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  به نام خدا
  

مي باشد كه به شكل رايگان به همه  عرفان حلقه غييرات دروس دوره تشعشع دفاعيجزوه حاضر، شامل آخرين ت
به دليل احتمال اشكاالتي در متن و  )(شماره نسخه ها 15/6/90 4(نسخه  همراهان عرفان كيهاني تقديم مي گردد.

  درج مي شود)تصحيح آنها 

  
  دوره ی تشعشع دفاعی

  
  جلسه يکم

 
  

  مباحث نظری: مقدمه ی عرفان و خودشناسی                            
 

 Level 1 & 2   تشعشع دفاعی راه نزديک                  مباحث دوره                      
     پاکسازی اماکن خصوصی راه نزديک                                                       

  تشعشع دفاعی تزريقی و تماسی                                                       
  Level 1 & 2 دور دفاعی راه تشعشع            مباحث عملی                            

  دور پاکسازی اماکن خصوصی راه                                                        
  تشعشع دفاعی ضد ديداری راه نزديک                                                        

  تشعشع دفاعی ضد ديداری راه دور                                                        
  داری راه نزديکتشعشع دفاعی ضد شني                                                        
  تشعشع دفاعی ضد شنيداری راه دور                                                        

  Level 3تشعشع دفاعی                                                         
  Level 4تشعشع دفاعی                                                         
  پاکسازی اماکن عمومی                                                        
  2تشعشع مثبت                                                         
   1کنترل تشعشع منفی                                                         

  
 

مجاز مي باشند. ولي بقيه حلقه ها حتما نيازمند كسب اجازه  (سه مورد آخر) باشندحلقه هايي كه به رنگ سبز مي 
  هستند.
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  واع بيماري هانا

مانند: سوختگي، شكستگي،  بيماري هاي جسمي: (بيماري هايي كه فقط و فقط كالبد جسمي ما را درگير مي كنند)-1
  ي، قطع نخاع، لهيدگي نخاع و ...زضربه مغ

  دگي هاي سادهفسرابيماري هاي رواني: (بيماري هايي كه فقط و فقط كالبد رواني ما را درگير مي كنند) مانند: -2
تني يا سايكو سوماتيك: (بيماري هايي كه يك مشكل در كالبد رواني باعث ايجاد يك مشكل -بيماري هاي روان-3

قلبي،   خودخوري       زخم معده،   غم و غصه        در كالبد جسمي مي گردد) مانند: حرص و جوش       سكته 
  در مورد اين بيماريها صحبت خواهيم كرد. 2كه در دوره تيروئيد و ...

تني يا منتو سوماتيك يا بيماري هاي بينشي: (بيماري هايي كه يك بينش غلط در ذهن موجب - بيماري هاي ذهني-4
نسبت به مرگ اشتباه است پس از شنيدن خبر مرگ دچار سكته مشكل در كالبد جسمي مي گردد) مثال بينش فردي 

  قلبي مي گردد.
) مانند: وسواس، فوبيا (ترسهاي غير منطقي)، ادراكات فرد را مختل مي كندبيماري هاي ذهني: (بيماري هايي كه -5

  اسكيزوفرني و ...
  گردي، بيش فعالي كودكان، بختك و ... ... : (بيماري هايي كه نمي توان هيچ نامي براي آنها گذاشت) مثل: خواب -6

  
بيماري ها (كه اصطالحا در اين دوره  6و  5ست. اما درمان دسته ابيماري ها با حلقه ي فرادرماني  4تا  1درمان دسته 

  .هر دو دسته را بيماري هاي ذهني مي گوييم) با حلقه تشعشع دفاعي اتفاق مي افتد
  

، فرادرماني آب روي آتش 4و  3نياز است . اما در مورد دسته بيماري هاي  فقط حلقه فرادرماني 2و  1البته گروه 
است. مثال در مورد بيماري هاي روان تني بايد فرد انرژي پتانسيل منفي توليد نكند تا بيمار نگردد و نيز در مورد 

  ، بينش بايد اصالح شود.4بيماري هاي دسته 
  

  ي جسم، روان و ذهن هستند.بيماري هاي ذهني داراي عالئم خاص خود بر رو
  

  عالئم جسمي بيماري هاي ذهني:  - الف 
  كبودي بدون علت مشخص-1
  زخم بدون علت مشخص-2
  ادم يا ورم بدون علت مشخص-3
  درد بدون علت مشخص-4
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  دردهاي جا به جا شونده-5
  صرع(تشنج) يا اپي لپسي-6
  

  اري هاي ذهني:معالئم رواني بي -ب 
بيماري دو قطبي (مانيك دپرسيو) كه گاهي به شكل افسردگي و گاهي به شكل سرخوشي مثل عالئم تغيير مود در 

 خود را نشان مي دهد. 

 
 

  عالئم ذهني بيماري هاي ذهني: - ج 
  توهم  - توهم: (درك يك محرك خارجي با حواس پنجگانه به طوري كه ديگران درك نكنند) شامل توهم ديداري-1
  توهم چشايي - بوياييتوهم  -توهم المسه -نيداريش
هذيان خود بزرگ  - هذيان گزند و آسيب -هذيان: (يك باور غلط كه با منطق اصالح نمي شود) شامل هذيان شك-2

  بيني
ترس از پله برقي و  -ترس از محيط هاي بسته - ترس از ارتفاع - فوبيا (ترس هاي غير منطقي): ترس از حشرات-3
...  
  ر و يا حمالت پانيكعالئم اضطرابي: شامل اضطراب منتش-4
  رفتار هاي غير معمول و غير طبيعي-5
  تمايالت غير معمول و غير طبيعي -6
  )عالئم كاتاتونيك (قرار گرفتن در يك وضعيت غير معمول براي مدت طوالني-7
  مشكالت شخصيتي (افراد چند شخصيتي)-8
  عالئم وسواسي -9

  بختك-10
  خوابگردي-11
  تغيير دست خط -12
  و...

  بجز بيماري هاي ذهني، عالئمي گاهي در محيط زندگي اتفاق مي افتد مثل :همچنين 
  گم شدن و پيدا شدن اشيا، جا به جا شدن اشيا در محيط، شكستن ظروف بدون علت مشخص و...

  نشان دهنده وجود موجودات غير ارگانيك است. همه اينها
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  موجودات غير ارگانيك را به دو دسته تقسيم مي كنيم:
   

  دسته اول: كالبد هاي ذهني مرحومين
  دسته دوم: اجنه

  
وجود ما را  براي يافتن ويروسهاي غير ارگانيك كه  است از حلقه هاي رحمانيت الهياي حلقه تشعشع دفاعي ، حلقه 

  و در نهايت باعث خروج اين موجودات از حريم ما مي گردد.اسكن مي كند 
  خروج سه فاز را به ترتيب طي كنند:موجودات غير ارگانيك ممكن است پيش از 

   
  فاز اول: تهديد يا ارعاب: در جهت تهديد كردن و ترساندن تا از ادامه درمان دفاعي خود داري كنيم

فاز دوم: تطميع: در جهت تطميع كردن با وعده هايي از قبيل ثروت، قدرت و... تا از ادامه درمان با حلقه دفاعي 
  مزاحمين رضايت دهيمخودداري كنيم و به وجود اين 

  فاز سوم: التماس: در جهت بر انگيخته شدن حس دلسوزي ما تا از ادامه درمان با اين حلقه خودداري كنيم
  پس از طي اين چند فاز موجود غير ارگانيك از حريم وجودي ما خارج مي شود.

 
ون هيچ احساسي اتفاق مي افتد، % افراد خروج بد90% افراد آلوده به ويروس هاي غير ارگانيك باشند در 100اگر 
قفسه سينه و.. اتفاق مي افتد و تنها در  يسنگين% افراد با يك حس گذرا مانند سرفه، عطسه، تنگي نفس،  8تا7در 

  دفاعي هستيم ع% افراد شاهد بيرون ريزي هاي سنگين تشعش 3تا2
  

ت بگيرد، در واقع اجازه ي تشعشع س هاي غير ارگانيك صوروروياجازه تشعشع دفاعي مي تواند بدون بردن نام 
شديد آن صورت مي گيرد، پس كافي ست فقط  احتماليبيرون ريزي هاي اجازه جهت آگاهي فرد از دفاعي به منظور 

  بيمار را از احتمال بيرون ريزي ها آگاه كنيم.
  

متفاوت مي شود. لولهاي تشعشع دفاعي هم به منظور قوي تر شدن جريان دفاعي است و هم مكانيسم اجراي حلقه 
مثال لول يك ، يك دفاعي عام و يك محاصره كلي ويروسهاست اما لولهاي باالتر، مكانيسم هاي مختلف ديگري را 

  براي غافلگير كردن و بيرون كردن ويروس غير ارگانيك از وجود جاري مي كند .
توانند براي آن فرد تشعشع  اگر فردي به يك درمانگر يك بار اجازه تشعش دفاعي بدهد، تمامي درمانگران مي

تا زماني كه فرد مستقيما نگفته است كه ديگر تشعشع دفاعي ندهيد، مجاز به اعالم  دفاعي تا هر لولي را اعالم كنند.
  دفاعي براي او هستيم.
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  Level 1 & 2تشعشع دفاعي راه نزديك 
دفاعي از راه نزديك به دو صورت انجام مي اعالم تشعشع پس از تفويض حلقه فرادرماني راه نزديك به دانشجويان، 

  :)و يا در موارد زوال عقلي يا كما، سرپرست بيمار گيرد(پس از كسب اجازه از بيمار
  
  دست را با نظر به حلقه ي تشعشع دفاعي به سمت بيمار مي گيريم-1
  .ي بريم هر دو دست را با نظر به تشعشع دفاعي به سمت بيمار گرفته و به آهستگي عقب و جلو م-2

البته دانشجويان بايد در نظر داشته باشند كه اين دو روش در ابتدا براي احساس كردن جريان تشعشع دفاعي زير 
  دستها مي باشد و بعدا حتي استفاده از دست نيز نيازي نيست و با يك نظر اتفاق مي افتد.

  
  پاكسازي اماكن خصوصي راه نزديك 

كافي ست با نظر به پاكسازي ( پس از كسب اجازه از حداقل يك فرد ساكن در  براي اعالم پاكسازي از راه نزديك
مكان مورد نظر) دست را در تمام زوايا حركت دهيم براي مثال پشت مبل ها، پشت ديوارها، داخل ساير كمد ها و 

تي دست را در كه مد برخورد مي كند فشار و جريانيكابينت ها و...ممكن است در برخي نقاط احساس كنيم دست با 
   آن ناحيه نگه مي داريم.

  

  تشعشع دفاعي تزريقي و تماسي
مي توانيم دست را با نظر به تشعشع دفاعي تزريقي و تماسي  بيرون ريزي شديد تشعشع دفاعي شد اگر فردي دچار

  روي سر، دست ها، و يا پاها قرار دهيم كه موجب آرام تر شدن بيمار مي گردد(پس از تفويض حلقه) 
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  جلسه دوم
   -كالبد ذهني  -ي غير ارگانيك هادسته اول ويروس 

پس مرگ انسان در زندگي دنيا تمام كالبد هاي او اعم از كالبد روان، كالبد جسم، كالبد اختري ميميرند و تنها كالبد 
  ذهني به حيات خود ادامه مي دهد.

به آن برزخ مي گويند. برزخ هر زندگي درون همان اما بين هر مرگ تا تولد در زندگي بعدي فاصله اي هست كه 
 .زندگي ست، براي مثال برزخ دنيا درون دنياست

به عنوان مثال، وقتي ما مي ميريم، در ابتدا در اطراف جنازه، عزيزان، خانواده و كال وابستگي هايمان گشت مي زنيم. 
ر نمي شوند. گاهي به خواب عزيزانمان مي رويم و ما آنها را درك خواهيم كرد اما هيچيك از آنها از وجود ما با خب

دغدغه هايمان را مطرح مي كنيم. حتي ممكن است تا مدتي باور نكنيم كه مرده ايم. اينجا برزخ است ... و ما همه 
  خاطراتي از وابستگي ها، خانواده، عزيزان و ...  خاطرات دنيا را با خودمان داريم.

  است و طبعا برزخ دنيا هم در دنيا است. پس برزخ هر زندگي در همان زندگي
  به محض مرگ، نام ما كالبد ذهني است . ما ال مكان شده ايم اما هنوز در عالم مكان هستيم (برزخ) ....

به محض مرگ ندايي براي رفتن از برزخ وجود دارد كه اگر به آن توجه كنيم مي توانيم به زندگي بعدي (المكاني) 
  ما را به ماندن ترغيب مي كند (وابستگي و دلبستگي ما) برويم. هم زمان نيرويي

آن نيرويي كه ما را به رفتن از برزخ ترغيب مي كند، نرم افزاري است كه با ما تا آخر چرخه انا هللا و انا اليه راجعون 
  است. (روح هادي) روحهمراهيمان مي كند و نامش 

نيرو با پيام رفتن از برزخ به سمت زندگي بعد و نيروي ديگري همواره در تمام برزخ ها با دو نيرو روبرو هستيم يك 
) پيام ماندن در برزخ را برايمان - با پيام ماندن در برزخ. در برزخ دنيا انواع وابستگي ها و دلبستگي ها (چه + و چه 

  به همراه دارند.
  كالبد ذهني و آرشيو اطالعات است. پيش از اين بارها بيان شد كه آنچه عوام به عنوان روح مي شناسند در واقع همان

از تو   ».من أَمر ربي الرُّوحقُل  و يسئلونك عن الرُّوحِ«مي فرمايد:  85سوره اسراء آيه آنجا كه در اما در مورد روح : 
  روح هادي ست.همان منظور از روح در اين آيه پرسند بگو روح از امر رب من است؛  درباره ي روح مي
روح ما را به  رب خود برسيم هر زندگي به سمت زندگي بعدي است تا جايي كه به لقا با گر ما ازروح هادي هدايت 

  سمت او دعوت مي كند.
  پيام روح هادي در برزخ پيام رفتن به زندگي بعدي ست.

  همين احساس گم شدگي كه هم اكنون انسانها دارند ناشي از پيام روح است.
اما انسان پس از مرگ اگرچه هنوز در دنيا (برزخ دنيا) و عالم مكان است اما  زندگي بعدي ما زندگي فرامكاني ست،

  .خود او فرا مكان شده و بر مكان احاطه كامل دارد. (كالبد هاي ذهني در برزخ المكان هستند)
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  داليل نرفتن كالبد ذهني از برزخ:

  وابستگي ها و دلبستگي ها-1
  نداشتن دانش كمال-2

  هنده خوب يا بد بودن فرد در زندگي دنيا نيست.نرفتن از برزخ نشان د
اگر كالبد ذهني پس از مرگ تالش كند كه مجددا وارد جسم خود شده و دوباره جسم خود را به حركت در آورد 

اين تالش براي او ناموفق و تجربه سختي است.  فشار بسيار زيادي را تجربه مي كند كه به آن فشار قبر مي گويند.
  شمول كساني مي شود كه مي خواهند دوباره وارد جسم مرده خود شوند.پس فشار قبر م

  
درجه دارد. يعني چون خودش المكان شده است، همه زوايا را  360در جه در  360كالبد ذهني در برزخ، زاويه ديد 

صور مي توان ببيند. با يك ت 360در  360هم زمان مي بيند. حال فرض كنيد كه مثال همه جاي كره زمين را مي تواند 
  فهميد كه زاويه ديد كالبد ذهني بسيار وسيع است و خودش روي نقطه اي كه مي خواهد فوكوس مي كند .

  
پس از مدتي كه كالبد ذهني در برزخ بماند متوجه قابليتي در خود مي گردد كه مي تواند افرادي را كه در فاز 

ره از دريچه چشم آنان در دنيا زندگي كند. كالبد ذهني منفي(غم، ترس، نااميدي و..) هستند را تسخير كند و دوبا
ركي با او دارد اما اين كار به منزله زندگي انگلي تبراي تسخير فردي را انتخاب مي كند كه فصل مشترك و عالئق مش

  به عنوان يك مزاحم است
بعد توضيح داده خواهد شد ،  پس كالبد ذهني افرادي را كه در فاز منفي رفته باشند و يا داليل ديگري كه در صفحات

مي تواند تسخير كند. انتخاب افرادي كه تسخير مي شوند با خود اوست و به دليل همان فصل مشترك يا عالقه 
مشترك است . مثال يك قمارباز، قمار باز را انتخاب مي كند، يك موسيقيدان، موسيقيدان را و ... زيرا از دريچه چشم 

  واهد داشت.او همان تجارب را دوباره خ
يك كالبد ذهني به دليل المكان بودن مي تواند همزمان چندين نفر را تسخير كند و محدوديتي براي تعداد نفراتي كه 
تسخير مي شوند وجود ندارد . اما وقتي با تشعشع دفاعي از بدن يك نفر خارج مي شود، از ديگران نيز خارج شده 

رچند جن المكان نيست اما تسلطش به مكان بيشتر از انسان است و مي است (اين قابليت براي جن هم وجود دارد، ه
  تواند همزمان چند نفر را تسخير كند).

وقتي كالبد ذهني كسي را تسخير مي كند عالئق قديمي خود را براي فردتسخير شده بازسازي كند، فرد تسخير شده 
حتي در مواردي ديده شده است كه بيماريهاي فرد  ممكن است كارها و حرفها و رفتارهاي همان مرحوم را پيدا كند .

ت براي فرد تسخير شده ايجاد شود و انواع مشكالت ذهني كه قبال توضيح داده شد، مي تواند مرحوم در زمان حيا
  ايجاد گردد.
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اگر كسي به فرامكاني برود، ديگر در خواب كسي نمي آيد. پس اگر كسي خواب مرحومي را ببيند و آن مرحوم در 
  خواب سوژه اصلي خواب باشد، هنوز در برزخ مانده و نرفته است.آن 

ده اعالم اين حلقه جزو مجموعه حلقه هاي طلب خير (استخاره) قرار دارد و مي توان بدون كسب اجازه براي افراد زن
  كرد.

  

  Level 1 & 2تشعشع دفاعي راه دور 
كسب پس از تفويض اين حلقه، دانشجو قادر خواهد بود از راه دور و بدون دخالت دست، فقط با يك نظر، پس از 

  اجازه، براي بيمار دفاعي را جاري كند. 

  
  پاكسازي اماكن خصوصي راه دور

از راه دور و بدون دخالت دست، پس از كسب اجازه از يكي از  پس از تفويض اين حلقه، دانشجو قادر خواهد بود 
ساكنين يك مكان خصوصي، تمام آنجا را پاكسازي كند. پس از تفويض اين حلقه، ديگر نيازي به پاكسازي گوشه به 

  گوشه آن مكان به شكل مجزا نيست و با يك نظر كل آن مكان در معرض پاكسازي قرار مي گيرد.
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  جلسه سوم
  جن

و يوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من االنس و قال اولياوهم من االنس ربنا استمتع بعضنا ببعضٍ و 
... 

ها را جمع و محشور مي سازد مي فرمايد: اي جمعيت جن شما افراد زيادي از انسان  در آن روز كه خدا همه ي آن
ها از ميان انسان ها مي گويند پروردگارا هر يك از ما دو گروه(جن و  آن ها را گمراه ساختيد، دوستان و پيروان

  .)128 -انس) از ديگري استفاده كرديم(انعام 
قبل از هر توضيحي بايد گفت طبق اين آيه هرگونه استفاده و بهره گيري از اجنه شرك محسوب شده و ممنوع 

ارتباط با اجنه خوب را دارند، اين نيز از ديدگاه عرفان حلقه است (كمك گرفتن از من دون اهللا) و اگر كساني ادعاي 
  شرك محسوب مي شود.

  

  تشابه و تفاوت جن و ابليس
بسياري، جن، شيطان و ابليس را در يك رديف قرار مي دهند . اما اينگونه نيست. در حقيقت، جنيان گروهي از 
كارگزاران الهي هستند كه هركدام بر اساس اختيارشان، ماموريت ويژه اي را در هستي به عهده دارند، به انجام 

اركان هستي هستند كه جزو عوامل پختگي و  برسانند و يا سرپيچي كنند. اجنه مختار هستند و جزو گروهي از
  آزمايش انسان مي باشند . 

هر كارگزاري كه وظيفه ي او وسوسه و اغواگري، فراهم كردن شرايط خطا، ايجاد مانع در مسير كمال و ... باشد و با 
اين طريق او  اين نقش خود، عامل آزمايش انسان قرار گيرد، در تمثيل، از جنس گروه آتش برشمرده مي شود و از

را به پختگي مي رساند. اگر رويارويي با آتش نبود، گل وجود انسان خام مي ماند و چون هيچ مقاومت و كشش  
  مخالفي در مسير رشد و تعالي او وجود نداشت، در حقيقت، كمال نيز براي او بي معني مي شد.

رون هر كس مجموعه عوامل بازدارنده انسان همواره از درون و بيرون وجودش در معرض اين آتش است. آتش د
به شمار مي رود.   "ابليس"نام مي گيرد و از كثرات   "شيطان" كمال است (من هاي ضد كمال) كه هريك از آنها

(ابليس كارگزار جاري كننده تضاد در هستي است). اما آتش بيروني كه در برابر او قرار مي گيرد اجنه هستند كه در 
 ه ايفاي نقش مي كنند و البته اغلب آنها را نيز با توجه به ماموريتي كه به عهده دارند مي توانهفت گروه و هفت وظيف

  ناميد. "شيطان"
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ابليس هم از جهت ايفاي نقش آتش در برابر انسان، در زمره اجنه محسوب مي شود ، اما به عنوان كارگزاري كه بر 
داده (آدم را به صحنه آزمايش و پختگي كشانده است) در اساس طرحي از پيش تعيين شده ماموريت خود را انجام 

  .كامل گفته خواهد شد) 8(بحث مالئك به عنوان اركان هستي در دوره  گروه مالئك جاي مي گيرد.
آفرينش بر اساس طراحي دقيق و حساب شده اي است كه به وسيله مالئك تحقق مي يابد. هريك از اين كارگزاران 

(مسير  ي جهان دو قطبي، ماموريت مشخصي دارند كه در حركت رو به باال در اين چرخهالهي (مالئك) در چرخه 
يكي پس از ديگري پايان مي پذيرد و در حقيقت هريك از مالئك در مقطعي از مسير حركت آدم به  بازگشت آدم)

، اين حقيقت يكجا ديده مي سوي نقطه ي پاياني اين چرخه، به سجده در برابر او در مي آيند. البته از منظر ناظر باال
شود (سجده مالئك) ولي در مسير انا اليه راجعون اين اتفاق به تدريج مي افتد.در ميان اين كارگزاران، تنها ابليس 
است كه ماموريت او تا پايان چرخه ادامه دارد و به عبارت ديگر، تا رسيدن به سرانجام چرخه، سر به سجده بر آدم 

و بدون ايفاي نقش او، تضاد (خير و   (جاري كردن تضاد)مل دو قطبي بودن اين چرخه است فرو نمي آورد. زيرا عا
  شر) به وجود نمي آمد.پس سجده نكرده ابليس جزو طراحي الهي بوده است.

در اين جهان دو قطبي، جلوه هاي متعدد و متكثر ابليس در وجود انسان قرار دارد و شيطان درون او(من ضد كمال) 
  محسوب مي شود. 

  

  ويژگي هاي عمومي اجنه 
اجنه موجوداتي ناديدني و غير مادي هستند كه قادرند خود را براي هركه بخواهند و در زمينه مساعد (در صورتي كه 

زمينه را فراهم كرده باشد) قابل رويت كنند و به هر شكلي نيز تغيير قيافه دهند. مانند انسان توليد مثل  خود فرد اين
و مرگ دارند و از عقل برخوردارند. اما امكانات پله عشق (ذوق و شوق، وجد و سرور، حيرت و تعجب، ايثار و 

  فداكاري و ...) را ندارند.
ي و سير به سمت كمال وجود ندارد و همچون ساير موجودات بجز انسان، در طراحي وجودشان تبديل وضعيت اساس

  فقط مي توانند تغيير و تحوالت محدودي را در همان چارچوبي كه هستند، تجربه كنند.
  آنها از عقل اختياري برخوردارند اما عقل اختياري آنها در حد انسان نيست. 

) . يعني در معرض الهام قرار نمي گيرند. بنابراين از هرگونه 7آنها آستانه درك فراذهني ندارند(رجوع به  دوره 
  خالقيت و نوآوري بي بهره اند. 

اجنه فقط از روان غريزي (نهادي) بهره مند هستند (برخالف انسان كه هم از روان غريزي بهره مند است و هم روان 
  عاطفي)(رجوع به دوره سايمنتولوژي).
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كدام نوع باشند، تا چند هزار سال متغير است. آنها زاد و ولد دارند و نوع رابطه اي  اجنه بسته به اينكه جزءطول عمر 
كه با فرزندان خود برقرار ميكنند مانند حيوانات است، يعني ولد براي بقاي خود تا مدتي به مادر وابسته است و 

  سپس مستقل  از او زندگي مي كند.
زي اتفاق مي افتد. آميزش اين موجودات با انسان نيز امكان پذير زوجيت اجنه تنها در اثر شهوت (ميل جنسي) غري

  است و اغلب، از گروه آزمون بانان سر مي زند (در صفحات بعد توضيح داده خواهد شد).
. . اجنه المكان نيستند ولي تسلطشان بر مكان بيشتر از انسان استآنچه اجنه از آن تغذيه مي كنند، نوعي انرژي است

اين موجودات رقيق تر از ماده هستند و اگرچه با تغيير فركانس مي توانند به چشم ما مجسم شوند، تماس فيزيكي 
اشيا بزنند، اما نه غذاي مادي مصرف مي كنند و نه براي زندگي به اشيا مادي برقرار كنند و حتي دست به جا به جايي 

ي كنند اما اگر انساني را تسخير كنند، مي توانند از چاكراها و نياز دارند. آنها انرژي خود را از طبيعت تامين م
كانالهاي انرژي او تغذيه نمايند  و اين نحوه تغذيه، مي تواند بر سالمت انسان تاثير منفي بگذارد. زيرا بافتها و 

اين موارد،  اندامهاي بدن را دچار كمبود انرژي كيهاني مي كند و پس از مدتي موجب بيماري آنها خواهد شد. در
درمان از طريق حجامت و طب سوزني راهكاري است كه براي مدتي اين موجودات را از محل كانالهاي انرژي دور 
مي كند. آنها با شار مغناطيسي فلز (سوزن يا تيغ) سازگار نيستند و اين روش، كانالهاي مورد نظر را براي مدت چند 

  ماه (حدود شش ماه) از وجودشان پاك مي كند.

  
  انواع جن

اين دسته، پاسداران هستي به شمار مي روند زيرا از آن محافظت و پاسباني مي كنند. زماني  هستي بانان : -1
 كه كفري صورت پذيرد آلودگي توسط اين گروه اتفاق مي افتد . 

يعني پوشاندن تقدس هر ذره از عالم هستي يا هتك حرمت به هر ذره از عالم هستي . هريك از  كفر
تجليات و مظاهر خداوند، نامي از نامهاي اوست و وجه او محسوب مي شود (وجه اهللا) و به همين خاطر 

مورد مقدس است. اگر هتك حرمتي به هر تجلي خداوند صورت پذيرد، فردي كه هتك حرمت كرده است، 
  حمله اين گروه قرار مي گيرد . به همين لحاظ وجود هستي بانان به پختگي ما منجر مي شود.

اين هتك حرمت از شكستن شاخه درخت گرفته تا شكار تفريحي، ماهيگيري تفريحي، توهين و بي 
  احترامي به يك انسان، غيبت كردن، تهمت زدن و ...

اگر براي حفظ بقا ناچار به شكار هستيم، مبادرت به شكار، استفاده ي طبيعي ما از غداي خود در زنجيره 
غذايي موجود در اكوسيستم است و كفر به حساب نمي آيد . اما اين موضوع نبايد باعث سوءاستفاده شود و 

  ا بگيريم. ما به خود اجازه دهيم كه براي تفريح و لذت، شكار كنيم و جان جانداري ر



13 15/6/1390 – 4نسخه  –تشعشع دفاعی  – گروه آموزش مجازی عرفان حلقه
 

يا مثال اگر قصد ما از قرباني كردن گوسفند، اطعام مساكين و فقيران باشد، از حق خود در طبيعت استفاده 
كرده ايم و كفر نيست، اما اگر به طور خرافي بين سالمت خود و خون اين حيوان رابطه برقرار كينم و تصور 

كشتن او منفعتي براي ما دارد، به جهان هستي ما اين باشد كه خود آن گوسفند بالگردان ما مي شود! و 
هتك حرمت كرده ايم و كفر است و آلودگي به همراه دارد . (تصور كنيد كساني را كه خون گوسفند را 
روي پالك ماشين، پيشاني نوزاد متولد شده و ... مي ريزند و اين كار چقدر آلودگي با هستي بانان را به 

  .همراه دارد)
بانان منشا اختالالت زيادي مي گردد، از جمله اينكه مثال اگر فردي به پاكيزگي اهميت مي آلودگي به هستي 

  دهد، ممكن است او را دچار وسواس كنند و يا در فردي ديگر فوبيا (ترس كاذب)، توهم و ... پديد آورند.
اي شاخه درختي  بينش افراد در مورد اين هتك حرمت تاثيري بر آلودگي ندارد . مثال اگر كودك سه ساله

را بشكند باز هم آلوده مي شود (مي توان اينطور توجيه كرد كه اگر همان كودك سه ساله خوراك كثيفي را 
  از سطل زباله بردارد و بخورد، ميكروب وارد بدن او مي شود و ربطي به بينش او ندارد). 

گي نشود ، هستي بانان آن فرد ي صورت پذيرد و مثال گلي كه بايد آب داده شود، رسيدفسادهمچنين اگر 
  را مورد حمله قرار مي دهند . فساد يعني جلوگيري از شكوفايي هر ذره از عالم هستي.

  
اين گروه، وسايل آزمايش انسان هستند. اينها، يا براي آزمودن ايمان افرادي كه مدعي ايمان آزمون بانان :  -2

از ايمان خود دچار غرور مي شود و به كنترل اميال هستند، بر سر راه آنها قرار مي گيرند و يا وقتي كسي 
نفساني خويش غره مي گردد، به سراغ او مي روند تا سستي يا قوت ايمان او را آشكار كنند. انسانهاي 
بزرگ مثل انبيا نيز همواره با اين گروه كه با وعده ي كمك، قدرت، ثروت و ... عامل محك خوردن ايمان 

 ه اندو به آن وعده ها توجهي نشان نداده اند.آنها شده اند، مواجه بود

مثال ممكن است به شكل فرد زيبارويي ظاهر شوند (معموال به شكل جنس مخالف) و انواع دلفريبيها و 
پيشنهادات جنسي را بدهند. يا با نور و هيبتي براي افراد ظاهر شوند و خود را يكي از بزرگان معنوي 

و فرد را در زمينه تخلف نسبت به قانون (فاستقيموا اليه) و انجام شرك، معرفي كنند و پيشنهاداتي بدهند 
  آزمايش كنند.

كسي كه تابع يك آزمون بان مي شود ، در حقيقت آگاهانه بندگي او را قبول كرده است ولي سعي مي كنند 
يا يكي از بزرگان  اين رابطه را توجيه كنند . خيلي از اين افراد ادعا مي كنند كه با يكي از مالئك الهي! و

  معنوي در ارتباط است.
پس اين گروه به سراغ افراد عادي و مبتدي معموال نمي روند و براي كساني اتفاق مي افتد كه در حال 

  پيمودن مسير كمال، ايمان خود را تقويت مي كنند و يا به درجاتي از آن دلخوش هستند.
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وقتي انسان جهت خود را به سوي خداوند تنظيم نكرده باشد و در مسير مستقيم به سوي او  جهت بانان : -3
حركت نكند . يعني وقتي ديگري را به خدا ترجيح مي دهد يا به كسي يا چيزي غير از او نيز اميد دارد و 

به پيمان است؛ غير خدا را در نظر دارد و  شركتوكل مي كند، جهت را گم كرده است. چنين كسي دچار 
 پايبند نيست. در اين صورت مورد حمله جهت بانان قرار مي گيرد. "اياك نستعين"

اين حمله مي تواند بطور بسيار نامحسوسي اتفاق افتد و بدون اينكه فرد متوجه باشد گرفتاري او ناشي از 
ر تعيين جهت دچار خطا چيست، او را مورد آزار قرار دهد. مثال با دخالت جهت بانان، آن دسته از افراد كه د

  هستند، به جاي آرامش و اطمينان ناشي از ذكر خداوند، اغلب دچار افسردگي و گرفتاري رواني مي گردند.
اينكه مثال در مراسم حج، گفته مي شود كه در طواف كعبه، نبايد جهت را به چپ و راست تغيير داد، شايد 

آموختن آن است كه همواره بايد نگاه مستقيم به خدا كمتر كسي توجه كند كه منظور از اين تعليم ديني، 
داشت و از آن منحرف نشد . زيرا كساني كه به اين صورت خود را جهت باني نكرده اند، خارج از دژ الهي 

   هستند و مورد آسيب قرار مي گيرند.
ميزان سر  حتي كمترين شرك، منجر به عذاب آلودگي با جهت بانان مي شود، اما اينكه اين فرد به چه

   برگرداند و يا اين خطاي او چقدر تكرار شود، در چگونگي و شدت و ضعف اين عقوبت موثر است.
  

در مورد قانون  2گروهي از اجنه هستند كه در جاري شدن حكمت الهي نقش دارند. در دوره  حكمت بانان: -4
اق منفي انسان، با دخالت بازتاب صحبت شده است، اگر كسي اشتياق منفي پيدا كند، كارگزاراني كه اشتي

 آنها پاسخ داده مي شود و عامل گمراهي مي شوند، حكمت بانان هستند. 

كساني كه به بدي گرايش دارند، از خوبي و رحمت رويگردان هستند. حكمت بانان در نقشي شيطاني 
نتيجه مي رسانند. ماموريت الهي خود را در مورد اين افراد انجام مي دهند و ميل و رغبت فرد را به بدي به 

يعني از سويي كساني را بر سر راه او قرار مي دهند و شرايطي را فراهم مي كنند كه موجب گمراهيش 
را به دردسر مي اندازد. شوند و از سوي ديگر، وي را وادار به انجام كارها و بيان حرفهايي مي كنند كه او 

  در او ايجاد مي كنند و باعث مي شوند به گفتار، انديشه يا عملي احمقانه مبادرت كند. حماقت يعني نوعي
  است تحميقپس يكي از كارهاي حكمت بانان، 

مي باشد. براي مثال، به فرد القا مي كنند كه تافته اي جدا بافته است و او  القاءاما كار ديگري كه مي كنند ، 
  ين غرور عامل سقوط او مي شود.را دچار غرور و منيت مي كنند و هم

در دوره هاي بعد خواهيم فهميد كه عامل جاري شدن اين بازتاب اشتياق منفي، عالوه بر حكمت بانان، من 
  )7و  5معنوي منفي نيز ميباشد (رجوع به دوره 

طريق  تفاوت اين گروه و آزمون بانان در اين است كه آزمون بانان پيشنهاد دهنده هستند اما اين گروه از
  ارائه پيشنهاد عمل نمي كنند.
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رفتن به فاز ني، ذهني و ... مي باشد. و اين ، منشا بسياري از بيماريهاي روارفتن انسان به فاز منفيجزابانان: -5

 ، امكان نفوذ جزابانان را فراهم مي كند. منفي

ي مقل سوظن و گناه از سوي ديگر، انجام گناه (گناه اعتقادي مثل كفر نسبت به وجود خدا ، گناه اخالق
رفتاري مثل تجاوز به حقوق ديگران) باعث ايجاد تشعشعات شعوري منفي مي شود و آن نيز جاذب همين 

. حتي اگر فرد هنگام ارتكاب گناه در فاز مثبت باشد باز مورد هجوم اين گروه قرار گروه از اجنه خواهد بود
  مي گيرد. 

هرگونه تخلف و ايجاد تشعشع منفي  - 2هنگام رفتن به فاز منفي  -1پس ماموريت جزابانان دو گروه شد : 
  .حتي در فاز مثبت

البته در وادي عرفان تعريف گناه اين است : هر كار، انديشه و عملي كه انسان را از كمال دور كند گناه 
  است .

از اين نظر، به اين گروه نيز به شيوه هاي مختلفي موجبات شكنجه و آزار فرد خاطي را فراهم مي كنند و 
هستي بانان و جهت بانان شباهت دارند. اما در عين حال، ماموريت آنها در اجراي بخشي از قانون غضب 

  الهي قابل توجه است.
عدم شناخت، فهم و درك قوانين حاكم بر هستي. غضب الهي از طريق قوانين مختلفي كه براي :  غضب الهي

مثال، برآيند تشعشعات شعوري بشر بر كل هستي تاثير  هستي طراحي شده است، جاري مي شود. براي
گذار است  و موجب تغيير فرم آن مي شود. اگر اين برآيند منفي باشد، بازتاب آن از سوي هستي نيز براي 
همه منفي خواهد بود. اين بازتاب منفي كه ناشي از خطاي جامعه ي انساني است (و به خاطر عدم شناخت و 

انساني از قوانين حاكم بر هستي) همه ي افراد را در موقعيت نامطلوب قرار مي  فهم و درك يك جامعه
  دهد.

و دليل آن عدم درك   در اين حالت هم هر نوع آزاري از سوي جزابانان، جزو غضب الهي محسوب مي شود
ي باشد قوانين توسط خود انسان است (مثال ماندن در فاز مثبت يك قانون است كه جزو مسئوليتهاي انسان م

  و رفتن به فاز منفي يك تخلف)
اين آزار و اذيت از  انواع وسواس، توهم، بدبيني، چند شخصيتي و ... تا حتي جابه جا كردن وسايل مورد نياز 
فرد و ايجاد كالفگي در او متغير است. البته جابجايي اشيا توسط تسخير بانان و يا هر نوع ديگر از اجنه به 

  ان نيز اتفاق مي افتد.خاطر تقليد كارهاي انس
  

اين گروه براي به جريان انداختن طلسم فعال مي شوند. فعال كردن اين گروه با دخالت شبكه  طلسم بانان: -6
 ي منفي و به اشكال مختلفي صورت مي گيرد. 
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طلسم اتصال مستقيم به شبكه منفي (بدون دخالت اجنه) كه به آن  - 1جاري شدن طلسم دو گونه است : 
با دخالت ويروسهاي غير ارگانيك (طلسم بانان و يا كالبدهاي ذهني كه به  - 2نيز مي گوييم .  تشعشعاتي

نيز گفته مي شود. ... اگر دخالت طلسم بانان باشد خود دو گونه است : الف : با استفاده  طلسم ماموريتيآن 
يم مكتوب سمبلها و يا با استفاده از ترس -از ترسيم ذهني سمبلها و فرمولها و جداول توسط جادوگر ب

  جداول)
شناخته مي شوند،  موكلاستفاده آگاهانه يا ناآگاهانه از اين فرمولها و سمبلها به اين موجودات كه به عنوان 

ماموريت اجراي طلسم را محول مي كند. اين فرمولها مي تواند جداول، اعداد و حروف، الفاظ(مانتراها و 
باشد كه به طور قراردادي مورد استفاده قرار ميگيرد و در ادامه جزوه  اوراد) و يا تصاوير و سمبلهاي خاصي

  درمورد اين قراردادها صحبت خواهيم كرد.
راه پيشگيري از طلسم ( چه ماموريتي و چه تشعشعاتي) ماندن در فاز مثبت است. پس هرچند اقدام به 

عدم رعايت اين نكته ايمني (ماندن جاري كردن طلسم كاري ناپسند و غير اخالقي است اما خود قرباني با 
در فاز مثبت) شرايط اجراي طلسم را فراهم كرده است و او نيز به دليل رفتن به فاز منفي، مقصر است. 

  بنابراين امكان طلسم و وجود طلسم بانان يك وسيله ي آزمايش همگاني به شمار مي رود.
ت غير ارگانيك (كالبدهاي ذهني و اين گروه از در علوم غريبه روشهايي براي تسخير موجودا تسخير بانان: -7

اجنه ) وجود دارد. اينها رام كساني هستند كه براي انجام ماموريتهاي مختلف (ايجاد مزاحمت يا به اصطالح 
كار گشايي يا ...) تسخيرشان مي كنند. اين تسخير توسط جادوگر به روشهاي مختلفي صورت مي پذيرد. از 

آزار و سوزاندن انها و ... كه گاهي با ضرب و زندان اين گروه اجنه يا تهديد به جمله به اسارت كشيدن فر
شتم فرد تسخير كننده و يا تالفي رفتار او با آزار و اذيت اعضاي خانواده او و نسلهاي بعدي او و ايجاد 

فعال  گرفتاريهاي جدي براي آنها منجر مي شود. تفاوت نقش طلسم بانان با تسخير بانان اين است كه
كردن طلسم بانان مي تواند ناآگاهانه و با استفاده از فرمولهايي باشد كه در غالب كتب علوم غريبه متاسفانه 
در دسترس عموم قرار گرفته است، اما به كار گرفتند تسخير بانان آگاهانه است و آنها براي انجام هر 

مدعي استفاده از طلسم نباشد و بدون  ماموريتي در خدمت تسخير كننده هستند. تسخير كننده ممكن است
 7يا  6خود را به ماموريت مي فرستد. (پس همانطور كه ديديد موكل جزو گروه  موكلبه كار بردن طلسم، 

 مي باشد)
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  مچھارجلسه 
  طلسم

 طلسم به دو شكل اجرا مي شود:  همانطور كه پيشتر گفته شد 

  (طلسم ماموريتي) از طريق كار با ويروس هاي غير ارگانيك -1
  (طلسم تشعشعاتي)  از طريق اتصال مستقيم با شبكه منفي - 2 

     
  م از طريق ويروس هاي غير ارگانيكجاري شدن طلس -1

برخي از افراد به عقيده خودشان براي رفع مشكالت ديگران راه حل هايي دارند و با استفاده از اصطالحاتي چون دعا 
مراجعه كننده را راه مي اندازند. اين افراد كه اسم مقدس دعا را براي كار خود بر مي  نويسي و طلسم كردن كار افراد

گزيندند و خود را دعا نويس مي خوانند، در اصل جادوگر هستند، و مشرك محسوب مي شوند و به دليل كار كردن 
نيز  اجنهايي از جانب آلودگي هخودشان ند و گرد با من دون اهللا و كمك گرفتن از غير از خدا مرتكب شرك مي

اجنه درگير هستند. اين افراد برخي از ويروس هاي غير ارگانيك را در اختيار خود قرار مي دهند. آن دارند و با 
و به آنان موكل مي  دسته از موجودات را كه تسخبر بانان نام دارند را با شرايطي تحت سلطه خود در مي آورند

  ويند.گ
ص و آداب مربوطه تسخير بانان را تحت سلطه ي خود مي گيرند، اما همين چله نشيني ها عموما با چله نشيني هاي خا

و مراسم خاص صرفا جهت نشان دادن اشتياق در جهت اين خواست منفي ست، در غير اين صورت مي توانند با 
تحت سلطه خود ويروس ها را  ،مراسم نيز بدون رعايت هيچ كدام از آداب اشتياق بسيار زياد در همان روز اول

بگيرند. و با تحت فشار قرار دادن ويروس ها (با آزار خانواده آنها و...) آنها را مجبور به انجام دستورات خود مي 
  كنند.

ممكن  ،و احتماال گرفتن پول هنگفتي از او هنگامي كه فردي به طلسم نويس مراجعه مي كند در ابتدا با فريب دادن او
فقط سعي در شريك و اين كارها و ...  انسان مردهاستخوان  چيزهايي را طلب كند مثل است از فرد مراجعه كننده 

قي نماند و روزي اگر فرد شكايتي كه جاي گله و شكايتي از فرد با مي باشدكردن افراد در كاري كه انجام مي شود
ود تو مواد اوليه طلسم را داشت مبني بر اينكه اين جادوگر زندگي مرا خراب كرده است، او مي تواند ادعا كند خ

روز دور خانه ات ريختي يا اين پودر را به خورد طلسم  40فراهم كردي يا خود تو اين آب را (به فرض مثال) 
  شوندگان دادي يا ...

در حالي كه كار كردن با شبكه منفي مانند كار كردن با شبكه مثبت با نظر انجام مي شود و نيازي به انجام كار ديگري 
  شريك جرم درست كردن مراجعه كننده در آن گناه ميباشد.و ساير موارد فقط براي نيست 



18 15/6/1390 – 4نسخه  –تشعشع دفاعی  – گروه آموزش مجازی عرفان حلقه
 

به صورت يك تكه كاغذ يا انگشتر يا گردنبند  و يا مثال پس از انجام اين مراحل از ابزار خود استفاده مي كنند كه 
استفاده مي كنند، و آن را همراه  كه براي گمراه كردن افراد از آيات قرآن نيز در آن مي تواند باشدو...  يك تكه فلز

  طلسم را جاري مي كنندو فرد مي كنند 
مكانيزم عمل كردن اين طلسم به اين صورت است كه پس از جاري شدن آن توسط فرد دعانويس از طريق ويروس، 

برود، و كمين كند تا شرايط براي تسخير كردن فرد فراهم شود.  فرد طلسم شوندهآن ويروس مجبور شده به سراغ 
  هرگاه فرد به فاز منفي برود ويروس او را تسخير مي كندو آنچه را دستور دارد به ذهن فرد تحميل مي كند

مي .عموما از كالبد ذهني هايي براي طلسم استفاده طلسم ماموريتي مي تواند توسط كالبدهاي ذهني نيز اتفاق بيافتد
  در زمان حيات طلسم نويس بوده اند و اكنون در برزخ به كمك همكارانشان آمده اند.كنند كه خودشان 

  
  طريق اتصال مستقيم به شبكه منفي جاري شدن طلسم از -2

در اينجا ديگر ويروسهاي غير ارگانيك نقشي ندارند و با اتصال فرد جاري كننده طلسم به شبكه منفي و با يك نظر، 
  جاري مي شود و اثرات مخرب خود را به جاي مي گذارند.طلسم 

  
  

  كنترل تشعشع منفي يك
كنترل تشعشع منفي «كه هر گونه طلسمي را باطل مي كند نام اين حلقه اصطالحا  استاز حلقه هاي رحمانيت يكي 
  مي باشد و همان باطل السحر است.» يك

و جزو مجموعه حلقه  اين حلقه نيازمند كسب اجازه نيست  و كار اين حلقه باطل كردن انواع طلسم و جادو مي باشد
و كنترل تشعشع منفي يك دو حلقه از مجموعه طلب خير  2هاي طلب خير محسوب مي گردد ( تا اينجا حلقه مثبت 

  آشنا خواهيم شد) . طلب خير نيازمند كسب اجازه نيست. 4يا استخاره مي باشد كه با بقيه آنها در دوره 
ي، حتي دهها طلسم هم جاري شده باشد، با يك نظر به كنترل تشعشع منفي يك (قطعا پس از تفويض اگر براي فرد

حلقه توسط مربي) تمام اين طلسم ها در همان لحظه باطل مي شود و نياز به اعالم مجدد آن در آن لحظه نيست . اما 
دقيقه بعد طلسم ديگري براي آن فرد جاري اين حلقه طلسم ها را تا همان لحظه اعالم باطل مي كند و اگر مثال چند 

  شود بايد مجددا اين حلقه اعالم گردد.
در  8البته طلسمهايي داريم به اسم طلسم هاي چند جانبه كه باطل كردن آنها نيازمند حلقه ديگري است كه در دوره 

  مورد آن بحث خواهد شد.
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  :كنترل تشعشع منفي يك را مي توان براي موارد زير اعالم كرد
  خود طلسم -1
 فرد -2

  موضوع -3
  مكان -4

  
: وقتي براي خود طلسم كنترل تشعشع منفي يك اعالم مي شود ، آن طلسم باطل مي گردد . ولي خود طلسم  -1

تشعشعات منفي سوار شده بر روي خود آن كماكان باقي مي ماند. بنابراين بايد پس از باطل كردن طلسم، 
اري نشود  و به دور انداخته شود (برخي طلسم ها چون متاسفانه آيات آنرا از خود دور كرد و از آن نگهد

قرآن و ... روي آن نوشته شده است براي احترام به آن آيات، مي توان پس از باطل كردن در آب روان 
 انداخت)

: وقتي براي فردي كنترل تشعشع منفي يك اعالم مي شود، همانطور كه قبال گفته شد تمام طلسمهايي  فرد -2
ه براي او گرفته شده است در همان لحظه باطل مي شوند. اين بدان معني نيست كه اگر يكي از ك

تسخيربانان يا طلسم بانان او را درگير كرده باشد، از وجود او خارج مي شود. بلكه ماموريت آنها (طلسم) با 
خارج نشود و كماكان  اعالم حلقه كنترل تشعشع منفي يك پايان مي پذيرد اما اين امكان هست كه ويروس

بايد به تشعشع دفاعي ادامه داد تا خروج صورت گيرد. گاهي در تشعشع دفاعي مشاهده مي شود كه يك 
. منظور اين "پايش بسته است"ويروس خارج نمي شود و اظهار مي كند كه ماموريت دارد و يا اصطاالحا 

 منفي يك انداخته شود.ويروس همان وجود يك طلسم است كه بايد نظري به كنترل تشعشع 

 "بخت او را بسته باشند": مثال اگر طلسمي براي موضوع ازدواج يك نفر جاري شده باشد و اصطالحا  موضوع -3

 مي توان براي ازدواج او، اعالم كنترل تشعشع منفي يك كرد. 

 : اگر براي مكاني هم طلسم گرفته شده باشد، مي توان با همين حلقه باطل كرد. مكان -4

  
همانطور كه گفته شد حلقه كنترل تشعشع منفي يك، تا همان لحظه اعالم حلقه، طلسمهاي موجود را باطل مي كند و 

  اگر فرداي آن روز طلسم ديگري براي آن فرد يا موضوع گرفته شود، دوباره نيازمند اعالم اين حلقه هستيم.
ه كنترل تشعشع منفي يك) براي قربانيان تشعشعات اصوال حلقه هاي با نام كنترل تشعشع منفي ( از جمله همين حلق

منفي (مثال قرباني طلسم) اعالم مي شود . ولي تجربه نشان داده است كه وقتي اين حلقه را براي يك جادوگر اعالم 
مي كنيم در كار او به شكل موقت يا دائمي اختالالتي ايجاد مي شود و چون اجازه هم نمي خواهد، پس مي توانيم براي 

  ادوگراني كه مي شناسيم به شكل تك تك اعالم كنيم.ج
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(مثال معرفين جادوگر به يك  در نهايت كسي كه طلسم مي گيرد و همه كساني كه در ارتباط با اين ماجرا بوده اند
 و يا كالبد هاي ذهني كه در اين كار شركت ، تسخير باناننه تنها خود نيز با ماموران اجراي طلسم (طلسم بانان نفر)

و  دارند) آلوده و درگير مي شوند، بلكه با چنين ظلمي به ديگران و تشعشعات ناشي از آن هستي بانان و جزابانان
  را نيز به سوي خود جذب مي كنند. جهت بانان (به خاطر نقض اياك نستعين)

  

   تشعشع دفاعي ضد ديداري
پس از حلقه اي است كه با كسب اجازه براي فردي كه تحت درمان با تشعشع دفاعي است اعالم مي شود و اگر فرد 

در مدت درمان به عنوان بيرون ريزي دچار توهمات بينايي شده باشد و اين مسئله باعث و ي گرفتن تشعشع دفاع
ا قطع مي گردد تا زماني كه فرد به طور كامل از ترس و آزار فرد شود با اعالم اين حلقه توهمات ديداري فرد موقت

  آلودگي به ويروس ها پاك شود.

  
  تشعشع دفاعي ضد شنيداري

البته وقتي اجازه تشعشع دفاعي از فردي گرفته شده باشد ، نيازمند اجازه اين حلقه نيز نيازمند كسب اجازه است، 
مانند  حلقه تشعشع دفاعي ضد ديداري ست اما براي مكانيزم عمل آن دقيقا مجدد براي اين حلقه ها نيستيم. 

فاده مي شود كه صداهايي مي شنوند كه موجب ترس آنها مي توهمات شنيداري كاربرد دارد. براي بيماراني است
  گردد. 

  
يز در مورد دو حلقه باال به صالحديد مربي، ابتدا راه نزديك تفويض مي گردد و پس از انجام آزمايش ، راه دور آنها ن

  توسط مربي جاري مي شوند.
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نماينده  ما شيعيانشد. دو انسان به عنوان نماينده هاي شبكه منفي و مثبت، در تمام مكاتب به آنان اشاره شده است. 
  . مي ناميمو نماينده شبكه منفي را دجال   شناسيممي  (عج)امام عصر  مقدس  شبكه مثبت را با نام

قدرت  بانوراني و در ظاهري فريبنده و   نماينده شبكه مثبت معرفي مي كند وبه دروغ نماينده شبكه منفي خود را 
با معركه گيري ها و قدرت نمايي ها افراد  دجال . ظاهر مي شود و از كثرت و قدرت مي گويد و فريب مردم نمايي
و شايد اين بزرگترين آزمون بشر باشد كه از دجال دوري كند و امام عصر حقيقي  .را دور خود جمع مي كند زيادي

  .يي نمايد..(عج) را شناسا
در انتهاي اين تقابل همانگونه كه وعده داده شده است پيروزي با حق است و افراد زير پرچم شبكه مثبت پيروز 

را بطور كامل شناخته  –حركت مي كند. زماني كه هر دو هوشمندي + و  طالييدر عصر و پس از آن بشر د خواهند ش
  كرد كه روي شعور عشق حركت مي كند.است. عصري كه بشر جامعه اي را تجربه خواهد 

  

  Level 3تشعشع دفاعي 
ع دفاعي قطعا اگر درمانگر تشعشعمل مي كند. و با مكانيسم ديگري  2قوي تر از دفاعي لول   3تشعشع دفاعي لول 

لول يك و دو را روي يك بيمار تست كرد و خروج صورت نگرفت و ويروس غير ارگانيك مقاومت كرد، مي توان از 
  اين حلقه نيز كمك گرفت.

بايد توجه كرد كه هر لول دفاعي با مكانيسم خاص خودش عمل ميكند . بنابراين ممكن است يك ويروس غير 
ارج نشود ولي با لول يك خروج صورت پذيرد. پس به ياد داشته باشيد كه خ 3ارگانيك مثال به تشعشع دفاعي لول 

راه دور و نزديك اين لول هر زمان نظري به لول هاي باالي دفاعي داريد، تمام لول هاي پايين را هم نظر بياندازيد.
  همزمان تفويض مي گردد.
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  ششمجلسه 
يادمان باشد كه براي همه بيماران صعب العالج و يا بيماري هاي نزديك به مرگ، اجازه تشعشع دفاعي را بگيريم. 
زماني كه فرد در كماست يا از نظر عقلي مشكل دارد و يا دچار آلزايمر است، از سرپرستان آن فرد اجازه تشعشع 

شده و از نظر عقلي هم مشكل دارد و سرپرستي هم  دفاعي گرفته مي شود. اگر فردي در يك آسايشگاه ماهها رها
  ندارد، از پزشك يا پرستار سرپرست بيمار اجازه گرفته مي شود. 

علت اينكه در مورد بيماري هاي نزديك به مرگ، تشعشع دفاعي هم الزم است به اين دليل مي باشد كه به دليل 
  مي دهيم  نداشتن زمان براي درمان بيمار، هرچه در توان داريم انجام

باور غلطي در دوستان مجموعه ايجاد شده است كه مثال براي يك بيمار حاد و نزديك به مرگ، تشعشع دفاعي ندهيم 
يا با احتياط لول هاي پايين را آغاز كنيم، در صورتي كه اين غلط است و اتفاقا بايد قويترين كارها را از همان ابتدا و 

  مان محدودي داريم.پس از كسب اجازه شروع كنيم. چون ز
در مورد بيماري هاي كمايي هم تشعشع دفاعي را پس از كسب اجازه از سرپرست جاري مي كنيم و اين دو دليل 
دارد . دليل اول اينكه شايد اصال علت كما رفتن بيمار، ويروس غير ارگانيك باشد و دليل دوم اين است كه شايد فشار 

  يك، باعث ايجاد يك شوك در بيمار و خروج ويروس گردد.ناشي از بيرون ريزي ويروس غير ارگان
  

  پاكسازي اماكن عمومي
صورت  عموميحلقه ي پاكسازي اماكن عمومي نيازمند كسب اجازه نمي باشد . به محيط هايي كه در آنها رفت و آمد 

لف دولتي و ،مترو و ايستگاهش، ادارات مختگيرد مكان عمومي گفته مي شود براي مثال بيمارستان خصوصيمي 
اماكن عمومي محسوب مي  وجز خصوصي ، دادگستري ها، اتوبوس، تاكسي، پاركهاي عمومي، آموزشگاه ها و ...

اين حلقه بايد زماني استفاده گردد كه فرد با يك مكان ، همچنين  . حلقه پاكسازي اماكن عمومي لول نداردگردد
فردي در بيمارستاني بستري است، به نام همان فرد مي توانيم  عمومي در ارتباط است و كاري در آنجا دارد . مثال اگر

بيمارستان را پاكسازي كنيم . اما جاهايي كه فرد تقاضا كننده يا خودمان فعال كاري با آنجا نداريم، پاكسازي را نيز 
ه شد راه دور اين انجام نمي دهيم. اين حلقه هم از راه نزديك و هم از راه دور امكان پذير است اما همانطور كه گفت

  حلقه فقط براي جاهايي است كه در آن لحظه فرد متقاضي يا خودمان كار يا مشغوليت يا اسكاني در آنجا داريم.
  

  4تشعشع دفاعي لول 
و با مكانيزمي كامال متفاوت عمل مي كند. راه دور و نزديك اين لول لول قبلي  3قوي تر از   4تشعشع دفاعي لول 
  گردد. همزمان تفويض مي
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  مروري بر مباحث در جلسه آخر تشعشع دفاعي
  آلودگي با كالبد ذهني داليل
 ، نا اميدي، احساس گناه، دشارژ و ...رفتن به فاز منفي: مثل غم و غصه، ترس (مثال ديدن فيلم ترسناك)  -1

هر گونه كار و يا ارتباط با ويروسهاي غير ارگانيك (استفاده آگاهانه و يا ناآگاهانه از ويروس هاي غير                             -2
پيش گويي، طالع بيني، آينده مثل احضار روح و جن، درمان (مثل درمانهاي روحي)، منظور هر ارگانيك  به 

 باعث آلودگي به كالبد هاي ذهني شود.)د فال گيري، و ... مي توان بيني،

 هر گونه قرار گرفتن در معرض طلسم و جادو -3

كه باعث نامنظم شدن كالبد هاي مختلف انسان و  آنهااستفاده از مواد مخدر و روان گردان ها ( مصرف -4
و از اين طريق، راه ) 2به دوره (به هم خوردن همفازي كالبدي)(رجوع ايجاد حفره و شكاف در آن ها شده 

 ورود و نفوذ موجودات غير ارگانيك باز مي شود

هرگونه عادت و اعتياد كه باعث نامنظم شدن كالبد هاي مختلف انسان و ايجاد حفره و شكاف در آن ها  -5
(به هم خوردن همفازي شده و از اين طريق، راه ورود و نفوذ موجودات غير ارگانيك باز مي شود

 )2(رجوع به دوره كالبدي)

 .تشعشع منفي كه باعث جذب موجودات غيرارگانيك مي شودهرگونه ايجاد  -6

انتقال از والدين به فرزند (آلودگي انسان به ويروس هاي غير ارگانيك مي تواند  در زمان تشكيل نطفه،                             -7
ي او رخ دهد. با تشكيل نطفه ويروسهاي غير ارگانيك                            هنگام تولد و همچنين در طول زندگ

تحت تاثير اين  "من برنامه ريزي شده"از پدر به نطفه انتقال پيدا مي كنند و در دوران جنيني، بخش
هنگام تولد و با بريده شدن در ويروسها و ويروس هاي مادر قرار مي گيرند.(رجوع به دوره سايمنتولوژي) 

بند ناف، ويروسهاي غير ارگانيك مادر كه تا قبل از اين لحظه به دليل همزيستي مادر و جنين، از جنين جدا 
هر فرد پس از تولد مي تواند حامل ويروس هاي غير نبوده اند مي توانند به او انتقال يابند و بدين طريق 

  نيز اين ويروسها به طور اشتراكي در والدين و فرزند هستند. ارگانيك والدين خود نيز  باشد. گاهي 

  
  آلودگي با جن داليل
 ، نا اميدي، احساس گناه، دشارژ و ...رفتن به فاز منفي: مثل غم و غصه، ترس (مثال ديدن فيلم ترسناك)  -1

هر گونه كار و يا ارتباط با ويروسهاي غير ارگانيك (استفاده آگاهانه و يا ناآگاهانه از ويروس هاي غير                             -2
پيش گويي، طالع بيني، آينده مثل احضار روح و جن، درمان (مثل درمانهاي روحي)، منظور هر ارگانيك  به 

 شود.) جنباعث آلودگي به د فال گيري، و ... مي توان بيني،

 هر گونه قرار گرفتن در معرض طلسم و جادو -3
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كه باعث نامنظم شدن كالبد هاي مختلف انسان و  آنهااستفاده از مواد مخدر و روان گردان ها ( مصرف -4
از اين طريق، راه  و) 2(به هم خوردن همفازي كالبدي)(رجوع به دوره ايجاد حفره و شكاف در آن ها شده 

 ورود و نفوذ موجودات غير ارگانيك باز مي شود

هرگونه عادت و اعتياد كه باعث نامنظم شدن كالبد هاي مختلف انسان و ايجاد حفره و شكاف در آن ها  -5
(به هم خوردن همفازي شده و از اين طريق، راه ورود و نفوذ موجودات غير ارگانيك باز مي شود

 )2ه كالبدي)(رجوع به دور

 .تشعشع منفي كه باعث جذب موجودات غيرارگانيك مي شودهرگونه ايجاد  -6

انتقال از والدين به فرزند (آلودگي انسان به ويروس هاي غير ارگانيك مي تواند  در زمان تشكيل نطفه،                             -7
با تشكيل نطفه ويروسهاي غير ارگانيك                             هنگام تولد و همچنين در طول زندگي او رخ دهد.

تحت تاثير اين  "من برنامه ريزي شده"از پدر به نطفه انتقال پيدا مي كنند و در دوران جنيني، بخش
در هنگام تولد و با بريده شدن ويروسها و ويروس هاي مادر قرار مي گيرند.(رجوع به دوره سايمنتولوژي) 

بند ناف، ويروسهاي غير ارگانيك مادر كه تا قبل از اين لحظه به دليل همزيستي مادر و جنين، از جنين جدا 
هر فرد پس از تولد مي تواند حامل ويروس هاي غير نبوده اند مي توانند به او انتقال يابند و بدين طريق 

در هي نيز اين ويروسها به طور اشتراكي در والدين و فرزند هستند. ارگانيك والدين خود نيز  باشد. گا
مورد اجنه، مثال طلسم بانان و تسخير بانان از اين طريق مي توانند از نسلي به نسل ديگر منتقل شوند و چند 

 نسل را درگير كنند.

 الم هستي)كفر (هتك حرمت به هر ذره از ع -8

و شرك ورزيدن به خداوند و كمك گرفتن از من دون اهللا شرك (نديدن وحدت و يكپارچگي جهان هستي  -9
  و يا قدرت خدايي به هر غير خدا دادن)

 فساد (جلوگيري از شكوفايي هر ذره از عالم هستي)  -10

 محاربه با خداوند(جنگ علني با خداوند و راه خداوند) -11

  
  
  

  
  با سپاس 
  گروه آموزش مجازي دوره هاي عرفان حلقه


