
 1 19/6/1390 – 2.1نسخه  –دوره ھفت  –گروه آموزش عرفان حلقه 
 

  به نام خدا
  

مي باشد كه به شكل رايگان به همه همراهان  عرفان حلقه غييرات دروس دوره هفتجزوه حاضر، شامل آخرين ت
احتمال اشكاالتي در متن و (اين شماره نسخه ها به دليل ) 19/6/90() 2.1(نسخه  عرفان كيهاني تقديم مي گردد.

  تصحيح آنها مي باشد)
  

  
  دوره ھفت

  
  
  

  مباحث نظری: مقدمه ی عرفان و خودشناسی                        
 

  مباحث دوره                               ارتباط گستردگی
  شارژ شعوری                                                    

  مباحث عملی         اعوذ با                       
  آشتی با مرگ                                                   
  (کنترل تشعشع منفی ھا)) 2روح جمعی (                                                
  ارتباط آگاھی                                               

 
  

 ارتباط گستردگي
از دوره هاي پيش در عرفان حلقه همواره تاكيد بر آن بوده است كه در اتصالها، شاهد شدن، خالف تمركز است و 

  خارج مي كند. "شاهد"تمركز، اتصال گيرنده را از مقام 
  به بحث تمركز چند اشكال وارد است : 

را انتخاب كنيم؟ كدام تجلي الهي را در  نقطه كداماگر قرار باشد تنها روي يك نقطه از هستي تمركز كنيم؛  -1
 نظر بگيريم كه باقي تجليات را از دست ندهيم؟

خود تمركز از حدي به بعد باعث اختالل مي گردد. براي مثال كساني از يك مانترا براي كنترل ذهن  -2
ردن كنترل استفاده مي كنند، پس از مدتي خود مانترا ملكه ذهن مي شود و همين موضوع باعث به هم خو

 ذهن است.
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  به شكل كلي دو ديدگاه وجود دارد:
اولين ديدگاه بيان مي كند آنقدر جهان هستي را كوچك كنيم تا در ذهن ما جاي بگيرد. براي مثال تمركز روي يك 

 شمع يا روي يك نقطه و يا استفاده از يك مانترا ....

  جاي بگيرد. تا جهان هستي در ذهنت كندومين ديدگاه بيان مي كند آنقدر ذهن خود را گسترده 
  

  ديدگاه فراكل نگر دومين ديدگاه را مي پذيرد.
  

مطرح شد و اينكه تمام تجليات هستي نام خداوند هستند و نگاه اينتريونيورسال يا » بسم اهللا«در دوره شش بحث 
 را پيش برود و راهي به خداي فراكل نگر به معناي نگاه به بسم اهللا است. ذهن انسان قادر است تنها تا مرز بسم اهللا

  حقيقي (عدم) ندارد.
تمركز كنيم. آيا نگاه جزء نگر به يك نقطه باعث بي توجهي به نقاط  "بسم اهللا"حال به كدامين قسمت از عظمت 

  در بحث فراكل نگر، تمركز فقط باعث ايجاد اختالالتي مي شود كه جزء نگري يكي از آنهاست.  ديگر نمي شود؟
. سپس مي بايست تمام چارچوب داشته باشد كنترل ذهندر ابتدا بايد  ؛ي در شكارگاه منتظر صيد استوقتي شكارچ

ديد او عبور  هاي ذهني خود را كنار بگذارد و منتظر صيد از پيش تصور شده اي نباشد تا بتواند هر چيزي كه از منظر
مي  ده ديد او كوچكرك نقطه زوم باشد گستي اگر دوربين شكارچي روي ل) حاذهن بي ذهني( مي كند را شكار كند 

و روي نقطه اي مشخص فوكوس و بسياري از صيد ها را از دست خواهد داد. اگر منظر ديد او گسترده تر شود  گردد
  گستره بيشتري را مي بيند و احتمال آنكه شكار كند بيشتر خواهد بود. نكند، 

منتظر شكار آگاهي ناب است و تمركز فقط باعث به هم آگاهي نيز مانند همين صيد مي باشد و سالك هميشه 
  خوردن گستره عظيم ديد او مي شود.

 و عشق بر توان مي ،موضوعي هر بر تمركز از رهايي و"بودن شاهد" شرط رعايت با خدا، با ارتباط انواع ي همه در
 ي همه ، "گستردگي" به مربوط ارتباط در انسان كه شود مي حاصل زماني بهتري  نتيجه اما .گشود آغوش آگاهي

 ... و نژادي قومي، تعصبات از خبري آن در كه بيابد) هستي جهان عظمت به( عظيمي وسعت در را خود وجود

 .نيست

 ابدي مي ارتقا چنان او ي انديشه و تفكر و كند يم صعود كيهان فراز تا زمين سطح از انسان ديد ارتباط، اين اثر در

 .ماند مي جا بر زميني هاي نظري تنگ ي همه كه
 وري غوطه و ناپذير وصف عظمتي با آشتي :كرد توصيف طور اين را گستردگي به مربوط ارتباط حاصل بشود شايد

 به را انسان وجودي فقر كه است خداوند مطلق نيازي بي زند، مي موج انگيز حيرت هيبت اين در آنچه .آن در

 .است تفاخر و غرور شود مي قرباني شكوه، اين با رويارويي در كه چيزي اولين و گذارد مي او ديد معرض

 دستهاي احساس، اين .كند نمي تحقير را انسان انتها، بي گستردگي اين برابر در ناچيزي و فقر احساس اما

 اوج و ببرد نصيبي بيكران، نيازي بي آن از نيز او تا سپارد مي رحمت و لطف از سرشار عظمتي به را او خواهش

 آنچه و كند مي جدا هم از را انسانها كه است اي جاهالنه هاي تعصب شود، مي تحقير بين اين در كه چيزي .بگيرد

 واحد تن در گستردگي احساس و آگاهي مي نوشيدن از سرمستي و گيتي سرتاسر در وحدت درك لذت ميماند،

  .است هستي
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 تر و ناب تر خواهند بود. ميارعظيها بس ي، آگاه يگستردگ يپس از حلقه  نيبنابرا

 رساند. يم "بسم اهللا"ما را به سمت درك وسعت  ديگستره د يگستردگ حلقه

 ليكه از باال قطعات تكم يها گسترده تر شود و همانند كس يشود نگاه ما به آگاه يباعث م يارتباط گستردگ پس
 گردد. يم جاديخلقت و ... امثل فلسفه  يقياز مسائل عم يكند، درك بهتر يپازل را مشاهده م كيشده 

گردد و باعث  يم زين ينيزم يو دغدغه ها ينيارتباط گسترده باعث نگاه گسترده تر و كل نگر به مسائل زم نيهمچن
 تر و گسترده تر شوند.  عيما وس يكمرنگ تر شوند و نگاه ما و دغدغه ها ينيزم يشود دغدغه ها يم

 يم نيمهد كودك به ا يمرب كيكنند همواره  يدعوا و نزاع م يسر مسئله ا گريكديدو كودك با  يمثال وقت يبرا
 كيمثال تمام دغدغه شان  يدارند. برا يكوچك يدو، كوچك است و چه دغدغه ها نيا يايكه  چقدر دن شدياند

و از  ميخودمان هست »يباز عروسك« ريو درگ ميدار يكوچك و جزئ يعروسك است. اما خود ما هم دغدغه ها
 دغدغه پول درآوردن و...  ك،يشود مثل دغدغه تراف يم يصرف مسائل كوچك زيما ن يكل تر تمام زندگ ياهنگ

 يانسانها ايشهرش، وطنش  يبرا يچه اتفاق ستيفرد مهم ن نيا يدغدغه خانواده خود را دارد، برا يمثال فرد يبرا
خود را دارد  تيكه دغدغه مل يگريافتد. او تنها دغدغه خانواده خود را دارد اما فرد د يم گريد يكشورها

 يم ايدر هر نقطه از دن يهر انسان يقلبش برا وكند  يتر و گسترده تر نگاه م ميعظ يگري) و شخص دستيونالي(ناس
بتپد و تمام  ياله يهر تجل يبرا ياست كه قلب كس ينگاه متر،يعظ ونالينترناسي). اما از نگاه استيونالينترناسيتپد (ا
است  "ورساليونينتريا"نگاه، همانا نگاه  نيباشد. ا دهيرس "بسم اهللا"او مقدس گردد و به درك عظمت  يبرا اتيتجل
 است.  "بسم اهللا"دارد كه همانا عظمت  ياله اتياست كه نگاه به عظمت تمام تجل يكس ستيورساليونينتريو ا

 خواهد بود. اتيخواهد شد كه در آن دغدغه ما، تمام تجل مينگاه فراكل نگر و عظ نيباعث درك ا يتردگگس ارتباط

دغدغه ها و مسائل  رياز آن كه درگ شيب زيخواهد شد كه ذهن ما ن نيمنجر به ا يپس از مدت يگستردگ ارتباط
 ،يمسائل مال ريهمواره تفكرات ما درگ نياز ا شيمثال اگر پ يو ناب گردد. برا يباشد معطوف به مسائل كل ينيزم
 .ميشياند يبسم اهللا، وحدت وجود و... م ،يهست هچون تن واحد يهمواره درباره مسائل يو... بود پس از مدت يكار

و  ديو دل نبند دينيبب د،يو بگذر ديبگذار«و درك   ينيزم ياز قبل ما را به كم رنگ شدن دغدغه ها شتريارتباط ب نيا
 اريبس ميا دهيكه به آنها نرس يمصرف دارند و تا زمان خيتار ينيزم يلذت ها يتمام نكهيند. به درك ارسا يم...» 
 پوچ خواهند شد.. ميكن دايپ ي.  اما به محض آن كه به آنها دسترسننديريش

 شود به :  يمنجر م يارتباط گستدگ پس

 كمال يكل ميو  گسترده تر از مفاه عتريدرك وس -1

  ينيارزش زم يب ياز دغدغه ها ياريو كم رنگ شدن بس ينيزم ينگاه گسترده تر به دغدغه ها - 2 
  

  در ارتباط گستردگي، به شكل مجازي امكان دارد كه فرد احساس كند كه سر يا بدنش وسيع و گسترده مي گردد.
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  اخالق روي پله عشق - 2روي پله عقل  اخالق - 1در عرفان حلقه اعتقاد بر اين است كه دو نوع اخالق وجود دارد . 
     اخالق
هاست كه در هر جامعه، فرهنگ  و  »ديو نبا ديبا«آداب و  تيرعا يپله عقل به معنا ي: اخالق روپله عقل ياخالق رو

 نيجامعه قوان نياست . از جمله قوان نيقوان تيپله عقل در واقع بحث رعا يكند. اخالق رو يم رييدر هر زمان تغ
پاداش و جزا مطرح باشند در پله عقل  يموضوع تيا عدم رعايكردن  تيرعا يكه برا يو ... . تا زمان يفرهنگ ،يمدن

   ... است و يكند چون گناه نا بخشودن ينم بتيمثال در پله عقل فرد غ يكند. برا يم تيرا رعا نيقوان نيفرد ا
 بتيمثال فرد، غ يست. براا يگستردگدرك مفهوم نهايت پله عشق در واقع همان  ي: اخالق روپله عشق ياخالق رو

كل تر و  ارياو بس يكار را انجام دهد.  بلكه دغدغه ها نيا دياست و نبا يخاطر كه كار غلط نيكند اما نه فقط به ا ينم
فرد آنقدر به دنبال دانش كمال و  نياخصاص دهد. ذهن ا دنكر بتيتر از آن استكه وقت و زمان خود را به غ عيوس
شود. در  يو ... نم بتياز گناهان از جمله غ يليخ ريسفه خلقت و مفهوم عبادت و ... است كه اصال ذهنش درگفل

 تينخواهد شد. نها ياشتباه ايمطرح باشد مرتكب گناه و  شيبرا يديو نبا ديپله عشق، فرد بدون آنكه با ياخالق رو
   .پله عشق، همانا درك مفهوم عصمت است يعظمت اخالق رو

عظمت نگاه سالك در اين مسير طي طريق مي كند. است و  تينها يباست و مانند كمال،  ياكتسابعصمت  نيبنابرا
 يدر سر نم زيدغدغه آن گناه را ن يكند، حت ينم يباشد كه نه تنها گناه دهيرس ياست كه به درجه ا نيفرد در ا كي

  .پروراند
  

 متحرك من و ثابت من

 او با چرخه در سير مراحل ي همه در شد، سپرده او به آدم خلقت ابتداي در كه )الهي صفات ي گنجينه اي ( اهللا روح

 در بتواند آن از استفاده با تا گيرد مي قرار وي اختيار در ،(پس از جهنم)كمال مسير از اي مرحله در و است همراه

  ) 4. (رجوع به جزوه دوره يابد دست متفاوت اي تجربه به دوقطبي، جهان
 ساحت( الهي صفات اين كه رسد مي نتيجه به صورتي در دوقطبي، جهان ي چرخه در او حركت ديگر، عبارت به

 اين به هستند، ناپذير تغيير و ثابت صفات، ينا كه اين دليل به .شود آشكار او وجود در )خدايي

 .شود مي گفته "من ثابت" ،)(آدميزاد  آدم كثرات از يك هر وجود از بخش
 

 هر .گيرد مي نام "من متحرك" است، حركت در مبدأ سوي به تجربه، كسب با كه انسان هر وجود ديگر بخش

 وحدت به رسيدن و الهي صفات كردن آشكار آدم، كمال .است حركت در خود كمال سوي به بوده، ناقص متحركي

 .است

 .هستيم حركت در الهي صفات سوي به انسانها ما از يك هر پس،
 
 و ) و ... عقل همچون آن ملزومات(و  نفس از است اي مجموعه انسان ،"من ثابت"  از نظر صرف ترتيب، اين به

  مي كنند. حمل" ثابت من" به پيوستن ي مرحله تا را نفس مركب، عنوان به كه كالبدهايي
 "خاص مخلوق" را آنها نتوا مي جهت، اين به و گيرند مي تعلق انسان پيكر به قطبي تك عالم از اهللا روح و نفس 

 .گيرد مي امن "عام مخلوق"هستند، دوقطبي جهان محصول كه آنها ملزومات و كالبدها ي مجموعه اما .ناميد
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  جلسه دوم
  مفهوم يوم الدين

 
   است. "تسليم"وم مرام است. مرام يا مرام توحيدي است و يا مرام غير توحيدي . مرام توحيدي همانا دين به مفه

   "ان الدين عند اهللا االسالم"
ست و در طول تاريخ توسط انبيا تكميل گرديده ايكي  توحيدي  دينواژه اديان بكار نرفته است . زيرا كه   در هيچ جا

  است. و شريعت هاي مختلف همه در راستاي هم و براي تكميل كردن پيكره نهايي دين آمده اند.... 
  )(صرفنظر از مرام توحيدي يا غير توحيدي ويبنابراين هر فرد مرام خود را دارد 

يوم الدين به معناي روز بررسي مرام هركس است. (روزي كه هر كس را بر اساس باور ها و اعتقادات خودش مي 
  سنجند)
 وجود اي كننده پرسش يعني .است جاري قيامت ي عرصه خود در شود، مي داده نسبت خدا به كه اي محاكمه

 كه گيرد مي قرار پرسش اين برابر در) قيامت مالك پيشگاه در (رسد، مي مرحله اين به فرد كه همين اما ندارد؛

 خود توان و سعي حد در كه شود مي طلب اي نامه پايان او از يعني .است آورده همراه چه خود، رامم براساس

 .اوست

 ل اسو اما يدهد.م نشان را مقطع آن تا او حيات محصول و نتيجه كه است كمال دانش همان نامه، پايان اين از منظور
 سوي از و دارد نياز احساس آن به انسان، خود سويي از بلكه كند؛ نمي سؤال نامه ن پايا اين ي ه دربار اي ه كنند

 گواهي موضوع اين به و دارد نقش محاسبه اين در چيز همه گويا رود، نمي بين از عالم در واقعيتي هيچ چون ديگر

  .ستا كرده عمل چگونه كمال كسب در او كه دهد مي
 كشور آن به ديگر، كشور يك در رايج زبان آموختن بدون كه كسي .فهميد بهتر را مطلب اين توان مي مثال يك با

 امكان و كردن صحبت امكان چقدر مكان، آن در كه گيرد مي قرار سؤال اين معرض در طبيعي طور به كند، سفر

 اين با خود، نياز اساس بر او اما پرسد؛ نمي را سؤال اين او از كسي واقع، در .دارد را ديگران با ارتباط برقراري

 .دارد وجود آن بطن در صورت همين به نيز قيامت به مربوط پرسشهاي .است واجهم سؤال

 پافشاري آن بر چنان و بود خواهد مفيد او براي است كرده مي گمان كه اطالعاتي و باورها ي همه شرايط، اين در

  .شود مي آشكار هاآن حقيقت و ريزد مي فرو هم در است، شده سخت و سفت كوه مانند كه است داشته
  از ثبت پايان نامه اش مي سنجند. بنابراين، در يوم الدين، هركس را با توجه به مرام خودش و سعي و توان خودش

برابر ظلمي مثال اگر كسي در اين دنيا مرامش، علم بوده و صرفا نگاهش به وقايع از منظر علوم بوده است، باز هم در 
كه به كسي مي كند بايد جوابگو باشد چون اين آسيب، به نوعي آسيب رواني و جسمي و ... براي فرد مظلوم داشته 
است. كسي كه مرامش فقط انسانيت بوده نيز همينطور .... حال تصور كنيد كه كسي با مرام عشق، مسئوليتش در 

  آنجا آسانتر است يا سخت تر؟
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 حلقه شارژ شعوري
  سوار كردن موقت شعور بر روي جسم بي جان  يعني شارژ شعوري

  
شارژ كرد. شارژ شعوري موجودات زنده در واقع همان  با حلقه شارژ شعوري، براي مثال يك گل  يا گياه را نمي توان

  فرادرماني ست.
) كه مثل يك اثر انگشت ثابت است و 8(رجوع به جزوه دوره   "شعور هنگام خلق يك اثر"شارژ شعوري برخالف 

  تغيير نمي كند، موقتي است و اجسام تحت تاثير شارژ شعوري در هر لحظه مي توانند داراي يك شارژ باشند.
  

  شارژ شعوري به دو گونه است : 
 شارژ شعوري طبيعي -1

 شارژ شعوري همراه با حلقه -2

  
 شارژ شعوري طبيعي -1

كره زمين حذف كنيم، تمام جمادات و نباتات و حيوانات داراي شعور ثابتي هستند و اين اگر انسان را از 
انسان است كه شعور متغير دارد و هر لحظه يا شعور مثبت و يا شعور منفي از او ساطع مي گردد. مثال يك 

كنار آن تكه سنگ در كوهستان براي هزاران سال شعوري ثابتي داشته است . اما كافي است انساني از 
بگذرد و در آن لحظه شعور مثبت يا منفي ساطع كند . اين تشعشع شعوري وي، روي آن تكه سنگ نيز به 
شكل موقت اثر مي گذارد. اما اثر شارژ شعوري دائمي نيست و پس از گذشت مدت زماني، شعور آن سنگ 

 با شعور محيط پيرامون خودش به تعادلي مي رسد.

 گذر به روي سنگ داده شد، شارژ شعوري طبيعي است. اين شارژ شعوري كه توسط ره

همينطور، دعايي كه سر سفره غذا و قبل از شروع آن خوانده مي شود، براي شارژ شعوري طبيعي 
غذاهاست. (البته زماني موثر است كه فرد كامال با خلوص نيت و با فكر مثبت شروع به خواندن دعا و طلب 

 ون حضور قلب و نيت فرد، بي اثر است). خير كند و فقط خواندن يك دعا بد

در فرهنگ عام تجربه كرده ايم كه آشپزي ، غذايش خوب مي شود كه عشق به آشپزي دارد . چون 
همزمان غذاها را شارژ شعوري طبيعي مثبت مي كندو بخشي از اين طعم خوب، به خاطر شعور مثبتي است 

 كه سوار آن غذا مي شود. 

 كامال به نيت فرد شارژ كننده در آن لحظه بستگي دارد.پس شارژ شعوري طبيعي ، 

ديده شده است كه در كليساها كشيش يا كشيشهايي ساعتها با خلوص نيت و بدون فكر در مورد مشكالت 
زندگي و ... شروع به دعا كردن در كنار ظرفي آب مي كنند و آن آب ، اصطالحا شارژ مي شود و آب 

 مقدس نام ميگيرد.
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 ري همراه با حلقهشارژ شعو -2

در اين حالت، همانند حلقه هاي ديگر، شارژ شعوري فقط با يك نظر اتفاق مي افتد و هيچ ارتباطي به نيت 
  فرد و يا فاز مثبت و منفي بودن او در هنگام نظر انداختن ندارد.

  
يطان، گاهي در زير پرچم شبراي مثال مي تواند منفي و يا مثبت باشد  ، چه طبيعي و چه همراه با حلقه، شارژ شعوري

  مي گويند. "چيز خور كردن"روي غذاهايي شعور منفي سوار مي كنند و به خورد ديگران مي دهند و به آن 
نيز بحث شارژ شعوري طبيعي ست كه باعث  شده استكه توسط پرفسور ايموتو مطرح » آب كريستالهاي«بحث 

 از ديدگاه اين است كه ر آن تحقيق مد نظر قرار نگرفته است له اي كه د. اما مساتغيير شكل بلور هاي آب مي گردد
نويسنده واژه هاست كه شعوري را روي كلمات سوار هيچ كلمه اي شعور مثبت و يا منفي ندارد و اين  عرفان حلقه،

رد و مثال هنگامي كه كلمه عشق يا نفرت ، خدا يا شيطان را مي نوشت، مي دانست كه چه مفهومي را مي انگا .مي كند
  شعوري را سوار آن كاغذ مي كند كه با چسباندن كاغذ به ظرفي آب ، باعث تغيير شكلي كريستالهاي آب مي گردد. 

به  . البته راه دور آن حلقه شارژ شعوري نيازمند كسب اجازه نيست از راه دور و نزديك مي توان آن را اعالم نمود
مثال اگر فردي نظر بياندازد به شارژ دقيق باشد. نظر  روي ماده موردهدف گيري ي امكان پذير است كه شرط

شعوري غذاي يك نفر، اين اتفاق نمي افتد مگر آنكه بداند هم اكنون يك بشقاب غذاي مشخص جلوي اوست و آن 
  بشقاب غذا را شارژ كند.

  
  حلقه شارژ شعوري را مي توان به دو شكل استفاده كرد : 

 نظر روي غذا يا هر ماده ديگري انجام مي گردد.شارژ شعوري به شكل كلي : كه با يك  -1

در مورد بيماري هاي جسمي يا عالئم جسمي يك بيماري .... مثال  dataشارژ شعوري همراه با دستورات و  -2
مي توان يك ليوان آب را با نظر به شارژ شعوري براي ترميم زخم معده ، شارژ كرد و به بيمار داد. 

 همچنين براي باز شدن رگ قلب، يا هر گونه عالئم جسمي ديگر ...

كرد . زيرا اين نوان مثال براي رفع اضطراب شارژ پس در نظر داشته باشيد كه نمي توان غذايي را به ع
  ... مساله جسمي نيست.

جسمي تمام بيماري ها مي توان از اين حلقه براي شارژ ماده غذايي استفاده كرد. همچنين در مورد عالئم 
، مي توان غذا را براي باال رفتن آستانه تحريك الكتريكي سلولهاي مغز شارژ در مورد بيماري صرعثال م
  رد.ك

. ، بهتر استي بيشتر باشدحلقه هرچه جزييات اطالعات دستوردر مورد استفاده تخصصي از اين قطعا 
  پزشكان بهتر از سايرين مي توانند از اين حلقه استفاده كنندن بنابراي
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در آخر بايد عرض كرد كه تا زماني كه فرد همكاري مي كند و اتصال فرادرماني مي گيرد ، افراط در زمينه 
شارژ شعوري فقط ممكن است فرادرمانگير را به سمت گمراهي ببرد و بهتر است با همان فرادرماني كار را 

  يش برد و از اين حلقه در كنار فرادرماني، بدون آنكه به بيمار گفته شود، كمك جست.پ
در هنگام نظر به شارژ شعوري، اصال از دست، جهت عدم ايجاد سوتفاهم در بيمار يا فرد مقابل، استفاده 

 نگردد.
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 كيهاني كه نيروي دارد به نام چاكراها وجود  مبدلهايي انسانها و حيوانات پيكره ي در  :كالبدي نيروي - 1

 كالبد فيزيكي، كالبد همچون مختلفيكالبدهاي  براي استفاده قابل نيروي به را هستي جهان در جاري

 .مي شود ناميده "كالبدي نيروي" نيرو، اين كنند. مي تبديل... و ذهن كالبد روان، كالبد اختري،

 نيروي به را كيهاني نيروي نها و انسا حيوانات بدن مهاي اندا در خاصي انرژي مبدلهاي  :ارگاني نيروي - 2

 مورد سوزني طب در كه لهايي كانا .مي كنند تبديل كليه و كبد و ...)ارگانها (مثل قلب و  در ه استفاد قابل

مي   ارگانها به مبدلها اين كه نيرويي .مبدلها هستند نوع اين از مي گيرند (كانالهاي مريدين)، قرار توجه
 .دارد نام "ارگاني نيروي"ميكند  تعادل ايجاد كانال هر به مرتبط اعضاي بين و دهند

 

  استفاده از اين نيروهاي كيهاني، شعوري را مي طلبد كه به آن شعور كيهاني گفته مي شود.اما نحوه 
  

  نوع رآكتور (مبدل) آشنا شده ايم كه همگي از جنس شعور هستند :پس تا اينجا ما با سه 
  
  

  راكتورها:   
1- Sub-DNA              

كتور نيروي حيات را مي گيرد و مولكول هاي باز هاي آلي را كه مرده محسوب مي شوند اين رآ 
جه يك مركب رنيروي حيات كه نياز دزنده تبديل مي كند. اين رآكتور اي - ان- به رشته هاي دي

  .حقيقت اين راكتور از كار مي افتد  است را تامين مي كند. هنگامي كه مرگ اتفاق مي افتد در
   چاكراها  -2

را به منظور تغذيه كالبد هاي مختلف انسان(كالبد  كالبدي راكتورهايي هستند كه نيروي كيهاني
  ذهني، كالبد رولني، كالبد اختري  و...) دريافت مي كنند            

   كانال هاي مريدين - 3
ودر جهت تغذيه مديريت شعوري ارگاني را  دريافت مي كنند نيروي كيهاني   اين رآكتورها،

 جاري مي كندها و اعضا (مانند مديريت شعوري كبد، مديريت شعوري قلب و...) ارگان 

  
  
  

  اصوال طب سوزني به دو شيوه موثر است
  از طريق اثر گذاري روي كانال هاي مريدين -1
به خاطر سوزن  فلزي استفاده شده در طب سوزني، اثراتي براي جابه جاي ويروسهاي غير ارگانيك از روي  - 2

 )جزوه تشعشع دفاعي كانالها (رجوع به
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  :مركب يها سيسرو
 يضرور نكهيهستند كه با ا يمركب، امور يها سي. سروستندين يضرور يها ازيمركب جزء  ن يها سيسرو

در جهت  زهيانگ شيباعث افزا ديبلكه شا ندستيكمال دور نكند، نه تنها بد ن ريكه نفس را از مس يياما تا جا ستند،ين
 ازين نيتام ايشود ، چند نوع غذا مصرف شود و  دهيپوش يچه لباس نكهيمثال ا يگردند. برا يحركت به سمت كمال م

   ... و  شهوت و يجنس
با  ينباشند و منافات يهستند اما اگر هدف اصل ريناخواسته در راه كمال دست و پا گ ايمركب خواسته  يها سيسرو

خود را به كارواش برده  نيكه ماش ديرا تصور كن يآورند. راننده ا يبه وجود نم يراه كمال نداشته باشند مشكل
 ريباشد اما هنگام آغاز مسابقه همچنان درگ يم ابقهمس يالزم را انجام داده است و آماده حركت برا يها سيسرو
 نجاستيا ماند. در يشود و از مسابقه باز م ياسپرت و ... م نگياز جمله شستشو و ر نيماش يها سيبه سرو يدگيرس

اسپرت،  نگير ن،يماش يبه شستشو يصورت اگر راننده ا نيا ريشوند . در غ يعامل ضد كمال م سهايكه سرو
شود كه اكنون كه به مركب خود به شكل كامل  يسوال مطرح م نيدهد، حال ا تيو ... هم اهم يصوت ستميس
   ....ضد كمال؟ ايبه سمت كمال  ؟يران يمركب را به كجا م نيحال ا ،ينمود نيرا تام شيازهايو ن يكرد يدگيرس
و شهوت مربوط به نفس  دنيشود خوردن و خواب يكه گفته م نيست. ا يمهم ارينفس و مركب موضوع بس كيتفك

  ..باشد ياست اشتباه م
  ملزومات نفس؟ ايمركب است  يها سي: شهوت جزء سروسوال
فقط مخصوص  تيو جنس ميندار تيجنس يبعد يما در زندگ رايمركب است ز يها سي: شهوت جزء  سروپاسخ
   .ست ايدن يزندگ
دارد،  زين يسالمت ذهن گريد يدر فاز + است و از طرف ياز نظر روان يعنيباشد،  يم يسالمت روان يكه دارا يفرد

 نيا ،يسالمت جنس زيو ن يشود به نام سالمت جسم يبه او داده م يو.. ندارد، پاداش يو تشتت ذهن يمشكالت ادراك
سالمت روان و ذهنش گرفته است، سالمت  يازا دركه  يا هيهد يعني. يو ذهن يروان يسالمت يست برا يپاداش
   .هودهيب اي يضرور ريغ ايتواند بد باشد و  يم نينچنيا يا هيشود گفت هد ياست. پس چطور م يجنس

 نينسل محصول شهوت است بنابرا يتولد ما محصول شهوت است، بقا م،يكه همه ما محصول شهوت هست ميدان يم
   بد باشد يزيچ نيامكان ندارد چن

   
نكرده و از حركت  ريخوب است كه نفس را درگ ييتوان گفت تا آنجا يم ريخ ايشهوت بد است  نكهيدر باره ا حال

  .به سمت كمال باز ندارد
كه او را به سمت ضد كمال سوق دهد گناه  يزيهد صواب و هر چكه انسان را به سمت كمال سوق د يزيهر چ اصوال
   .است
مركبش كند، ضد كمال  يازهاين نيمركب فرد را از حركت به سمت كمال باز دارد و او را غرق تام يسهايسرو اگر

حركت به  يمضاعف برا يا زهيتازه و انگ يا هيمركبش، روح يسهايبا دادن سرو يگردد . اما اگر فرد يمحسوب م
   .شود يضد كمال محسوب نم گريد ابد،يسمت كمال ب

خوراك و...  يلباس، دغدغه  يمركب است مانند دغدغه  يها سيفرد تنها معطوف به سرو كي يدغدغه ها يگاه
به مركب و  يدگيحركت به سمت كمال باشد رس يفرد نباشند و هدف اصل يها دغدغه اصل سيسرو نياما اگر ا
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هدف  يخواهد بود. وقت ريمس ادامه يبرا زهيانگ جاديباعث ا يحت ينكرده و گاه جاديا يدادن به آن مشكل سيسرو
  .ديآ يبه مركب كامال حل شده به نظر م يده سيحركت به سمت كمال باشد بحث در مورد سرو ياصل
  .است چرا كه مركب در اصل گناه كار ست،يبه مركب ن يده سيقضاوت در مورد فرد، سرو اريمع
  داشته ياست؛ اما درصورتي كه مركب وضعيت مطلوب ريمركب سالم باشد و چه ناسالم، كمال نفس امكان پذ چه

  .وجود خواهد داشت ينظر، امكان تعالي بيشتر نيشود و از ا يسرمايه ي عمر كمتر صرف رسيدگي به آن م باشد،
  دارد يكه آمد به جهان  نقش خراب هر

نفس است كه با چه  يزيدر واقع برنامه ر ريمربوط به نفس است. تطه ريو مسئله تطه ستيپاك ن يفرد چيه مركب
تر  يدرون اريو بس ستيست كه در رابطه با مركب ن يميعظ اريبحث بس ريخواهد حركت كند مفهوم تطه يم ينانياطم

  .است ياست و مربوط به بحث محور وجود
  

  يك  حلقه اعوذ باهللا
  هنگام هرگونه همانند يك چتر حفاظتي عمل مي كند و  در كه  ميعظ اريست بسا يحفاظت
   يعباد اعمال - 1
  هر انديشه اي در مورد كمال  - 2
  هر تحقيقي در زمينه كمال  - 3

  كاربرد خاص خواهد داشت. ،يتشعشعات يدر زمان جنگ هادارد به خصوص  يا ژهيو تيحفاظت اعوذ باهللا اهم
گفته مي شود اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، آيا اين حفاظت و اين پناه اتفاق مي افتد؟  همينكه مساله اينجاست كه آيا

اعتقاد داريم كه خير و هر ظاهري، باطن و حلقه اي دارد كه اين حلقه اعوذ باهللا توسط دانشجويان در هنگام نماز و 
  عبادت و تحقيق و ... تست مي شود و اثرات آن را بررسي مي كنند.

مينه هر گونه تحقيق در زمينه دانش كمال، شناخت شبكه هاي شيطان پرستي و ... مي توان از اين حفاظت پس در ز
  استفاده كرد.

براي كساني كه در دوره هاي عرفان حلقه  7وجود دارد كه توسط مربي دوره  2حلقه ديگري به اسم اعوذ باهللا 
ض نمي گردد. مثال فردي قصد رفتن به مكه يا ... دارد و شركت نكرده اند، مي تواند به شكل موردي كار شود و تفوي

به شكل موردي كار مي شود. (در صورتي كه خود آن فرد آگاهانه آنرا  7اين حلقه براي آنها توسط مربي دوره 
  بخواهد) 

ه اعوذ باهللا ندارند و حلق 2كه اين حلقه را براي خودشان مي گيرند، ديگر نيازي به اعوذ باهللا  7ولي دانشجويان دوره 
  يك بسيار كامل و كافي است.

 اين حلقه فقط مخصوص خود دانشجو است و قابل تفويض به غير نمي باشد.
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  جلسه چھارم
  بحث نفس به عنوان مخلوق خاص

  در جلسات قبل در مورد مخلوق خاص و عام صحبت شد . از منظري ديگر نيز مي توان به اين مقوله نگاه كرد : 
  

جايي كه صحبت مي شد : خداوند             هوشمندي             قوانين               اعداد ، در حقيقت از مخلوق عام 
صحبت مي كنيم . چون اصوال مخلوق عام، مخلوقي است كه از كانال هوشمندي مي گذرد و در جهان دو قطبي جاري 

  مي گردد. 
(كه در درسهاي جلوتر توضيح داده مي شود و به شكل بسيار كاملتر در  مثال فطرت به عنوان يكي از ملزومات نفس

... اين تعريف به نوع خود، از جهاني دو قطبي  َفأَلْهمها فُجورها وتَقْواهااست : دوره سايمنتولوژي) در تعريف آن آمده 
طبي و از كانال هوشمندي جاري صحبت مي كند كه بدي و خوبي را الهام كرده است ..... پس فطرت در جهان دو ق

  شده است.
  

  اما در مورد مخلوق خاص (روح اهللا و نفس) هوشمندي هيچ دخالتي در خلقت آن در جهان تك قطبي ندارد . 
  در مورد روح اهللا به اين دليل هوشمندي دخالتي نداشته است كه :

ح اهللا اريكه قدرت الهي است كه  اسماء كل كه در روح اهللا جاي دارد را مالئك نمي شناختند . همانا رو - 
 هوشمندي فاقد آن است

همچنين در مورد نفس، اگر نفس مي تواند عاشق شود و پله عشق را درك كند، پس باز هم محصول  - 
 هوشمندي نيست زيرا هوشمندي شعور عشق را ندارد.

  
  

اين حساب ما ميانه اي هستيم از حال اين سوال مطرح مي شود كه باالخره آدمي زاد مخلوق خاص است يا عام .... با 
نفس) و مخلوق عام (روح القدس و هر آنچه كه از كانال روح القدس جاري شده است) .  –مخلوق خاص (روح اهللا 

مفهوم لقد خلقنا االنسان في كبد نيز همين را ميرساند (كبد بر خالف برخي ترجمه ها به معناي رنج و سختي نيست، 
  بلكه به معناي ميانه مي باشد) ... ميانه اي از مخلوق عام و خاص

  
به شكل كامل باز خواهد شد ، كبد را ميانه اي از ملكوت و  8شكل زير مي بينيد، و در دوره  همانطور كه در

  ) مي توان دانست.4و  3ناسوت(عالم 
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  2ارتباط روح جمعي 
  توانستيم : 5، دانشجويان قادر به نظرهايي در روح جمعي شدند. در دوره 5همانطور كه به ياد داريد، در دوره 

  تشعشع مثبت يك  -1
  فرادرماني  -2
  پيامهاي معنوي مثبت  -3

اعالم فرادرماني در روح جمعي به معناي اسكن را در روح جمعي اعالم كنيم . البته همانطور كه به ياد داريد، 
فرادرماني نيست و فقط به معني طلب شفا براي روح جمعي است . و همچنين قادر بوديم كه گروه مخاطب را 

  مشخص كنيم مثال روح جمعي ايرانيان، يا جامعه مهندسين، يا بازجويان زندان اوين يا ....
  

  بود كه حلقه هاي زير را در روح جمعي اعالم كنيم : قادر خواهيم 2حال با ارتباط روح جمعي 
 كنترل تشعشع منفي يك -1

 كنترل تشعشع منفي دو -2

 كنترل تشعشع منفي سه -3

 كنترل تشعشع منفي چهار -4

  
بايد گفت كه اعالم كنترل تشعشع منفي يك در روح جمعي يك در روح جمعي به معناي باطل كردن تمام طلسمهاي 

اهي باطل كردن طلسم و درك آن در روح جمعي اعالم مي گردد و از اثرات جمعي دنيا نيست . بلكه به نوعي آگ
طلسم ها اندكي كاسته مي گردد  و نمودار كلي روح جمعي را كمي به سمت مثبت متمايل مي كند. همچنين است 

  حلقه هاي ديگر.
  

و ... مي باشد و شايد اعالم در نزديكي به زمان آخر، بشر درگير طلسمهاي جمعي، نفرينهاي جمعي، مسخهاي جمعي 
باشد تا انشااهللا اثرات آن را در طي زمان ببينيم.  7اين حلقه ها به شكل هر روز يكي از وظايف مهم ما بعد از دوره 

  همانطور كه قبال گفته شده است ، اثر گذاري حلقه هاي روح جمعي در طول زمان مشخص مي گردد.
  

نيز توضيح داده شده است . از جمله اين  5باال اتفاق مي افتد كه در جزوه دوره اخيرا اشتباهاتي در دوستان دوره هاي 
كه مثال اعالم مي شود : براي فردي در روح جمعي اعالم كنيد ... در صورتي كه اين بي معناست و يا بايد براي فرد 

ر اين است كه قبل از اعالم فردي، اعالم كرد يا براي روح جمعي ... اين اشتباه از آنجا شروع شد كه در درسها تاكيد ب
  هميشه نظري به روح جمعي داشته باشيم ، نه اينكه آن فرد را در روح جمعي اعالم كنيم. 

همانطور كه قبال هم گفته شده است، حلقه هاي روح جمعي نيازمند هم ساعت شدن نيست و اينكه گفته ميشود مثال 
  غير ضروري است. در روح جمعي اعالم كنيم، كاري 11همه در ساعت 
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  جلسه پنجم
 :  بازتاب شعوري منفي

طبق قانون عمل و عكس العمل  وقتي تشعشعات منفي به هستي تابيده مي شود ، بازتاب شعوري نيز منفي خواهد 
باعث آسيبهايي حتي   بود.و هرچه اين انعكاس شعوري  بيشتر شود  تاثير آن بر روي اكوسيستم نيز بيشتر شده  و 

  .را باز كنيمالقارعه در اكوسيستم مي گردد. براي باز شدن اين بحث بايد مبحث 
ي است كه شامل همه ذرات عالم هستي مي كرنومترساعت، زمان  و كوبنده است. به نوعي القارعه قارعه به معناي ال

انسان و تشعشعات انسان به سوي بازتاب هرچه بيشتر برآورد رفتار كه د ننومتري داررك  مه ذرات هستيه گردد.
  منفي پيش برود ، اين كرنومتر هم زودتر به نقطه ي پايان زمان مشخص خود مي رسد.

نيز گفته شده است، اكنون به نيمه عمر خورشيد رسيده  5همانطور كه مي دانيد و در دوره   :خورشيد كرنومترمثال  
در هر ثانيه پديده اي به نام فيوژن  يعني جوش تمام مي شود .  ايم و روزي ميرسد كه ذخيره هيدروژني خورشيد

هيدروژن تك  2اتم هيدروژن به هم جوش مي خورد و  2خوردن هسته اي در خورشيد رخ مي دهد . كه طي آن 
الكتروني تبديل مي شود .و از اين رو ذخيره ي هيدروژني خورشيد روزي تمام مي شود  2الكتروني به يك اتم هليوم 

همجوشي الكترون ادامه مي يابد. گفته مي شود كه  4با همجوشي دو اتم هليم و تبديل آن به كربن با  ديده فيوژنوپ
برسيم و در آن زمان خورشيد توده اي بسيار فشرده و سياه بدون نور  آهن عنصرهسته اي آنقدر ادامه مي يابد تا به 

ي آهني بسيار سنگين تبديل مي شود و تمام منظومه در نتيجه خورشيد به يك  گو و گرما و كوچك شده است .
 شمسي را به سمت خود مي كشد و جذب مي كند.

   اما اين كرنومتر براي كره زمين و نيز براي حيات روي كره زمين نيز وجود دارد. و 
آن به  هنگاميكه بشر بيش از حد گازهاي گلخانه اي  توليد كند منجر به گرم شدن كره ي زمين مي شود و پس از

 طوفان نوحو  دليل  گرماي زياد كره ي زمين، يخ هاي قطبي آب مي شودو سرتاسر سطح زمين را آب فرا مي گيرد
حال كره زمين گرم است و سراسر از آب پوشيده شده است. پس آب ها تبخير خواهند شد و ابر شكل مي گيرد. 

اهد شد تا زمين را مجددا شيد به سطح زمين خوهاي سهمگيني سطح زمين را فرا مي گيرد و مانع رسيدن نور خور
خنك كند و عصر يخبندان مجدد آغاز مي گردد. هرچقدر آسيب بشر به اكوسيستم بيشتر باشد و از آن طرف، 

  بازتاب شعوري منفي بشر به اكوسيستم نيز منفي، اين زمان نزديك تر مي گردد.
  پايان حيات در كره زمين ← طوفان  نوح ←آب شدن  يخ هاي قطبي    ←گرم شدن كره ي زمين  ←بشر

  
نيز صادق است . به شكلي كه ثابت شده است كه در پستانداران، نسبت اسپرمهاي  Yاين ماجرا در مورد كروموزوم 

واحد رسيده است و ديري نخواهد پاييد كه ميزان اسپرمهاي  50واحد در سالها قبل به  2500از  Yداراي كروموزم 
صفر برسد و نسل بشر منقرض گردد. القارعه كرنومتري است كه هميشه كنار گوش ماست و  به Yداراي كروموزم 

شايد بشر مي توانست (و يا بتواند) با كارهايي از جمله عدم آسيب به اكوسيستم، و يا بازتاب شعوري مثبت در 
  هستي، براي خود زمان بخرد و مدت زمان بيشتري را در كره زمين دوام بياورد . 

  اهي براي جلوگيري از مقطوع النسل شدن بشر وجود دارد؟آيا ر
  يكي از راهها بحث بارداري شعوري است و ولد بي والد 
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دسترسي پيدا كرد آنگاه مي  سلولشعور همه جهان هستي در يك سلول نهفته است . اگر بتوان به نحوي به شعور 
بهره برد براي مثال در كروموزوم جنسي زن  شعور همه ن از آتوان شعور مورد نياز را از آن گرفته  براي توليد مثل 

همسرش نيز موجود مي باشد  اگر بتوان اين شعور را از درون يك  Yموجود است يعني شعور كروموزوم  سلولهاي 
سلول جنسي بازخواني كرد آنگاه پديده ي ولد بي والد رخ مي دهد و وجود يك نمونه  در تاريخ گواهي بر اين 

  مكان چنين امري محال نخواهد بود و امكان پذير است .مدعاست كه ا
 :سلول خود اطالعات بندي طبقه

  : سلول خود به مربوط اطالعات-1
 سلول عملكرد برنامه -1

 )Cell recovery programسلول ( ريكاوري برنامه -2

 سلول يابي عيب برنامه  -3

 )است موجود سلول در كبد بافت اطالعات مثال براي( دارد قرار آن در سلول در كه عضوي به مربوط اطالعات -2

 )است موجود سلول يك در نيز انسان وجودي اطالعات( انسان پيكره به مربوط اطالعات-3

 موجود سلول يك در نيز بودن پوست سفيد و پوست سياه به مربوط اطالعات( انسان شاخه به مربوط اطالعات-4
 .)است

 .)است موجود سلول يك در... و حيوان گياه، انسان، به مربوط اطالعات( ها شاخه همه به مربوط اطالعات-5

 موجود سلول يك در نيز حيات جنيني دوران به مربوط اطالعات( ها گونه اشتراكي زندگي به مربوط اطالعات-6
 )است

  .)است موجود سلول يك در نيز حيات نطفه به مربوط اطالعات( حيات پيدايش نحوه به مربوط اطالعات -7
  

نوعي مفهوم ديگر هفت آسمان، هفت طبقه اطالعات درون سلول است .  و اگر به شكلي به كمك هوشمندي بتوان به 
  به اين اطالعات در سلول تخمك مادر دسترسي پيدا كرد، امكان ولد بدون والد نيز وجود خواهد داشت.

مانند آلودگي امواج ، آلودگي پوالريتي و در طول تاريخ ، بحث عدالت و عدم رعايت آن  و نيز دركنار انواع آلودگيها 
آلودگي شعوري و رفتن به فاز منفي  بشر و كفر و شرك و فسادهاي انجام شده  همه منجر به بارتاب شعوري منفي 

  پايان حيات مي شود. زماننزديك تر شدن منجر به شده و 
از بين رفتن كروموزوم  ←گ اثر برروي كروموزوم ايگر ←اثر بر روي اكوسيستم   ←بازتاب شعوري منفي 

   روي كره زمين انسان پايان عمر ← در طول زمان ايگرگاسپرمهاي حاوي 
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  ملزومات نفس
  به شش دسته كلي تقسيم بندي مي گردند و همانطور كه گفته شد مخلوق عام هستند و بخشي از زوج نفس

  
با انسان متولد مي شوند. از آن از زندگي هاي قبل  "من برنامه ريزي شده": كه در برنامه هاي كلي متغير  - 1

جهت متغير نامگذاري مي شود كه بين هر انسان و انسان ديگر، متفاوت است و خود از بخشهاي مختلفي 
به  تشكيل مي شود كه در دوره سايمنتولوژي به شكل كامل بحث مي گردد . اما اگر بخواهيم نگاهي اجمالي

عملكرد) ، بنياد (ذات، سرشت، اصل) ، و ... مي باشد. (رجوع به جزوه  –آنها بياندازيم ، شامل نهاد (غريزه 
 سايمنتولوژي)

  
: كه بخش ثابت وجودي و مادربورد اصلي در همه انسانها  برنامه هاي كلي ثابت (فطرت)(مادربورد اصلي) - 2

مي باشد كه خود از دو بخش تشكيل مي گردد... ريشه تمام استعدادها، نرم افزارها و ... در فطرت قرار 
دارد و به آنها استعداد ريشه اي گفته مي شود . در دوره سايمنتولوژي به شكلي بسيار كامل در مورد آن 

 وع به جزوه سايمنتولوژي)صحبت مي شود (رج

 :من كمال پذير   - 3

 : پيام هدايت به سوي كمال را ميفرستدروح + 

  +  : عوامل اجرايي روح هادي همزاد +
  

  همانطور كه مشاهده مي فرماييد ، روح منظور همان روح هادي است و همزاد نام ديگري از من معنوي  
هادي مثبت و منفي . همچنين ما دو من معنوي اينجا بايد گفت كه روح هادي هم دو بخش است . روح 

  داريم ، من معنوي مثبت و من معنوي منفي.
تعريف ناقصي از روح ارائه شد به عنوان هادي ما از هر زندگي به زندگي  2در دوره هاي دفاعي و 

 بعدي، اما در حقيقت تعريف روح مثبت اين است كه نرم افزاري است كه پيام هدايت به سوي كمال را
مي فرستد. همين احساس گم شدگي كه در همين لحظه احساس مي شود ناشي از پيام روح مثبت است 
. اما اگر توجه ما به سمت پيام روح مثبت جلب شود و اشتياق هدايت ايجاد گردد، آنگاه طبق قانون 

هادي بازتاب، من معنوي مثبت (همزاد مثبت) ماموريت خود را  آغاز مي كند و عامل اجرايي روح 
مثبت مي شود و وظيفه دارد كه راه مثبت را در جلوي پاي ما قرار دهد . اما اگر توجه ما به سمت روح 

  هادي مثبت جلب نشود، آنگاه من معنوي نيز فعاليتي را آغاز نمي كند.
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 :من ضد كمال  - 4

  : پيام هدايت به سوي ضد كمال را مي فرستد :روح منفي 
  - اجرايي روح هاديعوامل  : همزاد منفي       

  
به همان شكل ، روح منفي پيام هدايت به سمت ضد كمال را مي فرستد . مثال در برزخ اين دنيا، اين احساس 
وابستگي و دلبستگي ناشي از پيام روح منفي است . اگر كسي در همين دنيا به روح منفي توجه كند، همزاد 

  قرار دهد. منفي ماموريت مي گيرد تا فرد را در مسير ضد كمال
  

وجود انسان اين  ابي عنوان جهت به" مثبت روح هادي"انسان همواره او را به سوي خود مي خواند و  رب 
تمايل حركت به جلو ايجاد مي شود. اما اين تمايل، در همه  صورت، فراخواني را جهت يابي مي كند و به اين

نمي كنند؛ زيرا نيروي  دريافت ح هادي خود رايكسان نيست و به بيان ديگر، همه به خوبي پيام رو افراد ي
  (روح منفي) را خنثي مي كند آن مخالفي را در خود تقويت كرده اند كه اثر

كند. يعني ميل بازگشت  يم تعيين كمال را ينما جهت حركت فرد به سو بمانند يك قط مثبت،روح هادي 
 ياز ما در هر مرحله از زندگي در جهان دوقطب كي. هر است به دليل وجود اين روح )رب(به سوي مبدأ 

 كمال يكمال هستيم كه با غلبه بر آن و پذيرفتن هدايت روح هادي به سو مخالف تحت تأثير نيرويي
  .حركت خواهيم كرد

نكه در ما احساس گم اي جمله زمان، مكان و تضاد، وجود اين روح آثار خاصي دارد؛ از يجهان دارا نيا در
است كه با  ليدل ني. به همدهد يقرار م يانقضائ خيتار يهر لذت يكند و برا ايجاد ميكردن چيزي را 

 اي را در وجود خود احساس رسيم و نياز به يافتن گمكرد ه رضايت كامل نمي به اي هدستيابي به هر خواست
 ت،يبه رضا دنيرس يبرا يابيم و همچنان آن را پوچ مي ني،ييكنيم. يعني با دست يافتن به هر مقصود زمم

  .ميزن يم گريد يدست به انتخا بها
معنوي پنهان ما در جهت  ازيو ن باشد )يماد( ينيزم يبيان دقيقتر، اگر آنچه به دنبال آن هستيم، از لذتها به

 يپس از مدت ايو  ميشو ينم يپاسخ ندهد، با دستيابي به آن، راض) وجود دارد يكه در هر انسان(كمال را 
كه محدود است و هر  زميني تهايذويم. اما بر خالف لريو در پي مقصود ديگري م  مينكيم سيري احساس

شود،  لزدگي نميو نه تنها منجر به  رسد يمن يسرآمد چيه به دوام دارد، لذتهاي آسماني يفقط تا مدت كي
 يماد يتهالذ ي دربار ه(با ايجاد اين دو احساس متضاد مثبت . روح هادي ديافزا ياشتياق را م و بلكه عطش

  .ندكيم فاياي ا ، در كما ليابي انسان نقش عمد ه)يمعنو و
است كه زير مجموعه كالبد ذهني مي باشند و همچنين هر كدام يك كالبد مجزا  : مجموعه عقولمن كمي  - 5

 كه در جلسه آينده در مورد آنها صحبت مي گردد
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 را به همراه دارد. تبعات عشق : ذوق، شوق، وجد، سرور، حيرت، تعجب: من كيفي  - 6

 
  ارتباط آشتي با مرگ 

در همه آموزه هاي ديني صحبتهايي در مورد درك مرگ گفته شده است و اصال سالك در مسير سلوك خود مي 
بايست، در جايي ، به درك مفهوم مرگ برسد و آشتي با مرگ صورت گيرد . همانطور كه در آموزه هاي ديني گفته 

  وتوا ...شده است : موتوا قبل ان تم
  

ارتباط آشتي با مرگ، به نوعي تجربه مرگ است ، تجربه اي بسيار شيرين كه دو فاز دارد ، فاز اول جدا شدن از 
جسم و تجربه رهايي و آزاد شدن كه بسيار شيرين است و تجاربي كه به دنبال خود دارد (مثل اسكن وابستگي ها در 

ات زندگي ممكن است كه مرور شود و وابستگي ها از بين آنها كسري از ثانيه كه در همان لحظه اول تمام خاطر
بيرون كشيده شود) و تجارب ديدن كانالي (كه در حقيقت كانال ورودي برزخ است) و ... و فاز دوم بازگشت به جسم 

سه در انتهاي تجربه اين اتصال، كه شايد اين قسمت از اين تجربه (بازگشت به جسم) بسيار سخت باشد و آنقدر پرو
  مرگ زيبا ديده مي شود كه ترس از مرگ كامال بايد ريخته شود. 

دانشجويان بايد آنقدر اين ارتباط را بگيرند تا به شكل كامل اين تجربه را داشته باشند و با آشتي با مرگ، بسياري از 
  تضادها در اين زمينه از بين مي رود.
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  جلسه ششم
  

   نفسادامه بحث ملزومات 
مجموعه  ريقراردارند (عقل ز يباشند كه در كالبد ذهن يعقول م ياشاره شد كه مجموعه  يدر مورد من كم

  ) از ذهن است يا
  
  )مرتبط با مركب عقلهاي –مرتبط با نفس  ب  عقلهاي –عقل ها دو دسته اند : الف (

  مرتبط با نفس ي: عقل ها الف
   اطالعات ي: گردآور يعقل شناخت  - 1

   باشد يسه سنسور م يدارا يشناخت عقل
  باشد كه توسط مغز ياطالعات از حواس پنجگانه م افتيدر تيري:شامل مد يكيزيسنسور ف - الف 
  چيبدون ه يبخش عقل شناخت نيا يعنيشود . يارسال م يدر كالبد ذهن يو به عقل شناخت افتيدر

  ..كند ياطالعات م يفقط گردآور يليو تحل هيتجز
  بار خاموش و 50مثال  يباشد. برا يفراتر از حواس پنجگانه م ي: شامل اطالعات يسنسور ذهن -ب 

 كند و يم افتيآن را در ياما سنسور ذهن مينيبب يرا با چشم نم يشهر يروشن شدن المپ ها

مثال  يرااما ذهن آنها را درك كرده ب مينيبب ينم زيرا  ن غاتيو تبل ريگم شده در تصاو يها ميفر نيهمچن
  يها اميكند اما ذهن به ادراك پ يدرك نم يكيزي) را سنسور ف 8برگردان كالم (رجوع به جزوه دوره  اميپ

  . رسد يضد شعور  م
  دراك و اشراق است و در اصل سنسورا ي نهيدر زم ي: كار سنسور فراذهن يسنسور فراذهن - ج 

  .گردد يم افتيشهود و در ،ياست كه باعث آگاه يفراذهن
  
 يم يگرداور يدر عقل شناخت نكهياست ) اطالعات پس از ا يليعقل تحل اي زي: ( عقل آنال يعقل پردازش - 2

   عقل  شامل سه عقل است نيشود خود ا يفرستاده م يشوند، به عقل پردازش
 در و حساس به نور يرا داراست (سلولها صي:مانند فتوسل ، كه فقط قدرت تشخ صيعقل تشخ -الف 
قدرت  يول ريخ اي ستادهيسنسور آن ا يجلو يدهد كه كس يم صيدارد و تشخ ييفروشگاه ها كارآ يدرها

فتو سل وجود ندارد  يبرا صيانسان باشد در باز خواهد شد.و امكان تشخ ايسگ  كيندارد چنانچه  اسيق
  .شود يممكن م صيتشخ كي.....فقط بر اساس صفر و  گريهرگونه قضاوت د ايالغر و  ايكه مانع چاق است 

  
 كنند شيدو صاحبش صدا كهيهم دارد درصورت اسيق صيمثال سگ عالوه برتشخ ي: براياسيعقل ق -ب 
   يكند م يم اسيمرغ هنگام خاموش روشن شدن چراغ ق ايكند كه به سمت كدامشان برود  اسيتواند ق يم

  .وردخ يسپس م ستيدانه ن زيدانه است و چه چ زيكند كه چه چ يم اسيق ايخورد  يدانه م ايخوابد 
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انجام  را يكند كه كار يابيو ارز يتواند بررس يعقل فقط مختص انسان است  كه م نيا يابيعقل ارز -ج 
تواند از صبح  يكند كه اگر شبانه مسافرت كند م يم يابيداند شب است اما ارز ينه مثال با آنكه م ايدهد 
  .فتديبهره مند شده كارش جلوتر ب شتريفردا ب

  يحيعقل تشر - 3

 يعني،  نيياطالعات است  تب نييو تب حي، نرم افزار تشر يحيتفاوت دارد عقل تشر ليبا تحل حيتشر
شب  نديب يروز و شب با انكه م نيب يفرد يمثال وقت يربرايو تفس حيكردن ، آشكار ساختن ، توض انيب

شب در  سفركند  كه  يم حياست  حال تشر هياول يابيارز نيبه سفر برود .ا رديگ يم مياست  تصم
 يسفر م يحيتفر يشود و سپس به برنامه  يخنك تر و در فرصت مناسب تر و ......انجام م يهوا

   .پردازد
 نيا ياست  همه  يحيكار عقل تشر نييو تب حيتشر نيبود و ا يكار عقل پردازش هياول يابيارز آن

از  يممكن است در كسر نييو تب حيشود تا تشر يم ياتفاقات از آن لحظه كه اطالعات وارد عقل شناخت
  .فتدياتفاق ب هيثان

 يعقل اكتشاف - 4

افتادن  نيياز پا وتنيمثال ن يبرا ستيكه وجود دارد ،اما در دسترس ما ن يدست آوردن اطالعات به
  . و آنرا كشف كرد ديبه قانون جاذبه رس بيس

 يعقل ابداع - 5

  است كه وجود ندارد ياختراع و ابداع اطالعات ييعقل توانا نيا
خواهد ،  يم ييشود ، كه چه مدارها ي، المپ ، و ...... در ابتدا در ذهن خلق م ويمثال خلق راد يبرا

خواهد به نام  يم يگريكار عقل د يكردن و اجرا ادهياست اما پ يعقل ابداع نيخواهد و ..... ا يخازن م
  . پرداخت ميآن خواه حيكه به توض يعقل كاربرد

 )تفكر( يدمانيعقل چ - 6

است. تفكر  گريكدياز اطالعات در كنار  يمجموعه ا دمانياطالعات است ، تفكر ، چ دمانيبه چ  مربوط
اطالعات در  دمانيو چ يفكر ساز  تيريتحت عنوان مد 1اطالعات است كه در دوره  دماني، همان چ
  . گفته شد يكالبد ذهن

 )يريگ ميتصم( ينشيعقل گز - 7

   يريگ مياطالعات ، تصم انتخاب
برود ،  يگريكند به شهر د يانتخاب م يكه فرد يمثال هنگام ي، برا مي، تصم يعني ينشيگز عقل

دهد كه اگر برود  يو نشان م نديآ يم ديپد يدمانياز اطالعات هستند  كه توسط عقل چ يمجموعه ا
 زين ردازشو پ حيگردد ، تشر يانجام م يگريد زياجرا نشود آنال ميتصم نيشود و .... و اگر ا ي،چنان م

  . رديبگ ميتصم ديكه صورت گرفت آنگاه فرد با
 يزشيعقل انگ - 8

   . كند يم جاديا  زهيبدست آوردن اطالعات گم شده و ناقص انگ يبرا
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 يعقل تجسم - 9

  دو حالت دارد يعقل تجسم
شود   يم ياست كه قبال وجود داشته و دوباره باز ساز ي: درواقع تجسم  اطالعاتدهيتجسم د -الف 

  خاطره كيمانند تجسم 
......)  ايبا سه چشم و  يكه قبال وجود نداشته  مانند  تجسم موجود يه ( تجسم اطالعاتديتجسم ناد - ب

   : كه خود شامل دو بخش است
    و .....است ويتجسم هدفمند : مانند رمان ، سنارو -  الف
  هدف يسرو ته و ب يب اليهدمند : وهم و خ ريتجسم غ   - ب

  
  يعقل كاربرد - 10

كه  يكردن و اجرا كردن اطالعات را به عهده دارد . درمثال ادهيپ ياست كه نحوه  يمن مجر همان
 نيا يبا چه نوع مقاومت و چه ....... كه اجرا يميكند چه نوع س يبررس ديذكر شد حاال با ويراد يبرا
  تاس يبا عقل كاربرد فهيوظ

  
 : يعقل استقرائ - 11

    به وجود كل بردن ياجزاء پ دنيبا د يعني  دنياز اطالعات جزء به اطالعات كل رس يعنياستقراء
 يعقل استنتاج  - 12

    دنياز اطالعات كل به اطالعات جزء رس يعني ،يريگ جهينت يعني استنتاج
  يويعقل آرش - 13

   دو بخش است يكه خود دارا ميآشنا شد كي ياطالعات كه با آن دردوره  ويو آرش حافظه
   سپردن وي: عقل به آرش الف
  خارج كردن وي: عقل از آرش ب

 يعقل برآورد - 14

و استفاده از  يماهواره ا يبا استفاده از عكس ها يمثال هواشناس ياطالعات برا ينيب شيو پ حدس
  ).كند يفرق م ييشگويبا پ ينيب شيكه  پ ديكند . (مستحضر يم ينيب شيوضع هوا را پ يعقل بر آورد

  يعقل تجرب - 15
، ابتدا  ياثر فرادرمان يمثال در بررس يبرا ينآفري تجربه – ياز اطالعات تجرب يريگ جهيو نت يبنددسته  

 ياست كه تجربه م يعقل تجرب ني،ا نديبب جهيو .....تا نت گريكند سپس دو نفر د ينفر امتحان م كي يرو
  .است يحاصل عقل تجرب يكند. علوم تجرب

  ينشيعقل ب  - 16

  .سازد يهارا م نشياست كه ب ياطالعات يها چارچوب
  .خود آگاه قرار دارد مهين هيدر ناح نشيمباحث دوره سه گفته شد كه ب در
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   : يعقل نرم افزار - 17
   دو عقل است شامل
   شده است يزيوجدان ، وجدان در من برنامه ر يزي: برنامه ر يعقل وجدان -  الف
  . خود آگاه قرار دارد مهيدر ن زيبخش ن ني. ا ي: واكنش دفاع روان يعقل تدافع  - ب
  
شود . ژن مسئول   يدر ارتباطند كه ما حصل آنها در ژن ثبت م زين ريكل همه عقول با من برنامه پذ در

 يمباحث در دوره  نيمفصل تر راجع به ا ارياست كه بس يبعد يانتقال سوء سابقه و حسن سابقه به نسلها
    شود يصحبت م يمنتولوژيسا
  

 يگريد يمرتبط با نفس بودند. اما عقل ها يدر مورد آن صحبت شد، عقل ها نجايكه تا ا يعقول مجموعه
  .كه مرتبط با مركب هستند ميدار زين

  
  :مرتبط با مركب ي) عقل هاب

  شود،  تيريمد ديدارد كه با ينيماش ستمي: مركب ما سينيعقل ماش  - 1
 يم يعقالن تيريمد كي ازمندين يدر مركب در هر بخش يانرژ عيتوز يدر بدن: نحوه  يانرژ عيعقل توز - 2

  .دهد يرا انجام م فهيوظ نيدر بدن ا يانرژ عيباشد كه عقل توز
باشد كه عقل  يم يگريد يعقالن تيريمد ازمنديمثل ن ديتول ياز مركب برا يگريمثل: بخش د ديعقل تول- 3

  .را بر عهده دارد فهيوظ نيمثل ا ديتول
  .باشد يم ديسف يبدن توسط گلبول ها يدفاع ستميس تيريمركب در واقع مد يدفاع: عقل يعقل دفاع- 4
دست خود  يكند فرد به صورت ناگهان يبرخورد م يكه دست به جسم داغ يمثال هنگام ي: برايعقل واكنش- 5

  .خورد يرقم م يواكنش توسط عقل واكنش نيكشد، ا يعقب م را
گفته شد كه  شتريست، پ يمرتبط با مركب عقل حافظه سلول ياز عقل ها يكي: يعقل حاكم بر حافظه سلول- 6

  جود مو زيسلول ن كيدر دل  ياطالعات هست نهيحافظه است و همانطور كه قبال گفته شد هفت گنج يسلول دارا هر
  ست. يشعور كل هست يسلول حاو كيباشد. در واقع يم
  

  عصر برده داري مدرن :
گرچه دوره ي برده داري مدت هاست  تمام شده است اما عصر برده داري مدرن بسيار پيچيده تراست و به زودي 
بشر به سمتي مي رود كه قدرت هايي از سوي شبكه منفي در دنيا سردمدارخواهند شد و كيفيت را از بين خواهند برد 

  ديد.و كميت را جايگزين آن كرده و همه چيز را كمي خواهند 
 ملي كد يك انسان هر اكنون هم يكي از اتفاقاتي كه درحال رخ دادن است ، تبديل شدن  هر انسان به يك عدد است

تبديل خواهد شد  و به جايي خواهيم رسيد كه ديگر  يالملل بين كد به ملي كد بزودي و و است فرد به منحصر و دارد
  انستن اين كد تمام اطالعات فرد را بدست مي آورند.نام كسي را نمي پرسند ، شماره وي را مي پرسند  و با د

 اولين اتفاق در عصر برده داري مدرن ، تبديل شدن هر انسان به يك عدد است.
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 نيز موبايل هاي درگوشي حتي كه ي جي پي اس است پديده وجودديگري كه به اين ماجرا دامن ميزند،  مسئله 
دارد. دركنار آن عكس برداري ماهواره اي  قرار مكاني درچه زمان درهر فرد هر كه سازد مي مشخص و است موجود

نيز موجود است . كه ديگر كامل نشان مي دهد هر انساني درحال انجام چه كاري است! يعني ديگر هيچ كس حاشيه 
  ي امنيتي و خصوصي ندارد، و ديگر حريم خصوصي معنا ندارد.

  ويرو... همه  كنترل مي شود مانند يك ربات، مانند يك برده.هر كاري كه هر فردي انجام مي دهد شامل صدا، تص
  تبديل شدن به يك عدد قطعا از كنترل شدن بدتر خواهد بود .

. اينكه  كيفي وجودمان نيز فعال استنرود كه بعد  ماناست كه هرگز ياداين مهم اين پديده اجتناب ناپذير است اما 
  را فراموش نكنيمو...  خواهيم رفت به كجا و   ايمكه از كجا آمده اينانديشه در مورد و  يمتنها يك ربات نيست

  »دهانت را مي بويند مبادا گفته باشي دوستت دارم«
يعني در حال حاضر بشر به سمت ربات شدن و حذف زندگي خصوصي و حريم شخصي پيش مي رود و اين اجتناب 

  از بعد كمي وجودمان جدا نيست .ناپذير است اما ما هرگز نبايد فراموش كنيم كه بعد كيفي ما 
  
  

  ارتباط آگاهي
را به خوبي  4نيز شناخته مي شود . دوستان مي بايست درسهاي تئوري دوره  7اين ارتباط با نام ارتباط بي نام دوره 

 فراگرفته باشند تا در اين ارتباط، كه سيري در چرخه انا هللا و انا اليه راجعون است، تجربه عملي درك همان درسها
اتفاق بيافتد. بهتر است به جاي توضيح در مورد اين حلقه، خود دوستان اين سير در چرخه انا هللا و انا اليه راجعون و 

  نيز سير در هفت گنجينه اطالعات اين چرخه (هفت آسمان) را تجربه كنند .
  

  
  پايان
  گروه آموزش مجازي دوره هاي عرفان حلقه

  


