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 مقدمه:                                                                  

  برای انسان این پرسش ها مطرح بود که:همیشه 

خالق هستی کیست و هدف او از خلق عالم چه بوده است؟--   

ماهیت خالق هستی چیست ؟--  

قانون و ساختار حاکم بر عالم ماده ، چگونه است؟--  

خلق عالم ماده به چه صورت شکل گرفته است و عاقبت کار او چه خواهد شد؟--  

سایر عالم ها ، بر چه اساسی شکل گرفته است؟ارتباط عالم ماده با --  

مواردی مانند سرنوشت و پیشگوئی صحت دارد یا خیر؟--  

  ؛ولی در اکثر موارد ؛برای رسیدن به یک پاسخ منطقی ، ایدئولوژی و ادیان مختلف ابداع گردید

با  ایدئولوژی های فوق ، پس از یک دوره رشد و بالندگی ، مواجه با رکود می گردید. زیرا

که ایدئولوژی های فوق ، قادر به  ؛موارد جدیدی مطرح می شد ؛توسعۀ پرسشگری در مردم

                   پاسخگوئی نبودند و یا پاسخی که می دادند ناقض حقایق علمی بنظر می رسید. 

به سواالت فوق به شکلی منطقی تر و به دور از هر  ؛به هر حال بنظر می رسد که ضرورت دارد

                                                                  تعصب ، پاسخ  داده شود.                 نوع

 بزرگان این؛شدند عرفان وادی وارد دانش و علم مسیر از که؛بودند اشخاصی تاریخ طول درالبته 

 چراغ تا ؛نمودند بیان رمز کتب یا و شعر کتب قالب در را حقایق ، عالم ساختار شناخت از پس

                                                                      .گیرد قرار حقیقت کسب مشتاقان ه را
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 هم با را مباحث و ؛داشت کالم در صراحت باید ؛بزرگان این زحمات رساندن نتیجه به برای 

.                                                   میگیریم پی ما که است رسالتی این ؛نمود مرتبط  

 امید است که تالش ما در جهت ارتقاء فکری جامعه مورد قبول حق قرار گیرد.                

 

         

   کارگر       
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عالم:                                            ساختار بر کلی توضیحات  

 استدالل و تعمق و تاکید و ؛دهیم می انجام مرحله این در و سر فصل ها را کلیات بیان

                                                                          سپاریم:             می آتی فصول به را

مادی غیر بخش (2 مادی بخش(1    دارد: بخش دواز دید انسان  عالم ساختارالف(   

 بخش دو این ؛وسعت و گذاری ارزش نظر از لیو ؛است مادی انسان دید از بندی تقسیم این

.                                                             باشد نمی مقایسه قابلبا هم                                                                     

یم می بینیم و می شنو را که یعنی آن چیزی ؛است مادی غیر بخش از ای جلوه ؛مادی بخش

                     د غیر مادی است.م؛ معلول است ؛ که علت آن؛ در بسیاری از مواریو حس می کن

 ماده انآن ساختاری بیس که؛در کل عالم خلقت ؛ دنیاهائی وجود دارد عالم های دیگر:(ب

.                                                                                باشد می گذار تاثیر ماده بر ولی؛نیست  

در فصل  می باشند،دارای مشخصات و قوانین ومخلوقات منحصربه خودشان  ؛ عالم هااینگونه 

                                                                                             ما به تشریح این موضوع خواهیم پرداخت. ؛مبدلها و تالقی عالم ها

    هستی عالم شعور ؛ است مشترک ها عالم همه در که مهمی عاملشعور عالم هستی:(ج

.                                                                                                           است  

زمینه ساز و  ؛درواقع شعور عالم هستی ؛است  هستی عالم شعور در ور غوطه ؛ها عالم همه

 ؛کامال فراگیر است ؛لذا ماهیت شعور عالم هستی ؛ شالوده و خالق همۀ عالم ها تلقی می گردد

                                                   وهمه نوع عالم و ماهیتی را شامل می گردد.            

؛ ماهیت شعور عالم هستی و نوع گردد می تلقی  ها عالم بین اتصال عامل شعور عالم هستی؛

                                                عملکرد آن را ، در فصول آتی تشریح خواهیم نمود.         
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 مبدّل واسطه به ؛شان تفکیک و شان خلقت ؛متعدد دنیاهایمبدل یا خالق هر عالم:(د

 مربوطه است.                                                                                                     

مبدل مانند ابزار عمل می کند؛ و  ؛گردد می تلقی هستی عالم شعور های توانمندی از مبدّل

تشریح جزئیات  ومثالهای مربوط به این موضوع ،موجب خلق بیس اولیۀ هر عالم می گردد، 

                                  بیان خواهیم کرد.و تالقی عالم ها ؛ این مبحث را در فصل خلقت ، 

اولیه  اینکه توسط مبدل بیس اولیه هر عالم ؛ پس ازقوانین هر عالم:شبکه یا مجموعۀ (ر

؛ یابدو توسعه  ؛تا بتواند رشد کند ؛قرار بگیرد ، عالم هر به مربوط شبکۀ؛ باید درون  خلق شد

      و اعضاء و پدیده ها و مخلوقات آن عالم را تولید نماید.                                                     

؛که میباشد عالم آن مخلوقات به مربوط قوانین و مشخصات بیانگرشبکه در هر عالم ؛  ، واقع در

                          در فصل شبکه ها و ساختار شبکۀ عالم مادی ، این موضوع تشریح خواهد شد.

باید ارزیابی به خودشان؛ منحصر شبکۀنوع  و مبدّل نوع چهارچوب در؛ را ها عالم بین تفکیک

                                                                                                                  .نمود

 مادی کالبد زیرا ؛میباشد ها مبدّل و ها شبکه عملکرد با آشنائی برای گزینه بهترین ماده عالم

  .                                                                                    کند می زندگی آن در ، ما

موضوعات مربوط به شبکه ها را؛ در فصل شبکه ها ، و سایر فصول؛ تشریح خواهیم کرد.              

 که؛است گذاری هدف این و ؛است گذاری هدف دارای؛ عالم هر خلقتهدف از آفرینش:س(

.                                       بگیرد شکل هستی عالم شعور در ؛عالم هر خلقت گردیده، موجب  

توجه داشته باشید؛که عملکرد بدون هدف ؛ در نظام آفرینش بی معنی است؛ هدفمند بودن 

و مبحث حادثه و وقوع  در خلق عالم ها و علت داشتن وقایع ؛ از قوانین همۀ عالم هاست؛

علت منتفی است.                                                                                        پدیدۀ بی  
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این هدف گذاری توسط روح اولیه یا روح القدس مشخص می گردد؛ موارد مربوط به این بحث 

                       را در فصل خلقت  ، و فصل ساختار انسان بیان خواهیم نمود.                    

 ساختار ؛ماده عالم جمله از ؛ها عالم از یک هرمبحث تاثیر گذاری عالم ها بر همدیگر:ش(

.                                                          دارد را خود شبکۀ به مربوط تالقی نقاط و روابط و  

همینطور ؛عالم های غیر مادی تاثیرگذار شودیعنی به فرض عالم مادی ما قادر است؛ بر سایر  

بالعکس ؛یعنی بسیاری از عالم های غیرمادی شناخته شده ؛ می توانند به اشکال و طرق 

؛ بر عالم مادی ما تاثیر بگذارند.                                                                  مختلف   

این  و در چشم انداز ما قرار بگیرد؛ مادی بروز کند؛ این تاثیر گذاری ها می تواند بصورت

                                                              .نمود را در فصل تالقی عالم ها تشریح خواهیمموضوع 

  ماهیت انسان:ص(

                در واقع انسان دارای یک پیکرۀ مرکب است؛ که شامل سه بخش می باشد:                  

بخش اول ؛ کالبد مادی انسان است ؛ که ماهیت فیزیکی دارد ؛ و با هدف پیوند یافتن با عالم 

                                              ماده ؛ شکل گرفته است.                                          

بوده ؛ و اجزاء آن ؛ تحت تاثیر علوم  این بخش ساده ترین بخش انسان است ؛ و قابل تشریح

 مختلف قابل آنالیز است.                                                                                       

بخش دوم ؛ روح ثانویه است ؛ که ماهیت آن از نوع شعور عالم هستی است ؛ که با هدف پیوند 

خلق شده؛ و قادر است؛ از طریق شعور عالم ؛ بر سایر عالم ها تاثیر با سایر عالم های غیر مادی 

و یا از آنان تاثیر بپذیرد.                                                                             بگذارد؛  

روی ضمن اینکه روح ثانویه اتصال مستقیم به کالبد فیزیکی انسان دارد؛ و می تواند مستقیما  

                                                                           عوامل مادی تاثیرگذار شود.       
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بخش سوم ؛ روح اولیه است ؛ که ماهیت آن از نوع روح پاک و مقدس الهی است ، این روح با 

ده است؛و حالت هشدار هدف اتصال کالبد و روح ثانویه ؛ با روح پاک و مقدس پروردگار خلق ش

دهنده و توصیه کننده دارد ؛ اتصال مربوط به روح اولیه ؛ شرایط خاصی دارد؛ که در فصول 

 آتی تشریح خواهیم نمود.                                                                                   

:گردد می تقسیم بخش دو به ؛انسان بخش ماورای مادۀط(  

 بخش سازنده و محیط و ؛ندارد معنی او در تغییرات و ؛است انعطاف قابل غیر ؛ اول بخش 

                                                نامیم.  می اولیه روح ما را اول بخش این است. پذیر انعطاف

 و ( ماده عالم جمله از)  ها عالم همۀ.  وتغییرپذیراست؛  میباشد انعطاف قابل ؛ دوم بخش

 در مخلوقات گذاری تاثیر و ها شبکه تالقیو ثانویه های مبدّل و  اولیه های مبدّلو ها شبکه

                                         نامیم. می ثانویه روح را دوم بخش .افتد می اتفاق دوم بخش

نقش واسطه  ،نظرانسان  از ثانویه ،روح کالبد انسان در عالم ماده حضور دارد.  ؛با توجه به اینکه

                                                             فراهم می نماید. ؛ سایر عالم ها رابه را برای دستیابی 

                      .ح خواهد گردیدتشری ؛در فصل ساختار انسان و هدف از خلقت ؛که این موضوع
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                                                                                 مبحث خلقت :               

                                                                                               الف(علت خلقت عالم:     

و انگیزۀ خلقت را شناخت ، ما می دانیم  ؛تشریح نمودبرای خلق عالم ماده را ، باید  علت اراده ؛

.                  تحت تاثیر قانون علت و معلول است ؛در کلیۀ عالم ها ؛همۀ اتفاقات و پدیده ها ؛که  

خالق هستی ، برحسب حدس و گمان یا بدون هدف ، اقدام به خلق  ؛یعنی اینکه تصور شود 

.                                                         یک تصور اشتباه هست ؛ماده نموده است عالم  

علت خلق عالم ماده چیست و ضرورت خلق عالم ماده از چه چیزی  ؛ولی باید شناخت که 

                                                                                             ناشی شده است. 

هدف از خلقت عالم ماده  ؛برای دستیابی به یک هدف مقدس صورت گرفتماده؛  خلقت عالم

که در آن امکان برقراری ارتباط با روح مقدس آفریدگار ، فراهم گردد.  ؛، ساخت کالبدی بود

قانون  تاثیر و سلسله اتفاقات در آن ، تحت ؛که عالم ماده شکل بگیرد ؛یعنی نیاز به این بود

تا شرایط الزم برای خلق انسان فراهم گردد.                                         ؛علت و معلول رخ دهد  

ما ساختار انسان  ؛که با ساختار انسان آشنا شویم؛لذا بخشی از این مبحث ، وابسته به اینست 

که عملکرد قانون علیت را در  ؛ولی ابتدا ضرورت دارددر فصول آتی تشریح  خواهیم نمود؛ را

، از ذهن  پدیده ها و وقایعتا تصورات ناصحیح در مورد  ؛خلق بخش مادی انسان بیان نمائیم

                                                                                 مخاطب ، خارج گردد.           

با کالبد انسان مادی صورت گرفته است، را بصورت            ؛روح مقدس پروردگار در تصویر مقابل ارتباطی را که بین

و بازگشت آن از کالبد نیز به بصورت           نشان داده شده است. عوامل تاثیر گذار ماورای ماده به                  

سیکل این عملکرد یادآور  ست؛مشخص گردیده و عوامل تاثیرگذار ماده به  صورت             مشخص گردیده ا

همه از خداییم و به سوی اوباز می گردیم ؛می باشد.                                                                         "گفته معروف   
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                                                  ب(عملکرد قانون علت و معلول در خلقت:               

برخی از پدیده های  ؛و اینکه بیان می گردد؛مبحث علت و معلول یک قانون جهان شمول است

یک صحبت ؛ و حادثه ای غیر قابل توجیه است؛دارای علتی نیست و یا قانونمند نیست ؛طبیعی

                                                                                               غیر منطقی است.

همۀ پدیده ها مانند زلزله و سیل و طوفان و پدیده هائی که در اجرام آسمانی و در واقع 

و عوامل متعدد  ؛همگی تحت تاثیر علت های متعدد شکل می گیرد ؛کهکشانها رخ می دهد

                                                                       موجب شکل گیری آنان می گردد.

نیز دارای وجوه  ؛حتی برخی پدیده ها که به نوعی ناقض قانون علت و معلول تلقی می گردند

          ناشی از ضعف علمی بشر می باشد. ؛پدیده  و پی نبردن به دالیل علمی آن ؛علمی است

و به روش صحیح ، موضوع را مورد  ؛باید روش صحیح علمی را پیدا کرد ؛در اینگونه موارد

                                                                                                             بررسی قرار داد.

 ؛ب و معتدل استکه از گونه های گیاهی متعلق به مناطق مرطو ؛مثال گیاهی را در نظر بگیرید

یعنی در منطقه ای رشد و  ؛ولی استثنائا این گیاه در یک منطقۀ گرم وخشک مشاهده گردد

                                             که منطبق بر شرایط اقلیمی این گونۀ گیاهی نباشد. ؛نمو نماید

و  ؛ه شناسی همخوانی نداردبا قوانین زیست شناسی و اکولوژی و گیا در نگاه اول ؛ این اتفاق

 یک حادثۀ خارج از قوانین علمی تلقی می گردد.                                                                   

و ناقض قوانین علمی  ؛دارای علت قانونمند نیست ؛که همان گیاه باشد ؛در واقع این معلول

                                                                     تلقی می شود.                           

که باید ارزیابی شود  ؛و معلول فوق ناشی از علت های متعددی است ؛در حالیکه اینطور نیست

                 .                                                          تا علت این تغییر مشخص شود



 

10 

درواقع کلیۀ  علت و معلول ها را ، در عالم ماده ، شبکۀ مادی نیز می توانیم بنامیم . این

                                تغییرات در عالم ماده را ، ما تحت همین  شبکه باید ارزیابی کنیم.  

کلیۀ علوم مانند علوم ریاضی و فیزیک و شیمی و زیست شناسی و علوم مهندسی و علوم 

و از تاثیرات و  ؛در همۀ رشته ها ، همگی از نتایج وجود شبکۀ عالم ماده می باشد ؛پزشکی

                                                    عملکرد این شبکه بر مخلوقات عالم ماده ناشی  می گردد.

.                می باشد از سایر شبکه ها نیز تاثیر پذیر ؛که شبکۀ عالم ماده ؛البته باید توجه داشت  

ی توانند بر شبکۀ ما تاثیر بگذارد؛ و در عملکرد آن ؛ تغییرات ایجاد یعنی سایر عالم ها نیز م 

د. ا کند شدن در بروز پدیده ها گردنکنند؛ و عامل تغییر مسیر و یا عامل سرعت بخشیدن و ی  

                                                                            :              پدیده هاج(حدس و گمان و 

 ؛از جمله عالم مادی منتفی است ؛بی علت ، برای همۀ عالم ها پدیدۀمبحث حدس و گمان و 

با کنکاش در  ؛و انسان می تواند بوده؛که قابل ارزیابی  ؛هر معلولی در عالم ناشی از علتی است

مورد ارزیابی قرار  ؛و سلسله عوامل تاثیر گذار بر آن را ؛پی ببرد به جزئیات آن ؛علوم مختلف

 دهد.                                                                                                          

این قانون و با کمک دانش های مختلف باید  ؛برایمان ملموس است ؛در عالم ماده ؛علیت قانون

شناخت و تغییرات را  پدیده هاو برهان ناشی از وقوع ؛ و مورد ارزیابی قرار داد؛ شناسائی نمودرا 

                                                                           و به آنها سمت و سو و جهت داد.    

ها ، در بسیاری از امور مادی عالم ، تحت که تصمیمات و پدیده  ؛این یک واقعیت استالبته ؛  

و دارای  ؛که انسان یک موجود مرکب است ؛تاثیر عوامل ماورای ماده است ، ولی باید دقت نمود

که در سایر مخلوقات  ؛و بخش غیر مادی او ، دارای توانمندی هائی است ؛بخش غیر مادی است

               د و یا تاثیر بپذیرد.گذاربی تاثیرو می تواند بر عوامل غیرماد ؛غیر مادی ، بی نظیر است
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 ؛لذا در اینگونه موارد نیز ، باید علت پدیده را شناسائی کرد ، هرچند که علت ممکن است

                                                                                  .عامل ماورای عالم ماده باشد

که علت آن را باید در سایر عالم ها مورد ارزیابی قرار  ؛معلول دالیلی استبرخی از پدیده ها  

علتها به  باید به طریق مناسب شناخت و با اینگونه ؛در واقع مکانیسم علت ماورای ماده را ؛داد

اینگونه علتها را  ؛ما در مبحث تالقی عالمها و شعور عالم هستیطریق صحیح برخورد نمود, 

                                                                                     .       توضیح خواهیم داد

که عامل تاثیر گذار بر عالم  ؛هستی است جهانبه هر حال عالم ماورای ماده نیز ، بخشی از  

   ماست.                                                                                                     

 

 

 

 

 روش عملکرد علتهای ماورای ماده نیز؛ از حیطۀعلوم ماده می گذرد.

 مهمترین مباحث در شناخت عالم است؛در عالم ماده ، از  ؛مبحث علت شکل گیری پدیده ها

یا  ؛که علت وقوع یک تصمیم در ذهن یک انسان چه عواملی است ؛برای ما مشخص گرددزیرا 

دارند؛  چه مواردی دخالت ؛در عالم ماده ؛که در وقوع یک پدیدۀ خاص ؛برای ما مشخص گردد

                                                                       و در شکل گیری او نقش ایفا می کنند.

اضر در عالم ماده می باشد.             ل حابزار مورد استفاده ، باز هم عوام ؛وارد نیزالبته در این م  

    بر پدیده های عالم ماده ، توسط قوانین شبکۀ ماده رخ ؛یعنی تاثیرگذاری عوامل غیر مادی

.)ریاضی و فیزیک و شیمی و زیست شناسی و سایر موارد( یعنی همان علومی که گفتیم ؛می دهد  

 عوامل ماورای ماده

امل مادیعو  

 عوامل ماورای ماده

 عوامل مادی

شکل 

گیری 

یک 

 پدیده

برای رخ داد هر معلولی ؛ سلسله علتهائی 

باید وجود داشته باشد . دالیل مربوط به 

عالم ماده را در علم  مادی باید بیابیم. و 

دالیل ماورای ماده را در  علوم ماورای ماده 

 باید جستجو نمود
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الزاما باید تحت تاثیر قوانین شبکۀ  ؛تاثیرگذاری سایر عالم ها ، به شبکۀ عالم ماده نیزلذا 

وگرنه عملیاتی نخواهد شد و  ؛تا بتواند در عالم ماده عملیاتی شود ؛عالم ماده شکل بگیرد

موجب ایجاد قوانین مربوط به  ؛این ارتباط مهم در تاثیر گذاری عالم هاتحقق نخواهد یافت. 

که در فصول آتی به تشریح آن خواهیم پرداخت.  ؛و ارتباط دوطرفه می گردد ؛عالم هاتالقی   

می توان پرسش نمود؛و سپس بررسی کرد؛ و از وقوع یک پدیده؛ مانند پس همانطور که   

   زلزله و یا سیل و خشکسالی مطلع شد.                                                                     

و بررسی کرد؛ و از علت یک تصمیم یا یک حرکت احساسی و یا عاطفی  ؛میتوان پرسش نمود

 ؛ مطلع شد؛ و دالیل بروز آن را ؛ درک نمود.                                                                 

ویا اینکه ممکن است دالیل بروز یک حس خاص؛ تحت تاثیر عوامل غیر مادی شکل بگیرد؛ 

ولی به هر حال علت دارد که قابل ارزیابی تحت تاثیر فعالیت هورمونی و سایر عوامل رخ دهد.

 است.                                                                                                             

                                                          خصوصیات منحصر به فرد عالم ماده:     

خلق  ؛و خالق هستی تصمیم بر ؛برای اینکه ضرورت بر خلق چیزی مانند عالم ماده شکل بگیرد

منظور اینست  ؛احساس شود ، ؛ خالء ناشی از نبود آناول باید در درجۀ ؛عالم ماده اتخاذ نماید

                                          ی رخ می داد؟  که اصال اگر عالم ماده خلق نمی شد چه اتفاق

خلق عالم ماده تصمیم برای نهایتا منجر به که  ؛یا به عبارت دیگر ، چه خالئی احساس شد

                                          و خالق عالم ها تصمیم بر خلق عالم ماده گرفت؟    ؛گردید

پاسخ به این پرسش یعنی اینکه عالم ماده ای سش نتایج شگرفی را به همراه دارد؛ بیان این پر

که در سایر عالم ها نیست.                            ؛دارای خصوصیاتی هست ؛که در آن هستیم  

مخلوقاتی  ؛یکی از این عوامل می تواندمی تواند شامل عوامل متعددی باشد؛ این خصوصیات 

هستند.                    انسانها  مهمترین این مخلوقات که  ؛ندنن زندگی می ککه در آ ؛باشد  
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که این خصوصیات درسایر  ؛یعنی انسانها دارای خصوصیات خاصی از نظر آفرینش هستندالف(

 مخلوقات نیست.                                                                                            

یعنی  ؛ارتباط این عالم با سایر عالم ها باشد ؛یکی دیگر از خصوصیات عالم ماده می تواندب(

که این میزان تاثیر و  ؛شگرفی بر سایر عالم هاستدارای تاثیر پذیری و تاثیرگذاری  ؛عالم ماده

                                                                  تاثر در سایر عالم ها مشاهده نمی گردد.    

یا به عبارت دیگر ، به واسطۀ محدودیت های فراوانی که بر عالم ماده قرار گرفته است) از جمله 

، عامل زمان و مکان می باشد(.میتوان این عالم را پست ترین و محقر ترین این محدودیت ها 

که  ؛ولی از بابت اینکه در عالم ماده موجودی بنام انسان زندگی می کند ؛عالم ها قلمداد نمود

که عالم ماده ،  ؛در واقع می توان گفتبه روح مقدس خالق هستی را دارد؛ قابلیت اتصال 

                                             شده توسط خالق هستی می باشد. ارزشمندترین عالم خلق 

که در مخلوقات این عالم می تواند شکل  ؛از خصوصیات عالم ماده اوج و سقوطی هستج(

که قادرند شبکه ای که بر عالم  ؛موجوداتی در این عالم قرار داد ؛یعنی خالق هستی ؛بگیرد

غیر منطبق بر آن را انجام دهند.                               و اعمال ؛ندتخریب کن ؛ماده تسلط دارد  

و به مبدا علم  ؛که فراتر از شبکۀ مادی باشد ؛یا اینکه سلسله اعمال و تفکراتی را اشاعه دهند 

                             و عشق برسند و با او یکی شوند.                                                                 

        در فصول مربوطه توضیح خواهیم داد. ؛که مبحث آن را ؛این به معنای داشتن اختیار است

و خداوند ارای اختیار در این ابعاد نیستند؛ د ؛در سایر عالم ها  ؛هیچ یک از مخلوقات خداوند

           غییراتی را فراهم نموده است.    چنین دامنۀ ت ؛یعنی انسان ؛فقط برای مخلوق خاص خود

که از روح  ؛یک رفت آمد عظیم را شامل می شود ؛، سناریوی آفرینشهمانطور که گفتیم

و مجددا  ؛و به پست ترین و محدود ترین عالم ها نزول می نماید ؛مقدس الهی آغاز می گردد

حت تاثیر قوانین خاصی رخ ت ؛ که این رفت و آمد ؛به سمت جایگاه اصلی خود باز می گردد

                                               که باید شناخت و به این سیکل ، آگاهی یافت.  ؛می دهد
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انسان:                                                                        بر ؛شرایط محیطی تاثیر  

مبحث شرایط و عوامل محیطی ،  ؛در عالم ماده باشد حیاتادامۀ برای اینکه انسان قادر به   

بر زندگی انسان تاثیرگذار  ؛عوامل محیطی شامل مواردیست که می تواند ؛مطرح می شود

یکسان  ؛ولی بود و یا نبود یک آیتم مادی ؛باشد.این میزان تاثیر گذاری بسیار متفاوت است

                                                                                                             نیست.

                                                             بهتر است قضیه را بیشتر توضیح دهیم.         

با حالتی  ؛آب و هوای مساعد شکل بگیردمثال محل زندگی شما در یک سرزمین پیشرفته با 

؛ در یک منطقۀ کویری با شرایط نامساعد و در یک کشور عقب مانده رخ دهد ؛که زندگی شما

                           که نیاز به هیچ توضیحی ندارد .   ؛این حقیقتی استبسیار متفاوت است؛ 

البد بزنیم:مثالی در ارتباط با عوامل تاثیر گذار بیرونی کحال   

در  و عوامل محیطی ؛که از یک پدر و مادر بوجود آمده اند ؛دو برادر دوقلو را در نظر بگیریم 

ولی یکی از برادرها ملزم شده که در مزرعۀ پدری  ؛آنان نیز با همدیگر یکسان است خلق

گاه ولی برادر دیگر به شهر نقل مکان کرده و در حال تحصیالت عالی در دانش ؛کشاورزی کند

                                                                                                         است .    

احتمال اینکه روند زندگی آنان با هم  ؛چون عوامل محیطی برای این دو تغییر نموده است

                                                    .                              بسیار زیاد است ؛متفاوت باشد

  که از دیگری جداست. ؛با عوامل و شرایط جدیدی برخورد می کنند ؛هر یک از برادران ؛درواقع 

کالبد آنان  ؛کهدر روندی  نتیجتا ؛تغییر یافته است ؛عوامل بیرونی کالبد آناناز آنجائی که ؛ 

.                                                                           تغییرات حاصل می گردد ؛طی میکند  
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را فراهم خواهد  رات متفاوتیموجبات تاثیعاملی خواهد شد که ؛  ؛تغییر عوامل بیرونیلذا  

حتی سلسله حوادث و اتفاقات و سوانح ؛ قابل تصور برای این دونفر ؛ با همدیگر متفاوت  نمود.

                                                                                                      خواهد بود.

تغییر در عوامل محیطی ، متفاوت از همدیگر به علت  ؛این دو برادر دوقلو درواقع روند زندگی 

                                                                                               خواهد گردید.     

 حال مثالی در ارتباط با عوامل تاثیر گذار داخلی کالبد بزنیم:

که هر  ؛این بار دو خواهر دوقلو را در نظر بگیرید ؛بار دیگر دو انسان دوقلو را در نظر می گیریم

ولی یکی از خواهران مواجه  ؛و عوامل محیطی برآنان یکنواخت است ؛دو زندگی یکسانی دارند

و کبد وی آسیب دیده باشد.                    ؛با ورود عوامل بیماری زا در کبد خود شده باشد  

و بخشی از کالبد به علت عوامل داخلی مواجه  ؛پس از اینکه ، تغییرات در کالبد وی ایجاد شد 

ۀ او با عوامل بیرونی و هو مواج ؛در روند زندگی او تغییرات ایجاد می گردد ؛با اختالل گردید  

                                             تغییر می کند.       ؛ شرایط محیطی ، با خواهر دوقلوی او

در روند زندگی او تغییرات  ؛در واقع به علت عوامل داخلی ، که در کالبد او ایجاد شده است 

 ایجاد شده و شرایط محیطی بین دو خواهر دوقلو با همدیگر متفاوت گردیده است.           

در واقع روندی که هر یک از خواهرها , در طول زندگی طی می کنند متفاوت خواهد بود؛ این 

ه است.                       تغییر روند زندگی ؛ تحت تاثیر ؛ عوامل داخل کالبد مادی انسان رخ داد  

 حال مثالی در ارتباط با تاثیر انسان بر عوامل محیطی بزنیم:

و در کنار مزرعۀ گندم  ؛که در یک مزرعه گندم زندگی کند ؛حال یک انسان را در نظر بگیرید

                                                                                            او یک باغ سیب باشد.

  ؛سیکل زندگی بین این دو با هم متفاوت استلک و صاحب باغ سیب شخص دیگری است؛ ما
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و تجربیاتی که از محیط اطرافشان اخذ  ؛منابع مالی و دانشی که هر یک از آنها کسب می کنند

بر محیط اطراف خود می گذارند با  نفر؛ و تاثیری که این دو ؛با همدیگر فرق دارد ؛می نمایند

                                                                                     هم متفاوت است .         

فکر می کنید که چه اتفاقی بیفتد؟  ؛را عوض کنیمنفر دو این که جای  ؛حال در نظر بگیرید

نفر تغییر ننموده و بخشی از عوامل بیرونی تغییر چون عوامل و خصوصیات داخلی این دو 

دیگری  از ؛بر محیط اطرافشان ؛ری هر یک از این افرادامیزان و نوع تاثیر گذ ؛کرده است

                                                                                            .خواهد بودمتفاوت 

 ؛انسانی فرهیخته و عالقه مند به دانش باشد ؛که مالک باغ سیب بودشخصی  ؛مثال فرض کنید

اگر درآمد  ؛شخصی اهل تفریح و عیش و عشرت باشد ؛و شخصی که مالک مزرعۀ گندم است

 ؛احتمال اینکه با کمک مالی دارندۀ باغ سیب ؛دارندۀ باغ سیب دوبرابر مالک مزرعۀ گندم باشد

                                                              زیاد است. ؛یک مدرسه در آن محدوده ساخته شود

یک عشرتکده احداث  ؛احتمال اینکه در همان منطقه ؛ولی اگر جای این دو نفر را عوض کنیم 

                 این به معنای تاثیر گذاری اندیشه در عوامل محیطی است.بیشتر می شود.  ؛گردد

ارتباط با تاثیر عوامل محیطی بر انسان و سایر مخلوقات بزنیم:حال مثالی در   

فرض کنید  ؛که یک شخص دارای یک منزل مسکونی معمولی در شهر است ؛حال فرض کنید

 ؛که در حیاط منزل وی یک درخت زیبای بید مجنون و یک باغچۀ کوچک قرار گرفته باشد

در  ؛و این تاثیر پذیری ؛می پذیردکه این شخص از درخت و باغچۀ فوق تاثیر  ؛بدیهی است

و نهایتا در تصمیمات و سالمتی او ظهور  ؛خواهد کرد ؛بروزخصوصیات اخالقی و روحیات وی 

 خواهد نمود.                                                                                                 

ولی این درخت زیبا و این  ؛خانه زندگی می کردکه این شخص در همین  ؛حال فرض کنید 

که چه اتفاقی می افتاد؟ نتایج ناشی از تاثیر پذیری ، که  ؛فکر می کنید ؛باغچۀ کوچک نبود

 خالء و این ؛اتفاق نمی افتاد؛ در زندگی شخص ، رخ داده بود؛ به واسطۀ وجود درخت و باغچه
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 بطوریکه ؛می شدندگی وی ، مشاهده در تصمیمات و حوادث و حتی بیماری ها و مشکالت ز

                                                                              ارزیابی بود. قابل اتاین تغییر

و سیکل زندگی انسان  ؛در واقع تاثیر پذیری بصورت خواسته و یا ناخواسته می تواند عمل کند

 را عوض نماید.                                                                                                 

در فاصلۀ پانصد متری از منزل شما یک درخت  ؛فرض کنید ؛حال یک سوال مهمتر بپرسیم

یر گذاری او روی زندگی شما چقدر که میزان تاث ؛فکر می کنید ؛کهنسال وجود داشته باشد

 است؟                                                                                                         

البته  ؛ولی صفر نیست ؛که در حیاط منزل شما کاشته شده باشد ؛قطعا کمتر از حالتی هست

تمرکز و دقت عمل شما هم بستگی دارد.              به عامل ؛میزان تاثیر گذاری درخت فوق  

که از طریق شعور عالم ؛در واقع تاثیرگذاری و تاثیر پذیری تحت تاثیر یک رابطۀ عمومی است

                  در کلیۀ عالم ها ایجاد می گردد. ؛درشبکۀ عالم مادی و یاحتی بهتر بگوئیم ؛هستی

                                  ما در مبحث شبکه ها به این واقعیت بیشتر خواهیم پرداخت.     

ولی میزان تاثیر ؛ بر هم تاثیر گذار است؛ چرخۀ زندگی همۀ موجودات عالم مادهدر واقع ؛

                                                                       گذاری موجودات با هم متفاوت است.  

  درواقع  ؛عامل اختالل در اکولوژی منطقه شود ؛اختالل در چرخۀ زندگی یک موجود می تواند

که همۀ عوامل را کم و بیش  ؛شکل می گیرد ؛دومینوی تغییراتبر اثر هر نوع تغییری ؛ یک 

عناصر چرخه تحت تاثیر قرار می دهد.میزان این تاثیر پذیری ، به مقدار وابستگی اعضاء و 

                                                                                                      برمی گردد.   

 که در مسیر حرکت ؛یک شهاب سنگ را در نظر بگیرید ؛شرایط را عام تر ببینیم ؛حال بیائید

           از چنین برخوردی مطلع ؛هستیم ما که روی زمین؛ با سیارۀ پلوتون برخورد نمایدخود 
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البته میزان تاثیر  ؛روی زندگی ما تاثیر دارد باید بدانیم ؛ که وقوع این پدیده؛ ولی ؛نمی شویم

         تشدید شود.؛ ولی میتواند درطول زمان، عوامل تاثیرگذارگذاری در کوتاه مدت اندک است

سیارۀ دور دست را می توان برای کهکشانها نیز بیان  به یکنظیر مثال برخورد شهاب سنگ 

و هیچ تغییری بی تاثیر بر  ؛همۀ اجرام عالم ماده برهم تاثیر گذارند ؛حقیقت اینست که .نمود

 سایر عوامل نیست.                                                                                                

در مورد همۀ پدیده های  ؛یک قانون ، جامع است "همۀ مخلوقات عالم ؛یر متقابلتاث"اصل 

ولی میزان تاثیر گذاری آنان  ؛یعنی همه چیز بر هم تاثیر گذارند ؛عالم ماده جامعیت دارد

                                                                                               متفاوت است.      

یعنی جامعیت آن فراتر از عالم  ؛البته قانون تاثیر متقابل نیز همانند قانون علت و معلول است  

                                                      ماده است.                                               

و در  ؛که عالم ها بر هم تاثیر گذارند ؛ما در مبحث اختیار و اخذ تصمیم توضیح خواهیم داد

این تغییرات  ؛روند زندگی مخلوقاتشان به واسطۀ این تاثیر پذیری ، تغییرات ایجاد می شود

این تغییرات می تواند در جهت  ؛عامل تغییر در شبکه عالم های مختلف گردد ؛می تواند

                                                                                 تخریب یا ترمیم شبکه صورت گیرد.

بطور مداوم  ؛زندگی خود طولکه انسان در  ارد باال ، تشریح این واقعیت است؛منظور از بیان مو  

 ؛می تواندکندو میه این عوامل در سیکل زندگی او ، نقش ایفا ک ؛تحت تاثیر عوامل متعدد است

                                                       عامل تاثیرگذار در انتخاب مسیر زندگی او باشد.   

بخشی از این عوامل تاثیرگذار را در میان مخلوقات مادی باید جستجو کرد.ولی بخشی از این 

مورد  ؛ و باید در مبحث مربوط به ماورای مادهمربوط به سایر عالم هاست ؛ارعوامل تاثیر گذ  

                                                                                               ارزیابی قرار داد. 
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و بر آنها تاثیر  ؛عالم ماده از سایر عالم ها تاثیر می پذیرد عالم ماده ، یک عالم مستقل نیست؛

و آنچه که مانع  ؛باید همۀ عالم ها را با هم مورد ارزیابی قرار داد ؛حقیقت اینست کهمی گذارد؛

زیرا ما که هنوز بر همۀ  ؛ناشی از ضعف دانش ماست ؛از ارزیابی همزمان همۀ عالم ها می گردد

اطالعات اندکی  ؛هاو از سایر عالم  ؛مشخصات و خصوصیات عالم ماده نتوانستیم تسلط یابیم

مشخصات تاثیر و تاثر عالم ها را ، بر هم مورد سنجش دقیق و  ؛داریم ، چگونه می توانیم

                                                     صحیح قرار دهیم؟                                      

و در حد و اندازۀ دانش و تجربیاتمان ،  ؛قوانین و کلیات را یاد بگیریم ؛ما فقط می توانیم 

                                                                                               پدیده ها را آنالیز کنیم.  

              نکته بسیار مهم:                                                                                  

. این "انسان تحت تاثیر عوامل مادی قرار می گیرد "ما وقتیکه در مثال ها بیان نمودیم که 

 "کالبدی و روح اولیه و روح ثانویه "جمله بیانگر اینست که؛ کلنی مرکب انسان ؛ یعنی بخش 

                                        متاثر می شود.                                                             

بدیهی است که این تاثیر پذیری مستقیما در بخش کالبدی ظهور خواهد یافت.الف(  

؛ و به علت پیوند و اتصال قدرتمند بین روح روح ثانویه را متاثر خواهد کرد غییرات ؛ین تب(ا

لم ها منعکس خواهد گردید ؛ و ثانویه در انسان؛ و شعور عالم هستی ؛ این تغییرات به سایر عا

 روی آنان تاثیرگذار خواهد شد.                                                                                       

ج(این تغییرات ؛ روح اولیه را متاثر خواهد کرد؛ ولی چون روح اولیه غیرقابل تغییر است.این 

نسان به روح اولیه نزدیکتر شود ؛ یا از روح اولیه دورتر شود.       تغییرات باعث می شود که ؛ ا  

                                              وارد بحث شروع خلقت عالم می شویم.   اکنون ضرورت دارد تا

و باید مبدل ها را توضیح  ؛ما در فصل شروع عالم ماده ، به عامل و ابزار خلقت باید بپردازیم  
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و سپس به مباحث مربوط  ؛که در ابتدا باید مبدل اولیه را توضیح دهیم ؛بدیهی استدهیم ؛ 

                                                                   به  مبدل ثانویه و زمان بپردازیم.           

برای مخاطبین بسیاراحتماال  ؛این مبحث به دلیل اینکه با مباحث علمی پیوند نزدیکی دارد  

و تئورئی را که  ؛زیرا ما ناچاریم به فیزیک کالسیک و فیزیک کوانتوم ورود کنیم ؛جالب باشد   

مطرح نمائیم .                                        ؛معتقدیم صحیح تر از تئوری های فعلی است  

 ؛لمی عالقه مند نباشندخیلی به مسائل ع ؛ممکن است که برخی از مخاطبین در فصل مبدلها

و برخی دیگر از مخاطبین ، مباحث مربوطه را  ؛این دوستان باید بیشتر صبر و حوصله کنند

زیرا ورود بیشتر به مباحث  ؛به مطالعه بیشتر متوسل شوند ؛که این عزیزان باید ؛کافی ندانند

                            ما را از اهداف مان دور کند.                         ؛تخصصی ممکن است
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                                                               ها:        مبدّل فصل

و نظریۀ علمی مربوطه  ؛در این فصل ابتدا کلیات بیگ بنگ و سایر نظریه ها را توضیح می دهیم

تا مخاطب اطالعات عمومی ، در مورد نظریه های علمی موجود کسب  ؛را تشریح می نمائیم

 هینظر انیبه ب  آنگاهو سپس پدیده ها و آزمایشات علمی مربوطه را تشریح می کنیم .کند

                                                    می پردازیم. خودمان در مورد شروع خلقت عالم ماده

و هم اینکه در صورت  ؛هم در بخش علمی کمی صبر و حوصله نمائیدتا ؛ لذا ضرورت دارد

  نیز مراجعه کنید تا مطالب ، کامال ملکۀ ذهن شما قرار بگیرد. ؛ضرورت ، به منابع علمی دیگر

 نظریۀ بیگ بنگ:                                                                                            

که گیتی از یک وضعیت بسیار چگال )متراکم( نخستین آغاز  ؛کنده بیگ بنگ بیان مینظری

                                                                    . تاسیافته و در گذر زمان انبساط ؛شده

 یکیزیف نیکه در آن قوان ؛میرسیدر گذشته م یابه نقطه م،یاگر در زمان به عقب برگرد

 نقطه، نقطه نیا ؛نام دارد ینگینقطه تک که ؛دهندیخود را از دست م ییکارا ؛شدهشناخته

                                                                                                 .پیدایش گیتی است

و ؛استرخ داده ؛شیسال پ اردیلیم١٣,٨بایتقر ؛لحظه نیا د،یجد یهایریگبر اساس اندازه  

.شده استزده  نیتخم ؛سال  اردیلیم١٣,٨  یتیسن گ؛ رو  نیاز ا  

؛هاو بعد یراتمیذرات ز شیدایو امکان پ ؛سرد شد یبه اندازه کاف یتیگ ؛هیپس از انبساط اول  

 یرویاثر ن )بر هیعناصر اول وستنیبه هم پ از پدید آمد.مانند هیدوژن و هلیم ، اتم های ساده ، 

.                                    شد کهکشان ها پدیدار ستارگان و و کریپغول یهاابر ؛ (گرانش  
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 نیا، نقطه بوجود آمده است کیجهان از انفجار  یتئور نیبراساس ا ؛نکهیا شتریب حاتیتوض 

بردور شدن همه  یوهمکارانش مبن ؛هابل نیبراساس مشاهدات ادو ؛بار نیاول یتئور

                                               .   مطرح شد ؛یریاز کهکشان راه ش ؛آسمان یکهکشانها

 شتریسرعت دور شدن آنها هم ب ؛که هر چه کهکشانها دورتر باشند ؛دادند یمشاهدات نشان م 

که اگر در زمان به عقب  نند؛ک یریگ جهیکه نت ؛است یمنطق؛ آنها تصور کردند؛ که است

.                                                                                                        میبرگرد  

که آن نقطه شروع کرده باشند. کیهمه کهکشانها حرکت خود را از  خاص؛ یدر زمان نهایتا؛

امند.                                                     را نقطۀ یگانه یا نقطۀ تکینگی کیهانی می ن  

بلکه ستاره ها و گازها وغبارها  ؛انه تنها کهکشانه ؛یهانیک ینگینقطه تکیا  ؛گانهی ۀنقط نیا

گردد.                                                    یرا شامل م ؛یسیتابش الکترومغناط یوحت  

مطرح شده  هانیک یدو مدل برا ؛عام تینسب هیوبا در نظر گرفتن نظر ؛موارد نیبا توجه به ا

 بنگ. گیب یتئور یگریود ؛داریپا ایثابت  هانیک هینظر یکیاست.

 :تئوری بیگ بنگ

درجه بوده  اردیلیم کیدر زمان انفجار در حد  هیاول یکه دما ؛کند یم ینیب شیمدل پ نیا

 است .

 چی(ه43یکه به زمان پالنک مشهور است)ده بتوان منف یتا زمان؛ نشیآفر ندیاز لحظه آغاز فرآ

که روابط  ؛زمان به بعد است نیوفقط از ا ؛وجود ندارد یشناخته شده ا یکیزیفرمول ف ایرابطه 

 وجود دارند. یکیزیف

 یرویچهار ن؛  12یدر زمان ده بتوان منف ؛دما یجیوکاهش تدر ؛ژهیو ۀاز چند مرحل ؛بعد از عبور

 یبرا طیتا شرا ؛آمده نییدما آنقدر پا؛شش  یودر زمان ده بتوان منف ؛شکل گرفته یادیبن

شکل  دروژنیوه ومیهل ژهیبو یعیعناصر طب ؛زمان نیدرا ؛اتمها فراهم شود ۀهست یریشکل گ

 گرفته اند.

 وستاره ها شکل گرفته اند. ؛شده یموضع یها یچگال رییگرانش موجب تغدر مرحلۀ بعد؛ 
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تایید  ؛ شواهد کیهانی بخشی از مدل را البته ؛ ؛ایرادات علمی زیادی وارد استبه این مدل 

که  ؛ولی موارد مبهم از جمله شرایط قبل از انفجار ، از موارد بسیار مهمی است ؛می کند

 همچنان مبهم است.

ازجمله نظریۀ بوزون در حال بیان  ؛و نظریه های جدید ؛البته علم منتظر کسی باقی نمی ماند

 که بیگ بنگ قادر به توضیح آن نبود. ؛موارد جدیدی است

 .نام داردکرانچ  گیبنگ ، ب گینقطه مقابل ب

 ؛یشناسهانیعلم ککه در؛دارد یبه عدد یبستگ قتیدر حق؛سرنوشت عالم بر اساس بیگ کرانچ؛

 . شودیگفته م "یبحران یچگال"به آن 

 ؛در جهان موجود باشد ستیبایکه م ؛است یدر واقع نشان دهنده مقدار جرم ؛یبحران یچگال

کرانچ  گیب" ایبزرگ  زشیفرور ندیفرا نیشود.  به ا لیتا انبساط متوقف و به انقباض تبد

 .ندیگویم“

” پالنک“جهان چه قدر است.  یچگال ؛میبدان دیدانستن سرنوشت جهان با یبرا نیبنابرا

که طبق آن  "ثابت پالنک"را مشخص نمود به نام  یشناس مشهور، عددو ستاره کدانیزیف

 .شودیم نییتع یعدد مرز نیا یقیمقدار حق یبرا

جهان تا ابد در حال انبساط  ؛باشد شتریپالنک ب یشنهادیاز عدد پ؛ آن وقت اگر  مقدار آن عدد 

و در  ؛ماندیم یان شکل باقمنبسط و پس از آن به هم یجهان مقدار ؛و اگر ثابت باشد؛ است 

جهان ما پس از انبساط دوباره منقبض شده و در همان  ؛از ثابت پالنک کمتر باشد ؛کهیصورت

 .شودیجمع م هینقطه اول

 بینهایت؛انبساط عالم تا  ؛کمتر باشد یبحران ی، از چگالجهان یاگر چگال :یعنی در حالت اول

 .ابدییم شیمدام افزا نیز ،سرعتش  ؛ وابدییم ادامه

 متوقف  یانبساط باالخره روز ؛برابر باشد یبحران یجهان با چگال یاگر مقدار چگال:در حالت دوم
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 خواهد شد.

 متوقف یانبساط جهان روز ؛باشد شتریب یبحران یجهان از چگال یاگر چگال :در حالت سوم

تا دوباره تمام  خواهد شد؛انقباض باعث  نیا ؛بیترتنیو بد ؛شودیم لیو به انقباض تبد شده

 است. کرانچ گیب ایبزرگ  زشیهمان فرور نیکه  ا ؛باز گردد نیبه نقطه آغاز ؛جرم نیا

 مبحث کهیا زمانتو؛میآن را ندار بیو قصد تخر؛میکن یفوق را رها م یها ینواقص تئور ما

 دوستان ؛آن در ابعاد کوچک فراهم گردد یو امکان مدل ساز؛برسد یقطع ۀجیخلقت ماده به نت

 .میکن یرا به حال خودشان واگذار م کدانمانیزیف

اولیه در عالم ماده:                                                شرح کلیات در مورد مبدّل  

 را آن ما که ؛است سیستمی یک عملکرد از ناشی ؛ماده عالم؛ درخلقت اساسبه اعتقاد ما ؛  

.                                      عامل تولید ماده می گردد که؛است مبدّل این  ؛نامیم می مبدّل  

تولید  فوتون ؛و سپس ؛بیس عالم ماده یا همان فوتون می شود ؛درواقع مبدل موجب خلقت

رشد یافته و توسعه می یابد.                                           ؛تحت تاثیر قوانین شبکۀ ماده شده؛  

داریم که بیس عالم ماده ؛ فوتون است ؛ و عامل تولید یا خلقت فوتون ؛ مبدل  یعنی ما عقیده

 اولیه است.                                                                                                     

                                            :شده است؛ این مراحل طی عالم ماده  ؛برای خلقتبه اعتقاد ما 

 یاین خلق شدن ؛ دارای مفهومی خاص الف(توسط مبدل اولیه؛ اقدام به خلق فوتون می شود؛

و در  ؛قبال وجود نداشته ؛صحبت می شود ؛ منظور اینست که تاست؛ معموال وقتیکه از خلق

                                                      بوجود آمده است.       ؛و در یک مکان خاص ؛یک زمان خاص

فوتون در "باید گفت که  اولیه صحیح نیست ؛ برای مبدل اولیه این تعریف برای کار مبدل

؛ در شبکۀ عالم ماده قرار گرفته  اولیه مکانی خاص و در زمانی خاص ؛ توسط مبدل

                                                                                                                 .  "است
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ب(فوتون خلق شده ، توسط مبدل اولیه؛ در شبکۀ عالم ماده قرار می گیرد؛ قرار گرفتن فوتون 

           ماده است. در شبکۀ عالم ماده ؛ به معنی پذیرش سلسله قوانین و ضوابط حاکم بر عالم

فوتون هویت مادی پیدا می کند؛ و امکان توسعه در شبکۀ ماده ؛  ؛درواقع با قرار گیری فوتون

 برای او فراهم می گردد.                                                                                     

                                          خواهیم داد.  شبکۀ عالم ماده را ؛ در فصل شبکه ها؛ توضیح 

پس از قرار گیری در شبکۀ عالم ماده ، می تواند  ج(فوتون که بیس عالم ماده تلقی می گردد؛

                                      چگالتر شود؛ و از سرعت او کاسته شود؛ و تغییرات در او رخ دهد.

ر فوتون ؛ تحت تاثیر سلسله قوانین حاکم بر عالم ماده رخ می دهد ؛ که ایجاد هر نوع تغییر د

                                                                             می نامیم. قوانین علمیما آن را 

و سپس اجرام  ؛و در مرحلۀ بعد ؛ مولکول های ساده ؛تغییرات در فوتون؛ موجب تولید عناصر

    مولکول های سنگین تر می گردد.                                                                      و

؛ ابتدا در ؛تا وارد مبحث تولید اجرام در عالم ماده شویم ؛برای تشریح بهتر قضیه ، الزم است

نظریۀ خودمان را جمع بندی کرده و و سپس  ؛را تشریح کنیم مربوط به فوتونعلمی  موارد

                                                                                                      بیان نمائیم.

                                                                                             فوتون را بشناسیم:       

 تابش نوع هر یا نور کوانتومی واحد عنوانبه که؛است بنیادی ذره یک فیزیک، در فوتون

 الکترومغناطیسی نیروی برای؛نیرو هایحامل نمایندۀ فوتون.شودمی محسوب الکترومغناطیسی

  .است مشاهده قابل میکروسکوپی و ماکروسکوپی سطح در راحتی به؛ نیرو این اثر که ؛است

 که شود؛می ارائه کوانتومی مکانیک توسط؛فوتون از تعریف بهترین ؛بنیادی ذرات بقیه مانند

 از یعنی است، یک برابر اسپین دارای فوتون. است موج و ذره دوگانگی ویژگی دهندهنشان

                                                                 آید.       می حساب به بوزون ؛ایذره لحاظ
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 توضیح؛آن علت که،شد ارائه اینشتین آلبرت توسط بار اولین؛فوتون خصوصیات مدرن تعریف

 قابل؛ دانستمی موج فقط را نور که؛کالسیک فیزیک با؛ زمان آن که؛ بود  تجربی  مشاهدات

                                                                                                 .نبود توضیح

 که شود،می گرفته نظر در موجی و ایذره حالت دو؛ ذرات مورد در "دوبروی اصل "اساس بر

                               .است مطالعه مورد بیشتر میکروسکوپی دنیای در خاصیت این البته

 در ؛باشد حرکت حال در معمولی سرعت با که؛گرم یک جرم به ایذره اگر مثال، عنوان به 

 در اما نیست، مالحظه قابل اصالً که؛ بود خواهد کوچک چنان؛ ذره این موج طول بگیریم، نظر

 ؛اصل این از استفاده با بنابراین است؛ توجه قابل موج طول این ؛الکترون مانند ذراتی مورد

   گویند.می فوتون را هاآن که؛دانست ذراتی از متشکل نیز را الکترومغناطیسی تابش توانمی

                                                                                   نور: هایکوانتوم واقعیت

 مبنایی عنوان به فقط و ؛بود مبهم ایاندازه تا تابشی انرژی هایبسته با ارتباط در پالنک نظریه

. رفتمی بکار الکترومغناطیسی طیف در ؛مختلف موجهای طول میان ؛انرژی آماری توزیع برای

  .کند بیان تریمشخص صورت رابه مفهوم این؛توانست اینشتین آلبرت پالنک، از بعد سال پنج

 هافوتون اساس این بر ؛برد کار به فوتوالکتریک اثر توجیه برای را نور کوانتومی مفهوم اینشتین 

 و داده آنها به را خود انرژی اتم، الکترونهای با برخورد از بعد هستند، معینی انرژی دارای که

 از استفاده با ذره دو میان برخورد مسئله یک عنوان به تواندمی امر این ؛رودمی بین از خود

                                                                              شود. داده توضیح برخورد نظریه

 جدا ماده از گیرد،می فوتون از که انرژی با الکترون و ؛رودمی بین از فوتون برخورد، از بعد

                         .گرددمی خارجی مدار در فوتوالکترونی جریان یک ایجاد سبب و شودمی

 کاتد در ؛موجود ماده سطح بر که هاییفوتون تعداد به بسته ؛خارجی مدار در جریان مقدار 

                                                                       بود. خواهد متفاوت شود،می تابیده
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                                                                                                 نور:       دوگانه رفتار

 استفاده نور بودن ایذره و بودن موجی روش دو از باید ؛نور به مربوط هایپدیده بررسی برای

                                                                                                           .نمود

 اثر مانند ؛دارد را ذره یک همچون رفتاری نور ؛هاپدیده از برخی در ؛که است این حقیقت 

 عمل موج یک مانند یعنی. است موجی رفتار دارای نور هاپدیده از برخی در و فوتوالکتریک؛

                                                                                                        .کندمی

 اساس بر تواننمی را آمده وجود به روشن و تاریک هایطرح یانگ، شکاف دو آزمایش در 

 یک چون هم نور که ؛کرد بیان توانمی آزمایش این در. داد توضیح نور بودن ایذره نظریۀ

       .کندمی عمل موجی نور جدید منبع یک مانند شکاف هر و ؛کرده برخورد شکاف دو به موج

 بر روشن و تاریک هایطرح تولید باعث موجی، نور منبع دو این ویرانگر و سازنده تداخلهای 

                                                                                  .شودمی نمایش پرده روی

 رفتار طوری اما شده، تشکیل فوتون انرژی کوچک هایبسته از همچنان نور؛آزمایش این در

                                                                          .است موج یک گویی که کندمی

 روی بر نورانی نقطه یک فقط نماییم، شلیک یانگ شکاف دو طرف به را فوتون تک یک اگر 

 طرح آنگاه دهیم، ادامه پی در پی هایفوتون شلیک به اگر حال. شودمی ظاهر نمایش پرده

                                                    .شودمی ظاهر نمایش پرده روی بر روشن و تاریک

( آماری) جمعی رفتار که گفت توانمی. است صادق نیز الکترون برای آن نتیجه و آزمایش این 

                                    .شودمی ظاهر بودن موجی و بودن ایذره صورت دو به نور، باریکه

 هایگلوله همچون هافوتون اینجا در؛شودمی ظاهر نور ایذره رفتار؛فوتوالکتریک آزمایش در 

 و کرده تحریک را آنها ؛فلز الکترونهای به انرژی انتقال با کرده، برخورد فلز سطح به انرژی پر

                                                                       شود.می پدیدار الکترونی جریان یک
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فوتون:                                                                              فیزیکی هایویژگی  

 دیدگاه علمی در مورد فوتون ؛ مبتنی بر این است که :                                                  

                                                  .       است پایدار و جرم بدون و بار بدون ؛ایذره فوتون

 مانند آن کوانتومی اعداد بقیه و شودمی محسوب بوزون مغناطیسی الکترو دیدگاه از فوتون

                                                                  .است صفر.. و ورنگ وباریونی لپتونی عدد

 کولمول یا؛بگیرد شتاب باری که زمانی مانند شود،می ساطع طبیعی فرایند هر از تقریباً فوتون 

؛ به اشکال مختلف بروز می کند.                              کند سقوط ترپایین ترازی به اتمی یا  

سرعت با ، خأل فضای در   c  تواندمی سرعت این و ؛کندمی حرکت نور سرعت همان بافوتون 

                                                                        .کند تغییر گوناگون محیطهای در

 نور سرعت تغییر ،است مایعات از کمتر نیز جامدات در و خالء از کمتر مایعات در نور سرعت 

 گوناگون محیطهای از عبور هنگام در ؛نور شکست میزان؛شودمی باعث را نور شکست پدیده

                                                                         .دارد بستگی نیز نور موج طول به

                                                                  :                  بر وجود فوتون گرید یدییتأ

 به مربوط برساند، اثبات به تجربی صورتبه را هافوتون وجود توانست که دیگری آزمایش

                                                       .شد انجام کامپتون هالی آرتور توسط که است ، آزمایشی

 منتقل آزاد تقریباً  الکترون یک به را خود انرژی از مقداری تابش از بعد فوتون آزمایش این در

                                           .شدمی منحرف دیگر راستای در کمتر انرژی با خود و ؛کردمی

 کامالً  تجربی نتایج با گرفت،می صورت نور کوانتومی مفهوم از استفاده با که آزمایش این نتایج 

                                                                                               داشت.    تطابق
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                                     :                                                                           حیات یک ذره در عالم ماده

رخ  زمانیعناصر و مواد و اجرام فیزیکی ، بصورت تون ها ، حیات یا زندگی فوبه اعتقاد ما ؛ 

 و ؛گردند ادغام و ؛شده متصل هم به ؛ توسط مبدل اولیه؛تولید شده یها فوتون که ؛می دهد

موجبات ساخت عناصر و مولکول ها  .این افزایش چگالیگیرد می شکل آنها در چگالی افزایش

                                                                                                         در عالم ماده می گردد.

 آسمانی اجرام ساخت درجهت را مسیر خود ها ادامۀ این روند به این  شکل است که ، فوتون 

 آسمانی کهکشانها و اجرام که ؛وضعیت گرانشی بین اجرام استدر تغییر  از و ؛کنندمی طی

تراکم و کاهش سرعت در فوتونها موجب خلق اتمها  ؛به عبارت دیگر ؛، ساخته می شودمختلف 

                                                                                             و مولکولها می گردد.

 مولکولها و عناصر ،  ن فعالیت ایجاد نیروی جاذبۀ مولکولی و کندتر شد بعلت ؛در مرحلۀ بعد

                                                                                        می گیرند.  اجرام شکل

خواهد یافت . در واقع گردد؛ ادامه  ملحقبه مبدل ثانویه ماده تا زمانیکه ، نهایتا این روند؛ 

                                 پایان زندگی فوتون مورد نظر است.رسیدن به مبدل ثانویه به معنای 

لذا حیات هر فوتون شامل بازۀ زمانی و مکانی ، ناشی از خلقت توسط مبدل اولیه و نابودی 

برای آن  اگرما یک فوتون را در نظر بگیریم؛ و بخواهیم؛؛ در واقع توسط مدل ثانویه می باشد.

 محدودۀ در ،که فوتون مورد نظر است؛زمانی شامل ؛ آن فوتونعمر طول  بنویسیم،طول عمر

                                                                          یعنی: ؛دو مبدل قرارگرفته  عملکرد،

 مدت زمان حیات یک  فوتون در عالم ماده=

لحظۀ ورود به عالم ماده توسط مبدل اولیه –لحظۀخروج از عالم ماده توسط مبدل ثانویه   
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زندگی این فوتون  ؛بین دو مبدل حضور دارد ؛حدفاصل عملکرددربازۀ زمانی ؛ که فوتون ؛ 

                                    که زمان آن را ، زمان واحد برای این فوتون می نامیم.؛محسوب می شود

 

یعنی هیچ ذره ای ،است متفاوت همدیگر با؛کنند می طی ماده عالم در ؛ذرات کلیه که مسیری

 در عالم وجود ندارد؛ که مسیر و بازۀ زمانی، حیات آن بر ذرۀ دیگر انطباق داشته باشد.         

است؛   ۀ مادیشبک یک بر مبتنیمسیر و سلسله اتفاقاتی که برای هر ذره ؛ رخ می دهد ؛  ولی 

ولی مسیر و خط سیری  ؛در عالم یکسان است ؛ذرات علمی حاکم بر همۀ یعنی قوانین و روابط

                                                                                                                  با همدیگر متفاوت است.  ؛را که مخلوقات عالم طی می کنند

 ها شبکه مبحث ما ؛است شبکه همین ساختار از ناشی ماده عالم قوانین کلیه کنیدکه دقت 

                                          داد.   خواهیم توضیح بیشتر مباحث سایر با هماهنگی در را

 

                                                                                                                              :                               دو شکاف شیآزما

آن دو عدد شکاف وجود  یکه رو ؛میبتابان یئاه به صفحه؛ منبع نور را  کی ؛که دیکن تصور

.                                                                                                  داشته باشد  

نور  از؛ موج مانند ریتصو م،یندازیپرده ب کی یاگررو ؛ گرددیدو شکاف ساتع م نیکه از ا ینور

.                                                                                          دهد یرا به دست م  

.                                    کنندیهم تداخل م یرو ؛دیآ یم رونیکه از دو شکاف ب یامواج نور   

پرده  یو ما نور رو ؛کنندیم  تیرا تقو گهیامواج همد فتند،یهم ب یرو  قایدق ؛هر دو موج راگ 

                                                                                                      .   مینیب یم
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 دهید یپشت ۀپرد یرو یو نور ؛کنندیدفع م گررایکنند، همد یرا خنث گریهمد امواج نور، اگر

.                                                                                                      شودینم   

  .میگوئ یم "تداخل ۀنقش"که به آن ؛مینیبیپرده م یرو ؛گره نیطناب با چند کی ؛ما تینها در

 شیآزما نیبه ا ؛میشناسیکه آن را م ؛سال است ستیکه ما دو ؛نورهست یهایژگیاز و یکی نیا

                                                                        . ندیگویم انگی شیآزما ایدو شکاف 

  یبازهم به جا م،یکن کیدو شکاف شل نیبه سمت ا ؛مولکول بزرگ را هم یحت ایهر ذره  اگر

.                                          مشاهده می کنیم اتداخل ر ۀنقش نیهم پرده، یرو ؛نور ۀکیدو تا بار  

به   ؛که نور را بصورت فوتون نیا یبه جا ؛ئیمایاما حاال ب ؛است فتادهین یبیاتفاق عج نجایتا ا

                                                                           .      میکن کیطرف شکافها شل

کیتک تک شل ؛ها را ذره نیا یوقت؛ میکن کیبه سمت شکافها شل ؛فوتون نور را  کی یهرسر  

و فرود  ؛کند یانتخاب م یرا به صورت اتفاق ییجا کی ؛ که هر ذره؛ رسدیبه نظر م ، میکن یم

.                                                                                                       دیآ یم  

پرده یرو ؛که قبال ییهمان الگو قایکه دق ؛میشویمتوجه م م،یکار را ادامه بده نیاما اگر ا    

                                                                      .        شودیم جادیا ؛شده بود جادیا

                                                                    رخ داد ؟ یکه چه اتفاق دیکن یم فکر

پرتاب گردد خبر دارد؟  ؛که بعدا قرار است ییها مگر هر ذره از قصد ذره                            

پرده فرود آمده  یکجا یقبل ۀکه ذر ؛مگه خبردارند ؛شوندیپرتاب م ندهیکه در آ ییها ذره ای

                                               د؟نخودش را با آن هماهنگ کن تید موقعکه بتوان ؛است

                                               ؟مشاهده می کنیمپرده  یهمان نقش تداخل را  رو قایما دق چرا
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 نی، با ا گردندیاز شکافهاخارج م یکیکه فقط از  نیبا ا؛ ها  تک ذره که تک ؛رسدینظر م به

 انه هوشمند ؛ )در واقع ذراتشکاف  کینه ؛ است  هکه دو شکاف وجود داشت دانستندیم  ؛حال

(                                                                                                           عمل می کنند  

متوجه که نیا یبرا ؛ شوندیهر دو شکاف رد مبه صورت همزمان از ها   که ذره ؛ رسدینظر م به  

.                                میکنیآنان م ی، اقدام به بررس ستیامواج چ ایذرات  نیفاز ا  ؛میشو  

 ؛دیآیفرود م یپشت ۀپرد یرو ؛که ییفوتونها ایها که اتم در واقع می خواهیم بررسی کنیم؛

.                                                      ندیآ یشوند فرود ممی  کیو همانطورکه  شل ؛شودینصف نم  

؛میدهیاز شکافها قرار م یکی یدرست باال ؛فوتون ها ۀمشاهد یبرا ؛دستگاه کیما   به تا  

به  ما گزارش  ؛خروج ذره از شکاف را مشاهده نمود ، با صوت و المپ عبور را ؛که نیمحض ا

.                                                                                                         دینما   

خارج   یذره از شکاف باالئ ؛که پنجاه درصد مواقع ؛نستیا انگریمشاهده گر ب دستگاه گزارش

.                                                   دینمایعبور م ینپایی شکاف از مواقع ٪۵۰شده و   

  ؛شود یکه دستگاه روشن م نیکه، به محض ا است نیا هیقض زیانگ جانیه یلیاما قسمت خ 

              .شودیم دهید یبلکه فقط دو تا خط نور شود،ینم دهیپرده د یرو ؛تداخل ۀنقش گرآنید

                                                                                         شده است؟ چهواقعا 

  .میکش یم برقاز و دستگاه آشکارگر را  ؛ میکنینور را  روشن  م ۀکنند کیشلگریدبارکی حال

 ؛است یمعن نیبه ا نیا ایآ ؛گرددیم جادیتداخل ا  ۀکه دوباره همان نقش مشاهده می کنیم؛

                                                                کنند؟یو راهشان را  عوض م ترسندیکه امواج از ما م

 رسدیطوربه نظرم نیا؛ بدهد رییرا تغ دهیآن پد ؛دهیپد کی ۀکه صرفا مشاهد ؛امکان دارد چطور

دوستان شان اطالع سرگذشت از سرنوشت و و ؛سفر کنند ندهیآ ایقادرندبه گذشته  ؛که فوتونها  
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                                                                                                       .داشته باشند

؛ و در مقابل  گرفته اند قرار نظرریو ز مشاهده گر دارند ؛کهفهمند یمضمن اینکه ؛ فوتون ها 

                 .                                                 این شرایط از خود واکنش نشان می دهند

 دو مورد از نتایجی که می توان از آزمایش فوق اخذ نمود به قرار ذیل است:

  عالم شعور های توانمندی از خلقت فوتون ؛ و ها؛ مبدّل عملکرد توجه داشته باشید؛کهالف(

.در آزمایش دو شکاف ؛ شما خلق فوتون از فوتون را مشاهده می کنید؛ که باشد می هستی

                            یکی از انواع مبدل های اولیه است.                                                              

ما قبال گفتیم که ؛ همۀ ذرات عالم به واسطۀ اتصال شان ؛ به شعور عالم هستی ؛ دارای ب( 

 هوشمندی هستند؛شما در آزمایش دو شکاف هوشمندی ذرات را مشاهده می کنید.             

 به تصاویر مربوط به آزمایش دقت کنید
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                               :ستیموج چ مینیکه بب ؛میده یدر مورد موج م یحاتیتوض ابتدا

.   بدهند حیرا توض بیعج ۀدیپد نیکه ا ؛کردند یسع ؛کوانتوم کیاز مکان یمختلف یرهایتفس

    یعنیکه تابع موج، د، معتقد بودنددانشگاه کپنهاگ بودن کیزیو بور که استاد ف زنبرگیها

  یالگو کیبلکه فقط  ؛ستین یکیزیفۀدیپد کی ؛به پرده وجود دارد دنیکه قبل از رس یموج

.                                                                                             است یاحتماالت  

دیایپرده فرود ب یهرفوتون کجا ردیگیم میکه تصم .                                                   

  کیبه  لیو تبد ؛رودیم نیاز ب رسد،یبه پرده م یموج وقت نیا ،«یکپنهاگ ریتفس»طبق  

.                                  باشد یبه اصطالح ، تابع موج فروکاه م ؛گرددیم یکیزیف تیواقع  

که ما  ؛پرده، امکان ندارد یو فرود ذره رو ؛شدن موج دهیقبل از فروکاه ر،یتفس نیطبق ا 

                                                                   .  میکن ینیب شیخواص ذره را پ میبتوان

لحظه فقط در ود؛احتماالت را به صورت همزمان درخودش دارد ۀهمد؛که جهان رسدیبنظرم 

.                                                  کندیآن را انتخاب م وندد،یپ یبه وقوع م یکه اتفاق یا  
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وحرکت شان  ؛آن احتماالت باهم در تماس هستند ۀهم ایگو ؛است که نیا تر بیاز آن عج 

.                                                                                   کنندیرا  با هم هماهنگ م  

ما آن را شبکۀ  ؛باید تابع قوانینی باشند که ؛همۀ ذرات در عالم ماده ؛که نکته:ما قبال گفتیم

                                                                                                         عالم ماده نامیدیم. 

                                                                                :  میبشناس شتریرا ب موج

منتقل  طیرا در مح یکه انرژ ؛( استیایآشفتگ تر،یدر حالت کلو ) ینوسان ایارتعاش  موج،

.                                                                                                       کندیم                                                                                                         

بر خالف موج  ،یسیدر موج الکترومغناط .یکیو مکان یسیدارد؛ الکترومغناط یدو نوع اصل موج،

                                                                                 .    شودیبه انتقال جرم، منتقل م ازیبدون ن یانرژ ،یکیمکان

  امواجدر است، یسیالکترومغناط یهادانیمدر یآشفتگدر واقع  ، یسیالکترومغناط موج

 ؛کنندینوسان م گریکدیبطور عمود بر  ؛یسیو مغناط یکیالکتر یهادانیم  ،یسیالکترومغناط

                 .ندارند یمادّ طیبه مح ازیانتشار ن یامواج برا نیا ؛شوندیو با سرعت نور منتشر م

 لیبه دل ؛هاگونه موج نیانتشار ا ؛شوندیمنتشر م یمادّ طیفقط در مح ؛یکیمکان امواج

                                                               .ردیگیصورت م ؛ یماد طیشکل مح رییبر اثر تغ ای یداخل یهایانرژ

                        و امواج آب یاامواج لرزه ،یعبارتند از ، امواج صوت ؛یکیاز امواج مکان یبرخ

.                              کرد میتقس یو امواج عرض یطولامواج  ۀبه دو دست توانیرا م امواج   

.                 هستند یکیانتشار و نوسان موج،  ی(، راستای)مانند امواج صوت یامواج طول در  

.    هستند یعرض ،یسیامواج الکترومغناط ؛بر هم عمود هستند ،یکه در امواج عرض یدرحال   

 یموج یادهیپد ،یموج یبر اساس تئور ؛یسیالکترومغناط یانرژ ای یسیالکترومغناط تابش

  است.ساخته شده یسیمغناط و یکیالکتر یهادانیماز و ؛ابدییکه در فضا انتشار م؛شکل است



 

36 

.                 موج عمود هستند یشرویو بر جهت پ گریکدیبر ؛ در حال انتشار  ؛هادانیم نیا    

 یفقط بخش یکه نور مرئ ؛توجه داشت دیبا یول ند،یگوینور م یسیبه تابش الکترومغناط یگاه

                                                                   .   است یسیامواج الکترومغناط ۀاز گستر

: امواج  شوندیخوانده م یگوناگون یهابه نام ؛ برحسب بسامدشان ؛ یسیامواج الکترومغناط 

ها نام نیو پرتو گاما. ا کسیفرابنفش، پرتو ا ،یفروسرخ )مادون قرمز(، نور مرئ زموج،یر ،ییویراد

                                                                    .    اندبسامد مرتب شده شیافزا بیبه ترت

هرتز آن  شینریو سپس ها ؛کرد ینیبشیبار ماکسول پ نینخست؛ را  یسیالکترومغناط امواج

 نیاز معادالت ا س،یالکترومغناط یۀنظر لیبه اثبات رساند. ماکسول پس از تکم شیبا آزما ؛را

 یکیالکتر یهادانیکه م ؛نشان داد با این کار؛و  ؛موج را به دست آورد ۀاز معادل یشکل ؛هینظر

.                                             گونه داشته باشندموج یرفتار ؛توانندیهم م یسیو مغناط                                               

درست برابر با سرعت نور به  ؛معادالت ماکسول طبق ؛یسیسرعت انتشار امواج الکترومغناط 

.     باشد یسیموج الکترومغناط ینوع دیگرفت که نور هم با جهیو ماکسول نت د،یآیدست م  

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

                                                                                               ما:      علمی مواضع

                                      انرژی:         پایستگی و بنگ بیگ مورد در ما علمی مواضع

 ؛یمینما ارائه بیشتری توضیحات که ؛میدان می ضرورت ؛بحث کردیم اولیه مبدّل مورد در چون

.                                                                میکن اعالم نیز را انخودم علمی موضع و   

 ؛باشد می مطرح علمی محافل در مشابه های تئوری و بوزون و بنگ بیگ بحث ؛حاضر حال در

کند.                                          می محدود خاص زمان در و مکان در ؛را ماده عالم که  

 موقعیتی در ؛قبل سال میلیارد سیزده حدود که ؛رسد می  نتیجه این به شنونده بطوریکه 

 عالم کل تدریج به و یافته انتشار انبوهی انرژی ؛خاصی نقطه از و داده رخ بنگ بیگ خاص

است.                                                                                     گرفته شکل ماده  

                                                                   نیست: صحیحتئوری بیگ بنگ 

 عالم شعور خصوصیات از ناشی ماده تولید و ؛تئوری بیگ بنگ صحیح نیست ؛به اعتقاد ما

                    .    بگیرد شکل تواند می ای نقطه هر در اولیه ؛ مبدّل توسط کار این و ؛است هستی

 ؛زمان یکسانی که؛ می دانیم اولیه مبّدل بیشماری تعداد فعالیت ؛واسطۀ به ؛را عالم ایجاد ما

 از ناشی ( پراکنده صورت به )؛کهکشانها مجموعه وجود دالیل از یکی و ؛ ندارد وجود آنها در

                                                                                            .باشد می واقعیت همین

 هم با نیز شان تکامل نتیجتا و ؛نیست یکی ماده عالم عناصر همۀ عمر ، اینکه بعدی نکتۀ و

.                    می باشد متفاوت نیز زمان قالب در سماوی اجرام عمر واقع در ؛دارد تفاوت  

؛ و بیس دنکن می فعالیت ؛حاضر زمان جمله از؛  ها زمان همه در؛  اولیههای  مبدّل واقع در 

              عالم ماده یا همان فوتون ها را ؛ خلق می نمایند.                                                       
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 تولید مبحث نیز اکنون هم و ؛باشد نمی مقدور ما برای ؛آن فعالیت موقعیت شناسائی ولی 

افتد.                                                   می اتفاق فوتون یعنی انرژی بستۀ کوچکترین  

طی  ثانویه های مبدّل به دستیابی مرحلۀ تا را خود مسیر ؛ نیز فوتون های جدید خلق شده 

                                                                         پیوندند.      می ها سیاهچاله به و کنند می

در همۀ  ؛بازۀ زمانی که حیات یک فوتون یا ذره تلقی می گردد ؛همانطور که قبال گفتیم

و در فصل زمان ، جزئیات  ؛که ما آن را زمان واحد می نامیم ؛فوتونهای عالم متفاوت است

 مربوط به آن را مورد بررسی قرار می دهیم.                                                           

ناشی از عملکرد میلیاردها میلیارد مبدل اولیه  ؛مجموعه های کهکشانی موجود در عالم ماده

                                                       که در عالم وجود دارند.                       ؛است 

در هر زمان و هر مکانی که ، شرایط محیطی مناسب برای که  ؛هستند اولیه قادر  های مبدل 

                              د.    نبه ساخت فوتون کنفعال نمایند؛ و  اقدام  ؛فراهم شودها فعالیت آن

؛ ادامۀحیات       که دارند؛ با توجه به شرایط محیطی  ته می شودفوتون هائی که ساخ سپس

 می دهند و مسیر ، خاص خودشان را طی میکنند.                                                   

بر  ؛مسیری را که در طول حیات شان طی می کنند، هیچکدام از فوتونها ؛ واقعیت اینست که 

                        اقل تلورانسی را دارند. ؛ و با هم؛ یک حدنیست دیگری صد در صد منطبق

 ؛و ماهیت ماده پیدا می کنند ؛از سرعت فوتون ها کاسته می شود ؛ این شرایط در زمانی که -

 بیشتر مشهود می گردد.                                                                                  

و آن  ؛یکی از روش های تولید فوتون در آزمایش دو شکاف به نمایش گذاشته شده است 

                                                                                    روش تکثیر فوتون از فوتون است.

                  اشد. می ب عالم،یکی ازانواع مبدل های اولیه موجوددراز فوتون روش تولید فوتون
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  ؛به روش فوتون از فوتون نیست ؛تنها از طریق تولید و تکثیر ؛ضمن اینکه روش کار مبدل اولیه

تا خلقت ماده را موجب گردد.            ؛بلکه روش های دیگری نیز در عالم ماده وجود دارد  

جهان بینی ناصحیح و جامع نیست و یک  ؛ندارد صحت بنگ بیگ تئوری به اعتقاد ما ؛ لذا

            و قادر به پاسخگوئی به پرسش های علمی نمی باشد. ؛را به مخاطبان ؛ القاء می نماید

 یک مکانیسم است و که ؛است اولیه مبدّل ؛است ماده تولید عامل که آنچه به اعتقاد ما ؛

                                                                                                      شد. مطلع آن وجود از ؛مختلف آزمایشات توسط ؛ توان می ولی ؛دارد ماده ماورای ماهیت

 فقط و؛ گردد نابودمی نه شودو می خلق نه ماده که؛کند می اعالم که ؛انرژی پایستگی قانون 

.                                                                            گردد اصالح باید نیز ؛کند می تغییر  

 وماده  خلق معنی به  ؛ی اولیهها مبدّل عملکرد از ناشی ، یماهیت تغییر زیرا به اعتقاد ما ؛

                                                              باشد. می ماده نابودیثانویه ؛ به معنی  مبدّل عملکرد

مادی:                                                                              شبکه و اولیه مبدّل   

 ای شبکه دارای ؛است شده خلق هستی عالم شعور عالمی که توسط هر که؛ اینست واقعیت--

 عالم  آن دهندۀ تشکیل عوامل و اجزاء بین روابط و قوانین نوع بیانگر فوق شبکه که ؛باشد می

                                                                                                      .  می باشد

                   گیرد.     می بر در را عالم آن علمی  روابط   و علم کل ، عالم هر  شبکۀ واقع در--

یعنی  ؛ د مکمل آنهاسترعملک عملکرد مبدلها ،با در ارتباط  ؛ یکی از موارد بسیار مهم

          ؛و آن را عامل خلقت می دانیم؛ مبدلی که در عالم ماده تحت عنوان مبدل اولیه می شناسیم 

                                                                            می تواند برای عالم دیگر مبدل ثانویه باشد. 

ا به عنوان مبدل ثانویه از آن و مبدلی که م ؛تلقی گردد، عالم آن در واقع عامل فروپاشی  که

که کارش نابودی عالم ماده  ؛و اعالم می کنیم ؛و نامش را سیاهچاله گذاشته ایم؛می بریم  نام

                                                                                                                                     است.
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به  ؛و برای عالم دیگر نقش مبدل اولیه را ایفا کند ؛می تواند عامل خلق عالم دیگر باشد 

. به خوبی عمل نمی کند ؛قوانین فیزیک در محدودۀ عملکرد مبدلها ؛همین علت است که  

 ؛می تواند؛در مورد مکانیسم خلقت عالم ها وجود دارد ؛ و تسلسل و ارتباطی کهاین دور 

ذاری عالم ها بر همدیگر نیز باشد.                                                                     بیانگر تاثیر گ  

 علمی منطقی و و بیانگر ارتباط  ؛نتایج حاصل از این نگرش شگفت آور خواهد بود 

، پی به اتفاقات عالم ماده یعنی ما می توانیم از روی شواهد فیزیکی در مخلوقات عالمهاست؛ 

                                                                                                                                  ماورای عالم ماده ببریم. 

با همدیگر تفاوت دارد؛ و منطبق بر هم  ؛ین در شبکه های مختلف عالم خلقتمنطق و قوان

وجود  نمی باشد.یعنی رابطه ای را که بین دو مخلوق عالم مادی وجود دارد مثال بین دو انسان

دارد؛ که همۀ انسانها موظف به رعایت آن هستند؛ الزاما نباید بین دو موجودغیر ارگانیک 

 رعایت گردد.                                                                                                    

صحت دارد؛ مثال رابطۀ بین دو  این قضیه در مورد الیه های رده پائین مخلوقات عالم ماده نیز

ویروس یا دو باکتری؛ با رابطۀ بین دو انسان قابل مقایسه نیست.این موارد در فصول آینده 

 کامال تشریح خواهد شد.                                                                                  

 ماده عالم که است بدیهی و ؛دارند قرار هستی لمعا شعور پذیر تغییر بخش در ها عالم کلیۀ--

دارد.                                                  وجود در همین بخش؛ نیز همانندسایر عالم ها  

 که هر ؛است بیشمار هستی عالم شعور در ور غوطه های عالم تعداد که ؛بودیم گفته قبال البته

می گردد.تلقی  موارد این از کی؛ینیز ما مادی عالم؛و اند شده خلق هدف خاصی با آنها از کدام  

  نیز ما مادی عالم. هاست عالم همۀ خالق و میزبان ، هستی عالم شعور پذیر تغییر لذا بخش

                                           شود.      می ساخته قسمت همین در ، مربوطه مبدّل توسط

  و؛مسیرتکامل طی و ؛انرژی های بسته تولید و ؛اولیه مبدّل عملکرد شروع از ؛تغییرات کلیۀ
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 ساخت  و ها کهکشان گیری شکل ها و مولکول ماکرو و ها مولکول تولید و ؛ساخت عناصر

 ذرات مجدد تجمیع  زمان تا، انسان  تا ها گرفته سلولی ازتک زنده موجودات و حیاتی عوامل 

 قالب در همه ؛ثانویه مبّدل عملکرد مرحلۀ رسیدن ماده؛ بهو  ؛ها کهکشان کلیه و عناصر و

                                                                                        کنند. می پیدا معنی واحد زمان

 توضیحاتی در مورد دیاگرام:

به عنوان نماد عالم ماده فرض شده  ؛در فضای مستطیل شکلی که ؛همانطور که مشاهده می کنید

                            که قادر است فوتون را وارد عالم ماده نماید. ؛است . یکسری مبدل اولیه فعایت می کند

و سپس خود را به مبدل ثانویه می رسانند؛ و  ؛درون مستطیل حرکت می کنند ؛فوتون های خلق شده

و با  ؛و حرکت شان به صفر می رسد ؛تغییر ماهیت می دهند ؛ر واقعو د ؛از عالم ماده خارج می شوند

                                                                 تغییر ماهیت می دهند.آنها  متوقف شدن ذرات ؛

حسب بر ؛و اختالف و تفکیک مخلوقات آنان ؛مکان و زمان ندارد ؛که عالم غیر ماده؛ توجه داشته باشید 

در این کتاب  ؛؛ تفکیک ماهیت آنان رخ می دهد ؛ که ما این مبحث ماهیت مخلوقات عالم فراماده را

                                                                           و به آینده می سپاریم.؛ بحث نمی کنیم 

که در عالم ماده رخ می دهد ؛ و آن  ؛ شامل مواردی ها توسط فوتون ؛کلیه حرکت های انجام شده

               باید ارزیابی شود. ؛در عالم فرا ماده انجام می گردد؛ همگی در شعور عالم هستی ؛مواردی که

بازگشت فوتون یا همان ذره یا همان بستۀ انرژی متوقف ؛ از عالم فرا ماده به عالم ماده ؛ به معنی خلق 

ماده است؛ که توسط مبدل اولیه رخ می دهد؛ و می تواند در هر جای عالم که شرایط مساعد باشد 

                                               رخ دهد.                                                                   

   خلق ذره در عالم ماده ؛ تحت تاثیر مبدل اولیه در عالم ماده ؛ و مبدل ثانویه در عالم فرا ماده است.

این گردش ذرات بین عالم ماده و فراماده ؛ همیشگی خواهد بود؛ و پایانی نخواهد داشت؛ و 

                                                                                                  درواقع یک دور و تسلسل است.    
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این تقسیم  است؛ مادی انسان ذهن پرداختۀ و ساخته ، زمان های  بندی در واقع کلیۀ تقسیم

 روند از بخشی ا مبدل ثانویه ، را شامل می گردد؛مبدّل اولیه ت فعالیت که حدفاصل؛ بندی ها

                                                   می باشد. ثانویه مبدّل سمت به اولیه مبدّل از ، تغییرات

است. رویت قابل فضائی های  سیاهچاله  شکل به ماده؛ عالم بخش مادی مبدل ثانویه؛ در  

 

 

که ؛ناشی از مسیری است  درک است؛ در واقع هر چیز مادی که برای ما ، به هر طریقی قابل

در مسیر تکامل خود از مبدل اولیه تا رسیدن به مبدل  ؛ کوچکترین ذرۀ عالم ماده )فوتون(

لذا مبحث مسیر تکاملی ذره  ؛مسیر حرکتی یک ذره می نامیم ؛ثانویه طی میکند.ما این را 

                                                       را بصورت یک فصل مستقل توضیح خواهیم داد.    

زیرا دیدگاه شما را  ؛باید شرح داد ؛زمان برای هر ذره را ، که زمان واحد است ؛ضمن اینکه

                                                             نسبت به عالم ماده عوض خواهد کرد.       

؛ ماده عالم شبکۀ درچهارچوبهر فوتون)و یا هر مولکول( ؛  روند تغییراتکه ؛باید توجه کرد

 تاثیر تحت؛وجود دارد ماده عالم درکه  ای ذره هر واقع در اوست. تابع و؛ کند می پیدا معنی

  مطیع قوانین شبکۀ عالم ماده باشد.            و ؛ یعنی بایدداشت خواهد عملکرد ماده عالم  شبکۀ
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 ارتباط ؛وریم غوطه آن در ما که عالمی  با مستقال خود که؛است  قادر ذره هر  ؛اینحال در لیو

 عالم شعور های توانمندی به دسترسی موجبات ؛تواند می ارتباطی چنین ایجاد لذا بگیرد؛

                                                          نماید.  فراهم برای همۀ ذرات عالم؛  را هستی

وهم ماهیت  ؛ هم دارای ماهیت فیزیکی هستند ؛ ؛ همۀ ذرات ال اینست کهمفهوم جملۀ با

با شعور عالم هستی پیوند دارند؛ دارای هوشمندی  ؛ ؛ و با توجه به اینکه غیرمادی دارند

                                                                                                                            نیزمی باشند.

 یا سیگنالو مادی عالمسیگنال  از اعم ؛ درهر سیگنال ؛ ها عالم  یهکه کل؛گفتباید واقع در پس

.                                                       هستند هستی عالم شعور در ور غوطه ؛ مادی غیر عالم های  

           کسب آن از را خود بودن و ؛ گیرند شکل می ؛ هستی عالم شعور در ؛ ها عالمهمۀ  زیرا؛

                                                                                                       کنند. می

 ؛مورد نظر عالم خلق  برای؛ را نظر مورد ، سیگنال عالم هر به مربوط مبّدل های نکته مهم: 

                                                 د.                                                     نکن می  ایجاد

نتیجتا شبکۀ هر  ؛ و روش عمل مبدل عالم های مختلف ، با هم تفاوت دارد ؛هر عالم سیگنال 

 عالم با عالم دیگر متفاوت است.                                                                          

چون ؛  ؛ در واقع؛ تفاوت ماهیتی دارد دن، با عالم دیگر تفاوت بسیار دار لذا مخلوقات هر عالم

ند. ه او در شبکۀ اختصاصی خود رشد نمود ؛ توسط مبدل اختصاصی خودشان خلق شده اند  

با قوانین  ؛ بر مخلوقات خود اعمال می نماید ؛ نتیجتا قوانین و روابطی که ، شبکۀ هر عالم 

                  ؛ ولی با همدیگر نقاط تالقی دارد.انطباق ندارد همدیگرو بر  سایر عالم ها تفاوت دارد؛

چیزی که در عالم ها مشترک است دو چیز است:                                               لذا  

                           که همه چیز در آن غوطه ور است. ؛شعور عالم هستی است ؛در درجۀ اول-- 
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       تالقی عالم ها می باشد؛ که عامل تاثیر گذاری و ارتباط بین عالم هاست.؛درجۀ دوم در-- 

که این نقاط تالقی ، عامل بروز تصمیمات  ؛همۀ عالم ها دارای یک سری نقاط تالقی هستند 

 و اتفاقات می باشد.                                                                                        

تا علت اخذ تصمیمات و  ؛لذا ما باید مبحث تالقی عالم ها را بصورت مستقل تشریح کنیم 

                            حوادث و پیشگوئی ها ، مشخص گردد.                                      

مهم: نکات  

 عالم شعور هم آن و؛دارد منبع یک ، نظر مورد سیگنال تولید هم و مبدّل عملکرد همالف(

است.  هستی  

 خود به مربوط عالم شبکۀ از پذیر تاثیر اول درجه در ؛نیز عالم هر علوم و ؛خلقت قوانین کلب(

  و در درجۀ دوم باید تاثیر پذیری ؛ از سایر عالم ها مورد ارزیابی قرار گیرد.                 باشد. می

 زیرا ؛نیست دیگر عالم شبکۀ بر منطبق و ؛است آن عالم خود به منحصر ؛عالم هر شبکهج(

وتکرار  ؛می باشد خلقت در  تکرار که  ؛است عالم دو بودن  یکی  معنی به  شبکه دو انطباق

                       زیرا با هدفگذاری در خلقت عالم منافات دارد. ؛در خلقت  یک عالم معنی ندارد

ها:                                                                       عالم سایر در شبکه و مبدّل  

 مبدّل نوع ؛گذاری هدف این به توجه با ؛است بدیهی و ؛دارد وجود  هدفی ، عالم هر خلقت  در

                                .   باشد می خودش به منحصر عالم هر مبدّل لذا ؛شود می مشخص

 ؛ این تفاوت ، در همه چیز ؛دارد تفاوت ماده عالم  شبکۀ  با ؛ها سایر عالم بر  حاکم شبکۀ -

                                                          حتی قوانین و خوب و بد بودن نیز هست.    

و به عبارت  ؛یعنی آنچه که در عالم ماده منطقی و منطبق بر شعور عالم هستی تلقی می گردد

یک حرکت غیر  ؛می تواند در سایر عالم ها ؛یک حرکت خدا پسندانه هست ؛ساده تر بگوئیم
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زیرا با مسیر روف یک حرکت گناه آلوده تلقی شود؛ عیا بقول م ؛منطبق و ضد شبکه تلقی گردد

                                                             و هدفگذاری در خلقت آن عالم ، منافات دارد.  

و به صورت منحصر  ؛تاثیر گذاشته خود ، اجزاء روی متفاوت ای گونه نتیجتا قوانین هر عالم، به 

         گیرد. قرار ارزیابی مورد  ؛خودش خاص روش به باید لذا است؛ داده به آن شکل ؛به فرد

تنها دیدگاه  ؛پس آنچه که در ارتباط با شرور بودن برخی از مخلوقات آفریدگار می گوئیم

               شکل گرفته است.   ما عدم شناخت قع دیدگاهی است که ، به لحاظ در وا ؛ماست

این اطاعت محض و نداشتن اختیار و تحت  ؛چنین است ؛فرشتگان نیزحتی در مورد عالم 

ناشی از  ؛ولی آنچه که در مورد فرشتگان رخ می دهد ؛مورد نکوهش ماست ؛برنامه کار کردن

)می دانید که و فقط تالقی دارد.  ؛که با عالم ماده انطباق ندارد ؛ساختار شبکۀ عالم آنان است

 ؛کنند و برخالف نظر عامهعمل ند که تحت برنامه و دستور فرشتگان اختیار ندارند و موظف

با عالم ما ، وسیله ای در  ؛ولی نقاط تالقی عالم آنان ؛عملکرد آنان بیشتر به غرایز شباهت دارد

        به همین علت یاری گر ما انسانها تلقی می گردند( ؛شبکۀ مادیستجهت بهبود و ارتقاء 

 از تواند می انسان ؛باشند می ور غوطه هستی عالم شعور در ها عالم همۀ ؛اینکه به توجه با

 ، عالم شعور به اتصال از پس و ؛کند برقرار ارتباط عالم  شعور با ؛خود ماورائی  بخش طریق 

              کند. فراهم خود برای ؛را ها عالم سایر گذاری در تاثیر حتی یا و  ارتباط ایجاد  امکان

این که در  ؛است ماده عالم از جدائی ،( ها عالم سایر با ارتباط)توانمندی این به دستیابی الزمۀ

 ضمن. گردد می تلقی موثر عامل ؛مادی غرایز تحقیر  و مراقبه به  مربوط  مباحث ارتباط ،

               . است گذار تاثیر  بسیار ، عالم شعور به اتصال  امر در تمرکز  و اشتیاق  عامل  اینکه

کمی روی ارتباط مخلوقات عالم ماده با شعور عالم هستی ؛م یمی دان این بخش من ضروریدر 

و برای این قضیه مثالی بزنیم.                                                             ؛تمرکز کنیم  
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ها:                                                                     شبکه برای کتاب قفسه مثال                                                            

 کتاب قفسۀ مثال ؛باشیم داشته شبکه به نسبت مناسبی  ذهنیت اینکه برای  مثال بهترین

 محل آنجا را ؛باشد الیه دو کنید فرض که ؛است افقی بخش یک دارای کتاب قفسۀ. باشد می

 مشخص افقی بخش در ذره هر جانمائی در واقع ؛تلقی کنید عالم در ذره هر وظیفۀ و استقرار

است.                                                                                                    شده  

         این تغییرکند؛  تغییر است ممکن ذره جانمائی ، یکدیگربر  ؛عالم ها تاثیرگذاری صورت در

 واقع در و؛گردد تلقی  عالم ماده از جمله شبکۀ ؛شبکه اختالل درهر ایجاد عامل  ؛تواند می

         تلقی شبکه تخریب عامل یک ؛در اکثر اوقات ماده، عالم برشبکۀ ؛سایرشبکه ها گذاری تاثیر

 و ؛شود می محسوب ذره نامناسب عملکرد ونتیجتا ماده شبکه انحراف عامل و؛ گردد می

                                                        می گردد.  در دو الیۀ در بخش افقی موجبات ایجاد فاصلۀ

 نمائی از عملکرد منطبق در شبکه

 

و بودن آن ذره با نبودش ، یکی  ؛وجود هر ذره در عالم ، یک عامل تاثیر گذار تلقی می گردد

                تاثیر می گذارد. ؛بر سایر ذرات و نهایتا بر عالم هستی ؛و ذرۀ فوق با بودنش ؛نیست
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درواقع دارای  ، دنموقعیت و جایگاه منحصر به فرد دار ؛این ذرات در شبکۀ عالم ماده

                            که جانمائی ذره ، ارزش او را بیان می نماید. ؛دنیک جانمائی می باش

ولی در حال حاضر ؛ بصورت مستقل توضیح خواهیم داد؛ در عالم ؛ما در ارتباط با جانمائی ذرات

                                       مبحث تغییر جانمائی ذره را بیشتر توضیح دهیم.؛ می خواهیم 

اگر  ؛که مجموعه ای از میلیاردها ، میلیارد ذره است ؛یک ذره و یا یک مخلوق ؛کنید کهفرض 

برای او چه اتفاقی  ؛منحرف شود ؛از جانمائی که شبکۀ عالم ماده برای او مشخص می نماید

                                               برای درک بهتر قضایا مثالی بزنیم.  ؛می افتد؟ بهتر است

؛ساحلی سرسبزبادرختان کهنسال وچمنزار و باغچه یک ساحل زیبا هستیمما در"فرض کنیدکه

  ".و آب دریا نیلگون و بسیار زیباست ؛ی پاک و تمیز و زیبا داردهائی باگل رز،ساحل نیزماسه ا

                                                                                عملکرد منطبق با شبکه:    

در جهت تداوم و حفظ زیبائی آنچه  ؛کهدر ساحل فوق اینست  عملکرد منطبق با شبکۀ مادی ،

و آب دریا را  ؛و این طبیعت زیبا را تداوم ببخشیم ؛کوشا باشیم ؛عالم ماده فراهم نموده است

       و حتی عامل توسعۀ این چشم انداز زیبا باشیم. ؛فضای سبز را مراقبت کنیم ؛آلوده نکنیم

یک عملکرد منطبق با شبکه تلقی  ؛انجام اموری که خواست و تداوم حیات شبکۀ مادی باشد

                                              تلقی می گردد.و به قول عامۀ مردم کار ثواب  ؛ددمی گر

منطبق:                                                                                       غیر عملکرد  

و جنگ و  شود؛به هر علتی توسط انسان ، مشکالتی ایجاد  ؛ در همین ساحل ؛فرض کنید که

                                                                                               نزاعی رخ دهد.

و  ؛و درختان نابود شوند ؛فضای سبز ساحل به آتش کشیده شود ؛تحت تاثیر این درگیری ها  

و به ؛وارد دریا گردد ؛ی و آالینده های محیطینو مواد سوخت ؛باغچه ها و گلها ازبین برود  
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 نمائی ازعملکرد غیرمنطبق در شبکه

 

 

و در تولید مثل و روند حیات موجودات دریائی  ؛وارد شودچرخۀ حیات موجودات دریائی صدمه 

                                                                                         اختالل ایجاد گردد.

به اکولوژی منطقه آسیب  ؛و عملکرد ناصحیح و دخالت های انسانی ؛تحت تاثیر اتفاقات رخ داده

                                       از حالت طبیعی و نرمال خود خارج گردیده است. و؛ وارد شده 

که موجبات تخریب در  ؛یک عملکرد غیر منطبق با شبکۀ عالم مادی است ؛در واقع بروز جنگ

                                                                                شبکه را فراهم نموده است.

  .است گردیده منطبق غیر عملکرد دارای  مخلوق  که؛ شود می اعالم اینگونه ،حالت این در 

 گناه  عنوان تحت ، جوامع عرف  نظر از  ، جانمائی تغییرات در و ؛شده  ایجاد  شرایط جدید 

عدم می شود.  شناخته انسانی قانون از خارج و منطقی غیر عملکرد و متعارف غیر رفتار  یا

                                              . استعملکرد غیر منطبق  ناشی از انطباق دو الیۀ افقی ،

 مسیر به تشابه ، ، در را  محور این  ؛باشد می نیز  عمودی بخش یک  دارای  کتاب  قفسۀ -

                                           نمود.     تلقی  توان می هستی  عالم  شعور با  ذره  ارتباط
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که حتی کوچکترین ذرات ، یعنی فوتونها نیز دارای اتصال  ؛ما قبال در آزمایش دوشکاف گفتیم

، که این ادراک هستند .در واقع کوچکترین ذرات نیز دارای ادراکیهستندبا شعور عالم هستی 

به واسطۀ اتصال به  ؛د گفت کهیا به عبارتی دیگر بایدریافت می نماید. ؛را از شعور عالم هستی

                                    شعور عالم هستی ، چنین ادراکی برای ذرات شکل گرفته است.  

                                 در مثال قفسۀ کتاب همین محور عمودی است. این اتصال روش دریافت 

یا عدم انطباق آن ذره )یا مخلوق( قابل و دو الیه بودن موقعیت افقی ، در مبحث انطباق 

                                                                                                                        ارزیابی است.

 صورت در که ؛باشد می شده تعریف جانمائی یک  دارای ؛هستی عالم در ؛ذره هر واقع در 

                           . گردد می تلقی مثبت شبکۀ  خالف امری  ،  خود اصلی جانمائی از جدائی

 نظر در عالم آن برای ؛ که اهدافی و وظایف مجموع برحسب ؛عالم هر در؛  شبکه هر عملکرد

                                                                     .   ارزیابی می شود ؛است شده گرفته

برای خلقت هر عالم ؛ اهدافی وجود دارد؛ بدیهی است که ؛ مخلوقات آن  ؛ما قبال گفتیم که

 عالم نیز باید همسو با اهداف خلقت نقش ایفا کنند؛ تا عملکرد منطبق با شبکه تلقی گردد.      

ی دارند ؛ و وظیفۀ آنان ، صرفا تاثیر گذاری بر عالم برخی از عالم ها ؛ یک عملکرد حاشیه ا

                                 ماده است ؛ و قرار نیست که مخلوقاتشان ؛ مانند انسانها ارتقاء یابند.

اینگونه عالم ها به منظور تاثیرگذاری بر عالم ماده ؛ خلق شده اند ؛ و ارزش و جایگاه آنان با 

عالم ماده ؛ قابل مقایسه نیست.)ما صالح نمی دانیم که این مبحث را ؛ بیش از این باز کنیم ؛ 

مود(  ولی اگر صالح دانستیم ؛ که توضیح دهیم ؛ موارد آن را در کتابی مستقال بیان خواهیم ن  

                                                    نیست:   صحیح همدیگر با ها والیه ها عالم مقایسۀ

و  گردد؛ می تلقی منفی  شبکۀ؛ عملکر در چهارچوب ؛  تحت عنوان ، مادی عالم در ملی کهع

                                                                                                      .می شود انجام آن نهی
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 ؛ای شبکه هر در؛  معیارها زیرا ؛باشد مربوطهبرشبکۀ دقیقامنطبق ؛دیگر عالم درتواند می

                      .  تاثیرگذارند هم بر ؛آنان های شبکه و ها عالم کلیۀو باشد؛ می خودش به منحصر

می بینیم ؛ما در الیه بندی های عالم ماده نیز ؛الیه بندی یک عالم نیز صحت دارددر ؛این قضیه

                                                                       که یکنواختی در قانون معنی ندارد. 

سلسله اعمالی را از روی  ؛نسبت به انسان هستند ؛مخلوقاتی که در الیه های ارزشی پائین تری

و با قوانین و شبکۀ انسانی مغایرت  ؛که مورد پذیرش انسانها نیست ؛غریزه انجام می دهند

                         و به هیچ عنوان ارزش های انسانی نمی تواند چنین اعمالی را بپذیرد. ؛دارد

تماس جنسی بین نر و ماده اتفاق           که وقتی عمل؛  گونه های عنکبوتیان هستندبسیاری از 

مواد غذائی ماده مورد استفاده قرار می گیرد.                ؛ نر به عنوان تامین کنندۀ  ؛می افتد  

و از آن به عنوان تغذیۀ خود استفاده  ؛ماده به نر حمله می کند ؛یعنی پس از تماس جنسی

                                                                                   می نماید.                  

نوزاد  ؛وقتی نوزاد خلق می شود ؛حشراتبرخی از و  ؛و در برخی گونه های دیگر از عنکبوتیان

تا به رشد کافی برسد.در واقع مادر  ؛و از او تغذیه می کند ؛به مادر خود حمله نموده ؛خلق شده

تا خورده شود.                                                                ؛ود را در اختیار نوزاد قرار می دهدخ  

که مادر با گان ، خصوصا پنگوئن ها و کفتارها، زمانی یا در برخی از انواع پستانداران و پرند

غذائی استفاده می کند.      از فرزندان خود به عنوان مواد  ؛مشکل تغذیه ای مواجه می شود  

 انو مبحث اختیار در مورد آنکه از روی غریزه رخ می دهد؛  ؛همۀ این اعمال در ؛دقت کنید 

؛ شما عدم تطابق با شبکۀ انسانی را مشاهده می کنید.                                مطرح نیست   

و عدم انطباق اعمال آنان با  ؛ددر مورد مخلوقات سایر عالم ها نیز وجود دار ؛همین شرایط

دلیل بر غیر موجه بودن این اعمال نمی باشد.                    ؛تفکرات و قوانین شبکۀ انسانی   

مجرم و قاتل مادر ، ؛اقدام به خوردن مادر خود می کند؛  برحسب غریزهکه  ؛عنکبوت آن بچۀ  
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 تلقی نمی گردد.                                                                                            

، اقدام به استفاده از حشرۀ دیگری ؛ برای تخم گذارییا مورد دیگر اینکه ، برخی از انواع زنبورها

و  ؛لت نیمه فلج پیدا کندتا حا ؛آنها یک حشره را نیش میزنند به عنوان میزبان می کنند.

                                                  درون بدن او می کنند.  ؛سپس اقدام به تخم گذاری

           از حشرۀ میزبان جهت تغذیه بهره برداری  ؛وقتی از تخم خارج می شوند ؛نوزادان زنبور

                        قادر به پرواز شوند.نهایتا  و ؛و دورۀ الروی را طی کنند ؛تا رشد کرده ؛می کنند

و منطبق بر الیۀ انسانی ؛که از نظر ما انسانها منطقی نیست ؛کلیۀ اینگونه سلسله اعمال

                                                                                   ؛ تلقی نمی گردد.شبکۀ مادی عالم ما

و هیچ نقص و ایرادی بر  ؛غرایز و الیه های پائین دستی ، شبکۀ عالم ماده هست منطبق بر

                                                                                                       آن نمی باشد. 

 ؛و جنایتکار تلقی شوند ؛نباید محکوم گردند ؛در قبال اعمالی که انجام می دهند ؛این جانوران

 ؛منطبق با شبکۀ انسانی نیست ؛زیرا اعمالی منطبق با الیۀ خود انجام داده اند.ولی اعمال آنان

و در  ؛یک عملکرد مغایر با شبکه انجام داده است ؛و اگر انسانی مرتکب چنین حرکاتی شود

ماتت و نهی و که مورد ش ؛واقع یک عمل در چهارچوب شبکۀ منفی برای وی لحاظ می گردد

                توبیخ باید قرار بگیرد.                                                                                      

 در تا ؛گردد تشریح بیشتر باید ؛عالم هر بندی الیه مبحث و؛  ها شبکه گذاری تاثیر مبحث

 باید ابتدا در ولی ؛بگیرد شکل   شده عنوان مطالب  از  یروشنتر تصویر  ؛مخاطب ذهن 

نمود.                                                                                      تشریح را حواس مبحث   

که یکی از اصلی ترین ابزارهائیکه ، ارتباط ما با عالم  ؛در مبحث حواس متوجه خواهیم شد

                                                                      اس است .حو شکل می دهدماده را 

و مهمتر ازهمه های ما ، نقش زیادی ایفا می کند؛  و تحلیل ؛حواس در نوع نتیجه گیری ها  
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         و در واقع ؛که می تواند در الیه بندی ها نقش ایفا کند ؛عامل حواس است ؛این است که

، یکی از نتایج تفاوت حواس در بندی در شبکۀ عالم ماده نیزکه الیه  ؛تحلیل کردمی توان 

                                                                        بین مخلوقات عالم ماده می باشد.
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                                                                             مبحث حواس:       

                                                 مبحث حواس و نقش آن در شناخت عالم ماده:           

چه آنهائی  ؛ تحت تاثیر حواس است. حواس مخلوقات ، در عالم ماده؛ادراک ما از عالم ماده 

و آنالیز و مکانیسم شان کامال مشخص گردیده است ) مانند  ؛ ائی شده اندکه تاکنون شناس

و ماهیت آن هنوز مبهم  ؛ حواس پنج گانه( و چه آنهائی که هنوز کامال شناسائی نگردیده است

مانند حواس منتج از امواج مغزی و تابش حرارتی ؛و در حال ارزیابی و شناسائی است  ؛می باشد

                     ظیر آن ، همگی وسیلۀ ارتباط و شناسائی عالم ماده است.اعضاء بدن و مواردی ن

و یکی از اصلی  ؛عامل طبقه بندی موجودات عالم مادی نیز تلقی می گردد ؛این قضیۀ حواس

 ترین ابزارها ، در الیه بندی عالم ماده می باشد.                                                       

در واقع  آنالیز حواس مخلوقات عالم ، بهترین  وسیله جهت شناسائی الیه های عالم ماده --

هر  ؛میزان  تاثیر گذاری و تاثیر پذیری ؛می باشد. که ما می توانیم از آن  بمنظور  شناسائی

                                               یک ازمخلوقات عالم ماده ، بر سایر عالم ها بهره ببریم.  

که مخلوق قادر به برقراری ارتباط با محیط خود  ؛بر اساس میزان بر انگیختگی حواس است

تا امکان آنالیز ساختار  ؛که باید توضیح داده شود ؛عاملی است ؛می باشد.طبقه بندی حواس

س موجودات بتوانیم توسط حوا؛زیرا باید الیه های عالم ماده را  ؛برای ما فراهم گردد ؛عالم ماده

 تفکیک کنیم.                                                                                               

نی در و تجربیات انسا ؛که مبتنی بر تکنیک است ؛، کاری استبرانگیختگی حواس در انسان

انسان خود  ؛اینست کهبهترین روش برای شناخت بهتر حواس، شکل دهی آن تاثیر گذار است؛

شرایط را در ذهن  ؛و تصور بودن در آنپائین عالم ماده قرار دهد؛ را ، جای مخلوقات الیه های 

                                                                                      خود تجسم کند.        
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                                                   حواس در موجودات عالم ماده:                   

که از حواس کمتری برخوردار است. موجودی مانند  ؛خودتان را جای یک موجود دیگر بگذارید

م که از حواس بینائی و شنوائی بهره ندارد. اینچنین موجودی چه تصوری از عال ؛کرم خاکی

                                                                                   ماده و محیط اطراف دارد؟

که همۀ زندگی خود را در درون یک باکتری با ابعاد  ؛خودتان را جای ویروس بگذارید

                                                                               میکروسکپی سپری می کند. 

 ؛موجوداتی که دارای  توانمندی مختلف در حواس هستند ؛سوال اینست که تصور می کنید

                       ودارای رشد مغزی متفاوت می باشند ، عالم ماده را چگونه تصور می کنند ؟ 

و همۀ مخلوقات به آن  ؛در همه چیز نفوذ دارد ؛به هر حال می دانیم که شعور عالم هستی

            و قابل ارزیابی؛ این اتصال چه نتیجه ای برای آنها دارد متصلند. می خواهیم بدانیم که

 می باشد یا خیر؟                                                                                           

عالم ماده ، یک مبحث کلیدی   الیه بندی شبکه ؛شناخت بهتر ؛ مبحث حواس در ارتباط با--

                                                                که باید به آن بیشتر پرداخته شود. است؛

حتی در ابعاد یک فوتون ، متصل به شعور  ؛که همۀ موجودات و مخلوقات ؛ما قبال توضیح دادیم

این واقعیت در مورد موجودات دون پایه از نظر  ؛و قادرند از آن بهره ببرند ؛عالم هستی هستند

                     و یک ویروس نیز دارای اتصال به شبکۀ عالم هستی است. ؛ما نیز ، صادق است

ولی سلسله اعمالی  ؛دارای هوشمندی هستند ؛در عالم ماده نیز ؛موجودات ردۀ پائین ارزشی

                                      تحت تاثیر غرایز قابل ارزیابی می باشد. ؛می دهد که برای آنان رخ

و نمی خواهند  ؛تمایل به ارتقاء و بهینه سازی شرایط زندگی خود را ندارند ؛این موجودات

و ارتقاء دانش  ؛و حوزۀ حکومتی برای خود بسازند ؛محل سکونت مدرنی برای خود بسازند

پیدایش علت و  ؛و علت شب و روز را بدانند ؛و به رموز عالم هستی پی ببرند ؛داشته باشند
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 ؛این موجودات برحسب شرایط موجود محیطی ؛گیاهان و دریاها و کوهها و کویرها را پیدا کنند

                      و سپس می میرند. ؛و تولید مثل می کنند ؛به زندگی عادی خود می پردازند

در زندگی این موجودات ، برگرفته از نوع ساختار  ؛که این تکرار و مکررات ؛باید توجه داشت

؛ و انطباقی است؛ که با شبکۀ عالم ماده؛ طی سالهای سال؛ شکل گرفته فیزیکی این موجودات

                                                                                    است . و هماهنگ گردیده

و توان  ؛که حواس را در آنها محدود نموده است ؛هر مخلوق است ؛این ساختار فیزیکی خاص

ماید.                                                  برقراری ارتباط با عوامل محیطی را مشخص می ن  

یری و در ارتباط گ ؛، یک عامل تعیین کننده؛ میزان بهره برداری از توان مغزیضمن اینکه  

                                                                  می باشد. بهره برداری از شعور عالم هستی

و پرسلولی بود.ولی  ؛الزاما نباید مغز داشت ؛البته برای ارتباط گیری با شعور عالم هستی

خود عامل الیه و این مزیت  ؛یک مزیت است ؛داشتن مغز و پیچیده بودن ساختار فیزیکی

                                                                                             بندی می باشد.     

و به قولی دون پایه از لحاظ الیه بندی مطلع هستیم.مثال  ؛ما از عملکرد برخی از موجودات ساده

بیماری زا و مخرب  ؛از رفلکس ها و هوشمندی ویروس ها ، خصوصا ویروس هائی که از نظر ما

                                                                                               هستند خبر داریم.

 ؛هوشمندانه عمل کنند ؛ قادرند در قبال عملکرد سیستم دفاعی بدن انسان ؛ ویروس ها 

در شکل ظاهری خود ، می توانند سیستم دفاعی تغییر ویروس ها با تغییر نوع عملکرد ، و یا 

                 ما را فریب دهند.                                                                                         

و در شرایط مطلوبتر  ؛که ژنتیک خود را عوض کنند ؛خیلی از ویروس ها قادرند؛ضمن اینکه 

           قرار بگیرند. آنان با اینکار مدت زمان پایداری و ماندگاری خود را افزایش می دهند. 

   زیرا اینگونه ؛ناشی از پیوند با شعور عالم هستی است ؛ موجودات اینگونهمبحث هوشمندی 
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و هوشمندی آنان در چهارچوب  ؛که بتوانند بر عملکرد آن متکی گردند؛ ندارند  مغزی جانداران 

                                                                            غریزه و در حد رفلکس هاست.    

در او جاری  ؛تا شعور عالم هستی ؛که الزاما نباید موجودی زنده باشد ؛البته باز هم تاکید میکنم

بلکه در جمادات نیز همین هوشمندی و رفلکس ها را می توانیم ببینیم.                    ؛شود  

در فصل های آتی شرح  ؛ما مثال آزمایش پروفسور ماسارو ایموتو را در مورد کریستال آب

                                                                                                    خواهیم داد.

می توانید شاهد  در این آزمایش شما رفلکس مولکول های آب را در قبال تغییر عوامل محیطی

                                                                                                          باشید. 

:را مرور می کنیم سیکل طی شده  

 به عنوان ابزار آفرینش در درون شعور عالم اولیه ؛ که مبدّل ؛شروع عالم ماده از اینجاست

که بیس هر عالم را از شعور  ؛در واقع این مبدّل اولیه است ؛، اقدام به فعالیت می کندهستی 

                                                                                       عالم تولیدمی کند.                

بسته های   خلقت ماده ؛ بصورتشروع  ؛ساخته می شود اولیه؛ ماده توسط مبدّل ؛در این حالت

                                                                              می دهد. انرژی یا همان فوتون ها رخ 

و به این طریق ،  ؛ و سرعت آنها کاهش می یابد؛فوتون ها به مرور زمان به هم می پیوندند

                                                                   مبحث تشکیل عناصر شکل می گیرد.

 ؛زمان با عملکرد مبدّل اولیه انجام می شود؛ هم از جمله عالم ماده ؛ساختار و قانون هر عالم 

.                                  به شبکۀ عالم مربوطه می باشد اولیه که این به معنای اتصال مبّدل  

درون در در عالم ماده ؛ پس از خلقت یا حضور ، توسط مبدّل اولیه  ؛در واقع مادۀ تولید شده 

(.                               یا به اصطالح جانمائی می شودشبکۀ عالم ماده مستقر می گردد؛)   
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و تحت  ؛که ذره ارزشگذاری و الیه بندی می گردد ؛با جانمائی شدن ذره در درون شبکه است 

                                                                  نفوذ قوانین شبکۀ مادی قرار می گیرد.

چیزی  ؛و هم در حالت بررسی هر الیه ؛گفتیم که ساختار شبکۀ عالم ماده ، هم در حالت کلی 

 ؛که کتاب ها را می چینیم ؛داریم؛ بخشی در یک قفسۀ کتاب  ؛شبیه به قفسه های کتاب است

                                     که طبقۀ کتاب ها را به هم متصل می نماید.     ؛و بخشی داریم

 نیز و بخش عمودی )در بخش افقی(ها؛ همانند آن کتابجایگاهی دارد ؛عالم در این  ؛هر ذره

                                                                    این طبقات را به هم متصل می نماید.

زیرا قدرت برقراری ارتباط بین این طبقات را  ؛کار بسیار مهمی انجام می دهد ؛بخش عمودی

که ارتباط بین ذره ها و  ؛تا شرایطی را فراهم کند ؛و در واقع ، قادر است ؛فراهم می نماید

                                                بصورت هم زمان ، برقرار شود.       ؛شعور عالم هستی

که عامل طبقه   ؛ دارای جایگاهی هست ؛ هر طبقه یا مخلوقات یا کلنی ذرات در موجودات

مخلوقات ؛ در عالم ماده تلقی می گردد.                                                           بندی   

 ؛جانمائی او ارزش گذاری می شود ؛یعنی ذره برحسب اینکه در چه کلنی از ذرات قرار بگیرد

دارای الیۀ  ؛که موجبات ساخت یک انسان شده است ؛مثال ذره ای که در کلنی قرار گرفته

بدیهی  ؛که در کلنی ساخت یک گیاه قرار گرفته است ؛نسبت به ذرۀ مشابه است ؛ارزشمندتری

هرچند که  ؛یکی نیست ؛با شعور عالم هستی ؛تاثیرگذاری و تاثیر پذیری این دو ذره؛ است که 

                        مثال هر دو یک اتم اکسیژن باشند.؛ از نظر فیزیکی مشابه هم باشند؛ ممکن است

؛ در این عالم اعم از جمادات و گیاهان و جانوران را ؛یا موجود ؛چیزی که موقعیت یک مخلوق

با شعور عالم هستی  ؛ارتباطمیزان برخورداری از حواس و توان برقراری  مادی قطعی می کند؛ 

.                                                                                                                است  

و جانمائی  ؛با هم یکسان نیست ماده؛ ذرات عالم هیچیک ازجایگاه ؛حقیقت قضیه اینست که  

با اتم هیدروژنی که درون  ؛یک اتم ، به فرض ، اتم هیدروژنی که در مغز یک انسان قرار گرفته
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 با اتم هیدروژنی ؛و اتم هیدروژنی که درون خورشید قرار گرفته ؛بدن یک ویروس قرار گرفته

 ؛تفضای بین کهکشانی سرگران اساتم هیدروژنی که درو ؛گرفتهکه درون سیارۀپلوتون قرار

                                                                                  یکی نیست و باهم متفاوت است.

متفاوت است؛ لذا جانمائی هر ذره؛ ، ؛ در جانمائی های مختلفمیزان تاثیر گذاری اتم هیدروژن

                                         تاثیر گذار است.      ؛با شعور عالم هستی ؛ارتباط آن در میزان

                             تاثیرگذاری حواس در ارتباط با شعور عالم هستی:                 

باید  ؛ارتباط قویتری با شعور عالم هستی داشته باشد ؛برای اینکه مخلوقی در عالم ماده بتواند

که چقدر  ؛تا بهترمشخص شود ؛به حواس او توجه نمود.مواردی را در ذیل شرح می دهیم

                                                                        تاثیر گذار در الیه بندی است. ؛تفاوت در حواس

هیچ یک از حواس  ؛ه آباین قطر ؛که درون یک لیوان است ؛یک قطره آب را در نظر بگیرید-

 ؛که هیچ درکی از محیط اطراف خود ندارد ؛و شاید تلقی شود ؛از نظر ما را ندارد ؛شناخته شده

دارای  ؛و این قطرۀ آب به واسطۀ اتصال با شعور عالم هستی ؛ولی ما می دانیم که اینطور نیست

گرفته است.ما در فصول  ولی میزان ادراک آن در الیه ای بسیار نازل و حقیر قرار ؛ک استادرا

                    .؛ به این موضوع بیشتر خواهیم پرداختآب  تی در ارتباط با آزمایش کریستالآ

و  ؛و نه شنوائی دارد ؛که نه بینائی دارد ؛یک تک سلولی مانند ویروس را در نظر بگیرید--

از محیط اطراف  ؛این مخلوق چه درک و شناختی می تواند ؛حواس او در حداقل خود می باشد

درون بدن یک پرسلولی  ؛کل دورۀ زندگی خود را ؛این ویروس می تواند ؛خود داشته باشد

 ؛ویروسکل دنیای او باشد ؛و درواقع داخل معدۀ آن حشره ؛مانند یک حشره طی کند ؛کوچک

از شعور عالم هستی در  ؛این موجود نیزکه  ؛ولی ما می دانیم ؛دنیای بیرون را درک نمی کند

                                                                                 حد و اندازۀ خود بهره می برد.

ما قبال در مورد هوشمندی ویروس ها توضیح دادیم ؛ در فصول آتی نیز؛ این موارد را بیشتر 

                                                                                 شرح خواهیم داد.             
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و سیکل  ؛درون دریا و در منطقه ای خاص به دنیا می آید او ؛را در نظر بگیریدیک ماهی --  

و نهایتا در همان منطقه  ؛ودر همانجا تولید مثل می کند ؛زندگی خود را در آب طی می کند

و شناخت و آگاهی او نسبت به  ؛او دارای حواسی بیشتر از یک تک سلولی است ؛می میرد

                                                محیط اطرافش قابل مقایسه با یک تک سلولی نیست.

که تاثیر گذاری و تاثیر پذیری  ؛سبب می گردد ؛و ارتباط او با محیط اطراف ؛این شناخت

.                               و مخلوق ارزشمندتری تلقی گردد ؛بیشتری در این مخلوق شکل بگیرد  

ودر اطراف خود ، عامل حواس موثر است؛  در میزان شناخت این ماهی ، نسبت به محیط 

ی این مخلوق تعیین کننده توان و رشد مغز ؛میزان ارتباط و برخورداری از شعور عالم هستی

                                                                                                            می باشد.

تغییر در سیکل زندگی یک ماهی ؛ معنی ندارد؛و هرگز در روند زندگی او ارتقاء رخ نمی دهد؛ 

ی برای رشد و نمو و تامین شرایط محیطی مناسب برای فقط مواردی مانند تامین مواد غذائ

                              زیستگاه و شرایط مناسب برای تولید مثل ؛ مورد توجه او قرار می گیرد.

مورد توجه  ؛این موارد برای هزاران نسل قبل از او نیز مطرح بود؛ و آنان نیز همین موارد را 

                                                        ی خود را طی می کردند. و سیکل زندگ ؛قرار می دادند

حتی دارای و  ؛او دارای حواس پنج گانه بوده ؛یک پستاندار مانند یک سگ را در نظر بگیرید--

و از  ؛هحس بویائی و شنوائی در او رشد کرد ؛ضمن اینکه ؛است حس درک بازتابش گرمائی

و  ؛به مقدار کافی اتفاق نیفتاده است ؛ولی توان و رشد مغزی اوانسان پیشرفته تر شده است؛ 

و نمی تواند عامل ارتقاء او  ؛در او کم است ؛از سوی حواس ؛بندی اطالعات واصله قدرت جمع

                                                                                                         گردد. 

 ؛قابل مقایسه با انسان نیست ؛با شعور عالم هستی ؛قدرت برقراری ارتباط او ؛به همین لحاظ 

که اعمال و حرکات او در چهارچوب غرایز باید بررسی  ؛درواقع به علت عدم رشد مغزی استو 

                                      از حالت فعلی نمی گردد. ؛عامل ارتقاء او ؛و یادگیری در او ؛شود
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که قادر به برقراری ارتباط با روح مقدس  ،درواقع شرایط فیزیکی در او به نوعی شکل نگرفت

             الهی گردد)در بخش ساختار انسان در مورد روح مقدس بیشترتوضیح خواهیم داد(.

و آفرینندۀ عالم ؛ به  پروردگارهیچ سگی به دنبال تحقیقات علمی نمی رود؛ و برای یافتن 

کنکاش و تحقیقات نمی پردازد؛ و اعمالی مانند ساخت بت و مواردی مانند آن ؛ در او مشاهده 

 نمی شود.                                                                                                            

و به دور از تمدن  ؛در اقیانوس به دنیا بیاید ؛در یک جزیرهکه  ؛انسانی را در نظر بگیرید--

و حتی در مورد علت پیدایش مخلوقات و شب  ؛او از همۀ حواس برخوردار است ؛زندگی کند

که ارتقاء  ؛ولی ممکن است ؛برای آنان خالقی را تصور نمایداحتمال دارد ؛ و  ؛و روز می اندیشد

                                                                                  ندیشه ؛ در او رخ ندهد.  در ا

او از شعور عالم هستی ؛ تاثیر  .که کمی فراتر از غرایز است؛  موجودیچنین عملکرد درواقع ؛ 

او ؛  ولی میزان برخورداریمی پذیرد ؛ و بصورت بسیار ضعیف ؛ با روح اولیه در ارتباط است ، 

 ؛و تنها در حد ساخت بت و نمادهائی برای خالق ؛حداقل می باشدبه مقدار ؛از روح مقدس الهی

یک ارتقاء نسبت به حیوانات تلقی  ؛این امر البته ؛و باعث شده تا بت پرست باشد ؛شکل گرفته

                                                                                                       می گردد.

او  ؛و محقق در رشتۀ ستاره شناسی است ؛که یک اندیشمند بوده ؛ انسانی را فرض کنید--

و با  ؛او حتی برای ارتقاء حواس خود ابزار می سازد ؛اقدام به کسب علم و دانش می کند

در کسب علوم  و ؛به بررسی اجرام آسمانی می پردازد ؛در کهکشانها ؛تلسکوپ های پیشرفته

اقدام به شناخت بیشتر و بهتر عالم  ؛و با بهره گیری از دانش هم نوعان خود ؛می کند تالش

                                                                                                     مادی می نماید.

و حتی خود را در محدودۀ حواس فیزیکی محدود  ؛یک چنین مخلوقی خود را ارتقاء داده است

مخلوقاتی را که توسط چشم ؛تا قادر گردد ؛ننموده و اقدام به استفاده از ابزارهای جدید کرده   

و مورد ارزیابی علمی قرار دهد. ؛مشاهده کند تلسکوپبا کمک  ؛غیر مسلح نمی تواند ببیند  



 

62 

و قابل  ؛ی و روح مقدس الهی باالستاین مخلوق میزان برخورداریش از شعور عالم هست 

                                                                                         مقایسه با انسان بدوی نیست.

او هم مطالعات  ؛که یک اندیشمند در عرصۀ علم و عرفان است ؛حال انسانی را تصور کنید--

که کسب  ؛این مخلوق می داند ؛هم مطالعات عرفانی دارد و ؛علمی خود را توسعه می دهد

اقدام به استفاده از روشهائی  ؛ اودانش فقط از راه تجربه و دانش به مفهوم عمومی آن نیست

                                        بتواند با شعور عالم هستی ارتباط قویتری بگیرد.که  ؛می نماید

و تزکیۀ نفس خود ، با  روح مقدس الهی ارتباط قویتری  ؛تکنیک هااو با به کارگیری برخی  

                        از منبع تولید دانش اخذ کند. رادانش سعی می کند ؛ و  ؛برقرار می نماید

و  ؛حواس خود را برانگیخته می نماید ؛با اشتیاقی که از خود نشان می دهد ؛چنین مخلوقی

و از حواس جدید  ؛در خود متجلی می بیند ؛حواسی را که در سایر انسانها شناخته شده نیست

                                                                                                  بهره می برد.

 ؛راد از دیدن آن محرومندکه سایر اف ؛قادر به دیدن چیزهائی است ؛در این حالت ؛این مخلوق 

 ؛قادر خواهد بود که شخصاین .سایر عالم ها باشد موجودات غیر ارگانیکاین چیزها می تواند 

یا حتی بر اعمال فیزیکی بدن خود  ؛محدودیت های زمان و مکان را در خود به حداقل برساند

دیگران مطلع شود.این  و یا اینکه از افکار ؛و ضربان قلب خود را موقتا متوقف کند ؛تسلط یابد

                           موارد و بسیاری از موارد دیگر نتیجۀ ارتباط قوی با شعور عالم هستی است.

ا شعور عالم هستی تا مختصرا تاثیر حواس و نقش آن در ارتباط ب ؛در موارد باال سعی شده است

چیز خیلی پیچیده ای  ؛کنیم پس زمانیکه از الیه بندی در عالم صحبت می توضیح داده شود؛

                                                                  راحتی ، قابل مشاهده است. نیست و به

تا در  ؛که با کلیات الیه بندی و چگونگی آن آشنا شوید ؛منظور ما در این مبحث این بود

                                             از این واژه استفاده کنیم. ؛مباحث بعدی راحت تر بتوانیم
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در برقراری ارتباط و اتصال قویتر با شعور عالم هستی ، عامل حواس و ؛باز هم تاکید میکنم 

زیرا مغز ابزار اصلی جمع بندی اطالعات واصله از حواس  ؛توان فیزیکی مغزی نقش ایفا می کند

                                       ارتباط با شعور عالم هستی تلقی می گردد. و عامل اصلی ؛است

که انسانها همگی  ؛باید دقت نمود ؛مبحث ارتقاء مطرح است ؛برای انسانهاباید توجه نمود که 

برخوردارند.و مهمتر از آن ، خصیصۀ اتصال انسان به روح  ؛به مقدار زیاداز شعور عالم هستی

 ؛ممکن است ؛در زندگی خودشان طی می کنند ؛که به واسطۀ روندی که انسانها ؛القدس است

                        و به سمت غرایز تمایل بیشتری نشان دهند. ؛کمتر از این نعمت استفاده کنند

و به واسطۀ محدودیتهائی که عالم ماده بر  ؛انسان مخلوقی است که دارای ماهیت الهی است

از روح مقدس الهی فاصله گرفته است.                                       ؛ده استاو تحمیل نمو  

 مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک                       چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم  

یعنی باید انسان به ؛ باید مبحث ارتقاء لحاظ گردد؛ در الیه بندی که برای انسان متصور است

و حرکاتی که در چهارچوب شبکۀ منفی  ؛و محیط اطراف خود را بشناسد ؛خود بیفزاید دانش

و در واقع گناه نکند.                                            ؛از خود دور نمایند؛ قابل ارزیابی است   

ر و هرچه بیشترا مورد اذیت و آزار قرار ندهند؛  انسان باید طبیعت مادی و همنوعان خود

و کامال منطبق بر  ؛اعمال و رفتار و گفتار خود را منطبق بر شبکۀ مثبت عالم مادی نموده

 شبکۀ انسانی زندگی کنند.                                                                                

تکاملی ، ارتقاء که به این روند  ؛باید هدف همۀ انسانها باشد ؛دستیابی به این نوع زندگی

  .          انسان در الیه گفته می شود. ارتقاء انسان در الیه ، به معنی بهتر شدن انسان است

و از این تغییرات لذت می برد.مردم ؛در رفتار خود را می بیند؛ تغییردر حال ارتقاء است؛کهانسانی

و از تفکرات و  ؛حبت شوندکه با او همص؛ و عالقه مندنداین تغییرات را در او می بینند ؛نیز

                                                                                    اندیشۀ او بهره مند گردند.   
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در محاورۀ عمومی انسانهای ارتقاء یافته را بنام عرفا و پیامبران و مصلحان اجتماعی و اخالقی 

                                                                            می شناسیم.                      

 ارتقاء و توسعۀ حواس=ارتقاء مخلوق

و آنان را از عرفای واقعی  ؛البته باید در وادی عرفان ؛ انسانهای فریبکار و منافق را شناسائی کرد

.                                           نفی هستندمنافقان بازیچۀ دست عوامل شبکۀ ممنفک نمود.  

و عامل  ؛بهره مندی بیشتر از مطامع دنیوی ، به جامعۀ انسانی خیانت می کنند این افراد برای 

                                                              انحراف در مسیر ارتقاء انسانها می گردند.     

باعث جدائی بیشتر انسانها از روح مقدس الهی شده ، و سبب القاء  ؛انمنافقین و دنیا طلب

 تفکرات انحرافی در مردم می گردند.                                                                    

دفاع از تفکرات مسیحیت  ؛در قرون وسطی با مردم می نمود ؛رفتاری را که ادارۀ تفتیش عقاید

سلسله اعمالی ، در عملکرد آنان ؛ بلکه  ؛عامل رشد تفکرات و اندیشه های مسیح نشد و ؛نبود

بود.                       دوستانشانو ها جهت  توسعۀ منافع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی پاپ   

حکومتهای بنی امیه و بنی ؛ در و اعمال خلفای اسالمی ؛ در امپراطوری اسالمی؛ نظیر همین را

عثمانی مشاهده می کنیم.                                                                امپراطوری عباس و   

 ؛هیچکدام از امپراطوری هائی که بنام اشاعۀ تفکرات اسالمی ، در جوامع مختلف حاضر شدند

د ، عامل نزدیکی مردم به خداوند نشدند. و اقدام به قتل و کشتار و سرقت اموال مردم نمودن  

دشمنان خود را به  ؛که زورگو و غیر منطقی است ؛آنان خداوندی را در اذهان ایجاد کردند

بهشتی را عطا   ؛و به دوستان خود ؛تا رنج و عذاب فراوان را متحمل گردند ؛جهنم می افکند

                                           می کند که مملو از عیش و عشرت است.                    
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و از آنان بهرۀ  ؛فریب دهندتا بتوانند مردم را  ؛این حکومتها ، تنها ظواهر اسالم را حفظ کردند

و  ؛تلقی می کردند ؛ مقاماین افراد را انسانهائی واال ؛ بیشتری ببرند.لذا مردمانی که طی قرنها

می نامیدند.                                                              آنان را نمایندگان خداوند روی زمین  

و با وعدۀ دستیابی به نعمات الهی در بهشت  ، از آنان  ؛تنها به جهل و غرایز بیشترنزدیک شده

              .                                                                           سوء استفاده شده است

و سرزمین های مختلف ، قرنهاست که آلت دست عده ای  درواقع مردمان مذهبی ، در ازمنه

                                                                      فریبکار و منافق قرار گرفته اند.      

                                          تاثیر شعور عالم هستی بر ماده:                            

آن غوطه ور ؛ و در خلق  شده اند؛که همۀعالم ها  از آن شعور عالم هستیحواس و رابطۀ بین 

              بیشتر توضیح دهیم.    ؛را می خواهیم؛  و از خصوصیات آن بهره می برند؛ می باشند

 ؛و شبکه ای که ؛ندستی همنحصر به فرد ساختار؛ثانویه ، دارای  و اولیه های مبدّل یک ازهر

                                                      به این مبدل متصل است ، قوانین خاص خود را دارد.

     می گردد.به عوامل متعددی باز شعور عالم هستی؛از  وقات هر عالم،مخل مندی؛بهره  میزان

به عوامل متعددی مانند  ؛و شعور عالم هستی ؛عالم ماده کۀ؛ از شبمیزان بهره مندی مخلوق

وضعیت اقتصادی و ، مانند شرایط جغرافیائی  ؛حواس و توان فیزیکی مغز و عوامل محیطی

که  ؛به علت این عوامل تاثیر گذار است ؛مربوط می شود ؛شرایط اجتماعی و موارد متعدد دیگر

                                               مشاهده می کنیم. ؛ما تنوع در خلقت موجودات عالم را

و شرایط و حوادث را برای  ؛که کلیۀ عوامل تاثیر گذار بر یک مخلوق را بنویسیم ؛اگر قرار باشد

                 به اعداد نجومی می رسیم. ؛در تنوع حالتها ؛یک مخلوق ، مورد ارزیابی قرار دهیم

ولی مولکول آبی که در  ؛از شعور عالم هستی بهره می برند ؛یک دانه ماسه یا ؛یک قطره آب  



 

66 

در فضای بین کهکشانی قرار گرفته  ؛با شرایط مولکول آبی که ؛سلول مغز یک انسان قرار دارد

 ؛، درون یک معبد قرار گرفته استدانۀ ماسه ای که در یک قطعۀ سنگو  ؛یکسان نیست ؛است

با دانۀ  ؛سیگنال های منطبق بر ساختار وشبکۀ مثبت قرار می گیردو بطور مداوم تحت تاثیر 

و در کهکشانی با حداقل فعالیت  ؛دور دست ابهی که در یک صخره و در یک سیاره ایماسۀ مش

                                                           یکی نیست.      ؛های فیزیکی قرار گرفته است

که نقش عوامل  ؛توانستیم و  ؛دادیمتوضیح ؛ تا حدودی عوامل محیطی را  ،در مطالب پیشین 

بیان کنیم.                                    ؛ در تاثیر گذاری و تاثیر پذیری موجودات محیطی ،  

راحت تر بتوانیم موارد را آنالیز  ؛در مبحث الیه های یک شبکه ما هدف مان این بود که ؛ 

.                                              نمائیمو حالتها را بصورت کلی بتوانیم تفهیم  و شرایط ؛کنیم  

  .استاولیه مبدّل نوع عالم ، ناشی از  در هر ؛شبکه و مخلوقات موجود نکته مهم:نوع 

و زیر رده ها ،  ؛الیه ها و رده های مختلفهر شبکه ، که در  ؛در این ارتباط باید دقت نمود 

ولی هر الیه و  ؛بسیار زیاد است این الیه هاتعداد  هرچند که ؛به تعداد  بیشمار وجود دارد

                                                                              .ابل  مشاهده  و  ارزیابی می باشدقرده ، 

که با هم  ؛که هر الیه از زیر رده های زیادی تشکیل می گردد ؛باید به این قضیه دقت کرد

و برخورداری از  ؛و همانطور که ارتباط گیری انسان ها با شعور عالم هستی ؛متفاوت می باشد

 ؛در شبکه های مختلف ؛ همین شرایط برای همۀ موجودات ؛ امکانات ومواهب آن یکسان نیست

                                                                           در سایر عالم ها نیز وجود دارد.

و موجودات غیر ارگانیک یعنی موجوداتی که  ؛حتی جمادات نیز از این قاعده مستثنا نیستند 

رده های  دارای رده های مختلف و زیر  ؛وجود دارند نیز غیر مادی در شبکه های مختلف

                                 .یکسان نیستند اتصال  به  شعور عالم  با همو در    ؛متعددی  می باشند

که وقتی  ؛در بسیاری از مکاتب و آئین ها ؛درک مفهوم  این الیه بندی ، بسیار مهم می باشد

و با  ؛به آن حالت غیر قابل انعطاف می دهند ؛یا یک گروه صحبت می کنند ؛از یک زیر رده  
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                                     و ثابت و غیر قابل تغییر برخورد می کنند.قضیه بصورت قطعی 

که همۀ موجودات حتی جمادات برحسب میزان برخورداری از  ؛ما تصمیم داریم اثبات کنیم 

قابل رده بندی می باشند .                                                           ؛شعور عالم هستی  

 در یک مخلوق خاص ،؛یمیزان برخورداری از شعور عالم هست که ؛این نکته دقت باید نمود به

       .                      و تغییر نخواهد کرد ؛همراه خواهد بودبا او او ،  تغییر جانمائیزمان تا 

این قوزۀ  ؛این پنبه در مزرعه ای رشد کرده و بارور شده است ؛یک قوزۀ پنبه را در نظر بگیرید

دارای پیوند با  ؛و تحت این شرایط ؛پنبه اکنون دارای یک جانمائی مخصوص به خود است

و با  ؛و از آنان تاثیر می پذیرد ؛و بر آنان تاثیر می گذارد ؛اطراف خود می باشد ؛عوامل محیطی

               شعور عالم هستی نیز ارتباطی در حد و اندازۀ جانمائی خود دارد.                    

 ؛و از آن برای ساخت یک پارچه استفاده کنیم ؛ما این پنبه را از بوتۀ آن جدا کنیم ؛فرض کنید

و تاثیر گذاری او بر عوامل محیطی جدیدی را  ؛با این کار ما جانمائی پنبه را عوض نمودیم

ر پذیری او تاثیر گذاری و تاثی ؛در جانمائی جدیدی که پنبه اخذ نموده است ؛فراهم کردیم

متحول گردیده است.                       ؛ارتباط او با شعور عالم هستی نیز؛ تغییر نموده است  

 ؛پنبۀ مورد نظر ؛اگر این پارچه بصورت لباس ، مورد استفادۀ یک شخص عابد و عارف باشد

ه در  امور ک ؛و اگر پنبۀ فوق در پارچه ای مورد مصرف قرار بگیرد ؛ارزش واالتری خواهد داشت

و تاثیر گذاری و تاثیر پذیری و ارتباط  ؛نظافتی مصرف گردد ، شرایط آن به نوعی دیگر خواهد

                                                  آن با شعور عالم هستی ، به نوعی دیگر شکل می گیرد. 

که مثال سنگ می گردد ؛ و عنوان ؛که در محاورۀ عمومی جا افتاده استمباحث؛لذا بسیاری از 

 ؛و تاثیر گذار در اتفاقات مثبت می باشد ؛مایۀ برکت و یا شانس است ؛یا پارچۀ خاصی خاصی و

 ؛چون ذرات آن ممکن است ؛و در آن تعمق کنید ؛به راحتی رد نکنید ؛راشما اینگونه مطالب 

مشابۀ خود تاثیرگذاری با گونۀ  و؛ حامل بار مثبت ناشی از ارتباط با شعور عالم هستی باشد

                                                                                          مختلفی داشته باشد.
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انتقال سیگنال مثبت و یا منفی  ؛عنوان خواهیم کرد ؛ضمن اینکه در آزمایش کریستال آب--

                                                               .        استبه موجودات عالم مادی مقدور 

یعنی در عالم وجود دارد ؛ ؛هاعالممورد همۀ در، ، ناشی از تغییر جانمائی مخلوقاتتاثیرات  

                             ؛ و آنان را نیز شامل می گردد. وجود دارد ؛موجودات غیر ارگانیک نیز

امکان اتصال عمیق به شعور  ؛در همۀ موجودات عالم که ؛توجه نمود البته باید به این نکته

 ؛در انسان به صورت بالقوه می تواند شکل بگیرد ؛.قدرت اتصالی کهعالم هستی وجود ندارد

می تواند به  ؛قابل  مقایسه با دیگر مخلوقات نیست. انسان به علت داشتن ساختار خاص خود

                         برای هیچ مخلوق دیگری فراهم نیست. که این امکان  ؛روح القدس بپیوندد

                                                                    توضیحات کلی در بارۀ سیاهچاله ها:        

در مورد سیاهچاله ها ؛ که توضیحات کلی را  ؛برای ورود به مبحث مبدل ثانویه ، ضرورت دارد

                                                                    و با کلیات علمی بحث آشنا گردیم.   ؛باشیمداده 

ی سنگین سوخت که یک ستاره ؛شودطبق نظریه نسبیت عام، یک سیاهچاله زمانی ایجاد می

شود. شرده میف ؛توسط نیروی گرانش خودش ؛و پس از آن ؛رساندای خود را به اتمام میهسته

تعادل ستاره را در ، ی ناشی از آن ژستاره در حال مصرف سوخت است، انر ؛که تا هنگامیلذا 

                                                                         کند.برابر نیروی گرانش حفظ می

در نتیجه مرکز ستاره دچار  ؛قادر به تحمل وزن خود نیست ؛ستاره دیگر ؛پس از اتمام سوخت 

شود. اگر جرم مرکز ستاره بیش از سه برابر جرم خورشید باشد، ظرف کمتر از فروریختگی می

                                                                     .ریزدیک ثانیه درون نقطه تمرکز فرو می

.                                                   ای هستندارههای ستچالهچاله، سیاهترین نوع سیاهعمومی  

که برای سوزاندن در  ؛که وابسته به میزان سوختی است ؛طول عمری دارند ؛هاستاره ۀهم

توانند در برابر خرد شدن حتمی تا زمانی که سوخت دارند، می ؛بنابراین شان می باشد.اختیار

                                                                                      . ناشی از گرانش مقاومت کنند
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و ستاره از داخل منفجر و به یک  ؛کنداما وقتی که سوختشان به پایان برسد، گرانش غلبه می

دیل چاله تبتمام ستارگان فروریخته به سیاه؛البته اینطور نیست که  ؛شودچاله تبدیل میسیاه

                                                    .گردند؛ همه چیز به اندازه و جرم آنها بستگی دارد

ورد در م ؛ی کافی بزرگ نیستبرای اینکه به سیاهچاله تبدیل شود، به اندازه ؛مثال خورشید ما

.                کندپیدا میسایز آنها اهمیت ؛به سیاهچاله تبدیل شوندها، زمانی که بخواهندستاره  

                                         ها هستند. چالهتنها یک نوع از سیاه ؛ایهای ستارهسیاهچاله 

این  ؛در مرکز کهکشان ما وجود دارند بسیار بسیار پرجرمی ؛هایسیاهچاله ما می دانیم که

                     .ردها برابر جرم خورشید ما هستنددر حدود صدها هزار تا میلیا ؛هاچالهسیاه

گیری دقیق این جرم اهمیت اما اندازه ؛ها خیلی زیاد استکه جرم سیاهچاله ؛دانیمما می ۀهم  

ها هستند. دنبال یافتن روشی برای محاسبه جرم سیاهچالهو دانشمندان زیادی به ؛زیادی دارد

  .ها ممکن نیستگیری جرم سیاهچالهبرای اندازه ؛ل ثابتیابی به یک روش یا فرموظاهرا دست

امکان گریز  ؛های نورکه پرتو ؛سیاهچاله ۀدر اطراف دهان ؛افق رویداد هر سیاهچاله، مرزی است

به سمت مرکز آن حرکت کنند. هنگامی که یک ذره از افق رویداد گذر  ؛ندارند و ناچار هستند

                                                             .کند، امکان ترک این ناحیه را نخواهد داشت

  شود.آن وجود دارد، با نام تکینگی یاد می جرم ۀدرونی سیاهچاله، جایی که بخش عمد ۀاز ناحی

دراثرات شناخته که ؛قدری کم استجرم آنها به؛هستند کوچکیاجرام بسیار؛ریزسیاهچاله ها  

                      .شودسرعت تبخیر آن بیشتر می؛تر باشدهر چه سیاهچاله کوچک ؛شوندمی

ها را تنها در دو نوع بزرگ و ها پیش سیاهچالهدانشمندان مدتسیاهچاله های جرم متوسط :

                                                                              کردند.بندی میستهکوچک د

متوسط و بسیار  با اندازه   هاییسیاهچاله ؛امکان وجود که ؛دهدنشان می های اخیراما یافته

                                                                                    کوچک، نیز وجود دارد.
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ی واکنش و در طول یک سر؛ ایهای ستارهگام تصادم بین خوشههن؛توانندچنین اجرامی می

                                                                            ای تشکیل شوند.زنجیره های

در مرکز کهکشان با یکدیگر  ؛تواننددر یک ناحیه مشخص می ؛هاتعداد زیادی از این سیاهچاله 

 معمولی هایسیاهچاله بین شکاف؛واقع در؛جرم را پدید آورندسیاهچاله کالنو یک  ؛ادغام شوند

ا صدها هزار هایی تجوی سیاهچالهو اخترشناسان را وادار به جست جرم،کالن هایسیاهچاله و

          یافتن منابع اشعه با شدت زیاد است. ؛آنها ۀهای مشاهدیکی از راه؛برابر خورشید ما کرد

جرمکالن ۀیک سیاهچال ؛سال نوری ۲۷۰۰۰ فاصله در شیری، راه کهکشان مرکز در برای مثال  

میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد،  ۵٫۲یا در مرکز کهکشان آندرومدا، که  ؛وجود دارد 

 هایسیاهچاله؛است ممکن همچنین کهکشان ما وجود دارد. ۀتر از سیاهچالای بزرگسیاهچاله

ابرهای  .باشند گرفته شکل کوچک سیاهچاله هزاران شاید و صدها ادغام نتیجۀ در جرمکالن

 های کوچکمیان کهکشان ؛هاییدر چنین برخورد ؛توانندی خود میبه نوبه ؛گازی بزرگ نیز

                                     نقش ایفا کنند. ؛و در چگالی سیاهچاله ها ؛حضور داشته باشند

ثانویه را بشناسیم:                                                                                 مبدّل  

 ؛گردند می تجمیع خود تکاملی مسیر در ؛پس از اینکه در مبدل اولیه ساخته شدند ؛ها فوتون

 اجرام تشکیل عامل ؛نامیم می ماده عالم شبکۀ ؛که ساختاری برحسب و ؛شده تر سنگین و

داشت.                             خواهد ؛نیز پایانی نقطه یک روند این ولی ؛شد خواهند  آسمانی  

 به آن در ؛فوتونها حرکت که؛هاست فوتون کامل توقف ؛تغییرات سلسله این پایان نقطۀ

 خوانده ثانویه مبدّل که مکانیسمی ؛افتد می اتفاق آن در ؛ماده عالم تجمیع و ؛کند می صفرمیل

              .  است گرفته قرار ما انداز چشم در ؛آن مادی بخش در سیاهچاله بصورت ؛شود می

 تلقی ماده عالم متعارف شیمی؛ که و فیزیک قوانین و روابط از یک سیاهچاله؛ هیچ دریک

زیرا  مبدل ها؛ عملکرد و ماهیت دوگانه دارند؛ یعنی دارای بخش های  میگردد؛ عملکردندارد؛

 مادی و غیر مادی هستند؛ نتیجتا قوانین عالم ماده ؛در مورد آنان عملکرد ضعیفی دارد.           
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قطعا روزی  مبدل ها می توانند به عنوان ابزار ما ؛ برای نفوذ به عالم ماورای ماده تلقی شوند.

اخذ سیگنال و  به عنوان مجرای؛ سیاهچاله ها  مبدل های اولیه و رسید ؛ که ازفرا خواهد 

ایجاد ارتباط با فراماده استفاده گردد . یعنی گیرنده هائی ساخته شود ؛ که با اتصال به این 

     مبدل ها؛ بتوان از شرایط عالم های فراماده مطلع گردید.                                             

                                                                                                                ماده:                                                         عالم در زمان

 حد زمان ؛نامیم می زمان ما ؛ دارد وجود ثانویه مبدّل و اولیه مبّدل عملکرد بین ؛که را ای بازه

                                                                  .باشد می واحد زمان مبّدل دو بین فاصل
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 و سال و روز مانند ؛شود می عنوان مکان و زمان با ارتباط در ؛که معیارهایی و مفاهیم کلیۀ

 هائی بندی تقسیم ؛همه و همه ، مشابه موارد و نوری سالهای و شناسی زمین های دوره و قرن

                                                           است.  گرفته صورت مادی انسان توسط که ؛است

 غیر مخلوقات و انسان مادی ماورای بخش برای تقسیمات این ؛کرد توجه قضیه این به باید لذا

                                                                                                                                                            ندارد.     ارزشی هیچ مادی

 ثانویه های مبدّل و اولیه های مبدّل تعدد ؛گیرد قرار توجه مورد همیشه باید که مهمی نکتۀ

 زیاد ماده عالم های سیاهچاله تعداد که همانطور لذا ؛باشد می بیشمار آن تعداد که.است

                                                                                                          . است

 از بخشی ثانویه و اولیه های مبدّل زیرا ؛است بیشمار عالم در ؛نیز فوتون تولید مراکز تعداد

                            باشند.                                 می هستی عالم شعور های توانمندی

 که ؛میکنیم سعی و ؛نمود خواهیم ارائه تکمیلی توضیحات ؛آینده فصل در ، مبحث این برای

                              نمائیم.                             وارد مبحث این در را علمی مشاهدات

که به آن بصورت یک بحث مجزا  ؛در جهان بینی ما می باشد ؛آیتم بسیار مهمی؛زمان واحد

                                                                                            خواهیم پرداخت. 

                                                                                                                                                                :ها مبدّل عملکرد

که ؛است هستی عالم شعور ؛خصوصیات ذاتی از بخشی ؛ناشی از واقع در ؛ها مبدّل عملکرد

  مخلوق که ؛گفت توان می نوعی به یا ؛بگیرد شکل آن در خلقت مبحث تا ؛موجب شده است

                                                                       دهد.                       می تغییرماهیت

  ؛برخوردار  هستند جدیدی ماهیت از ؛ها سیاهچاله درون در ، ذرات شیمی و فیزیک واقع در

  به ها سیاهچاله درون زمان و. ندارد ما اطراف ملموس و شده شناخته فیزیک با انطباق که
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 ، را خود مفاهیم نیز مکان و ؛است صفر آن در فوتون حرکت ؛اینکه دلیل به ؛رسد می صفر

 به و ؛دهد می دست از ، است شده تعریف ما برای که ، فعلی شدۀ شناخته و کالسیک ازشکل

است.   شده او ماهیت تغییر عامل و کرده عمل ماده در ثانویه مبدّل که گفت توان می نوعی  

در  ؛آغاز نمود ؛تحت تاثیر فعالیت مبدل اولیه ؛که عالم ماده را ؛شعور عالم هستی ؛در واقع

در مبدل ؛ و عاقبت مادۀ ساخته شده را  ؛چهارچوب قوانین شبکۀ مادی آن را تداوم بخشید

                                          ها به عالم غیر ماده بازمی گرداند.ثانویه یا همان سیاهچاله 

؛ و ما تولید فوتون را  ؛دو بخش مادی و غیر مادی است دارای ؛همانطور که مبدل های اولیه

و از روش تولید فوتون از غیر ماده محرومیم )چون حواس  ؛در بخش مادی مشاهده می نمائیم

                                                          و ابزار مورد نیاز برای مشاهدۀ غیر ماده را نداریم(.

     بصورت سیاهچاله مشاهده  ؛ ما بخش مادی آن را ؛دارای دو بخش است ؛مبدل ثانویه نیز

به علت نداشتن حواس و ابزار غیر مادی محروم ؛ ز مشاهدۀ بخش غیر مادۀ آن و ا ؛می نمائیم

                                                                                                    می باشیم.

 در ماده ماهیت که ؛است ماده عالم ساختار در ؛ثانویه مبدل عملکرد اثر بر ؛ واقع در

                                                                                                       نماید.    می تغییر  ها سیاهچاله

 

                           ها با مبدل اولیه و ثانویه:                                  شبکه رابطۀ

ولی تولید  ؛بر اساس عملکرد مبدل اولیه ، اقدام به تولید فوتون می نماید ؛شعور عالم هستی

تامین کنندۀ خواست پروردگار عالم  ؛و درواقع ؛هدف نهائی از ساخت عالم ماده نیست ؛فوتون

که قادر شود  ؛از نظر فیزیکی به مرحله ای از باروری و رشد برسد ؛و باید عالم ماده ؛نمی باشد

                                                           ود را به سرانجام برساند.مسئولیت سنگین خ

که  ؛لذا الزم بود ؛شرایط برای حضور کالبد انسان است ؛این مسئولیت بزرگ فراهم نمودن  
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ساخت اجرام  ؛در مرحلۀ بعد تا ؛و اتم ها و مولکول ها را بسازد ؛فوتون تولید شده تکثیر شود

                                                                           .شکل بگیردآسمانی و کهکشانها 

به بزرگترین کهکشانها و مجموعۀ  ؛که کوچکترین بستۀ انرژی است ؛این تکامل از فوتون

                                                 که باید طی می شد. ؛ستارگان ، یک فرایند بزرگ بود

   که قانون عالم ماده نامیده  ؛سلسله روابط و قوانینی شکل گرفت ؛این فرآیند در چهارچوب

                                     شبکۀ عالم ماده نامیدیم. ؛این سلسله قوانین و روابط رامی شود؛ 

ریاضی و بیولوژی و نجوم و منطق و فلسفه و همۀ قوانین فیزیک و شیمی و  ؛شبکۀ عالم ماده

                                             شامل می گردد. ؛ هر آنچه علم و دانش نامیده می شود را

لذا بررسی علت و معلول در  ؛اساس قوانین شبکۀ عالم ماده ، مبتنی بر علت و معلول است

پدید آورد.   در میان انسانها را، گیری علم و دانشکه موجبات شکل ؛مخلوقات عالم ماده  است  

لذا هرقدر علم و  عوامل تاثیر گذار بر مخلوقات عالم ماده ، قابل ارزیابی و سنجش می باشد. 

            به خالق هستی نزدیک تر شده ایم. ؛و در علم و دانش خبره تر شویم ؛دانش بیاموزیم

و اگر ابهامی  ؛در عالم معنی ندارد ؛دلیل و بی علتچیزی بنام حدس و گمان و حادثۀ بی 

                                                              همه ناشی از بی دانشی ماست. ؛وجود دارد

ای شبکۀ ماده را تحلیل و روابط بین اجز ؛ما باید عامل تاثیر گذار برشبکۀ عالم ماده را بشناسیم

                                    به این هدف ، سه کار بزرگ باید انجام دهیم.برای دستیابی کنیم؛ 

این کار به است؛ ماده اده و شناخت فیزیکی همۀ عالم کار اول تحقیق و بررسی در عالم م--

                                                                              معنای توسعۀ علم و دانش می باشد.

تا قانون منطبق بر  ؛کار دوم شناخت روابط منطقی و فلسفی بین اجزاء و مخلوقات است--

                                     و سپس در جوامع پیاده کنیم. ؛شبکۀ مادی را بتوانیم بشناسیم
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کان همزیستی تا ام ؛در روابط انسانی است ؛این کار به معنای ایجاد تعادل و موازنۀ اخالقی

مسالمت آمیز و همراه با توسعۀ در همۀ وجوه علمی و اقتصادی و اجتماعی ، برای ما فراهم 

                                                                                                          گردد.

اهی فراهم خواهیم نمود؛ و موجب ما با این کار ؛ شرایط محیطی مناسب را ؛ برای نزول آگ

 ارتقای عالم خواهیم شد.                                                                                               

کار سوم شناسائی ، تاثیر گذاری سایر شبکه ها ، بر شبکۀ عالم ماده است . ما قبال توضیح --

تاثیر گذاری در جهت ترمیم و ارتقاء  ؛و ممکن است ؛تاثیر گذارند عالم ها بر هم ؛دادیم که

که این تاثیر گذاری از نوع منفی بوده و عامل تخریب  ؛و یا احتمال دارد ؛شبکۀ مادی باشد

                                                                                 انسانی و مادی شود. شبکۀ

با توسل به روشهای توصیه شده توسط عرفا و  ؛ راه های نفوذ بر سایر شبکه ها را ؛ما باید

عالیق و وابستگی های مادی را از  ؛و توانستند ؛بزرگانی که در این راه تالش فراوان نموده اند

      و در این مسیر دانش و شخصیت و جانمائی خود را ارتقاء دهیم. ؛بیاموزیم ؛خود دور کنند

الزاما باید توسط شبکه به  ؛توجه داشت که آنچه که توسط مبدل اولیه تولید می گرددباید --

 انسانتا روح مقدس الهی در کالبد  ؛و شرایط را برای انسان فراهم کند ؛باروری کامل برسد

                                                                                                   طی مسیر کند.

                                                                 "همه از خدائیم و به سوی او باز می گردیم"

سیکل گشت دهنده است؛ یک باز ؛مبدل ثانویه ؛سیار مهم استب ؛ در عالم هانقش مبدل ثانویه   

و باید این دور و تسلسل از عالم ماده به عالم غیر  ؛بر مبنای دور و تسلسل است ها؛ کاری عالم

                                                                                     ماده همیشه جاری باشد.

و مبدل ثانویه بخش دیگری  ؛یک بخش از این دور و تسلسل را انجام می دهد ؛مبدل اولیه

                                                                     عملیاتی می کند.    از این دور و تسلسل را 
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 مبدل اولیه در عالم ماده=مبدل ثانویه در عالم فراماده

 مبدل ثانویه در عالم ماده=مبدل اولیه در عالم فراماده

ما برای دستیابی بهتر ، به این دور و تسلسل ، و رسیدن به معبود و جایگاه حقیقی خودمان ، 

می گردد. خش دیگر در عالم غیر ماده انجام و ب ؛در عالم ماده شکل می گیرد؛ که بخشی از آن 

باید در کالبد مادی  ؛تا مسیری را که روح مقدس الهی ید آن سه هدف بزرگ را دنبال کنیم؛با

و از درد و رنجی که از الزامات عالم  ؛سریع تر طی نموده و به معبود برسد ؛سان طی کندان

                                                                                        مادی است رها گردد. 

معنی پیروزی و  به ؛و به بیان ساده تر ؛وابستگی به عالم ماده ، بیانگر هوشمندی و ذکاوت

که علم و دانش و  ؛بلکه برنده در سناریوی عالم خلقت کسی است ؛موفقیت شخص نیست

که دیگران  ؛و شبکۀ عالم هستی را ؛و خود و دیگران را به معبود نزدیک تر کند ؛عرفان بیاموزد

                                ترمیم نماید و وابستگی دنیوی خود را به صفر برساند. ؛تخریب نموده اند

 

مبدل ها سیکل حرکت ذرات را بین ماده و فراماده عملیاتی 

به همین علت نه  می کنند این دور و تسلسل عالم هاست  
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 ؛که فوتون تولید کند ؛نکته بسیار مهم:هر عاملی که در عالم ماده ، قادر باشد

       یا اینکه خود مبدل اولیه باشد.          ؛می تواند متصل به مبدل اولیه باشد
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 پاسخ به یک پرسش مهم:

؟چه اتفاقی رخ می دهدفکر می کنید که در مرکز سیاهچاله   

ذرات درون سیاهچاله ؛ در حالت فروکش سرعتی هستند؛ یعنی فوتونی که در لحظه قرار 

سرعتی معادل سرعت نور داشت؛ و ماهیت مادی برای او  "افق رویداد سیاهچاله"گرفتن در 

.                                                                                                  قابل تصور بود  

پس از قرار گرفتن در مرکز سیاهچاله ؛ سرعتش به صفر می رسد؛ و ماهیت فراماده خواهد  

                                                                                                              داشت.

پس از ورود ذره از طریق سیاهچاله؛ به داخل شعور عالم هستی ، اتفاق ماهیتی برای ذره )یا 

زیرا وارد ؛  که محدودیت زمان و مکان ندارد ماده(رخ می دهد؛ و ذره به جائی وارد می شود؛

                                                                                   عالم ماورای ماده گردیده است.

 در این حالت؛ دو نوع وضعیت؛ می تواند برای ذرات رخ دهد:                                              

وارد عالم ماده  ؛تا از طریق هر مبدل اولیه ای ؛د بودنمجددا قادر خواه ذراتدر حالت اول ؛ 

                                                            این ورود مجدد ، محدودیت زمان و مکان ندارد. د.نگرد

رج یک ذره که از طریق سیاهچالۀ مرکز کهکشان راه شیری ، از عالم ماده خا ؛یعنی به فرض 

.                                                                                                       گردیده است  

می تواند در لحظۀ بعد از طریق مبدل اولیه در کهکشانی که هزاران سال نوری با کهکشان ما  

                                                 .وارد عالم ماده شود ؛توسط یک مبدل اولیهفاصله دارد ، 

 بدیهی است ؛ این پدیده می تواند یکی از دالیل ؛ انبساط عالم ماده تلقی گردد.                   

       همان ؛ یعنیشت در عالم ماده خواهیم دا ؛ ما گردش یا رفت و آمد ذرات را ؛در حالت اول

که؛ از توسط مبدل ثانویه؛ از عالم ماده خارج شد ؛ توسط یک مبدل اولیه؛ از نقطه ای ذره ای   
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 دیگر ؛ مجددا وارد عالم ماده می گردد.                                                                      

قرار گرفته و در حالت سرعت صفر ؛ استبدون جانمائی  ذره از آنجائیکه ؛دوم ؛  در حالت

                      فقط برای عالم های فراماده کاربرد دارد؛ و از مدار عالم ماده خارج می باشد. ؛است

به عالم ماده ورود نمی کند ؛ و در ذره  تغییر ماهیت ؛ پس ازنتیجتا در بسیاری از اوقات ،  

       کاربری پیدا می کند. "ی در شبکۀ عالم غیر ماد "عالم فراماده قرار می گیرد و به عبارتی 

  یعنی ذره ای که از عالم ماده خارج شد ؛ دیگر به عالم ماده وارد نمی شود.                      

 انولی نوع ارتباط آنشعور عالم هستی قطع نخواهد گردید؛ در هر دو حالت؛ پیوند ذره با 

 متفاوت خواهد بود.                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

 

                                                                  :   و الیه ها در عالم زمان مبحث  

 زمان واحد یعنی چه:                                                                                      

که به قرار ذیل است: ؛زمان واحد بخشی از واقعیت حیات یک ذره است                            

          و درون شبکۀ مادی قرار می گیرد. ؛الف(یک ذره ، توسط مبدل اولیه ساخته می شود

  می گردد. تا وقتی که به مبدل ثانویه ملحق؛مسیر خود را طی می کند؛ب( ذره در شبکۀ مادی

                                            و از عالم ماده خارج می شود.  ؛ج( ذره از شبکۀ مادی جدا گردیده

تنوع بسیار دارد؛ شاید بتوان و  ؛درون شبکۀ مادی یکسان نیستحضور ذرات ماده ،  بازۀ زمانی

 اعالم کرد ؛ که بازۀ زمانی و مسیر هیچ فوتونی ، بر فوتون دیگر منطبق نمی باشد.                      

ما می دانیم که میلیاردها میلیارد و میلیاردها میلیارد و ...................عدد فوتون توسط مبدل 

بخش زیادی از این همه بستۀ انرژی تولید شده ، ابتدای خلقت عالم ماده ساخته شد؛  زاولیه ا

انها و اجرام سماوی را ساخته است.                                 و کهکش ؛تبدیل به ماده شده است  

و موجب خلقت موجودات  ؛تبدیل به مولکولهای تولید کنندۀ حیات شده اند ؛بخشی از اینها 

                                                                                         ند.گردیدده در عالم زن

موجودات  ؛ثبات و قوام ابدی ندارند ؛که در عالم ماده وجود دارد ؛در واقع کلنی های مختلفی

، مانند زمین نیز بطور  تو جمادا ؛و تجزیه می شوند ؛زنده پس از مدتها زندگی می میرند

و نهایتا با مرگ خورشید ، همۀ سیارات منظومه ، دستخوش  ؛مداوم تحت تاثیر تغییرات هستند

                                                      تجمیع و سپس انفجار و ازهم پاشیدگی می گردند.
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و متحول  ؛غام قرار می گیرندحتی کهکشانهای بزرگ و کوچک نیز تحت تاثیر برخوردها و اد

                                           می شوند و مرگ اجرام سماوی آنان نیز ، انجام می گردد.

در واقع مدت حیات فوتون ؛ به ؛ به جانمائی آن بستگی دارد ؛مدت حیات یک فوتون طول

است.                            ر گرفته در آن قرا؛ است؛ که فوتون مذکور  یا مجموعه ای  وابسته  کلنی  

 ؛ساخته شده اند های کوچک انرژی یا همان فوتون هاکه همه چیز از بسته  ؛واقعیت اینست 

و تبدیل به یک  ؛این ذرات تجمیع شده باشند ؛برای یک بازۀ زمانی محدود ؛حال ممکن است

ولی باز هم آنچه یا حتی موجودات پرسلولی شده باشد؛ سنگ یا گیاه یا یک تک سلولی و 

با یک تغییر و واکنش شیمیائی از کلنی که  ؛و ممکن است ؛همان ذره است ؛که اصالت دارد

                                                                                                          درون آن قرار گرفته جدا شود.  

بصورت جداگانه  ؛در تکامل خود طی می نماید ؛و مسیری را که؛ ما به مبحث اصالت ذره 

                                                                                                                 خواهیم پرداخت.    

 زمان نسبی در ذرات:                                                                                        

                                    مثالی می زنیم: ؛راحت تر توضیح دهیم؛ برای اینکه این مبحث را 

که توسط مبدل اولیه در نزدیکی یک سیاهچاله تولید شده  ؛اینطور در نظر بگیرید ؛ ذرۀ اول را

                                                                                                                باشد.

به علت تحت تاثیر بودن از سوی سیاهچاله ، به سمت  ؛که ذرۀ فوق پس از خلقت ؛بدیهی است

و عاقبت از شبکۀ عالم  ؛و مبدل ثانویه روی او عمل نموده ؛او گرایش یافته و جذب او می شود

)ما قبال گفتیم که عملکرد مبدل اولیه در همه جای عالم  ماده خارج شده و از بین می رود.

                                   و تئوری بیگ بنگ را نپذیرفتیم( ؛ماده قابل شکل گیری است

و در مسیر تکاملی خود با  ؛که در زمین و در حال حاضر خلق شود ؛ذرۀ دوم را در نظر بگیرید

مسیر  ؛و بصورت یک مولکول آب ؛سایر فوتون ها تجمیع شده و یک اتم هیدروژن را بسازد  
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                                                                                     حیات خود را طی کند.

در جو زمین و اقیانوسها و موجودات زنده و  ؛ سالها متمادی سیکل خود را؛ این مولکول آب 

و ورود  و عاقبت تحت تاثیر مرگ خورشید و نابودی منظومۀ شمسی ؛جمادات طی خواهد نمود

  به یک سیاهچاله از دست خواهد رفت؛ و وارد عالم فراماده خواهد شد.                       

                                    ه اعالم نظر کنیم.در مورد این دو ذر ؛حال ما به عنوان ناظر می خواهیم

و ذرۀ  ؛ذرۀ اول حیاتی در حدود سه روز )به فرض( داشت ؛که از دیدگاه ما ؛ما اعالم می کنیم

                                                             دوم حیاتی در حدود ده میلیارد سال داشت.

زیرا ما مالک و معیار سنجش زمان را ، شرایط  ؛وان ناظر اصال صحیح نیستاین دیدگاه ما به عن

                                                                                       زندگی خودمان قرار دادیم.

طور همان ؛ذرۀ اول زمان واحد خود را طی نمود ؛اینست که ؛آنچه که واقعیت مسلم استزیرا 

     ولی سیکل و جانمائی این دو بازه یکی نبود. ؛زمان واحد خود را طی کرد ؛که ذرۀ دوم نیز

                  در عالم بر ذرۀ دیگر انطباق کامل ندارد. ؛در واقع زمان واحد هیچ ذره ای

همانطور که فوتون دوم نیز زندگی کامل  ؛در واقع فوتون اول زندگی کامل خود را طی کرد  

بر هم  ؛درون شبکۀ عالم هستی ؛ولی مسیر و سیکل زندگی این دو فوتون ؛خود را انجام داد

                                                                                                 منطبق نبود.

 

         

 

 

 مبدل اولیه

یا خالق 

  فوتون

که  بازۀ زمانی

فوتون طی می 

   کند

 

سیاهچاله یا 

 مبدل ثانویه 
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جهان شمول است: نچرا نسبی بودن زما  

  ؛توسط مبدل اولیه خلق می شود؛ و درون شبکۀ عالم ماده قرار می گیرد ؛زمانی که ذره ای

دل ثانویۀ نابود کنندۀ فوتون و مب؛  مبدل اولیۀ تولید کنندۀ فوتون ؛ فراخور جانمائی کهبه 

                                        د.نتون درون شبکۀ عالم ماده طی می کفو ؛ سیکل خاصی را ؛ددار

درون انواع اتمها و مولکول ها و ماکرومولکولها و  ؛این ذره در طی مسیر خود ممکن است

.                                                               موجودات و مخلوقات مختلف حضور داشته باشد  

در  ؛به هیچ عنوان کامال منطبق بر فوتون دیگری ؛در ذرۀ فوق ؛این سلسله تغییرات ایجاد شده

           واند به شرایط و مسیر و جانمائی یک فوتون دیگر نزدیک باشد.ولی می ت ؛عالم نیست

که هر ذره دارای ماهیت مستقلی  ؛و به همین علت است ؛این یک حقیقت جهان شمول است

قادر  ؛هر ذره که ؛قبال هم گفتیم ضمن اینکه ، بگیرد؛و باید مستقال مورد ارزیابی قرار ؛ است 

                                                            است مستقیما به شعور عالم هستی متصل شود.

هر ذره می تواند مستقال به شعور عالم هستی بپیوندد ؛ و با آن ارتباط  "بیان این جمله که 

ن گرفت اینست که؛  یک نتیجۀ شگرف به همراه دارد ؛ زیرا نتیجه ای که از آن می توا "بگیرد

هر ذره ای در عالم ؛ می توانند کل دانش عالم ها را ، در محدودۀ شعور عالم هستی داشته 

                              باشد؛ یعنی هر ذره ای در عالم می تواند مرکز اطالعات عالم تلقی شود.

شما می دانید ؛ که بهره  در این ارتباط؛ ما مباحث را در کتاب حاضر ادامه نمی دهیم ؛ ولی 

 برداری از این قانون ؛ فوق العاده جذاب خواهد بود.                                                     

بینی   میان   در       آفتابیش  که بشکافی                ذره ای  هر   دل   

       بینی    چشم آن   نادیدهو آنچه               گوش آن شنوی  نشنیده  آنچه      

بینی  جهانیان  و    جهان    از                که یکی   رساندت   بجائی   تا  

هاتف اصفهانی                                                      
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   : ماهیت مبدل ها و شعور عالم هستی

          توضیح دادیم که؛ این موردراو  ها انجام شد؛؛ براساس عملکردمبّدلگفتیم که آفرینش

                       می باشد. هستی یکی از خصوصیت ها و توانمندی های شعور عالم؛ مبدّل ها

؛ هر ضمنا این را هم گفتیم که ؛عالم ماده را هم ، مبدّل های مربوطه خلق کردند ؛بدیهی است

شکل  ؛در نظر گرفته شده است ؛ی خلقتدر هدف گذار ؛برای  او ؛بر مبنای ساختاری کهعالم 

                                                                      و مسیر خود را طی می کند.؛ می گیرد

 ؛تصور بهتری نسبت به او پیدا کنیمتا  ؛مثالی بزنیم شعور عالم؛ ماهیتبهتر است در ارتباط با

                                               تی توضیح دهیم.و سپس در مورد ماهیت شعور عالم هس

                                                                             در مورد ماهیت شعور عالم:   لی مثا

 ؛که امکان استخراج انواع فراورده ها در آن وجود داردهمانند نفت خام می باشد؛ ؛شعور عالم

.                                                               مبّدل هائی داشته باشد ؛می تواند نفت خام  

اتان و پروپان و بوتان و موارد مشابه و انواع مایعات مانند  مانند؛ متان و ؛؛ انواع گازهاکه از آنها  

از فراورده های پتروشیمی و  ؛اتو انواع جامد بنزین و نفت و گازوئیل و قیر و موارد مشابه

                                   .استخراج نمود ؛ را موارد مشابه گرفته ؛ تا الستیک ها و پالستیک ها 

هر کدام از این د. اصی می آیو به کار خ ؛ استدیگری متفاوت با  ؛ فراورده هااین هر کدام از 

                           گردد، ولی منشاء یکسانی دارد.فراورده ها ؛ تحت شرایطی خاص تولید می 

اعم از ماده  ؛ که همه چیز ؛گیر را شامل می گرددایک ماهیت فر ؛شعور عالم هستی ؛در واقع

                                   و بخشی از آن تلقی گردد. ؛و غیر ماده در آن می تواند شکل بگیرد

و درون شبکۀ  ؛تحت شرایطی خاص ، فوتون را از غیر ماده بسازد ؛قادر استمبدل اولیه ؛ 

                                                                                                     مادی قرار دهد.



 

85 

ولی به علت تفاوت اساسی  ؛نظیر همین شرایط برای سایر عالم های غیر مادی نیز وجود دارد 

که در فرآیند خلقت عالم ها  ؛در ماهیت عالم ماده با سایر عالم ها است ، بدیهی است ؛که

                                                                          تفاوت بسیار مشاهده می گردد. 

زیرا ماهیت  ؛هستیم، و جزء به کل ؛کل به جزء؛تبدیلفرآیند ؛ شاهد همیشه  ؛در عالم ماده

به همین علت است  ؛استکلنی ذرات شکل گرفته ؛ درواقع اززیرا کل ؛جزء و کل یکی است

                                   است. اصالت با کوچکترین ذرات عالمکه ؛تاکید بر آن داشتیم ؛که ما

یک ؛ دارای ماهیتی؛ فراتر از ماده است. و همانند یک هارمونی و یشعور عالم هست

                                                                                              سیگنال قدرتمند است.

این سیگنال را تغییر می دهد ؛ و مبدل ها ؛ شعور عالم هستی ؛ با استفاده از ابزاری به نام 

                                                                          ساخته شود.عالم ها موجب می شود ؛ 

الب هیچ عالمی ؛ بر سیگنال عالم غهر عالم دارای سیگنال مخصوص به خود است ؛ و سیگنال 

                                                                                               دیگر منطبق نیست.

اعمال و گفتار و رفتاری که با این سیگنال غالب ؛ همخوانی و هم نوائی داشته باشد؛ قوانین و 

                                                                           شبکۀ مثبت ؛ آن عالم تلقی می گردد.

وائی و همخوانی داشته باشد ؛ قوانین در واقع اعمالی که با سیگنال و هارمونی ؛ آن عالم همن

با  ؛ولی اعمالی که ؛و دستورات شبکۀ مثبت آن عالم بیان می گردد؛ و پایدار و مانا خواهد بود

این سیگنال همخوانی نداشته باشد ؛ اعمال غیر منطبق با شبکه تلقی می گردد؛ و عامل ایجاد 

                                                                                                    اختالل است.

یک نکتۀ جالب : افرادیکه تحت تاثیر این سیگنال برتر قرار می گیرند ؛ توانمندی هایشان ؛ 

برانگیخته می شود و با این سیگنال یا هارمونی ؛ هماهنگی و هم نوائی می کنند.در این 

در چشم انداز  ؛بطوریکه بروز این توانمندی ؛فزایش یابدطبع شعر و موسیقی شدیدا ا ؛اشخاص  
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                                                          عموم قرار می گیرد و مشهود می گردد.         

          مسیر خلقت:

و این ساختار نیز  ؛دنساختار منحصر به فردی دار ؛هر یک ازعالم های خلق شده ، برای خود

بر روی همدیگر تاثیر  ؛همۀ این عالم ها ضمن اینکه ؛الیه های متعددی را شامل می گردد

بر همدیگر متفاوت می باشد.)بهتر است برای سهولت  ؛ولی میزان تاثیر گذاری آنها ؛گذارند

 نتیجه گیری روی عالم ماده تمرکز کنیم(                                                              

و عالم فوق را ازکوچکترین بسته های  ؛شروع به فعالیت نمودند ؛وقتی مبدّل های عالم ماده

                                                                                 انرژی تولید کردند.         

خلق عناصر و مواد  ؛که منطبق بر شبکه عالم ماده بود ؛در سلسله اتفاقات فیزیکی و شیمیائی 

و خلقت همۀ موجودات عالم ماده ، تحت تاثیر قوانین شبکۀ عالم ماده ، شکل  ؛انجام شد

                                                                                                   گرفت.      

و همۀ تاثیر قانون علت و معلول می باشد؛ ، تحت قانون حاکم برشبکۀ عالم مادهگفتیم که 

                                                         باید منطبق بر آن شکل بگیرد. ؛عالم مادهامور 

 ؛و سایر مخلوقات پائین دستیعناصر و مولکول ها و انواع ماکرو مولکول ها ؛ در عالم ماده یعنی 

                                                                     بر اساس قانون علیت شکل گرفته است. 

و شبکۀ حاکم برعالم ماده ، موجودات  ؛معلولتحت تاثیر قانون علت و  ؛سپس در مراحل بعد

                                                                                  تک سلولی شکل گرفتند.

در مرحلۀ بعد ، تحت تاثیر عوامل محیطی و موتاسیون های مکرر و انتخاب اصلح ، جانداران 

که پستانداران ؛امه یافت.تا به مرحله ای از رشد رسیدو مسیر فوق اد ؛مختلف ایجاد شدند

                                                              پیشرفته تر و پیچیده تر در عالم ماده به وجود آمدند.
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این روند تا تولید انسان های اولیه ، مانند انسان نئاندرتال و کرومانیون و انسان پکن و امثال 

                                               )در استرالیا وآسیا وآفریقا وآمریکا( ادامه پیدا کرد. آنها

همۀ موجودات عالم ماده ، یک حیات صد در صد غریزی و کامال منطبق بر  ؛تا این مرحله-- 

بر هم منطبق  ؛در مثال قفسۀ کتاب ؛شبکۀ عالم ماده را طی می کردند. )یعنی آن دو الیۀ افقی

                                                                 (، یعنی اعمال ؛منطبق با شبکه رخ می دادبود

روی عالم ماده در  ؛عملکرد سایر شبکه ها ؛تاثیر گذاری مربوط به ؛ضمنا تا این مرحله -- 

                                                                                                   حداقل  بود.

 به باروری  ؛توسط مبدل اولیه را ؛ذرات تولید شده ؛در واقع شبکۀ حاکم بر عالم ماده داشت

                                                                                                     می رساند.

 ؛که حاکمیت مطلق در عالم ماده داشت ؛شبکۀ عالم ماده سلسله قوانینی را ؛مرحله در این

                                                                                   عملی می نمود. همچنان

ماده و تصمیمی مجزا و خالف آنچه که قانون شبکۀ عالم  ؛اختیار معنی نداشت ؛تا این مرحله

دارای اختیار  ؛زیرا هیچیک از مخلوقات عالم ماده ؛نمی توانست انجام شود؛ تلقی می شد

                              و همه تحت غریزه و منطبق بر شبکۀ مادی عمل می نمودند. ؛نبودند

به کالبد انسان کرومانیون ، هیچ حیوان یا جانداری از  ؛تا قبل از پیوند روح مقدس الهی 

و ؛می گرفت برحسب غرایز شکل ؛ و همۀ عملکردها و همۀ فرآیندها ؛ خود اختیار نداشت

                                                                                        تخریب شبکۀ مادی نیز رخ نداده بود.      

؛واین کرومانیون ادامه یافته بود؛و منطبق بر شبکۀ مادی،تا انسانهای روند زندگی غریزی

  .کردندمی  طیی، میمون بینی باریک ،یک زندگی غریزی راسایرگونه ها؛ همانندنیزمخلوقات 

و رشد حواس در وی بر انگیخته  ؛که قابلیت های فیزیکی در وی ایجاد شده بود ؛انسان اولیه

که امکان جمع آوری اطالعات واصله از  ؛نظر رشد مغزی به مرحله ای رسیده بود، و از شده
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و حوادث و  ؛تحلیل نموده او می توانست اطالعات واصله را توسط مغز خود ؛حواس را داشت

                  هر چند در حد مقدماتی آن ، آنالیز نماید.ی مختلف اطراف خود را ، پدیده ها

در مورد حوادث و عوامل  ؛همانند حیوانات دیگردیگر  ؛، انسان اولیهبود که  بعد از این شرایط

                    تنها رفلکس های ساده انجام نمی داد ، و قدرت تصمیم گیری یافته بود. ؛محیطی

و به  ؛پیوند قوی تری را ایجاد کند ؛که با شعور عالم هستی ؛او قابلیت این را پیدا کرده بود

                              با شعور عالم هستی ، از مواهب این ارتباط بهره مند شود. قویتر ندپیو ؛علت

گر تمرکز موهبت دی ؛موهبت دیگر نزول آگاهی بود ؛پرسش گری بود ؛یکی از این موهبتها

و ارتقاء جانمائی  ؛موهبت دیگر درخواست بهبود شرایط زندگیجهت کسب حقایق علمی بود؛ 

؛ برای سهولت زندگی ؛موهبت بعدی تغییر در ایجاد عوامل محیطی مطلوب ؛محل زندگی بود

موهبت بعدی تسخیر و تسلط بر عوامل محیطی ، بمنظور ایجاد  و بهبود شرایط تغذیه ای بود؛

                      .   بیان نمودبسیار از این گونه موارد می توان  امنیت و تشکیل جوامع و قبایل بود؛

و ایجاد شرایط و قابلیت پیوند و اتصال با  ؛انسان اولیه پس از رشد فیزیکی خود ؛به هر حال 

                                                                        به مقدار بسیار زیادی متحول گردید. ؛روح الهی

ناشی از اشتیاق و تمرکز ، در واقع ، بخشی از قوانین که کنش و واکنش  ؛باید توجه داشت--

پس از ابراز اشتیاق ، نسبت به هرچیزی از  ؛انسان امروزی نیز ؛حاکم بر همۀ عالم ها می باشد

های بهکارانه و مواردی نظیر آن ، راهجمله علم و عشق به خدا و اشتیاق به انجام کارهای ت

                                                          د. ابی به این هدف ، بر وی نازل می شودستی

رشد مغزی و جستجو و کنکاش در محیط اطراف را تسریع  ؛پس از این مرحله ، انسان اولیه--

که نتیجۀ  ؛و در این ارتباط تعمق کرد ؛به جستجوی خالق هستی رفت ؛و در ذهن خود ؛نمود

                                                                       .آن ساخت انواع بت ها و نمادها ، بود

، به منظور تمرکز در اندیشه  هدف انسان اولیه از ساخت بتها و انواع نمادها ، به عنوان خداوند

خالق  ؛انسان میخواست .ا ؛پله مهمی ؛ در مسیر خداشناسی تلقی می گردیداین نمادهبود؛ 
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که به بت پرستی  ؛از مرحلۀ غرایز بود ؛و در ارتقاء خودا ؛و با او ارتباط بگیرد ؛هستی را بشناسد

                                                                                                        روی آورد.

                                                                        داستان سرائی پیشینیان:                  

در ارتباط با خلقت انسان  ؛که  در نوشته های آنان ؛ مبحث داستان سرائی های پیشینیان   

                                          نباید برای ما مالک تفکر و اندیشه تلقی گردد. ؛درج گردیده است

نباید افکار  ؛که متقاضی ارتقاء ارزش های انسانی در خود می باشد ؛هرگز یک انسان اندیشمند 

                                                                       خود را در زندان اندیشه دیگران قرار دهد.

نها و مقلد اعتقادات آ ؛ که انسان ها از پیشینیان خود پیروی کنند ؛زیرا اگر قرار بر این بود

و هنوز مانند انسانهای اولیه باید ادامه حیات می دادیم.        ؛هیچ ارتقائی رخ نمی داد ؛باشند  

تا  ؛که بر هر انسانی واجب است ؛کار مقدسی است ؛لذا تغییر و ارزیابی ونقد تفکرات پیشینیان

                             در زندگی خود عملیاتی نماید.                                               

                                  انسان: کالبد با عالم شعور پیوند مرحلۀ بعد از

این رشد در  ؛گفتیم که رشد فیزیکی انسان های اولیه ، موجبات ارتقاء آنان را پدید آورد 

برای آنان فراهم نمود. ؛ و نهایتا شرایطی جدید را  ؛تمرکز حواس و رشد مغزی آنها نمایانگر شد

عامل خلقت وی و  ؛و انسانها از خود پرسیدند ؛شد تسریعسپس مرحلۀ پرسش گری آنان --

به  در محدودۀ زیستگاه آنان ؛یر  موجوداتو روابط بین انسانها و سا ؛سایر موجودات چه بوده

                                     چه صورت می باشد.                                                        

هرقدر پرسشگری است.قاءاندیشه انسان،پرسشگربودن که قدم اول در ارت ؛توجه داشته باشید--

                 .می گردیدتشدید  ؛با شعور عالم هستی او ارتباط در انسان اولیه بیشتر می شد؛

  باال  ؛ و توان فیزیکی مغز او نیز یافت ؛توسعه می اندیشۀ او  به علت تفکر بیشتر؛ ؛ در واقع
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عالم به شعور ؛ را انسان کرومانیون ؛ اتصال قوی تر ایجاد اشتیاق ، درواقع؛می رفت؛ 

                                                                                       ؛موجب می گردید.هستی

عنوان خروج آدم از بهشت و نظایر آن در مکاتب و ادیان داستانهائی تحت  ؛در این ارتباط

هی در کالبد انسان لو بیانگر اتصال روح ا ؛نمادین است ؛که همگی آنها؛مختلف بیان شده است

گرایش انسان برای یافتن خالق هستی به کالبد و  ؛اتصال روح اولیهو میخواهد  ؛اولیه می باشد

                                                                                                  را بیان کند.

  ؛در مورد خلقت آدم ؛و مطالب درج شده در کتب کهن ؛با توجه به نمادین بودن این نقل قولها

رزش ا مطالب آنان را ؛ و ؛که در پذیرش یا عدم پذیرش آنها ، بیشتر تحقیق کنیم ؛ضرورت دارد

                           و اندیشۀ مان را در بند  نکشیم. ؛و بدون تعصب عمل نمائیم ؛گذاری نموده

و برحسب ؛ و پرسشگر باشیم ؛ منطبق بر شبکه عالم ماده عمل کنیم ؛ما باید در تفکراتمان

 ؛میو از موارد و نکات پنهان عل ؛در امور مختلف علمی کنکاش نموده ؛قانون علت و معلول

                                               و جهت روشنگری آنان اقدام نمائیم. ؛کسب اطالع کرده

و در  ؛امکان ارتقاء علمی و فکری در او کاهش یافته ؛انسانی که پرسشگری در او نزول نماید

         باشد.و ارزشهای انسانی در او در حال افول کردن می  ؛واقع به سمت غرایز نزول نموده

                            اتصال کالبد با روح الهی:                                                     

وامکان دستیابی به منبع همۀدانش ها ،  ؛به منظورکسب اختیار روح اولیه ؛مبحث اتصال 

                                        بصورت دیالوگ های مختلف ، در کتب قدیم  بیان گردیده است.

روح بیانگر اتصال بین  ؛از شیطان و فرشتگان مطرح می گردد ؛در این کتب ، همۀ مسائلی که 

                                                       ، با کالبد انسان کرومانیون می باشد.اولیۀ خالق هستی 

پس از عبور از عالم های مختلف و  ؛شعور عالم هستی استروح الهی که در باالترین درجۀ 

    خود را به کالبد انسان زمینی متصل می نماید. ؛سایر شبکه های متعلق به سایر  مخلوقات
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 اعم از فرشتگان و اجنه ، همگی بیانگر عبور روح مقدس ؛اعالم نظر مخلوقات سایر عالم ها

و مخلوقات  ؛برای پیوند با عالم ماده است ؛ا و شبکه هااز سایر عالم ه ؛یا همان روح القدس ؛الهی

                                             در این پدیدۀ نوظهور ، حالت نظارت داشتند.    ؛سایر عالم ها

در واقع اتفاقی که افتاد ، این بود که ، خالص ترین بخش شعور عالم هستی )روح اولیه( با 

و  ؛پیوند خورد ؛یعنی کالبد انسان در عالم ماده ؛محدودترین مخلوق خداوندپائین ترین و 

                                                    برای ارتقاء او را فراهم نمود. ؛موجبات ایجاد شرایط

؛ شکل به سمت تفکر و تعمق در پدیده ها و مخلوقات عالم ؛، گرایش کالبدبر اثر این اتصال

                   اختیار در تحکیم و مرمت و یا تخریب شبکۀ عالم ماده به وی داده شد.؛ گرفت

پژوهشگری و کسب علم و دانش و حرص و طمع و فریبکاری و روحیۀ توسعه طلبی و ظلم در 

                 و موجبات تغییر در شرایط محیطی ، برای انسان اولیه را فراهم آورد. بوجود آمد؛او 

خودتان را درگیر افکار ناصحیح نکنید:                                                             

در مورد خلقت   ؛که خودتان را درگیر دیالوگ ها و نقل قول های گذشتگان ؛لذا ضرورت دارد

شی و نقل و بجای استعاره ها و حوا ؛وافکارتان را  محدود به این گونه نوشته ها ننمائید ؛نکنید

                                    که حالت تقدس به این گفته ها و نوشته ها بخشیده است. ؛قول ها

یعنی ارتباط بین کالبد انسان اولیه با روح الهی و عبور آن از سایر عالم ها  ؛به اصل قضایا

                                                                                                       بپردازید.

که این دامنۀ تولرانس و حوزۀ عملیاتی از روح اولیه  ؛به این نکته توجه داشته باشیدنکته مهم:

                                   تا کالبد مادی در سایر مخلوقات وجود نداشت.                        

هیچ یک  زیرانین دامنۀ تولرانسی گردید؛ که دارای چ ؛در واقع انسان تنها مخلوق خداوند است

و همگی با توجه به ساختارشان تنها  ؛ندروح مقدس الهی  اتصال نیافتبه  ؛از مخلوقات خداوند

در مخلوقات  ؛ی از شعور عالم هستیکه میزان این بهره مند ؛از شعور عالم هستی بهره بردند  
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                                                   مختلف ، بنا به فراخور نوع خلقت شان متفاوت بود.

و در واقع  ؛که اقدام به تخریب شبکۀ مادی خود نماید؛ انسان این قابلیت را دارد  ؛ضمن اینکه

که برای سایر مخلوقات ، در این حد امکان  ؛زی استاین اتفاق چی؛ نزول کرده و به قهقرا برود

                                                                                                   پذیر نیست.

  اشرف مخلوقات:

که   ؛به عنوان اشرف مخلوقات ، این اتصال می باشد  ؛در واقع علت اصلی نامگذاری انسان

                                                     دامنۀ وسیع عملکرد را برای او فراهم نموده است . 

از  از دانش خالق هستی بهره ببرد ؛ زیرا با او پیوند دارد؛ضمنا می تواند؛ ؛زیرا انسان قادر است

                            را دارد.    او ؛ زیرا قابلیت ارتباط بادانش و شعورسایر عالم ها بهره مند شود

آنها  دارای  شبکه و حوزۀ  عملیاتی  ؛ت می باشدوبوسایر مخلوقات  عملکردشان  مشابه ر

 محدودتری می باشند.                                                                                     

و ارتقاء  ؛به هر حال در ادامۀ روند زندگی ،  انسان اولیه  ، در جستجوی  خالق  خود است 

و یا به اجرام  ؛و به عنوان نمادی از خالق خود اقدام به ساخت بت می کند ؛فکری می یابد

یاری  انو برای  حل مشکالت خود از آن  ؛و به  آنها عشق می ورزد  ؛آسمانی عالقه مند شده

 می طلبد.                                                                                                    

و آنان را برتر  ؛به فرشتگان تقدسی ماورای انسان می دهند ؛بسیاری از افراد ؛برعکس آنچه که

                     ندارد . که اصال چنین چیزی صحت ؛باید عنوان نمودانسان تلقی می کنند؛ از 

؛ و اختیار دارای دامنۀ تلورانس بسیار محدودی هستند ؛فرشتگان و مخلوقات سایر عالم ها

                         .عمل می کنندشبکۀ خود ملزم ؛ و تحت برنامۀ و همانند حیوانات ندارند؛ 
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و به قهقرا  ؛انند انسان نزول کنندو نمی توانند م ؛شبکۀ خود نیستندشدید آنان قادر به تخریب 

بسیار  ؛آنان برحسب الیه بندی که در خلقت آنان دیده شده است بروند و سقوط ارزشی کنند.

                                                      و قادر به ارتقاء از الیۀ خود نیز نمی باشند. ؛محدودند

و در مورد  ؛و با آن یکی شوند ؛مانند انسان به روح مقدس الهی بپیوندند ؛فرشتگان نمی توانند

                                                که دیگر نیاز به توضیح نیست . ؛مخلوقات رده پائین تر

می توان آنان را  ؛در عالم های دیگر ، بتوان قائل شد ؛اگر تشابهی برای سایر مخلوقات ؛درواقع

که  ؛و یا همانند حیوانات قلمداد کرد ؛که طبق برنامه کار می کند ؛کامپیوتری مشابه نمود به

                                                                       تحت غرایز ادامۀ حیات می دهند. 

 اهداف در خلقت عالم ها :

             تعمق کنیم.  ؛قت اتفاق افتاده استکه در ارتباط با آنچه در خل ؛یک مقدار ضرورت دارد

ضمن اینکه  ؛و مقید به زمان و مکان می باشد ؛عالم ماده یک عالم با محدودیتهای فراوان است

زیرا حواس انسان  ؛دسترسی به آگاهی در عالم ماده ، به سختی و مشقت بسیار رخ می دهد

که طالب آگاهی باید شرایط سخت را  ؛و به همین علت است ؛بسیار ضعیف و ناکارآمد است

                                                                              تا به نتیجه برسد. ؛پذیرا گردد

یعنی انسان می تواند  ؛ضمن اینکه شرایط انعطاف پذیری در خلقت انسان دیده شده است

سقوط فکری به واسطۀ و کسب پس از  ؛ی تواندمو  ؛پست تر و زبون تر از هر موجودی باشد

از و  ؛و فجایع عظیمی ببار آورد ؛آسیب فراوانی به همنوعان و طبیعت وارد کند ،علم و دانش 

همانطور که به دفعات در طول تاریخ  ؛علم و دانش و اختیار خود در جهت تخریب بهره ببرد

                                                                    از این گونه فجایع را ببار آورده است.
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ها هوسباید تحت تاثیر افکار پست و  ؛و از نظر فکری نزول نماید ؛برای اینکه بشر سقوط کند

که به گفتۀ عامۀ مردم افکار  ؛تحت تاثیر افکاری قرار بگیرد ؛و قدرت طلبی ها و بطور کلی

                                                                                   شیطانی نامیده می شود.

که عالم دون و پست وجود داشته  ؛الزم بود ؛چنین تفکری بر وی القاء گردد ؛لذا برای اینکه

ناشی از  ؛که اتخاذ تصمیم در انسان ؛ما در مبحث اخذ تصمیمات توضیح خواهیم داد؛ باشد

                                              و علت القاء فکری را بیان خواهیم نمود. ؛م هاستتالقی عال

و عامل ایجاد  ؛و عامل تخریب شبکۀ مادی شد ؛انسان از اختیار خود سوء استفاده نموداگر 

                 قات مادی گردید.                                             آسیب به خود و سایر مخلو

و هم اینکه  ؛که هم ترمیم کنندۀ شبکۀ مادی باشند ؛که عواملی وجود داشته باشند ؛الزم است 

، خالق هستی  برای ترمیم شبکه ا در شبکۀ انسانی زنده نگه دارند؛ القاعات ذهنی مثبت ر

                             را موظف نمود تا این کار را انجام دهند.ی عالم فرشتگان ، برخی از الیه ها

بسیاری از عالم ها  ؛که آفریدگار عالم ها ؛که نتیجه می گیریم ؛براساس توضیحات فوق است

شاید خلقت عالم  ؛و اگر خلقت انسان مطرح نبود ؛را به واسطۀ وجود انسان خلق نموده است

                                                                                         معنی پیدا نمی کرد.

           تفاوت نفوذ شعور عالم در انسان با سایر مخلوقات مادی:

اعم از  ؛طبقات و الیه های مختلف مخلوقات در عالم ماده همانطور که قبال توضیح دادیم؛

                   برخوردار می باشند. ؛از پیوند با شعور عالم هستی ؛جامدات و گیاهان و جانوران

و بقیۀ  ؛که اتصال به روح خالص الهی یا همان روح اولیه را دارا میباشد ؛ولی این انسان است 

موجودات عالم ماده به واسطۀ حضور در شبکۀ عالم ماده ، از شعور عالم هستی در حد حواس 

که اصال قابل  ؛ند که ارتباط بگیرندو توان جمعبندی اطالعات دریافتی از حواس ، قادر ؛خود

                                                                      مقایسه با دامنۀ عملکرد انسان نیست .



 

96 

موجبات توسعۀ فکری  و ایجاد ؛  اولیهبا روح  ؛انسان اولیه بین ؛هلذا کنش و واکنش ایجاد شد

.                                                                      زد تغییرات در محیط اطراف او را رقم  

به واسطۀ حضور درشبکۀ عالم  ؛میزان نفوذ شعور عالم ؛ولی درحیوان وسایر مخلوقات مادی 

                                       چهار چوب غرایز بود. که نتیجۀ آن زندگی در؛ماده معنی پیدا میکرد

و  زیرا ماهیت ؛که به واسطۀ روح اولیۀ خود ، به روح مقدس الهی بپیوندد ؛انسان قادر است 

                                                                     روح اولیه ، همان روح مقدس الهی است. مبدا

 مقایسه با سایر مخلوقات نیست؛ابل ق ،خود ی مادهاز بخش ماورا ؛تاثیر پذیری کالبد انسانلذا 

 ؛می نمودند همانطور که برخی از عرفا با صراحت ابراز  ؛زیرا انسان می تواند کامال خداگونه شود

صحبتهای این افراد حکایت از پیوند بسیار مستحکم ؛ که به حق پیوستند و با خالق یکی شدند

                                                                             بین کالبد مادی آنان با روح اولیه داشت.

انسان می تواند تحت تاثیر  و ؛این روند به شکل معکوس نیز می تواند شکل بگیرد ؛ضمن اینکه

که هیچ حیوان دون  ؛و دست به کارهائی بزند ؛القاعات منفی و خارج از شبکۀ انسانی واقع شود

                                                                            نمی کند.پایه ای اقدام به انجام آن 

ناشی از ساختار منحصر  ؛در انسان ؛، تاثیر پذیری و نفوذ خاص شعور عالم هستینتیجه اینکه

                                که این ساختار در مخلوق دیگری وجود ندارد. ؛به فرد وی می باشد

که این حرکات  ؛زیرا کدام حیوان را می شناسید ؛که نیاز به مثال زدن هم ندارد ؛فکر می کنم

                                               و جنایاتی که برخی انسانها نموده اند انجام داده باشد؟

 ؛هیچ مخلوقی قادر نیست طی کند ؛انسان را نیزو پیشرفت  علم و دانش و ارتقاء ؛ضمن اینکه

                                                                                و عالم خود را دگرگون نماید.

 حد وو در واقع انسان یک پروردگار در ؛یک خالق است ؛درواقع انسان در حد و اندازۀ خود

                                                                          اشد.             اندازه های رده پائین می ب
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    از سایر عالم ها: ؛انسان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری

و بر آنها تاثیر ؛و در آن ها قادر است نفوذ کند ؛انسان با سایر شبکه ها نیز ارتباط و اتصال دارد 

؛ زیرا دارای اختیار است؛ و روح اولیه بخشی از وجود آنان تاثیر بپذیردو همینطور از  ؛بگذارد

 او را تشکیل می دهد.                                                                                        

الم و در واقع پیکرۀ انسان از ع ؛متصل به سایر عالم ها ستاز طریق شعور عالم هستی، انسان 

                                                                              ماده تا روح مقدس الهی امتداد دارد.

، عامل مهمی وسعت تولرانس حضور انسان   ؛لذا از کلیۀ عالم ها و الیه های ماورائی می گذرد

                                                                                                .ارزش گذاری اوست در

تحت تاثیر عواملی است ؛ که  یعنی؛تحت تاثیر القاعات است؛اتخاذ یک تصمیم در انسان 

         .             است تاثیر گذاری از سوی عالم ماورای ماده  بخش زیادی از آن ؛ مربوط به 

                         به آنچه که به وی  القاء گردیده است عمل می نماید. انسان ؛کالبد  در واقع ؛ 

و در زندگی خود تحت تاثیر القاعات  ؛که صاحب قدرت و اختیار است ؛انسانی را در نظر بگیرید

  و توانسته تمکن اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و نظامی کسب نماید. ؛منفی قرار گرفته است

و  ؛افکار خارج از شبکۀ انسانی در وی نفوذ کرده است ؛طی سالهای متمادی ؛چنین فردی

                                                         منطبق بر شبکۀ انسانی نیست. ؛ تفکرات و اندیشه های او

از  خواهد بود؛ اوشبکۀ منفی بسمت  ؛اشتیاق و گرایش شدید دارای چنین شخصی ، نتیجتا ؛

زیرا سالهاست که تحت تاثیر  ؛در جهت تخریب جامعۀ انسانی بهره خواهد برد ؛اختیار خود

و به سمت عالم  ؛در عالم های دیگر قرار گرفته است ؛مربوط به سایر شبکه ها القاعات فکری

                                                                      های دون پایه اشتیاق نشان داده است.

        در واقع اختیار انسان ، همیشه تحت تاثیر القاعات ناشی از سایر عالم هاست.  
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کنش و  ؛او را سمت و سو بدهد و تاثیر پذیری ؛می تواند این القاعات را مدیریت کندکه آنچه 

                                   .، شکل می گیرد که بین کالبد و روح ثانویه و روح اولیه ؛واکنشی است

راحت تر می توانیم  کالبد و روح ثانویه ، بیشتر تحت تاثیر ؛ روح اولیه قرار بگیرد؛ ؛حال هرقدر

تا القاعات مثبت  ؛و شرایط ایده آل را برای خودمان فراهم کنیم ؛القاعات منفی را پس بزنیم

.                                        و از آن بهره برداری کنیم ؛در شبکۀ انسانی برایمان فراهم شده  

و گرایشات فکری در انسان ؛ عواملی مانند اشتیاق و ارتباط دو البته در مبحث اخذ تصمیم 

طرفه و کشش سطحی بین دوالیه در شبکه موثر است ؛ که در فصول آتی ؛ مباحث مربوط به 

 آن را توضیح خواهیم داد.                                                                                        

پیوند بهتر با شعور عالم و روح مقدس الهی ، باید از وابستگی به مادیات دوری  برای کسب

باید تکنیک هائی که برخی عرفا و بزرگان این ؛ و برای خود ارزش بیشتری قائل شد؛ نمود

                           کرد. پیشرفتدر این مسیر تا  ؛را مورد توجه قرار داد ؛وادی توصیه می کنند

و تالش کرد تا از آخرین اطالعات علمی مطلع  ؛ر وادی علم و دانش بیشتر تعمق نمودباید د

                                                                                                         گردید.

بکۀ رمیم شت ؛ که وظیفۀ شان؛  از طریق عالم هائی صورت می پذیرد ؛ القاعات مثبت نیز

این القاعات بصورت رویا و الهام و آگاهی بر افکار انسان نازل انسانی و ارتقاء ارزش ها است؛ 

و از انجام تخریب در عالم  ؛که انسان تصمیمات صحیح اخذ کند ؛و موجب می گردد ؛می شود

                                                       ."گناه نکند"و یا به زبان عامه ،  ؛داری نمایدخودماده 

ده و سایر عالم ها شکل که بین عالم ما ؛تحت تاثیر تالقی هائی است ؛اختیار انسان ؛درواقع

با عالم های ترمیم کننده و ارتقاء دهندۀ شبکۀ انسانی  ؛هرقدر تالقی های ماگرفته است؛ 

تالقی ها  و اینخواهد بود؛ تحت تاثیر آن عالم هاکه اختیار ما بیشتر ؛بدیهی است ؛بیشتر باشد

                                          در ارزش های انسانی خواهد گردید.؛ ، عامل ارتقاء و پیشرفت ما 
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 ؛و نزول دهندۀ شبکۀ انسانی بیشتر باشد ؛با عالم های تخریب کننده ؛و هرقدر تالقی های ما

و موجبات سقوط ما را در لم ها خواهد بود؛ ابیشتر تحت تاثیر آن ع ؛بدیهی است که اختیار ما

                تخریب شبکۀ عالم مادی خواهیم شد. و عامل ؛ای انسانی فراهم خواهد کردارزشه

 ؛بیان نمودیم؛ و اشتیاق به هر مسیری که  ؛با خودماست ؛از هر نوع ؛یگزینش تعداد تالق

در اعمال و  ها؛ و نتیجۀ این تالقی ؛عامل توسعۀ تالقی روح ثانویۀ ما با آن عالم خواهد شد

و به بیان عامه ، انسان صاحب افکار البد انسان ، نمایان خواهد گردید؛ حرکات و اندیشۀ ک

                                                                      الهی و یا اندیشه های شیطانی خواهد گردید.

می تواند موجب ایجاد پرده ای  شود ؛کالبد و روح ثانویه انجام می  بین کنش و واکنشی که

و انسان را دچار سلسله اعمالی ارسالی از سوی روح مقدس الهی شود؛ ضخیم روی القاعات 

ده و عامل و موجبات سقوط فکری او ش دور و تسلسلی از گناهان نمود کند؛که بصورت  ؛نماید

او را فراهم نماید.                                                                                            ارزشی؛ سقوط  

که انسان آنقدر پیوند بین روح مقدس الهی ؛به این شکل اتفاق می افتد ؛ روابطدر حالت مثبت

 ؛نموده روح اولیهمطیع امر  ؛که کالبد خود را؛در خود تقویت می نماید ؛و شعور عالم هستی را

ارتقاء علم و  ؛ و حتی موجب؛که به درجات باالی علم و عرفان صعود کند ؛و قادر می شود

                                                                            آگاهی و ارزشهای انسانی در جامعه گردد.

که در طول تاریخ ، برای بسیاری از پیامبران و مصلحان جامعه رخ داده  ؛این اتفاقی است 

                         و هم موجب ارتقاء جامعۀ خود شدند.  ؛و آنان هم خود را ارتقاء دادند ؛است

 توضیحات کلی بر ساختار الیه ها:

در حد و اندازۀ صحیح  ؛و مخلوقات مادی را ؛که الیه های عالم ماده را آنالیز کنیم ؛بهتر است

                                                                                                              بنگریم.

با شعور  ؛اعم از جمادات و گیاهان و حیوانات ؛که هر چه در عالم ماده است ؛قبال توضیح دادیم  
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                                      .استو روح الهی در همۀ هستی جاری  ؛رتباط می باشندعالم در ا 

در با شعور عالم هستی  ؛مخلوقات عالم مادهمیزان ارتباط که  ؛این پرسش مطرح هستولی  

                                                                                                   چه حد است؟ 

به اوج خود می رسد.قضیۀ ارتباط انسان و  در انسان لیو ؛این میزان در جمادات حداقل است

که به دفعات یک امر منحصر به فرد می باشد. ؛در عالم مادهاو ؛ ارتقاء ؛ امکان فراهم شدن 

                                            بیان نمودیم.                                                          

قدرت آفرینش و تغییر در عالم  ؛نزدیک ترین ، مخلوقات به خداوند است ؛در واقع انسان--

و بر سایر  ؛پیوند برقرار کند ؛با شعور عالم در حداکثر حالت ممکن ؛و قادر است ؛مادی را دارد

 برای موجودات مبتنی ؛تاثیر گذاشته و یا تاثیر بپذیرد. این اتفاق ؛شبکه ها،در عالم های دیگر

 بر غرایز رخ نمی دهد.                                                                                      

بسیار محدودتر از  ؛در عالم های دیگروزۀ حضور و فعالیت سایر مخلوقات،و ح؛دامنۀ تولرانس

روح  تا روح اولیه یا همان ؛تولرانس عملکرد انسان از کالبد مادی ؛در حالیکه ؛ان استانس

                                                                                   القدس را شامل می گردد.

 ؛یار زیاد استکه تعداد آن بس؛خود نیز دارای طبقه بندی است ؛که عالم ماده؛اشاره کردیم-- 

  میباشد.؛در طبقه بندی مخلوقات عالم مادی،حواس و توان مغزی عامل تاثیر گذاریبزرگترین،

وتحلیل کنندۀ اطالعات  ؛مرکزجمع آوری کنندۀ اطالعات واصله از حواس؛مغز به عنوان--

                       دریافتی مورد نظر ماست.                                                           

قوی ترین و بارزترین دالیل یکی از بلکه  ؛ همۀ دالیل طبقه بندی الیه ها نیست ؛ البته این

نیز الیه  ؛که موجوداتی که حواس پنجگانه و مغز ، ندارند ؛می باشد.به این نکته باید توجه نمود

زیرا با شعور  ؛در قبال عوامل محیطی ، رفلکس دارند ؛اینگونه موجودات هم ؛بندی می شوند

                                                                          عالم هستی دارای پیوند هستند.
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و همۀ  ؛در همه چیز ، حتی فوتون ها جاری است ؛که شعور عالم هستی ؛ما قبال گفته بودیم 

                                                        اده در آن غوطه ور است.از جمله عالم م ؛عالم ها

؛میزان می توانیم ما ؛شاهد رفلکس ها و حداقل هوشمندی هستیم ؛ما در مخلوقات عالم

هوشمندی آنان را و یا به وسیلۀ آزمایشات ،  ؛را اندازه گیری کنیم هوشمندی موجودات 

                                                                                                  مشاهده نمائیم.

هوشمندی تنها ، و عامل برخورداری از این  ؛که این موجودات مغز ندارند ؛در حالیکه میدانیم

؛تا بهتر است برای تشریح بهتر مطالب ؛مثال بزنیمپیوند این موجودات با شعور عالم هستی است.

 تفهیم موارد مطروحه بهتر شکل بگیرد.                                                                            

 ؛و استفاده از الفاظ محبت آمیز ؛در قبال ابراز محبت ؛یک گل که داخل یک خانه قرار گرفته

                                        و به میزان گلدهی آن افزوده می شود. ؛رفلکس مثبت می کند

زیرا افراد  ؛می توانید از دیگران بپرسید ؛که اگر خودتان شاهد آن نبودید ؛این حقیقتی است

 ؛در حالیکه گل حس شنوائی و مغز ندارد که این واقعیت  را تجربه نموده اند. ؛زیادی هستند

و به فعالیت هورمون اکسین  ؛ان می دهدرفلکس نش ؛ولی می بینیم که در قبال ابراز محبت ما

                                                                                               او ، افزوده می گردد.

عملکرد نموده و رفلکس های هوشمندانه  ؛قادر است ؛یک ویروس در قبال سیستم دفاعی انسان

                                            زمان ماندگاری خود را افزایش دهد.تا مدت  ؛از خود بروز دهد

مانند ویروس  و یا برخی از ویروس ها ؛ویروس ها می توانند شکل ظاهری خود را عوض کنند

 ؛تا سیستم دفاعی میزبان خود را سردرگم نموده ؛که ژنتیک خود را تغییر دهد آنفوالنزا ، قادرند

                                                              حیات خود را در بدن میزبان افزایش دهد.و مدت زمان 

که قادر شود  ؛و سلسله اعصاب و مغز ندارد ؛در حالیکه ویروس حواس بینائی و شنوائی ندارد

م که ولی با شگفتی می بینی ؛اطالعات واصله از حواس را جمع بندی کرده و تصمیم بگیرد

                                                                   رفلکس های هوشمندانه از خود بروز می دهد.
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بطوریکه در این  ؛در آزمایش کریستالهای آب نیز شاهدیم ؛هوشمندی را ؛ یعنیاین واقعیت

به  ؛برخوردار نیستکه حتی قطرۀ آبی که ، از هیچگونه ژنی  ؛خواهیم نمودآزمایش  مشاهده 

در قبال تغییر عوامل محیطی رفلکس های  ؛قادر است ؛واسطۀ برخورداری از شعور عالم هستی

                                                                                            مختلف بروز دهد.

و در مورد ؛دارند  DNA داخل هستۀ خود  ؛و تنها سلولهای آن ؛گیاه سلسله اعصاب و مغز ندارد  

در خود دارد.                              RNA ویروس ، شرایط به نوعی است که تنها یک رشتۀ    

در ما  .و هیچگونه ژنی در آن وجود ندارد؛ شرایط بسیار ساده تر است ؛یا در مورد مولکول آب 

از خود رفتار هوشمندانه بروزدادند.این  ؛گر، در قبال نمایشکه فوتونها  ؛آزمایش دو شکاف دیدیم

     از شعور عالم هستی برخوردارند.بیانگر اینست که ، همۀ مخلوقات عالم همگی  عملکردها 

و با  ؛در شعور عالم هستی ، انکار ناپذیر است ؛واقعیت غوطه وری همۀ مخلوقات پروردگار 

                                                        توسعۀ علم در انسان بیشتر مشهود خواهد شد.

                                                                   تاثیر حواس بر رفلکس ها:  

، در مخلوقات )خصوصا انسان( و تاثیر ؛ جایگاه حواس و رشد مغزدر این بخش می خواهیم

رد ارزیابی قرار دهیم.                                                  در ارتقاء عالم را مو ؛گذاری آن  

موجودی که از  .ایفا می کند مهمینقش  ؛با عالم ماده انسان؛ ارتباط ابزار ؛حواس به عنوان

       از محیط اطرافش  ؛میزان اطالعات او که؛ بدیهی است؛ نمی باشد حس بینائی برخوردار 

تصویری منحصر به ای زیادی؛ به همراه خواهد داشت؛ او با کمک سایر حواس، محدودیت ه

منطبق بر واقعیت ؛ این تصویر ذهنی ؛که ممکن است؛در ذهنش ایجاد می کند ؛خودش را

                                                                برای وی هویدا کند.؛ یا بخشی از واقعیت رانباشد

         .می گردد یک امتیاز محسوب دقت و تمرکز بیشتر؛و ، حواس تیجه می گیریم کهن پس

چون بسیاری  ؛بسیار مهم است ؛در آن انجام وظیفه کند ؛دمنۀ سیگنالی که حواس می تواندا--  
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به جمع  ؛از عملکرد حواس ما ؛در سیگنال باالتر و یا پائین تر ؛می توانندغیر مادی از مخلوقات 

                                                                              آوری اطالعات بپردازند.            

که همگی در دامنۀ سیگنال ما ، حس شوند و  ؛الزامی ندارند ؛ضمن اینکه مخلوقات پروردگار

             حواس پنجگانه ما باشد. که خارج از  ؛در سیگنالهائی حیات داشته باشند ؛می توانند

، در مبحث تحلیل  اطالعات دریافتی ، دامنۀ غیر مادیکه سایر مخلوقات ؛باید توجه نمود

ر عملکردهای دریافت اطالعات را ، د ؛، رفلکس های ناشی از؛ و عموما فقطعملکرد ضعیفی دارند

مشاهده می کنیم.                                                                                          آنان   

این مخلوقات ممکن است؛ دارای حواس بیشتری نسبت به ما انسانها باشند؛ زیرا محدودیت  

؛ می باشد انسانها از ما ضعیف تر؛میزان نفوذ شعور عالم در آنها  زمان و مکان را ندارند؛ ولی

                                                  .چون از پیوند مستقیم با روح اولیه برخوردار نیستند

که در  ؛که حواس وی توانمندی آن را داشته باشد ؛حال در صورتیکه مخلوقی داشته باشیم 

بدیهی ؛ قادر به جمع آوری اطالعات باشد ؛سیگنالی فراتر از دامنۀ سیگنال دریافتی برای انسان

در انسان  ؛که هیچکدام از آن موارد ؛در  مخلوق فوق رخ می دهد ؛بسیاری از رفلکس ها ؛است

حس نمی کند تا در قبال ؛رخ نمی دهد. زیرا انسان واقعۀ رخ داده در سیگنال های دیگر را 

                                                                                آن از خود واکنش نشان دهد.

شما با دیدن  ؛فرض کنید که شما به یک خانه حضور داشته باشید.یک انسان به خانه وارد شود

                                                 او یا شنیدن صدای او متوجۀ حضورش در خانه می شوید.

سیگنالی ؛ولی دردامنۀدارددیگرکه درعالم هستی وجود  ؛که یک مخلوقحال فرض کنید

را  که صدایشقادر نیستیم و ؛و ما قادر به مشاهدۀ او نیستیم؛با ما زندگی می کند؛متفاوت

 بشنویم و او را لمس کنیم.                                                                                        

نمی توانیم به وجود او  ما به کمک حواس طبیعی خودمان ؛وارد خانه شود چنین موجودی 

در دامنۀ سیگنال خود دارای عملکرد شگرفی  ؛و حتی ممکن است ؛ولی او وجود داردپی ببریم؛ 
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قادر  ؛ولی ما به علت محدودیت در حواس؛ بتواند تاثیر گذاری نماید؛ بر سایر مخلوقات و ؛باشد

                                                                                  تیم.به درک مستقیم او نیس

سیگنال حضور او ، به علت محدودیت در حواس ، برای ما  ؛که موجودی داریم که ؛فرض کنید

 ؛و آنان از او ؛قابل درک است ؛قابل درک نیست.ولی برای مولکول های هوا و یا مولکولهای آب

                                                                                           تاثیر پذیری دارند.

پس  ؛موجود مورد نظر ، قادر خواهد بود ؛چه اتفاقی رخ دهد؟ بسیار واضح است ؛فکر می کنید

                                                              از یک یا چند واسطه بر ما تاثیر گذار شود.

بزرگترین عامل ارتباط و تاثیر گذاری  ؛که گفتیم که شعور عالم هستی ؛به همین علت است

                   و نباید ارتباطات با سایر عالم ها را منوط به حواس پنجگانه کنیم. ؛عالم هاست

 ؛با بکارگیری روشهای توصیه شده ؛ت کهاینس ؛آنچه که برای یک انسان خردمند ضرورت دارد

؛ تا توانمندی خود را افزایش دهد؛ توسط عرفا و خردمندان ، اقدام به توسعۀ حواس خود نماید

و بر  ؛ارتباط برقرار کند ؛که در سیگنالهای دیگری هستند ؛و بتواند با سایر مخلوقات پروردگار

                                   ماید؛ نتیجه اینکه:؛ و یا عملکرد آنان را خنثی نآنان تاثیر گذار شود

 ارتقاء و توسعۀ حواس=ارتقاء مخلوق

 تاثیر حواس بر قانون علیّت:

که اتفاقاتی بصورت مسلسل وار  اینگونه خواهد شد ؛ ؛محدودیت های انسان در حواس نتیجۀ 

                     که انسان نمی تواند به علت آن پی ببرد. ؛در محدودۀ حضور انسان رخ می دهد؛ 

به حوادث غیر قابل پیش بینی مرتبط می نماید. اتفاقاتی را که در این  ؛و همه چیز را ناچارا

                             بسیار وسیع است. ؛حاصل می شود ؛ از آنهاو نتایجی که ؛مورد ناشی می گردد
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و علت حوادث و اتفاقات را نمی توانستند  ؛مردم قادر به پیدا کردن دالیل نبود؛ در گذشته که 

و در واقع خود را  ؛به موجودات ماورای ماده می کردند ؛اقدام به مرتبط کردن این امور ؛بیابند

                    و در جهل باقی می ماندند.در کسب علتها ، تبرئه می نمودند؛  در قبال ناتوانی

       همه چیز را؛ با کمک حواس پنجگانه متاسفانه؛شرایط بهتر نشده است ؛زمان حال نیزدر 

در جهت توسعۀ  ؛و ابزارهائی که در این وادی ساخته می شود نیز؛می خواهند ارزیابی کنند

                                                                                                     همین حواس می باشد.

گرهای و یا حس ؛ینائی خود را توسعه دهندتا حس ب ؛مثال میکروسکپ و یا تلسکوپ می سازند

        در همین راستا می توان ارزیابی نمود.آنان را نیز که  ؛مند شنوائی و بویائی می سازندتقدر

زی را از نوع تله پاتی و امواج مغ که توان برقراری ارتباط ؛ابزاری بسازد باید ؛در حالیکه انسان

                                    از محدودیت مکان رها کند.؛ تا انسان را در میان عامه فراگیر نماید؛ 

زیرا با این کار دستیابی  ؛از ذرات را داشته باشد ؛و یا ابزاری بسازد که توان استخراج اطالعات

                                          و از پیشینۀ هر چیزی می توان آگاه شد. ؛به دانش متحول می شود

که محققین و  ؛موجب شده استبه هر حال نداشتن ، جهانبینی صحیح در میان محققین ،  

                          حواس بگیرند.مربوط به توسعۀ  هایانفعالی در ساخت ابزار حالت ؛مخترعین

 ؛زارهای مربوط به کسب اطالعات از طریق امواج رادیوئی ، قدم مثبتی تلقی می گرددالبته اب

و بیشتر در مورد رصد کهکشانها و موارد پزشکی  ؛ولی آنطور که باید و شاید توسعه نیافته است

                                                                     توسعه یافت و در میان عامه فراگیر نشد. 

بکار گیری منوط به توسعۀ  ی دهد؛به هر حال ، تحلیل بهتر از آنچه که در عالم ماده رخ م

که ما باید روشهای این کار را بیاموزیم.                                           حواس می باشد؛از  

روش ها و تکنیک های  ؛حواس شکل بگیردبکار گیری ازبرای اینکه در انسان مبحث توسعۀ 

و روشهای متعددی در سرزمین های مختلف  ؛متعددی ، توسط بزرگان اهل فن ابداع شده است



 

106 

مورد نظر ما  ؛که در حال حاضر هیچ یک ؛و در ازمنۀ حال و پیشین ، توصیه گردیده است

وذ ولی آنچه که مورد نظر ماست ، توسعه اندیشه به واسطۀ جدائی از عالم ماده و نف ؛نیست

                                                                             بیشتر در شعور عالم می باشد.       

و کسب دانش را بصورت  ؛یعنی می خواهیم از توانمندی بخش ماورائی انسان بهره بگیریم

                                                                                            آگاهی اخذ کنیم.

ما اگر به عالم  ؛بهترین روش عدم وابستگی به عالم مادی می باشد ؛برای دستیابی به این هدف

و ناتوان در  ؛و وابستگی خود را به آن کاهش دهیم ؛مادی در حد و اندازۀ خودش نگاه کنیم

در  ؛ری از سوی شعور عالم هستیاذر گامکان تاثیهشهای دنیوی نگردیم؛ ها و خواهوسقبال 

خود  ؛خواهیم توانست ؛از خالق هستی ؛و نزول آگاهی ؛و با کسب علم ؛ما افزایش خواهد یافت

                             را به مرکز علم و دانش و عشق یا همان روح مقدس الهی متصل نمائیم. 

دنیا و خواهش های دنیوی در  ؛تشگفت آور اس ؛نتیجه ای که در این روش کسب می گردد

اسیر خود کند.                    که شما را  ؛قادر نیستنفسانیات و  ؛نزد شما حقیر جلوه می کند  

که شما به واسطۀ آن خواهید  ؛عاملی خواهد شد ؛دوری از گناه و دوری از تخریب شبکۀ انسانی

 ؛روح مقدس الهی در خود شکل دهیدیک هارمونی تشدید شونده با شبکۀ انسانی و ؛ توانست 

                                                                   و به باالترین درجات انسانی ارتقاء یابید. 

بسیاری از دستوراتی که ؛ در جهت حفظ و نگهداری از گیاهان و جانوران و چشم اندازهای 

این وادی ؛ موثر است.                                         طبیعی ؛ توصیه می گردد ؛ برای ورود به   

جلب نظر مستمندان و انسانهای ضعیف و جلوگیری از بروز ظلم و خشونت ؛ برای پیشرفت در 

                                             این وادی ضرورت دارد.                                              

علم و دانش و دوری از مادی گری؛ الزمۀ حضور در این وادی است؛ و اگر شخص عارف  کسب

 موارد درج شده را رعایت نکند؛ قطعا دچار لغزش و عدم موفقیت خواهد شد.                        
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           تاثیر حواس در شناخت:                                                                      

رفلکس مربوطه  را  ؛تحت تاثیر سیگنال هائی که قادربه دریافت آن است؛هر مخلوقی در عالم 

 ؛نتیجتا  موجودی که سیگنال محدودتری در ابعاد حواس دریافت می کند ؛شکل  می دهد

که در  ؛این موضوع برای مخلوقات عالم مادهرفلکس های کمتری را از خود بروز می دهد. 

 ؛رای اختیار استولی در مورد انسان که دا ؛اهمیت کمی دارد ؛چهارچوب غرایز عمل می کنند

و قابل مقایسه با دیگر  ؛شرایط متفاوت بوده .در او زیاد است ؛شعور عالم هستی و اتصال و نفوذ

                                                                                              .مخلوقات نمی باشد

بهتر است در این مبحث  ؛انسان را می خواهیم آنالیز کنیم ؛ارتباط ؛ در اینبه اینکه با توجه

 هدفمند تر ادامه دهیم.                                                                                    

با انسانی که خود را محدود به حواس  ؛که حواس خود را ارتقاء دهد ؛دیدگاه و تفکر انسانی

دید محدودتری  ؛هر قدر انسان در حواس ضعیف تر عمل کند ؛متفاوت است ؛پنجگانه نماید

                                                و جهان بینی او نیز ناقص تر خواهد بود. ؛خواهد داشت

در که موجبات تقویت شناخت عالم می گردد.تقویت حواس و توسعه پس یکی از ارزشهائی 

                                 .                                                   آن می باشدبکار گیری از 

زیرا موجودی که محدودیت حواس در او بسیار باالست ، رفلکس های او نیز در همان 

                                 ولی تاثیر پذیری او تفاوتی نخواهد کرد.            ؛محدوده خواهد بود

 ؛به علت حضور در سایر سیگنالها؛قبال مثالی زدیم که ممکن است مخلوقی از مخلوقات پروردگار

 گذاری برتاثیر باولی همین مخلوق می تواند  ؛امکان درک آن توسط حواس ما مقدور نباشد

                                                                       بر ما تاثیر گذار باشد. ؛واسطه یک یا چند

 ماده یارخیلی از موجودات ماو ؛ما از هوا یا نور یا امواج صوتی یا مغناطیسی تاثیر می پذیریم

ولی  ؛و می توانند در آنها تغییرات ایجاد نمایند ؛قادر به تاثیر گذاری براین موارد هستند ؛نیز  
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                                                                            مستقیما تاثیرگذاری ندارند.ما بر 

و نور و هوا تاثیر می پذیریم.لذا الکترو مغناطیس )در طول موجهای مختلف(ما نیز از امواج 

و آنان قادر خواهند بود  ؛با واسطه رخ دهد ؛بر ما می تواند ات ماورای ماده ،مخلوقتاثیرگذاری 

                                                                                  بر ما تاثیر گذار شوند.که 

                نیایش و تاثیر آن در ارتقاء حواس:

باید  ؛در مکاتب شرق و غرب بیان گردیده است، روش های مختلف تمرکز  ؛قبال گفتیم که

.                          توسعۀ حواس می باشدتمرکز و وظیفۀ عمدۀ اکثر نیایش ها ،  ؛دانست که  

، برای دستیابی به و شرایط الزم را  ؛روی هدف می گردد، ایجاد تمرکز انرژی  زیرا موجب

 ارتقاء ؛و باعث می شود که ؛فراهم نمودهو روح اولیه  ؛شعورعالم هستی ایجاد اتصال قویتر به

                                                                   شکل بگیرد.        ؛انساندر  توانمندی ها

و درواقع تکرار  ؛هیچ عملکردی نخواهد داشت ؛نیایشی همراه با تمرکز نباشد ؛لذا در صورتیکه

                                                                               و مکررات بی نتیجه خواهد بود . 

باید همگام با افزایش قدرت تحلیل مرکز  ؛حواسعملکرد و توسعۀ  ؛ضمن اینکه افزایش تمرکز

تا ارتقاء و ارتباط مناسب با شعور عالم محقق گردد.                       ؛یعنی مغز باشد ؛حواس  

اقدام به  ؛که عامل تمرکز و تاثیر گذاری در سایر عالم هاست ؛یعنی باید همزمان با نیایش

یک  ؛و توان مغزی را افزایش داد.در واقع نیایش بدون کسب علم ؛کسب علم و دانش نمود

                    سوء تعبیرها و اشتباهات فراوان خواهد شد.      و موجب ؛عملکرد ناقص است

آنان دیواری به  ؛جدائی از کسب علم بود ؛تئوریسین های علوم دینی ؛اشتباهات بزرگ یکی از

  ؛داد علمی و اخالقی و اجتماعی و منطقیو هر رخ ؛دور فرامین و دستورات دینی خود کشیدند

                                                            خارج از چهارچوبهای دینی خود را تکفیر نمودند.
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و در روند توسعۀ اقتصادی  ؛مردم شدندبرای خود و برای  ؛موجبات رنج و عذاب ؛آنان با این کار

طیع شبکۀ منفی شدند ؛ آنان با این کار ، ماختالل ایجاد کردند. ؛ و اجتماعی و علمی جوامع

 و به شبکۀ انسانی صدمه زدند.                                                                                 

 مبحث حواس را روی روند تکامل انسان متمرکز می کنیم:                             

بر  ؛و تاثیر گذاری عوامل محیطی ؛ددپس از تکامل و موتاسیون های متع ؛انسان های اولیه

که از نظر فیزیکی شرایط جدیدی برای آنها فراهم  ؛رشد تکاملی آنان ، به مرحله ای رسیدند

که امکان برقراری ارتباط مناسب تر و تاثیر پذیری بیشتر،  از طریق شعور عالم برایشان  ؛گردید

                                                                                                   امکان پذیر شد.

نفوذ بیشتر  امکان ؛یعنی تا زمانیکه تکامل انسان به مرحلۀ میمونهای بینی باریک رسیده بود

که امکان  ؛بلکه بعد از این مرحله از تکامل بود ؛بوجود نیامده بود در آنان ؛شعور عالم هستی

                            گردید. فراهمانسان اولیه  برای ؛شعور عالم هستیا قویتر ببرقراری ارتباط 

های متعددی از انسانهای اولیه همانند ، انسان  هتیرکه  ؛از تکامل انسان بود ؛در این مرحله

در جای جای کرۀ زمین خود نمائی  ؛کرومانیون و امثال آنانسان پکن و انسان نئاندرتال و 

                                                                                                         .ندنمود

؛ ولی نوع تجمع آنان ؛ با هم متفاوت ته جمعی داشتندزندگی دس ؛تیره های انسانیاین همه 

                                               بود.                                                                 

مهاجرت نیز  و کشف سرزمینهای جدید، ؛ر طبیعیاین انسانها برای دستیابی به امکانات بیشت 

.                   و زندگی گروهی آنان عامل اعمال قدرت به برخی از نواحی گردیده بود ؛می کردند  

ط با دیگر گروههای انسانی ضعیف عمل می کردند. در میان در برقراری ارتبا ؛این انسانها ولی

که تجمعات و قبایل خود را متشکل تر از بقیۀ گونه ها  ؛فقط انسان کرومانیون بود ؛این انسانها

                                                                                                               نمود.
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 ؛و در اسکلتی که از آنان پیدا شد ؛او بسیار جنگجو بود ؛انسان پکن رفتاری وحشیانه داشت

. که این  مشاهده گردید آنان ناحیۀ جمجمۀخصوصا در  ؛آسیب دیدگی شدید در استخوان ها

که  ؛بنظر می رسدو  ؛و جنگهای شدید بین قبایل آنان داشتحکایت از بروز درگیری قضیه ، 

                              خوردن مغز همنوعان ، بینشان رواج داشت. ، خصوصاهمانند خواری 

و طول  ؛بدن انسان نئاندرتال بسیار قوی بود ؛دارای رشد مغزی باالئی بود ؛انسان نئاندرتال

اشتن حواس قوی و د ، بیانگربرخورداری از چنین فیزیکی  ؛استخوان ران در آنان کوتاه بود

                                                                                            .    دبوبدن نیرومند 

و تشکیل  ؛بود تر از بقیۀ گونه ها ولی زندگی اجتماعی در انسان نئاندرتال بسیار ضعیف

                                                                 اجتماعات در آنان به خوبی شکل نمی گرفت.

و ابزار سازی در آنان در حداقل خود شکل گرفته  ؛تامین می شد زندگی آنان از طریق شکار

در زمین قدرت ، به واسطۀ برخورداری از توانائی فیزیکی باال  ؛این گروه از انسانهای اولیه ؛بود

                    و سایر اقوام و گروههای انسانی قادر به مقابله با آنان نبودند. ؛نمائی می کردند

قادر  آنان نسبت به سایر گونه ها بودند؛، متوسط یدارای فیزیک ؛ولی انسانهای تیرۀ کرومانیون

.علت این قضیه ؛ وجود حیوانات وحشی بهره ببرند ؛نبودند که از مناطقی که وفور شکار داشت

                                                                            انهای نئاندرتال بود.             و انس

اقدام به ساخت  ؛ که این تیره از انسانهای اولیه )انسان کرومانیون( ؛در چنین شرایطی بود

و در غارها  ؛شدندجنگل ها آنان کمتر ساکن درختها و  ؛برای خود نمودند ترتجمعات بزرگ

                                                                                             ند.یدمستقر گرد

سطوح روی توسط نقاشی و حجاری  ؛که توانستند ؛در غارها بود آنان به واسطۀ حضورشان

         در همان محیط ها انجام دادند. نیزابزار سازی را  رها ، با هم ارتباط برقرار کنند.آنانغا

 ؛که وسایل و ابزار دفاعی را تولید نمود ؛ایجاد ایمنی برای خود بود بمنظور ؛انسان کرومانیون

                                                          و توانست تجمعات و قبایل خود را توسعه دهد.
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که  ؛و کسب ایمنی اقتصادی خود بود ؛دستیابی به امنیت بیشترانسان کرومانیون به منظور 

محیط اطراف خود و به کنکاش و ارزیابی بیشتر در  ؛حواس خود را توسعه دادبکارگیری از 

 پرداخت .                                                                                                     

و حیوانات وحشی  ؛به نسبت سایر تیره های انسانیدر انسان کرومانیون ، یزیکی فوجود ضعف 

به همین علت ،  ؛تا او اقدام به توانمند سازی خود کند ؛ساکن جنگلها و مراتع ، عاملی شد

و راه های  ؛و در محیط اطراف خود جستجو کرد ؛انسان کرومانیون حواس خود را بکار گرفت

                                                                  رد ارزیابی قرار داد. دستیابی به قدرت را مو

و انسان پکن و انسان نئاندرتال و سایر  ؛این اتفاق در مورد سایر تیره های انسانی انجام نشد 

              .    زیرا احساس نیاز نمی کردند ؛مانندانسان کرومانیون متحول نشدند ؛اقوام و تیره ها

                 . ء نیافتو ارتباط شان با شعور عالم هستی ، ارتقا ؛نتیجتا در بند غرایز باقی ماندند 

و انسان  ؛از سایر اقوام پیشی گرفت ؛به تدریج رشد و توسعۀ عقلی در انسان کرومانیون

و در این مرحله  ؛و در محیط اطراف خود به کنکاش و تحقیق پرداخت ؛کرومانیون اندیشید

و آنان از سایر تیره ها کامال  ؛کامال متمایز گردید؛ در این تیره  ؛که نفوذ شعور عالم هستی ؛بود

                                                                                                    پیشی گرفتند.

الگو برداری  ، و از فیزیک موجودات ؛تحقیق نماید که می توانست ؛در شرایطی قرار گرفتاو 

                    برای خود ابزار بسازد و از خود و خانواده اش حمایت کند. ؛او قادر بود که ؛کند

در  ؛و ساخت چکش و تبر س شاخ حیوانات الگو برداری گردید؛ساخت چاقو و نیزه بر اسا

 ؛که با اتکا به ابزار می تواند ؛کرومانیون مشاهده نمودانسان  ؛با این کار ؛مرحلۀ بعد انجام شد

                 و از تهاجم اقوام قوی و حیوانات ایمن بماند. ؛ضعف فیزیکی خود را پوشش دهد

 ؛که در صورتیکه تعدادشان زیاد شود ؛اینها مشاهده نمودند ؛در کثرت آنان بود ؛مبحث بعدی

می توانند سرزمینهای وسیع تری را در اختیار  ؛و از نظر نفرات بیشتر از سایر اقوام باشند

                                                               و از توان بیشتری برخوردار گردند. ؛بگیرند
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حواس و ماردن در بکارگ ؛به تدریج با توسعۀ بیشتر ؛در اجتماعات خود ؛انسان کرومانیون 

و کشاورزی و روستا  ؛عه فیزیکی محیط اطرافش را شکل دهدتوستوانست تحلیل بهتر مغز ، 

دور و  ؛و با اشتیاق بیشتری که در اینا ، در ساده ترین شکل ممکن انجام دهد.نشینی را 

                                                                      .پیشرفت نمود ؛تسلسل ایجاد شده بود

و انسانی که تا  ؛این فرآیند در انسان کرومانیون ، عامل روستا نشینی و کشاورزی در او شد

نخبگان که  ؛.شرایطش به گونه ای شدمانند حیوانات در بند غرایز محض بود ؛پیش از این

         آوردند.مختلف را بوجود اجتماعات و قبایل مسئلۀ هدایت جامعه را پی گرفتند و  ؛جامعه

برای انسانهای اولیه ، نیازها بود . آنان برای جبران و تامین ،  ؛یعنی الزمۀ توسعۀ فیزیکی 

در بکارگیری از حواس و جستجو در محیط  ؛نیازهای خود ، اقدام به توسعه و تعمق بیشتر

                                                                                                            زندگی خود نمودند. 

که عامل  ؛و بکارگیری بیشتر از توان مغزی انسان کرومانیون بود ؛تعمق بیشتر توسط حواس

ارتقاء او گردید.و شرایط جدید پیش آمده ، در زندگی انسان اولیه ، زمینه ساز رشد معنوی 

                                                                                                                         او گردید.     

این روند ، پیوند قوی تر بین او و شعور عالم هستی را فراهم آورد.در واقع کنش و واکنشی  

اعث نفوذ بیشتر شعور عالم هستی ب ؛و شعور عالم هستی رخ نمود ؛که بین انسان کرومانیون

یت پیدا کرد.و آگاهی از طریق شعور ارجح ؛ن کرومانیون بر سایر تیره هاو انسا ؛در او گردید

                                                                                 عالم هستی بر او نازل شد. 

ن:                                                            تاثیر شبکه عالم ماده بر ارتقاء انسا  

برحسب قانون علیّت ؛ اجزاء عالم را و شبکۀ عالم ماده ، همۀ قوانین و روابط  ؛قبال گفتیم که

.                                                                                       شکل دهی می کند   

همین شبکه  درمجددا  ؛در شبکۀ عالم ماده شکل می گیرد ؛ی کهمجموعۀ تغییراتدر واقع   
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تحت قوانین همین شبکه  ؛حاضر در عالم ماده نیز تاثیر گذاری عوامل. و ساماندهی می گردد

                                                                                                      قرار دارد.

این قانون سلسله روابطی  ؛یک حرکت قانون مند می باشد ؛ارتقاء انسان ؛منظور اینست که

تحت تاثیر  ؛کل عوامل و مخلوقات عالم ماده راو  ؛که بین مخلوقات عالم ماده وجود دارد؛است 

                          و همه ناچار از اطاعت آن هستند.                               ؛قرار می دهد

باید از قوانین شبکۀ مادی  ؛لوژیکی که در عالم رخ می دهدبیوهر حرکت فیزیکی و شیمیائی و 

                               معنی ندارد. و امکان انجام امور در خارج از قوانین شبکۀ مادی ؛پیروی نماید

که خیلی از اتفاقات و پدیده های عالم ماده ؛م ما گفته بودیکه  ؛باید این مورد را توضیح دهیم

                                 که از عالم ماورای ماده انجام می گردد. ؛، تحت تاثیر القاعاتی است

 ؛و با آن مرتبط شود ؛به عالم ماده بپیوندد ؛از طریق شعور عالم هستی ؛این القاعات می تواند

                                       باید تحت تاثیر قوانین شبکۀ مادی عملیاتی شود. ؛ولی باز هم

که  ؛ی از عوام که فکر می کنندبرخالف دیدگاه بسیار که ؛باید اعالم نمود ؛به عبارت دیگر

که این  ؛دون علت می تواند رخ دهد.باید اعالم کنیمو ب ؛ات بصورت مستقل از عالم مادهمعجز

ه صحیح نیست.                                                                                      دیدگا  

نباید قوانینی  یعنید.د الزاما مسیر مادی خود را طی کنبای؛ ماورای عالم ماده القاعات  حتی

                                                                            نقض شود. ؛دارد که شبکۀ عالم ماده

خارج از قوانین و اصول شبکۀ مادی فعالیت  ؛ که یک پدیده ؛در صورتیکه بیان شودنتیجتا 

که این به معنای مرگ  ؛حکایت از شکل گیری آن پدیده ، در بیرون از عالم ماده دارد ؛می کند

                                                      مادی ذرات  و اجزای آن پدیده است.                     

که خداوند برای انجام یک  ؛که در کتب مختلف مذهبی درج گردیده است ؛مشاهده شده

و مثال قوانین فیزیک وشیمی و ریاضی  ؛همۀ قوانین عالم ماده را متحول نموده است ؛معجزه
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که این گونه حرفها داستان  ؛تا اتفاق و حادثۀ خاصی رخ دهد. واقعیت اینست ؛را بر هم زده

و گزافه گوئی و بزرگ نمائی است.                                                         ؛سرائی است  

شبکه و روابط خاصی را بر  ؛که خداوند خود ؛این رفتار صحیح نیست ؛ما باید واقع نگر باشیم

                                                  و سپس خود اقدام به نقض آن نماید. ؛حاکم کند عالم

و اینگونه موارد را به  ؛وارد اینگونه مباحث کم ارزش نشویم ؛به هر حال ترجیح ما اینست که

                                                                                   اندیشۀ مخاطبین بسپاریم.  

                                           تاثیر اشتیاق بر حواس:                                         

            محیط اطراف خود ییرات درتغایجاد به قادر ؛ آنها شکل بگیردکه فرایند اشتیاق در انسانهائی

                                                                                                        می گردند.

 ؛تا زمانیکه انسان هدفی نداشته باشدد؛ از همین نقطه شکل می گیر؛ انسان در واقع اختیارات  

ت و روشهای روی مشکال؛ جهت نیل به هدف خود،تالش نکند ؛و برای دستیابی به آن هدف

تمرکز ننماید.                                                                                        ؛اخذ موفقیت  

ناشی از اشتیاق به کسب موفقیت ؛ در واقع کسب موفقیت؛ نمی تواند به موفقیت دست یابد

در وجب ارتقاء فکری و ارتقاءو م ؛که با تمرکز حواس و بکارگیری اندیشه رخ می دهد؛است

                        شده و سبب تمرکز انرژی برای دستیابی به هدف می گردد.حواس ؛بکارگماردن

                 مثال این بحث را ادامه می دهیم:                                                ذکربا  

حواس و بکارگیری ازو اشتیاق و توسعۀ  ؛زندگی کند اگر انسانی در چهارچوب سیکل عادی  

و تمایلی به افزایش قدرت تحلیل و توسعه  ؛، در زندگی او شکل نگیرد افزایش قدرت مغز

.                                                                               حواس ننمایدبکارگیری از   
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و کسب دانش در وی در  ؛تغییرات در محیط اطراف خود نیست قادر به ایجاد چنین شخصی ،

                 . شکل می گیرد ، و تاثیر گذار به وی ؛و منطبق بر عوامل محیطی ؛شرایطی محدودتر

در واقع همانند  ؛و تحول در جامعۀ خود نمی تواند باشد ؛عامل ارتقاء  ؛در واقع چنین شخصی 

             و مسیر خاصی را طی می کند.   ؛که   سوار بر اتوبوسی هست ؛فرد مسافری می باشد

؛ در و طریق جدیدی را نیز ارائه نمی دهد؛ ومسیریاب نیز نمی باشد ؛راننده نیست این فرد

ودر تغییرات جامعه و توسعۀ محیط  ؛این فرد به غرایز بسیار نزدیک است ؛می توان گفت واقع

تابع عوامل محیطی و تاثیر گذار به ؛ و پیشرفت وی نیز ؛را  داشته کمترین تاثیر ؛اطراف خود

                                                                                                   وی  می باشد.

و در صورت نزول  ؛پیشرفت می کنند اینگونه افراد نیز، ؛یعنی در صورت پیشرفت عموم جامعه

                                         و درواقع تابع جمع هستند. ؛آنان نیز سقوط می کنند ؛ۀ جامعههم

بیشتر  متاسفانه .بهره برداری کمی می کند ؛در واقع از توانمندی های خود ؛چنین فردی

حداقل  ؛یا بهتر بگوئیم ؛و تاثیرگذاربر چرخه و شبکه نمی باشند؛ انسانها همین گونه هستند

                                             تاثیر گذاری را در انحراف شبکه دارند)اعم از شبکۀ مثبت یا منفی(

و از دانش و شعور عالم  ؛که از عالم مادی جدا گردد ؛انسان در بخش غیر مادی خود قادر است

پتر شده و مسیر حرکت که سوار یک هیلکو؛فردی باشد  همانند  و  ؛دشو  بهره مند  هستی

                                                               اتوبوسی که مثال زدیم را پیشگوئی کند.    

سپری و تقریبا منطبق بر شبکۀ مادی حیات خود را  ؛انسانهائی که غرق در شبکۀ مادی هستند

 ؛تحول در محیط اطراف نمی باشند ولی چون عامل ارتقاء و ؛انسانهای بدی نیستند ؛می کنند

و محافظه کار ی بی آزار ئدر نظر عامۀ مردم ، انسانها ؛اینگونه افراد مورد پسند ما قرار ندارند.

                                                                                                  تلقی می شوند.

   و نهایتا عمرشان به پایان ؛سیکل خاصی را طی می کنند؛ ن خود همانند نیاکا ؛این افراد



 

116 

استفادۀ  ؛از توانمندی هائی که خداوند در اختیارشان قرار داده است ؛این اشخاص رسد.می 

                                                                                             مفید نمی کنند.

 ؛که اعمال و حرکاتشان در جهت تخریب شبکۀ مادی است ؛اشخاص نیز هستند برخی از

و دیگران و طبیعتی که در  ؛و به خود ؛عامل اذیت و آزار همنوعان خود هستند ؛اینگونه افراد

                                                                          صدمه وارد می کنند. ؛آن حضور دارند

           اینان در نظر عامه گناهکار تلقی می گردند. ؛تخریب گران شبکۀ مادی هستند ؛این افراد

که با پذیرش مشکالت و سختی های فراوان ، نیازهای خود را از  ؛اما برخی از انسانها هستند

ا و ب ؛و در علوم و فنون مختلف ، تحقیق و تفحص می کنند ؛عالم مادی به حداقل می رسانند

رابطۀ خودشان را با شعور عالم هستی تحکیم  ؛توسط عرفای واقعی ؛کمک روشهای توصیه شده

                                                                                                        می بخشند.

و می آورند. جامعه را فراهمو هم موجبات تغییر و تحول در ؛اینان هم خود را ارتقاء می دهند

                 اشتیاق در جهت بهبود شرایط می باشد. ؛در این اشخاص ؛ جامعه می شوند. عامل ارتقاء

و می تواند در جهت منفی و تخریب شبکۀ مادی  ؛همیشه مثبت نیست ؛البته مبحث اشتیاق

در طول ؛ آن  .که نمونه هایفاجعه ببار آورد ؛و برای عالم ماده و جامعۀ انسانی ؛انجام شود

                                                                                       تاریخ به دفعات رخ داده است.

 آزمایش کریستال های آب توسط استاد ماسارو ایموتو:

لمات و افکار در مقابل ک ؛که مولکول های آب ؛ایموتو طی یک سلسله آزمایشات اثبات نمود

.                                                               سریعا عکس العمل نشان می دهند ؛انسان  

و سپس  ؛که مقداری آب را در ظرفی ریخته ؛دمی دااو آزمایش های خود را اینگونه انجام  

و بالفاصله آب را منجمد  ؛دیا القاء می نمو ؛افکار مثبت و یا کلمات زیبا را بر آن آب می خواند
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لمات و این بار با ک ؛با همان آب؛همین کار را   ؛عکس می گرفت ؛و از مولکول های یخ ؛می کرد

                                                                        د. منفی یا افکار زشت تکرار میکر

و تصویر دوم فاقد شکل  ؛شکل هندسی شش وجهی زیبائی دارد تصویر اول ؛او مشاهده کرد 

و نتایج حاصله را ؛ او موسیقی های مختلف را نیز امتحان کرد ؛منظم بوده و اصال زیبا نیست

تحت تاثیر عوامل  ؛های یخکه بلور ؛عکس های میکروسکپی گواهی می دادند ؛منتشر نمود

 و در واقع تاثیر شبکۀ مثبت و ؛نشان دادهاز خود واکنش  ، و القاعات صورت گرفته محیطی

نمایند.                 کریستال آب ، می توانستند مشاهده در ساختار فیزیکی  ؛منفی را شبکۀ  

و افکار  ؛موسیقی مالیم و اصوات دلنوازتاثیر تحت  ؛زمانی که مولکولهای آب ؛در این آزمایش

کلمات و اسامی ، یا لیوان حاوی آب  و یا روی ظرف ؛و صحبت های مثبت قرار می گرفتند

                                                                                     خداوند درج می گردید.

و  ؛دارای وجوه و اشکال منظم شده ؛که کریستالهای آب ؛به این شکل می شد ؛نتایج آزمایش

که ما در ساختار تئوریک کریستال  ؛و درواقع به همان شکلی بودند ؛بسیار شکیل می شدند

                                                                       از نظر فیزیکی انتظار داشتیم . ؛آب

 ؛که روی او نام شیطان و الفاظ زشت درج می گردید؛درون ظرفی قرار می دادند  ؛سپس آب را

                                    های تند و گوشخراش و اصوات ناموزون می نواختند.و موسیقی 

و از کریستالها عکس برداری می کردند.نتایج  ؛آب را منجمد می نمودند ؛در این حالت نیز

                                                              عکس ها با حالت اول تفاوت بسیار داشت.

و متفاوت با حالت اول بودند. علت تغییر در شکل ظاهری  ؛شدهکریستالها نامنظم و غیر شکیل 

 ؛زیرا نه واکنشی رخ داده بود ؛کریستالها ، ناشی از روابط فیزیکی و شیمیائی نمی توانست باشد

                                   و نه اینکه شرایط فیزیکی برای دو حالت درج شده ، دگرگون شده بود.

در مخلوق بود . که در شکل  ؛در واقع این آزمایش یکی از نمودهای ، نفوذ شعور عالم هستی

                                                              فیزیکی کریستال آب مشاهده می گردید .
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:                                             توضیح داده بودیم که در مورد شعور عالم هستی ، ما    

و روی همه چیز از جمله موجودات بی جان )البته بی جان از  ؛همه چیز درآن غوطه ور است

         روی کریستال آب نیز تاثیر ؛که شعور عالم هستی ؛بدیهی است نظر ما( تاثیر گذار است.

                                                                                                          می گذارد.

 ؛عوامل تاثیر گذار به او ، تغییر کند ، و عوامل غیر منطبق بر شبکۀ مادی ؛حال ، در صورتیکه 

هر چند که ساختار ، روی آب ، تاثیر گذار شود ، جانمائی قطرۀ آب مورد نظر را تغییر می دهد 

                                                                                           و تغییرننموده باشد.مولکولی ا

و آن عملکرد شبکۀ عالم  ؛مورد بسیار مهم دیگری را نیز بر ما هویدا می نماید ؛این آزمایش

.                                                در تغییر سریع برای اعمال جانمائی یک ذره استمادی ،  

به حالت غیر  ؛از حالت منطبق ؛تحت قوانین شبکۀ مادی ؛می تواند یک لحظهیعنی یک ذره در

منطبق تغییر جانمائی بدهد.البته بالعکس آن نیز مقدور است.لذا تغییرات جانمائی را محدود 

                                                                                             به زمان نباید نمود.

ساختار سیگنال و در مواردی که با هارمونی و  ؛که شکل کریستال های آب ؛باید دقت کرد

همخوانی و هم نوائی نداشته باشد ، از خود واکنش منفی نشان می دهد.  ؛شبکۀ عالم مادی  

 .از نظر تئوری ، باید باشد می گردد ؛منظم وغیر منطبق با آنچه که بسیار نا ؛و شکل کریستالها

          هستیم. ی آبظاهری در کریستالها ؛شاهد عدم انطباق و تغییر شکل ؛ما در این حالتها

                                                                            این به معنای این است که :                        

در شبکۀ مادی ، موجبات نزول و افول او را ، از نظر فیزیکی  ؛از نظر جانمائی ؛نزول و افول ذره

                                                  ان شمول است .هو این یک قانون ج ؛، به همراه خواهد داشت

؛ شکل این انطباق بین مخلوق)مولکول آب(و شبکۀ عالم مادی رخ می دهد ؛در مواردی که

 ؛می کند و در واقع به همان شکلی خودنمائی؛بسیار منظم می گرددفیزیکی کریستال آب نیز ،
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زمانی که آب تحت تاثیر عوامل تاثیر گذار غیر منطبق با شبکۀ عالم  ؛درواقع که باید باشد.

                        و از جایگاه خود تنزل می کند. ؛خود نیز افول می نماید ؛گیردمادی قرار می 

و کل ذرات عالم اعم از ذرات  ؛و در مورد همه چیز صحت دارد ؛این قضیه جهان شمول است

مولکولها و تک سلولی ها و مخلوقات پرسلولی  ؛فوتونها یا ذرات میکروسکپی مانند ؛منفرد مانند

          کهکشانها و اجرام بزرگ آسمانی را شامل گیاهان و جانوران تا  ؛ی ذرات مانندو کلنی ها

                                                                                                          می شود.

و در مباحث آتی ،  ؛مو ارزش گذاری الیه ها توضیح دادی ؛ما قبال در مورد جانمائی ذرات 

                                                                                       مجددا اشاره خواهیم نمود.

و گفتیم که بخش افقی را  ؛در مورد شبکۀ عالم ماده مثال قفسۀ کتاب را زدیم ؛ضمن اینکه

و گفتیم که محل قرار گیری  ؛را بصورت دو الیه فرض کنید ؛که جای کتاب در قفسه است

                                                              ، همان جایگاه ذرات در شبکۀ مادی است.کتاب 

؛ اینست که : که علت دو الیه بودن ؛ما توضیح دادیم  

و از جانمائی  ؛دادتغییر جانمائی  و ؛ثیر عوامل مختلف قرار گرفتتحت تاذره ؛  یکهدرصورت 

                                                د.ش بصورت غیر منطبق ظاهر و ؛نمودافول ، خود قبلی 

مبحث کشش سطحی بین دوالیه شکل خواهد گرفت ؛ یعنی الیۀ مبنا که تغییر نمی کند ؛ 

                                                             سعی می کند ؛ مجددا الیۀ متغیر را جذب کند .

روح اولیه و عالم های  ؛مکانیسم عمل الیۀ مبنا برای جذب الیۀ متغیر ؛ با کمک القاء از سوی

؛ این موارد را بیشتر تشریح نزدیک با شبکه انسانی می باشد.)در مبحث اختیار و اخذ تصمیم 

                                                                                         خواهیم کرد(              

همانطور  ؛و مورد شناسائی قرار داد ؛می توان بررسی کرد  ؛مبحث عدم انطباق یک مخلوق را 

     کریستال آب ، با کمک میکروسکپ شناسائی گردید.        ، در موردانطباق عدم انطباق و  ؛که
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چهره شناسی تکنیک در  ؛که یکی از آنان را ؛می توان استفاده های بسیار نمود ؛از این قانون

                                           . ، می توان عنوان نمودبرخی اجرام  ؛و مبحث متبرک بودن

موجبات برای او و  ؛که یک شئ یا قطعه عامل خوش شانسی است ؛گویدمیشخصی وقتی که 

و  ؛که قطعۀ فوق حامل انرژی مثبت باالئی میباشد ؛اتقاقات مثبت است.این به معنی اینست

در محیط اطراف خود  ؛که می تواند عامل تاثیرگذار ؛به واسطۀ داشتن این خصیصه است

 ؛و جوانب این قانون را بیشتر تشریح کرد ؛گردد.در این ارتباط باید مطالب بیشتری بیان نمود

که این مبحث را به کتب و  ؛و پدیده ها شناسائی نمود ؛ر این قانون را بر عوامل محیطیو تاثی

                                                     تا از روند بحث خارج نشویم.       ؛مقاالت آتی می سپاریم

                                                         شکل و ساختار طبقه بندی:                 

   در ساختار هر طبقه از عالم؛ مبحث شکل توضیح داده شود ؛ یکی از مباحثی که نیاز است

که این قضیه سبب شکل گیری  ؛دارای سطوح متعددی می باشد؛ در واقع عالم ماده  ؛می باشد

                                                                             خاص عالم ، در هر طبقه می گردد.

                           . در ارتباط  با الیه بندی عالم ماده ، عامل حواس ، نقش اساسی ایفا می کند 

و  ؛و عالم ماده را آنالیز می نمائیم ؛کمک می گیریم ؛که در دسترس ماست؛ما از عالم ماده 

                     آن را با کمک مباحث علمی و عرفانی و منطقی آنالیز کنیم. ؛تالش می کنیم

و احیانا با کمک برخی تکنیک های  ؛توانیم بشناسیمب ؛، ساختار سایر عالم ها راریقط تا از این 

م با  نشر ؛که می خواهیزیرا یکی از اهداف مان اینست خاص ، روی آن عالم ها تاثیرگذار شویم.

  دنیای بهتری را برای ساکنین آن فراهم کنیم.امل ارتقاء ارزشهای انسانی گردیم؛و ، عآگاهی

ما قبال توضیح دادیم؛ که با توجه به نوع مبدّل اولیه، شکل گیری عالم ها، با هم متفاوت --

نظیر  ؛مثال عامل اصلی در ساخت عالم ماده ، ناشی از عملکرد مبدّل و ساخت فوتون بود است.

ولی بیس اولیه و اساس  ؛برای سایر عالم ها انجام می دهند ؛همین کار را مبدّل های مشابه
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 نظیر فوتون می باشد؛ که داراینمی باشد. بلکه ذرات بنیادی با این خصوصیات  فوتون آنها

                                   که نتیجه آنان ساخت عالمی دیگر است.  است ؛ری دیگخصوصیات 

که هر طبقه نیز ، همانند قفسه  ؛در عالم ماده ، شبکۀ ساختاری به نوعی طراحی شده است--

به آن طبقه  ل و سیگنال مربوطهمۀ ذرات و عوام ؛که در آن ؛کتاب الیه بندی شده است

                                                                                       دهی می شود.  سامان

را باید مجرای سیگنال   ؛که سطوح افقی را به هم پیوند می دهد ؛خطوط عمودی قفسه کتاب

به طبقات باال و نهایتا به شعور عالم  ؛که طبقۀ مربوطه را ؛نفوذ شعور عالم هستی ، قلمداد نمود

به همان طبقه  ؛محل قرارگیری تک تک ذرات مربوط ؛و خطوط افقی ؛هستی پیوند می دهد

                   این قضیه در طبقه بندی مربوط به جزئیات هر طبقه نیز وجود دارد.   ؛می باشد

          از شعور عالم بهره می برند. که همه ذرات نیز  ؛به معنی این است روش طبقه بندی این--

برداشت دیگری که از ساختار شبکه کسب می شود اینست که ذرات بر هم تاثیر گذارند و --

باید در تحلیل ها مورد توجه قرار گیرد.                                     ؛انعامل تاثیر گذاری آن  

 مثالی برای توضیح شبکه ها و الیه ها:

  ؛روابط بین اینها؛نظر بگیریددرداخل یک باکتری زندگی می کنند؛ در؛عه ویروس کهیک مجمو

مسیری که در زندگی ویروسها ؛که به صورت غریزی عمل می کند؛سلسله ضوابط و قوانینی دارد

 و شناختی که نسبت ؛می باشدمل محیطی مربوط به زیستگاه خودعوا؛تحت تاثیرمی شودطی 

              حواس و قدرت تحلیلی این مخلوق می باشد.نیز وابسته به  ؛خود داردبه محیط زندگی 

، ندارد.ویروس از ه طبقۀ باالئی خود که باکتری هستو شناختی نسبت ب ولی ویروس اطالع

RNA              در خود دارد.   حیاتی و فقط یک رشتۀ مولکول ؛حواس کمی برخوردار است  

برحسب غرایز و رفلکس ها انجام  ؛و عملکرد آن ؛خود را نداردشرایط محیطی  ؛لذا توان ارزیابی

مانند تغییرشکل دادن و  ؛و اگر هوشمندی خاصی در ویروس ها مشاهده می گردد ؛می گردد
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همه  ؛گمی سیستم ایمنی بدن میزبان می شودکه موجبات سردر ؛تغییرات در ساختار ژنتیکی

)پیشنهاد می کنم بخش ماهیت شعور است.در این مخلوق  ؛نفوذ شعور عالم هستی ؛ناشی از  

 عالم هستی را یکبار دیگر مطالعه بفرمائید(                                                                

روی باکتری میزبان خود  و ؛ۀ پست تری نسبت به باکتری هستکه ویروس در الی ؛دقت کنید

                                و فقط به دنبال تامین شرایط زیستی خود می باشد. ؛شناختی ندارد

و در الیۀ پائین تری زیست می کند. ولی در روند  ؛ویروس با اینکه شناختی روی باکتری ندارد

و این روند زندگی او اختالل ایجاد کند؛  و می تواند درتاثیرگذار است؛  ؛زندگی باکتری میزبان

                                                     بر تاثیر گذاری الیه ها بر همدیگر می باشد.   دلیلی

زندگی نماید.شرایط یک سگ  ؛که این باکتری درون بدن یک پستاندار مانند ؛حال تصور کنید

 ولی او نیز شناخت ؛که درون بدن خودش است ؛فراتر از ویروسی هست ؛زیستی برای باکتری

                                                 خاصی از شرایط زیستی و عوامل محیطی خود ندارد.

و به دنبال تامین شرایط  ؛به روند زیستی خود ادامه می دهد ؛درواقع در چهارچوب غرایز 

                                                        مناسب تغذیه ای و تولید مثلی خود می باشد.

و این عملکرد  ؛تحت تاثیر نفوذ شعور عالم هستی می باشد ؛هوش و عملکرد باکتری فوق نیز

در چهارچوب غرایز قابل ارزیابی است.ولی میزان عملکرد و تاثیر گذاری او بیشتر  ؛باکتری نیز

                   .باالتری نسبت به ویروس قرار گرفته استارزشی  زیرا در الیۀ ؛از ویروس است

بر سیکل  ؛ولی به هر حال ؛دارای پیچیدگی های کمی نسبت به باکتری است ؛عملکرد ویروس

                                                                           زندگی باکتری تاثیر گذار است.

که تاثیر گذار بر ساختار و سیکل زندگی  ؛شرایط به اینگونه است ؛نیز در مورد باکتری فوق

و شناخت  ؛ولی اشراف به موجود باال دستی ندارد ؛یعنی سگ می باشد ؛موجود باالدستی خود

زیرا حواس کافی را برای  ؛کافی از همۀ چهار چوب ها و ابعاد زندگی او نمی تواند کسب نماید
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برحسب  ؛سگ ندارد. و درون پستاندار فوقیزبان خود یعنی مجستجو و درک شرایط زیستی 

 غرایز ، روند زیستی خود را طی می کند .                                                              

تواند می  که ؛حال پستاندار فوق ، یعنی همان سگ حامل باکتری مورد نظر را در نظر بگیرید 

ولی چقدر نسبت به محیط و عوامل و عوارض و  ؛خود داشته باشداشراف به طبقۀ زیرین 

                                   خصوصیات محیطی که خود در آن زندگی می کند اشراف دارد؟   

دچار او ۀ این سگ به هر علتی تغذی ؛فرض کنیدتوضیح دهیم ؛  ؛برای اشراف داشتن بهتر است

ب تغییر در اسیدیتۀ معدۀ او موج ؛بطوریکه مواد غذائی که استفاده می کند ؛شوداختالل 

                                                                                                             .گردد

 و موجبات مرگ؛این قضیه موجب تغییر شرایط زیستی باکتری درون معده خواهد گردید

                                                                      زودرس باکتری را فراهم خواهد نمود.

 ؛یعنی زندگی باکتری وابسته به سگ است ؛اشراف داشتن به معنای وابستگی در حیات است

             د.تری دارد.ویا شاید هم اصال وابستگی نداشته باشولی حیات سگ وابستگی کمی به باک

؛)بشکل عمیق و علمی نمی تواند از اکولوژی محیط زیست خود مطلع گردد ؛سگ نمی تواند

ولی برحسب  ؛و احیانا آن را متحول نماید ؛و در آن به تحقیق و تفحص بپردازدمطلع شود(

                  .نمایدو تغذیه نموده و تولید مثل  ؛غرایز می تواند سیکل زندگی خود را طی کند

و حواس سگ فراتر از ویروس و  ؛نسبت به باکتری و ویروس است ؛سگ موجودی پیچیده تر

                        و نتیجتا عملکرد آن قابل مقایسه با ویروس و باکتری نیست. ؛باکتری است

سگ بیشتر در ؛که امکان ارتباط گیری و نفوذ شعور عالم هستی؛به علت تنوع این حواس است 

                                                                                      باکتری و ویروس است. از

برخوردار به ویروس و باکتری  الیۀ ارزشی باالتری نسبتازسگ  درشبکه عالم ماده، نتیجتا

                             تحت تاثیر غرایز عمل می کنند. ،چندکه همۀ اینگونه مخلوقاتهراست؛ 
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و  ؛عالم مادی برحسب حواس و تفکر و اتصال به شعور عالم هستی ؛حقیقت اینست که--

                               دسترسی به عوامل محیطی قابل طبقه بندی می باشد.                

حیوان طبقه بندی  ، در چهار چوب جماد و گیاه وم ماده ما، به میلیون ها طبقه در واقع عال

                                                                                                می گردد.        

؛ در محیط ابزار بیشتری جهت کنکاش ؛از حواس بیشتری برخوردار است ؛هر مخلوقی که--

دارای طبقۀ ارزشی یا همان جانمائی  ؛و حواس کمتری دارد ؛.مخلوقی که ساده تر استدارد

                                                            نسبت به مخلوق پیچیده تر می باشد. ؛پست تری

             که باید مورد توجه قرار داد.الیه بندی نقش اساسی ایفا می کند؛ تنوع حواس نیز در 

ای که حواس بیشتری را شامل  و طبقه ؛برهم اشراف دارند ؛این طبقات از نظر اهمیت نیز --

بر طبقات پائین دستی داشته باشد.                                ؛تسلط بیشتری می تواند گردد؛  

ها را در یک و نباید مثال همۀ ویروس  ؛می تواند رخ دهد ؛مبحث الیه بندی در هر طبقه نیز

.               مشهود تر است  ؛در مورد موجودات پیچیده تر این واقعیتطبقۀ ارزشی قرار داد؛   

و الیه بندی ذرات واحد  ؛بیشتر در کلنی ذرات می توان مشاهده نمود ؛عملکرد الیه بندی را 

و الیه بندی  ؛بیشتر تحت تاثیر کلنی ها و عوامل محیطی شکل می گیرد ؛و عناصر و مولکولها

                                                                                      می گردند.              

 مثالی برای جایگاه ذره:

یک اتم هیدروژن را در نظر  در چهارچوب مثال توضیح می دهیم : برای تفهیم بهتر مطالب ، 

دارای ارزش  ؛یرددر هر موقعیت و شرایطی قرار بگ ؛که اتم فوق ؛تصور براین است ؛بگیرید

هیچ تفاوتی نخواهد  ؛و میزان تاثیر گذاری و تاثیر پذیری او در هر حال ؛یکسانی خواهد بود

                                                                                                        داشت.    
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که اتم هیدروژنی که به فرض در  ؛اعالم کنیمدر حالیکه ما در مبحث جانمائی می خواهیم 

از نظر ارزش گذاری و تاثیر پذیری و  ؛فضای بین کهکشانی قرار گرفته و جانمائی شده است

. تفاوت دارد ؛یک انسان جانمائی شده است با اتم هیدروژنی که در مغز ، تاثیر گذاری در عالم

به واسطۀ اینکه بخشی از یک کلنی ذرات شده  ؛جانمائی شده در مغز انسان ؛زیرا اتم هیدوژن

از  ؛ارتباط بهتر و نزدیک تری را ایجاد کند ؛با شعور عالم هستی ؛که قادر است( انسان بنام)

سیگنال )حامل سیگنال مثبت بیشتری می تواند باشد ؛و در واقع ؛ارزش بیشتری برخوردار است

                                    . (ده می باشدما عالم شبکه با ذره کننده هماهنگ مثبت ، سیگنال 

 آنان بامشمول برخورداری از حواس و توان تحلیلی بیشتری هستند.مانند انسانها ؛ مخلوقاتی 

قادرند با استفاده از توان مغزی، به شکل  العات دریافتی از حواس مختلف خود،اطکمک 

                                  و تحلیل نمایند. جمع بندی ؛اطالعات واصله از حواس را ؛مناسب تری

این از که  ؛بیشتر از مخلوقاتی هست ؛بر محیط اطرافشان نیز نتیجتا قدرت تاثیر گذاری آنان

                                                                                      .برخوردار نیستندتوانمندی ها 

 (که جمع کنندۀ اطالعات واصله از حواس است)مغز بهره بردن از حواس و تمایز درداشتن 

                                                   می شود. )پیکرۀ کالبدی انسان(موجب ارتقاء در کل کلنی

با ارتقاء شخص مورد  ؛در بدن انسان قرار گرفت ؛اتم هیدروژن مورد نظر ما ؛یعنی وقتی که

                       در وی بیشتر می گردد. ؛و تاثیر شعور عالم هستی ؛خود نیز ارتقاء می یابد ؛نظر

که باید گفت که ارزش و  ؛برای اتم هیدروژن مورد نظر است ؛تحت شرایط جدید رخ داده

و اتم هیدروژن فوق از ارزش  ؛با اتم مشابه در فضای بین کهکشانی یکسان نیست ؛جانمائی او

                                                                                    بیشتری برخوردار است.

این واقعیت را بیان می نمود.یعنی ما  ؛مثال تاثیر گذاری امواج صوتی بر کریستالهای آب نیز

                                                  باشیم. الیه بندی را در همۀ طبقات می توانیم شاهد
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روند تغییرات یک ذره را در کره زمین  ؛بهتر است که ؛برای تفهیم بهتر مبحث جانمائی ذرات

و هم به روند تکاملی  ؛تا هم مبحث جانمائی ها را توضیح داده باشیم ؛مورد ارزیابی قرار دهیم

                                                                             انسان اشاره کرده باشیم.      

                                                                                     روند تغییرات در یک ذره:    

و به تدریج خشکی ها در حال  ؛که کل کرۀ زمین ، پوشیده از آب است ؛زمانی را تصور کنید

در شرایط ایجاد حیات فیزیکی و  ؛د. ذره ای که تحت تاثیر عوامل محیطینخروج از آب می باش

و روند زیستی او را مورد ؛ را تصور می کنیم؛ و به فرض در اقیانوسی قرار دارد ؛قرار گرفته است

                                                                                            ارزیابی قرار می دهیم.

ذره فوق در درون یک تک سلولی هست)مثال درون یک پالنکتون( او پس از طی سیکل --

                                            مجددا وارد اقیانوس می شود. ؛تک سلولیموجود زندگی ، 

و ادامه حیات  ؛اد غذائی وارد بدن یک پرسلولی می شودذرۀ فوق به عنوان مو ؛فرض کنید-- 

تازه تولید شده و نتیجۀ یک  ؛درون بدن یک پر سلولی طی می نماید.این موجود پرسلولی ؛را

و  ؛سلولی شده اند عوامل محیطی سبب ایجاد جهش ژنتیکی ؛و در واقع ؛جهش ژنتیکی است

                             ارتقاء پیدا کرده است.   ؛نتیجتا جانمائی ذره نیز ، همراه با موجود مورد نظر

به   ؛که پس از مرگ و تجزیۀ بدن موجود پر سلولی فوق ؛ذرۀ مورد نظر ما را در نظر بگیرید--

ی و پر سلولی و در انواع موجودات تک سلول ؛دفعات در درون موجودات مختلف زندگی کرده

اینک  توانسته است در درون یک  ؛و برحسب شرایط محیطی ؛و جمادات ، جانمائی شده است

و سلسله تغییرات جدیدی را بیرون از اقیانوس طی کند.                    ؛یرددوزیست قرار بگ  

او  در بدن ؛دوزیستی که ؛ موجودپس از مرگ و تجزیۀ  ؛که ذرۀ مورد نظر ما ؛تصور کنید--

اکنون به خاک ملحق گردیده و دوره های زمانی زیادی را در خاک و سپس درون  ؛قرار داشت

 بدن گیاهان طی نموده است.                                                                            
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و در  ؛ردیدهوارد بدن یک دایناسور گ ؛از طریق مصرف گیاه ؛که ذرۀ مورد نظر ؛تصور کنید--

دوباره به خاک ؛ذرۀ مورد نظر ؛بدن او ادامۀ حیات دهد.پس از مرگ و تجزیۀ بدن دایناسور فوق

و مدت های طوالنی جانمائی او در موجودات مختلف شامل انواع جمادات و گیاهان  ؛برگردد

                                                                                                  د.     تغییر کن

 دهد. می ؛ رخشبکۀ عالم مادی تحت قوانین ؛تغییر جانمائی ها  ؛کلیۀ ؛که توجه داشته باشید

و همۀ موجودات ؛تی می کندشبکۀ عالم ماده، قانون حاکم برعالم ماده را عملیا ؛قبال گفتیم که

                                                                        تابع این شبکه هستند. ؛عالم ماده

                                                است.       علت و معلولنیز تحت تاثیر قانون  قانون شبکه ماده 

از سوی انسان به او تحمیل  ؛تا زمانی که عامل اختیار ؛که شبکۀ مادی ؛دتوجه داشته باشی

و سیکل تغییرات عالم ماده را  ؛همه چیز را ساماندهی می کند ؛در چهار چوب غرایز ؛نگردد

      طی می نماید.   )بصورت قانونمند و تحت جبر شبکه(تا مبدّل ثانویه  ؛از مرحلۀ مبدّل اولیه

                                                         ادامه حیات ذره را پیگیری کنیم:           

وارد بدن یک انسان نئاندرتال شده   ؛که اکنون ذرۀ  مورد نظر از طریق  یک گیاه ؛تصور کنید--

 ؛ ؛یک زندگیحیواناتسایرو تقریبا همانند  ؛ما می بینیم که او یک زندگی غریزی دارد؛ است 

                                                                               طی می کند. را ؛ مبتنی برغرایز 

مجددا به خاک برگشته و  ؛پس از مرگ انسان نئاندرتال ؛که ذرۀ فوق ؛در ادامه تصور کنید--

 ؛و اکنون این ذره را تصور کنید ؛سالهای متمادی را مجددا در موجودات دیگر طی نموده است

                      وارد بدن یک انسان کرومانیون شده است.    ؛که از طریق گوشت یک پرنده

رشد مغزی مناسب تری  ؛در حال گذر از مرحلۀ غریزی مطلق می باشد ؛انسان کرومانیون--

 زندگی ؛و به علت ترس از تهاجم سایر موجودات؛ نسبت به سایر انسانهای اولیه پیدا کرده است 

.)وزن مغز انسان نئاندرتال از انسان کرومانیون بیشتر بود؛ ولی پیچیدگی و توانمندی های آن اعی دارداجتم

                                                                                                                          را نداشت(
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ذرۀ با توجه به اینکه در کدامیک از کلنی های زیر حضور داشته است، میزان تاثیرگذاری او متفاوت خواهد 

 بود.ضمنا به تداخل الیه ها نیز توجه کنید؛ خیلی از اوقات ماهیت مخلوق جای بحث دارد.

حیوانیالیه های   

حیوانیالیه های   

حیوانیالیه های   

گیاهی و تک سلولیالیه های   

گیاهی و تک سلولیالیه های   

گیاهی و تک سلولیالیه های   

 

 الیه های جمادات و عناصر و مولکولها

 الیه های جمادات و عناصر و مولکولها 

الیه های جمادات و عناصر و مولکولها    

 

 الیه های انسانی

انسانیالیه های   

 الیه های انسانی
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ذرۀ  ؛فرض کنید و تحلیل کردن در حداقل خود را دارد. ؛قدرت اندیشیدن ؛انسان کرومانیون

رخ داده  ؛برای ذرۀ مورد نظر ؛با جانمائی جدیدی که ؛در مغز این انسان قرار گرفته است ؛فوق

 ؛ذراتشده از  و کلونی تشکیل ؛این ذره توان تاثیر گذاری و تاثیرپذیری بیشتری را دارد ؛است

 ؛یکی از آنهاست ؛و ذرۀ مورد نظر ما ؛یک انسان کرومانیون شده است؛ بوجود آمدن که موجب

                                                              شرایط متفاوتی نسبت به سایر مخلوقات دارد. 

تا  ؛عالقه مند می گرددو  ،استشده  یتوان مغزی توسعه یافته ترکرومانیون؛دارای این انسان 

تصمیم گرفته؛ شرایط زیستی خود را ارتقاء دهد.و  ؛شکل دهد در محیط اطراف خود یتغییرات  

اقدام به و سایر دوستانش ؛ و ا ؛لذا اقدام به هماهنگی و تجمیع هم نوعان خود می نماید 

با شرایط  ؛گاهی بهترد زیستنو تالش می کن ؛نمایندتحقیق و ارزیابی سایر موجودات می 

                                                                           .فراهم نمایدبرای خود  ؛مناسب تر یامنیت

         اتفاقی مهم برای او رخ  ؛مو در این هنگا ؛وش ارزیابی و تحلیل مغز او ارتقاء می یابدلذا ر 

و پیوند او با شعور عالم  ؛ز مرحلۀ غرایز جدا می گرددابه تدریج می دهد. او بر اثر رشد فکری ؛ 

                                                                                هستی تحکیم می یابد.        

                                               ارتباط قویتر انسان اولیه با شعور عالم:                  

و در  ؛برایش فراهم می گردد ؛با شعور عالم هستی ؛ارتباط قوی تر انسان اولیه ؛در این مرحله

و همۀ عالم ها درآن غوطه ور انند باران ، بر همه چیز می بارد؛ که هم ؛واقع شعور عالم هستی

                                                                       .                                        است

ش به تدریج به روی به واسطۀ ایجاد زمینۀ مناسب و اشتیاق در انسان اولیه ، درهای علم و دان 

در کالبد مادی انسان و روح  ؛بین مغز و ذره مورد نظر ما ؛و کنش و واکنشاو باز می شود؛ 

                                                         ماورائی تشدید می شود.           ثانویه در عالم 

  ؛که خالق هستی را بشناسد ؛و تالش می کند ؛برای کسب اطالعات می رود ؛او به دنبال تحقیق
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به عنوان نمادی از خالق هستی می کند.                  ؛و بصورت نمادین اقدام به ساخت بت  

و اختیار به واسطۀ ارتباط بهتر  ؛ صرفا یک موجود غریزی نیست ؛ دیگر انسان ؛ در این حالت

در عالم ماده رخ  ؛ قبل از آن ؛و این چیزی بود که ؛ با عالم ماورائی به وی تعلق می گیرد

                                                                                                            نداده بود.  

 ؛زیرا عالمهائی که دارای تالقی با عالم ماده بودند ؛سایر عالمها نیز تاثیرگذار شد اتفاق رویاین 

کمی نسبتاو بر عالم ماده یک تاثیرگذاری ؛در عالم ماده تاثیر می پذیرفتند؛از روند حاکم بر غرایز

که همه چیز تغییر  ؛و داشتن اختیار از سوی او بود ؛ولی با وجود انسان کرومانیون ؛اشتندد

توانائی آن را تالش کرد تا و  ؛را آغاز نمود بر محیط اطراف خود  یزیرا انسان تاثیرگذار ؛کرد

 ؛مخلوقات سایر عالمها القاعات مربوطتا نتیج ؛را تغییر دهداطراف خود که محیط  ؛دنپیدا ک

                                          بر عالم ماده و مهمترین مخلوق او یعنی انسان تشدید گردید.

 ادامه مسیر ذره:                                                                                             

مجددا به خاک بازگشته و او  ؛و تجزیۀ او ؛که ذرۀ ما پس از مرگ انسان اولیهتصور کنید --

در درون خاک و گیاهان و  ؛. او طی این مدتیادی از تغییرات را طی نموده استدوران ز

همراه شان بوده است.                     ؛و در مسیر زندگی آنها ؛جانوران متعددی حضور داشته  

و در  ؛از طریق یک گیاه ، وارد بدن یک انسان دیگر شده است ؛رد نظر ماتصور کنید ذرۀ مو--

 بدن وی جای گرفته است.                                                                                

و در یکی از  ؛فردی متفکر و اندیشمند در جامعۀ خود باشد ؛این شخصکه  ؛فرض کنید

تا اقدام به توسعۀ امکانات مادی و  ؛او عالقه مند است ؛انی زندگی می کندروستاهای باست

و به همین منظور  ؛این شخص تمایل به ایجاد تغییرات در عالم ماده دارد ؛معنوی خویش نماید

 ؛که بتواند تحت آن مکتب ، مبحث ارتباط گیری با شعور عالم هستی ؛مکتبی را مطرح می کند

                                 برای همنوعان خود فراهم آورد.       ؛لم و دانش راو باز شدن دریچه های ع
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درهای بیشتر دانش بر وی  ؛وبا نزول آگاهی؛ ز بیشتری می نمایدتمرک ؛کسب علماو در مسیر

تحت تاثیر ارتباطات بیشتری با شعور  ؛و ذرۀ ما که در مغز انسان مورد نظر است ؛باز می شود

 عالم قرار می گیرد.                                                                                         

و افکار و اندیشه ها به دیگر  ؛فرامین متعدد به اعضای بدن صادر می گردد ؛سپس از طریق مغز

منطقی و منطبق بر و ساز و کارهای  ایجاد یک جامعۀ مدنی  ؛انتقال می یابد ؛افراد جامعه

در راس یک جامعۀ انسانی ؛ و انسان مورد نظر ما  ؛به تدریج فراهم می گرددشبکۀ انسانی ، 

                                                                                          قرار می گیرد.      

        در جامعه تاثیر گذار  ؛ مامورد نظر از سوی مغز و ذره  ؛ ین و دستورات صادرهاکنون فرام

تغییرات در زندگی و محیط اطراف را فراهم می آورد.                            ب ایجادو موج ؛می باشد  

یک نخبۀ اجتماعی نظیر یکی از پیامبران در دوران کهن تلقی  ؛یک چنین شخصی می تواند

ارتقاء و تغییرات عمده در جامعه گردیدند.                                ایجاد که موجبات  ؛ودش  

و دوره ای را در ساختار یک گیاه طی  ؛با مرگ شخص ، ذرۀ فوق وارد خاک شود ؛فرض کنید

و سپس از طریق گیاه وارد بدن یک انسان دیگر شود.                                        ؛نماید  

و بصورت اسپرم  ؛جانمائی شدهکه اکنون در انسان مورد نظر  ؛ذرۀ فوق را در نظر بگیرید--

رۀ و موجبات خلق انسان جدیدی را فراهم آورد.ذرۀ فوق یک ذ ؛سان دیگر شودوارد بدن یک ان

                     و می تواند سرمنشاء تولد یک انسان فرهیخته باشد. ؛ند و ارتقاء یافته هستارزشم

و تا زمانیکه مبدل ثانویه روی ذرۀ مورد نظر  ؛سالهای سال می تواند ادامه پیدا کند ؛این روند

م باز و می توانستی ؛یابد.در همۀ مواردی که توضیح دادیممی استمرار  ؛ما عمل ننموده باشد

   که در جانمائی یک ذره انجام  ؛یک چیز بسیار مشهود بود. و آن تغییراتی بود ؛هم ادامه دهیم

و هر بار با  ؛در کلونی های مختلف عالم ماده می توانست حضور یابد ؛می شد.ذرۀ مورد نظر ما

                                                اثر گذاری وی نیز تغییر می نمود. ؛ی خودئتغییر جانما
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که با تغییر جانمائی یک ذره ، امکان ارتقاء یا نزول وی نیز فراهم  ؛ما قبال بصورت کلی گفتیم

                              می گردد.این تغییر جانمائی تحت تاثیر قوانین شبکه عالم ماده است.

                   در ارزش گذاری او موثر واقع شود. ؛لذا تغییر جانمائی یک ذره می تواند
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                                          ساختار انسان:                 

ست:ساختار انسان دارای سه بخش اصلی ا  

 الف( روح اولیه

 ب( روح ثانویه

 ج( کالبد

روح اولیه:                                                                                              

  نام آن را ؛استروح مقدس پروردگار  که در پیوند مستقیم با ؛دقت کنید  ما بخشی داریم 

 ؛کامال  پاک و خالص است ؛اولیه بنامیم.روح مقدس پروردگار روح القدس یا روح  ؛می توانیم

نیست؛ و غیر قابل انعطاف است.                                               زیرا دارای مبدّل و شبکه    

خالق همه چیز روح  ؛و محیط به همه چیز است ؛فراگیر و مطلق است ،روح مقدس پروردگار

                                                          .                         اولیه یا همان روح القدس است

روح  ؛در واقع می توان گفت که مبحث مبدل و مولد و چیزهائی نظیر آن برایش معنی ندارد. 

.                                     القدس یک ماهیت غیر قابل درک برای همۀ مخلوقات عالم دارد  

هیچ مخلوقی قادر به  ؛غیر از انسان ؛و این در حالیست که ؛شودهمه چیز از او ناشی می  

                              و قادر نیست از نعمت وجود آن مستقیما بهره ببرد. ؛پیوستن به آن نیست

روح اولیه  ؛و هیچ عالمی درون آن وجود ندارد ؛روح اولیه ماهیتی یکنواخت و یکپارچه دارد 

         که همۀ عالم ها و همۀ مخلوقات در آن ؛و شعور عالم هستی ؛استمحیط بر روح ثانویه 

                                                        است. منتج از روح مقدس پروردگار ؛غوطه ور هستند
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شعور عالم هستیماهیت روح ثانویه=ماهیت   
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روح ثانویه:                                                                                              

کامال  ؛و آنچه که روح ثانویه می نامیم ؛بخش خلق شده توسط روح القدس است ؛روح ثانویه

و کالبد  ؛مخلوقات از جمله عالم ماده  عالم ها و  کلیۀ و  ؛منطبق بر شعور عالم هستی است

، همه و همه بیان می شوند فرشته و اجنه و سایر مخلوقات  ؛و آنچه که در محاورۀ عامه ؛انسان

                                      در محدودۀ شعور عالم هستی یا همان روح ثانویه حیات دارند.

       همۀ ؛محدودۀ آنتا در ؛لم هستی می کندعااقدام به خلق شعور ؛درواقع روح مقدس الهی

                                                                                از جمله عالم ماده خلق شود. ؛عالم ها

که برای هر عالم بصورت مستقل  ؛دارای قوانین و محدودیت هائی است ؛شعور عالم هستی

                                                                                             تعریف می گردد.

که شبکه عالم های مختلف بر یکدیگر  ؛ما قبال توضیح دادیم ؛این قوانین همان شبکه ها هستند

 ؛در نظر گرفته شده است ؛و بر اساس هدف گذاری خاصی که برای هر عالم ؛منطبق نیست

و مخلوقات و الیه ها و طبقات عالم مورد نظر ، بر اساس  ؛شبکۀ عالم مربوطه تعریف می شود

                                              و برهم تاثیر می گذارند. ؛همان شبکه با هم ارتباط می گیرند

لقدس یا روح از ماهیت روح ا ؛اط گیری با او برایمان مشکل استکه ارتب ؛برعکس روح اولیه

شرایط برای روح ثانویه و شعور عالم و نمی توان او را سنجش کرد.  ؛اولیه نمیتوان مطلع شد

و به اشکال در همۀ مخلوقات جاری است؛  ؛شعور عالم هستیو  ؛به گونه ای دیگر است ؛هستی

                                                                                     مختلف قابل سنجش است.

  می توانیم عامل شبکه ها را مخلوقات ببینیم . در غرایز ؛را روح ثانویهمی توانیم عملکرد ما 

 ؛می نامیم عالم مادینچه راکه قوانین شبکۀتوانیم آمی طبیعی ارزیابی نمائیم؛ های  در رفلکس

عملکرد روح  ؛سایر علوم و در فیزیک و شیمی و اکولوژی و ؛در روابط علمی مشاهده کنیم

                                                                      .الم هستی را شاهد باشیمعثانویه و یا شعور 
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و روح  ؛غوطه ور هستند ؛همگی در شعور عالم هستی ؛ما می دانیم که عالم ها ؛به هر حال

                               شعور عالم هستی است. منطبق بر ؛ از نظر ماهیتی ؛ثانویۀ انسان نیز

و می تواند از عالم ها و سایر  ؛روح ثانویه یک ماهیت متغیر و تاثیر پذیر دارد ؛که گفتلذا باید 

                                                           مخلوقات متاثر شده و در او تلورانس ایجاد شود.

و مباحثی  ؛در ارتباط با عملکرد شبکۀ منفی و شبکۀ مثبت گفتیم ؛مواردی را کهیعنی کلیۀ 

همه و همه در محدودۀ روح ثانویه  ؛در ارتباط با عملکرد غیر منطبق عنوان نمودیم ؛را که

                                                                                            معنی پیدا می کند.

که توان بهره برداری از روح اولیه و روح ثانویه ؛که فقط انسان است  ؛باید به این نکته دقت کرد

تنها از روح ثانویه یا همان شعور عالم هستی  ؛و بقیۀ مخلوقات عالم همگی ؛را همزمان دارد

                                                                                                       بهره می برند.

و برخی از عالم ها ، نسبت به  ؛دارای طبقه بندی و الیه بندی است ؛شعور عالم هستی نیز

                                                                      د.نبرخی دیگر از عالم ها ، ارجحیت دار

و پیچیدگی در آنها در حداقل خود می باشد.ولی  ؛پایه دارند مخلوقات دون ؛برخی از عالم ها

                          دارند. یکه ارزش و کارآمدی بیشتر ؛هستندبرخی از عالم ها دارای مخلوقاتی 

و نتیجتا آگاهی در  ؛میزان بهره برداری از شعور عالم هستی باالست ؛مثال در عالم فرشتگان

در حداقل خود  ؛مخلوقات و یا ارتقاء میزان تلورانس و افول لیو ؛درجۀ باالئی قرار گرفته است

.                                                                                                         می باشد  

بسیاردون  ؛موجودات غیر ارگانیک مانند برخی از ، مادهماورای مخلوقات عالمهای ازولی برخی 

در آنان به حالت  ؛و شعور عالم هستی ؛اند و در غرایز محض به سر می برند شده خلق پایه

.                                                                                                    حداقل است  

و در واقع ویروس غیر ارگانیک شمرده می شوند. ؛آگاه و بی اختیار هستندنادات گونه موجواین   
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و درصورت ایجاد  ؛بسیار غیرمنطبق بر عالم ماست ؛شبکۀ عالم اینگونه موجودات؛ ضمن اینکه 

اختالالت شدید روانی و  ؛ارتباط و تالقی بین انسان  و مخلوقات اینگونه عالمها ، ممکن است

                                  حرکات غیرارادی و جنایتهای وحشتناک از سوی انسان ، بروز نماید.

 کالبد:                      

و منجر به پیدایش انسان اولیه  ؛روندی که در تکامل و موتاسیون های مکرر مخلوقات رخ داد

که قدرت  ؛برساندفیزیکی انسان اولیه را به مرحله ای از تکامل  ؛نهایتا توانستو  ؛گردیده است

                                                کالبد می نامیم. پیدا کند؛را پیوند با روح مقدس الهی 

از مرحلۀ اتصال و بهره برداری از شعور عالم  ؛براثر تکامل خود توانست ؛یعنی انسان کرومانیون

                                                         و به روح مقدس الهی بپیوندد. ؛تر برودهستی باال

گونه های  و این فرآیند به ؛این اتصال در کتب و مکاتب کهن ، به نام های مختلف نامیده شده

                                                                                  متفاوتی شرح داده شده است.

ولی به  ؛و برای داستان سرائی های آنان وقت نمی گذاریم ؛ما با سخنان پیشینیان کار نداریم

و به نوعی تالش  ؛که همه به نوعی ، از این واقعیت آگاهی داشتند ؛این واقعیت اذعان داریم

                                                                        کنند.که این پیوند را بیان  ؛کردند

و نزول آگاهی در او شدت  ؛، شرایط او متحول شد؛ به کالبد انسان کرومانیونبا اتصال روح اولیه

                                        با مبدا علم و عشق ارتباط برقرار کند. ؛زیرا او توانسته بود ؛گرفت

و برای شناخت او به دنبال  ؛که به جستجوی خالق خود پرداخت ؛او پس از این اتصال بود

راههای بهترین با مدد گرفتن از شعور عالم هستی ،  ؛و سعی کرد ؛کسب علم و دانش رفت

                                                                                بیابد. را اتصال به معبود خود

و علوم مختلف مورد توجه  ؛که مکاتب متعدد دینی و عرفانی شکل گرفت ؛به این شکل بود 

                                                                                            انسان واقع گردید.
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                                               از سوی روح اولیه صورت می گیرد: ؛هدف گذاری در خلقت

در  ؛گیردقرارمی ؛، در درون شعور عالم هستی؛ برحسب عملکرد مبدّل اولیهزمانی که مخلوقی

 خاص ، در شعور عالممان به خلقت عالمی مند ، فربرحسب برنامه ای هدف ؛ع روح اولیهواق

                                                                                                       د. دههستی می 

موقعیتی "در "عالمی خاص "اقدام به آفرینش  ؛ روح اولیه برحسب دالیل و هدف گذاری خود

اری می نماید. این  هدف گذ "منحصر به فرد مخلوقاتی"و با  "مشخصاتی خاص"و با  "خاص

  .                                                تعیین می گرددیا روح مقدس پروردگار از سوی روح اولیه 

که ماهیتی همسان با روح ثانویه در  ؛شعور عالم هستی است ؛ومحل اجرا ؛این کارولی مجری 

                                                                                                       انسان دارد.

 مسیر اتصال روح اولیه به عالم ماده:

این  ؛در عالم ماده و روح مقدس الهی یک روح بینابینی وجود دارد ؛ماکالبد در واقع مابین 

و از آنان تاثیر بپذیرد.  ؛روح ، همۀ عالم ها و الیه های مربوط به آنان را می تواند متصل کند  

شرایط روح ثانویه و شعور عالم  اتصال کالبد انسان به روح القدس از مسیر روح ثانویه است. و

یا بسیار تضعیف  ؛و ارتباط را تقویت نماید ؛می تواند این ارتباط را تحت تاثیر قرار دهد ؛هستی

                                                                                                              کند. 

البته اتصال مستقیم بین کالبد و روح اولیه یا روح مقدس پروردگار وجود دارد ؛ این اتصال 

 فقط برای انسان شکل گرفته است؛ و در چهارچوب اختیار و اشتیاق قابل تحلیل است.            

؛ که و مواردی نظیر آن؛ می شود یا ندای وجدان گفته؛ وبیان آنچه که عشق نامیده می شود

.                                                                             همه شنیده ایم ؛عامهدر محاورۀ  

دارای  ؛که برخی از افراد ؛شنیده ایدحتما ن اتصال کالبد؛ با روح اولیه است؛همگی برگرفته ازای  
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  در چشم انداز عامهو برخی از افراد از وجدان بیدار بی بهره اند؛ ؛ وجدان بیداری هستند

                                           می شوند. بی وجدان نامیده؛ بیرحم و برخی از انسانهامردم،

عشق به زیبائی و نداشتن عشق به خداوند یا نداشتن افت ندای وجدان یا در اینگونه انسانها ،   

گی ناشی از تضعیف ارتباط بین روح اولیه با کالبد است .                               پاکی ، هم  

  قرار گرفته ؛به عالم های دون پایه ؛تحت تاثیر اشتیاق ؛کالبد انسانکه  ؛علت این روند اینست

.                                       در بند غرایز قرار گرفته است یا مواجه با افول شده و نتیجتا و   

نتیجتا وقتی  باشد.از اتصال و ارتباط او با روح اولیه کاسته شده که  ؛موجب شده ؛این عملکرد

و در نظر  ؛هیچ خبری از ندای وجدان نیست ؛یا جنایتی مرتکب می شود ؛که گناهی میکند

                    . استقسی القلب وده وکه او انسانی بی وجدان ب ؛، اینطور بیان می شودعامه 

یعنی  ؛تاثیرگذار باشدبسیار ؛روی اتصال بین کالبد و روح اولیه ؛اشتیاق می تواند ؛ضمن اینکه

سبب آگاهتر شدن  و اهی از روح مقدس الهی را شدت دهد؛و نزول آگ ؛اتصال را قویتر کند

                                                                                                            انسان گردد .

و عامل تغییر و تحول  ؛شکل بگیرد ؛بر اثر نزول آگاهی ، یک انسان عارف و فرهیخته می تواند

سمت پلیدی و  و اشتیاق به ؛در جامعۀ خود شود. و حالت عکس آن نیز می تواند رخ دهد

                         موجب سقوط و افول ارزشها در انسان گردد. ؛اعمال غریزی و شهوانی می تواند

ولی روح ثانویه بصورت واسطه ای  ؛روح اولیه تحت تاثیر هیچ ساختار و الیه ای قرار نمیگیرد

                می کند. بخش مادی و روح اولیه عمل می کند و تاثیر عالم ها را ؛ عملیاتیبین 

هر قدر که در درون عالم مادی و  ؛و سیگنال و ماهیت آن ؛الیه بندی دارد ؛ لذا روح ثانویه نیز

بیشتر تحت تاثیرآنها قرار می گیرد.                                  ؛سایر عالم ها نفوذ کرده باشد  

          کاسته  ؛با روح اولیه بود ه در پیوندک خود؛ نسبت به موقعیت اولیه لذا ازشفافیت آن نیز،

.                     محل انتقال افکاروالهامات ورسیدن دانش به انسان است؛ می شود. روح ثانویه   
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توسط کالبد  ؛ اختیارات و تفکرات خودمان را و ؛یا اختیارداریم ؛اگرماتصمیمی می گیریم 

        حسد یا نفرت می ورزیم و ؛ ابراز عالقه می کنیم و ؛ وعشق می ورزیم ؛ عملیاتی میکنیم

و  ؛ و اگر علمی در  ما شکل می گیرد ؛ اگر اشتیاق در کسب علم  بروز می دهیممی ورزیم ؛ 

                  لیل شرایط محیطی به عمل و اگر تح ؛ به آگاهی می رسیم و اگر اختراعی می کنیم

                                                                                                          . می آوریم

، قابل  و در مرحلۀ بعد؛ تحت تاثیر روح اولیه در محدودۀ روح ثانویه همگی در مرحلۀ اول؛

که در اختیار  ؛می باشد  تنها یک مرکب و یا قالب ؛کالبد و یا بخش مادی انسان ؛تحلیل است

.                                                                                   استو روح اولیه ثانویه  روح  

و این روح  ؛قرار بگیرد بخش غیرمادیتحت فرمان  ؛است ردر واقع بخش مادی انسان مجبو 

تسلط کامل به کالبد مادی انسان دارد. تقریبا  ؛که اختیار دارد. در واقع روح ثانویه ؛ثانویه است

ولی پیوندهای روح ثانویه با کالبد انسان بسیار  ؛که روح اولیه نیز به کالبد متصل استهرچند

                                                         اتصال روح اولیه با کالبد است.  قویتر و شدیدتر از

و اندیشه و به صورت عشق  ؛ وح اولیه به هیچ وجه فیزیکی نیستدر ارتباط با انسان ، عملکرد ر

                                        که فراتر از ماده است. ؛و اهدافی را دنبال می کند ؛می نماید بروز

و وارد حوزۀ  ؛بطوریکه از بند غرایز باالتر می رود ؛موجب ارتقاء انسان میشود ؛روح اولیه

                                                                                              اختیارات می شود.

و نتیجتا در محدودۀ   ؛از محدودۀ روح ثانویه می گذرد  ؛مسیر اتصال روح اولیه به کالبد مادی

؛ و می تواند افول کند.       ها تاثیر می پذیردعالم سایر این اتصال ، از  که ؛است  روح ثانویه  

ولی و هم منفی تلقی گردد؛  ؛هم مثبت باشد ؛از روح ثانویه می تواند ؛تاثیرپذیری کالبد

و موجب نزدیکی انسان به  ؛نسبت به کالبد ، همیشه مثبت است ؛تاثیرات ناشی از روح اولیه

                                                                                                                   خداوند می باشد. 
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:ارتباط کالبد با بخش ماورای ماده  

 رابطۀ شبکۀ عالم ماده با غرایز:

واقعیت اینست که انسان یک موجود مرکب است.                                                --  

و تحت اجبار ناشی از عوامل  ؛تحت یک ساختار سازماندهی شده ؛بخش غرایز انسان--  

                                                                                             محیطی مادی قرار دارد .    

کس های ناشی از عوامل تنها رفل ؛در مخلوقات هیچگونه اختیاری ندارد ؛در واقع بخش غریزی

و ملزم به   ؛و کامال تحت تاثیر شبکۀ عالم مادی بوده ؛محیطی و ساختاری را عملیاتی می کند

انسان را همانند حیوانات می توان   ؛واقع در این بخش ؛ درانجام فرامین شبکه  مادی می باشد

                                                                                                     ارزیابی نمود.   

یک  ؛و تصور نکنید که ؛همان ساختار شبکه است ، در واقع شبکۀ مادیو قوانین فرامین 

.             وابسته است  این فرامین به ماهیت شبکۀ ماده؛ فرماندۀ مستقل و ستاد فرماندهی دارد  

هدفگذاری از  ناشی می گردد. که در فرامینی که از شبکۀ ماده ؛یدکته نیز توجه کنبه این ن

بقا و حفظ ، در این قوانینیعنی هدف اصلی نقش اساسی ایفا می نماید. ، ماده عالم  خلق

               .      محوریت دارد و این هدف در همۀ رفلکس ها ؛وق مادی استموجودیت مخل

همۀ  ؛ناشی از ساختار شبکۀ عالم ماده می باشد ؛و غرایز که  ؛در حیوانات نیز چنین است

                                                               را رقم می زند. آنانخواست ها و رفلکس های زندگی 

خواست مخلوقات در محدودۀ و  ؛که عامل تاثیر گذار بر رفلکس ها ؛البته در این ارتباط گفتیم 

                                      میزان رشد حواس و رشد مغز و قدرت تحلیل می باشد. غرایز ،

از سوی عوامل ؛ملزم به پذیرش شرایط تحمیلی ؛مخلوقات در ابعاد غریزی خود می دانید که ؛   
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در حد رفلکس  ؛و ارتقاء وضعیت زندگی ؛در محیط پیرامونی ؛محیطی می باشند.و تغییر شرایط 

                                             و بسیار محدود شکل می گیرد.                              ؛هاست

 ؛که به فرض یک کروکودیل ، سیکل زندگیش دویست میلیون سال است ؛به همین علت است 

به  که ؛و اگر می بینیم ؛و بقیۀ موجودات نیز همین وضعیت را دارند ؛که تغییر نکرده است

و این  ؛این انقراض تحت تاثیر عوامل محیطی شکل گرفت ؛نسل دایناسورها منقرض شد ؛فرض

به علت نداشتن اختیار و دربند غرایز محض بودن ، قادر به ایجاد تغییرات در  ؛مخلوق نیز

                                                     و نهایتا منقرض گردید. ؛شرایط محیطی خود نبود

و می بینید که هم اکنون هیچ  ؛رخ داد ؛برای برخی از تیره های انسان اولیه ؛همین وضعیت

                                                                       آثاری از برخی تیره ها یافت نمی شود.

 عامل تغییرات در انسان اولیه:                                                                       

که با  ؛عامل ارتقاء در انسان اولیه ، بخش غیر مادی آن می باشد. درواقع روح مقدس الهی

                                   موجبات ارتقاء او را فراهم نمود. ؛انسان کرومانیون پیوند پیدا کرد

و حواس وتوان  ؛از لحاظ شکل ظاهری ؛زمانیکه انسان اولیه به قابلیت فیزیکی الزم ؛گفتیم که 

ح الهی با فیزیک مبحث ارتباط رو جهت حداقل تحلیل شرایط محیطی دست یافت. ،مغزی 

                                                                                       وی فراهم گردید.     

که سایر مخلوقات  ؛بوددر سایر مخلوقات مادی  ؛علت عدم چنین ارتباط نیرومندیبه  ؛در واقع 

اختیار و ارتقاء  از نعمت ؛و آن مخلوقات نیز ؛جایگاهی همانند انسان پیدا کنند ؛نتوانستند

.                                                                                                  برخوردار گردند  

تر با شعور ارتباط قویکه امکان  ؛بود سایر مخلوقاتکمبود رشد فیزیکی و مغزی یعنی به علت  

                             .و در وادی غرایز باقیماندند ؛نشد ، فراهم برایشان و روح اولیه  ؛عالم هستی

 آسمان بار امانت نتوانست کشید              قرعۀ کار به نام من دیوانه زدند
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 ؛که چرا انسان کرومانیون با روح مقدس الهی پیوند نمود؛ ولی اینجا این سوال مطرح می شود 

و از  ؛زیرا انسان نئاندرتال مغز قویتری داشت ؛و انسان نئاندرتال به چنین پیوندی دست نیافت

                                                                               فیزیک بهتری برخوردار بود.

.                                                                              است اشتیاق پاسخ این قضیه در  

و مشتاق رفع نقص  ؛شدید داشتو احساس نیاز  ؛انسان کرومانیون احساس کمبود می کرد 

.                                                                                                        خود بود  

.                           و به جستجو و کنکاش در محیط پرداخت ؛لذا ابتدا حواس او برانگیخته شد   

.                            اطالعات واصله از حواس را تحلیل نمود ؛با تفکر و اندیشه ؛در مرحلۀ بعد  

.آزمون و خطاهای زندگی خود و تعامالت خود را ، با محیط اطراف انجام داد ؛مرحلۀ سوماو در  

                                                  .  قرار دادنتایج عملکرد خود را مورد ارزیابی عاقبت ؛ و ا 

و نهایتا با  ؛گردید مستحکم ؛با شعور عالم هستی انسان کرومانیوناتصال  ها ؛با این کار 

                                          ارتقاء و نزول آگاهی برای او اتفاق افتاد. ؛دستیابی به روح مقدس الهی

 ؛در مورد هبوط آدم داستان ها گفته شد ؛در ادیان و مکاتب و آئین های مختلف ؛ر حالبه ه

و صحت  ؛که ما نمی خواهیم این داستان ها را آنالیز کنیم ؛و سناریو های فراوان ساخته شد

                                          آنها را تائید یا رد نمائیم.                                               

و  ؛اشتیاق شناسائی خالق در وی پدیدار شد ؛با کالبد انسان ؛به علت برقراری ارتباط روح الهی

                         به تفکر و ارزیابی شواهد محیط خود پرداخت. ؛او برای شناسائی خالق هستی

به عنوان مظهر خالق خود   و آن را؛ اقدام به ساخت بت کرد ؛بصورت نمادین ؛و پس از آنا

                                                                                                           پرستش نمود.

  .و حواس خود را نیز ارتقاء دهد ؛خود را افزایش دهد یتوان تمرکز فکر ؛با این کار توانستاو 
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 .عامل تشدید کنندۀ این روند شد ؛و حواس در وی ؛اولیه کنش و واکنش بین مغز انسان

                                                        اشتیاق در انسان اولیه:                   مبحث

اشتیاق لیو ؛دیاز نیازهای زندگی او ناشی گرد ؛هر چند که آغاز اشتیاق در انسان کرومانیون  

و به نیازهائی ، فراتر از غرایز  ؛که خواستهای روحی و روانی در او افزایش یابد ؛او موجب شد 

                                                                                                       بیندیشد. 

مربوط به بخشی  ا ،هدر انسانمعموال  مثبتی که عامل ارتقاء باشد، اشتیاق؛ که واقعیت اینست 

                                      که نزدیکترین دسترسی به مبدا را دارد. ؛از شعور عالم هستی است

ولی در این حد  ؛از غرایز مادی ناشی گردیده استدر انسان اولیه ؛ اشتیاق ؛ درواقع با اینکه  

عمل و درواقع همانند پالسی  ؛بودفراتر از محدودۀ غرایز  ؛در انسان شکل گرفت ؛که ای و اندازه

                                                                    که سرمنشاء آن روح اولیه بود.    ؛کرد 

که انسان کرومانیون از سایر  ؛و عاقبت موجب شد ؛لذا اشتیاقی که در انسان شکل گرفت

.                                      و سرآمد آنان گردد ؛فراتر از آنان جلوه کند و ؛تیره ها جدا گردد  

خالق هستی ؛ تصمیم به گویا و با هدف ارتقاء انسان بود؛  ؛یک اشتیاق با منشاء روح اولیه 

این تصمیم بتدریج  ؛و سپس برحسب روابط طبیعی حاکم بر عالم ماده ؛ ارتقاء انسان گرفت

                                                                                                                     .نمودعملیاتی را 

                                    بیشتر توضیح دهیم. ؛الزم است که ؛یک قانون است البته اشتیاق

در  شخص مشتاق ؛ی در او شکل می گیرده چیزاشتیاق دستیابی ب ؛زمانیکه که شخصی

                                 کمترین فاصلۀ ممکن ، برای دستیابی به هدف خود قرار می گیرد.

همه  ؛و برای دستیابی به هدف حاضر شود ؛مثال اگر شخصی مشتاق کسب علم و دانش باشد

ستفاده کند؛ به هدف خود ا بمنظور دستیابی و از انجام هر کاری ؛ ؛چیز خود را به کار بگیرد

                                                                                       او به هدفش خواهد رسید.
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همه چیز  ؛و برای دستیابی به پول حاضر باشد ؛اگر شخصی هدفش کسب پول و مال باشد

و مواردی مانند آبرو  ؛ژی خود را معطوف به کسب پول کندو اندیشه و انر ؛خود را بکار بگیرد

خود  ؛برای کسب پول بیشتر ؛و حاضر شود ؛و شخصیت اجتماعی برای او اولویت نداشته باشد

                                                         بیندازد ، قطعا به نتیجه خواهد رسید. ررا به خط

که تحت هر شرایط  ؛و عالقه مند باشد ؛به شهوات بیشتر باشد و اگر شخصی هدفش دسترسی

که همه  ؛و حاضر باشد ؛جامعۀ عمل بپوشاند ؛به خواست های غریزی و جنسی خود ؛ممکن

                        قطعا به هدف خود خواهد رسید. ؛چیز خود را فدای دستیابی به این هدف کند

:اینست که ؛ب هدف می گرددعلت اینکه اشتیاق واقعی منجر به کس  

 و درواقع جانمائی ؛خودتان را عوض می کنیدفکری جانمائی  ؛شما با اشتیاق واقعی خود 

                                                       در نزدیکترین حالت ممکن به هدف قرار می گیرد. ؛شما فکری

منظور از خواستن، ایجاد اشتیاق در حالت ؛لذا وقتی که می گویند خواستن توانستن است

                                                                                                            ، مورد نظر است. حداکثری

که دارای آزادی عمل بوده  ؛انسان است در واقع این بخش ماورای مادی ؛فتیمهمانطور که گ

از  ؛که محدودیت هائی که در چهارچوب ماده و زمان و مکان شکل گرفته است ؛و قادر است

                                                                                                خود جدا کند.

و کسب علم و  ؛متصل گرددنبع علم ودانش م بهمی تواند ؛  ؛ بخش ماورای ماده ؛ضمن اینکه

بصورت تفکر و تحلیل ذهنی و ؛ مجددا مغز  از طریق  بخش ماورای ماده ؛ دانش نماید.سپس

                                      در اختیار بخش مادی انسان قرار دهد.  ؛ اطالعات واصله را ؛رویا

و هر کسی که ظرف  ؛شه در حال نزول استکه همی ؛علم و دانش الهی همانند بارانی است

اشتیاق همانند بیشتری از باران را جمع آوری کند؛ می تواند مقدار  ؛بزرگتری در دست بگیرد

               در دست گرفت و آمادۀ جمع آوری نعمات گردید.آن را که انسان  ؛این ظرف است
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                                                          بخش غیر مادی انسان:                            حیات 

                                                       بخش غیر مادی انسان دارای دو اتصال است :--

                 که تحت عنوان روح ثانویه از آن نام می بریم . ؛اتصال به شعور عالم هستی است

                   که تحت عنوان روح اولیه از آن نام می بریم . ؛مقدس الهی استاتصال به روح 

تا شعور عالم هستی  ؛یعنی اتصال موجب می گردد ؛اتصال به معنای امکان نفوذ مطرح است--

تحت تاثیر قرار  ؛ و اعمال و گفتار و اندیشۀ او را ؛دند در کالبد نفوذ کننو روح القدس بتوان

                                        یک پیکرۀ مرکب شکل بگیرد. تا ؛اتصال باعث می گردددر واقع  دهند؛

در هر انسانی بصورت انحصاری  ؛کالبد و روح اولیه و روح ثانویه است ؛این ترکیب که شامل

                                                                   و منحصر به فرد است. ؛عمل می نماید

مبحث زمان و مکان برای  ؛و زندگی ما دارد کالبد مادیاین الیه که کامال اشراف و تسلط به --

را دارد .   و مخلوقات ماورای ماده و از طرفی قدرت ارتباط گیری با روح الهی  ؛او معنی ندارد  

و در واقع  ؛بد مادی داردتوان القاء اندیشه و تصمیمات را به کال ؛بخش غیر مادی انسان--

                                                                                  کالبد در اختیار اوست.    

و در واقع به صراحت  ؛کلیۀ اعمال فیزیکی ما تحت تاثیر فرامین بخش غیر مادی می باشد

                        ش غیر مادی میباشد. کالبد وسیله ای جهت اجرای دستورات بخ؛که بگوئیم 

تحت  ؛می شود کاری که در چهارچوب اختیار انجامو هر ؛و اهداف او؛تصمیمات انسان مادی

                                                                                   فرمان بخش غیر مادی انسان است.      

و در چهارچوب غرایز ادامۀ  ؛هنوز انسان در حالت بدوی خود ؛انسان نبوداگر این بخش در 

                                                                                                                      حیات می داد.   
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رگ انسان ؛ کالبد او میمیرد و نکته بسیار مهم:کالبد دارای بازۀ زمانی مادی است؛ یعنی با م

            ولی روح ثانویه و روح اولیه ؛ ادامۀ حیات  و به عالم مادی برمی گردد؛ ؛تجزیه می شود

  ؛دن ؛ کالبد جدیدی را گزینش می کنندکر کسب و تجربه ؛و با هدف ارتقاء یافتنمی دهند، 

                                                                   یعنی وارد کالبد جنین یک انسان دیگر می شوند.

اطالعات و خاطره ها و تجربیات آنان نیز به کالبد جدید منتقل می گردد؛ ولی  ؛با این کار

قادر به کسب  مغز با روح ثانویه ؛ تجربه مشترک نداشت ؛چون مغز کالبد انسان جدید ؛ 

ت .                                                                                              ثانویه نیس روحاز اطالعات ؛   

            قادر به دریافت اطالعات و تجربیات زندگی پیشین نمی باشد.؛ کالبد جدید نتیجتا 

یشین روح ثانویه ؛ که ناشی از تجربیات زندگی های پ خصوصیاتولی خصلتهای اخالقی و 

                                                                               است؛ در کالبد جدید قابل مشاهده است.

یا از  ؛که از کودکی دارای حسادت شدید هستند ؛مثال شاید شما با کودکانی مواجه شوید 

که دارای شجاعت ذاتی هستند؛و  ؛کودکی حالت شرارت دارند؛ و یا کودکانی را دیده باشید

بررسی کنید و ببینید که رفتار آنان تحت تاثیر آموزش  ؛موارد نظیر آن ...شما ممکن است

                                              نیز نمی باشد. رفتار برادران و خواهرانشانو یا مشابه  ؛نیست

از زندگی های پیشین است.  ؛یات روح ثانویهبروز اینگونه رفتارهای ذاتی ؛ تحت تاثیر تجرب  

 در این ارتباط ؛ در فصول آتی بیشتر توضیح خواهیم داد.                                                         

                                                    تاثیر حواس و الیه بندی در شبکه:              

و در ارزشگذاری  ؛، عامل تعیین کننده در جایگاه اوستحواس و رشد بخش مغزی در انسان 

                                                                           و الیه بندی ، تاثیر بسزائی دارد.  

وقایعی که در  و ؛مشاهداتکنندۀ و جمع بندی  ؛به عنوان عامل تحلیل کننده حواس؛زیرا مغز  
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از عوامل اصلی در مغز  ؛به همین علت .نقش ایفا می کند  ؛رخ می دهداو محیط پیرامونی 

                                             تلقی می گردد.    و عامل تمایز انسانها بر یکدیگر  ؛ارزش گذاری

را در نظر  ، نسبت به مخلوق مادی دیگر است ؛که دارای حواس ضعیف تری ؛یک موجود مادی

که امکان دستیابی به اطالعات و کنکاش در محیط اطراف ، برای این دو  ؛بگیرید.بدیهی است

با هم متفاوت می باشد.                                                                           مخلوق  

اگر تفاوت  ؛را در نظر بگیرید ؛با در یک حد و اندازه هستندو دو موجودی که از نظر حواس تقری

یعنی  ؛وجود داشته باشد خلوقبین عامل جمع بندی اطالعات واصله از حواس ، بین این دو م

             برای آنها نیز فرق می کند. ؛حواس ازامکان بهره وری  ؛توان مغز آنان با هم متفاوت باشد

و شعور عالم   ؛که ارتباط بین کالبد مادی مخلوقات ؛خواهد بود نتیجۀ این تفاوت ها این--

در مخلوقات و تفاوت بین  ؛با تفاوت بین توانمندی های حواس لذا ؛هستی تفاوت خواهد کرد

و شبکۀ عالم ؛ ندشومی خواسته یا ناخواسته ارزشگذاریکه مخلوقات  ؛توان مغزی آنان است

                                                                     دی می گردد.             ماده الیه بن

 ؛و مخلوقات ، پیامدهای مهمی به همراه دارد ؛الیه بندی شدن ارتباط بین شعور عالم هستی--

           از نظر ارزشگذاری است.  و آن هم الیه بندی و یا طبقه بندی شدن مخلوقات عالم ماده 

و روح  ؛باشعور عالم هستی یو اینکه یک انسان بتواند اتصال قوی تر ؛در انسانمبحث ارتقاء --

مقدس الهی داشته باشد ، موجب ارزش گذاری برای انسان می گردد ، بدیهی است که انسانی 

که از چهارچوب غرایز به درآمده و اتصال او با روح مقدس الهی به شکل مناسبی رخ داده 

لذا  ؛هاستهوسکه غرق در غرایز و  ؛شتری نسبت به انسانی استدارای ارزش گذاری بی ؛است

                                                        ناچارا الیه بندی ارزشی در انسان شکل می گیرد. 

 ؛و متصل به بسیاری از مباحث دیگر است ؛مبحث وسیعی می باشد ؛ دارایقضیۀ الیه بندی ها

شناسی ؛ با این مبحث ارتباط دارد.                                            خصوصا مباحث جامعه   

؛ یک کتاب مستقل نوشته می شد؛ زیرا به مباحثی ارزش داشت که در ارتباط با این مبحث   
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                               مانند دمکراسی و حقوق شهروندی نیز مرتبط است.                            

 ؛اجتناب ناپذیر است. این شرایط عاملی است ؛در بخش ماورای ماده نیز ؛به هر حال الیه بندی

                                    که فرآیند ارتقاء در بخش ماورائی مورد تعمق بیشتر قرار بگیرد.

تحت تاثیر یک طرف را  ؛و اینطور نیست که ؛البته ارتقاء در انسان یک فرآیند دو طرفه است

این موضوع را بیشتر  ؛بهتر استاز فرایند رخ داده بی نصیب بماند؛ و طرف دیگر ،  ؛قرار دهد

                                                                                               تشریح نمائیم.

                                             ارتباط دوطرفه:                                                  قانون 

                                                                                   رآیند دقت کنید:به این ف

 ؛و توسط مغز ؛جمع آوری می کند ؛د رااطالعات محیط خو ؛انسان به توسط حواس خود--

 اطالعات واصله را جمع بندی می نماید .                                                               

و روح  ؛یعنی روح ثانویه منتقل می گردد ؛به بخش ماورائی انسان ؛جمع بندی از طریق مغز--  

روح ثانویه از روح اولیه تاثیر پذیر  ؛شبکه ها متصل می کندسایر به  ؛اطالعات واصله را ؛ثانویه

.                                               مستقیما روی او تاثیرگذار است ؛و القاعات روح اولیه ؛است  

؛ و مواجه با القاعات ناشی از سپس روح ثانویه که تحت تاثیر القاعات ماورائی قرار گرفته است 

و  ؛، اقدام به تصمیم گیری می کندالقاعات ناشی از مخلوقات سایر عالم ها شده و  روح اولیه

.                                                               تصمیمات اخذ شده را به کالبد ابالغ می نماید  

یک  اولیه باشد ؛روح  ؛بیشترین عامل تاثیرگذار اگر ، که به مغز می رسد ؛در این القاعات--

که عامل تغییرات مثبت در عالم  د؛تصمیم مثبت و در جهت ارتقاء ارزشهای انسانی رخ می ده

                   ماده و محیط اطراف انسان می گردد.                                                         

بیشترین عامل تاثیرگذار؛ مخلوقات   ؛فرضبه  در این القاعات؛ که به مغز می رسد ، حال اگر--  
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دون پایۀ سایر عالم ها باشد؛ یک تصمیم منفی و در جهت نزول ارزشهای انسانی رخ می دهد. 

و محیط اطراف انسان می گردد.                           ؛که عامل تغییرات منفی در عالم ماده  

ه به تجربیات ناشی از تصمیم قبلی خواهد با توج ؛که این انسان می گیردلذا تصمیم بعدی؛ --

و شخص و محیط  ؛حرکت قبلی او را تشدید نماید ؛ممکن استتصمیم جدید یعنی  بود؛

                                                              و یا صعود نمایند. ؛اطرافش بیشتر نزول کنند

با عامل تاثیر گذار بیشتر خواهد  ؛یرندهپیوند شخص تصمیم گ ؛در تصمیم دوم ؛بدیهی است

مستحکم تری اصلی تاثیرگذار؛روح اولیه باشد؛نزدیکی فکری و القاعات اگر عامل  ؛. به فرضشد

و به قولی می توان گفت که  ؛با روح اولیۀ او رخ خواهد داد ؛بین کالبد و روح ثانویۀ شخص؛ 

                                                           در مسیر خداگونه شدن قرار گرفته است. ؛شخص

عامل اصلی تاثیرگذار ؛ مخلوقات دون پایۀ سایر عالم ها باشد ؛ نزدیکی فکری  ؛ولی به فرض اگر

با موجودات غیر ارگانیک رخ خواهد  ؛بین کالبد و روح ثانویۀ شخص ؛و القاعات مستحکم تری

        مسیر شیطان صفت  شدن قرار گرفته است.  شخص در ؛داد؛ و به قولی می توان گفت که

 ی یک ارتباط دو طرفه در عملکردفرآیند اخذ تصمیم در یک انسان ، موجبات شکل گیر --

                                                                                شعور عالم هستی می گردد.

اشتیاق به سمت شرارت و کارهای خالف شبکۀ  ؛عملکردهای خوداگر شخص در اعتقادات و 

و مثال شروع به سرقت و مال  ؛رفتخواهد  سمت سواین به  ؛بدیهی است که ؛انسانی داشت

                                                            می کند.؛ و سایر کارهای پست و غیر انسانی اندوزی 

و یا  ؛که دارای ارزش گذاری باالئی هستند ؛تحت تاثیر عالم هائی بود؛ یۀ او ولی اگر روح ثانو 

شرایط به نوعی  ؛به روح مقدس الهی قرار داشت بیشتر در اشتیاق برای اتصال؛ روح ثانویۀ او 

            و تالش  ؛و شخص اقدام به کمک نمودن به سایر انسانها می نماید ؛دیگر رقم می خورد

؛ تا به سمت کارهای خالف و به آنان کمک کند ؛از رنج و مشکالت مردم بکاهدمی کند تا 

                                                                                                            .نروند
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ا ن دوستی رانسا ؛ضمن اینکه ؛موجب ارتقاء بیشتر در او می شود؛ انسان دوستی او  ؛در واقع

که در فرآیند تصمیمات در طرف مقابل نیز تشدید می کند؛ این یک ارتباط دو طرفۀ ساده است؛

                                   ولی حالتهای دیگری نیز می توان عنوان نمود. ؛قابل ارزیابی است

او پس از  ؛ار داشتکه در مراحل ابتدائی ارتقاء خود قر ؛مثال انسان اولیه را در نظر بگیرید

همۀ  العلل؛ علتیافتن برای  ؛ارزیابی شرایط و عوامل محیطی زندگی خود ، اقدام به جستجو

و برای تمرکز بیشتر در افکار و اعمال اقع او به دنبال خالق خود می باشد؛ و در وا ؛پدیده هاست

                                                             یک کار تاثیر گذار و مهم انجام می دهد. ؛خود

؛ و بت پرست  اقدام به ساخت بت می نماید ؛انسان به عنوان نماد علت العلل همۀ پدیده ها 

و بر روی او  ؛تلقی می کند ؛که علت العلل عالم است ؛انسان بت را مظهر خالق خود می شود؛  

تری برای او شکل می گیرد. ؛ارتباط قویعالم هستی؛با شعورطریق این نماد؛و ازتمرکز می نماید  

که مبحث جهان دو  ؛، ولی حرکتی بودهرچند که یک اقدام انحرافی بود ؛نبت پرستی انسا--

                                                                    قطبی را تسریع کرد.                    

 دراندیشۀ انسان اولیه ، یکی از عوامل اصلی پرسش گری  در؛ این تقابل و تضاد ایجاد شده --

یا ؛ که دلیل بر صحیح بودن اندیشۀ بت پرستی ؛زیرا استدالل های مختلف وی را فراهم آورد.

این تضاد و تقابل اندیشه ها  و ؛صحیح نبودن این اندیشه بود ، در بین انسانها شکل گرفت

                                                                      ارتقاء بیشتر در آنان گردید. ، عامل

و ارتقاء انسان تحت یک  نمود؛تسریع را در انسان اولیه  ؛جاری شدن علم و دانش؛ نتیجتا و 

                                                                                     دور و تسلسل آغاز گردید.   

و  ؛که پیوند بین خود و شعور عالم را قوی تر کند ؛انسان متفکر و پرسش گر تالش می کند

که ارتباط فوق تقویت شده و الهامات و سپس آئین ها و مکاتب  ؛در نتیجۀ این تالش است

 شکل می گیرد.                                                                                             
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انسان اولیه تحت تاثیر شبکه های مختلف  قرار گرفت. در واقع شبکه های  ؛در این مرحله

زیرا شبکه های منفی و مثبت )شیاطین و  ؛بر وی تاثیر گذار شدند ؛عالم ها مربوط به سایر

و در  ؛که عمل کنند ؛فرشتگان(در بخش ماورائی انسان )یا همان روح ثانویه( قادر بودند

                                         تصمیمات انسان تاثیر گذار شود.                                

از طریق انسان نیز می تواند رخ دهد؛ و موجب تغییرات در سایر عالم ها  ؛ط دو طرفهارتبا

روند کار به این طریق است که:                                                                       گردد؛   

ر که سایر همانطو ه های انسان ، به سایر عالم هاست؛اندیشناشی از این تاثیر گذاری ها ؛ 

 و پیاده نمودن؛ اخذ ؛که نتیجۀ آن ؛، از طریق القاعات ، قادرند بر افکار ما تاثیر بگذارند هاعالم

                                                                                 .استتصمیمات توسط کالبد مادی 

 .را فراهم آوردغییرات فیزیکی در عالم ماده موجبات ت ات ؛این تصمیمکه در مرحلۀ بعد ؛ وقتی

 ؛بر کالبد انسان تاثیرمی گذارد ؛یعنی عوامل محیطی ؛طرف دیگر این رابطه نیز شکل می گیرد

و آنگاه روح ثانویه اطالعات جمع  ؛این موارد را حس کرده و به مغز می فرستد ؛و سپس حواس

تاثیر می گذارد. ؛عالم ها؛و برسایرکردهمنتشر؛درکائنات وماورای ماده، بندی شده از سوی مغز را

و موجب شود  ؛عامل ایجاد تغییرات در عالم های دیگر باشد ؛این تاثیر گذاری ها ، می تواند

داشته و مجددا روی ما تاثیر گذاری  ؛که بازتاب این تغییرات مجددا به سوی عالم مادی برگردد

                                                                                                                باشد.

این قضیۀ  ؛به دفعات عرفا از آن یاد نموده اند ؛چیزی است که ؛مبحث بازگشت اعمال ما

                             تحت تاثیر مکانیسم عملکرد ارتباط دوطرفه شکل می گیرد. ؛بازگشت اعمال

  ؛ فقط روی محیط اطراف خود و عالم ماده نیست  ؛ دامنۀ عملکرد کالبد انسان ؛ درواقع 

 ؛موجب تاثیرگذاری ؛، عملکرد کالبد انسان می تواند بلکه برحسب قانون ارتباط دوطرفه

                                                    ایجاد کند. تو در آنها تغییرا ؛شدهروی عالم های دیگر نیز 

و وارد مباحث  ؛  اکنون می توانیم موارد را جمع بندی کنیم ؛  با توجه به اینکه ؛ کلیات بسیاری از موارد مطرح گردید

                                  شویم ؛ فصول بعدی ؛ نتایجی است ؛ که از تحلیل های قبلی اخذ می گردد. تخصصی تر 
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:ها و الزاماتفرآیند  

 ؛منتج به اخذ تصمیم در انسان می شود ؛تاثیر پذیری و تاثیر گذاری هائی کهبیشتر  ؛گفتیم که

البته این به معنی  ؛در حوزۀ عالم غیرمادی تحلیل شود باید ؛و گرایش ذهن او را می سازد

منتفی کردن؛ تاثیرات ناشی از عوامل مادی نیست؛ همه از تاثیر عوامل محیطی و هورمونها 

                                                                 . دانیم که تاثیرگذارندمطلع هستیم؛ و می 

در  که ؛ئی استناشی از رفلکس ها ؛تصمیمات بخش غیر مادی انسان ؛در بسیاری از موارد

                                                                   .باید علت آن را جستجو کردعالم ماورائی 

 انسان در  ؛موجبات اخذ تصمیم و غیر مادی؛ مادی مجموعه ای از عوامل؛ شامل عواملیعنی 

توسط القاء ذهنی به  مغز انسان ابالغ می گردد.  تاثیرات عوامل غیر مادی؛ .دنرا فراهم می نمای

قاعات ات او نقش ایفا می کند)در بخش الدر اخذ تصمیم ؛یعنی هم رفلکس های عالم ماده

 ات او در اخذ تصمیم ؛رفلکس های عالم فرا مادهالقاعات ناشی از  و هم  ناشی از عالم ماده(

                                                                                                    .داردنقش 

و   ؛نوع تاثیر گذاری از سوی کدام شبکه رخ داده است ؛برحسب اینکه ؛در چنین شرایطی--

  میل خواهد نمود. ؛به همان سمت ؛تصمیم فوق ؛؛در چه حدی باشدتاثیرگذاری عوامل محیطی

و یک امر مجرد  ؛که تحت تاثیر عوامل متعدد رخ می دهد ؛در واقع تصمیم فرآیندی است

ادی نمیتواند رخ دهد.               و اتخاذ یک تصمیم تنها منوط به شرایط محیطی م ؛نیست  

دارای ارزشگذاری  ؛گیرد؛ که از سوی عالم ماورای ماده صورت می مثال اگر القاعات ذهنی

به علت نوع خصوصیات عالم  ؛بدیهی است ؛، انجام شود؛ مثال از عالم فرشتگانباالئی باشد

در شعور  ؛فرشتگانعالم در نزدیکی به روح مقدس الهی )جانمائی و ارزش گذاری  ؛فرشتگان

و  ؛نسبت به سایر عالم ها ممتاز است(این القاعات موجب ارتقاء انسان می گردد ؛عالم هستی  



 

155 

                            د.ماید که به روح القدس نزدیکتر شوتا تصمیمی اخذ ن ؛باعث می شود

 

 

ارای ارزشگذاری پائینی که د ؛اگر القاعات ذهنی از سوی عالمی صورت بگیرد ؛ولی به فرض

.                                                   مثال از عالم اجنه های دون پایه ، القاعات انجام شود ؛باشد  

از روح مقدس  که در حداکثر فاصلۀ ارزشی؛ ؛به علت نوع خصوصیات عالم فوق ؛بدیهی است 

تا تصمیمی  ؛و باعث می شود ؛این القاعات موجب سقوط و نزول انسان می گردد ؛الهی است 

                                   هت دارد.او کم ارزش شب ؛که به رفتارهای شیطان صفتانه ؛اخذ نماید

 ؛و عوامل محیطی ؛تحت تاثیر رفلکس هاو حرکات ناشی از ؛  ؛بخش مادی عوامل تاثیرگذار در

                                                                              باید سنجش شود. انسان؛ مادی کالبد بر

به  ازطریق مغز ؛و این تاثیرگذاری ؛تاثیر گذارندروی کالبد انسان  ؛عوامل محیطی ؛به هر حال  
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               ماورائیدربخش  ؛جبات عکس العمل و تاثیر گذاریو مو ؛بخش ماورائی انتقال می یابد

   در الیه های مختلف شعور عالم هستی ، صورت پذیرد. ؛این تاثیر گذاری می تواند می گردد.

بدانسان تصمیمی را عملیاتی کند؛بایدفرمان ازسوی روح ثانویه؛ کالمهم:برای اینکه نکته 

ی روح ثانویه می باشد. تاثیرپذیردر اخذ و اجرای تصمیمات ؛ ؛لذا مهمترین عاملگردد؛ القاء  

از سوی عوامل ماورای و یا  ؛از سوی عوامل مادی باشد؛ مهم نیست که ؛ این تاثیر گذاری 

و چه سمت و  ؛که روح ثانویه به کدام سمت میل کند ؛؛ مهم نتیجۀ نهائی استماده رخ دهد

                                                                                                             سوئی را اتخاذ نماید.     

در چهارچوب جبر قابل تحلیل  ؛اوبسیاری از تصمیمات و حرکات  ؛در بخش ماورائی انسان

زیرا القاعات وارده به  ؛مجبور به انجام عملی خاص می گردد ؛می باشد.یعنی کالبد انسان

که راهی  ؛به حدی قوی است ؛به عوامل محیطی زندگی او ؛و القاعات انجام شده ؛کالبد او

           و او ناچار از انجام کار خاصی می گردد. ؛برای او باقی نمی ماند ؛بجز انجام روند خاصی

هم در  ؛، می تواند زمینه ساز تغییراتلذا کنش و واکنش بین مغز و روح، و تعامل بین اینها

                                           و هم عامل تاثیر گذار در شبکۀ ماورای ماده گردد. ؛شبکۀ مادی شود

و باید بدانیم که جبر  ؛تحت تاثیر همین القاعات می باشد ؛جبر اعمال شده بر انسان نیز

                                                                     که میزان القاعات زیاد باشد. ؛زمانی رخ می دهد

؛ باید در ابتدا عوامل محیطی که روی ما ؛ میزان القاعات را افزایش دهیم پس برای اینکه

که عوامل  ؛در شرایطی قرار بگیریمما باید  ؛و اگر الزم بود شود؛شناسائی  ؛تاثیرگذار است

                                                                                       .              ؛ تغییر کندتاثیرگذار به ما

که بطور مدام عوامل شبکۀ منفی روی  ؛در محله ای بدنام است؛ مامثال اگر محل زندگی ش 

زیرا شما با این کار؛ مشتاق به عدم  باید موقعیت خود را عوض کنید. ؛شما تاثیر می گذارند

                    تاثیرگذاری عوامل محیطی منفی شده اید؛ و محل مناسب تری را اختیار نموده اید.

دانش و اطالعات ؛ اگر همین گونه هستشرایط به  ؛در مورد عوامل تاثیرگذار غیر مادی نیز
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و مشارکت شما در امور خیریه حداقل است ؛  ؛؛ از آموزه های شبکۀ مثبت اندک استشما

 ؛که در امور مثبت و کارهای عام المنفعه و کسب دانش ؛ و در دفاع از مظلومین ؛دارد ضرورت

                    تا القاعات تاثیرگذار بر روح ثانویۀ خودتان را سمت و سو ببخشید. .مشارکت کنید

م برای کسب ؛ القاعات از سوی شبکۀ مثبت ؛ اعال ؛در واقع شما با این کارها؛ اشتیاق تان را

در مطالب باال توضیح داده شد ؛ عامل تاثیرگذار در اختیار  ؛در واقع همانطور که نموده اید.

                                                                                                        اشتیاق اوست.  انسان ؛ 

موجب  ؛و با این کار ؛و به آن سمت و سو بدهیم ؛ما می توانیم اشتیاق مان را کنترل کنیم

                            تا تصمیمات مان جهت بگیرد؛ و مسیر خاصی در زندگی ما رقم بخورد. ؛شویم

و یا  برخی از بزرگان اعتقاد دارند ؛ که اشتیاق مثبت در انسان ؛ ناشی از القاعات روح اولیه

                                                                                   است.مانند عالم فرشتگان  ؛عالم ممتاز

شامل کالبد و روح  ؛که تا زمانیکه؛ کلنی یک انسان ؛این عزیزان به این نکته باید دقت کنند 

ثانویه و روح اولیه ؛ مشتاق دریافت آگاهی نباشد؛ آگاهی برای او رخ نمی دهد؛ و اشتیاق 

                                                                                                     نیز در پیوند با اختیار است. 

                                                                                                             نتیجه اینکه:

و مبحث تالقی  ؛مخلوقات دارای الیه ها و طبقات متعددی می باشند ؛در عالم غیر مادی نیز

 ؛و هرچه انسان در بخش غیر مادی ؛بر یکدیگر است ؛عامل تاثیر گذاری شان ؛شبکه های آنان

وتصمیمات ؛ازشبکه های دیگر کمتر خواهدبود؛تاثیر پذیری او ؛به روح الهی نزدیک تر شده باشد

که  ؛این تصمیمات و افکارا دانش بیشتری همراه خواهد گردید؛ جامع تر و ب؛و تفکرات او نیز 

                             .به بخش مادی ابالغ می گردد ؛در ابعاد غیر مادی انسان شکل می گیرد

از مطالب مربوط به؛ اخذ تصمیمات ؛ می توان یک نتیجۀ بسیار جالب گرفت؛ و به یکی از 

                                                                                   توانمندی های انسان؛ ورود کرد.    
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و به بخش مادی  ؛دنناز طریق بخش ماورائی شان نفوذ ک ؛در اندیشه افرادانسانها قادرند؛  

                                        د.نبه کنترل در آور ؛را همدیگرو عملکرد  ؛ه نمودشان فرمان صادر 

بسیاری از الهامات و ایجاد روحیۀ نشاط و انتشار انرژی مثبت و یا منفی و القاء و تحریک  

  .                                                               شکل می گیرداحساسات از همین طریق 

                                                               :      یرن کشش سطحی الیۀ مبنا و الیۀ متغقانو 

 ؛قادرند با همدیگر ارتباط داشته باشند ؛عالم ها به واسطۀ غوطه ور بودن در شعور عالم هستی

                                                                                       و بر هم تاثیر بگذارند.

و یکی از این نمودها ، فرایند اخذ  ؛اشکال مختلف نمود پیدا می کند این تاثیر گذاری به

                                                                               تصمیمات در انسان است.       

     صادقانه بیان ؛و الهامات خود را ؛از الهامات خود سخن می گویند ؛اینکه بسیاری از انسانها

می گویند  و؛خوابها و رویاهای صادقانه سخن به عمل می آورند؛ ازبرخی از اشخاص؛ومی نمایند

و در یک بازۀ زمانی محدود ،  ؛در رویا دیده اند ؛که هنوز رخ نداده؛بسیاری از حقایق را که 

                                                                         شاهد به واقعیت پیوستن آن رویا بودند.

به  آنان ؛ در دستیابی ؛که رویاهای شان؛ می نمایندعنوان  ؛حتی برخی از دانشمندان نیز

                                                                              نقش داشته است. ؛علمی  های موفقیت

که تالقی عالم ها را بیشتر  ؛لذا الزم استاز این تالقی ها ناشی می شود؛  همۀ اینگونه موارد ؛

و از انرژی مثبت آن عالم ها بهره  ؛در سایر عالم ها را بیاموزیم ؛و روش های نفوذ ؛بشناسیم

و راههای ایمن ماندن از انرژی منفی و تاثیرات ناخوشایند  ؛و انرژی مثبت را جذب کنیم ؛ببریم

                                                                                                   را بیاموزیم.سایر عالم ها 

و نقش آن در پیشگوئی ها و جبر در  ؛بر عالم ماده ؛برای تشریح بهتر تاثیرات تالقی عالم ها

                                                                                        عملکرد مثالی بزنیم.
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که به علت شیوع مداوم فسق و فجور یک رابطۀ دو طرفۀ خیلی  ؛مثال سرزمینی را فرض کنید

                            ایجاد شده باشد.  ؛دون پایه  های عالمیکی از این جامعه و  ؛قوی بین

ما  و ؛و یا اینکه در گذشته بوده باشد ؛در زمان حال وجود داشته باشد ؛این جامعه می تواند 

و اعمال آنان را مورد توجه  ؛مثال قوم هود را در نظر می گیریمدر مثالمان از آن بهره ببریم؛ 

              .                                                                                          قرار میدهیم

 ؛با شبکۀ عالم انسانی داشتند ؛در تکرار اعمال غیر منطبق خود ؛این قوم به واسطۀ اشتیاقی که

در شعور عالم هستی  ؛با عالم های دون پایۀ موجود ؛رابطۀ دو طرفۀ نیرومندی بین جامعۀ آنان

                                                                                                   ایجاد شده بود.

و بطور مداوم این  ؛بود شکل گرفته هو عالم های دون پای ؛نقاط تالقی فراوانی بین این جامعه 

                           در حال سقوط بود.بسرعت و در واقع جامعه  ؛تالقی ها در حال افزایش بود

که میتواند دفاع از مکانیسمی از شبکۀ عالم ماده وارد عمل می شود. ؛در چنین مواقعی

                                                                                      شبکۀ مادی تلقی گردد.             

که در بخش افقی  ؛همانند قفسۀ کتاب است ؛شبکۀ عالم ماده ؛و گفتیم که؛ما قبال مثالی زدیم

.                                                                                         خود بصورت دو الیه است  

ولی انسان می تواند تحت تاثیر  ؛این دو بخش در حالت طبیعی خود بر هم منطبق است 

و احیانا عامل سقوط  ؛عدم انطباق بین دو الیۀ افقی نمایدیرات و اقدام به تغی ؛اختیارات خود

.                                                                                                 و نزول ، یک الیه شود  

 افتاد؛خواهد اتفاقی چه ؛ رابطۀ بین دو الیه  جدائی؛پس از  ؛توضیح ندادیم که ما در آن موقع

                                           مربوط می شد. ؛به مکانیسم شبکه  ؛آن مربوط به زیرا توضیحات

و  ؛ثابت است در شبکههمیشه الیۀ مبنا بین الیۀ مبنای شبکه ) ؛ پس از اینکه در شبکه

)الیۀ متغیردر شبکه ؛ و الیۀ متغیر شبکه  مالک ومعیار و قانون عالم ماده تلقی می گردد(  
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اعمال انسان ایجاد می شود(فاصله ایجاد شد؛ کششی بین دوالیه رخ می دهد .تاثیر تحت  

مجددا الیۀ متغیر را به  ؛در واقع سلسله پدیده ها و اتفاقاتی رخ می دهد؛ که تالش می کند 

                                                                                                               الیۀ مبنا پیوند دهد.

و همه نوع عملی انجام  ؛که همه کاری بکنیم ؛فکر کنیم اختیار داریم ؛یعنی اینطور نیست که

                           و شبکۀ عالم مادی در قبال اعمال ما هیچ رفلکسی از خود بروز ندهد. ؛دهیم

و در  ؛می گرددبصورت جبر شبکه اعمال  ؛عملی که در زمان غیر منطبق شدن دو الیه رخ می دهد

 دگرگونیو موجبات  ؛و از موقعیت واقعی خود جدا شده است ؛واقع الیه ای که نزول نموده

و کشش زیادی برای منطبق  ؛توسط الیۀ مبنا جذب می گردد ؛شبکۀ عالم ماده گردیده است

                                                                                                                  ی دهد.کردن او رخ م

                   به ماهیت مخلوق و نوع انحراف باز می گردد. ؛بین دو الیه ؛این کشش ایجاد شده

شیوع بیماری و خشکسالی  ؛ناشی از حیف و میل مواد غذائی و اصراف باشد ؛مثال اگر انحراف  

          و در واقع بازتاب عملکرد ماست. ؛این رفلکس شبکۀ مادی است ؛را در بر خواهد داشت

و ایجاد عالج شیوع بیماری های ال ؛ف جنسی باشدناشی از اعمال خال ؛اگر انحراف مورد نظر

که دیگر امکان لذت بردن از غرایز ، برای افراد جامعه  ؛واهد گردیدشرایط ناهنجار را سبب خ

                                                                                       با مشکل مواجه شود.

 ؛و عامل انحراف در شبکه ؛اگر ظلم و تخریب و آدم کشی در میان قومی شیوع داشته باشد

که  ؛معه تحمیل می نمایدبه جا ؛شبکۀ عالم ماده ؛شرایطی راظلم و تعددی به همنوع باشد؛ 

و  ؛ تا مرحلۀ نابودی و سقوط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی پیش خواهد برد ؛ راآن جامعه 

       در بدترین حالت قرار ؛ ساختار اجتماعی و سیاسی و امنیتی آنان ؛ جوامع گونهمعموال این

که امکان دستیابی به آرامش و آسایش ،  ؛ و شرایط شان به گونه ای می گردد ؛ردگیمی 

          و تا مرحلۀ نابودی و از هم پاشیدگی پیش خواهند رفت. ؛برایشان غیرممکن می شود
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 عالمها  که تالقی؛تحت تاثیر یک مکانیسم است،پیش بینی اعمال انسانها و جوامع  ؛به هر حال

                               .عامل اصلی در این مکانیسم شناخته می شودو قوانین شبکۀ مادی ، 

و یک عدم انطباق در شبکه )یا  ؛پس اگر ما شرایط جامعه یا انسانی را مورد ارزیابی قرار دادیم

یش بینی پ ؛بصورت بارز مشاهده کردیم جامعه ؛ ( را در آن"گناه"به نام عامۀ آن اشاره کنیم

                نیست. دشواریکار خیلی  ؛اتفاقات بعدی جامعه که ناشی از رفلکس شبکه است

و تاثیر  ؛آگاهی ما به قوانین شبکۀ عالم ماده بسیار زیاد شود ؛البته این مستلزم اینست که

                         در او بتوانیم به خوبی ارزیابی کنیم. ؛گذاری های مربوط به سایر عالم ها را

شبکه:                                          از ناشی جبر  

  گفتیم  و ؛مبدّل است به متصل شبکۀ یک  دارای  ماده عالم ، کردیم عنوان ما ؛که کنید توجه

 شده تعریف جایگاهی برایش ؛آن در ذره هر که ؛است کتاب های قفسه همانند ؛شبکه این که 

 سایر  بر تاثیرگذار؛ نیز ذره  هر جایگاه ؛که نمودیم بیان و ؛نامیدیم ذره جانمائی را آن که؛است

 هرگز ولی ؛دارد تولرانس ؛گذاری تاثیر این میزان ؛باشد می اطراف محیطیعوامل  و ؛ذرات

                                                                                                       نیست.  صفر

 در؛است شبکه در ؛ذره جایگاه تاثیر تحت؛  ذره گذاری تاثیر میزان ؛دارد حداکثری و حداقل و

نماید.  می تحمیل ذره به پذیری را تاثیر و  تاثیرگذاری میزان ؛موارد بسیاری از در شبکه؛واقع  

 های شبکه سایر با ؛مادی شبکه  تالقی تاثیر تحت ؛مادی شبکۀ سوی از ؛شده اعمال جبر

                                                                                      باشد.        می مادی غیر

 های دیگری وعالم ها وما دنیا ؛نیست ماده عالم به منوط فقط خلقت که ؛ما قبال توضیح دادیم 

                                           دارد.   را خودش خاص مخلوقات و شبکه و  مبّدل که؛ داریم هم

 زندگی مسیر و ؛هستند خودشان  عالم  در خاص، جانمائی و سیگنال دارای  موجودات  این 

اینجا مهم نکتۀ ولی  ؛نیست ای پیچیده چیز هیچ اینجا تا ؛قضیه نمایند. این می طی را خود  



 

162 

 حضور ؛عالم درشعور زیرا همگی ؛هستند ارتباط در هم با ها شبکه و ها الیه که ؛خورد می رقم

                                                                                                         . دارند

وجود از  لذا ؛می گردد مخلوقات و  ؛موجودات  میان در تغییرات ایجاد  عامل  ؛ها شبکه تالقی

تا کلنی  ذره یک از ؛ این تاثیرپذیریدر سایر عالم ها ، همه تاثیر پذیرند ؛مخلوقات دون پایه

                               را شامل می گردد. مانند کهکشانها و دریاها و حتی انسان ، ؛های عظیم

 ایجاد وبه اشکال مختلف؛تاثیرگذار هستند ماده عالم روی ارگانیک غیر موجودات ؛همینطورکه 

  نمایند. می ایجاد ؛مادی شبکه به مربوط مخلوقات برای ؛را جذب به تمایل و؛ کنند می جاذبه

 و ؛تاثیر می پذیرند ، ما دیدگاه ما( از عملکرد از منفی های شبکه ؛جمله ،)از دیگر های شبکه

                                                            گردد. می  ایجاد  جذب بمنظور ؛آنها در تمایل

آنها تالقی بین و ؛ها شبکه بین انطباق عدم و ؛کند می را خودش  کار ؛ای شبکه هر واقع در   

می گردد.                                                         آنها بین گذاری که عامل تاثیر ؛است  

 از جمله اینکه ،وجود دارد؛  ماده عالم در های زیادی محدودیت ؛که دانیم می هرحال به

 ها  عالم سایر در محدودیت این که؛شوند می تعریف مکان زمان و ابعاد در ؛ماده عالم مخلوقات

                                                                                                       ندارد. وجود

؛ موجودات غیرارگانیک صورت میگیرد ؛با ها ،که توسط ارتباط این محدودیت رفع مسئلۀ

 عوامل از یکی این و ؛کند می زده شگفت را مکان و زمان در محدود انسان ؛که است عاملی

                                                                          باشد. به سایر شبکه ها می  انسانها جذب

ما با  و ؛ سوء استفاده کنند؛ از محدودیت های ما که سایر مخلوقات؛ ما نباید اجازه بدهیم

یعنی توانائی اتصال به روح مقدس  ؛که امتیاز بزرگ ما ؛کار را به جائی برسانیم  ؛اعمال مان

                                                           و کم ارزش جلوه دهیم. ؛از چشم انداز بیاندازیم ؛الهی را

و آن مکانیسم زندگی های کالبدی  ؛باید به یک نکتۀ مهم توجه نمود ؛در مبحث جبر شبکه  
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                                                                                               در انسان است.

کالبد می گردد؛ ودر  گریبانگیر ؛در درجۀ اول ؛ شعور عالم هستی از سوی  ؛ جبر اعمال شده

                                                 روح ثانویه را ؛ تحت تاثیر قرار می دهد.                 درجۀ دوم

.                و خود را نشان می دهد ؛به ظهور می رسد ؛ از طریق کالبد ، تاثیرپذیری روح ثانویه   

             که یک روح ثانویه؛ما در توضیحات مربوط به سیکل زندگی های کالبدی خواهیم گفتزیرا  

به همراه داشته  ؛در بازه های زمانی مختلف ؛دهها بلکه صدها و یا هزاران کالبد را ؛می تواند

.                                                                                                               باشد  

و یا حتی قرون زیادی نسلها  ؛که نتیجۀ اعمال ما ممکن است ؛واقعیت به این معناستاین  

 ؛به فراخور نوع اعمالی که مرتکب شده ایم ؛و مشکالت عدیده ای ؛عامل زجر و عذاب ما گردد

                                       در شبکۀ عالم مادی جابجا نماید.؛و جانمائی ما را  ؛به ما تحمیل کند

و یا به قول  ؛و نعمت آغاز می کندشخصی زندگی خود را در رفاه و ناز  ؛ اینکه می بینید 

زندگی را در مشقت و مشکالت فراوان  ؛و انسانی دیگر ؛ معروف با قرعۀ شانس بدنیا می آید

  در کالبدهای مکرر است. ؛این روند زندگی های مکرر روح ثانویه ؛همگی ناشی از ؛آغازمی کند

 تخریب شبکه ها:                                                                                     

و با  ؛و هر عالم ، دارای طبقات زیادی می باشد ؛عالم های متعددی داریم ما قبال گفتیم که؛

                                  عدم انطباق در شبکۀ عالم ها و طبقات آنان وجود دارد. ؛توجه به اینکه 

 ؛تاثیر گذاری عالم ها به واسطۀ تالقی های مکرر آنها بر همدیگر ، موجب تخریب می شود 

                           تضعیف و تخریب آنان را در برخواهد داشت.، موجبات  لم هایعنی تالقی عا

بصورت مستقل در شعور عالم  ؛نانکه همۀ عالم ها و شبکه های آ ؛شرایطی را تصور کنید

و هیچ یک بر هم تاثیر گذار  ؛و هریک مسیر خود را طی می نمود ؛هستی حضور داشتند
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و داشتن  ؛کل عالم ها را در بر می گرفت ؛نبودند. در چنین حالتی یک حالت رکود و انفعالی

                                                    بی معنی جلوه می نمود. ؛نعمت اختیار در انسان نیز

تا عالم ها را با خصوصیات  ؛ولی حقیقت غیر از اینست ، آفریدگار عالم ها ، اراده کرده است

و با هم تالقی داشته و همدیگر را  ؛تا بر هم تاثیر گذار شوند ؛و تنوع بسیار بیافریند ؛مختلف

                                                              بخشند.یا همدیگر را ارتقاء ب ؛تخریب کنند

بجز برخی از عالم هائی  ؛در اکثر موارد منجر به تخریب شبکه خواهد گردید ؛لذا تالقی عالم ها

عالم فرشتگان به ()مانند عالم فرشتگان  ؛عامل ارتقاء شبکۀ مادی می گردد ؛که تالقی با آنها

زیرا در الیۀ ارزشی باالئی در شعور آن عالم ، می تواند موجبات ارتقاء شود. علت نوع جانمائی

                                                                             عالم هستی ، جانمائی شده است.   

 تاثیر اشتیاق در الیه بندی:

قدر بیشتر انسان هر ؛  تاثیر گذار می باشد؛ روی  اشتیاق انسان در حال تکامل نیز  ؛الیه بندی

و تمرکز و جدائی از غرایز ، خود را متصل به شعور عالم  ؛بتواند با استفاده از تکامل مغزی

و اشتیاق در وی بیشتر  ؛بیشتر دریچه های علم و تفکر بر وی گشوده شده ؛نمایدهستی 

                                                          .                                       تحریک میگردد

نتیجه ای که این فرآیند  ۀ دو طرفه بیشتر عملیاتی می گردد؛قانون رابط ؛همانطور که گفتیم 

عامل طبقه بندی و ارزش گذاری درانسانها  ؛می تواند تاثیرگذار بر ؛در اشتیاق ایجاد می کند

                                                                                                    نیز تلقی گردد.

در هر  ؛و این فرآیند می تواند ؛یک فرایند در جهت دستیابی به هدف است ؛در واقع اشتیاق

 .همخوانی و هم نوائی با شبکۀ عالم ماده داشته باشد ؛و ضرورتی نیست که ؛زمینه ای رخ دهد

اینست  ر؛ بیانگی تاریخی داستانهاحکایات و و  ؛ما شاهد اشتیاق های منفی هستیم؛  قا اکثرااتفا

اصطالحات ؛منفی .البته در اشتیاقمی باشددرگیر اشتیاق منفی خود  در اکثر مواقع ؛ که ؛ انسان

که کم  ؛و مانند آنها "قدرت طلبی"و  "هوس"و  "وسوسه"فی بکار می رود مانندو الفاظ مختل  
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                       آثارش را مشاهده نموده ایم.یا و  ؛و یا لمس کرده ایم ؛بیش همه شنیده ایم و

 مثالی از رابطۀ دو طرفۀ منفی:

تا راحت تر در ذهن  ؛یک مثال در فاز منفی می زنیم ؛برای سهولت درک رابطه دو طرفه

                    ی باشد(    مخاطب پذیرفته شود) چون بیان مثال در فاز مثبت بسیار راحت م

بطور مداوم یک اقدام  ؛که با استفاده از حواس بینایی و شنوایی خود ؛انسانی را در نظر بگیرید

ناشی از غرایز را به مغز ارسال کند )مثال سکس زیاد و غیر متعارف(در مرحلۀ بعد اطالعات 

                   گردد.                و به روح ثانویه منتقل می  ؛انتقالی به مغز جمع بندی شده

به سمت شبکۀ منفی )که شبکۀ غیر منطبق  ؛تحت تاثیر اطالعات واصله از کالبد ؛روح ثانویه

تاثیر ، و در همگامی و همخوانی با آن شبکه  ؛تمایل نشان می دهد؛ با شبکۀ انسانی است(

.                                          نمایدشبکۀ منفی اتخاذ می همسو با ی یو تصمیم ها ؛پذیرفته  

روح ثانویه شبکۀ منفی شکل گرفته است ؛ توسط  تصمیم تبهکارانه ای که از سویالقاء سپس  

گردد.                                                                       به مغز ابالغ می ، و اتخاذ شده   

و به این روش اختیار در اشتیاق بصورت  ؛مغز به حواس  انتقال می یابد تصمیم از طریق سپس 

بیشتر می کند. و  ؛در شخص مورد نظر؛  و وابستگی به غرایز را ؛تشدید شونده عمل می کند

اقدام به انجام  ؛ابالغ گردیده است روح ثانویه ؛بر اساس فرمانی که از سوی  ؛کالبد مادی وی

                                                       ق با شبکۀ انسانی می نماید.یک گناه یا کار غیر منطب

فراهم نیز تا شرایط برای اقدامات عملی را   ؛در راستای ارتباط دوطرفه ، شبکۀ منفی قادر است

می توانند در دستیابی به خواستۀ شخص  ؛که یبه سایر اشخاص ؛یعنی توسط القاعات ؛کند

                                                     .نیز القاعات صورت می گیرد ؛مورد نظر فعالیت کنند

یا برحسب  ؛وسبازی استهکه انسان  ؛شخص با کسی مواجه می گردد ؛مثال بصورت تصادفی 

و به این شکل  ؛منحرف در آن حضور دارند که انسانهای ناپاک و ؛تصادف وارد جمعی می شود
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)البته مشاهدۀ این اشخاص فراهم می گردد.  ؛امکان عملیاتی شدن خواستۀ شخص مورد نظر

؛ ولی شخص تصور می کند بلکه برحسب همخوانی و همنوائی در اشتیاق است ؛تصادفی نیست

                                                                                                   (که اتفاقی است

در شخص انجام  ؛یک دور تسلسل نزولی ؛تغییر نکند فکری شخص مورد نظر درصورتیکه روند 

و موجبات سقوط بیشتر و تبهکار شدن وی در مرحلۀ اول و سقوط جامعه در مرحلۀ  ؛می شود

                                                                                                   خواهد گردید. دوم

 قانون جذب و اشتیاق:

 ؛و اشخاص زیادی تجربه نموده اند ؛برای همه کم و بیش ملموس بوده ؛یکی از واقعیاتی که

.                                                             است یک پدیده رخدادمبحث رابطۀ اشتیاق و   

و ذهنتان را درگیر رخداد یا پدیدۀ خاصی  ؛شما زمانی که بیش از حد روی چیزی تمرکز کنید 

                                                                                                            نمائید .

 اقدام به جستجوی سیگنالهای همخوان با سیگنال ؛روح ثانویۀ شما در شعور عالم هستی 

             و موجب تشدید آنها تاثیرگذاشته  ؛و برسیگنالهای همخوان ؛شما می نماید درخواستی

                       .                                          و خود نیز از آنها تاثیر می پذیرد ؛می گردد

برای  ؛این اتفاق ؛رخداد مورد نظر عملیاتی می گرددشما مشاهده می کنید که سپس 

                                                             . سیگنالهای مثبت و یا منفی می تواند رخ دهد 

و  ؛به همنوع تمرکز کنید باید روی وادی کمک ؛متقاضی کمک از کسی هستیدشما مثال اگر 

؛ زیرا باید در سیگنال مربوط به تا به شما نیز کمک کنند  ؛خودتان به دیگران کمک نمائید

این تفکر قرار بگیرید ؛ و با آن همخوانی داشته باشید ؛ تا بتوانید از نعمات این سیگنال بهره 

                                                                                                             .ببرید

باید در  ؛یا اگر خواهان برخورد صحیح و جلب احترام دوستان و بستگان و همکاران هستید  
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 ؛ی که متقاضی آن هستیدو در واقع در وادی یا سیگنال چیز ؛ابتدا به این افراد احترام بگذارید

                                                 تا شرایط جذب خواستۀ تان فراهم گردد. ؛قرار بگیرید

در درجۀ اول  ؛و افراد فساد نکنند ؛قانون رعایت شود ؛ که در جامعه ؛یا اگر خواهان این هستید

ر بروز این شرایط را داشته باشید. انتظاسپس  ؛در این وادی یا سیگنال بسر ببرید؛ بایدخودتان  

باید وارد وادی و سیگنال سرمایه گذاری و کارهای  ؛یا اگر متقاضی سرمایه دار شدن هستید

و جذب  ؛و پالسهای همخوان با این وادی بفرستید ؛و فرصتها را شناسائی کنید ؛تخصصی شوید

                                                   تا به تدریج فرصتها برای شما تحقق یابد.       ؛کنید

                                               .  قانون جذب از اشتیاق ناشی می شود پس باید دانست که 

صحیح   ؛و ایجاد تمرکز انرژی روی هدف ؛که در سمت و سو بخشیدن به اشتیاق ؛باید دقت کرد

                     تا منحرف نگردیم و زندگیمان را تباه نکنیم. ؛دنمو عملو منطبق بر شبکه ، 

 رابطۀ اشتیاق و اختیار:

       به نوعی عمل  ؛ن کالبد و روح ثانویه رخ می دهدبرحسب کنش و واکنش بی ؛ی کهاشتیاق

                                                                              است . شوندهمی کند که تشدید 

و گفتیم که این  ؛تاثیر گذاری ها در محدودۀ روح ثانویه رخ می دهد ؛ما توضیح دادیم که

و موجبات اشتیاق به تبهکاری  ؛تاثیرات می تواند تحت القاعات ناشی از شبکۀ منفی نیز باشد

راهم کند.                                                                                    را در انسان ف  

یعنی شما می توانید اشتیاق در انجام کارهای منطبق بر  ؛درگزینش نوع اشتیاق است ؛اختیار

تسلسل در واقع دور و  ری کنید که موجب ارتقاء شما شود ؛و کا ؛شبکه عالم مادی داشته باشید

                                                          مثبت در زندگی و جامعۀ خود را عملیاتی نمائید.

و  ؛داشته باشیدانسانی یا اینکه شما می توانید اشتیاق در انجام کارهای غیر منطبق بر شبکه 

                                                                     که موجب نزول شما شود . ؛کاری کنید



 

168 

         تا دور و تسلسل منفی در زندگی و جامعۀ خود را عملیاتی نمائید. ؛در واقع موجب شوید 

و عامل ایجاد تغییرات در جامعه توسط رابطۀ دو طرفه شکل می گیرد؛  این دور و تسلسل ،

                                                                                                                             می گردد. 

دقت کنید همیشه در تحلیل های خودتان ، انسان را بصورت مرکب یک نکتۀ بسیار مهم:

آنالیز فرایندها و  زیرا ؛که شامل کالبد و روح ثانویه و روح اولیه می باشد ؛آنالیز نمائید

  .                            مکانیسم ها بصورت انفرادی برای بخش کالبدی یک خطای بزرگ است

 عدالت آفریدگار :

که هر انسان در ارتباط باعدالت  ؛مبحث سواالتی است ؛در انسان یکی از سواالت چالش برانگیز

                                                                                از خود می پرسد. ؛آفریدگار عالم

 و با فقر و فساد؛، مواجه با مشکالت فراوان استکه در بدو تولدخود؛انسانی را مشاهده می کنیم

  می بینیم که با معلولیت متولد می گردد. و یا انسانی راو نبود امنیت دست به گریبان است؛ 

که در ناز و نعمت و در بهترین شرایط فیزیکی و اقتصادی و  ؛نسانی دیگر را می بینیمو ا

                                                                                  اجتماعی متولد می گردد.

 ،گار عالمکه پرورد ؛که چگونه می توان گفت ؛این سوال مطرح بوده است ؛همیشه برای انسانها

در حالیکه عدالت در آفرینش مخلوقات  ؛عدالت را در انسانها بصورت یکسان عمل نموده است

                                                                                                  وجود ندارد؟

  تا هم ؛اهیم توضیح دهیمسیکل زندگی یک انسان در عالم ماده را می خو ؛ما در این فصل

در عالم ماده آشنا  ؛و هم اینکه با سیکل زندگی انسان مبحث عدالت را توضیح داده باشیم؛

                  ن بپرورانیم. اذهااز زندگی های کالبدی در ؛ تا چشم انداز منطقی تری را  ؛شویم

 



 

169 

:روح ثانویه مبحث سیکل زندگی  

 مبحث تولد آن ؛یک نفر شروع می شود کالبدیکه زندگیزمانیمنظور ما از ؛الف(دقت کنید

از زمان وقوع لقاح آغاز زندگی ؛ لقاح صورت می گیرد ؛بلکه زمانی است که ؛نیست شخص

                                                                                             کالبدی نامیده می شود.

های کالبد و درون؛این روح باید به عالم ماده ملحق شود ؛ویه را در نظر بگیریدب(یک روح ثان

                                                                  زندگی مادی خود را طی نماید. ؛متعدد

            همیشه در بهترین شرایط محیطی اتفاق ؛در اولین کالبد ( اولین زندگی روح ثانویه ،ب

در بهترین شرایط  ؛یعنی اولین زندگی مشترک روح اولیه و روح ثانویه و کالبد ؛دمی افت

                                                                                           برای کالبد رخ می دهد.   ؛محیطی

 های کالبدی من"کتابتیتر وار از ؛این سیکل زندگی روح ثانویه را 
ی

 .درج نمودم  "زندگ

زندگی های مکرری را که روح ثانویه در کالبدهای متعدد طی نموده  ؛در این کتاب

.                                                                        نوشتمبصورت رمانی جذاب  ؛است  

ویه از عالم فراماده ، وارد عالم ماده که چگونه روح ثان ؛نشان می دهد؛ در این کتاب  

و در  ؛و در رفت و برگشت مداوم بین عالم ماده و فراماده قرار می گیرد ؛می شود

و عملکردهای مشترک روح اولیه و روح ثانویه و ؛  یابدکالبدهای متعددی حضور می 

در زندگی بعدی  ؛ البدموجبات شکل گیری شرایط ک ؛ کالبد در هر مقطع ، از زندگی

.                                                                                                       می شود  

در کتاب فوق ال نیک و بد را مشاهده می نمائید؛ مبحث بازگشت ، اعم ؛در این کتاب 

دگی های مکرر کالبدی وی خاتمه و زن ؛عاقبت روح ثانویه به عالم فراماده ارتقاء  می یابد

                                                                                                        می یابد.

تا است،  درج شدهبصورت اختصار فوق زیر تنها عناوین و نتیجه گیری های کتاب در جداول 

                    .مثال در این بخش بهره ببریمبتوانیم از این رمان زیبا به عنوان 
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  که دارای چنین مشخصاتی باشد:  ؛پیونددبرای اولین زندگی خود به کالبدی می ( روح ثانویه پ-1

سال پیش  4500موقعیت مکانی و زمانی:شرق چین در   

مردجنسیت:    

رئیس قبیلهشرایط پدر:   

اشراف زادهشرایط مادر:   

بهترین شرایط اقتصادی ممکن را در آن دوره دارا بود.کالبد در طول زندگی:وضعیت اقتصادی    

و  ؛معلم داشت ولی خودش با افول اخالقی شدید مواجه شدوضعیت اخالقی و اجتماعی در طول زندگی: 

او با جنگ و خونریزی های بسیار عامل رانی بهره برد.هوساز زیبائی و تمکن مالی خود برای کسب پول و مال و 

                               و برای کسب اهداف شیطانی خود ، جنایات بسیار نمود. ؛تخریب در جوامع مختلف گردید

های زیادی را تسخیر کرد. مینسرزو  ؛قبیلۀ خود را توسعه دادمهمترین عمل تاثیر گذار در طول زندگی:   

بسیار زیادی داشت. قدرت و تمکن اقتصادی و سیاسیشرایط کالبد در اواخر زندگی:   

بیماری و کهولت سنعلت مرگ:   

  نتیجۀ حاصل از این زندگی:تاسف از ظلم وجنایت های بسیار؛ و زن بارگی و هوسباز بودن در طول عمر**

 

                   : می گرددچنین مشخصاتی باکالبدی دومین زندگی خود وارد (روح ثانویه برای پ-2

سال پیش  4000در  آفریقاشرق موقعیت مکانی و زمانی:  

زنجنسیت:    

رعیت و کارگر مزرعهشرایط پدر:   

کارگر مزرعهشرایط مادر:   

بسیار ضعیف و تحت فشار شدید مالیوضعیت اقتصادی کالبد در طول زندگی:   

در نوجوانی به  ؛به اشکال مختلف تحت ظلم قرار گرفتوضعیت اخالقی و اجتماعی در طول زندگی: 

زندگی را نیز در مشقت بسر می برد. نو بقیه دورا ؛وفراری گردید ؛دفعات توسط دیگران مورد تجاوز واقع شد  
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و معلم  ؛توانست با سعی و تالش خود خواندن ونوشتن بیاموزدمهمترین عمل تاثیر گذار در طول زندگی: 

 شود.

دیگران ، مشکالت زیادی از سوی مردم به او تحمیل درتالش برای آموزش شرایط کالبد در اواخر زندگی: 

و زندگی مشقت باری را ناچار شد که تحمل نماید. ؛گردید  

در اثر حملۀ دشمنان منزلش به آتش کشیده شد و کشته شد.علت مرگ:   

 نتیجۀ حاصل از این زندگی:تالش فراوانی برای حفظ پاکی خود نمود؛ و برای آگاه کردن مردم زحمات 

 زیادی کشید و روزگار به سختی برای او گذشت. ***********************************

 

                   : می گرددچنین مشخصاتی باکالبدی ومین زندگی خود وارد س(روح ثانویه برای پ-3

سال پیش  0039در  چینشرق موقعیت مکانی و زمانی:  

مردجنسیت:    

رعیت و کارگر مزرعهشرایط پدر:   

کارگر مزرعهشرایط مادر:   

متوسطوضعیت اقتصادی کالبد در طول زندگی:   

در حالیکه در ابتدا زندگی را با خوبی و آرامش آغاز کرد ؛ به وضعیت اخالقی و اجتماعی در طول زندگی: 

کرد.علت جنگ و مشکالت پیش آمده از سوی جامعه ؛ زندگی بسیار سختی را طی   

کسب تجربه ؛ و مشاهدۀ تاثیر جنگ بر زندگی خود و دیگرانمهمترین عمل تاثیر گذار در طول زندگی:   

تالش برای دفاع از زندگی خود و سایر افراد خانواده نمود.شرایط کالبد در اواخر زندگی:   

در اثر حملۀ دشمنان کشته شد.علت مرگ:   

  نتیجۀ حاصل از این زندگی:تحمل سختی و کسب تجربه. ****************************

 

  : که داری چنین مشخصاتی است ؛می شودکالبدی  مین زندگی خود واردچهار(روح ثانویه برای پ-4

سال پیش  3700در هند موقعیت مکانی و زمانی:  
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مردجنسیت:    

مزرعه داشتشرایط پدر:   

خانه دارشرایط مادر:   

وضعیت اقتصادی متوسطی داشت در حد یک کشاورزی معمولیوضعیت اقتصادی کالبد در طول زندگی:   

انسان سالم و عالقه مند به علم و دانش و تحصیل علم وضعیت اخالقی و اجتماعی در طول زندگی: 

بودبطوریکه در طول زندگی به یک معلم شناخته شده تبدیل گردیده بود.و افراد نادان برای او مشکالت زیادی 

                                                                                                                 فراهم نموده بودند.

توانست مدرسه در روستاهای منطقه راه اندازی کند ودانش مهمترین عمل تاثیر گذار در طول زندگی: 

ابان و ایادی آنها شد.آموزان زیادی تربیت نماید که این کار عامل درگیری با ارب  

به علت فشار مالکین ، از منطقه رانده شد و در غربت و در شرایط سخت شرایط کالبد در اواخر زندگی: 

 زندگی می نمود همسرش کشته شده بود و او با فرزندانش در بدترین شرایط بسر می بردند.

سیل شدید در منطقه باعث مرگ او و فرزندانش گردید.علت مرگ:   

 نتیجۀ حاصل از این زندگی:آموزش مردم و تحمل سختی های فراوان و ظلم ستیزی از نتایج زندگی او 
 بود.*************************************************************

 

که داری چنین مشخصاتی  ؛می شودکالبدی  وارد ؛مین زندگی خودپنجروح ثانویه برای  (پ-5

                                                                                                                    :است

سال پیش  3300در  غرب آسیاموقعیت مکانی و زمانی:  

زنجنسیت:    

تاجر و باغدار بزرگ منطقهشرایط پدر:   

اشراف زادهشرایط مادر:   

بهترین شرایط اقتصادی ممکن را در آن دوره دارا بود.طول زندگی: وضعیت اقتصادی کالبد در   
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با افول اخالقی شدید مواجه بود و در طول زندگی با مردان وضعیت اخالقی و اجتماعی در طول زندگی:  

زیادی رابطۀ نامشروع داشت ضمنا دوبار نیز ازدواج ناموفق داشت همیشه در بند هوسها بود و از نظر مالی نیز 

ی تصاحب اموال دیگران دست به هر کاری می زد.برا  

باعث انحطاط اخالقی اشخاص زیادی شد و یکی از دشمنان مهمترین عمل تاثیر گذار در طول زندگی: 

 خود را نیز به قتل رساند.

در تنهائی و افسردی و بیماری زندگی می نمود.شرایط کالبد در اواخر زندگی:   

و کهولت سن ریوی بیماریعلت مرگ:   

 نتیجۀ حاصل از این زندگی:هوسبازی و عیش و عشرت فراوان ، بطوریکه عامل افول شخصیتی در نزدیکان 
 شد.*************************************************************

 

  :می شود که داری چنین مشخصاتی استکالبدی  مین زندگی خود واردششروح ثانویه برای  (پ-6

سال پیش  2800در شمال آفریقا موقعیت مکانی و زمانی:  

زن جنسیت:   

کشاورزشرایط پدر:   

خانه دار +کشاورزشرایط مادر:   

زندگی معمولی و تاحدی فقیروضعیت اقتصادی کالبد در طول زندگی:   

او بسیار پاک و  ؛یک زن عالقه مند به کسب علم و دانش بودوضعیت اخالقی و اجتماعی در طول زندگی: 

در طول زندگی رنج فراوانی از سوی مردم به او تحمیل  ؛و به مردم کمک بسیار نمود ؛منزه از گناهان بود

ولی او از کسی انتقام نگرفت. ؛گردید  

و بیماران زیادی  ؛اشخاص فراوانی را آموزش داد ؛او معلم شدمهمترین عمل تاثیر گذار در طول زندگی: 

 را درمان کرد.

و هم وطنانش او را مورد بی مهری قرار دادند.و  ؛مورد بی مهری همسر بودایط کالبد در اواخر زندگی:شر 

 تنها زندگی می نمود.

کهولت سنعلت مرگ:   
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 نتیجۀ حاصل از این زندگی:تالش فراوان برای کسب علم نمود و توانست برخی از رموز کتب رمز یهودیان 
 را کشف کند و تالش زیادی برای جلوگیری از قتل عامۀ مردم انجام داد تا توسط مصری ها بقتل نرسند.***

 

:می شود که داری چنین مشخصاتی استکالبدی  مین زندگی خود واردهفتروح ثانویه برای  (پ-7  

سال پیش  2500در مصرموقعیت مکانی و زمانی:  

مردجنسیت:    

تاجر + اشراف زادهشرایط پدر:   

اشراف زادهشرایط مادر:   

بهترین شرایط اقتصادی ممکن را در آن دوره دارا بود.وضعیت اقتصادی کالبد در طول زندگی:   

زیبائی و تمکن مالی خود برای کسب  از معلم داشت ولیوضعیت اخالقی و اجتماعی در طول زندگی: 

بهره برد. قدرت   

ات بسیار نمود.قبیلۀ خود را توسعه داد و ظلم وجنایمهمترین عمل تاثیر گذار در طول زندگی:   

قدرت و تمکن اقتصادی و سیاسی بسیار زیادی داشت.شرایط کالبد در اواخر زندگی:   

بیماری و کهولت سنعلت مرگ:   

  نتیجۀ حاصل از این زندگی:تاسف از ظلم وجنایت های بسیار و زن بارگی و هوسباز بودن در طول عمر**

 

:می شود که داری چنین مشخصاتی استکالبدی  تمین زندگی خود واردشهروح ثانویه برای  (پ-8  

سال پیش  1800در -آمریکای شمالی در میان قوم آزتک موقعیت مکانی و زمانی:  

زن+کمی دارای معلولیت ذهنی بودجنسیت:    

سازندۀ گیاهان داروئی +معتاد شدید+بی تعهدشرایط پدر:   

خانه دارشرایط مادر:   

بسیار فقیر و در رنج و عذابوضعیت اقتصادی کالبد در طول زندگی:   
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بسیارتحت فشار اخالقی و روحی و روانی دیگران بود و وضعیت اخالقی و اجتماعی در طول زندگی: 

همیشه مورد تمسخر دیگران قرار می گرفت و از او سوء استفاده می گردید.ولی برای ارتقاء شرایط خود و 

 حفظ پاکی خود تالش بسیار می نمود.

تاثیر گذاری نداشت و فقط تحت ظلم بسیار قرار گرفته بود.یر گذار در طول زندگی:مهمترین عمل تاث   

مورد تفریح مردان هوسباز و معتاد قرار گرفته بود.شرایط کالبد در اواخر زندگی:   

مورد تجاوزدسته جمعی ، توسط مردان مست و معتاد در خانۀ پدری خود قرار گرفت و کشته علت مرگ: 

 شد.

  نتیجۀ حاصل از این زندگی:هیچ نتیجۀ مثبتی نداشت و فقط عذاب فراوان کشید.****** *******

 

    :می شود که داری چنین مشخصاتی استکالبدی  مین زندگی خود واردنهروح ثانویه برای  (پ-9

سال پیش  0071در -منطقۀ ازبکستان در آسیا موقعیت مکانی و زمانی:  

در محل هر دو پا بود.+دارای معلولیت مادر زادی مرد جنسیت:   

فروشندۀ پوست و پارچهشرایط پدر:   

خانه دارشرایط مادر:   

دارای شرایط متوسط اقتصادی بودند.وضعیت اقتصادی کالبد در طول زندگی:   

به علت معلولیت ، تحت فشار روحی دیگران بود ولی عاشق وضعیت اخالقی و اجتماعی در طول زندگی: 

یار توانست یک طبیب موفق شود ولی در زندگی شخصی بسیارناموفق بود.علم بود و با تالش و کوشش بس  

توانست در شهر خود درمانگاه بسازد و به درمان دیگران مهمترین عمل تاثیر گذار در طول زندگی: 

 بپردازد.

در تنهائی و دلخوری از بستگان و همشهریان خود بسر می برد.شرایط کالبد در اواخر زندگی:   

اری و کهولت سنبیمعلت مرگ:   

  نتیجۀ حاصل از این زندگی:درکار پزشکی در منطقۀ خود ، انسان موفقی بشمار می آمد**********
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:می شود که داری چنین مشخصاتی استکالبدی  همین زندگی خود وارددروح ثانویه برای  (پ-10  

سال پیش  1600در یونان موقعیت مکانی و زمانی:  

مردجنسیت:    

رعیت بسیار فقیرشرایط پدر:   

خانه دارشرایط مادر:   

بسیار فقیروضعیت اقتصادی کالبد در طول زندگی:   

نمود؛ او  انسانی بود ، مومن به خداوند و از گناهان پرهیز میوضعیت اخالقی و اجتماعی در طول زندگی: 

و خانواده اش را از فقر برهاند.داشت به خانواده و مردم کمک کند؛  دوست  

و ؛ در سفرهای دریائی که داشت تجربیات فراوانی کسب نمود عمل تاثیر گذار در طول زندگی:مهمترین  

 به اشخاص نیازمند کمک می داد.

متاثر و متاسف از ظلم و گناه انبوهی که در اطراف خود می دید ، قرار شرایط کالبد در اواخر زندگی: 

دهد. گرفته بود و دوست داشت تا شرایط را برای مظلومین تغییر  

بیماریعلت مرگ:   

 نتیجۀ حاصل از این زندگی:فقط کسب تجربه کرد و از درآمدی که با مشقت فراوان و از محل کارگری و 
 جاشوئی کشتی کسب نموده بود به خانواده اش کمک نمود.******************* ********

 

:داری چنین مشخصاتی استمی شود که کالبدی  دهمین زندگی خود واردیازروح ثانویه برای  (پ-11  

سال پیش  1400در غرب آسیا موقعیت مکانی و زمانی:  

زن جنسیت:   

حاکم حکومتیشرایط پدر:   

اشراف زادهشرایط مادر:   

در اوایل بسیار غنی و ثروتمند ولی در نیمۀ دوم زندگی متوسطوضعیت اقتصادی کالبد در طول زندگی:   
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ک انسان تحصیل کرده و روشنفکر بود و مشکالت فراوانی یوضعیت اخالقی و اجتماعی در طول زندگی: 

برای تحصیل علم متحمل گردید و در نشر دانش و ارتقاء فرهنگی تالش بسیار نمود و در موقعی که سرزمین 

 او مورد تهاجم دشمن قرار گرفت اقدام به مقابله با آنان کرد.و بیشتر افراد خانواده اش را از دست داد.

ساخت مدارس متعدد در دورۀ اول زندگی و اشاعۀ علم  +به ثیر گذار در طول زندگی:مهمترین عمل تا 

 قتل رساندن تعداد زیادی از دشمنان به منظور انتقام گرفتن از آنان

در سختی و مشکالت و بیماری بسر می برد.شرایط کالبد در اواخر زندگی:   

بیماری و کهولت سنعلت مرگ:   

  نتیجۀ حاصل از این زندگی:در ناراحتی و نفرت از نفاق و دوروئی حاکمان و مردم بود و از همه بیزار بود.

 

که داری چنین مشخصاتی  ؛می شودکالبدی  ازدهمین زندگی خود وارددوروح ثانویه برای  (پ-21

                                                                                                                  :است

سال پیش  1200در آسیای جنوب شرقی و موقعیت مکانی و زمانی:  

زن جنسیت:   

حاکم منطقهشرایط پدر:   

اشراف زادهشرایط مادر:   

بسیار غنی و ثروتمندزندگی:وضعیت اقتصادی کالبد در طول    

یک انسان تحصیل کرده و عاشق تعلیم و تعلم بود ولی در وضعیت اخالقی و اجتماعی در طول زندگی: 

 زندگی خانوادگی مشکالت فراوان داشت و همسرش به او خیانت می کرد.

هنگی در باعث ساخت مدارس متعدد شد و خواهان ارتقاء فرمهمترین عمل تاثیر گذار در طول زندگی: 

 جامعۀ خود بود و برای این کار عذاب فراوان کشید.

با خیانت های مداوم از سوی شوهر و بستگان مواجه می گردید و زندگی پر شرایط کالبد در اواخر زندگی: 

 فراز و نشیبی داشت.

قتل به علت درگیری با همسرعلت مرگ:   
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 نتیجۀ حاصل از این زندگی:مدارس بسیار ساخت و افراد بسیاری را تربیت نمود تا بتواند جامعۀ خود را ارتقاء 

 دهد.************************************************************

 

می شود؛ که داری چنین مشخصاتی کالبدی  سیزدهمین زندگی خود واردروح ثانویه برای  (پ-31

                                                                                                                       :است

سال پیش  0001در غرب آسیا موقعیت مکانی و زمانی:  

مرد جنسیت:   

معلم امور مذهبیشرایط پدر:   

خانه دارشرایط مادر:   

متوسطوضعیت اقتصادی کالبد در طول زندگی:   

یک انسان تحصیل کرده که تحت تاثیر تعالیم غلط دینی وضعیت اخالقی و اجتماعی در طول زندگی: 

 وارد جنگ با سایر افراد شد و موجب بروز مشکالت زیادی گردید.

عامل قتل و تجاوز و مشکالت عدیدۀ اقتصادی برای مردم شد.مهمترین عمل تاثیر گذار در طول زندگی:   

در تردید از تعالیم غلط دینی بسر می برد.شرایط کالبد در اواخر زندگی:   

در جنگقتل علت مرگ:   

  نتیجۀ حاصل از این زندگی:مشکالت زیادی برای مردم ایجاد گردید*************************

 

می شود که داری چنین مشخصاتی کالبدی  دهمین زندگی خود واردچهارروح ثانویه برای  (پ-41

                                                                                                                    :است

سال پیش  900در  -اروپای شرقی + انگلستان موقعیت مکانی و زمانی:  

مردجنسیت:    

معمارشرایط پدر:   

خانه دارشرایط مادر:   
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متوسططول زندگی:وضعیت اقتصادی کالبد در    

وارد درگیری با کلیسا شده  ؛با اینکه به علت مبارزات پدرشوضعیت اخالقی و اجتماعی در طول زندگی: 

دارای انحراف اخالقی  ؛به علت داشتن ضعف نفس و هوسباز بودن  او ؛و تحمل مشکالت فراوان می نمود ؛بود

 بود.

های فراوان بر علیه کلیسا را نشر داده و توزیع کند توانست کتابمهمترین عمل تاثیر گذار در طول زندگی: 

 و عامل روشنگری در جوامع گردد.

در کار روشنگری در جوامع و انتشار آگاهی نقش ایفاء می نمود.شرایط کالبد در اواخر زندگی:   

مرگ در زیر شکنجه توسط ادارۀ تفتیش عقایدعلت مرگ:   

  نتیجۀ حاصل از این زندگی:در توزیع کتاب بر علیه کلیسا نقش اساسی ایفا نمود.**************

 

ی چنین مشخصاتی امی شود که دارکالبدی  دهمین زندگی خود واردپانزروح ثانویه برای  (پ-51

                                                                                                                    :است

سال پیش  600در  ژاپنمکانی و زمانی: موقعیت  

زنجنسیت:    

صیاد+فروشندۀ صنایع دستی شرایط پدر:   

حصیرباف+خانه دارشرایط مادر:   

متوسط و نسبتا ضعیفوضعیت اقتصادی کالبد در طول زندگی:   

او به خانواده اش کمک فراوان می نمودو در حل مشکالت وضعیت اخالقی و اجتماعی در طول زندگی: 

نقش داشت. آنان  

توانست فرزندانی تربیت کند که روشنفکر بودند.مهمترین عمل تاثیر گذار در طول زندگی:   

در زندگی با شوهر خود ، مشکالت فراوان داشت و فرزند او نیز کشته شده شرایط کالبد در اواخر زندگی: 

 بود و او از این بابت دچار افسردگی شد.

کهولت سنعلت مرگ:   

  نتیجۀ حاصل از این زندگی:او پرسشگری را در خانواده و محیط اطرافش اشاعه داد.*************
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می شود که داری چنین مشخصاتی کالبدی  دهمین زندگی خود واردشانزروح ثانویه برای  (پ-61

                                                                                                                    :است

سال پیش  400در شمال غرب اروپا موقعیت مکانی و زمانی:  

مردجنسیت:    

کارگر+سارق و دائم الخمرشرایط پدر:   

خانه دارشرایط مادر:   

در اوایل زندگی بسیار فقیر+پس از اینکه محل زندگی او عوض وضعیت اقتصادی کالبد در طول زندگی: 

 شد دارای زندگی نسبتا مرفه ای بود.

پزشک شد و می خواست با کمک پدر خواندۀ خود و وضعیت اخالقی و اجتماعی در طول زندگی: 

همکاری گرفتن از خانوادۀ همسرش ، بیمارستانی در شهر بسازد ولی به علت بروز مشکالت موفق به این کار 

 نشد.

شد و به درمان بیماران متعدد پرداخت.پزشک مهمترین عمل تاثیر گذار در طول زندگی:   

مشکالت او با همسرش بسیار شدید شده بود و اختالفات بین این دو نفر شرایط کالبد در اواخر زندگی: 

 باعث بروز تنشهای فراوان گردیده بود.

درگیری فیزیکی با پسر عموی همسرشعلت مرگ:   

  نتیجۀ حاصل از این زندگی:به اهداف خود نرسید و نتیجۀ مطلوب کسب نشد.****************

 

می شود که داری چنین مشخصاتی کالبدی  همین زندگی خود واردهفدروح ثانویه برای  (پ-71

                                                                                                                    :است

سال پیش  300در ایران موقعیت مکانی و زمانی:  

زن جنسیت:   

حاکم محلیشرایط پدر:   

خانه دارشرایط مادر:   
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وضعیت اقتصادی مناسب داشت.وضعیت اقتصادی کالبد در طول زندگی:   

یک انسان تحصیلکرده بود و در انجام اقدامات انسان وضعیت اخالقی و اجتماعی در طول زندگی: 

 دوستانه همیشه پیشقدم بود.

سعی کرد که از ایجاد جنگهای داخلی در کشور جلوگیری مل تاثیر گذار در طول زندگی:مهمترین ع 

 نماید.

در زندان زندگی می نمود و به علت درگیری با بستگان مشکالت فراوانی به شرایط کالبد در اواخر زندگی: 

 او و خانواده اش تحمیل گردید.

اعدام به دستور برادرعلت مرگ:   

 نتیجۀ حاصل از این زندگی:سعی کرد که انتشار آگاهی دهد و از جنگ و خونریزی جلوگیری کند  ولی در 
 هیچکدام از این موارد به نتیجۀ قطعی نرسید.*************************************

 

می شود که داری چنین مشخصاتی کالبدی  همین زندگی خود واردهجدروح ثانویه برای  (پ-81

                                                                                                                      :است

سال پیش  200در شرق آرژانتین موقعیت مکانی و زمانی:   

زن جنسیت:   

تاجر و دریانوردشرایط پدر:   

خانه دارشرایط مادر:   

نسبتا مرفه بودند.زندگی:وضعیت اقتصادی کالبد در طول    

انسانی بود که تحت تاثیر تعالیم شوهرش ارتقاء اخالقی وضعیت اخالقی و اجتماعی در طول زندگی: 

و در مبارزات سرزمینش برای آزادی از دست اسپانیائی ها همکاری کرد.یافت   

برای آزادی سرزمین خود تالش کرد.مهمترین عمل تاثیر گذار در طول زندگی:   

در حال جنگ با اسپانیائی ها بود.کالبد در اواخر زندگی: شرایط   

مرگ بر اثر اصابت گلولهعلت مرگ:   

  نتیجۀ حاصل از این زندگی:ارتقاء فرهنگی و عرفانی یافت که در این مورد شوهرش نقش اساسی داشت.*
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مشخصاتی می شود که داری چنین کالبدی  دهمین زندگی خود واردنوزروح ثانویه برای  (پ-91

                                                                                                                    :است

سال پیش  051در آفریقای جنوبی موقعیت مکانی و زمانی:  

جنسیت: مرد   

کشاورزشرایط پدر:   

خانه دارشرایط مادر:   

متوسط و کمی ضعیفطول زندگی:وضعیت اقتصادی کالبد در    

انسانی فرهیخته و دانشمند شد که برای کسب علم به وضعیت اخالقی و اجتماعی در طول زندگی: 

 انگلیس هم سفر کرد او در طول زندگی همیشه بسختی کار کرد و همیشه از ناپاکی ها دوری نمود.

ن خود شد و برای سیاه پوستان ، باعث نشر دانش در سرزمیمهمترین عمل تاثیر گذار در طول زندگی: 

 مرکز آموزش عالی تاسیس نمود و در جهت ارتقاء فرهنگی هم در آفریقا و هم در انگلیس نقش داشت.

در حال مبارزه برای ایجاد تغییرات در قانون سرزمینش بود.شرایط کالبد در اواخر زندگی:   

ترور با شلیک گلوله ، توسط یک گروه تندروعلت مرگ:   

  نتیجۀ حاصل از این زندگی:ارتقاء عرفانی یافته بود و به مردم نیکی فراوان نموده بود.************

 

ی چنین مشخصاتی امی شود که دارکالبدی  مین زندگی خود واردبیستروح ثانویه برای  (پ-20

                                                                                                                         :است

سال پیش  110در  انگلستانموقعیت مکانی و زمانی:  

زن جنسیت:   

پزشکشرایط پدر:   

خانه دارشرایط مادر:   
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ولی بعد از ازدواج متوسط و کمی در منزل پدرش مرفه بود وضعیت اقتصادی کالبد در طول زندگی: 

 ضعیف

انسانی دانشمند و فرهیخته بود او عاشق علم و عرفان شد.و وضعیت اخالقی و اجتماعی در طول زندگی: 

 به همنوعان خود کمک فراوان نمود.

به شوهرش که بی دین بود آموزش داد و به انسان ها ، در مهمترین عمل تاثیر گذار در طول زندگی: 

راوان نمود و در این کار از خود شجاعت زیادی بروز داد.جنگ کمک ف  

در سختی ناشی از جنگ و نابودی انسانها و خطری که مدام او و همسرش شرایط کالبد در اواخر زندگی: 

 و دیگران را تهدید می کرد بسر می برد.

شلیک گلولۀ دشمنعلت مرگ:   

  نتیجۀ حاصل از این زندگی:ارتقاء عرفانی یافته بود.********************************

 

می شود که داری چنین مشخصاتی کالبدی  مین زندگی خود واردبیست و یکروح ثانویه برای  (پ-21

                                                                                                                      :است

سال پیش  25در ایران مکانی و زمانی:قعیت مو  

+به علت سانحۀ رانندگی ، دچار نقص عضو مختصر در ناحیۀ پا بود.مردجنسیت:    

به علت سانحۀ رانندگی فوت نمود. مکانیک بود که در سال اول زندگی مشترک تکنسینشرایط پدر:   

به علت سانحۀ رانندگی فوت نمود. پرستاربود که در سال اول زندگی مشترک شرایط مادر:   

بسیار فقیروضعیت اقتصادی کالبد در طول زندگی:   

یک انسان فرهیخته شد او به خود متکی بود و زجر فراوان وضعیت اخالقی و اجتماعی در طول زندگی: 

ارف ی تبدیل به یک عکشید او بسیار پرسشگر بود ولی برای کسب پاسخ تالش بسیار نمود. بطوریکه در جوان

و مدارج کسب علم و آگاهی را طی نمود.کامل شده بود ؛   

او نتوانست در دیگران تاثیر بگذارد ولی خودش کامال ارتقاء مهمترین عمل تاثیر گذار در طول زندگی: 

 یافت.

   از نظر روحی ضعیف بود ؛ ولی همدم و همراهی نداشت.شرایط کالبد در اواخر زندگی: 
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ن ، در محل کارقتل توسط همکاراعلت مرگ:   

 نتیجۀ حاصل از این زندگی:دستیابی به باالترین درجات عرفانی را کسب کرد و توانست به عالم اثیری ارتقاء 
 یابد و وابستگی روح ثانویه را با عالم ماده به اتمام برساند.***************************

 

و شرایط  ؛کالبدهای متفاوتدر و حضور  ؛دگیپس از طی مراحل مختلف زنروح ثانویه ج(

زیرا با توجه به تجربیات اخذ شده ؛  ؛عاقبت ارتقاء می یابدو کسب تجربه ؛ محیطی مختلف ، 

                                                   . معنی ندارد، دیگر  یهادر کالبد ؛مبحث ورود روح ثانویه دیگر 

و در ادیان و مکاتب  ؛به آن عالم اثیری می گویند رفاکه ع ؛وارد عالم دیگر ؛روح ثانویه و عاقبت 

                                             می گردد. ؛استاز این عالم به نامهای مختلف یاد شده  ؛مختلف

از فرشتگان  ؛وصل به درجاتی از بهشت میرسند در ؛کسانی که"به این متن دقت کنید

پس چرا ما  ؛که برای رسیدن به بهشت باید از جهنم عبور کرد ؛نشده بودمگر گفته  ؛میپرسند

                                                                          در مسیر ، جهنمی مشاهده نکردیم .

مشترک    راه    بود   دوزخ   که    ملک         نی   ای   گویند   حشر  در    مومنان  

و نار  دود  ره  اندرین   ندیدیم      ما          گذار    یابد  برو    کافر      و       مومن  

دنی      گذرگاه   آن  بود  کجا  پس              آمنی        بارگاه  و      بهشت   کت  

گذر   اندر    دیده اید  فالن جا     که          خضر  روضۀ آن   که  گوید ملک   پس   

درخت و   بستان  و  باغ  شد شما  بر            سخت  سیاستگاه  و  بود     آن   دوزخ  

را     جوی      فتنه    گبر   آتشی            را    خوی دوزخ   نفس   این  چون شما  

خدا      بهر    از    کشتید  را   نار            صفا     پر   شد  او   و   کردید جهدها  

هدی    نور   و   شد  تقوی   سبزۀ             می زدی    شعله  که    شهوت    آتش  

شد    علم  هم   شما  از    جهل  ظلمت            شد  حلم  هم  شما    از   خشم   آتش  

شد   گلزار   خار بد چون  حسد   آن   و        شد      ایثار  شما    از    حرص   آتش  
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پیش   پیش   جمله   کشتید  حق    بهر            خویش آتشهای  جمله شما این چون   

انداختید          وفا        تخم        اندرو           ساختید    باغی چو  را    ناری   نفس  

برطرف جو    چمن   در    سرایانخوش           اندرو      تسبیح    و      ذکر     بلبالن  

  آورده اید     آب    نفس    حجیم      در            کرده اید     اجابت     را   حق داعی 

نوا   و  برگ   و    گلشن   گشت  سبزه           شما      حق    در     نیز   ما   دوزخ  

 موالنا       

و  ؛و سالها ملکۀ ذهنمان شده ؛ما باید تلقی که از بهشت و جهنم و موارد اینچنینی داریم

را با دالیل منطقی و جهد و تالش  ؛موجبات سواالت بی پاسخ زیادی برایمان گردیده است

و پاسخهای صحیح را جانشین اشتباهات و سوء تفاهمات نمائیم. تا  ؛سانیمعرفانی به نتیجه بر

                و خودمان را با دلیل و منطق به معبود نزدیکتر کنیم. ؛بتوانیم از سردرگمی رها شویم

پیشینیان ما مانند موالنا و حافظ و شاه نعمت اهلل ولی و افالطون  ؛این همان کاری است که 

و ارتقاء  ؛و سقراط و فردوسی و مسیح و موسی و محمد)ص( و فیض کاشانی و .......انجام دادند

                                                                                                         یافتند.

به هر حال بهتر است  ؛واقعا شگفت آور است ؛دقت کنید که چقدر اشعار موالنا صراحت دارد

                                                                                  مجددا به ادامۀ بحث بپردازیم.

و انسانی  ؛انسانی با قرعۀ شانس وارد زندگی مادی می گردداین موضوع را که ، ما میخواستیم 

ی شود ، اجماال بیان با مشکالت عدیده مواجه م ؛در شروع یک مقطع از زندگی کالبدی خود

                                   و ادامۀ این مبحث را به مطالعات مخاطبین بسپاریم.  نموده باشیم؛ 

، اقدام به توضیح بیشتر و تدریس حضوری رمان شعر و که بصورت  ؛زرگانی هستندالبته ب

که مطالعۀ آن را به عالقه  ؛و در این ارتباط وارد جزئیات گردیدند ؛زندگی های کالبدی کردند

                                                                                  مندان پیشنهاد می کنیم.
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را توصیه می کنم؛  "زندگی های کالبدی من "ضمن اینکه به همۀ عزیزان مطالعه کتاب 

 زیرا در این ارتباط کامال صراحت دارد و مشکل گشاست.                                                        

که کالبد جدیدباید دارای ؛که مجموعۀ آیتم های تاثیر گذار در این قضیه ؛د(توجه داشته باشید

         تحت تاثیر قوانین حاکم بر شبکۀ عالم ماده تعیین می گردد. ؛محیطی باشدچه عوامل 

و باید قرینه بودن در  ؛، مبتنی بر عدالت استکه قوانین شبکه ؛ما قبال توضیح داده بودیم

                                 همیشه مورد توجه قرار دهیم.                        ؛ساختار شبکه را

تحت تاثیر  ؛دارای چه مشخصاتی باشد ؛ بایددر اینکه کالبد جدید ؛ر(عوامل محیطی تاثیر گذار

پیشین روح ثانویه است.                                                                           کالبدی زندگی  

مشترک روح ثانویۀ انسان با کالبد او در زندگی پیشین ، یعنی سلسله اتفاقات و عملکرد 

و روح ثانویه با چگونه  ؛که کالبد جدید باید دارای چه مشخصاتی باشد ؛مشخص می نماید

                                                                                 کالبدی طی طریق کند.    

بلکه شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و  صات والدین نیست؛مل محیطی فقط مشخز(عوا

                                                       سلسلۀ حوادث طبیعی رانیز شامل می گردد.        

ولی در وامل محیطی تلقی می گردد؛ از جمله ع ؛که ژنوم کالبد جدید نیز ؛توجه داشته باشید

و آن هم مبحث  ؛که باید مورد توجه قرار داد ؛یک خصیصۀ مهم است ؛ژنوم کالبد جدید

 برانگیختگی ژنوم می باشد.                                                                               

و یا عملکرد آن افول کند. ؛تحت تاثیر عوامل مختلف می تواند فعال تر گردد  ؛میدانید که ژن  

راده و عملیاتی شدن ساخت یک که ا ؛می توان ارزیابی نمودفوق س(پس از مطالعۀ کتاب 

                                                کالبد جدید ، دقیقا مبتنی بر چه مواردی می باشد.   

در واقع پس ارزیابی شرایط و خصوصیات هر انسانی ، می توان شرایط کالبد قبلی و عوامل 

                                                                                    یطی او را تحلیل نمود.مح
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و خیلی چیز مهمی نیست. مرگ  ؛ش(همانطور که تولد یک انسان بخشی از یک فرآیند است

                                                                                           نیز همین شرایط را دارد.

و  ؛و اتصال روح ثانویه با عالم مادی قطع گردد ؛اگر مرگ عامل ارتقاء در روح ثانویه باشد

زیرا  ؛بسیار مطلوبست؛ باالتر )عالم اثیری( فراهم شودبه یک مرحله  ؛شرایط ورود روح ثانویه

                                                                                .ارتقاء در روح ثانویه رخداده است

که باید روند  ؛که اتصال کالبد مادی و روح ثانویه ادامه داشته باشد ؛ولی اگر بازهم قرار باشد 

در و رنج و عذاب و کسب تجربه و آزمایشات مکرر  ؛تکرار زندگی های کالبدی استمرار یابد

                  تا به مرحلۀ ارتقاء و قطع وابستگی برسد. ؛همچنان ادامه یافته ؛کالبدروح ثانویه و 

که مراحل  ؛اگر هنوز وابستگی های روح ثانویه با عالم مادی ادامه داشته باشد یا به زبان دیگر ،

                                                د داشت.  هی دنیائی استمرار خواپاکسازی روح از وابستگی ها

                                در کالبدهای بعدی رخ خواهد داد.     ؛یعنی مشکالت و عذاب بیشتر

می تواند هزاران  ؛کالبدی و حضور روح ثانویه در کالبدهای متعددمبحث زندگی های مکرر 

مجبور به زندگی های  ؛و روح ثانویه ای که یک بار با کالبد پیوند خورد ؛زندگی را در بر بگیرد

و فقیر یا  ؛مکرر )دهها و یا صدها و یا هزاران (زندگی در کالبدهای مختلف ، اعم از زن یا مرد

                                                  .                       گردد زشتو  زیبایا  ؛ناقص و سالم و  ؛غنی

زیبا و که  ؛شخصی باشدزندگی شروع که در  ؛وارد شودکالبدی روح ثانویه در  ؛ممکن است 

ولی همین روح  ؛از نظر اقتصادی و اجتماعی زندگی نمایدو در محیطی ایده آل بوده باهوش 

که  شرایط متفاوتی نسبت  ؛ثانویه ، قطعا در زندگی بعدی خود درکالبدی حضور خواهد یافت

و در این شرایط  ؛مثال در شرایط بد جسمانی و اقتصادی متولد خواهد شد ؛به کالبد قبلی دارد

                                                              خواهد بود.   و کسب تجربه مجبور به زندگی
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و موجبات  ؛این روند حضور روح ثانویه در کالبدهائی با شرایط متفاوت ، قرنها ادامه خواهد یافت

شامل روح اولیه و روح ثانویه و  ؛برای پیکرۀ مرکب انسان ؛درد و رنج و امتحانات فراوانی

؛ فراهم گردد.                ادی او از عالم مارتقاء  ؛ شرایطتا زمانیکهلبدهای او خواهد شد، کا  

دارای  ؛قضیۀ سیکل زندگی روح ثانویه و نتایج حاصل از پیوندی که با کالبد انجام می دهد

که شاید تصور  ؛که موجبات دستیابی به حقایقی را برایمان فراهم می کند ؛نتایج شگرفی است

                                                       امکان پذیر نباشد.    ؛اشخاصآن برای بسیاری از 

در ازمنۀ  ؛که بزرگان این وادی را ؛نتایج حاصله بحدی عملیاتی و تاثیرگذار در عالم مادی است

که کالس درس این مبحث را  ؛و کار را به انجا رساند ؛وادار به نوشتن کتب رمز نمود ؛گذشته

تا از نشت اطالعات مربوط به  ؛ود برگزار می نمودندبصورت خصوصی با دانشجویان خاص خ

جلوگیری  ؛این مبحث به خارج از کالس و دستیابی انسانهای نا اهل به اطالعات ارزشمند آن

 بعمل آید.                                                                                                   

و ادامۀ  ؛و از ادامۀ آن خودداری می نمائیم ؛در همین حد بیان میکنیم ما هم این مبحث را

با بهره گیری از تفکر و تزکیه  ؛امید است که خودتان ؛کار را به اشتیاق شما واگذار می کنیم

د و برای ارتقاء ارزشها تالش کنید.        ؛یابی ومطالعه و نزول آگاهی به این حقایق مهم دست  

پیوند روح ثانویه با کالبد مادی: قطعاز مرحلۀ بعد ازتوضیحات مختصری   

روح ثانویه پس از قطع اتصال با عالم ماده وارد عالم باالدستی می گردد؛ و زندگی های   

 مکرری را در آن عالم خواهد داشت .

 نام ها و تعابیر متعددی از عالم باالدستی وجود دارد؛ که عرفای ایرانی آن را عالم اثیری   

 می نامند.                                                                                                                                

روح ثانویه که دهها و یا صدها زندگی را با کالبدهای مختلف در عالم ماده طی نموده است؛ 

باید وارد عالمی گردد؛ که در پیوندی همسان قرار بگیرد؛ و صدها و بلکه هزاران روح ثانویه 

 به وحدت برسند.                                                                                                                   
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 و در عالم جدید و تحت شرایطی جدید؛ طی طریق نمایند؛ این روند در مراحل باالدستی 

عالم اثیری نیز رخ خواهد داد؛ و اشتراک و پیوندهای همسان در عالم های باالتر نیز رخ 

 خواهد داد.

و در هر مرحله نیز؛ روح ثانویه خالصتر خواهد شد؛ تا در مرحلۀ نهائی خلوص روح ثانویه 

بحدی رخ خواهد داد؛ که به ماهیت روح اولیه دست خواهد یافت؛ و وحدت وجود شکل 

خواهد گرفت؛ یعنی کل ماهیت وجودی روح ثانویه و روح اولیه یکی خواهد شد؛ وبه وحدت 

 خواهد رسید.                                                                                                                              

این نوع از عملکرد را ؛ روند کسب وحدت درمخلوق می نامیم ؛ و باید تا مرحلۀ خالص سازی 

 محض ادامه یابد.                                                                                                   

 

 انا هلل و انا الیه راجعون

 همانا ما از آن خداییم و به سوی او بازمی گردیم

 

و اجازه دهید که پالن عالم های  ؛همین توضیحات مختصر را فعال بپذیرید ؛در این ارتباط

 باالدستی را به کتب بعدی بسپاریم.                                                                     
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اختیار: جبر و مبحث  

                                                   کلیۀ اعمال و تصمیمات انسان ؛ دارای دو وجه می باشد:

                                                                                          بخش جبر و بخش اختیار

اینکه ما تصور کنیم دارای اختیار تام هستیم ؛ اصال صحیح نیست ؛ زیرا دارای وابستگی و  

                                                                                    ان مادی هستیم.الزامات فراو

ضمن اینکه زندگی مادی را در چهارچوب زندگی های مکرر ؛ روح ثانویه در عالم ماده ؛ باید 

                                                                                                          تحلیل نمود .

اگر در یک زندگی کالبدی اقدام به تخریب عالم ماده نمودیم ، یا افول ارزشی برای ما رخداد 

                                                                       ؛ و انسانی تبهکار و گناهکار تلقی گردیدیم.

به ما تحمیل می کند ؛ که شرایط آن قرینۀ زندگی  ؛لزاماتی را عالم مادها ؛در زندگی بعدی

                                                                                                      قبلی خواهد بود.

؛ زیرا قانون  لذا تنوع امکانات و زندگی های مکرر در انسان ؛ دقیقا عطف به عدالت خواهد شد

؛ این جبر حاکم  حاکم به عالم ماده ؛ تحت تاثیر کشش الیۀ مبنا و الیۀ متغیر شکل می گیرد

                                                                      و از آن گریزی نیست. ؛بر عالم ماده است

                                                       کلیۀ پیشگوئی ها تحت تاثیر جبر عالم قابل تحلیل است.

تصمیمات و اعمال انسان می تواند تحت تاثیر ، روح اولیه اتخاذ گردد ؛ روح اولیه تحت 

                       هیچگونه الزامی نیست ؛ و می تواند بر جبر عالم ماده و روح ثانویه تاثیر گذار شود.

زیرا اشتیاق به ؛ در محدودۀ اختیار قابل تحلیل است ؛  اولیهحوزۀ تصمیمات ناشی از ؛ روح 

 سمت اعمال مثبت ؛ موجب شکل گیری آن می گردد.                                                  



 

191 

مربوط به اختیار انسان می شود ؛ یعنی انسان  حوزۀ تصمیم گیری های ناشی از اشتیاق ؛

و در آن مسیر حرکت کند ؛  ؛که  اشتیاق خود را به هر نوع مسیری معطوف کند ؛اختیار دارد

                                                               و عامل تخریب یا ارتقاء خود یا اجتماع گردد.

که جبر شبکه روی آن ؛ تاثیر خواهد  ؛عوارضی خواهد داشت ناشی از اختیار؛قطعا تصمیمات 

                      گذاشت ؛ و شخص تصمیم گیرنده ؛ عوارض اعمال خود را ؛ لمس خواهد نمود.

                             به این نکات توجه کنید:                                                      

حضور روح ثانویه؛ در شعور عالم هستی؛ و  واسطۀ به انسان؛ و تصمیمات در اختیار ایجاد الف(

 تاثیرگذاری روح اولیه و تالقی عالمها؛ تحقق می یابد.                                                   

که دارای تلورانس   ؛ولی برای انسان ؛ستب( تاثیر گذاری ها و تالقی ها ، در مورد همۀ عالم ها 

بیشتر از سایر مخلوقات است.                                                 ؛رد  می باشدوسیع  عملک  

بر کالبد  ؛ بصورت همزمانروح ثانویه را و تاثیرات  ناشی از روح اولیه  با توجه به اینکه انسان ،

                           مشاهده می کند.                                                     مادی خود 

برای انسان ، بصورت پیچیده تر رقم می خورد ؛ نتیجتا ملزم به زندگی ؛ در کالبد های شرایط  

متعدد می شود ؛ بطوریکه تنها مخلوقی که ؛ شرایط زندگی های مکرر برای او وجود دارد؛ 

 انسان است؛ علت آن هم داشتن اختیار در تصمیم گیری هاست .                                    

و عامل تاثیرگذار  ؛از سوی روح اولیه در انسان شکل می گیرد ؛ر گذاری و کششی کهج(تاثی

.                                                                                           در روح ثانویه و کالبد او می گردد  

غیر  ؛و یا به عبارتی می تواند موجبات بازگشت انسان از تصمیمات غیر صحیح این کشش

                                                                                منطبق با شبکۀ عالم ماده گردد.

که تحت عنوان ندای وجدان یا رویای صادق ،  ؛یک عامل اصالحی است ؛این کشش ایجاد

                                                                                            . همگی تجربه کرده ایم 
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تصمیم خاصی اتخاذ گردد ، تاثیرات ناشی از شرایط  ،باعث می شود ؛که ید(یکی از عوامل

و موجب  ؛که بر شخص تصمیم گیرنده وارد می شود ؛اقتصادی و سیاسی و اجتماعی می باشد

عوامل بیرونی کالبد می گویند.         موارد ، به اینگونه شود؛ اتخاذ یم خاصی تصم ؛می گردد  

عوامل فیزیکی وارده  ؛بر شخص تصمیم گیرنده وارد می شود ی که س(عامل تاثیر گذار دیگر

این عوامل فیزیکی همۀ موارد ، فیزیکی و شیمیائی و فیزیولوژیکی و بیولوژیکی  ؛می باشدبر او 

و موجب  ؛خود کالبد را مورد تاثیر قرار داده؛ اینگونه عوامل می گردد؛  و محیطی را شامل

      بیماری ها از جملۀ این موارد تلقی   می گردند. و سو بخشیدن به تصمیم او می گردد؛سمت 

که عوامل متعدد مادی  ؛تحت تاثیر یک دومینوی بزرگ است ؛یمات در انساندر واقع تصمش(

ت موجب اتخاذ تصمیمی خاص می گردد، و در نهایمادی ، در آن تاثیرگذار می باشد؛  و غیر

قادریم به توانائی نظارت بر این دومینوی  ؛ما اگر وابستگی مادی خود را به حداقل برسانیم

                    یا به عبارتی شاهد باشیم.ها را تخمین بزنیم؛  و نتیجۀ تاثیر گذاری ؛عظیم برسیم

الزم است که وجاهت روحی و  ؛بر این دومینوی بزرگ نظارت کنیم ؛لذا برای اینکه بتوانیم

                                          بمنظور دستیابی به مفهوم نظارت کسب کنیم.  ؛اخالقی الزم را

 نتیجه اینکه :

اعمال انسان مبتنی بر جبر و اختیار می باشد ؛ به اعتقاد اینجانب ؛ حوزۀ عمل جبر فراتر از 

                                        اختیار است ؛ زیرا انسان دارای الزامات و محدودیت فراوانی است.

ادی دارد ؛ از طرفی الزامات مربوط به تاثیرپذیری انسان ؛ از عالم های غیرمادی ؛ گسترۀ زی

و انسان نتیجۀ  که انسان هر کاری را انجام دهد ؛ ؛ساختار شبکۀ مادی ؛ اجازه نمی دهد

شبکۀ عالم مادی ؛ به اعمال  در واقع ؛ اعمالش را در زندگی های مکرر خود لمس خواهد نمود؛

                                                                                    غیر منطبق پاسخ می دهد.
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لذا می توان گفت بیشتر اعمال و تصمیمات انسان مبتنی بر جبر است ؛ ولی زندگی و اعمال 

؛ نباید در یک زندگی ارزیابی نمود ؛ بلکۀ همۀ زندگی های کالبدی او را باید مورد انسان را 

                                                                           بررسی قرار داد.                        

         شکل گیری نظارت در انسان:                                                                         

  شبکۀ بر ؛است قادر ، هستی عالم شعور بسیار قدرتمند به اتصال  از پس ؛انسان روح واقع در

 ماورای مادی ،  های شبکه با ؛شبکه این ارتباط  و  ؛کند  نظارت آن مخلوقات  و مادی عالم

  .                                                                                                  ببیند منفی و مثبت از اعم را

 در  ؛ را ماورای ماده های شبکه به مربوط  حرکات  و افکار از ناشی اتفاقات و حوادث  نتیجتا

                                                                                   .نماید  مشاهده  مادی شبکۀ

 دومینوی مانندیک که؛است عوامل مختلف، بر یکدیگرتاثیرگذاری شاهد ؛حالت دراین انسان

                                                                                          .وقوع است درحال ها درعالم ؛عظیم

در  ی را ؛جدید شرایط و ؛گذارند می تاثیر برهم ؛علیّت قانون براساساین عوامل وعناصر؛  

زیرا  بیشتر از بقیه هست؛ ؛؛ تاثیر پذیری برای عالم مادهدنسبب می گرد ؛ها عالم از هریک 

                                   و محدود به زمان و مکان است. ؛پتانسیل تاثیر پذیری بیشتری دارد

 عالم شبکه بر ؛تاثیرگذار  های شبکه نظارت  امکان و  دانش از ناشی که ؛آگاهی سلسلۀ این

.                                                                                                                       باشد می ماده  

  ؛شرایط در تغییر امکان ؛حالت این در کند؛ می فراهم رابینی  آیندهو  پیشگوئی امکان موجبات 

.               باشد می مقدورو در حد بیان حوادث( ؛)در حد بسیار ناچیز نیز ناظر شخص توسط  

؛ کند می مشاهده را  ها شبکه سایر عملکرد و ؛بیند می را ها تالقی محل ی که؛شخص زیرا 

 هرگز اقدام به اختالل در روند کار نمی نماید ؛ زیرا با این کار ؛ موجب اختالل در روند طبیعی؛ 
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                         و وارد شبکۀ منفی شده و عامل تخریب تلقی می گردد. ؛این دومینو می گردد

بلکه مخلوقی که به  ؛که الزاما توسط شخص ناظر صورت گیرد ؛این مشاهده کردن الزم نیست

و در تالقی با  ؛از محدودیتهای کمتری نسبت به انسان برخوردار است ؛واسطۀ نوع خلقت خود

.                                                          ند به هویت نظارت دست پیدا کندنیز می توا ؛عالم ماست  

و یا یک مخلوق از عالم اجنه از الیه  ؛یعنی یک مخلوق از عالم فرشتگان در هر الیه ای از او 

و به  ؛می تواند سلسلۀ تاثیرپذیری ها و اتفاقات را مشاهده کند آن ،و پیچیدۀ های باال دستی 

                        که عموما همین روند را در اشخاص پیشگو مشاهده می کنیم.؛نماید انسان بازگو 

                                                                                                   می گردد. مبحث پیشگوئی مطرح ؛به صورت ناخواسته ؛ما در بحث نظارت وقتی وارد می شویم

امکان  ؛و می گویند که وقتی اتفاقی نیفتاده است ؛کال پیشگوئی را رد می کنند ؛برخی از افراد

                                                 لذا پیشگوئی معنی ندارد. ؛پیش بینی آن مقدور نیست

و می گویند  ؛انسان عنوان می کنند برخی از افراد هم پیشگوئی را ناقض داشتن اختیار در 

         پس اختیار از ما سلب شده است. ؛افراد بتوانند آیندۀ ما را پیشگوئی کنند ؛اگر قرار باشد

دچار  ؛برخی پیشگوئی ها را مشاهده می کنند ؛وقتی که به حقیقت پیوستنولی این افراد؛ 

                                     ارند.و هیچ پاسخ علمی و منطقی برای آن ندسردرگمی می شوند؛ 

و توضیح کامل این بحث را به کتاب بعدی  ؛کمی توضیح می دهیم ؛ما در ارتباط با پیشگوئی

                                                                                                         می سپاریم.

 پیشگوئی از طریق کسب آگاهی؛ بخش ماورائی انسان؛ در وادی جبر عالم ها ؛ شکل میگیرد. 

                                                                         برای پیشگوئی دو حالت متصوریم:ما  

،  و روح اولیه  به شعور عالم هستیبسیار قوی پس از  اتصال  ؛در واقع روح انسانحالت اول: 

با شبکه های  و ارتباط شبکۀ مادی ؛بر شبکۀ عالم مادی و مخلوقات آن نظارت کند ؛قادر است
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و نتیجتا حوادث و اتفاقات ناشی از القاعات شبکه  ؛اعم از مثبت و منفی ببیند ؛ماورای مادی را 

                                                         های ماورای ماده را بر شبکۀ مادی مشاهده کند.

و روند تاثیرگذاری آنها را  ؛کند درکشرح دادیم  ؛درواقع کلیۀ عوامل تاثیرگذاری را که

                                                                                                           ببیند. 

در حال در عالم ها  ؛که مانند یک دومینوی عظیم ؛شاهد اتفاقاتی است ؛انسان در این حالت 

 ؛عالم هااز هریکو شرایط جدید در؛بر هم تاثیر می گذارند و بر اساس قانون علیّت ؛وقوع است

بوجود می آورد.                   را  خصوصا عالم ماده که محدودتر و تاثیر پذیر ترین عالم هاست ،  

بر شبکه عالم  ؛تاثیر گذار نظارت بر شبکه هایکه ناشی از دانش و امکان  ؛این سلسلۀ آگاهی

                                      موجبات امکان پیشگوئی آینده را فراهم می کند.   ؛مادی می باشد

زیرا شخص  ؛ در این حالت امکان تغییر در شرایط ، توسط شخص ناظر نیز مقدور می باشد

و از علت وقوع  ؛ و عملکرد سایر شبکه ها را مشاهده می کند ؛ را می بیندمحل تالقی ها 

، که از طریق روح به با اعمال الهامات و رویای صادق ؛ و قادر خواهد بود پدیده ها مطلع است

 ؛و به همین علت است ؛ انتقال دهد دیگران حقایق را به کالبد ؛ می فرستد نهاانساسایرمغز 

 ی از خوابها و  رویاها و الهاماتبرخ ؛ که انتقال آگاهی و  اخذ برخی تصمیمات درشرایطی مانند

                                                                         می تواند شکل بگیرد. ؛باال و تمرکز

از سیکل  ؛ رسیده استشخصی که به مقام نظارت زیرا ولی عموما چنین اتفاقی نمی افتد 

 و اگر ببیند که انسانی دچار ؛ در کالبدهای متعدد اشخاص نیز خبر دارد ؛حیاتی روح ثانویه

 ؛درک کند ؛علت شرایط پیش آمده را به راحتی می تواند ؛مشقت و شرایط ناهنجار شده است

ک شدن از و برای پا ؛زجرها و مشقات ابزاری برای دستیابی ما به آگاهی است ؛او می داند

                                             .که در شبکۀ عالم ماده ببار آوردیم ؛استگناهان و تخریبی 

در واقع عذاب ها و رنجها تا پاک شد و ارتقاء یافت؛  باید مشقتها و عذاب را تحمل کرد؛ لذا 

                                           که ناظر می بیند و از علت رنجها مطلع است. ؛نیز علت دارد



 

196 

البته نین درجه ای از نظارت دست یافتند؛ به چ ؛برخی از عرفای بزرگ و برخی از پیامبران

و در این ارتباط حرف و  ؛افراد زیادی از انسانها نیز درجات پائین تر نظارت را تجربه نمودند

ه ما نیازی نمی بینیم روی صحت و یا رد ک ؛حدیثهای زیادی در محاورۀ عام منتشر شده است

و رازها و تالقی ها  ؛زیرا ناظر واقعی مبتنی بر شبکه عمل می کند ؛اینگونه موارد بحث کنیم

                                                                          را بازگو نمی کند.                          

او گشت سر دار بلند        جرمش این بود که اسرار هویدا می کردآن یار ، کز "گفت   

 فیض  روح القدس   ار باز مدد  فرماید         دیگران هم بکنند آنچه مسیحا  می کرد

              حافظ 

 و دائمی نیست و شخص در طول زندگی ؛پدیدۀ نظارت در انسانها ، بصورت موقت رخ می دهد

    و معموال از تجربۀ کسب شده ذوق زده چند مورد نظارت را تجربه می کند؛  ؛کالبدی خود

) پیشگوئی  ان با دیگران درمیان می گذارد.در قالب شعر و یا داست ؛و تجربۀ خود را  ؛می شود

                                                                             های شاه نعمت اهلل از اینگونه است(  

استعالم از موجودات ماورای  ؛حالت دیگری که در پیشگوئی عالم ماده وجود داردحالت دوم:

                                                                                                 می باشد. ماده

توان از توان نظارتی آنان بر عالم می  ؛غیر ارگانیکپس از برقراری ارتباط با موجودات ؛در واقع

کرد؛ و از روند تغییرات  برهم استعالم ؛شبکه ها را ونتیجۀ تاثیرات و تالقی ؛ست سود ج ؛ماده  

 و پیدایش پدیدها مطلع گردید.                                                                                

قابل استعالم است. ؛تحت تاثیر جبر شبکه ها ؛دقیقا اطالعات ؛حالتهر دودر   

و تاثیرگذاری روح  ؛یعنی نتایجی که ناشی از تالقی ها رخ می باشد؛ بدون احتساب عملکرد

                                                    اولیه؛ و عوامل تاثیرگذار ناشی از اختیار؛ بیان می گردد. 
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توسل به موجودات غیر ارگانیک ، بمنظور اخذ نظارت بر تالقی ها ، توجه داشته باشید ؛ که 

که یکی از این موارد ، بیماری و حوادث ؛و برای انسان عوارض فراوانی دارد ؛کار صحیحی نیست

                                                 دلخراش ناشی از تاثیر گذاری این موجودات می باشد.

درواقع پس از  ؛افرادی که با استعالم از موجودات غیر ارگانیک ، اقدام به پیشگوئی می کنند

          .دمی شون آنانرفتار و شخصیت  ؛ همنوائی با سیگنال آنان پیدا می کنند؛ و متاثر ازمدتی 

میتوان گفت  منطبق بر شبکۀ انسانی نیست؛ و به نوعی ؛رفتار و شخصیت اینگونه موجودات

                                              تخریب شبکۀ انسانی را به همراه دارد.                      که ؛

و یک عملکرد  ؛کار صحیحی نیست ؛تاثیرپذیری از یک مخلوق دون پایه ؛ما باید بدانیم 

                                                                            غیرمنطبق با شبکه تلقی می گردد.

از وادی بهداشت و  ؛قرار گرفتند تاثیر موجودات غیر ارگانیک تحت  ؛بسیاری از افرادی که

 ؛می توان مشاهده نمود؛ که نمونۀ آن را در جوکی های هند  ؛زندگی انسانی فاصله گرفتند

که حکایت از  ؛آزتک ؛ مطالب زیادی نقل شدهالبته در تاریخ از جادوگران قوم اینکا و قوم 

                                               آنان دارد.قساوت قلب و کارهای مجرمانه و اعمال بی رحمانه 

و آنان  ؛کمتر توانائی خود را بروز می دهند ؛با اینکه توان نظارت باالئی دارند ؛فرشتگان نیز

که شبکه ها  ؛و اصرار بر این دارند ؛از انتقال حقایق و حوادث پیش رو خودداری می کنند

                                                                روند خودشان را به شکل منطقی طی کنند. 

و بدیهی است  ؛در هر دو روش امکان پذیر است ؛شرایط مخلوقات عالم مادی از ؛عکسب اطال

          ولی موردپسندخیلی ازافراد )از جمله اینجانب (نیست.  ؛که روش دوم راحت ترمی باشد

و میزان ارتباط شان را با شعور عالم  ؛در واقع تاثیر پذیری ذرات را شخص ناظر می بیند

و الیۀ طبقه به  ؛و الیه ها راعوامل تاثیر گذار از طبقات  ؛و قادر می شود ؛مشاهده می نماید

و آنگاه اتفاقی که تحت تاثیر  ؛و جانمائی مربوطه را شناسائی کند ؛مشاهده نماید ؛مورد نظر

                                              .؛ باید رخ دهد بیان می نمایدری شبکه ها  تالقی و تاثیر گذا
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 نکات مهم در مورد دستیابی به نظارت:

.جدائی از جانمائی و طبقۀ مربوطه می باشد ؛نیز روشن است ؛شدنعلت این توانمند الف(   

به وقوع بپیوندد؛ در  ؛با شعور عالم می تواند بسیارقدرتمند این اتفاق در رویا و پیوندب(

باید از عالم مادی ؛ رها شده باشید. ؛این حالت  

بسیار عمیق و ارتباط  و  و توان برقراری ؛شخصی که حواس خود را توسعه داده استج(

از دایرۀ زمان و پیوسته است ؛ می تواند  به وقوعبرای او  ؛مستحکم با شعور عالم هستی 

ن شرایط را بصورت موقت تجربه کند.مکان رها شده ؛ و ای  

د(دستیابی به این توانمندی؛مستلزم طی دوره و کسب آمادگی روحی و روانی است.لذا 

ود کرد و موفق شد.بدون آمادگی نمی توان در این وادی ور  

بزرگانی مانند شاه نعمت اهلل ولی ؛ اقدام به بیان پیشگوئی نمودند؛ باید  ؛اگر می بینید که

               دانست که عملکرد او ؛ با هدف بیان این توانمندی ؛ به عامه مردم رخ داده است .

اشراف به شرایط زمانی و این عملکرد را ما تائید نمی کنیم ؛ ولی تکذیب هم نمی کنیم ؛ زیرا 

                                                 و از همۀ انگیزه های او مطلع نیستیم. ؛مکانی او نداریم

و روح  ؛فقط همین مقدار گفته باشیم که ؛ بزرگانی هستند که اتصالشان به شعور عالم هستی

پیشگوئی ننمودند.         رازهای مگو نکردند و ولی اقدام به بیان  ؛اولیه بیشتر از این بزرگوار بود  
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                                                                          سخن پایانی:          

؛ و کتاب حاضر ؛ بخشی از مطالبی است که ما تصمیم گرفتیم ؛ در اختیار عامه قرار دهیم

ای جامعه فراهم کنیم.                                                   شرایط را برای نشر آگاهی و ارتق  

عالم های  مباحثی مانندبه ولی  ؛به خوبی پرداخته شد ساختار عالمدر کتاب حاضر به مبحث 

                                                سرنوشت و پیشگوئی ، فقط اشاره گردید.     فراماده و

که مبحث  ؛که موجب گردد ؛ممکن است ؛که تشریح بیشتر این مباحث ؛احساس می شدزیرا 

و بحث منحرف گردد.                                                            ؛خلقت به حاشیه رفته  

ضمن اینکه ، مطالعه ؛  به کتب بعدی بسپاریم ؛ که تشریح برخی از موارد را ؛لذا تصمیم گرفتیم

مباحث می باشد.                                    گونهالزمۀ ورود به این ؛تعمق در کتاب حاضر و  

اگر سوالی در ارتباط با کتاب  و سپس ؛که کتاب حاضر را دوبار مطالعه کنید ؛پیشنهاد می کنم

و سوالتان را مطرح از ایمیلی که در پائین درج شده است استفاده کنید .  ؛حاضر داشتید

                 نمائید.                                                                                        
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