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مقدمه
خداوند انسان را آفريد و در مسير پر فراز و نشيب جهان هستی قرار داد تا با 

پختگی و كمال به سوی او باز گردد. وي در رويارويی با عوامل مختلف آزمون های 

الهی، محتاج معرفت است. زيرا در اثر عدم درک و شناخت نسبت به آن ها زيانی را 

متحمل می شود كه حتی نسل های پس از او را تحت تأثير قرار می دهد.

يك گروه از اين عوامل كه با وجود رابطه ی تنگاتنگ با زندگی انسان، تا كنون 

كمتر شناسايی شده اند، موجوداتی هستند كه در اين كتاب با عنوان »موجودات غير 

ارگانيك« معرفی می شوند.

امروزه آسيب های گسترده ی ناشی از نفوذ موجودات غير ارگانيك در سيستم 

ذهنی افراد، موجب همه گيری )اپيدمی( بيماری های ذهنی در سراسر جهان شده 

است و به دليل نا آگاهی عمومی نسبت به اين عوامل بيماری زا و به دنبال آن، فقدان 

بهداشت الزم برای پيشگيری و رهايی از آلودگی به آن ها، رو به افزايش می باشد.

كتاب حاضر در بر دارنده ی نظريه های مرتبط و منسجمی درباره ی موجودات ذكر 

شده است كه بيش از سه دهه مورد آزمون عملی قرار گرفته است و اميد می رود در 

پی انجام تحقيقات كامل تر در مراكز علمی، بخش عمده ای از مشكالت بشر را برطرف 



با ايجاد بينش صحيح، مانع از خطاهای فراوانی گردد كه زندگی زمينی و  كند و 

آسمانی را در امور فردی و اجتماعی به خطر می اندازد.

بنابراين، در اين متن، اهداف زير دنبال می  گردد:

1- آشنايی با نقش موجودات غير ارگانيك و پيشگيری از اختالالت ناشی از آن  ها

2- افزايش انگيزه برای زندگی صحيح و كمالجويانه و پرهيز از هر گونه تعامل با 

اين موجودات 

3- توجه به آموزه های اديان الهی 

و در مجلد بعد كه مشتمل بر مباحث تكميلی است، راهكار رهايی از اسارت موجودات 

غير ارگانيك و درمان بيماری های ناشی از آن ها نيز جهت تحقيق و بهره مندی جوامع 

پزشكی)به خصوص روانپزشكان( ارائه خواهد شد.

در پايان، از زحمات دوستانی كه پی نوشت های كتاب را گردآوری كرده اند، تشكر 

می كنم و ضمن آرزوی توفيق الهی، اميدوارم كه اين بخش برای مطالعه و تحقيق 

عالقمندان مفيد باشد.

به اميد يـاري حق

محمد  علي طاهري



  فصل اول:
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گياهان،  زيستی  ارگان های  بدون  اما  زنده  موجوداتی  ارگانيك،  غير  موجودات 

حيوانات و انسان ها )سلول ها و اندام های ساخته شده از مواد آلی و معدنی( هستند 

و به طور معمول ديده نمی شوند؛ اما هر گروه از آن ها نقش مهمی در زندگی انسان 

ايفا می كنند. آثار آشكار اين موجودات در زندگی انسان باعث می شود كه نتوان وجود 

آن ها را انكار كرد و نقش پنهان آن ها مانع از اين است كه بتوان به راحتی آن ها را مورد 

شناسايی قرار داد. 

اين موجودات در دو گروه عمده  با عنوان »جن« و »كالبد ذهنی« جای می گيرند. 

در اين كتاب، گروه اول را »گروه A « و گروه دوم را »گروه B « می ناميم. وجه اشتراک 

اين دو گروه، امكان تسخير كالبد ذهنی افراد و از اين طريق، ايجاد مزاحمت، بيماری و 

اعمال نفوذ در انتخاب های آنان است.

از  كه  مشكالتی هستند  و  بيماری ها  گريبان  به  مردم دست  از  بسياری  امروزه 

مداخله ی اين موجودات در امور بيرونی )امور اجتماعی( و درونی )فعاليت های مديريت 
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سلول و بدن، جهان بينی و تصميم گيری های فردی( زندگی آن ها ناشی می شود. با 

وجود عمق و گستردگی روزافزون اين مشكالت، نا آگاهی نسبت به نقش اين موجودات 

در زندگی فردی و اجتماعی، تا كنون موجب عدم رعايت اصول بهداشتی الزم برای 

پيشگيری از اين نابسامانی ها شده است و سالمت و رسالت انسانی افراد بی شماری را 

دستخوش لطمات فراوان كرده است.

A 1   - موجودات غير ارگانيك نوع
مطالعه  درباره ی اين دسته از موجودات غير ارگانيك، مستلزم بررسی ويژگی های 

عمومی و اختصاصی آن ها و آشنايی با نسبتی است كه با ابليس دارند؛ زيرا اين موضوع 

اغلب مورد سؤال است. 

تشابه و تفاوت گروه A و ابليس 
بسياری از افراد، جن، شيطان و ابليس را در يك رديف قرار می دهند؛ برخی آن ها را 

يكی می دانند و برخی ديگر باور دارند كه شيطان يك عامل اغواگر بيرونی از جنس جن 

است كه ابليس نيز ناميده می شود. نظرات مشابه و متفاوت ديگری نيز وجود دارد كه 

يكی از آن ها مبنای نگارش اين كتاب و قابل مطالعه و بررسی است.

بر اساس اين ديدگاه، جنيان گروهی از كارگزاران الهی هستند كه هر يك می توانند 

بر اساس اختيار خود، مأموريت ويژه ای را كه در نظام هستی به عهده دارند، به انجام 

برسانند و يا از آن سرپيچی كنند. بنابراين، می توان گفت كه آن ها همچون مالئك در 

نظام هستی نقش و مأموريتی معين دارند؛ اما بر خالف آن ها در انجام آن مختار هستند. 

مالئك، همه ی اركان هستی را شكل می دهند و قوانين آن را به اجرا می گذارند تا 
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صحنه  ای برای حضور انسان و آزمايش و پختگی او فراهم شود و گروه A يكی از عوامل 

اين آزمايش و پختگی هستند كه در اين صحنه ايفای نقش می كنند. 

هر كارگزاری كه وظيفه ی او وسوسه و اغواگری، فراهم كردن شرايط خطا، ايجاد 

مانع در مسير كمال و ... باشد و با اين نقش خود، عامل آزمايش انسان قرار گيرد، در 

تمثيل، از جنس آتش بر شمرده می شود و از اين طريق او را به پختگی می رساند. 

اگر رويارويی با اين آتش نبود، ِگل وجود انسان خام می ماند و چون هيچ مقاومت و 

كشش مخالفی در مسير رشد و تعالی او وجود نداشت، درحقيقت، كمال نيز برای او 

بی معنا می شد.* 

انسان همواره از درون و بيرون وجود خود در معرض اين آتش است. آتش درون هر 

كسی مجموعه عوامل بازدارنده ی كمال )من های ضد كمال( است كه هر يك از آن ها 

»شيطان« نام می گيرد و از كثرات »ابليس« به شمار می رود. اما آتش بيرونی كه در برابر 

او قرار دارد، گروه A هستند كه در هفت گروه و هفت وظيفه ايفای نقش می كنند و البته 

اغلب آن ها را نيز با توجه به مأموريتی كه به عهده دارند، می توان »شيطان« ناميد. 

محسوب   A گروه  زمره  در  انسان،  برابر  در  آتش  نقش  ايفای  از جهت  ابليس 

می شود؛ اما به عنوان كارگزاری كه بر اساس طرحی از پيش تعيين شده، مأموريت 

خود را انجام داده )آدم** را به صحنه آزمايش و پختگی كشانده( است،1 در گروه 

»مالئك« جای می گيرد. 

آفرينش، بر اساس طراحي دقيق و حساب شده اي است كه به  وسيله مالئك تحقق 

می يابد. هر يك از اين كارگزاران الهی )مالئك( در چرخه ي جهان دوقطبي***، مأموريت 

* حركت در مسيری يك طرفه برای انسان هنر نيست و وجود اختيار او را نيز بی معنا می كند.
** آدم، نفس واحده است كه مجموعه ی انسان ها صورت های متنوع و متعدد آن هستند.

*** برای آشنايی با چرخه ی جهان دوقطبی و حركت آدم در اين چرخه، به كتاب »انسان و معرفت« مراجعه شود.
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مشخصی دارند كه در حركِت رو به باال در اين چرخه )مسير بازگشت آدم( يكی پس 

از ديگری، پايان می پذيرد و در حقيقت، هر يك از مالئك در مقطعی از مسير حركت 

آدم به سوی نقطه ی پايانی اين چرخه، به سجده در برابر او در می آيند. البته، كسی كه 

در باالی چرخه و در جايگاه فرا زمان قرار دارد، اين حقيقت را يكجا می بيند. به همين 

دليل، اين حقيقت را می توان از ديد كسی كه در حال سپری كردن مسير است، تدريجی 

توصيف كرد و می توان از منظر ناظری كه در شرايط فرا زمان است، بدون در نظر گرفتن 

اين تدريج شرح داد. در ميان اين كارگزاران تنها ابليس است كه مأموريت او تا پايان اين 

چرخه ادامه دارد و به عبارت ديگر، تا رسيدن به سرانجام چرخه، سر به سجده بر آدم 

فرود نمی آورد. زيرا عامل دوقطبی بودن اين چرخه است و بدون ايفای نقش او، در اين 

عالم، تضاد )خير و شر( به وجود نمی آمد و بدون تضاد، اختيار و انتخاب آدم و رشد او 

در جهت كمال بی معنی بود.

با توجه به اين نكته ی مهم، نمی توان اين سجده نكردن را خارج از طراحی الهی 

دانست و گمان كرد ابليس، ابر قدرتی است كه توانسته است با نافرمانی در برابر خداوند، 

جهان را دوقطبی كند و خداوند در شرايطی كه ابليس به او تحميل كرده است، نظام 

جهان دوقطبی را بر پا داشته است. زيرا در چنين باوری،  ابليس به عنوان شر مطلق در 

برابر خداوند به عنوان خير مطلق قرار می گيرد و اين، شركی آشكار است.

براي به  وجود آمدن چرخه  ی جهان دوقطبي، وجود يك عامل تضاد )ملك جاري 

كننده قانون تضاد( ضرورت داشت و براي اين منظور )بر اساس حكمت الهی( ابليس به 
فرمان سجده بر آدم اعتنا نكرد و اين وظيفه را انجام داد.*

* ابليس، موجب قرار گرفتن ما در شرايط تضاد است. اگر تضاد نبود، ما آزمايش نمی شديم و به پختگی نمی رسيديم. ارزش 
وجود انسان به اين است كه از آزمايش ها سربلند بيرون آيد. اگر آزمايشی نبود، او هم يكی از مالئك بود. دلفريبی او در اين است 
كه امكان سركشی دارد. چون در اين صورت، سركشی نكردن ارزشمند است. بنابراين، تضاد )وجود خير و شر( برای انسان، عامل 
سازنده و شكوفايی بخش است. به همين دليل، در زبان تمثيل، وقتی مالئك به آفرينش آدم اعتراض كردند، خداوند فرمود: »من 
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پس تبعيت نكردن از فرمان سجده، در ظاهر نافرماني است و اگر نافرماني نبود، 

تضادي هم نبود؛ اما در عين حال، فرمان برداري است. چون خداوند آن را از پيش 

تعيين  كرده است. 

از طرف ديگر، ظاهر تكبرآميز اين نافرماني و رانده شدن ابليس*  2  از جهان تك قطبی 

)جهان وحدت(، درسي است كه بايد در طول مسير چرخه به آن توجه داشت. يعني 

انسان بايد بياموزد همان طور كه ابليس در اثر اين تكبر و نافرماني از جهان بدون تضاد 

)وحدت( به جهان تضاد )كثرت( فرود آمد، هرگونه سرپيچي از فرمان خداوند، فرد را 

از وحدت دور مي كند و به كثرت می كشاند. اگر او نياموزد آن چه ابليس را از جايگاه 

وحدت دور كرد، اين بود كه گفت: »من برترم«، با همين غرور و منيت مسير چرخه را 

طی می كند و در برابر خداوند، خودش را ترجيح می دهد. در صورت اين خطا، وی در 

آزمايش آخر چرخه نيز به دليل ترجيح خود، مردود می شود و بهشت خاص خداوند را 

تجربه نخواهد كرد.

در اين جهان دوقطبی، جلوه های متعدد و متكثر ابليس در وجود انسان قرار دارد 

و شيطان درون او محسوب می شود. در حقيقت، وقتی دورنمايی از چرخه ی جهان 

دوقطبی را در نظر بگيريم، ابليس را در مقابل آدم خواهيم يافت و وقتی به جلوه های 

متعدد ابليس و آدم توجه كنيم، شاهد شياطين درون در برابر انسان ها خواهيم بود.3  

شياطين درون هر انسان، بخشی از وجود او هستند كه هيچ وقت از بين نمی روند؛ اما 

اگر فرد بتواند آن ها را به كنترل و مديريت خود در آورد و تسليم كند4، در مسير كمال 

چيزی می دانم كه شما نمی دانيد«. يعنی بر اساس علم و قدرت خود به ميل آن ها توجهی نشان نداد. اما وقتی ابليس نافرمانی 
كرد و تصميم به گمراه كردن انسان ها گرفت، او را منصرف نكرد و باز هم بر اساس علم و قدرت خود و به دليل اين كه خبير و 

بصير است، چنين خواست كه آدم در اين صحنه قرار بگيرد.
* منظور از رانده شدن ابليس، تغيير وضعيت او در جهان دوقطبی است. همه ی اجزای جهان دو قطبی )آدم، زوج آدم، ابليس 

و ...( در جهان تك قطبی نيز وجود دارند؛ اما در هر يك از اين دو جهان وضعيت متفاوتی دارند.
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خواهد بود و به همين دليل، اين عوامل بازدارنده ی كمال، عامل رشد و شكوفايی انسان 

تلقی می شوند.

خاطر  به  می تواند  انسان  ضدكمال(  )من های  درون  شياطين  وجود  دليل  به 

فرزندش، دارايی اش، موقعيت هايش و رفاهش، دست به خيلی از اعمال ناشايست 

بزند.5 اين منافع و مصالح، انگيزه های بيرونی او هستند و شيطان درون كه نسبت 

به آن ها وابستگی ايجاد می كند و فرد را به طغيان وا می دارد، امكان درونی برای 

اين اقدامات است. اين، نجوای درونی شيطان با انسان است كه باعث افكار، رفتار و 

احساسات منفی می شود.6  اما گروه A، بر اساس حكمت و عدالت الهی و با هفت شرح 

وظيفه مختلف، عواملی بيرونی هستند كه ما را در معرض آزمايش قرار می دهند.           

ويژگی های عمومی
در اكولوژی كيهانی موجودات بی شماری حضور دارند كه هر يك با هدفمندی 

خاصی در آن قرار گرفته اند. بخشی از اين موجودات با شركت در زنجيره ی طبيعت 

و حيات بر روی كره زمين، در زندگی انسان ايفای نقش می كنند و بخشی ديگر در 

راستای كيفيت زندگی او طراحی و خلق شده اند و هريك در مسير كمال وی، وظيفه ای 

به عهده دارند.

انسان قرار است از دل موانع و دام های بسياری مسير كمال را رديابی و دنبال كند. 

گروه A جزئی از چيدمان مسير كمال او به شمار می روند و در اين جهت، شرح وظيفه ی 

معينی برای آن ها تعريف شده است. 

آن ها موجوداتی هستند ناديدنی و غير مادی كه قادرند خود را برای هركه بخواهند 

و در زمينه ی مساعد )در صورتی كه خود فرد اين زمينه را فراهم كرده باشد( قابل رؤيت 
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کنند و به هر شكلی نيز تغيير قيافه دهند؛ مانند انسان توليد مثل و مرگ دارند و از عقل 

و هوشمندی برخوردار هستند؛ اما مهمترين تفاوت آن ها با انسان ها در اين است که از 

امكانات پله ی عشق )ذوق و شوق، وجد و سرور، حيرت و تعجب، ايثار و فداکاری، مهر 

و محبت، اشراق و...( بی بهره اند.* 

بنابراين، بر خالف انسان که برای کمال و تحولی عظيم طراحی و آفريده شده است 

و در مسير چرخه ی جهان دوقطبی، به تدريج از وضعيتی بالقوه خارج می شود و به 

وضعيت بالفعلی می رسد که رفتن به آغوش وحدت است، در طراحی وجودشان تبديل 

وضعيت اساسی وجود ندارد و همچون ساير موجودات، فقط می توانند تغيير و تحوالت 

محدودی را در همان چارچوبی که هستند، تجربه کنند.

فرايند عقلی آن ها به اندازه ی تصميم گيری برای انجام وظايفی که در عالم خلقت 

به عهده دارند، محدود است. در جهان هستی مادی، هر موجودی از شعوری برخوردار 

است که به آن، عقل می گوييم. عقل يك اتم، زمينه ی وجود آن است. يك مورچه هم 

عقل دارد؛ اما عقل او عالوه بر اين عقل زمينه، شامل برنامه ی حيات و برنامه های غريزی 

است که بر اساس آن يك زندگی غريزی ثابت دارد. 

موجود غير ارگانيك نوع A نيز عقل دارد. او به غير از شعور زمينه، شعور حيات و 

شعور غريزی، از عقلی برخوردار است که امكان انتخاب آگاهانه را فراهم می کند. اين 

عقل اختياری در حد عقل اختياری انسان نيست؛ اما اين موجود را از ساير موجوداتی 

که دارای درجات پايين تری از عقل هستند، جدا می کند. 

پردازش اطالعات در گروه A، در اين حد است که بتوانند چگونگی انجام مأموريت 

* چنان که توضيح داده خواهد شد، واکنش های روانی گروه A عاطفی نيست و اين گروه نسبت به آن آگاهی ندارند. به همين 
دليل، با وجود اين که می توان رفتارهای روانی همچون شادی و غم را در آن ها سراغ داشت، نمی توان آن را با واکنش های مشابه 

در انسان يكی دانست و برای مثال، محبت نرم افزاری و غريزی آن ها را مربوط به پله ی عشق بر شمرد.
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خود را طراحی کنند. اطالع آن ها نسبت به آن چه انسان ها نيز از آن مطلع هستند، 

محصول فرايندهای ذهنی و پردازش عقلی خود آن ها نيست؛ بلكه اغلب، محفوظاتی 

است که از خود ما کسب کرده اند. همچنين، اطالعشان از برخی امور و پديده هايی که ما 

به آن واقف نيستيم نيز، ناشی از اين است که می توانند  به سرعت در مكان های مختلف 

تردد و کسب خبر کنند. 

 عالوه بر اين، آن ها آستانه ی درک فراذهنی ندارند؛ يعنی در معرض الهام قرار 

نمی  گيرند. بنابراين، از هرگونه خالقيت و نوآوری بی بهره اند. اين قابليت، بر پله ی عشق 

تحقق می يابد و چنان که مطرح شد، آن ها فاقد امكانات پله ی عشق می باشند. به عبارت 

ديگر، اين گروه، قابليت نفوذ در آسمان )گنجينه های علم الهی( را ندارند؛7  زيرا اين 

آگاهی، برای انجام رسالت و شرح وظيفه ی آن ها الزم نيست.8 

در گروه A، ساختار روان نيز متفاوت از انسان است. روان انسان دو بخش غريزی 

و عاطفی دارد؛ در حالی که ساير موجودات زنده، تنها از روان غريزی )روان نهادی( 

برخوردار هستند. برای مثال، اگر غذای يك موش را درون شيشه ای قرار دهيم که مانع 

از دسترسی او شود، اين حيوان پس از تالش نافرجام برای به دست آوردن آن غذا دچار 

افسردگی می شود. اين واکنش های روانی در حيوانات )اندوه، استرس، اضطراب و ...( 

که می تواند به آسيب جسمی )بيماری روان تنی( آن ها نيز منجر شود، مربوط به روان 

نهادی است.*  گياهان نيز دارای روان نهادی و واکنش های مربوط به آن هستند. برای 

مثال، اگر در يك مزرعه، گوسفندان يا گاوها علف های جلويی را بخورند، علف های عقبی 

تلخ می شوند. اين فرايند، آگاهانه نيست و به طور طبيعی و غريزی رخ می دهد.

تأثير  انسان عالوه بر اين بخش نهادی، يك بخش عاطفی دارد که تحت  روان 

* مثال ديگر اين است که توجه و محبت صاحب يك سگ به سگ ديگر، منجر به پردازش ماشينی و غير ارادی در روان سگ 
اول )واکنش روان غريزی( و در نتيجه، بيماری او می شود.



انواع موجودات غير ارگانيك

19
پردازش اطالعات در ذهن او عمل می کند. يعنی برداشت ما از اتفاقات و رفتارهايی 

که با آن مواجه می شويم، بر روان عاطفی مان تأثير می گذارد و چگونگی واکنش آن را 

تعيين می کند. اما موجودات غير ارگانيك گروه A همچون ساير موجودات زنده به غير 

از انسان، فاقد اين روان عاطفی هستند.

طول عمر موجودات غير ارگانيك گروه A بسته به اين که جزء کدام نوع باشند، تا 

چند هزار سال متغير است. آن ها زاد و ولد دارند و نوع رابطه ای که با فرزندان خود برقرار 

می کنند، مانند حيوانات است. يعنی ولد برای بقای خود تا مدتی به مادر وابسته است و 

سپس مستقل از او زندگی می کند. 

زوجيت اين موجودات نيز تابع قوانينی می باشد که بر حيوانات حاکم است. بنابراين، 

سؤال از اين که اين زوجيت به شكل تك همسری است يا چند همسری، درباره آن ها 

چندان معنايی ندارد. همچنين، بر خالف انسان که ازدواج او در راستای کمال وی اهميت 

و اعتبار دارد، آن ها تنها در اثر شهوت )ميل جنسی( غريزی جفت گيری می کنند.* 

شهوت انسان دو منشأ غريزی و پردازشی دارد و نه تنها شدت و ضعف و زمان بروز آن به 

 A اين پردازش وابسته است، بلكه مديريت آن امكان پذير می باشد. اما اين ميل در گروه

به نحو گزينشی و پردازشی بروز نمی کند. آميزش اين موجودات با انسان نيز امكان پذير 

است9  و اغلب، از گروهی از آن ها سر می زند که مأموريتشان در رابطه با آزمايش او است 

و يا در مواردی رخ می دهد که موجودات مورد نظر، قصد تطميع فرد را دارند؛ اما به دليل 

ناسازگاری فيزيولوژيكی اين دو جنس )انس و جن( منجر به زاد و ولد نمی شود.

آن چه موجودات غير ارگانيك گروه A از آن تغذيه می کنند، نوعی انرژی است. اين 

* ميل جنسی، برنامه ای نرم افزاری است که به طور طبيعی بايد پاسخ يابد. گزارشات علمی حاکی از آن است که محروميت 
جنسی در حيوانات و انسان، سالمت را به خطر می اندازد و تجربه نشان می دهد که فقدان اين ميل در انسان راهگشای کمال 
نيست. برای انسان، ازدواج )پاسخ صحيح به اين ميل(، نه تنها رفع نيازی طبيعی است، بلكه امكان تجربه وحدت و يكی شدن 

در اين زندگی را فراهم می کند. اين تجربه، به نوبه ی خود گامی در جهت کمال است.
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موجودات رقيق تر از ماده هستند و اگرچه با تغيير فرکانس می توانند به چشم ما مجسم 

شوند؛ تماس فيزيكی برقرار کنند و حتی دست به جا به جايی اشياء بزنند، اما نه غذای 

مادی مصرف می کنند و نه برای زندگی به اشياء مادی نياز دارند. آن ها انرژی خود را 

از طبيعت تأمين می کنند؛ اما اگر انسانی را تسخير کرده باشند، می تواند از چاکراها و 

کانال های انرژی او تغذيه نمايند. 

اين نحوه ی تغذيه، بر سالمت انسان تأثيری منفی دارد؛ زيرا بافت ها و اندام های بدن 

را دچار کمبود »انرژی حيات« می کند و پس از مدتی موجب بيماری آن ها خواهد شد. 

در اين موارد، درمان از طريق حجامت و طب سوزنی راهكاری است که برای مدتی اين 

موجودات را از محل کانال های انرژی دور می کند. آن ها با شار مغناطيسی فلز )سوزن 

يا تيغ( سازگار نيستند و اين روش، کانال های مورد نظر را برای مدت چند ماه )حدود 

شش ماه( از وجودشان پاک می کند.

جدول حاضر، مواردی از تشابه و تفاوت ويژگی های انسان و موجود غير ارگانيك 

گروه A را نشان می دهد:
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انسانجنقابليت

داردنداردتبعات عشق

داردداردعقل
داردنداردهوش استداللی                     

داردنداردخالقيت و هوش ايجاد                  
دارددارداختيار

داردداردقابليت انجام کار مادی                     
دارددارد توليد مثل                          
نداردداردجابه جايی سريع                       
ندارددارد قابليت تغيير شكل                     

نداردداردقابليت تغيير فرکانس                                        
داردنداردنياز به اجسام مادی                    

داردنداردبيماری                            
غذاي ماديانرژي نوع تغذيه                           

داردداردجفت گيری
دارددارد قدرت تقليد                          
داردداردميل به تسلط                         
غريزي و عاطفيدر حد غريزهشهوت                          

داردنداردقابليت ابزار سازی                    
داردنداردحس حسادت                         

داردداردتمايل به دروغگويی                  
داردنداردتمايل به زيبايی ظاهر                 

داردنداردنياز به تكنولوژی                    
داردداردتولد و مرگ                         
داردداردرسالت وجودی                      
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انواع گروه A )بر حسب مأموريت(
موجودات غير ارگانيك گروه A، حداقل هفت شرح وظيفه ی مختلف دارند که 

موجب می شود در هفت گروه نام گذاری شوند.* اين هفت گروه عبارت اند از:

A1 : هستی بانان

A2 : آزمون بانان 

A3 : جهت بانان 

A4 : حکمت بانان 

A5 : جزابانان 

A6 : طلسم بانان 

A7 : تسخيربانان 

A1 : هستی بانان:
 اين دسته از گروه A، پاسداران هستی به شمار می روند؛ زيرا از آن محافظت و 

پاسبانی می کنند. هر يك از تجليات و مظاهر خداوند، نامی از نام های او است؛ وجه او 

محسوب می شود و از اين نظر تقدس دارد. در جهان هستی مادی، همه ی تجليات الهی 

مورد محافظت اين دسته از گروه A هستند10  که بر اساس مأموريت خود و در صورت 

هر گونه هتك حرمت نسبت به آن ها، فردی را که هتك حرمت کرده است، مورد حمله 

قرار می  دهند. به همين لحاظ، وجود هستی بانان به پختگی ما منجر می شود.

هتك حرمت هستی و عدم رعايت تقدس آن، از  شكستن شاخه ی درخت گرفته تا 

* اين نام گذاری قراردادی و مورد پيشنهاد نگارنده است.
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توهين و بی احترامی به يك انسان، روا داشتن غيبت او و يا تهمت زدن به ديگران، موارد 

متعددی را شامل می شود و ابعاد گسترده ای پيدا می کند. برای مثال، وقتی در مورد 

کسی غيبت شود، او به عنوان يكی از مظاهر الهی مورد بی احترامی قرار گرفته است و 
در اين صورت، اين گروه وارد عمل می شوند.*

رعايت تقدس و احترام اجزای طبيعت نيز به قدری مهم است که حتی رفع نيازهای 

طبيعی انسان نمی تواند مجوزی برای تخريب طبيعت باشد. ما می توانيم برای رفع نياز 

و با رعايت اصول و قوانين طبيعی از اکوسيستم بهره مند شويم؛ اما بايد توجه داشته 

باشيم که اين بهره مندی حد تعادلی دارد و نبايد دچار افراط و تفريط شويم. برای مثال، 

وقتی برای حفظ بقاء ناچار به شكار هستيم، مبادرت به شكار، استفاده ی طبيعی ما از 

غذای خود در زنجيره غذايی موجود در اکوسيستم است؛ اما اين موضوع نبايد باعث 

سوء استفاده شود و ما به خود اجازه دهيم که برای تفريح و لذت، شكار کنيم و جان 

جانداری را بگيريم. زيرا اين کار، هتك حرمت به جهان هستی است و موجب تهاجم 

هستی بانان خواهد شد. 

همچنين، اگر قصد ما از قربانی کردن گوسفندی، اطعام مساکين و درماندگان باشد، 

از حق خود در طبيعت استفاده کرده  ايم؛ اما اگر به طور خرافی بين سالمت خود و خون 

اين حيوان رابطه برقرار کنيم و تصور ما اين باشد که خون آن گوسفند بالگردان  ما 

می شود و کشتن او منفعتی برای ما دارد، به جهان هستی هتك حرمت کرده ايم و در 

نتيجه مورد تعرض هستی بانان واقع می شويم. 

هرگاه پاسداران هستی در مقابل هتك حرمت کسی به او هجوم آورند، اقدام به 

* به دليل اين که مبادرت به گناه، تشعشع منفی ايجاد می کند، گروه ديگری از موجودات غير ارگانيك )A5( نيز که اين 
تشعشعات آن ها را به سوی فرد جذب می کند، وارد عمل می شوند. در نتيجه، اگر غيبتی صورت گيرد، دو دسته از موجودات 

گروه A در مورد شخص غيبت کننده مأموريت می يابند.
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تسخير او می کنند و منشأ اختالالت متعددی می گردند. از جمله، از انرژی های حياتی 

او استفاده می کنند و در طوالنی مدت باعث بيماری اش می شوند. همچنين، يك پاسدار 

هستی در حوزه ی اختيار خود می تواند انتخاب کند که چه طور و در چه جهتی اختيار 

فرد را تحت کنترل خود در آورد و يا او را به رنجی مبتال کند. او ابتدا تمايالت شخص 

تسخير شده را می سنجد و مطابق با اين سنجش او را آزار می دهد. 

برای مثال، اگر فرد به پاکيزگی اهميت می دهد، ممكن است او را دچار وسواس کند 

و يا به داليل ديگر، در او ترس کاذب)فوبيا(، توهم و ساير مشكالتی را پديد آورد که در 

مباحث بعدی به آن ها اشاره خواهد شد. به هر حال، يك موجود غير ارگانيك هستی بان 

می تواند به صورت های مختلف و با بر آوردی که از خصوصيات شخص دارد، از اختيارش 

استفاده و مجازات تخلف را طراحی کند.

بينش افراد و ميزان اطالع آن ها از ظلم خود، در اين مجازات تعيين کننده و تأثير 

گذار نخواهد بود. يعنی حتی اگر کسی بدون اطالع از تعريف دقيق ظلم و بی توجه به 

خوب و بد رفتار خود، ظلمی مرتكب شود، مورد حمله ی اين موجودات غير ارگانيك 

قرار می گيرد. همه ی ما به طور فطری )بر اساس برنامه ی موجود در مادربرد* اصلی 

وجودمان( خير و شر را می شناسيم و برای مثال، حتی بدون آموزش می دانيم که 

شكستن شاخه ی درخت درست نيست.

A2 : آزمون بانان:
اين گروه از موجودات غير ارگانيك، وسايل آزمايش انسان هستند. آن ها يا برای 

آزمودن ايمان افرادی که مدعی ايمان هستند، بر سر راه آن ها قرار می گيرند11  و يا وقتی 

mother board *



انواع موجودات غير ارگانيك

25
کسی از ايمان خود دچار غرور می شود و به کنترل اميال نفسانی خويش غره می گردد، 

به سراغ او می روند تا سستی يا قوت   ايمان او را آشكار کنند. انسان های بزرگ همچون 

انبياء نيز همواره با اين گروه که با وعده ی کمك، قدرت، ثروت و ... عامل محك خوردن 

ايمان آن ها شده اند، مواجه بوده اند و به آن وعده ها توجهی نشان نداده اند. 

از جمله گزارشاتی که درباره اين گروه شنيده می شود، آن است که گاهی وقتی 

کسی به پاکدامنی خود اطمينان دارد و يا به ايمان خود می بالد، اين عوامل آزمون به 

شكل فرد زيبارويی برای آن ها ظاهر می شوند و با دلفريبی خود، بازگشت آن ها از ايمان 

و پاکدامنی را می طلبند. 

همچنين، بسيار ديده می شود که افرادی با کسی در ارتباط قرار می گيرند که با 

نور و هيبتی برای آن ها ظاهر می شود و خود را يكی از بزرگان معنوی معرفی می کند. 

معموال در پی اين اتفاق، هم خود فرد تحت نفوذ اين موجود که يك آزمون بان است، 

قرار می گيرد و ايمان و توکل به خدا را از دست می دهد و هم به دليل اين اتفاق که آن 

را نتيجه ی ايمان خود می داند، ديگران را به سمت خود جذب می نمايد و با نوعی دعوت 

به خود، نسبت به »فاستقيموا اليه« نافرمانی می کند.12  

درست زمانی که فرد به غرور مذهبی می رسد يا خيالش از راسخ شدن ايمانش 

راحت می شود، آزمون بانان وارد عمل می شوند و وقتی در کنار اين افراد قرار می گيرند، 

بسياری از آن ها که بر خالف تصورشان ايمان محكمی ندارند، در اين مرحله مردود 

می شوند.13  وظيفه شيطان اين است که اين ايمان سست را بگيرد و فرد را به انحراف 

کشاند14؛ اما اگر کسی ايمانش را از دست داد، خود او مقصر است. زيرا فردی که 

تابع يك آزمون بان می شود، در حقيقت، آگاهانه بندگی او را قبول کرده است.15 حتی 

بعضی افراد عالوه بر اين که متكی به آزمون بانان می شوند، سعی می کنند برای اين 
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رابطه، توجيهی معنوی ارائه دهند.16

مالک و نحوه ی شناسايی و روش برخورد آزمون بانان قابل پيش بينی نيست و 

اين گروه می توانند به شيوه های مختلف ما را در معرض آزمون قرار  دهند. در مسير 

زندگی، آزمايش های بسياری هست که به طور طبيعی و قانونمند در معرض آن ها قرار 

می گيريم. اما آزمايش آزمون بانان مربوط به افراد عادی و مبتدی نيست و برای کسانی 

اتفاق می افتد که در حال پيمودن مسير کمال، ايمان خود را تقويت می کنند و يا به 

درجاتی از آن دلخوش هستند. 

A3 : جهت بانان:
وقتی انسان جهت خود را به سوی خداوند تنظيم نكرده باشد و در مسير مستقيم به 

سوی او حرکت نكند؛ يعنی وقتی ديگری را به خدا ترجيح می دهد يا به کسی يا چيزی 

غير از او نيز اميد دارد و توکل می کند، جهت را گم کرده است. چنين کسی دچار شرک 

است؛ غير خدا را در نظر دارد و به پيمان »اياک نستعين« پايبند نيست. در اين صورت، 

گروهی از موجودات غير ارگانيك گروه A که می توان آن ها را »جهت بان« ناميد، او را 

مورد حمله ی خود قرار می دهند.17 

اين حمله می تواند به طور نامحسوسی اتفاق افتد و بدون اين که فرد متوجه باشد 

گرفتاری او ناشی از چيست، او را مورد آزار قرار دهد. برای مثال، با دخالت جهت بانان، 

آن دسته از افراد که در تعيين جهت دچار خطا هستند، به جای آرامش و اطمينان ناشی 

از ذکر خداوند،18  اغلب در افسردگی و گرفتگی روانی به سر می برند. 

يكی از درس های مناسك حج اين است که در طواف کعبه نبايد جهت را به چپ 

و راست تغيير داد. شايد کمتر کسی توجه کند که منظور از اين تعليم دينی، آموختن 
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آن است که همواره بايد نگاه مستقيم به خدا داشت و از آن منحرف نشد. زيرا کسانی 

که به اين صورت خود را جهت بانی نكرده اند، خارج از دژ الهی هستند و مورد آسيب 

قرار می گيرند. 

حتی کمترين شرکی انسان را به عذابی که جهت بانان مأمور اجرای آن هستند، مبتال 

می کند؛ اما اين که فرد به چه ميزان سر برگرداند و يا اين خطای او چقدر تكرار شود، 

در چگونگی و شدت و ضعف اين عقوبت مؤثر است. به محض اين که در را برای ورود 

جهت بانان باز کنيم، به داخل می آيند و حتی اگر پس از آن، در را ببنديم، موجب رهايی 

از آن ها نمی شود؛ اما شدت آسيب کسی که به طور دائم در را باز می گذارد، بيشتر است.

شيطان درون هر کسی او را به سوی غير خدا سوق می دهد. بنابراين، اگر نتوان 

ترفندهايش را شناخت و او را مهار کرد، از جهات مختلف وارد عمل می شود و با ايجاد 

انحراف از جهت مستقيم، زمينه ی نفوذ جهت بانان را فراهم می کند و به اين صورت، 

فرد در عذابی که خودش آن را فراهم کرده است، فرو می افتد.19  

A4 : حکمت بانان:
حكمت بانان گروهی از موجودات غير ارگانيك نوع A هستند که در جاری شدن 

حكمت الهی نقش دارند. خداوند هدايت و گمراهی انسان را به خود نسبت می دهد و 

می فرمايد هر که را بخواهد گمراه و هر که را بخواهد هدايت می کند.20  اين هدايت و 

گمراهی، با مهم ترين قانون جاری کننده حكمت الهی به نام »قانون بازتاب« و بر اساس 

اشتياق خود فرد انجام می شود. کارگزارانی که اشتياق منفی انسان با دخالت آن ها پاسخ 

می يابد و عامل گمراهی می شوند، حكمت بانان هستند.

 کسانی که به بدی گرايش دارند، از خوبی و رحمت روگردان هستند. اين افراد با 
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اين اشتياق منفی خود، پذيرای حكمت بانان می شوند. حكمت بانان، در نقشی شيطانی 

مأموريت الهی خود را انجام می دهند و ميل و رغبت فرد به بدی را به نتيجه می رسانند.21  

يعنی از سويی کسانی را بر سر راه او قرار می دهند و شرايطی را فراهم می کنند که 

موجب گمراهی اش شوند و از سوی ديگر، وی را وادار به انجام کارها و بيان حرف هايی 

می کنند که او را به دردسر می اندازد. يعنی نوعی حماقت در او ايجاد می کنند و باعث 

می شوند به گفتار، انديشه يا عملی احمقانه مبادرت کند.

عالوه بر اين تحميق، يكی از شيوه هايی که حكمت  بانان برای اجرای نقش خود به 

کار می گيرند، القاء است. برای مثال، به فرد القاء می کنند که تافته ای جدا بافته است و او 

را دچار غرور و منيت می کنند و همين غرور و منيت عامل سقوط او می شود. 

ما از جزئيات و چگونگی جاری شدن حكمت از طريق قانون بازتاب، ناآگاه و بی خبر 

هستيم. برای مثال، يكی از انواع مزد اشتياق مثبت انسان، عشق است. اين عشق تجربه ای 

است که تعيين زمان و چگونگی آن به انتخاب فرد نيست. يعنی در مورد آن تصميم 

نگرفته و نمی داند چطور رخ داده است؛ اما حكمت الهی او را با آن مواجه می کند تا به 
نوعی کمال و پختگی برسد.*

همين طور، وقتی حكمت الهی ايجاب می کند که يك حكمت بان پاسخ اشتياق 

منفی کسی را بدهد، نقش کارگزاری را به عهده می گيرد که عملكردش در حيطه اختيار 

و انتخاب ما نيست. او فقط ما را در معرض اتفاقی قرار می دهد که در خور انديشه، سخن 

و رفتار منفی )اشتياق منفی( ما است. از اين رو، اين گروه، بر خالف آزمون بانان از طريق 

ارائه ی پيشنهاد عمل نمی کنند.

* در اين جا منظور از عشق، تجربه ای بر پله ی عشق است؛ نه پله ی عقل. بنابراين، خودخواهی و سودجويی در آن راه ندارد و 
از خودگذشتگی در آن بارز است. چنين عشقی موجب رشد انسان می شود.
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A5 : جزابانان: 
حاالت دروني انسان  دو گونه است: يكي احساس هاي خوشايندي مانند اميدواري، 

شادماني، آرامش و ... که »لشكر الهي« ناميده مي شوند و ديگری، احساس های ناخوشايند 

و مخربي مانند نااميدي، غم و اندوه، ترس، اضطراب، احساس تنهايي، احساس گناه* و ... 

که »لشكر شيطان« نام می گيرند. وجود حاالت گروه دوم، منشأ بسياری از بيماری های 

روانی، ذهنی، ذهنی تنی و روان تنی است که عامل عمده ی آن، امكان نفوذ جزابانان در اين 

وضعيت است. به بيان ديگر، رشد و کمال انسان، عامل قرار گرفتن او زير علم الهی و بروز 

حاالت گروه اول است؛22  اما اگر فرد تحت تأثير هر عاملی دچار حاالت گروه دوم شود، 

زير علم شيطان قرار گرفته است و در اين حالت، جزابانان بر او مسلط خواهند شد. 

از طرف ديگر، انجام گناه** باعث ايجاد تشعشعات شعوری منفی می شود که آن 

نيز جاذب همين گروه از موجودات غير ارگانيك نوع A است. کسی که مرتكب گناه 

می شود، حتی اگر از نظر روانی در وضعيت آرامش و شادی و اميد باشد، مورد هجوم 

جزابانان خواهد بود.23  او مرتكب جرم يأس و اضطراب و اندوه نيست؛ اما برخورداری 

صحيح از حاالت گروه اول اين است که فرد از آن ها در مسير کمال و در جهت افكار و 

رفتار شايسته استفاده کند؛ نه اين که با آرامش و رضايت و شادابی تخلفی کند و جرمی 

مرتكب شود. 

بنابراين، مأموريت جزابانان هم در شرايطی که حاالت روانی منفی )فاز منفی( وجود 

دارد و هم در مواردی که حاالت روانی مثبت است؛ اما تخلفی صورت می گيرد، الزم  االجرا 

* در روانشناسی اثبات می شود که با احساس گناه زيستن، سالمت انسان را به خطر می اندازد. اين احساس گناه به معنای 
آگاهی نسبت به گناه که در لحظه ی آگاه شدن و معرفت يافتن فرد منجر به توبه می شود، نيست. زيستن با احساس گناه نوعی 

نا اميدی از رحمت خداوند است.
** گناه اعتقادی مانند کفر نسبت به وجود خدا، گناه اخالقی مانند سوء ظن و گناه رفتاری مانند تجاوز به حقوق ديگران
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است. اين گروه نيز به شيوه های مختلف موجبات شكنجه و آزار فرد خاطی را فراهم 

می کنند و شايد بتوان گفت که از اين نظر، به هستی بانان و جهت بانان شباهت دارند؛ اما 

در عين حال، مأموريت آن ها در اجرای بخشی از قانون غضب الهی قابل توجه است. 

»غضب الهی« از طريق قوانين مختلفی که برای هستی طراحی شده است، جاری 

می  شود. برای مثال، برايند تشعشعات شعوری بشر بر کل هستی تأثيرگذار است و موجب 

تغيير فرم آن می شود. اگر اين برايند منفی باشد، بازتاب آن از سوی هستی نيز برای همه 

منفی خواهد بود. اين بازتاب منفی که ناشی از خطای جامعه ی انسانی است، همه ی افراد 

را در موقعيت نامطلوبی قرار می دهد و نمونه ای از غضب الهی به شمار می رود.

و  می رود  بيشتر  نظم گرايی  به  رو  که  بشری  جوامع  در  تمدن  سير  همچنين، 

ناسازگاری انسان با طبيعت را بيشتر می کند، باعث طغيان بخش ناخودآگاه وجود او 

عليه نظم می شود و نابسامانی هايی از قبيل ناهنجاری های اجتماعی )انجام سرقت های 

را   ... و  ...(، هم جنس گرايی، خودآزاری، ديگرآزاری  و  اماکن عمومی  مرضی، تخريب 

افزايش می دهد. به عبارت ديگر، روگردانی از قوانين طبيعی هستی )از جمله قانون نظم 

و بی نظمی(، * گرفتاری هايی می آفريند که آن نيز جلوه ای از غضب الهی است.

هر نوع آزاری از سوی موجودات غير ارگانيك نوع A نيز که بر اساس مأموريت 

آن ها در عالم خلقت و ناشی از اشتباه خود انسان است، نمونه ای از غضب الهی محسوب 

می شود؛ اما در ميان انواع آن ها، می توان عملكرد جزابانان را شاخص اين غضب قرار داد.

اين آزار و اذيت از انواع وسواس، توهم، بدبينی، چند شخصيتی و ... تا جا به جا 

کردن اشياء مورد نياز فرد و ايجاد کالفگی او متغير است. البته، جابه جايی و گم شدن 

اشياء می تواند با دخالت تسخيربانان و يا در اثر تقليد نا به جای هر نوع از موجودات غير 

* به کتاب »بينش انسان« مراجعه شود.
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ارگانيك گروه A از انسان )در استفاده از اشياء مادی( نيز صورت بگيرد. گاهی نيز اين 

موجودات با تصرف در ذهن ما، خودمان را وادار به جابه جايی غير معمول اشياء می کنند 

تا از اين طريق، درد سر جستجوی آن را به جا گذارند.             

A6 : طلسم بانان: 
اين گروه از موجودات غير ارگانيك نوع A برای به جريان انداختن طلسم فعال 

می  شوند. فعال کردن اين گروه، با دخالت شبكه ی منفی و به اشكال مختلفی صورت 

اتصال  اثر  تنها در  و  بدون مشارکت آن ها  نيز  انواع طلسم  از  بعضی  البته  می  گيرد. 

مستقيم با شبكه ی منفی جاری می شود و به نحو تشعشعاتی اثرات مخرب خود را به 

جا می گذارد.

طلسم هايی که با دخالت طلسم بانان به جريان می افتد، با کمك فرمول های ذهنی يا 

مكتوب اجرا می شود. استفاده ی آگاهانه يا ناآگاهانه از اين فرمول ها به اين موجودات که 

به عنوان موکل شناخته می شوند، مأموريت اجرا را محول می کند. اين فرمول ها می تواند 

جداول اعداد و حروف، الفاظ )مانتراها و اوراد( ويا تصاوير و سمبل های خاصی باشد که 

به طور قراردادی مورد استفاده قرار می گيرد. 

 *                                                        

* تشعشعات شعوری

بدون دخالت طلسم بانان: طلسم تشعشعاتی  )با اتصال مستقيم به شبكه منفی(

با استفاده از فرمول ذهنی)ترسيم ذهنی سمبل ها و يا جداول(

با استفاده از فرمول غير ذهنی )ترسيم مكتوب سمبل ها و يا جداول(

با دخالت طلسم بانان     

جاری شدن طلسم
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راه پيشگيری عمومی از درگيری با هر نوع طلسم )تشعشعاتی يا مأموريتی(، قرار 

داشتن در وضعيت اميد، آرامش، خرسندی و ... )قرار داشتن در فاز مثبت( و دوری از 

حاالت و احساساتی مانند ترس، اندوه، اضطراب و ... )واقع بودن در فاز منفی( است.* 

به اين ترتيب، هر چند که اقدام در جهت اجرای يك طلسم )با هر نيت خير يا شر( 

ناپسند و غير اخالقی است، خود قربانی با عدم رعايت اين نكته ی ايمنی، شرايط اجرای 

طلسمی را که ديگران برای او جاری کرده اند، فراهم می آورد و از اين نظر، او نيز در اين 

گرفتاری مقصر است. بنابراين، امكان طلسم و وجود طلسم بانان، يك وسيله ی آزمايش 

همگانی به شمار می رود.

A7 : تسخيربانان: 
در علوم غريبه راه و روش هايی برای تسخير موجودات غير ارگانيك نوع B و اين 

دسته از موجودات غير ارگانيك نوع A وجود دارد. اين ها )A7( رام کسانی هستند که 

برای انجام مأموريت های مختلف )ايجاد مزاحمت، کارگشايی و ...( تسخيرشان می کنند 

و به همين دليل، تسخيربانان نام  می گيرند. 

برای اين تسخير از شيوه هايی مانند به اسارت کشاندن فرزندانشان يا تهديد به آزار و 

سوزاندن آن ها استفاده می شود که گاهی به ضرب و شتم فرد تسخير کننده و يا تالفی 

رفتار او با آزار و اذيت اعضای خانواده و نسل های بعدی  او و ايجاد گرفتاری های جدی 

برای آن ها منجر می شود.

تفاوت نقش تسخيربانان و طلسم بانان در ايجاد اختالل يا کارگشايی اين است که 

فعال کردن طلسم بانان می تواند ناآگاهانه و با استفاده از فرمول های مكتوب و ذهنی 

* برای آشنايی با فاز مثبت و منفی به کتاب »انسان از منظری ديگر« مرجعه شود.
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)طلسم( که در دسترس عموم است، انجام شود؛ اما به کار گرفتن تسخيربانان آگاهانه 

است و آن ها برای انجام هر مأموريتی در خدمت تسخير کننده هستند.24  تسخير 

کننده مدعی استفاده از طلسم نيست و بدون به کار بردن طلسم، موکل خود را به 

مأموريت می فرستد.

نقش گروه A در جهنم                      
با نگاهی فرا زمان، همه ی اجزای جهان دوقطبی به شكل پيوسته ای به هم مرتبط 

هستند و با توجه به اين که در مسيری از وحدت به کثرت شكل گرفته اند، به شكل 

يك درخت ديده می شوند. با ورود انسان به بهشت، مسير بازگشت اجزای اين درخت به 

سوی خداوند از مسير شخص جدا می شود و هر يك از آن ها به موازات انسان به سوی 

رب خود باز می گردند.

يكی از انواع اجزای اين درخت، موجودات غير ارگانيك گروه A هستند که خلقت 

آتشين25  آن ها عامل پختگی انسان در مسير زندگی و عامل سوختن او در جهنم است. 

آن ها در اين جا مأموريت هايی را اجرا می کنند که نسبت به اشتباهات انسان تهديدی 

جدی محسوب می شود و از اين نظر، برای کسی که بتواند در معرض آن قرار نگيرد و يا 

از آن رها شود، عامل رشد و پختگی است.

اين شياطين بيرونی در جهنم نيز انسان را همراهی می کنند تا با به پيش چشم 

کشاندن اشتباهات او و ايجاد حسرت از اين اشتباهات، موجب سوختن او شوند. در 

جهنم، هستی  بانان، کفر انسان )پوشاندن تقدس اجزای هستی( را به رخ او می کشند؛ 

جهت بانان، انحراف او از يكتابينی و يكتاخواهی را يادآور می شوند؛ حكمت بانان، تمايل 

او به گمراهی را نشان می دهند؛ آزمون بانان، ترجيح لذت، قدرت، ثروت و شهرت بر 
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ايمانش را به چشم او می آورند و ... .26 

به عبارت ديگر، درختی که در جهنم برای انسان نمايان می شود، حيات دارد و با 

گواهی خود از شرارت او، شراره هايی از آتش را بر می افروزد27  تا مأموريت خود در قبال 

وی را به پايان برد و سپس، از مسيری مجزا به سوی پروردگار خود باز گردد.

همچنين، به طور خاص، اغواگری آزمون بانان عامل سختی و مشقت جهنم است 

و ايجاد انحراف و شرک که شرح وظيفه ی آن ها محسوب می شود، آتش جهنمی را 

می افروزد که می توان گفت هيزم آن، هم خود فرد است و هم آن آزمون بان.28 

 نقش دين در معرفی شيطان و حفاظت در برابر آن
در طول تاريخ، شناخت بشر از خداوند سيری تكاملی را طی کرده است. او ابتدا به 

سراغ طبيعت رفت و در برابر خورشيد، آتش و هر پديده ای که قدرتمند می يافت، سر 

تعظيم فرود آورد و آن را پرستش کرد. سپس برای پرستش خالق صاحب قدرتی که او را 

نمی شناخت، نمادهايی از سنگ و چوب و ... انتخاب کرد و راه بت پرستی را پيش گرفت. 

با آمدن اديان توحيدی، اين نمادهای مادی ارزش خود را از دست داد و اين بار 

بشر به پرستش خدايی ناديدنی رو آورد؛ اما برای او اين خدا هيبتی انسانی داشت و تا 

زمانی که انبياء الهی توانستند اين ذهنيت اشتباه را از او بگيرند، او اين خدای ذهنی 

را پرستش می کرد.* سپس، خدا به عنوان خالقی ناديدنی و فاقد هيبت و تصوير مورد 

پرستش قرار گرفت؛ اما صفات و ويژگی هايی به او نسبت داده می شد که او را قابل 

شناخت معرفی می کرد. 

* در داستان معروف موسی و شبان، شبان به چنين خدايی معتقد است و او را پرستش می کند. به همين دليل می گويد: 
                                  تو کجايی تا شوم من چاکرت     چارقت دوزم کنم شانه سرت
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اين در حالی است که ذات مقدس او غير قابل شناخت و توصيف است و اوصاف 

الهی که در اديان الهی ذکر می شود، تنها چگونگی رابطه ی او با عالم را معرفی می کند. 

بنابراين، پرستش خدای غير قابل توصيف29  و بی نام، مرحله ی نهايی سير تكاملی بشر 

در پرستش است. 

به بيان ديگر، انسان نخستين در خود اين نياز را می ديد که خالق را جستجو کند. او 

ابتدا به پديده هايی طبيعی )آتش ، ستاره ، ماه ، خورشيد و...( که از نگاه وی خارق العاده 

بودند، معطوف شد و البته تا به آن ها معطوف نمی شد، هرگز دامنه ی توانايی ذهنی اش 

ارتقاء نمی يافت و نمی توانست روزی به خدای ناديدنی، غير مجسم و توصيف ناپذير 

معتقد گردد. او در مرحله ی بت پرستی به بت نگريست تا به خدا معطوف شود. بت 

پرستی او نسبت به آتش پرستی اش يك جهش است. در مرحله ی بعد و با دعوت انبياء 

او با توحيد و خدای غير مجسم آشنا شد و ذهن او به درکی از  خدای غير مجسم ولی 

قابل توصيف و سپس خدای غير قابل توصيف رسيد. 

اما در هر دوره در کنار توجه به خالق )که بعد مثبت نگاه جستجوگر او است(، به 

نيروهای سحرآميز طبيعت نيز توجه نشان داد )که بعد منفی اين کنجكاوی است( و 

از اين رو سابقه ی جادوگری نيز همچون پيشينه ی ميل به پرستش، به قدمت تاريخ 

است.30  انسان عالوه بر فطرت خداجو، دو قابليت فجور و تقوا دارد.31  به همين دليل، 

به هر پديده  ای از دو بعد نگاه می کند: 1   - بعد کمالی و استفاده خير؛ 2   - بعد ضدکمالی 

)قدرتی( و استفاده ی سوء. 

ذات دين و علت وجودی آن برای کمك به انسان است. اديان در آغاز به الهی و غير 

الهی قابل تفكيك نبوده اند. اولين جرقه های ذهنی و الهامات معنوی بشر، نقطه ی آغاز 

دين است. اما همان گونه که آب در سرچشمه خالص و گواراست ولی با طّی يك مسير 
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نسبتاً طوالنی، طعم و مزه ای متفاوت می يابد، اديان نيز با گذر زمان به تفّرق، انحراف 

وتحريف مفاهيم آلوده شده اند. در آغاز، نفس دين به صورت ناب و خالص شكل می گيرد 

و سپس انشعاب می يابد و کاربرد مثبت و منفی پيدا می کند. 

)مرام و منش( مقبول و  تنها يك دين  بگويند  تا  آمده اند  انبياء  از طرف ديگر، 

پذيرفتنی است و آن مرام تسليم است.32 »اسالم« يعنی مرام تسليم  بودن و مرام 

حضرت آدم، »اسالم« است. همه ی انبياء مرحله به مرحله ما را به اين مرام واحد تسليم 

شدن فراخوانده  اند. ايشان آمدند تا به بشر کمك کنند که با موقعيت سنجی بفهمد 

سرمايه های فكری، معنوی و زمينی خود را چگونه صرف کند. اديان آمدند تا جايگاه 

انسان در روی کره ی خاکی و در هستی را به بشر بشناسانند؛ در فهم سؤاالت اساسی و 

اوليه ياريش نمايند؛ به او بفهمانند که چه خطراتی تهديدش می کند؛ به چه چيزهايی 

بايد رو کند و از چه چيزهايی بايد دوری گزيند و به عبارت ديگر، آن ها مسأله ی عبادت 

خدا* و  اجتناب از طاغوت**  را مطرح کرده اند.33  

دين قانون گذار است؛ اما هر يك از افراد کاربر، قانون را به گونه ای تعبير و تفسير 

می کنند. در همين راستا، پيروان اديان با کثرت و چند دستگی خود و با نفی يكديگر، 

رسالت اديان را ناتمام گذاشته اند. پيام هيچ يك از پيامبران از ديگری جدا نيست. 

هرکدام از آن ها از منظری انسان را معرفی کرده اند و يك بعد از ابعاد و قابليت های 

او را خبر داده اند و هر يك، درسی از تعاليم الهی را به جا گذاشته اند. مجموعه ی اين 

آموزه های الهی برای زندگی صحيح انسان الزم است و برای بهره مندی از آن، هيچ کدام  
از تعاليم انبيا را نمی توان کنار گذاشت.*** 34

* عبادت خدا، رعايت اصول  عبد بودن و به جا آوردن رسالت بندگی است.
** منظور از طاغوت، عوامل طغيان هستند که در دو دسته ی طاغوت های درونی و بيرونی انسان را به طغيان وا می دارند

*** موسی)ع( از پله ی عقل سخن می گويد و احكام دينی را ارائه می دهد؛ عيسی)ع( مأمور تعاليم پله ی عشق است و می خواهد 
کيفيت فرمانبرداری از خداوند را ارتقا بخشد و پيامبر اسالم)ص( هم از رحمن و رحيم سخن می گويد و هم به تفكر و تعقل 
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يكی از خدمات اديان به انسان، راهنمايی او در پرهيز از موجودات غير ارگانيك 

است.35  برای مثال، در انجيل درباره ی دفع موجود غير ارگانيك و درمان فرد مجنون 

)جن زده( به تفصيل سخن گفته شده 36 و شايد به دليل همين تفصيل، قرآن کريم تنها 

به اشاراتی اجمالی بسنده کرده است. 

در فرامين دينی از ما خواسته شده است که دنباله رو شيطان )درونی و بيرونی( 

نباشيم37  و از اشارات و فرمان های او تبعيت نكنيم. به دنبال شيطان رفتن گاه با اعمال 

فشار او است؛38  گاه با وسوسه 39 و زمانی تنها به يك اشاره.40    

حمالت شياطين )درونی و بيرونی(41  قانون مند است و قواعدی دارد. همين که انسان 

بخواهد بداند حق چيست و قصد داشته باشد رسالت بندگی خود را اجرا کند، شيطان 

وظيفه دارد به او حمله کند؛42  همين که بخواهد برای شناخت حقيقت در صندوقچه های 

اطالعات هستی را باز کند و از کتاب هستی يا کتاب آسمانی بهره مند شود، شيطان 

موظف است اجازه ندهد که او به اين کتاب نزديك شود.*  در اينجا بايد به خدا پناه برد.43  

يعنی همه ما برای شناخت حقيقت و رشد و تعالی، نياز به يك پوشش الهی داريم تا 

بتوانيم از هجوم و آسيب در امان بمانيم و دين بر اين نيز تأکيد کرده است. 

2   - موجودات غير ارگانيك نوع B )كالبدهای ذهنی(
هر انسانی کالبدهای متعددی مانند کالبد فيزيكی)جسم(، کالبد اختری، کالبد 

سفارش می کند. يعنی رسالت هر دو نوع تعليم قبلی را به عهده دارد.
* يك جامعه ی دينی بيش از يك جامعه ی غير دينی مورد آزمايش قرار می گيرد و در معرض خطر حمالت شيطانی است. 
آمار نشان می دهد ميزان افسردگی در جوامع دينی و دينداران بيش از سايرين است؛ در حالی که بايد برخالف اين باشد؛ زيرا 

دين داری عامل زندگی بهتر است. 
کسی که خدا خدا می کند، چون مدعی است، مورد ابتال و آزمايش قرار می گيرد. همچنين، گاهی شياطين از توجه و عالقه ی 
يك فرد مذهبی به متون دينی برای فريب او بهره می گيرند و به سادگی طلسم و جادو را با عنوان کاذب دعانويسی وارد زندگی 

او می کنند و ... . بنابراين، بايد با اصول ايمنی کمال آشنا شد و همواره آن ها را رعايت کرد.
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از کالبدهای  ناشناخته ی ديگر دارد. يكی  روانی، کالبد ذهنی و چندين هزار کالبد 

مشترک او، کالبد روح جمعی است که ميان همه انسان ها مشترک است و موجب 

می شود همه ی آن ها به نوعی با يكديگر در ارتباطی نامرئی قرار گيرند و در سقوط و 

کمال يكديگر سهيم باشند. 

  با مرگ انسان و پايان يافتن زندگی او در اين دنيا، کالبد فيزيكی  )جسم( وی 

از ساير کالبدها جدا می شود و رو به زوال می رود و تجزيه ی آن به عناصر تشكيل 

دهنده اش آغاز می گردد. مرگ، عامل حذف کالبدهای ديگری مانند کالبد روانی و کالبد 

اختری نيز هست. اما کالبد ذهنی همچنان باقی می ماند. 

بنابراين، دريافت و واکنش احساسی که مربوط به کالبد روانی است، متوقف می شود 

و فرد که از حس غم، درد، شادی و هر احساس ناشی از فعاليت نرم افزارهای کالبد 

روانی فارغ شده است، فقط با وابستگی به تجارب و خاطراتی که در بخش »حافظه و 

آرشيو اطالعات« با کالبد ذهنی او همراه است، به بازسازی آن ها می پردازد و رفتارهای 

احساسی را بروز می دهد. بنابراين، تأثير اطالعات کالبد روانی بر کالبد ذهنی )قبل از 

مرگ(؛ همچون تأثير اطالعات ديگری که مورد خوانش مجدد ذهن قرار می گيرد، 
دست مايه ی تصميمات و رفتارهای او در زندگی پس از مرگ است.*

پديده ی مرگ در دو مرحله ی فيزيكی و قطعی رخ می دهد. در مرحله ی مرگ 

فيزيكی، هنوز کالبد اختری فرد حيات دارد و بازگشت به زندگی امكان پذير است. يعنی، 

تا وقتی که کالبد اختری از بين نرفته است، مرگ کالبد جسمی در اثر ايست قلبي، مرگ 

قطعي محسوب نمی شود و مرگ  قطعي  زماني رخ می دهد که کالبد اختري  مي ميرد. 

* همان طور که ما با ديدن تصاوير يك ميهمانی، سفر يا گردش دلپذير از يادآوری خاطرات شيرين آن و تماشای تصوير 
غذاهای موجود )نه خوردن آن  غذاها(، لذت می بريم، پس از مرگ نيز حافظه ی ذهنی به همين شيوه احساسات و لذت ها 

را زنده می کند و از آن حظ می برد.
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فاصله زماني بين مرگ فيزيكي و مرگ قطعي )مرگ کالبد اختري( در افراد مختلف 

متفاوت است و می تواند از چند دقيقه تا چند روز  بعد از مرگ فيزيكي اتفاق افتد. در 

اين فاصله هر شوکي که به کالبد اختري وارد شود، می تواند موجب احياء کالبد فيزيكی 

گردد. اما بعد از مرگ قطعي)مرگ کالبد اختري(، کالبد رواني هم مي ميرد و تنها چيزي 

که باقي مي ماند، کالبد ذهني است.

اگر فردی را که پس از مرگ از اين دنيا، با حاکميت بخش »کالبد ذهنی« خود 

ادامه ی حيات می دهد، در همان شرايط پس از مرگ، »کالبد ذهنی« بناميم، می توان 

گفت که اين اصطالح معادل اصطالح »روح« در نظر اغلب مردم است که فرد درگذشته 

را با اين نام می شناسند. بر اساس اين تعريف، کالبدهای ذهنی )افرادی که زندگی اين 

دنيا را ترک کرده اند و مرحله ی پس از آن را تجربه می کنند( موجودات غير ارگانيك 

نوع B ناميده می شوند. 

در اين روش نام گذاری، تنها »روح اهلل«، »روح القدس« و »روح هادی« تحت عنوان 

»روح« شناخته می شوند. روح هادی در طول حيات انسان در چرخه ی جهان دوقطبی، 

نقش هدايت به سوی کمال را به عهده دارد و در زندگی اين دنيا، اين نقش را با احساس 

گم کردن چيزی ايجاد می کند.* با اين احساس انسان به دنبال گم شده ای می گردد که 

با رسيدن به دارايی، تحصيالت، ازدواج و ... يافت نمی شود. به عبارت ديگر، روح هادی، 

همه ی لذت های زمينی را در نظر فرد پوچ می کند تا او به تكاپو در آيد و به لذت های 

آسمانی رو آورد. در غير اين صورت، انسان با رسيدن به اولين خواسته ی خود، راضی 

می شد و ديگر به دنبال کمال نبود. کمال، بر خالف مقاصد زمينی، احساس سيری ايجاد 

نمی کند و همواره کشش دارد. 

* روح هادی نرم افزارهايی را در ذهن و روان فعال می کند که موجب اين احساس می شود. عملكرد اين جزء وجودی انسان 
ثابت است و تحت اختيار و فرمان او تغيير نمی کند.
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كالبد ذهنی و وابستگی به زندگی دنيا
در هنگام مرگ قطعي و به محض اين که کالبد ذهني مي خواهد جدا شود، در 

کسري از ثانيه،  همه ی  اطالعات زندگي   با جزئيات  بسيار دقيق آن مرور مي شود و تمام 

 وابستگي  هاي فرد خودنمايی می کند. به اين ترتيب، با جدا شدن کالبد ذهنی از ساير 

کالبدها دو نيرو بر آن اعمال می شود که يكی نيروي روح هادی است که مي خواهد 

او را به سوی زندگي بعدي سوق دهد و ديگری وابستگي هاي خوب و بدی است که 

مي خواهد او را به عقب بكشاند و درگير همين زندگی دنيا کند. 

وابستگي مي تواند به فرزند، ثروت، قدرت، شهرت و ... باشد. کالبدهای ذهني زيادي 

هستند که از شدت وابستگی، تا مدتها مرگشان را باور نمی کنند و حتی به خود تجسم 

می بخشند. تجربه ی مرگ برای همه شيرين است و حتی مرگ های دلخراش در لحظه ی 

وقوع، برای خود فرد سخت و دردناک نيست؛ اما ميزان وابستگی ذهنی، سختی جان 

دادن را تعيين می کند. اين آزار و سختی که به دليل تمايل به ادامه ی زندگی در دنيا 

و نا آشنايی و نا آگاهی نسبت به زندگی بعدی است، می تواند در اثر عالقه يا نفرت 

نسبت به کسی يا چيزی تشديد شود. تنها افراد متعالی که به ادراکات متعالی درباره ی 

نقشه ی حرکت انسان به سوی رب دست يافته اند )از »دانش کمال« برخوردار هستند(، 

از پيشامد مرگ استقبال می کنند و پس از آن، بی توجه به اين زندگی، به سوی زندگی 

بعد می شتابند و در مقابل، افرادی که با خودکشی از دنيا می روند، بيش از سايرين در 

اسارت اين زندگی باقی می  مانند.

وابستگی يا عدم وابستگی به اين مربوط است که انسان هدف زندگی اش را بر چه 

چيزی بنا کرده باشد. هر هدفی به جز کمال که توجه فرد را بر خود متمرکز کند، عامل 
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وابستگی او است. حتی اگر کسی چنان به علم، مذهب، عرفان و وسيله های ديگری که 

برای هدف کمال کارايی دارد، چشم بدوزد که هدف اصلی را تحت الشعاع قرار دهد، به 

آن ها وابسته می گردد و اين باعث گرفتاری او خواهد شد. برای مثال، ممكن است کسي 

مقيد به انجام عبادت نيمه شب باشد و بدون اين که از باطن آن بهره ای ببرد، به آن 

وابسته شود و يا چنان مشغول و دلبسته ی راه و روش عرفانی باشد که به جای دستيابی 

به نتيجه )کمال(، دچار وابستگی به آن گردد. عده ای نيز به  امور ديگر از امور خير گرفته 

تا گناه، به گردآوری کلكسيون ها و ... و يا به برخی اشخاص، اماکن و ... وابسته اند.

به آن ها  به همسر و فرزند معطوف کند و  را  اگر کسی توجه خود  برای مثال، 

وابسته باشد، بالفاصله پس از مرگ که در کسری از ثانيه همه ی زندگی يك بار مرور 

می شود و وابستگی ها مشخص می شوند، بر اساس اولويت وابستگی های خود که در اين 

مثال همسر و فرزندان است، به سوی آن ها باز می گردد و برای برقراری ارتباط با آنان 

تالشی جدی را آغاز می کند. او سعی می کند به اطرافيان خود بفهماند که زنده است و 

می خواهد در کنارشان به زندگی سابق ادامه دهد. اين تالش گاهی به اين نتيجه می رسد 

که آن ها نيز به حضور او پی می برند و ارتباطی دو طرفه از سر گرفته می شود و گاهی 

در حالی به تسلط و نفوذ فرد درگذشته بر اطرافيان تسخير شده ختم می شود که آن ها 

از آن بی اطالع هستند.

بعضی از مردم، عمل نادرست احضار روح )احضار کالبد ذهنی( را انجام می دهند که 

در بررسی آن، به نكات قابل توجهی می توان دست يافت. از جمله اين که پاسخ مثبت 

يك کالبد ذهنی به احضار نشان می دهد به حيات زمينی وابستگی دارد و به دنبال 

فرصتی است که اگر کسی او را احضار کند، فوراً حاضر شود. بعضی از اين کالبدهای 

ذهنی نيز از شدت وابستگی هميشه حاضر هستند و حتی خود را به جای ديگران معرفی 
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می کنند. به همين دليل، در اصطالح به آن ها »روح های سرگردان« گفته می شود. 

کالبدهای ذهنی که در اثر وابستگی خود به تجربه ی زندگی پس از اين برزخ*  تن 

نمی دهند، هر جا امكانی برای اعالم حضور بيابند، اقدام و در فرد مورد نظر خود نفوذ 

می  کنند. آن ها اغلب به دنبال کسی هستند که نقطه نظرات خاصشان را تأمين کند و 

بتوانند بر اساس وابستگی های خود، بار ديگر از دريچه ی زندگی او به نياز ذهنی خود 

پاسخ دهند؛ در حالی که اگر به تعالی رسيده بودند و نسبت به زندگی زمينی وابستگی 

نداشتند، هرگز حاضر نمی شدند که بين ما حضور داشته باشند و فرصت خود برای 

زندگی بعدی را از دست بدهند. 

به همين دليل، کالبدهای ذهنی متعالی مانند اولياء الهی، هرگز به احضار پاسخ 

نمی  دهند و کسانی که تصور می کنند از اين طريق با اين افراد در ارتباط هستند، 

فريب موجودات غير ارگانيك ديگری را خورده اند که خود را به جای آن ها معرفی 

می کنند. موضوع امكان فريب خوردن از موجودات غير ارگانيك، يكی از نگرانی های 

عالقمندان به احضار روح است. آن ها به خيال خود با قسم دادن و سؤال از بعضی 

نشانه ها سعی در شناسايی کالبد ذهنی احضار شده دارند؛ اما اغلب اطمينانی نسبت 

به اين شناسايی وجود ندارد و گاهی به خود آن ها اثبات می شود که از اين بابت 

دچار خطا شده اند. 

وابستگی کالبدهای ذهنی به کسی يا چيزی باعث می شود که هرگاه بتوانند در 

خواب يا بيداری، از خود به کسی گزارشی بدهند، آن گزارش را بر اساس تصورات شكل 

گرفته از همان وابستگی ارائه کنند. همان طور که اشاره شد، اين وابستگی می تواند به 

* در اين جا منظور از برزخ، شرايطی است که در آن، فرد متوفی فاقد کالبد فيزيكی، روانی، اختری و هر کالبد ديگری به جز 
کالبد ذهنی و کالبدهايی است که در زندگی بعد فعال می شود و برای او تسلط بر بعد مكان وجود دارد؛ اما ميان زندگی دنيا 
و زندگی پس از آن سرگردان است و با توجه به گرايشی که به زندگی در دنيا دارد، حاضر به حرکت رو به جلو و تجربه ی 

زندگی بعد نيست.
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موضوعات مثبتی تعلق داشته باشد. برای مثال، چه بسا يك کشيش بر حسب عادت و 

وابستگی، خود را در حالتی ببيند که همچون هميشه کتاب مقدس را زير بغل دارد و از 

رفتن خود به کليسا و موعظه ی مردم خبر دهد.  

اگر کسی نداند که شرايط و نوع زندگی پس از اين زندگی زمينی به طور کامل 

متفاوت است و آداب و عادات زيستن، دگرگونی قابل توجهی دارد، با شنيدن اين گزارش 

ممكن است گمان کند که اين فرِد درگذشته به واقع، در حال خبر دادن از وضعيت خود 

در آن زندگی است و چه بسا با خود بگويد: "خوشا به سعادت اين کشيش که در زندگی 

بعدی خود نيز در حال عبادت است". غافل از اين که او به زندگی بعدی انتقال نيافته و 

در اسارت وابستگی خود، در حال از دست دادن زمان است.

 همچنين گاهی کالبدهای ذهنی از حضور خود در باغ و بوستان زيبايی خبر 

می دهند و اظهار خوشحالی می کنند. بسياری از افراد با شنيدن اين قبيل گزارش ها 

تصور می کنند که اين افراد در بهشت به سر می برند؛ در حالی که اين توصيف يا به دليل 

وابستگی آن ها به طبيعت گردی و خوش گذرانی، انتظار بهشت به جهت اعمال خيری 

که انجام داده اند و ... است و برای بعضی از آن ها نيز که همواره در آرزو و حسرت گشت 

و گذار و کامرانی بوده اند، پاسخ به اين نوع وابستگی می باشد.

به هر حال، وابستگی انسان عالوه بر تأثيرات منفی خود بر زندگی کنونی، پس از 

مرگ نيز با ويژگی بازدارنده ای که دارد، عامل توقف او و باز ماندن از تجربياتی است که 

به رشد و تعالی وی کمك می کند.   

غالم همت آنم كه زير چرخ كبود          ز هر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد است                                                                                                               

»حافظ«                
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دليل طراحی مرگ
در جهان دوقطبی، نوعی از کمال انسان با حرکت از نيازمندي به سمت بي نيازي؛ 

يعنی حرکت به سوی بی نياز مطلق حاصل می شود. به عبارت ديگر، در عين حال که 

انسان می تواند در هر مرحله از چرخه ی جهان دوقطبی با انتخاب و اختيار خود درجات 

کمال*  را سپری کند، برای او قرار گرفتن در هر مقطع جديد از اين چرخه، نوع ديگری 

از کمال است که اختيار او در آن نقشی ندارد و مطابق با طرح خلقت است. اين کمال 

که در اثر کاهش ابعاد وجودی انسان و نيازمندی های او محقق می شود، در گرو تغيير 

وضعيتی است که به نام »مرگ« شناخته می شود.

شايد به نظر برسد که در همين مقطع دنيا نيز می توان به نوعی بی نيازی رسيد که 

امكان مالقات با پروردگار عالم را فراهم کند؛ اما اول اين که مالقات با پروردگار در پايان 

چرخه، مانند شهود عارفانه نيست که در همين لباس جسم هم امكان پذير باشد؛ بلكه 

نوعی پيوستن ** به او است و دوم آن که با قناعت يا حداقل رسيدگی به خود نمی توان 

به آن بی  نيازی مورد نظر رسيد؛ زيرا آن بی نيازی در اثر تغيير شرايط و بی نيازی انسان از 

ملزومات وجود خود و در نتيجه، بی نيازی او از رسيدگی به اين ملزومات خواهد بود.

يك نوزاد در هنگام تولد در اوج نيازمندي خويش است و بدون کمك والدين قادر 

به ادامه ی حيات نيست؛ ولي در سنين باالتر، در قبال از دست دادن بسياري از نيازهاي 

ايام کودکي، نيازهاي جديدی پيدا مي کند. به اين ترتيب، سؤال مهم اين است که آيا 

اين فرد اگر 1000 سال هم عمر کند به بي نيازي خواهد رسيد؟ بايد توجه داشت حتی 

* برای مثال، منظور از کمال در اين دنيا، حرکت از ظاهر به باطن، دستيابی به هنر ضد ضربه شدن و ... است که می توان آن 
را برخورداری هر چه بيشتر از روزی های آسمانی )بر پله ی عشق( و عرضه ی آن ها به هستی و به ديگران )کيفيت بخشيدن 

به رسالت بندگی( معرفی کرد.
** چگونگی اين پيوستن نيازمند شرح است و نبايد تصور کرد که مانند ترکيب دو چيز با يكديگر است.
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يك مرتاض که خود را به ظاهر از همه ی احتياجات بي نياز کرده است، در طول يك يا 

چند روز حداقل به يك بادام جهت زنده ماندن نيازمند است.

بنابراين، زندگی جاويدان در اين دنيا، با نيازمندی ابدی معادل است و امكان کمال 

)حرکت از نيازمندی به بی نيازی( را سلب می کند. به همين دليل، خداوند متعال رحمت 

خاصي به عنوان »مرگ« را  شامل حال انسان کرده است تا با انتقال به عالم بعد، از 

نيازهاي او کاسته شود و طرح الهی آفرينش انسان به هدف خود نزديك گردد.* به بيانی، 

»مرگ«، تضمين حرکت به سوی خداوند است.44 

 همچنين، »مرگ« بهانه ی بسياری از انسان ها را در اين مورد که همواره مجبور به 

دوندگی برای تأمين خوراک، پوشاک و مسكن و ... برای رفاه جسم هستند و از اين بابت 

به سوی کمال معطوف نمی شوند، سلب می کند تا هر فردی آزمايش خود در شرايط 

نبودن جسم را نيز پشت سر گذارد.45 

اگر مرگ اختياری بود، نه تنها اغلب افراد حاضر به ترک اين عالم نبودند؛ بلكه چه 

بسا بسياری از آن ها هر چقدر از عمر طوالنی نصيب می بردند، همچنان به امور معمول از 

قبيل خورد و خوراک، خواب، تأمين نيازهاي روزمره و ... مي پرداختند و به هيچ کمالي 

توجه نشان نمی دادند.

در نمودار پيش رو  مشاهده مي شود که انسان همواره تحت تأثير دو نيروي  باال برنده 

و پايين آورنده است. در زندگي اين دنيا، عالئق مادي و ميل به خودشيفتگي انسان، 

نيرويي ضد کمال است که او را به مسائل پيش پا افتاده مشغول مي کند. در مقابل، 

احساس گم کردن چيزی )که با لذت های زمينی برطرف نمی گردد(، او را به سمت 

کمال رهنمون مي شود. 

* به طور مثال، در عالم بعد، نياز به جسم، مكان، کالم، جنسيت و ... برطرف مي شود.
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اين کشمكش، بعد از مرگ نيز وجود دارد. زيرا وابستگی هاي شخص او را از انتقال به 

عالم بعد )عالم فرامكان( باز می دارد و دچار سرگرداني و عذاب سختي مي کند و پيام روح 

هادي، راهنماي انتقال به عالم بعدي است و در جهت ايجاد ميل به زندگی در آن عالم، 

مساعدت می کند. هر چقدر ميزان وابستگي ها بيشتر باشد، عذاب ماندگاری در وضعيت 

بالتكليف برزخ دردناک تر خواهد بود. منظور از برزخ، موقعيتي است که بين هر مرگ و 

تولد پس از آن وجود دارد و در آن، غلبه ی يكی از دو نيرو باعث توقف و غلبه ی ديگری 

موجب حرکت رو به جلو خواهد شد. در برزخ پس از زندگی دنيا، وابستگي ها )عامل 

پايين آورنده( مانع از اين حرکت می شود و پيام روح هادي )عامل باال برنده( موجب 

هدايت به سمت عالم جديد و تولدي ديگر می گردد.

تولد انسان

مرگ

زندگی در فرا مكان

نيازمندی

انسان

انسان

پيام روح هادی)احساس گم کردن چيزی(

پيام روح هادی)جلوه ای از زندگی بعدی (

اوج بی نيازی انسان های خاص

اوج بی نيازی انسان های عادی

خود شيفتگی

وابستگی

بی نيازی



فصل دوم:

عالئم و آسيب های ناشی از

 آلودگی به موجودات غير ُارگانيك
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موجودات غير ارگانيك که با اشغال ستاد فرماندهی وجود انسان )کالبد ذهنی( 

يا مبدل ها )چاکراها( و کانال های انرژی حيات، بر فرد نفوذ و تسلط می يابند، برای 

او نقش يك انگل را ايفا می کنند. آن ها با تسخير مبدل ها و کانال های انرژی، انرژی 

حيات شخص تسخير شده را مورد مصرف قرار می دهند. همچنين، نه تنها با تأثير 

نامحسوس  يا  محسوس  طور  به  اطالعات،  مديريت چيدمان  و  حافظه  مديريت  بر 

افكار و اميال خود را به وی القا  می کنند،46  بلكه با مداخله در امور مديريت سلول 

و بدن، عامل عوارض و بيماری هايی می شوند47  که بر اساس آن، می توانيم آن ها را 

»ويروس های غير ارگانيك« بناميم.

1  - اختالالت ناشی از ويروس های غير ارگانيك
آسيب های ناشی از آلودگی با اين ويروس ها را می توان در چند دسته معرفی کرد:
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1  - مشکالت ذهنی* : 
الف( توهم های ادراکی مانند توهم های شنيداری، ديداری، بويايی، پنداری، احساسی 

و حرکتی )در اين توهم ها فرد صدايی می شنود و کسی يا چيزی را می بيند يا احساس 

می کند که ديگران متوجه آن نمی شوند و يا دچار پندارهای کاذبی از اين قبيل است که 

کسی همواره او را تعقيب می کند يا هيچ کس او را دوست ندارد و ...(

يروس های غير  و  و فكری  القائات ذهنی  اختالالت،  اين  القايی:  توهم های  ب( 

ارگانيك هستند که باعث می شوند فرد گمانی داشته باشد که واقعيت ندارد و يا وادار 

به رفتاری غير عادی گردد. رفتارهای غير عادی يعنی هر رفتاری که در بيداری از 

فرد بروز می کند؛ اما خود او هيچ توجيه منطقی يا احساسی برای آن ندارد، ناشی از 
همين توهم های القايی است.**

ج( اختالل دوشخصيتی يا چند شخصيتی: عارضه ای که در اثر آن، فرد بی اختيار دو 

نوع شخصيت متفاوت يا بيش از آن را از خود بروز می دهد

د( اختالل دوقطبی: بدون دليل،  در يك زمان شاد شاد و در زماني ديگر غمگين 

غمگين بودن

ه( وسواس

و( ترس های غير منطقی )فوبيا(: ترس از آسانسور، پله برقی، ارتفاع، محيط بسته 

و ...
* در بيماری های ذهنی دو عامل »مشكالت نرم افزاری« و »ويروس های غير ارگانيك« دخيل است که در مورد اول می توان 
اختالالت هويت جنسی را مثال زد. البته همين بيماری می تواند در اثر عامل دوم نيز بروز کند؛ اما بخشی از بيماری های ذهنی 

تنها در اثر عامل دوم پديد می آيد.
** نوع ديگر توهم که ناشی از ويروس های غير ارگانيك يا مصرف مواد توهم زا است، در اين جا توهم نمايی نام می گيرد. اين 
مورد که نمی توان آن را نوعی اختالل محسوب کرد، مطلع شدن از بخشی از جهان هستی است که ديگران از آن خبر ندارند. 

توهم نمايی، با دخالت سنسورهای ذهنی و فراذهنی رخ می دهد.
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ز( بيش فعالی 

ح( تمايالت غيرعادی مانند عاليق و انزجار غير عادی، تمايالت هم جنس گرايانه، 

تمايل به خودکشی، تمايل به خودآزاری، تمايل به ديگری آزاری

ط( رفتارهای غيرعادی مانند خواب گردی

و ...

2  -  بيماری های روانی: افسردگی* ، اضطراب، دلشوره، احساس گناه و ....
العالج،  صعب  بيماری های  العالج،  بيماری های  جسمی:  بيماری های   -  3

بيماری های ژنتيك و ....      

4  - اختالالت »جسمی   ذهنی   روانی«: مانند اختالالت خواب
5  - اختالالت با منشأ ناشناخته: آثار کبودی، ورم يا زخم و خراش بدون 
علت، خواب گردی )که در اين حالت، فرد گاهی حتی با وجود بسته بودن چشم ها، به 

مانعی برخورد نمی کند و در حرکت، تحت هدايت قرار دارد(، حرف زدن و جيغ کشيدن 

درخواب، دندان قروچه، جابجائی درد، بختك و .... 

ويروس هاي  غير ارگانيك  در وهله ی  اول  بيشترين  لطمه  را بر ذهن وارد مي کنند 

و سپس به ترتيب، آثار تخريبی خود را بر روان و جسم بر جا مي گذارند. حالت هايي 

مانند بختك  نيز وجود دارد که  عده زيادي درگير آن هستند و در اثر درگيری ذهن، 

روان و جسم بروز می کند. در حال حاضر، در علم پزشكی و انواع طب های مكمل، 

درمان اساسی و قطعی برای عوارض و بيماری های ناشی از اين ويروس ها وجود ندارد 

* بيماری افسردگی می تواند ناشی از بينش غلط نسبت به زندگی باشد. اما عامل ديگر آن، ويروس غير ارگانيك است. اگر اين 
ويروس غير ارگانيك از نوع B باشد، در زمان حيات خود افسرده بوده است. بعضی از اين ها، به دليلی غير از موضوع افسردگی فرد 
را تسخير می کنند و خواه نا خواه اثر افسردگی را نيز برای او به جا می گذارند؛ بعضی ديگر، به دنبال کسی می گردند که زمينه ی 
افسردگی دارد و بعضی، به عكس، به دليل اين که در زمان حيات خود از افسردگی رنج برده اند، به سراغ افراد شاداب می روند؛ 

اما با توجه به افسردگی که از طريق آن ها به ستاد مديريتی فرد )کالبد ذهنی او( القا می شود، موجب افسردگی او می شوند.
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و برای درمان، از شيوه های کنترل کننده ای استفاده می شود که مشكل را برطرف 

نمی کند. دليل اين امر، عدم شناسايی عوامل اصلی بروز اين اختالالت )ويروس های 

غير ارگانيك( و به طور مسلم، نا آگاهی نسبت به راه و روش و چگونگی رهايی از 

آن ها می باشد. 

2  - نشانه های آلودگی به ويروس های غير ارگانيك
آلودگی با ويروس های غير ارگانيك، آثار و عالئم متنوعی دارد که عوارض ذهنی، 

روانی و جسمی ياد شده در مبحث قبل، تنها بخشی از آن را آشكار می کند. از جمله 

نشانه های ديگری که می توان به آن اشاره کرد، عبارت اند از:

-   تمايالت و رفتارهای غير عادی )اين دو مورد به عنوان نمونه های مشکالت 

ذهنی معرفی شد؛ اما برای شرح بيشتر دوباره نام برده می شود.(

   - تله پاتی

   - گزارش های ارائه شده در حالت هيپنوز كه عده ای برای اثبات تناسخ به كار 

می برند 

    - سوء استفاده از موجودات غير ارگانيك 

1  -  تمايالت و رفتارهای غير عادی:
کالبدهای ذهنی افراد متوفی، تأثيرات بسيار زيادی در زندگی انسان ها دارند که 

يكی از آن ها تمايالت و رفتارهای غير عادی است. به بيان ديگر، گرچه ويروس های غير 

ارگانيك نوع A می توانند محرک اين نوع تمايالت و رفتارها باشند، ويروس های غير 

ارگانيك نوع B در بروز آن نقش مؤثرتر و نمايان تری دارند. از جمله، تغيير ناگهانی و غير 



53

عالئم و آسيب هاي ناشي از آلودگي...

اختياری گرايش ها و رفتارهای يك فرد به تمايالت و رفتارهای  يكی از نزديكان که از 

دنيا رفته است )و به طور معمول، در فاصله ی کوتاهی پس از مرگ رخ می دهد(، نشانه ای 

از مداخله او در سيستم مديريتی فرد بازمانده مورد نظر است. 

برای مثال، پس از در گذشت پدر يا مادر، ممكن است فرزندی، يكی از ويژگی ها 

و عادت هايی را که در او بارز بوده است، به نحو آشكاری بروز دهد. زيرا کالبد ذهنی 

فرد درگذشته، به دليل وابستگی های خود و برای رسيدن به لذت و رضايت ذهنی، 

می تواند کالبد ذهنی هر يك از عزيزان خود را تسخير کند و با اين کار، خواسته يا 
نا خواسته موجب انتقال خصوصيات، تمايالت و بيماری های خود به او گردد.*

البته، داليل انتخاب يك فرد توسط ويروس هاي غير ارگانيك متعدد است و وجود 

نسبت دوستی، آشنايی و خويشاوندی برای چنين تسلطی شرط نيست. بنابراين، 

عالوه بر اين که آثار عشق يا نفرت در کالبد ذهنی متوفی می تواند عامل تسخير 

اطرافيان او باشد، بعضی از کالبدهای ذهنی فردی را انتخاب می کنند که به آن ها 

شباهتی داشته باشد؛ بعضی ديگر کسی را که نيازها و کمبودهای پيش از مرگ آن ها 

را ندارد و برخی شخصی را بر می گزينند که بتواند آن ها را به اهداف و آرزوهای تحقق 

نيافته شان برساند.

آن ها برای يافتن چنين فردی، تنها به اطرافيان خود نظر ندارند. حتی بعضی 

از کالبدهای ذهنی بدون ارزيابی و سنجش از اولين امكان نفوذ استفاده می کنند 

و خصوصيت يا فرد مشخصی مورد نظر آن ها نيست. در اغلب اين موارد نام برده، 

* برای فهم اين موضوع و شناسايی موارد مشابه، می توان به نمونه ای از گزارش های فراوان در اين باره اشاره کرد: پسری که به 
طرز قابل توجهی گوشه گير بوده و با هيچ کسی هيچ گونه دوستی و ارتباط عاطفی نداشته است، با درگذشت پدر خود که مردی 
خوش مشرب و مهمان دوست بوده و به رغم اعتراض خانواده، هميشه در منزل از رفقای خود پذيرايی می کرده است، درست 
پس از اين حادثه، به طور ناگهانی دچار تغيير اخالق و رفتار شده و با خلق و خو و حتی تكيه کالم ها و سبك شوخی های پدر 

و تمايالت يكسان مانند عالقه به چای و قليان، همان ويژگی ها را بروز داده است.
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ويژگی خاصی که يكباره در فرد تحت نفوذ ظاهر می شود، از نظر خود او و اطرافيانش 
غير عادی خواهد بود.*

2  -  تله پاتی:
تمايالت عاطفی شديد بين افراد باعث برقراری ارتباط های کالبدی می شود که 

زمينه را برای انتقال ويروس های غير ارگانيك هر يك به ديگری فراهم می کند. يعنی 

اشتراکات کالبدی باعث  می شود که اين ويروس ها بتوانند بين آن ها فعاليت و رفت و 

آمد داشته باشند و »ويروس اشتراکی« ناميده شوند. به طور معمول، اين افراد بدون 

استفاده از امكانات ارتباطی بيرونی، از احوال، افكار و احساس های يكديگر با خبر هستند 

و در اصطالح رايج با يكديگر »تله پاتی«** دارند.

اين حالت، بين دو قلوهای همسان نيز زياد ديده می شود؛ زيرا از طرفی اغلب، ارتباط 

عاطفی ميان آن ها عميق است و از طرف ديگر، در دوران بارداری مادر، آلودگی آن ها به 

ويروس غير ارگانيك به طور يكسان اتفاق می افتد و پس از تولد نيز به صورت اشتراکی 

تداوم می يابد.

تجربه ی عشق نيز می تواند عاملی برای آلودگی اشتراکی باشد. عشق، نوعی هم 

و  تجربه وحدت  نوعی  به  و معشوق،  است. عاشق  کالبدی  اشتراک  و  فازی درونی 

يكتايی با يكديگر می رسند که همدلی حقيقی است. برای انسان که بايد به درک 

ارزش  تجربه  اين  برسد،  اجزای هستی  با همه ی  و  ديگر  انسان های  با  پيوند خود 

بسياری دارد؛ اما می تواند بستری برای به اشتراک در آمدن ويروس های طرفين يا 

* برای مثال،  خانمی که از يك مقطع زمانی به بعد هر شب پيش از خواب انگشت های پای خود را می شمرد تا نسبت به وجود 
آن ها اطمينان يابد، پس از مدتی متوجه وجود يك کالبد ذهنی غريبه شد که در يك سانحه انگشت های پای خود را از دست 
داده بود. برای يك محقق، دريافت و بررسی اين گونه گزارش ها به لحاظ آشنايی با نوع تأثيرات کالبدهای ذهنی بر ديگران، 

کاربرد دارد.
** دورآگاهی
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يكی از آن ها شود و به تله  پاتی منجر گردد.

نكته ی کليدی اين است که توجه عاطفی يا فكری شديد، تنها آمادگی الزم برای 

اشتراک ويروسی را فراهم می کند و تا وقتی تمايلی برای کسب اطالع از وضعيت فكری 

و احساسی طرف مقابل و اتفاقات مربوط به او در کار نباشد، ويروس اشتراکی وجود 

نخواهد داشت و تله پاتی انجام نمی شود.* البته، عامل ديگری نيز برای به اشتراک در 

آمدن ويروس های غير ارگانيك وجود دارد که عامل وراثت است. همچنين، در صورتی 

که يك ويروس غير ارگانيك مأمور اجرای طلسم مشترک ميان دو يا چند نفر باشد، 

ويروس اشتراکی آن ها خواهد بود. 

در مواردی که ويروس غير ارگانيك حداقل بين دو نفر مشترک باشد، استفاده از 

روشی که بتواند آن را برای خروج تحت فشار قرار دهد، باعث می شود که نفر دوم نيز 

حتی با وجود بعد مسافت و بی اطالعی از اين اقدام، مانند نفر اول با واکنش اين ويروس 

و مقاومت آن در برابر خروج مواجه شود. در نمونه هايی تجربه شده است که با به نتيجه 
رسيدن اين اقدام و رهايی از تسخير، امكان تله پاتی سلب می شود.**

به هر حال، تله پاتی که ناشی از توجه ويژه فكری يا احساسی است، با دخالت 

ويروس های اشتراکی به وقوع می پيوندد و بنابراين، يكی از عالئم آلودگی به ويروس های 

غير ارگانيك است.

3  - گزارش های ارائه شده در حالت هيپنوز كه عده ای برای اثبات 
تناسخ به كار می برند:

* گاهی شدت محبت يك فرد به ديگری، صرف نظر از اين که طرف مقابل تا چه اندازه از اين احساس برخوردار باشد، باعث 
می شود اين ارتباط ويروسی عامل اطالع رسانی از نفر دوم به نفر اول شود. برای مثال، يك مادر می تواند از شدت عالقه به فرزند 
خود و تمايل به دانستن احوال و شرايط او، ناخواسته تحت تأثير اين نوع دخالت ويروسی قرار گيرد و حتی هنگامی که از وی  

دور است، متوجه خوشی ها و ناخوشی هايش شود و وقتی خطری او را تهديد می کند، آن را حس کند.
** اين وضعيت، خود دليلی بر وجود ويروس های اشتراکی است.
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نظريه ی تناسخ قدمت چند هزار ساله دارد و در حال حاضر ميلياردها نفر به آن 

اعتقاد دارند. بر اساس اين نظريه، انسان پس از مرگ خود، به طور مجدد در همين 

جهان متولد خواهد شد. در ديدگاه های مختلفی که در اين زمينه وجود دارد، اين تولد 

می تواند در قالب انسان ديگر و يا يكی از انواع حيوانات، گياهان و جمادات باشد. بعضی 

از پيروان تناسخ باور دارند که تعدادی از افرادی که در گذشته اند نيز می توانند به جای 

رفت و برگشت های مكرر به اين دنيا، به رهايی و آرامش ابدی دست يابند.

يكی از قوانينی که مبنای قبول تناسخ قرار می گيرد، »قانون کارما« است. اين قانون 

حاکی از آن است که نتيجه ی اعمال انسان گم نمی شود و هر فردی در دو مرحله با اثر 

کارمای خود مواجه خواهد بود: 1   در زندگی کنونی 2   در زندگی مجدد در اين جهان. 

به اين ترتيب، پيروان تناسخ معتقدند که هر کسی بايد نتيجه ی اعمال خود را در 

بازگشت به اين دنيا بيابد و راه رسيدن به اين نتيجه آن است که هر انسان خوبی، در 

وضعيت بهتری )برای مثال، در خانواده ای مرفه( متولد شود و هر شخصی که با خود 

کارمای منفی دارد، در پيكری پست تر )مثل پيكر حيوان( و يا در وضعيت نامطلوب 

)برای مثال، در خانواده ای فقير و تنگدست( تولد يابد تا در اثر رنج، به اصطالح، موفق 

به سوزاندن آن کارما )از بين بردن اثر منفی اعمال( گردد.

افراد  درباره  نادرست  از سويی موجب قضاوت  تناسخ  به  ايمان  دليل،  به همين 

تهيدست و بد اقبال شده، آن ها را به عنوان گنهكاران زندگی قبل، اليق خواری و ذلت 

بر می شمارد و از سوی ديگر، با پذيرش فقر در جامعه و بزرگداشت افراد صاحب ثروت 

و مكنت، عامل دفاع از نظام طبقاتی می شود.

اشكاالت ديگری نيز بر اين تفكر وارد است. از جمله اين که انتظار می رود در اين 

رفت و برگشت های مكرر و با سوزاندن کارما، روز به روز وضعيت عمومی بشر در عالم 
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بهتر شود و خطاهای جامعه ی انسانی کاهش يابد؛ در حالی که تا کنون با گذر زمان 

و افزايش فكر و هوش بشر، پيشرفت های علمی او در زندگی بيشتر شده و به همين 

نسبت، تبعات منفی آن نيز افزايش يافته است. 

به طوری که برای مثال، يك انسان عصر حاضر می تواند به اندازه ی  همه ی  انسان های 

نخستين به طبيعت آسيب برساند. پس در عمل، نشانه ای از کم شدن آثار منفی هر نسل 

نسبت به نسل قبل وجود ندارد. در عين حال، شكايت از رنج های زندگی رو به افزايش 

است و با اين روند نمی توان کاهش کارمای منفی را پذيرفت و به رهايی از آن حتی در 

بازگشتی مجدد اميدوار بود.

از طرف ديگر، با اعتقاد به خدا و رحمت او، نمی توان انسان را محكومی ابدی دانست 

که برای برطرف کردن بار منفی گناهان و خطاهای خود مجبور به تجربه مكرر زندگی 

دنيا در گردونه تناسخ است. زيرا اوال هر فردی در همين زندگی امكان تحول )توبه( و 

رسيدن به کمال دارد و لطف خدا بسيار بيشتر از آن است که چنين امكان و فرصتی را 

از او دريغ کند و ثانيا اگر راه جبران اشتباهات و گناهان، تولد مجدد در همين دنيا باشد 

و زندگی انسان بدون هيچ گونه هدف متعالی پيش رود، طرح عظيم الهی برای خلقت 

انسان پوچ و بی معنا خواهد بود.

از اين گذشته، در صورتی که بپذيريم انسان ها با تولد پا به اين جهان می گذارند و 

پس از مرگ، تعدادی از آن ها تبديل به جمادات، نباتات و حيوانات می شوند و تعدادی 

)هرچند اندک( به رهايی و آرامش ابدی می رسند و از گردونه ی  تناسخ نجات می يابند، 

بايد با کاهش جمعيت بشر در جهان مواجه باشيم؛ در حالی که در عمل اين طور نيست. 

در ضمن، اگر بپذيريم که افراد انسانی از جای ديگری به اين دنيا می آيند، چطور احتمال 

ندهيم که بعد از مرگ نيز می توانند برای هميشه از اين دنيا بروند و اصرار کنيم که 
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زندگی فقط در اين جهان امكان پذير است؟!

درباره ی امكان انتقال انسان به قالب جمادات نيز بايد پرسيد  هر انسان، به چه 

واحدی از جمادات منتقل می شود و يا چه واحدی از آن ها را تشكيل می دهد؟! برای 

مثال، مرگ انسانی که قرار است تبديل به سنگ شود، باعث تشكيل چه مقدار سنگ 

می شود؟ آيا او تبديل به صخره خواهد شد يا کوه و يا رشته کوه؟ آيا در کل می توان 

واحدی برای سنگ در نظر گرفت؟ بر اساس اين پرسش های بی پاسخ، نمی توان نظريه  

بازگشت انسان )به دنيا( به صورت جمادات را پذيرفت.

نكته ی مهم تر که بايد به آن توجه کنيم، اين است که وجه تمايز انسان از موجودات 

ديگر عالم هستی، وجود نفس است که جنس آن متفاوت از جنس ساير اجزای عالم 

است. منشأ همه موجودات عالم و حتی اجزای نرم افزاری آن ها عقل است و فقط نفس 

انسان است که حاصل عشق و از جنس آن می باشد.* در اين دنيا هيچ جايگاهی جز 

جسم انسان نمی تواند قابليت های نفس او را بروز دهد و زمينه ای فراهم سازد تا اختيار 

وی به ظهور برسد؛ در معرض آزمايش قرار گيرد و رشد کند.

در مجموع و به طور خالصه می توان گفت عقيده به تناسخ، سرنوشتی برای انسان 

ترسيم می کند که چيزی جز يك رنج جاويدان نيست؛ رنجی که حتی اگر بتوان از آن 

نجات يافت، اثبات می کند که طرح آفرينش انسان پوچ و بيهوده است و طراح هستی به 

دليل طراحی عاقبتی بی معنا برای او، در طرح شكوهمند خلقت دچار اشتباه شده است.

اما يكی از داليلی که امروزه طرفداران نظريه ی تناسخ، برای دفاع از اين نظريه بسيار 

بر آن تكيه می کنند، گزارشات افرادی است که در حالت هيپنوتيزم، از خود در شرايط 

متفاوت جغرافيايی، تاريخی، مليتی، فرهنگی، زبانی، تحصيلی، شغلی، سنی، جنسيتی و 

* برای مطالعه ی بيشتر به کتاب »انسان و معرفت« از همين نويسنده مراجعه شود.
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... خبر می دهند؛ چنان که به نظر می رسد آن ها همه اين زندگی ها را تجربه کرده اند.

 نكته ی مهم اين است که در موارد تحقيق شده، وجود افرادی با ويژگی های ذکر 

شده )که پيش از اين زندگی می کرده اند( و همچنين، صحت اطالعات گزارش شده 

درباره ی آن ها، اثبات می شود.

افرادی که در حالت هيپنوتيزم، به اين نحو اطالعات موجود در ستاد ذهن خود را 

تخليه می کنند، حتی گاهی به زبان همان فردی صحبت می کنند که در حال توصيف 

زندگی خويش است. 

اما بر خالف تصور مدافعان تناسخ، همه ی اين گزارشگران که از زبان فرد هيپنوتيزم 

شده به شرح زندگی خود می پردازند، کالبدهاي ذهني هستند که فرد مورد نظر را 

تسخير کرده اند و از طريق هيپنوتيزم، فرصتی برای اظهار وجود يافته اند. 

بنابراين، يكی از نشانه های آلودگی به ويروس های غير ارگانيك، اين نوع گزارش ها 

می باشد که با خارج کردن اين ويروس ها از بخش کالبد ذهنی فرد تسخير شده، ديگر 

اثری از آن در ميان نخواهد بود و معلوم خواهد شد که شرح حال بيان شده مربوط به 

فرد هيپنوتيزم شده نيست و او زندگی های مجدد در اين دنيا را تجربه نكرده است.

4  -  موارد سوء استفاده از موجودات غير ارگانيك:
اگرچه توانمندی هايی مانند آينده بينی، فكرخوانی، شخصيت خوانی، اِعمال اراده 

بر ديگران و تجسس که در جهت اعمال قدرت يا قدرت نمايی به کار می رود، در اثر 

اتصال با شبكه منفی بروز می کند، استفاده از آن، با همكاری موجودات غير ارگانيك 

نيز ميسر است. 

موجودات غير ارگانيك نوع A که در انجام اين کار دخالت مستقيم دارند، اغلب گروه 

A7 )تسخيربانان( هستند. اين موجودات، خود را همچون موم در دستان کسانی قرار 
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می دهند که تمايل دارند از آن ها در جهت انجام موارد ياد شده، اطالع رسانی به ظاهر مفيد، 

کارگشايی، کارشكنی و انواع مداخله های نامحسوس در زندگی ديگران بهره مند شوند.

اطالعات دريافت شده از اين موجودات را می توان در چند دسته جای داد:

1  - آينده بينی 

2   - فكر خوانی 

3  -  شخصيت خوانی 

4  -  غيب آگاهی )اطالع  از جزئيات زندگی، احوال درونی و اسرار ديگران( 

5   - جهان آگاهی و کمال آگاهی

نه تنها دريافت اطالعات در چهار مورد اول )چه از طريق اتصال به شبكه منفی 

باشد و چه به کمك موجودات غير ارگانيك( بر خالف کمال است،48  حتی کسب جهان 

آگاهی و کمال آگاهی نيز که به خودی خود ارزشمند است، اگر از طريق موجودات غير 

ارگانيك باشد، به صالح و در جهت کمال نيست. زيرا زيان ارتباط انسان با اين موجودات 
بسيار جدی است. 49

از اين گذشته، آگاهی مورد نياز انسان که برای کمال او سودمند است، معرفت 

او نسبت به خدا، خود و جهان هستی است؛ اما اوال در صورتی اين معرفت اثر مفيد 

ماندگاری خواهد داشت و حتی پس از مرگ نيز به عنوان دانش کمال به کار خواهد 

آمد که بر پله ی عشق درک شود و از اين طريق در وجود فرد بنشيند )نهادينه شود(، نه 

اين که فقط از آن اطالعی کسب شود و ثانيا دستيابی به درجات حقيقت و گنجينه های 

اسرار هستی )رسيدن به آگاهی هفت آسمان(، برای موجودات غير ارگانيك مقدور 

نيست50  و آن چه آن ها در زمينه خداشناسی، خودشناسی و جهان شناسی از آن خبر 

می دهند، در سطح اطالعات اظهار شده در ميان خود افراد بشر است؛ نه بيشتر. 
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بعضی از کسانی که برای کسب دانش بيشتر، موکل هايی از موجودات غير ارگانيك 

نوع A را در اختيار می گيرند، به اين دل خوش می کنند که به راحتی جواب سؤاالت 

بينشی خود را از آن ها دريافت می کنند؛ اما آن ها، هم از اين حقيقت غافل هستند که 

اطالعات موکل آن ها فقط اطالعات و دانشی است که از افراد ديگر آموخته است و هم 

رفته رفته تحت نفوذ و تسلط اين موجودات قرار می گيرند.

 کسب اطالع از آينده، افكار و اسرار ديگران و ... نيز نه تنها در مسير کمال، منفی 

به حساب می آيد، بلكه همواره موفقيت آميز نيست و گاهی فرد را در تصميمات زندگی 

دچار خطاهای جبران ناپذيری می کند. به طور کلی، آگاهی هايی که در اختيار انسان 

قرار می گيرد، در دو دسته قابل بررسی است:

آگاهی در جهت مثبت  

)در جهت كمال(                                                                   

آگاهی در جهت منفی 

)در جهت ضدكمال(   

به                                                                                    رسيدن  جهت  در  آگاهی 

شناخت فهم و درک کمال و پی بردن 

آفرينش و  راز  و  فلسفه ی خلقت  به 

يافتن ارزش وجودی خود  )دستيابی 

به دانش کمال( 

مانند

درک وحدت جهان هستی

درک انا الحق 

درک جمال يار 

درک حضور     

درک هدفمندی خلقت و ...      

دانش قدرت نمايی، خودنمايی، 

به  نسبت  برتری  و  تفوق  کسب 

اهداف  و  منافع  به  رسيدن  ديگران، 

دنيوی و منافع شخصی )دستيابی به 

قدرت(     

مانند

 قدرت نفوذ در ديگران

درک قدرت فكرخوانی

قدرت ديدن آينده

قدرت ديدن آينده     

     ...
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يكی از روش هايی که از طريق آن، موجودات غير ارگانيك نوع A برای آينده 

بينی و غيب آگاهی وارد عمل می شوند، آينه بينی است. توجه انسان به آينه، نوعی 

تسلط بر چيزی است که نسبت به او مجازی محسوب می شود. اين توجه می تواند 

باعث گشوده شدن دريچه مثبت يا منفی شود. يعنی برای هر فردی، آينه می تواند 

خدا نما يا شيطان نما باشد. 

آن چه نسبت به ما مجازی است، از ما فرمان می پذيرد. اگر برای دانستن آينده يا 

کشف حوادث گذشته بر آينه که منعكس کننده صورت مجازی ما است، متمرکز  شويم، 

ويروس های غير ارگانيك برای اين منظور مداخله می کنند و با دخالت در سيستم 
فراذهنی ما، تصاوير مورد نظرمان را پيش رويمان خواهند آورد.*

در بعضی از موارد، تسخيربانان به نحوی در آينه به اسارت کشيده می شوند تا 

درباره ی وقايع اطالع رسانی کنند. در طول تاريخ، جادوگران برای پادشاهان و صاحب 

منصبان بسياری جايگاه و منزلت ويژه داشته اند. بعضی از اين جادوگران با استفاده 

از همين شيوه، موکل خود را با آينه ای همراه می کردند و آن آينه را در اختيار آن ها 

می گذاشتند تا به راحتی از حوادث آينده و وقايع اطراف و اکناف باخبر شوند. 

اما گاهی مداخله ی شبكه مثبت و گاهی مداخالت تشعشعاتی از سوی دشمنان 

آن ها )به کمك جادوگران(، باعث دريافت اطالعات غلط، تصميم گيری های نادرست 

و حتی در اوج اقتدار، منجر به انقراض آن ها شده است.** بنابراين، آن ها با استفاده 

از   بسياری  وارد جنگی تشعشعاتی شده اند که در  امكاناتی، در حقيقت  از چنين 

* افراد قديمی با بصيرتی که نسبت به اين موضوع داشتند، روی آينه ها را با پارچه ای می پوشاندند و يا بر روی آن دريچه ای 
نصب می کردند.

** افراد فال گير و پيشگو هيچ وقت نمی توانند از امكانات قدرتی خود در اين زمينه به طور کامل استفاده کنند و هميشه درصدی 
از آگاهی هايی که دريافت می کنند، اشتباه است و به همين دليل، تضمينی نسبت به درستی هيچ يك از اطالعاتی که در اختيار 

عالقمندان به اين امور منفی می گذارند، وجود ندارد.
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موارد، منافعشان را به خطر انداخته است. 

عالوه بر آن چه گفته شد، موجودات غير ارگانيك می توانند باعث افزايش نبوغ و 

خالقيت شوند. موجودات غير ارگانيك نوع A خالقيت ندارند و روش های هوشمندانه ای 

که در انجام مأموريت خود به کار ببرند، دليل بر خالقيت آن ها نيست؛ زيرا آن ها هيچ 

الهامی دريافت نمی کنند و فقط در حد انجام مأموريت خود می توانند يكی از روش هايی 

که قابليت اجرای آن را دارند، انتخاب کنند.* 

اما موجودات غير ارگانيك نوع B می توانند باعث افزايش اشتياق فرد تسخير شده و 

از اين طريق، زمينه ساز نبوغ و خالقيت مثبت يا منفی او شوند. برای مثال، وقتی کالبد 

ذهنی يك فرد تبهكار، فرد تبهكار ديگری را تسخير می کند، تمايل او به تبهكاری و 

يافتن ترفندهای جديد برای اين کار بيشتر می شود. در نتيجه خالقيت و ابتكار وی در 

اين جهت افزايش می يابد.

* در ميان موجودات غير ارگانيك نوع A، آزمون بانان بيشترين هوشمندی را دارند و از روش  های متنوع تری برای انجام مأموريت 
خود استفاده می کنند.





  فصل سوم:

علل و عوامل آلودگی 

به موجودات غير ُارگانيك
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1  - عوامل مشترک
بعضی از عوامل، امكان آلودگی به انواع موجودات غير ارگانيك را فراهم می آورد و 

تنها به يكی از دو گروه A و B  اختصاص ندارد. اين عوامل عبارتند از:

- قرار گرفتن در فاز منفي )عصبانيت ، ترس ، حزن و اندوه و ....( 

- اعتياد

- استفاده از موجودات غير ارگانيك به منظور رسيدن به اهداف مورد نظر و كمك 

گرفتن و بهره برداري از آن ها 

- قرار گرفتن در معرض طلسم و جادويی كه با دخالت موجودات غير ارگانيك 

انجام می   شود

- به هم خوردن هم فازی بين كالبدها )در اثر مصرف داروی روان گردان، الکل و ...(

- انتقال از والدين

...

قرار گرفتن در فاز منفی
مهم ترين زمينه نفوذ ويروس   های غير ارگانيك، قرار گرفتن در فاز منفي )ترس و 

وحشت، عصبانيت، غم و اندوه، اضطراب، نا اميدي و ...( است. يعنی در شرايطی که 

دريچه بخش جذب و دفع تشعشعات منفي* در کالبد روان باز باشد، امكان تسخير انسان 

توسط هر دو گروه A و B فراهم است. 

حتی دچار شدن به طلسم و جادو، تنها در صورتی رخ می   دهد که فرد چنين خطايی 

* به مبحث »کالبد روانی« در کتاب »انسان از منظری ديگر« مراجعه شود.
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مرتكب گردد. بنابراين، اگر کسي بگويد "من چه گناهي کرده   ام که مورد طلسم واقع 

شده   ام؟"، جواب او اين است که تا کسی در فاز منفي قرار نگيرد، هيچ طلسم و جادويی بر 

او تأثير نخواهد داشت و موکل جاری کننده آن، امكان تسخير وی را نخواهد يافت.

قرار گرفتن در فاز منفی، ناشی از عوامل متعددی است. برای مثال، تماشای يك 

فيلم ترسناک می   تواند موجب ترس شود و ترس، دريچه بخش جذب و دفع تشعشعات 

منفي در کالبد روان را باز می   کند. در اين صورت، نه تنها طلسم   بانان و تسخير بانان 

خواهند توانست فرد را مورد تسخير خود قرار دهند، بلكه آن دسته از کالبدهای ذهنی 

که اطراف فرد حضور دارند و هريك بر اساس وابستگی خاص خود، در انتظار فرصتی 

برای اعمال نفوذ در بخش مديريت سلول و بدن او هستند، موفق به اين کار می   شوند 

و به اين ترتيب، ستاد فرماندهی موجود در کالبد ذهنی فرد تسخير شده، دستخوش 

اختالالت و صادر کننده   ی فرمان   های محسوس و نامحسوس متعددی می   شود که بر 

سالمت او و افكار، رفتار و گفتارش تأثيرگذار است.

وضعيت ديگری که می   توان مثال زد، فرو رفتن در اندوه مرگ درگذشتگان است 

که اغلب، در هنگام مراسم تدفين به اوج خود می   رسد و به دليل اين که گورستان محل 

تجمع کالبدهای ذهنی بر جا مانده است، خطر آلودگی به ويروس   های غير ارگانيك را 

افزايش می   دهد. به طور کلی، حضور در گورستان در حالی که فرد در فاز منفی قرار 

داشته باشد و يا به راحتی در اين فاز قرار    گيرد، اين خطر را به دنبال دارد. 

اعتياد
منظور از اعتياد، وابستگی به انجام کاری بر حسب عادت  است؛ به طوری که دست 

کشيدن از آن، باعث بروز عوارضی می   شود که اگر فرد نتواند نسبت به آن مقاومت نشان 
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   دهد، به سوی عامل اعتياد باز می   گردد.* 

ايجاد می   کند** و به دنبال آن،  اعتياد، نوعی چرخه اطالعاتی معيوب در ذهن 

کالبدهای فرد مچاله و نامنظم می   شوند و در آن   ها حفره   ها و شكاف   هايی به وجود می   آيد 

که محل نفوذ موجودات غير ارگانيك قرار می   گيرد. بيشتر اين موجودات، کالبدهای 

ذهنی هستند که می   خواهند در اين تجربه )استفاده از مواد مخدر( با او شريك باشند.

در اثر اعتياد به برخی از انواع مواد مخدر، گيرنده   های واقعيت   سنجی در مغز نيز 

دچار اختالل می   شود و اطالعاتی که از گيرنده   های حسی به مغز می   رسد، اشتباه ارزيابی 

می  گردد؛ تا جايی که گاهی فرد معتاد، در تشخيص ابعاد و فواصل دچار خطا می   شود. 

اين خطا نه تنها باعث غير طبيعی ديدن اشياء و اشخاص می   شود، بلكه ممكن است به 

سوانح مختلف نيز منجر گردد. برای مثال، ممكن است که او ارتفاع 100 متری را 1 متر 

ببيند و اين خطا عامل سقوط وی گردد. همچنين، همراه با ضعيف شدن گيرنده   های 

واقعيت  سنجی، گيرنده   های ديگری نيز فعال می   شود که امكان رؤيت موجودات غير 
ارگانيك را افزايش می   دهد.***

اعتياد می   تواند در اثر روند خودآگاه يا ناخودآگاه بروز    کند. در روند خودآگاه، ميل 

به اعتياد به تدريج ايجاد و تقويت می   شود. برای مثال، کسی که آگاهانه و به طور 

تفريحی، کشيدن سيگار را آغاز می   کند، در اثر عادت، ديگر نمی   تواند به راحتی آن را 

ترک نمايد.

اما در روند ناخودآگاه، عوامل نامحسوسی نقش دارد. از جمله اين که کالبدهای 

ذهني افراد فوت شده که پيش از مرگ معتاد بوده   اند، می   توانند با تسخير شخص 

* اعتياد تنها به مواد مخدر نيست و حتی می   تواند نسبت به مصرف چای يا هر چيز ديگر نيز باشد.
** از اين نظر، اعتياد مانند ويروس   های کامپيوتری است.

*** اغلب، فرکانس کالبدی موجودات غير ارگانيك برای سنسورهای واقعيت   سنجی قابل تشخيص نيست و به همين دليل، 
اين موجودات، همواره قابل مشاهده نيستند.
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مستعد، او را به سمت اعتياد هدايت  کنند. در اين صورت، فرد تسخير شده، بدون هر 

گونه توجيه و انتخاب آگاهانه، به اعتياد کشيده می   شود.

پيام   های  ورود  اثر  در  می   تواند  اعتياد  سمت  به  ناخودآگاه  هدايت  همچنين، 

ترغيب   کننده به بخش ناخودآگاه ذهن باشد که ناشی از ضد شعور کالم، موسيقی و ... 

است. به عبارت ديگر، همان طور که در جهان هستی، ماده و ضد ماده و نيز انرژي و 

ضد انرژي وجود دارد، هر يك از شعور و ضد شعور نيز جزئي از اجزاي جهان هستي 

مي باشند و به همين دليل، ما همواره در معرض آن   ها قرار داريم.

ذهن  انسان پيچيدگي هاي بسيار زيادي دارد و از فيلترهاي محافظ بسيار قوي 

برخوردار است. از جمله، فيلتر عقلي راه  ورود هرگونه  اطالعات مغاير  با منطق و باورهاي 

ما را مي بندد؛ اما بخشی از ذهن قادر است همه   ی اطالعات نامحسوسي را نيز که  با آن 

مواجه می   شويم، مورد پردازش دقيق قرار دهد. به همين دليل، در ستاد مرکزي ذهن، 

براي  فهم  زبان هاي  مختلف  و حتي پيام مستتر در پشت کالم و نوشته )ضد شعور آن   ها( 

محدوديتي وجود ندارد. بنابراين، هر مطلبي می   تواند بر آن تأثيرگذار باشد و اين تأثير، 

در عملكرد هر فرد ظاهر  شود.

با استفاده از همين اصل، کليه   ی اطالعات غلط و منفی به ستاد مرکزي ذهن انسان 

مي رسد؛ رفتار او را تحت تاثير قرار می   دهد و تمايالت او را به سمت دلخواه هدايت 

مي کند. از جمله   ی اين موارد مي توان هدايت به سمت اعتياد را نام برد. 

استفاده از موجودات غير ارگانيك
استفاده آگاهانه يا ناآگاهانه از موجودات غير ارگانيك به منظور پيشگويي و طالع بيني، 

طلسم و جادو و  انجام امور مختلف ديگر، يكی از عوامل آلودگی به آن   ها می   باشد. برای 
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مثال، در جريان فال قهوه يا هر نوع فال ديگر، با اين موجودات غيرارگانيك ارتباطی 

برقرار مي شود که چه فرد بداند و چه نداند، زندگي او را تحت تأثير قرار مي دهد. 

درحقيقت، اَشكال نقش بسته در فنجان قهوه، تصاوير ورق يا ساير امكانات فالگيری 

نيست که اطالعات الزم را در اختيار فالگير قرار می   دهد؛ بلكه به دنبال اشتياقی که 

دارد، القائات موجودات غير ارگانيك او را به آگاهی مورد نظر می   رساند و از آن به بعد، 

آثار تسخير بروز می   کند. به همين دليل، بيشتر افراد فالگير، خود زندگی نابسامانی 

دارند و اداره امور زندگی آن   ها در دست ويروس   های غير ارگانيك است. همچنين، 

مراجعه کنندگان به آن   ها نيز از اين آلودگی بی   نصيب نخواهند بود.

طلسم و جادو
قرار گرفتن در معرض آن دسته از طلسم   هايی که به کمك موجودات غير ارگانيك 

اين  برای جاري شدن  موجودات خواهد شد.  اين  به  آلودگی  باعث  می   شود،  جاری 

طلسم  ها اغلب از اشكال، اعداد، نوشته   ها و يا خطوط خاصی استفاده می   شود که حتی 

گاهی بی  مفهوم به نظر می   رسد؛ اما هر کدام از آن   ها حداقل يك موجود غير ارگانيك 

را فعال مي  کند.

بعضی از افرادی که از اين خطر آگاه نيستند، گاهی به منظور کارگشايی، ايجاد مهر 

و محبت و ... به سراغ کسانی می   روند که از اين راه آن   ها را به مقصودشان می   رسانند. 

آن   ها خبر ندارند که موجودات غير ارگانيك به بهانه   ی اين خدمت، کم کم کنترل و اداره 

امور زندگي شان را به دست مي گيرند و يا اگر گره   ای را می   گشايند، به دنبال آن، صد 

گره ديگر در امور جاری زندگی آن   ها ايجاد می   کنند.

مبادرت به انجام طلسم يا درخواست آن از کسانی که در اين کار مهارت دارند، 
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نه تنها به چنين عواقبی منجر خواهد شد، بلكه نوعی سرسپردگی به شبكه منفی 

است.51  از آن بدتر اين که بعضی افراد با بدخواهی برای ديگران، در مورد آن   ها اقدام 

به جادوی سياه )ايجاد مشكالت شغلی، تحصيلی و خانوادگی؛ بستن زبان، چشم، 

شهوت،کار، زندگی و ... ؛ سياه کردن و ...( می   کنند و نه تنها خود نيز با مأموران اجرای 

طلسم )طلسم   بانان و برخی کالبدهای ذهنی که در اين کار شرکت دارند( درگير 

می   شوند؛ بلكه با چنين ظلمی به ديگران و تشعشعات منفی ناشی از آن، هستی   بانان 

و جزابانان را نيز به سوی خود جذب می   کنند.

به هم خوردن هم فازی بين كالبدها 
انسان دارای کالبدهای مختلف فيزيكی، ذهنی، روانی، اختری و ... است. هم   فاز 

نبودن اين کالبدها )سست بودن پيوند و رابطه   ی دو طرفه ميان هر يك با ديگری( 

تا مرز  از به هم ريختگی   های معمولی  به اختالالتی می   شود که دامنه آن،  منجر 

جنون آنی می   باشد. 

در اين حالت، هر يك از کالبدها مستقل از ديگری عمل می   کنند و اين باعث 

را به خاطر  از مواقع، فرد حتی ساده   ترين موضوعات روزمره  می   شود در بسياری 

نياورد و يا در برخورد با کوچك      ترين مسأله    به طور کامل کنترل و تعادل خود را 
از دست بدهد.*

به هم خوردن هم   فازی کالبدی که می   تواند ناشی از عواملی مانند مصرف مشروبات 

الكلی يا داروهای روان گردان باشد، امكان نفوذ موجودات غير ارگانيك را نيز فراهم 

می  کند و موجب آلودگی با اين ويروس   ها می   شود.

* به مبحث »تعريف جنون آنی« در کتاب »انسان از منظری ديگر« مراجعه شود.



73

علل و عوامل آلودگي به موجودات...

انتقال از والدين
آلودگی انسان به ويروس   های غير ارگانيك می   تواند در زمان تشكيل نطفه، هنگام 

تولد و همچنين، در طول زندگی او رخ دهد. 

با تشكيل نطفه، ويروس   های غير ارگانيك پدر به آن انتقال می   يابد و از اين طريق، 

در دوران جنينی، بخش »من برنامه ريزی شده« تحت تأثير اين ويروس   ها و ويروس   های 

مادر قرار می   گيرد. به عبارت ديگر، عامل اين درگيری، اشتباهات خود فرد نيست و 

والدين که خود ميراث   دار گذشتگان هستند*، در آن ايفای نقش می   کنند.

تا  مادر که  ارگانيك  ناف، ويروس   های غير  بند  بريده شدن  با  و  تولد  در هنگام 

قبل از اين لحظه نيز )به دليل هم   زيستی مادر و جنين( از جنين جدا نبوده   اند، به او 

انتقال می  يابند و به اين ترتيب، هر فردی پس از تولد، حامل ويروس   های غير ارگانيك 

والدين خود می   باشد. )گاهی اين ويروس   ها به طور اشتراکی در والدين و فرزند موجود 
هستند.(**

انواع مختلفی از ويروس   های غير ارگانيك، از جمله برخی  انتقال،  با اين امكان 

طلسم      بانان از نسلی به نسل ديگر منتقل می   شوند و چند نسل پياپی را درگير می   کنند. 

اما چنان که اشاره شد، بسياری از آلودگی   های انسان به اين ويروس   ها نيز در طول 

زندگی و با دخالت بخش »من برنامه   پذير« رخ می   دهد که دليل آن می   تواند هر يك از 

عوامل معرفی شده   ی ديگر در اين بخش باشد. 

* خود والدين، متأثر از اشتباهات نسل   های قبل می   باشند و نه تنها از طريق پدر و مادر خود، آلوده به برخی ويروس   های غير 
ارگانيك هستند، اطالعات نرم   افزاری و سخت   افزاری وجود آن   ها را به نسل بعد از خود منتقل می   کنند.

** نمونه   های اين آلودگی   های خانوادگی فراوان است و حتی در بررسی بسياری از بيماری   های ذهنی ناشی از اين ويروس ها، 
مشاهده می   شود که نسل   های قبل نيز مبتال به آن بيماری بوده   اند.
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2     - عوامل اختصاصی
بعضی از عوامل، به طور اختصاصی موجودات غير ارگانيك گروه A را برای انجام 

مأموريت خود فعال می   کنند و موجب آلودگی فرد به اين دسته از ويروس   ها می   شوند. 

در توضيحات فصل اول به انواعی از اين عوامل اشاره شد؛ اما می   توان گفت که مهم   ترين 

آن   ها عبارتند از: 

نديدن وحدت و يكپارچگي جهان هستي و شرک ورزيدن به خداوند    

هتك حرمت هر جزئی از اجزای هستی    

ايجاد هرگونه تشعشع منفي)غيبت کردن، دروغ گوئي و ....(     

ايجاد فساد و تباهي و جلو گيري از شكوفائي هر جزئي از اجزای هستی    

جنگ مغرضانه با خداوند و راه خداوند    

...    

نديدن وحدت و يکپارچگي جهان هستي و شرک ورزيدن به خداوند
جهان هستی تجلی خالقی يكتا است و اجزای آن، در يكپارچگی و وحدت با يكديگر، 

سايه    يكتای آن خالق يكتا هستند. به همين دليل، ديدن وحدت جهان هستی، نشانه 

موحد بودن است و به عكس، نديدن اين وحدت، شرک به خداوند محسوب می   شود.

از منظری ديگر، می   توان گفت کسی که با نقض پيمان »اياک نستعين«، به دامن 

غير خدا پناه می   برد، درکی از توحيد ندارد و دچار شرک است.52 کسانی که به هر دليلی 

به خداوند شرک می   ورزند، دچار آلودگی به ويروس   های غير ارگانيك خواهند شد.53  و در 

اغلب موارد، يكی از نشانه   های اين آلودگی، وجود درجات مختلفی از افسردگی می   باشد.
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هتك حرمت هر جزئی از اجزای هستی
همان طور که پيش از اين گفته شد، جهان هستي، تجلي الهي است و هر جزء آن 

نگهبانی دارد که از موجودات غير ارگانيك نوع A می   باشد. در صورتی که انسان به هر 

يك از اين اجزاء بی   حرمتی کند يا آسيبی برساند، با اين نوع از موجودات غير ارگانيك 

)هستی   بانان( درگير خواهد شد. 

به اين ترتيب، حتی شكستن بی   دليل يا تفريحی يك شاخه درخت يا نگاه تحقيرآميز 

به هر موجود، منجر به اين آلودگی خواهد شد و تنها در مواردی که يك موجود )مانند 

علف هرز يا حشرات موذی( در خانه فرد، موجب آزار و اذيت گردد و يا در مواردی که 

طبق قوانين طبيعت بايد از موجودات ديگر تغذيه کرد، از بين بردن آن   ها چنين آسيبی 

را در پی ندارد. 

هر يك از موجودات و پديده   های طبيعی در اکوسيستم نقشی را به عهده دارند و 

دارای اهميت هستند. بنابراين، انسان نمی   تواند بر اساس شناخت ناقص خود، وجود هيچ 

يك را زائد بداند و يا بر اساس منافع شخصی، ارزش آن   ها را ناديده بگيرد و به آن   ها 

هتك حرمت کند. هر نوع پوشاندن و انكار اين ارزش و تقدس، کفر محسوب می   شود54  

و انسان بايد دريابد که هر موجودی وجهی از خداوند است55 و بر روي زمين با احترام 

قدم بگذارد.56 

ايجاد هرگونه تشعشع منفي)غيبت كردن، دروغ گوئي و ....( 
يكی از انواع هتك حرمت به اجزای هستی، هتك حرمت به انسان   ها و پايمال 

کردن حقوق آن   ها می   باشد که به شكل   های مختلفی مانند غيبت کردن، تهمت زدن، 
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عيب  جويی، دروغ گفتن57  و ... بروز می   کند. اين تخلفات، نوعی تشعشعات شعوری منفی 

ايجاد می   کند که در اثر آن، گروهی از موجودات غير ارگانيك نوع A به سوی فرد خاطی 

جذب می   شوند.

برای مثال، با اين که ممكن است هنگام غيبت کردن خوشحال باشيم و از نظر روانی 

در فاز منفی قرار نگيريم، با ايجاد تشعشعات منفی، اين موجودات را به سمت خود جذب 

می   کنيم و آن   ها مترصد فرصتی می   مانند که بتوانند ما را تسخير کنند. 

تشعشع شعوری، از جنس ماده و انرژی نيست و نه تنها کميتی ندارد، بلكه در 

انحصار زمان و مكان خاصی قرار نمی   گيرد. بنابراين، با هر گناهی که مرتكب شويم، 

تشعشعی منفی را انعكاس می   دهيم که همه   ی جهان هستی از آن متأثر می   شود و يا به 

عبارت ديگر، ما با انجام هر عمل ناشايست، جهان را دچار آلودگی شعوری می   کنيم که 

حمالت موجودات غير ارگانيك، يكی از مضرات آن محسوب می   شود.

ايجاد فساد و تباهي و جلوگيري از شکوفائي هر جزئي از اجزای هستی
ممانعت از رشد و شكوفايی يا ايجاد فساد و تباهی، در زمره   ی هتك حرمت به 

هستی است و به نوبه   ی خود، موجب ايجاد تشعشع منفی نيز می   گردد. اما به دليل 

اهميتی که دارد، در اين جا به طور جداگانه نام برده می      شود.

هر گونه اسراف و مصرف نادرست58 و هر نوع اقدام عليه رشد ديگران، فساد محسوب 

می   شود. به طوری که اگر يك تكه گوشت را در فضاي آزاد  نگه داريم، آن را در معرض 

تباهي  قرار داده ايم و اگر ذوق کسی را کور کنيم، مانع شكوفائي و رشد او شده   ايم و در 

هر دو صورت، ما مفسد خواهيم بود.

مفاهيم کفر، شرک و فساد گسترده تر از آن است که اغلب ما تا امروز شناخته   ايم. 
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اگر هوشمندانه بودن هستی و نقش هوشمندی الهی و کاربردهای آن را انكار کنيم، 

حق آن را پوشانده   ايم و کفر ورزيده   ايم. اگر با ناخشنودی، به وضعيت آب و هوا اعتراض 

کنيم نيز کفر ورزيده   ايم.

همان طور که پيش از اين گفته شد، کفر ورزی، شرک ورزی و ايجاد فساد، باعث 

آلودگی به ويروس   های غير ارگانيك نوع A می   شود و گريبان فرد خطاکار را می   گيرد. 

ايجاد فساد )ايجاد تباهی يا ممانعت از شكوفايی(، ظلمی است که هم به دليل هتك 

حرمت، موجب درگيری با هستی   بانان می   گردد و هم به دليل ايجاد تشعشع منفی، 

جزابانان را وادار به انجام مأموريت خود می   کند.59 
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