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  به نام خدا
  

مي باشد كه به شكل رايگان به  )Psymentology( سايمنتولوژيغييرات دروس دوره جزوه حاضر، شامل آخرين ت
به دليل احتمال اشكاالتي  (شماره نسخه ها )19/6/1390()1.2نسخه( همه همراهان عرفان كيهاني تقديم مي گردد.

  درج مي شود)در متن و تصحيح آنها 
  

  
  وژیدوره ی سايمنتول

  
  

  جلسه يکم
 
  

  ث نظری: معرفی سايمنتولوژی و سايمنتوتراپیمباح                         
 

                   مباحث دوره                      
    کيفيت خواب                                                       

  ترک عادت (قابل اجرا روی ديگران)                                                       
  اصالح طبع نرم افزاری در بنياد             مباحث عملی                         

   Level 5تشعشع دفاعی                                                         
  Level 6تشعشع دفاعی                                                         

                                                          
  
  
 

  يمنتولوژيسا فيتعر
  
 يفراكل نگر است كه نگاه ديبا د »يروان شناس - ذهن« رامونيپ  يرانيمكمل ا يرشته از طب ها كي ،يمنتولوژيسا

روند و  يجداگانه به كار م يبا مفهوم كيهر  يمنتولوژيادارد. ذهن و روان در س يهمه جانبه به انسان و انسان شناس
  .پردازد يبه رفع اختالالت ذهن و روان م نيرشته همچن ني. ارنديگ ياز وجود انسان را در بر م يبخش خاص

و بنيانگذاري شده توسط استاد دكتر محمدعلي طاهري مي  Psycho-mentologyواژه سايمنتولوژي برگرفته از 
  باشد. 
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  يمنتولوژيسا هدف
   

 -يو درمان اختالالت ذهن صيتشخ نياو و همچن يوجود يشناخت انسان، نرم افزارها يمنتولوژيسا ياصل هدف
  :نمود نييتب ليتر ذ يتوان آن را به اهداف جزئ يو مشكالت ناشناخته است كه م يروان

   او يم افزارنر يو شناخت برنامه ها يانسان در هست گاهيكردن جا دايبه منظور پ يخودشناس -1
  ... و يو كمال انسان ياز انسان، تعال يتر قيدق فيتعار ي هيارا -2

 :تيفيك نيرساندن انسان به بهتر -3

  Well being-الف
  Well doing-ب

  Well having - ج 
  Well thinking -د 

  مشكالت فوق يروان و رفع نرم افزار - اختالالت ذهن ييشناسا -4

 .يو نابهنجار يبهنجار كيو تفك صيو تشخ يو روان يذهن ياه يمارياز ب يديجد فيتعار ي هيارا  -5

  
  
  

  يمنتولوژيسا ياصول كل
  

كه بخواهد او را مورد  يهر چارچوب نرو،ياست؛ از ا وستهيبه هم پ يوجود ياجزا تينهايب يانسان دارا -1
نسان را ا يوجود ياجزا تينهايبرخوردار باشد تا بتواند ب» فراكل نگر« يدياز د ديقرار دهد، با يبررس

 .قرار دهد يمورد بررس وستهيو به طور پ گريكديمرتبط با 

 فيتعر ريو سا تيرفتار، شخص ديبا  ستمياو در اكوس گاهيانسان و جا تيماه ،يدانستن فلسفه وجود يبرا -2
 ژهيتوجه و يمنتولوژيمهم، سا نينمود. با در نظر گرفتن ا ريو تفس ريتصو يمرتبط با انسان را به روشن يها
 .دارد ستميانسان در اكوس گاهيه فهم جاب يا

شود كه جدا كردن آن  يم يتلق وستهيپارچه و به هم پ كيانسان،  يوجود ياجزا ريذهن، روان، جسم و سا -3
 .منجر شود ينادرست جيتواند به نتا يم گريكديها از 

  
 يرفتار ليتوانند در مسا يكه م يرونيو ب يعوامل درون ي هيفراكل نگر است، كل يمنتولوژيكه سا نيتوجه به ا با

  .رنديگ يقرار م يجا مورد بررس كيانسان موثر باشند، 
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  مباحث سايمنتولوژي
  .است ميقابل تقس يبه دو بخش كل يمنتولوژيمباحث سا

 حيو تشر يوجود دمانيشناخت چ ستم،ياو در اكوس گاهيمربوط به انسان و جا في: شامل تعاريمباحث نظر -1
 .مربوط به او يرفتار يها دهيو پد يدر خصوص ادراكات ذهن ينرم افزار يبرنامه ها

 ق.مشكالت فو يعمل ي: شامل راه حل هايمباحث عمل -2

  
  
  انسان يمختصر ابعاد وجود فيتعر
بوده كه نگرشي همه جانبه به انسان دارد. » نگري فراكل« دگاهيانسان تابع د يابعاد وجود فيتعر ،»يمنتولوژيسا« در

و  يمختلف نرم افزار ياجزا تينهايشود و از ب يانسان، نامحدود در نظر گرفته م ياد وجوددر اين ديـدگـاه، ابع
اداره و  يبخش نرم افزار كيتوسط  تيدر نها زين يرسخت افزا ياجزا يشده است كه همه  ليتشك يسخت افزار

   .شود يكنترل م
  
  : انسان عبارتند از يوجود ياز اجزا يبرخ

 ...بدن، كالبد رواني، كالبد ذهني، كالبد اختري و ايلبد فيزيكي كالبدهاي مختلف مانند: كا -1

 (رجوع به جزوه دوره شش) شوند ناميده مي» چاكرا«اصطالح  هاي گوناگون انرژي كه به مبدل -2

در بدن كه در  كاليولوژيزيف ريگانه محدود، مسدود و غ هاي چهارده هاي مختلف انرژي از جمله كانال كانال -3
 (كانالهاي مريدين)(رجوع به جزوه دوره شش) و مطالعه قرار دارند يررسطب سوزني مورد بر

 ...بيوپالسما و يپوالريتي، حوزه  يهاي مختلف انرژي در اطراف بدن مانند: حوزه  حوزه  -4

 ينهايت اجزاي ناشناخته  متعدد و بي ينرم افزار ياجزايي مانند شعور سلولي، فركانس مولكولي، بخش ها  -5
   .ديگر

  
  
 يشود. جسم، روان، ذهن و ساير كالبدها و اجزا در رابطه با ساير اجزا بررسي مي يينگري، هر جز ش فراكلبين در

شود. با  يها م انسان با يكديگر ارتباط دارند و مختل شدن هر يك از اين اجزا، باعث لطمه ديدن ساير بخش يوجود
 ستميس كيكه  نياست مگر ا رممكنياو غوجود چنين تصويري از انسان، تشخيص بيماري و بخش معيوب وجود 

 يشبكه  نياز چن يمنتولوژي. در ساديوجود را مشخص و اصالح نما وبيمع ياجزا يقيهوشمند بتواند با اسكن دق
شعور و  ي رندهيشبكه در واقع در برگ ني. امينام يم »يهانيشبكه شعور ك«شود كه آن را  ياستفاده م يهوشمند
پوشش هوشمند خود قرار داده  رياجزا را ز يهمه  »يهانيك نترنتيا« كيت كه مانند هان اسيحاكم بر ك يهوشمند

   .است
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    :ياصل در فراكل نگر كيبر طبق 
2+2=4+a 

 كيمثال،  ي. براستنديبرخوردار ن تياست كه آن اجزا به طور منفرد از آن قابل يتيقابل يمجموع اجزا دارا يبه عبارت
توان  يشده اند. پس م ليتشك يزترير يخود از اجزا زياز آنها ن كيت كه هر اس يمتعدد يخودرو مجموع اجزا

  :گفت
  ك + ...+ با ي+ صندل يخود رو = مجموع چهار چرخ + موتور + شاس كي  

   خودرو كيبه كار رفته در  يمجموعه اجزا = a + روخود
خودرو از  نيبه كار رفته در ا ياز اجزا كيچياست كه خودرو از آن برخوردار است اما ه يتيقابل a رابطه نيدر ا كه

از  يدر ساعت حركت كرد ول لومتريك 120خودرو شد و با سرعت  نيتوان سوار ا يمثال، م ي. براستيآن برخوردارن
صد  يوقت يبرود، ول خواهد يبه كجا م داند يسلول نم كي اينمود.  يبهره بردار نيتوان چن ياز اجزا نم كداميچيه
   .رديآن را به كار بگ تواند ينم ييسلول به تنها كيكه  رديگ يشكل م يهم جمع شدند، اطالعات سلول گرد ونيليتر

  :پس
از آن اجزا اطالعات كل را در  كياگر هر  يآن ها،  حت كيكايفقط در مجموع اجزا موجود است و نه در  a تيقابل 

  خود داشته باشد.
 

  تعريف اكوسيستم
در ارتباط است.  يگريد يآن با هر ذره  ياست و هر ذره  يماد يرتباطات هستا ي هيكل ي رندهيدر برگ ستمياكوس
را  يخواهد برود و چه هدف يداند از كجا شروع كرده و به كجا م ياست و م نيهدف مشخص و مع يدارا ستمياكوس

 يدر هست ديا بار ييها يو طراح يراتييو تغ ادالتتحقق خواسته و هدف خود در هر لحظه چه تب يكند و برا يدنبال م
جهت به  نيحركت آن جهت دار است و ا را،يز. است تيهوو  رفتار ،تيشخص يدارا ستمياكوس نرو،يكند. از ا جاديا

 جهيرساندن آن است. در نت تيو به هو دنيجهت بخش يدر راستا زيرفتار آن ن نيبخشد. بنابرا يم تيآن هو
حافظه بوده كه به  يموجود زنده دارا نياند محسوب شود. اتو يموجود زنده م كيبوده و  تيخصش يدارا ستمياكوس
 يم يا شهياند ي هيارا ستميباشد چرا كه به س زيذهن ن يدارا ديبا يموجود ني. چنمييگو يم »يهانيك يحافظه «آن 

باشد  يهوشمند ي رندهيدربرگ يستيكه با مينام يم »يهانيذهن ك«بخش را  نيشده است. ا تيكند كه منجر به هو
  باشد.  يمشخص م يبه سمت هدف هانيك يكننده  تيهدا كه

باشد.  زين اتيح يروين ي رندهيدر برگ ديشود پس با يوجود زنده محسوب م كي هانيكه ك ميحال اگر قبول كن
در  اتيح لفگردد. اشكال مخت يمختلف آشكار م ياست و توسط دتكتورها يجار هانيك يدر همه  اتيح يروين

و  ياهيگ ،يوانيح ،يمختلف انسان يدتكتورها هستند كه گونه ها نياز ا يع مختلفانوا نيزم يكره  يرو
  ها را به وجود آورده اند. زميكروارگانيم
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ز حالي به 
 شود.

بر  اتي ح

اي   جاذبه
د و روابط 
ق و روزي 

 نيا يعه 
 بنابراين 
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و ازلد و مرگ 
را گذارده مي ش

و نيه كره زم

اي در اثر  ذره
افتد ز اتفاق مي

ين روابط، رزق
ه است. مجموع
 دوره هشت).

2نسخه  –وژی 

 داشته باشد.

تولرد. بنابراين 
ن و به مورد اجر

ختلف از جمله

راي مثال، هر
 جذب به مركز

ي اي د. مجموعه
ي برقرار كرده
جوع به جزوه

سايمنتولو–حلقه

x ي= خستگ 

ي تواند وجود د
مي گير انجام

وسيستم تعيين

كرات مخ جاديا

يابد. بر  بقا مي
ز مركز وريز ا
شود ها مي د آن

ر اساس قوانيني
(رج ميدان يم

جازی عرفان ح

يرويل= صرف ن
 

   شد.

ميساير ذرات ن
»اكوسيستم«ط

دي، توسط اكو

،ايشمسنظومه
  ه است.

آن ي لهي وس
ر دو نيروي گر

وجود وامث تدا
ين روابط را بر
)ي = ميكائيل

روه آموزش مج

هر گونه تبادل

ح داده خواهد

دون ارتباط با س
ي مادي، توسط
عالم هستي ماد

من شيدايگ،پ
اجرا شده ستم

زي است و به
ر چيزي، در اثر
ان هستي باعث
خداوند عالم، ا

ملك روزي(يان
  م مي دانيم.

گر

ه بيشتر توضيح

هيچ ذره اي بد
در جهان هستي
ن كليه اجزاي ع

انفجار بزرگ ده
سيتوسط اكوس ي

تاج تبادل روز
ت؛ گردش هر
ستم بزرگ جها
 و به عبارتي، خ

رسا يروز ير
راي اكوسيستم

ف باال در ادامه

در اكوسيستم ه
د تغييرهرگونه 

حال ديگر شدن
 
ديمثال: پد يرا
يآن همگ يرو

محت ،ي از هست
يهاني باقي است
جزاي اكوسيس

كند  تأمين مي
 به عنوان مجر
 نام ديگري بر

5

  
  

تمام تعاريف
  

 د
 ه

ح
 

بر
ر

 
  

هر جزئي
جهاني و كي
بين انواع ا
را در عالم

را نيانقو
ميكائيل را
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رنامه نرم 

» رفتار«ي، 

ه خصيصه 

جزا در 
  :دكر

جود زنده 
ع، تفاوت 

 يها طيح

وده كه به 
) اختالف 

  د شد.
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بر» شخصيت« 
 ي مي يابد.

راي هر عضوي

شان دهنده همه

اج ريجزء، با سا
ك فين تعرتوا 

موج كير بدن 
جمع كيو در 
در مح ني همچن

بو» شخصيت« 
 (برنامه بالفعل
ضيح داده خواهد

2نسخه  –وژی 

 عبارت ديگر
كوسيستم تجلي
كوسيستم را بر

است و نشري 

كرد. مگر آن ج
يرا م يكتر كُل

با رفتار در ش
سته با رفتار اب

تفاوت است و
 ت.

نمود عملي» ار
القوه) و رفتار

ه توضه در ادام

  

سايمنتولو–حلقه

مي ناميم، به»
ن، در صحنه اك
ت بالفعل در اك

ه هاي نرم افزا

كر فيتعر يتر
دو نوع كاراك ه

شيد يپتر كي
و ب زولهيا طيح

كار مت طيو مح
لف متفاوت است

رفتا«ود دارد و 
صيت (برنامه با

كه صيت نباشد

جازی عرفان ح

»شخصيت« را
ستي مطابق آن
و نوع مشاركت

كتورها و برنامه

توان كاراكت يم
جهي. در نترديگ

كشت مجزا در
مح كيان در
خانه و طير مح

مختلف يها طيح

رت بالقوه وجو
ست بين شخص
 بر برنامه شخص

روه آموزش مج

 در اكوسيستم
 اجزاي عالم هس
ي پيدا كردن و

يرنده كليه فاك
  مي باشد.

اجزا، نم ريا سا
قرار بگ يگريد

  طيه با مح

ك طيدر مح ب
انسا كيرفتار
نفر د كيكتر
دهد در مح ي م
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 انسان ممكن ا
ر دقيق منطبق

گر

  و رفتار
حضور و رفتار
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 ميم.
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بدون ارتباط با 
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در رابطه يفرد
  وا
  ع

كربيم كيتار
ر نيست؛ همچن

مثال، كاراك يرا
ه از خود بروز
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مورد در. ست

ر انسان به طور

و  شخصيت
حوه تظاهر، ح
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آن عضو مي نام

شخص«در نتيجه 
هاي يك عضو د

ييهر جز يرا
نظر و ريه و ز

ف يكل يكتر ها
كاراكتر در انزو
كاراكتر در جمع

، كاراكتر و رفت
مل متفاوت اس
واهد داشت. بر

آن چه را كه ي
 صيت و رفتار

برنامه نرم افزا
فعل درآمده اس
ته باشد و رفتار

6

تعريف
 نح

اف
 نح

آ
 د

ه
  
  
بر نيبنابرا

ارتباط بوده
  
كاراك انواع

ك -1
ك -2

  
مثال، يبرا

به طور كام
خو يفاحش

يعني گر؛يد
رابطه شخص
شخصيت ب
صورت بالف
وجود داشت
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 ت)

دارند» ل ايجاد
ستي مادي و يا

روه آموزش مج

ذكر ر و هويت
تي يك شخصيت
 كه حركت مي
خاصي حركت نك
ه سمت و سوي

نهاي گيرنده بي
د و به علت اين
نيز بايد با اكو
آنها، به طور قط
ه چهار و هشت

عامل«د نياز به
كم بر جهان هس

گر

شخصيت، رفتار
ست؛ اين كشت
سكون و زماني
مت و مقصد خا
ركت خود را به

  تم
سيستم در بر گ
ي مشخص باشد

»اكوسيستم«جه
 الزم است كه آ
 به جزوه دوره
وسيستم ها خو
هوشمندي حاك

   اوست.

ك بهتر مفهوم ش
لنگر انداخته ا 

سست، رفتارش 
زماني كه به سم
ي گردد كه حر

ستياكوس ت
ز آنجا كه اكوس
داراي شخصيتي
يست، در نتيجه
در اين صورت

) (رجوعموازي
ما همه اين اكو
عامل ايجاد را ه
مجري اراده ي

7

براي درك
يبندرگاه

بندرگاه اس
كشتي، تا ز
مشخص مي

  
  

تيصشخ
 از

د
ني

 د
م
 ام

ع
م
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   اصول مقدماتي حاكم بر شخصيت
  

  د.كر فيتعر يتيتوان شخص ياجزا، نم ريبدون ارتباط با سا ،ييهر جز ي: برااصل
  .مجموعه خود باشد ريز تيممكن است خود حاصل چند شخص ،يهر بخش تي: شخصاصل
   .قانونمند است يشود كه به طور كل يم جاديا يديثابت جد تيثابت، شخص تيچند شخص ايدو  قي: از تلفاصل
  جاديثابت منحصر به فرد خود را دارند، نمك طعام ا تيشخص كيكه هر  ميكُلر و سد بيمثال، از ترك يبرا
  .شباهت دارد و نه به كُلر مينه به سد تيشخص نيمنحصر به فرد خود را دارد. ا تيشود كه شخص يم

 ي نظام هستي مادي داراي رفتار،هويت و شخصيت است.هر جزئي از اجزا اصل :

 هيچ جزئي به تنهايي داراي رفتار،هويت و شخصيت نيست فقط در رابطه با ساير اجزا خصوصيات فوق رااصل : 

 پيدا مي كند.

 يك شخصيت مي تواند از شخصيت هاي جزئي تر تشكيل شده باشد.اصل :

 باشد و چون هيچ شخصيتي كه داراي رفتار و هويت نيز مي اكوسيستم خود يك شخصيت محسوب مي شود اصل :
شخصيت ديگر قابل تعريف نيست بنابراين الزم است كه اكوسيستم يا اكوسيستم هاي ديگري نيز وجود د بدون وجو

 داشته باشند.

 هر شخصيتي يك موجود زنده به حساب مي آيد با سطوح مختلفي از زندگي. اصل :

ويت و شخصيت الزم است انديشه اي نهفته باشد، در پشت اكوسيستم نيز بايد انديشه اي در پشت هر رفتار،هاصل : 
 قرار    داشته باشد.

در نظر گرفت. (يك سازمان داراي ذهن سازماني، عقل سازماني، » سازمان«يك شخصيت را مي توان يك  اصل : 
 هوش سازماني، سالمت سازماني، اختالالت سازماني و ... مي باشد).

يك سازمان شخصيتي مستقل به حساب مي آيد كه مي توان داراي شخصيت هاي بي شمار و در زيرمجموعه ل : اص
  خود باشد

  
  جهش

از جانب  يبوده  كه به نحو هوشمندانه ا» جهش«مختلف،  يها تيشخص يطراح يالزم برا ياز ابزارها يكي
  .به كار گرفته شده است »ستمياكوس«

در ديدگاه سايمنتولوژي اين باور وجود است اما  يو تصادف ياست كه جهش اتفاق نيا تصور بر ديعلم شا يايدن در
  ق مي افتد.ندارد و معتقديم كه جهش كامال هوشمندانه اتفا

  
فه يك ر شكل دهند برنامه ريزي و شرح وظيتغيي DNAسازنده يك  بازهاي آلي: وقتي جهش يا موتاسيونتعريف 

ز هاي آلي ست. وقتي طي يك روموزوم به معني جا به جايي مولكول هاي باسلول تغيير خواهد كرد. جهش در ك
سيون اتوتاسيون گفته مي شود. موبه اين پديده جهش يا م تكثير، بازهاي آلي به اشتباه (به ظاهر) كپي برداري شود

نوع  ليارد ها سال گشته است. اينيباعث به وجود آمدن گونه هاي مختلف زيستي در كره ي زمين در طي م
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  مندي اتفاق مي افتد. ي برنامه ريزي هاي اكوسيستم و هوشتاسيون بسيار زمان بر است و طوم
وقتي كسي مبتال به سرطان، ديابت و بيماري هايي از اين قبيل به دليل تنفس گاز هاي آالينده و جهش زا از طرفي، 

مي گردد اين نوع جهش  پروتئينهاات تاسيون در سلول هاي فرد موجب پركاري و تغييرومي گردد نيز پديده ي م
  زمان بر نبوده و در جهت تخريب است.

   پس دو نوع جهش داريم: 
  )اكوسيستم در جهت بقا طبق برنامه ريزي –(زمان بر است    جهش مثبت 
  در جهت تخريب)اكوسيستم طبق برنامه ريزي  –(آني رخ مي دهد   جهش منفي 

  
مثال وقتي روي يك . شدن حلقه فرادرماني) جهش مثبت مي تواند آني رخ دهدالبته با دخالت هوشمندي (مثل جاري (

بيمار مبتال به ديابت با سابقه خانوادگي اين بيماري (كه بيماري به شكل ژنتيكي منتقل شده است) فرادرماني كار مي 
و جهش مثبت در راستاي  كنيم و فرد درمان مي شود، معتقديم كه نسلهاي بعد از او نيز مبتال به ديابت نخواهند شد

  ن آن فرد نيز صورت مي گيرد).اصالح ژ
 

كه از زرافه هاي ساليان پيش وجود دارد نشان مي دهد كه اولين زرافه ها داراي گردن هاي كوتاهي  آثاريبراي مثال 
مثبت هش بودند اما پس از گذشت سال ها براي آنكه بتوانند از برگ هاي درخت هاي بلند تغذيه كنند بايد روند ج

لياردها سال گردن زرافه ها بلند شد. و شايد در يبراي آنها طوري پيش مي رفت كه گردن هايشان بلند شود. طي م
هر نسل گردن آنها تنها چند ميلي متر بلند تر مي شد و برنامه اي كه اكوسيستم براي اين جهش در نظر داشت 

، اين پروسه موتاسيون مثبت را نظارت مي كند و صبورسيار ب )ميكائيلالني و بلند مدت بود. اكوسيستم (بسيار طو
  باعث ايجاد گونه هاي مختلف حيات ميگردد.

  
هر موجودي كه بتواند با محيط زندگي خود با انواع جهش تطبيق پيدا كند (مانند مثال باال) مي تواند بقا و حيات داشته 

دهد و يا نظم اكوسيستم پيرامون خود را بر هم بزند باشد، اما اگر موجودي نتواند خود را با محيط اطراف وفق 
اولين تك سلولي بوده است  ، همانتمام ما موجودات زنده كره زمين ريشه مركبپس  محكوم به نابودي و فناست،

  كه با جهشهاي ژنتيكي در طول ميليونها سال، گونه هاي مختلف حيات شكل گرفته است.
حاصل مي شود و مجموعه تولد، مرگ و جهش، قانون  مرگو  تولد، جهشجاد تغييرات حاكم بر اكوسيستم، با ايپس 

  تغيير را شامل مي شود.
) دانست كه اين عزرائيلدر دست كارگزار تغيير در هستي (بنابراين مي توان مجموعه تولد، مرگ و جهش را ابزاري 

قطعا بايد زير  اكوسيستم (ميكائيل) د) قوانين خود را جاري مي كند و خوميكائيلكارگزار زير مجموعه اكوسيستم (
   ) شخصيت، رفتار و هويت خود را ظاهر كند. جبرئيلمجموعه يك هوشمندي عظيم (
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و  يتيصه گ

سرانجام  
و  يطراح

وثر زنبور 
ها را  صه

خواه خود 

را  تهايخص
ود، تحت 

1.2 – 19/6/0

ف را  بر عرصه

افته،ي يتجل اه
را ط يي رفتارها

مو ديبه تول لي
صيخص نيهمه ا

تواند به دلخ ي

  

شخ نيهمه ا ه
خو ياجزا تيا

2نسخه  –وژی 

مختلفت يشخص

ايو گ وانيت،ح
و تيشخص »م

يزش مورچه، م
قبل از انسان ه

يم زي. انسان نت

نكهيت. علت ا
نها يب مختلف 

سايمنتولو–حلقه

ش تينها يتا ب

ت اعم از ذرات
ستمياكوس«گر

  .ده است
به اندوز لي، م

ق ستميه اكوس

تقال داده است

جرا نموده است
يرا با رفتارها

جازی عرفان ح

استش نموده

كه در موجودات
گي به عبارت د

كرد ادهيپ نسا
گرگ يرحم ي
هستند كه ييها

   .موده است
را به انسان انت

 فعال كند. ريغ

و اج يطراح ي
 تعادل و بقا ر

روه آموزش مج

سال تالش ردها

ا اعمال كرده ك
ال داده است.

انس يدوجو مان
يو ب ي درندگ

تهي همه شخص
نم ادهيختلف پ
التيرها و تما
غ اي خود فعال

يماد يان هست
ه الزم بوده تا

گر

  وسيستم
اريليخود، م يل
   .كند جادي

را ييو رفتارها
 به انسان انتقا

دميآنها را در چ
سگ، يح، وفا

زالو و ... يگل
مخدر مخلوقات

رفتار نيحصل ا
را در وجود ها

در دل جها »م
است كه نيه، ا

  .دينگ نما

سان در اكو
فعل كليدر س 
و ا يطراح نيم

و تيشخص كل
همه آنها را ي
آ يينها جهي،نت

ب، وقار تمساح
انگ يبه زندگ ل

بطور جداگانه د
ما حكوسيستم 

تهيشخص نيز ا

  يري
ستمياكوس«را  »
نموده يطراح 

ر داده و هماهن

10

نقش انس
ستمياكوس
زم يبر رو
كيس نيا در
يينها جهينت

اجرا كرده
اسب نجابت
ليعسل، م
و بط يطراح

اك سرانجام
هر نمونه از

  
نتيجه گي

»تيشخص«
ستمياكوس

كنترل قرار
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كيهاني به 
د حركت، 
يه) ايجاد 
ت مي كند 

دگي بعد 

1.2 – 19/6/0

وتور و شعور ك
 توليد با ايجاد
نگ (انفجار اولي
 خاصي حركت

، صحبتي از زند

2نسخه  –وژی 

اين مو سوخت
شد و اين خط

ا ايجاد بيگ بنگ
 سمت و سوي

ي عرفان حلقه

سايمنتولو–حلقه

سمنزله  اني به
وسيستم مي باش
حصول اوليه با
 اين رفتار،  به

ي از دوره هاي

جازی عرفان ح

م، نيروي كيها
 خط توليد، اكو
 را به عنوان مح
بب مي شود و

برخالف بسيار

روه آموزش مج

خط توليد بدانيم
د. مجري اين
ن هستي مادي
وسيستم را سب

ندگي است و ب

گر

خ موتور مثابه
ماشين مي باشد
ي شده و جهان
فاقات رفتار اكو

  رقم مي زند.
 مورد همين زن

  ود.

 كيهاني را به
حركت اين م 

دانها و ... جاري
جموعه اين اتف
اكوسيستم را ر
يمنتولوژي در
ن دنيا نمي شو

11

  
  
  

اگر حيات
عقلمنزله 

قوانين، ميد
مج مي كند.

كه هويت ا
مباحث ساي
و قبل از اين
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يت ثانويه 
زار نرم اف

ل روني قاب
 حقيقي به 

1.2 – 19/6/0

 عنوان شخصيت
صيت حقيقي، ن
منظر ناظر بير
ولي شخصيت

2نسخه  –وژی 

  سازي)

برنامه پذير به
 مي زند. شخص

رفتار فرد، م و 
مشاهده است و

سايمنتولو–حلقه

خانه شخصيت

بخشي از من ب
را رقم حقيقي

گيريهاي فرد
ه راحتي قابل م

جازی عرفان ح

ده است (كارخ
 درو

 و

خصيت اوليه و ب
شخصيت حيه،

كه با تصميم گ
واقعي انسان به

روه آموزش مج

ي شخصيت بو
 براي يك خود
ت براي خودرو

 ماشين

عنوان شخ ه به
 شخصيت ثانوي

از شخصيت ك 
رد. شخصيت و

  اشد.

گر

: 

سيستم : طراحي
 همانند موتور

: همانند سوخت
 عامل هدايت م

   رفتار
مه ريزي شده
صيت اوليه و
ت و آن بخش

نام مي گير قعي
مشاهده نمي با

م مجري است:
هدف كل اين س

:حيات كيهاني 
: يروي كيهاني
:شعور كيهاني 

شخصيت و
ك، از من برنا

 مجموعه شخص
ه وجودي است

شخصيت واق ت،
 قابل درك و م

12

  
  پس :

اكو سيستم
 ه
 ح
 ني
 ش

  
  
  

انسان، ش
در دوره يك

نام برديم.
پشت پرده
درك است
اين راحتي
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ت خاصيت 

رد، به دو 
ي گردد و 

 در پاسخ 

1.2 – 19/6/0

ها ممكن است

صميم گيري فر
تار واكنشي مي

  ود.

ت رفتاري از او
   مي گرفت.

2نسخه  –وژی 

ف برخي از غذا

 طور مثال تص
ه منجر به رفت
 آگاهانه مي شو

د، ممكن است
ديگري به خود

سايمنتولو–حلقه

  مي كند.

د . مثال مصرف
   بگذارد.

 مي شود . به
ودكار است كه
منجر به رفتار

گهان زنگ بزند
اه بود، شكل د

جازی عرفان ح

 پيدا مي كند.

ي پيدا مي كند.
ستي تجلي پيدا

ي ارتباطاتي دار
 تاثيرات كلي
ي نيز مشخص
صميم گيري خو
ر مي باشد كه م

د و تلفن به ناگ
هانه قبلي همر

روه آموزش مج

 هستي تجلي پ
در هستي تجلي

در هسكه ما ي

نواع رفتارهاي
و در رفتار فرد
نكات ديگري
ميم گيري، تص
 همراه با تفكر

ن نشسته باشد
ميم گيري آگاه

گر

دراك ما كه در
حساس ما كه د

فيزيكيحركت

د با هريك از ان
و ... يا بالعكس

 بررسي كنيم،
وع از اين تصم
 تصميم گيري

ي كنار يك تلفن
 با تفكر و تصم

رفتار ذهني : اد
رفتار رواني : اح
حرفتار جسمي : 

يه نيز مي تواند
 داشته باشد و 
 باال را كاملتر

ي باشد . يك نو
 تصميم گيري،

مثال اگر فردي
ر بزند كه اگر

13

  
 ر
 ر
 ر

  
عامل تغذي
نشاط آور
اگر طرح

صورت مي
نوع ديگر

  
م به عنوان

به تلفن سر
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فرد پس 

 ده
كنش 

و را رقم 

 بينشي 

1.2 – 19/6/0

ش و آموزش ف

ريزي شدر من 
نش روان و واك

اورفتار بينشي  

 است . (فيلتر

2نسخه  –وژی 

ر محيط پرورش

فرد كه از فيلتر
واكنشش ذهن، 

فرد مي گذرد،

ن برنامه پذير

سايمنتولو–حلقه

و ... (منظورفي

 واكنش بدن فر
ن بخش از واكنش

صيت ثانويه) ف

فرد منتج از من

جازی عرفان ح

ني، علمي، فلسف

غز و در نهايت
و آن م مي زند

امه پذير (شخص

فيلتر بينشيو
  .) گرفت

روه آموزش مج

 مذهبي، عرفان
  رقم مي زند.

ن و واكنش مغ
او را رقم منشي

ز فيلتر من برنا

مه ريزي شده و
د بررسي قرار

گر

هاي فرهنگي،
ثانويه فرد را ر
ن، واكنش روان

مرفتار  گذرد،
 بدن فرد كه از

شي از من برنامه
ه مورد دوره س

موزه ها و باور
ت) شخصيت ث
از واكنش ذهن
 اوليه) فرد مي
نهايت واكنش

فرد ناش منشي 
وهت كه در جز

14

  
  

مجموعه آم
از تولد است
آن بخش ا
(شخصيت
مغز و در ن

  مي زند. 
فيلترپس 

همان است
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هم قدرت 
عي با يك 

 
كنند. زيرا 
ر تشعشع 

1.2 – 19/6/0

عشع دفاعي، ه
عك تشعشع دفا
 رار مي دهد. 
 با هم جاري ك
ه مكانيسم اثر

2نسخه  –وژی 

رفتن لول تشع
 Level 1 يك
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لول شع دفاعي
ش دهد و خار

روه آموزش مج

ره تشعشع دف
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5عشع دفاعي 

كه دانشجويان
ر مي گردد و
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15

  
  

ارتباط تشع
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اثر قوي تر
مكانيسم ع
پس اگر د
ممكن است
دفاعي لول
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(شخصيت ر هي
  )ل

  ي
  ي جمع
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ياز روح جمع ي
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16

جلسه دو
  

شخصيت
هر نوزادي
شخصيت ا
يكسان ندا

  
يها مولفه

ش -1
ش -2
ش -3
ش -4
ش -5
ش -6
ش -7
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خود از دو بخش غريزه و عملكرد تشكيل شده است كه در جلسات آينده بررسي خواهد گرديد. نرم  نهاد نرم افزار
  . مشخص مي كندهمانند يك قطب نما را فرد  و هويت ، جهت روحافزار 

نند آينه ي مقعري است كه هر تشعشع شعوري كه به آن تابيده مي شود بازتاب آن را نه ماروح جمعي نرم افزار 
  تنها به همه ي انسان ها ، بلكه به كل هستي نيز مي تاباند .

از ابتداي خلقت بشر تا به اين لحظه شعور تمام وقايع و تشعشعات در حافظه جمعي ثبت گرديده است و هر لحظه 
نيده مي شود. بنابراين روح جمعي نه تنها تشعشعات حال حاضر بشريت را باز مي تاباند بلكه به كالبد روح جمعي تابا

مورد  و يا تنهايي ماحصل ميليون ها سال شعور ساطع شده را نيز بازتاب مي دهد. براي مثال بشر اوليه در تاريكي
واهمه و وحشت داشت، امروزه در  هجوم و حمله حيوانات وحشي قرار مي گرفت و به همين دليل همواره از تاريكي

واهمه دارد، اين  و تنهايي خود از تاريكي ناخودآگاهي جمعيتاريكي خطري براي بشر وجود ندارد اما بشر هنوز در 
است. نوازاداني كه هم اكنون متولد مي شوند در ناخودآگاهي جمعي خود، حافظه روح جمعي بشر موضوع به دليل 

  گذشته بشر را دريافت مي كنند.بسياري از اطالعات و دروس 
، همانند سيستم عامل انسان عمل مي كند و فعال شدن نرم افزارهاي ديگر، منوط به وجود فطرت مي باشد و فطرت

  ريشه تمام استعدادها و تمايالت انسان نيز در آن قرار دارد كه در جلسات آينده بررسي مي گرد..
و  ييو با شناسا است ها را داشتهانواع شخصيتمشاهده  و شناخت  ماقبل خود، اتيمرحله از ح كي يدر ط انسان

 يجهان و در زندگ نيو انتقال آن به ا »بنياد« ينرم افزار يثبت در برنامه  و جهان نيماقبل ا يانتخاب آن ها در زندگ
انسان را در  »يرطبع نرم افزا«شكل داده، » شده يزيمن برنامه ر«را در بخش  دنوزا ي هياول تياز شخص يبخش ،يفعل

  كه در ادامه جزوه بررسي مي گردد. آورد يبه وجود م يكل يچند دسته 
) منتقل مي گردد و تابع قوانين مندل است كه در ژناما طبع سخت افزاري انسان به شكل شخصيت ارثي (از طريق 

  جلسات آينده بررسي مي گردد.
و بسياري از شكل مي گيرد فزار اشتراكي بين مادر و جنين نرم ابخشي از شخصيت اوليه، در دوران جنيني و از طريق 

  حاالت و روحيات و ... مادر در دوران بارداري بر جنين موثر است.
همانطور كه در شكل باال مشاهده مي شود، ويروسهاي غير ارگانيك هم در من برنامه ريزي شده و هم در من برنامه 

  د.پذير موثر هستند كه در ادامه بررسي مي گرد
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  ك
و «يتئور ،يوژ
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ريموجودات غ« 
آن يوجود ي

 شده و قابل فه
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مواجه بود ييا

سان نفوذ كرد
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18

  
  

تئوري و
از تئو يكي
ها روسيو

انس يوجود
ذ ياطالعات

منتيسادر 
كيرارگانيغ

عمل آمده
به ذكر الزم

و در ساخت
حاضر ساخ
يبه شناسائ

ها روسيو
ب يپاكساز
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  آن ها و رفع اختالل نمود. ياقدام به پاكساز و
  

  اثربخشي ويروسهاي غير ارگانيك 
  :بگذارند يانسان اثر منف يتوانند رو يم قيبه چند طر كيرارگانيغ يها روسيو

  مختلف جسم يبخش ها يرو ميمستق اثر -الف
  بر جسم ميمستق ريغ اثر   - ب
  
  
 رياختالل غ جاديكه اختالل در آنها  منجر به ا ياتيح  يها يرژمختلف ان يكتورها و كانال هاآر ياثر رو -الف 

  .شود يمختلف جسم م يدر بخش ها ميمستق
  .شود يجسم م يبر رو يكيزيف ريانسان كه باعث تأث ينرم افزار يبخش ها ياثر بر رو - ب
) آن ينرم افزار يه هاذهن و اشغال   برنام يتسلط به ستادها قيمختل كردن ادراكات و احساسات انسان از طر - ج

  توهم و ...)
  

. اما اينجا مي تقسيم مي شوند  Bو  Aاين ويروسها به دو گروه همانطور كه در دوره تشعشع دفاعي بررسي گرديد، 
 خواهيم از منظر ديگري تقسيم بندي ويروسهاي غير ارگانيك را مورد پژوهش قرار دهيم:

مي گذشتگان و تخلفات اشتباهات  ،عامل آن:  تاثير قرار مي دهندويروسهايي كه من برنامه ريزي شده را تحت  -1
قبل از تشكيل شدن نطفه اوليه انسان حضور دارند و از  هاويروساين نقشي نداريم. يعني  هاآنآلودگي به باشد و ما در 

 طريق والدين انتقال مي يابند .

ر دوران زندگي از طريق برنامه هاي محيطي شامل د: ويروسهايي كه من برنامه پذير را تحت تاثير قرار مي دهند -2
به خانواده، شهر ، مملكت، دنيا و ... در من برنامه پذير اثر گذار است كه اشتباهات خود ما عامل آن است. بطور مثال 

حران فرزنداني كه در دوران بدليل رفتن به فاز منفي افرادي كه در انواع بحرانهاي مختلف به دنيا آمده اند، آلودگي 
 از ديگران بيشتر است.به دنيا مي آيند اقتصادي جهان 

  
نهايتا اين قضايا در نرم افزار شخصيت حقيقي وارد شده و از فيلتر هاي بينشي و منشي عبور كرده و رفتار ما را 

  تشكيل مي دهند.
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از كلسترولها  يما با توده مولكول ؛عروق كرونر يمثل گرفتگ م،يمواجه هست هاي مردهبا مولكول ياما وقت
ها پيوندهاي بين خود را رمولكولها آن  چگونهآنها با فرادرماني چگونه متالشي مي گردند؟  م،يسروكار دار
  مي كنند؟

  
(آنچه  شخصيت واقعياما پس از فرادرماني،  .ديرا رها نكن گريكدي ديگو يمولكولها م يقيحق تيخصشچون 

  گردد) چيز ديگري را نمايش مي دهد. كه در واقعيت مشاهده مي
   

  با فرادرماني.مرده  يبافتها ايو  ياستخوان يزائده هامحو شدن : گريد مثال
  

يا مثال  شود؟ يم ريپذ بيو ترك ريپذ هيتجز ر،يپذ رييتغ ر،يملكول چگونه شكل پذ كيسوال اينجاست كه 
  ديگر شكل پذيري كريستالهاي آب مي باشد.

  ميدانهاي شعوري ديگر دارند.ر ميدان شعوري مي توانند رفتارهاي متفاوتي با بنابراين ذرات در ه
  

 رفتار نرم افزاري در ميدان شعوري -2

نرم افزارهاي وجودي هم در ميدانهاي شعوري مختلف مي توانند تغييراتي داشته باشند كه مورد بررسي 
  قرار خواهد گرفت : 

  
 دانيم از طريقاصالح  تيقابل وجود، ينرم افزار يه هابرنام يشعور دانيم كي: در ياصالح نرم افزار - 

  .دنرا دار ديجد يشعور
ب كه در ادامه مورد بررسي قرار مي خوا ياصالح الگو يبرا يشعور دانيمثال: استفاده از م يبرا       

  .گيرد
  .دهد يود نشان   مرا از خ يو رفتار   متفاوت تيهو ت،يمختلف، شخص يشعور يها دانيدر م زينكته: انسان ن      

  
با  يتطابق و هم فاز تيوجود، قابل ينرم افزار يبرنامه ها ،يشعور دانيم كي: در يتطابق نرم افزار - 

 تيمصون«،يشعور دانيدر م يحاصل از تطابق نرم افزار جيرا دارد. از جمله نتا ديجد يشعور دانيم
 . باشد يم »يشعور

  .گريد تيشخص ،دارد و در بدن يمستقل تيبه طور مجزا شخص سميكروارگانيم كي
 اي ستند،ين ماريبخودشان  يول (مثل هپاتيت) هستند روسيويك افراد ناقل ديده مي شود كه بسياري از 

كساني  اي نگهداري مي كنند ولي خود مبتال به هيچ بيماري نمي گردند. واناتيحبسياري هستند كه از 
ند هيچ مشكلي برايشان پيش نمي آيد ولي خيلي ها غذا جمع كرده و تغذيه مي كناز سطل زباله ها كه 

 نيا علتبا رفتن به يك رستوران درجه دو بيمار مي گردند. اينها همه بحث تطابق نرم افزاري است و 
  ش.باالتر خود يشعور دانيدر م سميارگان كرويمساله هم فاز شدن م
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  تئوري مصونيت شعوري
. و ناقل دارد زميكروارگانيم نيماب ياشتراك يبه حوزه شعور يبستگ مزيكروارگانيم كيرفتار  ،يشعور دانيم كيدر 
تطابق  يقيحق تيبا شخص يواقع تيشخصيعني تطابق ندارد( زميكروارگانيم يقيحق تيرفتار الزاما با شخص نيا

  .ستندين ماريب يهستند ول زميكروارگانيافراد ناقل م يبرخ جه،يدر نت .ندارد)
  
  .است يشعور تيكردند، بحث مصون دايها نجات پ يدمياز اپاز انسانها  ياريبس نكهيا

  
  

  انواع مصونيت شعوري 
  كه زده شد طبيعي ي: مثالهايعيطب يشعور تيمصون -1
 : با كمك ارتباطات و حلقه هاي مخصوص يمصنوع يشعور تيمصون -2

  
  

  ارتباط كيفيت خواب (اصالح الگوي خواب)
اصالح نرم افزارهايي خاص مي كند. اين حلقه فقط مربوط به خود  ارتباط با ايجاد يك ميدان شعوري، اقدام بهاين 

دانشجو است و قابل تفويض به غير براي ايشان نيست. (اما مربيان دوره يك مي توانند اين حلقه را به دانشجويان 
  دوره يك به باال، تفويض كنند).

قرار دارد و در حال پاك شدن  يدآگاهكه در سطوح ناخو يدوران كودك يشامل كابوسها، ترسها ييها يزير رونيب
  در اسكن اين ارتباط ممكن است اتفاق بيافتد.  است
  (رجوع به جزوه دوره هفت). در كار است و از اراده ما هم خارج است يو فراذهن يسطح خواب، آستانه درك ذهن در
  
در خواب هم از  خواهيم توانست به زوديشود و ما  يو ... م يخواب شفاف و هدفمند و رنگ رات،ييتغ نيدنبال ا به

  .مياستفاده كن مانيوجود يتهاياز قابل يبخش
  

  است. ريپذ رييتغ ي انسانوجود يهمه بخشهابه زودي با تغييرات حاصله متوجه مي شويم كه 
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  جلسه سوم
  
  

  اختالل ميدان هاي شعوري
 اختالل شعوري  نرم افزاري -1

 اختالل شعوري  سخت افزاري -2

  
 ي نرم افزارياختالل شعور -1

   : شود جاديممكن است ا قياز چند طر
 وجود  يمختلف نرم افزار يغلط به بخش ها ينرم افزار يبرنامه ها ورود -الف

 التيرفتارها و تما جاديو .... و ا يپدرت هست هيشب مييدختر بچه بگو كيمثال به  يبرا(
هاي متفرقه در من برنامه پذير ) (همان چيزي كه در جزوه دوره يك به نام برنامه انهيهمجنسگرا

  بررسي گرديد)
  خاص  سوژه و موضوعاختالل شعوري در مورد يك شامل  :يسوژه ا اختالالت - ب
   يم  تيغلط هدا يزياشاره نمود كه فرد را به برنامه ر يطيغلط مح يتوان به برنامه ها يمورد م نيدر ا

  كند. 
  همه يدرون يزيبرنامه ر ديايبه عمل ن يو رانندگ ييمقررات راهنما تيشهر رعا كيمثال: اگر در  يبرا

  يمقررات نشان نداده و ب نيا تيبه رعا يليز ميشود و افراد با انضباط ن يم فيآن تعر يافراد بر مبنا
  .نظم خواهند شد

   و يشعور دانيدر م تياختالل و پاراز جاديكه موجب ا: »كيرارگانيغ يها روسيو«به  يآلودگ - ج
  گردند.يفوق م يها روسيبرنامه ها توسط و نيا ميباعث كنترل مستق ايشده و  يافزار نرم يرنامه هاب
انسان اطالعات خام را براي ذهن و روان  از آنجا كه حواس هاي فيزيكي ترجمه غلط توسط جسم:  - د

پس هر گونه اطالعات غلط مي تواند باعث برنامه ريزي غلط شود  ؛تهيه و به آن گزارش مي كنند
 از جمله:

اختالالت سنسوري:اختالالتي كه از طريق گيرنده ها انجام شده و ناشي از استعمال مواد مخدر   -1
صرف مواد مخدر داشته است ، به يك صحنه واحد توسط يك فرد سالم و كسي كه ممثال است.

 مختلف ديده مي شود. دو شكل

 اطالعات غلط ناشي از سنسورهاي ذهني و فراذهني -2

(ذهن و روان و جسم با هم در ارتباطند، مثل تلويزيون و آنتن و وارد شدن صدمه هاي جسمي  -3
 .. كه با هم در ارتباطند)
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 اختالل شعوري سخت افزاري(بيماريهاي اختالل شعوري) -2

درمان اين دسته از بيماريها از طريق حلقه فرادرماني است و بحث عملي آن به اين دوره ارتباط پيدا نمي 
  بررسي قرار مي گيرد. دكند. اما از نظر تئوري مور

  بيماري هاي اختالل شعوري به چند شكل خود را نشان مي دهند :
  
 يبيتخر- يالتهاب يها يماريسلول،ب يحمالت شعور -1

 اختالل در عملكرد سلول -2

 كپي شعوري از يك سلول سالم يك عضو به اعضاي ديگر -3

 انتقال شعوري از يك سلول معيوب  به سلولهاي ديگر -4

  
  
 يبيتخر- يالتهاب يها يماريل،بسلو يحمالت شعور -1

 
كنند. آنها ابتدا در  يحمله م يخود يها به سلولها يباد يآنتدر اين نوع از بيماري هاي اختالل شعوري، 

  .كنند يآنها م بيالتهاب نموده، سپس مبادرت به تخر جاديسلولها ا
سلول از  ييبدن، شناسا يدفاع ستميمهم در س ياز ترفندها يكي ،يمنتولوژساي – يفرادرمان دگاهيد از
   .رديگ يبدن قرار م يدفاع ستميكه شعور سلول مختل شود، مورد حمله س يشعور آن است. در صورت قيطر
    : شوند جاديا يتوانند به طرق مختلف يم يها يماريب نيا

  يخود يحمله به سلولها -الف     
  يونديعضو پ يحمله به سلولها - ب      

  
  خودي (بيماري اتوايميون)حمله به سلولهاي  –الف 

  منجر به نوع  كيهر  كه رديصورت بگ يمختلف يتواند به بخشها يم يخود يحمله به سلولها
  :مثال يگردد، برا يم يمارياز ب يخاص

  ) MS نمونه در يبرا(عصب  نيليحمله به پوشش م - 
  )تيحمله به مفاصل (آرتر - 
  )گوسي(پمف حمله به مخاط دهان - 
  
  اي عضو پيونديحمله به سلوله - ب
   ريهمه تداب ينيب شياز موارد با مشكل پس زدن عضو روبرو است و با وجود پ ياعضا در برخ ونديپ

  پس  يوندياست، عضو پ ونديعمل پ تيكننده موفق نيگوناگون كه تضم يشهايالزم و انجام آزما
  ه عضو ، عضو اگر اهدا كنند ي. (حترديگ يبدن قرار م يدفاع ستميشود و مورد حمله س يزده م
  )باشد ادهخانو
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  با شعور  يعضو انتقال يشعور سلول يو همخوان يعدم هم فاز ،يفرادرمان دگاهيعلت پس زدن از د 
  -(ذهن بدن تيريتوسط مد ديعضو جد يياست كه باعث عدم شناسا عضو رندهيبدن فرد گ يسلول

  .رديگ يبدن قرار م يعدفا ستميمورد حمله س جهيشده، در نت رندهي)گيشعور سلول عيعامل توز
  انتقال با  نيممكن است ا زيشده ن گرفته مارياز بدن خود ب ياز موارد كه بخش انتقال يدر پاره ا

   يگرفته م ماريب يمثال در عمل قلب باز كه رگ از پا يروبرو شود. برا يشعور يعدم هم خوان
  فرد به  يشعور دانيحوزه مصورت  نيروبرو شود. در ا ياشكال نيشود، ممكن است كه با چن

  بدن  تيريكه مختل كننده مد يشانيمانند پر ي.  عواملبوده است دياختالل شد يدارا ادياحتمال ز
   يشعور سلول يكند و باعث بروز عدم همخوان جاديدر بدن فرد ا يتواند اختالل شعور يبوده، م

  در ذهن و  يمشكالت ليدل(به )ستياجزا با هم، هم فاز ن يشعور سازمان ،يمشكالت لي(به دل شود.
  .)ستين كپارچهيسازمان  نيذهن ا تيريمد
  در  يتواند تا مدتها عوارض نامطلوب يم يشعور يانتقال خون هم به علت عدم هم خوان يحت

  به  يشعور يانطباق كامل و هم خوان يكند.پس از انتقال خون برا جاديا ماريبدن،روان و ذهن ب
  است. ازيوقت ن يمدت زمان

  
 ل در عملكرد سلولاختال -2

 جهيدر نت مي كندخود را گم  فهيدر آن شعور سلول مختل شده و سلول شرح وظ يكه به نوع ياختالالت
  .زند يخود سرباز  م ياز انجام عملكرد معمول

  
  سلول يها و عملكرد معمول تياختالل در انجام فعال -   الف
  .شود يكم كار م ايكه پركار و  دييرويت مثل

   سلول ريل در عملكرد تكثاختال  - ب 
غلط شده،  فهيشرح وظ ريگردد و سلول درگ يسلول م ريدر روند تكث يراتيينوع اختالل باعث تغاين 
   .دهد يانجام نم يعيخود را طبق روال طب فهيوظ
  :تواند رخ دهد يبه دو شكل م رغلطيتكث

 هيرو يشده،رشد ب رخوديتكثدر  يگردد تا سلول دچار پركار يسلول: كه باعث م ريتكث يپركار -الف 
  .داشته باشد،مانند سرطان

  .شوديسلول و عضو مربوط به آن م يرفتگ ليسلول: كه منجر به تحل ريتكث يكم كار -ب 
  

 كپي شعوري از يك سلول سالم يك عضو به اعضاي ديگر -3

   بدن گريرحم در نقاط د يعيبافت طب يكپ اي  (ENDOMETRIOSIS)سيوزياندومتر مانند: 
نمونه سلول در معرض سلول  نكهيبدون ا گريسلول به سلول د كينقشه و اطالعات مربوط به  ارسال
ارسال اطالعات از  ).نقشه و اطالعات سلول يقرار گرفته باشد(ساخت بر اساس ارسال شعور ديجد
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اده با استف ياز درمانها در فرادرمان ياريقابل تحقق است. الزم به ذكر است كه بس يانتقال شعور قيطر
  شود. يانتقال اطالعات به سلول) انجام م تيقابل ياصل (تئور نياز هم

  
 انتقال شعوري از يك سلول معيوب  به سلولهاي ديگر -4

   متاستازمثل 
 

 اپازونيد كيتواند مانند  يم يانتقال شعور قياز طر گريد يسلول به سلولها كيدستور عملكرد غلط 
را دارند همسو و هم خوان  هيعملكرد خارج از رو رشيپذ يبرا يرا كه آمادگ ييسلولها ،صورت گرفته

  .خارج از برنامه سوق دهد ريبه تكث زيآنها را نو كرده 
  

به  وبيارسال اطالعات سلول مع قياز طر گريد يبه اعضا وبياز سلول مع يدر مورد انتقال و كپ    
از عضو مربوط  وبيلول معشود كه س يگفته م جيرا ي.در پزشكرديگ يصورت م يانتقال شعور لهيوس

 يشوند در حال يفوق م ي دهيشود كه باعث به وجود آمدن دو پد يبه آن جدا شده و در بدن جابجا م
شواهدي بر متاستازهاي دور از دسترس موجود است كه دسترسي عروق خوني و لنف به انها غير كه 

تئوري ديگري نيز در ممكن يا سخت است . با احترام به نظريه مطرح شده در علم پزشكي، 
سلول به بافت ديگر منتقل مي شود و  سايمنتولوژي بررسي مي گردد و آن اين است كه شعور معيوب

افتد و  ياست كه متاستاز از كار م نياتفاق ا ني، اوليشعور دانيم كي جاديبا ابا انجام فرادرماني و 
داشته است ، اصالح  هيرو يب ريتكثكه  يسلولدر شود. سپس  يمتوقف م وبيانتقال و ارتعاش شعور مع

  و فرد درمان مي گردد. رديگ يصورت م يشعور
  
  
  

   لوژيديدگاه و نحوه عمل در سايمنتونوع 
  در مورد درمان انسان، دو مداخله وجود دارد :

گاه انسان را در نظر گرفته و به انسان به عنوان سخت افزار ن يكيزيف يكه بخش ها يي: درمانهايسخت افزار مداخله
  .بررسي مي شوند ييايميشاز منظر ها  دهيهمه پدو  هستند ييدارو يو درمانها يكيزيف نهيبه معا يكند و متك يم

انسان را مورد توجه قرار داده،  يپشت صحنه وجود يزيبرنامه ر يكه بخش ها يي: درمانهاينرم افزار مداخله
درمان ها بوده ،به اصطالح نرم  نياز ا يگروه يمنتولوژيسا ندارند. ييدارو يو درمان ها يكيزيف نهيبه معا  يياتكا
مداخله سخت  چيكه ه يست نرم افزار يچارچوب يمنتولوژيسا. بنابراين كند يكمك م مارانيبه درمان ب يافزار
  .انسان ندارد يابعاد وجود در يافزار
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  )نحوه برطرف كردن مشكالت برنامه ريزي(سايمنتوتراپي
وارد شده و برنامه  ي معيوب وجودبرنامه ها نيبه ا،انسان  ينقشه وجود دمانيبر طبق چ وش،سايمنتوتراپي از دو ر

  كندياصالح م را دهيد بيآس يها
(مثل ارتباط كيفيت  سخت افزارها ايو  يوجود يدر صورت مشكل داشتن نرم افزارها ياصالح نرم افزار -1

  خواب)
صورت با اعمال  نينرم افزارها كه در ا در صورت آلوده بودن كيارگان ريغ يها روسيو يپاكساز -2

(كه اين مورد در دوره تشعشع شود. يفراهم م هيامكان برگرداندن برنامه ها به حالت درست اول يپاكساز
 دفاعي بررسي گرديده است)

  
  توضيح بسيار مهم 

شت شده اند، مي توانند از اين پس دانشجوياني كه دوره سايمنتولوژي را گذرانده اند و نيز موفق به گذراندن دوره ه
در جهت دستورات ، عالوه بر درمان بيماري ها جسمي و يا عالئم جسمي بيماري ها، درمان با ذهن اشتراكياز حلقه 

  كلي در جهت اصالح نرم افزارهاي ناخودآگاهي استفاده كنند.
 

  تعريف ذهن 
 يپشت صحنه بخش ها ينرم افزارهاه يانسان را بر عهده داشته، كل يهمه ابعاد وجود ينرم افزار تيريذهن مد

  .)رهيو غ يادآوريبه  ،يريادگيحافظه،  تيريعملكرد سلول گرفته تا مد از( كند يمختلف وجود انسان را كنترل م
   .باشد يذهن او م يتهايانسان محصول فعال ادراكاتهمچنين 

  .از ذهن است يتابع زيبلكه عملكرد خود مغز ن ديآ ياز مغز به حساب نم ينه تنها جزئ ذهن
درون انسان.آنچه را كه حواس  اي رونياست اعم از جهان ب يفرد از جهان هست يطرز تلق يبه معن نجايدر ا ادراكات

از  يمتفاوت جيو افراد مختلف نتا رديگ يمذهن قرار  ليو تحل هيدهند، مورد تجز يپنجگانه ما به مغز گزارش م
 يممكن است نامطلوب تلق يگريد يبرا ديآ يمطلوب به حساب م يناظر يكه برا ي.مشاهده ارنديگ يحواس خود م
را احساس كند كه  يزيچ يممكن است ناظر نيبوده است.همچن كسانيكه مشاهده هر دو ناظر  يشود.در حال

  آن ناتوان باشد. دنياز د يگريكه د نديبب يزيچ اياز احساس آن عاجز باشد و  يگريد
  

  انواع ذهن
 ذهن نهادي -1

 ذهن ادراكي -2
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 ذهن نهادي  -1

 نينموده و پس از پردازش ا دمانياطالعات الزم را چ ،يزيغر اي ينهاد يازهاين نيكه در رابطه با تام يذهن
 يمورچه با ذهن نهاد كيمثال،  يكند. برا يو اجرا م هيتنازع بقا ارا يمناسب را برا ياطالعات، راه حل ها

 يحمل نموده و آنها را به چه نحو چگونهه و دانه ها را داند كه چگونه النه خود را ساخت يم يخود به خوب
  انبار كند.

 ذهن ادراكي -2

 ،ياز خالق، هست ريو تفس ريدهد كه منجر به تعب يانجام م ياطالعات و پردازش آنها را به گونه ا دمانيچ
 دهيهر پد نسبت به يانسان شده و منجر به برداشتها، ادراكات و فهم متفاوت رامونيدر پ يخود و هر موضوع

و  وانيباشد و در ح يفعال م سانفقط در ان ينوع ادراك مختص انسان بوده و ذهن ادراك نيگردد. ا يم يا
  فعال است. ريغ انيگ

  
  

  تعريف روان
   .كند ياست كه احساسات انسان را مكشوف م يروان بخش

رسد كه بر  ينمود، نوبت به روان م يريگ جهينت يرونيو ب يو حوادث درون عيذهن ادراك خود را از وقا نكهياز ا پس
را به زبان احساسات ترجمه  ياز ادراكات ذهن كيآموخته شده هر  يشده و مالك ها نيياز قبل تع ياساس برنامه ها

  .گردد يآشكار م  رهيو غ يبدبخت ،يترس، انزجار، خوش بخت ،ينموده به دنبال آن احساس غم، شاد
  

از احساسات محروم شده، قادر به بروز دادن و  يدنبال آن فرد از برخورداركه به  ي: مشكل يروان يماريبتعريف 
  .ستيخود ن يعيلذت بردن از احساسات طب

  
  انواع روان

 نهاديروان  -1

 روان عاطفي -2

  
  
  
 روان نهادي -1

غذا به  دنيرس ريمثال، د ياست. برا يزيغر يازهايموجود زنده در قبال ن ياحساس يزشهايمركز انگ
 تيدر نها ياضطراب و عدم تعادل روان ت،يعصبان ،يحوصلگ يتواند باعث ب يم اهيو گ وانيانسان، ح

 وانيح آندر  يتواند باعث افسردگ يم يريدر فصل جفتگ وانيح كي يفقدان جفت برا ايشود و  يافسرگ
  است. وانيو ح اهيدر انسان، گ يمثل افسردگ يروان يها يمارياز عوامل مشترك ب يشود . عامل روان نهاد
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شدت و ضعف  زانينموده، پس از آن م نييحاصله را تع يدر مقابل ضربه  يبر واكنش منف يبا آن، احساس او را مبن
  .كند يم نييتحمل آن مجدداً شدت درد جسم را تع تيدرد و قابل

 يشود ذهن اجازه  يكيزيف يكه دچار صدمه  يفرار كه جان او در خطر باشد در صورت نيدر ح يفرض اگر كس بر
خصوص ممانعت نموده و در  نيدر ا يروان از بروز هر گونه واكنش احساس زيبروز درد را نداده و به دنبال آن ن

توسط ذهن  زيباشد كنترل درد ن شتريب رخط زانيرا احساس خواهد كرد. هر چقدر م يدرد كمتر زيجسم ن جهينت
شدن  باتريز يكه افراد برا ييامر موثر است مانند درد ها نيدر ا زين يهيشود. البته وجود هر گونه توج يم شتريب

از مراسم و مناسك كه مستلزم وارد  يدهند مانند شركت در بعض يكسب ثواب انجام م يبرا ايشوند و  يمتحمل م
 يدرد زانيم جه،يكنند. در نت يبه مطلوب خود تحمل م دنيرس يكه برا ييرنج ها اياست.  جسمشدن فشار و درد به 
  .است يذهن يبرنامه  كياز  يدهد خود تابع يكه جسم گزارش م

مختلف اطالعات را در ذهن خود  يبه گونه ها ستيكه در دسترس او ن ريپن يبه قطعه ا دنيرس يموش برا كي
دچار  تيكند و در صورت عدم موفق يتالش م يديبه آن، مدت مد دنيرس يمختلف برا ينموده، از راه ها دمانيچ
 ياو برا يكه تالش ها يگونه است؛ به عنوان مثال، در صورت نيبه هم زيشود. در مورد انسان ن يم يختالل و نابسامانا

  تواند منجر به اختالل شود. ينرسد، م جهيامرار معاش به نت
  

اقد واكنش صورت فرد ف نياز دست داده باشد؛ در ا يكه ارتباط خود را با كالبد روان ي= كسيعقب مانده روانتعريف 
  شود. يو همه كس م زيكامل نسبت به همه چ يتفاوت يبوده، دچار ب ياحساس

  
  يمنتولوژياز منظر سا يو نابهنجار يبهنجار
 ستمياكوس نكهيو ا ستمياكوس يكل يعبارت است از قرار داشتن در راستا ي، بهنجار»نگري فراكل« ينظريه  براساس
كند  فايا ديرا با يمجموعه چه نقش نيكوچك از ا اريعضو بس كيان كند و انسان به عنو يرا دنبال م يچه هدف

نهايت اجزاي  و عدم تعادل در هر يك از بي دمه(بيماري) عبارت است از هرگونه اختالل، انسداد، ص يونابهنجار
   .وجود انسان يدهنده  تشكيل

 رممكنيمحال و غ ييص بيماري امركار ببريم، تشخ را از بيماري بپذيريم و به ينگر بخواهيم تعريف فراكل اگر
به  دنيو رس يماريدرست ب صيشدن به تشخ كينيز نزد جيهاي درماني طب را خواهد بود. يكي از داليل تعدد شاخه

هاي متعدد و  را تا حد امكان به شاخه جيدرمان را ييك شاخه  نرو،يدر امر درمان است. از ا يشتريقابليت اجرايي ب
ها در  تر شود. با اين همه، باز هم اغلب تشخيص تر و دقيق تا تشخيص بيماري آسان كنند تر تقسيم مي تخصصي
   .مختلف همراه است يها صيفرد با كثرت آرا و تشخ كي يماريخصوص ب

شود.  دنبال مي» نگري فراكل« دگاهيدرمان بيمار با توجه به تعريف بيماري از د ،يمنتولوژيفرادرماني و سا در
اي در   كننده دهد و درمانگر نقش تعيين ها كه فرد انجام مي درمان آن، بر خالف ساير رشته تشخيص نوع بيماري و

كند كه كار كاوش  را در آن هوشمندي عظيمي ايفا مي ليشود و نقش اص آن دارد، مستقل از عوامل انساني انجام مي
عبارت است از گذاشتن همه » اسكن«قع، عهده دارد. در وا   (اسكن) وجود و تشخيص اجزاي معيوب و رفع آن ها را بر

 ينهايت اجزا داده شد، انسان از بي حي). چنان كه توضيهاني(شبكه شعور ك يبين هوشمند  وجود انسان زير ذره ي
  .پذير نيست هوشمندي عظيم امكان نياسكن و اصالح آن جز با كمك ا نرو،يبرخوردار است. از ا مختلف
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  ارزشيشخصيت 
 يو بدون شناخت ابعاد وجود ستميانسان در اكوس گاهيبدون دانستن جا يمنتولوژيدر سافته شد، همانطور كه قبال گ

 يم دياينفر آهسته برود و آهسته ب كي. بطور مثال، اگر ميكن فيهنجار تعر تيشخص ايانسان رفتار  يبرا ميتوان ينم
 ،يتر رفتارش نسبت به جهان هست كالن تيموقع كيانسان ممكن است در  نيرفتارش هنجار است. اما هم نديگو

بهنجار است  يرفتار شخص مييگو يم يوقت نيكند نابهنجار باشد. بنابرا يكه در آن كار م يسازمان اي، شهر  نيكره زم
  .ناهنجار است ستميانسان نسبت به اكوس تيبهنجار است؟ عمده شخص ينسبت به چه سطح و سطوح

  
باشد و  دياست كه با يزيآنچ يقيحق تياست . شخص يقيحق تيبه شخص يواقع تينسبت شخص يارزش تيشخص
 ياگر در مورد آن اطالع راياست . ز يانسان الزام گاهيشناخت جا ليدل نيآنچه كه هست. به هم يواقع تيشخص

  نابهنجار است يهنجار و چه رفتار يچه رفتار مييبگو ميتوان ينم مينداشته باش
 طبقه بندي اختالالت وجودي انسان

ه هاي قبل بيماريها و اختالالت انسان را به شش دسته مختلف تقسيم بندي مي كرديم . در ديدگاه در دور
  سايمنتولوژي اين بيماري ها به هفت دسته تقسيم بندي مي شوند :

 اختالالت جسمي -1

 اختالالت رواني : افسردگي -2

 (سايكوسوماتيك) تني –اختالالت روان  -3

 اختالالت ذهني -4

 (منتوسوماتيك) تني –ت ذهني اختالال -5

 خواب اختالالت مثل: (منتوسايكوسوماتيك)  رواني – ذهني –اختالالت جسمي  -6

 اختالالت ناشناخته مثل بختك، خوابگردي و .... -7

 
 
 
 
 

  »من برنامه ريزي شده«اما برگرديم به بحث 
  )من مدافعو  من دادستان( ستنديكه هنگام تولد وجود دارند اما فعال ن وجود دارند يينرم افزارها
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  دبررسي نها
  : بخش پاسخگويي به نيازهاي حياتي -2بخش عملكردي  - 1نهاد دو قسمت دارد 

 مي زند. استنثنا هم ندارد و اين نواع عملكرد ما را رقم در بخش عملكردي نهاد اصولي حاكم است كه ا
كه طبق اين نرم اصل حصول نتيجه در كوتاهترين زمان (عجله) اصول براي همه انسانها حاكم است . مثل 

زار انسان مايل است كه در اسرع وقت آن چيزي كه مي خواهد را سريع به دست بياورد. اين برنامه در ما اف
 بودند.  Slow Motionگذاشته شده است . اگر اين اصل در مورد انسان نبود همه انسانها به شكل 

  مي رود. در يك لحظه از كيلومتر ن 300كيلومتر در ساعت ساخته اند اما الزاما  300مثال خودرويي را براي
استفاده مي كند. اين نرم افزارها هم در وجود انسان تعبيه شده است اما الزاما قرار نيست هر  اين قابليت

 لحظه از همه آنها استفاده شود.

 مثال اگر سالها قبل چيزي را خودشان روي دوش حمل مي كردند عاملي : اصل تمايل به صرف حداقل انرژي
طور تلنگر مي زده است كه راهي راحتتر براي صرف حداقل انرژي ايجاد كن و مثال چرخ در درونشان همين

 را اختراع كن. اگر اين عامل نبود ما اصال چيزي نمي ساختيم. ساخت چرخ و آسانسور و ...

  وقتي به صرف حداقل انرژي رسيديم ديگر نمي توانيم قبلي را دوباره استفاده كنيم. مثال اگر به آسانسور
 ديگر باال رفتن از پله امكان ندارد. ادت كرديم (معتاد شديم) ع

  . از راه اگر سلول هم راه ساده تر را شناخت ديگر تبعيت اين اصل هم بر جزء حاكم است و هم كل
 . نمي كندمشكلتر را 

 مي انرژيي كه زودتر قابل حصول باشد، بدن و حتي سلول آن انرژي را : اصل تمايل به ساده ترين انرژي
خواهد. مثال انرژي ناشي از قند و پروتئين گوشت را با هم بررسي كنيم، مي بينيم انرژي قند را زودتر و 

 ساده تر جذب مي كند. تمايل به قند بيشتر مي شود. 

  
  

  :   به خاطر وجود دو اصل در نهاد ماست اديبحث اعتپس 
  يبه صرف حداقل انرژ لياصل تما  -1
  يژانر نيبه ساده تر ليل تمااص -2

  
 يرود. نوزاد يتر نم دهيچيمشكل تر و پ يبه سمت انرژ گري... اگر بدن آشنا شد، د ايبا شكالت  نگيدوپ بحثمثال 

  )مادر ريشود (نسبت به ش يدو ساعت معتاد م يكيشود ظرف  يكه متولد م
  .وجود دارد ادي، تجربه اعت ينوزاد ياز همان ابتدا لذا
مشكل  اديتواند در قالب عادت و اعت يم نهايخواب بعد از ناهار و ... تمام ا ،يچا گار،يهمه معتادند. س ف،يتوص نيا با

 باشد نيآفر

 يكند و اتفاقا درست هم عمل م يعمل م ينيدر بدن ما ماش يدانستند كه عامل يتمام، م رتيبا بص ،يتمام عالمان اله
بخش  كي. ستين نياز وجود ما ماش يگرياست كه بخش د نيا گريمساله د ينكرده است؛ ول يكند و طراح، اشتباه

   .نديايبا هم كنار ب ديبا نهاي، ا نيماش كيو  ينيماش ريغ
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 يرا برا نيماش ني. اتفاقا طراح ارديبگ اريدر اخت يرا بخوب نيماش كياست كه امكانات  يراننده خوب، راننده ا كي
   .ب كندكارخانه سازنده افتخار و غرور كس يراننده خوب ساخته است و برا كي

  
  آزاد است رديچرخ كبود       ز هرچه رنگ تعلق بگ ريهمت آنم كه ز غالم

  
  تابع ما باشد.  نيماش اي ميباش نيتابع ماش دياست كه ما با نيا مساله

  .ديايدست راننده ب نيماش نيا ارياخت يبوده كه قدر نيا ي... برا ايفلسفه روزه 
  

  اصول ديگري نيز در نهاد حاكم است : 
  
 ما نهادينه كرده اند. هريك از در نهاداست كه : اصل ديگري  ل عطف به خوداص

هر نوزادي كه متولد مي شود خودشيفته است و عطف به خود دارد و همه چيز در رابطه با خودش معنا مي دهد. مثال 
طور. وقتي از بچه اصل انحصار طلبي را همه دارند و همواره بر ما حاكم است. منفعت طلبي و ستايش طلبي هم همين

تعريف مي كنيم خوشحال مي شود. اما همين اصول اگر تحت كنترل راننده در نيايد، مي تواند بالي جان صاحب 
 مركب باشد.

 اصل تمايل به لذت

 اصل دوري از درد و رنج

 . اصل سيري ناپذيري : خواست انسان هيچگاه سيري ندارد 

 .زمين را گر شوي صاحب طمع بر آسمان داري ..

  
 نمي نشينيم.  البته همين اصل باعث پويايي مي شود كه با رسيدن به يك خواسته، سر جايمان

مي گويد بگير . بعدها بخشهاي ديگري فعال مي شود كه  همانطور كه مي بينيد در نهاد نرم افزارهايي فقط 
   خودت چه كاري انجام دادي؟ اين نرم افزار دوم در نهاد نيست. ،اين همه خواستي

  
  

  ارتباط ترك عادت 
  ي وبه صرف حداقل انرژ لياصل تمااين ارتباط روي همان نرم افزارهاي نهاد كه معرفي شدند كار مي كند (

) و دانشجو مي تواند اين ارتباط را بدون گرفتن اجازه از راه دور و نزديك براي يانرژ نيبه ساده تر ليل تمااص
) ... دانشجو خود نيز از اين حلقه استفاده مي كند و گزارشات دقيقي از بيماران خود هم كار كند . (مثل فرادرماني

عملكرد و ميل خود ، حتي ميل به مصرف به چاي در لحظاتي يا ميل به خوردن غذا و انواع عادات ديگر را به مربي 
  گزارش خواهد داد.
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  جلسه چھارم
  

 بررسي فطرت

 
   .ماست يفطرت مادربورد اصل

  )لمن ضدكماو من كمال جو ( يبه منف ليم - 2به مثبت    ليم -1د : دو بخش مهم دار فطرت
  

  جست شتنيدو خصم را در خو نيا ديتوست     با يو فرعون در هست يموس
  
بوده تا ما به  ازيناز خود  يآگاهو  يطلب تيفيك ،يجستجوگر  .ميماست كه از كدام برنامه استفاده كن ارياخت نيا

  .ميشد كينزد كيدرخت سمبول
  .انتخاب درخت، الزم بوده است يبرا يابيارز و اسيق،  صيتشخ نيمچنه

استعداد در ما  نگيچييشود. سو لياز بالقوه به بالفعل تبد ييشده تا جا يدر ما كار گذاشته م ياستعداد ديبا نيهمچن
در مادربورد ما باشد  دياش با شهي، ر ادياستعداد به اعت نيشود. مثال هم ياستفاده م ييدر نظر گرفته شده بوده تا جا

و  ميكن ويآنرا اكت ميتوان يشده است. و ما امروز م فيما تعر يدارد برا دو ... آنچه كه وجو يقيدرك موس تيقابل ايو 
  (استعداد ريشه اي). .مينكن ميتوان يم

  
  نرم افزار منطق خلقت

باشد تا ما به وجود مادربورد  ديبا يزيچ. چه  ميكن اديرا هم  هيمنطق پا ديبا مييگو يم(فطرت)  از مادربورد يوقت
موجود  نيباشد كه اصال ا يمنطق خلقت ديباشد با يمادربورد نكهيقبل از ا نيباشد.بنابرا يبرنامه مشخص دي. باميبرس
  م؟يخواه يچه م يرا برا

  
 يم فيتعر دياست و قبال با يكيبحث انفورمات كي هيمادربورد شده است؟ ... منطق پا جاديباعث ا يزيچه چ اصال

هم  هيشده است. بحث منطق پا يخلقت مادربورد طراح نيا يو برا ميخواه يرا اصال م يخلقت نيشده كه ما چن
كه در بحثهاي فلسفه خلقت در دوره هاي مختلف عرفان حلقه مورد بررسي قرار مي  است دهيچيو هم پ نيريش

  خلقت (خلقت پايه) نشان داده ايم. گيرد. در شكل زير اين نرم افزار را به نام نرم افزار منطق
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  من برنامه پذير
  و ... مثال نرم افزار وجدان برنامه  نرم افزار وجدان، تجربهاز برنامه هاي مختلفي تشكيل مي شود از جمله

 هايي است كه از محيط، جامعه، فرهنگ ، قوميت و... مي گيرد و فيدبكش به خود ما بر ميگردد.

  قابليت را داريم با استفاده از يكسري اطالعات، اطالعات ديگري را حدس بزنيم اين: تخمين نرم افزار 

  (نتيجه گيري از ورودي ها) اطالعات از قبل تعيين شده اي است كه سر راه ورودي ما قرار  بينشنرم افزار
 مي گيرد و ما حصل آن دوباره به من برنامه پذير ريخته مي شود.

  يدايش فكر و انديشه مي شود. پر به منج اطالعات چيدماننرم افزار 

  تبيين و تشريح اطالعات: تشريح اطالعات نرم افزار 

  با ديدن مساله اي بخشي از مجهوالتي كه در دل آن قضيه وجود دارد را كشف : كشف اطالعات نرم افزار
 كنيم.

  هر صورت اينجا اطالعاتي  سال قبل مي افتيم. به 30مثال با ديدن يك نفر ياد ماجرايي در : تداعي نرم افزار
 جايگزين اطالعات ديگر مي شود.

  روي آن كار كرديم.  3همان نرم افزاري كه دوره :  طراحي ذهنينرم افزار 

  ما با همين خيال، جهانهايي را مي آفرينيم كه خالقش ما هستيم و آن خيال براي خودش :  تخيلنرم افزار
 رد. جهاني است و در هستي جايگاهي براي خودش دا

 بار در ثانيه ، ثبت و ضبط دقيقي از وقايع لحظه به لحظه  50خاموش و روشن شدن المپ :  سنسور ذهني
وجود دارد كه توسط گيرنده هاي ذهتي انجام مي شود و اطالعات با دقت زيادي از محيط اطراف انجام مي 

ه اصالح الگوي خواب ، بر تجربشود. در خواب هم اين بخش فعال است و به قسمتهاي مختلف سر مي زند. 
اساس برنامه ريزيهايي روي گيرنده هاي ذهني است كه بتواند به بايگاني هايي سر بزند و آنها را دسته 

 بندي و مرتب كند .

  مي تواند هر كدام از اين نرم افزارها را در اختيار بگيرد. وقتي روي يك برنامه مسلط ويروس غير ارگانيك
 شد آنرا مختل مي كند. 

  ... بعضي ها را مي بينيم كه برخي نرم افزارها مختل است ، مثال استنتاج ندارد يا ضعيف است يا مثال تشبيه و
 غير فعال است. خيلي از اين نارسايي ها را ويروسهاي غير ارگانيك در آنها نقش عمده اي دارد. 

  نمي گيرد و بايد اول پاكسازي معموال وقتي مشكل ويروس پيدا مي شود تغيير نرم افزار به سادگي انجام
 صورت گيرد. 

  هر نرم افزار كه ويروس درگير كند ماحصل جداگانه اي دارد ، مثال يك جا وسواس رخ مي دهد و يك جا
 توهم و ...

  يك حافظه كلي داريم كه همه اطالعات ثبت مي شود و ما يك حافظه تحليلي هم داريم . مثال شعري را
 ش را مي گوييم يا تداعيش را مي گوييم يا ...يادمان نمي آيد اما مصداق
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 ،يو فعال كردن هر نوع استعداد دارياز استعداد بالقوه در ژن موجود است و با ب تينها يمربوط به ب ييايميش اميپ
   .دهد ليتحو يدكند تا به نسل بع يم از آن را در خود ثبت  يمربوط به آن در ژن فعال شده و سابقه ا ييايميش اميپ

 ياست كه آن استعداد تجل يزمان تيشود. قابل يم يزيدارد و اگر كار كند چ يفرد استعداد نيشود ا يگفته م مثال
 چييشود كه از روز ازل سو يمربوطه م ييايميش اميمنجر به فعال كردن پ تيقابل نيكرده و بالفعل شده است. ا دايپ

  .... اي ادياعت يآنرا در ژن گذاشته اند مثال برا
  

  هر كاري كه ما انجام مي دهيم ناشي از يك استعداد است و در قبال آن كار يك ترجمه شيميايي وجود
 دارد. 

  ژن در حال برنامه ريزي است ( مثل قوانين مندل) و در جايي » من برنامه ريزي شده«در جايي مثل پس
 پذيرد هم مي تواند مثبت باشد و هم منفي . ديگر برنامه مي گيرد (برنامه پذير است) اين برنامه كه مي 

  
   Level 6ارتباط تشعشع دفاعي 

  هم از اين پس با تفويض مربي قابل اجرا روي بيماران خواهد بود. Level 6ارتباط تشعشع دفاعي 
  
  

  طبع نرم افزاري در بنياد
ماقبل خود، مشاهده   اتيرحله از حم كي يدر ط انسان بنياد، ذات، سرشت، طينت،طبع، اصل و ... مي باشد . نام ديگر

 يثبت در برنامه  و جهان نيماقبل ا يو انتخاب آن ها در زندگ ييو با شناسا است ها را داشتهانواع شخصيتو شناخت 
من «را در بخش  دنوزا ي هياول تياز شخص يبخش ،يفعل يجهان و در زندگ نيو انتقال آن به ا »بنياد« ينرم افزار
   آورد يبه وجود م يكل يانسان را در چند دسته  »يطبع نرم افزار«شكل داده، » شده يزيبرنامه ر

انسان بوده، به هنگام تولد،  يكننده شالوده درون نيياست كه تع هياول تيشخص ينرم افزار ياز برنامه ها يكي »اديبن«
  است »اديبن يطبع نرم افزار«شود و  شامل يبا نوزاد متولد م

ايمنتولوژي عقيده بر اين است كه ذات سخت ترين قسمت وجود و غير قابل تغيير مي باشد. در بيرون از ديدگاه س 
  گفته مي شود : اصل بد نيكو نگردد زانكه بنيادش بد است ... و يا گفته مي شود :

  با طينت اصلي چه كند، بد گوهر افتاد    گر جان بدهد سنگ سيه لعل نگردد
  

  كه از زندگي قبل با خود آورده ايم را قابل تغيير مي دانيم. ولي در سايمنتولوژي همين قسمت را هم
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  نرم افزارهاي بنياد
  اين نرم افزار طبعهاي نرم افزاري را به ما انتقال مي دهد. طبع نرم افزاري با طبع سخت افزاري متفاوت

 است.

  : تباط پيدا مي كند. يعني اين طبع را ژن دنبال مي كند كه با تيپ ظاهري و فيزيكي ما ارطبع سخت افزاري
فرم، شكل و قيافه ظاهري ما ، كه همان قوانين مندل است و ما با نگاه به تيپ افراد مي گوييم دموي، بلغمي، 
صفراوي و سوداوي و يا تيپهاي كافا، واتا، پيتا، ودا و يا در روانشناسي ، مورفولوژي كه شامل آندومورفي، 

 اكتومورفي و مزومورفي مي باشد.

  عملكردهاي دروني ماست و از ظاهر ما چيزي را نشان نمي دهد. در نتيجه فرق طبع نرم افزاري : طبع
سخت افزاري و نرم افزاري در اين است كه طبع سخت افزاري ارثي است اما در مورد تيپهاي نرم افزاري 

 كه با نوزاد متولد مي شود ارثي و ژنتيكي نيست.

 و مادر ندارد و محور اساسي رفتار فرد در طول زندگي را تعريف مي  تيپ نرم افزاري هيچ ارتباطي به پدر
كند و جزء من برنامه ريزي شده است و از آنجا به بعد محود رفتار فرد را تعيين مي كند. توجيه خيلي از 
مسائل مختلف رفتاري بدون دانستن بحث تيپهاي نرم افزاري مشكل است. در يك خانواده چند فرزند از 

افزاري با هم و با نسل قبل وجه اشتراك دارند ولي از نظر فكري و دروني با هم فرق دارند. اين نظر سخت 
اختالف ريشه در بنياد دارد و يك تنظيمي روي شدت و ضعف مسائل نرم افزاري ژن و نهاد كه از آن عبور 

 مي كند ايجاد مي كند.

  
  انواع تيپهاي نرم افزاري بنياد

  
 (طبع خاك) Aتيپ  -1

 
 يدهد. اطفال دسته بند يگروه را نشان م نيا ييو امكان شكوفا يريادگيرشد،  تيقابل ،يريشكل پذ» خاكطبع «

كنار  عيمختلف به طور سر يو گروه ها يداشته، با همه افراد سن ييباال يريسازش پذ تيگروه قابل نيشده در ا
ندارند و اگر تحت  ينظم و انظباط مشكل و كيسكال ياز برنامه ها يرويدارند. در پ ييباال يهمكار هيآمده، روح
 نيا يخواهند داشت؛ ول يريچشمگ اريبس يامكان رشد اجتماع رند،يقرار بگ يحساب شده ا يآموزش يبرنامه ها

 يگروه به سادگ نيهستند. نوزادان ا يخوب يها ريو فقط برنامه پذ ستنديبرخوردار ن ييباال تيخالق تيگروه از قابل
 ينگهدار يتوانند آن ها را به سادگ يخانواده م ريمادر را كمتر گرفته و افراد غ يده، بهانه ش نيجدر مهد كودك ع

و كسل  كنواختي يبا ثبات بوده، از انجام كارها يدنبال مشاغل ثابت و زندگ شتريافراد ب نيا ي. در بزرگسالندينما
گروه ها  ريگروه از سا نيانون خانواده در اك حفظبه  ليو تما يبند يپا يخانوادگ ليشوند. در مسا يكننده خسته نم

  .هستند يزيو اهل برنامه ر شياست. آن ها محافظه كار، دور اند شتريب
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شود تا بخواهند كه دل  يآنان باعث م يبوده و طبع خاك اديگروه ز نيدر ا زيبه سازش و كنار آمدن مسالمت آم ليم
 يماريقرار گرفته، در معرض ب يديشد يتحت فشار احساس هجياز آنان نرنجد؛ در نت يهمه را به دست آورند و كس

   .قرار دارند يروان تن يها
 يبه چشم م شتريو عقل معاش است كه ب يدر واقع در آن ها هوش ظاهر يو با هوش دارند ول زيت يگروه ظاهر نيا

شناسد  يم» هوش زيت«آموزش و پرورش به عنوان  ستميرا كه س ييآن ها يو همه  يحرفه ا يخورد. درس خوان ها
 يبه معنا يآن ها از هوش باطن يهستند و همگ هحافظ يها نيماش شتريدر واقع آن ها ب يدارند ول يگروه جا نيدر ا

 نيبزرگ به طور قطع جز ا شمندانيو اند نيو مبتكر ني. اصوالً مخترعستنديبرخوردار ن ت،يدارا بودن قدرت خالق
گروه به طور معمول  نيدرخشان نبوده است. ا يليمعموالً خ زينمرات آن ها نقرار نداشته اند و  زهوشانيدسته از ت

آنان را به هم  يباشد كه ثبات زندگ يآبستن حوادث ندهيو دلشوره هستند كه مبادا آ ياضطراب و نگران اردچ شهيهم
  بزند.

  
 )(طبع آب  Bتيپ  -2

  
مختلف  عيطبا هيو ابتكار در آن ها باالتر از بق تيالقداشته، قدرت خ ييباال يو اشراق يالهام تيگروه قابل نينوزادان ا

باال  ليبه قدرت تخ ازيكه ن ييها تيو فعال يسيانشا نو ،يخالقانه، كاردست يگروه در كارها نيا نيباشد. محصل يم
 يذوقكنند كه  يرا دنبال م ييكارها شتري. آن ها بستنديموفق ن يا شهيو كل كيكالس يدر كارها يدارد، موفق بوده ول

آموزش و  يها ستميندارند و س يخوب يگروه نمرات كالس نيا جه،يبوده و به اصطالح باب دل آن ها باشد؛ در نت
ك كارنامه يگروه داشته باشد. در اكثر موارد به علت عدم وجود  نياز ا يتواند درك درست ينم زين كيپرورش كالس

   .رديگ يبه باد تمسخر م زين ها را ندرخشان، آن ها را مورد سرزنش قرار داده و ذوق آ يدرس
 يايكنند كه ممكن است با دن يم ريس يخاص يايدن كيمشكل بوده، هر لحظه در  اريعده بس نيدر كنار ا يزندگ

قابل  ريمواقع غ يخاص خود را دارند كه در بعض يآن ها به ظاهر ادا و اصول ها نيكامالً متفاوت باشد. بنابرا گرانيد
در حال غوطه  شهيبا خود بوده، هم ياليخ يها يباز جامطبع، همواره در حال ان نيا يفال داراشوند. اط يتحمل م

مانند هنرمندان،  يگروه شامل افراد نيرا نشان ندهد. ا يزياگر ظاهر او چ ياست حت ياليفكر و خ كيخوردن در 
هستند كه بهتر مورد  يطينبال شراشوند. آن ها د يو ... م شمندانيآهنگسازان، طراحان، اند ن،يو مكتشف نيمخترع

موضوع دارد كه تا چه  نيبه ا يو خانواده، بستگ طيمح طيكنار آمدن آن ها با شرا جه،يدر نت رند؛يقرار بگ كادرا
و زودرنج آن ها  ستيآل دهيا ك،يكه عدم  طبع رومانت يو در صورت رنديگ يآن ها قرار م تيمورد درك و حما زانيم

ممكن  ليدل نيعزلت خواهد شد. به هم يگوشه  هآن ها و پناه بردن ب اني، منجر به طغدرك نشود گرانيتوسط د
بوده، احساس  اديز اريشدن آن ها بس يامكان منزو جهيبرخوردار نباشند. در نت يموفق يها يگروه از زندگ نياست ا
حل و فصل  يگروه برا ني. اگروه هاست رياز سا دتريدر آنان شد يبه خودكش ميو احتمال تصم يانزوا طلب ،ييتنها

ممكن است  گرانيد يكه برا بيو غر بيدوست دارند و به خاطر داشتن افكار عج شتريعزلت را ب ود،خ يتضاد ها
  .مخصوص به خود سرگرم باشند يايكه در خود فرو رفته، با دن لنديما شترينامانوس باشد، ب

 يها يماريانواع سرطان ها و ب ون،يمياوتوا يها يماريلسر، باو تيمانند كول ييها يماريگروه در معرض ابتال به ب نيا
  .گروه ها قرار دارند رياز سا شتريب »يذهن«
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ها و ... قرار دارند. در  يها، چگونگ ييچرا ريدر گ داًيگروه وجود دارد و شد نيبه تضاد سازنده در ا ليم نيشتريب
كه به تضاد آن ها  ييكردن پاسخ سوال ها داياست و پ يماريآن ها به ب ياز عوامل مهم در ابتال يكيمساله  نيا جهينت

  .آن ها به كار گرفته شود يبرا انراه درم نيتواند به منزله بهتر يخاتمه دهد، م
باهوش  يكه در زمره  ي) به نظر نرسند در حاليآرام داشته و ممكن است با هوش(هوش ظاهر يگروه ظاهر نيا

  .حساس و زود رنج هستند شه،يعاشق پ ك،يرومانت يليو خ) گروه قرار دارند ي(هوش باطننيتر
هستند. به طور معمول زودتر از موقع سر قرار خود  قتيگروه مودب، وقت شناس، مردم دار، طرفدار حق و حق نيا

  شوند يبه شدت ناراحت م ريو تاخ يشوند و از وقت ناشناس يحاضر م
  

 (طبع باد) Cتيپ  -3

  
و به اصطالح در پوست خود  ديآ يآن ها كوچك به حساب م يبوده و همه جا برا كيناميو د ايپو اريگروه بس نيا
خواهند از هر  يماجراجو و كنجكاو هستند كه م يجا نشستن را ندارند و افراد كيدر  تيدسته قابل نيگنجند. ا ينم
ر كار و هر محل مهد كودك، دبستان و بعدها س در يعده در در دوران كودك نيا ي. نگهداراورنديسر در ب يكار
به اعتقاد  ديهستند. شا يگريشاخه به شاخه د كياز  دنيمشكل بوده و آن ها به طور مرتب در حال پر يثابت
بابت  نيگردد و از ا يم يزيناآرام آن ها همواره به دنبال چ اديدر اصل بن يآن ها پشتكار نداشته باشند ول گران،يد

و در  ستين يتكرار يطلبد و قادر به انجام كارها يرا م يه تجربه نوهر لحظ يطبع ني. دارنده چنستندسخت كوش ه
كنند كه در  يرا انتخاب م يشغل ها يعده در بزرگسال نيا جهيشود؛ در نت يصورت اجبار به انجام، به شدت كالفه م

  ... ومهاجرت  ،يجهانگرد ،يون، خلبانيكام يرانندگ ،يتداركات يها تيباشند مانند فعال كجايهر لحظه در 
گروه ها است. آن ها راحت تر از  ريباالتر از سا اريگروه بس نيدر ا گريد رييشغل، طالق و هر گونه تغ رييامكان تغ 

   .بروند ديجد تيكرده، به استقبال موقغ يچشم پوش يتيموقع كيگروه ها قادرند از  ريسا
 يزند و با هوش به نظر م ي. چشم آن ها برق منديآ يعجول به نظر م اريناآرام و كالفه دارند و بس يگروه ظاهر نيا

  .برخوردار هستند يرسند اما در اصل از هوش متوسط
 يكار كيبا  ديبا ليتعط يروزها يشوند. آن ها حت يم يو كسل يدچار خستگ داًيشد يتحرك يگروه از حالت ب نيا

 يم يافراط يروه دچار حالت هاگ نيكنند.. ا يجور م يكار كيخود  يبرا يطيخود را سرگرم كنند و در هر شرا
 دنيكنند، عشق و نفرت ورز ينم شيو رها دهعالقمند شوند به شدت به آن بند كر يزيمثال اگر به چ يشوند. برا

   .آن ها خارج از حد معمول است
  است اديگروه ز نيدر ا گاريبه س ابتال

  
 (طبع آتش) Dتيپ  -4

  
آتشفشان،  كيتندخو و خشن بوده، مانند  ،يعصب اريار ندارند. بسداشته، آرام و قر ياديز ييايطبع پو نيدارندگان ا

كه  يكار مخرب هستند به طور كيهمواره در حال انجام  تيگروه در طفول نيهر لحظه امكان فوران دارند. ا
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  ارتباط اصالح طبع نرم افزاري در بنياد
است و قابل تفويض به ديگران نيست. از طريق اين ارتباط اصالحاتي در اين ارتباط فقط مخصوص خود دانشجو 

را بتوانند كنترل كنند . هر انسان از هركدام از  Dايجادمي شود به طوريكه طبق شكل باال، طبع  A,B,Cطبعهاي َ
، باعث مهار تيپ  ... بنابراين اين تنظيمDبارزتر است و ديگري  Aطبايع چهارگانه درجاتي را دارد و در يك نفر تيپ 

D .و جلوگيري از عملكرد مخرب صورت ميگيرد  
  

   :ياديبن تيكسب شخص يچگونگ
متفاوت از  يكرده كه به طور كل يزندگ يگريدر قالب د يماقبل خود، به نوع اتيمرحله از ح كي يدر ط انسان
او را شكل داده و  »اديبن«شده كه  ياتي، منجر به كسب تجربr)  زمان+ مكان+ بعد مجهول ياياو بوده(دن يكنون يزندگ

و  ييكاراكترها را به همراه داشته و با شناسا شناختانسان  يبرا ،يقبل ينموده است. تجربه زندگ يزيبرنامه ر
از  يبخش ،يفعل يو انتقال آن به زندگ »اديبن«يجهان و ثبت در برنامه نرم افزار نيماقبل ا يانتخاب آن ها در زندگ

  .شكل داده است» شده يزيمن برنامه ر«را در بخش  نوزاد هياول تيشخص
  

  )فطرتي(اصول حاكم بر برنامه اصل
  )يبه مثبت و منف لي(تماارياصل اخت  -1
  يطلب تيفياصل ك -2
  يريپذ زهياصل انگ -3
  يابيو ارز اسيق ص،ياصل تشخ  -4
  اصل آگاه بودن از وجود خود -5
  ياصل كمال طلب -6
  )ي(كنجكاوياصل جستجو گر -7
  

  اصول حاكم بر برنامه روح
  ياصل احساس گم كردگ -1
  به تكرار لياصل عدم تما   -2
  د)به صعو ليبه فراز(م لياصل تما  -3

  بنياد اصول حاكم بر
 اصل برتري طلبي -1

 اصل مهر طلبي -2

  اصل عزلت طلبي -3
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  يژن سخت افزار -   
 دايانتقال پ د،يبه نسل جد ياست كه از نسل قبل ياز سوء سابقه و حسن سابقه سخت افزار يبخش يسخت افزار ژن
  :است ميقابل تقس به دو بخش عمده يكند. ژن سخت افزار يم

  افهيو ق پيت ،يمانند شكل ظاهر ،يسخت افزار پيت  -1
و  دييرويباشد مانند عملكرد قلب، لوزالمعده، ت يم يداخل يشامل عملكرد عضو ها ،يعملكرد سخت افزار -2

نسل قلب افراد متعلق به آن به  كيمثال در  يحسن سابقه باشد برا ايتواند جزء سوء سابقه و  ي... كه م
را نشان ندهد و منجر به  يا رضهعا چگونهيباال ه يبر عكس تا سن ها ايشود و  ييزودرس دچار نارساگونه 

سلول  ليافت پتانس بيتواند ضر ينسل م كيبرخوردار باشند. در  يتر يشود كه آن نسل از عمر طوالن نيا
  .زود رس رخ دهد يريبر عكس پ ايو  افتدياتفاق ب ررسيد يريكم بوده و پ

  
  يرم افزارژن ن -

دهد. منظور از ژن نرم  يانتقال م يرا از نسل گذشته به نسل فعل يسوء سابقه و حسن سابقه نرم افزار ينرم افزار ژن
  .انسان نهفته است يو جسم يروان ،يذهن اتياز خصوص كياست كه پشت هر  يبرنامه ا ،يافزار

  
  

  
  
  
  

  با سپاس
  گروه آموزش مجازي دوره هاي عرفان حلقه


