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  به نام خدا
  

مي باشد كه به شكل رايگان به همه همراهان  عرفان حلقه غييرات دروس دوره يك (فرادرماني)جزوه حاضر، شامل آخرين ت
(شماره نسخه ها  به دليل احتمال اشكاالتي در متن و تصحيح آنها درج مي )5/7/91 4.1(نسخه  عرفان كيهاني تقديم مي گردد.

است و مسئوليت اشكاالت احتمالي » آموزش مجازي عرفان حلقه«زوه حاضر، حاصل تالش گروه . الزم به ذكر است كه جشود)
  آن به عهده مجموعه عرفان حلقه نمي باشد.

 amoozeshemajazi@gmail.comپست الكترونيكي جهت رفع شبهات و دريافت رايگان جزوات : 

 elearning.halgheh@gmail.comونيكي جهت گذراندن دوره ها : پست الكتر

  halghehacademy.comسايت ما : 
 amoozeshemajazi.wordpress.comوبالگ ما : 

  
  دوره ی يک

  
  كل) مي باشد و آشنايي با فرادرماني.  بر جهان هستي)(شعور دوره يك آشنايي با شبكه شعور كيهاني (هوشمندي حاكم

  فرادرماني درماني است غير متعارف، غير پزشكي و مبتني بر عرفان.

  
اگر وجود دارد آيا مي توان از آن  اين هوشمندي وجود دارد؟قصد بر اين است كه در اين دوره محققانه بررسي كنيم كه آيا 

  استفاده كرد؟

 

 Interuniversal   ديدگاه فرا كل نگر يا

  ستااز ديدگاه فراكل نگر يا اينتريونيورسال انسان به وسعت جهان هستي 
  ن پاكيزه تر نبود كالميايجهان انسان شد و انسان جهاني                                 از

عدم وجود  در اين دوره هدف، انجام پژوهشي در مورد وجود ياماني مي شناسيم ، اول عرفان حلقه را به نام فرادر دوره
است و قصد داريم بدانيم كه آيا به فرض وجود اين هوشمندي، آيا مي توانيم در جهت  »هوشمندي حاكم بر جهان هستي«

  درمان، از آن بهره مند شويم يا خير.
  ريف كنيم.مان را تعريف كنيم بايد در ابتدا تعريفي از بيماري ارائه دهيم، بنابراين بايد در ابتدا انسان را تعبراي آنكه در

براي مثال علم پزشكي انسان را صرفا كالبد جسمي تعريف مي كند: شامل پوست، گوشت، استخوان، سيستم عصبي؛ دستگاه 
اما روان  گوارشي و ... بنابراين بيماري از ديدگاه پزشكي يعني: هر گونه مشكل، اختالل و يا انسداد در هر نقطه اي از جسم.
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اين تعريف بيماري از ديدگاه بنابر را نيز در نظر مي گيرد.روان نمي بيند و عالوه بر جسم  پزشكي انسان را محدود به جسم
تعريفي از انسان و در نتيجه  آن هركدام نيز  روان پزشكي هر گونه مشكل يا اختالل در جسم و يا روان است. طب هاي مكمل

اي مريدين مي بيند و هرگونه اختالل و انسداد در اين كانالها . مثال طب سوزني، انسان را مجموعه كانالهتعريفي از بيماري دارند
  را بيماري مي داند. هوميوپاتي از منظر شعور سلولي انسان را نظاره مي كند و هر اختالل شعور سلولي را بيماري مي داند و ...

  انسان و بيماري را ارائه دهند. همه اين مكاتب درست گفته اند ولي شايد هيچكدام نتوانسته اند يك تعريف جامع و كامل از
جموعه اي از بي نهايت كالبد است و حتي كالبدي دارد به وسعت و م از ديدگاه فرا كل نگر: انسان به وسعت جهان هستي است

  .جهان هستي 
 مثال تعريف انسان در ديدگاه هاي مختلف را مي توان مثال داستان فيلي در تاريكي موالنا دانست:

 نفر خواستند فيل را لمس كرده و تعريفي از فيل ارائه دهند: ق تاريكي قرار دادند و از چندينتافيلي را در ا

 فردي گوش فيل را لمس كرد و گفت:فيل يك بادبزن عظيم است

 فردي پاي فيل را لمس كرد و گفت: فيل يك ستون عظيم است

 عظيم است تختفيل را لمس كرد و گفت: فيل يك پشت فردي 

  واقع درست مي گويند اما هيچ كدام تعريف جامع و كاملي از فيل ارائه ندادند. تمام افراد در
اگر ديدگاه فرا كل نگر بيان مي كند كه انسان به وسعت جهان هستي ست، بنابراين بيماري يعني: هر گونه مشكل، اختالل يا 

 انسداد در هر يك از بينهايت اجزاي وجودي انسان

 از دست انسان خارج است.رمان دعمال  ،با اين تعريف بيماري

ت اجزاي وجودي به طور كامل نهاي باشد كه به اين بيعظيم تر از هوشمندي انسان هوشمندي يك پس بايد درمان به عهده 
  دسترسي دارد.

  
  

  خدا        
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 

 
 

  شبکه ی شعور کيھانی  

درمان

کل نگریفرا    

  فرادرمانی
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بررسي كنيم) درمان از طريق اين هوشمندي خشي آنرا وجود و اثر بدر اين دوره  قصد داريمبه فرض وجود اين هوشمندي (كه 
  عظيم حاكم بر جهان هستي را فرادرماني مي ناميم و اين هوشمندي حاكم بر جهان هستي را شبكه شعور كيهاني مي ناميم.

 

 سكه وجودي انسان

 واقعيت وجودی                              
  سکه ی وجودی  

  حقيقت وجودی                                
  سكه ي وجودي انسان داراي دو بعد است: واقعيت و حقيقت

ثبت و ضبط  ييا دستگاهي برا و است و با حواس پنج گانه قابل درك است ، اتفاق افتادهواقعيت: آن چيزي ست كه واقع شده
  .واقعيت دارد اما از روي اثر آن، پي به وجودش مي بريم X. مثال اشعه آن وجود دارد

 علت وجودي يك واقعيت است. چرايي واقعيت است. اقعيت، چگونگي و حقيقت: پشت پرده و

  
 

  
 
  

  واقعيت وجودی(بررسی واقع و حادث شدن ھر چيزی)                              
 سکه ی وجودی            

                                                      
  بررسی علت وقوع(چگونه)                                                      

  بررسی فلسفه ی وقوع(چرا) حقيقت وجودی                                
       بررسی کيفيت وقوع                                                    

                                                                           
  
  

به عنوان مثال تصوير در آينه واقعيت وجودي دارد چون واقع شده و قابل ديدن است اما حقيقت وجودي ندارد و با شكستن 
   آينه از بين مي رود.

  در برابر حقيقت، مفهومي به نام مجاز وجود دارد.
  پس تصوير در آينه، واقعيت مجازي است.

و اين استوانه واقعيت وجودي دارد،  ت حول يك محور دوران كند آنچه ديده كمي شود يك استوانه استرعاگر يك تيغه به س
  اما واقيعتي ست مجازي و حقيقت وجودي ندارد.
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 جهان هستي اطراف ما از مولكول و اتم ساخته شده است.

و كره يم در فضاي اتم يك هسته وجود دارد كه حجم آن نسبت به اتم بسيار كوچك است اگر اتم ها را بشكافيم متوجه مي شو
  .گردش الكترون ها به وجود مي آيد اتم بخاطر

  
  

هسته باقي مي مي از فضاي اتم از بين مي رود و از اتم تنها الكترون ها و يقسمتي عظ يماگر بتوانيم الكترون ها را متوقف كن 
  ا نوترون ها در حال گردش هستند.ماند. در داخل هسته اتم نيز پروتون ه

  
  

  
  هسته اتم

  
وقتي كوارك شكافته فرضيه اي نيز مطرح است كه . مي مانندكوارك ها  تنها ذرات بنيادين واگر حركت را از آنها نيز بگيريم 

به  Superstringره ريز تري بر نخورند و متوجه شدند اجزاي داخلي كواركها از تارهاي مرتعش يا انشمندان به ذشده د
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نظريه تار يا ابر ريسمان مطرح شد. حال اگر حركت را از همان تارهاي مرتعش هم بگيريم ديگر چيزي  ووجود آمده است 
  باقي نمي ماند.

بگيريم به طور كلي محو مي شود و هيچ چيز از آن باقي نمي  اتمكامل از يك  را به طورن اتم وربنابراين اگر بتوانيم حركتهاي د
حال جهان هستي از اتمها تشكيل شده است . فرض كنيم كه حركت درون همه اتمها قطع شود، تمام جهان مادي محو مي ماند. 

  جهان هستي ما واقعيت دارد اما حقيقت ندارد. گردد. بنابراين
  

  ازي ست.جهان هستي واقعيتي مج
  پس :
  ساخته شده است (مجازي است). مجازجهان هستي از  - 1

  از طرف ديگر، اين حركت است كه به اين بي نهايت ذره شكل داده است و واقعيت را تشكيل مي دهد . بنابراين:
 ساخته شده است .  حركت جهان هستي از  - 2

 اين حركت در اشعار به رقص تعبير شده است

  جز رقص دگر زبان ندارد                               رقص است زبان ذره زيرا   
  (موالنا)                                                                                                      

 
ز از مركز، جذب به از سويي ديگر ، چه عاملي اين همه حركت را جهت داده است؟ قطعا قوانيني وجود دارد (مثل قانون گري

  مركز، جذب بارهاي ناهمنام و دفع بارهاي همنام و ...) .
  .اگرچه جهان هستي ما مجازي ست اما كامال قانونمند استپس 

براي مثال فضاي يك بازي كامپيوتري اگرچه مجازي ست اما داراي قوانين خاص خود است. كه اين قوانين توسط يك نرم 
  افزار پشتيباني مي شوند

برنامه هستي تعبير كرد. خود اين نرم افزار نيز نياز به يك  مي توان به نرم افزار پشت پردهمندي حاكم بر هستي را نيز هوش
  دارد. بنابراين منظور از هوشمندي خالق نيست بلكه خود هوشمندي نيز مخلوق است. نويس
وجود دارد كه اين قوانين را ايجاد كرده است. به اين نتيجه مي رسيم كه يك هوشمندي عظيم در پشت پرده اين قوانين  پس

  بنابراين :
  

 به وجود آمده است. هوشمندي (شعور)(عقل كل)جهان هستي از  - 3
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  نتيجه ی خيلی مھم

 آگاھی                            
  آفريده شده است  ھوشمندی      جھان ھستی از  

  شعور                          

  
مندي ، همان هوشمندي است كه از ابتدا در حال بررسي هستيم كه آيا وجود دارد يا خير؟ و آيا قابل دسترس هست و اين هوش
  يا خير؟

  
ر بر مجذور ثانيه تمام اجسام را مت 9.8شتاب  همچنين تمام قوانين هستي از اعداد تشكيل شده اند براي مثال قانون جاذبه كه با

  به سمت زمين جذب مي كند.
  اين به چهار مرتبه زير ميرسيم :بنابر

  
 خداوند

                          
  

  هوشمندي
  

  
  قوانين

  
  

 اعداد

 
حال اگر به اشعار عرفاني ايران مراجعه كنيم مي بينيم به زباني ديگر از خداوند، هوشمندي، قوانين و اعداد نام برده شده است 

  . مثال اگر گفته مي شود : 
  نوايي دارد            نقش هر پرده زند راه به جايي داردمطرب عشق عجب ساز و 

  منظور از مطرب عشق را متوجه مي شويم. و همچنين ساز و نوايش را ....
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  آھنگ         رقص                            مطرب        ساز                         
                                                                                      

                   
 خدا        ھوشمندی       قوانين        اعداد                        

  
  

  حروف         نوشته          قلم        نويسنده                                  
  

ميرسيم. اگر قلم را معادل شعور الهي (يا همان هوشمندي حاكم بر  َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُرونَ ن اينجا به دركي عرفاني از مفهوم آيه 
بدانيم، آنچه مي انگارند، قوانين حاكم بر جهان هستي است و نويسنده اين عظمت، همانا   جهان هستي يا شبكه شعور كيهاني)

  خداوند متعال است.
ي، عالوه بر ماده و انرژي، از عامل ديگري به نام شعور (آگاهي) نيز تشكيل شده است ما در عرفان حلقه معتقديم كه جهان ماد
  كه به اين بي نهايت ذره جهت مي دهد. 

  
   

                                                                                                           
                              آگاھی                                                 

               

  انرژی                                                             ماده                                
  

  

  
  

  پله ي عقل و پله ي عشق
  
  

  پله ي عقل و پله ي عشق.  انسان همواره با دو پله سروكار دارد.
  تبعات پله ي عشق كميت پذير نيستند و اين پله، دنياي بي ابزاري يا دنياي كيفيت است. پله ي عقل كميت پذيرند اما  تبعات

  .ه سر و كار داريم و نمي توانيم مصدايق يك پله را از زندگي خود حذف كنيمهر دو پل باما در زندگي 
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ساعت كار  8هردو  بعد از ظهر در محل كار خود حاضر هستند از نظر كميت  4  صبح تا 8وز از ربراي مثال دو كارمند كه هر
  .مي تواند متفاوت باشد اكيفيت كار آنه مي كنند اما

واحد ايثار  5ا پله عقل سنجيد. مثال نمي توان گفت : امشب ساعت ده عاشق مي شوم يا امروز تبعات پله عشق را نمي توان ب
  كردم! از آنطرف تبعات پله عقل را هم نمي توان با پله عشق سنجيد. مثال نمي توان با شور و شوق ماهواره به فضا فرستاد!

  
  

  اند : در طول تاريخ عقلگراها، عشق گراها را شماتت كرده اند و گفته
  عشق باشد كانطرف با سر دود      عقل راه نااميدي كي رود
  عقل آن خواهد كزان سودي برد      الابالي عشق باشد ني خرد

  از آن طرف، عشق گراها نيز عقل گرايان را سرزنش كرده اند
  ام من بارها عقل گويد، شش جهت حد است و بيرون راه نيست          عشـق گـويد، راه هسـت و رفتـه

  عقـــــــل، بـازاري بـديـد و تـاجـري آغــاز كـرد          عشـق ديـده زان سـوي بـازار عقل، بازارهـا
  عقل گويـد پـا منـه، كاندر فنا جز خار نيست         عشق گويد عقل را، كاندر تو است آن خـارها
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  يا
  پاي چوبين سخت بي تمكين بود      پاي استدالليان چوبين بود

  كدام درست گفته اند؟اما واقعا 
  رند:  با عنواندر عرفان واژه اي تعريف مي گردد 

   تعريف رند
  :اي است كه دو رو دارد طور كه اشاره شد، دنيا مانند سكه همان

  واقعيت وجودي - 
  حقيقت وجودي - 

  
ا براي او به پديد آمدن علم و ه شود و بررسي واقعيت نگر مي اگر انسان فقط به سمت واقعيت آن نگاه كند، تبديل به انسان واقع

اي  شود؛ يعني همين مرحله ها مي طور كلي درگير بازي با واقعيت و... منجر شده و به  ، كسب و كار، حرفه دانش، تخصص، مهارت
كه انسان امروز، به آن رسيده است. و اگر انسان فقط از بعد حقيقت و از اين روي سكه به دنيا نگاه كند، چيزي جز مجاز 

شود و سرانجام فرد  معني مي چيز از بين رفته و ديگر داد و ستد و خيلي از كارهاي روزمره بي خواهد ديد و براي او مفهوم همهن
شود،  طور كه مالحظه مي بايد سر به كوه و دشت و صحرا گذاشته و از زندگي عادي جدا شود و راه شيدايي را دنبال كند. همان

يي ناقص است و هر يك چيزي كم دارد و در هر راه، انسان به هر چه كه برسد به خودي خود هر يك از اين دو راه به تنها
   .را تعريف كرد» رند«توان  كامل نيست. با توضيحات ارائه شده، اكنون مي

يت فداي حقيقت. در عرفان حلقه، بر اساس مرام رندي، نه واقع واقعيت توجه دارد و هم به شود كه هم به كسي اطالق مي به ،رند
گردد و   دنبال حقيقت مي شود. به بياني ديگر، رند كسي است كه در واقعيت، به حقيقت شده و نه حقيقت فداي واقعيت مي

باشد و هم حقيقت. در نتيجه، مطابق اين نظريه، تارك دنيا شدن، پناه بردن به  عبارتي هم قادر به ديدن واقعيت  برعكس؛ يا به
  .ه جسم و... در رندي جايگاهي نداردغار، رياضت و سختي دادن ب

   تعريف كلي عرفان
طور قطع چنين  بيني و درك معرفت هستي و به ي عشق، رسيدن به اشراق، روشن عبارت است از قرار گرفتن روي پله» عرفان
  .آيد اي از دنياي عقل و علم و دانش به دست نمي نتيجه

  غيـر در خـوابها كه به چشم عقل بيننـد         بيننـد خيال  آن
  عقل ارچـه چراغ برفـروزد         هـرگز نرسد به نـور مهـتـاب

  اهللا ولي شاه نعمت
  اختصار دنياي عرفان داراي خصوصيات و تعاريف زير است.  طور كلي و به به

سعي  كه دنياي عرفان، دنياي عشق است، پس فاقد هرگونه فن و روش و تكنيك، پند و نصيحت و استدالل، نظر به اين - 1
 .اي ابزاري است؛ چه ابزارهاي اصلي و چه ابزارهاي واسطه و كوشش و... بوده و دنياي بي
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تواند  دنياي عرفان دنياي ماوراي تكليف است، زيرا عشق دنياي انجام وظيفه نيست و براي رفع مسئوليت نيز نمي - 2
 .هاي عقالني است باشد؛ دنياي عاشق به دور از حساب و كتاب

  
  

  هـا گـردد زرد حشر اندر آيد زن و مرد               و ز بيم حسـاب رويفردا كه به م
  من حسن تو را به كف نهم پيش روم             گويم كه حسـاب من از اين بايد كرد

  رابوسعيد ابو الخي
مه حركت دنياي عرفان ماوراي مزد و پاداش است، زيرا عاشق به طمع مزد و پاداش به عشق نرسيده كه بخواهد ادا  - 3

   .شد هايي دنبال كند كه درآن صورت دنياي او نيز تبديل به دنياي عقالني مي خود را با چنين انگيزه
  جهاني كان جهان عاشقـان اسـت          جهـاني مـاوراي نـار و نـور اسـت

  عطار
  د ارزانياي زاهـد، بـر تـو بـا خواهيم         حـور و جـنـت  ما زدوست غيراز دوست، مقصدي نمي

  شيخ بهايي
  .دنياي عرفان دنياي ترس و حزن نيست - 4

   .دنياي عرفان دنياي عشق است، عشق به خدا و در دل عاشق او، ترس و نااميدي و غم وغصه و... راهي ندارد 
  
  

  62 : يونس – اال انّ اولياء اهللا ال خوف عليهم و ال هم يحزنون
  .شوند مگين نميآگاه باشيد كه دوستان خدا ترس ندارند و غ

طوركلي اين دسته از  دنياي عرفان دنياي غم و اندوه و حزن، ياس و نااميدي، اضطراب، احساس تنهايي نيست و به - 5
جنود شيطان به آن راه ندارند و تنها غمي كه براي عارف وجود دارد، غم جدايي از خدا و دور افتادن از اصل خويش 

  .است
  كند هـا شكـايت مي وز جـدايـي            كند    بشنو اين ني چون حكايت مي

   موالنا
خبر  است؛ زيرا كل هميشه چيزهايي دارد كه جزء از آن بي» كل«و » جزء«عرفان موجب ايجاد وحدت اجزا و ارتباط  - 6

ها را دريافت كرد؛ براي مثال: يك سلول، فاقد آمال و آرزو است اما  توان آن پيام است و با رفتن به سوي كل، مي
خبرند. كل، آمال و آرزو  داند كه اجزا از آن بي دت صد تريليون سلول، كل را تشكيل داده و اين كل چيزي را ميوح

   .داند كند در حالي كه يك سلول حتي معني آرزو را هم نمي دارد و اهدافي را دنبال مي
  .عرفان، ضد ضربه شدن است - 7
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شود. او در مسير عشق چيزهايي را يافته  دچار وقفه و سكون نمي اي عارف در راه رسيدن به عشق خود با هر تلنگر و ضربه
پيما تبديل كند كه  اند. او در اين مسير توانسته زورق وجودي خود را به يك كشتي اقيانوس بهره است كه افراد معمولي از آن بي

با اولين موجي كه در اين اقيانوس با در مقابل امواج سهمگين اقيانوس زندگي به خوبي مقاومت كند. در حالي كه افراد معمولي 
  شود ها به هر سمتي پرتاب مي هاي وجود آن آن مواجه شوند، واژگون شده و تخته پاره

  
  .عرفان، درك كمال است  - 8

  .دهد كه قابل انتقال به زندگي بعدي است هايي را مورد بررسي قرار مي ي آگاهي دنياي عرفان مجموعه
ها  ي انسان تواند همه است، پس در آن انحصارطلبي جايي ندارد و دنيايي است كه ميجا كه عرفان، دنياي عشق  از آن - 9

 .ها را مشمول عشق الهي بداند را در خود جاي دهد و همگي آن

 .كه عشق عمل است نه حرف و نوشته و...، پس عرفان، دنياي عمل است و بايد ملموس باشد با توجه به اين - 10

   .طن استدنياي عرفان حركت از ظاهر به با - 11

  
  تعريف مقدماتي عرفان نظري و عملي

  
  :عرفان به دو بخش نظري و عملي قابل تقسيم است 
  

  .ي عقل مورد بحث و بررسي قرار داد توان روي پله بخش نظري كه آن را مي
طور قطع  بهگونه ابزاري استفاده كرد.عرفان عملي  توان از هيچ ي عشق قرار دارد و در اين بخش نمي خش عملي كه روي پلهب

ابزاري بوده و با تكنيك و فن و دانش... قابل حصول  ي عشق صورت بگيرد، بنابراين عرفان عملي، دنياي بي بايد روي پله
  .نيست

  
گري است؛ الزم است تا خود را معرفي كرده و توضيح دهد  كه محتاج بحث و بررسي، توضيح و روشن دليل اين نظري به عرفان

ي  خواهد ببرد؟ لذا در اين بخش مجبور است از اداي توضيحات، استدالل، منطق و... استفاده كند كه همه يكجا م كه انسان را به
      ي عقل قرار داشته و متعلق به دنياي ابزار است. اين ابزارها متعلق به دنياي عقل است، در نتيجه، عرفان نظري روي پله
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  عرفان                                         
  
  
  
  

  
  

عرفان عملی                                                                                                                 
ری                                                 عرفان نظپله ی عشق                                                   

  پله ی عقل           يای بی ابزاری)(دن                                    
  (دنيای ابزار)                                                                                  

  

  
 
  
  

ي عقل دنياي ابزار، فن و روش و  ي عشق. پله ي عقل و پله گونه كه گفته شد؛ انسان همواره دو پله در مقابل خود دارد: پله همان
اصطالح آن را  اي است كه به طور كلي حيطه تكنيك، پند و نصيحت، دليل و برهان و استدالل، سعي و كوشش و تالش، ... و به

خود شدن، ايثار و محبت  ي عشق كه دنياي وجد و ذوق و شوق، حيرت و تعجب، جذبه و از خود بي ناميم و پله مي» ابزار دنياي«
كنيم. حرف، قصه، كتاب و.... در اين  گذاري مي نام» ابزاري دنياي بي«اصطالح  ست كه آن را بهطور كلي چار چوبي ا و... است و به

جا كه  گيرد و از آن ي ادراكات انسان از طريق آن صورت مي ي عشق بوده و كليه ي عقل، پايه فهم پله وادي جايگاهي ندارد. پله
صورت  ي عقل، كمالي حاصل نخواهد شد. در اين راين، بدون پلهگيرد، بناب ي عقل صورت مي ها روي پله ي نتيجه گيري كليه
  .ي عشق الزم و ملزوم يكديگرند ي عقل و پله پله

توان به عقل كل  عبارت ديگر، با عقل جزء نمي شود و عاشق، عاقل. عشق، پل بين عقل جزء و عقل كل است. به عاقل عاشق مي 
 ايستاد.» پل عشق«كه روي  پي برد مگر اين
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  جهان تك قطبي و دو قطبي
  :دارددو قطبي  يمني كه ما در آن زندگي مي كنيم مفهوجها آنچه درتمام 

  ،براي مثال: شب و روز
  سپيد و سياه              
  گرسنگي و سير              
  شادي و غم              
  زشت و زيبا              
  - +   و                  
  بد خوب و              

. يعني تضاد حاكم بر جهان هستي ما، با ضد خود، شناخته مي شونددو قطبي قرار داريم كه تمام مفاهيم  ياين ما در جهانبنابر
  تضاد دوتايي يا دوقطبي است.

 گرسنگي و سيري، شادي و غم، خوب و بد، روز و شب و... مفهومي ندارند. خداوندجهان تك قطبي ست، براي  ،اهللاما جايگاه 
(البته در دوره هاي بعد صحبت خواهيم كرد كه خداوند حقيقي بي نام است و حتي تك قطبي هم نيست و آنرا جهان هيچ قطبي 

  ).كه عرفا به آن عدم گويند خواهيم ناميد
 حاكم است، هوشمندي مثبتتايي اين هوشمندي حاكم بر هستي نيز دواگر تمام مفاهيم هستي دو قطبي و دو تايي هستند بنابر

 .حاكم بر هستي منفي بر هستي و هوشمندي

هوشمندي مثبت حاكم بر هستي را شبكه شعور كيهاني و يا شبكه مثبت مي ناميم و شبكه منفي حاكم بر جهان هستي را شبكه 
  منفي يا شيطان مي ناميم.

  
  هستي ست. –خداوند خود خالق هر دو بخش + و 

                                                    
  

  جهان تك قطبيخداوند                                                                                                
                                                                                                                                                   

       
                                             

  
          جهان دو قطبي                                                                        

  )شبكه منفي (شيطان     ثبت (جبرئيل)                                            شبكه م                                
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  تقسيم بندي افراد 

  :وقتي دانشجويان عزيز به عنوان فرادرمانگر به سراغ افراد مختلف مي روند با گروههاي مختلفي برخورد مي كنند

  
مانند كودكان ساده و د نست كه در مورد مسائل پيش داوري ندارا : منظور افرادي افراد بدون پيش داوري (ساده) - 1

نيز گمراه مي گردند. البته عيسي مسيح (ع) در مورد راد به سادگي هدايت مي شوند و به همان سادگي  . اين افهستند
 اين افراد فرموده اند كه ملكوت آسمانها و زمين را در نخواهيد يافت مگر همچون كودكان ساده شويد.

 افراد با پيش داوري : خود اين افراد به دو دسته تقسيم مي شوند :  - 2

اد دانا : كه اين افراد به راحتي هر چيزي را نمي پذيرند و به همه چيز با ديده شك نگاه مي كنند . اما شك افر –الف 
دانا به خوبي مي داند كه علوم تجربي آن چيزي است كه اتفاق بيافتد، تكرار پذير باشد و آزمايش پذير ... عالمانه ... 

ادرماني اتفاق بيافتد، تكرار پذير باشد و آزمايش پذير، آنرا به عنوان  فارغ از علت آن اتفاق .... به عنوان مثال اگر فر
  علم تجربي مي پذيرد و اگر اين اتفاق نيافتد نمي پذيرد.

افراد سوپر دانا : اين دسته از افراد همانهايي هستند كه حافظ آنها را مدعي مي خواند و مي گويد : با مدعي  - ب
  مگوييد اسرار عشق و مستي

اد شك جاهالنه مي كنند و حاضر به تحقيق و پژوهش نيستند و فكر مي كنند همه اطالعات عالم را دارند و هيچ اين افر
  بحث جديدي را نمي پذيرند.

  وقت و زماني كه دانشجويان براي راضي كردن اين افراد جهت تست 
  را در طول دوره يك بررسي نمايند. فرادرماني مي گذارند، مي توانند صرف چندين نفر ديگر بكنند و نتيجه فرادرماني

  

  مفهوم حلقه هاي رحمانيت الهي
  

  سر لوحه ي عرفان حلقه اسم اعظم خداوند است.
  اسم اعظم پيش ما باشد قديم                       يعني بسم اهللا الرحمن الرحيم

  توضيح داده مي شود 6در مورد بسم اهللا در دوره 
براي تمام مردم دنيا وجود دارد و  ست ا، اختياري كمالتسهيالتي براي طي كردن مسير  .ستان: رحمت عام الهي ارحماما 

  صرف نظر از دين ، اعتقاد و ... . 
و به شكل اختصاصي براي همه ست. تضمين و يا بيمه نامه حركت  انا اليه راجعون است. اجباري ست. ارحمت خاص الهي  رحيم:

نمي رسيديم. در نبود ما هرگز به او و جهنم به مرگ و جهنم اشاره كرد، اگر مرگ از مصاديق آن مي توان اجرا مي گردد. 
مورد رحيميت خداوند در دوره هاي بعد صحبت خواهيم كرد. اما بحث ما ، اشاره اي به رحمان يا رحمت عام الهي است و حلقه 

  هاي رحمانيت عام الهي.
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  راههاي ارتباط به خداوند
  

 راه جمعي (اعتصوا) -2راه فردي (ادعوني)   - 1به دو دسته تقسيم بندي مي شود . راههاي ارتباط با خداوند 

  

  اتصال فردی                                          
  انواع اتصال 

  اتصال جمعی                                      
  ن كرد و بين انسان و خداوند است . اتصالي است كه هيچگونه تعريفي نمي توان براي آ اتصال فردي: -الف 

اما به راستي  .بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را)تعريف مي شود ( )60(غافر :  "ادعوني استجب لكم"راه فردي بر اساس آيه 
  چرا هزاران نفر هم اكنون در گوشه گوشه دنيا او را مي خوانند و پاسخي نمي گيرند؟

يكي از اين دو عامل پاسخ افراد را مي دهد اما اين ادعوني براي استجابت شدن نياز به طبق آيه ادعوني استجب لكم خداوند 
  اضطرار – 2و يا  اشتياق - 1دارد : 

بايد فرد به حدي از اشتياق برسد تا پاسخ اشتياقش را اسخ نيستند. دو نفري كه او را صدا مي كنند به يك اندازه مشتاق پهيچ  
  ردد. بگيرد و اتصال فردي برقرار گ

   
  نوشت حافظ آن ساعت كه اين نظم پريشان مي

  طاير فكرش به دام اشتيــاق افتـاده بـود
  (حافظ)

  
اما در عرفان مضطر به مانده است، معناي كلمه مضطر، درراه دوم برقراري اتصال فردي، اضطرار است . همانطور كه مي دانيد 

هيچ كجا به . اگر فردي به معناي واقعي مضطر شود و شده باشد درمانده از هر كمكي به جز خداوندكسي گفته مي شود كه 
  .وجود دارد طي مي شودفردي مقاومتي كه در اين راه ارتباط  ؛مگر خود خداوند نداشته باشداميدي 

بايد گفت كه فقط يكي از شرايط اشتياق يا مضطر شدن براي اتصال فردي كافي است و الزم نيست هر دو حالت با هم اتفاق 
  افتد.بي

يك نفر به آن درجه اشتياق و يا اضطرار برسد كه بتواند راه فردي را طي كند و اتصال فقط ، بين صدها يا هزاران نفراما شايد از 
   صورت گيرد.

  

  . تعريف مي شود ) 104(آل عمران :  بر اساس آيه واعتصموا بحبل اهللا جميعا و ال تفرقوا : اعتصموا) وراه جمعي (  -ب
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  آيه اي داريم با اين مضمون : هرجا دو نفر جمع شوند ، نفر سوم روح القدس است. در انجيل 
  نفر نجوا كنند نفر چهارم خداوند است .  3آمده است كه هركجا  7آيه و در سوره مجادله 

ضو دارد: گيرد. اين حلقه سه ع ي وحدت قرار مي ، در حلقه كننده راه جمعي راهي است كه در آن فرد با كمك يك شخص متصل
در آن به جريان افتاده و انجام كارهاي » الهي فيض«شونده. با تشكيل حلقه، بالفاصله  كننده و فرد متصل شعور كيهاني، فرد متصل
ها، وجود سه عضو ذكر شده  پذيرد. براي تحقق حلقه هاي مختلف در چارچوب اين عرفان تحقق مي مورد نظر، از طريق حلقه

  .خواهد بود» اهللا«عضو چهارم، صورت  كافي است، در اين
  شود.  جاري مي عرفان حلقه بر مبناي راه جمعي(اعتصموا)، ايجاد اتصال كرده و فيض الهي نيز در آن

  
  
  
  

 در سعدي مثال، براي است؛ شده اشاره آن به و شده برده نام وحدت ي حلقه از كرّات به مختلفي، تعابير با در دنياي عرفان
 :يدگو مي حلقه اين مورد

  هركه دراين حلقه نيست، فارغ ازاين ماجراست            ي دام بـالست  ي موي دوسـت، حلقـه سلسله
ماند. همچنين  مندي فيض جاري در آن محروم مي او ضمن بيان وجود اين حلقه، اشاره دارد كسي كه در اين حلقه نباشد، از بهره

  دهند.  در وحدت با شخص ديگري قرار نگيرد، چيزي را به او نشان نميكند كه تا فرد  او به روشني به اين نكته اشاره مي
  يار با يار سفـر كـرده، بـه تنـهـا نـرود            هركه مجمـوع نبـاشـد، بـه تماشا نرود 

  (سعدي)
 هرگز است، اتصال ي حلقه همان كه دايره اين از پاي باشد، داشته كار خداوند با كه كسي هر كه دارد اشاره نكته اين به حافظ و

  . گذاشت نخواهد بيرون
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  پاي از اين دايـره بيـرون ننهـد، تا باشد            هركـه را بـا سـر سبزت، سر سودا باشد 
  :است سروده چنين خداوند با انسان اتصال با رابطه در موالنا

  ناس جان با را الناس رب هسـت          قيـاس بـي ف،تكي بي اتصالي
  والسالم باشد تكليـف گفتنـش            كـه نـگنجـد در كالم اتصالـي 

   
   

ي وحدت از بركت نزديكي و وحدت حداقل دو نفر ايجاد شده و هر كجا حداقل دو نفر در حلقه جمع باشند، عضو  فيض حلقه
  القدس و عضو چهارم آن خداوند است.  سوم روح

گر و تماشاچي باشد و در حين نظاره  شاهد كسي است كه نظاره بودن است.» شاهد«ي وحدت  تنها شرط حضور در حلقه
گونه قضاوتي نداشته و هرگونه اتفاقي را در حلقه مشاهده كرده، زير نظر داشته باشد و در حين مشاهده از تعبير و تفسير  هيچ

  جدا باشد (تعبير و تفسير پس از مشاهده).
 ديگران فريب كار اين نداشته، الهي شعور يا و كيهاني ي شعور ز شبكهيگري غيراد نام با را كس حق معرفي اين اتصال هيچ

) و همچنين هر اهللا  من دون از اجتناب اصل( شد خواهد ها آن انحراف و خدا از غير سمت به ها آن سوق باعث و شده محسوب
رجحان و برتري نسبت به ديگران  و ادعاي» منيت«وسيله خود را مطرح كرده و يا منجر به عاملي كه فرد اتخاذ كند تا بدان

  (اصل اجتناب از اَنَا خيرٌ منه). شود، از انحرافات بارز است
صورت  كيهاني ي شعور شبكه به اتصال طريق از بلكه نشده، انجام فرادرمانگر توسط شود، درمان از توضيحات فوق مشخص مي

ي فيض الهي است، تشكيل  ي وحدت، كه حلقه اي به نام حلقه كند تا حلقه گيرد و فرادرمانگر فقط نقش عضوي را بازي مي مي
  . شود

. (هوشمندي)شود مي هدايت انسان عقل از برتر بسيار عقلي توسط بلكه نبوده، او مهارت و انرژي به وابسته بنابراين، درمان
  گونه  رادرمانگر نيز دچار هيچف صورت اين در. ندارد فرادرماني ي نتيجه در تأثيري نيز فرادرمانگر توان و استعداد همچنين
و نيازي به جبران انرژي از طبيعت و غيره را نيز نخواهد داشت. شرط  ي جسمي مانند خستگي و تحليل جسمي نشده عارضه

  .است بودن شاهد ي منزله به كه است ورود به اين حلقه، تسليم

  
  تعريف شاهد و تسليم

  :شاهد كسي است كه
  .گر باشد نظاره - 
   .شود گري مي گري چيز ديگري را مانند تخيل، تصور، تفسير و... وارد نكند، زيرا باعث خروج او از عمل نظاره ظارهدر امر ن - 
  .واقعيت و حقيقت را بتواند ببيند - 
  .داوري نداشته باشد طرف بوده و پيش بي - 
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  .در زمان حال حاضر، حضور داشته باشد - 
   شرطي نشده باشد - 
  )ام هر كاري در حلقهتسليم باشد. (عدم انج - 
  
   

گر و تماشاچي باشد و  ي وحدت، شاهدبودن است. شاهد كسي است كه نظاره تنها شرط حضور در حلقههمانطور كه گفته شد، 
داوري و قضاوتي نداشته و هرگونه اتفاقي را در حلقه مشاهده كرده، زير نظر داشته باشد و در  گونه پيش در حين نظاره هيچ
ي  شرط تحقق موضوع حلقه عبير و تفسير خوداري كند (تعبير و تفسير پس از مشاهده). تسليم بودن، تنهاحين مشاهده از ت

  مورد نظر است.
 
 

  يهانيك يروياسكن با ن

در  رويشده است و به صورت ن يناش يهانيك ياست كه از هوشمند يهانيشبكه شعور ك يمجموعه ها رياز ز يكي يهانيك يروين
 يشود و پس از آن او م يم ضيجلسه به درمانگر تفو كي يط روين نياحساس ا ياست در فرادر مان يجار هانيتمام سطح ك

  .ميببرد كه ما در آن غوطه ور و شناور هست يموضوع پ نيكرده و به ا سرا ح روين نيتواند با حركت دست خود در هوا، ا
مزرعه  نيروند. در ا يم نيو از ب دهيخشك اهانيگ يه ست و بدون آن هم يمزرعه جار كيست كه به  يمانند آب يهانيك يروين

منبع  كيهستند و  ياشتراك ي شهير كي يدارا يجهان هست يكنند پس همه  ياز آن استفاده م يهمه گ اهيصرف نظر از نوع گ
 شود. يده مينام يهانيك يرويمشترك دارند كه ن هيتغذ
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 يتيالروپ يروياسكن با  ن
 ينوع يتيپالر يبوده و انرژ تيقطب يبه معنا يتياست. پالر يتيپالر ياطراف انسان و سلول حوزه  يروين ياز حوزه ها يكي

 .است –دو قطب + و  ياست كه دارا يانرژ

 انين جراست كه در آ يستميشده و در واقع بدن انسان س جاديبدن ا يسلول ها يو الكترون يونيتبادالت  ليحوزه به دل نيا
وجود  كيالكتر انيكه جر يوقت كيزيف نيطبق قوان ميدان ياست و م كيالكتر انياز آنها جر يكيوجود دارد كه  يمختلف يها

 داشت ميخواه يداشته باشد به دور آن حوزه ا

 
 

  
 

  عدم احساس ارتباط:     ليدال
 يتشتت ذهن

 يافسردگ

 يقفل ذهن

 ودن (عدم حضور در حلقه)شاهد نب

 

خواهد  يدرمان جهينت يو يدر حلقه برا يريكند پس قرارگ يحلقه برقرار است و فرد تنها ارتباط را احساس نم 3تا  1موارد  در
  نخواهد شد يدرمان جهيشود و منجر به نت ينم ليداشت اما در مورد چهارم اصال حلقه تشك
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  جلسه دوم 
  

  )رادرمانيتعريف افسردگي (از ديدگاه ف
طرز تلقي فرد از محيط و جهان هستي مادي و حوادث بيروني، توسط حواس انسان به مغز گزارش شده و پس از آن از فيلتر و  

هاي فردي و تأثيرات محيطي از  ناميم. اين فيلتر بر اساس طرز فكر، تجربه، برداشت كند كه آن را بينش مي چار چوبي عبور مي
هاي الزم را  شدت و ضعف، ارزش وجودي يك حادثه و معيارهاي ديگر آن، ارزيابي ت كه راجع بهريزي شده اس قبل برنامه
طور كلي عبارت است از طرز تلقي انسان از خود و جهان هستي. ذهن، واكنش ادراكي الزم را در  به» بينش«دهد.  صورت مي

ود در آن، از خود نشان داده و ذهنيت ما در مقابل آن هاي موج ريزي مقابل هرحادثه پس از عبور از اين چارچوب و طبق برنامه
ي نوع احساس ما در مقابل هر  كننده رسد كه تعيين گيري ذهن، نوبت به واكنش روان مي دنبال شكل گيرد. به حادثه شكل مي

ط مغز به زبان هاي مخابراتي توس گيري ذهن و روان به مغز مخابره شده و اين پيام حادثه است. بعد از اين مراحل، نتيجه
هاي  شود و پس از آن جسم نيز واكنش هاي شيميايي و عصبي به بدن منتقل مي صورت پيام شود كه به فيزيك و جسم ترجمه مي
هاي مختلف  دهد. در ضمن ادراكات و احساسات نيز پس از مخابره، توسط بخش ها از خود نشان مي الزم را نسبت به آن پيام

  .شود هاي شيميايي براي ما آشكار مي رجمه به وسيله پياممغز به همين صورت پس از ت
  به طور خالصه :

و گذر اين خبر از فيلتر بينشي فرد، ماحصل بينش او و نتيجه گيري بينشي پس از برخورد انسان با يك خبر، اتفاق، حادثه و ... 
  واكنش تشعشعاتي است.  آن فرد را رقم مي زند كه  از اين واقعه، اولين واكنش

  براي باز كردن مفهوم تشعشع و واكنش تشعشعاتي، مثالي را مي توان بيان كرد.
در جلسه اول ثابت شد كه جهان هستي، عالوه بر ماده و انرژي، از شعور نيز تشكيل شده است . مثال آيا تا به حال به فردي 

ود؟ اين حس نه ماده است و نه انرژي. از او ساطع مي ش  غم "حس" برخورد كرده ايد كه در حال خنده و شوخي است اما يك
  بلكه شعوري است كه از سمت او ساطع شده و ما گيرنده هاي خاصي براي درك اين شعور داريم . 

  

شعوري است كه از يك انسان يا ... ساطع مي شود و بر محيط پيرامون :  مفهوم تشعشع شعوري
  خودش موثر است 

به خود مي » آلودگي شعوري«اشاره به همين تشعشع شعوري منفي است كه نام  »افسرده دل افسرده كند انجمني را«مفهوم 
  گيرد. (رجوع به جزوه دوره سايمنتولوژي)

به محض اينكه فردي فكر مثبت داشته باشد، تشعشع شعوري مثبت خواهد داشت و بالعكس، كسي كه داراي افكار منفي باشد، 
  كنش شعوري مي گوييم.تشعشع شعوري منفي ساطع خواهد كرد و به اين وا
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پس همانطور كه گفته شد، اولين واكنش فرد واكنش تشعشعاتي است و چنانچه بينش فرد نسبت به اتفاقي كه افتاده است، غلط 

  باشد فرد مبتال به افسردگي تشعشعاتي مي گردد. 
  
 

  فازهاي مختلف افسردگي :
  
  

رش منفي، حوادث بيروني را تعبير و تفسير كند، كالبد رواني افزاربينش با نگ زماني كه اين نرم:  افسردگي تشعشعاتي -1
ها را تحت شعاع  تواند باعث آلودگي و درگيري ديگران شده و آن كند؛ اين تشعشعات مي تشعشعات منفي ايجاد مي

ها  خود قرار بدهد، يعني افرادي كه در ارتباط با اشخاص افسرده قراربگيرند پس ازمدتي احساس افسردگي نيز به آن
هاي  شدت درمعرض آلودگي هايي كه به از گروه. »افسرده دل، افسرده كند انجمني را«عبارتي  دهد. به دست مي

 گيرند. گونه انتقاالت قرار مي پزشكان هستند كه در معرض اين تشعشعاتي قرار دارند، روان

وده كرده و در مدارهاي بيضي درصورتي كه تشعشعات انسان منفي باشد، تشعشعات ايجاد شده كالبد رواني را آل
  .گيرد ي وجود را فرامي تدريج همه رسد منطبق با مركز مغز باشد، شروع به رشد كرده و به نظر مي شكلي كه به

  



22 5/7/1391 -4.1نسخه  - يك دوره -عرفان حلقهمجازيگروه آموزش

 

  
 

دومين مرحله از افسردگي است كه پس از آلودگي تشعشعاتي، درگيري به ذهن فرد كشيده :  افسردگي ذهني -2
شود. اما در اين مرحله هنوز قابليت ابراز احساسات  ي منفي در شخص پديدار ميتدريج آثار تفكرات ذهن شود و به مي

 شود. مثبت مانند خنده و شوخي در فرد مشاهده مي

است كه درگيري از ذهن به روان شخص گسترش » افسردگي رواني«ي افسردگي  سومين مرحله:  افسردگي رواني -3
كند. در اين  گرفته و احساسات فرد به سمت منفي سوق پيدا مي تأثير قرار پيدا كرده و از اين پس، روان نيز تحت

 شود. ي شخص ظاهر مي مقطع، عاليم پژمردگي در روحيه

هاي افسردگي در جسم آشكار  كند و نشانه ي اين وضعيت به جسم انتقال پيدا مي سرانجام ادامه:  افسردگي جسمي -4
دنبال آن، راه بر  گيرد و به حركت او شكل خاصي به خود ميي گفتار و  ي فرد تغيير پيدا كرده، نحوه شود. چهره مي

كه همه وجود فرد از تشعشعات  تشعشعات مثبت و از جمله برشعور كيهاني بسته شده و در نهايت پس از اين
ناميد. در آن صورت  مرگ نامحسوسي  توان آن را مرحله رساند كه مي افسردگي اشباع شد، او را به وضعيتي مي

كه  شنود ضمن اين بيند و يا مي چه را كه مي شود و آن ايي و معرفتي فرد با دنياي بيرون از خود، قطع ميارتباط معن
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كند. بنابراين يك دسته افرادي كه ارتباط با شعور  گونه انگيزشي نمي فهمد ولي در او ايجاد هيچ ها را مي مفهوم آن
اي هستند كه يا اصالً جريان اسكن را متوجه نشده و يا آن را تا  شوند؛ افراد افسرده كيهاني را در ابتدا خوب متوجه نمي

اي از كالبد رواني فرد، در اشغال  توانيم بفهميم كه تا چه ناحيه كنند. در چنين حالتي مي هايي از بدن خود حس مي ناحيه
 انرژي منفي افسردگي قرار دارد.
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 يآزمايش افسردگي تشعشعاتي از طريق اسكن نيروي كيهان

شود تا  شويم نيروي كيهاني كه وارد بدن فرد مي درصورتي كه اسكن نيروي كيهاني را روي افراد انجام دهيم، متوجه مي
دهد كه نيرويي در مقابل جريان ورودي  شود و فرد مورد اسكن چنين گزارش مي جا قفل مي اي نفوذ كرده و در آن محدوده

اي از بدن، در اشغال تشعشع منفي افسردگي قرار  دهد كه تا چه ناحيه ما نشان ميطور تقريبي به  قرار دارد؛ اين محدوده به
منفي  امواجشود كه با رسيدن نيرو به آن مركز،  ي اسكن، پيشروي نيروي كيهاني به سمت مركز مغز آغاز مي با ادامه دارد.

  شود. ي افسردگي برطرف مي افسردگي خنثي شده و عارضه

  
  پوالريتي ي علل برهم خوردن حوزه

  هاي تكنولوژي تأثير پيشرفت -الف
وجود آورده كه باعث بر هم خوردن تعادل محيطي شده و  هاي تكنولوژي، شرايط جديدي در زندگي انسان به پيشرفت
  :ي كلي تقسيم كرد از آن جمله ها را به چند دسته توان آن هايي را در اين زمينه براي انسان فراهم كرده است كه مي آلودگي

  
  :ميگذار يرا بر آن م «(Polarity Pollution) يتيپوالر يآلودگ«اول كه نام  يدسته  -1       

   .آلودگي پوالريتي ناشي از وجود فلز در زندگي انسان -                                        
  .ه در زندگي انسانآلودگي پوالريتي ناشي از تأثير جريان الكتريست -                                 

  ي انسان از گذاريم، مربوط به گسترش استفاده را بر آن مي «(Wave Pollution) آلودگي امواج«ي دوم كه نام دسته -2
  .و غيره است» ارتباطات و مخابرات«هاي  هاي مختلف در زمينه طول موج      

از وجود مواد عايق و  م،ناشييگذار يآن م را بر)» Conductivity pollution( يتيهدا يآلودگ«دسته سوم كه نام  -3
كند، مانند: كفش با زيره پالستيكي و جوراب  مصنوعي است كه تبادالت يوني و الكتروني بدن انسان و زمين را قطع مي

 دهند.  يوني و الكتروني را نمي بادالتاز الياف مصنوعي كه عايق بوده و به خوبي اجازه ت

   تأثير اجرام سماوي  - ب
ها قرار داريم. براي مثال، وجود  تأثير آن ي مغناطيسي هستند و ما تحت ي زمين، داراي حوزه سماوي هريك مانند كره اجرام

ي ماه درصورت  كه كره» قمر در عقرب«هاي خاص، مانند موقعيت  ها و موقعيت خصوص در بعضي از زمان ماه و خورشيد به
هاي جسمي، رواني و ذهني به  داده است كه در اين موقعيت، نابسامانيي تاريخي نشان  گيرد؛ تجربه فلكي عقرب قرار مي

  رسد. حداكثر خود مي
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  درماني انرژي –نيرو درماني  -پوالريتي درماني
تواند وجود  ي پوالريتي بدن، محققين متوجه شدند كه يكي از داليل بيماري انسان، مي ضمن تحقيقات اوليه در مورد حوزه

ي چند  دنبال اين تحقيقات، به اين نكته پي برده شد كه با دست كشيدن از فاصله والريتي بدن باشد. بهي پ اختالل در حوزه
ي پوالريتي دست درمانگر قرار گرفته ، تداخل  ها، بدن بيمار در تداخل با حوزه سانتي متري بدن و پاس دادن از طريق دست

د كه منجر به تشديد حركت الكتروني و تبادالت يوني در بدن شو اين حوزه باعث ايجاد نوعي حركت و جابجايي در آن مي
ي پوالريتي بدن شده و  صورت اين عمل مفيد واقع شده و منجر به اصالح حوزه گردد و اگر بيماري به اين علت باشد، در اين مي

مانند آرتروز، لهيدگي و يا  هاي مكانيكي گيرد. اگر بيماري به اين علت نباشد، براي مثال در عيب متعاقب آن درمان صورت مي
  طور مسلم اين حركت، تأثيري در بهبود وضعيت بيمار نخواهد داشت. هاي مادرزادي و...، به صدمات نخاعي، بيماري

 

 
ي خيلي مهم:در فرادرماني، فرادرمانگر نيازي به پوالريتي درماني ندارد زيرا درصورت نياز بيمار، در تماس و اتصال با  نكته

شود و اگر هم در درمان راه نزديك از آن استفاده شود، فقط با  ي پوالريتي خود به خود اصالح مي ركيهاني، حوزهشبكه شعو
كه بخواهد اين موضوع را آزمايش  ي شعور كيهاني صورت گرفته و درمانگر در انتخاب آن نقشي ندارد، مگر اين هدايت شبكه

  .كند
  

  يمفهوم حمله شبكه منف

كرده و در مسير كمال را انتخاب مثبت و يا منفي  ياز دو هوشمند يكيتواند  يخود م اراختي با همواره انسان ي،جهان دو قطب در
  يا ضدكمال حركت كند.

شك و ... جهت  جاديشروع به وسوسه، ا ي (شيطان)منف يهوشمند رد،يبه حركت به سمت كمال بگ ميانسان تصم هرگاه
به حركت به سمت  مي. و بالعكس؛ هرگاه فرد تصممييگو يم يله شبكه منفحمكند كه به آن  ياز حركت او م يريجلوگ

  .مييگو يم حمله شبكه مثبتكند كه به آن  يدر بازگرداندن او م يشبكه مثبت سع رد،يبگ يضدكمال و گمراه
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 يمنف اي ادامه خواهد داشت و اگر فرد ثابت قدم به سمت شبكه مثبت ينيتا زمان مع يمثبت و منف يحمالت شبكه ها نيا
  .نخواهد بود يحمله ا گريد يحركت كند پس از مدت

ابليس ) گفت : پروردگارا! حال كه مرا (بوسيله او) «(مضمون هست  نيبه خداوند با ا طانياز زبان ش ميدر قرآن كر يا هيآ
، اگر فرد به سمت »را  مگر بندگان مخلصت گمراه ساختى ، در زمين براى آنها جلوه گرى كرده ، و همه آنها را گمراه مى كنم

و حمله  بيرها شده است، رها شده از گزند، آس ي، كلمه مخلص به معنارسد يم صمخلَبه مقام  يكمال  حركت كند پس از مدت
   .طانيش

حالت  نياصطالحا به ا .حمالت شبكه مثبت را نخواهد داشت يثابت قدم باشد پس از مدت ياگر فرد در راه شبكه منف نيهمچن
  د)كشان يفرد را به سمت خود نم گريمثبت د يهوشمند اي(شبكه  مييگو يشبكه + قطع شده باشد ختم اهللا م كه حمالت

  است مانند شك، انكار و... ياتفاق كامال درون كي ،يالزم به ذكر است حمله شبكه منف 

  
  ي محافظ تعريف اليه

  .شود نمودن سوگندنامه به فرادرمانگر تفويض مي با مكتوب ياي از جنس آگاهي است كه در فرادرمان ي محافظ اليه اليه
ي شعور كيهاني ضمن محافظت فرادرمانگر، بيمار را نيز چه در فرادرماني از راه دور و چه از راه  اليه تحت هوشمندي شبكه اين

ل نفوذ خصوص در مقاب و به» تشعشعات منفي«و » تداخل شعور معيوب سلولي«نزديك در حفاظ مطمئني قرار داده تا از 
  محافظت كند.» موجودات غيراُرگانيك«
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زبان اصلي انسان، زبان تشعشعات است. اين موضوع را شايد همه به خوبي تجربه كرده باشند. براي مثال، اگر دقايقي را در 
في زده باشيم، پس از زمان كوتاهي ما نيز احساس كه او را بشناسيم و يا با او حر كنار يك فرد افسرده بنشينيم، بدون اين

و برعكس؛ زماني كه در كنار يك » افسرده دل افسرده كند انجمني را«سنگيني، رخوت و خمودگي پيدا خواهيم كرد و در واقع 
ي افراد رو شدن با بعض انسان سرحال و خوشحال بنشينيم پس از مدت زماني ما نيز احساس سرحالي خواهيم كرد. ما از روبه

  .كنيم احساس آرامش و با برخي ديگر، احساس اضطراب مي
پريش صحبت كرده و درحين روانكاوي و صحبت مجبور  مدت طوالني مجبور هستند با افراد روان پزشكان و افرادي كه به روان

ر تداخالت قرار دارند، تري در معرض تداخل تشعشعات منفي و ساي ميزان بسيار بيش ها تمركز كنند، به روي آن هستند كه به
  .كند ها، انتقال پيدا مي هاي منفي بيماران از طريق تشعشعات به آن در نتيجه، تيك

هاي طوالني رو به روي مراجعين خود نشسته و با دقت  ي خود، بايد براي مدت ي حرفه واسطه همچنين، افراد ديگري نيز كه به
توان  ها قرار دارند. از اين گروه مي ز سايرين در معرض انتقال اين آلودگيها گوش داده و تمركز كنند، بيش ا هاي آن به حرف

  .وكال، هيپنوتيزورها، مشاورين و... را نام برد
 است»آلودگي تشعشعاتي«هـاي سـرايـت آلـودگـي بــه انسـان  به اعتـقـاد فـرادرمـانـي يكـي از راه

 

ي محافظ را تعيين و به مربي خود اعالم  انگر زمان دريافت اليهي مهم: پس از مكتوب نمودن سوگند نامه، فرادرم نكته -
نظر  ي محافظ، وضعيت فرد از نقطه كند. براي دريافت اليه ي شعور كيهاني اعالم مي كند و مربي نيز آن را به شبكه مي

... تأثيري در جهت جغرافيايي و موقعيت بدني از قبيل: نشسته، ايستاده، خوابيده و... در حال حركت و يا سكون و
ي محافظ، اجرا خواهد  ي محافظ ندارد و حتي درصورتي كه فراموش كند ارتباط برقرار كند، اليه ي دريافت اليه نتيجه
  .شد

ي اجرا و شكل آن براي هر فرد به نوع خاصي است و  ي محافظ هر كسي، مانند اثر انگشت او، منحصر به فرد بوده و نحوه اليه
  نفر يكسان باشد، نخواهد بود. كه براي دو امكان اين

  
  نحوه انجام فرادرماني

 است. "نظر"اصوال اساس برقراري هر اتصال و جاري كردن هر حلقه اي با 

  صد درد را به گوشه چشمي دوا كنيم      ما خاك را به نظر كيميا كنيم
  
  يا

  آيا بود كه گوشه چشمي به ما كنند      آنان كه خاك را به نظر كيميا كنند
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  باشد كه از خزانه غيبم دوا كنند      فته به ز طبيبان مدعيدردم نه
هرچه در وادي عرفان جلوتر برويم، مفهوم نظر بيشتر برايمان ملموس مي شود. نظر از نيت هم كوتاه تر است. نظر همانند يك 

نگر اتفاق مي افتد. با قصد كردن كوتاه است كه حتي اين قصد كردن هم نيست. در كمتر از كسري از ثانيه، نظر توسط فرادرما
فرادرمانگر (پس از دريافت اليه محافظ) به انجام فرادرماني، حلقه فرادرماني آغاز مي شود و ديگر هيچ كاري و هيچ  "نظر"

  عملي از طرف فرادرمانگر نياز نيست.
  فرادرماني به شكل كلي به دو صورت مي تواند اتفاق بيافتد : 

 يك طرفه -

 دو طرفه -

ه اين است كه بيمار (فرادرمانگير) از جاري شدن فرادرماني آگاه نيست و فرادرمانگر به شكل كامال منظور از يك طرف
يكطرفه براي او حلقه فرادرماني را جاري مي كند. در اين حالت ، بيمار در جريان نيست و يا همكاري نمي كند و اتصال 

  ي به فرادرماني براي او مي اندازد.نمي گيرد و فقط، فرادرمانگر هروقت به ياد بيمار بيافتد، نظر
در صد پاسخ به درمان ديده شده است كه در نوع خود آمار قابل توجهي است . اما  30در فرادرماني يكطرفه حدود 

درصد پاسخ درمان در هر نوع  80تا  70تحقيقي كه از دانشجويان انتظار مي رود، فرادرماني دو طرفه است كه حدود 
  د.بيماري، ديده مي شو

فرادرماني دو طرفه يا به شكل راه دور و يا به شكل راه نزديك مي تواند صورت پذيرد . بايد گفت همان نظر براي آغاز 
فرادرماني كافي است و بعد از آن هيچ دخالتي از طرف فرادرمانگر نياز نيست و نبايد صورت گيرد. اين بيمار است كه بايد 

  ش دهد. شاهد شود و پس از انجام اتصال، گزار
  

، دستها براي اسكن نيروي كيهاني و يا اسكن نيروي پوالريتي و يا برقراري هدايت هوشمندياما در راه نزديك، اگر با 
يا اين تماس، تماس موضعي است و تماس با بدن بيمار هدايت شد، فرادرمانگر آنرا انجام مي دهد. در تماس با بدن بيمار، 

سه حالت اتفاق مي افتد. يا بيمار جريان را از دست فرادرمانگر در بدن خود احساس ي يا غير موضعي. در تماس غير موضع
مي گوييم. اما اگر جريان با فشار بيشتري بود و يا دردناك  كانالمي كند و باز شدن كانالهايي را تجربه مي كند كه به آن 

نگر با دست يا پاي بيماري، يك جريان سريع اما اگر پس از تماس دست فرادرما گفته مي شود. تزريقاحساس شد، به آن 
مي گوييم. همه اين سه حالت و يا اسكن نيروي كيهاني و يا  شوك اخترياز آن عضو تا سر بيمار احساس شد، به آن 

نيروي پوالريتي و نيز هرگونه تماس موضعي با ناحيه دردناك بيمار بايد با هدايت هوشمندي صورت گيرد . در غير اين 
  نيازي به دخالت دست نيست. صورت هيچ
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در درمان از راه دور غير همزمان، فرادرمانگر ساعاتي را از بيمار مي گيرد و در ليستي مي نويسد و نظري به ليست خود مي 
صال اندازد . ديگر اصال نياز نيست كه فرادرمانگر سر ساعت اتصال بيمار، دوباره نظري بياندازد و حتي نياز نيست كه ساعت ات

بيمار را به ياد داشته باشد. اين بيمار است كه بايد سر آن ساعات اتصال بگيرد و هر چند روز يكبار گزارش سير درمان خود را 
  به فرادرمانگر بدهد. 

  فرادرمانگر مي تواند هر چند روز يكبار نظر مجددي به ليست خود بياندازد.
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  درمان راه نزديك
  

  
  درمان راه دور همزمان
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  درمان راه دور غير همزمان
  
  

 

 
براي بيمار خود اعالم فرادرماني كرده است و بيمار در ساعتي كه به فرادرمانگر داده است  7در مثال باال فرادرمانگر در ساعت 

  ) اتصال گرفته است . باز هم به اين نكته مهم اشاره مي كنيم كه :11(ساعت 
(در مثال باال) به ياد فرادرماني بيمار خود بيافتد و يا كار خاصي انجام دهد. او  11ت اصال نيازي نيست فرادرمانگر در ساع -1

  در آن ساعت مشغول انجام كارهاي روزمره خود است و اين بيمار است كه سر ساعت اعالم شده خود اتصال مي گيرد.
هر ساعت از شبانه روز كه بخواهد اتصال  فرادرمانگير، پس از اولين اتصال، تا اطالع ثانوي (شايد هفته ها) مي تواند در -2

گرفتن ساعت از بيمار فلسفه . هيچ تفاوتي بين ساعات اعالم شده توسط او به فرادرمانگر و ساعات ديگر نيستبگيرد و 
و ترغيب او به اتصال سر ساعات اعالم شده، فقط همكاري بيشتر بيمار با فرادرمانگر مي باشد . تجربه نشان داده است 

ر به بيمار گفته شود هر ساعتي از شبانه روز كه دوست داري، اتصال بگير، او  همكاري الزم را نمي كند . اما اگر كه اگ
 متعهد به گرفتن اتصال در ساعاتي خاص گردد، به خاطر همكاري بيشتر بيمار، نتيجه بهتري گرفته مي شود.

كند، و قبال ليست خود را اعالم كرده است، اين بيمار  با توجه به اينكه سر ساعات اتصال، فرادرمانگر هيچ كاري نمي -3
 .به فرادرمانگر اعالم مي كندساعت اتصال خود را با توجه به برنامه روزمره خود و اوقات فراغت، است كه 
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  جلسه سوم
  قانون ارتباط انسان با خدا
  .كند درخواست مي طور مستقيم از خدا درخواستي داشته باشد، به اصل: هنگامي كه انسان از خداوند 

  جوييم فقط (مطلق) از تو كمك مي  : ناياك نستعي
  6قُل انَّما اَنا بشرٌ مثلكم يوحي الَي اَنَّما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه و استغفروه و ويل للمشركين. فصلت: 

مستقيم به سوي او برويد و از او شود، خداي شما خدايي است يگانه، پس  گو: من بشري هستم مثل شما كه به من وحي ميب
  .كنند را نقض مي» فاستقيموا اليه«استغفار بطلبيد و واي بر مشركين(كساني كه 

  
   :ي شعور كيهاني پاسخ داده خواهد شد طور قراردادي از طريق شبكه اما درخواست انسان ازطريق هوشمندي الهي و يا به

ال واهللاُ ا هّمشرٍ اََن يكله مايشاء و ما كان لبذنوالً فَيوحي بِِاسلَ رجابٍِ أو يرسن ورآيء ح51شوري: .  حياً اَو م  
چه  ي او آن و هيچ بشري را نرسد كه خدا با او سخن بگويد جز به وحي مستقيم يا از پشت مانعي يا رسولي بفرستد كه به اجازه»

   «...را بخواهد وحي كند
ت، پس نام انسان به هر كس اطالق شود، بايد مطابق نمودار زير در جايگاه خود قرار و هيچ انساني از اين قاعده مستثنا نيس

بگيرد. همچنين اگر نام انسان از روي كسي برداشته شود، ديگر در اين زمره تلقي نشده و كمال او از صورت انساني خارج 
عنوان  قابل بحث و بررسي نخواهد بود و بايد بهكند،  ها صدق مي شود و ديگر در چار چوب كمال و تعالي كه در مورد انسان مي

هاي شريفه فوق، عدالت الهي را نيز مبني بر برابري  صورت گذشته از نقض آيه موجودي غيراز انسان تلقي شود؛ در غيراين
  برد. ها در مقابل خداوند، زيرسؤال مي ي انسان همه

  

  
  
  

  پس متوجه شديم كه : 
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  است. )(روح االمين)ني( هوشمندي حاكم بر جهان هستي)(شعور الهيروح القدس، همان شبكه شعور كيها
  

  هدف از فرادرمانگري
  :گيرد عنوان يك روش عرفاني، در راه رسانيدن فرادرمانگر به اهداف زير مورد استفاده قرار مي درمان به 

  آشنايي عملي با شعور الهي(شبكه شعور كيهاني) و خداشناسي عملي  -1
شود كه منبع اين  دنبال آن سؤالي مطرح مي رمان، هوشمندي حاكم بر جهان هستي به اثبات رسيده و بهبا انجام كار عملي د 

  هوشمندي كجاست و يا صاحب آن كيست؟
بنابراين، ما به منبعي رسيده و يا مجبور خواهيم شد كه بگوييم اين هوشمندي خود از جايي آمده است و يا منبع و صاحبي دارد 

  .خواهيم از اثر، پي به صاحب اثر ببريم ناميم و در واقع مي مي» خدا«كه آن را 
  اش به مهتـاب روشن بنگر كـه آفتـاب اسـت             آن نور كه خواني

  ياهللا ول شاه نعمت
، توانيم به خورشيد نگاه كنيم اي نمي كه لحظه بريم ضمن اين از ديدن مهتاب به منبع اصلي تأمين نور آن كه آفتاب است، پي مي

  .بريم خطري به مهتاب نگاه كرده و از نور آن لذت مي در حالي كه بدون هيچ
  رهايي از اسارت در خويشتن -2

ي  ها پيوسته در حال تفكر و صحبت درباره ي انسان ترين مشكالت انسان، اسارت در خويشتن است. همه يكي از بزرگ
شود كه آن مشكل  د با ما صحبت كند، به او گفته ميمشكالت خود هستند، اما اگر شخص ديگري بخواهد در مورد مشكل خو

اي انسان در خويشتن گرفتار شده و در يك سير تسلسل باطل قرار گرفته است.  گونه خود اوست و به ديگران ارتباطي ندارد. به
  .تواند بسياري از حقايق جهان هستي را درك كند ي وجود خود نمي انسان گرفتار از درون قلعه

  تن گردي گرفتار                حجاب تو شود عالم به يك باراگر در خويش
  شبستري

اي براي جدا شدن از خويشتن مورد استفاده قرار گرفته و شخص از  عنوان وسيله ي عرفاني، درمانگري به بنابراين، در اين شاخه
شود كه بيرون از قلعه وجودي  خود بيرون آمده، جوياي مشكالت ديگران خواهد شد و پس از كسب اين تجربه، متوجه مي

  .اي زنداني بوده است جهت درون قلعه خويشتن نيز محيطي زيبا و دل پذير وجود دارد و او بي
  نبندي زان ميان، طرفي كمروار                اگر خود را، بـبينـي در ميانـه

  حافظ
  :و يا

  بگويم، خود را مبين كه رستيمعرفـت نشينـي             يك نكته ات  تا علم وفضل بيــني، بـي
  حافظ

  توفيق به انجام عبادت عملي -3
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توانيم عبادت را با رفاقت  عبادت بر دو گونه است: عبادت نظري و يا زباني و عبادت عملي. براي درك بهتر اين بحث، مي
  .مقايسه كنيم

گونه كه از نام آن پيداست، زبان  ي، همانرفاقت نيز مانند عبادت بر دو نوع است: رفاقت زباني و رفاقت عملي. در رفاقت زبان
كنيم و خاك زيرپا، غالم و چاكر و  چيز است و با زبان و زبان بازي ما خود را حتي قرباني و فداي يكديگر مي ي همه كننده تعيين

فدايي بودند و ها كه  خريم اما همين كه مشكلي براي كسي پيش بيايد، همان شويم، درد يكديگر را به جان مي نوكر همديگر مي
كنند. با اين توضيح، چه  اي صحنه را خالي مي اي و به بهانه رفتند، فرار را بر قرار ترجيح داده، هريك از گوشه قربان يكديگر مي

ي مشكالت ما حاضر  توانيم روي دوستي افراد حساب كنيم. مسلماً زماني كه در عمل و به هنگام گرفتاري، در صحنه موقع مي
گونه است. ما خطاب به خداوند  اند. در عبادت عملي نيز بدين صورت دوستي واقعي خود را به ما ثابت كرده ر اينشده باشند، د

هاي ما بايد حساب كند.  هاي ديگر. اما عالم باال چه زماني روي ما و حرف اهللا و خيلي چرب زباني گوييم، الحمدهللا، سبحان مي
هاي ما باشند. لذا  ي حرف كننده هاي ما با عمل همراه شده باشد واعمال ما تأييد نيها و شيرين زبا طور قطع زماني كه حرف به
زباني، كاري ندارد و همه قادر به  صورت چرب ي نهايي دوستي ما با عالم باال است. در غيراين كننده تعيين» علي خيرالعمل حي«

بدون رفاقت عملي، رفاقت زباني نيز فاقد ارزش است،  است،» رفاقت زباني«ي  كننده  تضمين» عملي رفاقت«انجام آن هستند. 
خواهد نسبت به رفاقت با خداوند، كار عملي انجام دهد، به اين نكته  هرچقدر هم كه چرب و شيرين باشد. اما وقتي كه انسان مي

  .نيازي مطلق قرار دارد هيچ يك از كارهاي ما نيازي ندارد و در بي خورد كه خداوند به بر مي
   

  شق ناتمام ما، جمال يار مستغنـي است       به آب و رنگ و خال و خط، چه حاجت روي زيبا راز ع
  حافظ

   صورت چه بايد كرد؟ پس در اين 
توان گفت، كارهاي عملي مثبت انسان، بايد معطوف به تجليات او كه جهان هستي است، شده و انسان يكي از اين  در جواب مي

عبادت به جز خدمت خلق «شود  لي ما شامل اين بخش شود. لذا در دنياي عرفان گفته ميتجليات است كه بايد خدمت عم
  .«علي خير العمل حي«شود  و همچنين گفته مي» نيست

  :و يا 
  همه روزه روزه بودن، همه شب نمـاز كردن          همه ساله حج نمودن، سفر حجـاز كـردن

  نـيـازش، طلــــب نيـاز كـــردن ز وجـــود بي    ها نخفتن، به خــداي راز گفتـن       شب جمعه
  به مساجـد و معابـد، همـه اعتكاف جستن          ز مناهي و مالهـي، هـمه احـتراز كـــردن

  ز مدينه تا به كعبه، سـر و پا بـرهنه رفتــن          دو لب از براي لبيك، به وظيفه بـاز كــــردن
  ـدر نبـاشد          كه به روي نا اميـدي، در بستـه باز كـــردنبه خدا كه هيچ يك را، ثمر آنق

  شيخ بهايي
شويم توفيق فرادرمانگري كه اينك به كمك رحمانيت الهي، در اختيار ما قرارگرفته است،  دنبال اين توضيح، متوجه مي به

  .سازد ها را نيز با شعور الهي آشنا مي ي مناسبي براي انجام عبادت عملي بوده و ضمن كمك به حل مشكالت ديگران، آن وسيله
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  شناختن گنج درون -4
كارايي معنوي  تواند كليد دسترسي به گنج دروني وجود خويشتن را شناخته، به انسان در رابطه و اتصال با شعور اليزال الهي، مي
  .خود بيفزايد و مسير كمال را به سرعت طي كند

  جان تو، گنجي نهان آيد پـديد  در ميان  تو ز چشم خويش پنهاني، اگر پيدا شوي        
  عطار

      
  فراهم نمودن راه نجات جمعي -5

نجات انسان، نجاتي است جمعي و كسي كه بخواهد تنها خود را نجات دهد، دليلي بر خودخواهي و خود شيفتگي اوست. راه خدا 
  :گذرد. به قول ابن عربي از دل خلق مي

   .اذا دان لك الخلقُ، فقد دانَ لك الحقُ
  .مقدار شود هرگاه خلق در پيش تو خوار شد، حق در نظرت بي

  تا هست غم خودت، نبخشـاينـدت           تا با تو، توهست، هيـچ نـنمـايندت
  اي خواجه، كه نگشايندت تا از خود و هر دو كـون، فارغ نشوي          اين در مزن

  شبستري
  :و يا

  منگر اندر كار خويش و بنگـر انـدر كار من        هركه را افسرده ديدي، عاشق كار خود است 
  مولوي 

  

  اصول مهم در فرادرماني
سازد. اصول  تر مي تر كرده، تفسير و تعبير روند حركت را شفاف ها، مسير را هموار فرادرماني تابع اصولي است كه توجه به آن

  :مهم عبارت است از
تواند از فرادرمانگران  كه مؤثر واقع نشده باشد، فرادرمانگير مي صل:اولويت درمان، با پزشكي رايج است و درصورتيا -1

 در جهت آزمايش فرادرماني كمك بگيرد. 

اي از درمان  باره قطع كنند و تاكنون هم نتيجه ها را به يك توانند آن كنند كه نمي اصل:كساني كه داروهايي مصرف مي -2
هاي  عالجه، اقدام كرده و زير نظر پزشك معالج خود، پيشرفتتوانند از طريق فرادرماني جهت م اند، مي رايج نگرفته

ي  گيري كرده و با نظر آنان نسبت به كاهش دارو اقدام كنند.بديهي است در اين مورد، كليه درماني را پي
 .ي فرادرمانگير است عهده هاي دارويي به مسؤليت
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ضمن نوع بيماري اشخاص محرمانه است و فرادرمانگر اصل: اطالع از نوع بيماري فرد، تأثيري در فرادرماني ندارد. در  -3
كه بيمار مايل باشد راجع به نوع بيماري خود توضيح دهد كه اين  حق سؤال كردن در اين مورد را ندارد، مگر اين

   .كند موضوع نيز كمكي به فرادرمانگر نمي
  .صال و اسكن قرار خواهد گرفتاصل:زماني كه فرادرمانگر براي فردي ايجاد اتصال كند؛ خود نيز در معرض ات -4
 درمان             بيرون ريزي           اسكن شعور كيهاني             ياصل:  فرادرمان -5

  :تواند باشد اصل:عدم احساس اسكن و ارتباط به علل زير مي -6
   )تشتت ذهني (آشفتگي ذهني شديد -
  افسردگي - 
  قفل ذهني - 
  ...گيري منفي و احساس تمسخر نسبت به آن و طرف نبودن و داشتن موضع بيي فرادرماني،  حضور در حلقه عدم - 

  
هاي ضمير ناخودآگاه است كه در اكثريت افراد بر مبناي عقل، علم و دانش از دوران  ريزي ي عملي برنامه نتيجه قفل ذهني 

سايل غيرعقالني و خارج از چار چوب ي م ريزي شده است. دراين حالت اين برنامه از ورود و حس همه طفوليت و كودكي برنامه
هاي  كند و احساس كند. فرد را از قبول و تجربه متافيزيك محروم مي سانسور مي رامنطق جلوگيري كرده و چنين اطالعاتي 

چيز  ريزي شده است كه خارج از عقل، علم و واقعيت هيچ گونه برنامه افزار اين كند. در واقع اين نرم مربوط به آن را سانسور مي
وجه توجيه علمي و عقالني ندارد؛ درنتيجه،  هيچ بيمار به يتواند وجود داشته باشد و به اين دليل كه فرادرماني، برا ديگري نمي

كند و شكسته شدن اين  ي ورود اطالعات مربوط به آن را نداده و در مقابل آن ايجاد قفل ذهني مي افزار ناخودآگاهي اجازه نرم
   .زمان الزم داشته باشدقفل ممكن است، مدتي 

  .: غير از مورد آخر، عدم احساس اسكن و ارتباط، تأثيري در فرادرمانگري و فرادرمانگيري نداردتبصره
ي پوالريتي بدن درمانگر است در  ، زيرا انرژي درماني متكي به حوزهفرادرماني، انرژي درماني(نيرو درماني) نيست: تبصره

تر  ها دارند ولي در بعضي از افراد قوي ي انسان ي پوالريتي را همه شعور كيهاني متكي است. حوزهي  حالي كه فرادرماني به شبكه
است. الزم است كه فرادرمانگران به آن توجه كافي داشته » فرادرماني«جزء بسيار كوچكي از  »يانرژي درمان«از سايرين است. 

   .شود ي شعوركيهاني به بهترين نحوي انجام باشند تا معرفي شبكه
توانند روي يك فرادرمانگير، فعاليت فرادرماني انجام دهند و همچنين  اصل:دريك زمان تعدادي فرادرمانگر مي -7

توانند در يك زمان، تحت فرادرماني يك فرادرمانگر قرار بگيرند. نتايج حاصله مشابه بوده و  تعدادي فرادرمانگير مي
شود، هيچ فرقي بين  درمان توسط شعور كيهاني انجام مي كه نتأثيري در نتيجه ندارد. در ضمن با توجه به اي

(متاسفانه اين اصل در بين برخي دوستان دوره هاي باال، به اشتباه برداشت شده است .  فرادرمانگران وجود ندارد
 )تاكيد مي شود كه هيچ تفاوتي بين دو فرادرمانگر از نظر انجام فرادرماني نيست

فرض كنيد جايي آتش گرفته و كسي تماس مي گيرد با آتش نشاني ،چند دقيقه ي بعد نفر دوم تماس مي گيرد ، چند 
دقيقه ي بعر نفر سوم و ... اما تمامي اين تكرار ها هيچ تاثيري در زودتر رسيدن ماشين آتش نشاني ندارد و با همان 
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اگر هرچه فرادرمانگر بيشتر بتشد نتيجه زودتر و بهتر است  تماس اول نيرو ها فرستاده شده اند ، پس اين تفكر كه
 اشتباه است و اين گونه نيست

  .ي وحدت الزم نيست و تنها شرط الزم، شاهد بودن است اصل:داشتن ايمان و اعتقاد براي حضور در حلقه -8
يكي، كهولت و خستگي، هاي عفوني، معايب مكان اصل:نوع بيماري(مادرزادي و ژنتيكي، عيب در عملكرد اعضا، بيماري -9

 .تني، ذهني تني و...) مزمن، حاد بودن و قدمت بيماري، تأثيري در فرادرماني ندارد اشكاالت ذهني، رواني، روان

تواند در خالل تمام مدت شبانه روز و به تعداد دفعاتي كه مايل است،  هاي ارتباط راه دور فرادرمانگير مي اصل: زمان  -10
ها با ساعت محلي تعيين شده و فرادرمانگير در هر كجاي دنيا كه  رد. همچنين اين زمانانجام شود و محدوديتي ندا

ها را به  وقت محلي به فرادرمانگر اعالم كرده و فرادرمانگر نيز همين زمان ههاي ارتباط خود را ب تواند ساعت باشد، مي
  .كند شبكه اعالم مي

ي درمان دارند و ارتباطي به  تي نداشته و تأثير يكسان در نتيجهدور و نزديك با يكديگر تفاو اصل:فرادرماني از راه -11
 .توان، لياقت، استعداد و... فرادرمانگر ندارد

  فرادرماني يكطرفه كافي است (بيمار نمي تواند همكاري كند)در موارد زير  اصل:  -12
  اطفال و كودكان - 
  بيماران اغمائي - 
  بيماران خيلي مسن - 
  هاي ذهني عقب مانده - 
  ذهني - ماران روانيبي - 
  موارد اورژانس - 
  .ي گزارش نيستند بيماران خاص مانند افراد آلزايمري كه قادر به ارائه - 

  ها در نقاطي است كه ساعت محلي آنان با ساعت محلي فرادرمانگر تفاوت  اصل: فرادرمانگيراني كه محل زندگي آن-13
ها به شبكه  اعالم كرده و فرادرمانگر نيز براي اعالم اين زمان هاي فرادرماني را به وقت محلي خود دارد، زمان ارتباط

   .ها به زمان محلي خود را ندارد كرد و نيازي به تبديل آن هدها استفاده خوا شعور كيهاني، از همان ساعت
از اصل: بهتر است كه تا حد امكان فرادرماني از راه دور و بدون تماس دست صورت گرفته و در خالل فرادرماني،  -14

عمل آمده و درصورت نياز توسط اطرافيان فرادرمانگير  خوراندن هرچيزي حتي آب توسط فرادرمانگر، خودداري به
  .عمل آيد انجام شود تا از ايجاد شبهات احتمالي جلوگيري به

نه  شود  العمل منفي براي انسان ندارد زيرا توسط شعورالهي انجام مي گونه كارما و عكس اصل: فرادرمانگري هيچ -15
  .توسط فرادرمانگر

ي محافظ، نبايد اقدام به فرادرمانگري كنند زيرا در معرض تشعشعات منفي بيمار و  اصل: افراد تا قبل از دريافت اليه -16
گيرند كه اثرات آن در كوتاه و طوالني مدت روي آنان پديدار خواهد شد.  نفوذ موجودات غيرارگانيك قرار مي

شود كه  ي مثبت و انساني از آن، به فرد تفويض مي نمودن سوگندنامه مبني بر استفادهي محافظ با مكتوب  دريافت اليه
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پس از تجهيز به آن محافظت فرادرمانگر در مقابل تشعشعات شعور معيوب سلولي و ساير تشعشعات منفي و تداخل 
  .گيرد  موجودات غيرارگانيك صورت مي

ها  گيرد، فرادرمانگر حق ندارد هيچ نوع از انواع بيماري  صورت ميكه فرادرماني توسط شعور كيهاني  اصل: نظر به اين -17
  .را غيرقابل عالج بداند

صورت  باشد كه در اين ي هوشمندي حاكم بر جهان هستي مي ي شعور كيهاني، مجموعه كه شبكه اصل: با توجه به اين -18
درمان از راه دور و نزديك توسط آن نه ماده و نه انرژي است؛ در نتيجه، بعد زمان و مكان بر آن حاكم نبوده و 

  .پذير است امكان
گيرد، پس فرادرمانگر حق ندارد از بابت انجام آن چيزي   كه فرادرماني توسط شعور كيهاني انجام مي اصل: نظر به اين -19

  .را به خود منتسب كند
نوان، قابل اضافه كردن به آن جا كه شعور الهي نياز به هيچ مكملي ندارد، لذا هيچ چيزي تحت هر نام و ع اصل: از آن -20

ي وحدت  شود كه حلقه  راحتي قابل اثبات است؛ چرا كه با حذف عامل اضافه شده، مشاهده مي نبوده و اين موضوع به
گونه بدعتي  گذاران و متقلبين خواهد بود. در اين رابطه هيچ بدعت ي  كننده كند و اين خود رسوا  كماكان عمل مي

  .دهنده ميل فرد به خودنمايي و مطرح كردن خود است انپذيرفته نيست و فقط نش
صورت نشسته، ايستاده، درازكش و به هر صورت، حالت و وضعيتي و به هر  اصل: ارتباط راه دور فرادرمانگير، به -21

جهتي كه براي او مقدور باشد و در هر محلي، ثابت و يا متحرك (مانند درون اتوبوس، هواپيما، كشتي و...) قابل 
 اري است.برقر

ي فرادرمانگير كه يا درمان نشده و يا در  هاي گذشته ي بيماري هاي فعلي و همچنين پرونده اصل: دردها و بيماري -22
اند، دوباره بازخواني شده و عاليم آن آشكار و مطابق الگوهاي زير، روند درمان آغاز  طور ناقص درمان شده گذشته به

 شود. مي

 

  گيرد. طور سريع صورت مي به اي از موارد، درمان در پاره - 
  

  
كند و  ي درمان، شروع به كاهش مي در خيلي از موارد عاليم درد و بيماري به اوج خود رسيده، سپس تا مرحله - 
ي سلولي آن عاليم را از  دهد. منظور از اوج بيماري، بازسازي عاليم بيماري است كه حافظه دنبال آن درمان رخ مي به

اي  هاي الزم قرار گيرد و شعور سلولي سالم جايگزين آن شود. براي مثال، اگر غده گيري ورد پيخود نشان داده، تا م
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عنوان غده  هيچ شود ولي به ي آن، فعال مي  كننده در بدن بيمار وجود داشته باشد پس از اسكن فرادرماني، عاليم آشكار
دهد و يا در يك بيمار  روند درمان و بهبود رخ مي دنبال آن تر نخواهد شد بلكه درد و آثار آن ظاهر شده و به بزرگ

مبتال به آلرژي، بعد از گرفتن اتصال فرادرماني، عاليم آلرژي آغاز شده و ممكن است به اوج خود برسد اما پس از 
يگرن، دنبال فرادرماني روي يك بيمار مبتال به م شود. يا به آن، با كاهش عاليم ظاهر شده، روند درمان و بهبود آغاز مي

ي اوج خود پيش رفته و پس از آن با كاهش عاليم فوق، روند بهبود نمايان  شود و تا مرحله عاليم ميگرن ظاهر مي
  شود. مي

  

  
ي منفي نيز براي  هاي اين شبكه قرار گيرد، شبكه اصل : وقتي كه انسان به شبكه مثبت متصل شود و در معرض آگاهي -23

كند (مانند فكرخواني، نفوذ در افراد،  هاي منفي را به روي او باز مي ي آگاهي يچهفرد اقدام به ايجاد اتصال كرده و در
  بيني و...). آينده

  

  
  

  پس از ديدن هر نتيجه درماني، سپاس از خداوند متعال را فراموش نكنيم. -24
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  جلسه چھارم
  

 يفرادرمان دگاهيها از د يماريانواع ب

 يجسم يها يماريب  -1

، قطع نخاع ،  يدگي، له ي، شكستگ يدهند مانند : سوختگ يط جسم ما را تحت الشعاع قرار مكه فق يجسم يها يماريب
  . ... و يمغز يضربه 

  
  يروان يها يماريب -2

 يروان يها يماريو ب ميكرد فياحساسات و عواطف تعر تيريمد يكالبد روان ميهم اشاره كرد نيكه قبل از ا همانطور
 و  يدهند  مانند : افسردگ ي(عواطف و احساسات) ما را تحت الشعاع قرار م يوانهستند كه فقط كالبد ر ييها يماريب

...  
  

 )كيسومات كوي(سا تني –روان  -3

مشكل در  كيمشكل در روان و همزمان  كيهستند كه  ييها يماريب كيسومات كويسا اي تني –روان  يها يماريب
  يعده                       حرص و جوش              مشكالت قلبزخم م              يمانند : خود خور .ديآ يجسم بوجود م

  گرنيم                شيعدم بخشا                          ديروئيغم و اندوه              ت
  اختصاصا در مورد اين بيماري ها اسكن خاص وجود دارد. 2در دوره 

  
 )ينشي)(بكي(منتوسومات  تني – يذهن يها يماريب -4

 ييها يماريب ينشيب يها يماريب اي كيمنتو سومات اي تني – يذهن يها يماريادراكات است و ب تيريمد يذهن كالبد
 . شود يم يماريب كي جارياشتباه باعث ا نشيب كيهستند كه در آن ها 

 يقلب يسكته  نيب يكند ، چه رابطه ا يم يقلب يطال، سكته  متيكه با سقوط ق ديرا فرض كن يعنوان مثال طال فروش به
باعث  نياست و ا ياشتباه نشيشروع دوباره ب اي يفرد نسبت به ورشكستگ نشيطال وجود دارد ؟ ب متيو سقوط ق

خاطر است كه  نيبد نيشود ، ا يحالش بد م شهيمه يخبر مرگ كس دنيكه با شن يكس ايشود ،  يم يماريبروز ب
اختصاصا در مورد اين بيماري ها  3در دوره . شود يم يماريب نيفرد نسبت به مرگ اشتباه بوده و موجب بروز ا نشيب

  اسكن خاص وجود دارد.
 

 يذهن يها يماريب -5

، وسواس ،  يزوفرنيدهند مانند : اسك يهستند كه ادراكات ما را تحت الشعاع قرار م ييها يماريب  يذهن يها يماريب
  . ... و كي، پان يتيشخص ، دو ي، دو قطب ي) ، مشكالت اضطراباي(فوب يمنطق ريغ يترس ها
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6- ... 

كودكان ، رفتارها  يفعال شي، ب يدر نظر گرفت مانند : بختك ، خواب گرد يتوان نام يآن ها نم يكه برا ييها يماريب
  ... و يعيطب ريغ التيو تما

 رواني  –ذهني  –بيماري هاي جسمي  -7

  مثل اختالالت خواب
  

در مان  4و  3 گروهشود اما در  يحاصل م يدرمان قطع 2و  1 گروهند . شو يحل م يبا فرادرمان 4تا  1 بيماري هاي گروه 
) رفع يتن يذهن يها يماري(درمورد ب ينشيمسائل ب اي) و يروان تن يها يماريدوگانه (درمورد ب يكه رفتارها يتا زمان ؛ موقت 
   . شود
ايمنتوتراپي شاخه اي ديگر از طب مكمل و در مباحث سايمتوتراپي دنبال مي شود. س 7و  6و  5 يدسته ها يها يماريب علت

  مي باشد. » سايمنتولوژي«بنيانگذاري شده توسط استاد محمدعلي طاهري است. اين شاخه درماني بخشي از مبحث 
از درمان سايمنتوتراپي دنبال مي شود كه در دوره اي جداگانه با همين » تشعشع دفاعي«، در شاخه 6و  5بيماري هاي دسته هاي 

رسي مي گردند و علت آنها مورد تجزيه و تحيلي قرار خواهد گرفت (اين شاخه درماني معتقد است كه علت بيماريهاي نام بر
  مي باشد).(رجوع به جزوه تشعشع دفاعي و جزوه سايمنتولوژي).» موجودات غير ارگانيك«، 6و  5دسته 

  
  داليل بازگشت بيماري
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  "اختياري"داليل بازگشت بيماري

شود كه در آن به نوعي نقش شعور كيهاني  صورتي اختياري مرتكب تخلفاتي مي دهد كه بيمار به ع بازگشت زماني رخ مياين نو
هاي بارز اين تخلفات، شك و ترديد، انكار  در درمان، از طرف بيمار ناديده گرفته شده و يا مورد كتمان قرار گرفته است.نمونه

  .ي شعور كيهاني است جايي غيراز شبكه بهو ناسپاسي، كتمان و نسبت دادن درمان 
) را در بهبودي به سر برده است، به ناگاه T1كه مدت زمان( لذا درصورت بروز اين تخلفات، احتمال دارد كه بيمار پس از اين

  بيماري برگشت كرده و حال او مانند قبل از درمان شود.
  

  
  

  "غير اختياري" داليل بازگشت بيماري

ها بوده و يا دچار  را بيماراني خواهند داشت كه مشكالت روان و ذهن، عامل اوليه و اصلي بيماري آناين نوع بازگشت  
  .مشكالت بينشي باشند

ها  كه خود در بازگشت بيماري نقشي داشته باشند؛ بنابرساز و كارهايي از سوي روان و ذهن، درمان آن صورت بدون اين در اين
  .شود كه باعث بازگشت بيماري خواهد شد و مير با مقاومت (دادگاه ويژه) روبه

كند.  ها شكسته شده و بيمار نجات پيدا مي دهند، اين مقاومت طور كه نمودارها نشان مي البته با چند بار تكرار فرادرماني، همان
  .در مطالب بعدي، نمودارهاي درماني اين قبيل بيماران مورد بررسي قرار خواهد گرفت

  ويژه مقاومت دادگاه -الف 
 )A( بيماران روان تني نمودار -1

ها  شوند، اما گزارش آن دچار بازگشت بيماري مي T1اين دسته از بيماران در ابتدا بهبود پيدا كرده و پس از مدت زمان  
ي روند فرادرماني، بيمار دوباره به وضعيت  دهد كه وضعيت بيمار نسبت به قبل از درمان، بهتر است. با ادامه نشان مي

تر است، حفظ كرده و پس از طي اين زمان، دوباره  طوالني T1كه از زمان T2ب رسيده و اين وضعيت را طي زمان مطلو
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شود و اين  ي قبل، باز هم بهتر گزارش مي كند، با اين توضيح كه اين بار وضعيت بيمار نسبت به دفعه بيماري بازگشت مي
  كند. ول، ادامه پيدا ميروند تا تثبيت وضع بيمار و رسيدن به شرايط قابل قب

  
  

 

 )B( بيماران روان تني نمودار -2

دهد،  رخ مي T1 است، با اين تفاوت كه اولين بازگشت كه پس از زمان  Aنمودار اين دسته از بيماران نيز مانند نمودار
ه فرادرماني طوري كه بيمار ممكن است دچار وحشت شده و از ادام شود به ي گزارش مي تر از وضعيت اوليه بسيار وخيم

ي روند فرادرماني، بيمار پس از چندين بار نوسان، دوباره به وضعيت درمان،  البته درصورت ادامه .منصرف شود
  بازگشت خواهد كرد.

  

  
  )تني –مشكالت بينشي (بيماران ذهني  - ب

راي مثال، فردي كه ها در اين رابطه است. ب بيماري بعضي از افراد، به علت ضعف و مشكالت بينشي است و بيماري آن
دچار ترس از مرگ باشد، اگر شروع بيماري او در اين رابطه بوده، درصورتي كه هنوز مشكالت بينشي فرد برطرف 

ي ترحيم و هر  نشده باشد، ممكن است پس از فرادرماني و بهبود پيدا كردن، با شنيدن خبر مرگ، ديدن اعالميه
د، دوباره دچار بيماري شده و به وضعيت اوليه بازگشت كند. در فرادرماني موضوعي كه او را به ياد موضوع مرگ بيانداز

  .شود مي گفته تني –هـاي ذهني  باشد، بيمـاري ها كه ريشة آن مشكالت بينشي و ادراكي فرد مي به اين نوع بيماري
تراكي خواهند داشت كه از دهد، با يكديگر وجه اش ي قبل از بازگشت بيماري رخ مي بنابراين اتفاقاتي كه درست در لحظه

  توان به مشكل بينشي فرد پي برد. ها مي بررسي آن



44 5/7/1391 -4.1نسخه  - يك دوره -عرفان حلقهمجازيگروه آموزش

 

  
  

كه طالب برطرف شدن آن شدند،  اين دسته از بيماران پس از آگاه شدن از مشكل بينشي خود و پذيرش آن، پس از اين
ين رو راهنمايي فرادرمانگران شود. از ا ها نيز آغاز مي ي شعوركيهاني قرار گرفته و تثبيت درمان آن مورد حمايت شبكه

  .در اين مورد و توضيح اين نمودار براي اين گروه از بيماران، الزامي است
  بيماران با مشكالت ذهني -پ

ها  صورت ادراكات آن شود.در اين محسوب مي» ذهني«اي از افراد،  هاي فرادرماني، مشكالت دسته بندي مطابق تقسيم 
گردد؛ مانند: وسواس، توهم(اسكيزوفرني)، بدبيني(پارانوئيدي)، انحرافات جنسي،  ينسبت به ديگران غيرعادي تلقي م

  هاي افراطي و غيرمنطقي(فوبيا) و... فراموشكاري، بيش فعالي، ترس
اين گروه از بيماران نمودارهاي پيچيده تري در سير درمان خود نسبت به ساير بيماران دارند و مي بايست در زمان 

حوصله، سير درمان خود را پيگيري نمايند. انواع نمودارهاي اين دسته از بيماران در كتاب انسان از كافي و با صبر و 
  منظري ديگر تاليف استاد دكتر محمد علي طاهري آمده است.

  

 كالبدهاي مختلف انسان

ل ديد و حس انسان) ي فركانسي قاب انسان داراي چندين هزار كالبد مختلف است كه در واقع بخش غيرمادي (خارج از حوزه
هاي درك ما خارج از توان  طور كه درعملكرد مغز به اختصار توضيح داده شد، خيلي از حوزه دهند. همان وجود او را تشكيل مي

اش خوب باشد، اميد نجات بيشتري دارد منظور او چيست؟  گويد: اگر بيمار روحيه يك سلول است. براي مثال، وقتي پزشكي مي
تواند  ي خوب داشته باشد و يا آن را ايجاد كند؟ اصوالً مگر يك كنتاكتور برق (نورون) مي ه بايد روحيهو يك نورون چگون

  روحيه ساز هم باشد؟
   ...كند و شناسي از روح جمعي صحبت مي وقتي روان 
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و يا از آن طرف،  گيرد كه از اين طرف برود شود، تصميم مي طور كه گفته شد، اين نورون نيست كه عاشق مي هرحال، همان به
 سازد؛ هيچ مدار فرمان و مدار منطق اميدوار باشد يا نااميد، ايثارگر و فداكار باشد يا نباشد و اين نورون نيست كه جوك مي

(Logic) قادر به ساخت جوك و طرح شوخي نيست و...  
شوند و سيستم  و رهبري مي هاي مختلف انسان، خارج از جسم و توسط كالبدهاي ديگر وجود انسان هدايت تمام فعاليت

ي حواس و درك  ها در محدوده كند ولي ساختار آن ها را تغذيه مي اي مجزا عمل كرده و اين بخش گونه ها به ي انرژي آن تغذيه
ي اخير اين موضوع به اثبات رسيده  هاي چند دهه هاي فناوري و به كمك عكس برداري فيزيكي انسان نيست؛ اما با پيشرفت

ي قبل مورد تمسخر قرار داشتند و موضوعاتي خُرافي محسوب  سان ابعاد وجودي ديگري نيز دارد كه تا چند دههاست كه ان
هاي مؤلف را در  هاي شماتيك بعدي، ارتباط چند كالبد مهم در قالبي بسيار ساده نشان داده شده و دريافت شدند.در شكل مي

 موارد فوق ترسيم كرده است.

 
  

  كالبد اختري -الف 
  ي مهم را به شرح زير بر عهده دارد  كالبد اختري دو وظيفه 

   هدايت رشد آناتوميك - 
  هاي عصبي هدايت پيام - 

ي  ي جنيني به مرحله ها در كنار يكديگر كه متعاقب آن، رشد از مرحله ي چيدمان سلول رشد آناتوميك عبارت است از نحوه
  .يابد ليت باز سازي و ترميم بدن ادامه ميكند و پس از آن نيز فعا كامل خود ادامه پيدا مي

است، به اين معنا كه هر پيام عصبي كه از مغز به ناحيه و سلولي ارسال  سيستم عصبي ثانويهي از هاي عصبي، بخش هدايت پيام
  .شود شود؛ از طريق اين بخش نيز به آن ناحيه و يا سلول، مخابره مي

سيم به مقصد اطالع دهيم كه بسته و يا پيغامي  كنيم و هم زمان، با تلفن و يا بي اي را به محلي پست كه بسته درست مانند اين
  .ها ارسال شده است براي آن
ي دريافت آن شده و حتي از نوع محموله نيز مطلع  ي پيام، آماده كه محموله به مقصد برسد، گيرنده صورت قبل از اين در اين

هاي صادر شده به  ات است كه به علت سريع بودن سرعت پس خور فرمانشده است. از كاربردهاي اين بخش پيوستگي حرك
  .آيند نظر مي اعضا، حركات پيوسته به

تر كرده و از آن به نحو بهتري  هايي، سيستم ثانويه را فعال توان با تمرين كاربرد ديگر در واكنش سريع بدن است كه مي 
كه از چنين ساز و كاري مطلع  ها بدون اين گيرد و آن مي صورت ميهاي رز برداري در ورزش استفاده كرد. نظير چنين بهره

بيند و در مورد آن تصميم الزم را گرفته و انجام  اي را مي كنند. براي مثال، وقتي كه انسان صحنه باشند، از آن استفاده مي
تر از  هايي بسيار كم ت در زمانهاي رزمي بعضي از حركا ثانيه زمان الزم است. در حالي كه در ورزش 3/0دهد، در حدود  مي

  .گيرد شود. مثالً در شمشير زني ژاپني حمله و دفاع، در زماني بسيار كوتاه و بدون تفكر صورت مي اين مقدار اجرا مي
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هاي رزمي، تعليم مربي بر اين اساس است كهبراي اجراي حركات فكر نكند بلكه حس كند.در واقع فكر كردن در  در ورزش  
آموزد كه اعضا بدن او خود در مقابله با ضربات، واكنش الزم را نشان دهند و  رزمي جايگاهي ندارد و هنرجو ميحركات ورزش 

آموزند كه فرصتي براي فكر كردن ندارند؛ زيرا براي مثال، در شمشير زني چند صدم ثانيه مساوي با مرگ و زندگي  ها مي به آن
گيري وجود ندارد ولي مگر اعضا بدن داراي مغز هستند كه خود  ي تصميمي زماني هيچ فرصتي برا است و در چنين فاصله

  واكنش الزم را در مقابل حركات نشان بدهند؟
  
  

هاي  تواند در زمان بدون نياز به سيستم عصبي اوليه مي سيستم عصبي ثانويه نظر فرادرماني اين است كه جواب اين سؤال از نقطه
واكنش الزم را از عضو در خواست كند. ممكن است گفته شود بخشخودكارضمير ناخودآگاه كه طور آني)  بسيار كوتاه (تقريباً به

دهد ولي بايد اين موضوع را يادآوري كرد  كنترل اعمال خودكار مانند تايپ و رانندگي و... را زير نظر دارد اين كار را انجام مي
ي محدود و تعريف شده و  گيرد كه دامنه ت كنترل خود ميدهد و تح طور خودكار انجام مي كه اين بخش فقط كارهايي را به

اي ممكن است  ي محدود حركات نيست و از هر زاويه مشخصي داشته باشند در حالي كه، كارهايي مانند شمشيرزني داراي دامنه
ي حركات آن براي  هايي مانند تايپ، كليه بيني نيست. اما در فعاليت عنوان قابل پيش هيچ اي وارد شود كه از قبل به ضربه
   .بيني است افزارسيستم خودكار ناخودآگاه، از قبل تعريف شده و قابل پيش نرم

صورت فرد تا  شود كه عضوي از بدن انسان قطع شده باشد. در اين يكي ديگر از داليل وجود اين بخش، زماني مشخص مي
  .كه ديگر جزء بدن نيستندها احساس درد و خارش در اعضاي قطع شده را خواهد داشت در حالي  مدت

شود كه بيمار در اين مورد دچار وهم و  شود و چنين توجيه مي گفته مي Pain Phantom در اصطالح پزشكي به چنين دردي
  .شود هايي مي ها هنوز وجود دارد؛ در نتيجه، دچار چنين واكنش كند كه آن بخش تصور شده است و خيال مي

ي سنسوري و حس محيطي، نسبت به حركت گسترش  ر بيش از حد با اين بخش، دامنههاي رزمي، با گسترش و كا در ورزش
ترين حركت را در پيرامون خود با واكنش مناسب  كند تا جايي كه بعضي افراد رزمي كار قادرند با چشم بسته كوچك پيدا مي

   .پاسخ دهند
  
  

ي حركات و  و اگر اين بخش وجود نداشت، كليه عهده دارد حركات را به Feed Backسيستم عصبي ثانويه عمل پس خوران 
  شد. بريده و روبوتيك مي گفتار انسان بريده

  
نيز نام خواهيم برد و دليل اين نامگذاري را هم » Bluetooth«در دوره فراپزشكي از اين سيستم عصبي ثانويه با اصطالح 

  توضيح خواهيم داد.
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  انواع مرگ
  :گ وجود دارد كه عبارت است ازاز ديدگاه فرادرماني سه نوع مر

  مرگ نامحسوس -1
  مرگ فيزيكي -2
  مرگ قطعي -3
). در آن 25- گيرد(ش ي وجود انسان را فرا مي ي انرژي منفي افسردگي همه افتد كه هاله مرگ نامحسوس زماني اتفاق مي - 

، اما هيچ انگيزشي در او ايجاد نشده، فهمد چيز را مي كه معني همه ي ارتباط معرفتي انسان قطع شده و او ضمن اين صورت همه
  .شود ي متحرك شده و دچار مرگ نامحسوس مي فرد مانند يك مرده

صورت از نظر پزشكي فرد، مرده محسوب و براي او  افتد. دراين دهد كه ايست قلبي اتفاق مي مرگ فيزيكي زماني رخ مي - 
صدتريليون سلول وهمچنين كالبد  طعي رخ نداده است. زيرا يكشود. اما از ديدگاه فرادرماني هنوز مرگ ق جواز دفن صادر مي

  .ذهني، رواني، اختري و... هنوز زنده هستند
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ميرد. مرگ كالبد اختري معموالً از دقايقي بعد از ايست قلبي شروع  پيوندد كه كالبد اختري مي مرگ قطعي وقتي به وقوع مي - 
البد زنده باشد و تا كالبد اختري زنده است، هنوز مرگ قطعي نيست و شده و ممكن است كه حتي تا چند روز بعد نيز اين ك

افتد كه كالبد اختري بميرد. به همين دليل در  امكان زنده شدن و برگشت وجود دارد. بنابراين، مرگ قطعي زماني اتفاق مي
كه چند روز از مرگ  با وجود اين اند حتي طول تاريخ و در سرتاسر دنيا، افراد زيادي بعد از مرگ فيزيكي، دوباره زنده شده

نظر پزشكي، بايد امر محالي باشد ولي  اند. اين موضوع از نقطه ها گذشته و يا بعد از مدتي ماندن در سردخانه نگهداري شده آن
تواند دوباره باعث جاري شدن نيروي  درصورتي كه كالبد اختري هنوز زنده باشد هر شوكي كه موجب تحريك آن شود، مي

ها جريان پيدا كند.  كار كرده و خون بدون لخته شدن در رگ ها توقف شروع به در جسم شود و دوباره قلب پس از مدتحيات 
عنوان يك مسأله در دنيا مطرح است كه دليل علمي نيز براي آن  امروز موضوع زنده شدن افراد بعد از صدور جواز دفن به

دنبال تجديد نظر در قوانين صدور جواز دفن هستند كه با وضع  ها، به گزارش اند ارائه كنند، ولي به علت تعدد اين نتوانسته
تر آن را  ي قانوني، امكان كنترل بيش شده مقرارت جديد، از جمله نگهداري اجساد در اتاق انتظار دفن، طبق شرايط تعريف

  .فراهم كنند
  .دهد به زندگي در دنياي المكان ادامه ميماند و اين كالبد است كه  پس از مرگ قطعي، فقط كالبد ذهني زنده مي 

شود و در طي كارهايي مانند ارتباط با ارواح در واقع همين  نام برده مي» روح«عنوان  كالبد ذهني همان بخشي است كه از آن به
يادي ثبت و شود. در اين قسمت است كه تمام اطالعات وتجارب فرد با دقت ز كالبد ذهني فرد است كه با آن ارتباط برقرار مي

  شود. ضبط شده است كه درهيپنوتيزم با نفوذ به سطوح خيلي عميق به آن دسترسي پيدا مي
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  جلسه پنجم 

  تعريف مغز از ديدگاه فرادرماني
انند هايي است كه اطالعات حواس مختلف داخلي و خارجي بدن را به كالبدهاي مختلف وجودي انسان م ي آنتن مغز مجموعه

ها دريافت و به زبان جسم  كالبد ذهني (بخش ادراكات)، كالبد رواني (بخش احساسات) و ساير كالبدها مخابره كرده، يا از آن
  .كند ترجمه مي

ي تمام مسير فكري و  كننده گيرند كه فرمانده بدن بوده و هدايت در دنياي علم، مغز انسان را مانند يك اَبررايانه در نظر مي
هاي حياتي و ستادي را  هاي مربوط به آن، در ابتدا كنترل فعاليت تر مغز و تعيين فعاليت سان است. جهت بررسي دقيقحياتي ان

  (نمودار صفحه بعد). دهيم مورد مطالعه قرار مي
ها دوباره  ريزي شده و سپس همان برنامه شود؛ براي مثال، يك رايانه بايد از طريق اپراتور برنامه جا سؤاالتي مطرح مي در اين

ريزي كرده و  تواند هم خود را برنامه هرحال بدون وجود اپراتور، هيچ سيستمي نمي توسط اُپراتور مورد استفاده قرار گيرد و به
   :ها استفاده كند؛ بنابراين هم از آن برنامه

  اگر مغز يك اَبررايانه است، اُپراتور آن كجاست؟ 
  تقل از مغز است؟اپراتور جزيي از مغز است و يا بخشي مس 
ي  كننده ها تشكيل شده است و يك نورون توزيع دانيم كه مغز از نورون كنيم؛ مي اي ديگر به اين مسأله نگاه مي اكنون از زاويه 

ها تشكيل يك مدار فرمان برق  اي از نورون كند. در واقع مجموعه سيستم الكتريك مغز است و مانند يك كنتاكتور برق عمل مي
شود. در يك مدار فرمان  هاي خودكار(اتوماسيون) بدن كنترل مي سيستم ي كه با كمك اين مدار فرمان، كليه دهند را مي

هاي  شود؛ پالسي كه هر لحظه از سنسورها و گيرنده ها، جريان برق قطع و وصل مي كنتاكتور برق، با باز و بسته شدن كنتاكت
ي اعمال فيزيكي و  دنبال آن كليه ها شده و به ث باز و بسته شدن كنتاكتهاي كنتاكتورها، باع رسد با تحريك بوبين مختلف مي
   .آيد طور اتوماتيك به اجرا در مي مكانيكي به

هاي يك  ها كه مانند كنتاكت »سيناپس«ي مشابهي از يك طرف جريان الكتريكي وارد شده و از طريق  گونه يك نورون نيز به در
ترتيب، يا جريان الكتريكي  هادي و عايق شده و بدين» واكنش استيل كولين«كنشي به نام كنند، توسط وا كنتاكتور برق عمل مي

  .گيرد كند و از اين طريق، توزيع الكتريكي توسط نورون صورت مي قطع مي ادهد و يا آن ر را از خود عبور مي
ريك نورون، با ساز و كار تغيير ولتاژ فرق اساسي بين نورون و كنتاكتور برق وجود دارد و آن هم اين است كه جريان الكت يك

نهايت پيام الكتريكي را دريافت كرده و به نورون مجاور خود ارسال  و آمپراژ مجهز است كه هر نورون با زبان اين تغييرات، بي
گيرد. با  طور خودكار انجام مي مختلف داخلي و خارجي بدن، اعمال حياتي به نسورهايكند. بدين طريق، با كمك س مي

  :كنيم توضيحات مختصر فوق در مورد نورون، يك سؤال اساسي را مطرح مي
نورون كجاست؟ آيا نورون نيز داراي يك مغز جداگانه است؟ در آن صورت، اپراتور مغز نورون در كجا قرار دارد؟  اپراتور

  كه تاكنون مغزي براي نورون يافت نشده است. خصوص با توجه به اين به
  فعاليتهاي مغز :
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گيرد، انسان به  توان در مورد نورون مطرح كرد؛ براي مثال، آيا اين نورون است كه تصميم مي سؤاالت ديگري را نيز مي
خود  گيرد كه عاشق شده و از خود بي سمت وحدت يا كثرت برود؟ از اين راه برود و يا از آن راه؟ يا نورون است كه تصميم مي

  .يا ايثار و فداكاري كند شود، يا به حيرت و تعجب بيفتد و
تواند انجام دهد. در  وجه چنين كاري را نمي هيچ آيد و به مسلم است كه اين كار از نورون كه يك كنتاكتور برق است، بر نمي

طوري كه مورد  كنند و در موارد اعمال غيرخودكار، همان ها، بخش خودكار(اتوماسيون) بدن را اداره مي واقع قسمتي از نورون
كننده است و دستوراتي  شود و در واقع مغز يك آشكار ها از جاي ديگري غيراز مغز دريافت مي ي قرار خواهد گرفت، پيامبررس

كه موضوع فوق را بهتر بشكافيم،  كند. براي اين را از كالبد رواني و كالبد ذهني دريافت كرده، آن را به زبان جسم ترجمه مي
 و قبل از آن كالبد ذهني را معرفي مي كنيم. دهيم بررسي قرار مي مطالبي را در مورد بدن و سلول مورد

  
  

  (كالبد مديريتي) كالبد ذهني -ب 
ها را نيز يك كالبد به حساب آورد، اين  توان هر يك از آن بخش كالبد ذهني خود از چندين بخش تشكيل شده است كه مي

  :ها عبارت است از بخش
  حافظه و آرشيو اطالعات ابدي -
  يت حافظهمدير -
  (مديريت چيدمان اطالعات (فكرسازي -
  مديريت سلول و بدن -

هاي زير است. البته هر بخش  طور كلي شامل بخش كند و به دهي مي هاي مختلفي را سازمان كالبد ذهني مديريتي است كه بخش
   :هاي اصلي عبارت است از هاي مفصلي دارد. بخش نيز، خود زيرمجموعه
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   لولدهي بدن و س سازمان -
  دهي ادراكات انسان سازمان -
  دهي اطالعات (آرشيو و بايگاني ابدي اطالعات) سازمان - 
  

  
 

  مديريت بدن و سلول
كند و داراي آناتومي  ها را تعيين مي ي سلول ي همه هاي كالبد ذهني مديريت بدن و سلول است كه شرح وظيفه يكي از بخش 

ها تحت مديريت اين  ي سلول ها بوده، به اين ترتيب همه امرئي به تمامي سلولخاصي است كه متشكل از صد تريليون انشعاب ن
  .كنيم هايي را مطرح مي بخش از كالبد ذهني قرار دارند. براي اثبات اين نظريه، مثال

پس  شود. حس مي شود كه ساعد دست او بي اي تلقين مي ي هيپنوتيزم، به سوژه هاي شناخته شده : در يكي از آزمايش 1مثال 
هايي از كف دست و بازوي سوژه بزنيم،  شود. حال اگر سوزني را به قسمت حس مي دست سوژه بي از انجام تلقين، ساعد

كه سيستم عصبي سوژه  كند. با توجه به اين احساس درد خواهد داشت ولي اگر سوزن را به ساعد او بزنيم، احساس دردي نمي
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كف دست و بازوي او درد را حس كنند، ولي ساعد كه در مسير شبكه عصبي قرار طور كامل سالم است، چگونه امكان دارد  به
  حس باشد؟ دارد، دردي را حس نكند و بي

جواب اين است كه با فريب خوردن و به اشتباه افتادن مديريت بدن، بر اثر القاء خبر غيرواقعي، مديريت بدن خبر را 
شود).  كند كه درد را گزارش نكنند. (اثر تلقين جداگانه بررسي مي مخابره ميهاي موضع ساعد، اين دستور را  پذيرفته، به سلول

شود. يعني در واقع اين مديريت با مخابره شرح وظايف  حسي موضعي مي دنبال صدور اين دستور، ساعد دچار بي در نتيجه، به
   .كند ها را در انجام وظايف مورد نظر، هدايت مي ها، آن سلول
گداخته را در كف دست او خواهند گذاشت اما در  اي آهن شود كه قطعه كه چشمانش بسته است، تلقين مي: به فردي  2 مثال

كه آهن داغي در كار نبوده  زند. با توجه به اين شود كه كف دست سوژه تاول مي دهند، مشاهده مي عمل يك تكه يخ قرار مي
  است، چرا كف دست سوژه تاول زده است؟

ي است، بعد از متقاعد شدن مدير بدن در مورد خبر جعلي مبني بر قرار گرفتن آهني داغ در كف جواب مانند مورد قبل 
ها نيز همين  كند و اين سلول هاي آن ناحيه، دستور واكنش در مقابل سوختگي را مخابره مي دست، اين مديريت به سلول

  .دهند واكنش را بروز مي
افتاد زيرا در  شود، اين اتفاق نمي يك تكه يخ كف دست او گذاشته ميكرد كه  اگر چشمان سوژه باز بود و مشاهده مي

   .خورد صورت مدير بدن با اطالعات غلط، فريب نمي اين
شود كه تكه يخي در  دهيم به اين شرح كه به سوژه تلقين مي : آزمايشي برعكس مثال قبل را مورد بررسي قرار مي 3مثال

شود كه اين مديريت دستور ابراز  ر توسط مديريت بدن و سلول باعث ميكف دست او خواهند گذاشت، پذيرش اين خب
ها نيز همين واكنش را از خود نشان  هاي كف دست مخابره كند، در نتيجه اين سلول واكنش در مقابل يخ زدگي را به سلول

  .اند كف دست سوژه گذاشتهخواهند داد و عاليم يخ زدگي در كف دست ظاهر خواهد شد. هر چند كه در عمل، آهني داغ را در 
  .افتد يكه اتفاق م يكيزيف يريبدن دارد و نه درگ ريبه دستور مد يواكنش جسم، بستگ ن،يبنابرا  
   
كه در  وسيله اطالعات غلط و صدور دستور واكنش در مقابل تماس با يخ، با توجه به اين اكنون با فريب خوردن مدير بدن به 

  ت سوژه قرار دارد، چرا سلول در تماس با آهن داغ، تخريب نشده است؟اي آهن داغ در كف دس عمل، قطعه
شود و مقاومت آن نيز در هر  اي دارد كه براي آن تعيين مي در جواب بايد گفت، مقاومت سلول بسته به شرح وظيفه 

احل ايتاليا بيرون متري سو 2500شرايطي، نسبت به آن شرايط تعريف شده است. براي مثال، موجودات دريايي را كه ازعمق 
كنند؛ در حالي كه  و فشار بسيار زيادي را در چنين عمقي تحمل مي تيگرادي سان درجه 250ي حرارتي معادل  اند، درجه آورده

ها موجودات آبزي  ها بتوانند از اعماق بيشتر اقيانوس هاي ديگر موجودات ندارد و اگر بعد ها فرقي با سلول ساختمان سلولي آن
دهد كه  تواند تحمل كند و اين نشان مي را مي يها حرارت و فشار بسيار باالي شود كه سلول بدن آن ياورند، معلوم ميرا بيرون ب

  .تواند حرارت و فشار باال را تحمل كند اگر شرايط محيطي برايموجود زنده تعريف شده باشد مي
هاي خود هيپنوتيزم و وارد كردن  استفاده از شيوه هاي طوالني و با اي با تمرين دهد كه چگونه عده فوق نشان مي آزمايش

كه  شوند كه روي آتش راه بروند بدون اين افزاري در بخش مديريت بدن و سلول، قادر مي هاي نرم دستورها و تغيير برنامه
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در دماي چند  حتي شايد روي آتش، احساس يخ زدگي نيز داشته باشند. يا افرادي شود،ها ايجاد  گونه آثار سوختگي در آن هيچ
   ...كنند و درجه زير صفر، يخ روي سطح آب را شكسته و در آن اقدام به شنا 

ها  هاي هيستريك كه شامل فلج هيستريك، كوري هيستريك، كري هيستريك و... است، در اين بيماري : در بيماري 4مثال
بكارگيري اين اعضا   ها درگير بوده و فرد بيمار بر طور كامل سالم هستند، اما اين بخش كه اعضا درگير و مشكل دار به ضمن اين

تواند ببيند، در فلج هيستريك فرد از حركت دادن عضو فلج عاجز است و  فرد نمي كقادر نيست؛ براي مثال، در كوري هيستري
در اختيار و  ها سالم هستند؛ پس چرا ي اين عضو كه همه در كري هيستريك فرد قادر به شنيدن نيست. اكنون با توجه به اين

  كنترل فرد قرار ندارند؟
هاي هيستريك (كه جداگانه مورد بررسي قرار خواهد گرفت)، مدير بدن  جواب بايد گفت كه گذشته از ساز و كار بيماري در

ش هاي به نوعي متقاعد شده كه دستوراتي را به اجرا بگذارد؛ مثالً براي پياده كردن توجيهاتي كه فرد را از يك سري مسئوليت
كند كه هيچ پيامي از آن موضع، به باال گزارش نكند ودرنتيجه فرد ضمن  مي خابرهمعاف كند، به بخشي از نخاع دستوري م

  .دهد و يا قادر به ديدن و يا شنيدن نيست تندرستي كامل، فلج شده و قدرت حركت را از دست مي
  كار غش چگونه است؟ كنند، ساز و : بعضي افراد با پيش آمدن خبري ناگوار غش مي 5مثال

اي ناگوار، اگر طبق تشخيص بخش واكنش دفاع رواني، وخامت اوضاع خارج از تحمل فرد باشد،  پيش آمدن حادثه درصورت
ي هرگونه اطالعات خارجي را تا اطالع ثانوي، براي  شود و مدير بدن نيز دستور عدم مبادله گزارش آن به مديريت بدن داده مي

   .آيد شخص به اجرا در مي يز اين پس حالت غش روكند و ا مغز صادر مي
كه  شوند و پس از سپري شدن زمان و اطمينان از اين كه هنگام رفتن به دبستان، ناگهان دچار دل درد شديد مي كودكاني

   ...شود و ها خوب مي زمان رفتن به مدرسه سپري شده است، دل درد آن
  .كند ي خود را از جاي ديگري دريافت مي شرح وظيفهدهد كه سلول،  شواهد و مدارك نشان مي ي همه
  بدن در كجا قرار دارد؟ آيا جزيي از مغز است و يا در خارج از آن قرار دارد؟ مدير
ي خود را از اين بخش  ها نيز دستورات و شرح وظيفه جواب بايد بگوييم كه اين مديريت جزيي از مغز نيست و نورون در

هاست. آناتومي  ها نيز جزيي از آن دير بدن، كنترل صد تريليون سلول را بر عهده دارد كه نورونكنند و در واقع م دريافت مي
ي  ها، شرح وظيفه ها كشيده و از طريق اين انشعاب تك سلول شده كه به تك تشكيلاين بخش از صد تريليون انشعاب نامريي 

   .شود ها مخابره مي آن ها به سلول
  گونه است؟اين توصيف، عملكرد مغز چ با

   :كنيم بررسي بهتراين موضوع،عملكرد مغز را به چند بخش كلي تقسيم مي براي
 بخش اتوماسيون يا بخش كنترل خودكار بدن -1

 هاي غيرخودكار كنترل واكنش -2

 ي مغزي حافظه -3

 ي عشق ي عقل و پله هاي پله آشكارسازي فعاليت -4

 دريافت اطالعات خارجي به كمك سنسورهاي حواس مختلف -5
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 .ها اطالعات سنسورهاي حواس به كالبدهاي وجودي مختلف و دريافت اطالعات مخابره شده از آن ي مخابره -6

 هاي شيميايي. ي اطالعات دريافتي از كالبدهاي مختلف به زبان جسم، از طريق توليد و ترشح ترجمه -7

  
ي اشتباه صادر  دستور و شرح وظيفهها  شود كه مدير بدن براي سلول و يا سلول كنيم؛ چه عواملي باعث مي حال سؤالي مطرح مي

  كند و براي مثال، سلولي دچار پر كاري (سرطان) و يا كم كاري (تحليل رفتگي) شود؟
شود. داليل اتالف انرژي ذهني مديريت عبارت است  جواب اين است كه بخش زيادي از انرژي مدير بدن هدر رفته و تلف مي

  :از
   .يلي كه هيچ ارتباطي به فرد نداشته و تأثيري در زندگي او ندارندگيري بيش از حد اين مديريت با مسا در - 
 اد تبعيض و كثرت كه خود باعث صرفها و ايج درگير شدن ذهن انسان با وحدت جهان هستي و چند پارچه كردن آن - 

  :كند اي از مرحوم سهراب سپهري به خوبي اين موضوع را بيان مي شود. سروده تري مي انرژي ذهني بيش
  .ست گويند، اسب حيوان نجيبي است، كبوتر زيبا دانم كه چرا مي نمي من

  كسي كركس نيست؟ و چرا در قفس هيچ
  .ها را بايد شست ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد، واژه ي قرمز دارد؟ چشم گل شبدر چه كم از الله

  ...واژه بايد خود باد، واژه بايد خود باران باشد
هاي ذهني هدر رفته است. در اين  گيرد بررسي انرژي ر مديريت انرژي ذهني مورد بررسي قرار مياز جمله مطالبي كه د

ي اين افراد را  گذرند، همه كند و صدها نفر از مقابل او مي رويي عبور مي پردازيم. عابري كه از پياده ذكر مثالي مي مورد به
ضي مواقع مشخصات دروني (مثلِ، خوش جنسي و ي مشخصات ظاهري و حتي در بع مورد بررسي قرار داده و همه

ها را از نظر چاقي و الغري، زشتي و زيبايي، كوتاهي و بلندي  ي آن جنسي، شخصيت دروني و...) را ارزيابي كرده و همه بد
اين اي براي شخص داشته باشد.  گونه فايده ها هيچ كه اين ارزيابي دهد بدون اين قد و... مورد بررسي و قضاوت قرار مي

دهد، پس از آن مديريت  هدر مي هاي اين بخش مهم را به برآوردها باعث صرف انرژي ذهني بسيار زيادي شده و انرژي
   .گردد شود و در اداره و مديريت بدن دچار اختالل مي ذهن دچار خستگي و آشفتگي مي
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  جلسه ششم
  كالبد رواني -ج 

ي عشق  هم وجودي انسان است كه احساسات را كشف، بررسي و ظاهر كرده و تبعات پلهكالبد رواني، يكي ديگراز كالبدهاي م
هاي الزم را روي جسم آشكار  دهد تا پس از آن مغز نيز واكنش هاي مربوط به آن را به مغز مي را مورد بررسي قرار داده، پيام
ها در كالبد ذهني) شدت آن مورد  يلتر(فيلتر بينشاي ترسناك؛ ابتدا با عبور اين صحنه از يك ف سازد. براي مثال ديدن صحنه

انگيز است، احتمال دارد براي  اي كه براي كسي بسيار وحشت شود. صحنه بررسي قرار گرفته و ميزاني براي آن تعيين مي
نم شخص ديگري، ترسناك نباشد و يا با ظاهر شدن ناگهاني يك موش، خانمي غش كرده و در حد مرگ بترسد، در حالي كه خا

هاي شيميايي، بدن  هرحال، پس از ارزيابي وقايع بيروني، مغز واكنش نشان داده و با پيام ديگري چنين واكنشي نشان ندهد. به
ترسيم و پس از آن با ترشح شيميايي  اين بدان معني است كه ما ابتدا با توجه به حوادث بيروني مي .دارد العمل وامي را به عكس

تأثير حوادث  شود و يا ابتدا ما تحت هاي آن، روي ما ظاهر مي باش درآمده، نشانه ، بدن ما به حالت آماده(در اين مورد آدرنالين)
ايم، بعد از آن پيام به مغز رسيده و مغز نيز پيام شيميايي مرتبط با آن را صادر كرده است و  بيروني قرار گرفته و متأثر شده

شود كه عملكرد هر يك به  به دو بخش مثبت و منفي تقسيم مي رواني مطابق شود. كالبد پس از آن عاليم افسردگي ظاهر مي
  :شرح زير است

عهده دارد. به اين معني  كند و جذب و دفع تشعشعات مثبت را به بخش مثبت احساسات مثبت ما را كشف و درك مي -
بخش مثبت روان نيز از طرف  هاي شيميايي مناسب را توليد كرده و كه با بروز احساسات مثبت، مغز از يك طرف پيام

كند. به كسي  كند و اگر در برابر احساسات مثبت نيز قرار بگيرد تشعشع مثبت جذب مي ديگر تشعشع مثبت صادر مي
گوييم كه در فاز مثبت  اصطالح مي كه در اين حالت قرار دارد، يعني در حال استفاده از بخش مثبت روان خود است، به

 .تواند تشعشع مثبت صادر كرده و يا جذب كند ت فقط ميقرار دارد كه در اين حال

تواند احساسات منفي انسان را براي ما مكشوف كرده و حالت آن را براي ما ظاهر سازد؛ مانند حالت  بخش منفي مي -
كند  خشم و كينه، نفرت، بخل وحسد و... با بروز احساسات منفي، از يك سو مغز پاسخ مناسب را روي جسم پياده مي

شود و از طرف ديگر اين بخش به ايجاد تشعشع منفي پرداخته و ما خود و ديگران را در معرض  جسم مسموم ميو 
  .اصطالح در فاز منفي قرار داريم دهيم. در چنين موقعيتي ما به اين تشعشع منفي قرار مي

يا در فاز منفي باشد (به اين معني كه هاي مثبت و منفي استفاده كند و فقط  تواند از يكي از بخش انسان در هر لحظه فقط مي
ي منفي  ي بخش مثبت بسته و جلوي دريچه منفي باز باشد) و يا در فاز مثبت قرار داشته باشد (كه در اين حالت، دريچه دريچه

روي  طور مرتب يا روي بخش مثبت را مسدود كند و يا كه يك دريچه فرضي به ي مثبت باز است). دقيقاً مثل اين بسته و دريچه
  .بخش منفي را. هر بخشي كه مسدود شود، ديگر از جذب و دفع تشعشع مربوط به آن قسمت محروم خواهد ماند

شود. براي مثال، درصورتي كه به كسي با محبت نگاه كنيم،  دنبال افكار و اعمال و رفتار ما، تشعشع متناسب با آن ساطع مي به 
حالي كه اگربه كسي با خشم و غضب برخورد شود، آن شخص مورد تشعشع آن فرد در معرض تشعشع مثبت قرار گرفته، در 

طوري كه حتي تشعشعات دريافتي،  گونه كه بررسي خواهد شد، مورد لطمه و صدماتي قرار گرفته، به گيرد و همان منفي قرار مي
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وري و نزديكي فرد، در ميزان و در طول عمر فرد نيز اثر خواهد گذاشت. تشعشعات مثبت و يا منفي تابع بعد مكان نبوده و د
دليل اينكه  شدت آن تأثيري ندارد.هنگامي كه ما در فاز مثبت قرار داشته باشيم و تشعشعي منفي به سمت ما فرستاده شود، به

ما تواند نفوذ كرده و  ي منفي مسدود است، قادر به نفوذ در ما نيست ولي درصورتي كه در فاز منفي قرار داشته باشيم، مي دريچه
كه در اين حالت  دليل اين را درگير كند و برعكس اگر تشعشعي مثبت به سمت ما بيايد و ما در فاز منفي قرار داشته باشيم، به

ي مثبت مسدود است ما قادر به جذب آن نيستيم و از آن محروم خواهيم ماند. بنابراين، تا حد امكان بايد در فاز مثبت  دريچه
شعات منفي جلوگيري شود. در كالبد رواني انسان بخشي وجود دارد كه در آن ضريب طول عمر باقي ماند تا از ورود تشع

شود. بدين صورت كه هر چقدر ميزان تشعشعات مثبت صادر شده و دريافت شده بيشتر باشد، اين ضريب كه  انسان تعيين مي
ن نيز افزايش پيدا خواهد كرد. بر اين اساس گيرد، بيشتر و در نتيجه طول عمر انسا افزاري مورد سنجش قرار مي توسط نرم

بيند، بسيار  اي كه انسان در فاز منفي مي عيسي مسيح(ع) توصيه نمودند كه حتي دشمنان خود را نيز دوست بداريم، زيرا لطمه
  .كند بيشتر از آن است كه تصور مي

كند. انسان در مقابل  كند، بررسي مي دريافت مي هاي مثبت و منفي را كه انسان افزارهاي ديگري نيز وجود دارد كه انرژي نرم 
دهد. براي مثال، زماني كه از ما تعريف و  رو است كه آن را جذب كرده يا از دست مي هر حالت روحي با نوعي انرژي روبه

ياز كنيم در نتيجه حتي احساس خستگي رفع شده و ممكن است احساس گرسنگي و ن شود، اين انرژي را دريافت مي تمجيد مي
به خواب نيز كاهش پيدا كند؛ و برعكس درصورتي كه مورد انتقاد و سرزنش قرار بگيريم، انرژي خود را از دست داده، 

دهد. اين موضوع اساس جنگ رواني را تشكيل  حوصله شده و پاهاي ما ياراي حركت نداشته و احساس ضعف به ما دست مي بي
ها توانايي الزم براي جنگيدن  بازان دشمن با استفاده از اخبار جعلي بفهمانند كه آنشود تا به سر دهد و با اين حربه تالش مي مي

  .ها كاسته شود را ندارند و با در هم شكستن غرور ملي و نظامي، باعث كاهش ميزان مقاومت شده و در نتيجه، از توان رزمي آن
كند. مثالً اگر ما يك  كرده و از آن انرژي دريافت ميافزار ديگري وجود دارد كه ميزان رضايت و نارضايتي ما را سنجش  نرم

صورت  ارزد در اين اتومبيل دست دوم را خريداري كنيم و دوستي به ما بگويد كه اين ماشين اصالً به قيمت خريداري شده نمي
ن حال فرد ديگري به شدت از انرژي تخليه شده و حتي ممكن است كه تب كرده و در بستر بيماري بيفتيم، اما اگر در هما ما به

ما رسيده و بگويد كه ماشين با قيمت خريداري شده واقعاً ارزش دارد، در آن صورت ممكن است كه يك شب تا صبح را از 
فرط خوشحالي نخوابيده و احساس خستگي نيز نداشته باشيم، كه اين تأثير همان انرژي است كه توضيح داده شد. در اين مورد 

را برعهده دارد. لذا احساس محبوب بودن و مورد احترام قرار داشتن نيز نقش مهمي بازي » يابي از خودارز«افزار ديگري  نرم
  .كند مي
دنبال  دهد و به افزار مهم ديگري، وضعيت ما را در مقابل احساس ثواب و گناه سنجش كرده، به آن امتياز مثبت و منفي مي نرم

ها بيشتر  فع، سيستم دفاعي بدن ضعيف عمل كرده، امكان ابتال به بيماريشود. درصورت د آن جذب و دفع انرژي انجام مي
گيرد و درصورت ناكام ماندن، با كسب امتياز  افزار ديگري نيز، اميال و نيازهاي انسان مورد بررسي قرار مي شود.در نرم مي

  .رسد ن انسان به احساس بهتري ميدنبال آ كند كه به منفي، شروع به تخليه انرژي و درصورت كامياب شدن، انرژي جذب مي
هاي ما را مورد بررسي قرار داده و از اين بابت، يا انرژي گرفته و يا  »گرايي آرمان«افزارهاي وجودي انسان  يكي ديگر از نرم

و يا  ها با وضعيت روحي مشابهي به استاديوم آمده ي تماشاچي ي فوتبال كه همه كند. براي مثال، در يك مسابقه انرژي دفع مي
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ها پيروز شده،  ي آن هاي خود مشغول تماشاي مسابقه هستند؛ پس از اتمام مسابقه گروهي كه تيم مورد عالقه در پاي تلويزيون
ي انرژي  ها بازنده شده است، تخليه اي كه تيم مورد نظر آن انرژي بسيار زيادي دريافت كرده و قادرند كيلومترها بدوند و عده

شوند كه ناشي از  حوصلگي و كالفگي مي كنند و دچار بي شدت احساس خستگي مي ا نيز ندارند، بهشده و ياراي حرف زدن ر
طوري كه  آل خود، انرژي خاصي در فرد، ايجاد شده به هاي ايده ضعف همين نوع از انرژي است. در مواقع رسيدن به آرمان

شود؛ به همين دليل تمام  ستگي چند برابر احساس ميصورت خ ؛ در غيراين»ام در رفت تمام خستگي«شود  اصطالح گفته مي به
   .كنند تري را صرف كرده و ايجاد خستگي زيادتري مي ها انرژي بيش دوباره كاري

دنبال آن ضريب طول عمر و يا  افزار اصلي مورد بررسي نهايي قرار گرفته، به هاي وارد شده و دفع شده، در يك نرم انرژي
هاي مثبت  طور كلي هرچقدر انرژي گونه است كه به ي اين سنجش به اين شود. نحوه تعيين ميعبارتي ضريب خستگي سلول  به

شود و با افزايش انرژي  تر مي تر باشد، اين ضريب نيز افزايش پيدا كرده و طول عمر طبيعي انسان نيز بيش وارد شده بيش
ابد.بنابراين، قرار داشتن در فاز مثبت، تأثير به ي منفي، اين ضريب كاهش پيدا كرده، طول عمر طبيعي انسان نيز كاهش مي

  سزايي در ميزان سالمتي انسان دارد.

 
عمر طول ضريب  
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 به چقدر هر و شده شروع منفي، بخش در خود ميزان حداقل با چين نقطه سطح شود، مي مشاهده شكل باال در كه چه آن مطابق 
 هر كه دهد مي نشان فوق مقطع. ناميم مي عمر طول ضريب را طعمق اين كند، مي پيدا افزايش شويم، مي نزديك مثبت بخش
 ميزان شود، تراستفاده بيش منفي، بخش از چقدر هر و كرده پيدا افزايش عمر طول كنيم، استفاده تر بيش مثبت، بخش از چقدر
  .است مثبت فاز در داشتن قرار عمر، طول افزايش در مهم عوامل از يكي كه معناست بدان اين و كند مي پيدا كاهش آن

  
  

 ضمير ناخودآگاه
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  تعريف فيلتر عقلي
كند و از اين طريق عملكرد مدير بدن را  افزار، انسان را در مقابل ورود اطالعات غيرعقالني و غيرمنطقي محافظت مي اين نرم 

شود و اين در  روي انسان مي دهد. ورود اطالعات غيرواقعي باعث پياده شدن آن كه ذهن است تحت كنترل اطالعاتي قرار مي
 :تواند خطرناك باشد. فيلتر عقلي داراي دو بخش است برخي از موارد مي

ي  كند كه از آن استفاده بخش آگاه كه در سطح خودآگاهي قرار دارد و فرد نسبت به چارچوب آن آگاهي داشته و سعي مي - 
هاي درست و غلط، به  افزار با برنامه تعريف شده است و اين نرماي  گونه آگاهانه كند. عقالني و منطقي بودن براي هر كسي به

   .كند هاي خود، از آن استفاده مي ها و انتخاب گيري ريزي شده و فرد در تصميم نام منطق برنامه
غلط طور غيرارادي بسته و اين مديريت را در قبال اطالعات ورودي  بخش ناخودآگاه كه ورودي اطالعات را به ذهن انسان به - 

ها رسيده  ها با معيارهاي عقالني و باورهاي منطقي كه فرد در طي زندگي خود به آن كند و پس از بررسي و انطباق آن حفظ مي
  .دهد هاي ديگر ناخودآگاهي را مي است، اجازه عبور و ورود به بخش

بخش فيلتر عقلي خودآگاه » توانم ببينم ديگر نمي«مثال: اگر فردي در مقابل ناماليمات محيط زندگي خود عصباني شده و بگويد 
خواهد ببيند و مايل است كه اوضاع عوض شده و تغيير كند  داند كه فقط اين شرايط را نمي طور دقيق منظور فرد را مي انسان به

فيلتر عقلي  جا با و قصد او از بيان اين جمله نابينايي چشم نيست. اما اگر همين گفته وارد بخش فيلتر ناخودآگاهي شود، در آن
شود. اما اگر به احتمال بسيار ضعيفي اين بخش  شود و موضوع ابراز تمايل به نديدن، فيزيكي تلقي نمي ناخودآگاهي مواجه مي

نيز متقاعد شود كه منظور شخص، نديدن فيزيكي است و فرد مايل است كه چشمان او نبيند، وارد بخش اراده و اجرا شده و 
شود دستور  آيد و اين مديريت با توضيحاتي كه شرح آن بررسي مي ن و سلول به اجرا در ميپس از آن توسط مديريت بد

   .افتد كه با وجود سالم بودن چشم، فرد قادر به ديدن نيست دهد كه فرد از اين پس نبيند، لذا كوري هيستريك، اتفاق مي مي
  تعريف فيلتر ناخودآگاهي

ي اطالعات منطقي و يا غيرمنطقي كه حاصل زندگي  د كه متشكل است از كليهفيلتر ديگري در بخش ناخودآگاهي وجود دار 
ي فكري مشخص و معيني رسيده و يا خانواده، محيط و  ها، شخص به نتيجه فردي است. و همچنين اطالعاتي را كه در مورد آن

دهد و اگر آن اطالعات با  ار مياند. اين بخش، فيلتري را بر سر راه اطالعات ورودي قر ريزي كرده جامعه روي او برنامه
ها را بپذيرد، اطالعات  دهد و درصورتي هم كه آن زده و اجازه عبور نمي ها را پس خواني نداشته باشند آن محتويات اين فيلتر هم

  .آيند طور قطع به اجرا در مي ورودي به بخش اراده و اجرا وارد شده و به
ريزي شده كه انجام بعضي چيزها را در ناخودآگاهي خود مقدور و  ي خاصي برنامه ونهگ ي انسانها به افزار ناخودآگاهي همه نرم 

داند. در برخورد با مسايل بيروني اين فيلترها هستند كه از ورود برخي اطالعات  انجام بعضي چيزهاي ديگر را غيرممكن مي
ريزي شده است از قبول مسايل خارج از اين  ايهكنند؛ براي مثال، وقتي كه اين برنامه بر اساس فقط عقل ومنطق پ ممانعت مي
  .زند شدت امتناع ورزيده و از قبول آن سر باز مي حوزه، به

  تعريف بخش اراده و اجرا
كه فيلتر ناخودآگاهي، اطالعاتي را مورد تأييد قرار داد، آن را به اين بخش ارسال كرده و در اين بخش به اجرا در  پس از اين 

شدت مقاومت  اگر انسان بخواهد روي آتش راه برود؛ در مقابل اطالعات ورودي در فيلتر ناخودآگاهي بهآيد. براي مثال  مي
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عنوان حاضر به پا گذاشتن روي آتش  هيچ آيد. در نتيجه، فرد به عمل مي شده و از عبور آن به بخش اراده و اجرا جلوگيري به
بيند. اما با چندين سال كار مداوم و تغيير برنامه اين فيلتر  آسيب ميشدت سوخته و  نخواهد شد و درصورتي هم كه پا بگذارد به

از طريق تلقين و خود هيپنوتيزم، فرد قادر خواهد شد كه روي آتش گام گذاشته و نه تنها احساس گرما نكند بلكه احساس يخ 
در مقابل سوختگي دستوري از كالبد شود اين است كه براي واكنش  كه سلول دچار تخريب نمي زدگي نيز داشته باشد. دليل اين

طوري كه موجودات زنده در اعماق  كند؛ همان راحتي در آن شرايط عمل مي صورت سلول به كند. در اين ذهني دريافت نمي
ها دقيقاً همانند سلول انسان  كنند در حالي كه ساختمان سلولي آن درجه سانتيگراد حرارت را تحمل مي 250متري حدود  2500
راحتي تحت آن شرايط در حال فعاليت هستند و  ي چون شرح وظيفه براي چنان شرايط محيطي تعريف شده است، بهاست ول

  شوند. گونه تخريبي نيز نمي دچارهيچ
  

  
 

  ضمير ناخودآگاه     
  برنامه ريزي شده (شخصيت اوليه)» من« -1
  برنامه پذير (شخصيت ثانويه)» من« -2
 ر دوم)مدافع (واكنش دفاع رواني) (ماد» من« -3

  دادستان (دادگاه ويژه)» من« -4
  
  
  
  

 ريزي شده من برنامه -1

شود از سايرين به واسطه داشتن  افزاري مخصوص به خود بوده كه باعث مي ي نرم انسان به هنگام تولد داراي برنامه
يكديگر  هاي منحصر به فرد متمايز باشد، بنابراين از اين حيث دو طفل هرگز از نظر شخصيتي شبيه به آن ويژگي

    .آورند اند. در واقع با خود اين شخصيت را به دنيا مي نيستند و هر يك داراي يك شخصيت اوليه
نرم افزار اشتراكي  –برنامه هاي ژن  –فطرت  –بنياد (ذات)  –من برنامه ريزي شده از قسمتهاي مختلفي مثل نهاد 

  شكل كاملتر توضيح داده خواهد شد. آنها بهدر دوره سايمنتولوژي در مورد مادر و جنين و ... كه 
 اصولي در من برنامه ريزي شده حاكم است كه فعال با كليت آنها آشنا خواهيم شد :
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 من برنامه پذير -1

  بالفاصله پس از تولد، نرم افزارهاي ديگري فعال مي شوند كه به مجموعه آنها من برنامه پذير گفته مي شود. 
  تهاي مختلفي است :من برنامه پذير خود شامل قسم

  شخصيت ثانويه  –الف 
  اتوماسيون - ب
  برنامه هاي متفرقه –ج 
  ارزش يابي (وجدان) –د 
  
  

  شخصيت ثانويه - الف 
ريزي  هاي ناخودآگاهي است كه معموالً در دوران كودكي شكل گرفته و برنامه شخصيت ثانويه نيز يكي از بخش 

   .كند يه فرد شكل گرفته و جهت مشخصي پيدا ميشود و با الگو برداري از محيط، شخصيت اول مي
   بخش اتوماسيون -ب 

ي بخش  دهد، پس از مدت زماني الگوي آن حركات به حافظه ي حركاتي كه انسان به تكرار و توالي انجام مي كليه 
كارها انجام طور خودكار، آن  گونه تفكري و به حركات خودكار(اتوماسيون) سپرده شده و از آن پس بدون نياز به هيچ

خواهد شد.براي مثال يك تايپيست در ابتداي فراگيري تايپ، براي پيدا كردن جاي حروف با مشكالت بسياري 
ي  كند ولي پس از مدتي، حافظه روست و لحظات زيادي براي پيدا كردن شستي هر يك از حروف صرف مي روبه

افزاري خود  دست و انگشتان را نيز به برنامه نرمناخودآگاهي محل قرار گرفتن حروف را فراگرفته، نحوه و حالت 
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طور خودكار اين عمل را انجام خواهد داد، تا جايي كه حتي نيازي به نگاه كردن به محل حروف  سپرده و از آن پس به
  .دستگاه تايپ را نيز ندارد

   
  هاي متفرقه ريزي برنامه - ج 

 ريزي شرطي برنامه 

ريزي شده است،  بق قضيه ( اگر......آن گاه........ ) از قبل برنامهانسان در مقابل بسياري از شرايط ط 
ها براي مثال، افراد در دوران كودكي  از بيماري يليهاي رفتاري گرفته تا حتي در قبال خ از برنامه
شوند كه اگر از حمام بيرون بيايند و جلوي باد بايستند؛ آن گاه دچار سرماخوردگي  ريزي مي برنامه

ها عرق داشته و يا خيس باشد و در معرض باد قرار  . يا درصورتي كه پيشاني آنخواهند شد
 افزاري شرطي ها را، بيماري نرم بگيرند، آنگاه سينوزيت خواهند گرفت و... اين دسته بيماري

  .گوييم مي
 ريزي واكنشي برنامه  

آيد.  رد به اجرا در ميطور مكرر توسط ف دنبال آن به بوده و به واكنشيها  ريزي يك سري از برنامه
گونه  شود بخور، تو ضعيفي و با تكرار اين گفته كودك را اين براي مثال، به كودكي گفته مي

كجا  تااند كه بايد بخورد زيرا كه ضعيف است اما حد نهايي آن تعريف نشده كه  ريزي كرده برنامه
ت كيلو وزن دارد، هنوز اكنون كه آن كودك بزرگ شده و صد و بيس  بايد ادامه پيدا كند. هم

كه  خورد؛ مثل اين ناپذيري به سمت غذا كشش داشته و ناخودآگاه مي طور سيري اختيار و به بي
 ههاي قديم ب بلعد.در زمان شخص ديگري نيز در درون او قرار داشته و اوست كه غذاها را مي

ها  موجودي درون آن شده است كه دارند و تصور مي» جوع«شده است كه  گونه افراد گفته مي اين
بلعد. يا طفلي كه روي فرش خراب كاري كرده و مورد دعواي شديد  وجود دارد كه غذاها را مي

و  شدهافزار ناخودآگاهي وارد  والدين خود قرار گرفته كه چرا اين كار را كردي؛ اين برنامه در نرم
در مقابل عمل طبيعي دفع،  افزاري او ي نرم اكنون كه بزرگ شده دچار يبوست مزمن است و برنامه

   .ناميم افزاري واكنشي مي ها رابيماري نرم آورد. اين دسته از بيماري عمل مي ممانعت به
 برنامه ريزي قطعي 

اصالح برخي از برنامه ريزي ها، سخت تر از برنامه ريزي هاي دو دسته قبلي است و قطعي تر مي 
ود : چقدر شبيه پدرت هستي .... پس از سالها باشد. مثال اگر به دختر بچه اي از كودكي گفته ش

داراي رفتارهاي مردانه و تمايالت مردانه مي شود و بالعكس. اين دسته از برنامه ريزي ها را برنامه 
  ريزي قطعي مي گوييم.
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 ريزي فيلتري(باورها برنامه( 

شود كه  بچه گفته ميافزار، باورهاي ما وارد شده است. براي مثال، در دوران كودكي به  در اين نرم
وارد  2×2=4اي فقط مبني بر  ترتيب برنامه كنند؛ و بدين و آن را مرتب تكرار مي» باش عاقل«

درك كند،  ندتوا كنند. پس از آن و در بزرگسالي، فرد مسايل خارج از برنامه عقل و منطق را نمي مي
ا اين فيلتر، ورود بسياري در نتيجه، براي چنين كسي حس مسايل متافيزيكي بسيار مشكل است، لذ

  .دهد ي ورود اطالعات خارج از آن محدوده را نمي كند و اجازه هاي ديگر را قفل مي از برنامه
  
  
  .دهد ي ورود اطالعات خارج از آن را نمي ريزي شده و اجازه اين بخش، باورهاي ما برنامه در
  
  

 )و يا مادر دوم (واكنش دفاع رواني» مدافع« منِ -2

ها و  اي از تنش هاي ناخودآگاهي بوده، امكان تطابق با محيط را فراهم و به ميزان قابل مالحظه ترين بخش يكي از مهم 
كند و به نوعي، فرار از حقيقت  ها اكثراً از منطق تبعيت نمي كه اين حمايت دليل اين كاهد. اما به هاي آني مي اضطراب

هاي يك مادر از فرزند خود است. لذا با همه  مانند دفاعو درست  ودهاست، در واقع با نوعي خودفريبي همراه ب
   .هايي را متوجه انسان خواهد ساخت ضرورتي كه براي استفاده از آن وجود دارد، ضرر و زيان

گونه كه يك مادر در دفاع از فرزند خود بسياري از مسايل  كند و همان اي از فرد دفاع مي طور همه جانبه به »مدافع من«
گيرد و فقط به بيرون كشيدن  و عدالت، درستي و نادرستي و... را آن طور كه بايد و شايد، در نظر نمي از جمله حق

كند و اين تدافع در برخي موارد  انديشد، من مدافع نيز در بسياري از موارد چنين عمل مي فرزند خود از مهلكه مي
  دهد: اع از شخص خدمات زير را انجام ميدر جهت دف» مدافع من«كند. خرسه را پيدا مي ي دوستي خاله جنبه

  

(توضيحات ذيل، كه با فونت ديگري مشخص شده است، از دروس عرفان حلقه و توضيحات استاد 
طاهري نمي باشد و روانشناساني از گروه تحقيقات سايمنتولوژي و تيم آموزش مجازي عرفان حلقه، 

  اهيم ارائه داده اند) :با كمك گرفتن از كتب علمي، مثالهايي براي درك بهتر مف
  

ارب مزاحم از خود، با عوامل استرسزاي دروني و بيروني برخورد مي كند. سركوب : فرد به وسيله راندن آرزوها، افكار يا تج
  قسمت احساسي ممكن است آگاه باقي بماند و عقايد همراه جدا شود.
ي يا تجربه ذهني كه براي ديگران آشكار است، با استرس انكار : فرد با اجتناب از تصديق برخي جوانب دردناك حقيقت بيرون

  )مثال انكار مرگ عزيزانبرخورد مي كند. (
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مثال كودكي پس از گرفتن نمره (ها و اميال ناپسند خود به ديگران  افكني يعني نسبت دادن ناآگاهانه اعمال، عيبفرافكني : فر
 )بد از يك امتحان، تقصير را گردن معلم بياندازد

   فكني : عكس فرافكني مي باشددرون 
مثال فردي كه از (جبران :  جابه جايي : فرد با انتقال احساس از موضوعي به موضوع ديگر با عوامل استرس برخورد مي كند.

مثال فردي كه مستعد چاقو كشي و )(متكامل سازي (تصعيد) : اندام ضعيف و الغر خود ناراحت است به باشگاه بدنسازي مي رود
  ي است اين ميل را ارتقا داده و جراح مي شود)آدم كش

همانندسازي : فرد، برعكس فرافكني ، موضوع استرس زا را انكار نمي كند و فقط به ديگران نسبت نمي دهد، بلكه اعمال يا 
دي با همسر (مثال مردي كه برخورد ب عواطف خود را به غلط به عنوان واكنشهايي قابل توجيه به ساير افراد نيز نسبت مي دهد.

  خود دارد اذعان مي دارد كه همه مردها همينند! )
دليل تراشي : فرد با پنهان كردن انگيزه هاي حقيقي براي افكار، اعمال يا احساسات خود از طريق توضيحات اطمينان بخش يا 

كار كردن در بيرون  (مثال مردي كه به همسر خود شك دارد و مخالف به نفع خود ولي نادرست با استرس برخورد مي كند.
  محيط منزل است، دليل مي آورد كه جامعه گرگ است !)

عكس العمل سازي : فرد به وسيله جايگزين كردن رفتار، افكار يا احساسات كامال متضاد با افكار غير قابل قبول خودش، با عامل 
او رفته است، اذعان مي دارد كه از او (مثال فردي كه عاشق كسي است و )استرس برخورد مي كند. (معموال همراه با سركوب

  متنفر است)
  

و توضيحات به رنگ زرشكي، توضيحات  آورده شده است) 2005(توضيحات به رنگ آبي باال، از كتاب روان پزشكي باليني كاپالن و سادوك 
  وجود مي باشد.آموزش مجازي عرفان حلقه در تبيين تعريف متحقيقات سايمنتولوژي و تيم روانشناسان گروه برخي از 
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تفاوت بيماري هاي هيستريك با تمارضي در اين است كه در تمارض فرد خودش را به مريضي مي زند (اما ريشه اين   
  مي باشد) ولي در بيماري هاي هيستريك حتي فرد خودش از عدم وجود بيماري آگاهي ندارد. "من"تمارض در توجيه 

 
 
  

 من دادستان (دادگاه ويژه) -3

  

كند و  هاي ناخودآگاهي است كه بر اساس سيستم خود ارزيابي خاصي، عمل مي ويژه، يكي ديگر از بخش دادگاه
دهد. اين دادگاه در قبال توليد انرژي پتانسيل  افرادي را كه از شرح وظايف خود عدول كنند، مورد مجازات قرار مي

شده توسط فرد، او را محاكمه و محكوم به  ريزي و...) ايجاد منفي (انرژي منفي ناشي از حرص، خود خوري، درون
نامند.در فرادرماني، با توجه  تنيو ياسايكوسوماتيك مي ها رابيماري روان اصطالح اين بيماري كند كه به تحمل بيماري مي

ع وجه مورد قبول واق هيچ ناميم. مدافعات محكوم در اين دادگاه به هاي دادگاهي مي به توضيح فوق، اين دسته رابيماري
شود زيرا در اين دادگاه مطابق با فلسفه خلقت انسان عمل شده و اعتقاد بر اين است كه انسان به روي زمين  نمي

كه براثر  هاي منفي است ي انرژي پتانسيل منفي، مجموعه نيامده است كه ايجاد انرژي پتانسيل منفي كند. انرژي
غصه و حزن و اندوه، احساس نارضايتي، احساس  ريزي، غم و هايي مانند حرص خوردن، خودخوري، درون حالت

كند،  ترين عواملي كه ايجاد پتانسيل منفي مي آيد. يكي از مهم وجود مي شكست، احساس گناه و... در انسان به
 شود: رفتارهاي دو گانه است كه شامل موارد زير مي

 

 
  

 هرفتارهاي دوگان

كند. اما هر زمان كه خارج  ا در انطباق با پيرامون و محيط كمك مياي از رفتارهاي ما را تشكيل داده و به م بخش عمده
شود. كار رسيدگي به  تني مي از ظرفيت انسان باشد منجر به ايجاد انرژي پتانسيل منفي شده و موجب بيماري روان

فرد محكوم به  دنبال آن، با توجه به ميزان اين انرژي، انرژي پتانسيل منفي از طريق دادگاه ويژه صورت گرفته و به
ي  ي جسمي او را دچار ناراحتي كند و يا اينكه با عارضه شود كه ممكن است بدون داشتن عارضه نوعي بيماري مي

  .جسمي نيز توأم باشد
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انسان در برخورد با وقايع بيروني، در اكثر مواقع براي بهتر انطباق پيدا كردن با محيط، مجبور به برخوردي دوگانه  
ب و دلخواه فرد نبوده و در نتيجه منجر به حرص خوردن، خودخوري و غم و اندوه و... شده و شود كه مطلو مي
ناميم. وقتي كه ميزان  مي»انرژي پتانسيل منفي«شـود كه آن را دنبال آن نوعي انرژي منـفـي در شـخـص ايـجـاد مـي به

جانبه محكوم  طور يك محاكمه قرار گرفته و بهحد معيني برسد، فرد از طرف دادگاه ويژه مورد  اين نوع انرژي منفي به
رو  صورت بيمار با مشكالت جسماني روبه صورت بيماري روي محكوم اجرا خواهد شد؛ در اين شود و حكم صادره به مي
ها، عارضه بدني خاصي ندارند ولي درد و ايجاد ناتواني ناشي از آن را، فرد احساس  شود. برخي از اين بيماري مي
ها عصبي  كند كه مشكل آن ي فيزيكي مشخصي ندارند، پزشك به اين دسته از بيماران اعالم مي چون عارضهكند و  مي

تر، به بيماري روان تني و يا سايكوسوماتيك مبتال هستند. اساس كار دادگاه ويژه  عبارتي تخصصي بوده و يا به
ده است كه افرادي را كه از انجام رسالت گونه كه ذكر شد، بر اساس سيستم خود پاداش دهي خاصي استوار ش همان

ي خلقت و كمال انساني استوار است و  رسد بر طبق فلسفه نظر مي كند. اين سيستم به كمال خود قصور كنند، درگير مي
وجود آمده، نه براي حرص خوردن، خود خوري، غم و غصه و محنت  فهماند كه براي اهداف بزرگي به به انسان مي

  گيرد. ه ويژه هيچ يك از داليل ما در قبال ايجاد انرژي پتانسيل منفي مورد قبول قرار نميكشيدن. در دادگا
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 هاي شايع در رابطه با دادگاه ويژه عبارت است از: برخي از بيماري

 

  در رابطه با دادگاه ويژه عبارتند از:تني  -روانبرخي از بيماري هاي شايع 
  زخم معده            خود خوري                   

  حرص و نگراني                         بيماري هاي قلبي
  گواتر  غم وغصه                               
  كوليت  تضاد با محيط                          
  آكنه  تضاد با خود                             

  رتروزتضاد ناشي از نفرت                    آ
                       ....                        .... 

  

  با سپاس   
  عرفان حلقه گروه آموزش مجازي


