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  به نام خدا
  

(گروه  2بر اساس مجموعه سي دي شماره  عرفان حلقه فراپزشكيغييرات دروس دوره جزوه حاضر، شامل آخرين ت
) 1(نسخه  مي باشد كه به شكل رايگان به همه همراهان عرفان كيهاني تقديم مي گردد.دانشگاه تهران)  –پزشكان 

  التي در متن و تصحيح آنها مي باشد)) (اين شماره نسخه ها به دليل احتمال اشكا8/4/91(
، به محترم يك از مربيان هيچ طسبه امروز تو ليل كه اين دوره تاو به اين د دليل كالم شيرين استاد طاهريبه 

بسياري از و د تفاوت دارديگر با جزوه دوره هاي  شيوه نگارش اين جزوه، خواست شخص استاد، تدريس نشده است
به ادبيات  ي جهت تغيير ادبيات گفتاريو ويرايش مي باشداستاد طاهري نازنين ت اين جزوه، عينا از زبان مالج

استاد محترم در مجالت پزشكي استفاده شده  ت، از مقاالاز اين جزوه هاييقسمت درو  نگرفته است صورت رسمي،
   است.

  

  
  دوره فراپزشکی

  
 

كه هر دستگاه  ميكن يمنظر نگاه م نيبار از ا نيا م،يكن انيب يرا به زبان ساده ا يبحث خود شناس مياگر بخواه
دهد و  يكار الزم را انجام نم داريخر يبرا ،شود يم يداريكه خر يياز دستگاه ها يليبه همراه دارد. خ يكاتالوگ

شده  ديدستگاه را خوب نساخته است. اما بارها تاك نيا اكند كه چر يسازنده اعتراض م ينسبت به كارخانه   داريرخ
  .بشود قيدق يكه قبل از استفاده از هر دستگاه، كاتالوگ مربوط به آن حتما مطالعه 

 نيبا ا ديبا ميدان يالعه نشود نمكه اگر مط ميكاتالوگ هست كي يما هم دارا نيبنابرا م،يدستگاه باش كياگر ما هم  و
سازنده  ياز آن،  اعتراضاتمان را به كارخانه  حيبا عدم استفاده صح عيسر يلي.  لذا خميانجام بده يدستگاه چه كار

   .ميكن يآغاز م
خودمان  ميتوان يو نم مياست كه ما با خودمان مشكل دار نياول در ا يبحث كمال، در وهله  يجدا يخودشناس لزوم

است كه كاتالوگ  ني. اشكال در كجاست؟ همانطور كه گفته شد اشكال در اميده قيتطب رامونيو پ يا با جهان هستر
  .مينبا آن چگونه رفتار ك ميدان يدستگاه مطالعه نشده و نم نيا

  علمي فرادرمانيعريف ت

  است؛ يفرادرمان يعلم فيتعر ميكنيآغاز م يكه در فراپزشك يبحث نياول
  .باشد يم يشعور ياجزا ونديپ يوربر تئ يمتك يعد علماز ب يفرادرمان
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به  ايو  نيگزيباشد،طب مكمل و جا ديجد يپزشك يدرمان يروش ها يكه خارج از محدوده  يروش درمان هر
شود كه از نظر سازمان بهداشت  يم دهينام   CAM(Complementary (and) Alternative Medicine)اختصار
 يقرار دارد. به معن يم بنديتقس نيگروه چهارم ا يزء درمان هاج يگردد. فرادرمان يم ميگروه تقس 5به  يجهان

  .باشد يم يمجموعه درمان ذهن ريذهن و ز قياز طر يجسم يها يماريدرمان ب
بنا شده » اجزا ياشتراك شعور« اي» اجزا يشعور ونديپ« هيمكمل است و بر اساس نظر ياز درمانها يا شاخه يفرادرمان

شعور ذهن قادر به  قيشعور اجزا و شعور كل ارتباط برقرار شود، شعور كل از طر نيبهرگاه  ه،ينظر نياست. طبق ا
 تينها يكند. شعور اجزا شامل شعور ب يم دايبهبود تحقق پ وشفا  ده،يو درمان ذهن، روان و جسم گرد مياصالح، ترم
شعور جزء و  ونديبا پاست.  يحاكم بر جهان هست يو شعور كل، شعور و هوشمند باشديانسان م يوجود يبخش ها

اجزاء در ارتباط  هيو با كل شوديم زيذهن تجه يشعور عيتوز تيريتشكيل شده و بخش مد »يشعور ونديحلقه پ«كل، 
  .كنديهمه اجزاء آن را اسكن نموده و اصالح م قيطر نيو از ا رديگيمقرار 
نمودن  دايبه منظور پ يشعور ونديپ قيفرد از طر يوجود يقرار گرفتن اجزا نيذره ب ريعبارت است از، ز اسكن
به طور خودكار تحت اسكن  ماريارتباط فرادرماني، ب يآشكار و پنهان وجود او. پس از برقرار يهايماريو ب بيمعا

آن  يزير رونيمشخص و معلوم ب ينمودارها ابقو به دنبال آن مط دهياو آشكار گرد يها يماريقرار گرفته و ب
و مشكالت گذشته و حال  هايمارياست كه به دنبال آن، سلول آثار ب يروند زين يزير روني. بگردديآغاز م هايماريب

به  ي. (فرادرمانگردديآغاز م يرفته و روند بهبود نياز ب يماريب يآثار و تنشها قيطر ني. از اكنديخود را آشكار م
گونه مداخله در روند درمان  چيانسان و بدون ه يبا نگاه و نگرش به پشت پرده وجود يفيدرمان مكمل ك كيعنوان 

  ).دينما يم مارانيب تياقدام به بهبود وضع ،يكم
مرتعش ساخته شده  ياز تارها يجهان هست ياجزا يذره ها مانند همه  زيخود و در بخش ر يدر قسمت ملكول بدن
داده و به ارتعاش و حركت را جهت  نيكه ا يكند. عالم يم دايجسم شكل پ يارتعاش است كه بخش ماد نيو از ا

ذره و هم وجود انسان، با شعور  زير يايباشد. پس هم دن يم يوجود آورده است، همان شعور حاكم بر جهان هست
  .ارتباط تنگاتنگ دارند يهست
خود از آن  ياست كه اجزا به خود يشعور يشود كه شامل مجموعه  يمجموعه شعور اجزا، شعور كل حاصل م از

حاكم بر جهان  يآگاه ايو  يشود) مجموعه هوشمند يم دهينام يهانيه شبكه شعور ك. شعور كل (كستنديبهره مند ن
  (كيباشد. (رجوع به جزوه دوره  يم يجهان هست يبوده و عنصر اصل يهست
 يسلول گرد هم جمع شدند، اطالعات ونيليصد تر يوقت يخواهد برود. ول يداند به كجا م يسلول نم كيمثال  يبرا

  .رديتواند آن را به كار بگ ينم ييلول به تنهاس كيكه  رديگ يشكل م
را تحقق بخشد كه خود او  يياو كارها يتواند برا ي) ميهانيانسان به شعور كل (شبكه شعور ك وندياتصال و پ جهينت در
  .است يموارد فرادرمان نياز ا يكي. ستيقادر به انجام آن ن ييتنها
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  ميرس يارتعاش م نيدارد تا در انتها به ساده ترادامه  ني، ا ميكن زياجزا را ر نياز ا نيباز اگر هر كدام از ا و
a1 =∑ … 

  ∑ = an ارتعاش ني= ساده تر ياديبن ارتعاش
 ريغ يزي، به  چ ميو اگر باز ادامه ده  ديرس ميبه شعور خواه ميبرو تينها يب يو به منها ميرا هم ساده تر كن نيا اگر

  ...ميرس يم فيقابل تعر
  =an+1 = عدم چي= ه يابزار يب يايدن

 كي؛  مياست. دو جور هست دار فيقابل تعر ريهست غ يبه معنا چيه نينشود. ا يتلق ستين يبه معن  چيه نيا البته
  )(رجوع به جزوه دوره شش فيقابل تعر ريهست غ كيو  فيهست قابل تعر

   .مينك يعلتش را بررس ميتوان يم نجاياست، ا يابزار يب يايدن يفرادرمان يايشود دن يگفته م يوقت حال
 كي. به ميرس يم چيشود، به عدم و ه يانجام م ييو آنجا كارها ميكن يكه كار م ياست كه ما در سطح نيا علت
و  شيتواند آن را به تست، آزما ينم يا لهيوس چياست و ه يقابل دسترس ريو غ فيقابل تعر ريكه در واقع غ يبخش

  .شود يم يرابزا يب يايدن ا،يدن ني. لذا ااورديدر ب  يرياندازه گ
  حال
  دارد؟ يعلم چه مفهوم يايچه؟ كمال در دن يعنيعلم، كمال  ياينظر دن از
  عنوان مثال ؛ به

  هيتجز ← بيترك
  اي

  بيترك ← هيتجز
   كمال است؟ كدام

  م؟يبرس باتيو به ترك ميكن بيو ترك ميكن بيترك م،يكن بيهم ترك يرو مييايكه ب نيا
  ؟ و ... ميكن هيتجز م،يكن هينه! تجز اي

  كمال است؟ كيكدام
 ديكه با ميدي. اما امروز فهمميدرست كرد ياديو مواد ز ميكرد بياز عناصر را با هم ترك يليخ يبا كمك تكنولوژ ما

داخل ذره و   ميبرو ديبا م؟يببر يو چگونه به كمال آن پ م؟ي. اما چگونه به كمال ذره نفوذ كنميبه كمال ذره نفوذ كن
  .ميذره را بشكاف

از  يكي. لذا ميو به درون ذره نفوذ كن ميبرگرد ديچه خبر است، با ميو بفهم ميببر يبه كمال ذره پ نكهيا يبرا
 نهيزم نيبزرگ در ا يشيآن است و بشر در حال حاضر  در حال آزما هيبشر شكافت ذره و تجز يالزامات بزرگ برا

  .است
  يدگيچي= پ بي. و تركي= سادگ هياست كه ، تجز نيماجرا ا نيبنابرا
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  ؟يدگيچيپ اياست  يدر سادگ كمال
سالن بود. و  كي يكه ساخته شد ، حجمش به اندازه  يا انهيرا ني. مثال اولكنميذكر م يروشن شدن موضوع مثال يبرا

در كمال خودش ، كوچك ، كوچك و  خيداد. و بعد در طول تار يرا انجام م يمختلف ، چهار عمل اصل يدر قسمت ها
كه  ديد يبشر در خواب هم نم يروز كيكه  يي. فالش هادهيرس يامروز يبه فالش ها اتيكوچك تر شد و نها

   .را داشته باشد تيگابايضبط چند گ ييتوانا
را. و بعد  يرا جا داد، تمام دانش بشر ايدن يتوان تمام كتابخانه ها يحجم م نيتوان گفت كه فردا در ا يبه جرات م و

   !گذاشت بيآن را در ج
  ... س فردا هادر مورد پ و

است كه  هياست. و تجز هيكه تجز يرود ، در جهت يم شيدر جهت ساده تر شدن پ زيهمه چ د،ينيب يكه م همانطور
مثال  يبرا يكه وقت يآورده است. طور ديما تورم تول يبرا بيكه ترك مي. و شاهدبيكند، نه ترك يمشكل ما را حل م

  م؟يكن يداريكه كدام را خر ميشو يم جيو گ ماندهدر  تاينها م،يكن يداريخر ونيتلوز اي نيدورب كي ميخواه يم
كه اصال از كجا شروع شده است؟ االن  نديبرگردد و ذره را بشكافد و بب ديكه با دهيهمه جلو آمده و تازه فهم نيا بشر

  .است يمشكل بشر در عدم سادگ
 يها يدگيچيكنار گذاشتن پ يعنينظاره گر.  يعنيشاهد .  يعني يسادگ ميدر مورد ما چطور؟ در مورد ما قبال گفت اما

   .ميمتوجه شو ميتوان يبهتر م نجايمسائل و تطابقشان را ا نيذهن. و حاال لزوم ا
   ميممكن است دچار سوءتفاهم بشو نكهيا ي. براميتر باشد، ما از كمال دورتر دهيچيچه ذهن پ هر

داشتن  يعني ي. اما سادگميفتيواژه ساده لوح ب اديو ما  نداشته باشد يممكن است مفهوم خوب يدر زبان فارس يسادگ
  .روشن يروشن، فكر ريتصو

از وضوح فكر برخوردار  يعنيچه؟  يعنيفالن شخص خوش فكر است. خوش فكر  مييگو يم يبه عنوان مثال وقت 
   .در تفكر يدگيچيدر تفكر است، نه پ يمسئله به خاطر سادگ نياست. در واقع خود ا

فرد در  نكهيا يتواند خودش را مشاوره دهد. برا يكس نم چيباشند. اما ه هيبق يبرا يتوانند مشاور خوب يهمه م مثال
 نيندارد! ا يكه كار نيا ديگو يكند، م يكه از دور نگاه م ينفر سوم يكرده است. ول ريخودش گ يفكر يدگيچيپ

  .شود يكن! آن كار را انجام بده، تمام م شيجور
شود.  يساده تر و ساده تر م ميشو يتر م كيهر چه به كمال نزد م،ياشد ما به سمت كمال برو. حال اگر قرار بخب

شود. چون با شاهد شدن، از  يتر و گسترده تر م عيما وس يتفكر تيذهن ما شفاف تر و روشن تر شده. و قابل يعني
شود. و در  يم شتريب ت،يقابلدر گم خارج شود،  ركالف س نياز ا شتريخارج شده است. هر چه ب يكالف سر در گم

   نه؟ اينقطه قبل تصور هست  نيتر ييانتها ايكمال ، آ ريمس نيا
  .وجه ممكن نيساده تر يعني كمال
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   .ديد ديملكوت خدا را نخواه د،ي(ع) فرموده اند: تا مثل كودكان ساده نشو حيمس يسيع
و  م،يكن يال با علم و عقل و منطقمان درست مكه ما معمو ييها يدگيچيكنار گذاشتن آن دسته از پ يعني يسادگ نيا

  .ميشو يو گم م ميريگ يكالف سر در گم در آن قرار م كيخودمان مثل 
 ريغ يسادگ كي دن،يبر فرض رس هيقض ي، در انتها ميشو يتر م كيبه كمال نزد يكه وقت ميتصور كن ميتوان يم پس

  .است يعالم هست ريكر و وضوح تصووضوح ف يما به معنا يشود. البته برا يقابل تصور حاصل م
  .شود يشدن به كمال شفاف تر م كيباشد كه در صورت نزد يما مبهم م يبرا يعالم هست ريحال حاضر تصو در
  .در واقع صحبت از كمال نه تنها در علم، كه در همه جا مطرح است مينيشد تا بب انيمطالب ب نيا
راه است. و در جهت  نيكه راه خدا كوتاه تر نيكت در راه خدا ، اول احر ريگفته شد كه در مس  ،يآور ادي يباز برا و

 يم ليبه سمت صفر م يدر واقع  فاصله  يعنيشود.  يكوتاه ، كوتاه و كوتاه تر م شهيراه هم نيحركت به سمت او ا
   .دو نقطه است نيب فاصله نيو راه راست، كوتاه تر ميصراط المستق يعنيكند. 
بچه گانه است! . راه  يليخ فيتعر ني. و استيكار را نكن و ... ن نيست بگو و راست بگو و ادر يراست به معن راه

 يساده تر و كوتاه تر م ميرو يبه جلو م شتريب ريمس نيباشد. و هر چه در ا يدو نقطه م نيفاصله ب نيراست كوتاه تر
 يمطلق م يگجد... و بعد به سادگ ينمدر حرف  يخاموش ي طه. آن نقمينقطه سر و كار دار كيبا  تيشود و در نها

  .ميرس
 دهيچيكه پ ميكن يرا دنبال م يياز مواقع ما راه ها يليباشد. چون خ بهيما غر يمفهوم برا نيلحظه ا نيدر ا ديشا البته

كند. مثال اگر  يرا دنبال م دهيچيپ ي. معموال بشر راه هاميشو يجذب آن م شتريتر باشد ، ما ب دهيچياست و هر چه پ
 يكار چيه ندي. اما اگر بگورديپذ يم ي؛ به راحت يسخت را انجام بد يكار ها نيو ا يبپر نييباال و پا ديبه او بگوند با
نكنم و  يكار چينكنم؟!! مگر ممكن است من ه يكار چيكه من ه يچ يعنيشود كه  يم جاديسوال ا شينكن، فورا برا

  ...فتديب يبعد اتفاق
همان  نياست، ا دهيرس يبه مرز سادگ رفتيپذ ينكن . و اگر كس يكار چيه مييمطلق است كه بگو يسادگ نيا
. چون از ميخواه يمحض را م ي... و ما آن سادگميرس يم چيبه مرز ه ميو ما دار ميخواه يكه ما م ستيزيچ
   .ميديند يريخ يدگيچيپ

  .ار بگذاردكند و آن را كن يخدا حافظ يدگيچيرسد كه با پ يم جهينت نيباالخره به ا بشر
 دايپ اتيدفعه ح كيملكول  يتعداد كي.  مينيب يرا م DNA ما بعد از شعور ملكول،  شعور يشعور ونديطرح پ در
   .كنند يم

در كل جهان وجود دارد و ما در  اتيح يروي. ناتيشعور ح كيو  ميدار اتيح يروين كي يشعور يچرخه  نيا در
منبع  نياز هم اهي، گ وانيكه زنده است اعم از انسان ، ح يزيو هر چ. نطوريهم هم اتي. البته شعور حميآن شناور
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 نياست. بنابرا يقرار دارد كه در آن اشتراكات يشعور كليس كيدارد، در  اتيشود. و آنچه كه ح يم هيمشترك تغذ
   .مياثر بگذار ميتوان يهم م اهيو گ وانيح يكه رو ديد ميخواه

 

  و تفاوت بين آنها  اتيشعور ح ت،ايح يروين

   .كند يم يرا جار اتيو ح رديگ يرا م اتيح يرويكه ن ميرا دار  Sub DNA راكتور DNA شعور ملكول و نيب در
نخواهد افتاد. اما  ياتفاق چي، ه ميرا كنار هم بگذار  DNA يدهنده  ليتشك يملكول ، همان ملكول ها يما تعداد اگر

  DNA به بعدلحظه  نيدهد و از ا يقرار م  DNA اريكند و در اخت يم ليرا تبد اتيح يروين  Sub DNA راكتور

  .افتد يم انيهم در آن به جر اتي، شعور ح اتيكردن ح دايدارد . و با پ اتيزنده است. ح
از زنده  ريمورچه زنده است. اما غ كي. مثال يتعقل زندگ ،يفكر زندگ ات،يبخشد و شعور ح يم يزندگ اتيح يروين

   .كند يدارد كه چگونه زندگ يبودن ، تعقل
 اتيح يرويراكتور ن نيموجودات زنده  قرار دارد. ا ي. كه در همه ميسر و كار دار Sub DNA ما با راكتور نيبنابرا
تواند مورد بهره  يو م رديگ يقرار م اريدر اخت ميرا كه درونش شناور هست يزيكند. و از آنجا به بعد چ يم ليرا تبد
  .باشد يبردار
شد كه  دي، متوجه خواه شتريب ييدوره مطرح شده است و با آشنا نيبار در ا نياول يرارا ب SUB DNA راكتور اسم
را  اتيح يرويراكتور بتواند ن نيكه ا يي. و تا جاميريگ يرا به كار م اتيو شعور ح اتيح يرويچرخه ما ن نيدر ا

 ايرآكتور فعال بماند  نيا شود تا يباعث م انفعاالتاز فعل و  يداشت. و مجموعه ا ميخواه يجذب كند، ما زندگ
   .نماند

 يايدر دن نحليال ياز معماها يكيكرد. چون  ميصحبت خواه شتريطول عمر و ... ب بيضر يباره در بررس نيدر ا و
  .است اتيح يروين نيهم افتادن انيبه جر ياست. بحث چگونگ اتيو بحث ح )يزندگ( Life علم بحث

  

  ديباركد وجومفهوم 
   .كند يم دايباركد پ كيخودش  يبرا ي. كه در واقع هر عضوميرس يول به شعور عضو ماز شعور سل بعد
دارد. و  گريبار كد د كيدهند، و عضو  يم ليعضو را تشك كيسلول ها  يباركد دارد، و مجموعه  كيسلول  هر

 يم ييشناسا يباركد وجود نيبا ا ي. كه در عالم هستميدار يباركد وجود كيخالصه در مجموع هر كدام از ما 
ندارد. لذا شما اگر  يگريشما را كس د كدمخصوص هر فرد است و به عنوان مثال بار ،يباركد وجود ني. چون اميشو
دانند  ي، م يهوشمند يچرخه  كيو در  يدر عالم هست د،يو انگشتتان را بلند كن ييجا كي يرو دينقطه بگذار كي

اسم هم  اي سندينو ياسم م كيدرخواست حلقه ها  يكه برا يزيچكه كدام باركد در حال پالس دادن است. (همان 
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خاص خودش است و  يشعور دانيم نيكه هست در ا يزيصدا ... وهر چ كي ايگذارند،  يمنقطه  كي ست،ين يازين
  ).ندارد يمانند
. بحث روح باشد  يما م يماست كه منِ جمع ياز آنها باركد باالدست يكي. ميدار يمختلف يوجود يباركد ها حاال
 ياجزا تينهايهستند... چون ب تينهايباركد ها كه ب ريو سا يو جود يو باركد كل وجود ما و بار كد اجزا يجمع
  .مطابقت داشته باشند گريبا هم د دياجزا  با نيو همه ا ميدار يوجود

  

  فازي شعوريهم 
با جمع مورد  يد. و وقترفتار دار كي،  رديگ يقرار م يمورد بررس ييكه به تنها يمادام يبحث مطابقت ؛ هر جزئ در

كار  يفرادرمان يشگاهيآزما طيدر مح سميكروارگانيم كي يدارد. مثال اگر ما رو يگريد يرفتار رد،يقرار بگ يبررس
را در بدن  سميكروارگانياگر همان م يآن؛ ول شتريب ييزا يماريآنها باشد و قدرت ب تيتقو جهيممكن است نت م،يكن

 يريمثل درمان بدن و جلوگ يگريد يماجرا كيبه  ميقرار ده يده مورد فرادرمانعفونت كر كي جاديكه ا يدر حال
را  سميكروارگانيآن م شگاهيكه در آزما يوقت ي. چرا؟ چون هوشمندميكن يبرخورد م سميكروارگانيآن م تياز فعال

در بدن ما هست  يا وقتكند. ام يبه آن نگاه م ستميازاكوس يجزئ كيو به عنوان  ستمياكوس دياز د ند،يب يم اگانهجد
   .و عامل مزاحم نگاه كند تيپاراز كيممكن است به عنوان 

   .ماند ينم يباق يروسيو چيصورت ه نيببرد. در ا نيرا از ب يروسيهر و يكه هوشمند ستين قرار
 ياشكال و عفونت كرده ، هوشمند جاديما ا يبرا يعزت و احترام است. وقت ياز وجود ما دارا رونيب روسيو كي
. حاال ميشو يشود، ما انتخاب م يبه ما داده م نجايدر ا ستميدر اكوس تياولو يعني. كنديما و او ، ما رو انتخاب م نيب

 كيبالعكس در  ايشود.  و  كيما نزد يشود و به باركد وجود ازتواند با ما همف يدر وجود ما م سميكروارگانيم نيهم
اگر ما در  يخورند. ول يداشته و م يسطل آشغال غذا بر م ياز تو يال؛ افراد. به عنوان مثرديبه اصطالح تقابل قرار بگ

  !شدن همان مارستانيب ي، خوردن غذا همان، راه ميرستوران درجه سه غذا بخور كي
از  يليخ ديدارد؟ با يچه مضرات ياز نظر پزشك كننديم ينگه دار وانيكه از ح ياست . مثال كسان يبحث همفاز علت

 ينم دايكند. نظر علم كامال درست است، اما در عمل تحقق پ ينم ديرا تائ نيشوند. اما آمار ا ييها يماريآنها دچار ب
   .كند

 جهيو در نت ديا يبه وجود م يشعور يها ياست كه فصل مشترك ها و  همفاز نيا يمشكالت برا جاديعدم ا نيا
 يلي. خميهم دار يشعور تيمصون م،يدار يورو شع يتشعشعات ي. همانطور كه آلودگديا يم شيپ يشعور تيمصون

  ...يگريد سميكروارگانيم وعهر ن اي... ستندين ريخودشان در گ يهستند ، ول تيهپات روسيها ناقل و
و... دارند. اما  يمسر يها يماريقرار دارند كه ب يمارانيمواقع در ارتباط با ب يليخ يپزشكان و كادر درمان نيهمچن اي

شوند  كينزد ماريشوند. اگر بترسند و با چندش به ب يم ماريپزشكان بترسند ب نياگر هم يند. ولشو ينم ريآنها درگ
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  سميكروارگانيشود، و آن م يم جاديا سميكروارگانيتقابل با م وند،بر يدر فاز منف نكهيشوند. به محض ا يمبتال م
 نيخصم و ا نيصورت، او ا نيا ريما در غكند. ا يفهمد و با ما خصمانه برخورد م يما را م يمنف  يتشعشعات شعور

  .دهد يحالت خصمانه را نشان نم
  خواستند به جا بگذارند؟ يرا م يكردند. چه درس يها را بغل م ي(ع) جذام حيمس يسيع ونيهم حوار خيدر تار يحت

 يشعور ياز هادر ف ميتوان يم يكه ما به نوع ديگو يدرس درواقع به ما م نيكه ا ميمتوجه شو ميتوان يم امروزه
دهد و به  يرخ م يمواقع آشت يليبرود بلكه خ نياز ب سميكروارگانيكه م ستيقرار ن شهي. همميريمشترك قرار بگ
 افتهيخودشان بدانند استفاده كرده اند و نجات  نكهيبدون ا يها حت يليخ سميكروارگانيبا م يآشت نيدنبال آن، از ا

  .اند
در تخت خواب ، اتاقشان و همه جا هستند،  واناتيكنند، و ح يم يند، و با آنها زندگدار يرا نگه م واناتيكه ح ييآنها 

   . شوند ينم ريدرگ يآلوده باشند. ول ديظاهرا با
 يبه نحو ييجا كي نكهيشوند. مگر ا يم ريدارند، به ندرت درگ يرا نگه م واناتيكه ح ييمثال بچه ها يباز برا و

و تقابل  د،يآ يم شيپ يشعور يو آن بچه شوكه شود . و ،عدم همفاز ندازد،يچنگ ب وانيشوكه بشوند، مثال آن ح
  .كند يم جاديا
 مينيب يبشود، اما م ضيمر ديبچه االن با  ،يكن يعلم نگاه م دگاهيرغم انتظار ما كه از د ي، عل دينيب يشما مثال م يول

   .افتد ينم ياتفاق چيشود  و ه يكه نم
كند تا  يعملكردش فرق م شوديجدا م يسلول وقت كيكه  ميمساله، گفت نيو كل در ادوباره در مورد قانون جزء  و

ارتباط  نيشود. هم يتر م ريپذ بيآس فتديجدا ب يتر و استوار تر است. اما وقت داريدر جمع . و در جمع، منسجم تر، پا
 يريپذ بي، آس ميجدا شو يقتو يهست. ول شتريب تيمصون م،يريدر كل قرار بگ ي. وقتمينسبت به كل دار زيرا ما ن
   .ميداشت يهانيك ياست كه در بحث همفاز ينيشود. همان قواعد و قوان يم شتريما ب
مواقع تمام حساب و كتاب ها از نقطه نظر پزشك كامال درست است. و صد در  ياعضا در بعض ونديعنوان مثال در پ به

هم خون هستند ، و اصال  رد،يگ يكه م يكس دهد و يكه عضو م يفرد يخواند. حت يبا هم م زيصد همه چ
  .زند يعضو پس م نهايا يبا همه  يدارند ول كينزد يشاونديخو

 يبا آن همخوان ديبا رد،يگ يقرار م  يگريدر مجاورت سلول د يسلول وقت كياست كه  نيپس زدن عضو ا علت
و دفع  reject را گريكديهند زد،و رو پس خوا گرينداشته باشند ، همد يشعور يداشته باشد. اگر همخوان يشعور

  .كنند يم
. همان رگ را خود  رنديگ يرا م يخود فرد، رگ يمواقع از بدن خود فرد، مثال در عمل قلب باز، از رگ پا يبعض يحت

دارند. به  شانيذهن ستميدر س ياديز اريبس يدگيچيهستند كه پ يها افراد نيكند. و معموال ا يم  rejectهمان بدن، 
را از  يرگ يكه وقت يقسمت ها است. به طور ي هيبا بق مفازشعور نا ه كياز بدنشان در  يهر عضو بايتقر كه يطور
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 يتحت باركد وجود ييشود. چون ممكن است مورد شناسا يو در مثال قلب كار بگذارند پس زده م رنديمثال پا بگ
  .و دفع شود رديقرار نگ  ياصل
 يتنازع برا نيبقا داشته باشد. در ا يبكند و تنازع برا يزندگ ديكند و با يخواهد زندگ يهم م سميكروارگانيم كي

  .داشته باشد كه صدمه و لطمه بزند ينقش ايكم آزار داشته باشد  و  يتواند نقش يكه دارد م ييبقا
 سميرگانكروايكه با ما م ديدهند؛ مثال فرض كن يكاراكتر م رييهستند كه تغ ييها سميكروارگانياز مواقع م يليخ در
در بدن ما  د،يو مونو ساكار ديساكار يها به د ديساكار يآنها كمك به شكستن پل ي فهيكه وظ  كننديم يزندگ ييها

گردد.  يبازم يبعد با كاراكتر خطرناك يدوباره برگردد، دفعه  واگر از ما خارج شده   سميكروارگانيم نياست. اما هم
  .شود يم ييهايماريو باعث ب

 يبا ما شوخ دزيا روسيو كي يعني. ديگو يعلم م قايها همان است كه دق سميكروارگانيعملكرد م يولافراد معم در
  .كنديم ماريندارد. و به محض ورود ما را ب

است. و   يتئور كي نيهم امكان مصالحه هست. ا سميكروارگانيم كيكه با  مينيب يم ،يشعور تيدر بحث مصون اما
 يم يشود كامال درست است و صدمات و لطمات يم سميارگان كرويكه از هر م يفيتعركه  نيكه با ا ميكن يمشاهده م

  .تواند كم آزار تر باشد يم يطيتواند مخرب تر ، و تحت شرا يم يطيزند،    اما تحت شرا
 يلودگ. امكان ندارد كه آلوده نباشد. حتما آستينگه دارد، آلوده ن يخانگ وانيح ياگر كس مييبگو ميتوان يما نم مثال

عاشق  نكهيشود هم يمسئله، باعث م نيا يشعور راتيتاث ياست. ول يآن فرد پر از آلودگ يهست حتما خانه و زندگ
  .نشود ماريباشد ب وانيح
من  دي. حداقل شاستيبردار ن يشدند. جذام شوخ ينم ماريكردند و ب يرا بغل م يجذام كيبا عشق،  ون،يمثال حوار اي

  .ميه باشجرات را نداشت نيو شما ا
 يم ليرا استر زيآنها همه چ يمخصوصا مادرها، برا نشان،يوالد نكهيكه با ا ديرا مشاهده كرد يمثال شما اطفال اي و

كه اصال به  ييروستا يبچه  كي يهستند. ول ضيمر شهيبچه ها هم نيغذا را ... ا ايجوشانند ، و  يآب را م ايكنند، 
برداشتن و خوردن، و رفت و آمد كردن در  يزيچ نيزم ياز رو اي ،رما، گرماكند، نسبت به س يماجرا ها توجه نم نيا

 نيا يچند دهه قبل وقت ياست كه وجود دارد. و بچه ها يها تجارب نيما سالم تر است. ا يو خاك و... از بچه  نيزم
  .دهه هستند نيا يشكل نبوده، سالم تر از بچه ها نيها به ا يدگيرس نيمسائل و ا

   
  و متافيزيكفيزيك 

  .افتد يم ماريدر ب يچه اتفاق يدر فرادرمان مينياست كه بب يشدن به بحث كيصحبت ها نزد نيا ناياز ب هدف
 يبرا د؟يببند مييگو ي. پس چرا مستي. بستن چشم اصال الزم نديشود چشمتان را ببند يگفته م يدر فرادرمان مثال

 يلحظه ا ميكرد يو ما با بستن چشم سعدر اطراف و ذهن ما وجود دارد،  يدگيچيتا چشم باز است ، هزاران پ نكهيا
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از آن  به  ي(كه بخش كوچك يوجود ياست كه در واقع تمام اجزا نيكه افتاده ا ي. اما اتفاقميدور شو يدگيچياز آن پ
به  يشعور ونديپ ني. قرار گرفتن در ارديگ يقرار م يشعور ونديپ يحلقه  كيآورده شد) در  نجايعنوان نمونه در ا

شده  up to date وجود ينرم افزارها يكه با كارخانه سازنده وجود بر قرار شده، به نوع يدر ارتباط معناست كه نيا
  .گردد يو مشكالت از طرف كارخانه سازنده برطرف م

 يبرنامه  كي قتيشعور ذهن بر تك تك اعضا و كالبدها وارد شده، و ما در حق قيشدن از طر up to date نيا حال
  .ميدار يبه روزرسان

كند.  يرخنه م كيزيدر دل متاف كيزيعلم، ف شرفتيو با پ ميگذاشت كيزي، اسمش را متاف ميدان يرا كه نم يزيچ آن
است.  كيزيمتاف نيگفتند كه ا يو م نديديخند يهمه م م،يگفت ما هاله دار يم يسال قبل اگر كس 60به عنوان مثال، 

 ايشد.  ليتبد كيزيبود، به ف كيزيكه متاف يزيچ ،يداررشد و بعد از عكس ب يبعد ها از هاله ها عكس بردار يول
  .آمده است كيزيبوده و در ف كيزيكه جزو متاف يمسائل نطور،يرشته ها هم ريمثال در سا

 دياست. و با كيزيو چه مقدار متاف كيزيچقدر از آن ف مييو بگو ميكن نينفوذ را مع نيا ييحد نها ميتوان ينم ما
،  مياطالع ندار ياديز يليخ ياست.  و چون از بخش ها كيزي؛ ف ميآن سر و كار دار كه ما با يزيهر چ مييبگو

   .معجزه است مييگو يمحو شود، م يدر فرادرمان يستيك اي برومياگر تومور ، ف اي. ميگذار يم كيزياسمش را متاف
. و علت محو شدن در واقع ميردآنها اشاره ك نيشعور، و ارتباط ب اي يو آگاه يكه قبال به بحث ماده، انرژ يصورت در
 كيبه آن توده دستور داده كه در  يآگاه گر،يبه عبارت د ايشده است.  يبه آگاه ليماده تبد نياست كه ا نيا

  .شود يمحو م فتديذراتش از كار ب زير تمام. و اگر الكترون ها و فتدياز كار ب شيلحظه الكترون ها
شود.  يم ميمثال آرتروز ترم كيكه  مينيبيم اي. روديم نياز ب ياستخوان يئده زا  كيكه مثال  مينيبيم نهيزم نيدر ا اي
  .گردد يم ميدارد، ترم يكيكه به اصطالح اشكاالت مكان ياستخوان يعني
ما خودمان  يمعجزه شد . ول مييگو ي، م ميدان يرا نم هيو اصول حاكم بر قض نيدر واقع در ابتدا چون قوان يعني
 لياست كه ماده تبد نيهم منطق خاص خودش را دارد. منطقش ا نينشد. بلكه ا يمعجزه ا يرمانكه با فراد ميدانيم

  .ميحفاظ داشته باش د،يآن تشعشع هم  با يدارد كه برا يشعور تشعشع نيشود. كه البته ا يو شعور م يبه آگاه
بدن  تيريمد قيود، شعور كل از طربرقرار ش يشعور اجزا و شعور كل ارتباط نيهرگاه ب " نكهيبه ا مياشاره كرد اي و

  ".باشد يم ميو سلول قادر به ترم
قابل  زيشود همه چ يمگر م نديگو ياست. بالفاصله م ينيسنگ اري، بحث بس يو اصالح در پزشك ميكه ترم يصورت در

  .هست ميقابل ترم ياستخوان به راحت يكه مثال پوك ميديد يدرمان باشد؟ اما در تجارب فرادرمان
 ميترم نيو... و درواقع همه ا م،ياستخوان دار ميترم م،يمخچه دار ميترم م،يمغز دار ميبه ما نشان داده كه ترم تجربه

  .مينيب يم يها را با فرادرمان
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اصول  نيبه ا يوقت يندارند. ول يدسترس ياست، چون امروز در علم به اصول ليثق يبحث نيچن يحالت عاد در
   .شود يساده م اريكارها بس نيكه ا مينيب يشد، م دايپ يدسترس
در  ميتوان يو در واقع ما م ميدان ياست كه ما نم يزيآن چ كيزيوجود ندارد. و متاف كيزيبه نام متاف يزيچ نيبنابرا
  .مييو دانش خود را در واقع نما مينفوذ كن كيزيمتاف

  
  سوئيچينگمفهوم  – مركزي بدنستاد 

ستاد را در مغز در نظر  نيما ا د،يدان يور كه مهمانط يول رديگ يبدن را خود مغز در نظر م يعلم ستاد مركز يايدن
ذهن و روان  وجسم، كه در واقع احساسات و ادراكات ما را به  نيمغز رابط و واسط ب"ما  فيو در تعر ميريگ ينم

 كاليزيف ريهستند كه به صورت غ ييآنتن ها يدارا يمغز يكند، و در واقع سلول ها يو جسم ترجمه م كيزيزبان ف
دهد و  يمثل مخابرات دارد كه گزارشات را م يستميس م،يبرخورد كرد يكالبد ذهن يه در آناتوم(همانطور ك
 رهيو غ يو عصب ييايميكند) به زبان ش يترجمه م كيزيو احساسات و ادراكات را به زبان ف رديگ ياطالعات را م

 ديگو يكه به ما م ستيلول مغز نس نيهم بحث شده ا يفرادرمان ي. و در واقع همانطور كه در دوره دكن يترجمه م
 اي مي... عاشق بشومينكن اي ميآن طرف. كمال را انتخاب كن اي م،يطرف برو نياز ا اي. ميبخور يزيامشب چه چ

 و ... مينداشته باش اي ميشغل داشته باش م،ينشو

كنتاكتور  كيع داده شد در واق حيهمانطور كه توض ي. چون سلول مغزرديگ يم ميكه تصم ستين يسلول مغز نيا
 داشته باشد. دياپراتور با كيكنتاكتور برق،  ني. و اكيالكتر انيجر يكننده  عيتوز كيبرق است، 

داشته باشد. و  ياپراتور ديشود. و خود مغز هم با قيو كدام عا يهاد ناپسيمعلوم كند كدام س دينورون با اپراتور
 . ميداده ا حيقبال توض هيقض نيا لي. كه در مورد دالستنديعنوان مستقل ن چيبه ه كيچيه

كنند، و با  يم دايپ يدسترس  يبه ستاد مركز يعنيما را آلوده كنند،  كيارگان ريغ يها روسيكه اگر و نجاستيهم از
مغز ما هم  يتوانند رو يوجود ما داشته باشند. مثال م يتوانند دخل و تصرف در همه  يستاد، م نيبه ا يدسترس
 يرا كه م يزيچ ايخواهند كنترل كنند و  يآنطور كه م رامختلف ما  يبخش ها يتوانند همه  يكنند و م دايكنترل پ

 و... به ما القا كنند. ييو حس و چشا ييايرا كه بخواهند در مورد حس بو يزي. آن چميبشنو اي مينيخواهند ما بب

 ميدار يمختلف يمغزمان بخش ها ما مثال در يعنياست.  نگيچيسوئ يما بر مبنا كاليزيف ستميو س يوجود ستميس
 .ندازديرا بكار ب يتواند حس يشود، م چيكه اگر هر كدام از آنها سوئ

نه؟ و شما  ايهست  يزيدر هوا چ ايكه آ دينيو بب ديدستتان را در هوا تكان ده ميگفت كيعنوان مثال، در ترم  به
 كه هست. ديمتوجه شد
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در هوا هست، در مغز  يزيچ نكهيسنسور مربوط به حس ا نكهيا ليبه دل م؟يكرد يچرا قبل از آن احساس نم اما
اما حاال  م،يشد ينم يزيمتوجه چ م،يداد يقبال دستمان رو تكان م يوقت نيهم يبوده است. برا offنبوده و  وياكت

 .ميشو يمتوجه م

در هر  ايو  م،ينوش يم م،ينيب يم م،يكن يرا كه ما احساس م يزيشود. هرچ چيدر مغز ما سوئ يسنسور ديپس با 
از مدار مغز عبور كند. چون مترجم آن مغز است كه  ديحتما با م،يريگ يالهام م اي م،يكن يادراك و اشراق م يارتباط

 نگيچيسوئ ،يشعور ونديپ ي... و ما در حلقه رهيبد و غ اياست  ياحساس خوب ديآن را ترجمه كند، و به ما بگو ديبا
 .ميده يرا انجام م مانيها

بشر از  دانديعلم نم يايكم. مثال دن يليهستند؟ خ onچه مقدار از آنها  ي. ول ميدر مغزمان دار چيسوئ تينها يب ما
 كند. يمغزش هم استفاده نم اردميليم كيكند. انسان از  يچند در صد مغزش استفاده م

 ؛يعنيذره جمع است.  كيدر  ياطالعات كل جهان هست چون

 كي= ماكروكازم كيكروكازميم

 .يذره = اطالعات كل هست كي طالعاتا

است با  يمساو ،يكل هست يشعور و هوشمند يعنيندارد.  تياطالعات از جنس شعور است و شعور هم كم چون
 كيسلول در  ونياست كه ، اطالعات صد ترل دهيرس جهينت نيعلم به ا يايذره. البته خوشبختانه دن كي يهوشمند

ذره  وجود  كيدر  اياتم  كياصوال در  ،يرسد كه اطالعات كل هست يم جهينت نيهم به ا يسلول موجود است. و روز
 دارد. 

و  م؟يبوده ا افتيدر نيشده است. اما تا امروز چقدر موفق به ا يطراح يشعور و اطالعات هست افتيدر يرايما  مغز
 م؟يكن onمربوطه را  يها چيسنسور ها و سوئ ميچقدر توانسته ا

خواب، خواب  ياست. چه در سلول و چه در مغز. مثال اگر با استفاده از اصالح الگو چيسوئ تينهايب يما دارا وجود
 شده اند.  ويدر مغز اكت ييبخش ها ايدر مغز،  يينامنظم، منظم شده اند، قطعا سنسورها يخواب ها اي م،ينيب يم يرنگ

مربوط ، باركد مخصوص به  چي، سوئ يندهر كدام از آنها با هوشم گر،يد يطور در رابطه با عملكرد حلقه ها نيهم
 شود.  يم جاديدر ما ا ييها تيكنند و قابل يم ويخودشان را در ما اكت

 ايلپ تاپ  كياست كه  نيشناسد. مثل ا يخودش را نم نگيچيسوئ ستميدارد و هنوز، س ياديز يها تيقابل بشر
 . نمياستفاده نك آن يها تيقابل يو از همه  ميرا ندان شيها تيو قابل م،يبخر يگوش

 دايمان شناخت پ يوجود يها تيو نسبت به قابل م،يخودمان را بخوان ياست كه الزم است كاتالوگ وجود نيهم يبرا
 ميكن

كاتالوگ خوانده  ني. كه اگر ايكاتالوگ ني. بحث لزوم است. الزام به خواندن چنمياصال بحث كمال را ندار نجايا البته
 .ميريبگ ميتوان يم يشتريب ييكارا نيماش نيو از ا ميرفتار كن ميتوان يبهتر م نيماش نيابا  ،يشود، طبق تفكر دكارت
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وجود كار  ينقشه  يهم رو يوجود كه در جلسات بعد ياز مباحث مهم شناخت وجود و نقشه  يكيدر واقع  پس
هاست (كه  تيو قابل از سنسور ها يليكردن خ onبحث در واقع،  نياست. و ا نگيچيسوئ تيكرد. بحث قابل ميخواه

آنها را  يحلقه ها و اسام يمعن يم به درستيدر آنجا نتواسته باش دي. شاميآن گذاشت يدر دوره ها اسم حلقه را رو
 )ديو شما متوجه نشده باش ميده حيتوض

كد ها كه با فعال شدن آن  م،يكن يرو فعال م ييكه ما كد ها مييگو يو م ميكن يزبان دگر صحبت م كيبا  نجايا اما
 گردد. يم جاديا ييها تيشوند. و بعد از آن قابل يم on ييها چيسوئ

 .ميرا انجام ده ييكارها ميتوان يم ،يشعور ونديپ يحلقه  نيو با آن كد ها، در ا م،يده يرا م ييبه اصطالح كد ها و

را در خودش  خودش يكاورير يخود سلول است. سلول، برنامه  يبحث داخل نگ،يچيسوئ ياز كار ها گريد يكي
 ونيلياست كه سلول نه تنها اطالعات خود ، بلكه اطالعات صد تر دهيرس جهينت نيعلم هم به ا يايدارد. امروزه دن

موجود زنده،  كيخودش به عنوان  م،يكن راهمرشد ف طيآن سلول شرا يكه برا يرا هم دارد. و در صورت گريسلول د
مربوطه را  چيتوانند داخل سلول بروند و آن سوئ ياست كه نم نيئله ااش را در خود دارد. فقط مس يكاورياطالعات ر

on تواند. يعلم نم ياينفوذ به سلول نباشد. راه هست و دن يبرا يكه راه ستين يبه آن معن نيكنند. اما ا 

 نجاي، به ا يبه سادگ يدگيچيحركت از پ ياز مثال ها يكيكنند. ( ياز مواقع از سلول بند ناف استفاده م يليدرخ عمال
به  ديدوباره با م،يهمه باال آمد نيچقدر خوب بود! ا مي. كه اگر آن را داشتميگرد يكه دنبال بند نافمان م ميديرس

علم مفهوم  ياي. دننيا يعنيعلم  يايعلم است و كمال در دن يايدن نيا م،يرا فراموش نكن ني. و اميعقب برگرد
كه  ديتواند بگو يفقط م ا،يدن نيا م؟يچه خلق شده ا يكه اصال برا ديبگوتواند به ما  يعلم نم يايندارد. دن يگريد

 يم كه اييگو يهستم. امروز م يزيكه من دنبال چه چ ديتواند بگو يو م ستيهست ، آن ن نيوجود دارد، ا يتيواقع
 يردد. مخواهد به عقب برگ يگردد. م يم شيكه دنبال اصل خو مينيب يم ؟يهست يزيعلم تو دنبال چه چ يايدن

 دارد.) تياهم اريبس اريعلم، بس يايدن يبرا يا هيبرسد. بحث پا اديبه بن م،يداد حيكه توض يخواهد همانطور

كه  نياست. گفتن ا ميعظ ارياطالعات بس كيسلول خودش  ديگو يآمده و م نجايعلم تا ا يايحداقل دن گريد امروز
 كساني ايدن كيذره با شعور  كياز آنجا كه شعور  يت. ولسلول است به زبان، آسان اس كيدر  ونياطالعات صد ترل

را هم در خود دارد و نه تنها اطالعات خود،  بلكه  ياست، نه تنها اطالعات سلول را دارد، بلكه اطالعات كل هست
و ها  ستياطالعات دو ز نطوريها را هم دارد. هم يخود را هم دارد. مثال اطالعات آبز اكانياطالعات گذشتگان و ن

 خواهد افتاد. رتيعلم واقعا به ح يايدن يروز يعنينئاندرتال ها و ... 

خواهد بود. مثل  ميترم تيقابل ميداشته باش ي. اگر دسترسميندار يما دسترس ياطالعات در سلول هست ول نيا تمام
كبد، و ...   ه،يكل ميلوزالمعده، ترم مياستخوان، ترم ميمخچه، ترم ميمغز، ترم ميكه در گروه ما هست، ترم يتجربه ا

مورد اتفاق  كي يحت يياتفاق افتاده است. اگر جا تيدر واقع ونتوان منكر شد. چ ياست كه نم ييها تيواقع نها،يو ا
 گردد.  ينقض م يقبل نيقوان يهمه  يعني فتد،يب
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 نياز ا يكي دهد. يپاسخ م اطراف يو  تشعشع شعور سلول از نظر ما به شعور كيسلول ،  يدر مهندس گريد بحث
 نيكه انشاهللا در جلسات بعد راجع به ا )information(سلول است  كياطالعات قرار گرفتن  يموارد در محاصره 

 كرد.  ميتفاوت ها صحبت خواه

سلول هم در  ونيليصد تر ي فهيمطرح است. شرح وظ نگيچي، بحث سوئاست  يركزذهن ما، ستاد مدر واقع  پس
 كيرود،   يم نيسلول از ب نكهيدارد، اما به خاطر ا يكاوريخود سلول، ر نكهياز ا ريمحفوظ است. غ يستاد مركز

 .ميدار زياطالعات ن يمركز يگانيبا

 مغز موجود است. هم در خود  يمغز يبه نام حافظه  يحافظه ا نها،ياز ا يجدا

 يهست يحافظه  كيكل . در واقع  يحافظه  كيو  يذهن يحافظه  كي،  ميدار يمغز يحافظه  كي نجا،يتا ا پس
 شود. ي) گم نميدر آن (در جهان هست يواقعه ا چياست كه ه يحافظه ا يهست ي. حافظه ميدار

ما) در  يو روح جمع يا خودآگاه جمعماست (ن يبا اصطالحا باركد باالدست خود كه همان من جمع يمركز ستاد
 خاص خود را دارد. يكه آن هم باركد وجود ميهم دار يمن جمع كيارتباط است. پس ما 

كه  يتواند اطالعات خودش را انتقال دهد. از همان منبع يما در ستاد كامل شود، ستاد م يشعور ونديكه پ يصورت در
را  يكاورير يو برنامه  ابد،ي يبع، اطالعات بدون صرف زمان انتقال ممن ني. از اميديرس چيبه ه يابزار يب يايدر دن

 كند. ادهيپ

آن فرد  نكهيبدون ا يشدن است. حت ادهيهم قابل پ گرانيد يخود فرد،  بلكه رو يسلولها ينه تنها رو وند،يپ نيا
 اطفال)  ياطالع داشته باشد. (مثل كار رو

جاها  ي هي(ذهن)عبور كند، در بق يستاد مركز نجاير اطالعات از اشود، اگ يبرقرار م ياتصال ذهن اشتراك يوقت
و  يما در تشعشعات منف ،يمحافظ ). چون در بحث ذهن اشتراك هيدهد (البته به شرط داشتن ال ياصالحات را انجام م

كنند،  يوم مز مارهايب يرو ي. مثال روان شناسان وقتاشدوجود داشته ب يمحافظ هيحتما ال ديو با ميشو يم مي... سه
 اريبس يسطح نجاياست و ا ييسطح ابتدا كيكار آنها در  نكهيشوند. البته با ا يم ييها يريخودشان هم دچار درگ

دارد .  مارياست كه روانشناس با ب يتر از تمركز قيعم اريبس ماريما با ب ياشتراكات ذهن يعنيوجود دارد.  قتريعم
هم  يمشكل چي. هميده يراحت، كارمان را انجام م اليو حفاظ ها و... ما با خ ها تيبا توجه به امكانات، قابل نيبنابرا

را درواقع تحت  يكه افراد معمول ياز مشكالت و مسائل يليوجود ندارد، بلكه خ يواقعا وجود ندارد. و نه تنها مشكل
 بود. ميهدهد، ما از آن هم مصون خوا يالشعاع قرار م
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  بينش هانقش و حفاظ   ،مفهوم حلقه
اصالح  قياز طر ديتوان يبچه نم كي. مثال شما با ندارد ياصال در بحث حفاظها نقش »نشيب«، كه قبال اشاره شد انطورهم
است؛ اما ما در بحث  نشيبحث ب ،يماريمهم ب اريبس لياز دال يكيكه  ني. با اديبرخورد كن يبه شكل لحظه ا نشيب

 .ميپرداز يم نشيو در مراحل بعد به ب ميآن ندار اب ي) كاريو الكترون يونيشارژ  نيحلقه ها (مثل هم

اول  دياست كه با يقيمثل غر د،يآ يما م شيپ ماريب ياست كه وقت نيدرمان ما ا يكه استراتژ ميداد حيتوض قبال
غلط  نشتي! تو بچارهيب يكه ا مييبگو ايرا درست كن و  نشتيكه ب مييبگو ميتوان ياول نم ي. در وهله مينجاتش بده

 تو... بوده و

 نيو همراه با او، ا ميو بعد پله پله شروع كن مي. روبراهش كنمينجاتش بده ديدر حال غرق شدن است و فعال با او
 ياز بحث ها يكيما،  يدر سالمت نشينقش ب م؛يرس يم نشيبخش به بحث ب كي. بعد در ميرا بخوان يكاتالوگ وجود

 مهم ماست.

 يمارينوع دوم، بحث ب يبه انرژ ازيمثل ن گريد ليبه علت تضاد و دال يمكه در ما سمو ديد ميخواه گريمباحث د در
در برابر آنها قابل اغماض  هيآورد كه نقش تغذ يرا در ما به وجود م ي... مسائل و مشكالتژهيدادگاه و ،يروان تن يها

 جود دارد.و هياز تغذ يعمده تر اري. چون مسائل بسميفراموش كرد يرا به طور كل هياست. اصال ما تغذ

 ماريكه بعد از درمان با ب گريد ي. و بر خالف جاهامياست كه ما فرد را نجات داد نيها بعد از ا نيا نيبنابرا
است  نيعلتش ا ،يشد مارياگر ب ؟يشد ماريچه ب ي! براميجلو با تو كار دار ايب مييگو يكنند، ما تازه م يم يخداحافظ

 ...ي. سر نخ شعور الهميسر نخ بده كيبه او  ميخواه ي... تازه م ايتباه بوده است و... آنجا كارت اش نياست . ا نيو ا

دفعه  كيداشتند و استفاده كردند، و  يمشكالت يعنيبا آشنا شدند.  نگونهيدوستان مجموعه هم يليكه خ همانطور
چه خبر  مينيو بب ميريتوان گرفت. هم فال است و هم تماشا. هم خودمان بهره بگ يسر نخ را هم م نيكه ا دنديد

 . ميكمك كن گرانيبه د مياست؟ و هم بتوان

 ني. و راجع به امينشو اي ميبشو ضيكه مر ديگو ينرم افزار به ما م نياست . و ا ينرم افزار لتريف كي نش،يب بحث
خواهد  مساله را ساده كي يدگيچيموضوع، پ كيداد. البته شناخت  ميخواه حيافتد بعدا توض ياتفاق م نيكه چگونه ا
و  ميكن يلذا ذهنمان را رها تر م م،يشو يواقف م ييقضا به زيآمد، به لزوم تجه يشناخت به دست م نيا يكرد. وقت

كند. وگرنه هر چه  يشدن حلقه كمك م ينظر به جار نيفقط از ا »نشيب«كند.  يم دايممانعت و مقاومت ما كاهش پ
 كرد.  onاي offرا   يچيسوئ توان ينم ييبه تنها نشيبا ب م،يكن دايهم شناخت پ

لوپ  نيا كيندارد كه با چند تكن يبرقرار شود. دستور العمل يشعور ياجزا نيب د،يلوپ با نياست كه ا نيا بحث
 .ميكند كه ما آسان تر ماجرا را دنبال كن يشود. و شناخت فقط كمك م ليتشك

 افتد. ينم ياتفاق چيه ياست. ول onو  off كيبه  دشانيام يهمه  ،يها، عده ا مارستانيتخت ب يحاال رو نيهم
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چون  هيقض ني. راجع به افتديتواند ب ياتفاق م نيرا در آن اتاق بگذارد، ا شيفرادرمانگر پا كيكه  نيبه محض ا اما
كه در  ييها يو تئور هيقض نيعمل ا يها زميدهم. و االن راجع به مكان ينم يشتريب حيتوض م،يقبال هم صحبت كرد

 . ميكن يهست صحبت مماجرا  نيا

ما از جهان  يطرز تلق يعنيكرد،  ميرا اصالح خواه نشمانياز درمان، ب است. ما بعد يما از جهان هست يطرز تلق نشيب
 نشيب يها در زندگ يليخحلقه ندارد.  كيبه استارت خوردن  يها ربط نشيگردد و درست بودن ب ي، اصالح م يهست
  ندارد. ارتباطي به هم چيدارند و فرادرمانگر هستند. ه يلطغ نشيها ب يلي. ختندسيدارند، اما فرادرمانگر ن يدرست

را  نشتانيب دينكرد و نگفت كه با يصحبت نشيدر مورد ب يمثل خود شما، كس ند،يآ يم كيكه به دوره  يافراد مثال
 . ديدرست كن

 .اوريما گزارش ب يبرا گريد يرا هم امضا كن، برو انجام بده ، و هفته  نجاي، ا يهوشمند نيكه ا ميگفت بلكه

ها هستند. سر فرصت با هم  نشيب يماريب لياز دال يكي ميگفت م،يها روبرو شد نشيبعد ها در ترم سه، با بحث ب يول
 نه در دم. م،يصحبت كرد

(ممكن  ست،يدر كارشان  ن ياختالل چياما ه م،يصحبت كن نشيتا در مورد ب امدنديبه ترم سه هم ن ياز افراد حت يليخ
 ياختالل شانيباشد، اما در فرادرمانگر يها و حلقه ها در كار خودشان اختالل نشيب ياست به خاطر نداشتن بعض

 .) ستين

 يمثل لپ تاپ يعني. ميشده ا يشده است، ما طراح هيدر ما تعب نيو ا ميرا ما در وجود خود دار نگيچيسوئ ي مسئله
ندارد. و اگرهم كمتر استفاده  م،يبخواه شتريب تيگر از آن قابلشده، ا فيدر آن تعر ييها تيكه ساخته شده و قابل

شوند  چيسوئ ديبا يشده ول فيتعر تهاياز قبل يلي. در ما خميريها بهره بگ تيقابل يدرواقع از همه  ميما نتوانست م،يكن
 است.  هيقض يهمان معما ني. و انديايشوند و در مدار ب on ديو استارت بخورد. با

نظر  ست؟يكدها چ نيشود؟ ا يانجام م نگيچيسوئ نيمساله است كه چه طور و چه گونه ا نيدر همحلقه هم  راز
 و ... ست؟يچ

 ريز يعني يعنينظر  گر؛يد يچشم. اما در جا يگوشه  كي يعنينظر  مي. آنجا گفتميديرس »چيه«بحث به  نيدر ا مثال
 .ديرس »چينگاه به ه«تر شد و به  زيو ر زير نطوريمبعد ماده. و ه كينگاه كردن. نگاه كردن  يعنينظر قرار دادن، 

كه زمان و مكان به سمت صفر  يينظر است. جا فيتعر نيخواهد؟ ا يدارد؟ چقدر زمان م يا يچه معن چيبه ه نگاه
 است. چيو نگاه به ه كنديم ليم

 يچشم و... همه  يشه گو ،يابزار يابزار و ب يايعشق ، دن يعقل و پله  يعرفان هم با مطرح كردن بحث پله  در
 .ميرا برسان» نظر«تا منظورمان از  ميتالش مان را كرد

جزء. و  نينگاه به ساده تر يعني. ميديرس ياديدر آخر به ارتعاش بن م،يكه كرد يعلم، در صحبت يايدر دن نجايا يول
 يا يماريتو چه ب ميپرس ينم است كه ما نيهم ي. اصال براچيخواهد. و در واقع نگاه به ه ينگاه حداقل زمان را م نيا
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 »چيه« كي. و با ميكار ندار هيقض نياصال با ا نكهيا يو... برا ت؟اس يكه چند وقت است؟ و چه طور ميپرس ي. نميدار
 .)ميكار دار ،يليبه دال يماريو با نوع ب ميسوال بپرس ميتوان يم ي. (البته در بحث حلقه ذهن اشتراكميكار دار

 كيهر كدام از ما  د،يايب رونيانفجار از ب يصدا كياست. مثال اگر  رونيبت به مسائل بطرز تفكر ما نس نش،يب
نسبت  كيبه  ديما با ياست، بدن همه  نيماش كيدكارت بدن ما  ي هي. اگر طبق نظرميده يواكنش نشان م

 نيا ين وقتچو ست؟ين نطورياست. اما چرا در عمل ا كسانيما  يهمه  يترشح كند. چون حادثه برا نيآدرنال
رسد و در مغز  يبه مغز م اميرود. و بعد از آن ادراك و احساس، پ ينرم افزار م كيرسد، در  ياطالعات به ما م
 نيباشد؛ ا دهيانفجار را شن يكه قبال صدا يكس ي. لذا براافتدياتفاق ب يكيزيشود كه چه واكنش ف يدستور داده م

غش كند.  يدارد، ممكن است رنگش بپرد، دچار تشنج شود، و حت يتازگ شيكه برا يكس يتر است. ول يمسئله عاد
  نرم افزارها با هم ارتباط دارند.) نيا ي(غش هم واكنش مادر دوم است و همه 

  

  نگاه نرم افزاري به انسان ،نرم افزارهااصالح 
 يشود بعد م يترشح م نياول آدرنال ايشود ؟  يترشح م نيو بعد آدرنال ميترس يكه ما اول م ميكن يما سوال م

 افتد. يعد واكنش بدن اتفاق مو ب ميترس يما اول م م؟يترس

مهم  يليفرق خ نيا م؟يشو يكند بعد ما افسرده م يم ريياول تغ اي كند؟يم رييتغ نيبعد دوپام ميشو يافسرده م اول
 كيدهد،  يبعد مغز واكنش نشان م م،يشو ياست. چون اگر اول افسرده م نشيب كيهم خودش  نياست و هم

رخ  گهيد يمسئله  كي فتد،ياتفاق ب ني، بعد ا دكن دايپ رييتغ ييايميترشحات شو  نياگر اول دپام ي. ول ستييماجرا
 دهد. يم

كه االن در  يكار ني(هم م،يكن يآن را خنث ييايميش داتيمرتب با تول ميتوان ياگر موضوع دوم درست باشد، م چون
 شود.)  يم يپزشك

انجام  يكه در فراپزشك ي.(همون كارميرا اصالح كنمان  ينرم افزار ستميس دياگر موضوع اول درست باشد، ما با اما
چرخه ، در نرم افزار  ني.  بلكه در اميندار ييايميش داتيو اصالح تول ييايميش داتيبا تول ي) ما اصال كارميده يم

 ادراك و احساس ما نسبت به آن واقعه.  يعني، نرم افزار ذهن و روان،  ميبر يدست م

 . ميانجام ده ميتوان يم »چينظر به ه«را با همان  يمختلف يبا اصالح نرم افزار، اصالح هاما  هيقض نيدر ا نيبنابرا پس

 ماريبه اسم ب يكه نگاه ميگفت كي ي. مثال در دوره ميشو يمفهوم نظر را بهتر متوجه م م،يرو يچه جلو تر م هر
 يزيچ گريدر آخر د يعني. ميشو يم كينزد چيبه ه ميرو يچشم . اما هر چه جلو تر م يگوشه  يعني ني. اديندازيب

هم  يمقدار كي حاتي. (توضميبرس چيكه به ه ييتا جا ابدي ي. و نظر ما ارتقا مميماند كه به آن نگاه كن ينم يباق
 دميخودمان برگر baseو  شهيبه ر دياند كه با دهيرس جهينت نيهم به ا يمشكل است هم ساده.) از نقطه نظر علم

 علم است. يايتر از دن يا هيپا م،يكن يم فيكه ما تعر baseو  شهير نيا ي(همان بند ناف). ول
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 يتومور ساخته م نيدوباره ا د،يرا بردار يباربه عنوان مثال تومور كيمختل شده باشد، اگر شما  يشعور عضو يوقت
كند، چون  يدوباره از همان نقطه شروع به اشكال م م،يكن يو پاكش م ميزن يرگ قلب را بالن م كيشود. مثال 

 شعورش مختل شده است. 

 . ميانجام ده يكار شيبرا ميو... برسد، ما بتوان يجراح غيو ت يدرمان يميفرد به ش نكهياست كه قبل از ا نيا هنر

كه  ديگو ي. اما در عرفان، م مينجاتش بده ديكه با ديگو يعلم م نجاي. اميكن يعلم نگاه م دگاهياز د نجايما ا البته
به بزم  ي/ وز خواب گه يبه خوابگاه ياست / از مرده گه يمرگ نه مرگ ، نقل جا نيد ندارد. (اوجو ياصال مرگ

 كياست.  باتريز يزندگ كيعاجل است. مرگ هم خودش تداوم  يما مرگ هم خودش شفا دگاهي...) و از ديشاه
 تر.  عيوس اريبس يبا گستره  يزندگ

 ما هم نجات است و هم بحث ارتقا دانش بشر. بحث

 ييكار ها ميتوان يكه م ميهست يهزار نفر نيچند ايكه ما چند هزار  ستين نياالن موضوع فقط ا ديفراموش نكن و
است كه بتواند در جهات  يآگاه كي يعلم است. بحث عرضه  شيعلم است. بحث زا خي. بلكه بحث تارميانجام ده

. استياز آن قضا يكيفقط  ي، بحث فرادرمان ماكار  يكه در گستره  ديدان يكمك كند و شما م تيمختلف به به بشر
 بشر كه از مسائل درمان مهمتر است.  يعمده تر برا يليدر راه است، مسائل خ يتر ياصل اريو مسائل بس

تواند  يرا نجات دهد. نم قيهمواره ، آماده است تا غر قي. نجات غرميكن يفكر م قيمثل نجات غر نجايما ا نيبنابرا
 راجعون و ... هيال گريهم شد، خب د كه اگر مرگ ديبگو

مرگ  ستي. قرار نميمرگ را متوقف كن ميتوانست ي. اگر بود ما مستيصد در صد ن يدر عالم هست يراندمان چيه
به  نيو ا ديريگ يم جهينت يدرصد خاص يرو د،يصد نفر كار كن يمتوقف شود. بحث، بحث آمار است. شما مثال رو

 نه؟  ايكرد  يداشت اصال با شما همكار موركه تو يكه كس ديدان ي شما از كجا مارتباط دارد. مثال زهايچ يليخ

 شود. ينم ليهم تشك ياو شاهد نشود حلقه ا يطرف باشد. وقت يكه ب مييگو يفقط م ست،ياو ن نشيبحث ب البته

 

  ماني ، مفهوم نظرتجربي درمان از طريق فرادر آمار
را هم  ماندهيدر صد باق يس شود .اگر يم دهيد جهيصد نت. هفتاد دررنديگ ينم جهينت يدر صد با فرادرمان يدر كل  س

 ي... باز در انتها درصد اي ي. مثال تشعشع دفاعرنديجواب بگ گريد يبا حلقه ها يممكن است درصد ميكن يبررس
از حد در مورد  شياست و اغراق ب يما كاف يبرا جه،ينت نياصال هم ي. ولرنديگ ينم يمانند كه پاسخ يم يباق

درصد نسبت به  50 ني% است و هم50 ي جهيانتظارمان نت يعلم قاتيها و تحق يدر بررس ي. حتميكن ينم يفرادرمان
اتصالها  نيا يكه حت يداشته باشد. در حال يكه عوارض نياست. بدون ا يخوب اريبس ي جهينت جيرا يپزشك جينتا
 و ...). يبه زندگ ليم د،يفرد هم دارد. (در ام يمثبت بر زندگ راتيتاث
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من ، شما و هر  يباركد وجود ي. در جهان هستميباركد منحصر به فرد دار كياز ما  كيكه گفته شد، هر همانطور
مخصوص است. مثال ذهن من  يباركدها يخود هم دارا يدر اجزا زيباركد ر نيمنحصر به فرد است. بعد ا يكس

 يجموعه م ريگردد. مغز من ز يم بلباركد ق يمجموعه  ريباركد ز نيدوباره باركد خاص خودش را دارد. و ا
هركدام باركد مخصوص خود را  زيسلول ها ن ياعضا. حت ريقلب  و سا نطورياست و هم يباركد اصل نياز هم يگريد

از بدن ظاهرا ثابت است. مثل اتم  رونيب ايكه در بدن است و  ييمولكولها يدارند و مولكولها و اتمها و ... اسم همه 
وجود به  نيا يِباركد يمجموعه  ريمجموعه بدن قرار دارد ز نيدر ا كه يتا زمان ياتم... ول ،اتم كربن تروژن،ين

 متفاوت است.  گريساختمان با آجر سختمان د نياست كه آجر ا ي. مثل آجرديآ يحساب م

داشته باشد. چون  اريتواند در اخت يخودش را م يمجموعه  ريتمام ز يكاورير يعلت است كه سلول برنامه  نيهم به
كامال  زشيدارد و همه چ اريش است و جزو وجود خودش. چون آجر ساختمان خودش را در اختخود يباركد وجود

 باشد. يدر كنترل خود سلول م

فرد چقدر  كي كهيبه شناخت ارتباط دارد. بطور نياست ، و ا گرمتفاوتيكدينظر افراد با  ،يادراك يمورد حلقه ها در
 عارف شده باشد. 

. مثال ميرس يموقع به ادراكش م كيو  ميموقع شناخت كامل دار كي. ميكن يم فيتعر يموقع ما از موضوع كي
 جاديادراك ا نيكه ا ميبه آن جهت برو نميك يم يسع يبودند و حاال ما همگ دهي(ع) به ادراكش رس حيمس يسيع

 شناخت است. نيدر ا يشود. و بحث غوطه ور

كه  در آن  نيا يبرا مي(تسل م؟يشده ا ميتا چه حد تسل اي ميجلو رفته ا» نظر«توان گفت كه تا چه حد در بحث  ينم
عشق نتوان دم زد از گفت و شنود / زان كه آنجا  ميتوان زد. در حر ينم ييانجام داد، دست و پا يتوان كار ينم چ،يه

 ايشعور  نيهم مياجازه بده د،يآ ياز دستمان بر نم يكار ييجادر  نيبود و گوش.) بنابرا ديبا يجمله اعضا چشم م
. ستيما قطعا درست ن صي. چون تشخميو كار را خراب نكن ميكارش را انجام بدهد. ما مداخله نكن يهوشمند

 ميكن يرا آباد م ييموقع ها، ما جا يليانسان هرگز به شكل كامل در مورد كل خود درست نخواهد بود . خ صيتشخ
را نگاه  ريقسمت زنج كيفقط  ميتوان يارند. نموار به هم اتصال د ريها زنج نيرا خراب. چون ا گريد يجا داما ص

 يجا را آباد م كيهماهنگ نشوند،  گريسلول با همد ونيليصد تر ي. اگر مجموعه ميو كار را درست انجام ده ميكن
 كرد. ميرا قطعا خراب خواه گريد يو جاها ميكن

 يآنها را به خوب ميتوان ين نمجسم هم مطرح است و ما چو يبلكه مسائل پشت پرده  ستيمساله فقط جسم ن تازه
كه بعدا  ي. در صورتميكن يزنجبر ، مشكل را درست م نيحلقه از ا كيبا دست بردن در  ميكن يتصور م م،ينگاه كن

 م،يشو يم گري، دچار مسائل د ميكنترل كن ميخواه يآن عوارض را هم م ي. و وقتميدچار انواع عوارض شد مينيب يم
مثل  ي. (خصوصا در مسائلميختيسلول را به هم ر ونيليكه درواقع صد تر مينيب يدفعه م كيوار...  ريزنج نطوريو هم

 ...) يدرمان يميش
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  ياز طريق انتقال شعور  اطالعاتانتقال 
 چيكه اسمش را ه يي(همانجا ميخود ارتباط برقرار كن يا هيبا بخش پا ميكه ما بتوان يدر صورت ميهمانطور كه گفت

تا  ي. و حتميدر وجود انسان ، نفوذ كن يدر سطوح مختلف ميتوان يبود) از آنجا م فيقابل تعر ريو هست ِ غ ميگذاشت
و   ميآن برنامه ها؛ ترم شدن ويكرده و با اكت ويرا اكت ييها نامهبر م،يكن دايپ يسلول  دسترس يكاورير يحد برنامه ها

  .و هرچه مد نظر باشد، انجام شود يبازساز
عبور كرد. از  يمختلف ينرم افزار يتوان از برنامه ها ياست و م يتوان انجام داد، در سطوح مختلف يكه م ينفوذ و

   ... ژن و يناخودآگاه، برنامه  ينرم افزار يجمله مثال برنامه 
كه خودش  ييما با توجه به برنامه ها يادي، سلول بن ميقرار ده يگرير معرض سلول درا د ياديسلول بن كيما  اگر

 كيآورد و شروع به ساخت  يم رونيخود ب يگانيرا از با ياطالعات رد،يگ يكه از سلول مجاورش م ياميدارد و پ
  .ر گرفته استكه در مجاورتش قرا يسلول انهم يعنيكند.  يم رد،يگ يم اميكه از آن پ يسلول مشابه سلول

شروع به ساخت سلول مشابه  ياديسلول بن ني؛ ا ميسلول كبد قرار بده كيرا در معرض  يادياگر ما سلول بن مثال
   .(رسد ي(كه از سلول مجاور م يخارج اميكه خودش در درون خودش دارد و پ يكند. با توجه به برنامه ا يكبد م

آن  يو نمونه   ميكن ديرا تول يقالب ميخواه ياست كه ما مثال م نيا دهد مشابه يسلول انجام م نيكه ا يواقع كار در
 ينمونه و دستگاه كپ ني. او با داشتن اميرو يقالب ساز م كي ايتراشكار،  كيصنعتگر،  كيو به نزد  ميرا از قبل دار

  .كند يد ميما تول يدارد، آن را برا اريكه در اخت يساز
 يرو يزيبندد و چ يم يياو نمونه را به جا م،يده يساز م ديرا به كل ديكل يا نمونه ، م يساز ديبه عنوان مثال در كل اي

 تيدستگاه قابل نيطرف ا كيدهد.   يخودمان تراش م ديكل نيع ديكل كيما  يكند، و برا يحركت م ديكل يزبانه ها
  .دارد جاديساخت و ا

كه مطابق آن  ميخواه يو از او م ميفرست يتگر نقشه را مصنع يبار برا نيو ا ميما نمونه ساخته  شده را ندار يزمان اما
  .كند يدارد، شروع به ساخت آن م اريكه در اخت يرا بسازد و او با توجه به نقشه ا لهيوس نيما ا ينقشه،  برا
مان ه نيع يزيچ يداشتند تا بتوانند از رو يرا م ينمونه ا يستيبا يبلد نبودند، حتما م ينقشه خوان م،يقد صنعتگران

  .كنند ادهيو پ يزيبرنامه ر يتوانند نقشه را به خوب يرا بسازند... اما صنعتگران امروزه  م
حتما نمونه را  ديبا يعنيكند.  يعمل م يصنعتگر تجرب كيسلول مثل  كيرفته كه با  شيپ نجايتا ا يامروز بشر دانش

  .را بسازد يبدهد تا آن سلول بتواند مثل سلول اصل ياديبه سلول بن
است كه در  نيشود از آن استفاده كرد ، ا يعرفان) وجود دارد و م ياي(در دن نجايكه ا ياز امكانات يكيكه  يحال در

   .آن اصل سلول را بسازد يكه بتواند از رو رد،يقرار بگ يواقع سلول در معرض اطالعات
  .بساز يزيكه چه چ مييو فقط به او بگو ميشبا سلول تبادل اطالعات داشته با ميتوان ياز مواقع م يواقع ما در پاره ا در
  .ميدر مثال قبل ، به صنعتگر نقشه ساخت را بده يعني
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 ميداشته باش يسطوح مختلف دسترس به ميتوان ي) مياشتراك شهيكانال (ر كيكه قبال داده شد، ما از  يحاتيتوض طبق
   .مياثر گذار باش ميتوان يم اهيگ يو رو وانيح يرو يبشر ، و حت يافراد، و كال رو يفرد، بلكه رو كي يو نه تنها رو

است، ما  فيقابل توص ري. و آنجا غمياستفاده نكرد يابزار بود. و از ابزار يكه نام نداشت و ب ميديرس ييواقع به جا در
   .. از آنجا نفوذ الزم صورت گرفتمي. شاهد شدميبه كار نبرد يزي. چميبه كار نبرد يهم كالم

كه  ميشو يمتوجه م تيكند و در نها يروشن تر م مانينفوذ را برا نيكه ا ميشو يم ييها ذره وارد بحث ذره
  .علم است كي  يو اساس و چهارچوب دارد. و فرادرمان هيخودش پا يهم برا يفرادرمان

 طرفه، چه به صورت دو طرفه، كي. چه به صورت ميوارد عمل بشو گريفرد د  يبه عنوان درمانگر برا ميتوان يم پس
  .چه بداند و چه نداند يعني

 ي. ولميكن ينم دايعبور پ يمواقع اجازه  يبرخ م،يكن يطرفه كار م كيدهد كه به صورت  يآمار به ما نشان م اما
. و ميسر راه عبور نباشد،  ما موفق تر هست يكند كه در واقع موانع ياست، خودش هم كمك م انيدر جر ماريب يوقت

  .شود ي% م30آمار  م،يكن يطرفه كار م كي يشود. وقت ي% م70آمار ما 
چك آپ  كي. و دنبال ميانداخت يم ينگاه كل  base. و ما ازديداد يبود كه برنامه نم نطوريشما ا يتجربه  نجايا تا
  (ي. (در بحث فرادرمانميكن يم يخرابكار م،يكه اگر دخالت كن ميدانست يم يو حت ميبود يكل
  .مينكن يكار چيكه ه ميگفت يكرد. لذا م يهم م تيپاراز جادي) ايادرمان(در فر نجايما، ا يمداخله  يعني

برنامه  ميتوان يم م،يآشنا شو يبدهم و با كاربرد ذهن اشتراك حيخواهم خدمتتان توض يكه م يبخش نيدر ا اما
  .ميبده يدرمان
مشكل دارد. هر  يگريهر عضو د اي، كبد ،  هيكل ايدارد.  يبه بازساز ازيمشكل دارد. و ن يماريقلب ب ميفرض كن مثال
تواند  ي) ميبه صورت كل يتر و افراد عاد يكه راجع به آن مشكل دارد (پزشكان تخصص يبا توجه به اطالعات يكس
  .سوار كند  شود، يشروع م ياشتراك شهيكه از ر يريبرنامه را در مس نيا

 نيا رد،يقرار بگ يخاص طيدر شرا (information) سلول در معرض اطالعات كينشان داده است كه هرگاه  تجربه
   .دهد يواكنش نشان م information بار بنا به آن

 اطالعات خودش يگانيآن سلول قادر است با مراجعه به بخش با رد،يقرار بگ  information سلول در معرض اگر

information  ما را بفهمد و نسبت به آن واكنش نشان دهد.  
  .ميمان به ستاد او رساند يذهن اشتراك قيرا از طر اممانيبخش پ نيواقع ما در ا در
 ييواكنش ها ايرسد، و در آنجا واكنش  يبه سلول ها م اميسلول و بدن ،پ تيريمد قيستاد بدن فرد و از طر از

بافت  مي، ترم كاليلوژ ستويه اي يبافت يها ميمختلف،(شامل  ترم يها ميآن ترم ي. و در پرديگ يصورت م
  .شود يانجام م يگريو نقص د بيو رفع هر ع زي)) ، ساي(عملكرد functional ميرمت ك،ينكروت
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 ايتومور  كي(مثال با  ميزائده سر و كار دار كيما مثال با  يوقت يعنيشوند.  يحذف م ييسلول ها يدر مواقع يحت
 ديكه با گريد ييكنند. در جا يشروع به حذف شدن م هيآن ناح يكه سلولها مينيب يو...) م ستيك اي بروميف

  .شود يانجام م ريمس نيدر ا د،كه الزم باش يزيشوند. و هر چ يساخته شوند؛ ساخته م ييسلولها
  

 و تفاوت آن با فرادرماني از طريق ذهن اشتراكيدرمان 

شود و بالفاصله  يم ليتبد يبالفاصله ماده به آگاه  ه،يبا انجام نظر در صفر ثان ،يذهن اشتراك قيحلقه درمان از طر در
 ياز آن خبر گري) محو شده و بعد ديبه شعور (شعور منف ليتبدكه الزم باشد با  يزيهر چ ايمثال زائده ها، تومور 

 يشتريب راتيدارند، تاث يكه ذهن ساده تر ييها، و... آنها ييروستاافراد ساده،  يكه درمانها رو مينيب ي. مستين
 است. يهمان بحث سادگ نيشود و ا يم دهيد

انسان  ي. چون ممكن است درمان روميهم كار كن وانيو ح اهيگ يرو ميتوان يما م ،يهوشمند قيهر صورت از طر به
است و  يكامال عمل نيا م،يدار يكه فصل مشترك نيو... به علت ا واناتي، ح اهانيدر مورد گ ي. ولمييبگو نيرا تلق
اختالل  ايكه زائد بوده  يشده و مثال قسمت  up to date ءاتصال كل به جزء برقرار شود. بالفاصله همه اجزا ستيكاف
 گردد.  ي...اصالح مايكرده،  دجايا

 

 ميكل مساله را آسان نگاه كن مييايب

 

بر خود كارها  ريفروش/ گفت آسان گ يكرد سر م دي/ كز شما پنهان نشازهوشيت يبا من گفت پنهان كاردان دوش
 جهان بر مردمان سختكوش گردد يطبع/سخت م يكز رو

با فلك كه در دوره ها در  ي. (هم فاززديخ يبر م زيا به ستآنگاه فلك با م م،ينيرا سخت و مشكل بب يموضوع هرگاه
  كرد). ميمورد آن صحبت خواه

جواب به  يكه در فرادرمان ييها سياما ك مينداشت ينوع مداخله ا چيما ه يدرمانفرا يكه گفته شد، در حلقه  همانطور
و  يكه با آناتوم يپزشكان و كسان ي، مخصوصا برا يذهن اشتراك قيدر حلقه درمان از طر نجايدرمان ندهند ، در ا

البته عرض كردم افراد  .رنديگ يم يبدهند، جواب بهتر يبهترتوانند برنامه  يدارند و م ييبدن آشنا  يولوژيزيف
   .دهند يكار را انجام م نيهم ا يمعمول

 يبهتر م يليدارند ، خ يتر قيكار كنند، اطالعات دق شيخواهند رو يكه م يفرد يماريكه نسبت به ب يافراد اما
   ...كه پاسخ آمد ننديب يشوند و م يتوانند برنامه و اطالعات را بدهند. و بعد منتظر م

 نيو ا ميديرس يخوب ي جهيگفته شد ، پاسخ مناسب داده شد و به دنبال آن ما به نت كي، آنجا لباطالعات رفت يعني
 .مياز آن استفاده كن ميتوان يخوب برگشت كرد و حاال م ي جهينت
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 يحلقه  نياز ا يقلبش مشكل دارد. وقت يفرد دي. مثال فرض كن ميكن يرا درخواست م يجزئ يحلقه،  ما اسكن نيا در
را  يزيچ يعني. ميده يآن قلب را مد نظر قرار م نجايدر ا ،يكل يبر خالف فرادرمان م،يكن ياستفاده م يراكذهن اشت

 ايكمتر است ،  اي شترينفر اطالعاتش نسبت به قلب ب كياست. حاال  وبينظر به بخش مع م،يكن يكه به آن نظر م
  (.داند كه قلبش ناراحت است يم . ( فقطشانيقلب ا ديگو يبا اطالعات كم فقط م يانسان معمول كي

 ايقلب،  ي چهيدر در اياز مثال عروق است،  يكي يداند مشكل در گرفتگ ياست، و م شتريكه اطالعاتش ب يفرد اما
 نيكند. در واقع نظر كردن مثل ا يآن اطالعات نظر م يكه دارد، رو يقلب؛ بسته به اطالعات يمثال در بزرگ شدگ

 يشما نقشه  ميو به آنها گفت م،يقرار داد information سلول ها را در معرض يوعه مجم اياست كه ما آن سلول 
   .ديكن يو بازساز ديمربوط به قلب را درآور

از  مييو بگو ميصنعتگر زنگ بزن كياست كه ما به  نيبرنامه ها در آنجا در دل سلولها محفوظ است ، مثل ا نيا چون
او شناخته شده  ينقشه برا نيما بساز. و ا يبرا ارهي، آن را دو يكرده بود ديولرا كه ت وانيمثال آن ل ينقشه  يرو

  .ميسفارشش را بده دياست. فقط ما با
 .سلول است ياز مهندس يدارد و در واقع عظمت ميعظ يدگيچيپ كي،  اديز اريبس يبحث ضمن سادگ نيا البته

  اطالعات اجداد و نئاندرتالها و ... يسابقه عضو قطع شده هم در باركد سلولها وجود دارد. حت يحت
  

  و ... ذهنيل قفسر راه درمان : موانع 
چقدر از  م؟يكرد جاديرساندن اطالعات ا يرا برا يطيدارد كه ما چه شرا نيبه ا يبستگدرمان در فرادرماني  آمار

  موانع برداشته شده است؟
 ميتوان ياست، بهتر م يبرنامه نرم افزار كيكه  نيا ديا با در يقفل ذهن يموانع است. معنا نياز ا يكي يذهن قفل

كند و عمده  ريممكن است گ يياطالعات در هر جا نيا م،يرا عبور ده ياطالعات ميخواه ي. در واقع ما مميمتوجه شو
   .ديآ يم ماكه به بخش خود آگاه  ستيكند زمان يم ريهم كه گ ييجا
  .كند ياطالعات را در دم بلوكه م نياه انه، و در سطح خود آگ ديگو يكال م يكي
كرده  يزيشده است. ناخودآگاه ما را قبال برنامه ر يزيما قبال برنامه ر يعبور كند، نا خود آگاه ياگر از خود آگاه اي

  .است يهمان قفل ذهن نيشود، و ا يم لتريشود. در آنجا هم ف ينم ديگون ياند و  م
 بروم،يشنوند ف يكه م يود  وحشت زده هستند. مثال وقتخ يماريدر مواجعه  با ب مارانياكثر ب نكهينكته مهم ا كي
 يم نييبدن را پا يدفاع ستميس يبرد و فاز منف يم يشوند، وحشت آنها را در فاز منف يو... دچار وحشت م ستيك

و در  ديآ يم نييبدن به شدت پا يدفاع ستميس ييكارا د،باشن دهيبه شدت ترس ايباشند،  ديآورد. مخصوصا اگر نا ام
 ميي. و بگوميرا آرام كن مارياول ب ياست كه در وهله  نيموثر ا ياز كار ها يكيشود. و  يم يمنجر به افسردگ تيانه
وحشت زده و  مارِيب كي. چون ديرا جلب كن شيهمكار ديتا بتوان ديكن ي. در واقع او را آرام مستين يزيچ



 
 1نسخه   –دوره فراپزشکی  –قه گروه آموزش مجازی عرفان حل 25

 

داشته باشد.  يخوب  يتواند هم كار ينم هيقض نير ارا گم كرده است، د شيكه االن دست و پا يماريب نيا مه،ويسراس
در  يو به شكل ميرا آرام كن ماريب ،يترفند كي، با  يبرخورد كيبا  ميخوب و جالب هست كه ما بتوان يليخ نيبنابرا
  .موثر است يليخ  يليخودش خ ني. ادينباش ديام اهست، ن يديام يكه روزنه  ميبه وجود آور يقلب مانياو ا
شوند مبتال شدند، به طور  ياست كه تا افراد متوجه م نيا رد،يگ يم يقربان اديمثال سرطان ز نكهيا لياز دال يكي ديشا
با آنها  يليو خ ستيها برخورد خشن و خشك ماريب نيبرخورد هم با ا ستميكنند. و س يرا گم م شانيدست و پا يكل

 .بدنشان مختل بشود يدفاع مستيس شدتشود كه آنها به  يباعث م ني. اكننديسخت برخورد م

دوره راجع به  ني. در امي. قبال در دوره ها راجع به شجره، تن واحده و... صحبت كردمياشتراك دار ييدر بخش ها ما
 يگريما به مطالب د ستميمراجعه به تن واحده است. در اكوس يدوباره به نوع ستمي. اكوسميصحبت كرد ستمياكوس
كه در  يزيكه متوجه شده است كه هر چ يطوراز آن واقف است. به  يه بخشعلم ب يايكه دن ميخور يبر م
  .وجود ندارد يخوديشده و ب يطراح يازيوجود دارد، براساس ن ستمياكوس

خلقت  ي، و در مهندس يجهش هم هوشمندانه است و در ساختمان هست يهم كه داده شد، حت يحيبر اساس توض و
كند كه در هر لحظه  يم جابيا يمهندس نيدر ا يعنيدارد.  گاهيكنم، جا يراجع به آن صحبت م شتريكه بعدا ب

. با ستين ياست و اتفاق كيستماتيسجهش هدف مند و  نياز آن اتفاقات جهش است ، و ا ي. بخشفتديب ياتفاقات
شود (رجوع به جزوه دوره  يحفظ م ييو تعادل ها رديگ يصورت م ييجهش هاست كه باالنس ها نيهم
  )يمنتولوژيسا

   .ميدار ينا خود آگاه جمع م،يدار يما روح جمع ستميدراكوس
ذهن  ،يدارد. از جمله روح جمع ييخودش بخش ها يموجود زنده برا نيموجود زنده است. حاال ا كي ستمياكوس كل
  .يو ناخودآگاه جمع يجمع يحافظه  ،يجمع
 رسد،يم گريد يو بخش ها اهانيو گ ناتوايبه ح يشود. و وقت يم ميتقس يكوچكتر يدوباره به بخش ها يجمع روح

گوسفند، چاقو  هيدارند. مثال ، اگر  يو درواقع آنها هم ناخودآگاه و روح جمع م،ينيب يرا م يگريد يدر آنجا نمود ها
به  يزينسبت به چاقو چ جيشناسد! اما به تدر يرا نم قوكه گوسفند كه چا يشود. در حال يدچار وحشت م نديرا بب

 يها گفته اند كه وقت يميقد نيهم يكرده است . برا دايگوسفندان انتقال پ يجمع يدر ناخودآگاهدست آورده و 
شود و اگر دچار وحشت شود،  يدچار وحشت م نديچون اگر چاقو را بب ند؛يخواهد ذبح شود چاقو را نب يگوسفند م

  ...ميخور يا چقدر گوشت سموم مم دينيترشح شد، گوشتش مسموم است. حاال بب نيكند. آدرنال ين ترشح ميآدرنال
ما به اشتراك وجود دارد.  نيب يدر واقع به نوع يمجموعه ها، ذهن اشتراك ريز ني، و در ا يمورد انسان روح جمع در

   .ديد ديخواه ييرا به گونه ها يذهن اشتراك نيبا ا يكار عمل راتيشما تاث
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 يو ما قبل نئاندرتال ينئاندرتال يتجربه  يعنيوجود دارد.  اتيسلول، برنامه و سابقه بدو ح كيدر  م،يكه گفت همانطور
هم هست و   اهيو گ وانيتجارب ح جهيموجود است. در نت نيزم يكره  يدر رو اتيح شيدايو اصال در واقع تجارب پ

   ...ات در آب آغاز شديآب بود. و ح ريز نيرا هم دارد.چون زم يتجارب آبز
  .مياستفاده كن ميتوان يبخش ها م نيواقع ما از ا تجارب در سلول هست. و در نيتمام ا
 نيكند، پس  ا ميتواند دمش را ترم ياگر مارمولك م نكهيعضو هم وجود دارد. مثال، ا يتجارب بازساز نطوريهم
   . شده اند off شيها چيگم شده و سوئ تيقابل نيا ديدر سلول نهفته است، فقط شا تيقابل

 يفعال تئور نيكرد. اما ا on را يتيتوان به داخل سلول رفت و قابل يكه م مياور ندارب اي م،ينرفت م،يتوان ينم هنوز
حرف ها را  نيممكن است نباشد. نسل بعد است كه ا ريكه وجود دارد، امكان پذ يلينسل ما به دال ياست. و برا

  .را آن نسل خواهد كرد يينها يكرده و استفاده  زيآنال
 ميمثال ترم ايگوش  يپرده  يپارگ مي. مثال ترمميريبپذ ميتوان يافتد، خود ما هم نم يه مك ياز اتفاقات ياالن بعض چون

 ي( مثل سرطان) اما پارگميا رفتهيمسائل را پذ ي. درمان بعضميكه كار كن ميرو ي. و اصال سراغش نمينيانحراف ب
  .ميكن يبلوكه اش م تدااب نيشود، و در هم ينم مييگو يگوش را م يپرده 
تر و ساده تر گردد.  يخال يذهنش كم ندهيبدهد تا نسل آ يرا به نسل بعد هياطالعات پا نيا دينسل با نيا نيابنابر

  .مسائل را تجربه كنند ني.) و تازه آنها ماحصل اميفاز نگه دار نيآنها را در ا مي(البته اگر بتوان
  .ميتجربه كن ميتوان يهم باز است و م وانيو ح اهيراه نفوذ به گ ،ياشتراك شهيهمان ر قيو از طر نجايا در
 نشيما كه ب نشيو ب ديرغم د ي. (علرديگ يكار ها صورت م يلياز مواقع خ يليها در خ سميكروارگانيراجع به م يحت

با  ي.) حتميافت يم كيوتيب يآنت اديما فورا  ديآ يم سميكروارگانيشدن است و تا اسم م ريجنگ و در گ
زخم معده كه معلوم شد  يدارا ماريب كيانجام داد. مثال ما در  يمراودات توانيم قيرط نيها از ا سميكروارگانيم

چشم به هم  كي يبه فاصله  يعنيبالفاصله خوب شد.  م،ي)، ارتباط  داديياياست، (عامل باكتر وباكتركيعاملش هل
 دايپ تيبدن هم قابل يدفاع ستميشود كه س يم يكجا رفته؟ (البته مواقع ييايكه آن عامل باكتر دييزدن . شما بفرما

 ازمندي، ن ييايكن كردن عامل باكتر شهيشدن و ر ريكند باالخره ، جنگ و در گ دايپ تيكند. اما هر چقدر هم قابل يم
  .ت)زمان اس

) يبه  جنگ (مثال جنگ با باكنر ازيدرمان ن يدر برا شهيامكان اتفاق دارد. درواقع هم يزيكه هرچ مياعتقاد دار ما
   .در جنگ نباشد يبا ما باشد ول يسميكروارگانيتواند م ياست و م يمواقع  درمان در همفاز ي. بعضستين

خورند، و... قطعا خودشان آلوده هستند. اما بر  يغذا م وانيدر بغل، با آن ح يدارند حت ينگه م وانيكه ح يكسان
اتفاق افتاده و  يشعور يهمفاز قياز طر تيونشود. و در واقع بحث مص يدر او مشاهده نم يا يماريخالف انتظار ما ب

  .ميكن يمشاهده م راتماجراها در درمان ها به ك نيا ريتجارب و نظا نياز ا
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بر  يكردند؛ اثر فرادرمان ادهياز دوستان پزشك پ يتجربه را در سال گذشته گروه نيها ا مارستانياز ب يكي در
 يخون رو شاتينه. آزما يگرفتند، و عده ا يقرار م يانتحت فرادرم ديبا ي. تعداد يكاهش درد بعد از جراح

 شيدر واقع آزما ،يبا فقط فرادرمان ميدرد ندار ما نديگو يم ينشان داد كه وقت گريد ياز فاكتور ها يو بعض زليكورت
  .كرد رييخون تغ

را از  يكرده، و نگاه خراف رينفوذ ها در كجا ها تاث نيكه ا ميكن قيتحق ديكه  با ديگو يبه م اتيتجرب نيهر حال ا به
مسائل و مطالب  نياز ا شتريب يليخ يبهره بردار ميتوان يما م ن،ينو ديد كي. و با داشتن ميمسائل بر دار نيا يرو

شود، را  ياز موانع كه به ما مربوط م يآن بخش يعنيموانع راه نفوذ ،  م،يكنار بزن شتري. هر چه موانع را بميداشته باش
   .ميبردار هيقض نياز ا ميتوان يم
بود  نيا يو شاهد باشد، و شاهد بودن برا اندازديكه فرادرمانگر نظر ب ميدر خواست داشت يفرادرمان يدر فرم كل ما

نظر را هم با هم  فيانجام شود.  تعر يچك آپ كل كي اياسكن و  كي. چون قرار است مينكن جاديكه اختالل ا
 يم رياو شاهد نباشد، در واقع ذهنش درگ يوقت نكهيا يشاهد شود. برا كه مي. و از طرف مقابلمان هم خواستميديد

 يارتباطش با محرك ها نكهيا يبرا ينبود ، ول يكند. بستن چشم هم الزام يم دايكاهش پ اميشود، و احتمال عبور پ
  .را هم ببندد شيچشم ها ميهم قطع شود، گفت يخارج
هم  ماريدانستن ب ي. حتميرا در كنترل گرفت يانسان يفاكتور ها يعني ،ميانجام بده ميتوانست يكه م ييكارها نيبنابرا
 يدهد، ما همكار يقرار م اريخودش را در اخت يرود. چون وقت يدرمان باال م بيداند، ضر يم ي. اما وقتستين يالزام

   .ميگذار باشاثر ميتوان يكند. و ما راحت تر م يما باز م يذهن، در را برا ميدان يو م م،يخودش را هم دار
نكن .  يكار چي. تو هم هميكن ينم يكار چينكن، ما كه ه يكار چيتو هم ه يعنيشاهد شو. شاهد شو؛   ميگفت ماريب به

 مي(اشاره كرد يكرده ا يدگيچيپ جاديا كسرهي يكن ي، تجسم و ... م ليمثل تخ ييتو هم شروع به كار ها يچون وقت
 كيذهن ساده است. چون  كيمشكل تر از عبور از  ده،يچياز ذهن پ است. و عبور ي، مخالف سادگ يدگيچيكه پ
 يپاك م وترمانيكامپ يرا از رو ياديز يوقت ها برنامه ها يكه بعض نيشود.) مثل ا يط ديبا بيغر بيعج ريمس
دردمان  و به ميكن يكه استفاده نم يي. و برنامه هاديايباال ب ريد ستميشود كه س يبرنامه ها باعث م نيچون ا م،يكن
 نيبار چك شوند، و ا كيآنها  يشود و همه  يهم ط ياضاف يمدار ها نيتمام ا دي. چون باميكن يرا پاك م وردخ ينم

 ياز رو ميدار خوديو هر چه اطالعات ب مييآ يبار م كيشود. لذا هر چند وقت  يم وترمانيباال آمدن كامپ ريباعث د
  .ميداشته باش يساده تر رمدا كي ميتوانكه ب نيا يبرا م،يكن يم Delete وترمانيكامپ

كه هر چه به  يشود. در حال يم شتريب يوجود يها وتريكه سرعت باال آمدن كامپ مينيبيم م،يرو يجلو تر م هرچه
 ياديز يخاطر است  كه روز به روز، عده  نيبه ا نيبوده است. ا شتريها ب يدگيچيكه پ مينيب يم م،يگرد يقبل بر م
 يها تيدرمان و قابل  ،يابيارز تيمدار ها ساده ساده ساده ساده و ساده تر شوند. لذا قابل نيچگونه اكنند كه  يفكر م

  .كند يم دايپ شيافزا گريد
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است كه اگر  نينكند، به خاطر ا يكار چيه ميخواه يم مارياز ب يصادق است. درواقع وقت زيالبته در مورد همه چ نيا
ها  تيقابل نيكه ا ميشو يمتوجه م م،يرا شناخت يدرون يها تيقابل يود. و ما وقتش يتر م دهيچيمدار پ نيكند ا يكار
 نيبدون ا رد،يتواند صورت بگ ياز كار ها م يليشود خ on است، كه اگر off شانيها چيهستند. فقط سوئ اديز يليخ

و در روند  ستندياصال الزم ن انهي، تصور ، مانترا و... ا لي. مثل تخميانجام ده يو كار ميباشد ما حرص بخور ازيكه ن
 .شوند ينم فيما تعر يكار

  
 يوجود وتريمدار ساده تر است و كاپ م،يبكن يخوددار ياضاف يتاهايد جاديو از ا ميهر چه آرام تر ، ساكت تر باش ما

 نياو از  مينيباشد، ما هزار سال هم بنش off ها چيشود. و اگر آن سوئ يو كار ما انجام م ديآ يزود تر رو م
   .ميرس ينم ييجا چيبه ه ميمانترا و ...) بكن ل،يكارها(تصور، تخ

عامل،  كيكه در واقع خودمان به عنوان  ميبگذار ييها زيچ يمان را رو يكه ما انرژ نيا يبهتر است به جا نيبنابرا
مان  يوگ وجودكاتال يمطالعه  يشناس تي. قابلميبگذار »يشناس تيقابل«بحث  يرو م،يانجام ده ميخواه يم يكار

خودمان  يبرا يما باز شود؛ قرار بوده امكانات يرو بهما قرار است  يوجود يسلول و مهندس يمهندس ي چهياست. در
   .مانده اند off ها همه چيسوئ نيمتاسفانه ا ي. ولميداشته باش

باز هم  م،ين داشته باشنسبت به انسا ينينو ديد مينفع است. اگه االن هم بتوان ميريضرر را بگ يهر موقع جلو اما
ما حتما  قاتيكه تحق ميو بدان مي، برو ميمسائل رو دنبال كن ي هيبق شتريب ديو ام يدلگرم كيبا  ديخوب است. لذا با

نشان دهد.  و به دنبال  عيسر يليخودش را خ يو عمل كيپِرات يتواند جنبه  يم مانيها يدهد. حتما تئور يم جهينت
ها به  يكه تئور ديد ميخواه ي. به زودشوديهم باز م يشگاهياش و آزما يالبراتوار ياكاره رينگاه ما، مس رييتغ

  .و در حال شكوفا شدن هستند ديآ يدر م كيو آكادم يشكل عمل
دهد  يخود من (شخص استاد) نشان م يشاهد باشد. البته تجربه  ديباز با ماريهم ب يذهن اشتراك قيدرمان از طر در

 ياگر م يعنيدارد.  يآمار يما مبنا يشود. حرف ها يحاصل م يجيشاهد نشده ، نتا ماريب يتوق يمواقع حت يليكه خ
تواند  يعدم شاهد شدن م ي. ولميريگ يو مطالقا جواب نم الاص ميكه اگر نباش ستيمعنا ن نيبه ا م،يشاهد باش مييگو
  .درمان نشدن باشد لياز دال يكي
  .رود يشاهد شدن، راندمان باال م با
  "؟يديبه كجا رس ،يدرست كرد يدگيچيخودت پ يهمه برا نيبابا ا" مييگو ي. مميرو يرا م ريهمان مس هم ما
  .شود يكارمان زودتر و بهتر معلوم م ي جهينكند، ما نت يدگيچيپ جاديا ماريمهم است كه اگر ب نيا و
 يهمكار ماري. بميدار جهيرت نت! ما در هر صوريكار ما صفر خواهد شد. خ ي جهيكه نت نيصورت هم نه ا نيا ريغ در

داشته  يراندمان بهتر نكهيا يبرا م؟ينداشته باش يدوطرفه. اما چرا راندمان بهتر ايطرفه باشد  كينكند.  ايكند 
   .شود تيرعا  م،يكن يو به او گوش زد م م،يدا كرديكه ما به آن اشراف پ هيقض نيالزم است اصول ا ميباش
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شاهد شو. عرفان هم به زبان خودش صحبت كرده و همان  مييگو يو م ميكن يصحبت مبا او  ماريبا زبان خود ب ما
حرف است.  كيكه همه در واقع  مينيب يشو... و م ميتسل نديگو يكند. در مذهب هم م يبحث شاهد را مطرح م

   .كند يخود او صحبت م انندارد. و هر كس دارد با مخاطب خود و  با زب يرتيحرف ها با هم مغا
  
 يبرا دهيچيمدار پ كيطور است. ما  نيكه هم مينيب يم م،يكن يعلم) نگاه م ي هي(زاو هيزاو نياز ا يهم وقت نجايا و

همه آنها را چك كند. و هر چه ساده تر باشد ؛  ديمدارها عبور كند، با نياز ا نكهيا ياطالعات برا م،يخود درست كرد
 .داشت ميخواه يمطلوب تر ي جهينت

  

  تغيير در اكوسيستمقانون 
   شود بر مرگ غلبه كرد؟ ينگرش م نيبا ا اي: آسوال
 ينخواهد كرد در جهان هست دايپ رييكه تغ نياز قوان يكيبشود.  دايبر مرگ غلبه پ ستيگفت كه قرار ن ديپاسخ با در

 يما بستگ ييايكه پو نيا ياست. برا  نگونهيو مرگ هست. و چقدر هم خوب است كه ا ي، خستگ ي، قانون آنتروپ
و  ريو س ريي/ جمله در تغ ستين يثابت و بر جا يزيچ چيو در حركت. ه» شدن يبه حال ياز حال«دارد به قانون 

  .است يسرور
  
  .و حركت است ريياست، عالم، عالم تغ رييعالم در حال تغ يهمه اجزا و
حركت . حركت  يعنيكه از حركت جدا باشد. وجود  ميندار يزيچ چيحركت است. ه كيفكر هم خودش  كي يحت

  .است يدر عالم هست نفكيجزو ال يآورد و خستگ يم يبا خود خستگ
درهمه  هيقض نيدارد و بعد مرگ . و ا يسال انيهم متولد شده است ، م ديخورش يحت م،يهمان طور كه قبال هم گفت و
  .وجود دارد يهست يجا
  
  

  .ميال بر مرگ غلبه كنك نكهيكند. اما نه ا دايپ شيتواند افزا يعمر م يعني ميطول عمر را دار بيما بحث ضر نيبنابرا
 نيروان و ذهن و جسم داشتند به ا ريدر س ينمودار يهم ؛ افراد معمول ميكرد يكه قبال بررس يياز نمودار ها يكي در

  : شكل
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  ميزان شکوفايی                                                   
  

  اوج شکوفايی انسان معمولی                               

  
  

  جسم، روان و ذھن                                         

  
  

  محور زمان(سن)
  نمودار عملكرد ذهن، روان و جسم در افراد معمولي به نسبت افزايش سن

  
بچه  كيآدم هفتاد ساله، مثل  كيرود و به اصطالح  ي، روان و ذهن و جسم رو به سقوط م ييشكوفا كيپس از  يعني
رود. از نظر  يو ... رو به صفر م يآور اديكه   ي. به طوريز نظر ذهنو هم ا يشود. هم از نظر روان يپنج ساله م ي

طول  بيحركت كردن، ضر يخاص يها نهيكه در زم ياست كه كسان نيتجربه  ا كي اما .نطوريهم كه هم يجسم
ردن بعد آو اديشود. تازه حافظه به  يروان و ذهنشان شكوفا م يسال انيكند. و تازه بعد از م يم دايپ شيعمرشان افزا

طول  بيعده حتما ضر ني. و ااشدطور ب نيقرار بوده ا يعنيشود. و تازه اول ماجرا است...  يشكوفا م يانسالياز سن م
  .كند يم دايپ رييعمر، و طول عمرشان تغ

  روان و ذھن                            ميزان شکوفايی              
  
  
  
  

   تولد                                                                                   جسم                       

                                                                                    
  محور زمان(سن)

  به نسبت افزايش سن افراد متعالينمودار عملكرد ذهن، روان و جسم در 
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گرفت از  مريآلزا ي. اگر كسرديگ ينم مريآلزا يهر كس ميدارد. مثال ما معتقد ليو دل ستين هودهيمسائل، ب نيا و
در واقع  يعنيبا كاراكتر ( يماريدر بحث ارتباط ب يعني. رديگ يرا نم يا يماريهر ب يدارد. هر كس يلينظر ما دل

كنند.  يم دايپ يكيرفاقت و نزد كيها  يماريب يا با بعضه كتركارا يبالعكسش، بعض ايكاراكتر ها  يها با بعض يماريب
   (... ايدارند  تيكه كول يمارانيام اس، ب مارانيمثال ب

  .مينظر گرفت ريها را ز نشياما فقط ب ميبحث را داشت نيدر دوره سه هم ا "م؟يشو يم ماريچرا ب" يدر بحث كل و
  

  تفاوت در انجام فرادرماني توسط فرادرمانگرهاي مختلفعدم 
ممكن است  ايسان قدرت درمان دارند؟  كيهمه به  رند،يگ يم آموزش را نيكه ا يتمام افراد نيواقعا ب اي: آسوال

  تر؟ فيضع يكيتر باشد در  يقو يكيدر 
كه بحث قدرت باشد. اصال ما راجع به  ستين نگونهيكه ا ديآمد متوجه شد شيپ نجايكه ا ي: االن شما با بحثاستاد

 ايباز است و  ايدر  نيو ا ميكن يذ صحبت مراجع به نفو نجايا مي. بلكه ما دارميصحبت كن ميتوان ينم نجايقدرت ا
  بسته
در  يشود. هر چه اطالعات و آگاه يم شتريما ب تيرود، موفق ي،هرچه اطالعاتمان باالتر م يدرمان با ذهن اشتراك در

مساله، قدرت  نيبود. ا ميرود، ما موفق تر خواه ي، باالتر م ميكار كن شانيبرا ميخواه يكه م يافراد يماريمورد ب
 نيبشود. از ب on ديبا چيسوئ كياست كه   يبستر، بستر نياست . ا يمساله ، عامل نفوذش فقط هوشمند ني. استين

 را چيسوئ نيو ا ديكه مثال شما دستتان را آنجا ببر ستيشود. به زور ن on ديبا چيسوئ كي چ،يسوئ ياديز اريتعداد بس
on ديكن   

 نيخارج شود. ا ياز نگاه قدرت ديما با ياست. تمام كارها يكار با هوشمندكار ،  ني. استيكار كار قلدر مĤبانه ن نيا
 نيجالبش هم هم يارتباط ندارد. اتفاقا نكته  يگريد يمساله  چيخواهد و به ه يخاص خودش را م يكار ظرافت ها
حاضر باشد  كه ي. و هر كسميما مثل هم هست يكه همه  نيا يكند، برا دايپ كيآكادم يتواند جنبه  يجاست كه م

او زورش  اياست  شتريكه او زورش ب ستيطور ن نيبله، تمام است. و ا ديبگو يهر ك رد،يبگ اديرا  نگيچيسوئ نيا
  .كمتر
كه در دسترسمان است. اگر امروز از آن استفاده  ميدار اريدر اخت ياز هوشمند ياست كه ما امكان نيماجرا ا اصل
ما قرار دارد.  ريدر مس ني. اميپس فردا استفاده كن ميمجبور م،يفردا استفاده نكن. ميفردا استفاده كن مي، مجبور مينكن

  .ميداشته باش يبهتر ياز آن بهره بردار ميتوان يم ودر خدمت ماست  م،يريو هر چه زودتر به كارش بگ
سوال: فردي كه بيماري پوستي شديدي داشت با فرادرماني مدتي درمان شد، اما بعد از چند وقت بيماري او دوباره 

قاد عجيبي دارد كه فقط به دست استاد طاهري خوب مي شود و كس ديگري نمي بازگشت. اما در حال حاضر اعت
تواند برايش كاري انجام دهد. آيا همچين چيزي امكان دارد؟ و آيا درماني كه ما انجام مي دهيم با درمان شما فرق 
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  دارد؟
نجام دهد. اگر الزم بود و اگر استاد: همانطور كه در تئوري ها هم گفتيم ، هيچ فرقي نمي كند كه چه كسي درمان را ا

فرقي بود، مي گفتيم درمانگر بايد اين خصوصيات را داشته باشد. ولي شما مالحظه فرموديد كه ما هيچ خصوصيت 
خاصي براي كسي كه مي خواهد درمان انجام دهد نداشتيم و نداريم. اما متاسفانه كساني كه از بيرون به اين ماجرا 

ند كه اگر فالني درمان را انجام دهد بهتر است و درمان او مثال دست اول است . اما درواقع نگاه مي كنند ، فكر مي كن
  يكي از آگاهي هايي كه ما مي رسانيم، اين است كه اين ماجرا آكادميك است و همه مي توانند استفاده كنند و ...

موزش دهيم و آنها هم از اين بينش و خودمان هم الزم است كه به اين مساله توجه داشته باشيم و به بقيه هم آ
  برخودار بشوند. و بدانند كه در واقع اصل ماجرا از چه قرار است.

  

  مختلف حلقه درمان با ذهن اشتراكيكاربردهاي 
 قهيسل اي يكيبحث ژنت كينباشند. ممكن  است مثال  يماريمسائل ممكن است اصال ب يها و بعض يماريب ي: بعضسوال

 يول ستين يماريباشد. ب يا قهي. ممكن است سل يكيژنت يافراد باشد. مثال تاس يباشد. ممكن است در بحث ظاهر يا
 يذهن اشتراك اي يما مجاز به استفاده از فرادرمان اي. آستدر ظاهرشان ا يكند. و اختالل يم ريدر گ يليها را خ يبعض
  م؟يافراد هست نيا يبرا

كند. و  يم جاديا يو اختالل ادراك ياختالل روان يشود. ول يمحسوب نم يماريهست كه ب زهاياز چ يبعض: بله استاد
سر .  يتاس نيكند. مثل هم يم رياو را هم در گ يكند. بخش احساس يم رياز ذهن را در گ يو بخش يبخش ادراك

 يمثال جلو ي.  ولستين كسانيرد همه در مو البتهشود.  يفرد افسرده م يشود كه بعد از مدت يعامل باعث م نيهم
 نيبه شدت بر اثر كوچك تر گر،ينفر د كي يول نديب ينم يعاد ريغ زياصال چ ختهيسرش ر ينفر كه مو كي نه،يآ

  .و افسرده شود زديممكن است به هم بر يا هيقض
 اي ينيب ييبايثال در ز. مميدار ياديز اريگزارشات بس ايتجارب  ي. ولميبه طور مشخص كار نكرد نهيزم نيدر ا ما
ها  تيما حاصل شده كه امكان دارد. اما تا امروز ما خودمان به طور مشخص اولو يتجربه برا نيا گرياز موارد د يليخ

   .ميكار كن ييبايز يرو مييايكه ب ميرد. و ذهنا اصال فكر نكميداد يگريد يزهايچ كيرا به 
دهند.  يم يخوب يليخ يو ... هست، كه گزارش ها ييبايت و مو و زآنها پوس يكه رشته  ميرا دار يمجموعه افراد در
 ميوقت فكر نكرد چيكه ه ميصعب العالج و العالج و ... بود يها يماريو  ب نحليمسائل ال ريخود ما آنقدر در گ يول

  .... مگر تجارب موجودميموارد كار كن نيكه راجع به ا
   .ميكند، را حتما دنبال بكن آنچه كه به بهبود كار ذهن و روان كمك ديبا و
   ...شان و يارتباط كردند در ساعت جراح يگذاشتند و تقاضا انيداشتند، و با ما در م ينيب يكه جراح يافراد در
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مشكالت  رياست. بشر درگ يذهن يدمياپ يبررس گر،يهاست و بحث د نشيبحث ب ها،يماريبحث مهم در بحث ب كي
  .مينيب يم يدميرا به صورت اپ نيكه ا ياست به طور يا دهيعد اريبس يذهن
 ايو... در دن يتي، چند شخص ي، وسواس ، توهم ها، دو قطب يعاد ريغ التي، تما يعاد ريغ يرفتار ها ريافراد درگ آمار

   .است يبيو غر بيآمار عج
همان طور كه موضوع آشنا شود و  نيكه بشر با ا ميهست ياالن در آستانه ا ك،يارگان ريغ يروسهايدر بحث و مثال
 يها روسيو شناخت قرار دادند ، االن هم بحث شناخت و يكخ و پاستور مورد بررس قيها را از طر سميكروارگانيم
 يشعور يها يآلودگ ،يتشعشعات يها يآلودگ  حث. ب ميبهداشت هست ازمنديبحث مهم است. ما ن كي كيارگان ريغ

ها و بحث  نشي. مجموعه بميريرا در نظر بگ يمسائل مييايب يفگنط ياز دوره  ديبا ميجلوتر برو ميو ... اگر بخواه
  .كند يها، بهداشت ما را مشخص م يآلودگ ميعظ يها

ت دارد؟ سوال: در مورد كساني كه براي عمل جراحي زيبايي مراجعه مي كنند، آيا اگر فرادرماني اثر كند، بازگش
  چون آنها بيمار نيستند و صرفا براي زيبايي مراجعه مي كنند.

استاد: بعضي از موارد بيماري نيست ، ولي ايجاد تالطماتي در روان و ذهن مي كند. و حل آن مسئله خودش يك جور 
  تش.درمان است و مي تواند التيام هايي را ايجاد كند. در اين موارد درمان مانند آبي است بر روي آ

مثال فرد فكر مي كند تمام مشكلش در بيني اش است و انگار اگر اين مشكل را نداشته باشد، تمام مسائل زندگي اش 
  حل مي شود. طبق چند مورد تجربه اي كه پيش آمده فرادرماني اين موارد را ساپورت مي كند.

ام شد، كه با آزمايش خون و كوتيزول و در يكي از بيمارستان ها پروپوزالي راجع به كاهش درد بعد از جراحي انج
چند فاكتور ديگر، مشخص شد كه افرادي كه فرادرماني گرفته اند نسبت به افرادي كه فرادرماني نگرفته اند درد 
كمتري احساس مي كنند و فاكتور ها هم تغيير كرده. ميزان مصرف مسكن هم نسبت به گروه شاهد كاهش پيدا مي 

  ن را نشان مي دهند. كند. و آزمايش ها هم اي
  به غير از كاهش درد بعد از عمل جراحي، التيام ها و كبود شدگي هاي كمتر را مي توانيم مشاهده كنيم. 
نكته اي كه اينجا هست اين است كه فرادرماني نمي پرسد كه چرا جراحي انجام شده. او فقط مي بيند كه اينجا درد 

نجام مي دهد. هر زماني كه ما نياز داشته باشيم فرادرماني هست و نمي پرسد است و التيام الزم دارد، و اين كار را ا
  كه آيا ايشان چاقوكشي كرده كه درد دارد يا جراحي يا ...؟ و محاكمه نمي كند.

  به هيچ عنوان چنين چيزي نيست كه اگر فرم ظاهري هم تغيير كرده باشد به قبل بازگردد.
مي كنيم كه ممكن است مشكل ساز شود، و همه ي اين  ONدر مورد مديريت سوئيچينگ هم يك دفعه سوئيچي را 

آن مربوط است دنبال كنيم. پس اين مساله بسيار  ها را بايد با حساب و كتاب مخصوص به خودش و اطالعاتي كه به
  حساس است و نيازمند يك مديريت است.
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روي من برنامه ريزي شده و بخش هاي ديگر، ما اين قابليت را داريم كه كار كنيم. مثال همين كه مديريت تغيير 
ببينيم. و كاري كنيم كه خواب  الگوي خواب اتفاق افتاد، يعني ما مي توانيم برنامه ريزي كنيم كه خواب هاي رنگي

  هاي ما شفاف تر و واضح تر شوند.
  اگر خواب برنامه ريزي شود تعبير خواب هم كنار گذاشته مي شود. 

  پس يك خواب، خواب طبيعي است و مسائلي بر آن حاكم است. ولي يك خواب، خواب برنامه ريزي شده است 
اي بد است و اثر طوالني مدت در زندگي فرد گذاشته است. مثال سوال: مثال يك نمونه از ترس ها ناشي از تجربه ه

  سال پيش اتفاق افتاده، و اين ترس، فرد را به طور غير طبيعي از زندگي اصلي اش دور كرده... 20تجربه اي كه 
يم كه هوا استاد: مثال زديم كه مثال ما صبح از خواب بيدار مي شويم با حال خوب، پرده را كنار مي زنيم و تا مي بين

  باراني است مود ما تغيير مي كند،. يا برعكس، يكي پرده را كنار مي زند و خوشحال مي شود. 
من خودم از آن دسته افرادي هستم كه خيلي خوشحال مي شوم، براي اين چند روز بارش... و اين مصيبت بزرگي - 

  اپزشكي).بود كه ما چند سال بارش نداشتيم (از زبان استاد نازنين در كالس فر
چرا بايد بايد با كنار زدن پرده، حال كسي بد شود؟ يا چرا كسي مي گويد من از جلوي پارك كه رد مي شوم حالم بد 
مي شود؟ يكي مي گويد من اگر بعد از ظهر روز چهارشنبه ، فالن اتفاق بيافتد حالم بد مي شود. اين ها چه ارتباطي به 

 مود و حال فيزيولوژيك ما دارد؟

 اين كه ما نرم افزار هاي زيادي داريم كه تصميم گيري هاي ما تحت تاثير آنها قرار دارد. براي

مثال شما مي خواهيد براي كسي جلوي يك پارك خانه بخريد، او مي گويد نه نه پارك حال من را بد مي كند. اين 
افزار ها بياييم و ببينيم كه مشكل يعني تصميم آن فرد تحت تاثير يك سري نرم افزار است و ما بايد داخل اين نرم 

  از كدام است كه تا اسم پارك مي آيد حال او بد مي شود.
يك مثال ديگر، فرض كنيد كه كسي زمين مي خورد و در همان حين، يك آقايي با كت و شلوار راه راه باالي سر او 

، چشمش به اين آقا مي افتد. اين ايستاده است. و درست در همين لحظه كه او زمين مي خورد  و سرش درد مي گيرد
آقا به او كمك مي كند. حالش خوب مي شود و مي رود. اما از آن لحظه به بعد، هر كسي را با كت و شلوار راه راه 
ببيند سرش درد مي گيرد. در حالي كه در سرش هيچ ضايعه اي وجود ندارد. يا مثال در آن حال، ادكلن آن آقا به 

ن هر وقت بوي آن ادكلن مردانه را بشنود، يا در بعضي از مواقع بوي هر ادكلن مردانه اي مشامش خورده، بعد از آ
 حال او را بد مي كند.

  در حقيقت اين نرم افزارها از آن لحظه به بعد تصميم گيري هاي آن فرد را تحت الشعاع قرار داده است. 
كه مثال اگر جلوي كولر بنشيني، آنگاه...  ين گونه استخيلي از برنامه هاي نرم افزاري شرطي (اگر... آنگاه...) هم هم
م و يمختلفي اثر كرده است. االن ما اصال خودمان نيست و اين ها برنامه ريزي هايي است كه پيش آمده و به گونه هاي

مادر دوممان است، يك بخش همين نرم افزار هاست، يك  ،ما در صد خالص خودمان خيلي كم است. چون بخشي از
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ويروس هاي غير ارگانيك هستند كه باالخانه ي ما را اجاره كرده اند و ... يعني در واقع ما تحت تاثير  ديگر بخش
 نرم افزارهاي زيادي هستيم.

ريزي  يا مثال مادر ما از گربه مي ترسيده، و چون ما آن را ديديم، اين نرم افزار روي ما تاثير گذاشته و ما برنامه
، ما هم مي ترسيم و حاال چون ما هم مي ترسيم، دوباره فردا بچه ي ما هم ازگربه مي  شديم. چون او مي ترسيده

 ترسد.

عوض هم  لهااما به خودي خود، اين ما نيستيم كه از گربه مي ترسيم، اگر آن برنامه ي نرم افزاري عوض شود، مس
 مي شود.

خيلي ساده حل  ترس از تاريكي ، تنهايي و... كه در اين سال ها مسائل خيلي پيچيده اي داشتيم، مثل ترس از ارتفاع ،
 است. شده است. يعني دقيقا ريشه ي نرم افزاري داشته

البته اين ترس ممكن است در چندين نرم افزار ريشه داشته باشد، اما تا وقتي كه بخواهيم به صورت تخصصي كار 
زوم مي » ترس«رمان با ذهن اشتراكي به بحث كنيم، فعال صورت مساله را در نظر مي گيريم. يعني فقط  در حلقه  د

كنيم و خود هوشمندي به سراغ نرم افزار هاي مربوطه مي رود و آن را حل و فصل مي كند. به غير از نرم افزار ها ، 
درصدي هم احتمال به ويروس هاي غير ارگانيك مي دهيم. و اگر اين كار با نرم افزارها جواب نداد از طريق تشعشع 

  ل مي كنيم.دفاعي عم
(بعدها استاد طاهري فرمودند كه كار روي نرم افزارها از طريق حلقه درمان با ذهن اشتراكي، فقط براي دانشجوياني 

  مقدور است كه عالوه بر گذراندن دوره هشت، دوره سايمنتولوژي را هم گذرانده باشند)
 م؟ين: روي خودمان هم مي توانيم كار كسوال

  كه بتوانيم روي ديگران كار كنيم، مي توانيم روي خودمان هم كار كنيم. استاد: قطعا هر چيزي را
  سوال: منظورتان از اين كه فرموديد براي تغيير نرم افزار ها بايد حفاظ داشته باشيم چيست؟

استاد: يك مساله مهم اين است كه اصوال،  كار با نرم افزار، احتمال آلودگي با ويروس هم دارد. ويروس چرخه هاي 
  اطالعاتي است كه نابه جا فضايي را پر مي كنند، ايجاد يك سري نابساماني ها مي كنند و برنامه ها را به هم مي ريزند.

مي كنيم، ما هم در معرض اطالعات غلط و ... قرار مي  off  يا onدر مورد ما هم همين طور است. وقتي يك سوئيچ را 
نتي ويروس عمل مي كند و نمي گذارد چرخه هاي اطالعاتي معيوب گيريم. براي همين هم در واقع حفاظ مثل يك آ

  و شعور معيوب جا سازي شود.
ما در معرض شعور و اطالعات معيوب هستيم. مثال كادر پزشكي وقتي با بيمار سر و كار دارد، قطعا با شعور معيوب 

يم هستند. و توضيح داديم كه روان سر و كار دارد. يعني قطعا در معرض اين گونه آلودگي تشعشعاتي كه عنوان كرد
رواني، بيشتر با ويروس هاي غير ارگانيك در  -پزشكان بيشتر در معرض اين ماجرا هستند. چون بيماران ذهني

  ارتباط هستند.
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در موارد جسمي و سوماتيك، بيشتر كساله همان تشعشعات و شعور منفي است اين خطر آن، يك رده كمتر از 
مي باشد. ولي اصوال ما در معرض آلودگي تشعشعاتي قرار داريم و اين يكي از تئوري هايي  ويروسهاي غير ارگانيك

  است كه بحث خواهيم كرد و در قبالش حفاظ هاي الزم را هم داريم.
  

سوال: من يك پزشك هستم . زماني كه از فرادرماني استفاده مي كنم هيچ توضيحي براي دوستان و همكارانم ندارم. 
داده اند يا در كتابي خوانده ام؟ و من هيچ پاسخي  و همه از ما مي پرسند كه آيا اين مطالب را در دانشگاه به ما ياد

  براي آنها ندارم و فكر مي كنم اين سوال خيلي از پزشكان ديگر هم باشد. ممنون مي شوم اگر راهنمايي كنيد.
نوي نو هستند. با اينكه چند دهه است كه  ،استاد: بلي، يكي از مشكالت و مسائل ما اين است كه همه ي حرف هاي ما

تست و تجربه مي باشد، اما به هر حال در سطح كلي و آكادميك مورد تحقيق و بررسي قرار نگرفته است و  در حال
تازه مي خواهد براي خودش جايي باز كند و به محافل علمي و آكادميك كشيده شود و تازه تحقيق و بررسي و ... 

  آغاز شود.
از طرفي وقتي برخي بحثهايي با نگاه جديد مثل تعريف عقل از يك طرف بايد تا چند سال اين قضيه را تحمل بكنيم، . 

و هوش و ... را مطرح مي كنيم، ايجاد تضاد در بين شنونده ها مي كند و به هر حال اجتناب ناپذير هم هست. و ما 
بايد مطرح مجبور هستيم انطباقات با علم را انجام دهيم تا ببينيم كه باالخره به كجا مي رسيم. و اين قضيه آرام آرام 

  شود.
شما در يك سطح و سطوح كوچكي مي آييد و آزمايشي مي كنيد و به نتيجه اي مي رسيد. اما شايد چند دهه  طول 

  بكشد تا دنياي علم بفهمد كه مثال ويروس غير ارگانيك چيست.
  مي گيرند. ما براي خودمان تئوري هايي داريم و نتيجه مي گيريم. آنها هم تئوري هايي دارند، اما نتيجه ن

ما براي درمان انواع و اقسام مشكالت نتيجه هايي داريم . شما خودتان هم تجاربي داريد كه نمي توانيد انكارش كنيد. 
پس اين به نفع ماست كه بياييم و اين تئوري ها را براي بشريت عنوان كنيم. اين كاري است كه از دست ما بر مي 

  آيد.
مشكالت زياد است و حاال شما تصور كنيد كه دراين چند دهه چقدر مشكالت و  اما در وهله ي اول قبول دارم كه

سختيها را پشت سر گذاشتيم تا به اينجا رسيديم. ببينيد كه چقدر زحمت كشيده شده است كه االن اينجا دور هم 
  هستيم.

  نتيجه چند درصد بوده است.. حاال آمار بايد بيايد و تعيين كند كه اين مي كنند قطعا نتيجه دارند رافرادي كه كا
از بين افرادي كه پيش شما مي آيند حتي اگر يك نفر را نجات دهيد ، يك خانواده و عده بسيار زيادي از اطرافيان از 
اين قضيه بهره مند مي شوند. چون هم نجات از بيماري است و هم اينكه آشنايي با شعور و هوشمندي مثبت مي تواند 

ير زندگيشان را عوض كند. بحث فقط  درمان نيست، بلكه اين راه، مسير افكار و زندگي را خيلي كارساز باشد و مس
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عوض مي كند. براي همين امكان ندارد از نظر آماري كسي كه روي اين ماجرا كار كرده نتيجه ي مثبتي به دست 
بيماري هاي مختلف داشته  نياورده باشد. هر كسي با جرات و جسارت مي تواند تجربه هاي خيلي زيادي در زمينه ي

  باشد. 
شرط محقق بودن هم اين است كه ما بي طرف نگاه كنيم و قرار نيست كه ما از بحث هاي آكادميك جدا شويم. با 
اين كه مطرح كردن خيلي از بحث هاي ما دل و جرات مي خواهد ، اما ما اينجا اين مباحث را مطرح مي كنيم تا شما 

آكادميك خودتان انطباق بدهيد و وقتي اين كار را انجام داديد مسائل خيلي زيادي برايتان  بتوانيد اين ها را با علم
روشن مي شود. كار ما اينجا با شما تمام نمي شود و ما اين را به يك چالش آكادميك هم در عين حال مي گذاريم و 

  تازه بيرون از اينجا شما بايد برويد و انطباق ها را پيدا كنيد.
، وادي اي است كه محكوم نيستيم. مثال در دنياي علم ممكن است سد ژن را مطرح كنند و بگويند چون اين  اين وادي

بيماري ژنتيكي است، غير قابل درمان است. ولي ما گزارشات مثبتي داريم. اين چار چوب ها ديگر آن چار چوب 
واهيم خيلي از چارچوبها را قبول كنيم، در هايي نيست كه ما خود را به آن محدود كنيم. براي اينكه اگر صرفا بخ

همين اول كار، بايد اينجا با همه چيز خداحافظي كنيم و برويم. آن وقت تكليف اين همه گزارشات و تجربيات 
  چيست؟

بنابراين اگر ما بخواهيم بپذيريم كه هيچ چيزي امكان ندارد، تمام اين بحث ها تعطيل است. اما اگر بپذيريم كه هر 
  مكان دارد، مي توانيم درس هايمان را ادامه بدهيم و جلو برويم تا ببينيم كه چگونه است. چيزي ا

قطعا من مطمئن هستم كه كساني كه نتيجه نگرفته اند ، اصال روي اين قضيه كار نكرده اند و حضور صرف در يك 
مي كنيم، شما تا با چشم كالس بيان گر هيچ چيزي نيست. وخيلي از صحبت هايي كه مي شود و ما اينجا مطرح 

  ش نكنيد ، نمي توانيد قبول كنيد.خودتان نبينيد يا آزماي
همين االن در دنيا، در حال حاضر خيلي از اتفاقات رخ مي دهند كه خارج از اينجا هيچ توضيحي براي آن وجود ندارد. 

ايي كه در دست آنها است ، با چند مثال افرادي را مي بينيد كه بدون اين كه آسيب ببينند، عقرب مي خورند. يا عص
حركت تبديل به مار مي شود. در صورتي كه هم عصا و هم عقرب در دست آنها ، ويروس غير ارگانيك هستند كه 

  قابليت اين را دارند كه خودشان را به هر چيزي تبديل كنند.
  زديك كم كم آشنا مي شويم.خيلي از مسائل هست كه ما در حال حاضر با آنها آشنايي نداريم و در آينده ي ن

اما خواهش من از دوستان اين است كه اگر تجربه ندارند، حتما تجربه كنند. چون اگر تجربه نكنند ارتباطشان را با 
جمع از دست مي دهند و هم خودشان دچار مشكالت و مسائل ذهني شده و هم گروه را متوقف مي كنند. در واقع 

ادامه دهند. افرادي كه هم تجربه نيستند بايد توقف كنند و بروند دنبال تجربه افرادي كه هم تجربه هستند بايد 
  كردن، بعد از آن يا مستدل رد مي كنند و يا قبول.
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. و تنها راه اگر براي درمان هزاران مدرك هم وجود داشته باشد ، باز هم اگر كساني بخواهند رد كنند، رد مي كنند
خودش تجربه كند. طوري كه در برابر كساني كه مخالف هستند پايش را با  براي باور و يقين اين است كه فرد

  اطمينان زمين بكوبد و بگويد كه هست! چون من ديده ام كه هست و شما هر چه مي خواهيد بگوييد.
  در واقع رد كردن كار آساني است!

م؟ چرا هوشمندي خودش همه ي سوال: آيا براي درمان يك مريض نياز ست همه ي حلقه هاي درماني را داشته باشي
  درمان هاي جسمي و ذهني و رواني و ... را با هم انجام نمي دهد؟

استاد: اگر قرار بود يك عاملي (هوشمندي يا هر عامل ديگر) بيايد و هر موضوعي را خودش حل و فصل كند، انسان 
  توسط انسان ها صورت پذيرد. االن اينجا نبود و به اينجا نمي رسيد. قرار است هر كاري كه انجام مي شود

كشف كردن ، تائيد ، رد ، آزمايش و همه ي اين ها ، قرار است كه توسط ما سوئيچ شود. نه اينكه هوشمندي بگويد 
  "مي كنم! onباشد حاال من خودم مي روم اين را "

يارد انسان كار كرده ميل 7اگر اينگونه بود االن در كره ي زمين مشكلي نمانده بود. و خود هوشمندي روي همه ي 
  بود و االن يكي از يكي بهتر بوديم.

  
سوال: در پزشكي هميشه بحث تغذيه مطرح است كه در كنار بعضي از بيماري ها حتما بايد رژيم هاي غذايي خاصي 

  رعايت شود. آيا اين در فرادرماني هم تاثير دارد؟
بتي نداريم. به دليل اينكه نقش تغذيه در انتهاي انتها قرار استاد: همانطور كه مي دانيد ما اصال راجع به تغذيه هيچ صح

اگر در مورد سموم بخواهيم صحبت كنيم؛ سمي كه در مثال گوشت هست بسيار كمتر از سمي است كه از  دارد.
  حرص خوردن و تضاد ايجاد مي شود. بنابراين شما حرص نخوريد، هر چيزي كه مي خواهيد بخوريد!

مين كه تمام حواس ما به اين است كه اين را بخور و آن را نخور باعث مي شود با نخوردن و در بحث تغذيه هم ه
  چيزهايي و هوس كردن آنها، ناخودآگاه و اتوماتيك به فاز منفي مي رويم. اين اثر تخريبي دارد .

يم از اول شروع به لذا ما كال بحث تغذيه را كنار گذاشتيم. زيرا اوليت بندي ها به قدري زياد است كه اگر بخواه
  صحبت و حل و فصل كردن كنيم، ديگر سمي كه مثال در گوشت است كامال قابل اغماض است. 

خيلي از عدم تعادل هاي جسماني براي اين است كه ما نسبت به خوراكي ها در تضاد قرار گرفتيم. و همين كه اسمش 
مي كند. بنايراين يكي از راه هاي ما اين است كه  مي آيد، در ذهن ما كار خودش را مي كند و شروع به اثر گذاشتن

ما در موضع و فاز منفي نسبت به ان قرار نگيريم و از زواياي ديگري به آن نگاه مي كنيم كه انشاهللا بعدا توضيح 
  خواهم داد.

بوديد كه اصال نيازي نيست كه ما بدانيم كه بيماريِ بيمار ما چيست. پس چرا در  سوال: استاد شما در ترم يك فرموده
  درمان از طريق ذهن اشتراكي چيز متفاوتي گفتيد؟
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  استاد: ببينيد؛ دو نوع درمان داريم:
شما  فرادرماني كلي و جنرال؛ كه در ترم يك با آن آشنا شديد. در آنجا االن هم مي گوييم كه اصال الزم نيست كه - 1

به  check upكلي مي شود. يعني  check upدرد و مساله ي بيمار را بدانيد. اين يك حالت است كه اسكن و 
عهده ي ما نيست و ما در هيچ جاي آن دخالت نمي كنيم. و هركسي قادر است به صورت يك طرفه و دو طرفه اين را 

  تجربه كند.
  
مي شود و نه در دوره ي يك. ؛ با كمك ذهن اشتراكي انجام (درمان از طريق ذهن اشتراكي) فرادرماني تخصصي - 2

كار كرديم. چرا؟ چون اگر شما در ترم يك مي توانستيد به صورت تخصصي روي كليه ،  8بلكه ما اين را در ترم 
ديدي چه كردم؟! ديدي چطوري درمان كردم ؟ "قلب ، كبد و ... كار كنيد و نتيجه بگيريد ، دچار غرور مي شديد كه 

   "و ... 
يم كه درنهايت مي خواهيم خودمان در برابر اين عظمت و در برابر هوشمندي و در برابر عظمت اما ما وارد جايي شد

اين مهندسي كه توضيح داده شد ، محو شويم. اجازه داديم كه ابتدا براي ما ثابت شود كه اين هوشمندي است كه 
مي توانيم كمي تخصصي تر كار  8 درمان را انجام مي دهد و ما هيچ كاره ايم، و بعد كه براي ما ثابت شد در ترم

 كنيم.

  
براي شما وقتي در ترم يك هستيد اصال مهم نيست كه كسي دچار غرور شود. اما براي ما مهم است. من احساس 
مسئوليت مي كنم. البته چيدمان دوره ها را هم من خيلي نچيده ام. چيده شده ، بايد احساس مسئوليت باشد. گرفتن 

ه همين دليل است. مربي اي كه از شاگردش امضا مي گيرد برايش اين مساله مهم است كه امضاي سوگند نامه هم ب
مسئوليتي را از دوش خود ساقط كند و بگويد من رفع مسئوليت كردم. مسئوليت من اين بود كه اين ها را به شما 

  بگويم. و امضا مي كنم كه اين مسائل را گفتم، تو هم امضا كن كه شنيدي.
براي ما فقط همين اهميت را دارد. و گرنه اصال فرقي نمي كند كه كدام حلقه كي داده شود. چون اصال اين چيدمان 

  من نه حسود هستم ، نه بخيل و نه مي خواهم كه اين ها را براي خودم نگه دارم و نه اصال براي من است...
تحقيق كنيد. و شما اگر تجربه كسب كنيد  در واقع ما دنبال محقق مي گرديم ، كه بگوييم بفرماييد اين حلقه، برويد

 براي خودتان كرديد، و اگر تجربه كسب نكنيد خودتان محروم هستيد.

  
چون ديدگاه ما فقط علم نيست! ما عرفان را در نظر داريم، علم را در نظر داريم، فلسفه و مذهب را هم در نظر 

هر چهار منظر براي ما حكم واحد دارد  و ما تضادي نمي داريم. و از چهار منظر مختلف به اين ماجرا نگاه مي كنيم و 
  بينيم. 
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 ر كرد؟ يا بايد تك تك به آن ها نظر كنيم؟آيا ميتوان روي همه ي بيماران با هم كادر درمان با ذهن اشتراكي سوال: 

از  استاد: وقتي كه بحث ذهن اشتراكي پيش مي آيد ممكن است مسائل بيماران ما متفاوت باشد. و همانطور كه
عمل كنيم. مثال  مورد به مورد اعالم كنيم. و طبيعتا الزم است كه هر مورد را با نياز خودش مي بايستاسمش پيداست 

ي كار كنيم. درغير اين صورت مي صصلب يا معده يا ريه است. و الزم است كه ما به صورت تخقيكي مشكلش در 
نيست. براي افرادي است كه  شود همان تجربه اي كه قبال داشتيم. همان فرادرماني. و اين درمان هم براي همه الزم

 بيماري خاصي دارند. و عالجي ندارند.

و بايد مورد به  يماران نظر انداختبه شكل كلي و به ليست بدر حلقه درمان از طريق ذهن اشتراكي، نمي توان پس 
  د.مورد كار شو

 

  و عقل هوشوم فهم
  

  قابليت ايجاد منطق = هوش
  قابليت به كار بردن منطق = عقل

  
جاهايي به اصطالحاتي بر مي خوريم ، مثل تست هوش . اگر به اين تست ها نگاهي بيندازيم متوجه مي شويم كه در 

مورد بررسي قرار مي گيرد. يعني قابليت به كار بردن منطق، استدالل، استنتاج، همه ي اين تست ها كارآيي عقل 
استقرا، از جزء به كل رسيدن، از كل به جزء رسيدن و خيلي موارد ديگر... تطابق ها، تداعي ها و همه ي اين موارد 

طقي ايجاد كند. يعني منطق و جزو قابليت هاي به كار بردن عقل است. و هيچ كدام از آن ها در اين زمره نيست كه من
چهار چوبي كه قبال وجود نداشته و حاال بخواهد پديد بيايد. يعني در همه ي اين تست ها چيزي وجود دارد و ما فقط 
  بايد در آنها تغييراتي ايجاد كنيم و جابجايي هايي انجام دهيم. ويا استدالل هايي به عمل بياوريم.

  هوش است) جزء هيچ كدام از اين تست ها نيست. اما قابليت ايجاد منطق (كه تعريف
  پس اين تستها همه تست عقل هستند.

 سوال: آيا افرادي كه اين تست ها را ساخته اند از قابليت ايجاد منطق برخوردار بوده اند؟

و بازي  informationاستاد: خير آنها در زمينه ي به كار بردن منطق ، از بازي هاي منطقي استقاده كرده اند. بازي با 
. يعني مثال از قابليت استدالل، از قابليت تداعي ، از قابليت يادگيري و به خاطر سپردن و ...  بازي ها و جابه dataبا 

جايي هايي را ايجاد كرده اند و بعد مي خواهند ببينند كه آيا اين جابه جايي ها را فرد ديگري مي تواند متوجهش 
  بشود يا نه؟
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ي بازي هاي منطقي داريم، از بازي با يك سري ديتا ها، يك سري چيز هاي ديگر توليد مي كنيم. در واقع ما يك سر
  اما يك جا چيزي كه وجود ندارد توليد مي كنيم. 

. قبال وجود نداشته، و كسي نمي دانسته و چيزي نبوده كه ما بدانيم  E=mc2يعني يك جا ايجاد مي كنيم مثال 
بازي هايي مي توانيم با يك سري شكل انجام بدهيم و بعد توي اين شكل ها با يك (هوش). ولي در يك جاي ديگر 

  استدالل حركت مي كنيم، و ببينيم كه آيا اين قابليت استدالل را طرف مي تواند به كار بگيرد يا نه؟
استقرا،  هم توضيح داده شد انجام مي گيرد. كه شامل 7در واقع اين بازي ها در همان عقول مختلف كه در ترم 

  استنتاج، استدالل، عقل تداعي ها، قياس و تشخيص و ارزيابي، تخيل و ... همه براي اين ماجرا هاست.
و يك چيز جديد  informationاما چيز جديدي كه ايجاد شده است مي تواند يا ناب و خالص باشد، و يا مخلوطي از 

  باشد. و اين هم براي خودش داراي يك دسته بندي هايي هست.
يلي كه بعد ها توضيح خواهيم به دال» هوش«از اين بازي هاي منطقي ما ميزان عقل را مورد بررسي قرار مي دهيم. 

  ، قابل سنجش به اين شكل نيست. داد
حتي هوش مصنوعي كه دنياي علم ، آن را در تكنولوژي مطرح مي كند باز هم بازي با ديتا است و بحث عقل است 

،  1و  0قت). اما مثال با ديدگاه فاز الجيك به آن نگاه مي كنند. فاز الجيك مي گويد بين (عقل مصنوعي است در حقي
بوده، حاال فاز الژيك.  1و  0بي نهايت عدد است. بين سفيد و سياه بينهايت رنگ مي توانيم بسازيم. تفكر قديمي، 

، و امروز يك بازي يگري مي كنيم. و اين يعني دوباره در حال بازي با ديتا هستيم. اما قبال يك جور بازي مي كرديم
به اصطالح هوش مصنوعي نمي تواند براي ما چيز جديدي خلق كند. و فقط با اطالعاتي كه خودمان به او داديم مي 
تواند بازي هاي جديد درست كند. اصال خود فاز الجيك يك برنامه است كه ما به دستگاه مي دهيم و اگر ما اين 

  پردازش كند.  1و  0دهيم، نمي تواند اطالعات مان را بين برنامه را به آن ن
  چند نكته:

  از نظر ما اوال هوش، عمومي و ذاتي است. ژنتيكي و ارثي نيست. عمومي و ذاتي و نهفته است.  - 1
  دو نوع هوش داريم؛ - 2

  هوش ظاهري - الف 
  هوش باطني -ب 

  
س مغز) ارتباط ذهن با جسم (مغز ، كورتكس) وقتي به هر دليلي (در عمده ي موارد، آسيب هاي فيزيكي به كورتك

  قطع شود، باعث مي شود تظاهر هاي هوش و عقل به شدت كاهش پيدا كند.
  هوش ژنتيكي نيست، اما وقتي ارتباط ذهن و جسم قطع مي شود، اين بخش اكتيو نمي شود. 
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يعني انسان دنبال رابطه ي علت و معلولي بوده است و به اين بشر هيچ علمي نداشته كه اين سوال ها را پرسيده. 
بوده جواب ما بي نهايت است. و بشر ديگر قادر نخواهد بود  0سوال اگر هر عددي هم نسبت بدهيم، چون علم 

سوالي مطرح كند كه ارزش آن نسبت به علم انقدر زياد باشد. چون هر سوالي هم مطرح شود، بشر امروزي علم 
ي در آن زمان هيچ علمي نداشته، بصريت داشته.  هزاران سال پيش چيزي را مطرح كرده كه ما امروز بايد دارد. ول

  بدويم به دنبال آن بفهميم كه چه چيزي گفته شده است.
در مثال يك سري از علوم كهن و دانش هاي باستاني و ... مسائلي ديده مي شود كه بشر امروز تازه بايد بدود و آنها 

  مد.را بفه
وقتي مي گوييم بصيرت (هوش باطني)، منظورمان علم نيست. وقتي مي گوييم كسي بصيرت دارد،  او را دارياي يك 

  روشن بيني و ادراكي فراتر از علم مي بينيم.
بصيرت يا هوش باطني نسبت سوال است به علم و بشر اول با يك سوال و صفر علم، بصيرت بي نهايت داشته است و 

  به جلو آمده است،  ميزان هوش ظاهري افزايش يافته ولي ميزان بصيرت رو به كاهش رفته است.هرچه بشر رو 
  آن مساله اي كه قرار است در ايجاد و خلق منطق نقش داشته باشد و كار انجام مي دهد ، هوش باطني است.

گذاشته شده است روي هوش ظاهري را ما در جهت كسب معلومات بيشتر به كار گرفتيم. و تمام سعي و كوشش ما 
  هوش ظاهري. اما هوش باطني كه اصل ماجراست براي ما معنا نشده و ما با آن اشنا نشديم. 
مثال شما در مورد انيشتين، مي بينيد كه هوش ظاهري اش بسيار پايين بود اما هوش باطني بسيار بااليي داشته است. 

فت كه آنها هوش باطني شان بسيار باال بوده است (در شايد اين موضوع را در مورد همه ي نوابغ تاريخ بشود گ
صورتي كه نوابغ امروزي هوش ظاهري بااليي دارند) و از چند هزار سال پيش حرف هايي زده اند كه ما تازه بايد 

  برويم دنبال مفهوم آنها.
ثال بحث سبك بودن و هميشه مي گوييم كه اين قديمي ها را خدا بيامرزد كه چقدر بصيرت داشتند... به عنوان م

  دست و ... كه امروز دليل آن حرفها را مي فهميم.
در واقع اين قضايا سر آغاز نگاه ديگري به انسان مي شود كه نگاه ما را به انسان نگاه دقيق كند. چون وقتي شناختيم 

  هيم.مي توانيم راه رشد و شكوفايي اش را فراهم كنيم. و مي توانيم آسيب شناسي اش را هم انجام د
هوش ظاهري را در مورد بچه هاي خودمان هم مي بينيم و آنها را باهوش قلمداد مي كنيم و باعث مي شويم كه آنها 
در اضطراب بيفتند. چون اين هوش ظاهري است نه باطني. و فقط مي توانند با معلومات و محفوظاتشان بازي هايي 

  سيم و توقع باهوش بودن از آنها داريم. انجام بدهند. و ما اين ها را به عنوان باهوش مي شنا
تا جايي كه اين كودكان به مساله اي برنخورده باشند هيچ مشكلي نيست. اما به محض اين كه مساله اي پيش مي آيد 

و  "اصال نگران نباش، من برايت حلش مي كنم"دچار اضطراب مي شوند. و مادر دوم آنها فعال مي شود و مي گويد 
  ن پيش مي آيد و مشكالتي را به وجود مي آورد.بعد بحث توجيه م
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به عنوان مثال در يكي از تجارب ، در مورد جواناني كه تومور مغزي داشتند ، به اين مورد برخورديم كه همه ي آنها 
بچه ي آنها تيز هوشند و حيف است كه اين االن اينطوري شده و از زندگيش باز  "اشتراكا والدينشان مي گفتند كه 

   "ه.ماند
  بود.» توجيه من«در بحث چرا بيمار مي شويم هم يكي از داليل 

 سوال: آيا هوش يك توانمندي است؟

استاد: ببينيد، ما اگر حتي از اين زاويه هم نگاه كنيم، مثال بلند كردن وزنه، پريدن و ... اگر قرارباشد برحسب 
  ندي ايجاد (هوش) و توانمندي به كار بردن (عقل). توانمندي تقسيم كنيم، مي شود، توانم

بحث ما سر واژه ها نيست. ما مي خواهيم به تعاريف درستي برسيم كه بر اساس آن تعاريف به يك سري قابليت 
هاي عملي دست پيدا كنيم و مطابق آن بتوانيم هوش را بيدار كنيم. موضوع و هدف ما بيدار كردن هوش است. همان 

 ه در طول تاريخ رو به تنزل گذاشته است.هوش باطني ك

آيا بي هوش و كم هوش هم داريم؟ استعداد چيست؟ بي استعداد و كم استعداد داريم؟ اگر اين تعاريف را 
بشناسيم، بهتر مي توانيم راه كارهايي را ارائه كنيم. تجارب عملي و آمار نشان داده است كه ما تا حدي توانسته ايم 

ر كنيم. همين كه تعداد شاعر ها در مجموعه بيشتر شده است، نشان دهنده ي اين مساله است و هوش باطني را بيدا
  آن شهر بر مبناي شوق و ذوق و انگيزه است، و بر پايه ي عشق. يعني به شكل انگيزشي صورت گرفته است.

مگر براي عمل كردن به آن  آيا نمي توانيم در سطح گسترده تري اين كار را انجام دهيم؟ ما هيچ حرفي را نمي زنيم
  راه حلي داشته باشيم وحتما بتوانيم راه كار ارائه دهيم.  منظور ما صرفا نظريه پردازي و طرح و تئوري نيست.

  اين تعاريف ما را به سمتي هدايت مي كند، كه بتوانيم راه كار هايي را براي حل مشكلمان پيدا كنيم. 
تيجه رسيديم كه ؛ كي شعر تر انگيزد، خاطر كه حزين باشد؟/ يك نكته از اين به عنوان مثال در پله ي عشق به اين ن

 معني ، گفتيم و همين باشد.

و يك دفعه به اين نتيجه مي رسيم كه اگر قرار باشد انگيزشي باشد، بايد به عنوان مثال، خاطر از افسردگي دور باشد. 
  وجود اين رابطه را نمي دانستيم.)و به رابطه ي بين هوش و افسردگي مي رسيم. (شايد قبال 

  
  يا به عنوان مثال، مي بينيد كه افراد باهوش، شوخ طبع هم هسنتد. ارتباط بين هوش و شوخ طبعي چيست؟

 اگر قرار باشد ما هوش باطني را بيدار كنيم، چه بايد بكنيم؟ 

از يك آدم افسرده نمي توانيم اول بايد كاري كنيم كه فرد افسرده نباشد، و افسردگي اش را درمان كنيم. چون 
  انتظار هوش خالقي را داشته باشيم. و حافظ خيلي قشنگ اين درس را قبال داده است. 
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يا به عنوان مثال قبال با اين قضيه آشنا شديم كه همه ي وقايع از يك فيلتر (بينش) عبور مي كند و بعد از عبور از اين 
و بعد واكنش روان (احساسات ما) و بعد به دنبال آن واكنش مغز و بعد فيلتر، به واكنش ذهن (ادراك ما از مسئله) 

 ترجمه به زبان فيزيك و جسم (توليدات شيميايي مختلف) مي رسد.

و سواالتي را قبال مطرح كرديم كه مثال ما اول مي ترسيم بعد آدرنالين ترشح مي شود؟ يا اول آدرنالين ترشح ميشود 
 بعد ما مي ترسيم؟

اول مي ترسيم. ترس ما اول در فيلتر بينشي توسط نرم افزار ها ارزيابي مي شود. چون صداي انفجاري كه  و گفتيم كه
از بيرون مي آيد براي همه ي ما يكسان است. اما ميزان ترس ما متفاوت است. و اين نرم افزاري است. وهمين است 

بعد به مغز دستور داده مي شود كه تو چقدر  بعد، ادراك رويش گذاشته مي شود، و بعد احساس گذاشته مي شود. و
  و با چه شدتي واكنش نشان بده. و بعد مغز هم در مرحله ي بعد دستور ترشح آدرنالين مي دهد.

مطابق اين اصل كه به آن مي رسيم، مساله  قبل از هر چيزي بايد از نرم افزار هايي عبور كند. اين نرم افزار ها هستند 
 قابل يك پديده ي مشخص، يكي افسرده شود و يكي نشود.كه باعث مي شوند در م

  ترجمه به زبان فيزيك كار مي كنند."در فرادرماني ما با فيلتر هاي بينشي سر و كار داريم. اما در علم رايج با قسمت 
يكي از كار هايي كه صورت مي گيرد، اصالح نرم افزاري است. و نتيجه ي خوبي كه از فرادرماني در زمينه ي 
افسردگي گرفتيم براي اين بوده كه ما تداخل نرم افزاري داشته ايم. يعني داخل يك سري از نرم افزارها رفتيم و 

  تغيير ايجاد كرديم.
  نرم افزار ها دو دسته هستند؛

يك دسته نرم افزار هاي ثابت هستند. مثال فردي افسرده است يا مثال آلرژي دارد. آلرژي دارد يعني وجودش در 
يك سري مواد خوراكي و شيميايي و ... واكنش نشان مي دهد و دست خودش هم نيست و هر چقدر هم ما برابر 

 بخواهيم با او طور ديگري رفتار كنيم، فايده ندارد. چون اين نرم افزار از قبل به غلط تعريف شده است. 

لقي ما از جهان تفته شد. طرز گ 3ما حصل زندگي ما هستند. (همان هايي كه در ترم  ،يك سري از نرم افزار ها
رم افزار قابل برنامه ريزي است. (البته تمام نرم افزار ها قابل برنامه ريزي هستند. اما اين ها توسط ما نهستي، يك 

 برنامه ريزي مي شوند.)

ا يك بشكن مسير و مقصد، هدف و وسيله، نسبيت، و ... اين ها را ما برنامه ريزي مي كنيم. و نمي شود ب ي مثال ماجرا
همديگر را با ارتقاي بينش و يك ارتباط، ديد فرد را نسبت به مسير و مقصد عوض كرد. اين را بايد بنشينيم و 

 .)انجام شد 3(همان كاري كه در ترم بسازيم. 

رم له اين است كه االن يك اتفاق نرم افزاري افتاده است. و آلرژي اي ايجاد شده، يا يك اتفاق نااما بعضي اوقات مس
افزاري افسردگي رخ داده است. در اين موارد چون مورد ما نرم افزاري است ، احتمال گرفتن جوابِ خيلي سريع 

ست كه ما به ان نرم افزار دسترسي ا بيشتر است. و ما مي توانيم خيلي سريع جواب بگيريم. در اين صورت فقط كافي
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، يك برنامه ي غلط كه در آن است پاك مي شود و يك برنامه پيدا كينم. بعد از اينكه به نرم افزار دسترسي پيدا شد
ي ديگر نوشته مي شود. و بعد مي بينيم كه افسردگي از بين رفت. چون عواملي كه قبال به مغز دستور و سفارش مي 
دادند، (مغز با تعريف ما سفارش گيرنده، واسط و رابط است) به محض اين كه آن دستورشان قطع شود، پيام 

 مي شود. ماميي اصالح مي شود و همه چيز تشيميا

پس منظور از همه ي اين صحبت ها ، پيدا كردن يك ديد نرم افزاري نسبت به انسان است. و چيزي كه ما با آن سر 
  نرم افزاري است و بخش سخت افزاري وجود ما بسيار اندك تر از نرم افزارها است. بخش ،و كار داريم

ارد هر وقت به پارك مي رويم ، حالمان بد شود؟ يا افرادي هستند كه مي گويند ما وقتي به عنوان مثال آيا امكان د
صبح از خواب بيدار مي شويم و مي بينيم كه هوا ابري است حالمان بد مي شود. يا اگر بعد از ظهر روز شنبه از جلوي 

ا را بد مي كند. اين مسائل چگونه درب پارك رد شويم، حالمان بد مي شود . يا بعضي از زمان هاي خاص فقط حال م
  توجيه مي شود؟

نرم افزاري و بيماري هاي وجودي خواهيم ديد كه عمده ي وضعيت ما (از طراحي بيماري هاي  lay outدر بحث 
  دادگاهي و...) عمدتا در بخشي است كه نرم افزاري است و ما هيچ دسترسي اي به آن نداريم. 

 باد كولر بنشيني، آنگاه سرما مي خوري و... مثال واكنش هاي شرطي؛ اگر جلوي 

  در مورد خودمان متوجه مي شويم كه خيلي از اين نرم افزارها اشتباه نوشته شده و بايد از نو نوشته شود.
به اين قسمت بحث كه رسيديم، متوجه مي شويم كه اصال به انسان به عنوان يك سخت افزار نبايد نگاه شود. پشت 

م افزار ها هستند كه تعيين كننده اند. و اصال بازي ما به جاي اين كه با سخت افزار باشد با نرم اين سخت افزار، نر
  افزار است.

  يعني به جاي اينكه بياييم و با يك آلرژي مبارزه كنيم، برنامه اي را پاك مي كنيم و يك برنامه ي ديگر مي نويسيم. 
 دها؟سوال: اين نرم افزار ها كجا قرار دارند؟ در كالب

وجودي، متوجه مي شويم كه  layoutاستاد: فعال فقط بدانيد كه در مغز نيست. اما بعدا در بحث چيدمان و مهندسي 
مقدماتي وجود   lay outعمده ي بخش هاي سخت افزاري ما كه مي شناسيم (اشاره به بدن در عكس) هر كدام 

  عجيبي مي شود كه در آن قطعا گم مي شويم. ها كه باز شود خودش يك شهرين بخشاست. و حاال هر كدام از ا
محدوده ي سخت افزاري ما شامل بدن، مغز، سنسور هاي داخلي، سنسور هاي خارجي...، محدوده ي خيلي كوچكي 

ما، يا محدوده هاي غير سخت افزاري، بخش هاي مهمي از وجود ما را تشكيل مي  نرم افزارياست. اما محدوده ي 
ست كه در فيزيك جاري مي شود و علت موفقيت شما در فرادرماني هم اين انرم افزار ها دهد.و نتيجه ي كار اين 

نرم افزار ها كار مي كنيد. و گر نه يك نازايي را چگونه مي توانيد است كه شما در گير سخت افزار ها نيستيد و با 
 درمان كنيد؟ يا هر بيماري ديگر...
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ا دارد. و تا كار با نرم افزار ها را ندانيم نمي توانيم كاري از پيش كار مكانيكي محدوديت هاي مخصوص به خودش ر
  ببريم.

 در يك مجموعه كه هم سخت افزار دارد و هم نرم افزار، ارزش با كدام يك است؟

  مثال يك كامپيوتر وقتي خاموش مي شود فقط يك ماكت است. همه ي ارزش هاي آن به نرم افزار هاي آن است.
كه در تاريخ ست ن طور است و بخش نرم افزاري اي ما خيلي با ارزش است. ولي اين صحبتي ادر مورد ما هم همي

ناديده انگاشته شده، و تفكر دكارتي هم ما را به عنوان يك ماشين معرفي كرده است و براي همين، ما هميشه 
  خودمان را سخت افزار ديديم و تا حاال هم همه ي تجربياتمان از آن ديد بوده است.

 وال: اين نرم افزار ها را چه كسي و چگونه طراحي كرده است؟س

. و نرم افزارهاي ثابت 3استاد: يك بخشي از اين نرم افزار ها را ما داريم طراحي مي كنيم. مثال همان بينش هاي ترم 
ذهن باز مي  (مثل آلرژي) هم باز با نتيجه ي كارهاي خودمان است و ما در جايي ثابت مي كنيم كه همه ي اين ها به

  و ماجراهايي كه نرم افزاري است. گردد

 است. و اگر حتي از از خودمان هم نيست. از نسل قبل به ما رسيده

 سوال: آيا امكا ن دارد از طريق همين نرم افزار ها عضو قطع شده يا از بين رفته ، بازسازي شود؟

بازسازي  وجود دارد. همه ي اطالعات، حتي اطالعاتاستاد: همانطور كه قبال هم توضيح دادم اين اطالعات در سلول 
عضو، از بدو حيات در سلول هست ولي دسترسي به آن نيست. و ما با همه ي محدوديت هاي موجود،توانستيم فقط 

 onنيز  ديگري به كار كنيم و شايد در آينده سوئيچ هاي و شروع  كنيم on را off يك سري از اين سوئيچ هاي
  ها را انجام دهند.ري توانند با نشانه گيري هاي خيلي دقيق ، خيلي از كاشوند. متخصصين م

شود، قابليت هاي  به دليل اينكه قفل هاي نرم افزاري شان كم است و نرم افزار هاي درست نوشته مي مااما بچه هاي 
 بيشتري از ما دارند.

آيا مي  نياز به شناخت كامل اينها است؟ يا . آيا براي درمانندهست كه شناخته نشده ااجزايي سوال: در بدن هنوز 
 آگاهي به اين شناخت رسيد؟با دريافت شود 

بينيد، يك بچه ي پنج ساله  همانطور كه مي استاد: براي فرادرماني الزاما نياز نيست تمام مكانيزم ها را بشناسيم. چون
 هم ميتواند اين كار را بدون شناخت انجام دهد.

اگر بدانيم يك ماجرا است و اگر ندانيم يك ماجراي ديگر. و اينگونه نيست كه اگر تراكي ،در درمان با ذهن اشاما 
 پيام اشتباهي صادركنيم، اشكالي پيش بيايد.

اشتباه  در پزشكي رايج درصد قابل توجهي از خسارات و صدمات جسمي، به دليل تشخيص اشتباه است. اما اينجا پيام
 تاثير نمي گذارد.
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تراپي كرد وهم ووحدت راه ما نمي توانيم روش ها را با هم قاطي كنيم. يعني نمي شود هم راديسوال: طبق اصل 
 فرادرماني. آيا بايد همه ي آن درمان ها را كنار بگذاريم؟

 طب كالسيك مكمل! ولي روش هاي رايجطب استاد: عدم قاطي كردن روش ها يعني عدم قاطي كردن روش هاي 
مكمل را با اين قاطي كنيم، به اين  يه هم اين است كه اگر ما يكي از روش هاي جانبياشكالي ندارد و علت اين قض

ما به او بگوييم كه تو ناقص هستي و من  معناست كه فرادرماني ناقص بوده و ممكن است هوشمندي خوشش نيايد كه
 كنم. با عقل خودم به اين نتيجه رسيده ام كه تو را با اين طب مكمل قاطي

دهد كه  ف اگر درمان شود ميتواند تشخيصرهاي رايج، همه مي دانند كه مثال راديو تراپي چيست. و ط ولي در روش
 آيا اين راديو تراپي بوده يا نه.

ساله ، لوزالمعده اش شروع به كار مي كند، و شما مي دانيد كه تاحاال به  18مثال وقتي در ديابت نوع اول در يك جوان 
وقتي كه بعد  ، آيا تزريق انسولين مي توانسته باعث به كار افتادن لوزالمعده شود؟ وذدياين فرد انسولين تزريق كر

كاهش پيدا مي كند و  از اين همه سال تزريق انسولين ، يك دفعه لوزالمعده شروع به كار مي كند و نياز او به انسولين
مواردي هست كه حتي ممكن  ه باشد. پس... شما از اين موضوع نتيجه گيري نمي كنيد كه از قرص و دارو درمان شد
  است. تادهفاست آمار آن را نشان ندهد، اما كامال مشخص است كه درمان از كجا اتفاق ا

 و تا چند سال آينده خود بيمار هم متوجه خواهد شد كه شما كاري انجام داديد.

گرفته،  ا كدام بوده و برگشت صورتلذا با توجه به تجربيات ما مواردي وجود داشته كه در درمان شك شده كه كار ب
ما اين توصيه را داريم كه روش هاي مكمل قاطي نشوند. ولي روش هاي رايج شناخته شده است واثرش مشخص 

 بهتري دارد. است. تجربه نشان مي دهد كه اگر فرادرماني به صورت خالص و جدا انجام بگيرد، نتيجه ي خيلي

تعريفي  هوشياري. كه در روانشناسي تعريف مي شود از ديدگاه عرفان چهسوال: هوشياري ، نيمه هوشياري و فرا
  دارد؟

استاد: چون اين بحث نياز به باز شدن دارد، اول بايد ديد كه منظور ما از هوشياري چيست؟ مثال يك جا اگر بيمارما از 
بايد تعريف  سطوح مختلفاغما بيرون بيايد و سرش را تكان دهد، مي گوييم بيمار هوشيار شده است. اين سطح و 

  شود.
  يك هوشياري هوشياري استفاده از قابليت هاي فيزيكال است. يعني نفس بكشد، ببيند، بشنود و ...

اصال  يا از ديدي ديگر، بعضي از برنامه ها در سطح نيمه هوشيار هستند.بعصي از برنامه ها در سطحي هستند كه
  امه ها در سطح فراهوشياري ما هستند.نسبت به آنها هوشيار نيستيم. و بعضي از برن

ما آستانه ي درك فيزيكي داريم، آستانه ي ذهني داريم و آستانه ي درك فرا ذهني و آستانه ي درك فكري. 
ارتباط  هركدام از اين ها با ما در مورد يكي از مقوالتي صحبت مي كند كه با هوشياري اي كه شما مد نظرتان است

 برقرار مي كند.
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  ه هاي مربوط به آن ها بر مي خورد.مي ديگر دوباره بحث هوشياري و نا هوشياري به بحث برناو در جاي
ن ها يچون اين مفاهيم در چند بعد معنا پيدا مي كند، بايد بفهميم كه منظور شما كدام يك از اين هاست. ولي ما هم ا

كه در پيش داريم  يم. چون براي طراحي هاييرا مورد بررسي قرار مي دهيم و از آنها استفاده هاي الزم را هم مي كن
 به اين ها نياز است.

يعني فقط حافظه (از محيط مي گيرد و حافظه ي لحظه اي دارد.  گانهذهن هوشيار ، اطالعات را از طريق حواس پنج  - 
دارد. ذهن نگه مي  . اما ذهن نيمه هوشيار تمام اطالعات ما را از دوران جنيني در خودش )ي همين لحظه را دارد

 فراهوشيار هم بخش خالق دريافت شهودي و يادگيري و ... است.

هم باقي است.  ستاد: ما حافظه ي مغزي داريم، حافظه ي جاري داريم و حافظه ي دائم. حافظه ي دائم بعد از مرگا
 متفاوت است.  ولي حافظه ي مغزي همين جا از بين مي رود. حافظه ي مغزي با حافظه ي ذهن

و بخشي  رود برخورد كرده ايم، بخشي به هوش ظاهري مي آن و به وارده ، يا اطالعاتي كه ما نمي دانستيم اطالعات
دو كار انجام مي دهد. يك بخش با هوش ظاهري سر و كار دارد و يك بخش با هوش  . يعني مغزبه هوش باطني

 باطني.

آرشيو مغزي از بين رفتني است وآرشيو ذهني  و بعد در انتهاي قضيه ، يك آرشيو مغزي داريم و يك آرشيو ذهني.
 از بين رفتني نيست و باقي مي ماند.

بلند  هاي ديگري داريم كه با حافظه هاي مختلف برخورد مي كنيم. مثال حافظه ي بررسيدر سطح و سطوح ديگر، 
 مدت، حافظه ي كوتاه مدت و بخش هاي مختلف ديگر...

چيزي به  پزشكي حافظه ي ذهني با حافظه ي مغزي جدا نيست. و دنياي علمروان  دراما اختالف ما در اين است كه 
و تا ما بخواهيم صحبت كنيم مي گويند ما تا چيزي را زير تيغ جراحي نبينيم قبول  جز جسم و فيزيك را قبول ندارد

قع جزئي از عملكرد و خيلي از مسائل ديگر، مثل ناخودآگاهي و... را دروا همان مغز است نمي كنيم. و مي گويند ذهن
 مغز تلقي ميكنند.

 سوال: فرموديد كه هوش باطني را بايد بيدار كنيم، اما چگونه؟

استاد: همانطور كه امروز هم صحبت كرديم ، اولين پله اين است كه افسردگي كنار برود. با وجود افسردگي هوش 
كنيم، اصول ساده اي است. و مي توانيم آنها را  باطني امكان بروز ندارد و بعد در ادامه اصولي را كه با هم صحبت مي
 تجربه و آزمايش كنيم. و بايد طبق آن اصول سيستماتيك جلو برويم.

اين قضيه براي نسل سوخته كه خودمان هستيم، يك ماجرايي دارد. و براي نسل جديد قبل از اين كه با چاچوب هاي 
  تقويت، ماجراي ديگري دارد.كليشه اي، هوش باطني را سركوب كنيم و هوش ظاهري را 

در واقع ما بچه هاي نسل جديد را همزمان در معرض اطالعاتي قرار مي دهيم كه از يك طرف هوش باطني داشته 
 باشيم و از طرفي ديگر هوش ظاهري.
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االن در سيستم هاي فعلي آموزش، هيچ راه رشدي براي هوش باطني نيست. در ادامه در هر بخش هر چيزي را كه 
باشد با هم مطرح و بررسي مي كنيم. تا حاال هم كارهايي انجام شده كه در جمع خودمان اين ماجرا را به صورت  الزم

نا محسوس داشتيم. و آمار نشان مي دهد كه در جمعمان خالقيت هايي داشتيم؛ مثال گفتن شعر كه قبل از آن بايد 
 ..مقدماتي براي ايجاد ذوق و شوق و ... اتفاق مي افتاده و .

همانطور كه توضيح داديم، هوش باطني همان بصيرت است. بصيرت ماجراي عجيبي است و هنوز نمي توانيم در 
مورد آن صحبت كنيم. اما در واقع بشر اوليه هر چيزي را كه پايه ريزي كرده، با بصيرتش اين كار را كرده. و هر چه 

  بصيرت بشر خيلي بيشتر بوده است. به عقب بر مي گرديم، به عنوان مثال بقراط و سقراط و ...
  يكي از حضار:استاد به نظر من بصيرت در روان پزشكي به فراهوشياري باز مي گردد.

استاد: به عبارتي بصيرت به فراهوشياري (البته به آستانه ي درك فرا ذهني) بسيار مرتبت است. كه درواقع اين 
  ر آنچه را كه دارد از اين بخش دارد. بخش بايد توسط آستانه ي درك فراذهني ايجاد شود. بش

  
  

  شكل پايه و علت تفاوت چهره در انسانهامفهوم 
فرم مورفولوژي و شكل ما است. غير از بحث هوش، يكي ديگر از بخش هايي كه در ذهن سر و سامان داده مي شود، 

كه اگر اين ارتباط بين ذهن و جسم قطع بشود ، شكل ما از ذهن تبعيت نخواهد كرد و به سمت شكل پايه اي كه 
  تعريف خواهيم كرد بر مي گردد. 

در طول حركت بشر ايستگاه هايي وجود دارد كه متغير است. (همان شكل پايه) . در واقع پيام ذهن اگر به مغز 
رست داده نشود، ايجاد شكل چهره ما درست اجرا نخواهد شد و شكل ما به سمت آخرين شكل پايه كه بين همه د

مشترك است، نزديك مي شود. به همين دليل افرادي كه دچار سندرم داون هستند همگي به يك شكل مي باشند. و 
يك بخش هايي را اجرا مي كند. و يك بخش اگر آنها  هم يك تفاوت هايي دارند، به اين دليل است كه ذهن باز هم 

  هاي عمده اجرا نمي شود. 
اين كه چرا هر كدام از ما يك شكل خاص هستيم، خودش يك ماجراي مفصلي دارد. در مورد حيوانات ، ماجرا به 
صورت ديگري بررسي مي شود. حيوانات همگي شبيه شكل پايه خود هستند ولي انسانها طراحي ذهن بر روي شكل 

ه اثر مي گذارد و تفاوت در چهره ها مي بينيم. به هر دليلي اگر ارتباط ذهن با جسم قطع گردد، شكل چهره ما به پاي
 شكل پايه نزديك مي شود.
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  اطالعات و شعوررابطه 
داريم و يك عامل ايجاد  informationهستي چقدر فاصله است؟ ما يك  informationحال يك سوال: بين ما و 

  (شعور عامل ايجاد كننده اطالعات است). informationكننده ي 
  

  است.هم اضافه شده  informationيعني ما قبال ماده، انرژي و شعور داشتيم و حاال يك عامل 
است كه از شعور، اين يك موضوع قابل تامل و   شعور يك ذره برابر با شعور كل هستي است از ديدگاه فرادرماني،

 . اطالعات حاصل مي شود

  
شعور وجود دارد اما اين شعور را به شكل  آنوقتي به خورشيد نگاه مي كنيم، چه مي بينيم؟ در پشت صحنه نهايي 

مي بينيم. يعني در واقع خورشيد مجموعه اي از اطالعات است، در واقع يك پكيج اطالعاتي است كه به  تاطالعا
، از طريق اتم هيدروژن دووسيله جوش و گداخت هاي هسته اي اطالعاتي را به ما مي دهد. براي مثال مي بينيم كه 

 .يك اتم هليوم را تشكيل مي دهندفيوژن، 

  
مختلف نوشته شده است و وجود دارد. در واقع  يالعات به صورت پكيج هاي اطالعاتدر كتاب هستي همه اين اط

همان طور كه ما براي برنامه نويسي و نشان دادن اطالعات زبان هاي مختلف داريم، زبان مهندسي خلقت نيز به همين 
  .و تمام انسانها هستند ،اجرام سماوي ،كهكشان ها ،گونه است و الفباي آن

  
  

 
 

 
 
 
 

 
 

  
در واقع با اطالعات مختلف هستي مادي بنابراين به هر جايي كه نگاه كنيم، اعم از يك ذره، يك بخش و يا كل جهان  

  .كرده ايمبرخورد 

 شعور

اطالعات

انرژی ماده   
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شعور كميت پذير نيست، بنابراين  شعور يك جزء (ذره) برابر با شعور كل هستي مادي است، در واقع ارتباط 
  نيز وجود دارد.تيجه اطالعات كل جهان هستي در يك ذره شعوري آن ها با هم معادل است، در ن

  شعور جزء ( يك ذره ) = شعور كل هستي مادي
  يا:

  اطالعات نهفته در يك ذره= اطالعات كل جهان هستي مادي
  يا:

 كميكروكازميك = ماكروكازمي

 به عظمت جهان هستي است.يعني جهان محصور در يك اتم  

مي باشد كه كه خود شامل تعداد بسيار زيادتري اتم  ها استمولكول زيادي از ار يك سلول مجموعه اي از تعداد بسي
يك  در اين صورت  .ذره به منزله يك فالش حافظه پايه استريز هر  ودر بر مي گيرد نيز ذره را ريز بي نهايت 

ا مي تواند در رادي شته باشد؟ چندين برابر اطالعات كل جهان هستي مدر خود دامي تواند سلول چقدر اطالعات را 
   هد.دخود جاي 

را ايجاد كرده است بگوييم هوش، متوجه مي شويم كه ماده  informationاگر با هم قرارداد ببنديم كه به عاملي كه 
  . informationو انرژي هم يعني  informationيعني همان 

رون در مي آوريم و اسمش را مي گذاريم يعني يك مجموعه ي ديتا كه ما اين اطالعات را كشف مي كنيم و آنها را بي
  علم.

  
  اكي، بحث انتقال اطالعات است.رذهن اشتبحث درمان از طريق 

 

 با هوشمندي تفاوت دارد؟  )informationاطالعات (سوال: آيا 

هوشمندي  ناشي از شعور است. مثال وه اطالعات. يعني اطالعات نتيجه ااستاد: بله اول شعور و هوشمندي است و آنگ
رشيد نگاه مي كنيم، فيوژن وهمه ي است. وقتي به خو informationخورشيد را ساخته است و حاال خورشيد 

 اطالعات مختلفي را در بر گرفته است.اين پكيج، اتفاقاتي كه در آن مي افتد اطالعات است. و 

است و هر اطالعات ما در درمان هايمان با شعور سر و كار داريم، ولي چيزي كه انتقال پيدا ميكند از طريق شعور ، 
  ات تبديل ميشودچيزي در اين رده ، نهايتا به اطالع

  

  ديواره اطالعاتمفهوم 
  چقدر فاصله است؟  informationبين ما و 
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از همان ابتدا احساس شده كه يك نيازي به دانستگي وجود دارد. يعني اگر انساني به دنيا بيايد و از همان ابتدا درون 
بگذاريم، او تا مدتي نمي داند  غار باشد و با كسي هم ارتباط نداشته باشد، اگر ما براي او كنار غذايش قاشق و چنگال

  كه كاربرد اين ها براي چيست. اما بعد از مدتي متوجه مي شود، و اين يك حس دروني است.
من كجا " "من كيستم؟"به هر صورت ما مي خواهيم درون اين اطالعات نفوذ كنيم. و وقتي كه مي خواهيم بدانيم كه 

م به يك ديواره برخورد مي كنيم و چيزي را مي خواهيم كه پشت يعني درواقع داري "چه كسي مرا ساخته؟" "هستم؟
  يك ديوار است. اما گاهي به يكباره دري باز مي شود و مجموعه اي از اطالعات وارد مي شود .

به محض  است .، نفوذ به پشت ديواره اطالعات پس ما با يك مقوله سر و كار داريم كه علم را ساخته است.ابن مقوله 
جرقه ي ذهن شاعر و آهنگساز و همه ي محققين و انسان .عات جاري مي شود، جرقه ذهني ايجاد مي شوداينكه اطال

 ها. و هوش باطني در نفوذ در اين ديواره ي اطالعات نقش دارد.
  

 شعوريارداري بمفهوم 

شرايط هميشه مساعد نشان داده كه د، ه انسال ها به دست آورد باروري در ايننادر تجاربي كه دوستان در زمينه ي 
 نيست و يك طرف هميشه مشكل دارد. يا تخمك يا اسپرم.

ل ژن و اطالعاتي است كه بايد حام ، به صورت كلي يك اسپرماتوزوئيد يك استارتر است. يعني حامل پيامي است
. انتقال يابدآن  informationمي تواند و هم  از طريق خود اسپرم منتقل شود انتقال پيدا كند. اين پيام هم مي تواند 

كم است كه  كه ما كار كرديم، يا اصال اسپرماتوزوئيد نيست ، و يا انقدربيماران همانطور كه مي دانيد در خيلي از  
 .كند ابت نميصا به نخمكاصال 

 به جز اسپرم نتيجه گرفتيم ، به اين دليل بوده كه اينجا  اطالعات الزم را به گونه ي ديگريبيماران پس اگر ما از اين 
همچنين، باشد و به جاي تخمك هم  آن موجود informationفقط به جاي اسپرم مي تواند  داديم. بنابراين انتقال

  مي تواند اطالعاتش باشد.
 اجرا سابقه ي تاريخي هم دارد و در آينده بحث ولد بي والد مطرح مي شود.اين م

هم به  به عنوان مثال همانطور كه در هوميوپاتي شعور ماده را مورد استفاده قرار مي دهند، مي توان از شعور اسپرم
ماجراي عجيبي  جاي خود آن استفاده كرد. و اصال پيداش حيات بر روي كره ي زمين هم همينگونه بوده است و

طالعات داده اند. وقتي ي ا دارد. در واقع ما فقط با يك توده اطالعات روبرو شديم. يعني براي ما از يك جايي توده
براي حيات به وجود  همه ي شرايط  اطاعات،كه نه اكسيژن بوده و نه هيچ شرايط ديگري براي زندگي، با توده اي از

ارات ديگر اين شرايط نيست. واكوسيستم طبق برنامه اي به تدريج اين آمده است. در حالي كه در كرات و سي
 شرايط را ايجاد كرده است. و توده ي اوليه ي اطالعاتي و شعوري ايجادشده است.

 شعوري است. انتقال هاي ،اين انتقال ها
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 يكدر حال حاضر اين امكان وجود دارد كه در يك بسته ي آزمايشگاهي يك جنين تشكيل شود. يعني 
از  اسپرماتوزوئيد از يك جا و يك تخمك از جاي ديگر و لقاح انجام شود. اين ماجرا ميتواند به اين صورت باشد كه

افرادي كه  جاي ديگري شعور انتقال پيدا كند. بحث هاي اين ماجرا مفصل است، اما در آينده به صورت خيلي طبيعي
 نازا هستند مشكلشان حل مي شود.

است كه مشكل ما را در اين زمينه حل ميكند. يعني مثال اگر به جاي اسپرم ،شعور آن و  العاتاطدر هر صورت اين 
 اطالعاتش به تخمك برسد، انگار خود اسپرم است كه اين اطالعات را انتقال داده است.

ام توانيم با قرار دادن يك سلول در مجاورت يك سلول بنيادي يك كپي سازي انج همان قضيه اي كه گفتيم مي
. به عنوان مثال در آرتروز ، با يك استخوان سلولي را در مجاورت ديگري قرار نمي دهيمما  فرادرماني دهيم.اما در 

طبقه بندي شده ي خودش  از بين رفته سر و كارداريم. ما آن را در معرض تحريك قرار مي دهيم تا به اطالعات
بازسازي كند. در پوكي  است را بيرون بياورد و آن رامراجعه كند. و طرح سلول مجاور خودش كه از بين رفته 

استخوان و خيلي از موارد ديگر هم ما با اين از بين رفتگي طرف هستيم. يعني ديگرچيزي نداريم و از بين رفته 
 است.

 ، توانسته ايم اين نقائص را بر طرف كنيم.اطالعاتبنابراين صرفا با بحث شعور ، و آنگاه 

 50واحد به  2500از  yاين است كه ميزان كروموزوم  مثال در بحث ناباروري هم، االن يكي از مشكالتي كه بشر دارد
 واحد رسيده است و بشر رو به انقراض مي رود. آيا راه حلي است؟

اين برنامه حساب شده است و اكوسيستم حساب شده عمل كرده  و طراحي درست دارد. اگر در يك فرصت حساب 
تقال باشد، مشكل حل مي شود و اگر به اين قابليت قابل ان yشده بشر به اين قابليت برسد كه اطالعات كروموزوم 

 نرسيد، انسان مقطوع النسل مي شود.

يعني اگر بشر نتواند وارد بازي هاي نرم افزاري مدرني كه صحبت كرديم بشود  و از اين زماني كه به او داده شده  
  ده است )استفاده كند، از دور خارج مي شود (بحث القارعه كه در دوره ها به آن اشاره ش

  ! خود اين شدن چيست؟ نرم افزاري است يا سخت افزاري؟  "بشو"است. يعني فقط  گفته شده » كن فيكون«بحث 
يعني حامل  "بشو"نرم افزاري و شعوري است و » شدن«سخت افزاري هنوز وجود نداشته! مي گويد بشو! پس اين 

 اطالعات شدن ...

صال چرا بايد راجع به اين قضيه صحبت كنيم؟ براي اينكه ابتدا را درك شايد االن درك ولد بي والد سخت باشد. و ا
  كنيم.

و امكان اينكه يك سلول امكان خود تكثيري داشته باشد ، وجود دارد و امكان اينكه بعضي از موجودات در صورتي 
  يري داشته باشند.كه امكان جفت گيري برايشان پيش نيايد، براي اينكه نسلشان منقرض نشود، مي توانند خود تكث

  اين درسها در تاريخ وجود دارد. 
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  تاريخ درس هايي به ما مي دهد كه پر از رمز و راز است و گشودن همين رمز هاست كه بشر را نجات خواهد داد.
تاريخ براي ما فقط يك داستان نگفته است، چون مشكل ما با داستان حل نمي شود و آن داستان در دل خودش كليد 

 مثل همين بحث ولد بي والد... نجات است.

  معموال بچه هايي كه از طريق بارداري شعوري متولد مي شوند، از بقيه ي بچه ها جلو تر هستند. (از نظر هوش و...)
  سوال: آيا فرقي مي كند كه در بحث بارداري شعوري، روي مادر كار شود يا پدر؟

  در حلقه مي گذاريم.استاد: خير فرقي نمي كند ولي معموال هر دوي آنها را 
  سوال: آيا در زمينه ي همين اپيدمي هاي ذهني، امكان دارد كه درمان بدون اجازه هم به ما داده شود يا خير؟

استاد: زماني اين مساله  وارد فاز ديگري مي شود كه همه بدون استثنا در يك سطح وسيع از آن با خبر مي شوند. مثال 
  و همه در مورد آن بدانند. زماني كه اين يك تفكر جهاني شود

البته دوران خاصي را هم پيش رو داريم كه در آن شرايط گونه ي ديگري خواهد شد. اما فعال تا اطالع ثانوي ، اخالقا 
از افراد اجازه مي گيريم. مگر پزشكان كه بدانند بيمارشان حتما با آنها مرتبط است و اگر بيرون ريزي هايي پيش 

  گزارش مي دهد و سردرگم نمي شود.بيايد حتما به آنها 
در غير اين صورت ما اخالقا موظف هستيم كه گزارش دهيم كه ممكن است همچين بيرون ريزي هايي پيش بيايد يا 

  د. تچنين اتفاقي بيف
  موضوع، بحث جلوگيري از سردرگمي است.

  سوال: هوش باطني را چگونه در خودمان يا ديگران افزايش دهيم؟
ه در معرض هستيد و ارتباطها در حال اكتيو كردن آن بخش هستند و همه ي آگاهي هايي كه مي استاد: خودتان ك

آيد، نشانه ي بيداري هوش باطني است. يك سري قفل ها هست كه بايد شكسته شود، يك سري موانع هست كه 
  بايد برداشته شود و راه كارهاي عملي آن... 

 

  شارژ شعوريمفهوم 
 شارژ شعوري يا انتقال اطالعات از طريق  شعور با وجود يك واسطه . مثال يك واسطه ي خوراكي

اطالعات از يك كامپيوتر به  ما براي انتقال زمانياست. براي مثال  »واسطه« از طريق يك ال اطالعاتق، انتبحث امروز
به عنوان واسطه استفاده  فالش استفاده مي كنيم. ما امروز مي خواهيم از يك خوراكييك يك كامپيوتر ديگر از 

فالش ما انتقال اطالعات را  و اطالعاتمان را بر روي آن ثبت و ضبط كنيم. اينكنيم. يعني شعوري را سوار آن كنيم 
 انجام مي دهد.
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 مثال شما يك خوراكي داريد ، كه اين خوراكي مي تواند واسطه ي انتقال شعوري باشد كه آن شعور حامل اطالعاتي

دهيم، هر  ما چه مستقيما فردي را در معرض فرادرماني قرار دهيم و چه از طريق يك خوراكي اين كار را انجام است.
 دو مي تواند اين انتقال را داشته باشد. و اين شعور ميتواند روي هر گونه خوراكي سوار شود.

ه خواهد بود و كارهاي خيلي بزرگتري اگر اين تئوري ما در عمل هم جواب دهد پايه گذار مطالب مهمتري در آيند
 .دادمي توان از اين طريق انجام 

كند. مثل همان بحث ذهن  اصول ساده است ولي همين اصول ساده بعضي اوقات براي ما ايجاد پيچيدگي مي
پيچيده نكنيم. ذهن اشتراكي همان بحث فرادرماني بود و را اشتراكي.در مورد ذهن اشتراكي ، زياد ذهن خودمان 

بفهميم كه با يكديگر در يك ارتباطي هستيم. چه بگوييم فرادرماني و چه بگوييم از طريق بخش  فقط قرار بود
 از هر طريق ديگري باشد اين مسائل انجام مي شود. و اصول قضيه بسيار ساده است. اشتراكيمان و چه

اين كار را انجام دهم. و اگر  ، مي توانماگر من همين االن بخواهم اين شكالت را به شما بدهم در مورد شارژ شعوري،
دور اين كار را انجام دهم، يعني اين شكالت در دسترس من نباشد، باز هم مي توانم اين كار را انجام  قرار باشد از راه

 آنكه دقيقا بدانم به چه چيزي نظر مي كنم. دهم به شرط

 ار را انجام نداديم، چون اگر از روز اول اين اتفاق ميو اين قضيه باز براي تست است. و براي اين از روز اول اين ك
اين  له ي اصلي در بيناافتاد، توجه افراد به دست ما جلب مي شد. و فكر مي كردند دست ما شفا بخش است و... و مس

 حرف ها گم مي شد. پس ديگر بعد از اينكه به بلوغ رسيديم، ديگر دچار غرور و ... نمي شويم.

با يك اينترنت  كه ما ديگران نمي توانندوما مي توانيم اطالعاتي را سوار بر جسمي كنيم  به اين دليل فقط
 داريم و اگر آن خط اينترنت نبود ، مسلما هيچ اتفاقي نمي افتاد.رارتباط

 سوال: آيا چگونگي وارد شدن به بخش نرم افزار ها را اطالعات پزشكي به ما مي گويد؟

زمينه چيزي به ما نمي گويد. فقط مي گويد در مغز بخشي است كه با ترشح  استاد: اطالعات پزشكي در اين
 موادشيميايي ، توليد واكنش هاي مختلف ما را نسبت به وقايع انجام مي دهد. و اصال به اينكه چرا اين ماده ي شيميايي

 توليد شده است كاري ندارد.

مي روند  ي از اين اينترنت كيهانيدر سايت هاي ديگرهم سابقه ي تاريخي دارد. و عده اي دن چيز خور كرمسئله ي 
 توانمي در اين اينترنت كيهاني . بنابراين در سايت هاي زيادي كسي را چيز خور (شارژ شعوري منفي) مي كنندو 

 رفت.

 :داريمدو نوع شارژ 

ا وارد مكاني مي شارژ طبيعي:  در شارژ طبيعي هرچيزي در معرض شعور چيز هاي ديگر قرار دارد. مثال وقتي شم
 شويد، سبك ياسنگين بودن آن مكان ، يا قابل تحمل بودن يا نبودن آنجا با شما حرف مي زند!

 شارژ را ايجاد كنيد. اينيك نظر مي توانيد حلقه مربوطه با  شارژ غير طبيعي: شما در
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 سوال: آيا اين شارژ شعوري هم تاريخ مصرف دارد؟ تا چه زماني باقي ميماند؟

وقتي به عنوان مثال ما يك شكالت را شارژ مي كنيم؛ اين شكالت االن شارژ است، اما از لحظه ي بعد در استاد: 
از محيط  ... همين طورطبيعي قرار مي گيرد. اين كه چه كسي حملش مي كند، كجا قرار مي گيرد و  معرض شارژ هاي

 ل گرفتن شارژ هاي محيط است.شارژ طبيعي مي شود. و هرچه زودتر مصرف بشود بهتر است. چون در حا

ا سوار آن كرديد، محفوظ ميماند. اما ممكن است از شعور وجودي فردي كه حامل آن است، شارژ ماطالعاتي كه ش
 بشود. و همين طور درباره ي جاهايي كه حمل مي شود و مكان هايي كه نگه داري مي شود. هاي منفي سوارش

 نمي شود؟سوال: آيا شعور شارژ كننده سوار بر آن 

يك شخصي كه يك تسبيح سال ها در دستش است، آن تسبيح شارژ استاد: شارژ طبيعي نيازمند زمان است. مثال 
 است. و اينطور نيست كه مثال فردي از اينجا عبور كند، و شعور او به اين سرعت تاثير بگذارد. ثابت پيدا كرده

است، نمي شود هر  يرا كه آماده كرده اند و حاوي شعوردر داروهاي هوميوپاتي هم همينطور است، يعني آن چيزي 
ار برسد ، شايد شعورش عوض مگذاشت و خيلي ماجراهاي ديگر بر آن حاكم است. براي اين كه تا به دست بي جايي
  شود.

و در بعضي اوقات هم اين اتفاق مي افتاد كه كسي كه اين دارو هاي هوميوپاتي را مصرف كرده است، نتيجه ي 
  و دور از انتظار ما مي گيرد و اگر تحقيق كنند متوجه مي شوند كه دارو در مكان هايي بوده كه نبايد...معكوس 

سوال: آيا در هر جايي مي توان از اين حلقه استفاده كرد؟ يا در جاهايي كه امكان سوءتفاهم است نبايد استفاده 
  شود؟

. به همان داليلي كه گفته شد (غرور و منيت و ...) و به اين استاد: اصال تا حد امكان از اين حلقه استفاده نمي كنيم
 دليل كه شبهه ايجاد مي شود.

شبهه به اين دليل كه حتي اگر جواب مثبت هم گرفته باشيد، چون چيزي را به فرد داديد مصرف كرده است، اگر او 
  ني بود كه فالني داده بود...بر حسب اتفاق هم مسموم شود، يا هر اتفاقي بيفتد، مي گويند بله! اين از هما

البته استفاده هاي مفيد و مثبت هم بوده، با اين كه خودمان مايل نيستيم اما به اصرار دوستان اين كار را انجام مي 
 دهيم و گزارشات جالبي هم مي گيريم...

 اما چرا به شما معرفي ميكنيم؟

يا چيزي بدهيد و ... و هم مي خواهيم تجربه ي اين ماجرا را  زيرا شما خيلي مواقع نياز پيدا مي كنيد به بيمارانتان غذا
حتما داشته باشيد. چه در آينده استفاده بكنيد و چه نكنيد، ولي تجربه اش را حتما داشته باشيد. تا هيچ ابهامي در 

اين قضيه و ... برايتان باقي نماند. تا در جاي خودش بگوييم چگونه مي توان از  informationزمينه ي شعور و 
استفاده كرد. و فقط مي خواهيم همه ي اين قابليت ها را تست كرده باشيم، زبان شعور و اطالعات را كامل كامل 

  بفهميم و درك كنيم تا براي استفاده هاي آتي كه در پيش است ، هيچ شك و شبهه اي نماند.
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 سوال: آيا حتما بايد يك خوردني را شارژ كنيم؟

  د هم اين امكان هست، براي مثال شارژ كردن كرم يا پماد يا حتي يك مكان.استاد: خير ساير موار
  سوال: آيا شارژ كردن فقط در مورد بحث فرادرماني است؟ يا شارژ براي مشكالت تشعشع دفاعي هم مي توان كرد؟

كنيد، اگر  استاد: خير. فقط فرادرماني. چون فرض كنيد كه مثال شما يك خوراكي را براي تشعشع دفاعي شارژ مي
كسي اشتباها اين را بخورد، دچار بيرون ريزي دفاعي مي شود. البته اگر مطمئن باشيد خود فرد مورد نظر هم اين را 
مي خورد، باز هم نمي توانيد براي تشعشع دفاعي شارژ كنيد. چون در آنجا موضوع فرق مي كند. در آنجا بحث 

  كه با يك سري دستورات حل بشود. موجود غير ارگانيك است و مثال بحث جراحي نيست
 سوال: آيا حتما بايد به بيمار گفته شود كه اين خوراكي شارژ است؟

  استاد: خير.
و اگر براي مثال شما يك شكالت را براي قلب شارژ كرديد، و فرد ديگري آن را مصرف كند كه مشكل قلب ندارد، 

  هيچ اثر منفي اي روي او نمي گذارد. 
 يم يك شارژ شعوري انجام دهيم كه شعور منفي را نگيرد؟سوال: آيا مي توان

استاد: خير. همه چيز در معرض شعورهاي مختلف قرار دارد. و كنترل هاي تشعشعات منفي هم كاربردش با اين 
حلقه متفاوت است. حتي آنها هم  فقط مثل يك قيچي عمل مي كند.  يعني وقتي كنترل ها را براي چيزي اعالم مي 

همين لحظه هر چيزي كه بوده قيچي مي شود. اما باز در لحظه ي بعد ممكن است در معرض تشعشعات كنيم، تا 
  منفي قرار بگيرد. 

 سوال: آيا برآيند شعور منفي و مثبت امكان دارد صفر شود؟

وي استاد: برآيند شعوريِ صفر ، مي شود عدم! مسائل شعوري قوانين خاص خودشان را دارند، و شعور هاي مختلف ر
همديگر سوار مي شوند و يكديگر را پوشش مي دهند. و مثل قانون امواج نيست كه دو موج مخالف يكديگر را خنثي 

  تاثير شعوري از قوانين جمع جبري پيروي نمي كنند.كنند. 
 سوال: پس غذاهاي نذري معلوم نيست كه چه شعوري سوارشان است؟

اشد. قرار بوده از طريق دعا و ... شارژ مثبتي پيدا كنند ولي عمال ممكن استاد: قرار است كه شعور مثبتي سوار آنها ب
  است اين طور نباشد.

 سوال: آيا مي شود از شارژ شعوري در هر وعده غذاي خانواده استفاده كرد؟

ذا دعا استاد: گفتيم كه قديمي ها بصيرت داشتند و علم نداشتند. اين ماجرا سابقه ي چند هزار ساله دارد كه قبل از غ
مي كردند و همه حضوري ذهني پيدا مي كردند. در واقع اين دعا همان بار شعوري مثبت را سوار غذا مي كرد. و شما 

  هم مي توانيد شارژ شعوري را استفاده كنيد و ببينيد كه چه اتفاقي مي افتد.
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  )lay outمهندسي وجود (چيدمان وجودي)(

آن كارخانه دارد. يعني چيدمان يك كارخانه،  lay outكارآيي ها ، بستگي به چيدمان و در يك كارخانه راندمان و 
تسلط طراح آن را نسبت به موضوع كار نشان مي دهد. به عنوان مثال در يك چيدمان ، با صد عمليات كاري چيزي 

  ين اتفاق بيفتد.مرحله ي كاري ا 80توليد مي شود، در صورتي كه مي توانسته چيدمان طوري باشد، كه با 
در يك چيدمان ما گلوگاه داريم، در يك چيدمان نداريم. (گلوگاه جايي است كه توليد محدوديت پيدا مي كند. مثال 
كارحانه ي خودرو سازي ، بدنه ي خودرو را توليد مي كند، و اين بدنه وقتي براي رنگ شدن مي رود، امكانات رنگ 

 ن خط بمانند.) محدود است. و همه ي آنها بايد پشت اي

يا بررسي گلوگاه ها) انجام  CPM )Critical Path Methodبراي بررسي گلوگاه ها  lay outبنابراي روي يك 
  مي شود. مثال در وجود ما با همه ي عظمتي كه هست، يك گره، يك عقده، مي تواند ايجاد گلوگاه كند. 

  ه فرنگي يا خيار بخورد، تمام وجودش متوقف مي شود.براي مثال فردي كه به علت آلرژي يا سردي، نمي تواند گوج
 يا يك گير نرم افزاري باعث ايجاد يك گره مي شود و ...

بنابراين در چيدمان مسائل مهمي است و بررسي يك خط توليد و راندمان كار و ... بدون بررسي چيدمان امكان پذير 
 چيده تر است.نيست. اين بحث در رابطه با مسائل وجودي ما خيلي خيلي پي

روبرو شدن با اين چيدمان حداقل فايده اي كه خواهد داشت اين است كه تفكر ما را از سخت افزار به نرم افزار 
بودن نزديك تر مي كند. و بيشتر بخش هايي را نشان ما خواهد داد كه به چشم ما نمي آيد و ما آنها را زير ذره بين 

  نمي بينيم . و قابل رويت نيستند.
  
كردن بعضي از بخش ها  onو  offه به اين چيدمان ، در بحث سوئيچينگ كه قبال هم راجع به آن صحبت كرديم ، نگا

و بررسي بعضي از مكانيسم ها (خصوصا براي كساني كه آشنايي بيشتري با پيكره ي انسان دارند) راه كارهاي 
  جديدي را مي تواند براي ما باز كند.

جا مغز و سيستم اتوماسيون مغز ، اعمال حياتي بدن را تحت كنترل دارد. مثال ضربان همانطور كه مي بينيد در اين
خون، چربي و قند خون و  PHقلب، تنفس و ... و با كمك سنسور هاي داخلي سنجش هاي الزم را روي فشار خون ، 

 ... انجام مي دهد و متعاقب آن در يك سيستم اتوماتيك آنها را كنترل مي كند.

هاي خارجي، سنسور هاي فركانسي هم مي گوييم. يعني از حواس پنج گانه مي توانيم به عنوان سنسور به سنسور 
هاي فركانسي نام ببريم. كه در واقع مثل يك سيستم فركانس سنجي ، سنجش هايي را روي فركانس انجام مي 

شاف الزم را روي مسائل خارجي دهند. و بر حسب آن فركانس ها در مورد زبري و خشكي، نرمي ، طول موج و ... اكت
  انجام مي دهند.



 
 1نسخه   –دوره فراپزشکی  –قه گروه آموزش مجازی عرفان حل 61

 

در واقع بخش سخت افزاري ما بخش كوچكي است و قطعا بايد سنجش هاي نرك افزاري روي آن انجام شود، تا بعد 
 اجزاي مختلف  بتوانند تصميم گيري هاي الزم را در مورد آن انجام دهند.

 جي است.پس، آستانه ي درك فيزيكي ، در حقيقت همان فركانس سن

آستانه ي درك ذهني را داريم. بخشي است كه در آستانه ي درك فيزيكي حس نمي شود، ولي  آستانه ي درك 
بار خاموش و روشن مي شود. اما ما نمي توانيم  50ذهني آنرا حس مي كند. مثال المپ باالي سر ما در هر ثانيه 

 تشخيص دهيم. چون در آستانه ي درك فيزيكي نيست.

دسي بل در آستانه ي درك فيزيكي نيست. اما در آستانه ي درك ذهني هست. و  10يا  5ك صدا با قدرت يا مثال ي
ذهن تحت تاثير چنين فركانس هايي ، يا تحت القاي بعضي فركانس ها قرار مي گيرد. مثال اگر در يك فريم از يك 

د. همانطور كه االن فيلم هايي ساخته مي فيلم چيز هايي باشد ، ما متوجه آن نمي شويم ولي ذهن ما آن را مي گير
  را جاي داده اند و ذهن پيام هاي آنها را مي گيرد. 666شود كه ال به الي آن فريم هاي 

  

  )Bluetoothعصبي اوليه و سيستم عصبي ثانويه (سيستم 
نخاع و رشته هاي عصبي) جاري مي  –پيام هايي كه به هر عضو داده مي شود يا از طريق سيستم عصبي اوليه  (مغز 

كه همان كالبد اختري است و در ادامه توضيح  Bluetooth(يك بخش گردد و يا از طريق سيستم عصبي ثانويه 
خواهيم داد). در واقع يكنواختي كالم ما و يكنواختي تمام حركات ما براي اين است كه سيستم عصبي ثانويه داريم. و 
  ).سيستم عصبي ثانويه به طرز عجيبي سرعت پيام رساني داخلي را باال برده است (رجوع به جزوه دوره يك

در غير اين صورت ما نمي توانستيم حركات سريع داشته باشيم. براي اينكه رفت و برگشت پيام در طول عصب زمان 
بر است. ولي االن با كمك اين سيستم، زمان ندارد و حتي شتاب بعضي از حركات ما از حد نرمال بيشتر است و هيچ 

 محاسبه اي نمي تواند اين سرعت را نشان دهد.

رزش هاي رزمي ، فرد تا بخواهد شمشيري را كه به سمتش مي آيد ببيند، فكر كند و بعد پاسخ دهد، مثال در و
گردنش را زده اند! در آن ورزش ها مربي ها مي گويند؛ فكر نكنيد، حس كنيد. و بايد بدون فكر ضربات را جواب 

  دهند. 
 سوال: سيستم عصبي اوليه و ثانويه با هم مرتبط هستند؟ 

واقع ما آناتومي كالبد ذهني را توضيح داديم. و آناتومي كالبد اختري را هم... كه در يكديگر ادغام هستند و استاد: در
كالبد ذهني ، همه ي اين ها را در پوشش خود دارد. يعني آناتومي كالبد ذهني هم با سيستم عصبي اوليه ارتباط دارد 

 يامها هستند.و هم با بخش هاي ديگر و تمام اين ها در حال هدايت پ

  در بعضي از افراد بر حسب نوع كارشان سيستم عصبي ثانويه تقويت مي شود. مثل رزمي كارها و ... 
از سيستم عصبي ثانويه به عنوان يك عامل در درمان افرادي كه مشكالت حركتي دارند نيز استفاده ميشود. اين 
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م عصبي اوليه شود. مثال در مواقع قطع نخاع و ام اس و سيستم مي تواند تا وقتي ترميم انجام مي شود، جايگزين سيست
...  

بخشي است كه دنياي علم باآن آشنايي ندارد. اما در مواردي از آن استفاده  Bluetoothواكنش عصبي مخابراتي يا 
همين سيستم عصبي ثانويه (بخشي از كالبد اختري)  Bluetoothمي كنيم. منظور از واكنش عصبي مخابراتي يا 

  .است
  

 شارژ يوني و الكترونيمفهوم 

 قيما عا يپا ريز زيشده است و همه چ يتكنولوژ يامروزه  الزمه  گري، كه د نيبا زمكار در ارتفاع وعدم ارتباط 
و  يونيو تبادل  قنديها همه عا نيشود. چون ا جاديا يعيطب لديف كيچند برابر كار در  يشود خستگ ياست،  باعث م

شود.  يكمتر م يليما خ يستگخ م،يبرو نيزم يبرهنه رو ياگر ما با پا يبدن ما در حداقل ممكن است. ول يالكترون
كه در مناطق و  يا يمثبت و منف يمثال بارها ايقرار بدهد.  ريما را تحت تاث ديمسائل اصال نبا نيكه ا يدر صورت
دهد.  رما را تحت الشعاع قرا ديگردند، اصال نبا يم يشفق قطب جاديبه قطب وجود دارند و باعث ا كينزد يكشورها

 طور است.  نيهم زين يكيزيتلف فدر مورد انواع تشعشعات مخ

خارج  يعياز حالت طب زيهمه چ ته،يمدرن نيكند و در ا يخواهد زندگ يم ندهيآ يكه در سال ها يبشر يها برا نيا
و دچار  اورنديتوانند دوام ب ينم ييفضا ستگاهيمجهز نباشند، مثال در ا يشده، صد در صد الزم است. و اگر به مسائل

 اريگردند مشكالت بس يباز م نيبه زم يشوند و وقت يم يو الكترون يونينظر عدم تبادل  از يمشكالت و معضالت
 خواهند داشت. ياديز

 يها ستميتوانند از س ياست)  م يو الكترون يونيبحث حلقه شارژ  نجايبه حلقه ها (كه در ا زيدر صورت تجه يول
  را پوشش بدهند. اياز قضا يلياستفاده كنند و خ يكاورير

در طول تاريخ تبادل يوني و الكتروني ما با زمين قطع شده است. ( به دليل تكنولوژي و كفش و ...) (رجوع به جزوه 
  دوره شش).

شود. اگر تبادل يوني و الكتروني با زمين باشد خاصيت مگنتيك  طبع گرم و سرد هم از همينجا تعريف مي
(مغناطيسي) ايجاد ميشود و سردي. چه در بين انسان ها و چه در حيوانات و گياهان. مثال گوجه و خيار و ... همه 

  سردي هستند.
وه هاي هم همين طور آنهايي كه تبادل يوني با هوا دارند ، خاصيت الكتريك پيش مي آيد و طبع گرم دارند. در مي

 است. مثل خرما... (رجوع به جزوه دوره شش)
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حاال بشر اين سيستم تبادلش با محيط مختل شده است. مخصوصا افرادي كه در ايستگاه هاي فضايي هستند، يا 
آنهايي كه براي مدت طوالني در زير دريايي ها هستند دچار مشكالتي مي شوند كه اين مشكالت براي دنياي علم 

  شناخته است و الزم است اين تبادل به صورتي غير از آن چيزي كه قبال بوده جبران شود.نا
يا مثال نقص در حوزه ي پوالريتي ما و ماجرا هاي ديگري كه پيش مي آيد، الزم است به صورتي غير از آن چيزي كه 

ارتفاعات باشيم خستگي چند برابر  فيزيولوژي اصلي ما آن را تعريف مي كند انجام شود. اگر سوار بر هواپيمايي در
ساعت كار روي زمين خستگي به همراه  5زماني است كه با سطح زمين در ارتباط هستيم. يك ساعت پرواز معادل 

مي آورد. به هر حال اين تعادل ها به هم مي خورد و اگر قرار باشد اصالح شود ما بايد تسلط هاي نرم افزاري پيدا 
  كنيم. 

ديگري پيدا كنيم كه بيايند و جبران كنند. مخصوصا اين كه با پيشرفت تكنولوژي بشر در معرض بايد راهكارهاي 
آلودگي هاي ديگر هم قرار مي گيرد. و اين تعادل ها بيشتر به هم مي خورد. يعني زماني مي رسد كه بشر درون يك 

را حل و فصل كند. اين ها امكان فضاي بسته  بسته است و بايد در اين فضاي بسته ي بسته، تمام مشكالت خودش 
پذير نيست مگر اينكه اين دسترسي ها انجام پذير باشد. و ما با يك ارتباطاتي مي توانيم اين ها را كنترل و تنظيم 

 كنيم.

بنابراين دور نمايي كه از وضعيت انسان است، دورنمايي است كه اگر عوامل جبران،  پيش بيني نشده باشند، خيلي 
. در حال حاضر خيلي از مشكالت انسان مشكالتي است كه به دليل جدا شدن از فيزيولوژي طبيعي وضع خراب است

  خودش ايجاد شده است. و ما مي خواهيم راه هاي جبران اين نقائص را به او معرفي كنيم.
 اختالل در تبادل يوني و الكتروني يكي از معايبي است كه مي تواند در وجود ما اتفاق بيفتد.

پاره اي از مواقع دچار عدم به اين صورت كه سيستم بدن ما يك سيستم الكتريك است. و اين سيستم الكتريك در 
تعادل يوني و الكتروني مي شود. و دچار اختالل مي گردد. در پزشكي نوين وقتي عكس برداري هاي مخصوص انجام 
مي دهند، اين عدم تعادل ديده ميشود (در عكس برداري از هاله و...) و متوجه مي شوند كه چه عضوي بد كار مي 

 نده دچار مشكالتي شود.كند و چه عضوي احتمال دارد در آي

قبال هم اين موضوع را مي دانستيد كه در پوالريتي درماني، ما دستمان حوزه اي دارد كه وقتي آن را به به حوزه ي 
افراد نزديك مي كنيم، طبق خاصيتي كه ژنراتور ها دارند، نزديك شدن اين دو حوزه به هم باعث به راه افتادن يك 

بردن، آن عضو دچار شوك ميشود و جريان در آن راه مي افتد و تبادل يوني و جريان مي شود و با اين دست 
  الكتروني اتفاق مي افتد و حتي اين تبادل الكتروني در عكس ها هم مشخص مي شود.

حوزه ي پوالريتي شناخته شده است. اما حوزه ي ديگري داريم كه قطبيت هم به دنبال آن پيش مي آيد و شناخته 
 شده نيست. 

 ي از افراد اين نوع تبادلشان از طريق هوا است و برخي با زمين.برخ
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 از اينجا ما طبع هاي مختلفي پيدا مي كنيم. طبع گرم و طبع سرد. 

اين مساله در مورد گياه و حيوان هم صدق مي كند. مثال مي گويند گوشت شتر؛ گرم است. يا گوجه و خيار و 
گرم. آنهايي كه با زمين تبادل دارند، طبعشان سرد است و سردي محصوالت زميني سردي است و محصوالت هوايي 

 به آنها نمي سازد و آنهايي كه با هوا تبادل دارند طبعشان گرم است.

(البته بعضي از گياهان، علي رغم اينكه ارتفاع كوتاهي دارند و به زمين نزديك، ولي تبادلشان هوايي است ، مثل 
  فلفل.)

يش آمده، قطع شدن اين تبادل يوني و الكتروني است . اين به دليل نوع زندگي بشر است از مشكالتي كه براي بشر پ
كه از فيزيولوژي طبيعي خود جدا شده ايم. چون زماني با زمين ارتباط داشتيم و حالت طبيعي ما به آن شكل بوده 

  است.
نظر تبادل يوني و الكتروني شده است و از بعد از اينكه ما از اين حالت طبيعي، دور شديم، بدن ما دچار اختالالتي از 

آنجا به بعد در عملكرد سلول و بدن اختالل پيش آمده و به تدريج هر چه جلو تر آمديم اين اختالل بيشتر شده 
است. براي همين است كه وقتي ما از زمين فاصله مي گيريم ميزان خستگي ما افزايش پيدا مي كند. مثال توضيح 

لبان ها ، يك ساعت پرواز خستگي اي معادل پنج ساعت كار روي زمين ايجاد مي كند يا مثال در داديم كه در مورد خ
ايستگاههاي فضايي يا زيردريايي ها... شرايطي وجود دارد كه بخاطر دوري از زمين،  نقصان  و بيماريها و خستگي ها، 

 افزايش پيدا مي كند. 

تم هاي نرم افزاري كه با آنها آشنا شديم و در واقع تفكر نرم افزاري ، اما اين مساله براي ما جاي جبران دارد... سيس
اين مساله را هم تحت پوشش قرار مي دهد و بدون اين كه الزم باشد هيچ كار خاصي انجام بدهيم، مي توانيم اين 

  قضيه را جبران كنيم.
سئله ي تبادل يوني و الكتروني يكي از مسائل ديگري كه روي ضريب افت پتانسيل سلول اثر گذار است، همين م

است. يعني اگر اين تبادل مشكل داشته باشد روي ضريب افت پتانسيل سلولي اثر مي گذارد و باعث مي شود اين 
  ضريب به سرعت پايين بيايد. و يكي از بخش هايي است كه در تعيين طول عمرمان اثر گذار است.

  
  بلغمي و ... هم توضيحي بفرماييد.سوال: لطفا در مورد طبع هاي دموي و سوداوي و 

استاد: از اين دو طبع سرد و گرم تلفيق هاي به خصوصي ايجاد مي شود كه طبع هاي مختلفي را ايجاد مي كند. ولي 
بحث سردي و گرمي دو بحث عمده است كه با آن سر كار داريم. اين مسئله را در مورد گياهان هم عنوان مي كنند 

گياهان دارويي... البته ممكن است اكثر آنها بوته باشند ولي گرمي و سردي و ... را در مورد به عنوان مثال در مورد 
  آنها هم داريم.
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سوال: اگر بيماري با تغيير منطقه ي جغرافيايي ايجاد شود، آيا الزم است به او بگوييم رژيم غذاي اش را هم با تغيير 
 كافي است؟ جغرافيايي محل زندگي، عوض كند؟ يا فقط فرادرماني

استاد: وقتي ما تفكر نرم افزاري داريم، مي توانيم از طريق هوشمندي در چيدمان وجود تغييراتي ايجاد كنيم. اينجا 
مساله ي تغذيه براي ما در وهله ي خيلي بعد قرار مي گيرد و ابتدا به ساكن ما اصال كاري با تغذيه نداريم. چون بايد 

و تغييراتي رخ بدهد. و بحث تغذيه بحثي جدا از فرادرماني است. تغذيه بحثي  به يك سري برنامه ها مراجعه شود
و ويتامين ها و .. را براي فيزيك مهيا كند و اين بحث در مرحله ي بعد  ATPجدا براي خود دارد و صرفا مي خواهد 

ز آن را بر طرف كند و است. ولي اگر ما كار نرم افزاري كنيم، حتي مي تواند مشكالت سوء تغذيه و عوارض ناشي ا
 تغذيه را اصال وارد بحث فرادرماني نمي كنيم.

اما بحث پزشكان فرق مي كند و مي توانند يك بخش از درمانشان را به دارو اختصاص دهند ، يك بخش آن را به 
 تغذيه و يك بخش را به فرادرماني.

كنارش اين قرص ها را هم بخور. چون اگر اين يعني مي توانند به بيمار بگويند در اين ساعت ها اتصال بگير و در 
كار را نكنند بيمار مي گويد چرا به من دارو نداد! و بعضي اوقات تصور بيمار اين است كه هر چه داروي بيشتري به او 
  بدهد، يعني بيشتر متوجه  درد او شده و بهتر مي تواند مشكلش را حل كند.

مي كند. ولي جداي ازكار  پزشكان فرادرمانگر ، خود فرادرماني هيچ و همين طور پزشك در بحث تغذيه اعمال نظر 
ربطي به تغذيه ندارد و ما اصال از شما نمي پرسيم كه چي مي خوريد يا چي نمي خوريد. فرادرماني، فرادرماني است و 

  قرار است اثرات خودش را داشته باشد.
د. مثال اين كه آيا بيماري ژنتيكي است يا نه؟ يا يك سري سواالت هست كه در فرادرماني هيچ وقت مطرح نمي شو

اينكه بيماري حاد يا مزمن است؟ يا اينكه بيمار چه چيزي مي خورد؟ براي اينكه اين سواالت به بحث هاي نرم 
  افزاري ربطي ندارد و مرتبط با بخش سخت افزاري مي باشند كه ما با آن بخش كاري نداريم.

 ست، در ارتباط اين يون ها را از كجا مي آورد؟سوال: كسي كه در فضا و خالء ا

استاد: يكي از مشكالت همين است كه در آنجا محدوديت هايي است و تنها فضايي كه يك فضانورد با آن در ارتباط 
قرار مي گيرد، همان هوا و اكسيژني است كه براي تنفس دارد. اما در بحث حلقه، موضوع ريكاوري سلول، موضوع 

خود و ... پيش مي آيد كه قادر به جبران است و در اين ماجرا، از سيستم هاي مختلفي در درون  تبادل خود با
  خودمان استفاده خواهد شد كه آن خستگي عارض نشود و ربطي به محيط بيرون ندارد.

ندگي مان هم سوال: براي اين كه تبادل يوني و الكتروني ما در تعادل باشد، فقط حلقه كافي است؟ يا بايد در شرايط ز
 تغييراتي بدهيم؟

استاد: در حال حاضر شرايط زندگي ما به گونه اي است كه نمي توانيم تغييري در آن بدهيم. مثال نمي توانيم كفشمان 
را از پا در بياوريم يا تلفن همراهمان را نمي تواينم كنار بگذاريم و بايد سيستم هاي بازسازي مان اكتيو شود و ما از 
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استفاده مي كنيم كه بتواند جبران كننده باشد. يعني بتواند ترميم و بازسازي و اصالح كند.  ما نمي سيستم هايي 
 توانيم به زندگي طبيعي قديمي بشر باز گرديم و غار نشين شويم ، بايد از امكانات موجود حداكثر استفاده را بكنيم.

  
ريب شما تجربه كرديد كه ميزان خستگي شما، خيلي كمتر از خستگي كساني است كه در مجموعه نيستند. افت ض

  كمتر از بقيه است. (كساني كه در اتصال هستند) پتانسيل سلول (كه طول عمر را نشان مي دهد) در شما
  

 ضريب افت پتاسيل سلول

بار روشن و خاموش شدن  50هر چه جلوتر مي رويم ميزان خستگي بشر به داليلي بيشتر مي شود. به عنوان مثال 
رويم، با مسائلي برخورد مي كنيم كه  المپ در يك ثانيه، براي ذهن ما ايجاد خستگي مي كند و هر چه جلو تر مي

نسل هاي گذشته با ان برخورد نداشتند. و روز به روز بشر احساس خستگي بيشتري مي كند. و ضريب افت پتاسيل 
  سلول ، يا ضريب خستگي سلول را بيشتر مي كند.

به نسل قبل خود يك سلول وقتي در نسل بعدي ، جاي خود را به يك سلول ديگر مي دهد، آن سلول بعدي نسبت 
افت مي كند كه به اين اختالف، ضريب افت پتاسيل سلول مي گوييم. هر نسل كه مي گذرد و سلول هاي بعدي 
جايگزين شوند،  يك ضريب افت در آنها داريم كه قابل بررسي است و عمر قابل طوالني شدن و كوتاه تر شدن 

 كه اختالف پتانسيل به حداقل خود برسد.است. ما از طريق نرم افزار هايي مي خواهيم كاري كنيم 

به عنوان مثال اگر بخواهيم از رفتار صحبت كنيم، اگر هوش باطني بيدار شود، در اخالق و رفتار و ... تاثير دارد. يعني 
يك سري از نا بساماني ها در اثر عدم بصيرت انسان است. ولي اگر هوش باطني اش بيدار شود، اتوماتيك رفتار 

 بت به بقيه دارد.بهتري نس

معضالت بسيار زيادي گريبانگير بشر مي شود.  معضالتي كه روز به روز مي بينيم بيشتر مي شوند و بشر در محاصره 
 ي بيماري هاي بسيار جديدي قرار مي گيرد. 

ميليون  ميكرو ارگانيسم هاي بسيار زيادي به علت مسائلي، در دهه هاي آينده پا به عرصه ي ظهور مي گذارند. آنها
  ها سال است كه خواب هستند و منتظر چنين روزي...

  

   پذيريو اصالح قابليت ترميم 
است.  طبق اين » بخش هاي مختلف وجود انسان قابليت ترميم و اصالح پذيري«يكي از نظريه هاي مهم در فرادرماني 

در فرادرماني، اين امر مهم به چند شكل كلي به قابليت ترميم برخوردار است. وجود انسان از هر بخشي از  ،نظريه
  شرح زير تحقق پيدا مي كند:

  ترميم و اصالح پذيري:
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  مختلفي رخ مي دهد:                                     مطابق تقسيم بندي زير، پديده ترميم و اصالح سلول و عضو به صورت هاي 
Histological                                      (بافت شناسي، ترميم بافتي)  

  (عملكردي، ترميم و اصالح عملكرد عضو يا ارگان) Functional       ترميم و اصالح            -الف
   Morphological                                   )اهري)                                         شكل و سايز، ترميم ظ  

  ترميم خستگي سلولي و ارگاني -ب  
  ترميم از كار افتادگي - پ     

  ترميم غير سلولي ارگانيك: مانند رفع انسداد عروق كرونر -ت 
  اصالح نرم افزاري - ث     

  
  ترميم و اصالح سلولي و عضوي:  -الف

  ) HISTOLOGICALترميم و اصالح بافت( - 
گاهي اوقات ترميم، فقط در سطح بافت صورت مي گيرد، براي مثال، ترميم بافت استخواني در شكستگي ها، 
ترميم بافت غضروفي در آرتريت ها، ترميم بافت عضالني و غيره. مطالعات پزشكي نشان داده است كه ترميم در 

م در علم پزشكي رايج غير ممكن است، براي بعضي از بافت هاي بدن امكان پذير است. اما در برخي موارد، ترمي
  مثال: 

 ترميم بافت مغزي نخاعي -      

 ترميم بافت نكروتيك -      

  اما تجارب كسب شده در فرادرماني نشان مي دهد كه در همه اين موارد ترميم مي تواند تحقق پيدا كند. 
  

  )FUNCTIONAL( ترميم و اصالح عملكرد - 
در مواردي عملكرد عضو يا ارگان مختل مي گردد، اما مشكلي در سطح بافت يا سلول  عملكرد عضو يا ارگان: -  

  وجود ندارد، براي مثال: اختالل درعملكرد قلب.
در مواردي نيز عملكرد سلول مختل شده، به دنبال آن مشكالت بعدي پديدار مي گردد؛ مانند  عملكرد سلول: - 

  ري سلول در تحليل رفتگي عضو.پركاري سلول در انواع سرطان ها و يا كم كا
  با فرادرماني مي توان عملكرد عضو را اصالح نموده و عملكرد سلول را نيز به وضعيت طبيعي خود برگرداند.

  )MORPHOLOGICALترميم ظاهري( - 
در مواردي نيز سايز و شكل عضو آسيب ديده بيمار ترميم مي شود، براي مثال: بازگشت شكل كبد يا قلب به 

  يعي در بيماراني كه اين اعضا درآن ها بزرگ شده است.وضعيت طب
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تجربه نشان داده است كه در فرادرماني همه مواردي كه به آنها اشاره شد، ترميم و اصالح پذير است و اين امر از 
 طريق دسترسي به اطالعات ذخيره شده در سلول تحقق پيدا مي كند.

  

  اطالعات ذخيره شده در سلول
در يك سلول، هفت طبقه اطالعات كلي وجود دارد كه در صورت دسترسي به برنامه » فرادرماني«ر طبق نظريه اي د  

مورد نظر در هر يك از اين بخش ها و فعال كردن آن، سلول مي تواند نسبت به آن بخش، از سطحي از ترميم و 
  اصالح برخوردار باشد. اين سطوح اطالعات عبارتند از: 

  
  

  برنامه عملكرد سلول                                                                                                                    
 برنامه عيب يابي سلول         اطالعات مربوط به خود                                     - 1

  برنامه ريكاوري سلول                                                                                       
 اطالعات مربوط به عضوي كه سلول متعلق به آن است.                  - 2

 اطالعات مربوط به بدن كه سلول متعلق به آن است. - 3

 اطالعات مربوط به شاخه انسان و نسل هاي قبل(ژن) - 4

 حيوان) - گياه -اطالعات مربوط به همه شاخه ها (انسان - 5

 ات مربوط به زندگي اشتراكي گونه ها (دوران جنيني حيات)اطالع - 6

 اطالعات مربوط به نحوه پيدايش حيات - 7

مطابق اين نظريه هر يك از اين مراحل، امكان دسترسي به اطالعات سطوح مختلف سلول را فراهم نموده،     مي 
ورد. شرح هر يك از طبقات مختلف تواند امكانات مثبتي را در جهت ترميم و اصالحات الزم براي سلول به وجود آ

  اطالعات سلول به قرار زير است:
): اين سطح از اطالعات در برگيرنده كليه اطالعات اساسي سلول است كه آن را به صورتي كامالً مجزا 1سطح ( - 

  در نظر گرفته و زير پوشش قرار مي دهد. در اين سطح، سه دسته اطالعات وجود دارد كه عبارتند از: 
ه اول، برنامه عملكرد سلول كه شامل برنامه ها و فعاليت هايي است كه سلول براي زيست و بقاي خود  دست - 

دنبال مي كند. فرادرماني با استفاده از اين سطح، در اصالح به برنامه عملكرد سلول مي پردازد و رفتار سلول را در 
ه واسطه قرار گرفتن در معرض عوامل خارجي مانند رابطه با بدن تعيين مي كند. براي مثال اگر شرح وظيفه سلول ب

مواد سرطان زا، تشعشعات مضر و ... از مسير طبيعي خود خارج شده باشد و دچار پركاري(سرطان) و يا كم 
  كاري(تحليل رفتگي) يا نظاير اين رفتارها شده باشد، مجدداً آن را به شرح وظيفه اصلي خود بر مي گرداند. 
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ت مربوط به عيب يابي خودكار سلول است كه در فرادرماني با وارد شدن به مرحله اسكن، دسته دوم، اطالعا - 
  سلول معايب خود را آشكار نموده، پس از آن ترميم و اصالح برنامه عملكرد سلول آغاز مي گردد.

اين برنامه دسته سوم، برنامه ريكاوري سلول است كه براي ترميم هاي مورد نياز سلول به كار گرفته مي شود.  - 
  براي مواردي است كه صدمات مختلفي به سلول وارد شده است.

بنابراين با اين تئوري كه در عمل مورد تجربه قرار گرفته، مي توانيم به اطالعات سلول نفوذ كنيم و در اين 
ميم مغز و صورت اطالعات الزم فعال شده، كه در نتيجه آن ترميم و اصالح قابل تحقق خواهد بود. براي مثال، تر

  بافت هاي نكروتيك. 
): اين سطح شامل اطالعات مربوط به عضوي است كه سلول متعلق به آن است. براي مثال، يك سلول 2سطح ( - 

كبد اطالعات عضو كبد و سلول هاي مربوط به آن را در خود دارد. در فرادرماني، وقتي كه سلول دچار نابساماني شده 
چار ريسك و خطر شود، دوباره آن را با برنامه كلي عضو هماهنگ مي كند؛ مانند به نحوي كه عضو مربوط به آن د

  حالتي كه سلول دچار متاستاز يا كپي سازي شعوري شده است.
): اين سطح از اطالعات سلول، شامل اطالعات كل بدن است كه سلول متعلق به آن مي باشد. در 3سطح ( - 

لول فراهم شود هر سلول مي تواند كل پيكره اي را كه متعلق به آن صورتي كه شرايط الزم براي رشد و تكثير س
است بسازد زيرا اطالعات كل مجموعه خود را دارد. براي مثال از تكثير يك سلول انسان، امكان به وجود آمدن 

  انسان ديگري وجود دارد. 
ليون سلول در يك سلول نهفته در اين زمينه، دنياي علم نيز تا كنون به اين نتيجه رسيده كه اطالعات صد تري

است و تا اين حد پيشرفت نموده كه امكان تكثير را براي يك سلول به وجود آورده تا يك موجود كامل از آن ايجاد 
شود. در واقع انسان به مرحله اي رسيده كه توانسته محيط رشد و تكثير را براي سلول فراهم نمايد تا سلول به آن 

و بتواند شرايط و نحوه استفاده از اطالعات خود را برقرار نموده و ايجاد محيطي كند كه اين  برنامه دسترسي پيدا كند
  اطالعات فعال شود. در نتيجه تكثير سلولي صورت پذيرفته و منجر به ايجاد يك موجود زنده مي شود. 

تعريف شده براي  در اين سطح از اطالعات، سابقه شكل گرفتن انسان به معناي خاص و ويژگي هاي - )4سطح (
او به عنوان موجودي متفكر و آگاه از وجود خود، قرار دارد (يعني در واقع سابقه چندين و چند هزار ساله قدمت 

گفته مي شود). ژن كليه اطالعات مربوط به حسن سابقه و سوء سابقه » ژن«وجودي انسان و همان سطحي را كه به آن 
نسل جديد انتقال مي دهد. در پزشكي رايج بيماري ها و مشكالتي را كه بر اثر  نسل هاي گذشته را از ابتدا تا كنون به

ژن و ارث انتقال پيدا مي كند غير قابل عالج دانسته وتا كنون درمان موثري براي اين قبيل بيماري ها ارائه نكرده 
  است.

سطح از اطالعات نفوذ كند. در  در فرادرماني عامل ژن و ارث، عامل مزاحمي به حساب نيامده و قادر است به اين 
نتيجه، همه بيماري هاي ژنتيك از طريق فرادرماني قابل درمان بوده و طبق تجربه هاي حاصله، با عبور از   مرحله اي 
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كه مربوط به اطالعات نسل قبل(ژن) است، امكان غلبه بر بيماري هاي ژنتيك وجود دارد. بنابراين در فرادرماني، 
  ها اهميتي نداشته و تاثير منفي در درمان بيماري ها ندارد. ژنتيك بودن بيماري 

اين سطح از اطالعات مربوط به اشتراك بين انسان، گياه و حيوان است. يعني سلول اطالعات مربوط به  -)5سطح (
فهم  گياه و حيوان را در خود دارد. در توضيح بيشتر راجع به اين موضوع، اشاره به تجربه اي از مرتاضان هندي به

اين موضوع كمك مي كند. دسته اي از مرتاضان با سال ها تمركز بر روي بدن خود قادر مي شوند به اين سطح از 
اطالعات دسترسي پيدا كرده و بر روي سطح بدن خود، گياه و حتي درخت برويانند. يعني در واقع سلول بدن آنها 

  جوانه زده و شروع به رشد مي كند.
عات اشتراكي گونه ها، امكان فرادرماني بر روي انسان، گياه و حيوان ميسر است و در همه بر اثر دسترسي به اطال

  اين بخش ها نتايج مثبتي مي تواند حاصل گردد.
اين سطح از اطالعات مربوط به دوراني است كه فقط موجود يا موجودات زنده وجود داشته و  تفكيك  -)6سطح (

ر نبوده است. اين مرحله در واقع نطفه حيات به حساب مي آيد. بعد ها اين نطفه انسان، گياه و حيوان از يكديگر ميس
  دوران جنيني خود را سپري كرده و از آن انسان، گياه و حيوان منشعب شده اند.

  در اين سطح اطالعات مربوط به نحوه پيدايش حيات و ايجاد نطفه اوليه وجود دارد. - )7سطح (
ي، اطالعاتي كه در يك سلول موجود است، شامل اطالعات پيدايش حيات، به طورخالصه از نظر فرادرمان

تجربهنئاندرتالي ما قبل از آن و شامل اطالعات كليه موجودات زنده مانند سمندر، تمساح و تمام موجودات ديگر 
ت و است. به عبارت ديگر، اطالعات و تجارب كل حيات در يك سلول وجود دارد و يك سلول داراي كليه اطالعا

تجاربي است كه در روي زمين راجع به حيات وجود دارد. يعني سلول، اطالعات همه گل و گياه و اطالعات همه 
حيوانات، نحوه حيات، نحوه تعقل و تمام نرم افزارها را در خود دارد. پس بين ما و گياه و حيوان اشتراك حيات 

  تدريج به آن نزديك مي شود. وجود دارد. اين ها تئوري هايي است كه دنياي علم نيز به 
حال اگر از نظر تئوري بررسي شود، برخي از موجودات قادرند ترميم عضو داشته باشند، حتي عضوي را كه از دست 

  داده اند. براي مثال وقتي دم آنها قطع شود مي توانند دوباره آن را ترميم كرده و بسازند. 
طالعات سلول نفوذ كرده و دسترسي پيدا كنيم، اطالعات ساخت مجدد در فرادرماني از نظر تئوري اگر به بخشي از ا

  بعضي از اعضاي بدن نيز مي تواند تحقق پيدا كند. 
همچنين اگر به سطوح مختلف اطالعات يك اتم دسترسي پيدا شود؛ آنگاه امكان دسترسي به اطالعات كل هستي 

  مادي ميسر مي گردد.
   تئوري رد نقش ژن در عدم درمان

اقع يكي از مكانيزم هاي فرادرماني فراهم نمودن امكان نفوذ در سطوح مختلف اطالعات سلول و فعال كردن آن در و
است. براي مثال، درمان هاي رايج قادر نيستند از برنامه ژن عبور كنند. در نتيجه برنامه نرم افزار ژن غالب بوده و 
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بور كرد، اين سد هم شكسته مي گردد. در فرادرماني سد ژن مانع درمان مي شود. حال اگر بتوان از نرم افزار ژن ع
  مانع به حساب نيامده و ژنتيك بودن بيماري تاثيري در امر درمان ندارد.

در واقع با نفوذ در برنامه هاي اطالعات سلول مي توان به برنامه هايي دسترسي پيدا نمود كه هر نوع ترميم و رفع 
 عيبي را مقدور مي سازد.

  
  م خستگي سلوليترمي -ب 

در پاره اي موارد سلول دچار خستگي شده و به همين علت نقايصي در عملكرد آن بروز مي نمايد. تجارب حاصله در 
فرادرماني نشان مي دهد كه يكي از موارد مربوط به خستگي زدايي از سلول، عضو و بدن است كه باعث رفع خستگي 

از سالمنداني كه سال ها دچار ضعف و خستگي مزمن بوده و از اين و انرژي دار شدن آنها مي شود. موارد متعدد 
  بابت رنج مي برده اند با فرادرماني درمان شده و درآنها احساس توانايي و نشاط زندگي قوت گرفته است.

  ترميم از كار افتادگي - پ 
با چه ميزاني به سمت  يكي از ضرايب مهم در عملكرد سلول ضريب افت پتانسيل سلول است كه نشان مي دهد سلول

از كار افتادگي پيش مي رود. تجارب كسب شده نشان داده كه سلول هاي در حال سير به سمت ناكارآمدي      
دوباره فعال شده اند و همچنين در برخي موارد، تجربه فعال شدن سلول از كار افتاده نيز موجود است. مانند، ترميم 

  .2و نوع  1پانكراس در ديابت نوع  در بافت هاي نكروتيك و يا فعال شدن
  

  در دانشگاه تهران) عزيز (باز مي گرديم به ادامه كالس از زبان استاد طاهري
  

  هارو چسه  ،دو ،نوع يكانرژي 

 دو نوع تفكر داشتيم؛همانطور كه گفته شد، 

است و به بيماري و حاكم علم رايج است. مثال در پزشكي، تفكر سخت افزاري ن تفكر سخت افزاري. كه هما - 1
 .زار نگاه مي شودبه صورت سخت اف انسان

  تفكر نرم افزاري. تفكر فرادرماني است. - 2
طبق مباحث گذشته ، همه ي كار ما بازي با اطالعات و آگاهي است. اگربتوانيم به اطالعات سلول دسترسي پيدا كنيم، 

بود. اين از مثال در اخبار فردي را نشان داده بود كه روي بدنش گياه رشد كرده بسياري از كارها امكان پذير است. 
و اين  ردهست درون سلول نفوذ كا وجيه پذير است چون بدن ما اطالعات رويش گياه را دارد و كافيتنظر ما 

 اطالعات را اكتيو كنيم.
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اختالف تفكر ما با ساير مكاتب اين است كه ما تفكر نرم افزاري داريم و خيلي از مسائلي كه ما برايش توجيه داريم، 
جايگاهي ندارد. براي مثال در بحث مديريت انرژي (مديريت انرژي هايي كه در چيدمان  در تفكر سخت افزاري

   بحثهاي بسياري داريم.وجود ما به كار مي رود) 
هاي ديگري هم داريم كه  است. اما از نظر ما، انرژي ATP ماحصل از نظر پزشكي ما فقط يك نوع انرژي داريم كه

  انرژي نوع  اول است. ATP. اما براي مثال، از ديد ما وضيحش دوره ي جداگانه اي مي خواهدت
. به عنوان مثال وقتي ما خسته ايم و ناي كاري را نداريم، وقتي خبر بيروني استشارژ و دشارژ  بحثانرژي نوع دوم : 

 اينساعت بعد هم نخوابيم.  48د، انرژي بسيار زيادي پيدا مي كنيم كه حتي مي توانيم تا نخوشي را به ما مي ده
  رژي فيزيكال نيست.نا

در حقيقت انرژي نوع دوم نوعي انرژي است كه ما متوجه رد و بدل آن نمي شويم. اما اگر آن را بگيريم ، براي ما 
  جايگزين تشنگي و گرسنگي و خستگي و ... است. 

ذا خورديم و ... حتي ناي و انگار ما نه خوابيديم و نه غ تخليه مي شودهمه ي انرژي ما  ،و يا بر عكس با يك انتقاد بد
  حرف زدن را هم نخواهيم داشت.

 غير فيزيكال است.  يدر واقع بخش عمده ي مديريت انرژي ما انرژِ

و اتفاقا يكي از مسائلي كه ضريب افت پتانسيل سلول را تعيين مي كند ، همين انرژي هاي غير فيزيكال است. به 
د، ضريب طول عمر ما بيشتر است. چون رضايت منجر به ايجاد گي بيشتر باشدعنوان مثال هرچه رضايت ما از زن

و برعكس ، هرچه رضايت ما از زندگي ، كار ، همسر و ... كمتر مي شود، ضريب  گرددنوعي انرژي غير فيزيكال مي 
  طول عمر هم كاهش پيدا مي كند. 

ما سبكي اي ايجاد مي كند و ،ش مثال يك بخشرژي هاي ناشي از پيامد هاي معنوي است. ننوع ديگري از انرژي ، ا
  )3(انرژي نوع  انرژي اي مي كنيماحساس كسب 

يعني . )3(انرژي نوع  و بعضي از درون ) 2(انرژي نوع  بعضي از محرك هاي انرژيهاي غير فيزيكال از بيرون است
بدون اينكه كسي با ما كاري داشته باشد مي توانيم به بخشي از خاطراتمان برويم و به انرژي زايد الوصفي برسيم. و يا 

  فظه و خاطراتمان برويم و همه ي انرژي ما تخليه بشود. به بخش ديگري از حا
  

: اگر به يك نفر بگوييم ؛ بنشين. بلند شو . بنشين . بلند شو و ... اگر  )Shortcut((انرژي ذهني) انرژي نوع چهارم
مي شود. قاعدتا اين موقت فلج بخاطر تجمع اسيد الكتيك دچار اين كار را خيلي زياد انجام دهد در نهايت شخص 

وقتي كه اسيد ها تجزيه نشده اند ، نبايد بتواند حركتي داشته باشد. اما اگر در همين زمان متوجه شود كه بچه فرد تا 
اش در خطر است، يا ببيند كه يك سكه ي طال آنجا افتاده! در لحظه، تسلط كامل بر فلج بودنش پيدا مي كند. و در 

صل به حالت طبيعي باز گردند و او در اين شرايط با قابليتي و عضالت و مفا اسيد الكتيك مي تواند از بين برودلحظه 
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خيلي بيشتر از وضعيت عادي و با يك انرژي خيلي خارق العاده تر ، حركاتي را انجام مي دهد كه در شرايط عادي 
  امكان پذير نيست.

بياورد  كه در وجود  ا بهكه مي تواند در لحظه قابليت هايي ر داريم يا ميانبر  short cutبنابراين ما يك سيستم  
  حالت فيزيكال معمولي اين قابليت ها براي ما شناخته شده نيست.

يا ميانبر همانطور كه توضيح داده شد انرژي نوع چهار است كه در لحظه، قابليتهايي را  shortcutمنظور از سيستم (
 ).مطرح مي كند و اين بحث، ربطي به سيستم عصبي ثانويه هم ندارد 

نها را بدانيم كه چگونه است، در جاي خودش مي توانيم از آنها استفاده آاين قابليت ها را بشنايم و مديريت  ما  اگر
  كنيم.

به يك سري ناتوانايي هايي  ،در ورزش هم كاربردهاي زيادي دارند. و مي تواند كمك كند كه در لحظهمثال اين بحث 
ميانبر، كارهايي انجام  يا shortcutيم و فرد از طريق سيستم هاي كه به خاطر اين مسائل پيش مي آيند، غلبه پيدا كن

  بگيرد كه خيلي سريع اثر گذار باشد.
با اينكه براي علم شناخته شده نيست، اما ما با سيستم هاي انرژي بسيار زيادي سر و كار داريم. مثل سيستم هاي 

  چاكرا ها ، كانال هاي انرژي چهارده گانه و ...
وجود گلوگاه در خط  . اگر اين اتفاق نيافتدانواع انرژي ، باالنس و متعادل باشنددريافت ايد از نظر درواقع اعضا ب

نيست و به  در تعادلگير است و با بقيه ي جاها  ،توليد مي شود. يعني همه ي بخش ها باالنس هستند ، اما يك جا
 همين دليل در ادامه ي اعمال حياتي بدن دچار مشكل مي شويم....

سوال: در مورد انرژي نوع دوم، آيا اگر فردي در شرايطي قرار بگيرد كه مجبور به سركوب باشد، به جز حلقه هاي 
 كند؟ كنترل دشارژ دروني و بيروني چيز ديگري به او كمك مي 

استاد: انرژي نوع دوم فقط تا يك جايي، ما را ساپورت كرده و از ما حمايت مي كند. ولي بعد از آن مانع حركت ما مي 
شود. يعني يكي از مسائلي كه باعث ركود ما مي شود اين است كه ما به دنبال انرژي نوع دوم مي گرديم. يعني همه 

ه كسي به ما توجه و محبت مي كند، چه كسي به ما دقت مي كند و... ي انرژي ذهني ما صرف اين قضيه مي شود كه چ
و همه ي انرژي هاي ديگر مفيد ما صرف جلب توجه مي شود. ولي اين مساله تا يك جايي براي رشد كودك الزم 

قطع نشود، است. بله بايد به او توجه كنيم. مثل يك انرژي اوليه كه او را هول مي دهد، اما تا يك سني اگر اين انرژي 
همه ي انرژي هاي ديگر صرف به دست آوردن اين انرژي مي شود كه : من را تشويق كنيد، به من توجه كنيد و... و 
حتي در سنين باال و كهن سالي هم همه ي انرژي آنها صرف اين مي شود كه مثال آيا عروسش به او توجه كرد يا نه؟ 

ا مي بلعد و وجود آن اصال مقرون به صرفه نيست. بايد در جايي نياز به تلفن زد يا نه؟ و...  تمام انرژي هاي ذهني ر
  اين انرژي قطع شود و خاتمه پيدا كند. 

 سوال: آيا در اتصال ها به قطع اين نوع انرژي كمك مي شود؟ 
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استاد: بله در بحث سوئيچينگ همه ي اين ها مديريت مي شود. چون مديريت تمام بخش ها را نمي توان به زور 
  پياده كرد و ما در بخش هاي مختلف مثل كنترل ذهن و ... از همين سوئيچينگ استفاده مي كنيم. 
با اكتيو كردن آنها ، حفاظ هاي آنها مثل يك آنتي ويروس عمل كرده و از ورود يك سري برنامه هاي بيخود، 

ل ساز مي شوند و بعد اطالعات جلوگيري مي كند. (اين برنامه ها جاهاي حساسي را اشغال مي كنند و بعد ها مشك
مفيد ما را هم تحت الشعاع  قرار مي دهند). بنابراين ما هر برنامه اي را با آنتي ويروس (حفاظ) مخصوص به خودش 
دنبال مي كنيم. خود اين حفاظ ها هم سوئيچ دارند. همه انسان ها حفاظ دارند و درواقع هيچ انساني آفريده نشده 

باشد. اما اين حفاظ ها بايد اكتيو شوند. مثل آنتي ويروسي كه بايد در سايت سازنده برويم و مگر اينكه حفاظ داشته 
  كنيم.  Updateآن را 

  
ا توجه به اين كه بخش هاي روان و احساسات، ذهن و ادراكات و ... را از فيزيك جدا مي كنيم، هر كدام از آنها به ب

نشات نمي گيرد.   ATPاما اين انرژي از سيستم تغذيه ي خودشان نياز دارند. مثال ذهن هم نيازمند تغذيه است 
  ، بحث مديريت انرژي است. بنابراين يكي از مباحث مهم در شناخت بيشتر از وجودمان

هر بخش از سيستم هاي نرم افزاري ما ممكن است از بخش خاصي از انرژي استفاده كنند. حتي اينكه ما زمان را 
ونه احساس مي كنيم، در ضريب طول عمر ما تاثير مي گذارد. يعني اگر زمان براي ما سريع بگذرد ، عمر ما كوتاه گچ

زنداني به همين دليل است كه يك هم احساس كنيم، باز هم عمر ما كوتاه مي شود. مي شود. و اگر زمان را طوالني
زود پير مي شود، چون زمان برايش نمي گذرد. ما هم بيرن هستيم و زمان برايمان خيلي زود مي گذرد، باز هم زود  

 پير مي شويم.

همفازي با زمان پيدا كند. وجود ما د بايآن شرايط اين است كه اين مجموعه (وجود)  شرايطي وجود دارد براي اصالح،
  تمام نظم بدن به هم مي خورد. داراي يك ريتم است كه اگر از آن ريتم خارج شويم، 

يعني وجود ما هم داراي يك مترانوم است و بايد احساس زمان با آن مترانوم هماهنگ باشد. اگر زود تر (يك هيجان 
  به هم مي خورد. وجود،تم كلي كاذب ايحاد مي شود) و يا دير تر باشد، ري

سوال: چرا وقتي مثال يك هفته در خانه ايم و هيچ كاري انجام نمي دهيم، بعد از يك هفته احساس مي كنيم انگار اين 
يك هفته در يك روز گذشته است؟ اما وقتي يك هفته ي پر كار داريم، احساس مي كنيم كه به اندازه ي يك ماه كار 

  كرده ايم؟
نرم  مساله ماجرا با ماجراي قبلي متفاوت است. ما در وجودمان سيستم خود پاداش دهي داريم و اين استاد: اين

افزاري است. اين سيستم كارهاي ما را ارزيابي ميكند و بعد از اينكه ما احساس رضايت كرديم، امتياز مي گيرد و به 
 ضريب طول عمرمان اضافه مي شود. و يا بر عكس...
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افزاري است، همه ي مسائل ما را ارزيابي مي كند  مدهي ما كه يكي از مهم ترين سيستم هاي نر سيستم خود پاداش
و آنها را مطابق با هم قرار مي دهد. و بعد امتياز هاي مثبت و منفي روي ضريب افت پتانسيل سلول اثر مي گذارد. و 

  پيري زودرس يا ديررس اتفاق مي افتد و طول عمر در آنجا رقم مي خورد.
  سوال: انرژي نوع دوم، سوم و چهارم و ... منبع انرژي شان كجاست؟ آيا همان نيروي كيهاني است؟

 استاد: مسئله در اينجاست كه فعال يك نيرويي هست كه غير فيزيكال است. و به غذا خوردن ما ارتباط ندارد. مثال
باالخره نيرويي را از جايي ميگيريم، يا از له اتفاق مي افتد... ادر جنگ رواني چندين نوع مس ..جنگ رواني. بحث 

كيهان يا از جاي ديگري تغذيه مي شويم. و يا ساكشن مي شويم و نيرو را پس مي دهيم. فعال با منبع آن كاري 
  نداريم.

سوال: در مورد قدرت ذهن، اين كه فردي در يك سطحي فكري مي كند و انرژي اي باعث مي شود آن فكر خلق 
ي بعضي ها در مديتيشن و سطوح عميق تر ، فكري كه مي كندد از بار نيع از كدام نوع انرژي است؟ يشود، اين انرژ

  بيشتري برخوردار است. سوال من اين است كه اين انرژي از كدام نوع انرژي است؟ قدرت
سوئيچينگ،  استاد: در اينجا مسائلي پيش مي آيد كه ما براي آنها بايد به بحث سوئيچينگ مراجعه كنيم و در بحث

بعضي از سوئيچ ها را كه مي زنيم، درهايي باز مي شود و چيز هايي براي ما مي آيد كه ما اسم آنها را كمال و خرد و 
 آگاهي و دانايي و ... مي گذاريم. و در جهت مثبت است.

مانند يك كودك اما درضمن، چيزهايي را نيز يراي ما مي آورد كه اسم آنها را قدرت گذاشتيم. بشر در حال حاضر 
است. مثال شما هيچ وقت به كودكتان يك ميليون تومان نمي دهيد! و چاقو هم نمي دهيد. اما در يك حد حساب شده 

تومان مي دهيد. در بحث مسائل قدرتي، معموال از عوامل  كمكي هم استفاده مي شود. (مثل  500اي مثال به او 
  د با كمك آنها از زمين بلند شود و كار هاي خاصي را انجام دهد.ويروس هاي غير ارگانيك و ...) و فرد مي توان

)  اينجا در فكر ماست. و خلق ما در 5هر چيزي كه ما مي توانيم در ذهن خود خلق كنيم حهان بعد از ماست (عالم 
ود جهان هستي وجود دارد و روي عالم هم اثر مي گذارد. ( چون خودش عالمي است كه خلق شده است.) اما تا خ

ذهن مستقل نشود، اين خلق ها پيامد بيروني پيدا نمي كند. وقتي در زندگي بعد ذهن مستقل شود ، فرد به هر چيزي 
كه فكر كند مجسم مي شود. مثال تا بگويد كاخ، آن كاخي كه مد نظرش است خلق مي شود و مي تواند در آن قدم 

  بزند (رجوع به جزوه دوره هشت)

(دراين زندگي) دوران جنيني اش را طي مي كند و زندگي بعد تازه متولد مي شود. اينجا در اما اين حالت در اينجا 
قالب مسائلي و با يك محدوديت هايي كار هايي انجام مي شود كه عمده ي آن ها به كمك ويروس هاي غير 

ق مي افتد و ... كه همه ي ارگانيك است. مثال چيزي ظاهر مي شود يا مي آيد  و مثال بلند شدن ها و پرواز هايي اتفا
  اين ها با كمك ويروس هاي غير ارگانيك است و نه صرفا خلق خالص و ناب.

 سوال: اين انرژي ها در مورد نوزاد چگونه تعريف مي شود؟
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است و متكي به كانال هاي انرژي اي كه از كيهان دريافت مي شود. اما بعضي از نرم افزار  ATPاستاد: نوزاد متكي به 
 و هنوز فرم نگرفته است. هاي ا

البته بعضي از اين نرم افزار ها خيلي سريع شكل مي گيرند. مثال شما به يك بچه ي چند ماهه بگوييد عجب بچه ي 
خوشگلي است. شايد آن بچه حتي معني خوشگل را هم نداند ، اما با اين جمله لبخند مي زند. يا بر عكس ، اگر 

شود. اين مسئله را خيلي زود و از سنين خيلي كم روي نوزاد مي توانيد تست  بگوييد چه بچه ي زشتي، ناراحت مي
 كنيد. حتي قبل از اين كه معني واژه ها را بفهمد.

اما هر چه جلوتر مي رود، يك سري نرم افزار ها اكتيو مي شوند و همانطور كه گفته شد البته بعضي از نرم افزار ها از 
مثال وقتي ما يك لپ تاپ مي خريم، از همان ابتدا يك سري نرم افزار اكتيو دارد.  همان ابتدا روشن و فعال  هستند.

 اما بقيه ي نرم افزارها را بايد خودمان روي آن نصب كنيم.

 در مورد نوزاد هم من برنامه ريزي شده با او متولد شده است.

اتوماتيك در حال اكتيو شدن هستند و نرم افزار نهاد ، نرم افزار فطرت و يك سري چيز هاي ديگر از ذهن و روان 
كار را در اختيار ما قرار مي دهند. اما از آنجا به بعد من برنامه پذير بايد برنامه هايي بنويسد و خيلي  baseدر واقع 

 از ماجرا ها رقم مي خورد.

فعي عمل مي كند، يا ولي در مثال من برنامه ريزي شده،  شما مي توانيد از چند ماهگي متوجه شويد كه اين بچه تدا
حمله مي كند، و يا سازش و عقب نشيني مي كند؟ عزلت طلب است يا برتري طلب و يا مهر طلب؟ (در بنياد) و من 

 برنامه پذير اين ها را باالنس و متعادل مي كند. (رجوع به جزوه سايمنتولوژي)

مي شناسد انرژي نوع  ATPزي كه بعد از در نوزاد هم تبادل انرژي ها از چند ماهگي آغاز مي شود. بچه اولين چي
دوم است و هستي او با انرژي نوع دوم شكل مي گيرد. حتي اين كه انرژي نوع دوم را مي گيرد يا نمي گيرد، اثرات 
خوب و بد اين دريافت يا عدم دريافت در ناخودآگاهي او ثبت و ضبط مي شود و در بلوغ و شكوفايي او اثرات مثبت 

 .يا منفي اي دارد

به طوري كه اگر يك بچه را دشارژ كنيم يا به اصطالح در ذوق او بزنيم، نرم افزار هايي به او آسيب مي زنند ولي  با 
رسيدن به يك نوع بلوغ، نسبت به انرژي نوع دوم مي توان كامال بي نياز شد و كامال با اين انرژي قطع رابطه كرد. 

واند تحت كنترل درآيد ، بخش هايي هست كه مي تواند تحت كنترل چون با اين بلوغ ، نرم افزاري اين بخش مي ت
نرم افزاري ما قرار بگيرند. در مورد من برنامه پذير هم به همين صورت. و يك دفعه باالنس ها يا تعادلهايي ايجاد 

  مي شود كه  مي تواند به نفع انسان باشد. 
چون در روان شناسي اين طور تعريف مي شود كه نهاد شامل چه چيز هايي است؟  دسوال: نهادي كه شما مي فرمايي

جزئي از روان است كه كودك از قبل با خودش مي آورد و برنامه هايي دارد كه باعث مي شود در راستاي رفع نياز 
هاي فيزيولوژيكش حركت كند. نهاد قدرت زيادي دارد و مشكالت و مسائلي كه در آينده پيش مي آيد احتماال ناشي 
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يري هاي خود با اين نهاد است. نهاد چيزي است كه واقعيت را درك نمي كند ، مثل كودكي كه هر زمان از در گ
  گرسنه شود، گريه مي كند و هيچ ناراحتي اي را نيم تواند تحمل كند. و اين ها از برنامه هاي نهاد است.

فزاري فيزيولوژيك است و همين كه نوزاد استاد: هنگام تولد نوزاد چند نرم افزار داريم. مثال نرم افزار ژن، نرم ا
متولد مي شود مي داند كه نيازش به غذا و جيغ كشيدن و ... در آن تعريف شده است و در همه ي نوزادان عام است. 
مثال هر نوزادي كه به دنيا مي آيد، براي به جريان افتادن دستگاه تنفسي اش جيغ مي كشد. نرم افزار ژن هم سابقه را 

 نسل هاي قبل انتقال مي دهد. از همه ي

اما نرم افزار هاي عملكردي ؛ يكي از آنها نهاد است. هر نوزادي كه به دنيا مي آيد داراي شخصيت اوليه است و 
شخصيت اوليه ي او با تمام نوزادان دنيا تفاوت دارد. شخصيت اوليه منحصر به خود آن نوزاد است. حتي اگر دو قلو 

سازي ها از دو سلول مجاور هم گرفته شده باشند، باز هم شخصيت اوليه ي اين دو نوزاد با  باشند، حتي اگر در شبيه
  هم متفاوت است. 

در شخصيت اوليه چيزهايي داريم كه در افراد مختلف متغير است. مثال اصل تمايل به لذت، اصل دوري از درد، اصل 
مي بينيد كه اين بچه از آن بچه عجول تر است و  حصول نتيجه در كوتاه ترين مدت،اصل عطف به خود و ... و شما

 اين نهادينه در او قرار دارد.

پس در نهاد يك سري اصل ها حاكم است كه تفاوت هاي فردي نوزادان را نشان مي دهد. و به محض اين كه نوزاد 
محيط يعني چه؟ شما مي كمي رشد مي كند، شما اين تفاوت ها را متوجه مي شويد. قبل از اين كه او بتواند بفهمد كه 

  توانيد ببينيد كه بچه اي آرام تر است و يا بچه اي شلوغ تر ، عجول تر يا لج باز تر... و دو نوزاد مثل هم نداريم.
 سوال: اين برنامه هايي كه فرموديد از چه زماني در جنين ايجاد مي شود؟

ي بروز و ظهور است. اما بعضي از مظاهرش در استاد: به محض اينكه پا به اين عرصه مي گذارد. اين عرصه، عرصه 
ماهگي به بعد ، يك جنين بسيار بي قرار است و دوران  5يا  4،  3دوران جنيني هم آشكار است. يعني از دوران 

  بارداري سختي را به مادرش تحميل مي كند. اما يك جنين آرام است، حتي بعد از تولد هم آرام است.
زير نظر بگيريد متوجه مي شويد رفتار جنين در بارداري هم متفاوت است. و اگر فردي شما اگر دوران بارداري را 

  سه فرزند داشته باشد، سه دوران بارداري متفاوت را تجربه كرده است. و تجربه هاي يكسان ندارد. 
  . اگر نوزاد در د.ران جنيني بي قرار باشد ، بعد از تولد هم هميگونه است و به نوعي بيش فعال است

  به عبارتي؛ 
  كاراكترهاي مختلف نوزادان مختلف  دوران بارداري هاي مختلف 

   بخشي از اين بي قراريها يا فعال بودنها با هوش باطني در ارتباط است.
  كنيم. گروهي قرار مي دهيم كه از نقطه نظر هوش باطني بايد بررسي اش ومثال ما يك بچه ي بيش فعال را جز

هوش باطني  دارايچه ي بازيگوش را از بقيه جدا مي كنيم، چون امكان دارد نسبت به بقيه يك ب به عنوان مثال،
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بازيگوش هستند، آنهايي كه از اين شاخه به آن شاخه مي پرند،  درسي نمي گيرند،از افرادي كه نمره  بخشيبنابراين 
  هدر مي روند.به آنها  دارد در زمينه هوش باطني، نابغه باشند. و اگر اين مسائل را نشناسيم، امكان

پوچ مي شود. يعني كار اين نرم  برايمان گفتيم كه ما نرم افزار هايي داريم كه دست به هر چيزي مي گذاريمقبال 
 افزارهمين است. اعمال پوچ!

گوييد كه چي و  مثال درس مي خوانيد، مي گوييد كه چي؟! ازدواج مي كنيد ، مي گوييد كه چي!؟ بچه دار مي شويد مي
 گوييد كه چي؟همين طور راجع به همه چيز مي 

اش  اصال كار اين نرم افزار همين است. چون اگر به پوچي نمي رسيديم، اولين چيزي كه ما را ارضا ميكرد تا ابد ادامه
فرد نسبت به  مي داديم. و حاال وقتي كسي از اين شاخه به آن شاخه مي پرد، يعني اين نرم افزار در او قوي است، اين

چهل سال  ي كه اين قابليت را ندارد مي تواندكسي دارد و آن هاي،  قابليتعيفتر استاين نرم افزار در او ضكسي كه 
 گردد. پشت يك ميز بنشيند و تكان هم نخورد. و قابليت  پويايي هم به همين نرم افزار بر مي

 ا كهاين نرم افزار بايد در افراد مشخص باشد، تا بفهميم كه فرد را سر چه كاري بگذاريم. يعني اگر فردي ر
دايناميك بااليي دارد، پشت يك ميز بگذاريم هم خودش كالفه مي شود و هم آن سيستم را به هم مي ريزد. واين 

(در بحث بنياد در دوره سايمنتولوژي به اين  فرد را سر كار هايي بايد بگذاريد كه تحرك دارد. مثل تداركات و...
  بحث اشاره شده است)

 

 در مورد پرورش كودكاننكاتي 

سوال: شما فرموديد كه اگر بچه اي بازيگوشتر باشد (!) باهوش تر است. در حالي كه ما در درس هاي روان شناسي 
  خوانده بوديم كه بچه هاي بيش فعال، در آينده به مشكل بر مي خورند ولي بچه هاي آرام، موفق تر هستند.

ظمي ممكن است بچه هايي كه در كودكي بازيگوش هستند، در بزرگ سالي آرام شود و استاد: طبق فانون نظم و بي ن
  آنهايي كه در سنين كم ناآرام هستند، در سالهاي بعد آرام تر شوند. 

و شما مي توانيد افرادي را ببينيد كه در كودكي بسيار آرام بودند، ولي االن با اين كه رشد كرده اند و بزرگ شده اند، 
  دنبال شيطنت هاي بچگي شان هستند.تازه به 

اين ها هيچ كدام مالكي براي هوش نيست. هوش باطني بستري مي خواهد كه ما بايد به تعريف آن بستر برسيم. 
ممكن است نا آرامي منتج از اصطالحا يك روح نا آرام باشد. و آن روح نا آرام اينجا جا نشود. و اين ها همه علت 

  دارد.
بچه را درون يك اتاق در مهد كودك مي گذاريد، امكان ندارد كه همه يكسان باشند و بعضي  40وقتي شما مثال 

  هايشان آرام تر و بعضي شلوغ تر هستند.



 
 1نسخه   –دوره فراپزشکی  –قه گروه آموزش مجازی عرفان حل 80

 

ولي از نظر ما آن بچه اي كه زود ترقوانين و دو دو تا چهارتا ها را مي پذيرد، مي گوييم عاقل تر است. به آن عاقل تر 
  ييم.به اشتباه باهوش تر هم مي گو

در صورتي كه ما عقل نمي خواهيم. هوش مي خواهيم. اين ها دو سيستم جدا هستند. ما اصال نمي خواهيم كه بچه دو 
دو تا چهارتا ياد بگيرد. مي خواهيم هوش باطني و بصيرت او را بيدار كنيم و دراينجا،ا بچه ي نا آرام و سركش بستر 

هت بدهيم. يك بچه ي بازيگوش ذهن فراخي دارد و ما هر چه سعي مي پروازي دارد كه بايد بتوانيم به آن پرواز ج
كنيم به او دو دو تا چهارتا ها را بياموزيم، ذهن او در جاهايي سير و پرواز مي كند كه اصال گنجايش اين را ندارد. حاال 

 مايي كه اين دو دو تا چهارتا ها را ياد گرفته ايم؛ چه كار كرده ايم؟!

از او عقل مي خواهند و هر چه او زود تر عاقل شود، مايه ي دل خوشي آنهاست. در صورتي كه ما بزرگ تر هاي بچه 
با اين كار او را كور مي كنيم. يعني چشم ظاهر او را باز ولي چشم دل او را كور كرده و از حاال به بعد او يك موجود 

د شد، ولي اگر نباشد كه بيچاره است و ما كليشه اي خواهد بود كه اگر كليشه ها باب ميلش باشد، خوشبخت خواه
 قابليت انطباق و خالقيت را از او گرفتيم. 

يه توپ دارم قل "پس ما هيچ عجله اي نداريم كه فرزندمان زود تر عاقل شود. عجله  نداريم كه زود تر كليشه ي 
االن بايد به نوع ديگري عمل كنيم. و در را ياد بگيرد. براي اينكه تا حاال اين كليشه ها به داد ما نرسيده اند و  "قليه

اين عمل ، با قابليتي كه آن بچه ي بازيگوش دارد و االن در جاهايي پرواز مي كند، ما بايد بتوانيم به آن پرواز سر و 
 سامان بدهيم. 

قابليت  اول بايد اين مطلب را بپذيريم و بعد از آموزش هاي خاص استفاده كنيم. اين آموزش هاي خاص هم از همان
 هاي او استفاده مي كند، و ميدان را براي ذهن پوياي او آماده مي كند. 

طراحي با ذهن را انجام داديم و اين قابليت بسيار بااليي است. يعني اگر ما فرصت داشته  3به عنوان مثال در ترم 
م، قطعا قابليت هاي آنها شكوفا مي باشيم و با عده اي فقط كار ذهني انجام دهيم و به قابليت هاي ذهني آنها توجه كني

  شود. (البته هركس به شكل خاص خود). 
 استراتژي يك چيز است : هوش باطني.

در اينجا نمودار هاي هوش باطني، هوش ظاهري، هيجان (هيجان هاي كاذب) ، حس زمان، قابليت سازگاري و ... 
سيستم آموزشي چگونه مي تواند پاسخ اين بررسي مي شود و از آنها نتايجي مي گيريم كه تعريف كند كه يك 

  مسائل را به ما بدهد. (چون همه ي اين ها با هوش باطني در ارتباط است)
 سوال: شعور و تشعشعات منفي آيا فقط فرضيه است؟ يا تجربه شده و نظريه است؟

از نظر ما اگر چنين اتفاقي  غده  كه  محو مي شود، كجا مي رود؟ استاد: هر تغييري در ماده ، مثال فرض كنيد يك
بيافتد، انتقال شعوري پيدا كرده است. حتي اين انتقال انرژي نيست. چون انتقال انرژي چيز قابل ثبتي است و اگر به 

براي ثبت و انرژي تبديل شود، همان موقع قابل ثبت خواهد بود. ولي وقتي غده اي در بيمار محو مي شود، چيزي 
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  ضبط كردن آن نداريم، درواقع انتقال شعوري اتفاق مي افتد و ما در معرض اين شعور قرار مي گيريم. 
از نظر تجربي اگر شما كنار يك فرد افسرده  بنشينيد، حتي اگر با او حرف هم نزنيد، بعد از دقايقي احساس مي كنيد 

ند انجمني را... اما اگر با او صحبت كنيد يا زندگي كنيد، به كه مود شما در حال تغيير است. افسرده دل افسرده ك
 مراتب اين تاثير بيشتر است.

درواقع غده اي كه محو مي شود انتقال پيدا مي كند به فاز شعوري. (چون اصال محو شدن معني نمي دهد!) و از حاال به 
م شده، هوشمندي هم مواظب است و آن بعد در معرض شعور هستيم و چون سوئيچينگ هاي الزم در اين زمينه انجا

 حفاظتهاي  الزم را در قبال اين قضيه خواهيم داشت و هيچ مشكلي پيش نمي آيد.

ما با افراد زيادي در ارتباط هستيم كه انواع بيماري ها را دارند. و هيچ موقع احساس نكرديم كه انرژي ما كم شده يا 
 مودمان پايين مي رود. 

  


