. همچنین  دانیم که

توان در مد  زمان نسبتا کوتاهی به با بررسی آنها متوجه شده ایم که با تمرین کافی می 
آلفا یا تتا می رسیم و  انسجام دست یافت. وقتی مغز متفکر ساکت شود، به حالت مغزی

ناخود آگاه باز می شود. سپس سیستم عصبی خودمختار می  درهای بین ذهن خود آگاه و
نرژی خود را اسرررتفاده از احسررراسرررا  متعالی بتوانیم ا تواند اطالعا  را دریافت کند. اگر با

می  کمتر به ذره و بیشررررررتر به موج تبدیل باال بریم، کمتر ماده و بیشررررررتر انرژی می شررررررویم
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ایجاد می کنیم  ،در مقام انرژی، هشررریاری و آگاهی ،شرررویم. هرچه میدانی که با این انرژی
 .بگ اریم بزرگ تر باشد، بیشتر می توانیم بر دیگران امر غير موضعی

تری را با اسررررتفاده از احسرررراسررررا  متعالی قلب ایجاد کنید، بهتر هرچه بتوانید انرژی بیشرررر
وصررررل شرررروید، یعنی خواهید توانسررررت کمال، ارتباط و  به میدان تکپارچه خواهید توانسررررت

 یگانگی بیشتری را حس کنید.

اما اگر نامنسررجم باشررید، احسرراس جدایی کنید و با هورمونهای اسررترس زندگی کنید، نمی 
س کنید. وقتی مواد شرریمیایی اسررترس سرربب تحری  مغز می شرروند، پیوند را ح توانید این

پارچه جدا شده ایم و در نتیجه به انتخاب های تکامل که از میدان یک ما احساس می کنیم
قطعیت تمام میدانیم که احساسا  رقابت، ترس، خشم، بی  نیافته تری دست می زنیم. با

ا می کند، چون فرکانس های کمتر و همدیگر جد گناه و شررررررررم ما را از لیاقتی، احسررررررراس
مهربانی و عطوفت  که شکر گزاری،  آهسته تری نسبت به احساسا  متعالی مانند عشق،

میدانیم که هر چه فرکانس  باالتر و سرررررررریع تری دارند( تولید می کنند. همچنین فرکانس
 :می آورد باالتر باشد، انرژی بیشتری وجود دارد. این مسئله سواال  زیادی پیش

 اگر گروهی متشررکل از صرردها نفر را در ی  اتاق گرد هم بیاوریم، به همه شرران بگوییم که
 ن را باز کنند و حالت های انرژیایی متعالی در خود ایجاد کنند و سرررررررپس از آنهاقلب شرررررررا

 بخواهیم که نیت خود را صرز خير و سعاد  گروه خاصی از افراد در همان اتاق کنند، چه
 می شود؟

 میدان الکترومغناطیسررری پیرامون بدن هر فرد با میدان فرد کناری اش ادغام شرررود چهاگر 
 می شود؟

 است که این احساسا  متعالی تغییری در انرژی اتاق ایجاد کند؟آیا ممکن 
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 آیا ممکن اسرررت که هر کس احسررراسرررا  و انرژی متعالی را تجربه می کند، در ی  اجتماع
 انسجام بیافریند؟

 

 منسجم جمعیایجاد میدان 

بود که همکاری خود را با دوسرررتانمان در موسرررسررره ی هارتمن شرررروع  ۲۰۱۳از اوایل سرررال 
تحقیقا  مان را گسرررترده تر کنیم. از زمانی که سرررنجش حالت های فیزیولوژیکی  تاکردیم 

شرراگردان مان را شررروع کردیم تا کنون بیش از هزاران اسررکن قلب و مغز تهیه کرده ایم و 
قابل توجهی از اطالعا  را به دسرررت آورده ایم. بعضررری از داده هایی که از در نتیجه حجم 

 کرده ایم، سبب حیرتمان شده است. یرعادی تهیهافراد در حین انجام امور غ

در طول این مسرریر با همکاری هارتمن اندازه گیری های فوق العاده ای روی شرراگردان مان 
اتاق های محل اجتماع شرررررراگردان مان نیز به داده ایم. اندازه گیری انرژی جمعی در  انجام

ی انرژی را  پیوسرررررررته و روزانه اندازه گیری هایی که افزایش ،بوده اند همان اندازه جالب
به دست آمده  ۱۶۱ی  حسگر روسی پیچیده بنام اسپوتنی   نشان میدهد و با استفاده از

 این مسئله کردم(. ی مختصری به اشاره ۲اند  در فصل 

احسررراسرررا  متعالی با تأمیر بر فعالیت سررریسرررتم عصررربی خودمختار میدان های  از آنجا که
د، افزایش این احسررررررراسرررررررا  منجر به بروز تغییراتی در تولید می کنن الکترومغناطیسررررررری

عملکردهای بدن می شررود. چون اسررپوتنی  خیلی حسرراس  ریزجریان خون، تنفس و سررایر
گیری تغییرا  فشار، رطوبت نسبی، دمای هوا، است، می تواند نوسانا  محی  را با اندازه 

 میدان های الکترومغناطیسی و غیره مشخز کند.
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در بخش رنگی کتاب نگاه کنید. در این اندازه گیری ها که در  15Bو  15Aبه شرررررررکل های 
خودمان انجام شررررده اسررررت، روندی را مشرررراهده می کنید که حاکی از افزایش  کارگاههای

 انرژی جمعی اتاق است.

  قرمز اول اندازه گیری پایه اسرررت و انرژی اتاق را قبل از شرررروع رویداد نشررران میدهد. خ
بی، سررررررربز و قهوه ای نگاه کنید  هر خ  ی  روز متفاو  را نشررررررران اگر به خطوط قرمز، آ

و  15Dمیدهد(، می بینید که انرژی هر روز بصررور  پیوسررته افزایش می یابد. در شررکلهای 
15C رفته اند، اما این بار اندازه گیری ها دوره های زمانی مشرررخصررری  نیز همین رنگها بکار

ن می دهند. این یعنی توانایی شررررررررکت را در طول مراقبه های صررررررربحگاهی هر روز نشرررررررا
 یکپارچه بهبود پیدا کرده است. کنندگان در افزایش انرژی اتاق و ایجاد انسجام

شررده توسرر  شرراگردان ما از بررسرری نتایج اسررپوتنی  نشرران میدهد که انرژی جمعی ایجاد 
بیشررررتر کارگاه تا روز آخر پیوسررررته افزایش می یابد. در این روند متوجه شرررردیم که  روز اول

متمرکزند و انرژی هر روز افزایش پیدا می کند. حدود ی  چهارم اوقا ،  گروهها بسررررررریار
ش اول نسررررررربتررا مررابررت می مررانررد، امررا در روزهررای بعررد، انرژی افزای انرژی در یکی دو روز

این امر این اسررررت که طی یکی دو روز اول افراد  چشررررمگیری پیدا می کند. به باور ما دلیل
 ،انرژیایی خود با واقعیت گ شرررته د با شرررکسرررتن پیوندهای احسررراسررریحاضرررر تالش می کنن

حال شرران، بر خود غلبه کنند. بنابراین طی این مد ، دارند از میدان یکپارچه برداشررت می 
انرژی از  کترومغناطیسررری شرررخصررری خود را ایجاد کنند. این برداشرررتکنند تا میدان های ال

بررد. امررا وقتی میرردان هررای افراد میرردان برراعررث می شرررررررود انرژی جمعی اترراق کرراهش یررا
بهتر و منسررجم تر شررد، انرژی ها روی هم جمع می شررود و افزایش چشررمگیری در  بزرگتر،

 می گردد. انرژی اتاق حاصل
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نشرررران میدهد که وقتی دو موج منسررررجم به هم می رسررررند، موج بزرگ تری  ۱۳٫۲شررررکل 
رگ تر باشرررد، شرررد  انرژی ایجاد می کنند. این امر تداخل سرررازنده نام دارد. هرچه موج بز

ی به هم رسررریدن امواج منسرررجم تر شررراگردان ما در کارگاهها،  نتیجه باالتر خواهد بود. در
پس انرژی بیشرررررتری برای شرررررفا یافتن و ایجاد انرژی میدان گروهی افزایش می یابد و سررررر

ی سررطوم ذهنی باالتر  که گاهی منجر به تجربیا  عرفانی می شررود( در اختیار افراد قرار م
 گیرد.

 

 هرچه دامنه بزرگتر باشد، انرژی بیشتر است

 ۱۳٫۲شکل 

 

است که دو موج منسجم به هم برسند و موج بزرگ تری ایجاد کنند. تداخل سازنده زمانی 
ست. اگر جمعی از دامنه همان ارتفاع موج است. هرچه دامنه بزرگتر باشد، انرژی بیشتر ا

بیایند و میدان های الکترومغناطیسررری منسرررجمی ایجاد کنند، می توان گفت  افراد گرد هم
 انرژی اتاق افزایش می یابد.
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واره به شفا یافتن شاگردان مان، توانایی آنان در تنظیم احساسا  متعالی، من و تیمم هم
امواج مغزی، گشرررودن قلب عرفانی و بینش های عمیقی که در نتیجه ی تنظیم  تجربه های

نسبت به زندگی خود کسب کرده اند، افتخار کرده ایم. برخی از این ، و رسیدن به انسجام
نامید، اما به نظر ما اینها تنها بخشرررررری از فرایند ماوراء طبیعی  رویدادها را می توان معجزه

ردان پرسررش در ذهن ما ایجاد شررود که آیا شرراگ شرردن هسررتند. این مسررئله باعث شررد این
و اگر پاسررخ معبت باشررد، این مسررئله  مان می توانند بر سرریسررتم عصرربی دیگران امر بگ ارند
 ی انسجام را زد. پروژه شروع چه پیامدهایی دارد. همین پرسش بود که جرقه های

 

 پروژه ی انسجام

ما با همکاری موسسه ی هارتمث آزمایشا  زیادی انجام داده ایم که طی آنها نمونه های 
نفر را در کارگاههای پیشرفته ی خود انتخاب کرده،  ۷۵تا  ۵۰و تصادفی متشکل از کوچ  

ساعت در سه  ۲۴مد  وصل کردیم و آنها را به  HRVبه سینه هایشان دستگاه سنجش 
فق  راجع به انسرجام قلب به ما اطالعا  نمی  HRVنشراندیم.  مراقبه در ردیف اول سرالن

به همین  ،به مغز و احسررراسرررا  نیز ارائه می دهد راجعدهد، بلکه عالوه بر قلب اطالعاتی 
 ساعت کامل اندازه گیری کنیم. 24 سوژه ها را به مد  HRVدلیل بود که می خواستیم 

شروع مراقبه تمام افراد حاضر در اتاق توجه خود را به مرکز قلبشان معطوز کرده و به در 
که در فصررررررررل آرامی از این مرکز تنفس عمیق را انجام می دادند، در   ۷سررررررررت همانطور 

احسررررراس متعالی را در خود ایجاد کرده و به مد  دو تا سررررره دقیقه  خواندیم. سرررررپس ی 
های الکترومغناطیسرری قلب شرران را گسررترده تر کرده و  میدان حفد می کردند و با این کار

فرد حاضرررررر  ۱۵۰۰الی  ۵۵۰می رسررررریدند. سرررررپس  از حالت خودخواهی به حالت بی خودی
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سرا  متعالی خود را از بدن خارج کرده و به کل فضرای اتاق مخابره می کردند. انرژی احسرا
 سپس از آنها می خواستیم که نیت خود را به خیر و سعاد 

به آنها وصرررررل کرده بودیم( معطوز کنند که  HRVردیف جلوی سرررررالن  که دسرررررتگاه افراد 
انی برایشرران پیش شرران پربارتر شررود، بدنهایشرران سررالم تر شررود و تجربه های عرف زندگی
 بیاید.

هدز ما این بود که انرژی جمعی اتاق و امر غير موضعی احتمالی آن را روی افراد مجهز به 
بگیریم. آیا این سرررطوم باالی انرژی و فرکانس در قالب عشرررق، شرررکر اندازه HRV دسرررتگاه

ز حتی اگر در طر  .گزاری، کلیت و شادی می تواند قلب شخز دیگری را وارد انسجام کند
 دیگر اتاق هم باشد؟

نتایج ما این فرضررریه را تأیید می کند. نه تنها انرژی مخابره شرررده امر انسرررجام بخشررری روی 
گ اشت، بلکه قلب تمام این افراد دقیقا در ی  زمان، در ی   HRV به دستگاه افراد مجهز

اده باشد. روز واحد به انسجام رسید و این اتفاقی نبود که فق  ی  بار افت مراقبه و در ی 
 بصور  مکرر همین نتیجه را گرفتیم. این به چه معناست؟ ما در رویدادهایمان

ی هارتمن را مبنی بر  جام جهانی موسرررررسرررررهی اقدام برای انسررررر داده های ما اعتقاد پروژه
نامرئی برای انتقال اطالعا  تأیید می کند. این میدان تمام سرررررریسررررررتم های  وجود میدانی

انسررانی ما را به هم وصررل کرده و تحت تأمیر قرار می دهد.  جمعیزنده و همچنین آگاهی 
اه و از بصرررور  غير موضرررعی در سرررطح ناخود آگ به لطف همین میدان اسرررت که اطالعا 

می شود. به عبار  دیگر، میدانی نامرئی  طریق سیستم عصبی خودمختار بين افراد منتقل
میدان انرژی می تواند بر رفتارها،  یناز انرژی ما را به هم وصرررررل کرده و پیوند می دهد و ا

 حالت های احساسی و افکار خود آگاه و ناخود آگاه همه امر بگ ارد.
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حامل اطالعا  اند، میدان های مغناطیسرری تولید شررده در قلب  از آنجا که تمام فرکانسررها
شرررراگردان ما همچون امواج حامل این اطالعا  عمل کرده اسررررت. اگر ما در کارگاه ها می 

محور ما نمی تواند -موضعی بر هم بگ اریم، آیا احساسا  متعالی و قلب  انیم امرا  غيرتو
و سررایر افرادی که با آنها رابطه داریم، بر  فرزندان، همسررر، همکاران امراتي غير موضررعی بر

 جای بگ ارد؟

نفر در ی  زمان، ی  روز و ی  مراقبه  ۱۷نگاه کنید، متوجه میشررود که  ۱۳٫۳اگر به شررکل 
وارد انسررجام قلبی شررده اند. تمام این افرادی که به انسررجام قلبی رسرریدند از انرژی  با هم

 دیگران امر پ یرفته

انرژی را ارسررررال می کردند، نیت خود را به خیر و سررررعاد  افراد مجهز به بودند. افرادی که 
مان ضررربان قلب معطوز کرده بودند. نتایج نشرران میدهد که اگر ما از سررر راه خود حسررگر

می توانیم به ی  ذهن تبدیل شررویم و بصررور  غیر موضررعی به همدیگر وصررل  کنار برویم،
یستم عصبی خودمختار سایرین امر بگ اریم تا پیوند می توانیم بر س شویم. از طریق همین

بیشتری کنند. تصور کنید که اگر هزاران نفر همزمان این  احساس توازن، انسجام و کلیت
 خواهد شد. دنیا انجام دهند چهکار را برای تمام 

ی جهانی، شرررررراگردان ما ایمیل هایی برایمان ارسررررررال  مدتی پس از این رویدادهای مراقبه
نفره تغییری قابل اندازه  ۱۵۰۰تا  ۵۵۰سرریدند که اگر توانسررته ایم با ی  جمع کرده و می پر 

جهانی ایجاد کنیم؟  گیری در انرژی اتاق ایجاد کنیم، آیا نمی توانیم همین امر را در مقیاسی
بودند که از ما خواسررررتند مراقبه های جهانی را سررررازماندهی کنیم و  پس این شرررراگردان ما
 روع کنیم.پروژه های انسجام را ش

 ،روی فیس بوک پخش کردیم ۲۰۱۵ی پروژه ی انسررررررجام را در نوامبر سررررررال  اولین مراقبه
ت در دست هم دنیای آرام تر و از سراسر دنیا در این مراقبه شرکت کردند تا دس نفر ۶۰۰۰
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ی سررررررروم  نفر شررررررررکت کردند و در مراقبه ۳۶۰۰۰بیافرینند. در مراقبه ی دوم  مهربان تری
داشرررتند. ما قصرررد داریم این رویدادها را ادامه دهیم و هر بار صرررلح و  رنفر حضرررو ۴۳۰۰۰

را  را کنیم. امید اسررررت که در گ ر زمان بتوانیم این ام عشررررق بیشررررتری را در سرررریاره ایجاد
 اندازه گیری کنیم.

 

 

به  نفر را نشرررررررران میدهد که در ی  زمان، ی  روز و ی  مراقبه ۱۷این نمودار  ی واحد 
قلبی دسرررررت یافته اند. ناحیه ی بین خطوط عمودی نشرررررانگر دسرررررتیابی افراد به  انسرررررجام

 انسجام قلبی است.

 

 ی انسجام ی پروژه راقبهم
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د، در آغاز به مرکز قلب خود توجه کنید. تمرکز و هشررررررریاری خود را روی این مرکز قفل کنی
تمرکز خود را باز کنید و از مکانی که این مرکز در فضرررررا اشرررررغال می کند و نیز از مکانی که 

 فضای اطراز

 قلب تان در فضا اشغال می کند، آگاه شوید.

هشرریاری وارد مرکز زمین شرروید و نور خود را به بیرون زمین سرراطع سررپس به عنوان فکر و 
 کنید.

که فرکانس خود را باال ببرید و به این احسراس  کاری که می خواهم انجام دهید این اسرت
بزنید. همچنان به معابه آگاهی و هشیاری به آرامی از زمین دور شوید و سپس زمین  چنگ

قلب خود جای دهید. همانطور که تمام سررررررریاره را در  ی  فکر بگیرید و درون را به عنوان
 ببرید و آن انرژی را به بیرون فرکانس زمین را به عنوان فكر باال قلب خود جای داده اید،

 را به درون زمین بتابانید. بدن خود مخابره کنید. عشق خود

 

 :۱۴فصل 

 بررسی موردی: شاید برای شما هم پیش بیاید 

یهای موردی ماوراء طبیعی این نکته را در ذهن داشررته باشررید که هی  در گروه آخر از بررسرر
، تالش نکرده اند اتفاقی را به وجود بیاورند. آنان افرادی که با آنها آشررنا خواهید شررد ی  از

کرده اند و در عین حال نتیجه را به وجودی بزرگ تر واگ ار کرده اند. وقتی به آن  صرفا نیت
این  ،ا یافتن بوده باشررررررد و یا دسررررررتیابی به تجربه ای عرفانیلحظه رسرررررریده اند خواه شررررررف

ود بزرگتری به درونشان رسوخ کرده شخصیتشان نبوده است که تجربه را آفریده است. وج
و این کار را برایشرررران انجام داده اسررررت. آنها به میدان یکپارچه وصررررل شررررده اند و همین 
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شده است. با تمام مطالبی که در تعامل با این هوش برتر بوده است که سبب حرکتشان 
رون شررما نیز رسرریده اید که این هوش در د این کتاب خوانده اید تا کنون حتما به این نکته

 زندگی می کند.

 خدایا، صدایم را میشنوی؟

سرررال در  ۲۵به سرررردردهای شررردیدی دچار می شرررد. او به مد   ۲۰۱۴اسرررتیسررری در سرررال 
رسررتار و هم به عنوان متخصررز طب سرروزنی. کار کرده بود، هم به عنوان پ بخش سررالمت

همین دلیل سرالمی داشرت و به ندر  دارویی مصررز می کرد، به  او همیشره سرب  زندگی
تقرتبا او را از هوش می برد، امر نگران کننده ای بود. بعد از  بروز این سردردهای شدید که

 ،زد پزشررر  روددرمانی جایگزین، باالخره تصرررمیم گرفت ن ی  سرررال امتحان کردن روشرررهای
 تهیه کند. CATپزش  به او گفت اسکن 

صی از بافت عصبی در نخاع تشخیز پزش  مننژیوما بود، تومور بدخیمی که حول نوع خا
می شود. تومور استیسی نزدی  عصب زوج هشت مغزی تشکیل شده بود و داشت  ایجاد

لکرد عصبی او را مسدود می کرد، این تومور تغییرا  چشمگیری در عم عصب شنوایی اش
پس  ،یکی بر شررنیدن و دیگری برای تعادل ،شررنوایی دو شرراخه دارد ایجاد کرده بود. عصررب

دسررت دادن شررنوایی، او دچار سرررگیجه و تهوع هم شررده بود. با  درد بی امان و ازعالوه بر 
دیگری که به سررمت صررور  و شررانه اش می رفتند نیز  تداوم رشررد تومور، به اعصرراب مغزی

تنیس باز  نیز مبتال شررده بود. دیری نپایید که  ی در نتیجه او به بیماری شررانه فشررار آمده و
 د.درد به چشمانش هم سرایت کر 

یعنی باید سرروراخی در سرررش ایجاد می  ،به نظر پزشرر  او چاره ای نداشررت جز کرانیاتومی
ال تومور را بر می داشررررتند. اسررررتیسرررری نمی خواسررررت این راه را برود، بنابراین دنب کردند و

در اولین کارگاه آخر هفته در سررررریاتل  ۲۰۱۵راههای درمانی دیگر گشرررررت. وقتی در سرررررال 
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درصرررد شرررنوایی گوش چپش را از دسرررت  ۷۰چیزی حدود  ودششررررکت کرد، به گفته ی خ
در اولین کارگاه پیشرفته اش در شهر کانکن شرکت کرد و در  ۲۰۱۶داده بود. در پاییز سال 

در کارگاه  ۲۰۱۷کرد. سررپس در زمسررتان سررال  یم میدانآنجا خود را در سررطح دیگری تسررل
 پیشرفته ی دیگری در شهر تامپا شرکت کرد.

د شدیدی در گوشش احساس کرد و روز بعد دردش شدیدتر شد. می گفت روز پنجشبه در 
ی تبرک مراکز  می کنم گوشم دارد بسته می شود. در پایان آن روز بعد از مراقبه احساس

 ی غده طرز عجیبی فروکش کرد. صرربح روز یکشررنبه در حین مراقبهبه  انرژی، درد گوشررش
 استیسی خارج شد.از دست  ی پینه آل حساب زمان و مکان

احسرررراس می کردم چیزی نمانده از صررررندلی ام بیفتم. در آن لحظه بود که نور »می گفت 
و چ  سررررم را فرا گرفت. تصرررور کنید که هزاران الماس را کنار هم بگ ارید  عجیبی سرررمت

حتی این نور هم در مقایسه با نوری که من دیدم چیزی نیست. سپس ، به آنها نور بتابانید
شررد و نور سررفید مایل به آبی که قبال مانندش را نه دیده بود و  کمرش صرراز« دمعجزه شرر

 شد. نه تجربه کرده بود، وارد گوشش

ودم. مانند این این مقدس ترین و عاشقانه ترین احساسی بود که تجربه کرده ب»می گفت 
وردنش بود که دسرررررررتان خداوند مرا نوازش کند. آنقدر قوی و خارق العاده بود که بر زبان آ

است، اما هنوز هم که هنوز است هر بار که به آن فکر می کنم، گریه ام می  برایم دشوار
 «گیرد.

ابتدا سررینوس هایش تمیز شررد، سررپس تمام قسررمت چ  سرررش تمیز شررد و درد شررانهی 
 یافت. باالخره پس از سه سال توانست با گوش چپش بشنود. پایان چپش هم

شرررررسرررررته بودم، اشررررر  از صرررررورتم پایین می ریخت و با حالتی بهت زده آنجا ن»می گفت 
می کردم و هم می خندیدم. موسرررررریقی داشررررررت پخش می شررررررد و من  همزمان هم گریه
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را می شررنیدم که می شررنیدم. گویی صرردای ملکوتی فرشررتگانی  صرردای آن را با وضرروم کامل
انرژی ی عادی شنوایی است.  میشنوم خارج از حوزه آواز می خواندند. می دانستم که آنچه

جایی که چندین سال بود مانند بتن سفت  همچنان به عقب سمت چ  سرم وارد می شد،
 «شده بود.

وقتی به همه گفتم که دراز بکشررند، ریلکس کنند و اجازه دهند سرریسررتم عصرربی خودمختار 
ارش را انجام دهد، حرکت انرژی در تمام بدن اسرررررررتیسررررررری ادامه پیدا کرد و به بازوها و ک

 بی اختیار شروع به لرزیدن کرد. سپسدستانش رسيد. 

در پنجه،  ،گویی می توانسرررررتم فعالیت ت  ت  سررررریناپس ها و عضرررررال  بدنم را حس کنم
هست که با خود گفتم این پاها، سر، گردن و سینه ام. مرکز قلبم کامال باز شده بود. یادم 

شناخته ها برود، آن را ادامه میدهم. سپس بطور کامل خود را تسلیم  مسیر به هر کجا نا
 و مکان از دستش خارج شد. کرد و دوباره حساب زمان

وقتی آن بخش از مراقبه تمام شرررد، او متوجه شرررد که روی صرررندلی اش نشرررسرررته اسرررت و 
متفکرش دوباره وارد عمل شرررررررد. با اینکه می  کند و آرام می شرررررررود. مغز انرژی اش دارد

شرررراید  ،آمده بود مشررررکوک بودکه هم اکنون برایش پیش  توانسررررت بشررررنود، اما به اتفاقی
چون تومور هنوز از بین نرفته بود، بدنش کامل شررفا نیافته بود و شرراید هم اصررال شررایسررته 

در جلویش ظاهر کرد، انرژی و نوری  ی شرررفا نبود. درسرررت وقتی این فکر به ذهنش خطور
 شد. این انرژی متفاو  بود.

نوری سرررره بعدی.  ،انرژی آبی بودنوری که مانند قلب سرررررخ و مانند »او تعریف می کند که 
کمتر از ی  متر با من فاصله داشت و مانند ماری به خود می پیچید. تمام این اتفاق ها را 

زیبا و چندبعدی بود و داشررت می دیدم. تصررویری فراکتالی، دیوانه کننده،  با چشررمان بسررته
داری؟ نشرررانت آیا شررر  »گویی این انرژی می خواسرررت بگوید  به سرررمت چهره ام می آمد.
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سپس این نور به سمت قلبم آمد، سینه ام باز شد، به صندلی تکیه دادم و « خواهیم داد!
و انرژی چی، روم، خداوند ، همه چیز است دستانم از هم باز شد. میدانستم که این انرژی

 «کائنا .

یافته ام. حاال زندگی ام فرق کرده اسرررت. اوال شرررنوایی ام را صرررد در صرررد باز »او می گوید 
نیسرررت. بیانش سرررخت اسرررت اما می دانم که هر چیزی هم پیش بیاید،  البته فق  همین

هر  زندگی هرگز مانند قبل نخواهد بود چون می دانم در پس حال من خوب خواهد بود.
 «روحی که منتظر است شنیده شود و شفا یابد. همان ،دارد چیزی چه چیزی قرار

 .ید تو مال من هستیجنت صدایی را می شنود که می گو

سرررال قبل وقتی داشرررت  ۲۵جنت گاهی مراقبه می کرد، اما نه بصرررور  مرتب و منظم اما 
می کرد، تجربه ای داشرررت که خودش نامش را تجربه ی خودجوش گ اشرررته اسرررت.  مراقبه

اما این نور نرمی ، بود، ناگهان حضرررور نور شررردیدا روشرررنی را حس کرد بسرررته چشرررمانش را
آسرررررریب نمی رسرررررراند. جنت می گوید این خالز ترین،  چشررررررمشخاصرررررری داشررررررت و به 

سال بعدی را صرز دعا  ۲۵کرده است. او  شدیدترین و کامل ترین عشقی است که تجربه
 استعالیی را دوباره داشته باشد. ی هو مراقبه کرد و هر کاری انجام داد تا بتواند این تجرب

آریزونا شرکت کرد.  ۱۶۴در شهر کرفری بود که جنت در کارگاه پیشرفته ای  ۲۰۱۵بهار سال 
دچار افسردگی و خستگی شدید بود و نمی توانست راه حلی برای مشکال  زندگی اش  او

ند. از همه مهم پیدا کند، اما عزمش را جزم کرده بود که به شرررفا و پیشررررفت دسرررت پیدا ک
زیکی خود نفری اسرررررررت که معتقدند از بدنهای فی ۵۰۰تر، او خوشرررررررحال بود که یکی از آن 

 بزرگترند.

در طول کارگاه جنت به جدیتی که از افسرررررردگی اش بزرگتر بود دنبال تجربه ی عرفانی می 
گشرررت. در مراقبهی غدهی پینه آل، در موقعیت نیلوفری نشرررسرررته بود و نیت عاشرررقانه ی 
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پینه آل معطوز کرده بود. ناگهان این غده فعال شررد و نور سررفید  ی د را به جایگاه غدهخو
 ۲۵ی پینه آل را روشررن کرد. این همان نوری بود که  غده شررانی از درون سرررش آمد ودرخ

 سال قبل تجربه کرده بود.

 دهی پینه آل من شرررد و کریسرررتال های موجود در این غ نور وارد جایگاه غده»او می گوید 
را روشررن کرد. این نور وجود من را تا سررطح سررلولی روشررن کرد. سررپس سررتون  ی کوچ 

اجازه دادم که رخ دهد.  ،عقب رفت و این تجربه را پ یرفتم فقراتم صررررررراز شرررررررد، سررررررررم
 «شکرگزاری و عشق می کردم. همزمان احساس هيجان، شادی،

دنش شرررد. او می سرررپس معلث معکوسررری از نور از باال به سرررمتش آمد و از سررررش وارد ب
معلث  دانسررررت که این معلث حاکی از حضررررور هوش سرررررشررررار از عشررررق اسررررت. نوک این

معکوس به نوک غدهی پینه آلش وصل شد و نوعی شکل هندسی دوبخشی تشکیل داد. 
تو »داشررت. نور داشررت مدام به جنت میگفت  فرکانس باالی نور منسررجم پیامی برای جنت

من تو را بیش از هر چیز »این بود  ت از این جملهو برداشررررررت جن« مال منی، تو مال منی
 «دیگری در دنیا دوست دارم.

و همین که تسررررلیم آن شررررد، « لطفا وارد شررررو و زندگی ام را تغییر بده»ت پاسررررخ داد جن
شروع کرد به دریافت اطالعاتی که از باالی سرش در قالب نور درخشان وارد می شد. این 

مانند مروارید آبی بود. نور آهسرررته حرکت کرد و تمام  نور رشرررته هایی داشرررت که رنگ آنها
میدانی که در جهت ، ژی نتیجه ی میدان چنبرهای معکوس بودبدنش را طی نمود. این انر

در تکنی  تنفس حرکت می کند و انرژی میدان  عکس میدان رو به باالی تشرررررررکیل شرررررررده
از درک حواس ما خارج مرئی می آید و  که از ورای طیف نور ،تکپارچه را با خود داشرررررررت

را تغییر داد و سررررررینگال مغزش  اسررررررت. این تجربه ی درونی آنقدر واقعی بود که سرررررراختار
پاک کرد. دریافت  احسررررراسررررری جدیدی به بدنش فرسرررررتاد و طی ی  لحظه گ شرررررته اش را
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افسردگی و  فرکانس منسجم سبب ارتقای زیستی بدنش شد. زمانی که کارگاه را ترک کرد
این تجربه ی حیر  آور زندگی من را برای »رفع شرررده بود. او می گفت خسرررتگی اش کامال 

 «.دادهمیشه تغییر 

 

 پیوندی فراتر از زمان و مکان از جنس عشق

ی پروژه ی انسجام که از شهر لی  گاردای ایتالیا پخش می شد،  در یکی از جلسا  مراقبه
ند که ما فراتر از ماده، بدن و کنندگانی از تمام دنیا حول این باور گرد هم آمده بود شرررکت

 ذره ایم و آگاهی

گ ارد. در حین برگزاری این مراقبه سرراشررا در نیوجرسرری بود و داشررت بر ماده و دنیا امر می 
 تصور می کرد که زمین را در قلب خود جای داده است.

وقتی به قلب رسرررریدیم، احسرررراس کردم که شرررراخه هایی از مرکز قلبم خارج »او می گفت 
سمت تمام بخش های بدنم می رود. شاخه ها، برگها و شکوفه هایی داشت  به میشود و

گوشهایم بیرون می زد و تمام صورتم هم پر از شکوفه شده بود.  ز بازوهایم، انگشتانم وا
 «بودم. انگار من خاک باغ زمین شده

بالفاصررله وقتی مراقبه تمام شررد سرراشررا گوشرری اش را برداشررت و دید که دوسررت صررمیمی 
یعر عکسرری از ایرلند برایش فرسررتاده اسررت. وقتی سرراشررا مشررغول مراقبه بود، هر هیعاش 

 می زد. هیعر اتفاقی زمین را نگاه کرده و دیده بود که روی سررنگ خزه داشررت در باغی قدم
 کرده اند. هيعر از این خزهها با گوشی اش هایی به شکل قلب رشد

این را دیدم و از صررمیم »نوشررته بود  نگرفته بود و برای سرراشررا فرسررتاده بود و زیر آ عکس
 «قلب حضور  را حس کردم. دوستت دارم.
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 دانا به اروام کم  می کند عبور کنند

در کارگاه مراقبه ای در النگ بی  کالیفرنیا شرررررررکت  ۲۰۱۴وقتی دانا برای بار اول در سررررررال 
راقبه کرده قبل از آن فق  چند بار م .گر نمی دانسرررررررت هی  وجه خودش را مراقبه کرد، به

جالبی کار هم در همین  ی فنی بود، ذهنی بسرریار تحلیلی داشررت. اما نویسررنده بود. او که
نداشررته باشررید، در برابر تجربه هایی که پیش می آید بازتر و گشرروده  اسررت. وقتی انتظاری

وقتی طی یکی از مراقبه های آن روز توانسررت از آگاهی  تر هسررتید. به همین دلیل بود که
زده صدها وجود بین ابعادی یافت، بسیار شگفت  اش عبور کند و خود را در میان هر روزه
 شده بود.

این موجودا  خشمگین و شرور نبودند، اما برایم روشن بود که چیزی از من »او می گفت 
سال داشتند. فورا دانستم  ۱۳یا  ۱۲و سال بودند   میخواستند. بعضی از آنها خیلی کم سن

 «رادی بودند که نامزدم آنها را کشته بود.که اینها همان اف

ارتش ایاال  متحده بود و نامزدش در زمان خدمت در عراق ت  تیر دانا نامزد تکاور سررررابق 
بود. وقتی دانا از کارگاه به خانه بازگشرررررررت و تجربه اش را برای نامزدش تعریف کرد،  انداز

کشرررررته بود، خیلی جوان  بعضررررری از افرادی که برای محافظت از همرزمانش نامزدش گفت
 بودند.

نمیدانسرررت باید با این اطالعا  چکار کند. شرررکی نداشرررت این ارتباط برایش جالب بود، اما 
 واقعی بوده است، تجربه ای که فراتر از تمام حدس و گمان هایش بود. که تجربه
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اول دو سرررررررال بعد دانا در کارگاهی در کرفری آریزونا شررررررررکت کرد. پس از پایان مراقبه ی 
موجوداتی »د کرد و گفت اینکه بداند چه می گوید، به دوستش که کنارش نشسته بو بدون

 «هستند و آمده اند که به ما کم  کنند. در این اتاق

ی پینه آل که صرربح روز یکشررنبه برگزار می شررد، دانا را انتخاب کردیم  ی غده قبل از مراقبه
ین مراقبه خود را در حضررور آن موجودا  بین تا از او اسررکن مغزی بگیریم. دانا دوباره در ح

ارگاه اولش یعنی دو سرررررررال قبل، آنها را دیده بود. اما این بار این ابعادی یافت که در ک
 دانا صف کشیده بودند. موجودا  در سمت راست

دوبرراره حس می کردم چیزی از من می خواهنررد، امررا نمیرردانسرررررررتم چرره »دانررا می گفررت 
با چشم ذهنم صف دیگری را دیدم که  ،مجازی زده بودم گویی هدست میخواستند. سپس
تشررکیل می شررد. در این صررف دو نوع از موجودا  بودند. نوعی از  ت چپمداشررت در سررم

این موجودا  مانند انسان بود اما جعه ی بسیار بزرگی داشتند و ظاهرشان طالیی بود. اما 
 «نوع دیگر رنگشان آبی بود.

اگر افرادی را که نامزدش در جنگ کشته است و در سمت او در درون خود می دانست که 
دارند، به موجودا  سررمت چ  بدهد، آنگاه سررمت راسررتیها به خواسررته شرران  قرار راسررتش

افراد توسررررر  ت  تیرانداز بطور ناگهانی و بدون هی  اخطاری کشرررررته  می رسرررررند. چون این
ند یا مرده. بعضی دیگر نمی سردرگم بودند و نمی دانستند زنده ا شده بودند، برخی از آنها

قیه تالش می کردند در این بعد بمانند چون هنوز به ب دانسرررررررتند کجا بروند و چکار کنند و
آنها دل بکنند. آنها در جایی بین ماده و  عزیزانشررران دلبسرررتگی داشرررتند و نمی توانسرررتند از

پلی که می ، بوداین دو ایسررررتاده  نور گیر افتاده بودند و دسررررت بر قضررررا دانا روی پل میان
واقعی و شرررفاز به  شرررت در تجربه ای بسررریارتوانسرررتند آنها را رد کند. تمام این اتفاقا  دا

 وقوع می پیوست.
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به نوعی »او می گفت  ما  ها را تحویل آن موجودا  دیگر میدادم. ا که آن نمی توان گفت 
رز دیگر می داشرررررتم آنها را رد می کردم. این مسرررررئله فراتر از زبان اسرررررت، اما وقتی به ط

آنها را می دیدم که در زمینی که  آن موجودا  رد می شدند. سپس رسیدند، انگار از داخل
 «بود، می دویدند. تا ارتفاع کمر آن را مه پوشانده

دوباره گویی هدسرررررت واقعیت مجازی زده بود، در سرررررمت راسرررررتش جادهی خاکی پی  در 
بودند. احسرررراس می کرد این مردم می دید که در آن تا دوردسررررت مردم ایسررررتاده  پیچی را

 ا دقیق نمیدانست.صربستان هستند، ام اهل بوسنی یا

احساس می کردم خبر پخش شده است. احساس نمی کردم که این افراد نمیدانند مرده 
نمی دانسرررررتند چطور باید به آن طرز برسرررررند. این  ،انگار در برزخ گیر افتاده بودند اند. اما

 رگاه بود که بین دو تا سرره سرراعت طول کشررید، اما برای دانا انگاری کا مراقبه طوالنی ترین
 ده دقیقه بود.

 دانا در کارگاه پیشرفته ای در کانکن شرکت کرد. این بار وقتی از شرکت ۲۰۱۶در پاییز سال 
کنندگان خواسررتم آگاهی خود را تسررلیم کنند و در آگاهی میدان یکپارچه ادغام شرروند، دانا 

کسی، ت و احساس می کرد به کیهان تبدیل شده است. او از آگاهی دیگری داش ی تجربه
زمانی به آگاهی هی  کس، هی  چیز، هی  جا و هی  زمان و سرررررررپس به  چیزی، جایی و

ی زمان ها تبدیل شرررررررد. در آن لحظه ای که  همه جا و همه آگاهی همه کس، همه چیز،
بر قوانین و نیروهای طبیعت  میدان اطالعاتی که،  آگاهی اش به میدان یکپارچه وصل شد

 را فرا گرفته بود. د. سرور وجودشحکمفرماست به کیهان تبدیل ش

پس از آن تجربه، زندگی ام جادویی شررررده و انرژی و حیا  جدیدی »او بعدها به من گفت 
کرده ام. تجربه های عرفانی فوق العاده ای را یکی پس از دیگری از سررررررر گ رانده  را تجربه

 «ام باز گردم. به زندگی قبل از مراقبه ی توانمام و هرگز نم
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 کام مرگ بیرون می آیدجری از 

جری داشت در حیا  خلو  خانه اش پروژهای درست می کرد.  ۲۰۱۵او  سال  ۱۴در روز 
داشرررررت دسرررررتور العمل ها را می خواند، ناگهان درد شررررردیدی درسرررررت زیر جناغش  وقتی

 احساس کرد. با خود

. دراز اش نفخ کرده است و با دارو خوب می شود، اما اینطور نشد فکر کرد که شاید معده
 کمی استراحت کند اما دردش بدتر شد. کشید تا

وقتی خواسرررررت بلند شرررررود، دید که نمی تواند بایسرررررتد و ممکن اسرررررت از هوش برود. درد 
نفسش تنگ تر شد، پس تصمیم گرفت به آمبوالنس زنگ بزند. تمام سعی خود  شدیدتر و
ه را بشکنند. جلوی در زانو جلوی در خانه رساند تا مجبور نشوند درب خان و خود را بهرا کرد 

آمبوالنس برسرررد، اما نتوانسرررت خود را نگه دارد و روی زمین افتاد.  زده بود و منتظر بود که
آمبوالنس تصور کردند که او دچار حمله ی قلبی شده است  وقتی آمبوالنس رسید، کارکنان

 اجرا کردند. تور العمل های مربوطه راو بالفاصله دس

شما متوجه نیستید. من نمی توانم نفس بکشم. باید هر چه سریع تر »جری به آنها گفت 
سررررررال به عنوان کارمند  ۳۴جری میدانسررررررت جریان چیسررررررت. او « برویم. به بیمارسررررررتان

 آزمایشگاه در همان اورژانسی

را می شرررررناخت و  ی کارکنان اورژانس همهجری  کار کرده بود که قرار بود به آنجا ببرندش.
تکنسرررین ها و متخصرررصرررین با دسرررتپاچگی  آنجا رسرررید پزشرررکان، پرسرررتاران،همین که به 

جری بود به او گفت که در تمام  آزمایشررا  الزم را انجام دادند. یکی از پزشررکان که دوسررت
ه بود، خیلی نگران کنند آزمایشررررا  مشررررکالتی به چشررررم می خورد. یکی از این آزمایشررررا 
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تا  ۴۰۰۰که توسررر  پانکراس تولید میشررروند( بین سرررطح پروتئاز، آمیالز و لیپاز  آنزیم هایی 
جری را در  باشرررررررد(. ۲۰۰تا  ۱۰۰واحد در لیتر بود  مقدار نرمال این آنزیم ها باید بین  ۵۰۰۰

 بخش مراقبتهای ویژه بستری کردند.

یی که به من می دادند امری دردم شررردیدتر شرررده بود و هی  ی  از داروها: جری می گفت
ه مجرای صفراتم مسدود شده است و این باعث بروز مشکل در نداشت. پزشکان گفتند ک

است. از همه بدتر، مایعی در شش هایم جمع شده بود. ظرفیت تنفسی  پانکراسم شده
رسرریده بود. وقتی دسررتگاه تنفس مصررنوعی را به من وصررل کردند،  درصررد ۸۰ام به کمتر از 

 اوضاعم خوب نیست. فهمیدم

 به بوستون وصل کنید تا بتواند با پزشکان بزرگترین سپس پزش  به تیمش گفت که من را
 بیمارستان نزدی  ترین شهر بزرگ آن منطقه کنفرانس تصویری داشته باشد.

در تمررام مرردتی کرره در بیمررارسرررررررترران کررار می کردم، فق  چنررد بررار از آن »جری می گفررت 
ده بودند. این ی شررردیدترین تروماها یا افراد در حال مرگ برقرار شرررکه برا کنفرانسرررها دیدم

مشکل من چیست. وقتی پزشکی که ی  عمر است او را می شناسید  یعنی آنها نمی دانند
و به او اعتماد دارد، نمیداند مشکل تان چیست... خب، در این لحظه است که هورمونهای 

 «استرس سر به آفاق می کشند.

چیزی برایش امضا تیم پزشکی به همسر جری گفتند که اگر میخواهد جری در همین امنا  
کند، اکنون وقت خوبی اسررررت که به خانه برود و مدارک را بیاورد. همسرررررش زد زیر گریه و 

 بیرون رفت.

 جری فهمید که باید خودش برای خودش کاری بکند. می دانسررت که اگر بگ ارد هورمونهای
 ی بازی نخواهد بود. دهاسترس بر او غلبه کنند، برن
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بیمار نشررده بود و همیشرره یوگا کار می کرد و تغ یه ی خوبی داشررت، کسرری که سررالها بود 
بسرتری شرده بود. مدام به خودم می گفتم من نباید این راه را بروم.  ICUناگهان در  اکنون

 جری تازه کتاب شما خود دارونما« این ترس شوم و تسلیم هم نشدم. نمی توانم تسلیم
کرد باید این الگوهای فکری را عوض کنم. نباید به هسررررتید من را خوانده بود و با خود فکر 

بیشرررررتری را وارد بدنم کنند و بیشرررررتر از این به من آسررررریب  این افکار اجازه دهم کورتیزول
 برسانند.

ی بزرگی مسرریر مجرای پانکراس جری را مسرردود کرده  پزشررکان بعدا متوجه شرردند که توده
 است.

و به همین دلیل ترشرررحا  غده به درون آن  ن توده اجازه نمی داد ترشرررحا  تخلیه شرررودای
 وارد جریان خون می شد. برگشته و

پزشررکان سرره روز کامل پیش من ماندند. ماسرر  اکسرریژن به من وصررل کرده »او می گفت 
نمی توانسررتم نفس بکشررم. به هر دو دسررتم سرررم وصررل کرده بودند و در عین  بودند، چون

، آرام باش، چیزی را به میدان کوانتومی وارد مراقب افکار  باش ل با خود فکر می کردمحا
به تو آسررریب برسررراند، چون همین حاال هم چیزی به مرگت  کن که به تو کم  کند نه اینکه

جری هر « می گ رد. حالم کامال خوب می شود. نمانده است. حالم خوب میشود. این هم
ی  ی و ایجاد نتيجهتغییر حالت وجود ش را صررررررز غلبه بر خود،موقع هشررررریار بود، انرژی ا

بالقوگی متفاوتی در میدان تکپارچه تنظیم می کرد.  متفاو  می کرد و مدام خود را روی 
 خوشبختانه اتاقش ت  نفره بود و فرصت زیادی برای مراقبه داشت.

ل شررررد، از شررررر بود و بعد از آن به بخش مراقبتهای تدریجی منتق CCUجری ی  هفته در 
هفته  ۹توانسررت راه برود. با این وجود همچنان به مد  اکسرریژن راحت شررد و می  ماسرر 

 نمی توانست چیزی
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بخورد یا بنوشد.  اگر چیزی می خورد، حتی اگر آب می نوشید، پانکراس آنزیمهایش را وارد 
 .کرده و سبب مرگ جری میشد(. تنها راه تغ یه اش از طریق همان سرمها بود بدنش

 ۵۴یلوگرم وزن داشررررت. وقتی ترخیز شررررد ک ۶۵وقتی جری در بیمارسررررتان بسررررتری شررررد 
 کیلوگرم بود.

وقتی باالخره به خانه برگشرررررت  همچنان سررررررم به او وصرررررل بود(، کارش را ادامه داد. ماه 
شرررد و توده همچنان در بدنش باقی مانده بود. پزشرررکش به او توصررریه کرد که  اکتبر نزدی 

. چون جری خودش در سرررررتون برود تا تحت عمل جراحی قرار بگیردبو نزد متخصرررررصررررری در
داشت، دو روز قبل از عمل به تیم پزشکی گفت که دوباره از او  ی بهداشت تخصز حوزه

 پزش  جرام بروزترین اطالعا  را در اختیار داشته باشد. آزمایش و عکس تهیه کنند تا

من گفتند دیگر توده ای در بدنت من تمام رادیولوژیسررررت ها را می شررررناسررررم اما وقتی به 
وجود ندارد، حرفشرران را باور نکردم. به همه ی رادیولوژیسررت ها و پزشررکان زنگ زدم. همه 

همین االن داریم عکسرررررت را نگاه می کنیم. دیگر توده ای در بدنت  شررررران می گفتند جری
 است.وجود ندارد. همین االن به بوستون زنگ می زنیم و می گوییم که عمل لغو شده 

فزایش مداوم انرژی، رسرررریدن به احسرررراس سررررالمتی و تغییر جری بعدا متوجه شررررد که با ا
باورهایش  از باور بیمار بودن به باور سرررررررالم بودن(، فرکانس باالتری ایجاد کرده و  افکار و

 بود. خود را شفا داده

ز تا هر به خودم اجازه نمیدادم که فکر کنم وای به حالم. اوضررررراعم خیلی بد اسرررررت. هر رو
مسررررررئله کار می کردم. من پیام، نیت و انرژی مناسررررررب را به  وقت می توانسررررررتم روی این

 میدان کوانتومی وارد کردم تا خود را شفا دهم و همین کار را هم کردم.
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 پسگفتار صلح بودن

امیدوارم چیزی که از خواندن این کتاب عادتتان شررررده اسررررت، این باشررررد که نباید فق  در 
کافی نیسررررت که فق  با چشررررمان بسررررته به حالت وجودی تان را تغییر دهید.  حین مراقبه

احسررراس کنید و وقتی چشرررم تان را باز کردید باقی روز را با حالت  صرررلح فکر کنید و آن را
سر کنید. در بسیاری از پروژه ها و تحقیقا  صلح طلبی  ذهنی و بدنی محدود و ناخود آگاه

 یانذکر کردم، پس از پا ۱۳که در فصل 

ان جرم و جنایت دوباره به حالت قبلی بر می گشررت. این یعنی آزمایشررا  در اکعر موارد میز 
 یعنی باید بدن هایمان را در گیر کنیم و از تفکر به عمل برسیم. ،ما باید تجلی صلح باشیم

هر بار که حالت وجودی مان را تغییر میدهیم و روزمان را با باز کردن قلب مان به روی 
که ما را به عشق به زندگی، شادی وجود، رغبت  متعالی شروع می کنیم  حالتهایی حالتهای

زندگی، حالت شرررررررکر گزاری بخاطر اینکه آینده از قبل اتفاق افتاده و سرررررررطحی از مهربانی 
باید این انرژی و حالت وجودی را در تمام روز با خود داشرررته  نسررربت به دیگران می رسررراند(
الت ایستاده یا در حين حالت نشسته باشیم و چه در ح در باشیم و تجلی اش بخشیم چه

وقتی رویدادهای ناراحت کننده ای در زندگی ما یا  قدم زدن یا دراز کشرریدن. در این صررور 
طبیعی و قابل پیش بینی ابراز خشرررررررم،  در دنیا رخ می دهد، اگر بجای بروز واکنشرررررررهای

نشررران دهیم، دیگر سررربب  رامشناراحتی، خشرررونت، ترس، رنج و پرخاش، از خود صرررلح و آ
تجلی صرررررلح  آگاهی کهنهی دنیا نخواهیم شرررررد. اگر الگوی شرررررکسرررررتن این چرخه و تقویت

باشرررریم، باعث خواهیم شررررد دیگران هم همین کار را بکنند. چون دانش برای ذهن اسررررت 
و احساسا  متناظر صلح و توازن درونی  تجربه برای بدن، وقتی از فكر به عمل می رسیم و

 بهرا تجر

 تجلی بخشیم، توانسته ایم برنامه را تغییر دهیم.اگر صلح را در خود  ،می کنیم
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اگر این رفتارهای واکنشرررررری را تعدیل کرده و از بروز این تجربیا  و احسرررررراسررررررا  تکراری 
جلوگیری کنیم، دیگر آن مدارهای سرررررابق در مغزمان فعال و متصرررررل نمی شررررروند. اینگونه 

شرطی نمی شود و آن احساسا  محدود کنندهی ذهن نسبت به  است که دیگر بدن مان
تغییر می دهیم. هر بار که چنین می کنیم، عمال داریم  خود و رابطه مان با دنیای اطراز را

نظر عقلی فهمیده اسرررررت، از نظر شررررریمیایی  به بدن مان یاد می دهیم که آنچه را ذهن از
ل می کنیم که منجر به پیشررررفت بفهمد. اینگونه اسرررت که ژنهای نهفته ای را انتخاب و فعا

از مسرریر ژنتی  کاری  نه منجر به بقا. اکنون صررلح در درون ماسررت و داریم ،مان می شرروند
تمام رهبران  می کنیم که از نظر زیستی دقیقا همان شویم. آیا این همان چیزی نیست که

 کاریزماتی ، اولیاء، عرفا و اساتید در طول تاریخ تبلیر کرده اند؟

ار، عادا  ناخود آگاه، واکنشررررهای احسرررراسرررری قابله با سررررالها شرررررطی شرررردن خودکالبته م
واکنشرری، نگرش های تعبیت شررده و نسررل ها برنامه ریزی ژنتیکی در ابتدا احسرراسرری کمی 
غیر طبیعی در شرررما ایجاد می کند، اما راه ماوراء طبیعی شررردن دقیقا از همینجا می گ رد. 

رید خالز تمام بیعی اسرررررت انجام دهید، یعنی دااگر کاری را که احسررررراس می کنید غیر ط
اجتماعی برنامه ریزی شرررررررده اید تا در هنگام  چیزهایی عمل می کنید که از نظر ژنتیکی و

آگاهی قبیله، دسته، مدرسه یا گله  خطر انجامشان دهید. یقین دارم که هر موجودی که از
حسرراس ناراحتی و تردید را ا خارج شررده اسررت تا با محی  در حال تغییر سررازگار شررود نوعی

حضور در قلمروی  ه کرده است. اما یادمان نرود که زیستن در ناشناخته ها به معنایتجرب
 امکانهاست.

چالش واقعی این است که وقتی می بینیم هی  کس در جامعه مانند ما عمل نمی کند، به 
قعی هی  گاه آن سررررررطحی که آگاهی جمعی رویش توافق دارد، تنزل پیدا نکنیم. رهبری وا

یعنی  ،ندارد. بلکه فق  به آرمانی روشرررن و تغییری در انرژی نیاز دارد یگراننیازی به تأیید د
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به ی  حالت وجودی جدید که به مد  کافی حفد شررررررود و با اراده ای قوی پیاده شررررررود تا 
 کاری کند که دیگران سطح انرژی

از هند. وقتی دیگران سرررطح خود را خود را باال برند و ترغیب شررروند که همان کار را انجام د
آن حالت وجودی محدود به انرژی جدیدی رسررررررراندند، همان آینده ای را خواهند دید که 

 رهبرشان می بیند.

 قدر  در اعداد نهفته است.

بعد از سالها آموزش افراد در راستای تحول شخصی، به این نتیجه رسیده ام که هی  کس 
اش را تغییر دهد. در واقع وقتی کسی حقیقتا در گیر تغییر نمی کند مگر اینکه انرژی  تغییر

باشررد، کمتر در موردش حرز می زند و بیشررتر به آن عمل می کند. این شررخز سررعی می 
کند آن را زندگی کند. این کار مسرررررتلزم هشررررریاری، اراده، حاضرررررر ماندن و توجه مداوم به 

این است که نه تنها ناراحت و  گترین مانع بر سر این راهحالت های درونی است. شاید بزر 
چون ناراحتی چالشررررری اسرررررت که سررررربب  مع ب نباشررررریم، بلکه با این ناراحتی کنار بیاییم،

اگر اسررترس و واکنش بقا  رشرردمان می شررود. ناراحتی باعث می شررود احسرراس سرررزندگی
ای  نمی توانیم نتیجه باور کهی ناتوانی در پیش بینی آینده باشرررررند  یعنی این فکر یا  نتيجه

 را کنترل کنیم یا اوضاع قرار است بدتر شود(، آنگاه در صورتی که بخواهیم

ذهن و قلب خود را بگشرررررراییم و به امکان ها ایمان بیاوریم، باید با صررررررفا  بقامحوری که 
اسررررت در درون مان نهادینه شررررده اند، مقابله کنیم. برای این کار باید نفس  هزاران سررررال

ای دسرررررررتیابی به خواسرررررررته مان بکار برده ایم، کنار بگ اریم تا بر  مان چیزی را که هموارهه
 عظمت حقیقی در همین است. اتفاق بهتری برایمان بیفتد. به نظر من

اگر بتوانیم ی  بار این کار را انجام دهیم، شرررررربکه های عصرررررربی مرتب  با خشررررررم، نفر  و 
هربانی، سرررخاو  و عصررربی مرتب  با تجربه ی م زنیم و بجای آن شررربکه های تالفی را بر هم
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احساسا  متناظر آن را ایجاد کنیم(، آنگاه خواهیم توانست دوباره  حمایت را فعال کنیم  و
-این انتخابها سبب می شود ذهن و بدن مان از نظر عصبی و تکرار این کار را انجام دهیم

 نند چطور باید این کار راشرریمیایی شرررطی شررده و یکی شرروند. وقتی بدن و ذهن هر دو بدا
بکنند، این امر درونی، آشنا و آسان شده و به طبیعت دوم ما تبدیل می شود. آنگاه است 

و تمرکز بود، به برنامه ای  که اندیشیدن و عمل کردن به صلح، که زمانی مستلزم هشیاری
ح داریم مبنای صررل ناخودآگاه تبدیل می شررود. اکنون ما حالت وجودی جدید و خود کاری بر

 ماست. یعنی صلح در درون

شیمیایی درونی جدیدی را حفد کنیم که از تمام -اینگونه است که ما می توانیم نظم عصبی
محی  بیرونی مان بزرگتر باشررررد. در این حالت ما دیگر فق  صررررلح نیسررررتیم، بلکه  شرررررای 

کافی از ما انسانها کنار آن ارباب خود و محی  نیز هستیم. وقتی تعداد  ارباب صلحیم و در
وقتی همه روی ی  سرطح انرژی، فرکانس و آگاهی  ،وجودی برسرند ه این حالتتوانسرتند ب

مانند دسررررته ای از ماهی ها و پرندگان که با نظم و همسررررو  درسررررت ،متعالی قفل شرررردند
ند، ما نیز همچون ی  ذهن عمل می کنیم و در مقام ی  گونه ظاهر می  حرکت می کن

خودش سررررر جنگ دارد، آنگاه گونه  که بامانند اندامی سرررررطانی عمل کنیم شررررویم. اما اگر 
 خواهد داد. مان بقا پیدا نخواهد کرد و تکامل راه خود را بدون ما ادامه

کمی از وقت این زندگی شرررررررلوغ و پرهمهمه ی خود را به سررررررررمایه گ اری روی خودتان 
نده تان سرررررررمایه گ اری می دهید، چون اگر چنین کنید، در واقع دارید روی آی اختصرررررراص

اگر محی  آشنایی که در اطراز تان است فکر و احساس تان را کنترل می کند، وقت  کنید.
عزلت گزیده و به درون خود غور کنید تا بتوانید کاری کنید که دیگر  آن اسررررررت که از زندگی

اکنون می ی آن باشررررید. پس از خواندن این کتاب،  آفریننده قربانی زندگی نباشررررید و بلکه
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ید خ ید که می توان یای  ود را از درون تغييردان بازتاب آن را در دن ید،  دهید و اگر چنین کن
 بیرون خواهید دید.

اکنون در برهه ای از تاریخ قرار داریم که در آن فق  دانستن کافی نیست، وقت آن است 
کوانتومی،  چگونه. اکنون ما بر اسرررراس درک فلسررررفی و زمینه های علمی فیزی  که بدانیم

تی  میدانیم که ذهن سررروبژکتیو ما بر دنیای ابژکتیو اطرافمان امر اپی ژن عصرررب شرررناسررری و
آنگاه ، ماده امر می گ ارد، ما باید ماهیت ذهن را بررسررررررری کنیم می گ ارد. چون ذهن بر

کارمان معنا ببخشرررریم. اگر شررررناخت پیش زمینهی تجربه  درک مان به ما اجازه می دهد به
قدر  مان داشررته باشرریم و بیشررتر در مورد  به ه هر چه شررناخت بیشررتری راجعباشررد، آنگا

بودن قابلیت هایمان را هم در  سرررراز و کار امور بدانیم، بیشررررتر خواهیم توانسررررت نامحدود
 مقام فرد و هم در مقام جمع درک کنیم.

ی از آنجا که ما همواره داریم در کمان را از پیوسررررتگی تمام سرررریسررررتمها وسررررعت و عمق م
ی در میدان زمین دارد، به باور من می توانیم به همراه هر ی  از ما سرررهم بخشررریم و چون

و پررونقی برای این سررریاره رقم بزنیم. برای شرررروع باید عاد   هم آیندهی تازه، صرررلح آمیز
کنیم که با قلب خود رهبری کنیم، انرژی خود را باال ببریم و خود را روی اطالعا  و فرکانس 

 ری از جنس عشق تنظیم کنیم.های باالت

تالش و اراده باید همه مان امضای الکترومغناطیسی منسجمی ایجاد کنیم. وقتی انرژی با 
خود را باال ببریم و قلبمان را بگشررررررراییم، میدان های الکترومغناطیسررررررری بزرگ تری ایجاد 

مان را خواهیم کرد. این انرژی اطالعا  اسرررررررت و همه ی ما قدر  آن را داریم که انرژی 
 واقعیت امری بر جای بگ اریم. اهیتطوری جهت دهیم که روی م

اگر ما انرژی خود را به معابه ناظر، آگاهی یا فکر جهت دهی کنیم، می توانیم نوعی علیت 
برره بیرران دیگر می توانیم ذهن خود را مرراده کنیم. اگر این  ،پررایین ایجرراد کنیم از برراال برره
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ا به سرررطوم بزرگ تری سرررطح انرژی خود را از حالت بق ،تمرین کنیم مفاهیم را بطور مرتب
این  ،شرررررکر گزاری و سرررررایر احسررررراسرررررا  متعالی تغییر دهیم از آگاهی، مهربانی، عشرررررق،

جمع می شروند. امر این پدیده این اسرت که  امضراهای الكترومغناطیسری منسرجم روی هم
انسررررررران از هم جدا افتاده بودن  در نتیجه ی آن اجتماعاتی که زمانی بخاطر باور به ماده

شررررکر گزاری و  م متحد می شرررروند. وقتی حالت وجودی مان را از بقا به عشررررق،بودند، با ه
تعصب،  آفرینش تغییر دادیم، آنگاه بجای واکنش نشان دادن به خشونت، تروریسم، ترس،

و رقابت، خودخواهی و جدایی که تمام رسرررررررانه ها، تبلیغا ، بازی های رایانه ای و انواع 
به ما یاد آوری کرده و ما را برنامه ریزی می کنند که با  محرک های دیگر دائم آنها را اقسرام

یازی نخواهیم  آنها زندگی کنیم، می توانیم در زمان بحران کنار هم جمع شرررررررویم. دیگر ن
 شویم، کسی را سرزنش کنیم و در پی انتقام باشیم. داشت که دسته دسته

، قوی تر و منسررررررجم تری ی جهانی مراقبه می کنیم، موج بزرگترهر بار که به عنوان اجتماع
خیرخواهی را در سرررررراسرررررر دنیا به راه می اندازیم. اگر این کار را به قدر کافی  از عشرررررق و

نه تنها تغییرا  انرژی و فرکانس را در سررراسررر دنیا بسررنجیم، بلکه  انجام دهیم، می توانیم
ینده سرررررررب تغییرا  معبتی که در رویدادهای آرا بر ح همچنین می توانیم تالش های خود

 ایجاد می کنیم، بسنجیم.

اگر می خواهیم به نام عدالت و صررلح به پا خیزید، باید ابتدا صررلح را در درون خود کشررف 
 کنید.

سررررپس باید آن را به دیگران نشرررران دهید، یعنی اگر با همسررررایه تان سررررر جنگ دارید، از 
نید، نمی رئیس تان داوری و قضررررررراو  های بد می کبدتان می آید و در مورد  همکارتان

 کنید. توانید برای صلح کاری
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اگر همه  و منظورم همه ی همه اسرررت( صرررلح را انتخاب کنند و اگر در ی  زمان واحد گرد 
هم بیرراییم، تصرررررررور کنیررد کرره می توانیم چقرردر انرژی معبررت برره آینررده ی گروهی خودمرران 

 اهد بود.اختالفی نخو بدهیم. در این صور  هی 

اندازه قدرتمند است این است که اگر ما تجلی زنده ی صلح  مسئله ی دیگری که به همین
به نظر دیگران غیر قابل پیش بینی جلوه خواهیم کرد و در نتیجه آنها به ما توجه  باشررررررریم،

لطف نورونهای آینه ای  نوع خاصررررررری از سرررررررلول های مغزی که وقتی می  خواهند کرد. به
اسرررتعداد زیسرررتی در تقلید رفتار روشرررن می شررروند(، ما نوعی  ری می کند،بینیم کسررری کا

عدالت، عشرررق، مهربانی، عطوفت، درک و شرررفقت به  همدیگر داریم. الگوبرداری از صرررلح،
و از حالت های ترسررررناک و پرخاشررررگرانه ی  دیگران امکان می دهد که قلب خود را باز کنند
ما  که چه می شررود اگر همه ی ین فکر کنیدبقا به احسرراس کلیت و پیوسررتگی برسررند. به ا

همدیگر و با میدان  جدایی و انزوا این مسرررررررئله را درک کنیم که چقدر با بجای احسررررررراس
بگیریم، چون  می توانستیم مسئولیت افکار و احساسا  خود را بر عهده ،پیوستگی داریم

دارد.  ه ماناین مسرررررررئله را درک می کردیم که حالت وجودی ما چه تأمیری بر زندگی هم
 با تغییر دادن خودمان. ،یم تغییر دنیا را شروع کنیماینگونه است که می توان

ی بشرررریت مسرررتلزم تکامل ی  آگاهی جمعی نوین اسرررت، چون تنها با قبول به هم  آینده
 آگاهی بشری و با استفاده از آن است که می توانیم مسیر تاریخ را تغییر دهیم. پیوستگی

در حال فروپاشی باشند، اما نباید رسد که ساختارها و پارادایم های کهنه گرچه به نظر می 
خشم و اندوه با این مسئله مواجه شویم، چون این مسئله نشانگر همان فرایندی  با ترس،

اسررت که تکامل و چیزهای نوین طی آن محقق می شرروند. بلکه باید با نور، انرژی و آگاهی 
نکه چیز جدیدی یم. همانطور که اشررررررراره کردم، قبل از ایکامال جدیدی با آینده رویارو شرررررررو
 از هم بپاشد. شکوفا شود، باید چیزهای کهنه
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به باور من ما در آسرررررررتانه ی نوعی جهش تکاملی عظیم قرار داریم. به بیان دیگر ما داریم 
پاگشایی را طی می کنیم. مگر نه اینکه پاگشایی نوعی آیین عبور از ی  سطح آگاهی  نوعی
پاگشایی این نیست که بافتار هستی ما را  دیگری از آگاهی است؟ و آیا هدز از سطحبه 

تا رشرررررد کنیم و به قابلیت های بزرگ تری تحقق بخشررررریم؟ شررررراید وقتی  به چالش بکشرررررد
یاد آوردیم و به بیداری رسررریدیم، انسرررانها بتوانند به معابه  هسرررتی واقعی خود را دیدیم، به
می توانیم در پیشررررررفت برسرررررند. آنگاه اسرررررت که  به حالت ی  آگاهی جمعی از حالت بقا

ماهیت واقعی خود ادغام شرررررررویم و بطور کامل به ظرفیت ذاتی مان به عنوان ابناء بشرررررررر 
مراقبت از همدیگر و  ظرفیت ما سخاو ، عشق، خدمت گزاری و ،دسترسی داشته باشیم

 ی زمین است. سیاره

 چکار میکرد؟پس چرا هر روز از خود نپرسیم اگر عشق بود 

آینده ای که  ،ن همان آینده ای است که من دارم میسازمعشق هستی واقعی ماست و ای
 همه ی ما ماوراء طبیعی هستیم. در آن

 


