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او . نويسنده کتاب حاضر توصيه های پزشکی را ناديده نگرفته و بيماران را از آنها معاف نمی کند

کالت بدون توصيه پزشک در استفاده از تکنيکهای درمانی در موارد جسمی، روحی و ديگر مش
 آوردنقصد و نيّت نويسنده تنها فراهم . طور مستقيم يا غيرمستقيم هيچ تجويزی نمی کندمربوطه، ب

اطالعاتی از طبيعت کلی انسان و کمک به جستجوی او در رسيدن به سالمت عاطفی و روانی 
در هر صورت الزم به ذکر است که برای شمايی که از اطالعات داده شده در اين کتاب . است

هيچ نوع  مترجمقيقت حق طبيعی تان است استفاده می کنيد، نويسنده و برای خود که در ح
  .                                                   مسئوليتی در قبال حرکت و عمل شما به عهده نمی گيرند

است، بنا به خواسته مترجم محترم بطور محتوای معنوی دربرگيرنده حاضر کتاب به دليل اينکه 
  .                                            در دسترس همگان قرار می گيردو بر روی اينترنت   رايگان
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 مهارتها آشکار نيستند،
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آگاه بشکلی کامالً مطلق از آن مطلع اند کسانی که از آنها 

.هستند  
 برای دانستن اين رموز نياز به قدرتی ماهرانه است،

قدرت ماهرانه ای که نامی ندارد، اما قادر به تغيير همه 
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 سخنی از مترجم
  

راحتی حقيقت را از کذب تشخيص ب تواندنمی  در دنيايی که مملو از شيفتگی هاست انسان          
اين در حالی است که انسان در . دهند و در نهايت جمعيت زيادی در مسير کذب فريب می خورند

جستجوی حقيقت باز نمی ايستد و هر چقدر بيشتر به جستجو می پردازد بيشتر سردرگم شده و 
و تالش برای رسيدن به آرامش بيگانه شدن از خود . گويی دوباره به مرحله نخست باز می گردد

تکنولوژی با جذابيت های بسيار . در بيرون از خويشتن، مسير حقيقت را بسيار دشوار می کند
مختل کرده " شهود"قدرتمندش يکی از آن موضوعاتی است که توان انسان را در بکارگيری از 

اس، شهود و بصيرت که فراتر از عقلشان به منابع عظيم تری چون، حوند ها قادرهمه انسان. است
نشأت می گيرد و عقل از هوشياری . شوندروشن بينی را برای انسان به ارمغان می آورد متصل 

از اين رو سرمايه گذاری و اعتماد . بنابراين عقل نمی تواند هرگز کامل باشد ؛خرد از ناهوشياری
را برای ما به دنبال تام بر عقل گرايی در مورد موضوعات بحرانی، هميشه احتمال خطری بزرگ 

                                                                                                                      .دارد
در طول تاريخ بارها و بارها تأکيد شده که کسب هر نوع آگاهی بدون درد امکان پذير           

تحمل . نها بايد درد و رنج بسياری را متحمل شوند تا بيدار و آگاه شوندبر طبق اين گفته انسا. نيست
درد و رنج زياد منجر به اين می شود که انسان تمام راههايی را که به درد و رنج منتهی می شوند 

اما آيا راه ديگری . از اين رو ما چنين فردی را آگاه و با تجربه خطاب می کنيم. را خوب بشناسد
رد که اين درد و رنج  را متحمل نشويم و به آگاهی و نهايتاً سعادت دست پيدا کنيم؟ در نيز وجود دا

ً راههای زيادی وجود دارد پاسخ اين پرسش قبالً توسط کسانی که در . پاسخ بايد گفت که قطعا
عرفان و معنويت پيشرو بوده اند داده شده است که با رجوع به خويشتن و عملی کردن دستورات و 

تعداد اين مسيرها نامحدود است . داده شده می توان به اين آگاهی، خرد و سعادت دست يافت قواعد
اما از يک ديدگاه روانشناسانه و . ولی برخی از آنها صعب العبور و برخی ديگر آسان تر هستند

علمی قسمت عمده ای از پاسخ اين پرسش در کتاب حاضر به نحوی ساده و قابل درک توضيح داده 
است و از آنجايی که هيچ چيز در دنيا بطور تصادفی رخ نمی دهد بنابراين آشنايی شما با اين شده 

کتاب نيز بطور تصادفی نبوده است و قطعاً پيش از اين تفکری در جهت رسيدن به آگاهی و آرامش 
اب بصورت ناخودآگاه يا خوداگاه در درون شما اتفاق افتاده است که اکنون در حال خواندن اين کت

                                                                                                                    .هستيد
به شما آموزش می دهد که چگونه زور را با  دکتر هاوکينزدر کتابی که در دست داريد،            

توصيه می کنم قبل از شروع اين کتاب، واژه نامه . قدرت و هر چيزی را با عشق جايگزين کنيد
ای را که در انتهای اين کتاب قرار داده شده است را به دقت مطالعه فرمائيد تا در حين مطالعه و 

در اين کتاب با استفاده از قوانين فيزيک . ار باشيدمواجه با کلمات ِعلمی از درک باالتری برخورد
و رياضيات و ترکيب آنها با تئوری های مشهور دنيا و همچنين اندازه گيری سطوح انرژی و علم 



، ساختاری کامالً جديد و منحصر بفرد بوجود آمده است که تا کنون )کينسولوژی(حرکت شناسی 
در اين کتاب سعی شده تا جای ممکن . ده نشده استنظير آن در علم روانشناسی يا روانکاوی دي

مطالب، تئوری ها، نظريه های علمی، حوادث و اتفاقات، افراد نامبرده و معانی کلمات، بگونه ای 
ترجمه اين اثر گرانبها پُلی است که اين تئوری و . روان و قابل فهم با توضيحات اضافه نوشته شوند

اميد است که هر روز خوانندگان . ی زبان نزديک تر می کندفلسفه جديد را به جامعه علمی فارس
  .     بيشتری به اين کتاب افزوده شود و آن بتواند جوابهای روشنی برای سؤاالت درونی شما باشد

مراقبه بر روی صبر و ايمان قادر است زندگی هر کسی را به سمت سعادت و سرور           
رزه مشکالت روحی و بعدها با بيماری سرطان که تنها با کسب تجربه شخصی در مبا. تغيير دهد

ايمان به يک قدرت اليتناهی امکانپذير می بود، بنده حقير را با قدرت عظيم انسان، حواس و شهود 
به هر حال اميدوارم توانسته باشم بواسطه .  که از منبعی وصف ناپذير نشأت می گيرند آشنا کرد

ا بيان کرده باشم يا تمام مطالبی را که در نسخه اصلی آمده است اين تجارب معنوی، مطالب را گوي
بدليل رخداد های . را تا جای ممکن بدون کمی و کاستی با توضيحات اضافه به قلم درآورده باشم

اميد ولی تنها هدف از ترجمه اين اثر کمک طول انجبسيار، ترجمه اين اثر نزديک به چهار سال ب
يل به تغيير زندگی خود دارند يا اينکه رسيدن به حاالت معنوی و به تمام کسانی است که تما

اين کار به هيچ عنوان خالی از نقص نيست و مايه . روحانی بزرگترين آرزوی قلبی شان است
خرسند خواهد شد اگر خوانندگان گرامی کمی و کاستی های بنده را تا جای ممکن به بزرگواری 

                                                                                                       . خودشان ببخشند
از تمام کسانی که در دوران سخت زندگی مانند يار و ياور با من همراهی کردند از جمله           

از  همچنين. پدر و مادرم که لحظه به لحظه درد هايم را چون درد خود تحمل کردند سپاسگزارم
کتاب را  ويرايشو خانم طاهره يادگاری که کار مساعدتهای دوست عزيزم آقای حسين يادگاری 

در نهايت از تمام کسانی که با راهنمايی هايشان بنده را در چاپ و . کمال تشکر را دارم انجام داد
                                                              . نشر اين کتاب ياری رسانند يک دنيا سپاسگزارم

ديده ازجهان فرو بست، اما همانگونه  ٢٠١٢متأسفانه دکتر ديويد هاوکينز در سپتامبر سال           
که خود اين مرد بزرگ عقيده دارد، تحقيقات در مورد هوشياری و آگاهی تأييد می کند که مرگ 

وسيله ای برای برقراری ارتباط با هرگز امکانپذير نيست، مرگ، خود يک توهم است و بدن تنها 
زندگی با منبعی جاودانه که هرگز از انسان جدا نيست هميشه تحت حمايت و . اين دنيای خاکی است
                                                                                                  . پشتيبانی خواهد بود

 
پارسا پهلوانزاده   

٢٠١٢ورشو، لهستان   
٢٠١۴حيدرآباد، هندوستان   



 
 

 پيشگفتار
 

 "خير"يا  "بله" هالی که دوست داشتيد يک جواب سادسؤمی توانستيد برای هر  کنيدتصور           
 آيا. بديهی وجود دارد یجوابه جمل هردر در واقع  .فکر کنيدموردش  درکمی . رديدانتخاب می ک

می گويد؟ را در مورد مدرسه حقيقت  "جانی" خير؟ آيا/است؟ بله یديگر فرددر حال ديدن  "جان"
سرمايه گذاری  آيا اين می تواند يک. رسيدن به نتيجهبرای  ی استن تنها گام اولخير؟ اي/ بله

افتاد اگر چه اتفاقی می  خير؟/؟ بلهارددآيا اين شغل يا حرفه ارزش پيگيری خير؟ / ؟ بلهباشدمناسب 
ی يهاپيشنهادسرعت ب و دنمی شورديف مفاهيم در اينجا ؟ ندداشتامکانی  چنيندسترسی به  گیهم

  .                                                                                                هندارائه می د متعدد
سيستم قضايی (نقص ما عيب و چه اتفاقی در سيستم قضايی پر . دوباره تأمل کنيد          

 "جان دو"هر موضوعی وجود داشت؟  اگر  جوابی روشن و مورد تأييد برایمی افتاد ) آمريکايی
 ی که می شناسيم می افتاد اگرچه اتفاقی برای سياست .تشخيص داده شده استگناهکار طبق محاکمه 

ايکس قصد  نامزد؟ آيا که آوبراستی گناهکار است يا نه بپرسيم السؤتنها يک می توانستيم همگی 
  ؟                   ب همه مان مشابه در می آمدجواخير؟ آيا / بله عده های خود را عملی کند؟دارد و

می داريد، اما اين ايده تغيير  ای برای تبليغات چه اتفاقی می افتاد؟ شما ايدهتبليغات چطور؟           
آيا کشور ايکس  ؟طورپرستان چ ميهنپرستی و  ميهنبرای . و بزرگ تر می شود قوی تر ،کند

دموکراسی را سرنگون کند؟ آيا اليحه قانونی دولت قصد دارد از حقوق شهروندان  تصميم گرفته
انسان تنها بعد از يک ساعت که  می توان دريافت که اگر که گفته شد آنچههمه از  دفاع کند؟

پديده ای چون بحثی که در حال حاضر در  گرفت؛می دروغ گفتن را نيز ياد  ،توانست حرف بزند
 حال مطالعه آن هستيم باعث پيدايش بنيادی ترين تغييرات در دانش انسان از تاريخ شروع جهان

در پايه  اين تغييرات شروع به انتقام گيری در رشته هايی از ارتباطات گرفته تا اخالقيات، .می شد
 ،جديدی از حقيقت در مبدأ و ندمی ک روزانه در جزئی ترين مسائل و ای و اساسی ترين مفاهيم

 جهان گرنه و ؛درا برای فهميدن بسيار سخت می کنباشد  می تواند زندگی چگونهکه ه درک آنچ
                        . طور فسخ ناپذيری از آغاز تا پايان تغيير کندبمی توانست 

      
*** 

           



 ------------------------  ٢   ----------------------   
 برایو حرکات بدن  بخصوص ها   ماهيچه مطالعه وژی،کينسيولبدن يا  حرکت شناسیِ           

                                                                                       . شرطی سازی جسمانی است
جورج در نيمه دوم قرن گذشته توسط دکتر  بار مطالعه حرکت شناسی بدن برای اولين          

اين . صورت پذيرفت ،ی به نام حرکت شناسی کاربردی بوددر تخصص پيشگامکه  گودهارت
مورد توجه علمی ندارد هيچ نوع خطر تحريکی برای بدن  اينکهآگاهی از بعد از  مطالعه و آزمايش

ماهيچه های خاص در  برخی بخشیی مغذی و سودمند باعث توانهابرای مثال مکمل .قرار گرفت
د همان ماهيچه نهايی که عامل خشم و خشونت هستند باعث می شود و در مقابل محرکنبدن می شو

ين تر از سطح هوشياری که در مرتبه ای خيلی پاي اين بدان معناست. ناگهانی ضعيف شوندبطورها 
و از طريق تست ماهيچه ها می توان به اين نتيجه  مطلع استاز اين وضع خوبی ببدن ، و آگاهی

ها در اين کار مورد که بعد کالسيکمثال  .رای بدن خوب و چه چيزی بد استرسيد که چه چيزی ب
های  شيرين کننده ماهيچه ها در معرض طور جهانی ديده شدود که ببررسی قرار گرفت آن ب

، در صورتی که همان ماهيچه ها زمانی که در معرض کنندعمل می ضعيف  يا مصنوعی شيميايی
                      .می دادنداز خود نشان قوی  د مغذی سالم قرار می گرفتند پاسخها و واکنشهایامو

رفتار حرکت "اين تخصص را به ترتيبی ديگر به نام  ،دکتر جان دايمونداواخر دهه هفتاد           
در معرض احساسات گيری قرارنشان داد که دکتر دايموند  اين کشف. تصحيح کرد "شناسی بدن

. دوضعيف و قوی شدن ماهيچه ها می ش منجر به ،فيزيکی ذهنی وهای کمحرّ  توسط منفی و مثبت
از قبيل  هرگونه جمالت منفیتست قوی عمل کنيد و استفاده اين در که لبخند شما باعث می شود 

عالقه داشته باشند اين  از آنجا که شايد خوانندگان. می شود ی ضعيفعملکردباعث  "از تو متنفرم"
چگونگی انجام اين  ، اجازه دهيدبيشتر به اين بحث بپردازيمو قبل از اينکه  تست را انجام دهند

بدن شما دروغ  "در کتاب او به نام  دايمونددر اينجا به بررسی نتايج دکتر  .تست را توضيح دهيم
 "اچ او کندال" اساس روند کار سنتی او بر روی ماهيچه هایبر ١٩٧٩در سال که " نمی گويد
                ). ١٩٧١-بالتيمور، ويليامز و ويلکينز( آزمايش و کارکرد: می پردازيم گرفتصورت 
 اندوست ی ازکار يک برای اين .می باشدنفر  به دو نياز حرکت شناسی برای اجرای آزمايِش           

                                          . شود او انجامروی تست بر  تا اعضای خانواده را انتخاب کنيد يا
 حالتیب را راست او بازوی. ستدياطور مستقيم و عمود ببخواهيد که ب آزمايش شوندهفرد از  -١

ها آرنج صورتی کهزمين ب موازی با ،به سمت بيرون او را چپ بازویراحت در کنار بدن و 
 ).ديگر برای اين کار استفاده کنيد می توانيد از بازویاگر مايليد ( قرار دهيد باشند و کشيده مستقيم
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 حالتیان را بر روی شانه سمت راست او بت و دست چپ بايستيد آزمايش شوندهفرد روبروی  -٢

است به سمت بيرون  او که است را بر روی بازوی کشيده شدهسپس دست ر. يکنواخت قرار دهيد
                                                                                     .قرار دهيد او کمی باالتر از مچ

تا در برابر اين  از او بخواهيددهيد می سمت پايين فشار دست کشيده شده او را به  زمانی که -٣
                                                                                                   .   مقاومت کند فشار

 ،هدف. پايين فشار دهيدسمت ، محکم و با بی طرفی به سرعت، منصفانهحال بازوی او را ب -۴
انعطافی خود را حفظ کند و دوباره به باال  خاصيت ی شخصبازو حالتی است کهب فشار دادن

در اينجا اين بحث مطرح نيست . که باعث خستگی ماهيچه ها گرددباشد آنقدر محکم نبايد . گرددبر
که آيا ماهيچه ها می توانند شانه را در برابر فشار  اين است السؤکه چه کسی قوی تر است بلکه 

                                                                                                 .يا خير دنوارده قفل کن
در حالتی طبيعی و از  آزمايش شوندهفرد تصور کنيد هيچ مشکل فيزيکی وجود ندارد و           

مهم است که آزمايش  بسيار. قرار دارد قابل کنترلیغيرلحاظ ذهنی راحت و بدون هيچ محرک 
را  ماهيچه اشاو  صورت ايندرغير ،داشته باشدنهيچ تعاملی  فرد آزمودنیبا  وزند لبخند نکننده 

فی تکرار شود های منکاگر آزمايش در معرض محر. می کند را قفلش يد و بازوقوی نشان می ده
ماهيچه لی محکمتر از قبل فشار ندهيد، چه شما خياگرو ) های مصنوعی برای نمونه شيرين کننده(

به سمت  آزمايش شوندهفرد بازوی  در پايانفشار وارده مقاومت کند و در برابر د بود نقادر نخواه
                                                                                 .پايين خواهد افتاد به طرف بدن و 
تحت آزمايش  های مشابهی بود که در بين کسانی کهپاسخآن  ،دايمونددر تحقيقات  مهم هنکت          

و جهانی  همگی قابل پيش بينی، قابل تکرار دايموندنتايج  .خوبی ديده می شدبقرار گرفته بودند 
. وجود نداشته باشدمنطقی  يا ارتباط هيچ نوع پيوند هارکها و محّ پاسخ بود که ميان مهمبسيار . بودند

تا عده ای ضعيف و  ندهای احساس نشدنی باعث می شديک سری سمبل برای داليل کامالً نامشخص
بدون هيچ  ،تصاوير برخی از بعضی نتايج خيلی گيج کننده بودند؛. ای ديگر قوی عمل کنندعده 
در صورتی که  .تحت آزمايش ضعيف عمل کنند افرادهمه  ندباعث می شد ،يا منفی ی مثبتامحتو

زمايش در مقابل تست قوی عمل افراد تحت آ تاکامالً خنثی  باعث می شدند  بعضی از تصاويرِ 
 .می شدقابل توجه از غذا نيز استفاده  همچنين در بعضی از نتايج برای کمی گمان و ظنِ . کنند

باعث معموالً ) راک اند رول شامل کالسيک و(موسيقی های پاپ  بيشترکالسيک و  موسيقی
موسيقی هارد يا متال که در دهه هفتاد مورد پذيرش عموم  مقابلدر اما  ،های قوی می شدندپاسخ

           .  دداشته باش به همراه های ضعيفی راپاسخ که آزمايش باعث می شدغالباً  ه بودقرار گرفت
           



 ------------------------  ۴   ----------------------   
چه در اگر مورد توجه قرار داد،آن را ها بعد دايموندپديده ديگری نيز وجود داشت که اما           

افراد تحت آزمايش زمانی که در . استفاده نکرد یآن از تجزيه و تحليل عميقپيچيده وم مورد مفه
او و صدای راست می گويد رسيد گوينده  می چه بنظراگر -معروف بودند ه ایحيلحال شنيدن 

که ست ا حالی اين در. خود را ضعيف نشان می داد ،اما باز هم نتيجه -اشخاص را متقاعد می کرد
باعث  گوش می دادندحقيقت را بيان می کردند  ازافراد به صداهای ضبط شده که جمالتی  وقتی

ً نتيجه آزمايش قوی بدست آيد تامی شد  ، پزشک معالج و کتاب هنويسندگام اين اولين . عموما
شروع به تحقيق در  ١٩٧۵در سال  هاوکينزدکتر  .بود ديويد آر هاوکينزروانپزشک معروف 

.                                             حقيقت و کذب کرد واکنش بهحرکت شناسی بدن در  خصوص  
اد و موارد تحت نيازی به آگاهی و سابقه آشنايی با مو وجهافراد تحت آزمايش به هيچ           
آزمايش و نه فرد  ايش کنندهروش آزمايشی که نه آزم -کور دوسومطالعات در . نداشتند آزمايش

 و ی با جمعيت زياديهاو در نمايش -از جنبه های بحرانی و مهم آزمايش ندارندهيچ اطالعی  شونده
شامل شيرين  که های بی نشانپاکت مقابلدر  اغلبافراد تحت آزمايش  طوالنی،با سخنرانی همراه 

که محتوی های يکسانی پاکت برابربسيار ضعيف عمل می کردند و در  بودند های مصنوعی کننده
  .نيز مشابه بودند" های فکریارزش"در مورد دقيقاً  هاخسپا اين. قوی عمل می کردندبودند  ادارونم

که خود  است همگانی يا چيزی هوشياری ی ازاين کار ديده می شود ميزانچيزی که در           
اين پديده در . می نامد" پايگاه  داده های هوشياری و آگاهی"و  "يونگ"آن را پيروی از  هاوکينز

که مکانی در فقط زمانی که ماهی . می شودنيز ديده  دارند اجتماعی ی که زندگیديگر حيوانات ميان
سرعت ب تر طرف بعد از رفتن به يک چهارم مايل آن ،آموخته است شنا می کنددر آن شنا را 

ها ذهنی نيمه خودآگاه  گونه اينمی دهند که همگی نشان  هااين. برگشته و از يک درنده می گريزد
دست اول  هبا اطالعات تجربه شدو های مستند زيادی از افرادی با سابقه خوب برای ما مثال .دارند

هايی که بت به دانشبه اشتراک گذاشته شده نس شکالی از دانِش آنها انکار می کنند که اَ  .دنوجود دار
ر همين جرقه های داخلی و شايد به زبان ساده ت دنتوسط يک منطق عقلی بدست آمده اند وجود دار

د نمی توان د سالم را از ناسالم جدا و تفکيک کنندنمی توانطوری که نهما ،عقالنیحکمت نيمه 
                                                                                     .دناز کذب جدا کن نيز حقيقت را

به اين نتيجه  هاوکينز. هاستدوگانه در پاسخ تیماهيّ وجود  ، عنصر مطرح در اين پديده          
ر يصورت بله يا خبو روشن  واضح وبسيار شوند که جواب  ر همسبايد طوری  تاالسؤرسيد که 

شکال بافت مثل پايه ای ترين اَ يا و ند نند يا نمی کنمی کعصبی که يا کار های سيناپس دقيقاً مانندو 
ت ضروری انرژی در مورد ماهيّ  بيشتر چيزهايی که فيزيکدانانمثل سلولی از علم و دانش و 

 انرژی عظيم جهانیکه به  یاوليه يا کامپيوترآيا مغز انسان در سطوح . بدست آيند می گويند جهانی
                 ؟آگاه است داشته باشداطالعات داند ه می آنچبيشتر از می تواند از اينکه  متصل است،
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کشف  يافت،ادامه دکتر هاوکينز همانطوری که تحقيق . باشيد که قرار است باشيد آنچه          

افکار عميق و  با برای حقيقت نسبی که افرادِ  یمعيار سنجشمدرج کردن و در پربار او 
قدم مهمی در اين راه تلقی  ها می توانستند از اين طريق از يک تا هزار اندازه گيری شوندايدئولوژي
؟ می شود بندیدرجه  ٢٠٠به ) معلم کتاب، فسلفه و(آيا اين گزينه "که بتوان پرسيد يد شا . می شود

دهد آن را می نشان ی پاسخ ضعيف درجه نسبیتا زمانی که  و "خير؟/ ؟ بله٢۵٠به "، "خير؟/ بله
اعتبار ريت توانست برای اولين بار در تاريخ بشها بود که درجه بندي همين مفهموم عظيم. دادادامه 

که کيفيت داخلی هر موضوعی می توانست مورد بررسی  همانطور ؛ارزيابی کندها را ايدئولوژي
                                                                                                              . قرار گيرد

 یکامل های يکسان، توانست طيفبنديدرجه سال بررسی بر روی  بيستدر طول  هاوکينز          
های اعجاب انگيز امل از نقشه و طرحبا شرحی کرا از ميزان و مرتبه هوشياری و آگاهی انسان 

نمايی از شرايط  ،حس آگاهیدر اين اين استخوان بندی . از تجربيات بشر تجزيه و تحليل کندآن 
 ،افرادوحيات فراگير و گسترده از احساسات و ر ای تجزيه دادکلی انسان بدست آورد که اجازه 

 سياحتاين نگاه عميق نه تنها درکی جديد از . همراه داشته باشده با خود برا  هاجوامع و نژاد
در کجای اين نردبان کرد که به ما گفت بلکه همچون راهنمايی عمل  را فراهم آورد، انسان به دنيا

که در سفر به ما داد اين آگاهی را در نهايت  وروشنگری و روشنفکری معنوی قرار داريم 
                                                         . باشيم می توانستيمچه کسی اين دنيا،  به مان شخصی
آورده است نگاهی به هه ها بدست ثمر خود که طی دبا نتايج پر هاوکينزدر اين کتاب، دکتر           

دست آمده بود و ديناميک بفيزيک  علومدرو  ت انقالبی که در گذشتهااز کشفي های نافذروشنگري
علم  در ضعيف شنفکری غرب نشان می دهد که نوریبرای اولين بار در تاريخ رواو . می اندازد
می گفته واقعيات  تماهيّ ييد چيزی است که عارفان و اولياء هميشه در مورد خدا، خود و در حال تأ

ارائه می دهد را  تصويری از رابطه بشر با جهان ،گاه به هستی، ماهيت و الوهيتاين طرز ن. اند
در . را راضی نگه دارد "منطقروح و " هر دوی می تواند که در ظرفيت خود بسيار نمونه است و

آنقدر که شما می توانيد از آن درس . اينجا خرمنی گسترده از روشنفکری و معنويات وجود دارد
اين آينده از . صفحه را ورق بزنيد .جوييدبهره  از آنچه که فکر می کنيد از آن بيشتر حتی بگيريد و

                                                                                                 ...شروع می شود پس
 ای والن
١٩٩۵آريزونا   
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  ديباچه

 
 شکلیب و استنتاجصورت علمی بماداميکه که حقيقتی در اين کتاب بيان می شود، قبالً           

ً . ه استشدو ثابت دهی سازمانو علمی واقعی  طور مثل همه حقايق ديگر بابتدا در آنها مسلما
در سن جوانی و شدت آگاهی در طول شدن شروع در مورد اين کتاب،  .تجربه شده اند شخصی

منجر  جهتی به تحقق ذهنی داد که در نهايتو سپس  ابتدا عاملی برای الهام بخشیدوران زندگی، 
                                                                                      .شد یکتاب چنينگيری به شکل 
اما با درکی کلی لفظی ، چيزی نيمه و ناگهانی آگاهی کامل نوعی بودمساله سه  که زمانی          

ممکن بود " ترسناک که یحقيقتسرعت به دنبال آن که ب وجود آمدب در درونم" من هستم" از معنای
خود يک بيداری فوری از که در واقع اين  همراه شد با من نيز "وجود نمی آمدمهرگز بمن 
 دو ماهيتِ  وجود آمده بود و همزادیب" شخصيت خودِ "در آن لحظه . وشی به هوشياری بودفرام

در طول دوران کودکی و اوايل  .ندشده بودمورد بررسی ام وارد موضوعات " نيست"و " است"
 یعنوان عنصرب ،در مورد واقعيت خود سؤالضد و نقيض از موجوديت و  نوجوانی يک قياِس 

عنی فاقد شخصيت مبدل ي ،عظيم ترمعنای شخصيت به چيزی  گاهی گاه .تکرار شدنی با من بود
                     . را احساس می کردم ترس از پوچی از وجود نداشتن و ابتدايیهای می شد و ترس

                                           
 

 بيداری حضور
روزانه  وبودم  ويسکونسيندر روستای مشغول به کار روزنامه فروشی  ١٩٣٩در سال           

و در کوالکی شديد در حال پيمودن يک شب سرد زمستانی . را می پيمودممايل  هفدهمسيری معادل 
صحرای پر از يخ  در آنه زير صفر بود و دوچرخه ام هوا بيست درج. بودمها مسافت از خانه مايل

را که در سبد فرمان حمل می کردم پاره پاره  شديد روزنامه هايم بادِ . ودو برف واژگون شده ب
سرازير هايم ل خستگی و نااميدی شديد اشکبه دلي. همه بر روی زمين پخش شده بودندکرده بود و 

       چاره ای. بودم شده از خانه خيلی دور. و مثل چوب سفت شده بودندزده يخ  مهايشده بود، لباس
  



 ------------------------  ٨   ----------------------      
بعد از مدتی  .درست کنم پناهگاهی برای خودتا  شروع به خالی کردن يک کپه برف کردمنداشتم، 

پشت تمام  ،حالتی از آرامش ی دلچسب داده بود ويبه گرما را سرما تمام شده بود و جای خود سوزِ 
با زمينه ای از نور و حضور برايم موضوع اين . حاالتی که توصيف کردم حکمفرما شده بود

قابل تشخيص و از ماهيت خودم غيرهمراه شده بود و نه پايانی داشت  عشق که نه شروع محدودِ نا
 امکه هوشياری  از آنجا .و اطرافم بی توجه شده بودم متوجه شدم که کامالً به شرايط بدنی خود .بود

اين همان . متوقف شده بودندديگر و تمام افکار  خاموشذهنم  با تمام آن حاالت تنوير شده بود،
در زمان بگنجد  چه کهفراتر از آنبود چيزی  می توانست باشد، در واقعکه محدود بود نا "حضور"

شديد دادن کسی با تکان  ،ازلی بود تمام شد هقو مانندچيزی که  آنکهبعد از  .يا قابل توصيف باشد
بی ميلی . ر شدچهره مضطرب پدرم ظاه حالت هوشياری بازگرداند و به دنبال آنرا بمزانوهايم 

و  مبودهم اما واقعاً عاشق پدرم . وجود آمده بودعجيبی از برگشت بحالت بدنی عادی در من ب
با ترس او  سويیاز در آن لحظه بود که . همانتخابم را تغيير د اطر غم و اندوه او سعی کردم که خب

  .          تبديل شده بودامری مضحک به مرگ برايم  سوی ديگرهمدردی می کردم و از از مرگم 
ن را آکسی بخواهد  تا حتی زمينه ای فراهم نشد. نشدهرگز با کسی مطرح  اين موضوع          

گاهی  هاجز آن دسته از سخنانی که گب(ند نشدام هرگز شنيده  تجربيات معنوی درک کند و در نتيجه
 دنيا برايم های پذيرفته شده درواقعيت ،اما بعد از اين تجربه). دگی افراد قديس شنيده می شداز زن

را از دست داده دند، آموزه های اديان سنتی اهميت شان می رسينظر ب امری موقتی و مشروط
تبديل شده ) گرا ندانم(آگنوستيک  یمن به فرد رست باشدولی چنانچه مهمل نمايد ولی د ،بودند
، خدای در برگرفته بودکردم تمام موجوديتم را  در مقايسه با نور الوهيت که احساس می. بودم

در عوض اما  ،دين را کنار گذاشته بودمبا اينکه . ندرسيد نظر میاديان سنتی ديگر تيره و تاريک ب
                                                                     .رسيده بودمدلچسبی به معنويت و روحانيت 

*** 
 انتخاب خطير در يک گروه جمع آوری مين ای وظيفه برای و در طول جنگ جهانی دوم          

هيچ  ،خالف ديگر اعضای گروهپيش می رفت، اما بر تا سرحد مرگمان  گروهو گاهی  شده بودم
از  .از دست داده بودبرايم را  يت و صحت خوديه مرگ سندگويی که قض .نداشتمترسی از مردن 

شروع به  ،بعد از جنگ ؛که هميشه شيفته پيچيدگی ذهن بودم و می خواستم روانپزشک باشم آنجا
در دانشگاه کلمبيا بود که  یاستاد آموزش روانکاوی من پروفسور .مطالعه رشته پزشکی کردم

 ً که  طورتجزيه و تحليلم همان. دين داشتيمبه  نگاهی تيره و تار هر دو .آگنوستيک بوداو هم اتفاقا
 کامالً به انسانی موفق تبديلدر آن زمان می رفت و  پيشخوبی ب پيش می رفتند امحرفه و زندگی 

که يک بيماری پيش رونده و  زندگی حرفه ای نشده بودم طور کامل واردب هنوزاما  .شده بودم
  ساله ٣٨در آن زمان . شروع به از پا در آوردنم کردکشنده که به هيچ نوع درمانی پاسخ نمی داد 

    شديدِ  وضعيتِ کامالً در بدنم هيچ اهميتی نمی دادم و روانم به . بودم و می دانستم که خواهم مرد



 ------------------------  ٩   ----------------------    
می  ، افکاری از ذهنمشدملحظات پايانی نزديک تر می  که به طورهمان. اميدی بوداضطراب و نا

اگر زيرا  ،دعا کنم سوی اوب بنابراين سعی کردم؛ "؟اگر خدا وجود داشته باشد چی" که گذشت
، پس گيرمو در آن لحظه جوابی می می کنم  درخواست کمکخدايی وجود داشته باشد من از او 

 نوعیر شدم هنگامی که بيدا. خودآگاهانه به هر کجا که خدا ممکن بود باشد خود را واگذار کردمنا
الل  بسيار شديد رستمتناسب طوری در من صورت گرفته بود که به دليل عادی و نادگرگونی غير

 و ديده نمی شدديگر چيزی به نام شخص يا نفس . وجود نداشتآن آدم قبلی نبود و ديگر . شده بودم
اين حضور با چيزی به نام . می شد احساس بود که در من بی حد نامحدود يک قدرت تنها وجود 

جهان . ی شدکنترل مبود که محدود آن اراده نا بامنحصراً  حرکاتمجايگزين شده بود و بدن و " من"
طرزی بيان می کرد که گويا همه چيز را ب خوداز وضوح يک يگانگی نامحدود روشن شده بود و 

                                                     .نشان می دادند يی بی حد وحصررا در کمال و زيبا خود
شکلی هيچ اراده ای از خودم نداشتم، ب ماه اين سکون ادامه داشت و ٩به مدت همچنان           

. ادامه می داد کار خودآرامی بو زيبايی به  جريان نامحدود آن قدرت وت خوانده نهاد فيزيکی تحنا
و آشکار بودند و تصور  ، خودتمام حقايق .نبود ی به فکر کردن به چيزی يا کسیآن حالت نياز در

می احساس  خود بار سنگينی برام از طرفی سيستم عصبی . پذيرخيالپردازی نه نياز بود و نه امکان
و نبود  ترس، اضطراببا وجود  .ی مصرف کرده بودژکه بيش از حد توانش انر زيرا ،کرد

که همه چيز بی عيب  از آنجا در اين دنيا کامالً غيرممکن شده بود و کارگونه انجام هر ،انگيزه
ا شان رموفقيت و پول معنايشهرت، . جستجو کرد را چيزی نبود که بتوان آن در اين دنيا گويی ،بود

گرايی و واقع نگری و برگشت به امور کاری خودم را مجبور به عملدوستانم م. بودند از دست داده
اما  ،بنايی را درک کنمشخصيتهای زير چه کشف کرده بودم که می توانستم واقعيتاگر .می کردند

های بيماري ديدم که چگونه .وجود نداشتدر من کاری انجام چنين  ديگر انگيزه ای برایحتی 
صورت خود به ب در نهايت. شودجزئی از شخصيتشان می د و گيردر عقايد مردم جا می  عاطفی

مردم از سراسر  .شد عظيم یکاربه تبديل اتفاقاً  از سرگرفته شد وام های پزشکی خودی فعاليت
 ۵٠سرانجام   .بيمار را درمان می کردم انساله هزارآمريکا برای معالجه پيشم می آمدند و هر

 کلينيک ٢۵بيمار سرپايی و  ٢٠٠٠کار می کردند،  تعدادی کارمند داشتم که برايمص و متخص
و  هانمايشبرای  .داشتم های مجهز به سيستم ثبت امواج مغزدرمانی، مرکز تحقيق و آزمايشگاه

دعوت می باربارا والترز شو و تودی شو ، مک نيل نيوزاز جمله تلويزيون راديو و ی برنامه ها
م را ا که برنده جايزه نوبل هم بود گزارشات کاریپاولينگ  لينوس  با همکارم ١٩٧٣در سال . شدم

نترل مواد طبيعی درمان بيماری با کم و زياد کردن و ک -ارتومولکوالردر کتاب روانپزشکی 
                                                                                    .دادم شرح - هامخصوصاً ويتامين

 
"عشق، درخشندگی، معجزه"  



           ------------------------  ١٠   ----------------------           
 را انرژی ديگریشيرين، دلچسب و پر و پديدهبود و به بهبود کم کم رشرايط کلی اعصابم           

همه چيز در زندگی با هم . حس می کردممداوم لذت خلق شده بود و جايی که حس شديد  مغزم،در 
تبديل به چيزی عادی شده  معجزه. شد تحول میماتفاق می افتاد و در يک توازن خاص و بی عيب 

در پيشگاه من  نه در شخصيت من بلکه ،را معجزه خطاب می کردند جهان آن مردمچيزی که . بود
بود که تمام اين وقايع را ديده  شاهدی تنها باقی مانده بود" من"ظاهر  چيزی که ازاما . ديده می شد

، تمام چيزهايی که اتفاق ابقافکار سبا  عميق تر از خود منحتی  ،عظيم تر" منِ "يک  تدريجب .بود
                                                                                          .کرد افتاده بود را تعيين می

قيقات و به سمت تحها بعد. توسط ديگران گزارش داده می شدحاالتم گونه ای شده بود که ب          
 و ديگر حکيمان و هوانگ پو، بوداديگری هدايت شدم و با انديشه های تعليمات معنوی و روحانی 

 نيسارگاداتا ماهاراج و رامانا ماهارشیاز جمله ديگری  معلماناين اواخر و  ضمير دانايان روشن
برايم خيلی ا بهاگوات گيتناگهان  .اندهمتا نبوده بی  مکه تجربياتبر اين بود  يدتأي نوعی آشنا شدم که

 حاکی از همان لذات نيزيای مسيحی و اول راما کريشناهمزمان گزارشات  و و مفيد واقع شدکارآمد 
                                                                                            .    شدندو حاالت معنوی 

 همه. سليقه آفريده شده و زيبا بودهر کسی و هر چيزی در جهان درخشان، برايم با           
. شکوه و جالل ابراز می کردند بودند و اين درخشش را با آرامش، موجودات زنده درخشان شده

از آن سادگی ب در عين حال و امابود،  انگيزه شدهدارای باطنی  یبشريت با عشق همهآشکار بود که 
بيشتر مردم طوری زندگی می کنند که گويا در خوابی هستند که نمی خواهند قوه . آگاه بودنا

نظر می رسيدند که همه بطرزی ب .ه واقعاً چه کسی هستند بيدار کنندکنسبت به اين ادراکشان را
من با همه پيوندی عاشقانه  نظر می آمدند وباورنکردنی زيبا ب شکلیاما ب هستند، انگار خواب

                                                                                                     .قرار کرده بودمبر
را برای يک ساعت در صبح و قبل از  - شنيمديت -ت تمرين مراقبهاديگر الزم بود که عاد          

برنامه ريزی نبود تقويت می  خوشی و سعادت را به مرحله ای که قابلکه زيرا  ،شام متوقف کنم
 ،افتادمی اتفاق داشتم ای شبيه به آن تجربه ای که من با آن کپه برف تجربه در هنگام مراقبه . کرد

سخت تر  سخت و و برگشت به زندگی عادی را برايمترک آن حالت  طور فزاينده ایب اما اين بار
 را درخشان می کرد و هر جايی که دنيا باور نکردنی هر چيزی بی عيبی خودزيبايی  .می کرد

اک من نفوذ کرده رداين عشق معنوی در تمام ا. می ديدمرا زيبايی نهايت می ديد، من فقط  زشتی
.                        ندمن و تو کامالً از بين رفته بود و اينجا و آنجا، حال و آيندهتمام مرزهای . بود  

من . می کرد رشدبود که حضور  قدرتِ اين و ها از سکوت و آرامش باطنی گذشت سال          
 وسيله ای از حضورِ فقط . شتزندگی شخصی نداشتم، اراده شخصی ام نيز ديگر وجود نداديگر 

      افراد در .رفتممن نيز می می برد با خود را جايی که آن اراده نامعلوم مو تا  شده بودمد محدونا



 ------------------------  ١١   ----------------------       
را از من می شان هايجوابمردم . احساس آرامش خارق العاده ای می کردند ،حضور آن رايحه

بودند  چيزی که مردم در حال انجام آن. وجود نداشت ديويداما ديگر شخصی به نام  ،گرفتند
با جواب من  در حقيقت وت می گرفت أبود که از خودشان نش های ظريف و نکته بينانه ایجواب

می  و از خود می ديدم شچشمان را در کردم خود نگاه می فردیهرگاه به . هيچ تفاوتی نداشت
                                                            . يافته امراه  آنها همهچگونه من در بدن که پرسيدم 
امراض مزمن سالها بود که و معجزه آسايی در پشت قوه ادراک معمولی اتفاق می افتاد           

حالت عادی بخود خود بسو و بينايی چشمانم  .از بين رفته بودنداز آن رنج برده بودم که  زيادی
های زيادی استفاده می کردم سالهای دو کانونی که عينکديگر نيازی به استفاده از رسيده بود و

صحنه و به سمت  که ناگهان از قلبمرا نامحدود ی عشقو  کامالً پيچيدهانرژی  يک گاهی. نداشتم
          . کنم احساسمی توانستم  افکنی می کردو شروع به پرتو جايی که فاجعه ای اتفاق افتاده بود

انگيز انرژی شگفت بودم اين  یکه در حال رانندگی در بزرگراه بار زمانیبرای مثال يک          
ی اتفاق زمانی که پيچ را رد کردم متوجه شدم که تصادف. به فعال شدن کردشروع  از درون سينه ام

وارونه شده که در حال چرخيدن بود نشان می داد که تصادف تازه  های ماشينِ چرخ. افتاده است
. وقف شدمت خودخود بو  انرژی با شدت زيادی از من به سرنشينان ماشين منتقل شد. بودرخ داده 

سعی در  از درونمکه انرژی غريب بودم  خيابانی در يک شهر بار ديگر در حال پياده روی دريک
رسيده بودم که عده ای در حال دعوای دقيقاً به  منطقه ای . نشان دادن يک سد در پيش رويم کرد

دوباره انرژی آن  افتادند و شروع به خنديدن کردند و به عقبسپس اين افراد  ؛گروهی بودند
                                                                                                               .متوقف شد

که يکبار . وجود می آمدندمحتمل ببدون هشدار و در شرايطی غير ،تغييرات عميق از درک          
يک دفعه ای از همه يک حضور ناگهان  می خوردم ناهار النگ آيلندتنهايی در رستورانی در به 

ولی بعد بنظرم آمد؛ هم همه چيز در نگاه معمولی جدا از کس و همه چيز را احساس کردم و 
در سکوتی بی حرکت  .همان محيط به جهان شمولی بی انتها با يگانگی خاص تغيير کرددوباره 

 ،افتادن بودقع همان هيچ چيز در حال اتفاق ديدم که هيچ رويداد يا چيز ديگری وجود ندارد و در وا
از تولد و " من"وهم جدايی همچون تَ ؛ اندزيرا که گذشته، حال و آينده تنها يک درک مصنوعی 

تغيير پيدا " جهان"به حقيقت اصلی يعنی " خود"بعد از اينکه نگاه محدود و غلط من از  .مرگ
وجود آمد و در من بگشته باشم ها به خانه برمدتمانند اينکه بعد از قابل توصيف ، احساسی غيرکرد

وهم فرديت است تنها تَ . که کشيده بودم رسيده بودم هارنجحالتی از آرامش و آسايش بعد از تمام آن ب
 ويک جهان کامل است  درک می کند خود فردهنگامی که  و گرفتاريهاست؛ هارنجکه عامل تمام 

وجود برايش درد و رنج  امکانديگر ، بدون هيچ پايانیو ، برای هميشه همه چيز در او وجود دارد
                                                                                                           .نخواهد داشت
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"استفاده از حضور در درمان"  

از . اميدان بودندنا  اميدترينِ دنيا می آمدند و بعضی از آنها ناسر اسربيماران برای ديدنم از           
های روانی، جدی و ه درمانی برای بيماريهای خيلی دور پيش من می آمدند با اميد اينکبيمارستان
فردی که  -کاتاتونيکبعضی از آنها . درمان از جمله اختالالت روانی و ذهنی پيدا کنندغيرقابل 

خودآگاه مانند مجسمه در يک وضعيت صورت ناامالً مختل شده و بحاالت حرکتی و گفتاری او ک
اما  ند،بودخاموش  بی صدا و هاسالو بعضی ديگر برای  -ثابت می ماند و حرکتی انجام نمی دهد

ضميری از حس درخشش، عشق و زيبايی  ،توان و عاجزشظاهر نا پشتدر و در هر بيماری 
ر می آمد که او می نظب فراد معمولی خيلی تيره و تارشايد برای ا. واضح ديده می شدو  طور کاملب

يک روز يک بيمار کاتاتونيک را با  .ترک رابطه عاشقانه کرده استطور کامل ببا اين دنيا  گفت
اختالل شديد عصبی  ی بود بازن او .آوردند و نزدمژاکت مخصوص بيماران روانی به بيمارستان 

 او بر روی زمين با حالتی تشنج پيچ و تاب می خورد و .بر روی پاهايش بايستدقادر نبود که 
هايش را پاره کرده بود و فقط می توانست صداهايی از لباس. نش به سمت باال برگشته بودندچشما

کان از جمله ها شماری از پزشسالخانواده او بسيار ثروتمند بودند و در طول . درآورد گلويش
بی نتيجه مانده بودند تا  درمانها برايش. ندديده بود اين زن را سر جهاناسرمتخصصين معروف 

  .                      کرده بود توصيفاميدانه را نا تسليم شده بود و وضعيتش جايی که متخصص او
می خواهی که برای او دايا چه کاری از من ، خنگاه کردم و با بی زبانی پرسيدم آن زنبه           

ضمير او از طريق چشمانش می . انجام دهم؟ و متوجه شدم که فقط بايد عاشق او باشم، همين
در آن لحظه او در حال درمان . درخشيد و من سعی کردم با آن حس عاشقانه ارتباط برقرار کنم

حال اتفاق افتاده چيزی که برای ذهن و بدنش تا ب. تشخيص خودش بود که واقعاً چه کسی بودتوسط 
بيماران بی شماری اتفاق افتاد، بعضی از آنها کامالً  اين حس برای. ديگر هيچ اهميتی نداشتبود 

 بالينی، ديگر برای درماناما چيزی که مهم بود اين بود که روش  .درمان شدند و برخی ديگر نه
شق و آرامش که ع از آنجا و عذاب داخلی آنها تمام  می شدرنج و . ن بيماران استفاده نمی شددرما

اين پديده را تنها با گفتن اين مطلب می توان  .در نتيجه درد متوقف می شد را جايگزين می کردند؛
چيزی ند مانو درمان را  دهندشان را تغيير می قعيتتوضيح داد که بيماران با شفقت حضور، وا

آرامش درونی که من در آن وجود داشتم . کنندد تجربه می نظر می رسيا چيزی که بفراتر از دنيا 
                                                       .احاطه کردهويت و زمان فراتر از  حتیهر دوی ما را 

اين . خدا شکل می گيرداز سوی که درد و رنج فقط از ضمير خود و نه ديگر دريافته بودم           
هنگامی که همين ديدگاه تاريک . می دادم بی زبانی به ذهن بيمارانم انتقالبا زبان  حقيقتی بود که

 از طريق ذهنمصحبت نکرده بود  هاسالار کاتاتونيک ديگری ديدم که برای را در بيم مشابه فکری
      انجام داده است؟ او از روی توبا ا سرزنش می کنی برای کاری که نفس تو ر تو خدابه او گفتم 
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س از پ. حادثه بودند آنرانی شد که شاهد زمين بلند شد و شروع به صحبت کرد و باعث شکه پرستا

ها ران منتظر تختبيما. پرفشار و طاقت فرسا شدتبديل به کاری ای طرز فزاينده مدتی اين کار ب
های اضافی بود که از ی که من پذيرفته بودم دارای مکانالبته بيمارستان ،بودند که خالی شوند

می  فقطيرا ز ؛احساس می کردم هاانساناميدی شديدی در برابر رنج نا .بيماران نگهداری می شد
خواستم از زير ضمانت  می اين دقيقاً مانند اين بود که. ومواحد مواجه شتوانستم با يک بيمار در آن 

مشترک و  احساس کردم بايد راهی برای پيدا کردن ضعف. دريا با يک فنجان کوچک آزاد شوم
                                       .های روحی و رنج انسان وجود داشته باشدجريان بی پايان پريشانی 

  
*** 

شدم از  آشناهنگامی که برای اولين بار با علم حرکت شناسی بدن به خاطر می آورم           
که جهان مادی را با ذهن و آن به منزله پيوندی بود در واقع . شدم زدهآن شگفت  هپتانسيل بالقو

ذاتی که قدرت بود خواب آلود  هایانساندر جهانی که پر از  .می دادابعاد متفاوت پيوند روح در 
می توانست مانند ابزاری عمل کند که ارتباط قطع شده را با از دست داده بودند اين علم  را شان

 هرو  هر فکریمن انجام اين آزمايش را بر روی هر ماده ای، . واقعيت برای همه نشان دهد
 .همين کار را می کردند نيزانجام دادم، دانشجويان و تيم تحقيقاتی من  می کردمکه فکر  هومیمف

رابر محرکهای منفی مثل در بدر حقيقت افراد تحت آزمايش . يافتم سپس به چيزی عجيب دست
اما  ،ها و شيرين کننده های مصنوعی ضعيف عمل می کردندالمپهای مهتابی، حشره کش

بدست  نتايج ضعيف ديگر مرتبه هوشياری خود را افزايش داده بودند ،دانشجويانی که در معنويت
چيزی قطعی و مهم ميزان  .فرد بودمنحصر ب ،نتايج ضعيف فقط برای افراد معمولی. نمی آوردند

د که در زير سايه کردن میآنها آشکارا درک  ؛تغيير داده بودسطح هوشياری افراد تحت آزمايش را 
ند شايد رو. ثير می گيرندچيزی که در ذهنشان باور دارند تأ بلکه از ،ندارندرحمت دنيا قرار 

طرزی به مردم نشان داده شود که بتوانند پيشرفت به جهت روشنگری و روشنفکری می توانست ب
                                                     . در برابر بی ثباتی هستی افزايش دهندرا قدرت مقاومت 

احساس خيالبافی پاره ای با  همراه جهانجزء به جزء  روز قدرت بيشتری در تغييربه  وزر          
 تمام نهاد طرح. نفرت جايگزين می شدا بار بق در جهان هرکه چگونه عش می ديدم. کردم می

در  .خاص می توانست تغيير کندای طرز عميقی با تمرکز در قدرت عشق در نقطه تمدن در دنيا ب
حاال اين  .می ديدتدارک ، جاده و مسيری جديد برايش تاريخمی افتد، اين اتفاق  زمان که هرواقع 

صورتی مرئی و ؛ بلکه قادر است بی تواند گفتگو کندبينش اساسی و عميق نه تنها با جهان م
نظر می رسد که گويی ونه بداستان غم انگيز زندگی انسان اينگ. نمايش گذاشته شودقابل انکار بغير

          توانی بشرناپذيری از نا ، نتايج اجتناب و نزاعفريب خورده است، اختالف  او هميشه روح
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بنيادی  حلِ جوابی برای اين معمای غيرقابل  اما. بوده است و غلط از يکديگر درستدر تشخيص 
بدون آن استنباط  حی اساسی که، راهی برای بازبينی ذات هوشياری و توضيوجود داشت

  .                                                                                                        ممکن بودغير
 

"و سياحت روح و روان سير"  
جايی که يک آپارتمان در خيابان پنجم . نيويورک را ترک کنم ديگر وقت آن رسيده بود که          

اين مسائل چيزی مهمتر کشف کرده همه از  به دوردر حقيقت اما . داشتمالنگ آيلند در  یلکو مِ 
چک جايی که هفت در شهری کو یرها کردم و به زندگی دنجمن آن دنيا و همه چيزش را . بودم

می توانستم انديشه هايم ديگر . پرداختم جا به مطالعه و مراقبه گذراندمدر آنرا  سال بعدی زندگی ام
ری را مانند يک ابزار مهم، نگهداری و را واقعی و لمس شدنی بسازم، نياز داشتم اين حالت هوشيا

بايد به خودم آموزش دهم  که متوجه شوم باعث می شدغلبه بر سعادت ناخواسته حس اما  کنم، حفظ
مسير چيزی را که در جهان در حال . بايد در حضور الهی و همان زيربنای جامعه باشمهنوز که 

اتفاق افتادن بود از دست داده بودم و برای تحقيقات و نوشتن الزم بود که ديگر تمرينات معنوی و 
به روزنامه خوانی شروع پس  تمرکزم را بر جهان مادی قرار دهم؛مراقبه را متوقف کنم و بيشتر 

 رايج گفتاری دنيا افراد و دانستن ذاتِ  در جريان بودن حوادث و اتفاقات دنيا، شناختبرای و  کردم
که با اخبار ، اما ايننمی شناختم مجريان برنامه ها را. تلويزيون کردمبرنامه های شروع به تماشای 

از رمز و  تجارب ذهنی از حقيقت، آينده نگری. بخش بودکردم برايم لذت  روزانه آشنايی پيدا می
استثناهايی  ،دنآگاهی جمعی بر تمام بشريت اثر می گذار بهانرژی  ارسالرموز تصوف که با 

از سالکان معنويت  قليلیبرای عده  فقطو  ندقابل فهم نيست هاانسانبسادگی برای اکثريت  هستند که
زيرا عادی چطور فردی عادی باشم، که ديگر به دنبال اين بودم حاال . هستندمعنی دار و قابل فهم 

تنها از طريق مسير  ،کشف حقيقت واقعی نفس يک فرد. بودن راهی برای بيان الوهيت است
 تنها. بين يک امر معمولی و خدا هيچ تمايزی وجود ندارد .بدست آيدزندگی روزمره او می تواند 

در طی گذر زمان حقيقت اين . م با مراقبت و محبت استچيزی که الزامی است يک زندگی توأ
  .                                                                            و نشان می دهد می کند را فاش خود

و نتيجه دست يافته ام و آن  ، به مهمترين کارال بعد از سفر طوالنی روح و روانو حا          
تا جايی که در زندگی است  که  از فهم نزديک کردهبه اين مرحله  راام زندگی  چيزی است که

                                                                                       .خدمت کنمنوعانم همبه توانم ب
*** 
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 شکلی نامحدودب حالتی از آرامش هدايت می کند وما را ب که است مملو از سکوت ،حضور          

از بين می  در اين حالت ترس. محکم است در عين حال مانند يک صخرهاست، قادر به آرام کردن 
می زمان متوقف  زيرا که تجربه گذر ،می افتداتفاق با وجدی غير قابل توصيف د و لذت معنوی رو

د و منبع لذت هرگز پايان نمی ياب .داردوجود ن درد يا انتظار ديگر بيم و هراس، پشيمانی و ؛شود
وه و از دست دادن، غم و اندديگر بدون هيچ شروع يا پايانی، برای هميشه حضور خواهد داشت، 

چيزی بی عيب  در آن لحظه هر. شودی انجام نيازی نيست که کارديگر . ميل وجود نخواهد داشت
                                                                                                            .استو کامل 
 مرحلهآنها از در واقع  هنگامی که زمان متوقف می شود تمام مشکالت از بين می روند؛          

هيچ حضور بر همه جا مسلط می شود ديگر زمانی که . رسند نظر میعد ديگر مصنوعی ببه بَ  ای
رشد می کند، اين  اموشو خ هنگامی که ذهن آرام. داردتی برای ذهن و جسم وجود نيتعيين هو
طرزی شروع به درخشيدن می کند بين می رود و آگاهی خالص ب نيز از" من هستم" که طرز فکر

بود را برای يزی که من هستم، بوده ام و خواهم محدود چصورتی ناباتر از زمان و جهان که فر
                                                                                         .هميشه روشن نگاه می دارد

 رسد؟ منمی تواند به اين مرحله از آگاهی ب فردیمردم متعجب می شوند که چگونه           
و ها اين قدماز کمی می توانند  و توجه کنيد که تنها تعداد می گذارمبا شما در ميان  را تجربياتم

ابتدا ميل رسيدن به گاهی در  .اند ساده و عادیبسيار آنها در عين حال زيرا که  ؛پيروی کنندآداب 
 ،بخشندگی و ماليمتبه حالتی رسيد که احساس می کردم ، سپس خيلی شديد بوددر من اين حالت 

هر کسی بايد نسبت به خود، افکارش و هر چيز ديگری . بايد ثابت باقی بمانداستثنايی  بی هيچ
اميد برای اميال در تعليق و اراده تسليم  ،در مرحله بعد. احساس ترحم و مهربانی داشته باشد

خدا بود و ذهن م لي، احساس، اشتياق و کرداری تسهر فکر. شددر همه لحظات پديدار  شخصی
زدم و سپس  می ورقها را در ذهنم ابتدا تمام داستانها و پاراگراف .فزاينده ای خاموش می شد طورب

د نفکارش رها شوبا ا اميال او اجازه دهد فردیگاه  هر. می کردم شروع به بررسی ايده ها و مفاهيم
کرده، آنگاه همه چيز شروع به تکه تکه شدن و شکلی ماهرانه به اهدافش برسد بديگر نمی تواند 

حتی يافت به انرژی پشت افکار دست غير اينصورت می توان در. نمايان می شوندنصفه و نيمه 
  .                                                                           شود فکرتبديل به  چيزیقبل از اينکه 

ی نمی توانست باعث حواس پرتی در در هنگام کار نه تنها هيچ امرو در اين مرحله           
در ابتدا آن . های معمولی نيز ادامه پيدا می کردبلکه اين حالت در همه فعاليت ؛ددمراقبه گر وتمرکز 

اما همانطور که زمان پيش می رفت تبديل به يک  ،نظر می رسيدبغيرممکن امری بسيار سخت و 
هنگامی که زمين  مانند راکتدقيقاً روند اين . ی شدعادت با حالتی خود به خودی و بدون زحمت م

نياز به پيش می رود بيشتر و هر چه در ابتدا قدرت بسيار عظيمی نياز دارد . است کندرا ترک می 
                            را نيز رد می تا جايی که ميدان گرانش می شود کمتر و کمترآن نيروی اوليه 
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. ادامه می دهد خود به حرکتشنيروی حرکتی آنی  همان مقدارزمانی که به فضا می رسد با کند و 

بدون هيچ هشداری يک تغيير مکان در ميزان آگاهی و هوشياری انسان رخ می  و سپس ناگهانی
می اشتباهی همه چيز را در برجود دارد و بدون هيچ وست که حضور در آنجا ا اين در حالی ،دهد

باعث الهام حتی حضور مطلق ولی  ،داردوجود می ميرد لحظاتی از ترس هنگامی که نفس . گيرد
تر حتی شديد و بسيار تماشايی بوددر من تظره مناين پيشرفت غير. شوده خود ترس می بخشيدن ب

آن در  شابهی شبيه بههيچ رونوشت و حالت م. ديده می شد از چيزی که قبالً شناخته شده بود
بدون . مزين گردد ،عميق مستلزم اين بود که با عشق اين شک. تجربيات معمولی وجود نداشت

                                   . هر کسی می توانست در آن لحظه نابود گردد ،حفاظت و حمايت عشق
غير اينصورت در، داردادامه  باشدچسبيده  حشت تا زمانی که نفس به وجود خودلحظه و          

جايگزين شد ديگر " همه چيز"و با  ردمُ " خود"اما هنگامی که . شودتبديل می  یوچترس ديگر به پ
اين . دهدنشان می  شناخته شده با گوهر و ذات درونشان را واضح، بی عيب و همه چيز خود

يک . می گيرد تبی مکانی نشأتواند باشد از فلسفه آگاهی که يک نفر دربرگيرنده همه است يا می 
چنين شخصی نبايد . نسانيت استهويت، نژاد و حتی ايت، ، چيزی فراتر از شخصنفِر کامل و کلی

                                                                                     . از رنج يا ترس بهراسدهرگز 
 خاصیدر مرتبه . مادی بودن آن استغيربعد برای بدن اتفاق می افتد  چيزی که از اين به         

از بين می  در بدن درمان می شوند و خود به خودو آالم ها دتمام دراز آگاهی روحانی و معنوی 
دن از چيزی که برايش پيش بينی ب. اما در حالت مطلق نمی توان چنين چيزی را ربط داد. روند

اين مرحله ای است که ديگر . می گردد که آمده استه همان جايی برت فرار می کند و بشده اس
بدن طوری ظاهر می شود که . ثير می شوديست و فرد در برابر هر امری بی تأهيچ چيزی مهم ن

. گرددمی  مبدل" آن"اثاثيه يک اتاق به و تبديل شود، مانند تمام اسباب " من"به جای آنکه به يک 
اما در آن واحد . می دهندو لقب عنوان  "شخص"بدن را به  ،افرادکه هنوز نظر آيد شايد خنده دار ب

. توضيح داد ناآگاه فردیهيچ راه ديگری وجود ندارد که اين حالت از هوشياری و آگاهی را برای 
دهد و مشيت الهی تمام تعادل اجتماعی را در بهتر است بگذاريم هر کسی زندگی اش را ادامه 

فرد به اين مرحله از سعادت می رسد پنهان کردن اين شوق شديد انی که اگرچه زم. دست بگيرد
عمومی وجود دارد که برای سود ديگر  یاما در اين مرحله ميل. می گرددبسيار دشوار برايش 

شايد جهان . اين حالت با ديگران در ميان گذاشته شود و آن اين است که اعضای جامعه بهتر است
جستجوگران شايد  .اسر دنيا برای مشايعت با اين رايحه همراه شوندسر د و مردم ازشون خيره به آ

و در   -شايد از درد شديد -به اين مسير کشيده شوندمتافيزيک و افراد کنجکاو در امور معنوی 
  .  برای ديگران شود و سعادت جستجوی معجزه، کسی مانند يک آهنربا عمل کند و منبعی از لذت

که  فراموش نکنيد. می تواند ثابت باشدهميشه ندارد همراه  با خود شادی شديد شرايطی که          
      زمانی اتفاق ،بدترين لحظه. لحظه هايی از درد و عذاب شديد نيز ممکن است وجود داشته باشد
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اين . گرددوقف می و ناگهان بدون هيچ دليل آشکاری ممی افتد که اين حالت دچار نوسان می شود 

 شدهياد بودن در آن حضور ،فرد، حسی که گويا داردبه همراه  ی با خوداميدی شديدس و ناألحظه ي
تر می کند و پشت سر گذاشتن اين ادامه مسير را دشوار ،اين احساس شکست .را ترک گفته است

اين مرحله بايد از  فردروشن می شود که يا  نهايت در. دشواری نياز به اراده بسيار قوی دارد
 اوهنگامی که . مشقت باری بکشد رنجِ  ،م از نزول از اين مرتبه زيباوطور مدافراتر رود يا اينکه ب

 واگذار شود تا زمانیمی شود ديگر بايد عظمت اين شادی وگانه وارد مرحله ای از خواسته های د
 چيزی با خوشحالیبايد در اينجا  .بگذارد ها و درگيریاين تضاديش را به جايی فراتر از پا فردکه 

 قوی است و انسان را محدود می ،نفسی است که همچون آهنتسليم شود و آن  و رضايت درونی
طرزی است که اين احساس ب. را سخت تر می کند رسيدن به زنجير طاليی شادی و وجد نفس .کند

حال انتظارش الت مرحله جديدی از ترس که تا بمی خواهد دست از خدا بردارد و در اين ح اوگويا 
  .   وحشت از تنهايی مطلق است ،پايانیاين مرحله . می کند برانگيختگینمی رفته است شروع به 

شد بارها باعث همين بود که و بود شديد  ترس وجود نداشتن در من بسيار ،در مورد خودم          
آنها بسيار غيرقابل در واقع . شده بود مشخص برايم هارنجهدف از اين . و بارها از آن برگردم

شان  و برای از ميان برداشتند نهمچون سيخ بر انسان وارد می شوهايش زيرا که درداند، تحمل 
در مورد بهشت و جهنم بسيار طاقت فرسا می  دلیهنگامی که دو. ی نياز استزيادو تقالی تالش 

به  اين اتفاق بيفتد ممکن است فرد اگر تنها يکبار. در مورد ميل وجود داشتن هم بايد تسليم شد ،شود
رسيدن به . پا بگذارد يا فراتر از وجود داشتن يا وجود نداشتن چيز يا هيچ چيزچيزی فراتر از همه 

جبران  کامالً از فردکه  ه نهايیيک حوض ن مرحله است؛اين کار سخت تريو نهايِت  حد اعلی
  .                                                 می شودناپذير بودن توهم وجود که به آن رسيده است آگاه 

له وجود داشتن يا ومسأ له يگانگیرحله مکاشفه نهايی از خود، حل مسأاما در واقع در اين م          
و ديگر هوشياری می شود حل  تنها هويت در الوهيت دنيا واند صورت دوگانه باقی می مبنداشتن 

در اين مرحله قدم آخر توسط خود . و آگاهی شخصی وجود نخواهد داشت که بخواهد انتخاب کند
                                                                                       .می شودبرداشته  و جهان خدا

*** 
را به مرحله تان هوشياری می توانيد اين سفر اعجاب انگيز را دنبال کنيد و ببينيد چگونه           

به يکی از افراد بيدار و  -اگر بخواهيد و اراده کنيد -شما. ای از قدرت به جای زور افزايش دهيد
               .هرگز مانند قبل نخواهد بود تاندر آن لحظه زندگی  يا تبديل خواهيد شد وآگاه در دن

                                                               



 
زسرآغا  

 
از آنها گيری ثيرتجربيات و تأ فهم آن و استعمومی  یهدفسوی رو به  تمام تالش بشر          

رد اخالقيات، فلسفه، موهای فراوانی در روز بشر توضيحات و تجزيه و تحليلتا ام. است
قابل توجهی زمان و پول صرف جمع آوری  ميزان .توسعه داده استبسط و غيره روانشناسی و 

اين به آب و  همه. شده است در پيش بينی گرايشات انسانو همچنين تالش  شاناطالعات و تحليل 
قاد و باور داريم و نظر می رسد ما به اين جواب اعتب. استتنها يک جواب رای گرفتن ها بآتش زدن

م و مشکالت اقتصادی، سياسی، سالمت جمعی و جر آورديم می توانيممی زمانی که آن را بدست 
                       .کنيم حل هيچ يک از اين مشکالت رانتوانسته ايم حال اما تا ب. جنايت را حل کنيم

. ييمهادر حال غرق شدن در آن حتیبلکه  ؛اين بدين معنا نيست که کمبود اطالعات داريم          
تفسير مسائل مهم در اطالعات جمع آوری شده  درمانعی که وجود دارد اين است که ابزار مناسبی 

 یمناسب هزيرا هرگز مقياس ،نپرسيده ايمهم درست را  االتسؤهنوز . يا بوجود نيامده است نداريم
گونه ای بوده است قابل حل بشر حاال و هميشه بغيراين معمای . نداشته ايم آنها از رابطه و درستی

اما فرضيه . اشتباهی شناسايی کرده استطور و بجای واقعيات صحيح ا بکه استعدادهای غلط ر
ال کننده باعث سؤمحدوديت ديدگاه . محصوالت همين درکهای قراردادی مان هستند ،های ساختگی

کوچک در هنگام  یخطاي. وجود داشته باشد در جوابهای دريافتی نقصانو نارسايی  می شود که
                   .که بعداً دريافت می کنيم می شود هايیمنجر به خطاهای بزرگ در جواب السؤطرح 

با و بلکه با بررسی اطالعات  ،سادگی از بررسی اطالعات بدست نمی آيدب ،فهم و درک          
بی معنايی دارد، آن اطالعات چه  دادهمی دانيم هر  تا زمانی که .حاصل می شودخاص  یمتد

بلکه  ؛درست بپرسيم هایسؤالکه  منديمی ديگر نه تنها نيازهابرای فهميدن معنا. هستندمصرف 
دار آنها در روندی معنااندازه گيری اطالعات و توضيح  درنيازمند استفاده از ابزاری مناسب 

  :                     صورت زير بوده انددر ابتدا ب فکری بشراشتباهاِت نابود کننده در سيستم  .هستيم
).           بيرونی( و امور جسمی ) درونی(تفاوت بين امور ذهنی  عدم موفقيت در قائل شدن) الف

                  
.های اوليهطرح ذات اصطالحات و ها درناديده گرفتن محدوديت) ب  
.انسان هوشياری و آگاهی طبيعتنادانی در مورد ) ج  
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                                                                  .ين علت و معلولرابطه باز نادرست  درک) د

زی بشر را از چشم انداکه تجربيات  می شود روشنهنگامی فقط و کاستی ها  نتايج اين کم          
                                                                      .کنيم و بررسی جديد نگاهجديد و با ابزاری 

به همين . اليل استدجای تصحيح ثيرات بتأمداوم در تالش برای تصحيح  شکلیجامعه ب          
سختی می تواند بحتی  امروزیانسان . هوشياری بشر خيلی آرام است جهت است که روند آگاهی و

ما هنوز نتوانسته ايم مشکالت اوليه گرسنگی در جهان . بر روی اولين پله نردبان تکامل قرار گيرد
 دراما  ،اگر چه کورکورانه چيزهايی از روی آزمايش و خطا بدست آمده است. را برطرف کنيم

 گرچه اين تحقيقاتِ  .اندبوده  يابیدستبرای  ثردورتر از حد مؤ ر اجرايی بشر خيلیواقع امو
هميشه  ،های صحيحاباما جو ،شديد هستند سردرگمیام با پيچيدگی و تصادفی برای حل مشکالت تؤ

دنيا . بنيادی ترين قانون دنيا اقتصاد است. همراه دارنده و سادگی را در خود بنشانی از بی آاليشی 
هدر نمی دهد، مصرف هر چيزی دليلی دارد و هيچ به حتی ذره ای به کوچکی يک اتم را نيز 

  .              بلکه همه چيز منجر به برقراری تعادل در دنيا می شود ؛عارضه خارجی وجود ندارد
که مگر نمی تواند آزادانه زندگی کند  ،دانش و آگاهی در مورد خود فقدانبه دليل  بشر          

به اين  بشراس مدارک ثبت شده توسط اسبر .دهدتغيير  فراتر از داليل آشکارنگاهش را به نگاهی 
جای آن بسيار ب. نمی آينددست رگز از شناسايی داليل بها هکه جوابمی کنيم مهم دست پيدا 

اين . پنهان داليل قرار گرفته اند را شناسايی کنيم هزيِر الي ضروری است که شرايطی که در
نوع هيچ جواب قطعی و روشنی برای هيچ . اندشرايط تنها در هوشياری و آگاهی انسان نهفته شده 

و نقشه کشی آنها در يک تصوير ذهنی بدست آمده از رويدادها  مشکلی از طريق جداسازی نتايجِ 
. يافتدر جهان قابل مشاهده  سادگیبنمی توان را  آندليل . از داليل نمی تواند وجود داشته باشد

را به عرصه  ، زيرا که می شود آنعوامل استشاهده همان جهان مفاهيم، اثرات وجهان قابل م
                                                                                                          .نمايش گذاشت

 در قائل شدن نتوانی ماباعث نزول در نتايج آزمايش و نا ابزار مناسب تفاوت در يافتن          
داشته نوع سيستمی وجود ن حال هيچب تا.  می گردد ضروریبين امور ضروری و غير تبعيض

می توان . و تفکيک سازدجدا  ثرمؤ ضعيف و غير هایراه حل ازرا ثر قوی و مؤ یاست که راه حل
  .                           بوده استتوان اجرای ارزيابی واقعی نا درمبنای ارزيابی هم ذاتاً خوِد گفت 

 ، مغالطات آماری، سياست، احساسات، فشارِ ت اجتماعی معموالً بسته به اقتضاانتخابا          
بر روی  های مهميم گيريتصماين  .ره  صورت می گيرندشخصی و منافع مقر اترسانه ها، تعصب

ً عدم موفقيت را تضمين می کند و همگان امع با جو، زيرا می گذارد اثر تحت شرايطی که تقريبا
      .که بتواند مشکالت را حل کند مواجه هستند کارآمداساس فرمولی فقدان واقعيتهای ضروری بر
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که  يی، ماليات، قوانين و آيين نامه هانادرست ، قواعدعقايد متفاوتبراز ا ،زورتوسل به آنها با 
، اگرچه جايگزين می کنند را با زور قدرت زيرا، شکست می خورندهزينه هستند پر هم بسيار 

                                                                       . تر استاستفاده از قدرت بسيار به صرفه 
 هر دوی آنها از آنجا. هستند از استعدادهای فکری بشرمختلف شعور و احساس دو گونه           

با اين حال ولی  ،قابل اعتمادندند، غيرکن ما و بقای جمعی گواهی می فردیکه تاريخ پر مخاطره 
از امور شناخته شده به چيزی غير بشر . می دهيم شعورمان نسبت  مان را به  عمل ييم کهمااين 

ناخته شده ای ش منطقی از داده ها در خدمت سيستم الگوی یواقع نظم و ترتيب در. مشغول است
که  ز آنچهبه جنيست صحيح به هيچ عنوان  اما هيچ چيز. يل به حقيقت می شودها تبدکه بعد است

نشده  جاریزبان  برحال گاه بسيار خاص پيروی کند و تا بفقط از يک ديد تحت چگونگی ها باشد؛
                                                                                                                     . باشد

از سختی در مورد  ،ط می کند که تمام مشکالتانتها اينگونه استنبا بشِر متفکر در          
در نتيجه ذهن به مرحله ای از معرفت شناسی که يکی از شاخه های فلسفه  ؛می خيزدبر" دانستن"

های اين بحث. می داند می رسدهر چيزی از چه اندازه ای  تابررسی اينکه بشر چگونه و  به است و
 االتسؤاما  .نظر می رسندبسيار بی ربط بنيز اهی موزگار عمل می کنند و گآفلسفی گاهی مانند 

شروع به مهم نيست که از کجا . نی خواهد بوداساس هسته تجربيات انسامطرح شده همگی بر
 در مورد آگاهی و طبيعت هوشياری جستجوما هميشه با . بررسی در مورد دانش بشری کرده ايم

در  هر پيشرفتیکه می رسيم مشابه  خر به يک درکآو در  انسان همه چيز را پايان می دهيم
         .نيز کرد اعتمادبه آن بتوان  نيازمند اساس قابل بازرسی برای دانستن است که ،شرايط انسان

اگر . در مورد ذات هوشياری و آگاهی استاو ين مانع پيشرفت انسان فقدان دانش مهمتر          
بيش از چيزی که  ،که ذهندرمی بابيم سرعت ب اندازيمروند ذهنمان بيبه لحظه بر نگاهی لحظه 

تصور اينکه عمل ما بر اساس که و آشکار می شود  است باشد در حال فعاليت استقرار 
اساس هوشياری روند تصميم گيری بر. نيست توهمی بيش می گيردشکل  نمتفکرانه ماتصميمات 

، و عملی شدنشان داده ها، رابطهها قطعه از اطالعات و به کمک ميليونذهن . دمی شو اریبنيانگذ
اين يک بنيان . شروع به انتخاب می کند ،چيزی فراتر از آگاهی و درکبه با سرعتی باور نکردنی 

نامگذاری  "مجذوب کننده"را  که علم جديد ديناميِک غيرخطی، آنهايی انرژی  باجهانی است که 
کند  فکر میدر آن لحظه که  چيزی ،شياری به حالتی اتوماتيکهو حِس  .می کند احاطه شده است

رابطه . بهتر است را انتخاب می کند، زيرا نهايتاً اين تنها کار اساسی است که قادر است انجام دهد
غالب که شخص يا  هبين سنگينی و شايستگی که به اطالعات داده می شود توسط يک جذب کنند

يی، توصيف می توانند شناسا هاطرح اين. گروهی از اذهان را اداره می کند تشخيص داده می شود
از اين تاريخ و سرنوشت بشريت  فتار انسان،فهم کامل و جديدی از رآنگاه  و اندازه گيری شوند،

                                  و همانگونه که شروع به کاوشگری در ذاتمی شود اطالعات برخاسته 
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وجود  می کنيم به اين نتيجه  می رسيم که هرگز معياری قابل اعتماد برای آزمايشاتمشکالت بشر 

.آن بتوان انگيزه و تجربيات بشر را در طول تاريخ اندازه گيری و تفسير کرد نداشته است که طبق  
 هر چيزاساس آزمايش بر روی برکه محسوب می شود علمی علم حرکت شناسی امروزه           

يک محرک مثبت باعث برانگيخته شدن  .های ماهيچه ای پايه گذاری شده استو پاسخ یمحرکيا 
 .حرک منفی منجر به نشان دادن پاسخهای منفی در آزمايش می شودپاسخ قوی ماهيچه ها و يک م

طی بيست و پنج سال در  ،برای تشخيص یعنوان تکنيکبالينی حرکت شناسی ماهيچه ها ب آزمايش
بر روی  دکتر جورج گودهارتتحقيق اصلی . گسترده ای پيدا کرده است اتيد و تصديقتأي گذشته
 دايموند .صورت گرفت تر تر و کاربردیشکلی وسيع ب دکتر جان دايموند توسطها بعد ،افراد

در . دنذهنی اتفاق می افت چهجسمی و  چه اساس محرکهابر های مثبت و منفیتشخيص داد که پاسخ
در اين  او بازتاب تحقيقات. اطالعاتش را برای عموم در کتابی جمع آوری کرد اين نتيجه او تمام

های حرکتی پاسخ .است پيش بردهچند قدم جلوتر  ،زير نتايجرا با کشف  دايموندتکنيک  ،کتاب
بلکه قادرند  ،ک کننددرهای مثبت و منفی را تنها قادر هستند تفاوت ميان محرکنه  ماهيچه ها

آنابوليک همان  - و حتی حقيقت و کذب را درک کنند  "کاتابوليک " و "آنابوليک"تفاوت ميان 
و کاتابوليک های بدن تبديل می کند اده را به موادی پيچيده برای بافتم است که مواد سعمل متابوليس

انرژی می  که اغلب منجر به آزاد سازی است ساده ترلکولهای پيچيده تر به وعمل تفکيک مهمان 
در  ،پاسخ مثبت ماهيچه. از خطا و شکست است دورخوِد تست بسيار ساده، سريع و نسبتاً  .گردد

مقابل جمله ای که آشکارا صحيح است اتفاق می افتد و پاسخ منفی زمانی اتفاق می افتد که شخص 
 فردکامالً مستقل از آگاهی، دانش يا عقيده  شکلیپديده ب اين. کذب قرار می گيرد ه ایدر مقابل جمل

هميشه ثابت  ،گذر زمانها و جوامع، معتبر و درفرهنگنتيجه آزمايش بر . آزمودنی اتفاق می افتد
ه است که کامالً قابل ابزاری فراهم کرداين تکنيک برای اولين بار در تاريخ بشر . بوده است

بوده قابل تغيير و غيرهای تصادفی يا ساده ثابت طول گذر زمان با انتخاب تصديق و تأييد است و در
                                                              . تواند حقيقت را از کذب تشخيص دهداست و می 

ميزان  می توان تست شدنی سط اين پديدهتو می فهميماين است که مهمتر مطلب اما           
د يک مقياس لگاريتمی از تمام اعداد پديبا اين روش . کردرا درجه بندی  افرادگاهی آهوشياری و 
در تمام سطوح تجربيات انسانی را هر فردی  و آگاهی ميزان قدرت نسبی هوشياریمی آيد که 

انسان تحقيقات فراگير و جامع منجر به مدرج کردن ميزان هوشياری و آگاهی  .طبقه بندی می کند
 درجه بندی ت ممکن در هوشياری و آگاهی انسان راميزان قدر ١٠٠٠تا  ١اين اعداد از . می شود

                                                                                                      . و نشان می دهند
شدن  د بعداً باعث آشکارنييد می کنرا تأو روش کشف اين  ها درجه بندی که خودِ ميليون          

می درت و زور و کيفيت مربوطه طبقه بندی ميزان قدرت انسانی و يک تشخيص آشکار بين ق
که قادر به تشخيص انرژی نامرئی  درار انسان همچنين باعث تفسير مجدد و جامعی از رفت .شوند  
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ن با زير سطوح سلسله مراتب همزما اين معيار درجه بندی شده. می شوداست کنترل رفتار انسان 

انشناسی بالينی و مرتبط با احساسات و پديده های عقالنی در جامعه شناسی، رو فلسفه و نيز
                                                          . پيدا شد داده بودندرا نشان  عت خودسرمعنويت که ب

های پيشرفته فيزيک و ديناميک کشفيات معاصر، در تئوري سايهاين معيار درجه بندی در           
مرتبه های درجه بندی شده . مورد بررسی قرار گرفته است آشوبتئوری در و خطی غير

د که بر وجود نامنه هوشياری را نشان می دهدر دجذب کننده قدرتمند  الگویيک  پيشنهادی ما
مختلف  حاالت دراز گنجايش، معنی و ارزش را ارائه می دهد و  انسان چيره شده و نهايتاً تعريفی

                                              .عمل می کندانرژی  هادیِ عنوان يک ب ،رفتار انسان هو گسترد
هوشياری و آگاهی، با اساس مرتبه های مرتبط ، براين مجذوب کنندهمختلف  اليه های          
به . می کندو معرفی جديدی برای تعريف ضمنی تجربيات انسان در طول زمان فراهم های پارادايم

 يچ راهی برای دستيابی به آن نبودعملی ديگر، با دسترسی به اطالعاتی که تا اين زمان ه زبان
. داردعظيمی برای آينده بشر  مندیر تحقيقات تاريخی و امکان سوددتئوری ما نويد ارزشی بزرگ 

اده های فراوانی از استفعنوان يک ابزار تحقيقی، مثالبکيد بر ارزش اين تکنيک در تالش برای تأ
های انسانی از جمله در هنر، بازرگانی، سياست، پزشکی، جامعه کاربردی و مفيد آن در فعاليت

، تبليغات، توسعه و تحقيقات و يابیصورت بسيار کاربردی در بازارب شناسی و علوم طبيعی و
کاربردهای ويژه اين تئوری در  .اسی، فلسفه و امور مذهبی ديده می شودتجربی در روانشن بشکل

رشته های گوناگون ديگر چون جرم شناسی، مطالعه در مورد اعتياد، مطالعه در مورد هوش و 
                                                                                 .تبهبودی نيز پيشنهاد شده اس خودِ 

 عمق مطلب ساده ساده گاهی می تواند غيرممکن باشد، اما با اين حال اگر یتوضيح چيز          
افزايش داده  ک طبيعت دنيا و زندگی در حد بسيار بااليیظرفيت خود را برای درای را بفهميم، 

حالتی ساده، آشکار و واضح پرداخته ساخت ب روندچگونگی اين کتاب به ای از قسمت عمده . ايم
ارائه آن در جهانی  واقع بيش از حد ساده است، در اينجا درمطرح شده  چون موضوعاما  ،است

اعتماد و بدگمانی به امور واضح و ساده، عليرغم عدم . می شودمملو از پيچيدگی بسيار سخت 
بی  برای کسانی که. معتقدان و بی اعتقاداندو طبقه معمولی در جامعه ببينيم؛  ست تنهاممکن ا
می همه چيز غلط و کذب  ،صحيح است تا زمانی که ثابت نشود که موضوع بحث يا اعتقاد اعتقادند

؛ چيزی که با نيت خوب بيان شود احتماالً صحيح است برای کسانی که اعتقاد دارند، هر اما باشد،
 درستی و نيکوکاری بشرگمانی بعامل بدبينی در ترديد و بد ،ترس. عکس آن ثابت شود کهمگر 

نفس برخاسته می از وجود اعتماد ب ،شرايط خوش بينی و پذيرفتن اطالعاتاست، در صورتی که 
 به همين جهت. را دارد کدام جنبه های مثبت و منفی خود هر دو حالت جواب می دهد و هر .شود

                               .حالتی که هر دو را راضی کند مواجه بوده اممن با مشکل ارائه اطالعاتم ب
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نوشته شده است که  کار برده است، زيرا بگونه ایتناقضی ب یاز اين رو اين کتاب روش          

در واقع انسان با تشخيص الگوها . کره راست و چپ آسان کرده استمرا برای ني قوه ادراک
کامالً جديد اين  یمفهموم دست آوردنب درآسانترين راه . شروع به شناسايی محيط اطرافش می کند

جای استفاده از ب " ستاربَ "دی در نوشتن به نام تُ مِ با  کادرا نوعاين . است که ابتدا با آن آشنا شويم
ترغيب می می کنند را بيان اصلی مفاهيم  و افکار خودِ هايی که يا مثالو نامربوط  پراکندههای صفت
؛ بنابراين در اين حالت خود مفاهيم اند که شروع به اجرا می کنند و با تجديد و تکرار موضوع شود

چنين . ايده بيان و ذهن در حالتی از سهولت رها می شود ،با اين روش. را به اتمام می رسانند
زيرا ذهنی که فصل سوم اين کتاب را می خواند همان ذهنی نخواهد  ،دستاوردی قابل توصيف است

شروع اين کتاب از فصل اول و  در خصوص اين موضوع، ايده. بود که فصل اول را خوانده است
محدود به دنيا که  اين نوع نگرِش  .لق از نيمکره چپ استپيش رفتن تا انتها کامالً روش استفاده مط

در فيزيک نيوتونی مانند يک د نکن پيروی می ج       ب      الف همه حوادث ظاهراً از يک روند 
. ه ای قديمی از واقعيت استاين نوع کوته نظری نمون. باز کرده است برای خود پياده رو، راهی

علوم مثل فيزيک، رياضيات و تئوريهای تر ما نه تنها پيشرفته ترين نگاه عميق تر و جامع 
صورت که برای هر کسی می تواند ببلکه فراتر از فراستی است  ،می گيردبرغيرخطی را در

                                                                                              .تجربی معتبر واقع شود
يک قياس ضد و نقيض از صورت جمله به جمله با چالشی در بدر مجموع، ارائه اين اصل           

ی نظر فيزيکِ  ماننداطالعاتی که از رشته های علمی  .استهمراه خطی و خطی مفاهيم غير درکِ 
در پيشرفته ، حرکت شناسی آشوبرياضيات در تئوری پيشرفته، رياضيات، ديناميک غيرخطی، 

 همچنين مفاهيم فلسفی در معرفت شناسی و هستی شناسی ، تئوری آشوب ونوروبيولوژی ،رفتار
بسيار  کهاتر ايناز اين فر. به اندازه کافی مشکل و پيچيده هستند استخراج شده اند به نوبه خود و

رک د .شويم آورپيرامون علوم ياد شده يادآگاهی و هوشياری انسان را  ضروری بود که ماهيت
 دربه مطالعه  و نياز گيج کننده است های کامالً عقالنی يک امرموضوعاتی از ديدگاه قطعی چنين

آن را بگيرم و  هجای تمرکز بر روی کاری سخت، سعی کرده ام عصارب. طول زندگی دارد تمام
توضيح چگونگی انجام آزمايش حتی تالش اوليه برای  .فقط بر روی ماهيت هر موضوعی کار کنم

نظر می رسد قوانين شناخته شده جهان را بهبود می بخشد های اين کتاب که بتکنيکو زيربناها و 
 آشوبخطی و تئوری از فيزيک نظری پيشرفته، ديناميکهای غير ناچاراً ما را به قلمروی عقالنی

بسيار عات را با عبارات اين موضوعی کرده ام تا جايی که ممکن است بنابراين س ؛هدايت می کند
اصالً نگران نباشيد، اينگونه نيست که درک و فهم اين کتاب نياز به قدرت  .منتقل کنم وارائه  ساده

ه ما روی يک موضوع بارها و بارها تکيه می کنيم تا زمانی ک. دانشمندانه داشته باشدو عقالنی 
و توضيح هايی به شما نشان اين مفاهيم را همراه با مثالبار  هر. برای شما روشن و واضح گردد

 يادگيری مانند اين نوع روِش . وجود خواهد آمدب تری برايتاندرک بهتر و جامع و  هيمدمی 
          نظر می رسد، درآشنا بدر نگاه اول همه چيز نا. می باشدعوارض جديد احتمالی در هواپيما 



 ------------------------ ٢۴  ---------------------- ع به معنادار شدن کنيم، در نگاه سوم همه چيز کم کم شرو نگاه دوم به چند نقطه مرجع اشاره می  
. کنيمشروع به آشنا شدن می  ،صورت سادهن بآ نهايت با در معرض قرارگيری می کند و در

  .                           ديگر امور را در دست خواهد گرفت ضمامِ  سيستم ذاتی تشخيص ذهن، خود
*** 

و  اين کتاب را متوجه نشود که شايد خواننده پيام اصلیبرای فرونشاندن ترس خودم           
.   رغم تالش بسيار زيادی که برای آن انجام داده ام، تمايل دارم پيشاپيش به بررسی آن بپردازمعلي

                                                         
داده های اطالعاتی عظيمی متصل  ه کامپيوتری است که به پايگاهِ ذهن بشر مانند يک پايان          

 ،قوه درک ما کامالً شخصی است .گاهی انسان استآاين پايگاه داده ها همان هوشياری و . است
پايگاه داده ها، قلمروی نبوغ . بشريت مشترک است همهآگاهی و هوشياری در  هولی اين ريش

تولد امکان  کسی از بدوِ  هرها است و ه همکاری با اين پايگاه دادبرای انسان بودن نياز به  .است
محدود در اين پايگاه اطالعاتی حال اين اطالعات نا .نبوغ را داردبه اين قلمروی دسترسی 

درستی که ب. است سقابل دستر، در هر جا و هر زمان چند ثانيه کسی در هرصورت آماده برای ب
حال پيش و چه عمومی، به درجه ای که تا برا، چه فردی  کشف متحير کننده قادر است زندگی اين

                                                                                            .بينی نشده است تغيير دهد
احتمالی رسيدن به هوشياری انسان را  هایه ها، زمان، مکان و تمام محدوديتاين پايگاه داد          

د نمتمايز خواهآينده  تحقيقات در ایبر فردمنحصر ب عنوان ابزاریبه همين جهت ب .دنبهبود می بخش
همچنين چشم . دباز می کنمحسوب می شدند يا حال رؤی بررسی در اموری که تا بو راه را برا بود

فتارها و سيستم اعتقادی ثابت نگه ها، رارزشور شکل گرفته در زندگی، چون را به ام انداز بشر
انسان و  برای فهميدن رفتار توسط اين تئوری، يک زمينه جديد طالعات بدست آمدها .می دارد

می وع مورد بحث اگرچه موض. فراهم می کندرا ديد برای معتبر کردن حقيقت عينی نمونه ای ج
آن  تاولی تالش کردم  ،ر و در دسترس باشدپذينوار ويدئويی امکانها و تدريس، سخنراني توانست با

 ؛چه فوق العاده ساده هستندنمايشها اگر اثباتها و .فراهم کنمدر يک کتاب  شکلی قابل خواندنرا ب
برای آنها  .می گيرند و با لذت دنبال می کنندسرعت ياد يچيده هم باشند، کودکان آن را بمی توانند پ

آنها هميشه می دانسته اند که به يک پايگاه اطالعاتی  .شودتعجب شان چيزی وجود ندارد که عامل 
کان به سطح نبوغ ذاتی کود. بزرگساالن هستيم که اين را فراموش کرده ايمما اما . متصل بوده اند

جه شد متوبود که کودک يک  فردتر است، به همين جهت است که آن پايگاه داده ها نزديک
. گونه اتفاق می افتدنبوغ اينو  - ان لباس جديد امپراطوربه داستاشاره   -امپراطور لباس بر تن ندارد
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ذب، ما بر نوک انگشتانمان ابزاری داريم که قادر است با دقت فراوان حقيقت را از کِ           

وانيم نيروهای می ت .کند متمايزعمال نشدنی و نيک خواهی را از بدخواهی عمال شدنی را از اِ اِ 
ما . آشکار کنيم می کردندند و رفتار انسان را مشخص حال ناديده گرفته شده بودپنهان را که تا ب

. و مشکالت اجتماعی پيرامونمان در دست داريمنشده قبلی های حل ابزاری برای پيدا کردن جواب
                                    .باشد و جوالن در نوسان نديگر نيازی نيست کذب بر روی زندگی ما

        
*** 

حال با شما بسته شده ، شايد بزرگترين پيمانی که تا ببا شما می بندد بزرگیاين کتاب پيمان           
امکانی فراهم اين کتاب برايتان  ،صورت اشتباهی راهنمايی شده ايداگر در طول زندگی تان ب. باشد

ديگر نيازی نداريد بدون اينکه کتابی را آزمايش کنيد آن را بخريد . می کند که همه چيز را دريابيد
 ٨١٠بر روی به تنهايی ميزان حقيقت اين کتاب . است رسيکیهزينه و رپبسيار  آن. يا بخوانيد

يزی در اين که معموالً چنين چ) کنيدپيوست الف را مطالعه ( گيری و درجه بندی شده است اندازه
را  اميدوارم تاکنون بخشی از وعده و پيمان خود. نظر می رسدمنتظره بزمان در جامعه ما غير

                                                                                                      .تکميل کرده باشم
فصل، هر  در هرهايی را که کتاب روشهميشه ميزان حقيقت در واقع تيم تحقيقاتی ما،  در          

ا که ، خطايی ربرای مثال آزمايشات .اند کردهبررسی را توصيف کرده است  پاراگراف و هر جمله
. بودند نشان می داداز بين برده را به خاطر شهرت  در ليست افراد مشهور که چهره و نامشان

خورديم، زيرا به خطايی بر" جان لنون"زمانی که هر کلمه را دوباره بررسی کرديم در مورد نام 
زمانی که  .توسط يک قاتل به قتل رسيده بودو ه او به ضرب گلول نکرده بود؛ را نابود که او خود

جمله، همچنين پاراگراف و در نهايت کل صفحه با بقيه فصل  اسم او را حذف کرديم، ميزان حقيقتِ 
                                                                                                               .يکسان شد

افرادی که مورد آزمايش قرار گرفته  ه شد اين بود که امتيازاتواقعيت جالبی که مشاهد          
شان می دهد که در معرض ن ينا. يافتبودند بعد از اينکه با موضوع اين کتاب مواجه شدند افزايش 

يم و زيرا که مفاه ،ات باعث افزايش ميزان هوشياری و آگاهی فرد می شوداين اطالع قرارگيری
حالتی که ر جزئی از اين موضوع می تواند بمتنوع هستند و ه بسيارکاربردهای عملی اين کار 

صورت رای ارائه بب قسمتهای ديگر. هم گسترده و هم متمرکز شود؛ گان باشدندمورد عالقه شنو
کاربردها  در مورد اما اضافه بر اين. های خاص کرده استه ديگر گروهرا وقف عالق بالينی، خود

اگرچه نتايج بدست آمده که در اينجا . جزئيات روش تحقيق بسختی اشاره شده استی هاو قياس
ها اندازه گيری و درجه بندی توسط تيم ت محصول بيست سال بررسی و ميليونتوضيح داده شده اس

                      ر برابرکتاب قدرت د بوده است، اماآزمايش شونده بازرسی بر روی هزاران فرد 
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. اين تئوری بالقوه را ارائه می دهداکتشافات اوليه از ، تنها علم و هنربرای افزايش دانش در  زور

حد باالترين  به معنويت در رشد و بلوغبرای مساعدت پيمانش اين کتاب، شايد مهمترين قسمت 
                                                                             .باشدروشنگری هوشياری، حتی خود 

سازی آشکاراين  .کند و ممکن را برای هر کسی دست يافتنی اين کتاب می تواند قدرت فهم          
گاهی، کارکرد سيستم عصبی انسان و فيزيک آاز يک رابطه تصادفی بين فيزيولوژی هوشياری و 

قسمتی از  ماکه يادآور می شويم که  هنگامیتعجب نخواهد بود مايه  در جهان شروع می شود و
ها بصورت تئوری در به هر حال تمام اين راز .مرتبط است جهان هستيم و همه چيز با هماين 
.                                               بدانيم کجا و چگونه به آن نگاه کنيم کهاگر  ؛هستند نماراختيا  

تمام کاری شايد شود؟ چرا نه؟  آيا انسان می تواند بطور خود به خودی باعث پيشرفت خود          
ا او بدون هيچ تالشی موقعيت خود ر .دهد که بايد بکند اين است که شادابی و طراوتش را افزايش

زور هرگز نمی تواند اين شاهکار را انجام دهد، قدرت نه تنها می . به چيزی فراتر افزايش می دهد
  .                   انجام دهد هميشگیو صورتی مداوم ن را بآبلکه قادر است  ؛تواند اين کار را بکند

واقع  اما در ،کند که تحت کنترلش هستند زندگی می هايیزورکه توسط کند  انسان فکر می          
زيرا قدرت  ،تسلطی بر آن ندارد کنترل می شود او توسط قدرتی که منبعش فاش نشده است و هيچ

ن های زيادی مياتفاوت .ادامه می دهد ديدنی و ناپيدا به راه خودحالتی ناب و نيازی به تالش ندارد
ولی قدرت می تواند از طريق  ،زور از طريق احساسات تجربه می شود زور و قدرت وجود دارد؛

ترازی اش با انرژی مجذوب کننده و قدرتمند در توسط هم بشر. آگاهی داخلی تشخيص داده شود
انسان لحظه . صورت ناخوداگاه تالش برای حرکت می کندب و شرايط فعلی کامالً بی حرکت است

هايی از زور عامل جلوگيری و انرژی هايی از انرژی . معلق است ،به لحظه در حالت تکامل
                                                                  .انسان می شوندقدرت عامل انگيزه و پيشرفت 

او نمی داند که کجا است، از کجا . مانند چوب پنبه در دريايی از هوشياری استه انسان ب          
مای انسان در اين مع .را نمی داند بسياری از چراهاکجا می رود و جواب به آمده است، نمی داند 

و در اين مقدار  پس از قرن ديگر می پرسدت مشابهی را قرنی االبی پايان سرگردان است، او سؤ
. کند دوباره همان کارها را تکرار میپرش برای رسيدن به آگاهی دوباره شکست می خورد، اما 

 همه. تجربه درونی آسودگی، لذت و ترس می باشددر واقع ناگهانی از درک،  پيشرفتچنين  نشانه
ها هديه ای گرانبها ی که بعد از آن، چنين تجربه ای را داشته اند، احساس می کنند جهان به آنکسان

را بدون هيچ  ق خوداما حقايتالش بسياری جمع آوری می شوند،  باواقعيات  .ارزانی داشته است
                                                                                                .تالشی آشکار می کنند
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، پس اين کتاب، بسيار "من هميشه اين را می دانستم"اعالم کنيد  اين کتاب پاياناگر در           

 در واقع چيزی که اينجا بيان شده است انعکاسی است از چيزی که قبالً می دانسته. موفق بوده است
نقطه ها به  اين است که با اتصال تالش ما برهمه . می دانسته ايد که آن راتنها آگاهی نداشتيد . ايد

، رنج و درد يد است که اين کتاب تمام منابعام. يکديگر تصوير کلی و واضحی را نمايان سازيم
بکند تا  کمک الزم را ،و برای رسيدن به تکامل در هوشياری و آگاهی نثی کندخرا  تانهايشکست

روز به روز انسانی باشد روز هر  اينکه هر کسی ميزان رضايت و لذت را که بايد تجربه هر
سازی شرايطی برای آشکارآوری ادر به درک و فراهم قاين کتاب  به کمک اميدوارم. افزايش دهد

          .  داريدبرای انجام چنين کاری نياز به ماجراجويی نهايی . تان شويد رموز زندگی شخصی
                                         

 
                                                                                               دکتر ديويد آر هاوکينز 

                                                                                    معنوی هتحقيقات پيشرفت هسسمؤ
٢٠٠٢سدونا، آريزونا   
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 فصل اول
های بحرانی در دانشپيشرفت  

 
شماری از رشته های مختلِف  در پيشرفت با شروع و ١٩۶۵از سال روند تکامل اين کتاب           

تحقيقات بالينی . تعدادی از آنها از اهميت خاصی برخوردار بودنداتفاقاً  که پرورش داده شد علمی
علم جديدی به نام های انسان، منجر به سيستم عصبی و عملکرد جامع اندام بر روی فيزيولوژی

وجود ی بکامپيوترهاتکنولوژی اين خالل  در. شد ١٩٧٠در سال  حرکت شناسی يا کينسيولوژی
ها محاسبه را در ميلی ثانيه انجام دهند و ميليون شده بودند که می توانستند حالتی طراحیب آمده

 هاين دسترسی ناگهانی به تود .پذير کنندبرای هوش مصنوعی امکان را ساخت ابزار جديدی
تئوری " طبيعی به نام  هانقالبی به يک پديد یانداز مممکن بود باعث چشاطالعاتی که قبالً غير

ک نظری پيشرفته هدايت کانيک کوانتومی به سمت فيزيهمزمان در علوم نظری، م شد و "آشوب
در علم  پيشرفتخطی که مهمترين ک غيرارتباط با رياضيات، علم جديدی به نام دينامي در. شد

ن حتی تا امروز مورد توجه قرار آثيرات طوالنی مدت که تأ وجود آمدب جديد محسوب می شد
                                                                                                                     .دارند
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بسيار صميمی بين ذهن و بدن برقرار کرد و ه رابط ،علم حرکت شناسی برای اولين بار          

بنابراين مسيری برای کشف راههايی  ؛ساخترا فاش  "ذهن همراه با بدن فکر می کند"موضوع 
ند فراهم کردمی آشکار  هارا در پشت روند بيماري يف خودظر یمبا مکانيس گاهیآهوشياری و  که

.                                                                                                                     آورد  
ريق گرافيک و از اطالعات از ط عظيمی حجمکامپيوترهای پيشرفته اجازه می دادند           

کشف نشدنی و بی معنی  اطالعاتِ عنوان نی بکه قبالً توسط فيزيک نيوتو، پيدانا آشکارسازی قواعدِ 
 در رشته های گوناگون نظريه پردازان. دنبه تصوير کشيده شو ندناديده گرفته شده بود) آشوب(
خطی که قبالً بی ربط و غير یاين داده ها و اطالعات فهمراههای منسجمی در  ناگهان قادر شدندب

بود، مرج و بی نظم پر هرج و ،دستاوردبه دليل اينکه اين . بدست آورندمحسوب می شدند 
                          .پذير نبودامکانهای منطقی احتمالی يا رياضيات دسترسی به آن از طريق تئوري

پديده های  پسدر را انرژی مخفی يا مجذوب کننده  ی، نوعمنسجمتحليل داده های غير          
خطی فرض شده غير ،رياضيات پيشرفته و معادالت به کمکآشکار که قبالً و تصادفی طبيعی، 

هايی از طرح ،صورت خيلی واضحتصاوير گرافيکی کامپيوتری ب .کردو آشکار ، شناسايی ندبود
ش قابل پيهای ظاهراً غيرپتانسيل ضمنی در تحليلديگر . ندداد را نمايش میکننده ب وجذم ميادين

ستاره شناسی بی حد و حصر  بيولوژی انسان و کانيک سياالت،های مختلفی مثل مبينی در محيط 
 در بازار و تنها گاه بودندآخطی نااز رشته ديناميک غيرمردم اما عموم (می رسيد  نظرب

ظاهر می  توليد شده بود" فراکتال"وترهای گرافيکی جذاب که الگوهای آن توسط علم هندسه يکامپ
ور شده از توجه به اساس زندگی د بتدريج، علوم خطی هاسازيآشکارمدت اين در طول  .)شدند

پزشکی هم می شاخه اين کناره گيری شامل  .استخطی زندگی غير روند کليه بودند درحالی که
ناديده کامالً توسط اين رشته طرح شد، هنگامی که کشفيات خارق العاده حرکت شناسی م، زيرا شد

اما پزشکی  ،قابل درک باشد وجود نداشتتواند هيچ زمينه و نمونه ای از واقعيت که ب گرفته شد و
.               هنر استبرای  یابزار ،علمخوِد فراموش کرده بود که علم حرکت شناسی يک هنر و   

گرايان حفظ نت با سُ را  خود فاصلهتوانست بود که روانپزشکی  فقط علوم پزشکیميان در           
قابل اندازه گيری زندگی انسان سروکار داشت که غير امورآن دسته از با  روانپزشکی، زيرا کند

 حقيقتدر  .اين يک ديدگاه نيوتونی است .بوده و از درجه علمی کمتری برخوردار بودند
يا  روانیشناسی داروپيشرفت غيرمنتظره علمی در عامل  ١٩۵٠روانپزشکی از سال 

خطی در محيط پزشکی باقی می غير یمعنوان علاما روانپزشکی ب، بودشده  پسيکوفارماکولوژی
عنوان يک پديده می روند زندگی انسان ب کليهماند که به بررسی بصيرت، قدرت تصميم گيری و 

 توجه داشتهعشق، ارزش، معنی و اراده  چونکم به مسائلی  بسيارعلم روانپزشکی اگرچه . پردازد
                                                                                                       است، در عوض
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               .داشته استبه انسان  یوسيع و فراتر ديدگاه ،علوم پزشکی سنتیديگر هميشه نسبت به 

                                      
*** 

های سياسی يا  از فلسفه،  نظريه بخشیبرای بررسی و تحقيق از چه  فردمهم نيست که          
ً درهمه . باشدخداشناسی شروع کرده  و آن  يک نقطه مشخص همگرا می شوند مسيرها نهايتا

کامالً صحيح است که . ستنيهوشياری  ستجو برای درک صحيح از خلوص مرتبهجچيزی جز 
 پرسشن پيش رفتند و شروع به به چيزی فراتر از حد رشته علمی شا مدرنبعضی از متفکران 

اما تمام امور خطير در دانش رابطه بين جهان، علم و هوشياری کردند،  خصوصدر  سؤاالتی
بزرگ مانعی خطی در پشت ، حتی علم حرکت شناسی و علوم غيربشری که در باال اشاره شد

که  مانطورههوشياری انسان است، پس  برای دانش بشری گير افتاده اند و آن تنها بررسی ذات
  .     درک و فهم انسان رجوع خواهيم کرد هثيرات اين افراد در زمينها و تأپيش می رويم به تئوري

يلی ساده و هم روش شناسی که هم خ نوعی ازاين کتاب از ترکيب نتايج علمی  هرسال          
نتيجه گرفتيم که فهم انسان نيز می تواند مورد  حالپس تا ب. مشتق شده استمستحقق پاداش است 

 هيچ مسير يا نقشه ای برای ما مشخص نبوده است، اما تحقيقات کنونتااگرچه  .بررسی قرار گيرد
در را يافته ها بتوان ه نياز به متنی بود کتنها از اين رو و  ندکرده ا و خلق را توليد طرحهای خود

                                                                                                          . کردآن درک 
اگر يکی از يست نتعجب  پس موجبا است،ارتباط  از آنجا که در اين دنيا همه چيز با هم در          

با اتفاقاً که  باشدانرژی هوشياری و ميدان زمينه  براینقشه ای  تهيه ،های اوليه اين مطالعههدف
 با اين کار .دکد می کنهمکاری مؤاين موضوع مشغول هستند بررسی که به ی يهامسيرديگر 

 همهبيانش  هدر نحو شودبه مرحله ای از اتحاد می رسد و تالش می  گوناگونی تجربيات انسان
بين  یعفراست می تواند دوگانگی مصنوهمراه با  اين نوع نگرش .گيرددربر نيزها را پارادايم

که باعث ايجاد توهمی دوگانه می شود را  یدارد و نگاه محدودموضوع و هدف را از ميان بر
به  زيرا می توانند بدون توسل، ذهنی و جسمی مشابه و يکسانند در واقع امور. بهبود بخشد

                                                 .نشان داده شوند های کامپيوتریخطی و گرافيکمعادالت غير
های مربوط به يتمحدود که يمشکلی مشابه و يکسان قادرا نشان دادن امور ذهنی و جسمی بب          

زيرا طبق تعريف کلمه، زمان بزرگترين مانع برای درک طبيعت زندگی،  ،زمان را از بين ببريم
ً در نحو امور ذهنی و جسمی  ،اگر در واقعيت.  عنوان تجربيات انسانی استبيان ب همخصوصا

ما با . دريافتاالت را سؤاين  همهپاسخ  به بشر می توانپس با نگاهی کلی  ،مشابه و يکسان هستند
                       .کنيمپديدار شده را تماشا  و تصوير بزرگاين سادگی ب ضبط مشاهدات می توانيم
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نيز انجام  را گسترده تری می تواند بررسی های تدريجها نمی شود بمحدوديت دستخوش کسی که

                                                                                                                       .دهد
دارای  ،صورت استادانههايی که بوتری پيشرفته تر از تمام کامپيوترکامپي از ما يک هر          

قابل هميشه چيزی نيست جز ذهن انسان که  اين کامپيوتر. داريماختيار  درهوش مصنوعی هستند 
است که در  گونهبدين می باشدکارکرد اصلی هر وسيله ای که قادر به اندازه گيری . دسترس است

در اين  آزمايشی کهدر . نشان دادن عالئم می کنده شروع بسادگی بتغييرات جزئی يافتن هنگام 
می متی از تغيير در شرايط فراهم عال عکس العمل انسان نيز چنين کتاب توضيح داده شده است

که عامل حمايت  ين آنچهاوت بمی تواند تف بدنکه چطور  زودی خواهيم ديدبکند؛ همانطور که 
  .                                            به بهترين نحو ممکن درک کندرا  نيست يا استزندگی انسان 

عوامل مثبت نسبت به  یباعث شگفتی نيست اگر موجودات زنده قادر باشند عکس العمل          
م اساسی کانيساين م .دننشان دهدر زندگی  حامیعوامل غيرمنفی نسبت به  یو عکس العمل حامی

شکال زندگی دارای ظرفيتی است که قادر به شناسايی تغييرات است اَ  همهذات در . برای بقاء است
ر می کوتاه ت ،ارتفاعات بلندبه همين دليل درختان در . ن عکس العمل نشان می دهدآو نسبت به 

های مواد اصلی سلولنبايد فراموش کرد که . استتر کماکسيژن در جو به همين نسبت زيرا  ،شوند
.                         هستنددر درختان  و هوشياری تر از آگاهی خيلی حساس - پروتوپالسم - انسانی  

برای و کار گرفتيم اين کتاب بدر خطی که های غيرشناسی در مورد ديناميک روشاين           
 چنين .شده است کار بردهب کنندهتحقيق  مجذوب   به نام هوشياری انسان ميداننقشه  پيشرفت
تجزيه . بحرانی درنظر گرفته شده است هقدرت انرژی برای استفاده در تجزيه و تحليل نقط همحدود

نقطه  يک ،پيچيده بسياردر هر سيستم  اين واقعيت کهاز  تکنيکی است بحرانی هو تحليل نقط
برای مثال  حاصل خواهد شد؛بزرگترين تغيير  کوچکترين ورودی با بحرانی خاص وجود دارد که

آن ماشين  توانمی  چرخ دنده های بزرگ يک آسياب بادی آرام يک نقطه گريز در بسياربا لمس 
                         . گذاشترا کجا  انگشتکه دقيقاً  دانست، البته اگر انداختغول پيکر را از کار 

های پيچيده تر که به شناسايی عرصه می کند ر قاداين طرح مهم را  خطیديناميک غير          
منسجم از اطالعات کشف نشدنی پنهان شده نا ایه هتود اين عرصه ها باحتی هنگامی که ، بپردازد

ضروری و بی ربط دور عنوان امری غيرکه دنيا آن را برابطه ای را کشف می کند  واقع در .باشند
حقيقت  در. که جهان با آن آشناست ؛ مشکالتیاست حل مشکالت ی دراين روش .انداخته است

                                                            .استی متفاوت ييابی هاکامالً متفاوت با دستروشی 
گونه فرض می کند که روند مشکالت نيازمند آن است که در دادی اينصورت قرارجهان ب          

  -ال و شرايطسؤ - اخته شدهاز جايی شنو منطقی  ههای قطعی و پيشرفتبا گام ،زمانیيک توالی 



٣٣   ---------------------- 
سمت ه خطی بديناميکهای غير. حرکت کند -يعنی جواب

به چيزی شناخته شده يعنی قطعی اطالعات غير
اين . دنمی کعمل  علت و معلولبا نمونه ای متفاوت از 

له از مانند حل مسأ(ده می شود عنوان تابعيت منطقی دي
                                                                                         

دهيد مطالعه استفاده کرده ايم، اجازه که در اين 
                    . ی بررسی کنيمو بيشتر با جزئيات بهتر

                                                           

ه راً از يک تودکه ظاه می شودمجذوب کننده نامی است که به يک طرح قابل شناسايی داده 
را بی  خود وی مخفی وجود دارد آن انسجام همه

 ادوارد لورنز  طبيعت توسطمجذوب کننده ها برای اولين بار در 
در دوره را گرفته شده از شرايط آب و هوايی 

اثر "عنوان او معرفی کرد امروزه ب طوالنی از زمان مطالعه کرد و طرح مجذوب کننده ای که
                                                             

اثر پروانه ای لورنز
 

نشان داده  "عجيب هب کنندوجذم"ب کننده ها با اسامی مختلفی مانند 
قدرتمند و  بسيارها کشف اين بود که بعضی از اين طرح

بحرانی وجود دارد که بين دو طبقه مجزا فرق می 
موازی و هم  شيميايیبا باند  نشان می دهد که باند انرژی باال و پايين در رياضيات

                                                                                                     

 ------------------------  ٣٣  

يعنی جواب - د و به سمت چيزی ناشناختهشوشروع 
اطالعات غيراز چيزی ناشناخته يعنی واقع  ، درخالف اين جهت

با نمونه ای متفاوت از  آن به زبانی ديگر. دنحرکت می کنجواب 
عنوان تابعيت منطقی دينه ب و عنوان يک تعريف و دسترسیمشکل ب

                                                 ).طريق معادالت ديفرانسيل
که در اين  یاالتاما قبل از تالش برای تعريف سؤ          

با جزئيات بهتر راکه معرفی کرده ايم  عباراتیبعضی از 
                                                            

 مجذوب کننده ها
مجذوب کننده نامی است که به يک طرح قابل شناسايی داده           

همهدر  از اطالعات پديد می آيد که ومبی معنا و مفه
مجذوب کننده ها برای اولين بار در  .دربط و متناقض نشان می ده

گرفته شده از شرايط آب و هوايی های کامپيوتری گرافيک لورنز. ندنشان داده شد
طوالنی از زمان مطالعه کرد و طرح مجذوب کننده ای که

                                   .)١شکل (شهرت دارد  بسيار" پروانه ای لورنز

 
اثر پروانه ای لورنز.  ١شکل   

ب کننده ها با اسامی مختلفی مانند وانواع مختلفی از مجذ          
کشف اين بود که بعضی از اين طرح برای تحقيق ما امراما مهمترين  .شدند

بحرانی وجود دارد که بين دو طبقه مجزا فرق می  ای هنقطهمچنين . برخی ديگر ضعيف تر هستند
نشان می دهد که باند انرژی باال و پايين در رياضياتاين پديده . گذارد
                                                                                                    .استروند 



            ------------------------  ٣۴   ----------------------           
های تسلطميدان  

های  که بر انرژی هستند تر و قوی ترباالهای  هايی از انرژیتسلط، طرحهای ميدان          
می تواند شبيه به همزيستی يک ميدان مغناطيسی کوچک در يک  ود نتر اثر می گذارضعيف 

گونه ای بپديدار شناختی جهان،  .باشد مغناطيس غول پيکران مغناطيسی بزرگتر از يک الکتروميد
ی بی پيچيدگ .های گوناگون استبا قدرت مجذوب کنندههای های بی پايان طرحالعملبيان عکس 

ست که با هارمونی خود و هاميدانبی پايان از افزايش و کاهش همين  زندگی، انعکاس طنينانتهای 
                                                                                    .تعامالت ديگر ترکيب شده است

 
تحليل نقطه بحرانیتجزيه و   
، زيرا بودمحروم کرده  قطعی راحضور اطالعات غير ،مفهوم سنتی نيوتونی از عليت          

و آلبرت انيشتين، هايزنبرگ، بل، بوهر با کشفيات . چنين اطالعاتی با الگوهايش متناسب نمی شد
 جديدنظريه های  .سرعت ارتقاء يافتجهان نيز ب در خصوصما  ديدگاهديگر مبتکران بزرگ 

  .     صورت ماهرانه ای به چيز ديگر وابسته استچيزی در اين جهان ب که هرند دادفيزيک نشان 
عنوان چرخ دنده های ساعت غول پيکر با اغلب ب ،نيوتونی بعدیِ چهار نظريه باستانی جهان          

نگاه  چرخ دنده ساده تر اگر به يکحتی . خطی در زمان را آشکار می کند عد از فضا، روندسه بُ 
در صورتی که  ،که بعضی از دنده ها به آرامی و به سنگينی حرکت می کنند يافت خواهيمدرکنيم 

و حرکت به سمت باال، پايين، جلو و  چرخشدر حال  نی ناچيزسرعت با توازبقيه چرخ دنده ها ب
م انيسبر روی خود مکثيری در حال حرکت تأ از دنده های بزرگِ فشار بر روی يکی. عقب هستند

وجود دارد که کوچکترين لمس می  یتعادل ظريف ،مکانيسم از اين، اگرچه در جايی می گذاردن
عنوان نقطه بحرانی شناخته شده است، جايی که کوچکترين اين ب. اندازدتواند کل ماشين را از کار بي

                                                           .می گردد پيش راندن بزرگترين تالش منجر بهنيرو 
 

 عليت
فرض شده  زيرشکل  عليت بصورت قراردادی بهر جهان قابل مشاهده، نحوه کارکرد د          

                                                                                                               . است
 



 ------------------------  ٣۵   ----------------------   
 الف             ب            ج

 
اثر می  يکديگرهای بيليارد که به ترتيب بر توپ مانند که است اين يک توالی خطی قطعی          
ولی . می شود جدرنتيجه باعث  و بباعث  الف، فرض ضمنی بر اين است که می ماند گذارند

  .                                           عملکرد عليت استنحوه ای کامالً متفاوت ازگر نشانتحقيق ما 
قابل مشاهده است منجر به توالی که غير) الف ب ج(که علت ديده می شود اين طرح  در          

 .شده استاست قابل اندازه گيری  سه بعدیِ  قابل مشاهده در جهانِ  ای که پديده ج    ب     الف
اما کار ما . است ج     ب      الفجهان، تالش برای مقابله با مرحله قابل مشاهده  متداولمشکل 

 ج ب الفکه از آن  )ج    ب      الف(يعنی بررسی  يافتن طرح مجذوب کننده های ذاتی است؛
                                                                                                      .برخاسته می شود

الف       ب        ج                                                        
 

 
 الف         ب        ج                                                    

ر را فرات هابل مشاهدقموارد قابل مشاهده و غير هر دو برثر ساده، عوامل مؤاين نمودار           
صوير بکشيم که قلمروی قطعی و عنوان يک رنگين کمان به تممکن است آنها را ب. برده است

      ال می تواند استنباطسؤ پرسشثر با عوامل مؤديت وجوم .به هم متصل می سازد قطعی راغير
می گيرد؟ بر را درشناخته شده کن، شناخته شده و ناممی ممکن و غيرچه چيزی هر دو. شود

                                                                                        ماتريس موارد ممکن چيست؟
کسی که ، فيزيکدان ديويد بوهمهای  جهان چگونه کار می کند، با تئوریاين توصيف که           

. در توافق است توصيف کرد بی پردهی آشکار و و توضيح لفافه درفتار جهان را با يک نامرئی گر
در هايی است که اين نگرشهای علمی، مشابه نگرش همهتوجه داشته باشيم  بسيار مهم است که

که به چيزی فراتر از هوشياری و آگاهی خالص در ی فراست با و خردمندان توسط دانايان ،واقعيات
صراحت است و بسيار شبيه  منبعی را که فراتر از بوهم. طول تاريخ رسيده بودند تجربه شده است

                                 .از آگاهی و هوشياری است با متفکران مقايسه کردحالتی ناب و خالص ب
*** 



 ------------------------  ٣۶   ----------------------   
خطی اجازه داده است با هوش مصنوعی به تئوری ديناميکهای غير ،هاظهور ابرکامپيوتر          

. برده شوند کارب طريق تکنيک مدل سازی نوروفيزيولوژیکه در مطالعات کارکرد مغز از 
ی شده است جايی که شبکه مجذوب کننده ها شناساي های عصبی دروسيله مدلکارکرد حافظه نيز ب

ای عصبی مغز بعنوان يک نتيجه تحقيقات رايج اين است که شبکه ه .مورد مطالعه قرار می گيرد
 ،طريقی تصادفی رفتار نمی کندم رفته اين سيستم بابراين روی هبن ؛مجذوب کننده عمل می کنند

                                       .صورت تصادفی عمل کندممکن است ب فردعصبی هر ه گرچه ياخت
را  شبکه عصبی به نام محدوديت سيستم رضايت ههای عصبی هوشياری، يک طبقمدل          

ها يک سری محدوديتهای به هم متصل شده در از نورون ای در اين سيستمها شبکه. آشکار می کنند
 بابعضی از آنها  مجذوب کننده راه اندازی می کنند کهمشغول فعاليت هستند و در آن جا يک طرح 

اين نوع الگو، رفتار را با فيزيولوژی و مشابه آن  .اندعلم آسيب شناسی روانی شناسايی شده  کمک
مرتبط می کند و رابطه بين ذهن و بدن را به نمايش  ه استمايش حرکت شناسی ماهيچکه نتيجه آز
                                                                                                               .می گذارد

 تئوری آشوب،استنتاج شده از  عبارات  با ،توضيح آن خواهد آمد که در آيندهبالينی  همطالع          
 .می گيردبر لی از تکامل هوشياری انسان را درکه طيف کامرا شناسايی کرده "فضای فاز " يک

در اين محدوده، شماری از . ستحاالت ممکن برای يک سيستم ا همهفضای فاز، فضايی شامل 
به زبانی ديگر يا انرژی  ميادين هااين طرح. فزاينده تعيين شده اند مجذوب کننده با قدرتیهای طرح

هوشياری رسيده اند باعث شده  لهافرادی که به مرح کردعمل. هستندمشخصه های هوشياری همان 
و در کل از از ديگر افراد آنها  ،و با وجود تعداد بسيار زيادی از اين افراد تاريخطول در که 

رياضی در  با عبارات جامعه بشری می تواند هتکامل هوشياری و توسع .متمايز شوندديگران 
که از هوشياری و آگاهی  یمشخص با مقاديرما  همطالع. تصوير کشيده شودخطی به ديناميک غير

 در موردلگاريتمی  اعداد،اين  .نظر گرفته شده استدر کرديمدرجه بندی  ١٠٠٠تا   ١از آن را 
عبارت ديگر بيا اين ميدان . دنختيار ما قرار می دهدر ا ١٠انرژی متوالی با مبنای  هایميدانقدرت 

 ۶٠٠تا  ١ بين همحدود. می رودتا بی نهايت پيش که محدود است ، هوشياری بسيار نافضای فازِ 
ديد اوليه اين مطالعه  ،اين وسعت. می دهدفاق از تجربه انسانی را ارائه تاکثريت قريب به ا دامنه
در اين مرحله؛ . عادی بشريت در روشنگری استقلمرو تکامل غير ١٠٠٠تا  ۶٠٠  مرتبه .است

                        . دمرحله معنويت توضيح داده می شو روشنفکری، هوشياری، دانايی و باالترين
ب وجذم  هایپيشرفت قدرت ميدانه، اين رشته، الگوهای ترتيبی پديد آمد هدر طول مطالع          

ب کننده وجذم. شناسايی می کنددارد را که در آن يک تحول منطقه ای با ثبات جهانی وجود کننده 
 ٢٠٠ ه بحرانی ما در ردهنقط .باال يا يک انرژی پايين باشند عجيب می توانند يک انرژیهای 

        ی توان ضعيف يا منفی تلقیکه مرتبه های زير آن را ماست جايی اين همان . ظاهر می شود
  

 



 ------------------------  ٣٧   ----------------------   
معلوم است رسيديم  ۶٠٠ هکه به مرتب ولی هنگامی ،حساب آوردباالی آن را قوی و مثبت ب و کرد
                                                  .  نده افوق العاده ای قدرتمند بود طرزمجذوب کننده ها بکه 

که قادر است ما را در درک تکامل هوشياری ياری  مهم در تئوری آشوب بسيار یعنصر          
يک دقيقه اين به واقعيتی مبنی بر اينکه . است" وابستگی حساس به شرايط اوليه"رساند، قانون 

 بسيار عميق داشته باشد یتغيير در قوی می تواند اثریيک دوره زمانی طول تغيير شديد در 
بسيار  یمکانيسشتری به آن رجوع خواهيم کرد مبا جزئيات بي در آيندهکه  اين پديده. اشاره دارد

               .کيد ويژه ای داردروند تکامل است که بر پتانسيل روند خالقيت نيز تأ درمهم و اساسی 
*** 

بسيار دور تا به  هایکه از زماناين نکته اشاره کرد  اما در مرور اين فصل می شود به          
کرده است از پيچيدگی عظيم و غيرقابل پيش بينی که بشر هميشه سعی  ديد امروز می توان

قابل درک غير ،داردساخته شده است که سعی بسياری فناوری  .دطور مکرر معنايی بياببرفتارش 
له زی که معنی می داد اين بود که مسأتنها چي برای دستيابی به آن. ابل درک کندکردنی ها را ق

اما روند و تجربه . باشدقابل تعريف، منطقی و عقالنی  بودرتی که خطی عبا مورد نظر بايد در
اين  .محسوب می شودخطی غير ،می ماند که بر طبق تعريف یزندگی به خودی خود مانند اندام

                                    . بشر بوده است سرخوردگی فکری باعث هميشه قابل اجتنابغير منبع
و محتوای فکری  فردبسته به سيستم اعتقادی ها اين مطالعه، اگر چه پاسخ آزمايش در          

هايی از ميدان طرح بدون در نظر گرفتن هويت فردی، بود، اما چيزی که پديد آمدآزمايش شونده 
 می توان در مورد بحث نيمکره راست و چپ مغز. ندنمايی از هوشياری بود ،انرژی بود که خود

افراد بدون استثنا به يک ميدان مجذوب کننده فارغ از گوناگونی افراد در سيستم  همهکه  گفت
عکس العمل نشان صورتی سراسری و مشترک ب سيستم توالی فکری منطقی نيمکره ها، عليت و

رفتار انسان را  ،بسيار عميقی قدرتمندِ طرحهای  که نتايج اين مطالعه نشان داد. می دادند
که  محدود از هوشياری برسيمپتانسيلی نا و هدامن هب ،ما می توانيم به آگاهی. دندهی می کنسازمان

چيزی که ذات ار انسان را به وجود دارد که رفت یعظيمبسياريدان مجذوب کننده م آن در
های ، ميدانغول پيکر مجذوب کنندههای در ميان اين ميدان .دهی می کندسازماناست " انسانيت"

وجود از انرژی و قدرت کمتری برخوردارند  در پی که به ترتيبصورتی پی انرژی ديگری ب
های قابل بنابراين اين طرح سان چيره شوند؛ها هم به نوبه خود می توانند بر رفتار اناين ميدان. دندار

 ،اثر متقابل اين دگرگونی ها. وده اندتعريف در طول فرهنگ و زمان و تاريخ بشری هميشه ثابت ب
در مورد گزارشی  ،نيز جانبی اتمطالع .ه تاريخ تمدن و بشريت را می سازدکنندمجذوب  هایميدان

های مجذوب کننده و سلسله مراتب قدرت اين ميدانکه آيا آنها هم تحت کنترل گياهان و حيوانات 
                                                                                            .  نداده استهستند يا خير 



          ------------------------  ٣٨   ----------------------   
و همينطور با  روپرت شلدريکطه خوبی با تئوری و نظريه ريخت شناسی مطالعه ما راب          

در که توجه داشته باشيد  .از عملکرد مغز و ذهن برقرار می کند کارل پريبرامنظريه هولوگرافی 
مطالعه ما  .کمک و همکاری می کند جهان سالمت و پيشرفت کل فردی بادستاورد هر  جهان اين

ه عنوان گيرندمغز بمبنی بر اينکه  جان اکلسهمچنين با استنتاج بدست آمده توسط برنده جايزه نوبل 
همان هوشياری است و به بيان ديگر به در واقع اين  کههای انرژی مقيم در ذهن عمل می کند طرح

نفس است  اين غرورِ . هم جهت است و در يک راستا قرار دارد شکل تفکر خودش را بيان می کند
 منبع خالقيت در آگاهی ،يک نابغه عموماً ديگراز سوی . می شود" خودم"که مدعی افکاری چون  

                  . طور سنتی الوهيت ناميده می شود نسبت می دهدها که بهوشياری س تمام به اسا را
                                           

*** 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

مفصل دو  
            تاريخ و روش شناسی            
 

ها اندازه گيری و درجه ميليون با تحقيقی است که در طول بيست سال و اساس اين کار          
در هر زمينه ای از زندگی انجام  های متفاوتسنين مختلف و شخصيتدر  نفربندی بر هزاران 

زيرا اين  ،با مفاهيمی عملگرا طراحی شده استبالينی  یورت روشصاين مطالعه ب. است پذيرفته
جنبه های بشری معتبر است و درجه بندی های انجام شده در  همهگيری کاردر ب روش آزمايشی

فضای . بسيار موفق بوده اند ای رفتار بشرادبيات، معماری، هنر، علم، حوادث جهان و پيچيدگی ه
 کامالً از تجربيات انسانی استفاده ،گونه ای بود که هميشه برای تشخيص اطالعاتاين آزمايش ب
                                                                                                           .می شده است

آن را معمولی و طبيعی  افراد دنياکه تمام محدوده ای از  از نظر ذهنیتحت آزمايش افراد           
در کانادا،  مختلفی اين تست بر روی افراد. درجه بندی شده اند شديد د تا بيماران روانینمی نام

پيشه های  آنها شامل. ر انجام شده استدو خاوراياالت متحده آمريکا، مکزيک، آمريکای جنوبی و 
 که بوده اند حدود نود ساله  افراد بزرگسالِ سنی خردسال تا  ه هایرد درو دينی متفاوت  قومی

و صورت فردی اين افراد ب. است آوردهسالمت فيزيکی و روحی فراهم  را درطيف گسترده ای 
      همهدر و اما بدون استثنا  ،های متفاوت مورد بررسی قرار گرفتندآزمايش کننده توسط گروهی 



 ------------------------  ۴٠   ----------------------    
و نيازهای اساسی  همهبه برآورده کردن قادر  و همچنينپذير بودند  نتايج يکسان و تجديد موارد

.                     شمرده می شد شدنیبی عيب و تکرار ای تجربه در حقيقت آن. روش علمی بودند  
اص فيزيکی و رفتاری، در باالی و در يک آرايش خ تصادفی برگزيده می شدنداين افراد           

روزانه و در لحظه  هایکار انجام هنگامتعطيلی ها، در  ها ور سواحل دريا، در جشنکوه ها يا د قله
هيچ کدام از اين چگونگی ها تأثيری بر آزمايش . می گرفتندهای غم و شادی  مورد آزمايش قرار 

به استثنای روش آزمايش در  عوامل خارجی،گيری بدون در نظر جهانی وتنها بطور و  نگذاشته
با به دليل اهميت ويژه، روش آزمايش . آمدندمی ثابت بدست  ، با پاسخهايی مشابه وروش شناسی

                                                                          .جزئيات در زير توضيح داده خواهد شد
               

تاريخی پيشينه  
. صريح بر روی آزمايش ماهيچه ای انجام دادند ای مطالعه ،سه محقق ١٩٧١سال در           

 فراگير یشکلهای تست ماهيچه ای را بتکنيک -ميشيگان -ديترويت در جورج گودهارتفيزيوتراپ 
نشان  کهمنتظره ای دست يافت غيرداد و به پيشرفت قرار مورد آزمايش  شدر کلينيک تخصصی ا

متوجه  او در ادامه. به سالمت يا آسيب اندام بدن مربوطه مرتبط بود قوت و ضعف هر ماهيچه داد
به همين جهت کارش  .ندقرار می کا روش درمانی طب سوزنی ارتباط برب فرد هکه هر ماهيچ شد

                        . بر روی اهميت روش درمانی طب سوزنی مرتبط کرد فليکس منرا با پزشک 
شناسی کاربردی به  با موضوع حرکت جورج گودهارتکتاب زمانی که  ١٩٧۶در سال           
کرد و ويرايش دوازدهم خود رسيده بود، او شروع به تدريس اين فنون به همکارانش نوبت 

گرفته شد  سرعت توسط ديگران يادکارهای او ب. قاتی منتشر می کردماه يک نوار تحقيهمچنين هر 
 بعالوه. اطالعات به کالج بين المللی حرکت شناسی کاربردی شد و انتقال و نهايتاً منجر به هدايت

همچنين يک ارائه دقيق از . بودندبه آکادمی طب پيشگيری متعلق زيادی از اعضای اين کالج  عده
با موضوع حرکت  در حجم گسترده ای و رديويد والتِ  زئيات کامل توسطاين رشته با ج پيشرفت

.                                                              انتشار پيدا کرد ١٩٧۶شناسی کاربردی در سال   
بود که ماهيچه ها  یارائه روشن، حرکت شناسیدر ابتدا قابل توجه ترين يافته ها در           

برای مثال  فوراً ضعيف می شدند؛ های مضر قرار می گرفتندهنگامی که بدن در معرض محرک
 آزمايش حرکت شناسی ماهيچه ای کمی تحت -کم شدن قند در خون - يک بيمار هيپوگليسمی اگر

آن عضله دلتوئيد ( ردفوراً ضعيف عمل می ک دلتوئيدعضله ند شتکر بر روی زبانش می گذاشِ 
شد که  معلوماينگونه  اين اساس بر). عنوان شاخص استفاده می شود بمعموالً که است عضله ای 

  .        موادی که حالت درمانی برای بدن دارند باعث می شوند ماهيچه ها فوراً پاسخی قوی بدهند



           ------------------------  ۴١   ----------------------            
نشان دهنده وجود يک روند پاتولوژی و آسيب در  ضعف يک ماهيچه خاصاز آنجا که           

يا معاينات يد شده توسط تشخيص از طريق طب سوزنی تأي -يا اندام مربوطه بود رگاناُ 
 .حساب آيدار مفيدی برای شناسايی بيماری ببسيو ابزار بالينی  توانست اين روش -آزمايشگاهی

ت علم ن روش کردند و اطالعات جمع آوری شده اهميهزاران پزشک شروع به استفاده از اي
يک روش تشخيصی مطمئن بود که می توانست که در واقع  ددانشان بيشتر حرکت شناسی را 

                                                          .پاسخ بيمار نسبت به درمان را دقيقاً به تصوير بکشد
. رشته های علمی شدمورد پذيرش افراد حرفه ای در تمامی  فراگيری صورتاين روش ب          

پزشکان  شکلی گسترده و کاملاما ب ،کار گرفته نشدرشته اصلی در پزشکی بعنوان اگرچه هرگز ب
که شروع به بود روانپزشکی  او. بوددکتر جان دايموند  ،يکی از اين پزشکان. را هدايت کرد

 .نامگذاری کرد "حرکت شناسی رفتاری"عنوان و آن را ب هکردهای روانی تشخيص و درمان بيماري
، اختالالت مزيتهای اين روش در تشخيص انواع آلرژی که ديگر محققان مشغول بررسیهنگامی 

از اين تکنيک برای تحقيق در مورد سودمندی  دايموند دکترتغذيه ای و پاسخ نسبت به دارو بودند، 
های روانی مثل انواع هنر، موسيقی، ابراز محرک ادی اززي و و عوارض جانبی تعداد گوناگون

بود  ای او مدرس خارق العاده. کرداستفاده های عاطفی چهره، نوسان صدا و استرسدر احساسات 
با يک دوباره برگشته بودند  شانراد متخصص را که به تخصص قبلی و سمينارهای او هزاران اف

روش کاربردی اين بود که اين بار  تازهگويا که  مجذوب خود کرد، و کنجکاوی مجددعالقه 
                                                                                         .تکنيک را کشف کرده بودند

 و ساده، سريع، آسان بسيارفراگير برخوردار بود، بلکه  یکاربرد اين تکنيک ازنه تنها           
برای مثال يک شيرين  يد کردند؛ينتايج تکرار شدنی آن را کامالً تأمحققان  همه و بوداطع قمحکم و 

از  تعدادی. بدهندنشان افراد نسبت به آزمايش پاسخی ضعيف  همگیباعث شده بود مصنوعی  هکنند
در ، تعدادی می شدندگذاشته  آزمايش شونده بر روی زبان فرد اين شيرين کننده های مصنوعی

فرد  .مخفی شده بودند ی سادهيهادر پاکت مابقیو  می شدندهای مخصوص قرار داده عبه داخل ج
                           .نداشتند هيچ اطالعی از اين محتوياتهر دو  گيرندهآزمايش شونده و آزمايش 

صورتی ب به آزمايش، ولی بدنش بودآگاه نا کامالً از ماجرا آزمايش شوندهفرد چه ذهن اگر          
های پاکتدو نوع  دادن مواد مختلف در اين تحقيق با قراراکثر محققان در . دادپاسخ می  ثرکامالً مؤ

دند و نتيجه اهی نداشت، آزمايش را انجام داگآهم هيچ توسط فرد دومی که او  شماره دار و ساده و
تی بسيار دقيق نسبت به حالبه اتفاق اينگونه بود که بدن ب نتايج قريب. يد و تصديق کردندرا تأي

قابليت اطمينان اين . بودآگاه نافرد کامالً از آن  خودآگاهِ  چند که ذهنِ هر پاسخ می داد،آزمايش 
يکبار . را کم نکردکار  محقق و دست اندرعموم، بيماران و حتی خود افراد  آزمايش هرگز تعجبِ 

پاکت شامل شيرين کننده های  ۵٠٠، در حال سخنرانی بودم نفر ١٠٠٠من برای خود هنگامی که 
پس از آن حضار . پاکت يکسان شامل ويتامين ث در بين حضار تقسيم شد ۵٠٠مصنوعی همراه با   



 ------------------------  ۴٢   ----------------------    
هنگامی که . متناوب آزمايش را بر روی يکديگر انجام دادندشکل بتقسيم بندی شده و هايی به گروه

مصنوعی پاسخی ضعيف و  هدر برابر شيرين کنند که چطور همگیديدند  آنها و شدها باز پاکتدر 
از آن پس . همراه با تعجب و لذت بود شانعکس العمل در برابر ويتامين ث پاسخی قوی داده بود

تغيير از حقيقت عادات تغذيه ای خانواده های بی شماری در تمام کشور به دليل اين نمايش ساده 
                                                                                                                       .کرد

صورتی منحصر بفرد در اين مورد ب ،کلی و روانپزشکی طورب طب ،١٩٧٠اوايل سال           
 تواندظاهری خصمانه در مورد اين تصور که تغذيه می  اين چنين نبودمقاومت می کردند و اگر 

بگذاريد تنها بهداشت روانی و عملکرد  .می گرفتاثری خاص بر روی سالمت داشته باشد به خود 
لينوس  ،معروف که توسط نوبليستروانپزشکی ارتومولکوالر کتاب . مغز را در نظر بگيريم

سترده ای از مخاطبان و نه تعداد گ سویپذيرش مطلوبی از  شده بودنوشته  و خود من پاولينگ
سال بعد مفاهيم ارائه شده  ٢٠به اندازه کافی جالب توجه بود که . های پزشکی دريافت کردسازمان

  .                      دادتشکيل را های روانی صلی درمان رايج امروزه در بيماريکتاب بنيان ا آن در
جنون شديد يا با شدت کمتر  مانند جدی های روانیبيماريبر روی نيروی درونی اين کتاب           

واضح و داشتند  طبيعی مغزمسير بيوشيميايی غيردر اساس ژنتيکی  که عاطفی تاز جمله اختالال
. های سطحی تر تصحيح گرددلکولولکولی می توانست توسط موماختالالت اساس  .بودروشن 

تغذيه و  بامی توانستند  نوشيدن الکل اعتياد بهاسکيزوفرنی و  افسردگی،جنون در بيماری 
روانپزشکی ارتومولکوالر ی که کتاب هنگام ١٩٧٣در سال . ثير قرار گيرندهمينطور دارو تحت تأ

از طريق تجزيه و تحليل بود و رمان د هبه چاپ رسيد سازمان روانپزشکی هنوز متمايل به شيو
پيشنهادی و  درمانیِ  اين روِش . اوليه مورد قبول پزشکان جامع قرار گرفتصورت اين کار ب هابعد

  .                                      بوديد رسيده يعلم حرکت شناسی به تأ بارها و بارها توسطنتايج آن 
سالم يا ه نشان داد بدن در برابر نگرشهای عاطفی نابود ک دايموندحال اين اثبات دکتر به هر          

 عمده ایثيرات او تأبزرگ اثبات اين  .هددسرعت عکس العمل ضعيف نشان می های روانی بفشار
که  بود چيزیهمان  از آزمايش حرکت شناسی ماهيچه ای يافته های او. درمان بالينی گذاشتبر 

سال در مطالعه ما مورد استفاده قرار  ١۵به مدت همچنين کردند و از آن استفاده ها بعددرمانگران 
که پاسخ اين آزمايشات کامالً مستقل از سيستم  متوجه می شدنددرمانگران و محققان عموماً  .گرفت

که هنگامی  مشاهده می شدخوبی ب .بود آزمايش شوندهاعتقادی، تئوری فکری، شعور و منطق فرد 
ناهماهنگی وجود  اوکره های مغز من نيبيطور قطع بضعيف عمل می کند  آزمايش شوندهکه فرد 

                                                                                                                      .دارد
                                                                                             

 



 ------------------------  ۴٣   ----------------------   
 روش آزمون

تحت  ،آزمايش شوندهعنوان فرد يکی ب. مايش به دو نفر نياز استبرای شروع رويه اين آز          
. او يکی از بازوهايش را به سمت بيرون و به موازات زمين قرار می دهد .آزمايش قرار می گيرد
از او می می کند و  آزمايش شوندهفرد فشار دادن با دو انگشت بر روی مچ شخص دوم شروع به 

فشار وارده به سمت پايين با تمام  ، در برابربنابراين فرد ؛ددر برابر اين فشار مقاومت کنخواهد تا 
جمله يا کلمه خاص ممکن است . است که بايد انجام شود آن چيزیاين تمام . قدرت مقاومت می کند

مطلبی را در ذهنش نگه می دارد،  آزمايش شوندهفرد هنگامی که . و طرف ساخته شودتوسط هر د
جمله يا مطلب  اگر. می گيردبه سمت پايين مورد آزمايش قرار  هقدرت بازوهايش توسط فشار وارد

به نقشه هوشياری فصل سوم مراجعه ( باشد ٢٠٠زير  درجهی يا کذب يا انعکاسی از منف ،خاص
باشد،  ٢٠٠اگر پاسخ مثبت باشد يا باالی درجه هوشياری . می شود، نتيجه آزمون هم ضعيف )کنيد

                                                                       .قوی و مثبت خواهد بود نيزنتيجه آزمايش 
آبراهام که تصويری از  نياز به فردی برای آزمايش است رويه،برای نشان دادن اين           

به تصوير  را در ذهنش تصور کرده است آدولف هيتلررا در مقابل کسی که تصويری از  نللينک
ثير می تواند در مورد کسی که در ذهنش تصوری از عشق دارد در مقابل کسی که همين تأ. بکشد

                                                     .جود داشته باشدودارد تصوری از ترس يا پشيمانی شديد 
ها می اندازه گيري ، )را ببينيد صفحات بعد( که يک مقياس عددی استخراج شد موقع هر          

و شخص  هانگيز ، سازمان،اين کتاباين موضوع به مانند . دست آيندتوانند با بيان جمالت اينگونه ب
زمانی که پاسخ منفی  تا و ٣٠٠باالی سپس ، ٢٠٠، بعد باالی قرار می گيرد ١٠٠باالی  غيره

آيا آن باالی . اين پاسخ می تواند يک پاسخ پالوده شده و خالص باشد .آن را ادامه دهيد آيدمی بدست 
می توانند در مورد  آزمايش شونده دافراو  گيرندهآزمايش فرد . ؟ و غيره٢٣٠؟ ٢٢۵است؟  ٢٢٠

می از اين روش  .آمدد نتايج مشابه بدست خواه به اين ترتيب .تعامل داشته باشندهم ها نيز با کانم
در تاريخ و همچنين برای رخ داده های سينمايی، افراد، حوادث برای ارزيابی شرکتها، فيلمتوان 

                                                                 .تشخيص مشکالت رايج در زندگی استفاده کرد
ً توج           اگر . قت يا کذب يک بيانيه استيد حقييبرای تأفقط ه داشته باشيد که اين روش لطفا

های همچنين اين پاسخو  نخواهد آمدبدست نيز پاسخ قابل اطمينانی  هيچال اينگونه طرح نشود، سؤ
در  تنها جمله هايی .دناستفاده قرار گيرند برای جستجو در آينده مورد نتوامی ن قابل اطمينانغير

بسيار . گردند نامتناقض و استوار ید منجر به پاسخنخصوص شرايط و حوادث موجود می توان
 ضروری است که در طول انجام اين آزمايش برای جلوگيری از انتقال احساسات مثبت و منفی

ببندد و هيچ موسيقی آزمايش شونده چشمانش را اگر فرد . دشخصی عمل کني، بسيار غيرخود
             اهدوآزمايش خيلی باالتر خو نتيجه دقت  در هنگام انجام آزمون وجود نداشته باشدخاصی 
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ال کننده ابتدا بايد صحت و درستی تمام ست و سؤحالت فريبنده ای ساده ازيرا اين آزمون ب ،رفت

ها می پاسخ. سپس آزمايش را شروع کند و مورد بررسی قرار دهد قانع کردن خودموارد را برای 
يک اين کار آشنا کسی که با تکنهای متوالی دوباره چک شوند و هرال پرسيدنتوانند از طريق سؤ

اعتماد است يا خير دست آمده قابل اب بهايی برای قانع کردن خود که جو فن به فوت وبايد است 
ً مشابه پاسکه می شود متوجه  گيرندهآزمايش زودی ب. نديشدابي که  خی استپاسخ بدست آمده دقيقا

ال سخ از عقايد شخصی فرد نسبت به سؤکه هميشه پا از آنجا. دست آورده اندافراد آزمودنی ديگر ب
دانشی در مورد  آزمايش شونده به هيچ وجه الزم نيست که فرد ، پسمطرح شده مستقل است

                                                                                           .ال داشته باشدموضوع سؤ
 جمله را مورد آزمايش قرار دهيم که ابتدا خودِ اين ، یتحقيقموضوع قبل از ارائه يک           

که است  درستآيا " بگويد خود يد بهال باطرح سؤقبل از  گيرندهآزمايش يعنی  .استبسيار سودمند 
 اين شبيه به وارد شدن به يک پايانه کامپيوتری است و گاهی اوقات پاسخ "؟ال را بپرسماين سؤ

دليل " نه"برای يا اينکه ال را رها کند فرد بايد سؤکه  اين است دهنده اين نشان که خواهد بود" نه"
يا گرفتار شدنش در آن  گرفته شده های روانی را از جوابِ شايد پرسشگر پريشانی . اصی بياوردخ

                                                                                         .  زمان را تجربه کرده باشد
درخواست شد که بر افکار خاص، احساسات،  شوندهآزمايش از افراد در اين مطالعه           

 با درخواست ،برای نشان دادن مقاصد. گرايشات، خاطرات، روابط و چگونگی زندگی تمرکز کنند
حس  و ديا ترسيده بودنو خاطراتی از زمانی که عصبانی د هايشان را ببندناز افراد که چشم

در آن . کرديمن تعييابتدا يک پايه ، پس ددر ذهن خود مجسم کنن د رايا حسادت داشتنگناهکاری 
که در ذهن  شدسپس از آنها درخواست  .نقطه از زمان نتيجه آزمايش هر کسی ضعيف بدست آمد

همه نسبت . تجسم کنندشان داشته اند  که در زندگیرا عالی  یدوست داشتنی و شرايط یفردخود 
در بين حضار برای ی شگفت انگيز زمزمه ای با حالت. به آزمايش عکس العملی قوی نشان دادند

  .                                       شروع به موج زدن کرد کشف کرده بودندبرايشان چيزی که تازه 
ً همان ی محض از يک ماده در ذهن تصوير که نمايش داده شد،بعدی  هپديد           بود که دقيقا

نجر به م که باز همدر تماس بود صورت فيزيکی با بدن می کرد که اگر آن ماده ب ايجادپاسخی را 
رشد کرده است را در سيبی که توسط مواد ضد آفت  برای مثال. رسيدن به همان پاسخ می شد

ً به آن سيب نگاه  نيدو از حضار درخواست ک دست نگه داريد که در هنگام انجام آزمايش مستقيما
 یبا کيفيت و ارگانيک، سيبی را که توسط مواد آلیسپس نتيجه برای همه ضعيف خواهد بود؛ . کنند

که به  کنيدو از حضار درخواست بگيريد خوب، فارغ از هر آلودگی رشد کرده است را در دست 
 از آنجا. نشان خواهند دادسبت به آن آنها فوراً عکس العملی قوی ن خواهيد ديد که. آن تمرکز کنند

بينی از موضوع اين يا هيچ پيش در چه شرايطی بوده کدام سيب  دانندکه هيچ يک از حضار نمی 
  .      خواهد بودقانع کننده همگی به اندازه کافی ، قابليت اطمينان اين آزمايش برای آزمايش ندارند
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. گونه های مختلفی محيط اطرافشان را تجربه می کننددر نظر داشته باشيد که افراد ب          

به يک حالت احساسی اقتباس می کنند، برخی ديگر گروهی از افراد در مرحله اول محيط شان را 
بهره می  خود حالی است که ديگران از حس بينايی يی خود استفاده می کنند و اين دراز حس شنوا

چه " از استفاده سؤاالتی مانند شود که یحاگونه ای طرآزمون بايد ب تالابنابراين سؤ گيرند؛
چطور " و" اين چه شکلی است؟"، "؟داری... شخص، موقعيت، تجربه و فالن احساسی در مورد 

فالن شخص، مکان، شئ  يا (اين شرايط معموالً اگر کسی بگويد . خودداری شود "رسد؟ نظر میب
طور غريزی مناسب ترين حالت احساسی اش ب آزمايش شوندهرا در ذهنت تجسم کن، فرد ) احساس

                                                                                                     .را انتخاب می کند
پاسخ از حالت مرسوم  برای پنهان آزمايش شوندهافراد  خودآگاهصورت ناشايد حتی ب گاهی          

 گيرندهآزمايش اگر . می دهند ینتيجه پاسخ غلط نمی کنند و درخود برای روند آزمايش استفاده 
االت را دوباره تغيير دهد؛ برای مثال سؤ و شکل بايد کلمه بندی ، پسستنباط کنداچيزی ن چني

ممکن است تصويری از  بر روی مادرش احساس گناه می کند عصبانی شدنخاطر بکه  یبيمار
آزمايش است که اگر  اين در صورتی. مادرش را در ذهنش مجسم کند و آزمايش را قوی انجام دهد

درخواست کند که احساس و شرايط  آزمايش شوندهال را تغيير دهد و از فرد کلمه بندی سؤ گيرنده
              . کندعمل فوراً ضعيف مورد نظر تجسم کند، فرد  فعلی اش را در مورد مادرش در ذهن

از احتياط های الزم ديگر که برای حفظ دقت آزمايش ضروری است اين است که عينک           
مواد (نيز به همين شکل  کاله. آن دسته از عينکها با قاب فلزیبرداشته شود، مخصوصاً چشم 

ايد از فرد بی بازو). د شخص ضعيف عمل کندنترکيبی و مصنوعی در باالی سر باعث می شو
هنگامی که يک پاسخ بی قاعده  .کوارتز خالی باشدمخصوصاً مچی  گونه جواهرات يا ساعتهر

 فرد که برای مثال ممکن است  ؛شودعلت آن آشکار  تا استنياز بررسی بيشتر  به، اتفاق می افتد
بروز اشد که بيمار به آن حساس است، درنتيجه موجب از عطری استفاده کرده ب آزمايش کننده

با  استخراج کند صحيح یمی کند پاسخزمانی که آزمايش گيرنده تالش . شودغلط و منفی  پاسخ
آزمايش روی ديگر افراد بر  گيرندهآزمايش ثيرات صدای فرد تأ می شود؛های متوالی مواجه شکست
 ،ممکن است در يک زمان خاص آزمايش کنندگانعضی از ب. بايد مورد ارزيابی قرار گيرد شونده

امل ع .گرددگذار نتيجه بر نتيجه آزمايش تأثير وجود داشته باشد و درمنفی در صدايشان  یحساسا
نظر گرفته شود، چارچوب زمانی خاطرات و  های ضد و نقيض درديگری که بايد در مقابل پاسخ

شخص و رابطه اش با او را در  يکتصويری از  آزمايش شوندهاگر فرد . مجسم شده است تصويرِ 
خواهد  در ذهنش به خاطرات آن زمان و تصوير ارائه شدهپس پاسخش بستگی تجسم کند،  ذهن

 رش در دوران کودکی باشد، شايدو رابطه اش با براد حال يادآوری خاطرات اگر او در. داشت
 کردهتصور  اش در ذهن خودپاسخی متفاوت داشته باشد تا اينکه تصويری از رابطه امروزی 

  .     دشده بر روی موضوع طرح شو طور خاص و کامالً متمرکزبايد بهميشه ال سؤپرسش . باشد
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در برابر  آزمايش شوندهشرايط جسمی فرد  ،نتايج ضد و نقيض در بروزديگر  یدليل          

خاطر مواجه شدن با يک ميدان انرژی عملکرد غده تيموس، بدر نتيجه و استرس يا افسردگی 
ر دارد و مرکز اصلی غده تيموس دقيقاً در پشت جناغ سينه و در جلوی قلب قرا. بسيار منفی است

 هپايين باشد، نتيج اين غدهکه ميزان انرژی  زمانی. سيستم انرژی در بدن است و کنترل کننده
جان ساده که توسط دکتر  یتکنيک بااين حالت  .آمدخواهد دست قابل پيش بينی بغير نيزآزمايش 

با  .انجام شودمی تواند به آسانی در چند ثانيه  ناميد "سکسکه تيموس"کشف شد و آن را  دايموند
زنيد و به فردی که عاشقش هستيد فکر  در حالی که لبخند میبر روی اين قسمت، مشت گره کرده 

گيری حال از سر ."ها - ها -ها"در هر ضربه بگوييد . صورت منظم ضربه بزنيدکنيد ب می
و نتايج آزمايش دوباره طبيعی و عادی می دهد غده تيموس را نشان و فعال شدن  غلبه ،آزمايش

                                                                                                          .دست می آيندب
از روش آزمون در اين مطالعه استفاده  
در حرکت شناسی رفتاری دکتر دايموند  تکنيک توضيح داده شده در اين آزمون توسط          

ها با يک مقياس لگاريتمی پاسخ ميان ه، رابطتنها اختالف معرفی شده در مطالعه. توصيه شده است
ها و روابط متفاوت، افکار، احساسات، موقعيت برای اندازه گيری قدرت نسبی انرژی در گرايشات

پس  ،زی حدود کمتر از ده ثانيهکه انجام اين آزمايش، سريع است يعنی در واقع چي نجاآاز . است
خود ه خود ب ،مقياس عددی .پذير می شودامکان پردازش حجم عظيمی از اطالعات در زمانی کوتاه

 -را موجوديت فيزيکی محض ،محدوده از شرايطاين . می شود نتاجاست آزمايش شوندهاز افراد 
که مرحله درک حالت پيشرفته  ١٠٠٠که اوج هوشياری معمولی است تا  ۶٠٠تا  ١يعنی از 

بله و خير درجه بندی موضوع را مشخص  هپاسخهای ساد. می کنداندازه گيری  -هوشياری است
پس قدرت عشق معادل چيزی  ،است ١آيا اگر تنها زنده بودن معادل عدد  د؛ برای مثالنمی کن
آيا ). قوی عمل می کند، اين نشان دهنده پاسخ بله است آزمايش شوندهفرد (است؟  ٢٠٠باالی 

 ۴٠٠از آيا باالتر . )کندعمل می هم قوی  فرد باز(است؟  ٣٠٠عددی باالی با قدرت عشق برابر 
آزمايش فرد (آن است؟  يا باالتر از ۵٠٠آيا معادل  .)ی ماندحالتی قوی م درشخص هنوز (است؟ 
اندازه گيری شده است و  ۵٠٠قدرت عشق برابر در اينجا ). می دهدهنوز پاسخی قوی نشان  شونده

 تحت آزمايش قرار آزمايش شوندهفرد تعداد دفعاتی که و صرفنظر از بوده پذير تجديدکه  از آنجا
ی ياستفاده از فرد يا گروههاآزمايش و با تکرار . را به آسانی اثبات کرد، می توان آن استگرفته 

ورت صسازگار و ثابت که ب یمقياس، آزمايش شوندگانی از گروههايدر برابر  کنندگانآزمايش  از
همچنين يافته های روانشناسی، جامعه شناسی، رايج و  عقايدِ عالی با تجربيات بشر، تاريخ، 

 یه کامل و دقيقرابط آنهمچنين . پزشکی مرتبط است پديدار می شود، فلسفه و تحليلیروانشناسی 
                                                             . با عقايد هميشگی فلسفی در مورد هوشياری دارد
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موجب آزار و اذيت فرد االت به بعضی سؤ تا پاسخاط باشد بايد خيلی محتآزمايش کننده          

بايد به برای مشارکت هميشه  مسئوالنه صورت گيرد وتکنيک نبايد غير اين. نگردد آزمايش شونده
برای مقابله استفاده  یعنوان تکنيکنبايد هرگز از آن ب. ترام گذاشتاح آزمايش شوندهتمايالت فرد 

ال با مگر اينکه آن سؤ ؛خصی استفاده کردش تاالهای بالينی نبايد هرگز از سؤعيتدر موق. کرد
دن منع شده است، اساس شخصی بوال که براگرچه طرح يک سؤ .مقاصد درمانی مرتبط باشد

                               .داشته باشد کاربرد عنوان نشان دهنده ای در اندازه گيریممکن است خود ب
بوده باعث حيرت هميشه  .است آزمايش شوندهمستقل از قدرت فيزيکی فرد  ،آزمايش پاسخِ           

های در برابر محرک نسان معمولی ديگرامثل هر که يک ورزشکار با قدرت عضالنی قوی  است
 ۴۵حدود  ضعيف اندامِ  ممکن است يک زنِ  آزمايش شونده .کرده است ضعيف عمل میمضر 

کيلوگرم  ٩٠يک بازيکن حرفه ای فوتبال با وزن بيشتر از  گيرندهآزمايش کيلوگرم باشد و فرد 
بازوی دست  گيرندهآزمايش  زيرا ،برابر خواهد بود با هر شخص ديگری باشد، اما نتيجه آزمايش

  ).             اين کار برای همه انجام می شود(انگشت به سمت پايين فشار می دهد  او را تنها با دو
 ، هر دو نفری که آزمايش حرکت شناسی را انجام می دهنددقيق هدن نتيجبرای بدست آور          

برای اندازه . م و کمال باشدشان تماه انگيزيا باالتر و ) بدون عيب( ٢٠٠شان انرژی  هبايد انداز
تحقيق مراجعه ن اي بسيار ضروری است که به مقياس توصيف شده خاص در های عددی، گيری

نشان دهنده تماميت، بی عيبی و حقيقت  ٢٠٠جايی که  ١٠٠٠تا  ١ در محدوده" کرد؛ برای مثال
فرد می تواند "يا  .اندازه گيری می شود فالن محدودهدر  مثالً فالن شخص يا فالن اثر هنری است،

اساس مقياس مرجع فالن شخص يا بر. ""يا تصور کندکامالً به مقياس رجوع کرده و آن را نگاه 
زياد يا فرد ممکن است اشتباهات ."  اندازه گيری می شود عدد فالن اثر هنری بر روی فالن

               . شوداشاره خاص  یمقياسبرای آن که  وقتیتا  ،در هنگام پاسخ دريافت کندبزرگی 
                                         
   

                                     
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 فصل سوم 
آزمايش و تفسير نتيجه   

 
. عملی برای ميدان انرژی هوشياری انسان است ای هنقشخلق يکی از اهداف اين تحقيق،           

 .پذير می گرددبررسی انسان امکانمعلوم در ناانرژی و شرح کلی نواحی  هبا اين کار ترسيم محدود
 هو آسان تر کنيم، محدود برای اينکه اين موضوع را برای خواننده قابل درک تربه همين منظور و 

                                                       .کرده ايمعددی با آمار و ارقام مقايسه ای گردآوری  ای
نگاه می کنيم، بسيار واضح هنگامی که به نقشه هوشياری که در صفحات ذيل آمده است           
هوشياری، احساسات، ادراک،  باک روند خاص ي درکه مرتبه های اندازه گيری شده  می شود

اگر فضای جدول به ما اجازه می داد آن را . هستندگرايشات، جهان بينی و عقايد مذهبی در ارتباط 
کليه نتايج اين تحقيق . رفتارهای بشر را در برمی گرفتتمام جايی که گسترده تر می کرديم تا 

يات بيشتری می شديم و تحقيق را وسيع تر می کرديم چقدر وارد جزئ هر. ييد شده هستندمتقابالً تأ
                                                                               .يدات بزرگتری دست می يافتيمبه تأي
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 ------------------------  ۵١   ----------------------   
است که مرتبط با اندازه گيری شده  ٢٠٠مقياس هوشياری معادل در ،نقطه بحرانی پاسخ          

 های تاريخیفکار، احساسات، تجمعات، هويتها يا شخصيت، اکليه گرايشات. ت استأبی عيبی و جر
آن  در آزمايش ضعيف عمل کند و بالعکس که فرد آزمايش شونده دنباعث می شو ٢٠٠ از پايين تر

فرد که د نکه باالتر از اين مرحله اندازه گيری شده اند باعث می شو دسته شخصيتهای تاريخی
همچنين بين  ه های قوی و ضعيف وتعادل بين مجذوب کنند هاين نقط. قوی عمل کند آزمايش شونده

                                                                                         . ثيرات مثبت و منفی استتأ
ن است، اگرچه در پايين تري فردیبرای بقای فقط  ٢٠٠انگيزه اوليه در مرتبه های  زير           

 مرتبه های باالتر .اميدی و افسردگی، فقدان انگيزه احساس می شودنا حوزهيعنی  بخش اين مقياس
در . اند همراه فردیبقای  هبرخاسته از غريزپسندانه خود ترس و خشم با انگيزه های يعنیهم 

به درکی برسد که بقای ديگران هم برای او  فرد افزايش يافته ومرتبه تکبر اين انگيزه ممکن است 
مرحله وارد کند  و  بين مثبت و منفی را رد می خط مرز کسیهنگامی که . شته باشداهميت دا

 ۵٠٠مرحله  در. می کندشديدی پيدا اهميت  برايش ت می شود، رفاه و سالمت ديگران نيزجرأ
و  ۵٠٠مشخصه های مرحله . می شودپديدار ضروری و اجباری  ای عنوان انگيزهشادی ديگران ب

و هم ديگران می شود و به آگاهی های معنوی هم برای خود عالقه مند  ،باالتر اينگونه است که فرد
برای مردم و جستجو برای رسيدن به روشنگری از اهداف اوليه  خيرخواهی ۶٠٠در مرحله 

  .می گرددو رستگاری انسانيت ، زندگی کامالً وقف سعادت ١٠٠٠تا  ٧٠٠از . محسوب می شوند
                                                                                                              

 
 مباحثه
انتقال فکر به  نوعیدر زندگی  فردبرای  با تنوع بيانش می توانداين نقشه و انتقال انعکاس           

دهيم به کمتر را مورد بررسی قرار يلتِ احساسات و گرايشات ظاهری با فضاگر . همراه داشته باشد
نقطه نظر از  عنوان يکبقضاوت اخالقی صرفاً . نها نه خوب و نه بد هستندآکه  اين درک می رسيم

 در مرتبه انرژی و در غم و اندوهکه را  کسیبرای مثال  ؛جايی که شروع شده است عمل می کند
به خشم  اگر که حالتش خيلی بهتر می شودبرای او شرايط . قرار دارد در نظر می گيريم ٧۵ پايين

احساس مخرب است و همچنين دارای  ینوع ، خودخشم. است تغيير کند ١۵٠انرژی آن  هکه انداز
که تاريخ نشان می دهد بی عالقگی می  نجاآاز هوشياری است، اما از  تر سطح انرژی خيلی پايين

پس خشم ارجعيت  ،افراد را به اسارت خود درآورد و -فرهنگهای فرعی -رده فرهنگتواند تمام خُ 
 ه ای بهتر برای خواستن يعنیبه مرحلاميد است که نا کسیاگر . داردنسبت به غم و اندوه بيشتری 
     -تکبردر  افزايشبرای  ١۵٠برسد و سپس از نيروی خشم با انرژی  ١٢۵ با انرژیميل داشتن 
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است  ٢٠٠ت که اندازه انرژی آن أاستفاده کند، ممکن است بتواند قدم به مرحله ای از جر -١٧۵ 

  .                            دهد تا شرايط کلی و شخصی اش را بهبود ببخشدگونه ادامه بگذارد و همين
رسيده است " عشق بدون قيد و شرط"عادت هميشگی  که به حالتِ  کسیبرای برعکس،           

 افزايشرا  اش هنگامی که فردی تکامل هوشياری شخصی .وجود نداردقبول ابل قغيرهيچ چيز 
 اين به همين جهتمی کند،  اوروند و پيشرفت شروع به جاودانه شدن و تصحيح اين می دهد، 

اين پديده را در بين اعضای می توان  اغلب. می شودزندگی  ادامه بهبودی تبديل به راهی برایخود
کار می  توانیخود يا ناه ترحم ب مثل های منفینگرشطور مداوم برای غلبه بر قدم که ب ١٢گروه 
برای جلوگيری از که قدم برنامه ای متشکل از يک سری اصول راهنماست  ١٢. مشاهده کردکنند 

حتی کسانی که جايگاه خيلی پايين . کار می رودهای رفتاری و مشکالت اخالقی بوسواساعتياد، 
 از آنعادالنه قبول بپندارند و  گرايشات را قابل اينتری در مقياس هوشياری دارند ممکن است 

                                                                                                                .دفاع کنند
که موجب  بوده هايیبه روشمند ه عالق عظيم دنيا اصول معنوی کليه ،در سراسر تاريخ          
به آن اشاره کرده اند يا بسياری افراد  .است می شدهانسان روشنگری  همرتبو افزايش صعود 

موفقيت نيازمند  .بان کار بسيار دشواری استطور خاص اظهار داشته اند که باال رفتن از اين نردب
به  مايی، دستور العمل و الهام بخشیبرای راهن -يا دست کم يک روش آموزش -يک آموزگار

اميد هدف و بدون مساعدت، نا يابی بهدر دستتوانی صورت او به جهت نا غير ايندراست، داوطلب 
                                                                                                               .خواهد شد

بسيار دور از دسترس  در عين حالو بسيار لطيف  ،اين الگودر آگاهی  ختیاثر معرفت شنا          
های عمل گرايانه ای در ورزش، پزشکی، روانشناسی، تالش مفاهيم اين يافته ها، کاربرد. ستا

را از  فردتفکر و تعمق در اين نقشه هوشياری می تواند درک . دارد و روابط شخصی برای شادی
آشکار ، که ادراک با رسيدن به مراحل هوشياری استنتاج می شود همانطور. عليت دگرگون سازد

با قبول . ثيرات استواقع دامنه تأ جهان آن را دامنه علت می نامد درچيزی که که  می گردد
به چيزی نقش قربانی از بودن در تواند مشاهده گر می  ،فردیمدهای ادراک برابر پيامسئوليت در 

ها اين. تأثير بگذارد اونيروی خارجی   نمی تواند بر هيچ  فراتر تبديل شود و به اين درک برسد که
می تواند قدرتی  گويابرخورد کند که  گونه ایب فردیچگونه اينکه اما  ،ندرويدادهای زندگی نيست

صورت استرس می چه بصورت فرصت و چه بن کند اين حوادث يتعي وداشته باشد ديگران بر 
                                         .، مهم استدنبگذارثير مثبت يا منفی تأ ند بر روی زندگی کسینتوا

ی خود هيچ ايط به خوداين شر. نتيجه مقاومت در برابر شرايط استهای روانی استرس          
موسيقی با صدای بلند . وردن استرس نداردآوجود بخلق و  چنين قدرتی در هيچ چيز. قدرتی ندارند

   .باشدبرخی افراد می تواند منبع خوشی و شوق برای  واحد  نِ آدر  ،که فشار خون را باال می برد
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می تواند راهی  اگر خواستنی باشداما جای بگذارد، های روانی برناخواسته می تواند زخم طالق

                                                                                           .باشدبرای آزادی و رهايی 
بازنگری می  یمانند پرتو جديدبگونه ای ديگر روند تاريخ را ب ،نقشه هوشياریهمچنين           

يک مبدأ  می توان برای مثال حقيقی مهمترين هدف اين کتاب است، تشخيص بين زور و قدرتِ . کند
بخواهيم قدرت اگر . هندوستان را بررسی کرد کشور در نياتاريخی چون پايان استعمار بريتا

ان بوده است را اندازه که يکی از خودکامگان و استثمارگران آن زمامپراطوری بريتانيا انرژی 
حتی پايين تر از نقطه بحرانی در مقياس هوشياری که اين ميزان  می فهميمراحتی ب گيری کنيم

ً نزديک به اوج محدوده  ٧٠٠با ميزان قدرت انرژی مهاتما گاندی انگيزه . بوده است ٢٠٠ تقريبا
 موقعيتی که او اتخاذ کردهزيرا  ،گاندی در اين نبرد پيروز شد. بوده استطبيعی هوشياری انسان 

زور با روش امپراطوری بريتانيا از . دارای قدرتی بسيار فراتر از امپراطوری بريتانيا بود بود
زور در نهايت اين ، روبرو شودهرگاه زور با قدرت، تقابل کرده و . می کرداستفاده  ١٧۵انرژی 

                                                                                          .می خوردشکست است که 
که چگونه جوامع سعی کرده اند  تاريخ مشاهده کرد و دريافتتی در راحب می توان          

حل و  هاممنوعيت و دستکاری بازار، قوانين ،و خورد، زد گذاریقانون بامشکالت اجتماعی را 
مشغول  درمان و حل مشکلجای اقع آنها بو در .عمال زور استها همه نشانه های اِ اين .کنندفصل 

موقعيتی از  بايا برخی افراد ها دولت با اينکه. بوده اندخودشان فشاری و انجام کارهای تکراری پا
می يابند که سرانجام در کار خود را شروع می کنند، اما استزور که بسيار کوته نگری 

از التيام داده نشوند تا زمانی که در معرض سرچشمه اساسی قرار نگيرند و های اجتماعی درگيري
                                                                                                           .بين نمی روند

و يکسان هر د ،زمينه و مفاد در هرچند که. يک تفاوت وجود داردتيام و درمان لا بين          
نشان می اينگونه  های بالينیِ پاسخ. هستند، اما فرق اين دو در نوع و شکل انجام دادن نهفته است

علت کلی که شرايط بايد بافت را تغيير داد، يعنی  برای رسيدن به نتيجه مورد نظر بايد که دهند
اين همان چيزی است که  .پرداختبهبود مرض به  برد و نهرا از بين  وجود آورده استحاکم را ب

متوقف کردن عصبانيت و  باعلت اصلی بيماری . رمان فشار خون باال تجويز می شوددبرای 
اين روش در درمان . ی گيردم و در نتيجه درمان صورت  می شودشناسايی عوامل سرکوب کننده 

هی کوتاه تر اين نوع طرز فکر مشتق شده از نقشه هوشياری، را. های ديگر نيز پاسخگوستبيماري
 عشق و داشتن ،کليد رسيدن به سرور و آرامش. به سرور و آرامش فراهم می کند رسيدن در

. می ناميمرای خودمان است که آن را شفقت از جمله ببرای تمام زندگی  محبت بی قيد و شرط
 تواناين را می . به نتيجه می رسد از سعی و تالش انسان بسيار جزئیمقدار تنها ، قتبدون شف

نند واقعاً عالج پيدا هنگامی که بيماران نمی توا. مشاهده کردنيز بزرگتری در درمان افراد  شکلب
        چه برای خود و چه برای شفقته درخواست از قو ،طور اساسی درمان شوند تنها راهکنند يا ب
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          .ددهنده می شواتيام بخش يا شفلتماميت معنوی تبديل به يک ا ،مرحلهدر اين . ديگران است

                                                                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 فصل چهارم
مراتب هوشياری و آگاهی 

 انسان
 

در طول سالها مطالعه و با ميليونها اندازه گيری، محدوده ارزشها با دقتی باال و با           
ی اين احساسات و گرايشات در ميدانهای انرژ. احساسات و گرايشات شناخته شده تعيين شده اند

مانند ميدان الکترومغناطيسی يک آهنربا قرار گرفته و واقع مجذوب کننده های خاص و چيزی ب
ما اين دسته بنديهای ميدان انرژی را بگونه ای مطابقت داده ايم که هم برای درک آسانتر . شده اند

مهم است که به ياد داشته باشيم آمار و ارقام        . باشد و هم از لحاظ بالينی دقيق محسوب شوند
د؛ بنابراين سطح درجه بندی شده بعنوان اعداد حسابی ارائه نمی شوند، بلکه روندی لگاريتمی دارن

). ١٠٣٠٠(است  ٣٠٠به توان  ١٠نخواهد بود، بلکه عدد  ١۵٠دو برابر ميدان نوسان  ٣٠٠انرژی 
هر چقدر که به سمت باالی . افزايش حتی ذره ای انرژی، بيانگر پيشرفتی عمده در قدرت می باشد

                                            . مقياس حرکت کنيم ميزان افزايش در قدرت، عظيم تر می شود



           ------------------------  ۵۶   ----------------------               
راهی که سطوح مختلف، انرژی خود را بيان می کنند بسيار عميق و همراه با تأثير بسيار           

برای زندگی  ٢٠٠همه سطوح زير . در واقع چنين تأثيراتی دقيق، بزرگ و نافذ هستند. زياد است
. بشکلی سازنده بيانگر قدرت هستند ٢٠٠فرد و جامعه مخرب هستند و در عوض سطوح باالی 

مانند نقطه عطفی است که مناطق عمومی قدرت و زور را از هم جدا می ب ٢٠٠طع سطح انرژی قا
خاطر داشته باشيد که آنها بندرت با ميدان انرژی هوشياری بايد ب در توصيف احساسات مرتبط. کند

                                                    .   بعنوان حالتی مطلق و خالص در افراد آشکار می شوند
شرمساری:  ٢٠سطح انرژی   

سطح انرژی شرمساری شديداً نزديک به مرگ است و گاهی بشکل شرم آوری با خودکشی           
خودآگاه صورت می گيرد يا اينکه بگونه ای نافذ با واماندگی و درماندگی خود را نشان می دهد، 

 در اين مرحله تصادفات قابل اجتناب. بطوری که شخص قادر نيست قدمی در ادامه زندگی  بردارد
بی اعتبار شدن و  ،"از دست دادن آبرو يا وجهه"ِد همگی در مورد در. سياری اتفاق می افتندب

در مرحله شرمساری سرمان را پايين می اندازيم و خود را . آگاهی داريم" بودنهيچ کس "احساس 
تبعيد روشی سنتی و آميخته با شرمساری . مخفی می کنيم، آرزو می کنيم ای کاش نامرئی بوديم

  .        در جوامع اوليه که ريشه همه ما از آنجاست، شرمساری برابر با مرگ تلقی می شود. است
هرگونه تجربه در زندگی که منجر به شرمساری شود مثل تجاوز جنسی، شخصيت فرد را           

. در زندگی او خدشه دار می کند، مگر اينکه اين موارد به کمک معالجه و درمان حل شوند
اين . تعيين کرده بود، عامل اختالل روانی می گردد فرويدی بعنوان چيزی که زيگموند شرمسار

حالت برای احساسات و سالمت روانی بسيار مخرب است و منجر به تضعيف حرمت نفس می 
. شود و در نهايت فرد آمادگی ابتال به بيماريهای جسمی گوناگونی را در خود فراهم می آورد

            .ت، همان حس خجالت، کناره گيری و درون گرايی شديد استشرمساری براساس شخصي
شرمساری بعنوان ابزاری در خشونت استفاده می شده است و قربانيان اين حالت اغلب           

بچه های شرمسار، خوی وحشی گرانه ای با حيوانات و ديگر . خود، ظالم و ستمگر می شدند
است، بسيار خطرناک  ٢٠هوشياری آنها تنها در سطح انرژی کسانی که ميزان . کودکان دارند

اغلب حاالت توهمی از يک ماهيت اتهامی دارند، بعضی از آنها روانی شده و ، چرا که هستند
  .                                             برخی ديگر مرتکب جرم و جنايات عجيب و غريب می شوند

مثالهای آشکاری از  .ايی را با تعصب جبران می کنندبعضی افراد شرمسار، کمال گر          
افراط گرايان اخالقی که گروههای متعصب سياسی و مذهبی را شکل می دهند و تمام شرمساری 

   اين در حالی است که ديگر افراد. ناخودآگاه خود را در آن طرح ريزی می کنند از همين نوع اند
  



 ------------------------  ۵٧   ----------------------   
قتلهای زنجيره ای که با اخالقيات جنسی . گروه، درستی اين امر را با حمالت شان توجيه می کنند

                                                      .  است" بد" انند، تنها توجيهی برای تنبيه زنمرتبط هست
از آنجا که شرمساری تمام شخصيت انسان را به سمت انحطاط  می کشاند، منجر به آسيب           

و بنابراين اغلب نتيجه بديهی آن غروِر کاذب، خشم و می گردد پذيری به ديگر احساسات منفی نيز 
                                                                                                        . گناه خواهد بود

گناه:  ٣٠سطح انرژی       
ً در جامعه ما            گناه . برای تغيير و تنبيه استفاده می شده است) جامعه آمريکايی(گناه عموما

خود را به اَشکال گوناگونی مانند ندامت و پشيمانی، خود را متهم دانستن، لذت بردن از درد زيرا 
حس . زاوار آن است و تمام حيطه هايی که نشانه هايی از قربانی بودن دارد بيان می کندکه فرد س

می شود؛  - سايکوسوماتيک -گناه بصورت ناخودآگاه منجر به بيماری روان تنی يا جسمی روحی
با  افراد بسياری در طول زندگی. شدتمايل در تصادف و خودکشی از نشانه های اين حالت می با

شدت تالش در فرار از زير بار گناه و رد روند، در صورتی که بسياری نيز بحس گناه کلنجار می 
.                                                                                                      کل ماجرا هستند  

گرايش . شغوليت ذهنی فرد با معصيت می شودتسلط حس گناه بر فرد منجر به شيفتگی و م          
برای حس نابخشودنی اغلب توسط عوامل عوام فريبانه سياسی مذهبی بوجود آمده و برای تهديد، 

بوسيله "  معصيت و رستگاری"اين . اجبار و کنترل مورد سوء استفاده قرار گرفته است
است که يا می خواهند حس گناه سوداگرانی که خود غرق در عقده های تنبيهی هستند شکل گرفته 

.                                   خود را از اين طريق از بين ببرند يا آن را به ديگران نيز منعکس کنند  
عده ديگری شکلی . فرهنگهای پيشرفت نيافته با تنبيه يا شالق شروع به فريفتن می کنند          

گناه خشم . انجام می دهندت در مراسم مذهبی در مأل عام متفاوت از خشونت را مانند کشتار حيوانا
مجازاِت اعدام مثالی . را برمی انگيزاند که کشتارهای متعدد بعد از آن بيانگر اين حقيقت می باشند

جامعه . است که چگونه قتل و کشتار، توده مردم گناه زده را خشنود، راضی و رستگار می کند
م مجازات را انجام می ن را در مطبوعات تحقير می کند و سرانجاآمريکايِی نابخشنده ما قربانيا

.      هيچ عمل بازدارنده و تصحيح کننده ای نمايش داده نشده است) آمريکا(حال در اينجا تا ب. دهد
            

بی عالقگی:  ۵٠سطح انرژی   
جهان و آينده آن برای اين . مشخصه های اين سطح انرژی، فقر، يأس و نااميدی است          

    بی عالقگی. حساب می آيدثر برای اين گروه، آهنگ زندگی بتأ. افراد، متروکه و غم انگيز است
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آنها دچار فقدان منبع انرژی . اين حالت، هميشه محتاج و نيازمندند قربانيان. حالتی از نااميدی است

هستند تا دريابند چه چيزی ممکن است در دسترس باشد، مگر اينکه يک انرژی خروجی برايشان 
در اين حالت هيچ . فراهم شود، درغير اين صورت يک خودکشی تأثربار از عواقب آن می باشد

و اينگونه افراد بی توجه به محرکات به پوچی خيره می شوند تا  اراده ای برای زندگی وجود ندارد
زمانی که چشمانشان پيگيری اين ردپا را متوقف کند، ولی آن زمان ديگر انرژی ای نمانده است که 

اين سطح انرژِی افراد بی خانمان و بی سرپرست جامعه، همچنين . حتی بخواهند غذايی را ببلعند
. ی که از ديگران به دليل بيماريهای شديد و پيشرفته طرد شده اند استسرنوشت افراد مسن و کسان

اين افراد هميشه سربار هستند و بعنوان افراد تحميلی . افراد بی عالقه هميشه به ديگران وابسته اند
                                                                                    . برای ديگران احساس می شوند

اغلب اوقات، جوامع با فقدان انگيزه کافی برای کمک واقعی به اين نوع قشر و دسته از           
اين در واقع سطح انرژِی برخی از خيابانهای . افراد که در اين سطح به سر می برند مواجه هستند

فتن به روانش شهامت رو پيمادر ترزا کلکته در هندوستان است که فقط انسانهای پرهيزگاری چون 
و روزنه های ممکن را  ی مرحله ای است که شخص همه اميدبی عالقگ. آنجا و درمان را دارند

                      .رها کرده و تنها تعداد قليلی اين جرأت را دارند که با آن مواجه و روبه رو شوند
 

حزن و اندوه:  ٧۵سطح انرژی   
شايد همه ما اين . اين سطح انرژی در حقيقت مرحله غم، ضرر و زيان و وابستگی است          

مرحله را برای مدتی در زندگی مان تجربه کرده باشيم، اما کسانی که در اين سطح باقی می مانند 
اين مرحله سوگواری، داغداری و . زندگی را همراه با افسردگی و پشيمانی سپری خواهند کرد

همچنين اين سطحِ انرژِی باَزندگان هميشگی يا قماربازانی است . رزنش وجدان برای گذشته استس
که شکست را بعنوان قسمتی از شيوه زندگی پذيرفته اند که اغلب منجر به از دست دادن شغل، 

ضرر و زيانهای زياد در اوايل دوران . دوستان، خانواده، فرصتها، سالمت و ثروتشان می گردد
ی باعث می شود که شخص برای قبول غم و اندوه در آينده  آسيب پذير شود، گويا که غم و زندگ

در مرحله حزن و اندوه، فرد در همه جا شاهد غم است؛ در بچه . اندوه به قيمت زندگی بوده است
يکی از نشانه . اين مرحله وسعت ديد او را يکنواخت می کند. های کوچک و در بطن خود زندگی

مرحله اين است که فرد تصور می کند برای چيزی که از دست رفته است ديگر هيچ  های اين
در اين مرحله او به . جايگزينی وجود ندارد و هيچ چيز نمی تواند جای آن سمبل يا شیء را پر کند

يک مسأله خاص عموميت می دهد؛ يعنی برای چنين فردی از دست دادن معشوق برابر با از دست 
در اين شرايط چنين زيانهای عاطفی منجر به افسردگی های شديد يا . خواهد بوددادن خود عشق 

اگر چه حزن و اندوه گورستان زندگی است، اما در مقايسه قدرت انرژی آن . حتی مرگ می گردد  
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بيشتر است؛ بنابراين هنگامی که فردی بی از مرحله بی عالقگی که در قسمت قبل توضيح داديم 

عالقه و آسيب ديده شروع به گريه می کند، متوجه می شويم که حال او رو به بهبود است، زيرا 
  .هنگامی که او شروع به گريه می کند، دوباره غذا خواهد خورد که در واقع حالتی از بهبود است

 
هراس:  ١٠٠سطح انرژی   

در اين مرحله ميزان انرژی بيشتری وجود دارد، زيرا گاهی ترس از خطر می تواند مفيد           
. ترس قسمت عمده ای از زندگی را در تشويق به منظور فعاليتهای بی پايان تشکيل می دهد. باشد

ترس از وجود دشمن، دوران پيری يا مرگ، طرد شدن و بسياری از ترسهای اجتماعی ديگر، 
از ديدگاه اين مرحله جهان جايی پر از . های تهی در زندگی اغلب انسانها بشمار می روندمحرک

ترس ابزار اصلی و مورد عالقه گماشتگان سرکوبگر و ديکتاتور است و . خطر، تله و تهديد است
همچنين . اين ناامنی است که بعنوان سهامی در تجارت توسط گرداندگان بازار به فروش می رسد

                                         .ا و تبليغات نقش مهمی در افزايش اين سهام بازی می کنندرسانه ه
هنگامی که ترس تمرکز فرد . ترس مفرط می تواند به اندازه تصورات بشر نامحدود باشد          

بيم و هراس . درا به خود جلب می کند، حوادث آزاردهنده بی پايان جهان شروع به تغذيه آن می کنن
افکار آميخته با . در از دست دادن يک رابطه منجر به حسادت و استرسهای شديد و مزمن می شود

ترس باعث بيماری پارانويا يا سوء ظن شديد و ايجاد ساختار دفاعی و عصبی می شود، زيرا اين 
                                                          .بيماری حتی می تواند بر روند اجتماعی مسلط گردد

می کند، زيرا در واقع دگی هدايت ترس رشد شخصيت را محدود و به مرحله ای از بازدارن          
در بسياری از موارد . همه انرژی در رسيدن به مرحله ای باالتر از ترس و هراس هدر می رود

ترس هميشه به . ه ای فراتر قدم بگذارندنمی توانند به مرحلست که قربانيان اين مراحل ديده شده ا
دنبال رهبران مستبدی است که بنظر می رسد بر ترس خود غلبه کرده اند تا خود را از بردگی آن 

                                                                                                                   .برهانند
 

ميل و خواهش:  ١٢۵ سطح انرژی  
ميل و خواهش حوزه وسيعی از فعاليتهای . در اين مرحله انرژی بيشتری در دسترس است          

تبليغ کنندگان با استفاده از حس نياز و تمايالت که . انسان مثل شرايط اقتصادی را تحريک می کند
      ميالا. دقيقاً با اميال غريزی در ارتباط است شروع به برنامه ريزی جهت تجارت خود می کنند
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ميل به . سبب می شوند که تالش بيشتری در جهت رسيدن به اهدافمان يا گرفتن پاداش داشته باشيم

؛ مخصوصاً کسانی که پا داشتن رتبه و مقام، اعتبار، پول يا قدرت، زندگی بسياری را می چرخاند
                                      .ن موضوع اصلی زندگی شان  فراتر گذاشته انداز مرحله ترس بعنوا

ميل و خواهش همچنين مرحله ای از اعتياد است، جايی که مقصود و هدف از خوِد زندگی           
ً از اساس اين انگيزه ناآگاه باشند. با اهميت تر می شود . قربانيان اين مرحله ممکن است واقعا

ضی افراد به اينکه ديگران به آنها توجه کنند معتاد می شوند و ديگران را با مطالبات و بع
در واقع همين تمنا و خواهش در امور جنسی بود که . درخواستهای مکرر از خودشان دور می کنند

       .                            صنعتی برای ُمد و سبک و سياق مختلف در آرايش و تزئين فراهم کرد
ميل و خواهش سير نشدنی است، . ميل و خواهش رابطه نزديکی با حرص و طمع دارد          

زيرا ميل، يک ميدان انرژی اندامی است و در نتيجه رضايت يک چيز منجر به تحريک لذت برای 
چيز ديگری که ارضا نشده است می شود؛ مثالً ميلياردها انسان دچار عقده ای در بدست آوردن 

                                                                                            .ر و بيشتر هستندپول بيشت
قطعاً سطح انرژی ميل و خواهش از سطح انرژی بی عالقگی يا محزونی بسيار باالتر           

در اينجا تلويزيون . داشت" خواستن"ابتدا بايد انرژی کافی برای " بدست آوردن"است، زيرا برای 
در واقع اين کار با تلقين خواسته ها و انرژی بخشيدن به اشتياقات به . تأثير بسزايی بر مردم دارد

درجه ای که آنها از مرحله بی عالقگی بيرون آيند و زندگی بهتری را جستجو کنند انجام می 
ميل و خواهش قادر . ی قرار دهندخواسته ها می توانند ما را در مسير دستاورد و دستياب. پذيرد

                               . است بعنوان پايگاهی در رسيدن به مراحل باالتری از هوشياری عمل کند
 

خشم:  ١۵٠سطح انرژی   
اگرچه خشم منجر به قتل، خشونت و جنگ می شود، اما در مورد سطح انرژی، بسيار           

خشم می تواند هم عاملی سازنده و . است که منتهی به مرگ می شدندفراتر از سطح انرژيهای قبلی 
هنگامی که افراد از مرحله بی عالقگی و محزونی خارج شوند و همچنين در . هم مخرب باشد

ميل و خواهش منجر به نااميدی و . زندگی بر ترس غلبه کنند، در واقع  شروع به خواستن می کنند
می شود؛ بنابراين خشم نقطه اتکايی است که در پايان افراد در آن به نهايتاً همه چيز به خشم منتهی 

خاطر بی عدالتی های اجتماعی، قربانی شدنها و غضب ب. آزادی سوق داده می شوند سمت
نابرابری، حرکتی بسيار عظيم خلق می کند که در نهايت منجر به تغييرات اساسی و مهم در 

   خود را همراه با رنجش و انتقام نشان می دهد؛ بنابراين ساختار جامعه می گردد، اما هميشه خشم
  



 ------------------------  ۶١   ----------------------   
کسانی که روش زندگی شان با خشم شکل گرفته است افراد بسيار . بسيار حساس و خطرناک است

زودرنج  و زودجوشی هستند که برای هرچيِز جزئی بيش از حد حساس، ستيزه جو و متخاصم می 
                                               .  شوند و تنها مشغول تمرکز بر روی بی عدالتی ها می شوند

خشم براساس سطح انرژی زيرين خودش شکل گرفته است، زيرا از نااميدی در برابر           
نااميدی از اغراق در اهميت تمايالت و خواسته ها بوجود . تمايالت و خواسته ها نشأت می گيرد

تشبيه فرد خشمگين چنان وارد ميلی افراطی می شود که می توان او را به کودکی بی تاب . می آيد
خشم به آسانی بسيار تبديل به نفرتی که تأثيراتی فرساينده بر قسمتهای مختلف زندگی فرد . کرد

                                                                                                          . دارد می شود
 

غرور و تکبر: ١٧۵سطح انرژی   
بايد يادآور شد . قادر است نيروی دريايی آمريکا را بچرخاند ١٧۵غرور با سطح انرژی           

در مقايسه با سطوح انرژی پايين تر، هنگامی که . که اين سطح انرژِی اکثر مردمان امروزی است
در اين مرحله حرمت نفس انسان . کسی به اين سطح انرژی می رسد احساس خشنودی می کند

ش می يابد و بعنوان مرحمی بر تمام دردهايی که افراد در مراحل پايين تِر هوشياری تجربه افزاي
غرور، خوب بنظر می رسد و باعث می شود انسان در رژه انسانی بسيار . کرده اند تلقی می گردد

غرور و تکبر، بسيار فراتر و دورتر از سطح انرژی های شرمساری، گناه و . محکم قدم بردارد
) اشاره به محله يهودی نشينان در جريان هولوکاست دارد" (ِگتو"است؛ مثالً از نااميدی در هراس 

غرور معموالً با . تا رسيدن به مرحله يک تفنگدار دريايی، پيشرفتی بسيار بزرگ بحساب می آيد
خود شهرت و خوشنامی به همراه دارد و از طرف جامعه مورد تشويق قرار می گيرد، اما از آنجا 

ه در جدول هوشياری مشاهده می کنيم اين مرحله هنوز به اندازه کافی بار منفی با خود دارد که ک
به همين جهت است که غرور و تکبر . قرار بگيرد ٢٠٠باعث شود همچنان زير مرحله بحرانی 

               .                                         تنها در مقايسه با سطوح پايين تر خوب بنظر می رسد
شايد تقريباً همگی می دانيم که مشکل غرور اين است که افراد بسيار مغرور و دارای           

غرور حالتی تدافعی دارد و . اعتماد به نفس بيش از اندازه، به احتمال زياد شکست می خورند
هيچ قدرتی بسيار آسيب پذير است، زيرا هميشه به يک شرايط خارجی وابسته است و از خود 

نفس متورم . ندارد و هر لحظه ممکن است انسان به مراحل پايين تری از انرژی برگشت داده شود
غرور هميشه ضعيف می ماند، زيرا هر لحظه ممکن . شده برای هر حمله ای آسيب پذير است

است ستونهايش تخريب شود و به سمت شرمساری که تهديدی برای برافروختن آتش ترس از 
                                                       .يان و از دست دادن غرور است هدايت شودضرر و ز



           ------------------------  ۶٢   ----------------------                
. غرور موجب تفرقه و افزايش نفاق و فرقه بازی می شود که عواقب گرانی در بردارد          

امروزه هنوز نيرويهای . گاهی ديده شده که بشر برای غرور حاضر به انجام هر کاری بوده است
ارتش بخاطر يکی از همين نمادهای غرور به نام ناسيوناليسم يا ملت پرستی، با تعصبات بی پايه 

تاريخ . حاضر به خونريزی و کشتارهای فجيع مثل جنگهای مذهبی و ترورهای سياسی هستند
شرق ميانه و اروپای مرکزی، قيمت همان غروری را می پردازد که امروزه جوامع از آن هولناک 

اين مشخصه های . قسمت نزولی غرور همان گردن فَرازی و ِانکار است. در رنج به سر می برند
در غرور و تکبر به دليل . غرور راه رسيدن به رشد و تکامل را برای انسان مسدود می کنند

. نقض شخصيت که ناديده گرفته شده اند، رهايی از اين اعتياد غيرممکن است مشکالت عاطفی و
تمام مشکالِت مربوط به عدم پذيرش حقيقت، همان غرور می باشد؛ بنابراين غرور و تکبر يک 

می تواند غرور را با قدر و  ری و بدست آوردن قدرت واقعی کهبازدارنده بسيار قوی در فراگي
  .                                            محسوب می شودحيثيت جايگزين کند  قيمت حقيقی و اعتبار و

 
جرأت:  ٢٠٠سطح انرژی   

هنگامی که همه افراد آزمايش . اولين چيزی که در اين مرحله نمايان می شود قدرت است          
که چگونه همه در بررسی می کنيم می توان به آسانی دريافت  ٢٠٠شونده را با سطح انرژی زير 

هستند  ٢٠٠آزمايش ضعيف عمل می کنند، اما نسبت به زمينه های پشتيبان زندگی که باالی 
اين قسمت خط بحرانی بحساب می آيد که تأثيرات مثبت و منفی زندگی . پاسخی قوی نشان می دهند

به . می افتددر سطح انرژی جرأت، دستيابی به قدرت واقعی اتفاق . را از يکديگر متمايز می کند
اين منطقه و مرحله ای است که . همين دليل می توان از آن بعنوان مرحله توانمندسازی نيز ياد کرد

در سطوح پايين تر، . در آن اکتشاف، انجام، شکيبايی، ثبات و تصميم گيری صورت می گيرد
ی جرأت، جهان خسته کننده، غمگين، ترسناک و خالی از اميد ديده می شود، اما در سطح انرژ

.                          زندگی بصورتی هيجان انگيز، چالش برانگيز و تحريک کننده بنظر می رسد  
اين سطح انرژی به سعی و کوشش فرد برای امور جديد يا مواجه شدن با تغييرات و           

قادر است با  در اين مرحله که نوعی مرحله توانمندسازی است، فرد. چالشهای زندگی اشاره دارد
عهده گيرد؛ برای مثال در کند و مسئوليت آنها را بخوبی ب فرصتهای زندگی دست و پنجه نرم

انرژيهای الزم برای يادگيری يک مهارت جديد در دسترس است که در واقع جزء  ٢٠٠مرحله 
در اين مرحله ظرفيتی در فرد . رسيدن به تکامل و تحصيل اهدافی نائل شدنی بشمار می رود

وجود می آيد که می تواند با ترس و مشخصه های نقاط ضعف مواجه شود و عليرغم وجود آنها به ب
همچنين اضطراب نمی تواند هيچ اثری بر تالش فرد . سمت و سوی رشد و تکامل گام بردارد

          موانعی که منجر به. بگذارد، زيرا خوِد اضطراب در مراحل پايين تری از تکامل قرار دارد



-- ----------------------  ۶٣   ----------------------   
می شود بعنوان تحريک کننده هايی برای افرادی  ٢٠٠شکست اشخاص در زير سطح هوشياری 

  .                                   که در اين سطح انرژی يعنی قدرت واقعی قرار دارند نمايان می شود
وشياری به همان مقداری که انرژی از جهان دريافت می کنند به همان افراد در اين سطحِ ه          

اما در سطوح هوشياری پايين تر، افراد بدون داد و ستد . ميزان نيز آن را به دنيا برمی گردانند
تماميت و کمال . انرژی آن را از جامعه تخليه کرده و بعبارت ديگر انرژی را به هدر می دهند

پاداش به خود، افزايش حرمت نفس و بتدريج منجر به تقويت و  ثبت، منجر به بازخوردهای م
ً همان جايی است که باروری، حاصلخيزی و سودمندی . مستحکم شدن فرد می شود اينجا دقيقا

                                                                                                       . شروع می شود
 

بی طرفی:  ٢۵٠سطح انرژی   
 

می رسيم انرژی بشدت را بی طرفی نامگذاری کرده ايم  هنگامی که به اين مرحله که ما آن          
مثبت می شود، زيرا اين مرحله از رهايی از موقعيت و شرايط سطوح پايين تر در نمونه مورد 

، هوشياری تمايل به ديدن تناقضات ٢۵٠در سطوح انرژی زير . نظر متمرکز و مجسم شده است
در حقيقت مانع بزرگی در . دارد و بنای خود را براساس موضع گيريهای سفت و سخت می گذارد

جهان بوجود می آيد که بجای ساده ديدن هر چيزی مثل سياه و سفيد تمايل به ديدن چندگانگی ها و 
                                                                                         .  پيچيدگی ها بوجود می آيد

قرار گرفتن در چنين موقعيتهايی منجر به ايجاد تضاد يا دو قطبی شدن و در نهايت باعث           
حالتی سفت و سخت منجر به آسيب در هنرهای رزمی موضع گيری ب. ددتفرقه و اختالف می گر

ی کار از انعطاف خاصی برخوردار نباشند نهايتاً با شکست مواجه پذيری می شود و اگر فرد رزم
برخالف سطوح انرژی ديگر که سعی در مقاومت در برابر موانع می کنند و باعث ازهم . می شود

گيری در شرايط بی طرفی، به فرد ظرفيتی می دهد که پاشيدگی انرژی شخص می شوند قرار
. اشته باشد و مشکالت را بصورت واقعی ارزيابی کندبدون قضاوت کردن قابليتی انعطاف پذير د

قضاوت نکردن و بعبارتی . بی طرفی به اين معناست که فرد نسبتاً مستقل از پی آمدها و نتايج باشد
  .                     دنبال نکردن امور شخصی ديگران يعنی تجربه نکردن ترس، شکست و نااميدی

خوب، اگر اين شغل را بدست نياورم، قطعاً "می تواند بگويد  در مرحله بی طرفی فرد          
. اين شروع اطمينانی است که از درون او نشأت می گيرد". شغل ديگری بدست خواهم آورد

       هنگامی که او چنين قدرتی را احساس می کند ديگر به راحتی تهديد نمی شود، از هيچ چيزی
  



 ------------------------  ۶۴   --- -------------------     
و خوب بازی  ٢۵٠ورود به سطح انرژی . ارعاب نخواهد داشت و نياز به اثبات چيزی ندارد

  .             کردن نقش باعث می شود تمام فراز و نشيب های زندگی خيلی عادی و آسان بنظر آيند
از نشانه های اين مرحله قابليت . افراد متعلق به اين مرحله هميشه احساس آسايش می کنند          

افراد متعلق به اين مرحله می توانند . اين مرحله امنيت است. اطمينان برای زندگی در جهان است
بزنند، زيرا  با هرچيزی ارتباط برقرار کنند، در همه جا باشند و با امنيت خاطر به هر کاری دست

آنها بسيار راحت و از لحاظ احساسی و . عالقه ای به درگيری، نزاع، ارتکاب جرم يا رقابت ندارند
می شود نه قضاوت است و به سمتی هدايت اين گرايش تهی از هرگو. عاطفی آسوده خاطر هستند

حس آزادی در همچنين به دليل وجود ارزش . که ديگر نيازی به کنترل رفتار ديگران نخواهد بود
  .                                              چنين افرادی نمی توان آنها را به آسانی تحت کنترل در آورد

رضايت:  ٣١٠سطح انرژی     
اين سطح انرژی بسيار مثبت را می توان بعنوان دروازه ای برای سطوح انرژی باالتر           

معموالً در طرفی کارها به اندازه کافی انجام می گيرند، اما پنداشت؛ برای مثال در مرحله بی 
در اين مرحله کمال . خوبی، با موفقيت و با تالش صورت می گيرنده مرحله رضايت کارها ب

در واقع اين افراد کسانی هستند که برای مراحل باالتر و پيشرفته تر انتخاب . بسرعت اتفاق می افتد
رضايت اشاره بر اين دارد که فرد بر مقاومت درونی برای زندگی، چيرگی و مشارکت . شده اند

، افراد گرايش خاصی به کوته فکری ٢٠٠مرحله اندازه گيری شده  در زيرِ . متعهد شده است
در اين مرحله افراد واقعاً و . حوادث بسيار بزرگی اتفاق می افتند ٣١٠دارند، اما در سطح انرژی 

حالتی خود به خودی يتهای اجتماعی و اقتصادی گويا ببطور حقيقی دوستانه و مهربان هستند و موفق
فراِد مشتاق و راضی هرگز از عدم اشتغال آزرده خاطر نمی شوند، آنها اين ا. صورت می گيرند

يا برای خود تجربه ای خلق . خواهند شد -اگر مجبور به انجام آن باشند - حاضر به انجام هر کاری
آنها برای مواجه شدن با مشاغل جديد يا شروع کردن از . می کنند يا خود آفريننده کار می شوند

آنها برای ديگران بسيار اميدوار هستند و . ا فروتنی  و خضوع رفتار می کنندسطح خيلی پايين، ب
آنها به امور درونی . نيز هر جا که سودی برای جامعه وجود داشته باشد حضور و مشارکت دارند

  .شان رسيدگی می کنند و بر سر راهشان هيچ نوع مانع بزرگی در يادگيريهای جديد ديده نمی شود
اين مرحله حرمت نفس باالست و هميشه با بازخوردهای مثبت از طرف جامعه بشکل در           

قرارگيری در اين مرحله باعث می شود فرد نسبت به نيازهای . قدردانی و پاداش تقويت می شود
اين افراد مشتاق، سازندگانی هستند که با جامعه مشارکت و . ديگران، غمخوار و پاسخگو باشد

سرعت از آن شرايط خارج شوند و با الت و سختی قادرند با در هنگام مشکآنه. همکاری دارند
در . داشتن چنين ظرفيتی بعالوه تجربيات حاصله، قادرند اشتباهات و گرايشات خود را اصالح کنند  



 ------------------------  ۶۵   ----------------------   
که به کمی و کاستی های خود بپردازند و از  اين سطح غرور هيچ معنايی ندارد، آنها فقط متمايلند

در اين سطح انرژی افراد به دانش آموختگانی عالی تبديل می . ديگران مسائل جديد ياد بگيرند
و منبع قابل مالحظه ای از قدرت را در جامعه ارائه خواهند می شوند شوند؛ آنها بسادگی فرهيخته 

                                                                                                                       . داد
 

پذيرش:  ٣۵٠سطح انرژی    
در اين مرحله از آگاهی يک دگرگونی و تغيير شکل اساسی از اينکه خود فرد منبع اصلی           

چنين حسی يکی از مشخصه های رسيدن . و خالق تمام اتفاقات و تجربيات زندگی است رخ می دهد
اين احساس مسئوليت با وجود تمام گرفتاريها و فشارهای زندگی . به اين درجه از تکامل است

  .                   رای ظرفيتی است که قادر به کنترل زندگی به حالت متعادل و هماهنگ می شوددا
گرايش به ضعف دارند و با وجود لطف و مرحمت  ٢٠٠همه افراد در سطح انرژی زير           

منبع اين از آن اعتقادی نشأت می گيرد که فرد فکر کند . زندگی، به خود بعنوان قربانی می نگرند
خوشی و علت تمام مشکالت وابسته به امری خارجی است، اما با يک پرش عظيم، او دوباره می 

در واقع هنگامی که فرد به اين سطح هوشياری و آگاهی . تواند قدرت مورد نظر را بدست آورد
برسد و متوجه شود که منبع تمام خوشی ها و ناخوشی ها در خود او نهفته است، مرحله پذيرش به 

در اين مرحله تکامل يافته هيچ نيروی خارجی وجود ندارد که ظرفيت . خود رسيده است کمالحد 
شاد کردن کسی را داشته باشد و عشق چيزی نيست که از طرف فرد ديگری بخشيده يا از بين رفته 

  .                                                     باشد، بلکه توسط خود فرد و از درون او خلق می شود
پذيرش . اين مرحله نبايد با بی ارادگی که از نشانه های بی عالقگی است اشتباه گرفته شود          

بدون پيروی از دستوِر کار يا موضوع  -به انسان اجازه می دهد تا زندگی را همانگونه که هست
در مرحله پذيرش آرامشی عاطفی وجود دارد و هر چقدر انکار اين . ددرياب -مورد بحث هر روز

موضوع که منابع اصلی خوشی و ناخوشی در بيرون فرد قرار دارند فراتر رود ادراک او نيز 
حاال ديگر فرد همه چيز را بدون تحريف يا سوء تعبير می نگرد، . گسترده تر و بيشتر می شود

. قادر است تماميت تصويری را در يک نگاه بنگردده شده و تماميت زمينه ديد تجربی او گستر
                                          . ، رابطه نزديک و اساسی با تعادل، تناسب و اقتضاء داردپذيرش
جای آن زمانش را به حل ندارد و بفرد در مرحله پذيرش نيازی به تعيين درست و غلط           

مشاغل سخت عامل ناراحتی و . نکه برای مشکل چکار می توان کرد می گذراندمسائل و فهميدن اي
اهداف بلند مدت نسبت به اهداف کوتاه مدت اولويت پيدا می کنند؛ در اين . وحشتزدگی او نمی شوند

.                                                 قسمت نظم، انضباط و چيره دستی برجسته و مهم می شوند  
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در مرحله پذيرش، نسبت به تضادها و درگيريها، دو قطبی عمل نخواهيم کرد، بلکه درمی           

يابيم که ديگران نيز به همان اندازه که ما دارای حقوق هستيم دارای حق و حقوق مشابه اند و 
در حالی که مراحل پايين تر در برابر موارد بيان شده . دارای شرف و ناموس برابرندهمگی 

پافشاری و سرسختی می کنند؛ در مرحله پذيرش، تکثر اجتماعی، خود عاملی برای حل مشکالت 
در اين سطح . می گردد؛ بنابراين اين مرحله خالی از هر گونه تبعيض، نابردباری و تعصب است

هی و هوشياری وجود دارد که در آن همسانی و برابری با تنوع و گوناگونی به انرژی نوعی آگا
می توان گفت که مرحله پذيرش در برگيرنده همه چيز است و با رد و . هيچ وجه بيگانه نيست

             .                                                                              امتناع هيچ ميانه ای ندارد
 

ِخَرد:  ۴٠٠سطح انرژی    
هوش و عقالنيت هنگامی پا به پيش می گذارند که احساسات فرد در مراحل پايين تر به           

ادراک سبب می شود که مقدار وسيع و پيچيده ای از اطالعات مورد . چيزی فراتر تبديل شده باشد
پيچيدگی ها و بغرنجی های روابط ، درجه بررسی قرار گيرد و تصميم گيری صحيح و سريعی از 

بنديها، تمايز خوب و دستکاری ماهرانه سمبلها بعنوان مفاهيم انتزاعی که بتدريج مورد اهميت 
اين همان مرحله علم، پزشکی و ظرفيت وسيع عمومی برای فهم و . قرار می گيرند اتخاذ گردد

با وجود فهم و . ری مهم تلقی می شوددانش و تحصيِل علم در اين مرحله بعنوان ام. ادراک است
اطالعات، ابزارهای اصلی برای اجرا و انجام کار مهيا است که همگی نشانه های سطح انرژی 

اين سطح انرژِی برندگان جايزه نوبل، زمامداران بزرگ و قضات ديوان عالی . می باشند ۴٠٠
و افراد بسيار ديگر از متفکران بزرگ تاريخ در اين مرحله قرار می  فرويد، انيشتين. کشور است

                                                                                                                     .گيرند
مادها و چيزی که نقاط ضعف اين مرحله شامل قصور در يک تمايز واضح در تفاوت بين ن          

پريشانی و گيجی بين جهان عينی و ذهنی درک و فهم عليت را محدود می . آنها ارائه می دهند است
در اين مرحله بسيار آسان است که برای شيفتگی و شيدايی در مفاهيم و تئوری ها، چشمها را . کند

از دست رفته را  در برابر حقايق بست تا ديگر حقيقتی ديده نشود و در واقع  نقاط ضروریِ 
در اين حالت، درک، . محسوب گرددعقل گرايی می تواند پايانی برای خود . براحتی ناديده گرفت

محدود شده محسوب می شود و نمی تواند از عهده ماهيت بصيرت يا نقاط بحرانی امور پيچيده 
                                                                                                                     .برآيد
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ادراک . خود نمی تواند راهنمايی برای رسيدن به حقيقت را فراهم کندادراک از درون           

حجم عظيمی از اطالعات و مستندات را توليد و خلق می کند، اما قادر نيست اختالف بين اطالعات 
تمام مشاجرات فلسفی در پيشگاه خودشان متقاعد کننده بنظر می . و مفاهيم استنتاج شده را حل کند

در جهان تکنيکِی امروز و جايی که روشهای منطقی مسلط هستند بسيار مؤثر  اگرچه ادراک. رسند
اصلی در رسيدن به مراحل  یحالتی ضد و نقيض به مانند مانعخود ب بحساب می آيد، اما درک،

    .فراتر رفتن از اين مرحله در جامعه ما نسبتاً غيرمعمول است. باالتر از هوشياری عمل می کند
                                                                                                                  

  

عشق:  ۵٠٠سطح انرژی    
خواهش می کنم اين نکته را مد نظر داشته باشيد که چيزی که در اين مرحله قرار است           

چيزی که جهان . ت که در رسانه ها مورد تبليغ قرار می گيردتوضيح داده شود همان عشقی نيس
معموالً از عشق استنباط می کند يک شرايط شديد عاطفی توأم با يک جذبه فيزيکی، مالکيت، 

اينها در واقع بی اساس، شکننده و نوسانی هستند، به . کنترل، اعتياد، تمايالت جنسی و تازگی است
يجان شديد شروع می شوند و کم کم قدرت خود را در شرايط مختلف اين دليل که ابتدا با قدرت و ه

در هنگام نااميدی اين ماسک . از دست می دهند و در نهايت بی عالقگی جايگزين آن می شود
تبديل شدن عشق به . می کنند ه نشان دادن خشم و وابستگیبرداشته می شود و احساسات شروع ب

در واقع چيزی که ما به توصيف آن . افراد مشترک است نفرت بسيار معمولی و در ميان بسياری
نمی توان چنين عشقی را عشق واقعی . پرداختيم عشق نيست، بلکه احساسات اعتياد آور است

  .                                 می گيرد و نه از عشق هنامگذاری کرد، زيرا نفرت از غرور سرچشم
. با داشتن عشق بی قيد و شرط، بدون تغيير و دائمی مشخص می شود ۵٠٠سطح انرژی           

عشق ورزی، معادِل بودن . اين عشق نوسان ندارد و منبع آن هرگز وابسته به منبعی خارجی نيست
عشق راهی برای بخشش، پرورش و حمايت همه امور مربوط به جهان . و زندگی کردن است

. ذهن برنمی خيزد، بلکه از قلب سرچشمه می گيرد عشق، عقالنی نيست به همين دليل از.است
عشق دارای ظرفيتی است که به دليل وجود انگيزه ناب می تواند شرايط هر کسی را تغيير دهد و 

                                                                                   .منجر به شاهکارهای عظيم شود
مرحله از سير تکامل، ظرفيت تشخيص اين ماهيت بر همه چيز مسلط می شود و  در اين          

هنگامی که دليل و علت کنار . هسته اصلی هر چيزی تبديل به مرکزی برای تمرکز می شود
گذاشته می شود، ظرفيتی برای تشخيص فوری کليت مشکل بوجود می آيد و يک ديد گسترده 

دليل و علت تنها با امور خاص سروکار دارند، . می گيردمخصوصاً در مورد زمان و روند، شکل 
اين توانايی اغلب به شهود و بصيرت يعنی همان . اما عشق می تواند با تماميت سروکار داشته باشد  
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در واقع اين پديده . شودظرفيت درک فوری بدون توسل به روند نمادهای متوالی نسبت داده می 

انتزاعی و آشکار همراه با مقدار قابل اندازه گيری اندورفين که در مغز آزاد می شود کامالً ذاتی 
عشق چيزی جهانی است و جای خاصی را اشغال نمی .عشق فراتر از تمام جدايی هاست. است
ه فرد برای هميشه با فرد کدارد از آنجايی که ديگر هيچ مانعی وجود ندارد اين امکان وجود . کند

. ديگری باشد؛ بنابراين عشق همه چيز را شامل می شود و حس خود را گسترش و افزايش می دهد
عشق بر مروت ها و خوبی های زندگی با تمام مشاجرات و نحوه بيانش تمرکز می کند و می تواند 

.                      بين ببرد حالتهای منفی را با تغيير نگرش نسبت به زندگی به جای حمله به آن از  
اين همان مرحله شادابی حقيقی است؛ اگرچه جهان شيفته و شيدای موضوع عشق است و           

يا باالتر هستند و اين موضوع را  ۵٠٠تمام ادياِن مناسب برای رشد و ترقی دارای سطح انرژی 
درصد جمعيت جهان می توانند به اين  ۴/٠هميشه بيان می کنند، اما بسيار جالب است که تنها 

                                                                                         . مرحله از هوشياری برسند
  

سرور:  ۵۴٠سطح انرژی   
هر چه که عشق بيشتر بدون قيد و شرط می شود، تبديل به خوشی و مسرت درونی بعنوان           

اين مسرتی ناگهانی از يک حادثه لذت بخش نيست؛ بلکه يک همراه . تجربه ای جاودان می گردد
ش و به جای آنکه از منبعی سرور از دروِن هر لحظه از باي. تثابت و هميشگی در تمام فعاليتها اس

همان سطح انرژی التيام  ۵۴٠همچنين سطح انرژی  .خاص سرچشمه بگيرد برخاسته می شود
                                                                .  بخشی و معنويت بر اساس کمک به خود است

به باال همان مرحله افراد قديس، اوليا، التيام دهندگان و پيروان معنويت که در  ۵۴٠مرحله           
انرژی دارای ظرفيت عظيمی در صبوری و مقاومت در  اين سطح. اين کار پيشی گرفته اند است

از نشانه های اين مرحله حالتی از . برابر سختی های طوالنی مدت همراه با گرايشی مثبت است
آنها . کسانی که به اين مرحله دست يافته اند تأثير قابل توجهی بر ديگران دارند. شفقت و رحم است

  .ت هستند که آنها را به حالتی از عشق و آرامش می رساندقادر به نگاه بصرِی عميق و طوالنی مد
، فرد جهانی را می بيند که مزين به زيبايی های نفيس و ۵٠٠در مرتبه رفيع و بلند مرتبه           

هر چيزی بدون تالش و بصورت همزمان اتفاق می افتد و جهان و هر . خالقيتهای بی عيب است
در اين حالت شخص با اراده . شق و الوهيت ديده می شوندچيز ديگری در آن بعنوان تجلی ع

  الوهيت ادغام می شود و حضوری احساس می شود که قادر است يک پديده بيرونی، معمولی و با
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اين پديده، . نی عملی کندانتظاری واقعی را که مشاهده گران معمولی آن را معجزه می نامند به آسا

.                        ارائه دهنده قدرت شخص نيست؛ بلکه نشان دهنده قدرت اين سطح انرژی است  
حِس مسئوليت فرد در برابر ديگران در اين مرحله کامالً از کيفيت متفاوتی با ديگر مراحل           

در اين مرحله ميلی وجود دارد که او گرايش دارد اين حالت هوشياری را برای . برخوردار است
ی بطور اين ظرفيِت عشق ورزيدِن همگان. سودمندی تمام زندگی به جای چند نفر خاص استفاده کند

همزمان با کشف اينکه هر چقدر افراد بيشتری را دوست داشته باشی، بيشتر می توانی عشق 
                                                                                             .  می شودرزی همراه بو

شخصيت را دگرگون کند و اغلب به تجربيات نزديک به مرگ با تأثيرات خود می تواند           
.                                    را تجربه کنند ۶٠٠تا  ۵۴٠افراد اجازه می دهد که سطح انرژی بين 

  
آرامش:  ۶٠٠سطح انرژی    

 "فراروی، خود ادراکی و خدا هوشياری"اين سطح انرژی با تجربياتی که به نامهای           
بطوريکه از هر ده ميليون  ،شدت نادر و کمياب استاين مرحله ب. ارتباط استاند در برگزيده شده 

هنگامی که شخص به اين مرحله می رسد . نفر فقط يک نفر می تواند به اين مرحله دست پيدا کند
فرِق بين امور ذهنی و عينی از بين می رود و ديگر هيچ نقطه کانونی خاصی برای احساس وجود 

صورت مشترک، خود را با سعادت و برکت که منجر در اين مرحله، البته نه ب افراد. نخواهد داشت
برخی آموزگاِر معنويت و روحانيت . به منع انجام کارهای معمولی می شود از جهان برمی چينند

تعداد کمی . می شوند و برخی ديگر بعنوان افراد ناشناس برای بهبود وضعيت بشريت کار می کنند
ی شده مراحل پايين تر تبديل به نوابغی بزرگ می شوند و همکاری و کمکهای از افراد طبقه بند

افراد دارای اين سطح انرژی بسيار پرهيزگار و مقدس هستند و سرانجام . شايانی به جامعه می کنند
در واقع معنويت خالص و مطلق از چيزی که . برای آنها دين، رسماً بحالتی برتر ارتقا پيدا می کند

                                                       .می دهدمی دهد خود را برای اين افراد نشان  دين ارائه
و باالتر گاه گاهی بصورت حرکت آهسته و معلق در  ۶٠٠قوه ادراک در سطح انرژی           

بايد گفت که هيچ چيزی بدون تغيير نيست و همه چيز زنده و . زمان و فضا گزارش می شود
اگرچه اين جهان همان جهانی است که توسط ديگران ديده می شود، اما اين جهان . تابناک است

رقص تکاملی هماهنگ و پيچيده که در  يک. برای آنها بطور مداوم، روان و در حال حرکت است
اين مکاشفه خارق العاده به . آن مبدأ، منشأ و اهميت هر چيزی بسيار مشخص است شکل می گيرد

حالتی غيرعقالنی اتفاق می افتد؛ در ذهن، يک سکوت اليتناهی بوجود می آيد که تصور و انديشه 
     د است دارای هويتی يکسان میچيزی که شاهد و چيزی که مشهو. هر چيزی را متوقف می کند
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شوند و مشاهده گر در اين چشم انداز ترکيب می شود و به همان نسبت، خود تبديل به چيزی برای 

ً با حضور قدرتی نامحدود، با ظرافتی پيچيده، بسيار محکم و غيرقابل . مشاهده می شود نهايتا
.                                                                  تغيير، همه چيز با هم ارتباط برقرار می کنند  

تا  ۶٠٠کارهای بزرگ هنری، موسيقی و معماری های عظيم که دارای سطح انرژی           
آنها . نتقال دهندهستند می توانند ما را بصورت موقتی به مراحل باالتری از هوشياری ا ٧٠٠

                                                                      .بشکلی جهانی، بی انتها و الهام بخش اند
                

 
روشنگری:  ١٠٠٠-٧٠٠سطح انرژی    

در اين مرحله می توان افراد بزرگی را در تاريخ ديد که حاالت و تأثيراتی معنوی از خود           
پيروی کرده اند و هنوز نيز در حال  هابجای گذاشته اند و افراد بی شماری در طول نسلها از آن

اين . ه اندتمام اين حاالت ارتباطی مستقيم با الوهيت دارند که اغلب شناسايی شد. پيروی هستند
اين حالت در ميدان مجذوب کننده انرژی چنان جريان پيدا . همان مرحله قدرتمند الهام بخشی است

در اين مرحله چيزی به نام فرد هرگز تجربه . می کند که قادر است بر تمام بشريت تأثير بگذارد
به نام الوهيت و با چيزی " خود"نمی شود و اين شخصيت از ديگران مجزا می ماند، اما در حقيقت 

تمام امور ناآشکار و ظاهرنشدنی در خوِد فرد و وراِی ذهن او تجربه . هوشياری شناسايی می شود
اين ورا روی ضمير و نفس بگونه ای به مردم خدمت می کند که به ديگران ياد می دهد  .می شوند

اين مرحله، قله هوشياری در قلمروی بشريت تلقی . چگونه آنها نيز می توانند اين کار را انجام دهند
                                                                                                               .  می شود
آموزه های بزرگ شروع به باال بردن اطالعات توده مردم می کنند و سطح آگاهی کل           

ناميده می شود و هديه ای که " زيبايی يا جذابيت"داشتن چنين ديدی، . بشريت را افزايش می دهند
تر از وصف کلمات قابل شناسايی و حالتی فرااه دارد آرامشی نامحدود است و ببا خود به همر

در اين مرحله از ادراک، حس وجودی شخص، کل زمان و فرديت را برتری . تشخيص می شود
وجود ندارد و بنابراين برای " من"ديگر چيزی برای شناسايی بدن فيزيکی به نام . می بخشد

                                         .نمی شودسرنوشت و قضا و قدر هيچ نگرانی خاصی نيز احساس 
بدن با شفاعِت ذهن بعنوان ابزاری برای هوشياری بحساب می آيد که نخستين ارزش برای           

         شانی از رسيدن به مرحلهنو نفس به خودشان بازمی گردند که بدن . معاشرت و ارتباط است
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آگاهی به يک اندازه . برای هوشياری هيچ مکان و زمانی وجود ندارد. يگانگی و تکامل فردی است
  .                                                                              و در همه جا خود را ارائه می دهد

کارهای عظيم هنری، افرادی را که به مرحله روشنگری دست يافته اند به تصوير می           
آنها مشخصه های روشنگری و روشنفکری را مانند آموزگاری با حالت خاصی از موقعيت . کشد

بگونه ای که از کف دست آنها نيايش و برکت پرتوافکنی می . نشان می دهند"  مودرا"دست به نام 
وضعيت و قرار گرفتن دست است که معموالً در رقصهای سنتی هند يا يوگا و " مودرا" .کند

اين عملی است که به کمک آن ميدان انرژی به  .همچنين در دين بودا و هندو نشان داده می شود
درجه  ١٠٠٠اين الوهيت زيبا می تواند تا مرحله . هوشياری و آگاهی بشريت انتقال داده می شود

حد اعالی اين درجه توسط کسانی که در اين دنيا زيسته اند و نامشان در تاريخ ماندگار . بندی شود
خداوندگار يا "بعبارت ديگر آنها کسانی هستند که آواتارهايی با پسوند . مانده است بدست آمده است

. يحرا بعنوان قدردانی برای خود گرفته اند؛ مثل لُرد کريشنا، لُرد بودا و لُرد عيسی مس" لُرد
آوارتار در فرهنگ هندوئيسم به معنای تناسخ يا تجديد جسم در شکل و فرم انسانی يا تناسخ در 

                                                                                                      .خدايان هندو است
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 فصل پنجم
توزيع مرتبه هوشياری در 

 اجتماع
  

هان نگاره ای که توزيع مرتبه هوشياری را در سطوح انرژی متوالی در ميان جمعيت ج          
درصد از نژاد بشری  ٨۵می ماند که در آن ) بتکده های چينی(مانند طاق پاگودا ارائه می دهد ب

اندازه گيری  ٢٠٧قرار دارند و ميانگين کلی هوشياری کنونی بشر تقريباً  ٢٠٠زير مرحله بحرانی 
وجود معدود افرادی که فراتر از اين سطح هوشياری هستند نسبتاً ضعِف توده افراد در . شده است

همانطور که قبالً . سطوح انرژی پايين تر برای دستيابی به اين ميانگين را برابر و موازنه می کند
و باالتر از آن  دست می يابند ۵٠٠درصد از جمعيت جهان به سطح انرژی  ۴هم اشاره شد فقط 

يا  ۶٠٠در ميزان هوشياری با سطح انرژی . می رسند ۵۴٠درصد به سطح انرژی  ۴/٠تنها 
.             نفر می تواند به اين سطح انرژی دست پيدا کند ١ميليون نفر تنها  ١٠باالتر از ميان هر 
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در نگاه اجمالی نخست، اين شکل و پيکره غيرمحتمل بنظر می رسد، اما اگر شرايط دنيا           
سختی در سطح موجود ه همه جمعيت شبه قاره ها شايد بمی يابيم کمورد بررسی قرار دهيم، در را

قحطی و بيماری بسيار پيش پاافتاده است و اغلب به دليل سرکوبهای سياسی و . زندگی می کنند
جمعيت زيادی از اين مردم در نااميدی که معادل سطح انرژی بی . منابع اجتماعی بسيارمحدودند

همچنين بايد اين را به . عالقگی است و نهايتاً منجر به تسليم در برابر فقر می گردد زندگی می کنند
دوی هنوز در خاطر داشته باشيم که جمعيت باقيمانده و بسيار زيادی از اين دنيا، چه متمدن و چه ب

بيشتر جمعيت بشری زندگی را درجستجوی . درجه اول يعنی در حالتی از ترس زندگی می کنند
کسانی که شيوه زندگی شان در همان مرحله بقای . فراهم آوری امنيت يا چيزی مثل آن می گذرانند

ن در اميال اوليه بجای گزينه های اختياری ديگر باقی مانده است تبديل به گندمی برای آسياب شد
اقتصادی دنيا می شوند و موفقيت برای دستيابی به اين اميال به بهترين حالت ممکن به غرور 

                                                                                                         .منتهی می شود
نرسيده باشد نمی  ٢۵٠زمانی که به سطح انرژی برای بشر احساس رضايِت معنادار تا           

تواند شروع شود که اين همان مرتبه و درجه ای است که اعتماد به نفس برای تجربه زندگی مثبت، 
                                                                             .در تکامل هوشياری پديدار می شود

 
 همبستگی فرهنگی 

در داشتن شرايط بسيار ابتدايی و جايی که افراد تنها برای بقا  ٢٠٠از پايين تر ميادين انرژيهای  -
تالش می کنند مشترک هستند، مثالً لباسها از کيفيت پايينی برخوردارند، بيسوادی قانون است، نرخ 

است و يک مرگ و مير نوزادان بسيار باالست، بيماريها و سوء تغذيه در همه جا گسترده شده 
همه چيز براساس . مهارتها بسيار ناقص و ابتدايی هستند. خالء قدرت اجتماعی به چشم می خورد

در اين حالت هر چيزی وابسته به شرايط محيط . تهيه غذا، سوخت و فراهم آوردن سرپناه است
 اين همان سطح فرهنگی عصر حجر يعنی چيزی کمی فراتر از زندگی حيوانات. زيست خواهد بود

                                                                                                                      .است
مشخص و تعيين می شوند، نمونه ای از کارگران  ٢٠٠از  پايين تر افرادی که با سطح انرژی -

اخت صنايع دستی خيلی ساده مثل قايق بدون مهارت و تجربه، بازرگانی و تجارتهای ابتدايی، س
پويايی و تحرک، خود را بصورت شيوه زندگی . های خيلی ابتدايی يا خانه سازی موقت است

چادرنشينی نشان می دهد و در جمعيتی که ميانگين جامعه، قدری از سطح هوشياری باالتر 
    .رايج صورت می گيرد برخوردار باشند کشاورزی ظاهر می شود و داد و ستد با استفاده از پول
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در اين حالت زندگی ساده است و . با مشاغل نيمه ماهرانه ارتباط دارد ٢٠٠ ميانیسطح انرژی   -

شرايط اقتصادی و تهيه غذا بشکلی قابل اعتماد ميسر است، لباس برای پوشش کافی است و شرايط 
                                                                   .برای شروع تحصيالت ابتدايی آماده می شود

با مشاغل و کارهای ماهرانه ای مثل حقوق بگيرها، مشاغل تکنيکی،  ٢٠٠ باالیسطح انرژی  -
مثالً ماهيگيری در مراحل پايين تر بعنوان . تجار، خرده فروشی و صنايع خود را نشان می دهند

فعاليت فردی يا قبيله ای محسوب می شود، اما از مرحله ميانی به بعد در اين سطح انرژی، شغل 
                                                                                            . صنعت تبديل می شود به
افراِد تکنسين و کاردان، صنعتگران ماهر و پيشرفته، مديران عادی و در آخر  ٣٠٠در مرحله  -

ه، اتمام مرحله دوم تحصيالت در اين مرحل. می توان ساختار کسب و کار کمی پيچيده ای را يافت
مرسوم می شود و همچنين معنای عالقه با شيوه و سبکی خاص مثل ورزش يا سرگرمی های 

تلويزيون بزرگ ترين و بهترين راه و وسيله برای گذران زمان در اين . عمومی  ظاهر می شود
                                                                                                    . سطح انرژی است

می توان مديريتهای پيشرفته تر، صنعتگران و مربيانی که از آگاهی  ٣٠٠ ميانیدر سطح انرژی  -
گفتگوی . عمومی و جهان بينی های فراتری از همسايگی، قبيله يا شهر برخوردارند را يافت

در اين مرحله، . د عالقه قرار می گيرداجتماعی بعنوان موضوعی معنادار و قابل فهم مور
جامعه متمدن را ضمانت می کند  موضوع بقاء با مهارتهای پيچيده و اطالعاتی که زيربنای يک

وجود تََحُرکات اجتماعی و انعطاف پذير، مقدار مسافرتهای محدود . حالتی از اطمينان می رسدب
  .                                   سازندشده و سرگرمی های تحريک کننده را بشکلی عملی ممکن می 

مرحله بيداری عقل است، جايی که می توان باسوادِی حقيقی، تحصيالت برتر،  ۴٠٠مرحله  -
خانه ای که در سطوح انرژی پايين تِر خالی . مديران برجسته و دانشمندان را ديداقشار حرفه ای، 

در اين مرحله عالقه  .قفسه های پر از کتاب استاز مطالعه است مملو از مجالت، گاهنامه ها و 
خاصی نسبت به کانالهای تلويزيونی ِعلمی و همچنين شبکه هايی که آگاهی های سياسی را افزايش 

تبادل اطالعات عظيم، بسيار ماهرانه صورت می پذيرد و دغدغه های . می دهند وجود دارد
فعاليتهای تفريحی بشکل شطرنج، . ددفکری، عقالنی و خالقيتهای هنری بسيار معمول می گر

سازمانهای مدنی که قصد ارتقاء محيط و قلمروی اجتماعی را . مسافرت، تئاتر و کنسرت هستند
قضات ديوان عالی کشور، رييس جمهورها، سياستمداران، . دارند مورد توجه جدی قرار می گيرند

از آنجا که تحصيالت . ندمخترعان و پيشگامان صنايع در اين محدوده عمومی قرار می گير
جايی  - زيربنای اين سطح انرژی را تشکيل می دهد، افراد، تمايل به جمع شدن در مکانهای شهری

بعضی عالقه . دارند -مثل دانشگاه ها - که دسترسی به منابع اطالعات و دستورالعمل ها وجود دارد
گر از اينگونه افراد وکيل يا برخی دي. به حضور در گروههای علمی و دپارتمانهای دانشگاه دارند  
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در اين حالت فراهم کردن آسايِش همنوع بسيار مرسوم و . عضو طبقه حرفه ای جامعه می شوند

با  ۴٠٠سطح انرژی  باالیقسمت . معمولی است، اما بعنوان محرکی اجباری بحساب نمی آيد
سطوح مربوطه، افراِد با قدر و منزلت باالی اجتماعی، کمال گرايان، تجمالت و پيشگامان در 

اگرچه . هستند ۴٩٩هر دو دارای سطح انرژی  انيشتينو  فرويد. تزيينات اجتماعی ارتباط دارد
همان سطح انرژی دانشگاه ها و درجات دکتری است، اما آنها نيز منابع محدود  ۴٠٠سطح انرژی 

(  حساب می آيند بين ذهن و بدن به دکارتیاز جهان و تقسيم   نيوتنیه  ديدگاه شده و محدود کنند
                                  ).                            هستند ۴٩٩دارای سطح انرژی  دکارتو  نيوتن

آن  ۵٠٠تغييرات بحرانی هوشياری را محدود می کند، مرحله  ٢٠٠از آنجا که سطح انرژی  -
جايی است که هوشياری و آگاهی گامی عظيم نه به دليل تغيير در قدرت بلکه تغيير در کيفيت 

اگرچه بقای شخص هنوز از درجه اهميت برخوردار است اما انگيزه عشق شروع به . برمی دارد
تأثيرگذاری بر کليه فعاليتها می کند؛ خالقيت به نحوی عالی همراه با تعهد، فداکاری و حالتی 

در اينجا برتری و ممتاز بودن خود را در تمام تالش . يرنده و کاريزماتيک خود را بيان می داردگ
بشر دوستی همراه با تعهد به . و کوشش بشری از ورزش گرفته تا تحقيقات علمی  نشان می دهد

به جای اينکه جايگاه رهبری و هدايت . اصول تبديل به عاملی در ايجاد و خلق انگيزه می شود
از اين مرحله آثار موسيقی ماهرانه، هنر و معماری . نبال شود بطور درونی پذيرفته می شودد

پديدار می شود که دارای ظرفيتی هستند که می توانند ديگران را هنگامی که با آن مواجه می شوند 
                                                                                                         .متعالی گردانند

رهبران الهام بخشی که الگوی خوبی برای بقيه افراد جامعه  ۵٠٠سطح انرژی  باالیدر قسمت  -
الگوهايی با مفاهيم و داللتهای  آنها در زمينه های مربوطه،. وندبحساب می آيند ديده می ش

خوبی از نقصان و محدوديتهای خود آگاهی دارند، اما اگرچه ب. برای بشر خلق می کنند تأثيرگذار
معموالً افراِد با اين سطح انرژی بعنوان افرادی فراتر از مردم معمولی توسط عموم ديده می شوند 

 ميانیِ خيلی از افراد در قسمت . و هميشه با نمادی از برتری و رجحان تشخيص داده می شوند
نويت با يک تأثير عميق می کنند و در اين معنويت و شروع به تجربه مقام مع ۵٠٠سطح انرژی 

گاهی اتفاق می افتد که برخی افراد، دوستان و خانواده خود را با . روحانيت غوطه ور می گردند
ری در اين هوشيا. می کنند نه ای مملو از واقعيت متحيرپيشرفتهای غيرمنتظره و ناگهانی با زمي

تعداد کمی می . صيف و منجر به ترقی تمام جامعه شودعنوان بصيرت توسطح انرژی می تواند ب
در اينجا زندگی فرد . بگذارند ۶٠٠توانند با جهش های بزرگ قدم به حوزه ای با سطح انرژی 

از نشانه های اين مرحله شفقت و رحمت است که قادر است در تمام . تبديل به يک افسانه می شود
                                                                               .         انگيزه ها و فعاليتها نفوذ کند

 



 ------------------------  ٧۶   ----------------------   
                                                                              روند فرايازی هوشياری

اگرچه گستردگی سطوح انرژی را با تنوع زيادش توصيف کرديم، اما اين برای افراد،           
. بسيار غيرمعمول است که در طول زندگی شان از يک سطح انرژی به سطح ديگر منتقل شوند

تفاوت سطح انرژی از آنچه که شخص با آن به دنيا می آيد به آنچه که در آينده خود را ارتقاء می 
سطح هوشياری يک فرد قبالً و در هنگام تولد . درجه است ۵گين چيزی حدود دهد بطور ميان

هوشياری  .تأثيرات خودش را گرفته است، پس  ايده ای جدی با داللتهای عميق و منطقی است
عنوان تمدن بشری و از طريق نسلهای بی شمار گذشته نشان می دهد که به خود، در نحوه ابرازش ب

                                                                                          .آرامی در حال تکامل است
بيشتر مردم از گوناگونی ميدان انرژی ذاتی خود برای شرح و بيان تجربيات زندگی           

مت چيزی سگونه ای مديريت کند که بتواند ببسيار نادر است که کسی قادر باشد ب. استفاده می کنند
فراتر حرکت کند، اگرچه ممکن است تعداد فراوانی از اين دسته افراد وجود داشته باشند که به 

ند آنچه که اين موضوع را قابل فهم تر می ک. رشد و ارتقاء درونِی قابل توجهی دست پيدا می کنند
. می کند است که مرحله و سطح انرژی فرد را تعريف" انگيزه"در واقع تنها . است" انگيزه"

ناشی می شود و به معنی نحوه ابراز زمينه نگرش و ديدگاه است؛ بنابراين دستيابی انگيزه از معنی 
به اين ترتيب است که ). اگر همتراز با انگيزه قرار بگيرد(و موفقيت بستگی به اين زمينه دارد 

                                                                                    . قدرت نسبی فرد تعيين می شود
درجه است، شکلی آماری دارد  ۵اين ميانگين پيشرفت و ارتقاء در طول زندگی که حدود           

همچنين واقعيت تأسف باری که وجود دارد اين است که . که با امور و مسائل ديگر بوجود می آيد
ث می شود که درجه هوشياری و آگاهی انسان بتدريج انتخابهای انباشته شده در زندگی افراد باع

نظر به اينکه اين مسائل را با جزئيات بيشتری در ادامه کتاب يک به يک برخواهيم . کمتر شود
دود افرادی حاشته باشيد که تأثيرات آن دسته ماما اين نکته را مدنظر د) را ببينيد ٢٣فصل (شمرد 

اهی رسيده اند، وضعيت تمام افراد با سطوح انرژی پايين که به مرحله ای باال در هوشياری و آگ
تر در جامعه را نيز به حد تعادل می رساند، اما برعکس همانطور که تاريخ به زيبايی اين را به 
تصوير کشيده است، وجود تنها تعداد کمی از افراِد منحرف با سطح انرژی بسيار منفی و پايين 

به نوسان بياندازد و سطح هوشياری افراد جامعه را به سمت  کافی است که کل فرهنگ و جامعه را
 ۶/٢حرکت شناسی نشان می دهد که ميزان محض  آزمايش. ی عادی و عمومی بکشاندمرحله ا

درصد از جمعيت جهان دارای تضادهای حرکتی غيرطبيعی هستند، يعنی جواب قوی به جذب 
  ٧٢اين نوع پاسخگويی مسئول . می دهند کننده های منفی و جواب منفی به جذب کننده های مثبت

                                                                               . درصد از مشکالت جامعه می باشد
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با وجود اين هنوز اين امکان وجود دارد که گاهی پرشهای مثبت و ناگهانی و حتی جهشی           

اگر کسی بطور واقعی بتواند از مرحله خود محوری با ميدان . معادل صدها درجه صورت پذيرد
بگريزد و آگاهانه مسيری دوستانه، صميمانه و مهربان را دنبال کند،  ٢٠٠انرژی مجذوب کننده 

زنده به زندگی داشته باشد و در نهايت بر حس نيکوکاری نسبت به ديگران تمرکز رويکردی آمر
کند، رسيدن به مراحل باالتر بطور قطع قابل دستيابی خواهد بود و مسلماً برای انجام چنين کاری 

                .                                                             نياز به اراده ای مستحکم و قوی است
بنابراين اگرچه خيلی معمول نيست که کسی بتواند در طول زندگی از يک ميدان انرژی           

. بيرون بيايد و به ميدان انرژی ديگری برود، ولی با وجود فرصتها هنوز اين کار امکانپذير است
بدون تمرين بر روی . کند دارد که چگونه بتواند پتانسيل درونی را فعالفرد اين بستگی به انگيزه 

مهم است که بخاطر داشته باشيم که روند . گونه پيشرفتی امکانپذير نمی گرددانتخابها، هيچ
فرايازی سطح قدرت، روندی لگاريتمی است؛ بنابراين نوع انتخاب فرد می تواند تأثيری 

فاوت بين برای مثال ت. چيزی که قابل اهميت است سطح قدرت است. نيرومندانه داشته باشد
بسيار معنادار است و قادر است زندگی و تأثيرات شخص بر روی جهان را با  ١/٣۶١و  ٠/٣۶١

                                                                                .   گستره ای عظيم، دگرگون سازد
              

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
صل ششمف  

تحقيقاتافق فکری جديد در   
 

حال در درجه اول، عالقه و موضوع مورد بحث ما تصريح ساختار آناتومی هوشياری تا ب          
با برخی ارجاعات به مکانيسم قدرت و زور بوده است، اما به هيچ طريقی نمی توان آن را در 

بايد در نظر داشت که طبيعِت بی نظير و منحصر بفرد اين . موضوعی نظری و خالصانه جای داد
از اين توضيح داده شده است، کشف دانش بالقوه را در پهنای غيرقابل روش تحقيقی که پيش 

همانگونه که اين تئوری برای اغلِب سؤاالت کاربردی روزانه . دسترس مجاز و ممکن می کند
در اينجا به . مناسب است، در کشف تئوريهای پيشرفته ديگر نيز می تواند مناسب و قابل اجرا باشد

                                                                  .  می پردازيم بررسی برخی مشکالت عمومی
 

 مشکالت اجتماعی
اعتياد به مواد مخدر و الکل از جمله مشکالت جدی و اساسی هستند که منجر به           

اعتياد  .مشکالت مشابه ديگری مانند ُجرم و جنايت،  فقر، خواری، فقدان رفاه و آسايش می گردد
ثابت کرده است که می تواند مشکلی جدی و بالينی برای اجتماع  محسوب شود، اما هنوز به 

       همان" اعتياد"در اينجا استفاده از عبارت . درستی دليل اساسی اين معضل مشخص نشده است
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ی کالسيک، اعتياد به معنای وابستگی مداوم به مواد مخدر يا الکل، در معنا. اعتياد بالينی است

در چنين شرايطی توقف يا مصرف نکردن مواد، . عليرغم وجود عواقب جدی و خطرناک آن است
خارج از ظرفيت و توان مصرف کننده می شود، زيرا ديگر اراده شخص تسليم شده، فاقد هرگونه 

  ؟    چيست؟ فرد معتاد واقعاً به چه چيزی وابسته شده است اما ماهيت ضروری اعتياد. اثری است
عقيده مشترک بر اين است که اين خوِد ماده است که به دليل قدرت در خلق حالتی از           

اما اگر ماهيت اعتياد را از طريق . رضايتمندی باعث می شود قربانی به آن اعتياد پيدا کند
اطالعات بدست آمده در روش شناسی که در اين باره مطرح شده است بررسی کنيم، فرمولی 

الکل يا مواد مخدر اصالً قدرتی در خلق رضايتمندی و . ز اين روند بدست می آوريممتفاوت ا
). معادل سطح انرژی سبزيجات(می باشد  ١٠٠سطح انرژی آنها تنها معادل . سرخوشی ندارند

اگرچه اينگونه مطرح شده است که حالت رضايتمندی که مصرف کننده از طريق مواد مخدر يا 
اندازه گيری شود، اما تأثير واقعی اين مواد بگونه  ۶٠٠تا  ٣۵٠تواند از الکل تجربه می کند می 

ای است که سطح انرژيهای پايين تر را سرکوب می کنند و موجب می شوند که مصرف کننده در 
اين مثل نصب يک فيلتر در ارکستر است . آن لحظه منحصراً سطوح انرژی باالتر را تجربه کند

ايی با تُن پايين تر را از صحنه حذف کند و درنتيجه تنها چيزی که که می تواند صداهای موسيق
سرکوب نت های پايين تر منجر به خلق نت های باالتر نمی . شنيده شود نت هايی با تُن باالتر باشد

         .                                                                       شود؛ بلکه آنها را آشکارتر می کند
دودی بطور حتر بشدت قدرتمند هستند و تعداد مدر بين سطوح هوشياری، فرکانسهای باال          

روزمره آنها را بعنوان حاالتی خالص تجربه می کنند، زيرا از ميادين انرژی پايين تر مثل 
بندرت يک شخِص متوسط فرصت آن را . اضطراب، ترس، خشم، رنجش و غيره پنهان شده اند

يدا می کند که مثالً عشق بدون ترس يا شادی محض را تجربه کند، اما حاالت باالتر بسيار قدرتمند پ
هستند و هنگامی که آنها توسط افراد تجربه می شوند ديگر نمی توانند فراموش شوند؛ بنابراين 

ه اين علتی که افراد را وابسته می کند، تجرب. دليلی می شود که شخص همواره آن را دنبال کند
" افق گمشده"ک در اين مورد تصويرسازی خوب و مناسبی در فيلم کالسي. حالِت متعالی است

استعاره ای برای عشق بدون قيد و  -مکانی تخيلی(عنوان يک مفهوم، شانگريال ب. ارائه شده است
به بگونه ای است که اگر تنها يکبار فردی آن را تجر ۶٠٠با سطح انرژی ) شرط و زيبايی در فيلم

کند، چنان برايش مقرر می شود که او هرگز نمی تواند با سطوح هوشياری پيش پا افتاده راضی و 
قهرمان اين داستان بعد از اينکه از شانگريال برمی گردد اين واقعيت را کشف می کند . خشنود شود
برای قادر نيست شادی را در جهان معمولی پيدا کند؛ بنابراين همه چيز را دوباره که ديگر 

او سالها زندگی اش را برای يافتن دوباره . بازگشت و جستجوی همان حالت هوشياری رها می کند
                   . شانگريال با کشمکش و نزاع که تقريباً به قيمت زندگی اش تمام می شود می گذراند
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اين رونِد مقرر شده در افرادی که به سطح هوشياری باال دست يافته اند نيز اتفاق می افتد؛           

باالترين (بعبارت ديگر تجربيات نزديک به مرگ و تجربه سامادهی از طريق مديتيشن عميق 
چنين . نيز به همين صورت است) می کندشخص برابری با جهان را تجربه مرحله در مراقبه که 

برای آنها غيرمعمول . افرادی اغلب بعنوان کسانی که برای هميشه تغيير کرده اند شناخته می شوند
نيست که هر آنچه که جهان مادی ارائه می دهد را رها کنند و به جستجوکنندگان حقيقت تبديل 

را در سال " ال اس دی"تعداد زيادی که تجربه غير جبری و  فراروندگی توسط داروی . شوند
اين حاالت متعالی با تجربه عشق و دين، موسيقی . داشته اند نيز همين کار را انجام دادند ١٩۶٠

  .                     کالسيک، هنر يا از طريق تمرين امور روحانی و معنوی نيز قابل دستيابی است
داشته باشد، در اين حالت متعالی که افراد در جستجويش هستند با هر معنايی که می خواهد           

اگر از لحاظ معنوی ساده طبع باشند و ديدگاه درستی . واقع تجربه ميدان هوشياری خودشان است
خلق شده " در بيرون"در درک اين تجربه نداشته باشند اعتقاد پيدا می کنند که اين اثر با چيزی 

که اتفاق افتاده است ، اما در واقع چيزی )مانند معلم، موسيقی، مواد مخدر، معشوق و غيره(است 
بيشتر افراد . اتفاق افتاده است" در درون"تحت چگونگی های خاص همان است که در واقعيت و 

از حاالت هوشياری خالص خود جدا شده اند و هنگامی که آن را تجربه می کنند نمی توانند 
های مشترک  تشخيص بدهند، زيرا آن را با حاالت نفسانی پايين تر خود يا پايين ترين خصيصه

داشتن تصويری منفی و همچنين اِعمال آن بر خويشتن، درخشندگی شادی را که . شناسايی می کنند
اين . جوهره واقعی هويت شان است محو و نابود می کند و بنابراين نمی توانند آن را شناسايی کنند

در حقيقت . حالت صلح آميز و شاد که دارای تماميت و کمال است، در گوهره شخص وجود دارد
پادشاهی خداوند در "جمله معروف (اين انگيزه و گرايش اصلی هر رهبر بزرگ معنوی بوده است 

خداوند هم ). بهترين مثال برای آن کسانی است که به آگاهی و هوشياری رسيده اند" درون توست
 حقيقت تجربی از اهل(و هم در همه جا حاضر  و ماندگار است ) مذهب سنتی(متعالی است 

                                                                                                                ). تصوف
سطوح آگاهی معمولی فرد قرار دارد؛  ورایرضايت، هرگونه حالت هوشياری است که           

برای (به سمت مرحله خشم  بنابراين برای شخصی که در مرحله هراس زندگی می کند، حرکت
برايش نوعی رضايتمندی ) مثال ترتيب آشوب و فتنه در محله يهودی نشينان در جريان هولوکاست

مرحله هراس، حداقل احساس بهتری از يأس و نااميدی دارد و تکبر خيلی باالتر و . بحساب می آيد
رسيدن به مرحله عشق . مرحله پذيرش خيلی بهتر و راحت تر از جرأت است. بهتر از هراس است

هنگامی که انسان از . باعث می شود که تمام سطوح انرژی پايين تر در مقايسه غيرجذاب بنظر آيند
مراحل پايينی پيشی می گيرد و به مرحله سرور می رسد ديگر احساس شادِی کذب يا شادِی 

د حضور نوعی واالترين تجربه ای که صورت می پذير. ناگهانی بندرت برايش اتفاق می افتد
  .         آرامش نامحدود است که تالش برای توصيف آن منجر به خطا و ارائه ای اشتباه می گردد
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را تحت تأثير  هرچه دستيابی به اين مراحل بيشتر و باالتر باشد قدرتی که تماِم زندگی فرد          

تجربه بودن يک لحظه ای در اين حالت کافی است که جهت . قرار می دهد نيز بزرگتر خواهد بود
می توان گفت . و گرايش فرد نسبت به زندگی و همچنين اهداف و ارزشهای او را کامالً تغيير دهد
و بعد از پشت که او ديگر آن فردی که در گذشته بوده است نخواهد بود و از ثمره اين تجربه 

؛ در واقع اين کار تکامل می شودسرگذاشتن راهی سخت در مسير معنويت فرد جديدی متولد 
  .                                                                                       خواهد بودبرای او معنويت 
تجربه دائمی و پايدار چنين حالت وااليی که بطور مشروع با کار و تمرين درونی مادام           

دل العمر کسب می شود ممکن است بشکلی ساختگی يا مصنوعی يعنی موقتاً نيز بدست آيد، اما تعا
حالت منفی . حالتی مصنوعی منجر به خلق کاستی و قصور شودطبيعت امر می کند که رسيدن ب

نااميدی از اعتياد، هزينه چنين لذِت به سرقت رفته . فقدان تعادل منجر به عواقب منفی می گردد در
                                     .و نهايتاً معتاد و جامعه هر دو هزينه آن را پرداخت می کننداست ای  

هيچ ميانه ای با لذت بردن به جامعه ای است که ) اشاره به جامعه نويسنده دارد(جامعه ما           
فلسفه (صورت خيالی ندارد و لذت نبردن را در سخت کار کردن، بی تفاوتی نسبت به درد و لذت 

، منع و از خودگذشتگی می داند و همينطور هر نوع لذتی را در هر شکل ساده ای )رواقيون
کوالر، چه مذهبی و سياست بازان، چه س(محکوم و اغلب غيرقانونی و نامشروع اعالم می کند 

قسمتی از  برنامه های نمايشی و استاندارد سياست . هستندغيرسکوالر از اين پديده بخوبی آگاه 
های تبليغاتی است که برای مثال بدست آوردن عنوان و سرصفحه و اعالميه  دربازان محلی 

زيون يا توتون و يا نپذيرفتن تلوي شان ممنوع مجله های وابسته به امور شهوانی در زندانهاقصد
در جامعه ما وعده های عملی نشده، اغوا و فريب مشروعيت دارند، ). تنباکو برای زندانيان است

برای مثال تجارت در استفاده . اما رضايتمندی و خشنودی مشروعيت نداشته و پذيرفته شده نيستند
در اما لذت واقعی از جاذبه های امور جنسی در ساخت محصوالت، بی وقفه در حال فعاليت است، 

  .                                                     غيراخالقی  تلقی می شودی امور جنسی، ممنوع و کار
مأبانه از لحاظ تاريخی طبقات حاکم با کنترل جوامع و با اخالقهای خشکه مذهبی و مقدس           

حال اين حکومتها می خواهند . دست آورده اندمقام و ثروت ب) پيوريتانها(و نشان دادن پاک دينی 
يا حکومت ) آريستوکراسی(اشرافی يا حکومت ) تئوکراسی(حکومت روحانيون وابسته به خدا 

يا شرکتهای صنعتی اشراف زادگان در مقامی پايين ) اليگراشی(دودی از ثروتمندان بر ديگران حم
لذت ناچيزتری برخوردار باشند حکومت هرچه کارهای حقير و پست، سخت تر و از . رتبه باشند

چنين قدرتهايی با محروم کردن لذت از طبقه کارگر بدست . از ثروت باالتری برخوردار می گردد
آمده است و اين در حالی است که لذت بردن از انرژی بسيار بااليی برخوردار است؛ بنابراين 

قرنها سوء استفاده کرده و با رد معنای طبقات باالی جامعه از اين انرژی عظيم توده مردم در طول 
  .                                     لذت برای طبقات پايين جامعه، ثروت انبوهی برای خود اندوخته اند
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اوليه بشريت است و اين سرقِت سرمايه از انسان منجر  در حقيقت لذت از زندگی، سرمايه          

چيزی که . می شود" ندارها"و جمعيت کثيری از " داراها"به اختالف و دسته بندی گسترده ای از 
باعث می شود طبقه کارگر نسبت به طبقه مرفه حسادت بورزد همان لذت از خوشی و مسرت 

اگر اين . حالی زيبا برای خود بزرگ بينی استبرای داشتن قدرت با اَشکال متفاوت و با حس و 
مطلب درک شود که هرجا شوق و سرور کسی از او گرفته شود در واقع اين کار توسط فرد 
ديگری صورت پذيرفته که برای لذت شخصی خود از محروم کردن فرد ديگری از لذت که اتفاقاً 

بيشتر مواقع منجر به هتک می توان گفت اين کار در . حق طبيعی اوست دريغ نورزيده است
  .حرمت، انقالب و شروع سرکوب قانونهای محدود کننده عليه خوشی و لذتهای انسانی گرديده است

زندگی توده مردم، از طريق برهم زنی و ) لذت(دستورالعملهای اخالقی از اين انرژی           
اين توهم و خيال واهی . تحريف در ارزشها بعنوان بهره برداری عقالنی شروع بکار می کند

پيشنهاد شده از سوی طبقات مرفه به طبقات پايين تر جامعه بگونه ای است که هر چه در اين 
دنيا زندگی کسی بيشتر جهنمی باشد، در دنيای ديگر پاداش آن از ميزان بهشتی بودن باالتری 

به رنج کشيدن خواهد اين کنار هم قرار دادن مفاهيم تحريفی که لذت منجر . برخوردار خواهد بود
شد باعث خلق محيط های اجتماعی با اخالقيات منحرف می شود؛ بصورتی که اينگونه استنتاج می 

درد و "در چنين َجّوی، حالت تناوبی ديوانه کننده يعنی . شود که درد و رنج با لذت مرتبط است
فاعی موقت در د یکه نمونه ای از وابستگی است، تبديل به امر" شادی و سرخوشی"و " رنج

                                            .بازی کشنده ضد اجتماعی بُرد و باخت با ممنوعيت باال می شود
درمان "با داشتن همين ديدگاه مشابه می توان نتيجه گرفت که روش رايج در جوامع در           

مصرف مواد مخدر برخاسته می از نيمه دوم اين بازی يعنی همان انکار ماهيت سوء " مشکالت
در واقع با چنين کاری بازاری خلق کرده ايم که بسيار پُرمنفعت نيز است و به آسانی انواع . شود

با سطوحی متعدد جلوه گر می  یمختلف جرم و جنايت وارد آن می شود و در نتيجه زندگی فاسد
و حتی دارد حل مشکل ن حتی دستگيری فردی مهم در پخش مواد مخدر نيز هيچ اثری در. گردد

اگر زندانی شود جای او را فرد ديگری با اختيارات باالتر پر می کند؛ برای مثال زمانی که 
درگذشت فوراً سه نفر سر دسته جديد ديگر جايگزين او  پابلو اسکوبارقاچاقچی آمريکای جنوبی 

                                     .شدند و اينکه در نهايت آن مار آبی به جای يک سر دارای سه سر شد
است و اين در  ٣۵٠مشکل مواد مخدِر جوامع نيازمند رسيدگی اجتماعی با سطح انرژی           

 یاست؛ بنابراين روش ١۵٠حالی است که برنامه فعلی مبارزه با مواد مخدر دارای قدرت انرژی 
       .مخدر می شود به هدر می رودغيرمؤثر بوده و در واقع تمام پولی که صرف مبارزه با مواد 
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 تحقيقات علمی و صنعتی

روش تشخيصی که پيش از اين توصيف کرديم، محيط های باروری را برای تحقيق و           
نمونه های تاريخی و اينکه چگونه اين روش توانست  توسعه در علم و صنعت پديد می آورد و

         .                                       سالها تالش و ميليونها دالر را ذخيره کند به تصوير می کشد
 تحقيق مواد

ماده را آزمايش کرد تا اينکه به ماده ای به نام تنگستن  ١۶٠٠بيش از  توماس اديسون          
راه آسان تری . بعنوان مناسب ترين عنصر برخورد که منجر به کشف تاريخی المپ تابان رسيد

در شناسايی بهترين ماده اين بود که آلترناتيوهای ممکن را به دو گروه تقسيم می کرد و با اين 
پس از آن ". خير؟/اده در اين گروه قرار می گيرد؟ بلهفالن م" پرسش شروع می کرد که آيا 

دوباره آن گروهها به زير گروههای ديگری تقسيم بندی می شدند و همينطور اين روش ادامه پيدا 
  .         با اين روش يک جواب در عرض چند دقيقه بجای چند سال قابل دستيابی می شد. می کرد

                            
محصول توسعه  

ً آرجی آر نابيسکو شرکت            ميليون دالر در تحقيق و توليد سيگاِر بدون دود بر  ٣۵٠تقريبا
در واقع (طبق فرضيه اشتباهی که سيگار کشيدن در درجه اول يک عادت دهانی است هدر داد 

سالهاست اين موضوع کشف شده است که کسانی که بينايی خود را از دست می دهند به ترک 
سيگار کشيدن ريشه های متعددی دارد که ارضاء و لذت دهانی تنها . سيگار گرايش پيدا می کنند

يک آزمايش حرکت شناسی، قابليت زيست بازار در محصول بالقوه را در مورد ). يکی از آنهاست
اگر . پذيرش عمومی و امکان بازاريابی می تواند در کمتر از يک دقيقه به نتيجه واضحی برساند

االت با صراحت کلمه بندی شوند و تمام احتماالت شامل تنظيم وقت، بازارها، تبليغات و سؤ
زيربخشهای جمعيِت مخاطب تحت بررسی قرار گيرند، مقبوليت و سودبخشی محصول بصراحت 

                                                                                                      .مشخص می شود
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 تحقيق علمی
علم ميدانی از اکتشافات، حرکت شناسی را فراهم و به پرسشگران  پيشنهاد  می کند که در           

همچنين برای آنها بسيار اعجاب انگيز است که (پيچيدگی هر نوع بازی بسيار با هيجان عمل کنند 
ک کاربرد در ي). هرآنچه را که کشف کرده اند با روشی مشابه با يافته های ديگران مقايسه کنند

عمومی تر، راههای مناسب تر در تحقيقاِت پربار و ثمربخش می توانند بسرعت شناسايی شوند و 
. اغلب روشن می شود که  با ارزش ترين بينشها و فراستها با پهنا و ابعاد تحقيق مان در ارتباط اند

ارزشترين  از آنجا که اين روش همه محدوديتهای زمينه ديد را کنار می گذارد، يکی از با
در هر صورت اين مسيری درست برای . کاربردهايش بعنوان بررسی در روند خود می باشد

انتخاب است؛ بنابراين می توان تأييد کرد که فرضيه های اوليه که اساساً مورد نياز هستند معتبر 
                                                                                                         .  هستند يا خير

برای مثال تالش روزانه ما در زندگی، در جايی ديگر در اين دنيا شکلی از اشاعه نمادهای           
در اينجا بطور ضمنی يک فرضيه وجود دارد  .را در فضا می گيرد) عدد پی(وابسته به رياضيات 

رياضی را نفهميده باشد نمی تواند دريافتهای راديويی را و آن اينکه هيچ تمدنی تا زمانی که مفاهيم 
توسعه دهد، اما از طرفی بسيار جسورانه است که فرض کرد زندگی در جايی ديگر حتی سه بعدی 
يا اصالً با حواس انسان قابل کشف باشد، چه برسد که از واحدهای زندگی مجزا ساخته شده باشد و 

ل و بکارگيری نمادهای رياضياتی در برقراری ارتباط بين بتوان مشکالت را با استفاده از عق
                                                                                              .   زمان و فضا حل کرد

                                                                   
 علوم پزشکی

تشخيص حرکت شناسی به نوبه خود ِعلمی است که توسط کالج بين المللی حرکت شناسی           
هر عضو از بدن عضله آشکارساز مربوط به خود را دارد که سيگنالهای . کاربردی اداره می شود

طور گسترده برای حرکت شناسی قبالً ب. ايی می کندمربوط به ضعف را در ارگان مربوطه شناس
عملکرد درست در طبابِت . تشخيص و درجه تأثير درمان احتمالی استفاده می شده است تأييدِ 

بطور مشابه آلرژی ها و . صحيح نيز می تواند با پاسخ حرکت شناسی بيمار تشخيص داده شود
     .                                           نيازهای مکمل تغذيه ای هم می توانند شناسايی و تعيين شوند
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 پژوهش در الهيات، معرفت شناسی و فلسفه
اگرچه ممکن است صحت اين نوع کاربرد با ظرفيت آگاهی مشاهده گر متفاوت باشد،           

اندازه  ۶٠٠با سطح انرژی  رکت شناسی برای اثبات حقيقت، خوداما تکنيک استفاده از آزمايش ح
اين به اين معنی است که می دانيم در زندگی روزمره روِش توضيح داده شده . گيری می شود

. دارای درجه ای از اعتماد است که فراتر از ثنويت يا حوزه هوشياری معمولی و عادی می باشد
ً معادل  رژی، برای نگه داشتن اين سطح ان. است ٨١٠درجه حقيقت اين کتاب بحالتی کلی تقريبا

حقيقت هر فصل، صفحه، پاراگراف و جمله توسط روِش توضيح داده شده مورد آزمايش قرار 
                                    . گرفته شده است و تمام اظهارات و نتايج بطور مشابه تأييد شده هستند

اگر ميزان حقيقت نهفته در سؤال و جواب خود را اندازه گيری کنيم  پريشانی و اغتشاش           
تناقضات و ابهامات از پريشانی در سطوح هوشياری برخاسته . حول ماهيت حقيقت کمتر می شود

يک جواب، تنها در سطح هوشياری خودش صحيح می باشد؛ بنابراين . می شود و نشأت می گيرد
است جوابی را صحيح و همزمان بی اعتبار بحساب آوريم، به مانند يک نت موسيقی که ممکن 

همه مشاهدات . ود، ديگر صحيح نمی باشدو نابجا نواخته شصحيح است، اما در جای نامناسب 
همچنين آنها فقط در سطح خودشان معتبر می . انعکاسی از سطوح هوشياری مخصوص هستند

.            داردتی برای نزديکی به موضوع، محدوديتهای خود را نيز در باشند؛ بنابراين هر برداش  
شايد يک اظهار عقيده در سطحی با فهم باال صحيح باشد، اما درک آن برای ذهنی با فهم           

متوسط چندان ساده نباشد؛ بنابراين ارزش آن عقيده هنگامی که با محدوديتهای شنونده تحريف می 
اين همان سرنوشت دين است که در طول نسلها و هنگامی که اظهار عقايدی . شود از بين می رود

سطح انرژی باال برخوردار بودند صورت می پذيرفته، بعدها به دليل درک غلط و اشتباه که از 
پيروانش و همچنين قفدان سطح انرژی مناسب در فهم عقايد اظهار شده، دين به قدرت و سلطه 

          .                                                              گروهی خاص بر ديگران تبديل شده است
تفاسير بنيادگرايانه در . براحتی می توان چنين تحريفی را در فرقه های بنيادگرای اديان ديد          

آموزه های مذهبی بر منفی گرايی تأکيد می کنند و اين حالت منفی فقط با وجود حقيقت از بين 
نه توز، انتقام جو و پايين ترين تصويرسازی از خدا همان خدايی است که حسود، کي. خواهد رفت

خداوند منفی . متفاوت استخداوندگاِر مرگ از خداوندگاِر عشق و بخشش بسيار . عصبانی است
ظاهر درستکار تجليلی از ماهيت منفی ارائه می دهد و برای پيروانش رفع مسئوليت کرده گرای ب

طور کلی درد و رنج ب. و داليلی فراهم می کند که با آن خشونت و ضرب و شتم انسانی توجيه شوند
حقيقِت هر مرتبه . هنگامی زياد می شود که فرد به سطح پايين هوشياری نزديک می شود

است که در آن هر مرتبه دارای محدوده درک بدنی و مخصوص " خود تأييد کننده"هوشياری يک 
   ن هربخود است که تصديق می کند چيزی که قبالً باور می شد درست و حقيقی بوده است؛ بنابراي
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اين . دکسی برای نقطه نظرهايی که تأکيدی بر رفتار و اعتقاداتش دارد احساس موجه بودن می کن

از نظر يک قاتل که غضب خود را  .است" ظاهر درست و پيرو عدلب"خطِر ذاتِی همه اموِر 
سی کشيشها، کليساها و افراط گرايان سياسی در تمام عقايد، هر توجيه می کند تا عوام فريبی سيا

با تحريف زمينه ديد اين امکان فراهم می شود که با  .کسی می تواند عادل و درستکار باشد
کليه جنگها توسط عامالنش . استدالالت عقلی تقريباً همه انواع رفتار انسانی را توجيه و تفسير کرد

.                                     که مرتکب جرم و جنايت شده اند کاری درست و نيکو تلقی می شود
                                      

*** 
اين گفتگو تعامالت مختلفی از . گفتگوی بشر در وقاحت و زيرکی خارق العاده است          

. ميدانهای انرژی مجذوب کننده قدرتمند را که شامل هوشياری بشر می شود بازتاب می کند
 ز است،قرن در قلمرو و پيچيدگی خود حيرت انگي ٢۵درخشندگی فالسفه بزرگ جهان در طول 

بدون يک معيار . اما فقط زمينه های توافق معدود و محدودی با ارجاع به ماهيت حقيقت وجود دارد
عينی هر کسی که تا امروز زندگی کرده است در وارسی تشخيص حقانيت در بازتابهای زندگی 

ر اين درگيری که در آن بشر با فضيلت طراحی ذهنش محکوم شده است بنظ. اش ناموفق بوده است
                                                                                .  می رسد هرگز پايانی نداشته باشد

چنين طراحی بر اين موضوع داللت دارد که هر اظهاری تنها با توجه به زمينه ديد صحيح           
آن زمينه ديد نامرئی و ارائه نشده  می باشد، پس عليرغم اين واقعيت است که تعاريف و مشتقات

هستند؛ مثل اينکه کسی در حال کشف زندگی با يک قطب نماست که دارای تنظيماتی منحصر بفرد 
هرگونه گفتگوی معنا داری ممکن است حاکی از شفقت عظيم بشر برای شرايط خود باشد و . است

که ظهور ممکن را به واقعيت شهادت دهد که شامل انسجام دهی به همه چيز است و زمينه جذبی 
                                                                                         . تسهيل می کند گسترش دهد

تطبيق و همسازی از سازماندهی الگوهای پنهان شده در پشت هرج و مرج و آشفتگی های           
کامل بشر عليرغم اخطارهای ظاهراً نابجای افراد در لحظه معين آشکار پديدار می شود؛ بنابراين ت

هر چيزی قسمتی از يک . آشفتگی تنها يک ادراک محدود است. صورت پذيرفته و ميسر می گردد
. مجموعه بزرگتر است و همگان شامل اين تکامل همه گيِر ميدان جذب کننده هوشياری می شوند

لی است که نجات بشريت را تضمين می کند و با همه ايده ها اين تکاملی ذاتی در ميدان هوشياری ک
نجابت و آزادگی بشر در مبارزه دائمی اش با موضوعی  .و سبک و سياق زندگی در توافق است

اين . درخواست نشده در مورد زندگی در دنيايی که خانه ای مملو از آيينه هاست نهفته شده است
  ين حرکت و رفتارمان را دوباره در زندگی مان انعکاسخانه بسان همان دنيايی است که کوچکتر
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.                                 می دهد که در واقع ايمان و پشتيبان هر کسی در فرآيند زندگی اش است
                                                        

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 فصل هفتم

 تجزيه و تحليل بحرانی روزانه
 

در کاربرد بالقوه ای که تاکنون در اين تحقيق شرح داده ايم با برخی پيشنهادات در           
. خصوص کاربردهای نامحدودی که در اين نوع روش، َعَملی و قابل اجرا است مواجه می شويم

از آنجا که تعامل ميدانهای مجذوب کننده انرژی با هوشياری انسان بصورت نوعی تعامل ذهنی و 
شان می دهد، سطح پايه ای از انرژی قابل دسترس در هر امر خطير می تواند جسمی خود را ن

فقط وجود دو نفر همه نيازها را برآورده می . توسط هر کسی، هر جا و هر زمانی درجه بندی شود
که در اين تحقيق توضيح داده ) ماهيچه ای(کند، يکی از افراد بايد با تکنيکهای آزمايش عضالنی 

اين ابزار می تواند بعنوان امری مهم در . مفاهيم عملی،  متناوب و گيج کننده هستند. شد آشنا باشد
اجازه . هر کشف مهمی درعلوم امروزی و مربوط به فيزيک محسوب شود مانندتکامل جامعه 

                 . بررسی کنيمدارد دهيد آن را با جزئيات واقع بينانه تری که در امور روزانه کاربرد 
از آنجا که  قدرِت اندازه گيری شده در يک الگوی مجذوب کننده شناسايی شده، بطور           

مستقيم با مرتبه حقيقتش در ارتباط است، اين امکان وجود دارد که بسادگی حقيقت را از کذب، 
ه، می توان انگيز. سازنده را از مخرب وعملی و کارآمد را از بی استفاده و بيهوده متمايز ساخت
ديگر نيازی نيست . دستور کار و هدف را در هر پروژه بصورت گروهی يا فردی شناسايی کرد

                                                                       . گرگ خود را در لباس گوسفند پنهان کنند



           ------------------------  ٨٩   ----------------------            
همانطور که ديديم هوشياری بطور قاطعانه به تفاوت بين حقيقت و کذب واکنش نشان می           

در نظر می گيريم شما (ممکن است فوراً اين مسأله را با بيان سن حقيقی تان دوباره تأييد کنيد . دهد
را داشته باشيد که بازوی کشيده  فردیو در مقابل خود " سال سن دارم ۴٣من ). "ساله هستيد ۴٣

سال سن  ۴۵من "حاال بگوييد، . بودد قوی خواهشما پاسخ . شده تان را به سمت پايين فشار دهد
 ٠مانند يک رايانه، هوشياری بسادگی جواب . ، در اين هنگام فوراً ضعيف عمل خواهيد کرد"دارم

روش پرسش و نه با مکانيسم پاسخ،  هر ابهامی در فرآيند با. به حقيقت يا کذب می دهدرا  ١يا 
                              . فصل دوم، پيوست ب و مطالب ذيل را مطالعه فرماييد. نشان داده می شود

. می توان مرتبه حقيقِت هر نوع اظهار، سيستم اعتقادی يا نظام آموزشی را مشخص کرد          
ف، فصل يا کل يک کتاب، از جمله همين کتاب ممکن است بطور دقيق حقيقت هر جمله، پاراگرا

همچنين می توان با اطمينان مرتبه هوشياری خودمان را شناسايی يا در هر . را اندازه گيری کرد
حال چشم اندازی برای جنبش اجتماعی در دست داريم و . امر خطيری آن را برانگيخته کنيم

تحقيقات سياسی . غيرقابل دستيابی باشدبررسی تاريخچه پيش از آن ديگر هرگز نمی تواند امری 
می توان نگاهی به تاريخ انداخت و آن را نيز اندازه گيری کرد، برای . ندنيستبه زمان حال محدود 

                      .و غيره مقايسه کرد لنينرا با   تروتسکیو  استالينرا با  گورباچفمثال می توان 
، ترتيب ضمنی پنهان شده را با تبديل )کينسيولوژی(حرکت شناسی در همه اين تمرينات،           

استفاده از . آن در واقع ماهيت واقعی را فاش می کند. آن به چيزی صريح و روشن، آشکار می کند
هر جوابی که بدست می آيد باعث . اين سيستم منجر به راهنمايی و آموزش خود فرد می شود

ما حقيقت خود را کشف . د، رو به ترقی و پرمنفعت می شودهدايت به سؤال بعدی، در مسيری شا
هميشه . می کنيم، زيرا سؤاالتمان کامالً بازتابی از انگيزه ها، اهداف و سطوح آگاهی مان هستند

در مباحثه فرآيند، بايد دوباره . درجه بندی کنيم - نه جوابها را -پرمعنی و عميق است که سؤاالت را
دقت در کار از اهميت بسيار . و اَشکال آن بطور خاص تر تأکيد کنيمدر مورد نحوه پرسش سؤال 

آيا اين تصميم، تصميم "ويژه ای برخوردار است؛ سؤال بايد جلوه گر باشد؛ برای مثال در جمله 
چيست؟ خوب برای چه کسی و در چه چارچوب زمانی مورد " خوب"منظور از " خوبی است؟

خوب يا بد است  چيزی که ما فکر می کنيم. اد تعريف شودنظر است؟ سؤال بايد با دقت بسيار زي
بطور " فکر می کند"درباره آن " جهان"طرز فکر شخصی مان است، اما چيزی که کامالً وابسته ب

                                                                                                     . کلی متفاوت است
هميشه اول از خودتان بپرسيد . وجود انگيزه در پرسش از اهميت بااليی برخوردار است          

. هرگز سؤالی را که برای جوابش آمادگی نداريد نپرسيد" آيا درست است که اين سؤال را بپرسم؟"
ممکن است واقعيت چيزی کامالً متفاوت از آن مطلبی که در ذهن تان در جريان است يا به آن 

قاد داريد باشد؛ اگرچه پتانسيلی برای ناراحتی های عاطفی از طريق استفاده غيرعاقالنه اين اعت
    تجربه نشان داده است که قرارگيری در مسير پرس و جو باعث گستردگی. روش نيز وجود دارد



 ------------------------  ٩٠   ----------------------   
بگذاريد بگوييم که خانمی جوان اينگونه سؤال می . می کندزمينه ديد شده، ناراحتی را برطرف 

و جواب " او برای زندگی من خوب است؟" يا " دوست پسر من راستگو و درستکار است؟"پرسد، 
منفی باشد؛ در نتيجه او از اين که متوجه می شود عشق طرف مقابلش خودخواهانه است يا 

آيا من . اما سؤاالت بيشتر راه حل ايجاد می کنند. دلبستگی های منفعت جويانه دارد نااميد می شود
آيا می توانم از اين "يا )" بله(از بدبختی هستم؟  انستن اين موضوع در حال نجات خودحاال با د

                                                                             ).بله" (تجربه خيلی چيزها ياد بگيرم؟
سرمايه گذاری تواند معين کند که مثالً فالن در يک مرتبه دنيوی ديگر، همين تکنيک می           

می توان به دقت . می تواند کار درستی باشد يا خير يا آيا به اين مؤسسه می توان اعتماد کرد يا خير
. ی کردپيشرفت بالقوه و جديدی را نه تنها در بازار بلکه در تحقيقات پزشکی يا مهندسی پيش بين
ما می . حتی می توان اقدامات احتياطی بکار گرفته شده در تانکرهای نفتی را نيز بررسی کرد

خاطر سودمندی آن از پيش کارشناسی کنيم و قادر شويم که يم مطلوبيت استراتژی نظامی را بتوان
يز معين کنيم چه کسی برای حکومت مناسب است و رجال سياسی واقعی را از سياست بازان متما

در مورد رويداد رسانه ها نيز می توان فوراً گفت که شخص مصاحبه گر يا مصاحبه شونده . کنيم
در حال گفتن حقيقت است يا خير و اگر در حال گفتن حقيقت است، چه مرتبه ای از حقيقت را 

اگر اين کار را در هنگام پخش مصاحبات شبکه های خبری انجام دهيد، در بسياری (ابراز می کند 
از مواقع از اين آشکارسازی متعجب خواهيد شد که اکثر چهره های عمومی در حال دروغ گفتن 

                                                                                                                  ). هستند
ه شده، ماشين خوبی برای خريد است يا خير؟ می خواهيد بدانيد که آيا فالن ماشيِن استفاد          

. سادگی می توان جواب را دريافتد نظر در حال گفتن حقيقت است؟ بآيا فروشنده مور. آسان است
آيا اين يک  آيا فرد جديدی که با او وارد رابطه ای عاشقانه شده ايد فرد مناسبی برايتان است؟

مورد اعتماد است؟ درجه امنيت اين وسيله جديد  ، فردمحصول قابل اطمينان است؟ آيا اين کارمند
چيست؟ بی عيبی، مهارت و سطح صالحيت فالن دکتر يا وکيل در چه حدی است؟ چه کسی 
بهترين درمانگر، معلم، مربی، تعميرکار، مکانيک يا دندانپزشک است؟ چه مرتبه هايی از 

مرتبه های هوشياری  هوشياری برای ادا و انجام صحيح وظايف دفاتر عمومی نياز است و
متصديان چيست؟ اين امکاِن فوری در تشخيص حقيقت از کذب بخاطر چنين ارزش بالقوه فوق 
العاده ای در جامعه است که ما آن را برای تحقيق مان مناسب احساس کرديم و در نتيجه منجر شد 

                                          .که برخی کاربردهای صريح عملی را بازبينی و مستندسازی کنيم
      

 رويدادهای تاريخی و معاصر
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به دليل اينکه اين تکنيک فوراً حقيقت را از کذب متمايز می کند می تواند برای مثال           

اختالفات واقعی در يافتن هويت مجرمان را نيز حل يا محدوده تقريبی افراد گمشده را شناسايی 
گناهکار يا بی گناهی قربانيان . کند، پس حقيقت نهفته رويدادها می تواند از اين طريق آشکار شود

 - آمليا ارهارتمتهمان معاصر يا اعتبار تاريخی تئوری توطئه يا اسرار حل نشده ای مثل ناپديدی  و
می توانند براحتی روشن  - اولين زنی که پرواز تک نفره را در عرض اقيانوس اطلس انجام داد

تا  هناپديد شد کجزيره هاولند در پروازی بر فراز اقيانوس آرام در نزديکی  آمليا ارهارت. شوند
، پسر ليندبرگآدم ربايی . فرضيه های مختلفی درباره علت مرگ او مطرح شده است بحال

، علنی ترين جرمی است که در قرن بيستم اتفاق افتاد  و بسياری چارلز ليندبرگهوانورد معروف 
شهادت قبل از جلسه استماع سنا و . مسائل مبهم و روشن نشده ديگر را نيز می توان شناسايی کرد

  .            زارش رسانه ها در مورد رويدادها در عرض چند ثانيه قابل تأييد و تصديق خواهد شدگ
 

 تحقيقات بهداشت و سالمت
عدم موفقيت در ريشه کنی بيماريهای خاص يا يافتن راهی برای درمانشان، اغلب  به جهت           

جوابهای اشتباه اغلب مانعی . ستواقعيتی است که دليل آن مربوط به محدوديتهای خاص خودش ا
عقيده ای تعصب آميز اين برای مثال، هنوز . بر سر راه تحقيق در يافتن علل واقعی ايجاد می کنند

است که تنباکو باعث ايجاد سرطان می شود، درصورتی که تحقيق ما اين موضوع را آشکار کرد 
شناسی قوی شود، در صورتی  که اصوالً تنباکوی رشد کرده باعث می شود پاسخ آزمايش حرکت

عنوان ماده ب ١٩۵٧تنباکو تا قبل از سال . که تنباکوهای تجاری در آزمايش ضعيف عمل می کنند
، اما به جهت معرفی مواد شيميايی به کارخانه اش در آن زمان، محسوب نمی شدای سرطان زا 

راه حل های ديگری در حل مشکل سرطان ريه . حاال بعنوان ماده ای سرطان زا از آن ياد می شود
نشان داد که مصرف روزانه يک  ١٩٩۵تحقيقات علمی در سال . برای افراد سيگاری وجود دارد

ايی و از بين بردن راه حل ديگر، شناس. ا جلوگيری می کندگرم ويتامين ث از آسيب ديدن سلوله
                                                                  . سرطان زا در فرآيند توليد استمواد شيميايی 

                                                         
 عدالت کيفری و امور سياسی

يکی از اصول مهم در موارد تحت بررسی اين است که دريابيم، آيا شاهد در حال دروغ           
گفتن است يا خير، اما به همان اندازه مهم است دريابيم که تعقيب قانونی با در دست داشتن مدرک 

     است يا هيأت منصفه ای که در حال کار بر روی موضوع است قادر به درک مدارک و شواهد 
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يکی از جالب ترين کاربردهای اين تکنيک در جرم و جنايت، هنگامی است که . است يا خير

اتهامات مربوط به جرم و . شاهدی وجود ندارد و تنها کلمات متهم در برابر اتهام وجود دارد
چهره های عمومی اهدافی آسان . و روشن است جنايات جنسی در مقابل افراد برجسته مثالی واضح

در برخی جوامع، وکيل مدافعان از سوی . در انگيزه های سياسی و ترور شخصيت می باشند
جرايد و رسانه ها بگونه ای رفتار می شوند که چنانچه گناهی را ثابت کنند گويی مرتکب اتهام شده 

می می شوند به همان اندازه که خود متهمان اند؛ بنابراين خنده دار است که نيازمند حمايتی عمو
                                                                                                               . نيازمندند

 
صرفه جويی در زمان: آمار و روش شناسی  

مقادير عظيمی از پول و زمان صرف جمع آوری اطالعات می شود، در حالی که اين امر           
خوِد " ثابت کردن" به آسانی می تواند در عرض چند دقيقه شناسايی و صورت پذيرد، مثالً در 

  .              روش حرکت شناسی برای کسانی که ديرباور بودند رويه و روش ذيل صورت گرفت
فرد آزمايش شونده با محرکهای مثبت و منفی تحت  ٣۶٠پانزده گروه مختلف کوچک با ) الف

).         درصد را آشکار کرد ٩/٩٩يا همان  ٠٠١/٠تحليلهای آماری مقدار (آزمايش قرار گرفتند 
                                                                        

حالتی مشابه تحت آزمايش قرار گرفتند و نتيجه داوطلب ب ٣٢٩٣ گروه بزرگتر شامل) ب 
                               .  بدست آمد) ٠٠١/٠(

  
) ٠٠١/٠(فرد آزمايش شونده بصورت تک تک تحت آزمايش قرار گرفتند و نتيجه   ٣٢۵) ج 

                                                                                                              . مدبدست آ
بيمار روانی هم بصورت گروهی و هم بشکل تک نفره تحت آزمايش قرار گرفتند و  ۶١۶) د 

ده نشان می دهد که استنتاج از تمام موارد بدست آم. درصد بدست آمد ٩٩معادل  ٠١/٠نتيجه 
هنگامی که می خواهيم  فرضيه ای را بررسی کنيم ابتدا فرض صفر يا تهی  -فرض صفر يا تهی

رد شده است، اما روش شناسی های سنتی  -را می پذيريم تا با رد آن فرض مقابل را اثبات کنيم
                                                                                                         . متفاوت هستند
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 سياست و دولت

آيا رهبران حقيقت را به ما می گويند؟ آيا چهره های سياسی در حال پيروی و تأييد قانون           
اساسی اياالت متحده هستند يا اينکه برای منافع شخصی خود در حال تخريب آن هستند؟ آيا يک 
کانديدای خاص دارای ظرفيت ويژه ای برای درخواست مطالبات از مقامات است؟ آيا واقعيات 

س يا سخنگوی دولتها بد جلوه داده شده است؟ آيا سياست پيشنهادی طرح شده مشکل را توسط آژان
. بطور واقع حل می کند؟ مسائل عملی اين چنينی را می توان با اطمينان مورد بررسی قرار داد

پايگاه داده های سياسی و نطق های عمومی می توانند بشکلی دقيق و واقعی تجزيه و تحليل شوند و 
برنامه های . پيشنهادی می توانند از يک چشم انداز روشن مورد ارزيابی قرار گيرندقوانين 

ً می توانند شناسايی و برنامه های غيرمؤثر کنار گذاشته شوند                   .          باارزش قطعا
           

 تجارت
شايد يک صنعت يا تجارِت بيمار را تشخيص داد و مشکالتش را بدون ايجاد خطر در           

تجزيه و تحليل کامل يک تجارت با . منابع مالی و به کمک آزمايش حرکت شناسی برطرف کرد
اندازه گيری و درجه بندی مرتبه های انگيزه جمعی و همه توانايی های در نظر گرفته شده در 

سپس ممکن است فردی اين را اندازه گيری کند که چه مرتبه ای برای . عملکردش شروع می شود
سياستها، کارکنان، محصوالت، تدارکات، . رسيدن به موفقيت توسط بخشهای مختلف نياز است

. تبليغات، بازاريابی و روندهای استخدامی می توانند بطور مشابه مورد بررسی قرار گيرند
بدون سرمايه گذاری در تجزيه و تحليل های بازارِی ستند قادر هاستراتژی های مختلف بازار 

ت و انرژی از سرمايه محافظت گران مورد ارزيابی قرار گيرند و با ذخيره مقادير زيادی پول، وق
                                                                                                                      . دننک

به خاطر داشته باشيد که در کنوانسيون يا قرارداد تجاری مثل همان امور سياسی، حقيقت           
اين درک ضمنی بطور جهانی پذيرفته شده است که هنگامی که همه . دارای وضعيتی مبهم است

دی در چيز برای بدست آوردِن سود و مزيت، دست به دست هم می دهند، ديگر در آن هيچ استاندار
چنين افرادی در خصوص ادعاهای اغراق آميز، . صداقت و درستکاری شخصی نمی توان ديد

فريب يا دروغ مصلحتی به منظور قاپيدن يا بدست آوردن قسمتی از بازار تجاری، به آسانِی 
در واقع بصورتی (پوشيدن يک دست کت و شلوار و کراوات از وجدان و ذهنی آرام برخوردارند 

ه و تحليل های حرکت شناسی به ما می گويد که ديگر به فردی که قبالً قابل اعتماد بود جالب، تجزي
؛ بنابراين کاربردهای )و حاال ملبس به چنين کت و شلوار و کراواتی شده است اعتماد نکنيد

برای مثال تشخيص اينکه صورتحساب يا فاکتور دقيق  - متعددی در تجارت روزانه بوجود می آيد
يک حساب خالی می تواند باعث شود که بازوی يک بازرس ضعيف عمل کند،   -است يا خير

امور ساختگی، تقلبی و جعلی به . همانطور که فردی پايين رتبه يا يک کارگر ضعيف عمل می کند  
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ِچک خوب را از يک چک بد، الماس  اين تکنيک می تواند بسرعت، يک. آسانی قابل کشف هستند

.                 تقلبی را از يک جواهر واقعی و هنر واقعی را از هنر تقليدی و ساختگی متمايز کند  
  

 علوم و تحقيقات
مرتبه حقيقت هر مقاله علمی و آزمايش يا تئوری قابل تعيين است که در واقع يک دارايی           

مزايای مشتق شده از . بالقوه عظيم برای جامعه علمی و در پهنای گسترده تر برای عموم است
. دمسير پيشنهادی جهت بررسی، با استفاده از راههای جايگزين شده می توانند از پيش محقق شون

محک زدن مسائل اقتصادی، پروژه تحقيقی و قابليت های محققان و تجهيزات نيز جزء ارزشهای 
                                                                                                       .َعَملی خواهد بود

ی را در سيستم معين کند که بزرگ ترين تجزيه و تحليل عامل بحرانی می تواند نقطه ا          
امروزه وضعيت حاضر در تکنيکهای . دستاوردها را با کمترين تالش ممکن و ميسر می سازد

هنری برای پيش بينی پيشرفتها و همچنين کاوش در طرحهای جايگزين با شبيه سازی های 
محدوديتهای موجود  .کامپيوتری که شامل پيچيدگی و متغيرهای نامشخص اند شناسايی می شوند

در محيط های منطقی می تواند با استفاده از حرکت شناسی پيشرفته ترين کامپيوتر جهان يعنی 
علم کوانتوِم غيرمکانی تضمين می کند که هر . سيستم عصبی انسان به چيزی فراتر تبديل شود

يک کامپيوتر  جواب برای هر سؤالی در همه جا وجود دارد، اما درک اين موضوع می تواند برای
                                                                           .  قراردادی به نوبه خود گيج کننده باشد

  
 کار بالينی 

در پزشکی نيز دقت تشخيص و درجه تأثير روش درمانی که قبالً تجويز شده است می           
همچنين اين تکنيک در موارد مربوط به روانشناسی و هنگامی که . تواند مورد آزمايش قرار گيرد

موضوع بحث برانگيز و رايج در مورد . علت يک اختالل مشخص می شود بسيار باارزش است
طور واضح خود را نشان می دهد مربوط به سرکوب خاطرات دوران کودکی است که تحقيق که ب

نادرست متمايز " خاطراتِ "واقعيات می توانند بسرعت از . بيانگر سوء استفاده های جنسی است
به اين نتيجه  فرويد. اين موضوع با استخراج پاسخها با تلقين و پيشنهاد می تواند بدست آيد. شوند

گزارشاتی که با آنها مواجه می شد مربوط به زنای با محارم در دوران کودکی بوده  رسيد که اکثر
  .         کرد بودند و در نهايت خود او از اعتقادش به تمام آنها صرفنظرکه دارای منشأ هيستريک 
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آزمايشات حرکت شناسی برای کمک به قضاوتهای بالينی و همچنين تحقيقات کنترل شده           

مطالعه ( دوسوکورعلمی استفاده می شود، زيرا می تواند محدوديت طراحی موجود در مطالعات 
صورت خودآگاه يا ناخودآگاه از داشتن آزمايش شونده و آزمايش گيرنده بای که هر دو افراد 

را برتری دهد؛ درغيراين ) را بخواهد به سمت و سويی متمايل کند منع می کند اطالعاتی که آنها
امروزه ديگر  .صورت قادر است منجر به خلق خطايی شود که قرار است از آن جلوگيری شود

در پيچيدگی پديده زيست رفتاری بشر، . نمی توانند جايگزينی برای حقيقت باشند موارد آماری
واقعی ممکن است " علت. "می گيرند به آسانی قابل دسته بندی هستندسوابقی که از مبدأ شکل 

  .                                 کشش آينده به سمت خود و از طريق ميدانهای مجذوب کننده پنهان باشد
 

 آموزش 
اين تمرين بطور عميق می تواند در کتابخانه شخصی هر کسی برای ارزيابی کتابها           

بسادگی آنها را بر روی چاکرای شبکه خورشيدی بدنتان قرار دهيد، الزم . اجرا و صورت پذيرد
هنگامی که اين کار . است فردی را کنار خود داشته باشيد که قدرت عضالنی شما را آزمايش کند

ا به دو دسته تقسيم می شوند، بازتابی که از تفاوت ميان اين دو بوجود می آيد منجر را کرديد کتابه
بسياری از آزمايشگران اين را بعنوان تجربه ای باارزش در . آشکارسازی می شود نوعیبه ارائه 

                   .                                                                   زندگی شان بحساب می آورند
هنگامی که سعی کنيم همين فرآيند را با مجموعه موسيقی کسی امتحان کنيم، به همان           

 سکسيستیگروه منفی شامل موسيقی خشونت آميز، رپ . اندازه می توان اطالعات مفيد بدست آورد
 ،)بيتلزل شام(کالسيک راک ، موسيقی کالسيکدسته مثبت، . خواهد شد ِهوی متال راک و

است  ۵٢٠شکل شگفت انگيزی اين نوع موسيقی دارای درجه و سطح انرژی ب( موسيقی کانتری
و شبيه به آن موسيقی پاپ ، جامائيکايی ِرگی، موسيقی )که همان سطح انرژی مشکالت قلبی است

.                                                                                         را در خود جای خواهد داد  
                                                                                       

 معنويت
بزار سروکار دارد، اما اگرچه اين فصل در درجه اول با استفاده دنيوی و غيرروحانِی اين ا          

بايد دانست که کاربردهای اين تکنيک می توانند بشکلی عميق، حالتی معنوی و روحانی داشته 
من "و " من يک جسم هستم. "باشند، مثالً ممکن است گفته متضادی را مورد آزمايش قرار دهيم

ت اساسی و اوليه سؤاالت مناسبی که در اينجا بوجود می آيند می توانند مشکال". يک جسم دارم
همه تعاريف محدود کننده در مورد خود، باعث ايجاد ترس می شوند، . ترس را برای فرد حل کنند  



 ------------------------  ٩۶   ----------------------   
ً ادراکات ما با تعاريف مربوط به . زيرا از سوی ديگر ايجاد آسيب پذيری نيز می کنند اساسا

خطا زمانی . شوند که در برگشت با شناسايی محدوديت هايمان تعيين می شوند خودمان تحريف می
اين حقيقت هنگامی آشکار می شود که . هستم" آن"اتفاق می افتد که به اين باور وفاداريم که من 

  .                       است" آن"را انجام می دهد بجای اينکه " آن"را دارد يا " آن"می بينيم يک نفر 
نوعی آزادی بزرگ در اين ادراک وجود دارد که من . در اينجا تفاوت عمده ای وجود دارد          

هنگامی که ترس از ". هستم"؛ به جای اينکه بگوييم من ذهنم يا بدنم "دارم"يک بدن و يک ذهن 
متعالی شد زندگی تبديل به تجربه می شود، زيرا اين ترِس خاص برای  یمردن به مرحله فراتر

تعداد کمی هستند که می دانند و می فهمند زندگِی بدون ترس . همه وجود دارد، اما واضح نيست
اما مافوِق ترس، آنجا که معنا و هدف، روشن و شفاف می شوند خوشی و مسرت بوجود . چيست
هنگامی که فردی به اين مرحله از ادراک می رسد ديگر زندگی او بدون تقال می گردد و . می آيد
آنجاست که می فهميم درد و رنج قيمتی است که برای . نابع درد و رنج از بين می روندهمه م

  .                                                                                      وابستگی هايمان می پردازيم
در مورد موضوع . ندبه هرحال مسائل تجربی حتی شامل تحقيقات معنويت نيز می شو          

، آمريکايی ها بسيار ساده، بی تکلف و بی تجربه هستند و آن به اين دليل )گورو(معلمين روحانی 
ً در فرهنگهای قديمی تر وجود دارد و در آمريکا سنت طوالنی و  است که چنين حرفه ای نسبتا

ر می توان در دنيا پر از گوروهای دروغين است و اين موضوع را بيشت. قديمی وجود ندارد
به آسانی به فرهنگ ) مکتب کلبيون(اما چنين مکتبی يعنی سينيسم . کرد مشاهدههندوستان 

دغل بازی و فريب کاری، بارها و بارها در هندوستان بصورتی پررنگ . آمريکايی وارد نمی شود
و قوی ديده شده است، بشکلی که آرمانهای معنوی غرب را که بسيار خام و ساده لوح است اغفال 

ه، شخص خانه و کاشانه اش را رها می کند، کليه متعلقاتش را می می کند و در يک اعتماد کودکان
فروشد و با اين فريبکاری معنوی راهی برايش معين می شود که احتماالً رهايی از شيفتگی و 

تبحر در زيرکی چنين گوروهايی می تواند  خيره کننده باشد و ظرفيتشان . نهايتاً سرخوردگی است
آنها اغلب می توانند در جويندگان معنوی . نده ای خارق العاده استدر تقليد چنين صداقت قانع کن

اين اغوای معنوی است که در واقع مخلوطی از حقيقت و کذب است و . خبره و ماهر نيز نفوذ کنند
اگر کسی نتواند ببيند که حقيقت توسط زمينه ديد . در يک بسته بندی ابريشمی ترکيب شده است

معموالً . ، آموزه ها می توانند بسيار معتبر و قابل اعتماد بنظر آينداشتباه شان تحريف شده است
چنين بهره برداريهای معنوی در هندوستان در جايی که رسانه های کالهبردار دارای سطح احترام 
پايين هستند و اغلب توسط دولت، محدود به منطقه خودشان می شوند در معرض نمايش قرار می 

در عمل بالينی، . رای ديگران درد، رنج و مصيبت به ارمغان می آورندچنين معلمهايی ب. گيرند
مصيبت بارترين افسردگی ها در افرادی اتفاق می افتد که متوجه می شوند از لحاظ معنوی فريب 

      چنين سرخوردگی و دردی بمراتب بيشتر و شديدتر از چيزی است که نتيجه زيان و. خورده اند
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خسارات ديگر در زندگی است و تا به امروز نيز هيچ بهبود و درمانی برايش امکانپذير نبوده 

فريبندگی و افسونِی همه پيامبران دروغين متقاعد کننده است، اما استفاده از روش توضيح . است
اگر برنامه . فظ مصون از خطا در برابر فريبکاری عمل می کندداده شده در اين باره بعنوان محا

را با صدای خاموش و هنگامی که فردی در حال انجام ) مبلغان دينی( اوانجليستتلويزيونی 
گوروهای دروغين . آزمايش بر شما است تماشا کنيد می تواند حاوی اطالعات مفيدی برايتان باشد

عث شوند که نتيجه آزمايش ضعيف عمل کند و به اين صورت نيز می توانند با روشی دراماتيک با
.    است که در محضر جهان، تجاوز به معنويت بعنوان خطای بسيار جدی در نظر گرفته می شود  

پس يک گوروی حقيقی چگونه است؟ در قدم اول و اولين نشانه بارز و جهانی آن اين است           
که يک معلم واقعی هرگز تحت هيچ شرايطی سعی در کنترل زندگی کسی نمی کند و بجای آن 

اگر اين آزمايش را انجام دهيم . توضيح می دهد که چگونه می توان سطح هوشياری را ارتقاء داد
شناخته  ٧٠٠از طرف دنيا بعنوان برنده جايزه نوبل با سطح انرژی  مادر ترزاکه متوجه می شويم 

درگذشت قدردانی   ١٩۵٠که در سال رامانا ماهارشی شد، همانطور که از روحانی پرهيزگار هند 
او در سن شانزده سالگی وارد مرحله روشنگری شد و هرگز کوهستانی را که در آن زندگی (شد 

از پول، قدر و منزلت و . زندگی ساده ای همراه با خشوع و فروتنی داشت می کرد ترک نکرد و
توسط ماهارشی پيروان اجتناب کرد و هميشه ناشناس باقی ماند تا اينکه توصيف مرحله روشنگری 

  ).                             نويسنده معروف انگليسی جستجوگران را از سراسر دنيا به پيش او آورد
هيچ تقلب و دغل بازی معنوی بيشتر و شايع تر از جهان واسطان موجودات غيرفيزيکی           

بسيار سودمند است که مرتبه . و افرادی که پاسخگوی نيروهای روانی هستند نيست) روحی(
آنها را از سوی ديگر " منبع انرژی"حقيقت اين واسطه ها را از يک طرف و همچنين مرتبه 

مرتبه . تی شگفت انگيز مرتبه باالی حقيقت در يادگيری قرار داردگاهی بصور. بررسی کنيم
است هميشه ارزش شنيده شدن را دارد حتی بدون درنظرگيری اصل و  ۵٠٠حقيقت که معادل 

 مافوق مرتبه. ريشه آن، زيرا ناتوانی در عشق چيزی است که ريشه در اغلب مشکالت انسان دارد
ی بشمار می آيد، به همين دليل است که معلمان واقعی ، اموال و نيازهای دنيوی غيرضرور۵٠٠

  .                                                نه به دنبال آن می روند و نه ميلی در بدست آوردنش دارند
استفاده مناسب از اين سيستم هميشه منتهی به کشف خود و رسيدن به تکامل می شود و           

جايی هدايت می کند که می بينيم بايد برای همه جنبه های زيان آور و گرايشات سرانجام ما را به 
هرکس در . رو به پايين ماهيت انسان مبارزه کرد  و نسبت به همه احساس غمخواری و رحم داشت

جايی کارش لنگ می زند؛ هر کدام از ما در جايی در مسير تکامل قرار گرفته ايم، بعضی افراد 
در مسيری که گام برداشته ايم . تر و برخی ديگر عقب تر از ما قرار دارنددر اين مسير جلو

  .                             درسهای قديمی از زندگی و در پيش رويمان آموزه های جديد وجود دارند



           
 ------------------------  ٩٨   ----------------------   

هيچ کس وجود ندارد که . به خاطرش احساس گناه يا سرزنش کنيم چيزی وجود ندارد که          
ً چنين کوچه  از او متنفر باشيم، اما چيزهايی وجود دارند که بهتر است از آنها دوری کنيم و اتفاقا

در واقع هر کسی . های بن بستی بصورت فزاينده ای برايمان و بر سر راهمان آشکار می شوند
کرده است، درعين حال هيچ کس نمی تواند اين کار را بشکل  سطح هوشياری خود را انتخاب

هر . برويم" آنجا"به " اينجا"ما فقط می توانيم از . ديگری و در برهه زمانی ديگری انجام دهد
در پيشرفت . که مبدأ از آنجا شروع می شود است) سطح فکر(جهشی نيازمند يک محل ثابت 

اين فرآيند بسيار کند و آهسته صورت می گيرد، اما  اگرچه. تکامل دردهای بسياری وجود دارند
در اينجا اين سؤال مطرح می . اثر انباشته شده آن در نهايت ما را به مسير جديدی رهنمون می شود

شود که انسان چند بار قبل از فراگيری درس بايد بدترين دردها را تجربه کند و به پايين ترين 
. که شايد اين مقداِر مطلِق درد و رنج انسان بحساب بيايد.. .ممکن است هزاران بار مرحله برسد؟

اين انسانيت و تمدن به آرامی و ذره ذره صورت . آنقدر وسيع است که غيرقابل درک و فهم است
تمرين جالبی می شود اگر که اين تکنيک را برای ارزيابی مجدد قربانيان  جامعه مان . می پذيرد

جامعه کنونی ( سازمان ملل متحداندازه گيری سطح قدرت کنونی  استفاده کنيم، برای مثال برای
و پرسش اين سؤال که چه سطح قدرتی برای انجام اين امر بصورتی موفقيت آميز در   )آمريکا

هنگامی که عدم توافقات شان را در اعدادی ساده نمايان می . مدلی که طراحی شده نيازمند است
افراد و مؤسسات برداريم و بسادگی دريابيم که اين افراد  کنند، ممکن است ديگر دست از سرزنش

محکوميت و سرزنش با . حتی قدرت الزم برای انجام امور مهم مربوط به خودشان را هم ندارند
کليه قضاوتها بگونه . رسيدن به فهم و درک از بين می رود، همانطور که حس گناه از بين می رود

هی به قضاوت خود فرد می شوند و هنگامی که اين امر توسط ای آشکار می شوند که در پايان منت
.                            افراد فهميده می شود، درک بزرگتری از طبيعِت زندگی جايگزين می گردد  

هر چيز آسيب رسان و مضر، ظرفيتی در خسارت زدن دارد که با ورود به محيط آگاهی و           
هر فکر، . اينک هيچ چيزی نيازمند مخفی ماندن نيست. دست می دهد روشنايی ظرفيت خود را از

عمل، تصميم يا احساسی، يک جريان مخالف در ميدان انرژی به هم پيوسته، متعادل و هميشه در 
شايد اين ادراک . جريان خلق می کند و يک پيشينه و ثبت دائمی برای تمام نسلها بجای می گذارد

ً منجر به شکل گيری برای اولين بار هنگامی که  آغاز می شود موجب ارعاب شود، اما نهايتا
  .                                                       سکوی پرتابی برای رسيدن به تکامل سريع می گردد

در اين جهاِن به هم پيوسته، هر تکامل و پيشرفتی که در جهان خصوصی مان شکل می           
همگی بر مجموعه . می شوددر مقياسی بزرگتر برای همه بودی و پيشرفِت جهان دهيم، موجب به

ای از سطوح هوشياری بشر شناور هستيم؛ بنابراين هر ارتقاء و بهبودی که به اين جهان اضافه 
           ما همگی بر شادابی روحی مشترکمان با تالش خود برای. می کنيم به خود ما باز می گردد



------------ ------------  ٩٩   ----------------------   
م بصورتی خود کاری که ما برای خدمت به زندگی انجام می دهي. رساندن نفع به زندگی می افزاييم

ما . رسانی به همه می شود، زيرا همه ما مشمول چيزی به نام زندگی هستيمبه خود منجر به سود
است که چيزی که برای تو خوب است برای من خودمان زندگی هستيم؛ پس اين يک واقعيت علمی 

                                                                                                          .هم خوب است
متحول کننده تلقی می دگی بخش است و قوی ترين نيروی محبت ساده به خود و ديگران زن          

وجود نمی آورد، هيچ جنبه زيان اکنش شديد يا عکس العمل سياسی بکه هيچ و شود، بگونه ای
آوری ندارد و هرگز به سمت نااميدی و ضرر هدايت نمی کند؛ بلکه قادر است قدرت حقيقی فرد 

می اما  برای رسيدن به حداکثر قدرت، چنين محبتی نه . را بدون تحميل هيچ هزينه ای افزايش دهد
جای دهد و نه با هيچ اجر خودپسندانه ای تحت عمل انجام شده قرار  ی را در خودتواند هيچ استثناي

                            . گيرد، در واقع تأثيرات آن بسته به اثر و گستردگی دقت و ظرافتش می باشد
در جهانی که امور مشابه کنار يکديگر قرار می گيرند، افرادی که دارای سليقه های مشابه           

هستند گرايش به قرار گرفتن در يک گروه را دارند، پس در واقع چيزی را جذب می کنيم که آن 
ما با . ندرا در راهی ناپيدا و غيرقابل تصور نمايان می کن عواقب، خود. الً تجلی داده ايمرا قب

مسئول آسانسور مهربان برخورد می کنيم، يک سال بعد يک غريبه ياری رسان هنگامی که در 
موضوع قابل مشاهده " اين. "يک بزرگراه خلوت به مشکل برخورده ايم به ما ياری می رساند

 بجای آن در واقعيت، يک تغيير در رفتار يا انگيزه. موضوع قابل مشاهده نخواهد شد" آن"باعث 
. مهيا می کنددر يک ميدان بگونه ای عمل می کند که افزايش احتمال پاسخ در مسير مثبت را 

مانند ايجاد حساب بانکی است؛ اما تفاوت آن در اين است که نمی توانيم با کارهای درونی ما ب
وضعيت اين سرمايه با ظرافت و دقت اين ميدان تعيين می . اراده، مبلغی را از آن دريافت کنيم

شود که تنها انتظار کشيدن ماشه ای برای رها شدن اين قدرت و برگشت آن به زندگی خودمان 
                                                                                                             .  خواهد بود

ما همگی مانند . ندگی همه ما است، داستان زچارلز ديکنزداستان سرود کريسمس از           
همه ما ). دو تن از شخصيتهای داستان سرود کريسمس(هستيم  تينی تيمو درعين حال  اسکروچ

 باب کراتچيتهمه ما قربانيانی شبيه به . بگونه ای خودخواه و در بعضی سطوح لنگان هستيم
ا روش اخالقی آميخته با ب کراتچيتو در آِن واحد شبيه به خانم ) شخصيت ديگر داستان(هستيم 

پيوسته در حال " روح کريسمس گذشته. "را رد می کنيم اسکروچخشم، خوردن يک نوشيدنی با 
ما را برای تصميم گيريهايی "  ارواح کريسمس در راه يا همان آينده. "رفت و آمد در زندگی ماست

سطح انرژی کريسمس  اگر(فرا می خوانند که در آن وجود خودمان و ديگران را بهبود می بخشد 
است، پس بسيار روشن و واضح شود که اين قدرت، در  ۵٣۵را اندازه گيری کنيم که اتفاقاً معادل 

                                                                                      ). درون قلب انسان اقامت دارد
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هنگامی که اين حقيقت که . همه مسيرهای پرسش به يک جواب نهايی مشابه ختم می شوند          

هيچ چيزی پنهان نيست و در همه جا وجود دارد درک می شود، آنگاه کليد رسيدن به روشنگری 
در فرآيند بررسی زندگی روزمره . در ساده ترين امور عملی و سرنوشت بشريت، آشکار می شود

جايگزينی کذب با . ه تمام ترسهايمان براساس دروغ و کذب شکل گرفته اندمی توان دريافت ک
در انتها هميشه يک سؤال . حقيقت، ماهيت التيام همه چيزهای قابل رؤيت و غيرقابل رؤيت است

من چه "نهايی برای هر پرسشگری وجود خواهد داشت، بزرگترين سؤال موجود در بين همه که 
                                                                                                         ".  کسی هستم؟

*** 
 
 
 

                                                                                
 
 
 
 



 
 
 

 فصل هشتم
 منبع قدرت

 
 

فلسفِی خاصی را حتی از تجزيه و تحليل اگرچه می توان براحتی نتيجه گيری های           
خالصه و محدودی در مورد قدرت و زور استخراج کرد، اما هدف نهايی در تحقيق و بررسی ما 

قبل از شروع اين رويه نيازمنديم از . رسيدن به درکی عملی به جای درک آکادميک يا فلسفی است
ت چيست، چگونه عمل می کند و چه نقطه نظری عملی دريابيم که منبع ذاتی، حقيقی و اصلی قدر

                                                                                .چيزی موجب قدرت بيشترمی شود
در اين خصوص قانون اساسی اياالت متحده آمريکا می تواند مطالعه پر اجر و مزدی           

اگر آن جمله به جمله بررسی . اندازه گيری می شود ٧٠٠سند و مدرک، با سطح انرژی حدود. باشد
اين تفکر و تصويری کلی است که مردم با فضيلت . شود، منبع قدرتش ظاهر می گردد

آفرينش برابر خلق شده اند و حقوق بشر مختص به ذات آفرينش است؛ پس هيچ  پروردگارشان در
الزم است يادآور شد که چنين طرز فکر و نگرشی بود که منبع . کس نمی تواند از آن محروم باشد

                                                                                 .شدمهاتما گاندی قدرت در حرکت 
 



      ------------------------  ١٠٢   ----------------------                                                                              
 قدرت در برابر زور

در واقع قدرت با . برخاسته می شود" معنی"با بررسی های الزم در می يابيم که قدرت از           
قدرت هميشه با اصلی که منتهی به پشتيبانی و طرفداری از . انگيزه و قاعده ای کلی سروکار دارد

ن در حقيقت قدرت به آن بخش از ماهيت انسا. مفهوم و معنی زندگی می شود همراهی می شود
کمک می کند که ما آن را نجابت می ناميم و آن دقيقاً نقطه مخالف زور است؛ زوری که با ماهيتی 

تالش قدرت در تعالی سازی، موقر و شريف گردانيدن . سروکار دارد که ما آن را حماقت می ناميم
زور نيازمند اين است که هميشه بگونه ای توجيه شود، در صورتی که قدرت نيازی به . است

زور هميشه با مشتقات جزئی همراه است، اما قدرت با تمام و کمال . توجيه و دليل آوری ندارد
                                                                                                         .  سروکار دارد

يم براحتی متوجه می شويم که چرا هميشه اگر نگاهی به طبيعت و درون مايه زور بيانداز          
در واقع آن بر طبق يکی از پايه ای ترين . زور در برابر قدرت تسليم می شود و از پا درمی آيد

در اين . قوانين فيزيک است؛ زيرا که زور بطور خودکار نيرويی مخالف يا متضاد توليد می کند
حرکتی است که از اينجا ) نيرو(ان گفت زور می تو. حالت تأثير آن با نوع تعريفش محدود می شود

از طرف ديگر، قدرت . به آنجا می رود يا سعی می کند خالف نيروهای مخالف مقاومت کند
قدرت شبيه به يک ميدان انرژی ايستاست که حرکت نمی . اينگونه نيست و وجودش متفاوت است

قدرت است که اشياء را به داخل اين . کند؛ مثأل جاذبه زمين، خود بر خالف چيزی حرکت نمی کند
                                     .ميدان خود حرکت می دهد، پس ميدان گرانش خودش حرکت نمی کند

زور کامأل برعکس و متفاوت با قدرت، هميشه خالف چيزی حرکت می کند، در صورتی           
ً با يک زور، ناقص و غيرکافی است؛ بنابر. که قدرت اينگونه نيست اين هميشه نياز دارد که دائما

قدرت . کلی و کامل است و از بيرون نياز به هيچ تغذيه ای ندارد قدرت خود. انرژی تغذيه شود
به جهت اينکه زور هميشه ميل و رغبتی سيرنشدنی دارد، پس . هيچ خواسته، ادعا يا نيازی ندارد

ً رو به تحليل است دگی می بخشد و هميشه در حال پشتيبانی قدرت در مقابل، انرژی و زن. دائما
وقتی قدرت می تواند انرژی و زندگی ببخشد، زور تمايل فراوانی در از بين بردن اين . است

می بينيم که قدرت با شفقت و غمخواری همراه است و باعث می شود در مورد . تأثيرات دارد
راه است و موجب احساس خودمان احساس خوب و مثبتی داشته باشيم، ولی زور با قضاوت هم

تأثيرات . زور هميشه نيرويی متضاد و مخالف بوجود می آورد. ناچيز و فقيرانه از خود می شود
دوگانگی، دوقطبی بودن و تضاد هميشه داللت . زور منجر به دو قطبی شدن به جای اتحاد می شود

آنجا که زور باعث  از. ضمنی بر ناسازگاری و کشمکش دارد؛ بنابراين هزينه شان نيز باالست
تحريک در دو قطبی شدن می شود، به ناچار منجر به خلق و ايجاد دوگانگی بُرد و باخت می شود؛ 

 زور به . پس از آنجا که هميشه کسی بازنده ميدان است، در اين بين دشمن نيز به وجود خواهد آمد
  



 ------------------------  ١٠٣   ----------------------   
دفاع همواره پرهزينه . اينکه دائماً بايد با دشمن مواجه شود، نيازمند دفاع پايدار و پيوسته استدليل 

  .                       است؛ حال هيچ تفاوتی ندارد اگر که در تجارت، سياست يا امور بين الملل باشد
راه است و اين معنی در جستجوی منبع قدرت اشاره داشتيم که قدرت همواره با معنی هم          

زور مشاهده شدنی، تحت اللفظی، قابل . بايد با امور مهم و پشتيبان زندگی سروکار داشته باشد
زور هميشه احتياج به اثبات، متقاعد سازی و طرفداری دارد؛ در . مناظره و بحث برانگيز است

امری که . باتشان باشدصورتی که منابع قدرت قابل بحث نيستند و موضوعاتی نيستند که نياز به اث
سالمت مهمتر از بيماری است، زندگی . خود آشکار و بديهی است قابل بحث و مناظره نيست

مهمتر از مرگ است، شرافت به آبروريزی و ننگ ارجعيت دارد، ايمان و اعتماد به شک و 
نده از ارجعيت دارد، امور ساز) مکتبی که فلسفه و هدفش بی اعتمادی به ديگران است( سينيسيم

اين جمالت همگی جمالت خودآشکار هستند و موضاعاتی نيستند . امور مخرب بهتر و ارجع ترند
در نهايت تنها چيزی که می توانيم در مورد منبع قدرت بگوييم اين . که نياز به اثبات داشته باشند

                                                                           ". است"است که قدرت چيزی است که 
اگر قواعِد تمدن نشان . هر تمدنی با يک قاعده کلی، بومی و منحصر بفرد مشخص می شود          

ً موفق هستند، اما اگر از خودپرس تی و خودخواهی نشأت از آزادگی و شرافت داشته باشند قطعا
ن است چيزی انتزاعی بنظر آيد، اما بعنوان يک واژه، قاعده ممک. سقوط خواهد کرد گرفته باشند،

اگر اين قواعد را بررسی کنيم درمی . عواقب و نتايج اين قاعده کامالً ديدنی و لمس شدنی هستند
می توان مثالی از . يابيم که آنها در قلمرويی نامرئی در درون خوِد هوشياری اقامت گزيده اند

سوی تمدن، الزاماً سازماندهی شده بيک اصل مرکزی و صداقت بعنوان . صداقت در جهان آورد
در همه جا و در جهان خارجی وجود ندارد؛ بنابراين قدرت حقيقی از خود هوشياری سرچشمه می 

در آن زمانی که می بينيم چيزی بشکل قابل رؤيت از چيز ديگری بصورت غيرقابل رؤيت  - گيرد
                                                                                         . آشکار و تميز داده می شود

*** 
افتخار، رسيدن به شرافت و آزادگی، قربانی شدن در بدست آوردن کيفيت در زندگی و همه           

امور مشابه بعنوان موضاعاتی الهام بخش هستند که آنها را بعنوان مشخصه های زندگی بخش تلقی 
را اما آنچه که در واقعيت و در جهان فيزيکی الهام بخش است امری است که مفاهيم . می کنيم

چنين سمبلهايی انگيزه ها را با قواعدی . می کند بهمراه معانی قدرتمند برايمان سمبل سازی
سمبل قادر است راهنمايی قدرتی عظيم را بدليل اينکه . انتزاعی هماهنگ و سازماندهی می کنند

                      .                                     قبالً در هوشياری مان اقامت داشته،  در دست گيرد
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معنی آنقدر مهم است که در موارد بسياری ديده شده که هنگامی که زندگی با فقدان معنی           

را از ش هنگامی که زندگی فرد معناي. روبه رو می شود، بدنبال آن خودکشی هم اتفاق می افتد
وقتی که زندگی به اندازه کافی خالی از معنی . حالت افسردگی فرو می روددست می دهد، او ابتدا ب

زور دارای اهداف زودگذر و فانی . شد، ديگر فرد همه جهات زندگی را با هم و يکجا رها می کند
بی معنايی است، هنگامی که اين اهداف بدست آمدند، تنها چيزی که بجا می ماند نوعی پوچی از 

دهد، برای مثال اگر زندگی از سوی ديگر، قدرت بصورتی بی پايان به ما انگيزه می . خواهد بود
منظور ارتقاء رفاه کسانی که با ما درارتباط اند اختصاص داده شود، پس هرگز معنايش را از مان ب

آورديم، پس از آن چه اگر هدف از زندگی موفقيتهای مالی باشد و ما آن را بدست . می دهددست ن
از علل اصلی افسردگی در سنين ميانسالی در ) يکی(اتفاقی می افتد؟ در واقع اين همان است که 

                                                                                      .مردان و زنان شمرده می شود
مترازی قواعد زندگی فرد و در جايی که قدرت سرخوردگی از پوچی و شکست در ه          

می توان يک تصويرسازی مفيد و سودمند از اين پديده را در . نشأت می گيرد شروع می شود
زندگی موسيقی دانان بزرگ، آهنگسازان و رهبران ارکستر در دوره خودمان مشاهده کرد که 

سالگی ادامه می دهند؟ اغلب آنها  ٩٠يا  ٨٠اغلب چگونه حرفه و زندگی پرحاصل خود را تا سنين 
زندگی آنها به . دارای فرزند هستند و با شور و نشاط  تا سنين پيری به زندگی خود ادامه می دهند

بصورت . خالقيت و تجسم زيبايی اختصاص داده شده که اين خود بيانگر قدرتی خارق العاده است
مر و نيرومندی همراه است، زيرا زيبايی بالينی می دانيم که همترازی با زيبايی هميشه با طول ع

                       .  چنين طول عمری در بين همه مشاغِل خالق، مشترک است. تابع خالقيت است
                                                                                 

 پارادايم های جديد 
 

براساس فرضيه ای که هيچ چيز واقعی  -)فلسفه عملی و مثبت(جايگاه فلسفی مثبت گرايی           
ديدگاهی ذاتی و فطری در علم است؛ هرچند منابع  -نيست مگر که قابل سنجش يا تعيين شدنی باشد

هميشه استدالل غلط و سفسطه در خصوص فلسفه ای عملی . قدرت، نامشهود و لمس نشدنی هستند
گفتن اينکه هيچ چيز واقعی نيست تا زمانی که قابل اندازه  .ز فرضيه الينفک و ذاتی اش مجزاستا

اينگونه نيست؟ اين قضيه خود، لمس شدنی، مشهود . گيری باشد، خود يک وضعيت انتزاعی است
بحث و مجادله موضوع لمس شدنی خود از موضوع غيرقابل لمس خلق . و قابل اندازه گيری نيست

                                                                                                      .می گيرد و نشأت
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ر، افتخار، حتی اگر چنين موقعيتی معتبر می بود، چه کسی عالقه مند به زندگی بدون غرو          

عشق، شفقت و شجاعت بود؟ با اين حال و عليرغم پيامدهای تأثرآوِر اين استدالل، بياييد به اين 
آيا قدرت، پايه و اساسی لمس شدنی دارد؟ آيا قدرت منحصراً از چيزی . شکل به آن بپردازيم

بيش از اين غيرقابل تعريف، پررمز و راز، فلسفی، معنوی يا انتزاعی ناشی می شود؟ آيا چيزی 
کره چپ مغزشان هستند يمکسانی که متمايل به دنيای ن وجود دارد که درباره قدرت بدانيم تا برای

نظر گرفتن تحريفات کامپيوتری نچه که برای چنين افرادی بدون درمعنی دار بحساب آيد؟ آ
                                             .مغزشان باقی  می ماند، يک سيستم اندازه گيری مکانيکی است

قبل از پرداختن به اين موضاعات، نبايد فراموش کرد که حتی پيشرفته ترين ماشينهای           
قادر است رضايت در پی  زور. ساس سرور و شادی نيستندهوش مصنوعی در جهان قادر به اح

پيروزی بر حس . داشته باشد، ولی اين فقط قدرت است که با خود سرور و شادی بهمراه دارد
ديگران در ما ايجاد احساس رضايت می کند، اما پيروزی بر خودمان برايمان سرور و شادی می 

د اندازه گيری همانطور که در فصل قبل اشاره کرديم، نه تنها اين چگونگی ها می توانن. آورد
نظور قابل مب. و اصول معينی درجه بندی کرد شوند، بلکه می توان آنها را با دقت باال طبق قاعده

بياييد سفر خود را از طريق مفاهيم درک شده آسان در حوزه فيزيک ، فهم تر شدن اين واقعيت
                                                                                           . نظری پيشرفته ادامه دهيم

نبايد از اين مفاهيم ارعاب داشت، برعکس درک مفاهيم در زندگی روزمره اگرچه بسيار           
منظور بهره مندی از تاير ماشينمان مجبور نيستيم الزاماً از ساختار ب. ولی کامالً ساده است عميق،

نظريه نسبيت رچه شايد اثبات آن بسيار پيچيده باشد، ولی اگ. مولکولی الستيک سر در آورديم
                . و غيره می توانند در چند جمله قابل فهم و ساده توضيح داده شوند تئوری بل، انيشتين
يکی از آنها . مفاهيم تعريف شده اخير، ارتباط مستقيمی با درِک طبيعت و ذات قدرت دارند          
اين . است که اظهار داشت هر دو جهان مرئی و نامرئی وجود دارند -فيزيکدان– مديويد بوهتئوری 

مثل اشعه ايکس يا امواج  - بسياری چيزها که با آنها آشنايی روزمره داريم. ايده نبايد دلهره آور باشد
 ، بطور نامرئی و بموازات آن"در لفافه"جهاِن . نيز قابل رؤيت و مرئی نيستند - راديو و تلويزيون

و مرئی که خود کامالً يک آشکارسازی از جهاِن در لفافه و غيرقابل رؤيت است " بی پرده"جهان 
                                                                                         . به روندشان ادامه می دهند

، مثالً ايده ساخت بلندترين ساختمان دنيا همه چيز را روشن می کند که نتيجه به اين ترتيب          
در جهان قابل رؤيت  ساختمان امپاير استيتنهايی اين بود که يک مفهوم غيرقابل رؤيت تبديل به 

از آنجا که الهام و قوه مشاهده، از ذهن يک خالق برخاسته و نشآت می شود، جهان در لفافه با . شد
عقيده دارد که معنی، ذهن و ماهيت را مانند دو طرف يک  بوهم. انسان در ارتباط است هوشياری

يکی ديگر از مفاهيم سودمند، نظريه ميدانهای ريخت شناسی ژنتيکی يا . سکه به هم ارتباط می دهد  
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مانند قالبهای انرژی گوهای سازماندهی غيرقابل رؤيت بلا. است روپرت شلدريکاز " ام -ميدان"

ام است که  -کنند و اين به دليل تمايز ميداندر ايجاد اَشکالی در سطوح مختلف زندگی عمل می 
ام نيز در ميدان انرژی  -چيزی شبيه به ميدان .موجب ايجاد ارائه های يکسانی از گونه ها می شود

نامگذاری  عليت سازندهاين پديده به نام . ويری وجود داردهوشياری، تحت الگوهای فکری و تص
                                                                                                               . شده است
دقيقه را اثبات کرد،  ۴مايل در کمتر از  ١، دونده انگليسی، دويدن راجر بنيسترهنگامی که           

دقيقه  ۴مايل در  ١سيستم اعتقادی غالب در هوشياری انسان، دويدن . ام جديد خلق کرد -يک ميدان
اِم جديد توسط او خلق شد، تعداد  -هنگامی که اين ميدان. را محدوديتی برای انسان بشمار می آورد

در واقع وقتی بشر . دقيقه کردند ۴مايل کمتر از  ١ن بناگهان شروع به دويدن زيادی از دوندگا
حال می خواهد . قوانين را می شکند و وارد يک پارادايم جديد می شود اين حالت رخ می دهد

يا ظرفيت بهبود در ) خلق شدبرادران رايت ام که توسط  -ميدان(ظرفيت انسان در پرواز باشد 
). ، بنيانگذار مؤسسه الکلی های گمنام خلق شدبيل ويلسونام که توسط  -انميد(اعتياد به الکل 

ام خلق می شود، هر کسی که بعدها آن را تکرار می کند، باعث تقويت  - هنگامی که يک ميدان
                                                                                        . ام می شود -قدرت آن ميدان

ما با اين واقعيت آشناييم که ايده های جديد اغلب اينگونه بنظر می رسند که در اذهان           
طريقی ه ب. رهه ای از زمان خطور می کنندچندين فرد که دور از يکديگر زندگی می کنند در ب

ام،  - ميدان. ام با قاعده ای سازمانی مانند يک جور ميدان مغناطيسی معمولی عمل می کند -ميدان
. نيازی به جابجايی و حرکت ندارد؛ بلکه ميدان انرژی ايستايی است که در همه جا حضور دارد

هنگامی که خلق می شود، بصورت الگوی جهانی در دسترس قرار می گيرد و در همه جا از 
                         .                                             طريق جهان غير قابل رؤيت بوجود می آيد

 
 تئوری آشوب

مفهوم ديگری که نياز است آن را با جزئيات بيشتری در نظر داشت، تئوری آشوب است           
در طول . اولين کاربرد تئوری آشوب در معاينه و بررسی آب و هوا بود). ديناميکهای غيرخطی(

قرنها، مطالعه آن موجب نوعی رضايت و موافقت عمومی شد که ديگر الگوی رياضياتی قابل پيش 
قبالً نيز تعيين شده بود که هيچ توجيه رياضياتی (و قابل تعريفی برای آب و هوا وجود نداشت  بينی

در اثبات اينکه شير آب در حال چکه چه زمانی چکه می کند يا اينکه چگونه قطره ای کوچک 
برای . آشوب به معنای توده ای از داده های به ظاهر بی معنا است ).شکل می گيرد وجود نداشت

          با ظهور. ل در مجموعه ای از نقاط،  فرد نمی تواند يک الگوی سازماندهی ذاتی را ببيندمثا
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شد که الگوهای سازماندهی درونی می توانند با تجزيه  روشنتکنولوژی و کامپيوترهای پيشرفته، 

که خود را آشفته نشان می دهد پيدا شوند، يعنی چيزی که خود را  و تحليل کامپيوتری در چيزی
  .                  غيرمتجانس و بی ربط نشان می دهد در واقع دارای درونی متجانس و مرتبط است

چنين تجزيه و تحليل هايی، الگوهايی را نشان داد که اغلب شبيه به عدد هشت انگليسی           
) فيونل ايفکت( بودند، بشکلی که قسمت بااليی بر روی ديگری تا شده بود و دارای اثر قيفی

آنچه که علم به آن پی برده است . بطوری که خود گرافيک دارای پيکربندی هندسی تکراری بود
حالتی منسجم، ند که جهان در حقيقت بچيزی است که عرفای واقعی در طول قرنها ادعا کرده ا

وابستگی متقابل، عمل يا فرآيند نفوذ (متحد و سازماندهی شده در اطراف الگوهای متحد قرار دارد 
 يگانگی، مرکز. در بين يا داخل مواد هنگامی قابل مشاهده می شود که فرد دوگانگی را رها کند

همه اديان اصلی و سيستم معنوی است، همانطور که واقعيت نهايی در درون و تحت اشکال 
                                                                                           ). مختلف قرار گرفته است

شوب در جهان وجود ندارد و ديناميکهای غيرخطی تأييد کردند که واقعاً چيزی به نام آ          
اين آشکارسازی موجب نگرانی افراد . ظهوِر بی نظمی تابع محدوديتهای مربوط به ادراک است

. فعال با نيمکره چپ شد، اما برای آن دسته افراد با نيمکره راست امری بديهی بنظر می رسيد
يا چيزی طراحی می افراد خالق منحصراً می نويسند، نقاشی می کشند، مجسمه سازی می کنند 

با اين حال ما با منطق نمی رقصيم، بلکه طبق الگوهای احساسی . کنند که قبالً در ذهنشان ديده اند
انتخاب هايمان را از روی ارزشها مشخص می کنيم و اين ارزشها همراه با الگوهای . می رقصيم
                                                                                                             . ذاتی هستند

زنجيره پذيرفته شده عليت، همانطور که بطور عمومی در علوم پايه درک شده است           
در اين طرحِ جبرگرايی مواد، هيچ چيز بطور ذاتی . رخ می دهد  الف     ب     جبصورت توالی 

. در نتيجه می توان گفت که محدود شده است. ی ديگر استآزاد نيست، بلکه تنها نتيجه چيزها
 بمنجر به نيروی  الفنيروی . چيزی که واقعاً اين سيستم تعريف می کند همان جهان نيروها است

. می شود دمنتقل می شود و با يک نتيجه منطقی منجر به نيروی  جمی شود و در نهايت به نيروی 
سری جديد از واکنشهای زنجيره ای خواهد شد و به  در برگشت، منجر به شروع يک دنيروی 

اين همان دنيای تفکر نيمکره چپی است که دنيوی و قابل . همين شکل تا بی نهايت ادامه می يابد
اين يک پارادايِم محدود شده است که علوم معمولی آن را بشکلی آشنا، قابل کنترل . پيش بينی است

ار اداره می کنند، اما در عين حال غيرَخالق، مشخص و و مقدور برای گذاشتن در جدول و نمود
اين جهان نمی تواند جهان نوابغ و استعدادها باشد، اما برای . بنابراين محدود به گذشته است

برای افراد نابغه اين جهان، جهانی کسل کننده، بی روح و . بسياری می تواند جايی امن بشمار آيد
                                                                                          .بدون هيچ الهام بخشی است
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پديده ای ديگر است که می است؛  ساختمان امپاير استيتدر واقع اين چيزی برای تصور           

انگيزه از . برای اينکه چيزی امکانپذير شود نيازمند انگيزه است. هر چيزی را شدنی کند تواند
معنی مشتق می شود؛ بنابراين همانطوری که قبالً آن را رسم کرديم، جهان قابل رؤيت و غيرقابل 

                                                                                           .رؤيت با هم در ارتباط اند
الف       ب        ج                                                        

 
 
 الف         ب        ج                                                    

غيرقابل (که در درون جهاِن در لفافه و نامرئی  الف ب جدر اينجا می بينيم که تصوير کلی           
فعال خواهد کرد؛ الف     ب     ج قرار دارد، ظهورش را در جهان قابل رؤيت به صورت ) رؤيت

از اين رو تحت تأثيرات آينده نيز قرار . بنابراين جهان مرئی توسط جهان نامرئی خلق شده است
محقق شدن براساس قدرت فکر و مفهوم  ظرفيت يک فکرغيرقابل رؤيت برای. خواهد گرفت

نيمکره چپ "و " الگو را درک می کند"ممکن است بگوييم که نيمکره راست . اصلی و اوليه است
ممکن است مجذوب کننده انرژی باال  ج  ،ب ،الفيک ".  آن را تبديل به چيزی قابل رؤيت می کند

ظاهراً دارای قدرت بزرگتری نسبت  مفاهيم و ارزشهای خاص. يا مجذوب کننده انرژی پايين باشد
تاکنون علم تنها اين را تعريف کرده است که مجذوب کننده ها ممکن است دارای (به بقيه هستند 

                                                                          ).انرژی باال يا دارای انرژی پايين باشند
قبالً بشکلی ساده اظهار کرديم که الگوهای مجذوب کننده قدرتمند موجب می شوند تا در           

برخی . تست قوی عمل کرد و الگوهای مجذوب کننده های ضعيف موجب تست ضعيف می شوند
ايده ها بگونه ای تضعيف کننده اند که حتی فکر کردن به آنها موجب می شود تا فرد آزمايش شونده 

برخی ايده ها بگونه ای تقويت کننده هستند که هنگامی که در  .ر نباشد دستش را باال نگه داردقاد
ذهن نقش می بندند، غيرممکن خواهد بود که بازوی فرد آزمودنی را با اعمال هر مقدار زور به 

و  الگوهای قدرتمند با سالمت. اين در واقع يک مشاهده بالينی جهانی است. سمت پايين فشار داد
اگر شما بخشش و گذشت را در ذهن . الگوهای ضعيف با بيماری، ناخوشی و مرگ همراه هستند

خود نگه داريد، بازويتان قوی عمل خواهد کرد، اما اگر انتقام و تالفی را در ذهن داشته باشيد 
                                                                  . بازويتان در آزمايش ضعيف عمل خواهد کرد

در منظور و هدف ما، تنها چيزی که برای تشخيص ضروری است اين است  که قدرت           
 چيزی است که باعث می شود شما قوی عمل کنيد، در صورتی که زور موجب ضعيف عمل کردن 
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بخشش که نوعی نگرش اشتباه در مورد آن وجود دارد و توسط  عشق، شفقت و. شما می شود

از سوی ديگر . برخی فروتنی و خشوع محسوب می شود در واقع بشکلی عميق قدرت دهنده است
انتقام، تالفی، قضاوت، سرزنش و محکوميت ديگران بشدت و بشکل اجتناب ناپذيری موجب می 

ت اخالقی، اين يک واقعيت بالينی ساده است که بدون در نظرگيری عدال. شوند تا ضعيف عمل کنيد
بدين حالت ضعيف با انتخاب خود و بدون اجبار . سرانجام ضعيف نمی تواند بر قوی چيره شود

                                                                                                         . سقوط می کند
انهای با قدرت عظيم در طول تاريخ بشريت کسانی بوده اند که هميشه خود را با انس          

آنها بارها و بارها اظهار داشته اند، قدرتی که ساطع . مجذوب کننده های قدرتمند همتراز کرده اند
هر يک از آنها منبع قدرت را به چيزی . کرده و از خود نشان داده اند، قدرت خودشان نبوده است

                                                                             .و فراتر از خود نسبت داده اندبزرگتر
معلمان بزرگ در طول تاريخ، بارها و بارها، به هر زبان و در هر زمان تنها يک چيز را           

ه است که از مجذوب کننده های همه آنچه که آنها گفته اند بصورت ساده اين بود. تدريس کرده اند
  .                                          ضعيف دست برداريد تا مجذوب کننده های قوی را بدست آوريد

در بررسی اين مجذوب کننده ها، متوجه می شويم که برخی الگوهای ضعيف گرايش به           
می ناميم؛ بنابراين آلمانی های دوران " مقلد"ا را الگوهای قوی تر دارند که آنه) تنها در شکل(تقليد 

با ميهن پرستی فريب خورده بودند، زيرا فکر می کردند َعملشان ميهن ) رايش سوم(آلمان نازی 
انسان عوام فريب يا متعصب سعی در فروختن مقلدها به ديگران بعنوان چيزی . پرستی است

يشه سروکار زيادی با فنون نطق و بيان داشته اند افراد عوام فريب تا به امروز هم. واقعی می کند
و از لفاظی های مؤثری بهره برده اند، اما کسانی که اتکا به قدرت دارند و با قدرت حرکت می 

                                                                                    .کنند گفتاری اندک و کوتاه دارند
 

*** 
 
 
 
 



 
 
 

 بخش دوم 
 کـــار

 
 
 
 



 
 
 

 فصل نهم
شکل گيری قدرت در گرايشات 

 انسانی
 
 

توانايی در قائل شدن تفاوت ميان الگوهای انرژی باال و پايين موضوع مربوط  به ادراک           
شکست، . و تبعيض است که اغلب آنها را با آزمون و خطاهای دردناک و رنج آور ياد می گيريم

شادی اين در حالی است که موفقيت، . رنج و بيماريهای احتمالی نتيجه تأثير الگوهای ضعيف هستند
و سالمتی از الگوهای مجذوب کننده قوی شروع می شوند؛ بنابراين ارزشش را دارد که چند دقيقه 
ای نگاهی به ليستی که در زير آمده و شامل الگوهای متضادی که تحت بررسی و اندازه گيری در 

است که  اين ليسِت کامل و جامع يک ابزار آموزشی. تعيين معيارهای مربوطه شان هستند بياندازيم
بازتاِب بسياری از جفتهای متضاد در اين  . از دريچه ای خاص شروع به فعاليت می کند

خصوصيات و چگونگی ها می تواند نخستين قدم در افزايش سطح هوشياری را بردارد؛ بنابراين 
را فرد بتدريج از کاربرد اين الگوها در روابط، امور تجاری و کليه تعامالتی که تار و پود زندگی 

را ) مثبت(صفات واقع شده در سمت چپ ستون، الگوهای قدرتمند . تشکيل می دهند آگاه می گردد  
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اندازه گيری شده و قسمت راست، صفات موجود  ٢٠٠توصيف می کنند که با سطح انرژی باالی 

اندازه گيری شده  ٢٠٠را توصيف می کند که با سطح انرژی زير ) منفی(برای الگوهای ضعيف 
                                                                                                                       . اند

 انکار پذيرش  پنهان کار آشکار
پرورش و به  بار  محدود رها

 آوردن
تخليه و از بين 

 بردن
 جبر گرا پيشتاز سخت گير آشتی جو

 تصور پيش بينی پرمشغله آگاه
 نخبه گرايی تساوی گرايی کودن آرام، متين
 ترفيع تشويق پَست آبرومند
 کوته فکر توانا سرسخت آزاده

 موقتی جاودان ترغيب آموزش
 حذف کردن جدا کردن گول خور مطمئن
 مانع چالش بهره برداری قدردانی

 بی حاصلی حاصلخيزی چاپلوس استوار، ثابت قدم
 لفظی حسی آزاردهنده التيام بخش
 جاه طلب خادم انکار اعتراف
 سيرچشم خرسند احتکار اشتراک
 خوش شانس خوش ذوق منصوب ممتاز
 بدبين خوش بين دوپهلو اخالقی



 

 محافظه کار خوش مشرب کنترل کردن اجازه دادن
 طلب کردن خواهش کردن مقتضی اصولی

خودانگيز، خود  با جالل، پرشکوه شريف، نجيب
 جوش

 بی فکر

 گرفتن دادن اجباری انتخابی
 مشروع درستکار زياده رو با مالحظه
 بی درنگ درازمدت متملق با نزاکت
 به چنگ آوردن دريافت کردن مغرور باحياء
 خودخواه دگرخواه تعصبی بامدارا
 اغواگر دلکش خيره چشم باتجربه
 متواضع دلپذير زرنگ باهوش

 ديکتاتوری دموکراسی موشکاف بامالحظه
 ظاهری ذاتی ُمصر بادعوت
 دروغگو راستگو مجلل بارور

 صالح راست بين آسان گير بخشايش گر
 منضبط رها برتر برابر
زيبايی ذاتی  داشتن بودن

)طبيعی(  
زيبا سازی 

)مصنوعی(  
 مهم ژرف دمدمی بی انتها وعميق

 مخرب سازنده متالطم پرتکاپو
 سبک رفتار سبک بار  بلندآوازه پرهيزگار
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 زمخت لطيف  مديون سپاسگزار
 کسل کننده مبتکرانه تملق گو ستايشگر
 فريبنده مبتکر ناقض، مخالف سربه راه
 وابسته متکی ناآرام سرسپرده
 افراطی متعادل محلی جهانی
 منازع مجاهد کوچک سخی

 مشکوک هوشيار ولخرج سخاوتمند
 مهاجم مدافع گمراهانه سياست مدارانه

 رقابت مذاکره عياشی شادی
 مجنون مسرور بی مالحظه شجاع
 لجوج ُمصمم حريص شکيبا
 مغرور مطمئن فريبنده شکيل
 مادی گرا معنوی گرا محزون  شوخ

 ِسمج معتقد ارزانی صرفه جويی
 دنيوی معنوی متخاصم صلح آميز

 مقدس مفتخر تب دار صميمی، گرم
فرساطاقت  ُمفرح مصنوعی طبيعی، فطری  

 تعرض مقابله مجازاتی، تنبيهی دادگری
 زورگويانه مقتدرانه آرزو عزم



 
       

درک اين ليست شما را به انسان متفاوتی تبديل می کند و کامالً با تفاوتهای بين دو ستون در           
با وجود چنين رجحانی در ذهن، شروع به توجه به . افزايش قدرت درونی تان آشنا می شويد

تد چنين فاش سازی هايی به اين دليل اتفاق می اف. چيزهايی خواهيم کرد که قبالً مشاهده نکرده بوديم
                                             . که جهان هميشه به نفع قدرت کار می کندمی فهمد که خواننده 

           

 متناسب ممتاز قضاوت عالقه
 وسواسی منصف محاسبه شده عمدی

 محاسبه گر منصفانه گناهکار، مقصر عهده دار
 مغشوش منظم متنفر غفور
 رسمی مؤدب متصرف فداکار
 منتقد موافق مفرط فراوان
 خشن مهربان متفاوت، حس برتری فروتن

 بی رحمی مهربانی زينت دار فيض بخش
 وابسته به شهوت وابسته به عشق سفت و محکم قابل انعطاف

 تعصب وفاداری حسود قدرشناس
 تقسيم وحدت دخالت کمک

 ناسيوناليست وطن پرست تجزيه گرا کلی نگر
 نفاق افکن هماهنگ گرفتن انجام دادن

داشتنگرامی   دلسوزی همدلی جايزه دادن 
 مست هوشيار غرق، فرو رفته گرفتار
 غافل هوشمند انحصار گزينش
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وجود " کارما" جنبه های متفاوتی در مورد . ستعالوه بر اين جهان هرگز فراموش کار ني          

دارد، اما اينکه هر انتخاب از چه کسی و چگونه باشد از يک نتيجه بزرگ نشأت می گيرد، زيرا 
هزاران گزارش از تجربه های نزديک . انتخابهای ما در طول سالهای عمرمان منعکس خواهند شد

" ه با نورنجات يافت"مثل کتاب  - به مرگ و همانطور که در پرفروش ترين کتابها منعکس شده است
با سطح انرژی (از بتی جين ايدی )" غرق در نور(درآغوش نور "از دنيون برينکلی يا کتاب 

تأييد می کنند که در نهايت بايد مسئوليت هر فکر، کلمه و کرداری را که منشأ آن هستيم  -)۵٩۵
ً همان رنجی را متحمل خواهيم شد که قبالً  موجب آن شده بعهده بگيريم و بپذيريم که دوباره دقيقا

تجربه نزديک به . اين بدين معناست که هر يک از ما بهشت و جهنم خود را خلق می کنيم. ايم
مرگ يک تجربه شخصی است که همراه با مرگ قريب الوقوع اتفاق می افتد و شامل احساسات 
پيچيده ای از جمله جدا شدن از بدن، احساس فراروی و حالت شناوری در باالی بدن، مرور 

طرات زندگی، آرامش کامل، امنيت، گرما، تجربه انحالل، خاتمه مطلق و وجود نور است؛ خا
اين احساسات زمانی توسط فرد . بگونه ای که احساس بازگشت به بدن همراه با بی ميلی خواهد بود

 اين تجربه پديده. تجربه می شوند که از لحاظ بالينی کامالً مرده يا بسيار نزديک به مرگ تلقی شود
ای است که در رشته های فراروانشناسی، روانشناسی، روانپزشکی و ديگر رشته های پزشکی 

                                                                                        .مورد بحث قرار گرفته است
يم، جهان لحظه به لحظه هنگامی که تصميم می گيريم چه مسيری را در زندگی دنبال کن          

در واقع ماهيت زندگی، خود چيزی است که بسيار هوشمندانه عمل می . نَفَس خود را حبس می کند
هرعمل، فکر و تصميمی به اين سنگفرش دائمی که همان مسير زندگی مان است و ما در حال . کند

مانند موجی در ری بما از طريق جهانی از هوشيا تصميمات. حرکت بر روی آن هستيم می افزايد
گونه ای عرفانی يا خيالی درنظر بگيريد؛ بخاطر مبادا اين را ب. زندگی ديگران تأثير می گذارد

هر چيزی در دنيا با چيز ديگری در "داشته باشيد که عقيده اصلی فيزيک نظری جديد اين است که 
                                                                                                           ".ارتباط است

ام را که خود الگوهای مجذوب کننده هستند و زندگی  - انتخابهای ما ميدانهای قدرتمند          
يم و هر عملی که انجام می ده. ديگران را خواه يا ناخواه تحت تأثير قرار می دهند تقويت می کنند

هر تصميمی که می گيريم اگر معنای زندگی، عمر و جان  را پشتيبانی کند در نهايت زندگی همه 
امواجی را که خلق می کنيم دوباره به خودمان باز . از جمله زندگی خودمان را پشتيبانی می کند

نوان اين گفته زمانی بعنوان يک بيانيه متافيزيک محسوب می شد، اما امروزه بع. خواهند گشت
                                                                          . واقعيتی علمی پابرجا و ثابت شده است

ً يک الگوی انرژی از فرکانسهای خاص را که برای هميشه            همه چيز در اين جهان دائما
دانند چگونه بايد آنها را خواند می  اين الگوها توسط کسانی که می. ماندگار هستند بيرون می دهد

       هر . هر نوع کلمه، کردار، قصد و َغرضی يک سابقه تاريخی خلق می کند. تواند خوانده شود
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ان نيست و هيچ رازی وجود ندارد، هيچ چيز پنه. فکری برای هميشه شناخته شده و ثبت می شود

صورت روشن و آشکار در طول زمان در برابر ديد همگان قرار روح ما ب. نمی تواند پنهان باشد
.               خواهد گرفت و سرانجام زندگی هر کسی در برابر جهان جوابگو و مسئول خواهد بود
                                                                            

*** 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 فصل دهم
 قدرت در سياست

 
برای درک بهتر تفاوت بين قدرت و زور و پيامدهای آن در زندگی، بررسی  تالش انسان           

در قياسی بزرگ بسيار مفيد و سودمند است و تعامل بين مردم و دولتها تصويری بسيار واضح 
                                                                                                .برايمان فراهم می کند

اگر از چشم انداِز منحصر بفرد خود نگاهی به تاريخ بيندازيم، طبيعتاً نمونه قدرتمند انقالب           
در حقيقت . نهاد برمی خوريم آمريکا که آزادی را برای اولين بار و رسماً بعنوان حقی مسلم بنيان

 ٧٠٠قواعدی که با انرژی بااليی مانند . قرنها بطول انجاميد تا زمينه چنين سابقه ای بدست آمد
براستی که قلم . اندازه گيری می شوند در طول دوره های طوالنی بر بشريت تأثيرگذار خواهند بود

تی که زور ريشه در دنيای قدرت از ذهن نشأت می گيرد، در صور. از شمشير قوی تر است
                                                                                                           . ماديات دارد

حادثه تاريخی مهمی که قبالً به آن اشاره شد و دوباره نيز اشاره می شود چيزی است که           
 ۴٠او مردی با وزن حدود . رخ دادمهاتما گاندی قدرتمند به نام در قرن حاضر توسط مردی 

امپراطوری . توانست امپراطوری بريتانيا را مغلوب سازد نژادی تيره بود که و) پوند ٩٠(کيلوگرم   
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رودولف و به (بريتانيا دارای چنان نيرويی بود که همزمان بر دو سوم جهان حکمرانی می کرد 

                                                                                    ). مراجعه شود ١٩٨٣-رودولف
آورد، بلکه بنحوی تأثيرگذار پرده  امپراطوری بريتانيا را به زانو درمهاتما گاندی نه تنها           

ای بر روی درام قديمی استثمار و سياست استعماری که قرنها توسط بريتانيا بنمايش درآمده بود 
او اين کار را بسادگی و با مقاومت بر روی اصِل کرامت ذاتی بشر، حق آزادی، حق . گشود

بتوانند سياست و استقالل خود را  حاکميت و قاعده ای که به مردم حقی داده شود تا بر مبنای آن
واقعيت بود که چنين حقی  گاندی اينريشه و پايه اين اصل در ديدگاه . خودشان تعيين کنند انجام داد

اعتقاد داشت که حقوق بشر نمی تواند با هيچ  گاندی. با فضيلت الوهيت به بشريت اعطاء شده است
در طبيعت و نهاد خود انسان دارد؛ حقوق  قدرت خاکی به بشر اعطا شود، بلکه اين اصل، ريشه

                                                               .انسانی بطور ذاتی در آفرينش انسان وجود دارند
بجای زور با قدرت همتراز بود، گاندی چيرگی و خشونت نوعی زور است، اما از آنجا که           

با (در جنبش خود را منع کرد و به دليل بيان اصول و قواعد جهانی  استفاده از هرگونه خشونت
با سطح انرژی (در واقع استعمار . قادر شد عزم و اراده مردم را متحد کند) ٧٠٠سطح انرژی 

.                                   هميشه در جهت منافع شخصی دولت حاکم پايه گذاری می شود) ١٧۵  
بت کرد که جهان شاهد قدرت از خودگذشتگی در برابر نفع شخصی که نوعی ثا گاندی          

چنين اصل و قاعده مشابهی بگونه ای کامالً چشمگير در آفريقای (زور محسوب می شود است 
                                                                 ). نيز نشان داده شدنلسون ماندال جنوبی توسط  

با قدرت می توان هر کاری را به آسانی انجام داد، در صورتی که زور حتی با تالش           
بسيار نيز قادر به انجام نيست؛ بنابراين حتی در دوره خودمان ديده ايم که چگونه سيستم کمونيسم 

ن بعنوان شکلی از دولت در روسيه بدون تالش آنچنانی و بعد از نيم قرن بعنوا) اصول اشتراکی(
.                               شوم ترين و در نهايت بی فايده ترين مقابله نظامی در تاريخ سرنگون شد  

ساده لوحی سياسی مردم روسيه در طول ساليان بسيار منجر به حکومت استبدادی تزارها           
ند و بتوانند درک گشت و به آنها اجازه نداد که به حکومتی مدنی برس) امپراطوری روسيه قديم(

با نام کمونيسم تأسيس و در حال ) وابسته به حکومت يکه تازی(کنند که ديکتاتوری تُوتاليتر 
که  - )جامعه گرايی(، که به نام سوسياليسم ملی هيتلربطور مشابه، مردم آلمان توسط . حکمرانی بود

مشخصه . خورده بودند بر قدرت نشسته بود فريب -تنها بهانه ای در تأسيس استبداد واقعی بود
. متمايِز زور در سياست اين است که زور تحت هيچ شرايطی نمی تواند اختالف عقيده را تحمل کند
. هر دو حکومت نامبرده، وابسته به استفاده فراگير از زور از طريق سازمان پليس مخفی بودند 

     کرده بود، همانطور کهتکيه "  کا گ ب"که باعث مرگ ميليونها انسان شد،  بر  ژوزف استالين
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کا گ ب مخفف نام اداره اطالعات و امنيت اتحاد جماهير (وابسته بود " اس اس"به  آدولف هيتلر

شوروی سابق و به معنای کميته امنيت دولتی است و اس اس يکی از شاخه های نظامی آلمان در 
                                                                                               ). جنگ جهانی دوم بود

قدرتمندترين ماشين نظامی ای را که تا آن زمان جهان به چشم خود ديده بود  آدولف هيتلر          
فراهم کرد و در سطح ساده ای از زور، ارتش او شکست ناپذير شده بود، اما او حتی نتوانست 

ه دليل قدرتی بود که اين ب. شکست دهد) کانال انگليس(جزيره ای کوچک را در طول کانال مانش 
او کسی بود که عزم و اراده مردم را از طريق اصول و قواعد . از خود نشان داد وينستون چرچيل

با  هيتلربا قدرت مقاومت کرد و  چرچيل. آزادی و فداکاری عاری از نفس پرستی متحد کرده بود
ً و هميشه . تکيه بر زور جنگيد هنگامی که اين دو در مقابل يکديگر قرار می گيرند، قدرت نهايتا

پيروز است و اگر بتوان آن را عميقاً در اراده مردم يافت، قدرت هميشه در برابر زور ايمن خواهد 
                                                                                                                      . بود

زور اغواگر است، زيرا از خود زرق و برقی خاص نشان می دهد، خواه اين زرق و برق           
اما برعکس، قدرِت . در لباس مبدل و دروغينی مانند ميهن پرستی يا حيثيت باشد يا در غلبه و تسلط

يا  لوفت وافهچه چيزی می توانست فريبنده تر از . ان می دهدحقيقی خود را کامالً بدون فريب نش
در طول جنگ جهانی دوم باشد؟ اين شاخه های زبده و نخبه، داستانهای  گشتاپوی آلمان نازی

آنها قطعاً نيروی بسيار عظيمی از جمله . عاشقانه، برتری  و شيوه ای متفاوت را مجسم کرده بودند
که توان آنها را پيوسته تر  "روح صميميت و يگانگی"به روز و  پيشرفته ترين سالحها، تجهيزات

 .چنين فريبندگی از حالتی مهيب و وحشتناک نشأت می گيرد. يار داشتندو محکمتر کرده بود در اخت
فردی ضعيف، مجذوب فريبندگی و زرق و برق زور می شود، حتی حاضر است به خاطر آن 

چيزی چنان بيدادگرانه مانند جنگ می توانست رخ  درغيراين صورت چگونه. هستی اش را بدهد
ً و با فريبندگی اش تصاحب می کند و ضعيف ها توسط  دهد؟ زور حتی دست باال را نيز موقتا

و گرنه چه راه ديگری . کسانی که بنظر می رسد بر ضعف خود پيروز شده اند مجذوب می شوند
                                                                     برای رسيدن به ديکتاتوری امکانپذير است؟ 

يکی از مشخصه های زور گردن فرازی است، اما قدرت با فروتنی مشخص و شناخته می           
زور بسيار پرشکوه بنظر می رسد، گويی جواب همه سؤاالت را می داند، اما قدرت بی ادعا . شود

که دارای يک نظام استبدادی و ديکتاتوری بود بمانند  يناستالاز يک سو . و بی تکلف است
 ميخائيل گورباچفجنايتکاری ماهر از صحنه تاريخ حذف شد و از سوی ديگر انسان فروتنی چون 

که کت و شلواری ساده می پوشيد و به آسانی خطاها و کاستی ها را می پذيرفت کسی بود که در 
  .                                                                    نهايت جايزه صلح نوبل را از آن خود کرد
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می شوند، اما با  اجتماعی با قدرت واقعی شروعبسياری از نظامهای سياسی و جنبشهای           

پی تحقق و برآورده کردن خواهش های نفسانی شان هستند هم قطار گذشت زمان با کسانی که در 
می شوند و بطور فزاينده ای تا پايان راه با تکيه بر زور پيش می روند، تا جايی که ناگهان با 

تاريخ تمدن مکرراً چنين حقيقتی را نشان می . رسوايی، سياه رويی و بی آبرويی سقوط می کنند
کرده باشند که درخواست اوليه کمونيسم نوعی انسان دوستی  شايد االن همه فراموش. دهد

اين نوع . همانند جنبش اتحاديه های کارگری که در اياالت متحده آمريکا رخ داد. گرايانه بودآرمان
طرز فکر تا زمانی برقرار بود که چيزی به نام پناهگاه برای سياست بازان ُخرد و کوچک وجود 

                                                                                                                    .داشت
منظور درک کامل دوگانگی که مورد بحث قرار داديم بسيار مهم است که تفاوت ميان ب          

سياست بازان به دور از مصلحِت مردم و کشور . سياست بازان و سياستمداران را مد نظر داشت
شروع بعمل می کنند و بعد از کسب موقعيت خود با تغيير عقايد يا متقاعدسازی مردم، حکمرانی 

اما . اندازه گيری می شود ٢٠٠اغلب سطح انرژی آنها کمتر از . شروع می کنندخود را با زور 
سياستمداران، قدرت واقعی خود را ارائه می دهند، با گرايشی همراه با مالحظه موقعيتها و هدفی 
عميق حکمرانی می کنند، به کمک عبرتها و سرمشقهای گذشته شروع به آموزش می کنند و برای 

سياستمداران به اصالت و شرافت که در همه . بطورآشکار ايستادگی می کنند اصول و قواعد خود
مردان بزرگ وجود دارد استناد می کنند و مردم را از طريق واژه ای که می تواند بهترين واژه 

اگرچه عقل بسادگی می تواند فريب بخورد، اما قلب قادر است . متحد می سازند" قلب"باشد يعنی 
جايی که عقل ديگر محدود است، قلب می تواند نامحدود باشد و جايی که . هدحقيقت را تشخيص د

  .                                 عقل شيفته امور موقتی است، قلب نگران امور دائمی و هميشگی  است
زور اغلب تکيه بر لفاظی، تبليغات و استدالالت بظاهر زيبا ولی فريبنده در جلب حمايت و           

در صورتی که يکی از مشخصه های حقيقت اين است که . پنهان سازی انگيزه های اساسی دارد
نياز به هيچ نوع توجيه و " همه مردم برابر خلق شده اند"اينکه . حقيقت هيچ نيازی به دفاع ندارد

 متقاعدسازی يا لفاظی ندارد و اينکه اين امری بديهی است که کشتن مردم با گاز در اردوگاههای
اصولی که بر مبنای قدرت حقيقی بنيان . کار اجباری اشتباه است، نياز به هيچگونه بحثی ندارد

. نهاده شده اند هرگز نيازمند اثبات بی گناهی نيستند، اما زور بناچار اين کار را انجام می دهد
کنيم  يا " توجيه"هميشه بحثهای بی پايانی ميان اين افراد در مورد اينکه آيا توانسته ايم اين زور را 

                                                                                                      .  خير وجود دارد
پُرواضح است که قدرت با آنچه که اصِل زندگی را پشتيبانی می کند همراه و زور با چيزی           

زور . سازمان، اصِل زندگی را استثمار می کند همراه است که برای کسب نفع شخصی يا نفع يک
ضعيف سازی می کند، در صورتی که قدرت هميشه تفرقه برانگيز است و از اين طريق شروع به 

     به نوعی می توان گفت که زور ايجاد دوقطبی بودن می کند، بمانند وطن پرستی. اتحاد می آورد
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متعصبانه که وابستگی خاصی با نظام استبدادی دارد و بوضوح بقيه جهان را از خود بيگانه می 

                                                                                                                   . پندارد
از آنجا که قدرت اتحاد می . قدرت جذب کننده است، درحالی که زور نيروی دافعه دارد          

آورد؛ پس دشمن واقعی هم ندارد، اگرچه اظهاراتش ممکن است با فرصت طلبانی که پايان 
قدرت به ديگران خدمت می کند، در صورتی . فرصتشان ديگر برايشان سودی ندارد در تقابل باشد

سياست بازان، . بدون در نظرگيری نيازها و مصالح ديگران به نفع خود خدمت می کندکه زور 
ديگران را در رسيدن به جاه طلبی های خود به خدمت می گيرند، ولی سياستمداران خود را وقف 

قدرت با امور ذاتی بلندمرتبه در ارتباط است، در حالی که زور درگير . خدمت به ديگران می کنند
  .                                    زور محدود و قدرت نامحدود است. در مراتبی پايين است امور ذاتی

گاهی اجرای برخی "افراد پيرو و دنباله رو زور بخاطر سماجت بر اين طرز فکر که           
 و همچنين برای اقتضا و سودمندی خودشان، به" اقدامات مغاير با ديدگاه اخالقی، ضروری است

زور پيشنهادات سريع و راه حلهای آسان پيش رو می گذارد، اما در قدرت . آزادی خيانت می کنند
اين اهداف نيازمند کمال واالتری هستند و سرانجام . راههای پيشنهادی و اهداف با هم مشابه اند

رگ رهبران بز. دستاوردشان همتراز با انتظام، تأديب، شکيبايی، حاصلخيزی و باروری می باشد
بدليل وجود تماميت مطلق و همترازی با اصول و قواعد بدون تجاوز و غضب، برای باور و 

چنين اشخاصی اين را درک می کنند که نمی توان با اين . اعتماد به نفس به ما الهام می بخشند
هرگز نياز نداشت که با وينستون چرچيل . بود و در عين حال قدرت را نيز حفظ کرد همترازقواعد 

منجر به يک انقالب و يکپارچگی سياسی عظيم بدون  گورباچفردم بريتانيا از زور استفاده کند؛ م
امپراطوری بريتانيا را بدون حتی بلند کردن دست از روی  گاندیشليک حتی يک گلوله شد و  

                                                                                                       .خشم شکست داد
                                                                                            

 دموکراسی و اياالت متحده آمريکا
 

در سراسر . دموکراسی در نهايت بعنوان عالی ترين شکل يک دولت تصديق شده است          
بسياری از ملتها با سرکوبهايی که در سراسر دنيا . جهان ندايی برای آزادی در حال برخاستن است

با معموالً مورخان . ديده اند، درسهای الزم در استقرار آزادی را به ارث برده  و فرا گرفته اند
الف پيروی از علوم قراردادی سعی در توضيح چنين ترتيبی از رويدادهای سياسی از طريق عليت 

اين هرقدر هم که يک توالی آشکار و گسترده از قدرتی بسيار بزرگ باشد، اما . می کنند ج ب         
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قدرت . است که جامعه از آن بيرون کشيده می شود الف ب جتنها از طريق الگوهای مجذوب کننده 

اياالت متحده آمريکا يا هر نوع دموکراسی به همين اصول و قواعد متکی بوده و تأسيس شده است؛ 
بنابراين می توان اساس قدرت را با بررسی چنين اسناد و مدارکی مثل قانون اساسی آمريکا، 

عالميه استقالل، ماده های حقوق اتباع آمريکايی و تصديق بيان روح دموکراسی همانند همان ا
  .             آمده است پيدا کرد آبراهام لينکن، مشهورترين سخنرانی نطق گتيسبورگچيزی که در 

گوهای اگر قدرت نسبی هر خط از اين اسناد و مدارک را اندازه گيری کنيم، باالترين ال          
اعالميه استقالل که تمام قدرت اياالت متحده آمريکا از آن سرچشمه . مجذوب کننده را خواهيم يافت

می دانيم که همه انسانها برابر خلق شده ما اين حقايق را امری بديهی "که می گيرد اظهار می دارد 
ادی، جستجوی اند و خالقشان حقوق سلب نشدنی معينی به آنها اعطا کرده است که زندگی، آز

  ).                        ٧٠٠اندازه گيری شده با سطح انرژی (خوشبختی و سعادت از جمله آنهاست 
او يادآور می شود که . نيز طنين انداز هستند لينکن آبراهام گتيسبورگاين جمالت در نطق           

خود را وقف رسيدن به اين خواسته کرده بود که تمام "اين ملت رويای آزادی در سر داشت  و 
اين ملت در زير سايه خداوند بايد تولدی دوباره از آزادی را "و اينکه " انسانها يکسان خلق شده اند

" و برای مردم نبايد توسط هيچ نيروی خاکی هالک گردداين دولِت مردم، توسط مردم . تجربه کند
  ).                                                                                   ٧٠٠همتراز با سطح انرژی (

را در طول سالهايی که شاهد رخداد جنگ داخلی بود  لينکناگر اقدامات و اظهارات           
او بجای . ا يقين مطلق درمی يابيم که وجود او کامالً عاری از کينه و نفرت بوده استبررسی کنيم ب

کينه توزی با اياالت جنوب غمخواری اش را نشان می داد، زيرا بهتر از هرکس ديگری اين را 
را " حقيقت بديهی"می دانست که نزاع تنها بين سرشت پاک و ناپاک انسان است؛ بنابراين او يک 

اشاره کرده بود ارائه داد و شخصاً برای قيمتی که می دانست برای آن بايد پرداخت شود  که به آن
                                                                                                         .سوگواری کرد

که همه " ا امری بديهی می دانيمما اين حقايق ر"اعالميه استقالل اظهار می دارد که           
معينی به آنها اعطا کرده است؛ بنابراين " حقوق سلب نشدنی"انسانها برابر خلق شده اند و خالقشان 

چيزی است که نه از فرمانی زورگويانه نشأت گرفته باشد و نه فرمانی است که توسط فرمانروايی 
ومت و نه حاکم را به رسميت می دموکراسی حق الهی، حک. زودگذر و فانی صادر شده باشد

اين براساس حق فضيلِت مقام، ثروت يا برتری نظامی نيست، بلکه بجای آن اظهاريه ای . شناسد
عميق از ماهيت و گوهره سرشت بشر، با تعريف اصول ذاتی زندگی انسان، آزادی و جستجو 

الميه استقالل و قانون عيناً مشابه اساس قدرت اعمهاتما گاندی اساس قدرت (برای خوشبختی است 
همه آنها بطور ذاتی با استقالل، آزادی و برابری بشريت که با . اساسی اندازه گيری می شود

                                        ). فضيلت يک قدرت باالتر ازالوهيت اعطا شده است در ارتباط اند



           ------------------------  ١٢۴  ---------- ------------                 
نيز الوهيت را بعنوان اقتدار نهايی به رسميت می ) حکومت روحانيون(اگرچه تئوکراسی           

شناسد، اما جالب توجه است که اگر قدرت ميدان مجذوب کننده اين نوع حکومت را اندازه گيری 
خالقان اعالميه استقالل، بسيار . کنيم می بينيم که قدرت آن از هر نوع دموکراسی پايين تر است

با بصيرتی خاص، تمايز و تفاوتی واضح و روشن بين آنچه که معنوی و آنچه که مذهبی  دقيق و
آنها بايد مستقيماً وگرنه عقالنی تفاوت بين قدرت اين دو  .است به زيبايی طراحی و ارائه داده اند

حقيقت تلخی که وجود دارد اين است که دين اغلب با زور همراه است و در . را می دانسته اند
ی مواقع در طول تاريخ و حتی امروزه فاجعه بار بوده است، در حالی که مفاهيم معنوی مانند بعض

. صداقت، آزادی و آرامش منجر به نزاع و درگيری نمی شوند و همراهی تنگاتنگی با صلح دارند
                                                                . معنويت هميشه با عدم خشونت در ارتباط است

با بررسی کاربرد ماده های حقوق اتباع آمريکايی درمی يابيم که قدرتش در چند حوزه           
هر دو مفهوِم حِق استقالل و آزادی با دخل و تصرفهای غيرمنطقی و با . کاهش يافته است

روح . مجازاتهای بی رحمانه و غيرمعمول در طول سالها بسته به اقتضای زمان از بين رفته اند
ن اساسی اياالت متحده آمريکا به اندازه کافی تيره و تار شده است که قوانينی که بحالتی قانو

پرسروصدا خالف قانون اساسی هستند مکرراً پيشنهاد می شوند و اغلب بدون درنظرگيری زمزمه 
در درون خود دولت ) تماميت خواهی(جيب توتاليتاريسم . های اعتراضی به تصويب می رسند

افراد وابسته به (بطور معمول، شيوه رزم آرايی توتاليترها  -جامعه آمريکايی-جامعه ما. قرار دارد
را که با استفاده آشکار از ارعاب و تهديد آميخته است و به کمک آژانسهای ) حکومت يکه تازی

متأسفانه بشدت به فضای رعب، وحشت و خشونتی . فدرال و محلی اجرا می شود، تحمل می کند
تهديد و نفوذ . ب آمريکايی هايی که خارج از آمريکا زندگی می کنند عادت کرده ايمکه موجب تعج

  .                                  دولت يا نيروی پليس حتی در خيلی از کشورهای خارجی وجود ندارد
مهم است بخاطر داشت که بکارگيری اصول و قواعد خشونت آميز بجهت اقتضاء زمان           

بر با از دست دادن نيروی عظيم قدرت است، برای مثال توجيه عقلی که اعداِم مجرمان منجر به برا
در واقع . جلوگيری از جرم و جنايت می شود اصالً روش مناسبی برای دستيابی به سعادت نيست 

ر پيامدهای اين عمل خشونت آميز در ميزان آما. نمی توان روند کار را توجيه کرد تا به هدف رسيد
جرم و جنايت اياالت متحده آمريکا منعکس شده است، جايی که قتل بسيار بديهی، معمولی و پيش پا 

   .افتاده شده است، بطوری که ديگر حتی صفحات اول روزنامه را نيز به خود اختصاص نمی دهد
. حقيقت اين است که ما در تمايز قائل شدن ميان قاعده و مصلحت شکست خورده ايم          

" رسم آمريکايی"و ميهن پرستی،  "ميهن پرستی" متأسفانه افراد معمولی با فقدان درِک تفاوت بين 
و آزادی مواجه هستند؛ بنابراين " آزادی"و استقالل، " استقالل"و خدا، " خدا"و رسم آمريکايی، 

يا اراذل و ) ١۵٠با سطح انرژی (بعنوان توجيهی در برتری گروههای سفيد "  مريکايیرسم آ"
.                       اوباش برای جنگ طلبی بوده که در طول تاريخ  با نام خدا صورت گرفته است  



          ------------------------  ١٢۵   ----------------------                 
يادگيرِی تفاوت قائل شدن بين اصول و مقلدهايش نيازمند تجربه و نوعی قضاوت آموزش           

تمرين در دستيابی به چنين بصيرتی برای بقای اخالق و معنويت در جهان مدرن . ديده می باشد
بطور کلی الزامی است، اما برای مسائل و موضوعات مبهم ديگری که تعريف خاصی از آنها 

که ابهامات اخالقی از قرارداد به هنر تبديل شده اند؛ مثل عرصه های سياسی و وجود ندارد جايی 
.                                                                                تجارت روزانه بسيار الزامی است

     
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 فصل يازدهم
 قدرت در تجارت

 
انسان در انتخاب آزاد است، درغيراينصورت وجود هرگونه مسئول و پاسخگويی بی معنا           
در حقيقت انتخاب نهايی اين است که آيا بايد با ميدانهای مجذوب کننده انرژی باال يا با . می بود

، الگوهای مجذوب کننده ضعيفی که دولتها. ميدانهای مجذوب کننده انرژی پايين همتراز شد
جنبشهای اجتماعی و کليه تمدنها را بطور معمول سرنگون ساخته اند، می توانند براحتی سازمانها 

هر فرد بسته به انتخابی که می کند نتيجه و عواقب آن را نيز دريافت . و مشاغل را نيز نابود کنند
                                                                                                                   .می کند

اين عواقب و نتايج در هيچ حوزه ای بطور چشمگير قابل مشاهده تر از حوزه تجارت نبوده           
درعين حال تجارت، حوزه و محدوده ای است که اگر چند مفهوم ساده بدرستی درک شوند . است

ميدانهای . شکست يا ورشکستگی اجتناب ورزيد می توان در آن به آسان ترين نحو ممکن از
تفاوت بين . مجذوب کننده می توانند در محصول، شرکت يا خوِد کارمند بسادگی اندازه گيری شوند

يک تجارت شکست خورده و يک تجارت موفق نشانه هايی را در تحقيق ما ثابت کرده است و در 
  .                                       انتظار داشتنتيجه دقت در يک پيش بينی عالی را می توان از آن 

و همه انسانها از جمله رأی دهندگان، سرمايه گذاران يا آنان که در جستجوی حقيقت هستند           
که با فريبندگی يک الگوی مقلد که در ظاهر دارای ميدانهای مجذوب کننده " خريداران"مخصوصاً 

          اد با شيوه های ظاهری، َسرَسری و نمايشهای جذاب و ماهرانهافر. باالست تسخير می شوند



 ------------------------  ١٢٧   ----------------------   
اين دقيقاً بمانند همان سرمايه گذاران ساده لوحی است که بر . محصوالت خيره و مجذوب می شوند

روی نقره سرمايه گذاری کرده بودند و سپس فهميدند که کل بازاِر کاال قبالً دستکاری شده بوده 
ی ما می توانستيم خيلی پيشتر از اين، ظاهر شرم آور عامالنی که منجر به پس اندازها. است

با بررسی اينکه آيا اين . و وامهای کالن با ورشکستگی مفتضحانه شدند را شناسايی کنيم نادرست
تجارت با الگوهای مجذوب کننده باال يا پايين در ارتباط است، می توان به آسانی از فجايع و 

بعد . کرد مصيبتهايی که در آينده بدنبال خواهد داشت آگاه شد و از مجذوب کننده های پايين اجتناب
از مدتی هنگامی که فرد تفاوت بين زور و قدرت را در تجارت می فهمد اين نوع روش شناسايی 

.                                                                     تقريباً به يک حالت غريزی تبديل می شود  
  

 بهره وری و سودمندی می تواند گران و پرخرج باشد
، مدلی را فراهم کرد که نشان می داد قدرت چگونه مارت -والبنيانگذارشرکت سام والتون           

که او تصور کرده بود،  الف ب ج. از همترازی الگوهای مجذوب کننده انرژی باال بوجود می آيد
اصول (همين عامل رشِد سريعِ غول آسای وال مارت شده بود . می شد الف    ب    جمنجر به 

  ).              آمده است ونس تريمبلاز   سام والتوناساسی که در آن بکار گرفته شده بود در کتاب 
بنظر می رسد که در راهروهای ابَر فروشگاههای امروزی ابداً کارمندی وجود نداشته           

 -والدر مقابل کارمندان . بزرگ نسبت به ُحسن نيت مشتری تکان دهنده است بی تفاوتی. باشد
بگونه ای آموزش ديده بودند که برای انعکاِس ميداِن انرژی انسانی، با مشتری گرم و مارت 

آنها با خدمات خود همتراز هستند، اين يک . شغل آنها باارزش و بامعنی است. پرانرژی رفتار کنند
اين است که مارت  -والتمام ويژگی . ی پشتيبانی زندگی و ارزشهای انسانی استتعهد و الزام برا

تخصيص چنين فضايی برای . می توان با آرامش قدم برداشته و در مورد خريد تصميم گرفت
برطرف سازی نيازهای ساده انسان هرگز نمی توانست با بررسی های علمی و دقيق محاسبات 

ر چند مترمربع بدست آيد، اما در واقع اين است که خبرگی در مديريتی برای فروش انبوه در ه
طبيعی است که . سودآوری و راندمان کاری حس نوع دوستی انسان را دور انداخته است

اگر درک کنيم که احساسات بطور حتم تعيين کننده های مهمی . کامپيوترها نمی توانند احساس کنند
.      بِت بيشتری برای احساسات در نظر گرفته می شوددر امور تجاری هستند، در آن هنگام مراق  

" خانواده"يک عامل تجاری بسيار مهم که اغلب به رسميت شناخته نشده است احساس           
. اين از مشخصه های برجسته شرکتهای موفق است. کارمند و وفاداری آنها به سازمانشان است

مايت بوده اند، کسانی هستند که حقيقتاً به مشتری کارمندانی که احساس می کنند تحت پرورش و ح
   يکی ديگر از مشخصه های چنين محيطی تغيير و جابجايی کم کارمندان است، در. لبخند می زنند



 ------------------------  ١٢٨   ----------------------   
. غيرشخصی کارمندان را بسرعت و به آسانی تغيير داده و جابجا می کنند شرکتهای حالی که

در فصل يازدهم عامل . کمبود کارمند هميشه نشانگر يک الگوی مجذوب کننده با انرژی پايين است
بحران در يک داروخانه زنجيره ای و بزرگ را مورد تجزيه و تحليل قرار می دهيم و در پايان 

ار می شود که نداشتن کارمند اضافی در پيشخوان  وارسی يا امانات اين موضوع برايمان آشک
بمنظور ذخيره سازی منظم تنها چند دالر می تواند خطری برابر با از دست دادن هزاران دالر 

چنين کوته بينی در تجارتهايی که با ميدانهای انرژی . بجهت فروش کمتر را در پی برداشته باشد
                                                                          . معمولی است پايين چيره شده اند بسيار

*** 
موفقيت نيازمند در آغوش کشيدن و اجرای اصول و قواعدی است که منجر به خلق           

. اين کار اشتباهی است که بطور کامل رفتارهای يک فرد موفق را تقليد کرد. موفقيت می شوند
شرکتهايی که . برای اينکه کاری که بايد انجام شود اين است که واقعاً چيزی باشيد که آنها هستند

را با اميد به اينکه سهم خود را در بازار بدست آورند تقليد کرده بودند، مارت  -واليصه های خص
 الف ب جاز  الف    ب    جهرگز نتوانستند موفق باشند، زيرا در واقع بجای همترازی با از 

                                                                                                     .استفاده کرده بودند
رابرت و  توماس پيترزتحقيق بر روی الگوهای مجذوب کننده، با نتايج بدست آمده توسط           
اين کتاب يک تجزيه . بشکلی مستقيم در رابطه بود" در جستجوی کمال"در کتابشان به نام  واترَمن

آنها به اين نتيجه رسيدند که شرکتهای . ورده بودو تحليل دقيق از چند تجارت بزرگ را به قلم در آ
ً برخالف طرز فکر " قلب"بودند يا " قلب"موفق شرکتهايی بودند که دارای  داشتند و اين دقيقا

در بررسی اين مطالعه هيچ کس قادر به حل مشکل . نيمکره چپ در شرکتهای مديريت علمی است
در . رسی بازاريابی دست و پنجه نرم کرده باشدنيست، مگر اينکه با نارسايی زياد با روشهای بر

                                         .  واقع آمارگران نمی دانند که برای پيشرفت بايد چه سؤالی بپرسند
بعالوه برای شمارش و ارزيابی پولهای ميليونی که شرکتها قادر به خلق آنند و خلق هم می           

يک  .را برآورد کنند -که نمی توانند خلق کنند -ران بايد مبلغی فراتر از ميليونکنند، شايد تحليل گ
ممکن است کسی از . مثال مناسب می تواند تنزل شرکتهای خودروسازی اياالت متحده آمريکا باشد

اينگونه فکر کند که حمايت از فلسفه کهنگی به جای  فولکس واگن بيتل و  رويس -رولزموفقيت 
تحقيق ما سالها قبل نشان داد که با  .کيفيت، نشانه محاسبه ای اشتباه و پيش بينی غلط استپايداری 

دنبال کردن الگوهای مجذوب کننده با انرژی باال که قبالً شناسايی کرديم، شرکت خودروسازی 
يک نوآوری واقعاً خالق، نيازمند تسخير دوباره . می توانست بازار خودرو را اصالح کند ديترويت

تخيالت و تصورات عمومی است و ازآنجا که قيمت خودروهای جديد روز به روز افزايش می 
به اندازه کافی و معقوالنه بسياری از . يابد، بايد پايداری کيفيت با کارآيی و سودمندی جا به جا شود  



 ------------------------  ١٢٩   ----------------------        
واهند بود که چنين مبالغ گزافی را با اين دانش که سرمايه شان بزودی از آمريکايی ها خوشحال نخ

بديهی است چيزی که يک ماشين مستهلک از دست می دهد واقعاً . دست می رود پرداخت کنند
ارزش ذاتی اش نيست، بلکه تورم قيمت در خودروهای فريبنده و جديد است که ارزش ذاتی را 

سائل افراد با خوشحالی تمام مبلغ پنجاه هزار دالر يا حتی بيشتر جدا از اين م. منعکس نمی کنند
دست دوم با اين دانش که از حاال بمدت بيست سال استيل کالسيک خودش رويس  -رولزبرای يک 

را خواهد داشت را حفظ خواهد کرد، از لحاظ مکانيکی خوب خواهد بود و ارزش فروش مجدد باال 
                                                   .                                               پرداخت خواهند کرد

تحقيق ما نشان می دهد که اگر ارزش ذاتی خودرو معادل مبلغ خريد مشتری می بود           
ی و وهمچنين برای حفظ سرمايه، خودرو خوب کار می کرد و ارزش خود را برای مدت طوالن

بطور ايده آل يک عمر حفظ می کرد آمريکايی ها با ميل و عالقه چنين مبالغ گزافی را برای 
مثالً يک خودروی استاندارد اگر دارای عمری ضمانت شده می (خودروهايشان پرداخت می کردند 

بود و  قسمتهايی مثل موتور و پيشرانه آن می توانست برداشتنی و تعويض شدنی باشد بطور قطع 
تحقيقات مجذوب کننده نشان می دهند که مشتريان با ميل مبلغ مورد ). ک برنده بحساب می آمدي

نظر را برای کيفيت خواهند پرداخت و آن محصوِل خوب خود را بدون هيچ تدبيری برای تبليغات 
چنين بی عيبی و کمالی با قدرت همتراز است و خود بيانگر خود خواهد . جذاب بفروش می رساند

                                                                                                                       .بود
. يکی از پرسودترين و ساده ترين کاربردهای تحليل عامل بحرانی در زمينه تبليغات است          

کرديم می تواند فوراً آشکار کند که آيا اين  استفاده از تکنيک حرکت شناسی که قبالً آن را توصيف
                                                                 .  کمپين تبليغاتی يا تجاری قوی است يا ضعيف

شرکتها، پولهای کالنی در بدست آوردن بيشترين مخاطِب ممکن خرج می کنند، اما اين           
ک تبليغ گسترده تجاری منجر به ضعيف عمل کردن ببينده می شود می استراتژی هنگامی که ي

تبليغی که باعث شود افراد، . تواند نتيجه معکوس داشته باشد و به نام و تصوير شرکت آسيب بزند
بطور مشابه تبليغ . قوی عمل کنند هميشه ايجاد احساسی مثبت در مورد محصول بوجود می آورد

ل برنامه های تلويزيونی خريداری می کنند و باعث می شوند افراد کنندگانی که زمان را در طو
ضعيف عمل کنند خودشان بطور ناخودآگاه خواهند فهميد که محصوالتشان با نوعی احساسات منفی 

با بررسی جزئيات يک تجارت، فرد می تواند عناصری را که منجر به ضعيف . در ارتباط است
؛ مانند صدای گوينده، رفتار و اخالق بازيگر، استفاده از عمل کردن يا تأثيرات منفی می شوند

برخی شرکتها بطور مکرر با توليد محصوالت بی . کلمات خاص، مفاهيم يا نمادها را معين کند
سليقه و حتی تجاری شرم آور، ميدانهای مجذوب کننده پايين را که در بخش تبليغات و بازاريابی 

                                                                               .بسيار متداول است منعکس می کنند



     ------------------------  ١٣٠   ----------------------                                                                                   
*** 

. جامعه شمار ديگری از بازارگاه ها را فراهم می آورددرست در پشت جهان تجارت،           
منظور از بازارگاه جايی است که در آن تحقق نيازهای بشر جهت داده، معاوضه، به سرقت رفته 

اين واقعيت ساده زندگی است که خرسندی در مورد نيازها . يا به زور وادار و انکار می شوند
زايش خشونت، جرم، جنايت و آشفتگی عاطفی منتهی به رضايت می شود و سرخوردگی موجب 

اگر مأموريت مؤسسات نظارت دولتی با چيزی که منجر به حمايت از تحقق نيازهای . می شود
مشکالت "بجای نصب اصول اخالقی، کمپين های سياه و سفيد برای حل  - بشر می شود

بود وضعيت انسانی می همتراز می شدند، اين مؤسسات تبديل به نيرويی قدرتمند در به -"اجتماعی
                                                                                                                      .شدند

ميدانهای ادراکی با الگوهای مجذوب کننده ای که با آن در ارتباط اند محدود شده اند؛ يعنی           
رک عوامل اساسی در موقعيِت داده شده توسط کانتکست و زمينه ای که از ظرفيت در تشخيص و د

انگيزه بيننده آنچه را که می بيند، . مرتبه هوشياری مشاهده گر برخاسته می شود محدود شده است
چيزی که عليت است و آنچه که به عوامل نسبت داده می شود را بطور خودکار تعيين می کند؛ در 

تعصبات مشاهده گر محسوب می شود و به هيچ وجه در موقعيت خودشان واقع اين تابعی از 
به ما می گويد که  درست و " اصول اخالقی موقعيتی"مفهوم . سودمند و قابل استفاده نخواهند بود

از آنجا که هر يک از . غلط بودن رفتار انسان نمی تواند  بدون رجوع  به کانتکست تعيين شود
ا تغيير می دهند؛ بنابراين سايه های خاکستری معرفی شده منجر به عوامل مشروط رنگ تصوير ر

                                                                                 . تغيير اهميت کل سناريو می شوند
ی که يک نشانه از ميدانهای مجذوب کننده انرژی پايين، کشمکش با تضادها است؛ در حال          

 .باخت می شود–بُرد می گردد، اما زور منجر به موقعيت بُرد–قدرت هميشه منتهی به راه حل  بُرد
کشمکش و نزاع نشانگر اين است که راه حل صحيح پيدا نشده است، مانند وقتی که ادعای يک 

راه حِل نکته . گروه منجر به نقض منافع ديگری و حقوق مدعی در تضاد حقوق قربانيان می گردد
بينانه برای رسيدن به ميدانهای مجذوب کننده انرژی باال جستجوی جوابی است که هر دو طرف را 

چنين راه حلهايی شامل استفاده از بردباری از . حال نگه دارد و البته عملی و کارآمد نيز باشدخوش
                                                       . نيمکره راست و همچنين قضاوت از نيمکره چپ است

در . ی را حل کندقاعده اصلی دارای قدرتی است که می تواند مشکالت تجارت اجتماع          
حمله و تهاجم خود بطور . است" حمايت از راه حل بجای حمله به علت مفروض "حقيقت اين مانند 

که از ترس به ارعاب سپس به تهديد و ) ١۵٠(ذاتی يک الگوی مجذوب کننده بسيار ضعيف است 
فساد، مواد مخدر ودر واقع تيم پليس که با فحشا، . اجبار و نهايتاً به فساد اخالقی هدايت می شود  

 



 ------------------------  ١٣١   ----------------------  
قمار مبارزه می کند به چيزی تبديل می شود که خيابانهای شهر را تبديل به جنگلی از جرم و 

                                                                                                         . جنايت می کند
خودسر و رام نشدنی به " مشکالت اجتماعی"بررسی های عينی نشان می دهند که اغلب           

جهت پافشاری بر روی احساسات يا اخالقی کردن نوجوانان، مسأله ای غير قابل حل بنظر می 
هيچ کدام از اين شرايط براساس حقيقت نيست و بنابراين هر روشی که از اين شرايط شروع  .رسد

دروغ  باعث می شود که ضعيف . به پيشرفت کند در نهايت منجر به ضعيف عمل کردن می گردد
زور . عمل کردن از ديدگاه و شرايط دروغ معموالً به استفاده از زور منتهی می شود. عمل کنيم
، خود گواه و نشانه های ضعف باتوماسلحه و . ک جايگزين جهانی برای حقيقت شده استتبديل به ي

همانطور که غرور از نبود حرمت نفس سرچشمه می گيرد، نياز برای کنترل ديگران نيز . هستند
مجازات و تنبيه جايگزينی بی فايده و بی تدبيرانه برای قدرت و . از نبود قدرت نشأت می گيرد

هنگامی که مجازات و تنبيه بندرت می  -جامعه آمريکايی - در جامعه ما. نت استشکلی از خشو
تنبيه و مجازات . تواند در خور جرم و جنايت باشد در نتيجه بسختی می تواند مؤثر واقع گردد

  .                                                است ١۵٠براساس سطح انرژی بسيار ضعيف انتقام يعنی 
از سوی ديگر حمايت از راه حلهايی که نيازهای بشر را برآورده می کند تجزيه و تحليل           

ايجاد " مشکِل مصنوعی"حمله به . بدون هزينه ای را که منتهی به آرامش می شود خلق می کند
اين فرض . شده هميشه پرهزينه است و بعالوه منجر بظهور ميزان جرم بيشتر در جامعه می گردد

می توان رفتار انسان را در يک عبارت سياه و سفيد توضيح داد تنها از يک حرکت و فکری  که
. رد اساس نيازهای بيولوژيکی و انگيزه های غريزی خالی از فايده است. بچگانه ناشی می شود

مسدود کردن روزنه های امور جنسی طبيعی نتيجه در خلق و ايجاد روزنه هايی برای امور جنسی 
ً براساس سطح . ی و ناهنجار پديد می آوردغيرطبيع راه حلهای قدرتمند آنهايی هستند که واقعا

. قرار گرفته باشند) ، سطح انرژی خشم١۵٠(به جای محکوميت و سرزنش ) ٣۵٠(انرژی پذيرش 
قسمتی از شهر بشکلی سنتی بعنوان ناحيه چراغ قرمز، آرام و بی سروصدا و با يک  آمستردامدر 

قسمتی از  آيرس بوينسدر . تخاب شده است و خيابانهای آن بسيار امن هستندفضای معنوی ان
پليس گشت در اين مناطق و برای جلوگيری از . پارکها بشکلی جداگانه برای عشاق تعبيه شده است

هرگونه مزاحمت برای اين افراد به پشتيبانی مشغول است و همه چيز مسالمت آميز و آرام پيش 
                                                                                                                  .می رود
مثال ديگر که قبالً نيز ذکر شد، ناتوانی دولت آمريکا در يافتن راه حلی مناسب در رفع           

نه ای اخالقی بمشکل نگاه اشتباه دوباره اين است که آنها به گو. مشکالت مصرف مواد مخدر است
خطای بحرانی اصلی، شکست در تمايز بين مواد . می کنند و با عملی زورگويانه تنبيه می کنند

اعتيادآور هستند و در واقع ) نارکوتيکها(مواد مخدر سنگين . مخدر سنگين و مواد مخدر ماليم است
ار شديدتر در هنگام ترک اين وابستگی شديد فرد به اين مواد منجر به رويارويی با عوارضی بسي  



 ------------------------  ١٣٢   ----------------------       
مواد مخدر ماليم . مواد می شود و بطور سنتی اينگونه مواد با جرم و جنايت در ارتباط هستند

ابتدا  اعتياد آور نيستند، با عوارض سوء پس از کنار گذاشتن هيچ رابطه ای ندارند و در) تفريحی(
دولتها با ارتباط دادن مواد مخدر ماليم به جرم . توسط مردم عادی و غيرحرفه ای استفاده می شوند

عدم وجود . و جنايت، يک سنديکای جنايی خلق کرده اند که از لحاظ بين المللی بسيار گسترده است
در پرضرر پُر مواد مخدر ارزان و نسبتاً بی ضرر در خيابانها بسرعت توسط سوداگران مواد مخ

                .می شود و فرهنگ مواد مخدِر بی ضرر و مسالمت آميز تبديل به فساد و جرم می شود
راه حلهای موفق براساس اصول و قواعد قدرتمند با پرورش امور مثبت و نه با حمله به           

ارزه با مستی صورت گيرد، بهبودی از اعتياد به الکل نمی تواند با مب. امور منفی اتفاق می افتد
آن جنگی که برای پايان دهی . بلکه تنها با انتخاب و حمايت از هوشياری و تعادل امکانپذير است

تمام جنگها صورت گرفت هرگز چنين کاری را نکرد و البته کار ديگری نيز نمی توانست انجام 
ری بطور منظم در بازار و هر نوع نياِز ديگِر بش" مواد مخدر"، "گناه"جنگهای بر سر  .دهد

چنين جنگی که  .بزرگ اجتماعی که تأکيد بر نوعی بازرگانی قراردادی دارد، هميشه رخ داده است
در جهت پايان دهی به همه جنگها صورت می پذيرد، تنها با انتخاب سازش و آرامش به پيروزی 

                                                                                                          .منجر می شود
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 فصل دوازدهم
 قدرت در ورزش

 
 

اين درک نظری که با مطالعه هوشياری به آن رسيده ايم زمينه ای فراهم می کند که شايد           
بررسی رشته های ورزشی نيز . برای هر رشته ای از فعاليتهای انسانی کاربرد داشته باشد

تصويری خوب در اختيارمان قرار می دهد، زيرا ورزش بطور گسترده و وسيعی در سراسر دنيا 
همواره در طول تاريخ به . و دنبال می شود و همچنين به نوعی مستند و ادله ای قوی است تماشا

همان اندازه ای که چهره های قابل توجه علمی، هنری يا  دستاوردهای فرهنگی مورد تجليل قرار 
چهره های ورزشی امکان رسيدن به . گرفته اند؛ قهرمانان بزرگ ورزشی نيز قدردانی شده اند

ا برای همه ما نماپردازی و الگوسازی می کنند و در مرتبه قهرمانی ارائه دهنده تسلط و تعالی ر
                                                                                                        . چيره دستی اند

چه چيزی در ورزش وجود دارد که جمعيت کثيری از مردم را با چنين شدتی مجذوب خود           
می کند؟ نوعی وفاداری از روی اشتياق؟ در ابتدا ممکن است فکر کنيم که اين حس افتخار يا 

درست است که اين انگيزه . مرتبط با رقابت و پيروزی است که چنين تأثيری ايجاد می کند شيفتگیِ 
ها می توانند منجر به خلق چنين هيجانات و لذتهايی شوند، اما نمی توانند بعنوان احساساتی فراتر 

چيزی که جمعيت را . از احترام و هيبت محسوب شوند که از برتری نمايِش ورزشی برمی آيد
تحريک و برانگيخته می کند شناخت شهودی از تالش قهرمانانه برای پيروزی بر محدوديتهای 

                                                                     .نی و بدست آوردن مراتب دالوری استانسا



           ------------------------  ١٣۴   ----------------------              
ت، براساس مستندا. مراحل باالی هوشياری اغلب توسط ورزشکاران تجربه می شود          

اين مرتبه . دوندگان مسافتهای طوالنی اغلب مراتب واالی آرامش و سرور را بدست می آوردند
رفيع آگاهی و هوشياری در حقيقت الهام بخش درد و رنج طوالنی مدتی است که برای بدست 

اين پديده بطور مشترک و در ميان . الزم بوده استآوردن آن عملکرد، اجرای بهتر و شاهکار 
بزرگ چنان انگيزه و قدرتی به آنها می دهد که می تواند بطور ناگهانی موانع سر راه را  انسانهای

بنابراين بنظر می  بشکند و در اين حالت است که عملکرد اين افراد بدون تقال صورت می پذيرد؛
رسد که بدن با زيبايی و جذابيت، به آسانی و بخودی خود در حال حرکت است، گويا که نيروهای 

بطورکلی حالت سروری که در فرد بوجود می . قابل رؤيت، در حال زندگی بخشی به آن هستندغير
اين سرور ناشی از آرامش و يگانگی با تمام طول . آيد با هيجان بعد از موفقيت متفاوت است

                                                                                                           . زندگی است
بايد اين نکته را با تأکيد فراوان مورد توجه قرار داد که اين فراروی فرد و تسليم شدن به           

. ماهيت يا روح زندگی اغلب در نقطه ای فراتر از حد آشکار و توانايی ورزشکار اتفاق می افتد
يا در خصوص نظريه ها و تئوری هايی  اين مانع ظاهری مربوط به پارادايِم دستاوردهای گذشته

برای مثال بايد رويداد . باشند به رسميت می شناسند امکانپذيراست که تنها چيزهايی را که شدنی و 
اين مانع را  راجر بنيستررا خاطر نشان کرد که  تا زمانی که " يک مايل در چهار دقيقه"تاريخی 

 سريعتراز بين نبرده بود، بطور جهانی پذيرفته شده بود که برای انسان امکانپذير نيست که از اين 
تنها به خاطر شکستن اين  بنيسترعظمت . بدود يا حتی بتواند يک مايل را در چهار دقيقه طی کند

انسان را در انجام امری که رکورد نبود، بلکه او با ورود به يک پارادايم، مدل جديدی از توانايی 
اين دستيابی به موفقيت شبيه به سطوح جديدی از انرژی . غيرممکن تلقی می شد بوجود آورد

در بسياری از امور خطير و در مورد کسانی که . پتانسيل با هر زمينه ای از مجاهدت انسانی است
                                       .       عظمتی را بدست آورده اند نيز حکاياتی مشابه ارائه می شود

                   
*** 

ما انواع مختلفی از سوابق دستاوردهای ورزشی و همچنين فيلمهای مربوطه را اندازه           
آبی "در کليه فيلمهايی که مربوط به مطالعات ورزشی بودند، فيلم فرانسوی . گيری کرده ايم

باالترين درجه  لوک بسوننيز شهرت دارد به کارگردانی  بيکران آبی  که در ايران به" بزرگ
آن داستان ژاک مايول، مردی فرانسوی است که رکورد جهانی . بندی را به خود اختصاص داد

اين فيلم ). تا همين اواخر(غواصی در آبهای عميق را برای سالهای طوالنی به خود اختصاص داد 
و قادر است که ) حقيقت جهانی(اندازه گيری شده است  ٧٠٠ بطور خارق العاده ای با سطح انرژی

مدير يک سالن سينمايی که اين فيلم را به نمايش . بيننده را به حالت رفيعی از هوشياری ارتقاء دهد  



 ------------------------  ١٣۵   ---------------------- بصورت سرگردان، غرق در سکوت گذاشته بود توصيف می کرد که تماشاچيان بعد از اتمام فيلم   
  .                         می کردند به توصيف آن نبودند گريه می شدند و با نوعی حس شادی که قادر

در فيلم تصويرسازی دقيقی از بزرگ ترين غواص جهان در آبهای عميق به کمک           
اين احساِس . ه شده استعکسبرداری حرکت آهسته، حالت رفيعی از هوشياری به تصوير کشيد

ذهنی از حرکات آهسته، زيبايی و جذابيت را که اغلب با حاالت بسيار باالی هوشياری همراه 
هستند نشان می دهند و عليرغم وجود سروصدا در جهان اينطور بنظر می رسد که زمان متوقف 

                               .                           شده است و سکوتی درونی در همه جا حکم فرماست
اين حالت را با شدت تمرکزش که تقريباً او را به ژاک مايول در سراسر فيلم می بينيم که           

از اين طريق او به محدوديتهای انساِن معمولی . يک وضعيت مراقبه ثابت می رساند حفظ می کند
اهکارهای بزرگ را از طريق دگرگونی برتری می دهد؛ به گونه ای که او را قادر می سازد ش

هرچه بيشتر به عمق آب فرو می رفت ضربان قلبش آرامتر و توزيع . فيزيولوژيکی بدست آورد
اين حالت در نهنگ نيز به همين صورت اتفاق می (خون در مغزش تقريباً بطور کامل متمرکز بود 

                                                                                                                      ).افتد
با اينکه بهترين دوست او، خودش يک ورزشکار بسيار کامل و پيشرفته بود، در تالش           

جان خود را از دست داد، زيرا هنوز به مرحله هوشياری الزم که  مايولبرای تطابق با شاهکار 
                                                     .بيعی بدن را برتری دهد نرسيده بودبتواند محدوديتهای ط

در " حس مملو از سعادت و شادی بدون تالش و تقال"تجربه های ذهنی در رسيدن به            
رقص انواع ديگری از عملکردهای استثنايی بدن، مثل رقاصان صوفی معروف جهان، به نام 

ديده می شود که با نظم، انضباط و تمرينات طاقت فرسا قادر می شوند بدون تالش ويش سماع درا
  .                                                   و در مدت طوالنی با دقتی خيره کننده به رقص بپردازند

و قاعده در اغلب هنرهای رزمی پيشرفته بطور واضحی نشان می دهند که چگونه انگيزه           
کاراته (کوشين کان پندهای . دستاوردهای خارق العاده ورزشی از اهميتی ويژه برخوردارند

نگه داشتن راه ) ٢تالش برای شخصيت اخالقی خوب، ) ١: عبارتند از) کالسيک اُکيناوايی
مهار فيزيکی با ) ۵حفظ منِش احترام آميز، ) ۴ثبات قدم و استقامت، ) ٣صادقانه و صميمانه، 

اما مهمترين پندی که . ِکشت و حفظ اصل زندگی و جلوگيری از تخريب آن) ۶دستيابی به معنويت، 
اين ". از تالش در استفاده از زور بپرهيز": به کارآموزان داده می شود عبارت است از اين جمله

که  پيروزی نفِس باالتر مکاتب با اختصاص دادن کارشان به اين هنرها، استادانی تربيت می کنند 
بر نفس پايين تر از طريق کنترل، آموزش و تعهد به اهداف همتراز با قدرت حقيقی از اهداف 

         همترازی با اين الگوهای مجذوب کننده قدرت برتر، بر نظم و انضباط در. عالقه شان است
  



 ------------------------  ١٣۶   ----------------------   
تمرينات محدود نمی شود، بلکه همه شيوه زندگی فرد را در برمی گيرد؛ بنابراين هنگامی که 
قدرت اين قواعد به فرد فاعل انتقال داده می شود نتيجه اين است که آن قدرت کليه ابعاد زندگی فرد 

                                                                                         .را تحت شعاع قرار می دهد
مانند آنچه که توسط (ويژگی يک عظمت واقعی در دستاورد ورزشی هميشه فروتنی است           

در بازيهای المپيک تابستانی به  ١٩٩٢بعد از بدست آوردن مدالهای طال در سال پابلو مورالس 
چنين ورزشکارانی حق شناسی، هيبت درونی و آگاهی را بگونه ای ابراز می کنند ). نمايش درآمد

در واقع حداکثر تالش فردی که منجر به دستيابی . که شاهکارشان نتيجه کوشش فردی نبوده است
پذيرد که معموالً بعنوان موفقيت می شود به کمک قدرتی عظيم تر از قدرت فردی صورت می 

کشِف برخی از جنبه های نفس که تاکنون ناشناخته يا در حالت مطلق آن ناآزمودنی بوده است 
                                                                                                          .ابراز می شود

 

 غرور و ورزش
 

يعنی  ٢٠٠کينسيولوژی می توان نشان داد که اگر کسی با سطح انرژيهای زيِر  به کمک          
قهرمان اسطوره ای يونان در  آشيل. جرأت، تحريک شود در آزمايش ضعيف عمل خواهد کرد

همه بدنش به جز پاشنه پای او رويين شده بود و دقيقاً همين قسمِت بدنش بود که  تروآ، داستان جنگ
نه تنها منجر به ضعيف عمل کردن ورزشکار می شود، بلکه آشيل پاشنه پای ... مرگش را رقم زد

همان غرور  آشيلپاشنه پای . بطور بالقوه در همه دستاوردهای عظيم انسان تأثيرگذار می گردد
اندازه گيری می شود که نه تنها باعث می شود تا ايفا کننده  ١٧۵سطح انرژی غرور با . است

يا حتی (ضعيف عمل کند، بلکه نمی تواند قدرت انگيزه دهنده عشق، افتخار و تعهد به اصول باالتر 
اگر از ورزشکاری قدرتمند درخواست کنيم که در ذهن خود . را فراهم کند) رسيدن به خوِد تعالی

می دهد يا تبديل به يک ستاره می شود يا بسيار پولدار مانی که رقيبش را شکست يری از زتصو
می شود را تجسم کند می بينيم که او ضعيف عمل می کند و می توان بازوی عضالنی و ورزيده 

اما هنگامی که در ذهنش تصويری از افتخار کشور يا . اش را با کمترين تالش به سمت پايين آورد
را مجسم می کند يا پيروزی اش را به فردی که واقعاً دوستش دارد اهدا می کند رشته ورزشی اش 

يا لذت محض از حداکثر تالش بخاطر ممتاز بودن را می برد و تجربه می کند، پس نمی توان 
                                          . بازويش را حتی با بيشترين تالشها و فشارها به سمت پايين آورد

بنابراين رقيبی که با حرص يا غرور برانگيخته شده يا عالقمند است در درجه اول حريفش           
را شکست دهد از همان لحظه شروع مسابقه ضعيف عمل می کند و قادر نخواهد بود که تالش 

برخی اوقات شاهديم . الزم در بدست آوردن يک حماسه و دستاوردی عظيم را از خود نشان دهد  



 ----- -------------------  ١٣٧   ----------------------   
که يک ورزشکار بخاطر داليلی اين چنينی بگونه ای ضعيف عمل می کند، اما هنگامی که 

همچنين . پيشرفت مسابقه و اهداف خودخواهانه را فراموش می کند، عملکردش بهبود می يابد
دليل تمرکز در افتخارآفرينی برای خالف اين موضوع را هنگامی می بينيم که ورزشکار به 

کشور، تيم يا رشته ورزشی اش خيلی خوب شروع می کند، اما هنگامی که به هدف نزديک می 
شود و پيش بينی شکوه و عظمت فردی يا پيروزی بر رقيبش را در ذهن تصور می کند،  قدرت و 

                                   .حالتش را از دست می دهد و در نهايت منجر به شکست خود می گردد
توالی ناگوار از هوشياری هنگامی اتفاق می افتد که يک ورزشکار در طول دوره مقدماتی           

رکورد جديدی ثبت می کند و در اين هنگام جاه طلبی شخصی او بيدار می شود، اما در طول 
ه اگر اجراکنندگان برتر با اين اعتقاد ب. رقابت نهايی باعث سرگشتگی و حيرانی مخاطبان می گردد

خوبی خو گرفته باشند که برتری آنها به دليل عملکرد شخصی شان نيست، بلکه تنها هديه ای است 
با يک  نيروی بالقوه که متعلق به همه انسانهاست و در آن زمان قوی عمل می کند و همين حالت 

                             .                                                    را برای هر رويدادی حفظ می کند
 ٢٠٠شايد مقياس هوشياری از نگاهی ديگر بعنوان مقياس نفس که در آن سطح انرژی           

رسوايی اخير چهره . نقطه ای است که خودخواهی تبديل به از خودگذشتگی می شود نيز ديده شود
فاجعه بار هم در زندگی  با عواقب ٢٠٠اسکيت باز مشهور با انگيزه ناشی از سطح انرژی زير 

خصوصی و هم در زندگی جمعی اش در اوج رقابت بازيهای المپيک بصورت خيلی واضح به 
تعصب بيش از حد اين ورزشکار در بدست آوردن مدال المپيک و شکست . تصوير کشيده شد

رين حريفش به هر قيمتی باعث شد که او قدرِت اصول و قواعد اخالقی را رها کند و به شرم آورت
بندرت مثال ديگری برای گفتن وجود خواهد داشت که چگونه تسليم شدن به . مرحله زور تنزل کند

ميدان مجذوب کننده منفی می تواند منجر به يک فروپاشی سريع شود؛ درغيراينصورت می 
جايی که انگيزهای باالتر به سمت تعالی . توانست نويده دهنده حرفه ورزشی پرافتخاری باشد

سترسی به قلمروی قدرت و جذابيت می دهند و انگيزه های خودمحوِر مربوط به منافع امکان د
به رسميت شناختن در بدست . شخصی، بصورت مغناطيسی فرد را به قلمروی زور می کشند

نمی  -حتی در شکل نمادين آن که گاهی نيز ممکن است با پاداش مالی همراه باشد -آوردن مدال
بزرگی يک ورزشکار حقيقی از رفعت . ار حقيقی سروکار داشته باشدتواند با قدرت يک ورزشک

حتی اگر . اين همان چيزی است که در قهرمانان بزرگ می بينيم. روحيات او سرچشمه می گيرد
رقيبی تسليم حرص و آز برای شهرت و ثروت نشود، تحريک در رسيدن به تسلط بر ديگری تمام 

فی که با سطح انرژی غرور در ارتباط اند را در خود اثرات خودخواهی، تباهی و نيروهای من
فرد می تواند بشکلی ساده همه برتری هايی که هر کسی قادر به انجام آن است را آشکار . دارد
                                                                                                                        .کند

           



 ------------------------  ١٣٨   ----------------------   
شايد همه ما با غرور . هيچ چيز اشتباهی بطور ذاتی در مورد ابراز غرور وجود ندارد          

مفتخر باشيم که کاپ قهرمانی آمريکا يا مدال پيروزی المپيک را در دست بگيريم، اما اين نوع 
اين يک افتخار از دستاورد انسان است که غرور انسانی را به چيزی . تديگری از غرور اس
ما به مجاهدت و نه عملکرد فردی که به مناسبت و بيان چيزی بزرگتر که . فراتر برتری می دهد

بازيهای المپيک يکی از بزرگ ترين نمايشها . جهانی و ذاتی در قلب انسان است افتخار می کنيم
انی است و تصورات و تخيالت هر کسی را تسخير می کند و در حقيقت در نشان دادن تالش انس

تمام اين مجموعه به رقيب . زمينه ديدی فراهم می کند که در آن بايد با غرور شخصی مقابله کرد
الهام می بخشد که از غرور شخصی به عزت و حرمت که خود نوعی بيان عشق بدون قيد و شرط 

ی فرد به خاطر فداکاری خود و به دليل اعتقاد به همان اصِل در چنين شرايط. است گام بردارد
                                                                     .رفيع حتی به حريف خود نيز افتخار می کند

رسانه ها گرايش به تخريب و تضعيف ورزشکار و همچنين بيرون کشيدن تصاوير منفی           
ناخواه باعث بوجود آمدن چنين  گيری در وضعيت سربلندی خواهاز ورزش دارند، زيرا قرار

ورزشکاران بزرگ نيازمندند که با هر روشی خود را در برابر اين منبع . بدطينتی هايی می شود
بنظر می رسد که فروتنی و قدردانی تنها سپر در برابر يورش استثمارگرانه . فوظ کنندآلودگی مح

ورزشکاران در رشته هنرهای رزمِی سنتی، تمريناتی خاص در پيروزی عليه هر . رسانه هاست
ای فراتر، تخصيص مهارت، اجرا و پيشه به اصل و قاعده . گرايشی در خودپسندی انجام می دهند

                                                                       . مطلق را فراهم می کند حفاظت و حمايتی
قدرت يک ورزشکار هميشه همراه با نوعی مالحت، جذابيت، حساسيت و آرامش درونی           

ما از  .اين حاالت با حس عدم رقابت حتی برای رقبای تندخو و حريص مشخص می شود. است
رمانی آنها تجليل می کنيم، زيرا اين را تشخيص داده ايم که آنها بر جاه طلبی شخصی خود از قه

هنگامی که آنها با عبرت . طريق ايثار و فداکاری در رسيدن به اصول و قواعد برتر پيروز شده اند
د و يا مهم نيست که آنها چه چيزی دارن. شروع به تعليم می کنند، بزرگی تبديل به افسانه می شود

توسط آن همه بشريت چه کاری انجام می دهند، بلکه مهم اين است که به چه چيزی تبديل شده اند و 
بايد به دنبال تواضع و فروتنی . می بخشند؛ به همين دليل است که ما به آنها افتخار می کنيم را الهام

را همراهی می کنند باشيم؛  آنها در مقابل نيروهای استثمارگرانه ای که هر روز با ادعاهايشان آنها
پس نياز است که به عموم آموزش دهيم که توانايی اين ورزشکاران و عملکردهای بزرگشان 
هدايايی هستند برای بشريت که بايد به آنها احترام گذاشت و از آنها در برابر سوء استفاده رسانه ها 

                                                                                         .و تجارت ديگران دفاع کرد
ورزشکاران بزرگ می . روح المپيک در درون قلب هر مرد و زنی اقامت گزيده است          

اين قهرمانان . توانند با سرمشق هايشان آگاهی و هوشياری اين قواعد را در ميان همگان بيدار کنند
قوه ای در تأثيرگذاری بر بشريت اند و بگونه ای ديگر قدرتی بر و سخنگويانشان دارای قدرت بال  



 ------------------------  ١٣٩   ----------------------   
پرورش حس برتری و به . روی شانه هايشان دارند که می توانند منجر به پيشرفت دنيا شوند

رسميت شناسی ارزشهای آن مسئوليتی است که بر عهده همه مردم است، زيرا جستجوی برتری 
در هر زمينه ای، ما را برای رسيدن به نهايت کمال در هر شکلی که عظمت آن تا بحال برای بشر 

.                                                                                ه است الهام بخش استتحقق نيافت  
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 فصل سيزدهم
 قدرت اجتماعی و روح انسانی

 
هنگامی که در حال تشويق يک ورزشکار حرفه ای هستيم، چيزی که تحسين می کنيم           

اثبات اهميت روح اوست که نمادی از جرأت، سرسختی، تعهد، همترازی با اصول و قواعد 
الهام بخشی نوعی داللت ضمنی بر سير . پرقدرت، اثبات برتری، افتخار، احترام و تواضع است

از سوی ديگر باختن روحيه به معنای محزونی، افسردگی، نااميدی و شکست  کردن روح دارد و
اما عبارت روح دقيقاً بر چه چيزی داللت دارد؟ مجموعه کامل تجربيات انسان می تواند  .است

وارد "در حقيقت هنگامی که ما افرادی را تشويق می کنيم . درک شود" روحيه تيمی"بعنوان 
ح يک عامل بسيار واقع بينانه است که می تواند تفاوت بين پيروزی اين رو. آنها می شويم" روح

که اتفاقاً برای فرماندهان ارتش، مربيان و مديرعامالن بسيار شناخته شده  و شکست را تعيين کند
يک کارمند يا عضو يک گروه که نمی تواند وارد روح گروه شود بسرعت خود را بدون . است

، واژه روح  ِوبستِرس واژه نامه زبان انگليسی دايره المعارف براسا(شغل و گروه درمی يابد 
بعنوان َنفَس، استنشاق، ماهيت زندگی، ضمير، اصل غيرمادی زندگی، اصل حياتی زندگی بشر، 
آگاهی، قدرت، جرأت، سرزندگی، شخصيت، جنبه الهی معتقد بوجود سه گانگی، اصل در پشت 

؛ بنابراين پرواضح است که روح به )تعريف می شودعمل، معنای کلی، اصل فعال و گرايش غالب 
ماهيتی غيرقابل رؤيت برمی گردد که اگرچه نحوه بيانش از موقعيتی به موقعيت ديگر متفاوت 

هنگامی که اين ماهيت، امری حياتی و واجب است؛ بدين معنی که . است، اما هرگز تغيير نمی کند
روحمان را از دست می دهيم، می ميريم و زندگی مان را به خاطر نبود چيزی که الهام بخش 

اما اگر بخواهيم از جنبه بالينی در مورد آن صحبت کنيم می توان گفت که . است از دست می دهيم  



 ------------------------ ١۴١   ----------------------   
می  نامگذاریانرژی زندگی، خود بعنوان روح . برابر فرض می شودروح با خوِد زندگی بطور 

روح همان سرزندگی است که با اصل زندگی همراهی می کند و به نوعی بيان همترازی با . شود
قدرت الگوهای مجذوب کننده با انرژی باال، آنابوليک و درمقابل تحمل . انرژی زندگی است

روح = زندگی = در واقع قدرت حقيقی . ر به مرگ می شودزندگی، کاتابوليک است که نهايتاً منج
هنگامی که فردی چنين صفاتی را که آن را . مرگ است= ناتوانی = است، در صورتی که زور 

معنويت می ناميم ندارد يا در خود از بين می برد، عاری از انسانيت، عشق و احترام به خود می 
اگر ملتی از همترازی با روح انسان منحرف . داو حتی ممکن است خودخواه و تندخو شو. شود

  .                شود، آن زمان است که استعداد و زمينه اتفاق جنايتی عظيم فراهم و هموار می گردد
قبالً اشاره شد که در . اين همان خطای مشترک در شناسايی معنويت از طريق دين است          

اد حقوق اتباع آمريکايی و اعالميه استقالل بشکلی کامالً قانون اساسی اياالت متحده آمريکا مو
ايجاد هر گونه دينی در دولت اياالت متحده . واضح بين معنويت و مذهب فرق قائل شده است
با وجود اين مدارک می توان نتيجه گرفت که . آمريکا که آزادی مردم را از بين ببرد ممنوع است

  .                                                              است قدرت دولت از اصول معنوی نشأت گرفته
اگر روزی شرايطی فراهم می شد که بنيانگذاران اديان بزرگِ دنيا با افراد امروزی که با           

استفاده از نام اين اديان بزرگ، مرتکب اعمال و کردار بشدت غير معنوی می شوند مواجه می 
. ع شکه می شدند و شايد در آن هنگام خيلی ها دوباره به بت پرستی روی می آوردندشدند بطور قط

در طول زمان، قواعد معنوی که . زور هميشه حقيقت را با اهداف خودپسندانه اش تحريف می کند
دين برمبنای آنها بنا شده است به خاطر اهداف تهورآميزی مثل قدرت، پول و ديگر امور مادی 

تعصبات مذهبی مشترکاً بی گذشت  در حالی کهمعنويت، آزادمنش و بردبار است، . تحريف شده اند
منجر به  دينداریابتدا با شعار صلح وارد می شوند و در آخر از روی زهد و . و ناشکيبا هستند

به هر حال چيزی که در درون هر دينی به خاک سپرده . نزاع، خونريزی، جرم و جنايت می شوند
مثل ادياِن همه فرهنگها که . عنوی است که اصل دين نيز از آن ريشه گرفته استشده است بنياد م

  .                           هنگامی که قواعد آن با تفاسير نادرست آلوده و نامفهوم گرديد تضعيف شدند
در اينجا بمنظور درک بهتر ماهيِت روح در قدرت و اينکه چگونه از يک جنبش اجتماعی           

نشأت می گيرد و عمل می کند، به مطالعه يک سازمان معنوی معاصر که بسيار هم مشهور است 
اين سازمان معنوی دارای نفوذ و قدرتی عظيم است و عقيده دارد هر عملی در حافظه . می پردازيم

چنين چيزی بطور آشکارا با روح بشريت همتراز است، با اين حال با . مومی ثبت می شودع
الکلی های "اين همان سازمان . صراحت بيان می کند که چنين امری فارغ از هرگونه مذهب است

                                                . است که قدمت آن چيزی حدود بيش از نيم قرن است" گمنام
 



 ------------------------  ١۴٢   ----------------------  
 

: قدم و قدرت حقيقی آن  ١٢برنامه   
شايد همگی چيزهايی در مورد الکلی های گمنام می دانيم چرا که تعداد پيروانش ميليونی           

نام بعالوه ديگر سازمان الکلی های گم. است و از طرفی در تار و پود جامعه مدرن بافته شده است
شعباتش بگونه ای تخمين زده شده است که دست کم بر زندگی پنجاه درصد از آمريکايی ها 

قدم براساس گروههای خودياری و بصورت مستقيم وارد زندگی  ١٢برنامه . تأثيرگذار بوده است
افراد نمی شود و تأثير غيرمستقيم بر افراد دارد، زيرا آنها ارزشهای خاص را با سرمشق تقويت 

بياييد به مطالعه قدرت قواعدی که سازمان الکلی های گمنام بر آن بنا شده است بپردازيم . می کنند
چگونه در طول تاريخ پديدار شده است، همچنين تأثيراتی که اين سازمان و ببينيم پايه و اساس آن 

بر جمعيت عمومی و ميان اعضای خود داشته است را بررسی کنيم و ببينيم الکلی های گمنام از 
چه چيزی تشکيل و درعين حال از چه چيزهايی تشکيل نشده است و از هر دوی آنها دروسی را 

                                                                                                                .فرا گيريم
با توجه به پيشينه آن، سازمان الکلی های گمنام با هيچ فرقه، مذهب، سياست يا سازمانی           

. هار عقيده نمی کندمتحد و وابسته نيست، بعالوه در مورد مسائل مربوط به جامعه به هيچ وجه اظ
هيچ هزينه يا پرداختی برای آن نياز . همچنين با مشکالت ناشی از اعتياد هيچ مقابله ای نمی کند

اين . نيست و درعين حال هيچ تشريفات، تجمالت، صاحب منصبی يا قانونی برای آن وجود ندارد
با هم برابر هستند، نه تنها همه اعضای آن . نيستسازمان صاحب هيچ مال و اموال يا عمارتی 

قدم اساسی که توسط آن افراد بهبود پيدا می کنند،  ١٢حتی . بلکه همگی خودمختار و خودحامی اند
استفاده از هرگونه زور و اجبار در آن اجتناب شده . بحساب می آيد" پيشنهاد"تنها بعنوان  يک 

از جمله اين شعارها  .تأکيد آن بر شعارهايی است که از قدرت حقيقی نشأت گرفته اند. است
نخست "، "سادگی و آسانی، کار را به اتمام می رساند"، "يک روز در يک زمان"عبارتند از 

  ".                      زندگی کن و بگذار که ديگران زندگی کنند"و از همه مهمتر " چيزهای مقدم
ند انتخاب نهايی را بعهده فرد می الکلی های گمنام به آزادی احترام می گذارند و در اين رو          
از جمله الگوهای قدرِت قابل شناسايی آن که می توان نام برد عبارتند از صداقت، . گذارند

اين سازمان هيچ نوع . ، تواضع، خدمت، ممارست در شکيبايی، خوش نيتی و برادریمسئوليت
اه يا خوب و بد ندارد، اخالق خاصی را تصديق نمی کند و هيچ دستورالعملی برای درست و اشتب

سازمان الکلی های گمنام هرگز سعی نمی کند . همچنين از قضاوتهای اخالقی بشدت دوری می کند
کسی را، حتی اعضايش را تحت کنترل خود درآورد و به جای اين کار فقط مسيرهايی را به افراد 

مام امور خود بکار گيريد، اگر اين قواعد را در ت"پيشنهاد می کند و فقط به اعضايش می گويد که  
از اين گودال و اين بيماری پيشرونده و کشنده نجات پيدا خواهيد کرد و دوباره سالمت و احترام 
خود را بدست می آوريد، در نتيجه ظرفيت در داشتن يک زندگی پربار و واقعی را هم برای 

                                                            ". خودتان و هم برای ديگران بوجود خواهيد آورد



           ------------------------  ١۴٣   ----------------------             
الکلی های گمنام مثالی عمومی از قدرت اينگونه بيانات در درمان بيماريهای نااميدکننده           

بعد از اين پارادايم فُرمهای ديگری از . است و الگوی شخصيتی مخرب افراد را تغيير می دهد
گروههای درمانی با کشف اين مطلب که هنگامی که گروههای متشکل از افراد با يک هدف 

رد هم جمع می شوند می توانند قدرت مشترک برای حل مشکالت متقابل خود بطور رسمی گ
عضای الکلی های انان، برای همسران ا-برای مثال می توان به سازمان ال. عظيمی خلق کنند

گمنام، آالتين برای فرزندانشان، قماربازان گمنام، معتادان گمنام، والدين گمنام، پرخوران گمنام و 
قدم خودياری بوجود  ١٢سازمان متشکل از گروههای  ٣٠٠حاال چيزی حدود . غيره اشاره کرد

عاليت چنين سازمانهايی يکی از نتايج ف. آمده است که با انوع گرفتاری و رنج انسان سروکار دارند
رفتارهای مخرب به اين نتيجه رسيده کردن اين است که آمريکايی ها بطور گسترده ای از محکوم 

  .                         اند که در واقع می توان به اين شرايط بعنوان بيماريهای قابل درمان نگاه کرد
ری بر جامعه از نقطه نظر کاربردی می تواند تأثير عمده و درخور توجه سازمانهای خوديا          

 بسزايیآنها نه تنها در تسکين جامعه بشری و بازسازی خانواده ها نقش . بی نهايت قابل توجه باشد
با تغييرات گسترده رفتاری که اين . دارند، بلکه در ذخيره ميلياردها دالر نيز سهم   عمده ای دارند

جود آورده اند، غيبت از کار، هزينه بيمه های خودرو، رفاهی، سازمانها با خلق چنين جنبشهايی بو
فقط هزينه مشاوره و . مراقبتهای بهداشتی و بهای سيستم کيفری تا حد بسيار زيادی تعديل شده است

همه اعضای . گروه درمانی برای ميليونها فرد مشکل دار می توانست هزينه سرسام آوری باشد
ک زبان موافق هستند که نفس فردی محدود کننده است و پذيرش ميليونی اين سازمان يک دل و ي

اين حقيقت به آنها اجازه می دهد تا قدرت حقيقی را تجربه کنند و همين قدرت است که آنها را به 
سوی بهبود هدايت می کند و در واقع تاکنون هيچ رشته ای در دنيا از جمله پزشکی، روانپزشکی 

  .                                         توانسته اند چنين کاری انجام دهنديا ديگر شاخه های علم مدرن ن
 

تاريخ الکلی های گمنام   
ما می توانيم چند نکته مهم را از اين داستان برداشت کنيم که چگونه طرح اوليه و ابتدايی           
اعتياد به الکل از آنجا  ١٩٣٠حدود سال . قدم  در سازمان الکلی های گمنام بوجود آمد ١٢برنامه 

که در طول قرنها بعنوان بيماری پيشرونده و نااميد کننده ای که هم علم پزشکی و هم دين را 
در حقيقت شيوع اعتياد به الکل در ميان روحانيون مسيحی نيز (پريشان کرده بود پذيرفته شده بود 
که همه انواع اعتياد به الکل غيرقابل  بنظر می رسيد اينگونه). به ميزان بااليی نگران کننده بود

  .                  هنگامی که اين افراد به سن خاصی می رسيدند بسادگی طرد می شدنددرمان اند و 
 رولند هزارد متوجه شد کهيک تاجر برجسته آمريکايی به نام بود که  ١٩٣٠اوايل سال           

 راههای زيادی برای درمان اعتيادش به الکل را امتحان کرده بود که همگی بدون فايده و نتيجه 
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 کارل يونگاو همچنين برای درمان خود به ديدن روانکاو معروف سوئيسی . باقی مانده بودند

يک سال درمان کرد تا اينکه اعتدال و هوشياری خود را بدست يونگ تقريباً او را به مدت . رفت
  .      با اميد وافر به آمريکا بازگشت و پس از آن دوباره دچار اعتياد شديد به الکل شد رولند. آورد

دوباره برای ديدن يونگ به سوئيس برگشت و از او درخواسِت روشهای درمانی  رولند          
کمک کند، گی به او گفت که نه ِعلمش و نه هنرش نمی تواند ديگر به او يونگ بساد. بيشتری کرد

اما اين را نيز اظهار داشت که در طول تاريخ بشريت کسانی که خود را بطور کامل به سازمانهای 
معنوی واگذار کردند و برای درخواست کمک بطور کامل تسليم خدا شده بودند بهبودی شان را 

                                                                                                    . بدست آورده بودند
با افسردگی تمام به آمريکا بازگشت، اما نصايح يونگ را دنبال کرد و پيگير  رولند          

متشکل از افرادی بودند که بطور منظم  گروههااين . شدگروههای آکسفورد سازمانی به نام 
اين دقيقاً . يکديگر را مالقات می کردند و در مورد زندگی برطبق قواعد معنوی بحث می کردند

بدين ترتيب و از طريق چنين . شبيه به چيزی بود که بعدها الکلی های گمنام آن را دنبال کردند
بهبودش منجر به حيرت دوست ديگری  خود را بخوبی بهبود بخشيد، طوری که رولندچاره سازی 

هنگامی که . که او نيز يک الکلی نااميد از هر مساعدتی بود شد ادوين تاچر يا ابی تاچربه نام 
گفت که چگونه توانست خود را بهبود بخشد، او نيز چنين روشی را دنبال کرد و در  تاچربه  رولند

انی کمک کردن يک فرد با مشکل خاص الگوی درم. نهايت سالمت و اعتدال خود را بدست آورد
کسی بود بيل ويلسون . منتقل شد بيل ويلسونبه دوستش  تاچربه فرد ديگر با همان مشکل از طريق 

که به دليل نااميدی و غيرقابل درمان بودن اعتيادش به الکل اغلب در بيمارستان بستری بود و 
گفت که رمز بهبودش تنها يلسون بيل وبه  تاچر. شرايط پزشکی بسيار وخيمی را می گذراند

براساس خدمت به ديگران، خانه تکانی اخالقی، گمنامی، فروتنی و تسليم در برابر قدرتی عظيم تر 
  .                                                                                        از قدرت خودش بوده است

بود و ايده تسليم به قدرتی برتر برايش نچسب ) معتقد به نبود خدا(يست يک آتئ بيل ويلسون          
ناسازگار بود، اما  بيل ويلسونبگونه ای تمام عيار، اين حرف با غرور . و ناپسند بنظر می رسيد

او درگير فکرهای مدام و هميشگی، وسواسی ذهنی . او نهايتاً در نااميدی مطلق و تاريک غرق شد
پيش بينی لوئيس، سبت به الکل شده بود، بطوری که برای او و همسرش و آلرژی فيزيکی ن

کامالً تسليم شد و در اين  بيلسرانجام . اوضاعی نابسامان از مريضی، ديوانگی و مرگ می شد
بعد از اين . مرحله بود که حضوری نامحدود از نوعی حسی برتر از آرامش را احساس کرد

بخوابد و هنگامی که بيدار شد احساس او بگونه ای بود  حالت، او در آن شب به خصوص توانست
                                                           .  که گويا بشکلی غيرقابل توصيف دگرگون شده بود

           



 ------------------------  ١۴۵   ----------------------   
در قسمت غربی شهر نيويورک  تاوندر بيمارستان  ُورثدکتر ويليام سيلک پزشک او           

ده هزار بيمار الکلی را درمان کرده سيلک ُورث . تجربه کرده بود تأييد کرد بيلتأثير آنچه را که 
اعتبار شايان طوری که بود و در اين راه به اندازه کافی از دانش و آگاهی برخوردار شده بود، 

را با کتاب روانشناس معروف و برجسته،  بيلی بود که بعدها او همان کس. توجهی کسب کرده بود
  .                                                           آشنا کرد "انواع تجربه مذهبی" به نامويليام جيمز 

قصد داشت تا به پاس نعمتی که بدست آورده بود آن را در اختيار ديگران نيز بگذارد،  بيل          
من ماههای زيادی را برای بدست آوردن اعتدال و سالمتی تالش کردم، اما "زيرا خود او گفته بود 
او در نهايت متوجه شد که بسيار حائز اهميت است که فرد الکلی به مرحله ". با ناکامی مواجه شدم

به معنای ديگر در يک عبارت روانشناختی . ای برسد که در مورد شرايط نااميدی خود متقاعد شود
اولين موفقيت . مدرن اين به معنی پيروزی بر شرايطی که منجر به عدم پذيرش فرد می شود است

ل ، جراح اهل آکرون در ايالت اوهايو انجام شد که بعدها تبديدکتر باببر روی شخصی به نام  بيل
دکتر . سازمان الکلی های گمنام شد بنيانگذاراناو بعدها جزء . به استعدادی بزرگ در معنويت شد

نيز تا زمان مرگش در سال  بيلخود . هرگز لب به الکل نزد ١٩۵۶تا زمان مرگش در سال  باب
بوجود آمده بود،  بيلقدرت بزرگی که از طريق تجربه . هرگز به الکل روی نياورد ديگر ١٩٧١

ود را در دنيای بيرون و در زندگی ميليونها انسان که به اين دليل دگرگون شده بودند آشکار و خ
بعنوان مبتکر جنبشهای بيل ويلسون آمريکايی بزرگ، از  ١٠٠در فهرست زندگی . هويدا کرد

.                                        خودياری با خوشنامی تمام و در خور توجه ياد می شود
                

*** 
نمونه ای از داستان افرادی است که از زندگی شان بعنوان مجرايی بيل ويلسون داستان           

قواعدی که آنها در يک حرفه مختصر بکار می برند . برای انتقال يک قدرت عظيم عمل کرده اند
می دهد، برای مثال عيسی مسيح فقط  زندگی ميليونها نفر را در طول يک دوره زمانی سروسامان

برای سه سال کوتاه آموزه هايش را تدريس کرد، با اين حال آموزه هايش در سراسر جامعه غرب 
از زمان رويارويی انسان با اين آموزه ها در مرکز تاريخ غرب بيش . و برای نسلها ادامه پيدا کرد

انهای قدرت مجذوب کننده که ما کشف رفيع ترين درجه بندی برای ميد. سال می گذرد ٢٠٠٠از 
هميشه . کرده ايم، همواره با آموزه های استادان بزرگ معنوی تاريخ همراه و همرديف بوده است

در آموزه های اصلی اين استادان يک کاهش انرژی در ميدانهای انرژی اندازه گيری شده که از 
ه دنبال می شود وجود داشته است زمان شروع تا چيزی که امروزه بعنوان يک دين سازمان يافت

با اين حال قواعد اصلی، خود الگوی قدرت درونی خودشان را حفظ ). رجوع شود ٢٣به فصل (
خوِد آموزه ها همان قدرت . اين تنها نحوه بيان است که تبديل به چيزی ضعيف می شود. می کنند

ل تاريخ دست نخورده باقی می قدرِت يک اصل و قاعده در طو. عميق که هميشه داشته اند را دارند  
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حال ما آنها را بفهميم يا خير، اما اين قواعد آرمانها و اهداف زندگی هستند که بشريت در حال . ماند

گيريم  برای اينکه از کشمکشهای خودمان به چيزی فراتر صعود کنيم، ياد می. تالش برای آن است
. که برای آنهايی که هنوز در چنگ نزاع های داخلی هستند احساس شفقت و غمخواری داشته باشيم

اگر چنين باشد از درون اين شرايط معرفت و دانشی رشد خواهد کرد که منجر به غمخواری و 
                .                                 شفقت نسبت به همه بشريت و شرايط مربوط به آن می شود

های خودمان  -اگر به قواعد فيزيک نظری پيشرفته و همچنين به نتيجه تحقيق مجذوب کننده          
رجوع کنيم، معلوم می شود که در جهانی که هر چيزی به چيز ديگر مرتبط است، قدرتهای 

. م می رسانندغيرقابل رؤيت کارهايی را که هرگز نمی توانيم انجام دهيم را برای ما به انجا
همانطور که قبالً هم گفته ايم، نمی توان جريان برق، اشعه ايکس يا امواج راديويی را ديد، اما از 

اگرچه تا به حال اندازه گيری افکار، امری . قدرت ذاتی آنها که موجب تأثيرگذاری می شوند آگاهيم
تأثيرات قدرت در جهان غيرقابل ممکن در نظر گرفته شده است، اما به طور مشابه و مکرراً 

  .                                                                          افکار و احساسات را مشاهده کرده ايم
می توان تنها به  ده باال بحث می کنيم، اغلبهنگامی که در مورد ميدانهای مجذوب کنن          

پرچم های ملی از نقطه نظر فيزيکی فقط الگوهای رنگ شده در واقع . سمبل و نماد آنها اشاره کرد
ای بر يک قطعه پارچه هستند، اما انسانها حاضرند به خاطر همين نماد و سمبل جان خود را در 

همانطور که قبالً اشاره کرديم  قدرت و توانمندسازی از معنا برخاسته می . اين راه از دست بدهند
ی ما دارای معنای عظيمی هستند از دنيای معنويات و نه از دنيای شود، بنابراين همه آنچه که برا

                                                                                             . ماديات نشأت می گيرند
تاکنون ديديم که همترازی با قواعد همراه با ميدانهای انرژی مجذوب کننده با قدرت باال می           

توانند نتايج مثبتی در دستاوردهای المپيک، موفقيت در تجارت، پيروزی سياسی در سطح بين 
وان گفت بطور محض می ت. المللی و جبران و بهبود نااميدی در بيماريهای پيشرونده داشته باشند

که الگوهای مجذوب کننده برای بهترين قطعات موسيقی که تا به حال نوشته شده اند نيز مؤثر 
ماری های بزرگ جهان و منبع و سرچشمه عآموزه های دينی برجسته، هنر و م آنها اساس. هستند

                                                                                         . خالقيت و نبوغ بشر هستند
*** 

 
 
 



 
 
 
 
 

 فصل چهاردهم
 قدرت در هنر

 
آثار بزرگ هنری، موسيقی و معماری که در طول قرنها در برابر چشمانمان وجود داشته           

اند، ارائه ای ماندگار از تأثيرات الگوهای مجذوب کننده باال هستند که در آنها بازتابی از تعهد 
جر به شرافت هنرمندان فرزانه فرهنگمان را می بينيم که مملو از کمال و زيبايی است و نهايتاً من

                                                                                        .بيشتر مقام انسانيت می شوند
هنرهای عالی و ظريف در باالترين تالشهای انسانی و در رسيدن به معنويت در قلمرويی           

، فيدياسدر زمانهای بسيار دور و در دوران . نددنيوی هميشه محلی برای دادرسی فراهم کرده ا
مجسمه ساز يونان باستان، اين تنها وظيفه هنر بود که در ظاهری فيزيکی؛ آرمان، اهداف و انديشه 

هنر، چکيده بيان روح بشريت . می داد تحقق بخشدنست انجام دهد يا بايد انجام انسان را که می توا
هنرهای عظيم و ماندگار نه . همه به نمايش می گذارد را بگونه ای محسوس و در دسترس برای

تنها گوهره تجربيات انسان بلکه گوهره دنيايی که در آن زندگی می کنيم را طراحی و به ثمر می 
هنرمندان مانند فيزيکدانان نظری، . می ناميم زيبايیاين دقيقاً همان چيزی است که آن را . رسانند

مرج آشکار پيدا می کنند، برای مثال هنگامی که قطعاتی از نظم و ترتيب را در نوعی هرج و 
بود که توانست داوود و پيتا  ميکل آنژسنگهای مرمر بی معنا و مهمل وجود داشت،  اين تنها 

او به کمک ابزار کارش سنگهای اضافه اطراف آن . را در آنها ببيند) مجسمه مريم، مادر عيسی(
نگامی که بطور تصادفی الگوهای بدون معنای ديوار گچی ه. را برای خلق تصويری کامل تراشيد

شگرف را از طريق الهام گيری از هنر و  الف ب جرا در نظر می گرفت، يک  کليسای سيستين  



 ------------------------  ١۴٨   ----------------------             
قضاوت نهايی را که ما امروزه بعنوان اثر   ج    ب     الفاو . تکنيکهای هنری تصورکرد

  .                                                              می شناسيم به واقعيت تبديل کرد )داوری نهايی(
مشاهده زيبايی واقعی و حساسيت . حس موروثی هنر برای بشريت حالتی درونی است          

می سازد که پاداشهای زيبايی نهفته شده است و ما را قادر ما کاشته و نسبت به امور زيبا در درون 
  .                خود را در يک آشفته بازار بی نظم که به حالتی آشکار وجود دارد کشف و خلق کنيم

هنر و عشق ارزنده ترين هدايای بشر به خود بشريت می باشند، در عين حال بدون عشق           
هنر هميشه سازنده روح است و مهارت و پيشه وری . هيچ هنری نمی تواند وجود داشته باشد

همه اينها از دوران . سرانگشتان انسان است که می تواند هم جسمانی و هم  روحانی باشد
نسان وجود داشته است و تا هميشه وجود خواهند داشت، بنابراين درمی يابيم که غارنشينی ا

هنرهای توليدی توسط کامپيوتر و حتی عکسبرداريهای بسيار پيشرفته هرگز به اندازه نقاشی های 
يکی از جالب ترين آزمايشات حرکت شناسی که هر کسی می . اصلی دارای انرژی باال نيستند

گيری قدرِت فرد هنگامی که در حال تماشای يک نقاشی اصلی است  -دهد، اندازهتواند آن را انجام 
. او مشغول تماشای بازتوليد مکانيکی همان نقاشی است می باشد زمانی کهو مقايسه اين نتيجه با 

هنگامی که فردی به چيزی که ساخته دست و هنر انسان است نگاه می کند در آزمايش قوی عمل 
. می که او به يک فرآورده صنعتی نگاه می کند نتيجه آزمايش او ضعيف می شودمی کند، اما هنگا

يک موضوع اصلی هر چند آشفته . بدون در نظرگيری محتوای تصويری، اين يک حقيقت است
نسخه برداری يا کپی يک موضوع يا اثر هرچند  صورتی کهباعث می شود فرد قوی عمل کند در 

هنرمندان خاص عشق را وارد کارشان می کنند و به . می شود هم که دلپذير باشد باعث ضعف او
او وجود دارد؛ بنابراين علم همين علت قدرت عظيمی در حس المسه انسان و اصالت و ابتکار 

                   .شناسی دستگاه کشف کننده ای امن در برابر جعل اسناد هنری فراهم می کند حرکت
ارها بر رابطه هنر با کرامت، عزت انسانی و اهميت روح انسان در بارها و بکارل يونگ           

خود يونگ و آثارش در مقابل همه روانکاوان معروف تاريخ از باالترين ميزان . هنر تأکيد می کرد
بسياری افراد ديگر با الگوهای مجذوب کننده بعنوان جبرگرايی مادی (انرژی برخوردار است 

  ).                             وجهی منجر به توليد امتيازات پايين تری شدهمتراز شدند که بطور قابل ت
از لحاظ ديگر، موسيقی به اين دليل که از باالترين حالت انتزاعی برخوردار است بعنوان           

به هرحال با کنار گذاشتن سيستم عقالنيِت وابسته . لطيف ترين هنر در ميان هنرها شناخته می شود
دآگاه به نيمکره چپ و تجديد نظری بی درنگ به الگوهای احساسی نيمکره راستی ذهن نيمه خو

. خود، همزمان پی خواهيم برد که موسيقی برانگيزنده ترين و احساسی ترين محرک نيز است
موسيقی همچنين می تواند آسان ترين مثال بشمار آيد که چگونه الگوهای مجذوب کننده به هستی و 

را  اگر مايليد که تفاوت بين هرج و مرج و چيزی که معنادار است. حقيقت، نظم و ترتيب می دهند  
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درک کنيد، با دستيابی به تعريف کاربردی هنر به سادگی می توانيد آن را عملی کنيد؛ برای مثال 

                                    .                                د سروصدا را از آهنگ متمايز کنيدسعی کني
که معموالً آروو پارت در توصيف اين فرآيند خالقانه، آهنگساز معاصر استونيايی           

توصيف شده اند، هرچه را که " متعالی، غيرجبری و عرفانی"کارهايش با حاالت و صفاتی چون 
ليظ تا بحال در مورد نقش حياتی نبوغ هنری در الگوهای مجذوب کننده آشکار مشاهده کرده ايم تغ

                                                                                                                   .می کند
کار به پنج سال  برخی اوقات اين. من برای نوشتن بايد خود را برای مدتی طوالنی آماده کنم"      
خاصی در زندگی من، موسيقی من، حرفه من، در ساعات تاريک من، احساس .... می انجامد زمان

قط مرا گيج امور پيچيده و چند وجهی ف. بی معناست" يک چيز"هر چيزی خارج از اين دارم که 
چگونه اين يک چيز، چه چيزی است و من . بايد برای وحدت و يگانگی جستجو کنممی کنند، من  
و می کنم؟ دنبال کردن اين يک چيز در چهره های گوناگون ظاهر می شود ن پيدا مسيرم را در آ

من کشف کرده ام . اينجا من با سکوت تنها هستم.... فروکش می کندهرچيزی که بی اهميت باشد 
زمان و بی زمانی با . اين هدف من است.... می شود کافی استگامی که حتی يک ُنت نواخته که هن

  ".                            در درون ما در حال کشمکش اند لحظه و جاودانگی. تنداط هسهم در ارتب
در ميان هنرها اين تنها موسيقی است که به آرامی اشک در چشمانمان جاری می سازد، به           

قبالً اشاره . ما انرژی می بخشد يا الهام بخش ما در رسيدن به اوج عشق و خالقيت  می گردد
 -يم که بنظر می رسد طول عمر در نتيجه همراهی با ميدانهای مجذوب کننده موسيقی کالسيککرد

موسيقی . تفاوتی نمی کند -حال فرد می خواهد يک نوازنده، رهبر ارکستر يا آهنگساز باشد
  .                       کالسيک اغلب الگوهای قدرت ذاتی با شدت انرژی باال را به نمايش می گذارد

اما در ميان همه هنرها، معماری در سراسر زندگی بشر بعنوان هنری که بسيار محسوس،           
ما زندگی می کنيم، خريد می کنيم، سرکار . قابل لمس و دارای باالترين قدرت و نفوذ ياد می شود

توجه  می رويم، در ساختمانهايمان به دنبال سرگرمی هستيم، اما شکل خود ساختمان اليق بيشترين
  .                                          است، زيرا تأثير آن پيشينه زنده دلی و فعاليت زياد انسانها است

در ميان همه معماری های جهان، کليساهای جامعِ بزرگ هيبت خاص تری از خودشان           
باالترين ميزان انرژی الگوهای انرژی آنها در ميان اشکال ديگر معماری از . ارائه می دهند

در اين نوع عمارات چند هنر از جمله موسيقی، مجسمه سازی، نقاشی و همچنين . برخوردارند
. تجربه می کنيمهمزمان آنها را طراحی های بسيار خاص در آِن واحد با هم ترکيب شده اند که 

ق بوجود آمده اند با عالوه بر اين، چنين عماراتی وقف الوهيت شده اند و از آنجا که به نام خال
اين عمارات نه تنها به ما الهام می بخشند، بلکه . باالترين الگوهای مجذوب کننده دنيا همتراز هستند  
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انسانها را متحد می کنند، آموزه می دهند، نماپردازی می کنند و به همه بشريت خدمت می کنند که 

                                                                  . همه اينها منجر به نجابت در بشريت می شود
گسترده يا از لحاظ مقياس بزرگ به هر حال الزم نيست که زيبايی نهفته شده در معماری           

های کاهگلی کوچک در  -تعداد کمی بناهای معماری وجود دارند که خيلی جذاب تر از کلبه. باشد
جايی که هر يک از آنها ظريفتر،جالبتر و خوش منظره تر از ديگری . روستاهای ايرلند هستند

های سنتی، بومی و ساده وجود تقدير ذاتی به همان اندازه ای که برای زيبايی در معماری . است
  .                                  دارد به همان اندازه برای اعالميه های زيبا و با شکوه نيز وجود دارد

بناهای معماری عمومی که بخوبی به تصوير کشيده شده اند با اصالت و سنديت تاريخی،           
عملکرد و زيبايی . شده اند هم صحبت  می شوند زيبايی و شکل که هر کدام با سودمندی ترکيب

بطور مؤثری با ايستگاههای متروی روسيه و نقشه ها  و طرح بندی های بسياری از آپارتمانهای 
بنظر می رسد که فرهنگهای قديمی هميشه معنای عملی . بلند در کانادا پيوند و رابطه نزديک دارد

ر آنچه را که بدون زيبايی ساخته بودند بسرعت رو زيبايی را بخوبی درک کرده بودند، چرا که ه
از لحاظ معماری همسايگی های نازيبا و بدمنظر تبديل به قسمتی از حلقه بازخورد . به زوال رفت

خانه ها در محله يهودی نشينان در جريان هولوکاست که نمادی از . پژمردگی و خشونت خواهد شد
ز قدرتهای ضعيف را در يک درهم و برهمی، و جرم و سستی و فقدان انسانيت بودند، الگوهايی ا

اما بايد بخاطر سپرد که اين بستگی دارد که فرد خود را با کدام الگوی . جنايت آشکار می کنند
فقر و بی چيزی در محله يهودی نشينان می تواند نوعی عذر در تباهی . مجذوب کننده همتراز کند

اما اين را به (لهامی برای رسيدن به چيزی متعالی تر باشد و شرارت باشد و در آِن واحد می تواند ا
ياد داشته باشيد که محيِط فرد تأثيرگذار نيست، بلکه گرايشات او نسبت به محيطش است که       

تأثيرگذار می شود و اين گرايشات هستند که مشخص می کنند آيا شخص شکست خواهد خورد يا 
                                                                                                    ). پيروز خواهد شد

ظرافت و مالحت بيانگر قدرت زيبايی است و قدرت هميشه خود را با ظرافت نمايان می           
، ما ظرافت را با وقار. کند، حال می خواهد در يک مسير زيبا، در يک سبک و شيوه يا در ابرازها

ما از ظرافت يک ورزشکار المپيک متعجب می . تزکيه و صرفه جويی در تالش همراه می کنيم
 الگوهای قدرتمنِد فيض بخش،. به تعالی می رسيم گوتيکشويم، همانطور که از ظرافت طاق 

می کنند و به شأن و مقام ديگران احترام می گذارند و آن را قوت می زندگی را تصديق و پشتيبانی 
رحمت و شفقت همچنين داللت بر . بعالوه ظرافت نمونه ای از عشق بدون قيد و شرط است. بخشند

سخاوتمندی دارد، نه تنها سخاوتمندی از نوع مادی بلکه سخاوتمندی از نوع روحانی و معنوی، 
ظرافت با تواضع و فروتنی همراه . مثل تمايل به ابراز لطف يا تصديق اهميت ديگران در زندگی

      ت، نيازی به خودنمايی ندارد، اما زور هميشه نيازمند خودنمايی است، زيرا زور ازقدر. است
  



 ------------------------  ١۵١   ----------------------           
هنرمندان بزرگ به هر نحوی به خاطر قدرت شان سپاسگزارند، زيرا . شک سرچشمه می گيرد

  .                                  که می تواند به همه بشريت سود بخشدمی دانند اين تنها هديه ای است 
زيبايی به حاالت بسيار گوناگون در فرهنگها و دوران متفاوت خود را ابراز می کند و           

اگرچه بايد توجه . برای آن دليل خوبی داريم که بگوييم همه اينها در جلوی چشم بيننده قرار دارند
اين تنها ناقل زيبايی است که منجر به تغيير می شود و خوِد گوهره و ماهيت زيبايی تغيير کرد که 

توجه به اين نکته . تنها شکلی که زيبايی در آن درک شده است، تغيير خواهد کرد. ايجاد نمی کند
قادرند بسيار مهم و قابل توجه است که انسانهايی که به مرتبه پيشرفته آگاهی و هوشياری رسيده اند 

برای آنها نه تنها سراسر زندگی مقدس است، بلکه همه . زيبايی را در هر شکل و فرمی ببينند
                                                                                               . اشکال آن نيز زيباست

*** 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 فصل پانزدهم
 نبوغ و قدرت خالقيت

 
هيچ . نبوغ و خالقيت بطور دقيق در مرکز مجذوب کننده های انرژی باال قرار دارند          

. اِم جديد يا توسعه جهان در لفافه نيست -استعداد انسانی مناسب تر و مرتبط تر از خلق يک ميدان
م با وجود اين هنوز ه. در واقع اينها قلمروهايی واضح و مبرهن در خالقيت و نبوغ هستند

اطالعات کميابی در خصوص ماهيت ضروری کيفيت وجود دارد و اين فرآيندهای نزديک و 
  .                                                     وابسته در پرده ای از رمز و راز پوشيده باقی مانده اند

فقط برای افراد تاريخ بشريت پيشينه ای در کشمکشهای انسان در درک حقايق دارد که           
براساس تعريف، نبوغ نوعی روش آگاهی و . نابغه، روشن و آشکار بنظر می رسيده است

هوشياری است که خود را در قالب توانايی جهت بدست آوردن الگوهای مجذوب کننده انرژی باال 
اين نه يک ويژگی شخصيتی است و نه چيزی که شخص آن را داراست يا خوِد . مشخص می کند

جدا از همه اينها، کسانی که ما در آنها نبوغ را . ويژگی جهانی نبوغ، فروتنی است. ستآن ا
تشخيص می دهيم بطور مشترک اين را انکار می کنند و هميشه اين بينش را به يک توانايی با 

                      .                                                                 تأثيرات باالتر نسبت می دهند
بطور معمول فرآيند روح بخشی نبوغ، ابتدا با طرح سؤالی شروع می شود و سپس برای           

هوشياری که بتواند در يک فاصله زمانی خاص بر روی مشکل کار کند منتظر می ماند و تا 
را جلوه می دهد،  زمانی ادامه پيدا می کند که ناگهان جواب با ويژگی و مشخصه ای غيرلفظی خود

 برای مثال موسيقی دانان بزرگ در طول تاريخ اظهار داشته اند که برای موسيقی ای که نوشته اند 



 ------------------------  ١۵٣   ----------------------     
. هيچ برنامه ريزی قبلی نکرده اند و بسادگی فقط چيزی را نوشته اند که در ذهنشان شنيده بودند

را مشاهده کرد که براساس آن در  مولکولی، ساختار فردريش آگوست ککوله علم شيمی آلیپدر 
دارای بينشی آلبرت انيشتين در دوران روشنفکری، . يک رؤيا نظريه حلقه ها مطرح می شد

در حقيقت يکی . انقالبی بود که تفسير آن به زبان رياضی و اثبات آن سالهای زيادی بطول انجاميد
اصلی نوابغ اين است که چگونه چيزی را که در يک درک خصوصی دريافت می از مشکالت 

اين . کنند، بعبارتی قابل مشاهده و مرئی که برای ديگران نيز درک شدنی باشد تبديل کنند
آشکارسازی معموالً بطور کامل است و در حقيقت خود را برای شخصی که آن را دريافت کرده 

ينکه اين حالت برای ديگران نيز امکانپذير شود، چنين تبديلی است مبرهن می شود، اما برای ا
                                                                              .ممکن است يک عمر بطول بيانجامد

بنابراين بنظر می رسد که نبوغ از يک وحی ناگهانی بجای ادراک و تصور شروع شده           
ما در اين ميان يک فرآيند نهان وجود دارد؛ اگرچه ممکن است ذهِن نوابغ برای حل اين باشد، ا

مشکالت نااميد و ناتوان بنظر برسد، اما چيزی که در واقع در حال انجام است، فراهم کردن زمينه 
ً منجر به هدايت فرد می . است در بدست آوردن دليل و برهان کشمکش وجود دارد، ولی نهايتا

ثل داستانهای اخالقی بودايی در مقابل بن بستهای عقالنی که تنها راه پيشروی، جهش از شود، م
  .                                                           الگوهای انرژی مجذوب کننده پايين به باالتر است

هستند، هارمونی و الگوهای انرژی مجذوب کننده به مانند نت های موسيقی که هماهنگ           
چيزی . هرچقدر اين فرکانسها موزون تر باشند، قدرتشان بيشتر خواهد بود. موزونی خاص دارند

هر پيشرفتی در هوشياری بشر از . که نوابغ به آن می رسند يک همسازی و موزونی جديد است
. بوده است طريق يک جهش از الگوهای مجذوب کننده پايين به الگوهای موزون مجذوب کننده باال

جواب نيز در درون خود اين موزونی . طرح سؤال اصلی، يک مجذوب کننده را به کار می اندازد
به همين جهت است که گفته می شود که سؤال و جواب هر دو کامالً دو روی سکه . نهفته شده است

. طرح کندجوابی وجود نداشته باشد، شخص نمی تواند سؤالی را  زمانی کهتا . را تشکيل می دهند
هيچ الگويی وجود نداشت که سؤال بتواند از روی آن به شکل قاعده ای غير اين صورت در 

                                                                                                          . درآورده شود
*** 

ممکن است نوابغی که به رسميت شناخته شده اند کمياب باشند، اما نبوغ در درون همه ما           
نه تنها همه چيز به . در اين کيهان وجود ندارد" اتفاق"يا " شانس"هيچ چيز مثل . سکنی دارد

 .ما همه اعضای جهان هستيم. يکديگر مرتبط هستند، بلکه هيچ کس از اين جهان مستثنی نيست
  از آنجا که نبوغ يکی از ويژگی. هوشياری مانند هر جسم فيزيکی دارای يک کيفيت عمومی است
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های هوشياری است، پس نبوغ نيز عمومی محسوب می شود؛ بنابراين اينگونه دريافت می شود که 

  .                                          هرکسی قابل دستيابی می گردد هرچيزی که عمومی است برای
از آنجا که هر انسانی در درون خود . فرآيند خالقيت و نبوغ در هوشياری بشر، ذاتی است          

ماهيت هوشياری را داراست؛ بنابراين می توان گفت که نبوغ نيز بعنوان يک نيروی بالقوه در 
هر . ی سکنی دارد و فقط بسادگی تمام منتظر شرايط مناسب در ابراز خود می مانددرون هر کس

اين شايد فقط برای خودمان يا آنهايی که . کدام از ما لحظاتی از نبوغ را در زندگی مان داشته ايم
بطور ناگهانی تصميمی می گيريم و حرکتی درخشان . بسيار به ما نزديک هستند شناخته شده باشد

. ی دهيم يا دقيقاً بهترين کار را بدون آنکه بدانيم چرا در بهترين زمان ممکن انجام می دهيمانجام م
بعضی وقتها دوست داريم از خودمان به خاطر اين حوادث اتفاقی قدردانی کنيم، اما در حقيقت 

                                                                  .واقعاً نمی دانيم چنين ايده هايی از کجا آمده اند
يا پارادايم بيان می ) زمينه ديد(نبوغ اغلب از طريق تغييرات ادارکی، اصالح کانتکست           

ذهن با مشکلی غيرقابل حل به مبارزه و کشمکش می پردازد، سؤال طرح می کند و برای . شود
اسخ از آن بدست می آيد دارای منبعی که پ. دريافت پاسخ آن هميشه آماده و سرگشاده می ماند

در هنر و . نامهای بسيار زيادی است که بسته به فرهنگ و زمانهای متفاوت با هم فرق می کنند
. شناسايی شده است" موز يا موزه"تمدن غرب اين بصورت سنتی با الهه الهام بخشی يونان به نام 

تند به جهتی متمايل شدند که کسانی که برای تذهيب و دريافت روشنايی فروتن و سپاسگزار هس
کسانی که اعتبار اين الهام بخشی را به نفس خود . بتوانند ظرفيت بدست آوردن نبوغ را داشته باشند

نسبت می دهند بسرعت اين ظرفيت را از دست می دهند يا خود توسط موفقيت شان نابود می 
  .                       ظه با آن رفتار شودقدرت باال به مانند ولتاژ باال می ماند که بايد با مالح. شوند

اين پديده ای است که . بنابراين نبوغ و خالقيت بطور ذهنی بعنوان گواه تجربه می شوند          
ظرفيت در دقت نبوغ می تواند يادگرفتنی باشد، اگرچه اغلب . ضمير و نفس فرد را کنار می گذارد

امی که ققنوس نبوغ از خاکستر نااميدی بعد از يک تنها از طريق سرسپردگی محنت زا و هنگ
از درون شکست پيروزی پديد می آيد، از درون . مبارزه بی ثمر با امری الينحل برخاسته می شود

  .                            درماندگی، موفقيت و از درون فروتنی حرمت نفس حقيقی پديدار می گردد
يکی از مشکالت در درک و فهم نبوغ اين است که برای تشخيص آن نياز به رسيدن به           

. بحالت کلی دنيا بطور مداوم در تشخيص نبوغ شکست می خورد. مرحله نزديک به نبوغ است
تا زمانی که فردی . جامعه اغلب کارش را بدون توجه به نبوغ ذاتی در آفرينش خود تحسين می کند

تصديق کند، برای تشخيص اين نبوغ در ديگران با مشکالت زيادی " درون شخصی"اتی را نبوغ ذ
بايد بدون در نظر گرفتن چيزی که در درون مان درک می کنيم قدردان آن باشيم، . روبرو می شود
موضوع داغ و قابل توجه زيادی در سراسر جهان شد، اما در آِن  ميخائيل گورباچفبرای مثال   



---------- --------------  ١۵۵   ----------------------             
او يک تنه و تنها در طول چند سال کوتاه بطور . واحد جهان واقعاً هرگز از نبوغ او قدردانی نکرد

کامل منجر به تغييرات اساسی در يکی از بزرگترين امپراطوريهای روی زمين شد و تنها منبع 
رژيم کمونيستی براساس چنان قدرتی پايه گذاری شده بود که هيچ (د قدرتش الهام و چشم اندازش بو

از آنجا که آن براساس زور پايه گذاری شده بود، سرنوشتش . چيز نمی توانست آن را سرنگون کند
طوری معين شد که عمرش بدست رهبر کاريزماتيکی که با قدرت حقيقی همتراز بود به پايان 

                                                                                                                    ).برسد
شايد بتوان گفت که خصوصی . نبوغ يکی از بزرگترين منابع دست نخورده جامعه ما است          

ندگانه در افراد نابغه اغلب دارای استعدادهای چ. تر از اين امر، امر شخصی ديگری وجود ندارد
قلمروها و حوزه های متفاوت هستند و ممکن است برای مشکالت گوناگون جوابهای روشنی داشته 

با اين حال جامعه از يک فقدان بزرگ رنج می برد، زيرا نمی داند چگونه نوابغش را . باشند
ی کند که پرورش دهد و در حقيقت اغلب يا نسبت به آنها بی تفاوت است يا با آنها خصمانه رفتار م

روش زندگی آن دسته از افراد . بسيار مايه تأسف است، زيرا حمايت آنها هزينه زيادی در بردارد
از . که آنها را نابغه می ناميم کامالً ساده است و بندرت به پول يا شهرت عالقه نشان می دهند

راههای مشخصه های نبوغ اين است که آنها دارای درکی برای قدر و بهای منابع وهمچنين 
اقتصادی در رسيدن به کمال هستند، زيرا نوابغ قيمت زندگی را می دانند و ارزش ذاتی آن را 

از آنجا که زمان و منابع هر دو بسيار گرانبها هستند، انجام کاری بيش از حد الزم . درک می کنند
الً آرامی را افراد نابغه اغلب زندگی کام. می شود اتالف وقت و هدر دادن بيهوده در نظر گرفته

سپری می کنند و معموالً هنگامی که نياز به حمايت داشته باشد خيلی با بی ميلی پا به پيش می 
                                                                                                                   .گذارند

آنها معموالً در زندگی شان از کمترين . ی پايان در ارتباط هستندنوابغ با منبع تغذيه ای ب          
در مجموع بنظر می رسد که چنين سادگی ويژگی عمومی موفقيت (درجه خواستن برخوردارند 

". در اختيار دارد"هنگامی که آن را " بدست آورد"زيرا فرد نياز ندارد تا چيزی  ،)حقيقی است
اساس رهايی از ماديات با بی ريايی و سادگی همتراز است و چيزی که بنظر می رسد اين است که 

در حقيقت چيزی که زندگی را حمايت می کند خود  .اين ريشه در فهم و درک طبيعِت جهان دارد
توسط زندگی مورد حمايت قرار می گيرد؛ بنابراين بقا بدون تالش و تقال خودش صورت می 

                                                . سان خواهند بودپذيرد و فرآينِد دادن و گرفتن، مشابه و يک
نبوغ با نوعی بدنامی بعنوان چيزی خالف ُعرف و عدم رعايت آداب و رسوم يا بی           

اين يک حقيقت است که چنين افرادی به دليل همترازی با انرژی های . قاعدگی تفسير شده است
متفاوت در زندگی دارند، به همين دليل است که همه چيز برايشان  مجذوب کننده باال چشم اندازی

يک فرد نابغه اغلب . از مفهوم و اهميتی متفاوت نسبت به يک فرد متوسط و عادی برخوردار است
  .        با فعاليتهای زيادش و به کمک بينش که چيزی فراتر از فهم و درک ما است الهام می گيرد



          ---------- --------------  ١۵۶   ----------------------                 
کسانی که اين ويژگی خاص را بدست می آورند اقليت بسيار . نابغه بودن ستاره بودن نيست          

. با اين حال گروهی از نوابغ باقی می مانند که دنبال هيچ مقام و موقعيتی نيستند. کوچکی هستند
اهها يا جايگاههای قابل توجهی ظاهر نمی شوند و شايد در واقع حتی از آموزش خيلی از آنها در ر

چيزی که ويژگی اين نوع افراد را مشخص می کند، ظرفيت . عالی رسمی نيز برخوردار نباشند
جامعيت بخشی به تجربياتی است که داشته اند و همچنين سرمايه گذاری بر روی آنها با فداکاری و 

خيلی از نابغه ها تا . ر رسيدن به درجات باالتری از تسلط و بزرگی استتخصيص های الزم د
گاهی حتی ممکن است اين موهبت يا شايد هم بال در . زمان مرگشان به رسميت شناخته نمی شوند

                                    .فرد نابغه منجر به عواقب ناگواری در دوره زندگی شخصی اش گردد
کی از مشخصه های افراد نابغه وجود ظرفيتی برای قوت و نيرومندسازی است که خود ي          

را بطريقی حلقوی ابراز می کند و آن شخصيت فرد نابغه است که بعضی اوقات بنظر می رسد 
ساعت در روز برای  ٢٠هنگامی که او الهام می گيرد ممکن است به مدت . آميخته با افراط است

. دريافت راه حل بر روی مسأله کار کند، درحالی که در پايان هنوز ذهن او تازه و با طراوت است
اين دوره از فعاليتهای شديد تمايل به پراکندگی در فواصلی با تعادلی آشکار دارند که در واقع زماِن 

ابغ شرايط الزم برای درست نو. تخمير بحساب می آيند که قسمت الزم در فرآيند خالقيت است
خالقيت تحت يک شرايط . کردن فضا جهت شکل دهی و متبلور کردن ايده ها را بخوبی می فهمند

اين مرحله اغلب در يک حواس پرتی کامل بدست . و چگونگی درونی و نه بيرونی رخ می دهد
پيچيده بطور تصادفی  حتماً تا به حال داستانهايی از اين دست که جواب معماها يا سؤاالت. می آيد

توسط کسانی که در ترافيکی سنگين در آزادراه بوده اند و ناگهان موفق به يافتن جواب معما شده 
                                                                                                        . اند را شنيده ايد

دليل اصلی که بسياری از افراد در تشخيص نبوغ واقعی شکست می خورند و شروع به           
قدرتمندسازی استعداد و نبوغ خود می کنند اين است که در ذهن عموم، نبوغ با ضريب هوشی باال 

اين سوءتفاهم بزرگ از يک واقعيت برخاسته شده است که خيلی از نوابغ . اشتباه گرفته می شود
هور در رشته های رياضيات و فيزيک براستی که از ضريب هوشی بااليی برخوردار هستند، مش

حساب اگرچه در اين رشته ها ضريب هوشی الزم برای درک مفاهيم يک پيش نياز و شرط الزم ب
اين خيلی مفيدتر خواهد بود اگر که يک نابغه را بسادگی بعنوان فردی که دارای درجه . می آيد

ک بينش فوق العاده در زمينه ای از فعاليتهای انسان است ببينيم، اما جدا از اين، گروهی بااليی از ي
از نوابغ وجود دارند که کار و رشته آنها رابطه ای با دليل و منطق ندارد، مثل هنر، موسيقی، 

کسانی که استعدادهای خالق و نوآورانه دارند در ميان پارامترهای محدود . طراحی و ابداعات
                                                                                               .صی قرار می گيرندخا

ضريب هوشی صرفاً يک اندازه گيری از ظرفيت علمی  اين را در ذهن خود نگاه داريد که          
شود  که همترازی اهداف و از مطالعات ما روشن می . برای درک منطقی نمادها و کلمات است  



 ------------------------  ١۵٧   ----------------------        
ارزشهای فرد با مجذوب کننده های انرژی باال خيلی نزديکتر و مرتبط تر با نبوغ است تا هرچيز 

نبوغ می تواند خيلی دقيق تر با ثبات قدم، پشتکار، استقامت، شهامت، تمرکز، انگيزه ای . ديگری
رجه تخصيص به يک د. استعداد به تنهايی مطلقاً کافی نيست. عظيم و تماميت مطلق شناسايی شود

غيرمعمول نيازمند بدست آوردن تسلط است و در ساده ترين تعريف، فردی می تواند بگويد که 
فرمولی که همه نوابغ برجسته و ناشناس . نبوغ ظرفيتی برای يک درجه فوق العاده از تسلط است

آن را کاری را که از همه بهتر و بيشتر دوست داريد انجام دهيد و آن را پيروی کردند اين بود که، 
                                                         . با حداکثر و بهترين توانايی و پشتکارتان دنبال کنيد
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 فصل شانزدهم
 ماندگاری موفقيت

 
سقوِط غم انگيز بسياری از نوابغ بعد از به رسميت شناخته شدنشان و بعد از آنکه توسط           

موفقيت نوع اول اغلب زندگی را به . است" موفقيت"عموم ستوده شدند نشانگر دو نوع متفاوت از 
صيِت موفقيت حقيقی خا. خطر می اندازد، در حالی که موفقيت نوع دوم زندگی را بهبود می بخشد

هيچ ارتباطی با دستاوردهای جداگانه ندارد و حيات بخشی دارد، روح و روان را حمايت می کند و 
در نتيجه شيوه ای از زندگی بجای آن بگونه ای انجام می شود که تماميت فرد را دربرمی گيرد؛ 

دگی افراد زن. بدست می آيد که نه تنها به خوِد فرد بلکه به همه افراد پيرامونش سود می رساند
اين را مقايسه کنيد با چيزی که . واقعاً موفق، با نوع زمينه ديد در دستاوردهايشان قدرتمند می شود

. جهان انتزاعی آن را موفقيت می نامد و اغلب روابط و سالمت فرد موفق را از بين می برد
. ی بحساب می آيدفروپاشی معنوی در زندگی افراد ثروتمند و مشهور خيلی پيش پا افتاده و معمول

اين موفقيت در . گاهی در زندگی افراد ثروتمند و مشهور، فروپاشی معنوی بوضوح ديده می شود
حقيقت تنها شهرتی است که دارای ظرفيتی است که می تواند زندگی را متالشی کند، همانطور که 

افراد مشهور بطور مداوم در برابر ازدواجهای ناموفق،  .مستندات زيادی در تاريخ وجود دارد
اگر اسامی . اعتياد به مواد مخدر يا مشروبات الکلی، خودکشی يا مرگهای نابهنگام تسليم می شوند

ليست کنيم می تواند همه افراد مشهور را که زندگی شان با چنين مصيبتهايی پژمرده شده است را 
ت و اين ليس... پاپ، نويسندگان،  ستارگان سينما، ستارگان .شمار زيادی از صفحات را پر کند

عالوه بر چنين مثالهای ناخوشايندی در مورد کسب شهرت، . همين طور ادامه خواهد داشت
مثالهايی از زندگی های موفق بی شماری نيز وجود دارند که با معضالت مواد مخدر يا از بين 

افراد معقول و نجيب به افرادی بيهوده، بی رحم،  به موجب آن .رفتن شخصيت شان تباه شده اند
  .                                                             خودمحور و بی اندازه بی اعتدال تبديل می شوند



           ------------------------  ١۵٩   ----------------------                    
دليل نيست که چنين افرادی شهرت يا ثروت فراوانی داشته اند و توانسته اند توجه اين بدان           

بلکه به اين جهت است که در آنها اين اعتبارات، نفس و  ...ديگران را نسبت به خود جلب کنند؛ نه
چيزی که ممکن است نفس کوچک خوانده شود به جای نفس بزرگ ضميرشان را از بين برده و 

 نفس کوچک قسمتی از خود ماست که در برابر چاپلوسی بسيار آسيب پذير است، .تقويت شده است
نفِس بزرگ جنبه ای از طبيعت تکامل يافته مان است که برای بدست آوردن صورتی که در 

نفس کوچک منجر به همترازی با الگوهای مجذوب کننده . موفقيت، فروتن و سپاسگزار است
.         ا ميدانهای مجذوب کننده انرژی باال همتراز استضعيف می شود، ولی نفس بزرگ خود ب  

خواه اين ما را متعالی سازد يا از بين ببرد، تنها بدست آوردن خوِد موفقيت مهم نيست،           
خواه مغرور باشيم يا . بلکه اين مهم است که چگونه موفقيت با شخصيت ما يکپارچه شده است

خواه خودمان را به دليل استعدادهايمان از بقيه برتر بدانيم يا اينکه فروتن، خودخواه يا سپاسگزار، 
همه . آن را نعمتی بپنداريم که به خاطرش سپاسگزار هستيم، همه اينها عوامل تعيين کننده ای هستند

ما افرادی را که به خاطر تنها کمی موفقيت به فساد کشيده شدند و هنگامی که ذره ای از طعم 
از سوی . متکبر و مغرور شدند و شروع به کنترل ديگران کردند را می شناسيم قدرت را چشيدند

ديگر افرادی را با قدرتی عظيم تر که هميشه با ديگران صميمی، رئوف، حساس و مراقب بوده اند 
                                                                                                    . را نيز می شناسيم

هنگامی که شخصيتهای قدرتمند دنيا مانند پيشروان صنعت، رؤسای بانکها، برندگان جايزه           
می شناسيم، برايمان بسيار قابل توجه می شود که ببينيم  اعضای خانواده های برجسته رانوبل و 

ئوليت، نشانه نجيب زادگی يا چه تعداد از آنها روشن و بی ريا هستند و موفقيت را بعنوان يک مس
اينان افرادی واقعاً موفق هستند، چه به مالقات پادشاهان بروند . بزرگواری و سخاوتمندی می دانند

و چه خدمتکاران، هميشه خوش معاشرت، مؤدب و نسبت به همه بامالحظه هستند و در کل با همه 
ً موفق تمايل و گ. بطور برابر رفتار می کنند رايشی به رفتار مغرورانه ندارند، زيرا افراِد حقيقتا

آنها موقعيت شان را . خود را بهتر از ديگران نمی دانند؛ بلکه خود را خوشبخت تر می دانند
بعنوان نظارت و مباشرت می بينند و مسئوليت شان بگونه ای است که تأثيراتش منجر به 

موفقيت حقيقی بسيار رئوف،  آنچه که می گذارد. بزرگترين سود و مصلحت برای همگان می گردد
  :                روشن، بخشنده و منبع فيض باشد می تواند از طريق فرمول عليت توضيح داده شود

الف       ب        ج                                                        
 

 
 الف         ب        ج                                                    



           ------------------------  ١۶٠   ----------------------                     
افراد موفق درمی يابند که مجرا يا کانالی . شناسايی می شود الف ب جموفقيت واقعی با           

آنها هرچقدر بيشتر با موفقيت . وجود دارد که از طريق خلق موفقيت در جهان بيرونی عمل می کند
اعتماد به نفِس مستحکم از . شناسايی می شوند اضطراب شان در از دست دادن آن کمتر می شود

حس می کند، اما " در اينجا و در خود من"ه منبع موفقيت را طريق وجود دانشی بدست می آيد ک
می بيند هميشه از احساسی نامطمئن و متزلزل  ج ب      الف     فردی که موفقيتش را در قلمروی 

با اعتقاد به اينکه منبع قدرت، . در رنج است، زيرا منبع موفقيت در خارج از خود او وجود دارد
د او به سرعت بدون قدرت و آسيب پذير خواهد شد و در نتيجه تبديل بيرون از خود فرد قرار دار

به فردی با حالتی دفاعی و ملکی می شود، پس بايد دانست که موفقيت حقيقی جدا از هرگونه 
                                                                     .شرايط خارجی از درون سرچشمه می گيرد

آنچه که در مرحله  )١.  بنظر می رسد که نردبان موفقيت دارای سه مرحله اصلی است          
ابتدايی بحساب می آيد همان است که فرد آن را در اختيار دارد که موقعيت او بسته به نشانه های 

هنگامی که فرد پيشرفت می کند موقعيت بسته به کاری که  )٢. قابل رؤيت از ثروتهای مادی است
در اين مرحله بر روی . باشد تبديل می شود" داشته"می دهد به جای اينکه آن را " انجام"او 

نردبان، موقعيت فرد و فعاليتهايش منجر به بوجود آمدن موقعيت اجتماعی قابل توجهی می گردد، 
خود را هنگامی که فردی به مرحله بلوغ و تسلط می  اما جذابيت نقشهای اجتماعی زرق و برق

رسد از دست می دهند و در اين حالت چيزی که فرد آن را به انجام رسانده است از اهميت بيشتری 
نهايتاً فرد با آنچه که از ثمره تجربيات زندگی بر او وارد آمده و به آنچه  )٣. برخوردار می گردد

چنين افرادی دارای حضور کاريزماتيک هستند؛ يک . که تبديل شده است سنجيده می شود
در همجواری آنان تأثيرات الگوهای . آشکارسازی بيرونی از جذابيت و زيبايی قدرت درونی

انرژی مجذوب کننده قدرتمند که با آن همتراز هستند و آن را بازتاب می کنند را می توان احساس 
ثر همترازی زندگی او با الگوهای انرژی باال در نتيجه موفقيت بطور خود به خودی در ا. کرد

                                                                                                         . بوجود می آيد
ً بدون تالش صورت می پذيرد؟ آن می تواند به يک ميدان            چرا موفقيت حقيقی نسبتا

هرچقدر قدرت اين . با جريان الکتريکی از طريق سيم انتقال پيدا می کند تشبيه شودمغناطيسی که 
نتيجه خود ميدان مغناطيسی جريان باالتر باشد، ميدان مغناطيسی عظيم تری توليد می شود و در 

می توان اين را بصورت هرمی در نظر . هر آنچه که پيرامونش است را تحت تأثير قرار می دهد
ی آن تعداد اندکی افراد وجود دارند، در قسمت ميانی اين هرم يک رقابت بسيار شديد گرفت که باال

                                                           .  وجود دارد و قسمت تحتانی هرم بسيار شلوغ است
ه برای قبول واقع از برندگان کاريزماتيک هميشه پيروی می شود، ولی بازندگان بايد هميش          

کسانی که با عشق، محبت و مالحظه با ديگران رفتار می کنند دوستان بيشتری حتی . شدن تقال کنند
       در هر بخش از زندگی، انجام و اجرا به کسانی که. از آنچه که قادر به شمارش آن باشند دارند



 ------------------------  ١۶١   ----------------------             
حال برای همه ما ظرفيتی در دسترس است که ما . همتراز با الگوهای موفق هستند بازخورد دارد

را قادر می سازد تا تفاوت بين الگوهای قوی از موفقيت و الگوهای ضعيف که منجر به شکست 
                                                                            .می شوند را از يکديگر تشخيص دهيم

 
*** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 فصل هفدهم
 سالمت فيزيکی و قدرت

 
اما خرد چيست؟ . با کسب ِخَرد نه تنها سالمتی بدست می آوريم، بلکه ثروتمند هم می شويم          

اگرچه هميشه . براساس تحقيقات، اين همان همترازی با الگوهای مجذوب کننده قدرت باالست
ی با گرايش داريم که ترکيبی از ميدانهای انرژی را در يک زندگی متوسط پيدا کنيم، اما الگوهاي

حال مواد الزم و کافی که ما را قادر می سازند حکم اساسی  .باالترين قدرت هميشه مسلط هستند
مجذوب کننده ها . ديناميکهای غيرخطی و تحقيقات مجذوب کننده ها را معرفی کنيم کشف کرده ايم

اصول و در اصل اين بدين معناست که انگيزه فرد که از . را خلق می کنند) کانتکست(زمينه ديد 
قواعدی که او بر آن پايدار بوده است برخاسته شده است، صالحيت، استعداد و ظرفيت او را در 

                               .درک و فهم تعيين می کند و در نتيجه به رفتار و کنش او اهميت می بخشد
ب فيزيولوژيکی آن تأثيرات همترازی با اين اصول و قواعد هرگز برجسته تر ازعواق          

کسی که با طراوت است همترازی با الگوهای انرژی باال را دنبال می کند و بالعکس . نيست
.                              همترازی با الگوهای ضعيف منجر به بيماری و ناخوشی در فرد می شود
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اينکه اين سندرم، خاص و قابل پيش بينی است و می تواند از طريق برگزاری جلسات با           

درصد قابل تکرار ثابت شود واقعيتی است که در حال حاضر مأنوس و  ١٠٠معيارهای علمی 
                                                                                                                  .آشناست
سيستم عصبی و مرکزی انسان دارای ظرفيتی حساس و کامالً پيچيده است که قادر است           

ای انرژی الگوه. بين الگوهايی که حامی زندگی و الگوهايی که مخرب آن هستند تفاوت قائل شود
مجذوب کننده با قدرت باال که باعث می شوند بدن قوی عمل کند باعث رها شدن اندورفين در مغز 

محرکهای مضر منجر به ترشح هورمون . می شوند و اثری نيروبخش بر همه اعضای بدن دارند
ت آدرنالين می شوند که در واقع پاسخهای ايمنی را سرکوب می کنند و بطور آنی بسته به ماهي

  .                        محرک، باعث ضعف بدنی يا از کارافتادگی قسمتهای خاصی از بدن می شوند
فن ماساژ و جابجايی (اين پديده بالينی اساس کاِر روشهای درمانی همچون چيروپراکتيک           

اين . و بسياری روشهای ديگر است) بازتاب شناسی(، طب سوزنی، رفلکسولوژی )ستون فقرات
ا نوع درمانها معموالً بگونه ای طراحی شده اند که نتيجه عدم تعادل انرژی را اصالح کنند، اما ت

زمانی که گرايش و رفتار اصلی که منجر به عدم تعادل انرژی می شود اصالح نشود بيماری 
ميليونها نفر در گروههای خودياری نشان دادند که سالمت و . همچنان گرايش به برگشت دارد

بهبودی در حيطه مشکالت و بيماريهای رفتاری انسان در نتيجه اتخاذ نگرش در ارتباط با 
  ).                اين حالتی روحانی و معنوی است(ب کننده انرژی باال بدست می آيد الگوهای مجذو

بطور کلی صحت جسمی و روانی با گرايشهای مثبت همراه است، در حالی که وضعيت           
جسمانی و روانی ضعيف با گرايشات منفی مثل خشم، رنجش، حسادت، خصومت، افسوس بر حال 

در رشته تجزيه و تحليل روانی از . ضطراب و مشابه آن همراه استو روز خود، ترس، ا
گرايشات مثبت بعنوان احساسات رفاهی و از گرايشات منفی بعنوان احساسات اضطراری ياد می 

غوطه وری شديد در احساسات اضطراری منجر به بيماری و تضعيف شديد قدرت در فرد . شود
                                                                                                                 .می شود
حال بايد پرسيد که فرد چگونه می تواند بر گرايشات منفی غلبه و همچنين از هر چيزی که           

يد به منجر به زوال قدرت و سالمت می شود دوری کند؟ مشاهدات بالينی نشان می دهند که بيمار با
تمايل صادقانه در تغيير به فرد مورد نظر اجازه می دهد تا الگوهای . مرحله تصميم گيری برسد

انرژی مجذوب کننده باالتر را در حاالت مختلف شان جستجو و امتحان کند، برای مثال کسی که با 
ومی که فرد اين ايده عم. افراد بدگمان نشست و برخاست دارد نمی تواند بر بدبينی خود غلبه کند

الگوهای مجذوب . توسط افرادی که با آنها در ارتباط است تعريف می شود، يک اساس بالينی دارد
کننده گرايش دارند که بر هر ميدانی مسلط شوند؛ بنابراين چيزی که الزم است اين است که فرد 

خود به ور خود را در معرض ميدانهای انرژی باال قرار دهد، پس از آن گرايشات درونی اش بط  
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اين يک پديده مشهور در ميان گروههای خودياری است که در . شروع به تغيير خواهند کردخودی 

اگر واقعاً خود را  ."تنها بدن خود را به جلسه مالقات بياوريد"عبارتی اينگونه بازتاب شده است، 
عرض تأثيرات الگوهای باالتر قرار دهيد مشکالت تان شروع به فرسودگی می کنند يا در در م

شما هدف مورد نظرتان را با خاصيت حلول و نفوذ بدست "جايی ديگر اينگونه گفته شده است که 
                                                                                                         ".خواهيد آورد

طب سنتی معموالً بر اين است که استرس عامل بيشتر اختالالت و بيماريهای انسان اساس           
 .تنها مشکل با اين عقيده در اين است که قادر نيست بطور دقيق منبع استرس را مشخص کند. است

تنها شرايط خارجی را و بدون درنظر گرفتن اينکه همه استرسها بطور درونی  از گرايشات خود 
دوباره در اينجا بايد تأکيد کنم که اين رويدادها و . فرد نشأت گرفته باشند، مدام سرزنش می کند

 حوادث زندگی نيستند که منجر به استرس می شوند، بلکه نوع نگرش و عکس العمل فرد است که
قبالً هم به اين حقيقت پی برديم که طالق می تواند . منجر به بروز نشانه های استرس می گردد

چالش در شغل، بسته به اينکه . منجر به عذاب و رنج  و درعين حال تسکين و گره گشايی شود
سرپرست شخص بعنوان يک مدرس مشاهده شود يا غول يا آدمی موحش،  می تواند منجر به 

                                                                                           .طراب شودتحريک يا اض
گرايشات ما از موضع خودمان سرچشمه می گيرند و اين موضع و موقعيت بايد با انگيزه           

ادها را تفسير می کنيم، با توجه به راه کلی که براساس آن معانی رخد. و زمينه ديد در ارتباط باشد
اگر بخواهيم به زبان . پس موقعيتی مشابه می تواند در آِن واحد خنده دار و همچنين غم انگيز باشد

فيزيولوژيکی صحبت کنيم، فرد در انتخاب گرايشات بين اندورفين های آنابوليک و آدرنالين 
وليک و کاتابوليک توضيح در قسمت سرآغاز در خصوص آناب(کاتابوليک يکی را انتخاب  می کند 

  ).                                                                                                               داده شد
 

 قدرت تغذيه
اين ادعايی بسيار ابلهانه است که گفته می شود که فشار و ضربه های وارد بر سالمت،           

همچنين عناصر غيرشخصی از جهان فيزيکی می توانند قوت و استحکام . تنها منشأيی داخلی دارند
ه اين آزمايش ب. اينجا نيز آزمايش حرکت شناسی بسيار ارزشمند و سودمند است. را تضعيف کنند

شکل بسيار واضحی نشان می دهد که مواد ترکيبی، مواد تغييرپذير، رنگ دهنده های مصنوعی، 
باعث ) فقط برای اشاره به چند مورد(مواد نگهدارنده، شيرين کننده های مصنوعی و حشره کش ها 

مواد خالص و ارگانيک يا دست ساز انسان موجب می  حالی کهمی شوند بدن ضعيف عمل کند، در 
     شوند تا قوی عمل کينم، برای مثال اگر آزمايش را با ويتامين ث انجام دهيم، متوجه می شويم که
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ماده آلی باعث می شود . يايی هستندمواد آلی و ارگانيک بسيار فراتر و بهتر از محصوالت شيم

همچنين تخم مرغی که از . بدن قوی عمل کند و ماده شيميايی منجر به ضعف بدن خواهد شد
مرغهايی که در دامنه های باز بصورت ارگانيک تغذيه شده اند نسبت به تخم مرغهايی که از 

بنظر می . ذاتی بيشتری دارند مرغهای درون قفس توليد شده و با مواد شيميايی تغذيه شده اند قدرت
  .               رسد جنبش سالمت در مورد مواد غذايی در دورانهای مختلف امری محقق بوده است

متأسفانه انجمن پزشکی آمريکا، شورای ملی غذا و تغذيه در رشته تغذيه به مرحله           
ی نهايتاً تشخيص می دهد که تغذيه جامعه علم. روشنگری نرسيده اند و از درايت برخوردار نيستند

ارتباط مستقيمی با رفتار و سالمت دارد، اما اين مشاهده ساده هنگامی که کتاب روانپزشکی 
سال پيش اظهار کرد که تغذيه، محيط شيميايی مغز و جريان خون،  ٢٠در حدود  ارتومولکوالر

حت تأثير قرار می دهد همچنين رفتارهای مختلف، احساسات و اختالالت ذهنی و روانی را ت
                                                                                           .موجب جنجالی بزرگ شد

سال مطالعه نشان داده است که رژيِم يک سری ويتامينهای  ٢٠اخيراً يک سری مقاله با           
اين اختالل عصبی يک . جلوگيری می کند س کينزياتارديو ديخاص از اختالل عصبی به نام  

ً برگشت ناپذير است که در درصد بااليی از بيماران با درمانهای طوالنی مدت و با  اختالل غالبا
دکتر  ١٠٠بيمار توسط  ۶١٠٠٠در مطالعه ای بر روی . استفاده از آرام بخشهای قوی رخ می دهد

، سی، ای و ٣بیمتفاوت که در طول دوره ای بيست ساله درمان شدند نشان داد که معرفی ويتامين 
از (درصد کاهش داد  ٠۴/٠درصد به  ٢۵ميزان  انتظار اين اختالل عصبی وحشتناک را از  ۶بی

اختالل  بيمار اين ٣٧بيمار که با دوز باالی ويتامين درمانی محافظت شده بودند تنها  ۶١٠٠٠ميان 
  ).            بيمار پيش بينی شده بود ٢٠٠٠٠اين رقم برای حدود رحالی که را پيشرفت داده بودند د

اين مقاله تا حد زيادی در اياالت متحده آمريکا ناديده گرفته شد، زيرا تا آن زمان هنوز هيچ           
ه موضوع تغذيه عالقه ای نداشت و طب، حقيقتاً ب. زمينه ديدی که به آن اعتبار ببخشد وجود نداشت

از مباحث قبلی بياد داريم که اين نقطه . داروهای سازمانی بطور سنتی با نوآوران همگام نبودند
ضعف ماهيت انسان است که از شرايط مقرر شده عليرغم شواهد قريب به اتفاقی که عليه آن وجود 

کار داشتن با اين عدم تشخيص، رسيدن تنها راه سالم برای سرو. دارد بطور مستحکم دفاع می کند
هنگامی که واقعاً شرايط انسان را درک می کنيم، احساس شفقت و دلسوزی . به مرحله پذيرش است

شفقت يکی . شايد قبالً احساس محکوميت و سرزنش داشته ايم درحالی است کهخواهيم داشت و اين 
آينده خواهيم ديد که ظرفيت ما برای  در. از باالترين الگوهای مجذوب کننده انرژی پرقدرت است

.                          درک، بخشش و پذيرش بطور مستقيم با سالمت شخصی مان در ارتباط است
                                        
 



 
 
 

 
 فصل هجدهم

 سالمتی و روند بيماری
 

در طول اعصار مشاهده ای عمومی بوده است مبنی بر اينکه بيماريهای خاص با            
برای مثال مفهوم و برداشت قرون وسطی از . همراه بوده اندمنحصربفردی  احساسات و گرايشات

در دوران . يا سودا اين بود که افسردگی را با اختالل در کبد مرتبط می دانستند" ماليخوليا"بيماری 
  .           معاصر بسياری از اختالالت جسمی با احساسات مربوط به استرس رابطه نزديک دارند

احساساتی که با خود، عواقب فيزيولوژيکی به همراه دارند خيلی خوب بصورت مستند           
ی با درگيرمنحصر بفرد در اوايل دوران روانکاوی و برای شناسايی بيماريهای . درآورده شده اند

همه . های روانی خاص، متخصصين ناگزير به بررسی و جستار در رشته سايکوسوماتيک شدند
و اينکه چگونه خشم سرکوب شده " نوع الف"بخوبی در مورد رابطه بيماری قلب و شخصيت 

     .                                                    منجر به فشار خون باال و سکته می شود مطلع هستيم
فرض بر اين است که از طريق تغييرات در انتقال دهنده های عصبی در نواحی مختلف           

مغز که با کنترل ارگانهای مختلف همراه است، احساسات بر روی هورمونها نيز اثر گذاشته، 
                                                                                .باعث تغييرات هورمونی می شوند

در سالهای اخير نگرانی در گسترش بيش از حد ايدز منجر به انگيزه ای برای تحقيقات در           
بطور کلی بنظر می رسد هر آنچه که بعنوان استرس تجربه می . مورد سيستم ايمنی بدن شده است

اما روشهای . شود منجر به سرکوب غده تيموس شده، در نتيجه حالت دفاعی بدن مختل می شود
حقيقاتی مختلف در بررسی رابطه بين سيستم اعتقادی، گرايشات و عواقب زمينه ديد و ادراک که ت  
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منشاء استرس هميشه با گرايشات . ماهيت تجربيات فرد را معين می کند شکست خورده اند

با طراحی چيزی که . ها در يک الگوی خاص و مشخص مرتبط استبرای پاسخ به محرک اندامگان
قبالً از رياضيات و ديناميکهای غيرخطی و تحقيقات در مورد مجذوب کننده ها که بشکلی بالينی و 
بکمک آزمايش حرکت شناسی و طب سوزنی تأييد شده اند می توان فرمول ماهيت اساسی روند 

                                                                                              . بيماری را استنتاج کرد
يک ايده يا مجموعه ای از افکار، خود در هوشياری بعنوان حالتی است که گرايش دارد تا           

ضعف  اين گرايش متعاقباً با ميدان انرژی مجذوب کننده ای که مطابق با. در طول زمان باقی بماند
آنگاه وقايع . يا قدرت است همراه است که نتيجه آن وجود درک و فهم خاصی از جهان می شود

همچنين همه گرايشات،  .بشکل مناسبی خلق می شوند تا حالت خاصی از احساس را نشانه روند
دن با کليه اندامهای ب -ها"مريدين" -افکار و اعتقادات با مسيرهای مختلفی به نام کانالهای انرژی

با آزمايش حرکت شناسی می توان نشان داد که نقاط خاص در طب سوزنی با . مرتبط هستند
گرايشات خاص در ارتباط هستند و مريدين به نوبه خود بعنوان کانال انرژی برای ماهيچه ها و 

بشکلی سنتی و براساس منحصر بفرد، اين مريدين های . اندامهای خاص بدن بکار برده می شوند
کانال انرژی (که به آن انرژی می بخشند نامگذاری می شوند؛ برای مثال مريدين قلب اندامی 

                                                                                . ، مريدين کيسه صفرا و غيره)قلب
و برای ايجاد رضايت هيچ چيز اسرارآميزی در مورد ارتباطات حياتی داخلی وجود ندارد           

می دانيم اگر شخصی فکر منفِی همانطور که . نشان داده شوددر هر کسی می تواند در چند ثانيه 
هنگامی که . بخصوصی را در ذهنش نگاه دارد، يک عضله بسيار خاص ضعيف عمل خواهد کرد
بطه بين را. دافکارش را با ايده های مثبت جايگزين می کند همان عضله فوراً قوی عمل خواهد کر

بی درنگ و بالواسطه است، بنابراين پاسخهای بدن لحظه به لحظه در پاسخ به  ذهن و بدن بسيار
                                                                 .سلسله افکار و احساسات مرتبط  تغيير می کنند

ما به قانون وابستگی حساس به شرايط اوليه که برگرفته از علم ديناميکهای غيرخطی و           
به ياد داشته باشيد که اين رفتاری را توصيف می کند که در . قوانين رياضياتی است اشاره کرده ايم

ين ا. آن تغييری کوچک در يک الگوی ورودی منجر به تغييری بزرگ در خروجی نهايی می شود
بدان دليل است که تکرار يک تغيير جزئی در طول زمان منجر به تغييرات تصاعدی يک الگو می 
گردد يا هنگامی که يک روند رو به رشد بصورت لگاريتمی افزايش پيدا می کند به يک هارمونی 

ار دهد تأثير يک تنوع دقيقه ای تا زمانی که نهايتاً تمام سيستم را تحت تأثير قر. جديد جهش می کند
و الگوی جديد انرژی از آن کسب شود تقويت خواهد شد که با چنين روندی ممکن است منجر به 

                                                 .تنوع و دگرگونی بيشتر شود و بهمين گونه ادامه داشته باشد
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يا تالطم ناميده می شود و موضوعی است برای  توربولنسدر دنيای علم فيزيک اين روند،           

ً در رشته آيروديناميک که فيزيک و رياضيات را با هم  انبوه عظيمی از تحقيقات، مخصوصا
فاق می افتد، هنگامی که چنين توربولنسی در يک ميدان مجذوب کننده هوشياری ات. ترکيب می کند

موجب خلق نوعی ناراحتی عاطفی و احساسی می شود و تا زمانی که مرحله جديدی از تعادل و 
.                                                          آرامش برقرار نشود به همين صورت ادامه می يابد  

هنگامی که ذهن تحت تسلط جهان بينی منفی قرار می گيرد، نتيجه مستقيم، تکرار تغييرات           
ميدان ظريف فيزيولوژی در تمام . دقيقه ای در جريان انرژی به ارگانهای مختلف بدن است

انتقال الکترون، تعادل هورمونی عصبی و وضعيت تغذيه ای  ميانجيگریعملکرد پيچيده اش با 
در نهايت نوعی انباشتگی از يک تغيير بی نهايت کوچک از طريق . می گيرد تحت تأثير قرار

تکنيکهای اندازه گيری قابل تشخيص می گردد، مثل ميکروسکوپ الکترونی، تصويربرداری 
اما مشکل اينجاست که تا زمانی که اين ... مغناطيسی، اشعه ايکس، تجزيه و تحليل بيوشيميايی و 

                                     . ند بيماری بطور کامل پيشرفته شده استتغييرات شناسايی شوند، رو
می توان گفت که جهان غيرقابل رؤيِت افکار و گرايشات براساس پاسخ عادتی و هميشگی           

اگر ما ميليونها فکر و عقيده ای را که بطور مداوم از . بدن به چيزی قابل رؤيت تبديل می شود
رد و بدل می شوند در نظر بگيريم، تعجب آور نخواهد بود که شرايط بدن بطور  طريق ذهن

اين تداوم . اساسی بتواند به بازتاب الگوهای افکار غالب بعنوان عوامل ژنتيکی و محيطی تغيير کند
و تکرار محرک است که از طريق قانون وابستگی حساس به شرايط اوليه منجر به روند 

محرکی که باعث خلق چنين روندی می شود ممکن است آنقدر . ده خواهد شدبيماريهای قابل مشاه
اگر اين طرح کلی شکل گيری بيماری . کوچک باشد که بتواند از هر نوع تشخيصی بگريزد

صحيح باشد؛ بنابراين همه بيماريها بايد با تغيير الگوهای فکری و پاسخهای عادتی بدن برگشت 
د به خودی از هر نوع بيماری شناخته شده ای برای بشر در طول در حقيقت بهبود خو. پذير باشند

آوريل  ٨در تاريخ  ٢٠/٢٠اين پديده، بخشی از نمايش اخبار تلويزيونی (تاريخ ثبت شده است 
                                                      .                                                       )بود ١٩٩۴

طب سنتی، بهبودی و شفا را بصورت مستند نشان می دهد، اما هرگز ابزار مفهومی که           
گذشته از اين بسيار جالب است که به اين نکته اشاره . بتواند مورد بررسی قرار گيرد نداشته است

طول عمل کرد که حتی جراحان کامالً مدرن تمايل به جراحی کسانی که اعتقاد داشته باشند که در 
  .                   جراحی خواهد مرد ندارند، زيرا چنين بيمارانی اغلب بدون هيچ دليلی خواهند مرد

*** 
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در بنياد الکلی های گمنام اشاره شد که تا زمانی که فرد تغييری عظيم از شخصيتش را           

 بنيانگذاراين تغيير اساسی برای اولين بار توسط . تجربه نکند نمی تواند به مرحله بهبود برسد
اين تحول عميق در تمام سيستم اعتقادی او همراه با جهشی . ابراز شدبيل ويلسون الکلی های گمنام 

چنين دگرديسی عمده ای در گرايشات برای اولين بار بطور . ناگهانی در هوشياری صورت گرفت
که يک بيمار الکلی نااميد را که اولين زن در  هری تايبوترسمی توسط روانپزشک آمريکايی 

او دستخوش تغييرات عظيم . الکلی های گمنام بود و توانست درمان شود را مورد مطالعه قرار داد
در اولين . ی، به درجه ای غيرقابل توصيف با هر روش درمانی شناخته شده ای شده بودشخصيت

نشان داد که آن زن از حالتی خشمگين، متأثر، متعصب و  تايبوتسری مطالعات و مشاهدات، 
اين مثال خيلی . موجودی خودمدار به شخصيتی مهربان، لطيف، بخشنده و عاشق تبديل شده بود

وح نشان می دهد که چگونه عنصر کليدی تحول در بهبود بيماريهای نااميد مهم است، زيرا بوض
                                                                               .نقش بازی می کند پيشروندهکننده و 
تا بيماريهای در هر موردی از بهبود که تحت مطالعه قرار گرفته است؛ از نااميدی گرفته           

غيرقابل درمان، يک مسأله از اهميت خاصی برخوردار است و آن اين است که يک انتقال در 
سطح هوشياری و آگاهی بوجود می آيد که در آن ميدانهای مجذوب کننده ای که منجر به روندهای 

ريهای کشنده قدمهای الزم در بهبود چنين بيما. آسيب پذير به بدن شده اند ديگر مسلط نخواهند بود
اين . الکلی که برای نخستين بار از بيماری شان بهبود يافته بودند شکل پذيرفته بود ١٠٠ای با 

قدم معروف که توسط الکلی های گمنام پيشنهاد شد و همچنين توسط گروههای  ١٢بعدها به همان 
بود ميليونها انسان شد واقعيتی که اين قدمها را دنبال می کرد منجر به به. قدم، تبديل شد ١٢بهياری 

. و به آنها يادآور شد که تجربه آنها ممکن است کاربردی جهانی برای تمام بيماريها داشته باشد
خودت را از صميم قلب وقف يک گروه "کرد اين بود که رولند هزارد به کارل يونگ نصيحتی که 

ی يا خير و اميد است که آن درخواست تو را پاسخ خواهد گفت خواه اعتقاد داشته باش. معنوی کن
اين ممکن است برای هر کسی که آرزوی رهايی از نوعی   ".در مورد تو اين معجزه اتفاق بيافتد

  .                                                                    بيماری پيشرونده و کشنده را دارد رخ دهد
د ميزان قابل توجهی از نصورت می گير خود به خودیبهبودهايی که بصورت آن دسته در           

شمار زيادی . ظرفيت عشق ورزی و آگاهی از اهميت عشق بعنوان يک عامل درمانگر وجود دارد
عشق به . از کتابهای پرفروش می گويند که عشق ورزيدن معادل زندگی با سالمت کامل است

شايد . دهد که محکوميت، ترس و تنفر را در خود متوقف کنيم همنوع تنها زمانی خود را نشان می
چنين تغييرات بنيادينی منجر به گم گشتگی شود، اما شهامت در تحمل و بردباری در برابر 
ناراحتی های موقتی و زودگذر برای رسيدن به رشد و تکامل الزامی است و اين ذهن است که به 

رهايی از بيماری نيازمند . جت بر برابر تغييرات داردجهت وجود غرور تمايل به پافشاری و سما
     تمايلی در اکتشاف راههای جديد برای نگاه به خود و زندگی است که شامل ظرفيتی برای تحمل
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اد به نارضايتی ها و نفرت هايشان افر. ترس درونی هنگامی که سيستم باور متزلزل می شود است

بنابراين برای التيام بشريت شايد ضروری باشد که به دور از شيوه  وفادارند و به آنها می چسبند؛
  .                           های متخاصمانه و انتقام گرايانه با دقت کاوش و بررسی خود را انجام دهيم

اين است که منجر به  ٢٠٠مشکل نخست با افکار و رفتارهای همراه با ميدان انرژی زير           
قانونی آشنا از جهان قابل مشاهده اين است که زور باعث زور متقابل و . اقدامات متقابل می شوند

و  هم اندازه می شود؛ بنابراين همه تعارضات و يورشها، خواه ذهنی يا جسمی منجر به حمله
کينه توزی به معنای واقعی کلمه منجر به بيماری می شود و ما هميشه . تعارض متقابل می گردند

حتی تفکری خصمانه و مخفی منجر به حمالت . قربانی حس انتقام جويانه خودمان هستيم
                                                                                 .فيزيولوژيکی به بدن فرد می شود

از سوی ديگر خنده نيز به مانند عشق خاصيت درمانی دارد، زيرا خنده از طريق مشاهده           
کوچک از زمينه ديد بزرگتر و فراگيرتر برخاسته می شود و باعث می ) زمينه ديد(يک کانتکست 

می آورد که واقعيت مان هر لطيفه ای يادمان . شود مشاهده گر از وضعيت قربانی شدن نجات يابد
برای مثال، طنز مرگ . به چيزی فراتر و برتر از ويژگی های خاص حوادث  تبديل شده است

تسکين و راحتی از اضطراب منجر به . براساس همجواری ضد و نقيض های متقابل بوجود می آيد
چيزی  طنز مرگ نوعی شوخی است که از حوادث کشنده، وحشتناک و دلهره آور. خنده می شود

يکی از حاالت شايع آگاهی و ادراک ناگهانی همان خنده . سرگرم کننده و خنده دار خلق می کند
پهلو به پهلوی مقايسه ) شوخی که از تمام شوخی های دنيا برتر باشد(يک شوخی کيهانی . است

                                                                                                 . توهم با واقعيت است
حکومتهای مطلقه . بی مزاحی و خشک طبعی نيز در مقابل، دشمن سالمتی و شادی است          

خنده که موجب . ديکتاتوری بطور قابل توجهی عاری از هرگونه مزاح و خوش مشربی هستند
بسيار سخت و بی انصافی . يدپذيرش و آزادی می شود بعنوان تهديدی در قوانين آنها بحساب می آ

برحذر بودن از حس بی مزاحی، . است که افراد شوخ طبع و خوش مشرب را در مضيقه قرار داد
خواه بطور شخصی، در مؤسسات يا در سيستم اعتقادی، حتی اگر هدف قبلی آن صلح و رفاه باشد، 

                .ان می شودهميشه همراه با حس برانگيختگی است که منجر به کنترل يا تسلط بر ديگر
آرامش حالت طبيعی است که در هر امری . به اين ترتيب آرامش نمی تواند خلق شود          

تعداد اندکی از  .وجود دارد، اما هنگامی که از چيزی جلوگيری شود اين آرامش از ميان می رود
بسياری . نه متعهد هستندمردم در زندگی خصوصی شان به آرامش حقيقی بعنوان هدفی واقع گرايا

توجيه، خود . را به هر قيمتی در مورد خود يا روابط شان ترجيح می دهند" درست بودن"از مردم 
هنگامی که راه حل به جهت يا حالتی از زور و اجبار . بطور موضعی دشمن حقيقی آرامش است

                              . سوق داده می شود ديگر هيچ راه حل مسالمت آميزی امکانپذير  نمی گردد
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سيستمهايی که با ميدانهای مجذوب کننده بسيار ضعيف همتراز هستند به جهت نادرستی           

برای مثال صنعت و  .شوندذاتی شان بی اثرند و به چيزی دست و پا گير و بی فايده تبديل می 
حوزه مراقبهای بهداشتی را در نظر بگيريد، ترس و مقرراتی که در اين حوزه وجود دارد به 

صنعت، . اندازه ای تکلف آميز است که بسختی می توان مقررات آن را به مرحله اجرا در آورد
ت اداری رو به رشد خود نشان می دهد که چگونه کنترل ديگران به تنهايی با لجنزاری از تشريفا

چنين سيستمهايی به همان اندازه که . پيچيدگی و بغرنجی هميشه پر هزينه است. آميخته شده است
شفا از . گرايشات ضعيف و ناکارآمد دارند، از بنيادی ضعيف و ناکارآمد نيز برخوردارند

نها زمانی می ت) يا شفايی که از طريق صنعت مراقبهای بهداشتی حاصل می شود(بيماريهای فردی 
تواند رخ دهد که گامهای پيشرونده جهت ارتقا انگيزه و رهاسازی از خودفريبی صورت پذيرد و 

مشکالت ما بخاطر انسانهای شرور و تبه کار نيست، . چشم انداز واضح و جديدی بدست آمده باشد
                             .                           بلکه مشکل در ناهمترازی خود سيستم نهفته شده است

اگر قبول داشته باشيم که سالمت، کاميابی و سرسبزی موقعيتهايی طبيعی هستند که از           
به  -همترازی با واقعيت سرچشمه می گيرند؛ پس هر نوع کاستی بايد تحت نوعی بررسی داخلی

الگوهای مجذوب کننده . قرار گيرد -جای سرزنش چيزهايی که در بيرون سيستم در گير هستند
فردی که می بخشد . حتی اگر هم قوانين نيوتونی نباشند از قوانين فيزيکی خود پيروی می کنند

بخشيده می شود؛ همانطوری که به طور مکرر ديده شده است در جهانی که هر چيزی به چيز 
يزی بيرون از وجود ندارد و هيچ چ" اتفاق يا تصادف"ديگر مرتبط است، پس هيچ چيزی به نام 

از آنجا که قدرت علت قابل مشاهده نيست و تنها ظهور تأثير قابل رؤيت . جهان نيز وجود ندارد
شايد حادثه ای ناگهانی و غيرمنتظره . است، توهمی از حوادث اتفاقی يا تصادفی بوجود می آيد

اند با تحقيق و بطور تصادفی و غيرمرتبط با علت بنظر آيد، اما در حقيقت منشأ واقعی آن می تو
حتی . بررسی رديابی شود؛ برای مثال يک بيماری ناگهانی هميشه سابقه ای قابل تشخيص دارد

.           استعداد تصادف شامل شماری از مراحل مقدماتی قبل از اينکه حادثه اصلی رخ دهد است  
آلوده کرده و اين روند بيماری گواهی بر اين دارد که چيزی کارکرد ذهن را منحرف و           

درمان بيماری بعنوان فرآيندی فيزيکی . همان جايی است که قدرت اثر برای تغيير مستقر شده است
نمی تواند منشأ اصلی اختالل را از بين ببرد و در حقيقت به جای الف ب ج تنها از درون جهان 

رنج مادام العمر از براحتی امکانپذير است که بجای  .درمان تنها درپوشی بر آن قرار می دهد
اگر چه اين تغيير بنظر . نوعی بيماری شروع به شفای سريع از طريق تغيير در گرايشات بکنيم

می رسد که در کسری از ثانيه رخ می دهد، اما در حقيقت رسيدن به آن حالت آمادگی درونی شايد 
                                                                                                 . سالها بطول بيانجامد

به خاطر داشته باشيد که نقطه بحرانی در هر سيستم پيچيده ای مکانی است که کمترين           
     قدرت برای دگرگون سازی کل سيستم نياز است، برای مثال تنها حرکت يک سرباز در صفحه
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هر جزئی از سيستم اعتقادی که در ذهن خود نگاه . شطرنج کامالً احتماالت بازی را تغيير می دهد
دليل است که هيچ چيز مانند شرايط پس به همين . می داريم، عواقبی در بهتر يا بدتر شدن دارند

به هر حال جايی، در زمانی خاص فردی از طريق فرآيند . ا نااميد کننده وجود نداردعالج ناپذير ي
  .                                                                      توضيح داده شده بهبود حاصل کرده است

تنها در دستيابی نه . داشتن حس شفقت برای خود و همه بشريت بسيار سودمند و مفيد است          
اين در حالی . به بهبودی، بلکه در پيشرفت هر حالت مهمی از هوشياری و آگاهی سودمند است

است که همچنان از طريق مبارزه ای دردناک برای رسيدن به تکامل به جلو حرکت می کنيم؛ 
شويم يا برای  بنابراين فقط از اين طريق است که شفا می يابيم يا خودمان تبديل به يک شفادهنده می

  .                               اميدوار می شويم -روحی يا جسمی - عالج از هر نوع مرض و ناراحتی
آيا تمام اينها بدين معناست که اگر ياد بگيريم چگونه با مرتبه ای از عشِق بدون قيد و شرط           

اده اصلی سلولی يا همان پروتوپالسمهای زندگی کنيم، فناناپذير و جاويدان خواهيم شد؟ متأسفانه م
اما از طريق . آسيب پذير استبدن ما نسبت به برنامه ژنتيکی خود و همچنين محيط خارجی اش 

زندگی بطور آزادانه . و باالتر ثابت می شود که مرگ، يک توهم است ۵٠٠ديدگاه سطح هوشياری 
جسمی فيزيکی می شود در حال ادامه و بی هيچ مانع يا محدوديت ادراکی که منجر به تمرکز در 

هوشياری انرژی حياتی است که هم به جسم زندگی می بخشد و هم قادر است در چيزی  .است
.                  فراتر از جسم و در قلمرويی متفاوت از موجوديت و بايش به زندگی خود ادامه دهد

                                                       
*** 
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 فصل نوزدهم
پايگاه داده های هوشياری و 

 آگاهی
 

برای اولين بار کارل يونگ با توجه به حضور همه جانبه سمبلها و الگوهای اوليه،            
دارد و از تجربيات  بيکراِن نيمه خودآگاهیرا که اشاره به دريای " ناخودآگاه جمعی"عبارت 

شايد بتوان از آن بعنوان پايگاه اطالعاتی گسترده و .  مشترک نژاد بشری نشأت می گيرد بکار برد
پنهان از آگاهی انسان نام برد که از مشخصه های آن قدرت و همگانی بودن الگوهای سازمانی 

ی بشر تشکيل شده است چنين پايگاه داده ای که از همه اطالعات قابل دسترس برای هوشيار. است
در حقيقت چيزی فراتر از يک مخزن عظيم . داللت بر قابليتهای متحيرکننده ذاتی اش دارد

تقريباً " دانستن"وعده بزرگ اين پايگاه، ظرفيتی است برای . اطالعاتی که فقط منتظر بازيابی است
ام تجربياتی که تا به آن قادر است بسادگی به تم. آغاز می شود" پرسش"همه چيز در لحظه ای که 

اين پايگاه، مبدأ و منشأ همه اطالعاتی . حال اتفاق افتاده است در هر جا و هر زمانی رجوع کند
 است که از طريق امور فراعقلی از جمله بصيرت، درک مستقيم يا يک احساس خارق العاده توسط 
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آن اساس و بنيان . پيشگويی، رويا يا حتی خيلی ساده از يک حدس خوش اقباالنه بدست آمده باشد
البته و در واقع آن . نبوغ، سرچشمه الهام و منبع دانش روانی غيرطبيعی از جمله علم غيب است

برخی انديشمندان در برابر . فهرست کاملی است که از طريق تست کينسيولوژی بدست آمده است
مفاهيم فراطبيعه و دانشی که با عقل نمی توان آن را سنجيد دچار رنجش می شوند و معموالً در 
برابر تناقضات منطقی و غيرمنطقی مانند مفهوم نيوتنی همزمانی، عليت و فضا و زمان، طفره می 

         .   روند و از قبول حقيقت امتناع می ورزند؛ اما اين جهان بسيار بزرگتر از اين مسايل است
همين افراد انديشمند، شب هنگام آسمان را بررسی می کنند و از شناسايی صورفلکی مورد           

از " ستارگان"آن الگوهای آشنا از . اما هيچ صورفلکی وجود ندارد... عالقه شان لذت می برند
برخی از . اندطريق نقاطی از نور ساخته شده اند که بطور کلی از منابع غيرمرتبط نشأت گرفته 

آنها ميليونها سال نوری از ما دور، برخی در کهکشانهای متفاوت، برخی ديگر خود کهکشان هايی 
مجزا هستند و برخی از آنها نيز هزاران سال است که سوخته اند و وجودشان کامالً متوقف شده 

قه، خرس يا تنها شکل يک مال. اين نورها هيچ رابطه زمانی و مکانی با يکديگر ندارند. است
انسان نيستند بلکه اشکال بسيار متنوعی از اين صور فلکی وجود دارند که در آسمان تنها با چشم 

واقعی است، زيرا آن را ) دايره البروج(اما هنوز زودياک . شخص بيننده طرح اندازی می شوند
کامالً مفيد علم ستاره شناسی هنوز وجود دارد و برای بسياری افراد، ابزاری . تصور می کنيم

و اصالً چرا نبايد اين طور باشد؟ پايگاه . برای توضيحات خود و رابطه ميانشان بحساب می آيد
  .                                                             داده های هوشياری با منبعی بيکران وجود دارد

*** 
 

يک پايگاه اطالعاتی مانند يک کندانسور الکترواستاتيک با ميدان پتانسيلی بجای باطری که           
سؤالی نمی تواند پرسيده شود تا زمانی که قبالً . از بار ذخيره شده استفاده می کند رفتار می کند

ؤال و جواب دليل اين موضوع اين است که هر دوی س. وجود داشته باشد" جواب"عامليت بالقوه 
ً متقارن هم هستند نمی تواند بدون " باال"يک . از يک پارادايم خلق شده اند و بنابراين دقيقا

رخ می "  توالی"و نه بخاطر " همزمانی"عليت بخاطر . وجود داشته باشد" پايين"موجوديت يک 
ر تجربيات برای توضيح اين پديده د يونگيا همزمانی عبارتی است که توسط " سينکرونايس" .دهد

به کمک بررسی های مان در فيزيک پيشرفته می دانيم که اتفاق يک رويداد در . انسان استفاده شد
نخواهد شد، بلکه بجای آن هر دو در " آنجا"اتفاق يک رويداد در " باعث"در اين جهان " اينجا"

                                                                                .  يک زمان و با هم اتفاق  می افتند
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اگر اين يک توالی خطی از علت و معلول نيوتونی نيست پس چه رابطه ای بين اين           

غيرقابل رؤيت با هم مرتبط اند، اما رخدادها وجود دارد؟ بديهی است که اين دو در يک چگونگی 
نه با گرانش يا ميدان مغناطيسی يا حتی با ميدان کيهانی به چنين بزرگی که در آن هر دوی 

بين هر دو رخدادی است که تنها و تنها در " پيوستگی و ارتباط. "رخدادها را مشمول خود کند
بيند و هر دو رخداد را توصيف  او يک ارتباط و پيوستگی می. هوشيارِی مشاهده گر رخ می دهد

اين ارتباط . می کند و بهتر است گفت در حقيقت برای اين ارتباط فرضيه ای درست می کند
نيازی نيست که استنباط بيرونی در جهان وجود داشته . مفهومی در ذهن شخص مشاهده گر است

واند مورد آزمايش و تا زمانی که الگوی مجذوب کننده وجود نداشته باشد هيچ چيز نمی ت. باشد
  .     تجربه قرار گيرد؛ بنابراين تمام اين جهان آشکار، تجلی و تجربه ای همزمان از خود می باشد

*** 
هيچ فاصله ای بين ناشناخته و . ی قادر مطلق است و در همه جا حضور داردعلم اليتناه          

برای مثال  .ناشناخته آشکار می شودتنها با پرسش است که شناخته شده از . شناخته وجود ندارد
هوشياری بشر عاملی در تبديل مفهوم . در ذهن معماران خلق شده بودامپاير استيت ساختمان 

مشاهده نشده به تجربه ای مشاهده شدنی و آشکار است؛ درغير اين صورت می توانست در طول 
 ١٩٣١ن پنجم و در سال چيزی که در شهر نيويورک در خيابا. زمان بدون پيشرفت باقی بماند

همينطور چيزی که در هوشياری خالق اين اثر در آن . افتاد برای آن است که همگان ببينند" اتفاق"
هر . افتاد در پايگاه داده های هوشياری برای همگان تا امروز محفوظ مانده است" اتفاق"زمان 

ا تنها تفاوتشان در اين است که ام وجود دارند، -ايده در ذهن و نمای فيزيکی ساختمان -دوی اينها
با تبديل اين مفهموم به بتن و فوالد، معماران بسادگی ما را . دارای دامنه های حسی متفاوتی هستند

                                                                      . قادر ساختند تا چشم اندازش را تجربه کنيم
ما انسانهای معمولی، کامالً شيفته و گرفتار عملکردمان بعنوان يک تبديل کننده مفاهيم از           

. قابل درک و محسوس هستيم ج ب          ه يک الفالف ب ج در مرحله ای غيرقابل رؤيت ب
ن حالت ما آنهايی را که ورای اي -افراد خارق العاده در ابتدا در جهاِن الف ب ج زندگی می کنند

خطاب می  عارف يا سالکيعنی در دامنه کامالً بدون شکل از هوشياری مطلق زندگی می کنند 
                                                                                                                       .کنيم

آنها عالقه ای به ساخت و . ی مشاهده شدنی استبرای چنين افرادی اصل و منشأ هر چيز          
در زندگی روزمره، اين . تبديل چيزهای غيرقابل مشاهده به چيزهای قابل مشاهده و آشکار ندارند

انسانهای خالق هستند که تشکيالت اقتصادی را پايه گذاری می کنند و با انجام و اجرا، بر ديگران 
مرحله فراتر گذاشته اند نتيجه گيری می کنند که تنها مرحله  عارفانی که پا از اين. مديريت می کنند

اينجا بايد اشاره شود . آگاهی الف ب ج واقعی است و جهان قابل مشاهده تنها يک رؤيا و توهم است  
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" چيزی که هست"تنها . يک نگاه محدود استکه در حقيقت خود اين نگرش نيز نوع ديگری از 

چيزی که "از هر نقطه نظری که بررسی شود . اهميت دارد، چيز واقعی و غيرواقعی وجود ندارد
                                                                                                     .وجود دارد" هست

. دون شکل نمی تواند قابل تصور باشد، ولی در عين حال نهايت واقعيت استموجوديت ب          
يعنی آشکار و ناآشکار، شکل دار و بدون شکل، ديدنی و ناديدنی، " يين و يانگ"اين هر دوی 

 "واقعی"زمانی و بی زمانی را شامل می شود؛ بنابراين دنيای واقعی بطور همزمان يک دنيای 
خلقت و آفرينش . احتماالتی که بايد شامل آن شود در آن وجود دارد است، به اين جهت که تمام

برای جستجو در . بصورت مستمر وجود دارد؛ بنابراين می توانست اصالً خلقتی وجود نداشته باشد
خلقت بايد از يک نظريه مصنوعی از زمان شروع کرد؛ بنابراين شروع هر چيزی " آغاز"مورد 

بيگ بنگ يا همان انفجار بزرگ . ند در محدوده زمان قرار گيردکه خارج از زمان است نمی توا
                                                           . در واقع فقط در ذهن يک مشاهده گر اتفاق می افتد

جهان . دجهان روحيه همکاری بااليی دارد تا آنجا که با خود هوشياری هيچ تفاوتی ندار          
مشکل مفهوم خود  تنها .ی خلق چيزی که آرزوی يافتنش را داشته باشيم بسيارخرسند می گرددبرا

فرض می شود که پيچ و تاب زمان، توالی يا سلسله حوادث آن را  اينگونهاست، زيرا " عليت"
اگر پايمان را بيرون از زمان قرار دهيم، در آنجا ديگر عليت اصالً وجود . معنی دارتر می کند

می توان گفت که دنيای آشکار اصل و منشأ خود را از دنيای ناآشکار می گيرد، اما دوباره . ندارد
رتيبی در زمان استنباط می شوند که در آن توالی ناآشکار    آشکار از همين مجموعه، عللی ت

ورای پيچ و تاب زمان، جايی که محدوديت ضمنی برای ادراک توالی محض وجود . وجود دارد
در واقع درست تر اين است که . وجود نخواهد داشت" بسوی جلو و عقبی"نداشته باشد، هيچ 

اين در مرحله خاصی از ادراک با . به جهان ناآشکار می شودبگوييم که متقابالً جهان آشکار منجر 
حالتی قابل شرح و اثبات درست می باشد، برای مثال اگر به الکترونهايی که در يک طرف از 
فضا بصورت مرتب و پروتونهايی در طرف ديگر با يک تعادل برابر قرار گرفته اند نگاهی 

به بوجود آمدن طرف ديگر شده است؟ همينطور  بياندازيم، چطور می توان گفت کدام طرف منجر
در ميدان . شفا نيست" علت"اگرچه شفا دادن يک توالی وابسته به شفقت است، اما شفقت خود 

                                                         . به باال تقريباً همه چيز التيام پيدا می کند ۶٠٠انرژی 
دگی و کليه اَشکال آن نيازمند آن است که بسيار عظيم تر از ظهور خودش منبع اصلی زن          

هيچ مفهوم مصنوعی و . با اين حال اين ظهور از خودش به هيچ وجه مجزا و متفاوت نيست. باشد
همانطوری که تورات و انجيل بيان می کنند . ادراکی برای جدايی بين خالق و مخلوق وجود ندارد

  .                                                              ت و هميشه خواهد بودچيزی که هست، بوده اس
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زمان امری . زمان نيز بسيار شبيه به يک هولوگرام می باشد که به نوبه خود کامل است          

می توان گفت يک اثر حسی است، با اين ديدگاه که تدريجی در حال . وابسته به تفکر ذهنی است
خودش از پيش در همه جا حضور . برای يک هولوگرام شروع و پايان وجود ندارد. حرکت است

، خود دليلی بر کمال و تماميت اين "بی پايانی"در واقع ظاهر شدِن امِر . دارد و کامل است
طبق نتايج . در حال انعکاس نوعی نگاه محدود است" جهان آشکار"حتی خود پديده . موضوع دارد

و تحقيقات، جهانی در لفافه وجود دارد و جهانی آشکار، اما در حقيقت هيچکدام از اين دو وجود 
ادراک ما از رويدادهايی که در . چيزی که وجود دارد هوشياری و آگاهی استندارد بلکه تنها 

اما گفتن . زمان اتفاق می افتند مانند مسافری است که چشم انداز آشکاری پيش روی خود می بيند
در واقع . اينکه چشم انداز قبل از مسافر آشکار می شود کامالً شکلی از سخنوری و بيان است

آن تنها و تنها پيشرفت و . شدن نيست و چيزی شروع بظاهر شدن نمی کند چيزی در حال آشکار
                                                                                 . فرايازی هوشياری و آگاهی است

است  اين قياسهای ضد و نقيض در پارادايمهای بزرگتری که دارای هر دو حالت متناقص          
مشاهده گر از بهتر حل می شوند؛ يعنی در جايی که هر دوی تناقضات مرتبط به مکانی باشند که 

فراَروی يا فرايازی از اين تناقضات بحالت خود به . آن زاويه در حال ديد و مشاهده آنها است
و  يک " دانا"موقعيتی که در آن يک  .و باالتر رخ می دهد ۶٠٠خودی در سطح هوشياری 

وجود داشته باشد در خودش حالتی از دوگانگی را دارد که حاکی از جدايی سوژه و " اخته شدهشن"
دوباره از نقطه نظر مشاهده ای می توان استنباط کرد که برگرفته از يک تطابق (می باشد  ابژه

خالق همه مخلوقات در بهشت و بر روی زمين، همه اجسام قابل رؤيت و  ).مصنوعی است
، در جايی فرای اين دو قرار می گيرد، هر دو را شامل می شود و با هر دو نيز غيرقابل رؤيت

  .     موجوديت و بايش حالتی است که کامالً آگاهی از آگاهی و تجلی خودش آگاه است. يگانه است
در حقيقت تنها تئولوژی يا مذهب که می تواند . هستی شناسی نيازمند تفکر و انديشه نيست          

هر کس که از قبل، از وجود خود آگاه باشد به يک  .داشته باشد، موجوديت و بايش است وجود
تنها يک حقيقت مطلق . قاعده باالتر يا بهتر است بگوييم به اصلی فراتر دسترسی پيدا کرده است

. گيرندوجود دارد، مابقی نيمه وقايعی هستند که از آثار ادراک محدود و موضعی سرچشمه می 
" بودن"انتخاب کند اما  هر کسی می تواند يکی از اين دو را. يک انتخاب نيست" نبودن بودن يا"

  .                                                    بسادگی تنها حقيقتی است که می تواند وجود داشته باشد
کليه موارد فوق در زمانهای مختلف تاريخ روشنفکری بشر توسط دانايانی که در آگاهِی           

اما حتی اگر ادعا شود که ادراک . فراتر از دوگانگی حرکت کرده بودند بخوبی بيان شده است
غيردوگانگی از موجوديت، چيزی فراتر از فهمش، بعنوان يک همزاد است اين خود افتادن دوباره 

تنها چيزی . در نهايت نه دوگانگی و نه غيردوگانگی وجود دارد. در توهمی ديگر بشمار می رود
فقط آگاهی می تواند ورای خودش همه مفاهيم، چون بودن . که وجود دارد آگاهی و هوشياری است  
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همين مقدار کافی است، زيرا بودن تنها توسط خود هوشياری می تواند تصور  .و نبودن را بيان کند

                                                                                                                      .شود
دقيقاً " مطلق"گفت که آگاهی خود فراتر از هر نوع هوشياری است؛ بنابراين می توان           

کسانی . چيزی ناشناخته است، زيرا که آن ورای خوِد شناختن يا ورای کشش خوِد هوشياری است
که به چنين آگاهی دست پيدا کرده اند آن را غيرقابل توصيف بيان می کنند و برای آنهايی که تجربه 

با اين حال اظهاری . داشته باشدرا نداشته اند نمی تواند معنای خاصی ) زمينه ديد(چنين کانتکستی 
چنين . واقعی از حقيقت است، حالتی جهانی و جاودانه که از تشخيص و شناسايی آن درمانده هستيم

خود "تشخيصی ماهيت روشنگری و تحليل نهايی از روند و تکامل هوشياری تا نقطه ای به نام 
                                                                                                           . است" تعالی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 فصل بيستم
 سيرتکاملی هوشياری

           
هزاران محاسبه، برآورد و اندازه گيريهای سطح هوشياری از طريق آزمايش کينسيولوژی           

تجزيه و تحليلها نشانگر ميانگين پيشرفت سطح . بر روی افراد مختلف صورت گرفته است
مسلماً حتی اگر . هوشياری در سراسر جهان کمی بيشتر از پنج درجه در طول دوران زندگی هستند

تحت تجربيات ميليونها انسان ديگر قرار گيرد، تنها تعداد محدودی از تجربيات استفاده و  انسانها
دستيابی به خرد بسيار کند و کاری مشکل است و تعداد اندکی حاضرند از برخی . بهره جويند

). حتی اگر در موقعيت صحيح و درست آن قرار بگيرند(ديدگاههای عمومی چشم پوشی کنند 
بنظر می رسد اکثر افراد ترجيح می دهند . بر تغيير يا رشد، بسيار قابل توجه استمقاومت در برا

بميرند تا اينکه سيستم اعتقادی شان را که منجر به پايين آمدن سطح هوشياری می گردد تغيير 
اگر اين حقيقت داشته باشد پس در مورد وضعيت انسان چه می توان پيش بينی کرد؟ آيا فقط . دهند
پيشرفت در هر نسل تمام انتظاری است که می توان داشت؟ اين پرسش آزار دهنده لياقت درجه  پنج

                                                          . آن را دارد که توجه بيشتری به اين نکته جلب گردد
در ابتدا اگرچه می توان از طريق توزيع مرتبه های هوشياری در سراسر جمعيت جهان           

مشاهده کرد که شمار بسياری از انسانها در سطح پايينی از مقياس تکاملی قرار دارند، اما هنوز 
فت هر چقدر انسان از لحاظ ذهنی پيشر. برای جبران  ناتوانی های فعلی شان تکيه بر زور دارند

برای مثال ژاپنی ها . تنوع يا انعطاف بيشتری از خود نشان می دهدمی کند، فرهنگ فردی 
 براساس درسهايی که در جنگ جهانی دوم آموختند به سرمايه بزرگی رسيدند و در مجموع جهشی
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از سوی ديگر سطح هوشياری آمريکا به دليل جنگ . ل شان صورت پذيرفتبسيار عظيم در تکام

                       . و چيزی که بايد ياد گرفته می شد هنوز صورت نپذيرفته است ويتنام تنزل يافت
متأسفانه سرگرمی های ما تمايل به معامله با تحريک احساسات عاطفی دارند و در نتيجه           

موضوع قتل هر شب از طريق تلويزيون . منجر به گرايش به سمت خشونت بيشتر می گردند
آمريکايی ها . بچه هايمان با يک رژيم غذايی روحی و ثابت رشد می کنند. مهمان خانواده هاست

حتی هر چقدر اين حاالت، عجيب و . فته اند از حاالت وحشت آور و مخوف  لذت ببرندياد گر
وضعيت کنونی در حال تبديل به ظلم و ستم، خرابی و . غريب تر باشند بهتر و مورد پسندترند

نياز بنيادين و اوليه کودکان در رضايت پدر و مادرشان برای حمل  ١٩٩٣در سال . ويرانی است
خيلی زود پس از آن روزنامه ها گزارش قتل يک . ناموفق ماند آريزونا ينيکسفاسلحه در شهر 

کودک نوپای دو سال و نيمه را با تفنگ دستی که توسط کودکی ديگر که خود سه سال بيشتر 
بنظر می رسد جامعه در حال نهادينه کردن حالتی از انتشار چنين مرحله ای . کردندنداشت منتشر 

.              نتيجه منجر به ريشه دوانی در اقشار مختلف اجتماع می شود از هوشياری است که در  
در چنين حالتی يک انتخاب آزاد باقی می ماند؛ پتانسيلی قابل توجه در تحرک فردی که           

از . مملو از تجربيات متفاوت است و انتخابهای جايگزين يا تناوبی را برای فرد امکانپذير می کند
ان در فيزيک تئوری پيشرفته، ديناميکهای غيرخطی و طبيعت معادالت غيرخطی، روشن مطالعاتم

از دروِن . است که حداقل در تئوری، انتخاب نه تنها امکانپذير است بلکه اجتناب ناپذير نيز است
الگوهای مجذوب کننده به يکديگر . نظم و قاعدگی است که بی نظمی و بی قاعدگی ظاهر می شود

حتی اگر با رشته نخی باريک به هم وصل شده باشند، اما دقيقاً چه زمانی اين انتخابهای مرتبط اند 
متحول کننده اتفاق خواهند افتاد؟ چه چيزی آنها را هدايت می کند؟ چه کسی آنها را انتخاب می کند 

                     . و چرا؟ اين موضوعی است که چند قاعده و اصول در مورد آن تعريف شده است
رشد و توسعه، بی نظم و غيرخطی هستند، اما عمالً چيزی در مورد ماهيت اساسی رشد يا           

مطالعه " زندگی"هيچ کس تا بحال در مورد طبيعت خوِد . روند اين طبيعت شناخته شده نيست
نکرده است، بلکه تنها در مورد شکل و شمايل و فرعيات آن مطالعه شده است و شايد بتوان 

معادالت ديفرانسيل . بسادگی گفت که محاسبات رياضياتی کافی در درک آن وجود نداشته است
هنگامی . خطی ما را بحالت تقريبی نزديک کرده است، اما هنوز به ماهيت و ذات آن نرسانده است

که بسادگی شاهد جوانه زدن شکوفه يا برگ درختی هستيم شگفتی هايی باور نکردنی که به هيچ 
.                                  رت فهم آن را نداريم با جادوگری ذاتی شروع به نمايش می کندوجه قد  
همانطور که معموالً مشاهده می شود رشد، هم بصورت فردی و هم جمعی و عمومی می           

را محدود نه تنها با جلوگيری و مقاومت نمی توان آن . تواند به آرامی يا بشکل ناگهانی شکل گيرد
  .          کرد، بلکه تنها با تمايالت و گرايشات خود فرد است که می توان چنين کاری را انجام داد
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ندرت آنها در هر زمان گزينه های بی حد و حصری در اختيار انسان قرار دارد، اما او ب          

را انتخاب می کند، زيرا بيشتر به دنبال پيش زمينه هايی می گردد که گزينه هايش را جذاب تر 
 ، ارزش و معناکانتکست. محدود می شود عموالً با چشم انداز فردی اومحدوده انتخابی فرد م. کند

ژی مجذوب کننده عبارات کامالً متفاوتی برای رشته ظريفی از الگوهای انرژی در داخل ميدان انر
کلی است که خود هنوز قسمتی از ميدان بزرگتر ديگر و به همين ترتيب بزرگتر و بزرگتر است 

اين زنجيِر بی نهايت عظيم در جهان تا جايی پيش می رود که در نهايت شامل . محسوب می شوند
ده ای که خوِد ميدان کلی هوشياری می شود و اين در حالی است که چنين الگوهای انرژی پيچي

نشان دهنده قادری مطلق اند ورای ادراک و آگاهی انسان بنظر می رسد؛ کليت آن برای افرادی که 
رسيده اند کامالً درک شده است و به ما چشم اندازی از ظرفيتی  ٧٠٠تا  ۶٠٠به محدوده انرژی 

  .              عظيم از فهمی که در اختيار کسانی که به مرحله پيشرفته هوشياری رسيده اند می دهد
مهمترين عنصر در تسهيل حرکت رو به باال در هوشياری، گرايشی از اشتياق و تمايل           

کشف معنای جديِد ارزيابی نسبت به فرضيه هايی جديد و معتبر سوق می  است که ذهنمان را با
                                                                                                                      . دهد

انند جنبه های بی حد و اگرچه تعداد انگيزه هايی که برای تغيير در انسان وجود دارند م          
حصر شرايط انسانی بسيار متعدد و متنوع اند، اما اغلب زمانی که ذهن انسان با معما يا مثالهای 

در حقيقت . ضد و نقيض به چالش کشيده می شود اين انگيزه ها بطور همزمان برانگيخته می شوند
جهت باال بردن دقت در جهشی  به) مانند ِذن، فرقه بوداييان طرفدار تفکر و عبادت(برخی افراد 

را مطرح  -که حالتی از رهايی در آن بسادگی پيدا نشود -در هوشياری بطور عمدی چنين مسائلی
                                                                                                                 . می کنند
در مقياس هوشياری دو نقطه بحرانی وجود دارد که راه را برای پيشرفتی بزرگ هموار           
در . قرار دارد، اين اولين نقطه در توانمندسازی است ٢٠٠اولين نقطه بحرانی در محدوده . می کند

يد اين مرحله ميل در سرزنش ديگران و پذيرش مسئوليت در برابر عملکرد خود و احساسات و عقا
تا زمانيکه فرد احساس کند علت و مسئوليت از چيزی بيرون از او نشأت می . شوندبرانگيخته می 

است که  ۵٠٠نقطه بحرانی دوم محدوده  .گيرد، در حالتی ضعيف مانند يک قربانی باقی می ماند
تنها با پذيرش عشق بدون قيد و شرط و بخشندگی بدون قضاوت بعنوان روش زندگی، تمرين 

در گروه (بدون قيد و شرط به همه، اشيا، حوادث و رخدادها بدون استثنا بدست می آيد محبت 
قدم گفته شده است که برای خشم و رنجش هيچ توجيه خاصی وجود ندارد، حتی اگر  ١٢خودياری 

کسی در حق شما خطا يا اشتباهی مرتکب شود، شما هنوز در انتخاب پاسختان آزاديد؛ پس نيازی 
هنگامی که کسی چنين عهدی با خود می بندد، شروع به کسب تجربه ). ن نيستبه خشمگين شد

بگونه ای متفاوت می کند و همانطور که درک او بيشتر و تکميل تر می شود، دنيا برايش خوش تر 
                                                                                                               . می گردد
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 هولوگرام و قوه ادراک

بسيار چالش برانگيز است وقتی درمی يابيم که گرايشاتی که فرد تجربه می کند می تواند           
راههای متعدد و معتبری برای تجربه چنين چيزی وجود دارد، اما با ديدن  .دنيا را تغيير دهد

اما هولوگرام در واقع چيزی که می بينيد کامالً وابسته به موقعيتی است که در آن به سر می بريد؛ 
                                                                            است؟" واقعيت يا حقيقت"چه موقعيتی 

که هر ديدگاهی موقعيتی را منعکس می کند . ع اين جهان يک جهان هولوگرافی استدر واق          
اگر شما در اين طرف از هولوگرام . با محدوده هوشياری منحصر بفرد بيننده آن تعريف می شود

قرار دارد  هولوگرامقرار داريد دريافت و ادراک تان بندرت با مشاهده گری که در طرف ديگر 
در چنين شرايطی عکس العمل معمول افراد در خصوص چنين عدم توافقی اين . "سازش می کند

حتی اگرچه بارها تأکيد شده که  !"است که در ذهنشان به طرف مقابل بگويند که او بايد ديوانه باشد
دنيا يک . درست نيستدنيا به مانند آينه می ماند يا اينکه دنيا از آينه ها ساخته شده است، اما اين 

مجموعه هولوگرافی با ابعادی نامحدود است که بنظر می رسد در زمان و مکان ثابت شده است و 
بعنوان مثال تجربه شنيداری، قسمتی از سری های . تنها يک بازتاب از خود ارائه می دهد

دنيای . ستهولوگرافی ميدانهای مجذوب کننده از همه صداهايی است که تا بحال وجود داشته ا
از جمله  و روابط وابسته به مکان و زماندارای بافت، رنگ، بُعد . فيزيکی قابل لمس است

اما دوباره هريک از اينها تحت الشعاع سری های هولوگرافی با تمام ويژگی . موقعيت و شکل است
 " زمان حال"که چيزی بجز " زمان"های ديگرشان هستند که به منبع اصلی وجودی شان يعنی 

                                                                                                    .نيست برمی گردند
هولوگرام خطاب می کنيم در درونمان وجود دارد و خود يک فرآيند و آن را چيزی که           

اما در مورد . بعدی وجود نداردهيچ چيز ثابتی در درون اين هولوگراِم سه . جريان عمل است
هولوگرام چهار بعدی چه می توان گفت؟ اين نوع هولوگرام، تمام نمونه های ممکن را بطور 

بنظر می رسد برای ايجاد تغيير، بايد از طريق زمان حرکت کرد، . همزمان در خود جای می دهد
وان نتيجه وجود نخواهد اما اگر زمان، خودش به چيزی فراتر تبديل شده باشد، چنين چيزی بعن

  .      اگر همه چيز زمان حال باشد آنگاه هيچ چيزی به نام اينجا و آنجا وجود نخواهد داشت. داشت
طرحی تکاملی از يک ماتريس غيرخطی بی پايان از وقايع در  بعنوان هر هولوگرام          

در عوض همزمان با هم خودش مخسوب می شود که براساس علت با يکديگر مرتبط نيستند، اما 
، چيزی که بود، چيزی که هست و چيزی ٧٠٠يا  ۶٠٠اتفاق می افتند؛ بنابراين در سطح ادراکی 

" عبارت . که خواهد بود بی هيچ حرفی در يک احتمال هولوگرافی کامل و همزمان درک می شود
                                                          .اينجا شروع به معنا دارشدن می کند "توصيف ناپذير
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آدم ولگرِد بی . بررسی کنيم را آنبياييد برای درک بهتر مطالب با مثالی ملموس دوباره           

پيرمردی با لباسهای پاره پاره به گوشه ديوار يک خانه . در گوشه خيابان تصور کنيدخانمانی را 
به او از منظر و چشم انداز . تراس دار خيلی زيبا در محله ای با ساکنان متمول تکيه زده است

سطوح انرژی متفاوت بنگريد و به اين تناقض و ناسازگاری که او چگونه از ديدگاه ها و توسط 
                                                                       . لف برداشت می شود توجه کنيدافراد مخت

اين مرِد بی خانمان چرکين، ) شرم( ٢٠از پايين ترين سطح هوشياری يعنی مرحله           
او بخاطر شرايطی که دارد ) گناه( ٣٠در سطح هوشياری . منزجرکننده و خفت بار بنظر می آيد

او احتماالً انسان تنبلی . هر چه سرش آمده سزاوارش بوده است. سزاوار سرزنش و مالمت است
وضعيت اسفبار ) نااميدی و يأس( ۵٠در مرحله . است که قصد حقه بازی در سيستم رفاهی را دارد

کمی است در اثبات اينکه جامعه او بسيار سخت و همراه با فروماندگی  بنظر می آيد و دليل مح
اين پيرمرد غم انگيز، بی ) محزونی( ٧۵در مرحله . نمی تواند کاری برای بی خانمان ها انجام دهد

                                                                           .  هيچ دوست و بی چاره بنظر می رسد
ممکن است پيرمرد ولگرد تهديد آميز باشد، تهديدی جدی ) ترس( ١٠٠در سطح هوشياری           

در مرحله . شايد حتی قبل از اينکه دست به جرمی بزند بايد پليس را از آن آگاه کرد... برای اجتماع
او در حال نمايش يک مشکل حل نشدنی است، چرا کسی برای او کاری ) ميل و خواهش( ١٢۵

او می تواند قاهرانه و جبار بنظر آيد يا از سوی ديگر ) خشم( ١۵٠انجام نمی دهد؟ در مرحله 
در مرحله . بسيار مايه خشم و غضب است که هنوز چنين شرايط ناگواری در کشور وجود دارد

او خجالت آور ديده می شود يا از فقدان حرمت نفس رنج می برد و نمی ) غرور و تکبر( ١٧۵
ممکن است از خود بپرسيم که آيا يک ) جرأت( ٢٠٠در مرحله . تواند وضعيت بهتری داشته باشد

پناهگاه محلی برای بی خانمان ها وجود دارد يا خير؟ تمام چيزی که نياز دارد يک شغل و نيز 
                                                                                            .مکانی برای زندگی است

زندگی . "اين انسان، خوب يا شايد هم جالب بنظر می رسد) بی طرفی( ٢۵٠ه در مرحل          
در نهايت ممکن است بگوييم او قرار نيست به کسی ". کنيد و بگذاريد ديگران نيز زندگی کنند

شايد تصميم بگيريم کنارش برويم و ببينيم چه ) رضايت( ٣١٠در سطح انرژی . صدمه ای بزند
حتی شايد انگيزه ای در ما بوجود آيد که برای . کردن او انجام دهيمکاری می توانيم برای شاد 

اين مرد بنظر جذاب می ) پذيرش( ٣۵٠در مرحله . مدتی در پناهگاه محلی داوطلبانه خدمت کنيم
او به دليلی در چنين موقعيتی قرار دارد . رسد و ممکن است داستان جالبی برای گفتن داشته باشد

او نشانه وضعيت نابسامان ) ِخرد( ۴٠٠در مرحله . نخواهيم فهميد ا آن را هرگزکه شايد م
                .  اقتصادی و اجتماعی رايج يا شايد هم موردی مناسب در مطالعات دقيق روانی است
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ممکن . مراحل باالتر اين پيرمرد نه تنها جالب بلکه مهربان و جذاب نيز بنظر می رسددر           

است قادر به ديدن حقيقتی باشيم که او کسی بوده است که به چيزی فراتر از محدوديتهای اجتماعی 
پيرمرد شادی که خرد به واسطه سن و سالش در چهره اش نمايان . پانهاده و انسانی آزاد شده است

در مرحله . و همچنين بی تفاوتی نسبت به ماديات، آرامش خاصی در او بجای گذاشته است است
  .                              با حالتی موقر، تجلی و نمادی از خوِد ما را نشان می دهد) آرامش( ۶٠٠

ی هنگامی که اين موضوع را از نگاهی نزديکتر و دقيق تر بررسی کرديم، پاسخها          
با برخی او احساس امنيت و با برخی احساس . احساسی پيرمرد با سطوح انرژی مختلف متغير بود

او . برخی منجر به عصبانيت و برخی ديگر موجب مسرت او می شدند. ترس و وحشت می کرد
از برخی دوری می کرد و با برخی ديگر با انبساط خاطر خوش و بش می کرد؛ بنابراين می توان 

  .                              آنچه را که از خود بازتاب می کنيم مالقات و دريافت می کنيم گفت که ما
بنابراين در بيشتر رفتارها و واکنشهای ما اين سطح هوشياری مان است که تصميم می           

اين حقيقت . ما در واقع دنيا را بعنوان ناظرانی منفعل مشاهده می کنيم. گيرد چگونه مشاهده کنيم
دارد که نسبت به اجسام توسط سطح هوشياری مان، با روشی مبتنی بر پيش بينی يعنی چيزی که 

می توان گفت که رخدادهای بيرونی شرايط را . از آن دريافت می کنيم واکنش نشان می دهيم
اما آنها سطح هوشياری که از آن پاسخهای انسان نشأت گرفته شده است را  توصيف می کنند،

برای روشن تر شدن اين مطلب بهتر است نگاهی به سيستم کيفری رايج در کشور . تعيين نمی کنند
                                                                                                     .بياندازيم) آمريکا(

" جايی که از آن آمده اند"مختلف براساس در محيطی کامالً استرس زا، واکنش زندانيان           
زندانيانی که سطح انرژی شان در پايين ترين حد مقياس . بشکل شگفت آوری متفاوت است

برخی ديگر تبديل به بيماران روانی می . هوشياری قرار دارد، گاهی دست به خودکشی می زنند
حزونی پيدا می کنند و برای برخی ديگر احساس دلسردی و م. شوند که از حس گناه رنج می برند

افراد ديگر نشسته، سرشان را در . می کنند صرف نظر هميشه ساکت می شوند و از غذا خوردن
ترس يک ابراز احساسی . دست می گيرند و سعی می کنند اشکهای مبتنی بر غم خود را پنهان کنند

شک و گاهی از طريق مشترک بين همه آنها است که گاهی خود را با سيستمی دفاعی وابسته به 
زندانيان ديگر با حالتی از خشونت، واکنشهايی همراه با . يک چاپلوسی آشکار بنمايش می گذارد

غرور در همه جا حضور دارد و بمانند افرادی که رجزخوانی . خشم و حمله از خود نشان می دهند
                                      .                می کنند و بر ديگران تسلط يا نفوذ دارند ظاهر می شود

در مقابل، برخی از زندانيان جرأت روبرويی با اين حقيقت را دارند که چرا زندانی شده           
هميشه افرادی . اند و از اين نقطه به بعد با نگاهی صادقانه شروع به مشاهده زندگی شان می کنند

 هم هستند که با مشکالت و انتقادات مختلف دست و پنجه نرم می کنند و سعی دارند حتی االمکان 
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در مرحله پذيرش می بينيم که زندانيانی که در جستجوی . مطالعه را در دستور کار خود قرار دهند

شايد برای يک زندانی با مطالعه و . کمک هستند خود به گروههای امداد و پشتيبانی می پيوندند
شايد خودش ه زندان، خيلی غيرمعمول نباشد که عالقه مند به يادگيری شود و استفاده از کتابخان

برخی از تأثيرگذارترين کتابهای تاريخ در پشت همين ميله های زندان (روزی وکيل زندانيان شود 
تعداد اندکی از زندانيان با دگرگونی در هوشياری، تبديل به مراقبين سخاوتمند و ). نوشته شده است

همچنين برای يک زندانی، بی سابقه و بعيد . بت به ديگر دوستان زندانی شان می شوندبامحبت نس
نيست که با ميدانهای انرژی باال همتراز شود، رشد عميق معنوی کند و حتی بطور فعال مسير 

  .  حتی گاهی برخی از آنها تبديل به انسانهای مقدس و پرهيزگاری می شوند. روشنگری را بپيمايد
پس واکنشی که نشان می دهيم بسته به دنيايی دارد که در آن در حال واکنش نشان دادن           
ادراک تعيين می کند که به چه کسی تبديل شويم، چگونه ببينيم و به زبان ساده تر بگوييم که . هستيم

                                                                                       . چگونه دنيايمان را خلق کنيم
بسيار جالب توجه است که هرچقدر کسی در مسير هوشياری بسمت پايين تر قدم می           

در پايين ترين . گذارد، برايش سخت تر می شود که تماس چشمی خود را با افراد ديگر حفظ کند
در مقابل هر چه بسمت باالتِر اين مقياس . سطح هوشياری، تماس چشمی کامالً از بين می رود

م، توانايی برای حفظ اين تماس افزايش پيدا کرده، طوالنی تر می شود و نهايتاً می توان حرکت کني
در اين مرحله خيره شدن با تمرکزی باال و با عمقی عظيم تبديل . گفت تقريباً پايان ناپذير خواهد شد

ن همه ما با نگاه های کسانی چون فردی که خود را در برابر گناه مصو. بنوعی شخصيت می شود
می پندارد، کسی که با خصومت خيره می شود و آن نوع نگاهی که بدون پلک زدن نشان از بی 

به ياد داشته باشيد که قدرت و ادراک هميشه دست در دست يگديگر پيش می  .گناهی دارد آشناييم
                                                                                                                    . روند

 
 مکانيک ادراک 

ادراک چگونه کار می کند؟ مکانيکهای آن چيستند؟ ادراک بشکل ذهنی کامالً بی همتا و           
همه ما با مثال محاکمه . منحصر بفرد است و می تواند با مشاهده عمومی، بی همتايی را اثبات کند

ه شاهدان مختلف بطور گسترده ای يک رويداد مشابه را ساختگی در دانشکده حقوق جايی ک
) پروژکتور(ساز و کار ادراک شبيه سينما است که خوِد پرتوافکن . حکايت می کنند آشناييم

ترکيب و فرمها در فيلم، الگوهای انرژی مجذوب کننده اند  و تصاوير . هوشياری مطلق است
دريافت و خطاب می " واقعيت"کنند که آنها را متحرک بر روی پرده سينما نقش دنيا را بازی می 

       می توان گفت که پيکربندی، ترتيب، موقعيت و وضعيتها در فيلم همان ميدانهای مجذوب. کنيم
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هستند که   ب      ج الف     در ذهن هستند و تصاوير متحرک بر روی صفحه نيز  الف ب جکننده 

                                                                           . مانند دنيای محسوس مشاهده می شوند
اين طرح، مدلی در فهم بهتر از طبيعِت عليت که در سطح فيلم و نه در سطح پرده سينما           

اتفاق می افتد فراهم می کند، زيرا دنيا بطور معمول تالش خود را بر روی پرده  زندگی  در سطح 
پيکربندی ها  اين الف ب ج. اين تالشها بی فايده و پر هزينه هستند. اعمال می کند ج الف     ب    

.                             در فيلمی که در ذهنمان نقش می بندد با هوشياری، تنوير و روشن می شود
                                           

*** 
ماهيت جريان آگاهی و هوشياری، الگوهای فکری، ادراکی، احساسی و ذهنی، نتيجه دنبال           

به خاطر داشته . انرژی مجذوب کننده ای هستند که حالتی غالب و مسلط دارند کردن ميدانهای
باشيد که اين تسلط و تحکم ارادی و اختياری است و خود را بر کسی تحميل نمی کند، اما نتيجه و 

       .                                                       حاصِل انتخابها، عقايد و اهداف خوِد شخص است
با رضايت و توافق عمومی با الگويی درست که روشی خاص از پيشرفتی تدريجی و           

مداوم را اعمال می کند همگام می شويم و اين تصميمات، ما را براساس مجموعه ای از ارزشها و 
به نظر چيزی که بعنوان اطالعيه يا خبر، . معانی که با خود بهمراه دارد تحت تأثير قرار می دهند

و عقيده فردی در مرحله ای خاص، مهم و هيجان انگيز باشد ممکن است برای فردی ديگر در 
حقيقت امری ذهنی است و می تواند وحشت . مرحله ای متفاوت خسته کننده و شايد تنفرانگيز باشد

نی را مصون از خطا و لغزش می خوانيم حالتی از ناامکه آن را ترفيع کنونی علم بجايی . آور باشد
گويی احساس می کنيم يک جهان عينی قابل اندازه گيری و بصورت فراگير قابل پيش . می رساند

                                .بينی بشکلی عجيب و غيرمعمول وجود دارد که می توان بر آن تکيه کرد
ی پارامتری باز هم عاطفی ادراک، علم خود به دليل محدوديتها اعوجاجاما در باال بردن           

خارج از ضرورت، علم برای مطالعه اطالعات، بايد آنها . يک اعوجاج مفهومی ديگر خلق می کند
را از کانتکست يا زمينه ديدش بردارد، ولی در آخر فقط همان کانتکست است که به اين اطالعات 

می تواند با  کشف نهايی که فيزيک نظری پيشرفته به آن رسيده است. اهميت و ارزش می دهد
هرچه که تجزيه و تحليلهای فرد در مورد ساختمان . ميدان سازماندهی شده دانش بشری بدست آيد

اين فرآيند ناآشنا و به دور از جزئيات بيشتری باشد شخص بيشتر می تواند کشف کند که چيزی که 
جا، در نزديکی  او در حال بررسی آن است  در واقع ماهيت روند پيچيده ای از هوشياری در همين

اين . به جز خوِد هوشياری، در بيرون هيچ چيزی وجود ندارد. او و در مکانی آشنا برای او است
      نشان دهنده توهمی اساسی در غير اين صورت در واقع تمايلی هميشگی در باور کردن است؛
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بيهودگی و بطالت ذهن انسان است که هميشه تمايل دارد موضوعات ناپايدار و فانی را . است

                                                                                                     .ببيند" من"بعنوان 
ذهن فرد آنها را در . ين دنيا هستندبطور عينی ديده می شود که افکار، متعلق به هوشياری ا          

ديده می شود چيزی که بعنوان افکاِر واقعاً درست . ترکيبی کامل و استحاله جديد پردازش می کند
بواسطه نوابغ ظاهر می شود و اين حس همواره توسط بانيان و نويسندگان القا می شود؛ آن توسط 

شايد به همين خاطر است که هر . ده شده استفرد خلق نشده است، بلکه گويی پيدا شده يا به او دا
اگرچه خودمان . يک از ما منحصر بفرديم؛ همانطور که دو دانه برف نيز شبيه به يکديگر نيستند

                                                                                 . هنوز همان دانه های برف هستيم
رايط ذهنی مشترک در ميان انسانها را در مورد اينکه مطالبه نشده پا به اين ما همگی ش          

از  که آن رابرای ارتقا محدوديتهای ذهن بسيار ضروری است . دنيا گذاشته ايم به ارث برده ايم
ذهِن خودبين مشخصات صحت خود را در . دست چنين ظالمی بعنوان تنها داور واقعيت برهانيم

ماهيت ذهن . ديد اتفاق می افتدن آن را مراهی می کند و اين حالت که بتواداستان زندگی اش ه
بگونه ای است که ما را متقاعد می کند که اين ديدگاه منحصر بفرد که شخص در حال تجربه آن 

هر کسی بشکل مخفيانه و محرمانه احساس می کند که تجربه خاص . است يک تعريف واقعی است
                                                                       .   يق و صحيح استاو از اين دنيا کامالً دق

، "غرور"در بحث در خصوص سطوح هوشياری به اين اشاره کرديم که قسمت نزولی           
در . به جهت محافظت از درستی و صحت درگير می کند" انکار"هر ذهنی خود را با . انکار است

چنين حالتی اين ثبات و مقاومت در مقابل تغيير منجر به جلوگيری از رسيدن هوشياری متوسط به 
درجه در طول  ۵در حقيقت اين مانع رسيدن به هوشياری بيشتر از . پيشرفته تر می شودهوشياری 

" من می دانم"پرشهای عظيم در سطوح هوشياری هميشه از اين توهم که . تمام زندگی می شود
ً تنها راهی که فرد می تواند. رها بوده اند اين است که به پايين به مرحله تغيير جهت برسد  غالبا

اين زمانی است که او با اقدامی جسورانه سيستم اعتقادی . ممکن در زندگی اش برسد ترين حد
هر فاجعه يا . روشنايی نمی تواند وارد صندوقی بسته شود. مبتنی بر پوچی را شکست می دهد

بالی ناگهانی دارای قسمتی برتر است که می تواند راهی برای رسيدن به سطح هوشياری و آگاهی 
اگر زندگی بمنزله يک آموزگار ديده شود؛ بنابراين اين اتفاق خواهد افتاد و آن نقش . باالتر باشد

زندگی درسهای دردناکی با خود بهمراه دارد که ما با . يک آموزگار را برای شما بازی خواهد کرد
 آنها مواجه می شويم؛ تا زمانی که تبديل به انسانی فروتن نشده ايم و مشکالت را تبديل به دروازه

                    . ای در جهت رشد نکرده ايم همه دروس آموزش داده شده هدر رفته تلقی می شوند
همه ما شاهد وقوع تجربه های آشکار زندگيمان هستيم و آنها را ثبت می کنيم، اما در           

کامالً ثبت می  آگاهی در حقيقت چيزی که تجربه شده را. حقيقت در خوِد آگاهی هيچ اتفاقی نمی افتد  



 ------------------------  ١٨٩   ----------------------             
آگاهی ميدان مجذوب کننده فراگير و همه جانبه ای از . کند و هيچ تأثيری بر خود تجربه نمی گذارد

 يک قدرت نامحدود است که با خوِد حيات، مشابه و يکسان است و هيچ چيزی وجود ندارد که ذهن
  .                          در مرحله باالی آگاهی هيچ اشتباهی وجود ندارد. خطا يا اشتباه بپندارد آن را

هر آنچه که دريافت می که ذهن توسط محتوا و ظرفيتش، شناسايی می کند؛ برای  بايد گفت          
ذهِن مغرور می پذيرفت  نشانه فروتنی می بود اگر اين. کند؛ يا پاداش می گيرد يا سرزنش می شود

در حقيقت تنها چيزی که وجود دارد . که تنها کاری که در حال انجام آن است، تجربه کردن است
ی آن را ذهن حتی دنيا را نيز تجربه نمی کند، بلکه تنها گزارشهای حس. تجربه و تجربه کردن است

نهايتاً ما . ای بيش نيستند حتی افکار درخشان و عميق ترين احساسات نيز تجربه. می کنددريافت 
.                                              دارای عملکردی هستيم که توسط آن تجربه را تجربه می کنيم  

هوشياری خيلی سريع گول می . بزرگترين محدوديت هوشياری پاکی و برائت آن است          
ی شبيه به سخت افزاری است که هر نرم هوشيار. هر آنچه را که می شنود باور می کند. خورد

بی گناهی و سادگی هوشياری مان را از  ما هرگز. ر دهند اجرا می کندافزاری را که در آن قرا
اين سادگی، بی تکلفی و اعتماد هميشگی مانند کودکی تأثيرپذير برای هميشه . دست نخواهيم داد
رای بررسی موشکافانه چنين برنامه های آگاهی از روی بصيرت تنها نگهبان ب. ادامه خواهد داشت

                                                                                                           .دريافتی است
در طول نسلها به اين نکته اشاره شده که هميشه ذهن تمايل به ارتقاء سطح هوشياری اش           

هنی که مشاهده می کند فروتن تر می شود و شروع به چشم پوشی از ادعاهايش در ذ. داشته است
با . در چنين مرحله ای پيشرفت و تعالی در آگاهی صورت می پذيرد. برابر علم اليتناهی می کند

هر چقدر اين روند در او . تواضع و افتادگی ظرفيتی فراهم می شود که فرد به خود خواهد خنديد
  .  شد، کمتر قربانی ذهن می شود و بيشتر به فردی ماهر و چيره دست تبديل می گرددفزاينده تر با

، شروع به ديدگاه جديدی يعنی ما دارای ذهن هستيم "هستيم"با اين طرز فکر که ما ذهنمان           
در نهايت اين ذهن است که دارای افکار، احساسات و عقايد است و سرانجام ممکن است . می کنيم

بينشی برسيم مبنی بر اينکه همه افکارمان از يک پايگاه  داده های هوشياری عظيم قرض گرفته  به
سيستم افکار عمومی دارای شرايطی است که . می شوند و اين افکار هرگز مال خودمان نبوده اند

 جايگزين می" مد روز"دريافت، جذب و شناسايی می شود و در گذر زمان با ايده های جديد مانند 
هر چقدر که به اين مفاهيم گذرا کمتر اهميت دهيم، ظرفيتشان را بيشتر برای تسلط بر ما از . شود

دست می دهند و در نهايت آزادی و رهايی رو به پيشرفِت ذهن و همچنين آزادی و رهايی از ذهن 
را تجربه می کنيم و سپس در برگشت نيز تبديل به منبعی جديد در خلق خوشی و لذت مان می 

لذِت بايش و وجود داشتن، خود زمانی که فرد در مقياس هوشياری صعود می کند به رشد و . گردد
                                                                                                         . بلوغ می رسد



 
 
 
 
 
 

 فصل بيستم و يکم
 مطالعه درباره هوشياری مطلق

           
فلسفه سنتی، جنبه های مختلف هوشياری و آگاهی را مطالعه کرده و بيان هوشياری بعنوان           

اما ماهيت خوِد هوشياری هرگز بصورت . ذهن يا احساس موضوعی در علوم بالينی بوده است
                                                         . بالينی با هيچ مفهوم جامع ديگری بررسی نشده است

در پزشکی براساس فرض و احتمال، هوشياری چيزی جز عملکرد ذهن نيست و اين در           
اين تصور محدود و . منعکس می شود" بيمار هوشياری اش را بدست آورده"توضيحاتی چون 

در تجربه عادی فرض می کند که هوشياری پديده ای فيزيکی و دنيوی يا سيستمی خودآشکار 
.                                        چيزی است که درباره آن نياز به گفتن چيز بيشتر يا فراتری نيست  

تفکر و تعمق هميشگی که بسيار مورد عالقه بشر است اين است که بعد از مرگ چه اتفاقی           
اساس فيزيکی برخاسته می شود؟ آيا قدرت زندگی و آگاهی از يک . برای هوشياری بشر می افتد

آيا بدن، زندگی آگاهانه را حفظ می کند يا اين زندگی است که بدن را آگاهانه حفظ می کند؟ نظر به 
اينکه اين سؤال چگونه پرسيده می شود می تواند با ادراک سؤال کننده از عليت تعريف شود و در 

جوابی که توسط پرسشگر . ی کندنهايت سطح هوشياری او ماهيت جوابش را از پيش تعيين م
.                                                           استخراج می شود حاکی از سطح هوشياری اوست  
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چرند يا پرسشی بی نهايت بيهوده بنظر می ، اين سؤال، مهمل و مادی گرابرای دانشمند           

اين سؤال خنده دار است و  -يا روشنفکران -برای افراد ديگر که در قطب ديگر قرار دارند. رسد
شايد يک انسان معمولی اختيار . می خواندشکار می کند حس شفقت را فرا ادراک محدودی را که آ

ضوع نگاه کند يا اينکه به آموزشهای معنوی اين را در دست گيرد که با ايمان و باور به اين مو
                                                                      . متداول برای پاسخ به اين سؤال رجوع کند

مباحث مختلف درباره زندگی، مرگ و سرنوشت نهايی هوشياری بايد لزوماً کانتکست های           
                                                                                        . متفاوتی را نيز منعکس کنند

" فکر می کنم، بنابراين من هستم من"رنه دکارت عبارت و اصطالح معروف و دوجانبه           
، زيرا تفکر، خود شکل و فرم "من هستم، بنابراين من فکر می کنم. "استبدينگونه نيز در حقيقت 

زيرا چيزی که شخص دارد دارای شکل و فرم در اين مورد درست می گفته است،  دکارت. است
اظهاری از "  من هستم" .است و برای اينکه دارای شکل باشد بايد از قبل وجود داشته باشد

اشاره  دکارت. آگاهی است و گواهی می دهد که ظرفيت برای تجربه، مستقل از شکل و فرم است
می کند که هوشياری هنگامی که در قالب شکل و فرم فرض می شود تنها از وجود خودش آگاهی 

می کنند که ی اظهار دارد، اما روشنگران در طول تاريخ با اين عقيده مخالف بوده اند و بطور عاد
در واقع قادر مطلق چيزی متعالی . هوشياری ورای شکل و فرم است و البته همينطور نيز است

 تئوری باديويد بوهم مثل  فيزيکدانان عصر جديد. است که شکل و فرم از آن برخاسته می شود
                           .    با اين موضوع هم رأی و هم عقيده هستند" جهاِن در لفافه و جهاِن آشکار"

به بيانی ديگر . بدون هوشياری هيچ چيز برای تجربه کردِن شکل و فرم وجود نمی داشت          
می توان گفت که شکل و فرم خود، بعنوان محصول ادراک و با  وجودی وابسته، ناپايدار و محدود 

چگونه چيزی که ناپايدار و . هوشياری همه جانبه، فراگير و نامحدود است در صورتی که است؛
دارای شروع و پايانی آشکار است می تواند چيزی خلق کند که تماماً بدون شکل، همه جانبه و قادر 
مطلق است؟ به هر حال اگر مفهوِم خوِد کلمه محدوديت را ارزيابی کنيم درخواهيم يافت که اين 

پس معما خودش حل شده  .ل ادراکی است که اصالً دارای واقعيت ذاتی نيستکلمه خود، محصو
از ديدگاه متافيزيک، هوشياری . شکل و فرم تبديل به تجلی و ابرازی از بی شکلی است. است

انسانيت، . است و اشاره به تعريف بشر از خود بعنوان انسان دارد" بودن و وجود داشتن"نمايی از 
                                                                             .ان از بودن استفقط نوعی ابراز و بي

اگرچه . عملکرد هوشياری در انسانها موضوع بزرگتری در مطالعه حاضر ما است          
به برای نيل . هوشياری، نامشهود و غيرهويدا است، اما حالتی ذاتی و باطنی در همه انسانها است

چنين اهدافی مسأله اين است که چگونه از لحاظ بالينی رابطه بين هوشياری و رفتار را در مسيری 
خوشبختانه علم کينسولوژی بطور . دقيق و معنادار که بتوان بطور علمی مطالعه کرد توضيح داد  
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ابراز آگاهی را بطور فيزيکی و با واکنش آنی بدن به حوادِث تجربه شده در قطعی و حتمی، 

اين تکنيک برای ما يک روش شناسی زيبا با نقطه پايانی موزون . حصار هوشياری اثبات می کند
.     و بدون اشتباه که می تواند اندازه گيری، ثبت و بطور تجربی دوباره توليد شود را تهيه می کند

                                                                                      
 مشخصه های هوشياری مطلق

چقدر معنی و هر . همتزار است" خويشتن"يا " خود"چشم انداز هوشياری ما با مفهوم           
 محدودتر باشد، مقدار و ميزان تجربه کردن کوچک تر است و تأثيرات" خود"مضمون 

؛ برای مثال مطالعات ما در پارادايمهای محدود از واقعيت در سراسر زندگی فرد ديده می شود
نشان داده است که فقر تنها شرايط مالی نيست، بلکه می تواند در دوستی، " فقير"مورد کلمه 

سطح روی هم رفته  مهارتهای کالمی، تحصيل، امکانات رفاهی و اجتماعی، منابع، سالمت و
پس فقير بودن می تواند بعنوان مشخصه کيفی از تصويری محدود در . وشبختی باشدشادی و خ

مورد خود ديده شود که در نهايت منجر به کمبود منابع می شود، پس فقر تنها در مورد شرايط 
اندازه  ۶٠انرژی چنين سطحی از آگاهی در حدود . مالی نيست، بلکه سطحی از هوشياری است

                                                                                                         .گيری می شود
البته ما . می تواند به توصيف از بدن فيزيکی فرد محدود شود" خود"شناسايی و تجربه           

ه متوجه می شويم خواهيم پرسيد که چگونه فردی می داند که او دارای بدن فيزيکی است؟ با مشاهد
اما سؤالی که به دنبال آن می آيد اين است . که حضور جسم فيزيکی توسط احساس ثبت شده است

که آگاهی از احساسات چيست؟ چگونه می توان تجربه کرد که احساسات چه چيزی را گزارش می 
فيزيکی دهند يا در حال گزارش دادن چه چيزی هستند؟ بايد چيزی بزرگتر و فراگيرتر از بدن 

فرد بکمک . ذهناست وجود داشته باشد و آن چيزی نيست جز کوچکتر  برای تجربه چيزی که
بيمارانی که بخش قابل . بدنش شناسايی می کند، زيرا ذهنش در حال تجربه کردن بدنش است

توجهی از بدن خود را از دست داده اند گزارش می دهند که احساسشان در مورد خود بدون تقليل 
  ".              من هنوز همانی هستم که هميشه بوده ام"چنين شخصی خواهد گفت . انده استباقی م

در اينجا سؤالی بوجود می آيد؛ چگونه فردی بکمک ذهن می فهمد که در حال تجربه کردن           
 چيزی است؟ با درون انديشی، تفکر، تأمل و مشاهده می توان شاهد بود که افکار دارای ظرفيتِ 

تجربه خودشان نيستند، اما چيزی است فراتر و بنيادی تر از افکار که قادر است توالی افکار را 
آن حسی که قادر است شناسايی کند، از خوِد محتوای افکار جدا است و بدون تغيير . تجربه کند

                                                                                                          . باقی می ماند
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پس آن چيست که مشاهده می کند و از کليه پديده های ذهنی و عينی زندگی آگاهی دارد؟           

اين خوِد هوشياری است که بصورت هم آگاهی و هم تجربه طنين انداز می شود و هر دوی آنها 
افکار . هوشياری با مقدار و محتوا تعيين نمی شود. کامالً ذهنی و وابسته به تفکر فرد می باشند

. وجود اقيانوس مستقل از آگاهی است. سيال در هوشياری بمانند شنای ماهی در اقيانوس هستند
در واقع هوشياری جسم . قدار و گنجايش دريا به هيچ وجه ماهيت آب دريا را تعريف نمی کندم

اين ارتباط سنتی از طريق ادبيات . مشهود را بمانند اشعه ای بدون رنگ، منور و روشن می کند
                                                           .می تواند توضيح داده می شود" نور يا پرتو"دنيا با 

منحصراً محدود و مشروط شمرده می " خود"تعيين هويت با مقدارهوشياری برای تجربه           
. در مقابل، شناسايی از طريق هوشياری بمنزله آن است که ضمير حقيقی فرد نامحدود است. شود

از " خويش" بر نگاه محدودمان غلبه می کنيم، حس وجودی" خود"هنگامی که برای شناسايی 
در واقع اين لحظه ای است که به . طريق خوِد هوشياری شروع به تشخيص هويت می کند

                                                                                               .  روشنگری رسيده ايم
. ی زمانی يا بی زمانی ادراک استيکی از مشخصه های تجربه هوشياری مطلق، ادراِک ب          

هوشياری ورای همه اشکال، فرمها و زمان تجربه می شود و حضور آن در همه جا بطور برابر 
و در ادبيات عرفانی بعنوان " زيستن"يا " وجود داشتن"اين حالت بعنوان . ديده و حس می شود

راک است به رسميت هوشياری، جدايی را که نوعی محدوديت اد. توصيف می شود" من بودن"
است و جايی است که هيچ اختالف و " وحدت و يگانگی"حالت روشنگری برابر با . نمی شناسد

. چنين اختالف و تقسيم بندی تنها از يک ادراک موضعی برخاسته می شود. دسته بندی وجود ندارد
                                                                           .   اين فقط نوعی نقطه نظر اتفاقی است

. در تطابق استويليام جيمز توصيفاتی مشابه در طول تاريخِ استدالل و انديشه با مطالعات           
، تجربه هوشياری را بسيار نادر، بی مانند، ويليام جيمز، "گيفورد"در سخنرانی های معروف 
حالتی از ادراک و دانايی که کامل  آن را او. کندبيان می " ورای ذهن"غيرقابل توصيف و چيزی 

هوشياری، شمول همگی، فارغ از هرگونه نياز و . ولی رها از هرگونه فکر است شرح می دهد
  .                                                خواهش و چيزی ورای تجربه کامالً فردی و شخصی است

، توقف جريان افکار و احساسات خيلی معمولی يعنی ويژگی ديگر هوشياری مطلق          
در اين حالت خويشتن واقعاً تبديل . شرايطی از يک قدرت نامحدود، شفقت، ماليمت و عشق است

به خويشتن می شود و در اين هنگام آن حس مشايعت که منشأ ظرفيتی برای تجربه حقيقی 
.     آيند خودشناسی است بوجود می آوردرا که خود نقطه اوجِ زدودن محدوديتها در فر" خويشتن"  
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گامهای الزمی که بايد در رسيدن به آگاهی درباره خود بعنوان هوشياری برداشته شوند با           

تکنيکها و رفتارهای متعددی برای سهولت در . دقيق بخوبی در تاريخ ثبت شده استجزئيات 
اين را می توان در رشته های . برداشت موانع و بمنظور بسط آگاهی تجويز و پيشنهاد شده است

روند و نقطه مشترک در همه اين تکنيکها حذف تدريجی تعيين هويت خود، . عرفانی گوناگون ديد
                                                                                  .ود و فانی استچيزی محدبعنوان 
ً نادر، نه اينکه برای رسيدن به آن بايد گامهای الزم برداشته            روشنگری چيزی است نسبتا

عالقه افراد شود و بنابراين پيروی از آن بسيار مشکل است، بلکه روشنگری، شرايِط مورد 
نفر را در خيابان متوقف  ١٠٠٠بنظر شما اگر قرار بود . معدودی بويژه در جوامع مدرن است

کنيم و از آنها بپرسيم بزرگترين آرزوی شما در زندگی چيست، چه تعداد از آنها پاسخ می دادند 
                                     ؟                                                        "رسيدن به روشنگری"

 
 شناسايی معاصر در مورد هوشياری برتر

روند رشد در ميزان عالقه در مبحث هوشياری بعنوان يک رشته علمی و برای اولين بار           
اين . به اثبات رسيد" به سوی مبنای علمی هوشياری"توسط کنفرانسی بين المللی با موضوع 

آوريل سال  ١٧تا  ١٢از  آريزونا، توساندر مرکز علوم بهداشت  آريزوناکنفرانس در دانشگاه 
برگزار شد که جلسه ای بين المللی با حضور محققان معتبری بود که موضوع آن با تمام  ١٩٩۴

ی کنندگان برجسته اين در حالی است که در ميان تعدادی از معرف. رشته های علمی مرتبط می شد
و همچنين طيف گسترده ای از موضوعات بسيار تخصصی که به آنها پرداخته شد، پژوهش کمی 

  .ورای منطق، عقل و توضيحات مادی از هوشياری بعنوان پديده ای کامالً فيزيکی صورت گرفت
انسانی در حقيقت می توان گفت رويکردها در موضوع هوشياری به گوناگونی تجربيات           

اين کتاب به ديدگاههای مؤثر، مهم و بسيار پيشرفته ای در پژوهشهای مدرن استناد کرده . هستند
بسيار مفيد و سودمند است اگر بجهت دستيابی به استنتاجی واضح تر از خودمان نگاهی به . است

                         .                               سير تکاملی انديشه معاصر در اين خصوص بياندازيم
حضور برخی از انواع هوشياری بشکلی ساده مشخصه ای در نشان دادن مرز بين آنچه           

زندگی خود تجلی هوشياری در شکلی از يک . زندگی می کند در مقابل آنچه زندگی نمی کند است
ه هوشياری هم آشکار و اما کليت تجربه انسان گواهی می دهد ک. جهان تجربی و قابل مشاهده است

آگاهی از . آگاهی از وجود هوشياری در قالب شکل و فرم بسيار متداول است. هم ناآشکار است
  .                              هوشياری مطلق و خالص، چيزی ورای شکل و فرم بسيار استثنايی است
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تجربه هوشياری مطلقی که خود خالی از هرگونه گنجايش و محتوا است بطور مداوم در           

اين افراد به . طول تاريخ بشريت گزارش داده شده است و اين گزارشات هميشه يکسان بوده اند
شوند و رفتار چنان مرحله ای از هوشياری می رسند که تبديل به آموزگاران بزرگ تاريخ می 

ً تحت تأثير قرار می دهند چنين افرادی در طول دوره زندگی کوتاه خود توسط . انسانها را عميقا
ميليونها نفر در طول هزاران سالی که بصورت متنی و ثبت شده از حيات می گذرد قادر به ايجاد 

عالقه مند نبوده تحقق و ادراکی عظيم می شوند، زيرا اين نوع آموزگاران هرگز به دنيای مادی 
به اين افراد لقب انسانهای معنوی يا روحانی . اند؛ آنها هميشه از طريق حواسشان تجربه کرده اند

                                                                                         .داده شده است) اسپريچوال(
ن به موضوع هوشياری، مطالعه اين مباحث مختص آموزگاران قبل از عالقه اخير دانشمندا          

سال اخير همانطور که می بينيم اين قضييه به مبحث  ٢٠معنوی و دانشجويان شان بود، اما در 
مورد عالقه و قابل توجه تعدادی از فيزيکدانان تئوری در رابطه ميان فيزيک نظری پيشرفته و 

حضوری  ١٩۶٠شدن تمرکز فرهنگ عامه از سال  عميق تر. جهان غيرمادی تبديل شده است
پذيرا از محصوالت جانبی و نتايج اتفاقی از پروژه ای عظيم تر از اين اکتشاف را در کتابهايی 

که  رابرت اورنستاين از" روانشناسی هوشياری"يا فريتيوف کاپرا از " تائوی فيزيک"چون 
بطور سنتی گفته می شد که وقوع . ده استشناخته می شوند خلق کرامروزه بعنوان کتابهای نمونه 

اِم آن پارادايِم جديد، گسترده تر  –هرچقدر که ميدان . حالتی برتر در هوشياری  بسيار نادر است
نظرسنجی های اخير نشان می دهند که . رشد هوشياری شکل عادی تری به خود می گيردشود، 

نوی و روحانی ند که در رده امور معدرصد از پاسخ دهندگان تجربه هايی را گزارش داده ا ۶۵
.                                                                                                  طبقه بندی می شوند  

عليرغم اين حقيقت که دانشمندان بزرگ بسياری در طول تاريخ بطور شخصی چنين           
را که در طول دوره کاری شان اتفاق افتاده است بسيار مهم تلقی  تجارب ذهنی از هوشياری خالص

کرده اند، اما علم براساس عالقه طبيعی اش به پديده های قابل مشاهده هرگز مجذوب مفاهيم معنوی 
اما پيشرفت و ارتقاء رشته ديناميک غيرخطی ... بعنوان موضوعات قابل بررسی نشده است

تجلی چنين آثاری را می  .وجود و هوشياری را برانگيخته است کنجکاوی و تفسير درباره ماهيتِ 
. ديد ايان استوارتنوشته  ،)رياضيات آشوب" (آيا خداوند تاس بازی می کند؟"توان در کتاب 

نوشته جان بريگ " به دنبال جهان شيشه ای"به موضوعات معروفی چون " علم کليت"مفهوم جديد 
، جراحان رياضيداناناخيراً ستاره شناسان، . تبديل شد اف ديويد پيت وبريگ از " آيينه ياغی"و 

  .     مغز، عصب شناسان و فيزيکدانان در جريان حيرت آور اهميت کشفيات اخير گرفتار شده اند
بشر زمينه قبلی يا زبانی برای نامگذاری  زمانی کهغالباً به اين نکته اشاره شده است که تا           

پارادايم "اين ناتوانی . رويداد در اختيار نداشته باشد قادر به مشاهده يا تشخيص رخداد نخواهد بود
     ناميده می شود که همان پيامدهای مستقيم از محدوديتهای زمينه ديد است؛ بنابراين" بی بصيرتی
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همان توسعه زيربنای فکری جديد است که درون علوم طبيعی نفوذ کرده و به آرامی پتانسيلی در 

  .                 علوم انسانی برای ديدگاه و رويکردهای جديد مثل رشته روانشناسی خلق کرده است
بحث کرده بود، اما جريان " تجارب اوج"ورد خيلی قبل تر در مآبراهام مازلو اگرچه           

به استثنای آثار  -اصلی نوشته های روانشناسی هرگز به موضوع خوِد هوشياری نپرداخت
که برای مدتی طوالنی بعنوان اثری ويليام جيمز نوشته " انواع تجارب مذهبی"کالسيک کتاب 

سرانجام . فته شدعلمی در خصوص روانشناسی هوشياری چون تجارب روحانی در نظر گر
روانشناسی فراشخصيتی ورای مرزهای تجربه و روانشناسی بالينی برای بررسی آن دسته جنبه 

زمانی از تجارب غيرمعمول و توانايی های . های تجربه انسانی که کامالً ذهنی بودند قدم گذاشت
به موضوعی در خارق العاده بعنوان شوخی فريب آميز يا توهم ياد می شد، اما در نهايت تبديل 

برخی آزمايشات، تالش در جهت مشروعيت بخشی به چنين تجاربی مثل . رشته فراروانشناسی شد
                                                                              . ادارک احساسات خارق العاده دارند

اصوالً رشته روانپزشکی از تالش برای يافت منشأ ملموس از ناملموس در رفتار و           
روانپزشکی بعنوان شاخه ای از رشته پزشکی خود را با . بيماريهای انسان برخاسته شده است

رشته پاتولوژی يا آسيب شناسی مرتبط می کند؛ بنابراين بطور انحصاری تقريباً با سطوح 
به اين ترتيب هوشياری و آگاهی . ين تر و فيزيولوژی های اعصاب سر و کار داردهوشياری پاي

  .                                                           در بيرون از پارادايم روانپزشکی باقی مانده است
استفاده کرده و  پزشکانی که در علم پزشکی از يک پارادايم بزرگتر از فرآيند التيام بخشی          

خطاب ) جامع نگر(روشهای غيرسنتی را در متدهای درمانی مشمول می کنند پزشکان هوليستيک 
اين تخصيصی است که در ابتدا با لحن متمايز عمل غيرحرفه ای در سيستم . و ناميده می شوند

وصاً در اما در گذشته همکاری و کمک افراد پيشگام در اين زمينه، مخص پزشکی همراه می شود،
حوزه هايی چون بهبودی حمله قلبی يا بهره جويی از دعا در افزايش سرعت بهبودی بيمارانی که 

                                                   .  جراحی می شوند نيازمند رسميت شناختن جدی تری بود
ربه نزديک به پديده مرگ و تج توجه افراد حرفه ای و همينطور عموم را بهاليزابت کوبلر           

در نهايت تجربه بيرون از بدن تبديل به . مرگ را که توسط بيماران گزارش داده شده بود جلب کرد
می شد و آنها از موضوعی نسبتاً شايع شد که به تعداد  بيمارانی که تحت جراحی بودند افزوده 

در اتاق عمل گفته شده بود و آنها شواهد خود در مورد تمام فرآيند جراحی شان يا چيزهايی که 
که پرتوهای  کيرليانبه دليل کارش با عکاسی  تالما ماس. شنيده بودند بيشتر گزارش می دادند

منتشر شده توسط آئورا يا رايحه اطراف اجسام در فرکانس باالی ميدان الکتريکی مثل اطراف 
د انرژی اطراف يک برگ عکسهای او در مور. نوک انگشتان را ثبت می کند به شهرت رسيد

     در. کامل حتی زمانی که به دو نيم تقسيم شده بود ولی همچنان باقی مانده بود کامال مشهور است
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. آوردنهايت طب سوزنی نيز جايگاهی در تکريم خود در حوزه بهداشت و سالمت آمريکا بدست 

عليرغم اينکه طب سنتی هيچ انرژی ديگری را بجز انرژی مکانيکی، الکتريکی و شيميايی 
  .                 برسميت نشناخته است اما بسياری از پزشکان در حال يادگيری تکنيکهای آن هستند

که روشهای جامع در زمينه ديدهای مختلف از ماهيت هوشياری انسان نسبت به چيزی           
و تأکيد آن بيشتر بر التيام و شفادهی بجای درمان طب سنتی انجام می شود صورت می پذيرند 

اگرچه شايد رابطه آنها با پيشرفتهای غيرمنتظره نظری در دهه های اخير صريح و روشن . است
بنظر نرسد، اما درمانهای جايگزين توسط مراقبان بهداشت سالمت جامع، خواه پزشک، پزشکان 

هرچند بطور گسترده ای از لحاظ رويکرد و روش با هم  - ين يا شفادهندگان غيرمتخصصجايگز
کليه روشهای جامع . و همه آنها دارای عنصری مشترک هستندبکار گرفته شده است  -متفاوتند

براساس تکنيکهايی هستند که پروتوپالسم را بعنوان مثال تحت تأثير قرار نمی دهند، بلکه ميدان 
  .   بدن انسان را احاطه کرده است و بدن را شرطی می کند تحت تأثير قرار می دهد انرژی ای که

قدم که مکرراً به  ١٢خارج از دامنه و حوزه پزشکی، موفقيت فوق العاده نهضت خودياری           
آن اشاره کرده ام بشکل مؤثری تعيين کرد که التيام بخشی و شفا می تواند با تمرين اصول و قواعد 

نکته مهم در ظرفيت برای التيام بخشِی شرايط نااميدکننده ای که . هوشياری به ارمغان آورده شود
شناخته شد اين است که اولين حلقه زنجير بطور متمايز همان رولند هزارد با  کارل يونگتوسط 

طور که در زنجيره طوالنی درمان که امروزه در سراسر جهان تبديل به نهضت الکلی های گمنام 
تجربه عميق معنوی بعنوان اميد و . قلمروی هوشياری های باالتر قرار می گيردشده است، در 

چنين تجربه ای بعنوان تحولی روشن . سپرده شد رولند هزاردبه  يونگ پشت گرمی توسط 
قابل توجه  .واگذار شد -بيل ويلسون - گرايانه، جوهره پيامی بود که به بنيانگزار الکلی های گمنام

  .               معرفی و توصيف کرد" زبان قلب" الکلی های گمنام را بعنوان بيل ويلسون است که 
*** 

قی مانده پيشگام نظری و کاربردی فرزانگی بشر که به تصوير کشيده همه اين اثرات، با          
شده است می باشند و دارای يک نقطه همگرا هستند يا بهتر است بگوييم که همه آنها از لحاظ مبدأ 

از عمق نااميدی از يک مفهوم عقالنی يا تمرکز بيل ويلسون مکاشفه  . دارای نقطه مشترکی هستند
حاصل نشده بود، بلکه از جهشی در هوشياری، جابجايی از مکان خويشتن به درون نگری برای 

اينکه چنين تجربه متحول کننده ای منجر به . حضور بی نهايِت روشنايی و قدرت حاصل شده بود
يا باالتر اندازه گيری می شود  ۶٠٠بهبود ميليونها نفر شده است کامالً گواه ميدان انرژی که معادل 

                 .  طح متقاطع هوشياری از فرم و شکل به بی فرمی و بی شکلی استاست که همان س
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قدم، پايه و اساس درمان ميليونها  ١٢اين قدرِت بی فرم يعنی قدرِت برتِر نهضت سراسری           

رچشمه همان قدرتی است که شاخه های گوناگون از کاوشهای فکری نتوانستند آن انسان است و س
اين همان قدرت هوشياری مطلق . را به کاميابی سوق دهند و در نهايت مجبور به عقب نشينی شدند

                                                                                                                     . است
*** 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 فصل بيستم و دوم
 کشمکش معنوی

           
اينک زمانی است که دوباره می توان امر خطير کشمکش معنوی انسان را به کمک           

هوشياری مطلق که بعنوان . درِک معنای هوشياری که تا به حال به آن پرداخته ايم تفسير کرد
توصيف شده، نيرويی بالقوه و بی نهايت و يک منبع انرژی است از تمام " بايش"يا " بودن"

در درون اين نيروی بالقوه است . ط خداوند و الوهيت شناسايی می شودموجوديت و هستی که توس
که ناآشکار تبديل به آشکار می شود؛ مثل آواتارهايی چون بودا و مسيح که کاليبره انرژی آنها 

اين افراد طرحهای مجذوب کننده ای از يک . يعنی باالترين سطح انرژی تعيين شده است ١٠٠٠
ا می کنند که ذهن را با ظرفيِت هولوگرافی اش که بطور جهانی به نيروی بسيار عظيم را بر پ

                                               . ميدانهای مجذوب کننده واکنش نشان می دهد مشمول می کند
معلمان آگاه و در عين  آنچه که از اهميت کمتری برخوردار ولی همچنان بسيار مهم است،          
توسط " خود"يا " نفس"اين . ولی هستند که مسير رسيدن به خودشناسی را تدريس کرده اندحال معم

روشنگران در طول تاريخ بعنوان چيزی اليتناهی، بدون شکل، بدون تغيير، در همه جا حاضر، 
اينجا يگانگی، وحدت و الوهيت در همه چيز بشکلی غيرقابل . ناآشکار و آشکار توصيف شده است

لق که قدرتش در حوزه انسانی بصورت ميدان مجذوب کننده غول پيکری است تشخيص از خا
" من"؛ بنابراين همه مسيرها به )آزادی اراده(اين ميدان هر تنوعی را شامل می شود . وجود دارد  
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معموالً در مطالعات ما اين آموزه ها و نيز امور ديگری که با اين . يا خويشتن هدايت می شود

                                                         . هستند ٧٠٠موضوع سروکار دارند در سطح انرژی 
زودگذر و  ورای روند خطی. افکار معمولی متوقف می شوند ۶٠٠در ميدان انرژی           

جسمانی، موجوديت و هستی بعنوان ادارک و آنچه که در همه جا حاضر است و  قابليت 
در اين مرحله، . غيردوگانگی دارد مشاهده می شود، زيرا موجوديت هيچ موقعيت و  مکانی ندارد

 اين حالتی از. و نتايج توهم زای آن در مورد جدايی نابود و ناپديد می شوند" تو/من"دوگانگی 
در واقع . صلح و آرامش و ورای همه ادراکات است، چيزی اليتناهی و عشقی بی قيد و شرط

چيزی همه جانبه و فراگيراست، دانشی است نامحدود که در همه جا حاضر و دارای قدرتی مطلق 
در اين حالت، همزمانی و انطباق با خويشتن اتفاق می افتد؛ نوعی آگاهی که در آن آشکار . است

                                                                                            .کار يکی می شودبا ناآش
ظاهر ) عشق( ۵٠٠می توان گفت حاالت عرفانی و معنوی حقيقی در سطح انرژی حدود           

قرار دارند  ۶٠٠و  ۵٠٠از  غالباً معلمانی که در سطح انرژی باالتر. می شوند و تا ابد ادامه دارند
" واال و رفيع"بعنوان افراد قديس شناخته می شوند و معموالً حالت هوشياری آنها با عناوينی 

                                                                                                     . توصيف می شود
برای سالکان مسير روشنگری است که با کمک و حضور معلمانی اين تجربه ای معمولی           

اين اتفاق به . يا باالتر دارند، به چنين حاالت واال و رفيعی نائل می شوند ۵۵٠که سطح انرژی 
اين . اتفاق می افتداست که با تسلط و کشش ميدان مجذوب کننده قوی تر " کششی"دليل روند 

سالکان معنوی که در  .ان انرژی واالی معلم پايدار نمی گرددحالت، برای سالکان در خارج از ميد
اين مسير به جايگاه بااليی نائل شده اند هنگامی که به روشنگری دست می يابند اغلب در درون و 

از بين رفتن حالت . دچار نوسان می شوند"  حضور محبوب و معشوق"بيرون اين حالت يعنی در 
شناخته "  غم و اندوه روح"ر در هر دوی ادبيات شرق و غرب  به باالتر و نزول به حالتی پايين ت

                                                                                                                .شده است
ديد با تمرکز کارهای معنوی و روحانی مانند همه حرفه هايی که در آن حاالِت مشتاقانه ش          

باال وجود دارد مانند ورزش، پر زحمت است و اغلب نيازمند ارتقاء ابزاری خاص در انجام يک 
سختی کار درونی در اين . سری امور از جمله هدفی بسيار متمرکز و نيز مراقبه ای پايدار است

مجذوب کننده  است که نيازمند تالشی زياد در گريز و رهايی جويی از جاذبه های مأنوس ميدانهای
برای اينکه بتوان از اين کشمکش رهايی . پايين تر و حرکت به سمت ميدانهای انرژی باالتر است

ً در همه اديان ديده می شود که برای مقابله با قرارگيری فرد در معرض ميدانهای  يافت تقريبا
   استبدادی است که اين از نوعی نقطه نظر و ديدگاه. انرژی پايين محدوديتهايی را ترويج می دهند
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از يک ديدگاه سخی و آزادی  صورتی کهدر نظر گرفته می شود، در " گناه" چنين خطايی بعنوان 

  . بشر در ميدانهای انرژی پايين بعنوان قصوری قابل بخشش پذيرفته می شود هوسرانیخواه، اين 
بعنوان  ٢٠٠معموالً گرايشات، احساسات و مشخصه های رفتاری ميدانهای انرژی زير           

که از  چاکراسيستم کالسيک . موانعی بر سر راه تجربه حاالت روحانی و معنوی بشمار می آيند
سوی افراد روحانی و قديس بسياری به رسميت شناخته شده است با نقشه هوشياری که در 

مربوط به چاکرای تاج،  ۶٠٠سطح انرژی . ا به تصوير کشيده شده اند مرتبط استمطالعات م
 حالی استاين در . مربوط به شبکه خورشيدی است ٢٠٠چاکرای قلب و تا سطح انرژی  ۵٠٠

مرتبط می  چاکرای طحالکه گرايشات و احساسات پايين تر همچون کينه، حسادت، خشم و غيظ به 
حيوانات و جذب آنچه که مانع پيشرفت معنوی است ارتباط دارد؛  با بقایچاکرای ريشه . شوند

بنابراين همه آموزه های معنوی و عرفانی در واکنش به مادی گرايی و دنياپرستی پند و اندرز می 
  .    آنها به دفعات اشاره کرده اند که بايد از وابستگی به پول و امور شهوانی  خودداری کرد. دهند

فرد می تواند در هر يک از اين سطوح پايين دچار . پايين تر نيز مرکز اعتياد هستندمناطق           
ً همه ميدانهای انرژی و رفتارهای وابسته به آنها منجر به افزايش . تثبيت شود امروزه تقريبا

آنها بر اين عقيده اند که با فقدان گرايشات معنوی، بهبودی . شده اندگروههای مخصوص خودياری 
                                                                                           .  م بسيار بعيد استو ترمي

معموالً در برنامه افزايش سطح هوشياری يک توافق نظر جهانی وجود دارد که تا زمانی           
ههای خودياری معنوی گرا به همه گرو. که فرد حقيقت را نگويد، ضعيف و ناتوان باقی می ماند

آنها با اين عقيده که وجود يک ذهن باز و متمايل به بهبود، پيش نياز . اين قدم اول نيازمند هستند
بعبارت ديگر فرد برای پيشرفت در رسيدن به رهايی و شفا . الزم برای پيشرفت است موافق هستند

تأثيرات ميدان زير اين سطح انرژی  درنگ در درون. رسيده باشد ٢٠٠بايد حتماً به سطح انرژی 
موجب خطر واقعی در بوجود آمدن مشکالت عميق پياپی می شود، بطوری که فرد توان فرار از 

هرچند هميشه به اين صورت نيست و تاريخ موارد زيادی از افرادی را که . آن را نخواهد داشت
به يک سطح هوشياری باال بر  گريبان گير مشکالت عميق و سلسله وار شده و ناگهان با دستيابی

                                                                           . مشکالت فائق شدند را نشان داده است
همانطور که قبالً ديديم . هنوز چنين پيروزيهای ناگهانی در جامعه مدرن به چشم می خورند          

اين تجربه دارای مشخصه . که منجر به تأسسيس الکلی های گمنام شدبود بيل ويلسون تجربه دقيق 
ای معمولی است که بنظر می رسد با تغيير و تحول هوشياری و آزادی از مصيبتهای ميدانهای 

اين نوع تجربه توسط آن  .مجذوب کننده پايين و پديداری يک سطح آگاهی باالتر حاصل شده باشد
                                          . نداشتند هنوز گزارش نشده است دسته که اعتياد چندانی به الکل
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همان گونه که نفوذ يا نتايج ميدانهای انرژی باال تأثيرات آنابوليک و اثربخش مثبتی بر           

روی فرد دارند، نفوذ ميدانهای انرژی پايين نيز می تواند تأثيرات کاتابوليک و مخربی داشته 
در . يک مثال متداول در فرهنگ امروزی تأثير برخی موسيقی های پاپ و پر خشونت است. باشند
و موسيقی رپ ) موسيقی راِک مرگ(افراد تحت آزمايش ديديم که سبک پانک راک، ِدد راک ميان 

گانگستر منجر به ضعيف شدن افراد تحت آزمايش می شد که تصديق و تأييدی بر مشاهدات و 
براساس گزارشی در نشريه . بود که پيش از اين صورت گرفته بودجان دايموند  دکترمطالعات 

و در مطالعه ای که اخيراً بر روی دانش آموزان صورت ) ١٩٩۴جوالی  ۴(آريزونا ری پابليک 
از دانشگاه کارولينای شمالی دريافت که موسيقی َرپ موجب پرورش جيمز جانسون  دکترپذيرفت، 

استعداد و تحمل خشونت و همچنين ترويج مادی گرايی می شود و در عين حال عالقه فرد را در 
                                                 .يالت علمی و موفقيتهای بلندمدت کاهش می دهدکسب تحص

تجربه ای مشترک که در کلينيکها و گروههای درمانی مشاهده می شد اين بود که مصرف           
در به به گوش دادن به موسيقی راِک هوی متال ادامه دهند قا زمانی کهکنندگان مواد مخدر تا 

در حقيقت پيگيری و . دستيابی به بهبودی نيستند يا حداقل بهبودی از بيماری بسيار سخت می گردد
، شعبه ای از سدونا ويالبررسی يک ساله بيماران بستری و سرپايی معتاد به کوکائين در 

قی نشان داد که حتی يک نفر از کسانی که به موسي آريزونا فونيکسدر شهر کمل بَک بيمارستان 
گروههای خودياری برای معتادانی که پی در پی . خشونت آميز و منفی گوش می داد بهبود نيافت

همان  -مصرف مواد مخدر دارند توصيه می کنند که از نفوذ و تأثير شيوه سابق زندگی خود
 معتادان دريافتند که ترک مواد به تنهايی کافی نيست، بلکه برای. خودداری کنند - ميدانهای انرژی

نتوانند با اراده  زمانی کهاعتياد وجود دارد و تا  الف     ب     جترک نياز به تاخت و تاز عليه 
شان متعهد شوند که تأثيرات اين ميدانها را بطور کامل ترک کنند قادر نخواهند بود از مشکالت 

                                                         .اعتياد بگريزند الف ب جميدانهای انرژی پايين يعنی 
معتادانی که بهبود حاصل می کنند هنگامی که ميدان انرژی برنامه های خودياری را رها           

کناره گيری از دايره قدرت ديگر افراد گروه . می کنند نسبتاً دوباره وضعيت قبلی شان عود می کند
نشانه های بد و خطرناکی از عود " من می توانم خود به تنهايی اين مسير را بروم"اين ادعا که  و

دارد که  ١٧۵و برگشت پذيری بيماری است زيرا که نشانی از نفوذ غرور و تکبر با سطح انرژی 
                .                           به هرحال قدرتش کمتر از ميدان انرژی الزم برای شفايابی است

برای دستيابی به هوشياری بايد در . البته همين قاعده در جهات ديگر بکار گرفته می شود          
در اينجا نيز دوباره کليد موفقيت، . جستجوی قدرتمندترين طرحها و ميدانهای مجذوب کننده بود

همان وابستگی حساس در منظور اراده يعنی تکرار ثابت عملی است که فرد انتخاب کرده است که 
در کليه اصول معنوی و عرفانی، . نظريه آشوب در راههای اوليه در مسير پيشرفت معنوی است

در . ابزاری که می تواند فرد را به آگاهی و هوشياری برساند، رغبت و اشتياق توصيف شده است  
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ليه اصول عرفانی و معنوی آنچه که می تواند شخص را به آگاهی و هشياری برساند چيزی نيست ک

. تاريخ آنچه را که بصورت بالينی، سالمتی معرفی می کند نشان داده است. به جز رغبت و اشتياق
) رميدانهای انرژی باالت(تمايل مداوم و ماندگار منجر به فعال شدن ميدانهای مجذوب کننده جديد 

را کامالً ) ميدانهای انرژی پايين تر(می شود و به شخص اين امکان را می دهد تا ميدانهای قديمی 
ممکن است دريابيم که ميدان مجذوب کننده ضعيف تری در حال نزديک شدن به ميدان . ترک کند

مجذوب کننده بزرگتری است؛ در اين حالت معرفی عنصر سوم که همان آزادی اراده و نتيجه 
  .         طعی انتخاب و تکامل است بطور ناگهانی تقاطعی خلق می کند و منجر به تغيير می شودق

در فلسفه معنوی شرق پذيرفته شده است که سالک يا مريد به تنهايی و بدون مساعدت           
تجربه الکلی های گمنام اين است که يک . يا راهنما بعيد است موفقيت چندانی حاصل کند گورو

در ورزشها نام مربيان بزرگ . الکلی واقعی بدون کمک حامی نمی تواند به بهبودی دست يابد
هميشه بعد از مسابقات تکرار می شود، زيرا وجودشان تأثيری الهام بخش در خلق حداکثر تالش 

ً همترازی با ميدان انرژی او ي. را دارد ک سالک می تواند با تمرکز کامل بر معلم و نهايتا
در آزمايشات بطور مکرر نشان داده شد که تجسم تصوير يک معلم . پيشرفتهايش را برانگيزد

روحانی در ذهن منجر به اين می شود که فرد تحت آزمايش بدون در نظرگری سيستم اعتقاد 
                                                                                       .  شخصی اش قوی عمل کند

      
*** 

طبيعِت خوِد تغيير در کشمکش معنوی برای دگرديسی شخصيتی در فرد هميشه ورای           
که فقط معموالً اظهار داشته اند  فرنسيس آسيسی قديسان بزرگ مانند. قدرت خوِد جستجوگر است

آنها برای ابتکار شخصی در دسترسی به موقعيتشان . کانالهايی از يک قدرت باالتر و برتر بوده اند
اين تصويری از . منسوب به فضل پروردگار دانسته اندآن را تنها  هيچ اعتباری قائل نشده اند و

سطح آگاهی پايين يک ابزار دقيق را در اختيار قرار می دهد که چگونه فرد تازه واردی که از يک 
خود را تحت تأثير سطح آگاهی باالتر قرار می دهد برطبق خاصيت نفوذ و حلول شروع به تغيير 

حتی ناظران رويدادهای ِعلی، اغلب به فقدان وساطت آشکار که مسئوليت اين . و دگرگونی می کند
                         .تغييرات را بعهده دارد و بطور نامرئی بر شخص اثر می گذارد اشاره می کنند

بنابراين هنگامی که کسی تحت تأثيرات ميدانهای انرژی پايين به ميدان انرژی باالتر           
حرکت می کند اغلب ادعا می شود که معجزه رخ داده است، اما قضاوت ناشی از بدبختی و 

ی که قادرند بر رفتارشان سطحی نگری در اين است که تنها تعداد کمی می توانند از ميدانهای انرژ
به اين دليل " خط سيری در معجزات"برنامه معنوی محبوب رايج به نام . تسلط يابند رها شوند

هدف از اين دوره روانشناسی معنوی، . طراحی شده است که رسيدن به اين رهايی را ساده تر کند  
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فراهم آوری زمينه الزم در تسريع بخشی به جهشی ناگهانی در هوشياری از طريق تشويق به 

در روشی سنتی تر، عبادت و مديتيشن نيز نقطه ای در عزيمت از .  تغيير کلی قوه ادراک است
.                               ميدان انرژی پايين تر به ميدانهای انرژی باالتر را فراهم می کند

     
 ***  

و باالتر رسيده  ۵٠٠پزشکانی که سطح انرژی شان را افزايش داده اند و به سطح انرژی           
آنها چنان موفقيتهای قابل توجهی در روش درمان بدست . اند تبديل به شفادهندگان مقتدری می شوند

ين خود منجر به توليد داده های می آوردند که ديگران قادر به دستيابی چنين نتايجی نيستند و ا
چنين ناسازگاريهای غيرقابل شرح نشانه . متناقض در بسياری از مطالعات دوسر کور می گردد

مداخله قدرت است که با توضيح ِعلی و روالی روزمره که بر پزشکی مسلط است قابل توصيف 
. های جهان استدر يک جهان هولوگرافيک هر رخدادی به تنهايی نتيجه ديگر رخداد. نيست

.                                            رويدادهايی از اين قبيل به خودی خود هيچ وجود واقعی ندارند  
آنها بشر را . دستيابی به درک و خرد محض، نشانه های بزرگی از تاريخ فرهنگی است          

اما اين درک . داخلی دانسته اندارباب محيط خارجی خود و تا حدی در سطح فيزيکی ارباب محيط 
برای  ۴٠٠مهارت عقالنی در سطح انرژی . و خرد دارای محدوديتهای خاص خود نيز است

هستند بسيار خيره کننده و رشک آميز است که بسادگی برای  ٣٠٠کسانی که در سطح انرژی 
انداز باالتر بسيار از يک چشم . کسانی که خود را به مرحله فراتر ارتقا داده اند نمايان می گردد

عقل . واضح است  که چقدر اين شيفتگی در مورد خود می تواند خسته کننده، بديهی و بيهوده باشد
ً تنها چيزی که باقی می ماند چيزهای کسل  گرايی آيينه ای از غرور و پوچی ذهن است و نهايتا

                                         .  کننده ای برای مشاهده هستند تا اينکه فرد به تحسين خود بپردازد
عقالنيت، اين منجی بزرگ که ما را از نيازهای طبيعی پست ترمان رها    می کند بازرس           

برای کسانی که تحت . سخت گيری است که منکر گريز به سطحی باالتر و فراتر از عقل  می شود
ک سرپوش عمل می کند، سقفی که حد و قرار دارند عقل بمانند ي ۴٠٠تأثيرات سطح انرژی 

قابل توجه است که تعداد . مرزها را مشخص می کند و مانع رسيدن به تکامل معنوی می شود
و بسياری ديگر در سطح انرژی دکارت، نيوتن، انيشتين بسيار زيادی از افراد مشهور تاريخ مثل 

اين حالت مبارزه در غلبه بر آن  در. قرار دارند که نقطه چسبندگی و مانع بسيار بزرگی است ۴٩٩
                           . جزء شايع ترين امور و اغلب طوالنی ترين راه  برای کشمکش معنوی است

که کامالً درگير تأثيرات ميدان انرژی عقل و  دانشمندان استثنايی بعيد نيست که بسياری از          
        مانع عبور کنند و به قلمروی تماميت جهانی وارد شوند،خرد قرار گرفته اند به ناگهان از اين 
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همانطور که سعی کرده ايم نشان دهيم دنيای معنويت منطبق بر دنيای غيرقطعی علم و نظام 

اند که هضم و شناخت منطقی پديده تحقيقات ما در حقيقت به جهتی طراحی شده . غيرخطی است
های معنوی را برای کسانی که عمدتاً بصورت خطی استنتاج می کنند و به سبک و روش چپ 

  .                                                                          مغزی عادت کرده اند آسان تر گرداند
ومی هوشياری بتواند تا حدودی طبيعت علت و معلولی نهايی شايد ساختار نقشه ای از آنات          

را با به تصوير کشيدن اينکه قدرت آفرينش از باال به پايين حرکت    می کند و نه از پايين به باال 
                                                                                                          . روشن تر کند

در حقيقت . ما بدين اميديم که بدون تعصب به خواننده در روند آشکارسازی خود کمک کنيم          
خواست ما بر اين است که خواننده را نه به سمت توهماتی که با منطق تعيين شده اند، بلکه به سمت 

تماميت فرد است که در مطالعه انجام شده ما، اين . و سوی يک هوشياری سراسری راهنمايی کنيم
اگرچه ذهن فرد تحت آزمون ممکن است از جريانی که . ی دهدمبه محرکهای آزمون واکنش نشان 

در حال پيشرفت است آگاه نباشد، اما در مجموع بايش و بودن فرد قطعاً وجود دارد، در غيراين 
معنوی که به  مشاهدات معلمان. صورت هيچ ثبات و استحکامی در يافته های ما وجود نمی داشت

آنچه را ... خاطر نشان می کنند که مريد و سالک تنها بايد کشف کنند درجات وااليی نائل شده اند
                                                                                             . که از قبل می دانسته اند

 ***  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 فصل بيستم و سوم

 جستجوی حقيقت
           

آيد اما بايد بپذيرفت که برای اهداف گرچه ممکن است در ابتدا خيره چشمی بنظر           
فقط در سطح فعلی ادراک  - بصورت شخصی، درونی و ذهنی - روزمره، حقيقت هر آنچه که هست

ند غيرمنطقی، در سطح هوشياری های پايين پيشنهادات، هرچ .فرد می تواند متقاعد کننده باشد
نامعقول و بی اساس که نه از لحاظ فکری قابل اثبات و نه از لحاظ عملی قابل نمايش دادن باشند، 

اين پديده فقط به افراد افراطی، تندرو و گروههای حزبی محدود . درست و حقيقی بنظر می رسند
باشيم بپذيريم، افراد نمی شود؛ بلکه در نگاهی جزئی و بمراتب خيلی بيش از آنچه که تمايل داشته 

بی گناه بخاطر شهادت شاهدانی که به روشنی غيرمنطقی و مغرضانه اند، محکوم و زندانی می 
) مانند جنگ های اسالو يا شرق ميانه(شوند و بطور جهانی پايه و اساس جنگهای چندين ساله 

  .                می کند عمالً جنگِ بی پايان را تضمين باوری احمقانه است درمورد عدالِت انتقام که
با چند مورد استثنا حتی اديانی که ظاهراً نمايندگی آموزه های عيسی مسيح، سرور صلح و           

آرامش را بر عهده دارند هرگز جنگ و کشتن انسانهای ديگر را در شرايط قابل توجيه ممنوع 
 غيراين صورتگران می زنند، در البته قابل توجيه برای آن کسانی که دست به کشتار دي. نکردند

اگر تجزيه . تقدير نمی کنندقربانيان اين کشتار احتماالً چنين چيزی را قابل توجيه نمی بينند و از آن 
و تحليل عامل بحرانی را برای کاليبره کردن تکامل و آموزه های معنوی در طول زمان به مرحله 

که دقيقاً نقطه مقابل اصول اساسی ايمان هستند  اجرا درآوريم، می بينيم که رفتارهای ضد و نقيضی  
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بياييد با اين پرتوی جديد نگاهی به برجسته ترين آموزه های دينی  .کمتر تعجب آور بنظر می رسند

                                                                                                           .  دنيا بيندازيم
                                                                                         

 مسيحيت
اين . به تفصيل شرح داده شد ١٠٠٠عيسی در سطح انرژی حضرت قبالً مرتبه حقيقت با           

در قرن دوم مرتبه حيقيقِت اعمال . باالترين سطحی است که می توان بدست آورد و به آن نائل شد
در دوره جنگهای صليبی و در . کاهش پيدا کرد  ۵۴٠و در قرن ششم به   ٩٣٠آموزه هايش به 

بعد از ميالد ظاهراً  ٣٢۵اهش عمده آن در سال علت ک. نزول کرد ۴٩٨اوايل قرن يازدهم به 
برای دانشجويان . بخاطر گسترش سوءتعبيرآموزه ها که از شورای نيقيه نشأت می گرفت بود

و غيره پُل، کنستانتين، آگوستين تاريخ مذهبی مرتبه حقيقت و سطح انرژی مسيحيت قبل و بعد از 
                                                                                                .  جالب بنظر می رسد

از کتاب عهد جديد دارای ) از زبان ارامی(بايد به اين نکته اشاره کرد که ترجمه المسا           
دارای سطح انرژی ) که از زبان يونانی ترجمه شده است(و نسخه پادشاه جيمز  ٧۵٠سطح انرژی 

همان طور که در بين ترجمه های متفاوت طيف گسترده ای از اختالف وجود دارد، به . است ۶۴٠
خيلی از عقيده . همين نسبت تفاوت عمده ای نيز در اِعمال دين مسيحيت وجود دارد و ديده می شود

های دينی مهم مانند کليسای کاتوليک روم، اصول و انتقادات کليسای انگليس، علم مسيحی و 
تفاسير . هستند ۵٠٠دارای سطح انرژی باالی  کويکرهااز فرقه های کوچک مثل فرقه  بسياری

عرفان مسيحی قرن "يا کتاب " خط سيری در اعجاز"تخصصی از جمله کتابهای معاصر 
از سويی در دين اسالم، گروههای . است ۶٠٠دارای سطح انرژی  اکهارت مايستراز " چهاردهم

به کمترين سطح  و روشن می توانند آن رااسی ارتجاعی، صريح بنيادی شديد با برنامه های سي
                                                                                          . برسانند ١٢۵انرژی چون 

           بوديسم
در قرن ششم پس . است ١٠٠٠مرتبه حقيقت آموزه های بودا در اصل دارای سطح انرژی           

. کاهش پيدا کرد ٩٠٠از ميالد، مرتبه حقيقت اعمال آموزه های او توسط پيروانش به حد ميانی 
يکی از دو شاخه  هينايانا. آموزه های اين دين کمتر از هر دين ديگری رو به وخامت گذاشته است

شاخه ديگر اين  انهمهاي. است ٨٩٠دين بودا که رسانگر کمتری است، هنوز دارای سطح انرژی 
.     است ٨٩٠و ِذِن بوديسم دارای سطح انرژی  ٩۶٠دارای سطح انرژی ) رسانگر بزرگتر(ن دي
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 هندوئيسم
است، اما در طول زمان ضعيف شده  ١٠٠٠دارای سطح انرژی  ُلرد کريشنا آموزه های          

  .           است ٨۵٠است، ولی مرتبه حقيقت اعمال دين در حال حاضر هنوز دارای سطح انرژی 
 

 يهوديت
 اعمال دينی که در زمان. است ٩٨۵ابراهيم دارای سطح انرژی حضرت آموزه های           
اين همان سطح انرژی و مرتبه حقيقت . بود ٧٧٠موسی جاری بود دارای سطح انرژی  حضرت

دارای سطح انرژی  کاباال. است ۴٩٩يهوديت امروزی دارای سطح انرژی . کتاب تورات است
      .                                                                                      است ٧٣٠ زوهرو  ٧٢٠

 
 اسالم

اظهار . است ٧٢٠بود و قرآن دارای سطح انرژی  ٧۴٠دمحم حضرت سطح هوشياری           
پذيرش، دوست داشتن و آرامش درونی شالوده اسالم است، اما سير تکاملی اعمال اصول عقايد 
تعصب آميز از همان ابتدای امر با سياستهای گسترش ارضی در شکلی به نام جهاد و جنگهای 

ت مرتبه حقيقت آموزه های اسالمی در اواخر دوران جنگهای صليبی بشد. مذهبی درهم تنيده شد
کاهش پيدا کرد و در عصر جديد، صعود جنبش ملی مذهبی متعصب، ذات روحانی و معنوی اين 

در حال حاضر مرتبه حقيقت آموزه های بنيادگرايی اسالمی . مذهب را بسرعت فرسوده کرده است
             .                                                            است ١٣٠و نظامی دارای سطح انرژی 

*** 
           

هنگامی که به کاهش مرتبه حقيقت اديان بزرگ جهان نگاه می کنيم متوجه می شويم که آن           
ترين ها هستند، در طول اعصار به نسبت خالص باقی مانده اند، در حالی " يين"جزء چيزهايی که 

بطور قابل توجهی تخريب شده ) ویدرگير با امور دني(هستند " ينگ"که آن چيزهايی که بيشتر 
، به زير سطح اند، تا جايی که جريان تندروی و افراط گرايی شبه نظامی و تهاجمی ترين دين

به نظر می رسد که هرچقدر عقيده و طريقت دوگانه تر باشد، ميزان  .فرو رفته است ٢٠٠بحرانی 
                                                                           . آسيب پذيری به سوء تعبير بيشتر است
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 .دوگانگی و شکاف بين اعتقاد، عمل و عدم تعلق، مرتبه های حقيقت را افزايش می دهند          

هنگامی که چنين چيزی اتفاق می افتد، ذات روحانی و معنوی در ترجمه به بيان فيزيکی می تواند 
اشتباه گرفته شود؛ بنابراين اين تصور می تواند مثل سرباز مسيحی و با ترجمه تحت اللفظی 

              .                                تحريف شده تبديل به توجيهی برای يک قاتل ميدان جنگ شود
بهاگواد گيتا جنگی که در اوايل کتاب . هندوها دچار اين خطا و سردرگمی در تعبير نشدند          

گفته است پيروان يا مؤمنان در ُلرد کريشنا سوء تعبير نشد که  اينگونهتوصيف شده است هرگز 
. تحريفاتی می تواند باشد عقيده بودا نيز بسختی مستعد ابتال به چنين. جنگ واقعی بايد شرکت کنند

عقايد او مبنی بر اين است که علت درد و رنج، جهالت و نادانی است و تنها وظيفه هر کسی 
                                                                                            . غمخواری و شفقت است

سقوط آموزه های معنوی بلندمرتبه به دليل سوءتعبيرشان توسط کسانی است که کمتر به           
هر سطحی از هوشياری ظرفيتهای محدود خود را در درک و فهم از . مرحله روشنگری رسيده اند

تا زمانی که فرد خود به مرحله روشنگری نرسيده باشد يا اينکه حداقل سطوح . پيش تعريف می کند
باالی هوشياری را تجربه نکرده باشد، تمام آموزه های معنوی به مانند شايعه باقی می مانند و 

کتاب مقدس می تواند نقل قولی برای توجيه  -بنابراين در معرض تحريف و سوءتفاهم خواهند بود
افراد صالح بخاطر عدم تعادل در دريافت و ادراکشان و همچنين عواقب بی . هر موقعيتی باشد

هميشه در درون هر دينی فرقه های بنيادگرا . فاوتی نسبت به خشونتهای اخالقی هميشه خطرناکندت
پايين ترين سطح انرژی را دارند و گاهی اوقات دارای سطح هوشياری مشابه و برابر با 

 ٨۵اما با . جنايتکاران دارند، از نشانه های آنها بی خردی و افراط گرايِی خود محورانه است
قرار دارند لغزش و خطا به آسانی منتشر و  ٢٠٠ز جمعيت مردم که در زير نقطه بحرانی درصد ا

                                                                       .بسادگی در سراسر جهان پذيرفته می شود
ار عينی که بتوانند آيين های دينی و فرقه ها تکثير می شوند، زيرا عموم مردم هيچ معي          

با استفاده از ابزارهای اين مطالعه ممکن است بتوان . براساس آن حق را از باطل جدا کنند ندارند
همانطوری که پيش . است شناسايی کرد ٢٠٠هر جنبش ظاهراً معنوی را که زير سطح هوشياری 

ان زيرگروههای اديان بزرگ آنها نيز بعنو. از اين ديديم فرقه ها جدا شده يا از دين برگشته نيستند
فرقه ها . دنيا رشد می کنند و نسبت به قصد و نيت خود خرابکاريهای الزم را نيز انجام می دهند

البته آن دسته از فرقه ها که براساس عقايد ضد الوهيت . نيازی ندارند که بطور رسمی مذهبی باشند
قه ها همان طور که خود را با نقض و اين فر. ، ضد دين هستندبه نام شيطان پرستی شکل می گيرند

برگشت پذيری از اصول بی خطر و ماليم تعريف می کنند هيچ دستور کار مذهبی صريح و 
همان طور که هميشه باال داللت بر پايين . روشنی ندارد و هميشه به اَشکال مختلف با ما بوده است

رای حقيقت و تعهدش در و روشنی داللت بر تاريکی دارد، جستجوی سازماندهی شده بشر ب
 دستيابی به سطح معنوی باالتر نيز داللت بر گستره سازمانی اجتماعی دروغ و کذب و همچنين 
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" ضد دين"ماهيت  بررسی. داللت بر واگذاری و سرافکندگی به پايين ترين ميدان انرژی را دارد

متأسفانه مثالهای زيادی . در حقيقت، يک قدرت بسيار مخرب از انرژيهای منفی را نشان می دهد
                                                                                    .در اين خصوص در دست است

ده فرهنگ متداول جوانان مظاهر و تله اندازی های شيطان پرستی بعنوان يک ُمد در خر          
برای مقدمه زمينه را برای اعمال يک موسيقی آشکار فراهم می کند، اما اصول و . رشد می کند

قواعد آن در تزئينات، تجمالت و تله گزاری، بطور مجازی و ضمنی است و بشکلی تلويحی 
ات و نتايج آن بر تأثير. اصول آن در حقيقت زاييده ميدانهای مجذوب کننده است. فهمانده می شود

تخريب ميدان . رفتار معموالً برای هر روانپزشک بالينی بسيار آشنا و مأنوس بنظر می رسد
قربانيان نسبت به تمايز بين نيک و پليد به . انرژی بمانند بيماری در همه جا گسترش پيدا می کند

از طريق بالينی  اين يک وارونگی هنجاری و ارزشی است که می تواند. مرحله بی حسی می رسند
مان سيستم اين عادت و روند هميشگی به مرور زمان بر مريدين ها يا ه. مورد بررسی قرار گيرد

همچنين ناهمگامی و عدم تقارن در . طب سوزنی اثر می گذارد و آن را تخريب و از بين می برد
مشاهده می  نيمکره های مغزی در پاسخ به الگوهای تکراری منفی با موسيقی مربوط به روشنی

اما نتيجه تأثير آن، يک حالت هيپنوتيزم يا از خود بی خودی در طول گوش دادن به اين نوع شود، 
موسيقی است که شنونده بسيار مستعد پذيرش خشونت و بی حرمتی هايی می شود که متن يا شعر 

گرفته شده و در اين مضمون اين فرزندان به معنای واقعی کلمه به بردگی . موسيقی ارائه می دهد
مستعد حمالت بعدی که منجر به تخريب غيرمنطقی آنها می شود می گردند و تا بدانجا پيش می 
رود که خودشان به درستی نمی توانند دريابند چرا در برابر تلقينهای اين خواب مصنوعی اينگونه 

                               .                عمل می کنند و اين تأثير متأسفانه همچنان ادامه خواهد داشت
 - می شودحتی خيلی پس از آن که موسيقی متوقف  - ادامه روند تضعيف بدن و سيستم ايمنی          

محرکی منفی که منجر به . به همراه پاسخهای وارونه نسبت به آزمايش حرکت شناسی است
فرد پاسخ قوی بدهد و ضعيف عمل کردن يک فرد طبيعی در آزمايش می شود باعث می شود که 

به همين صورت همان محرکهايی که منجر به قوی عمل کردن شخص طبيعی می شوند درباره اين 
آنها از اين ماجرا که قربانی ميدانهای انرژی منفی بسيار  .افراد پاسخ های ضعيف به همراه دارند

ه حالتی اجباری و اعضای اين فرقه در يک سرسپردگی غيرقابل اجتناب ب. قوی هستند بی خبرند
اين جوانان در معرض سوء استفاده های جنسی، احساسی  .ورای قدرت درک شان غرق می شوند

و جسمی می توانند بخاطر عدم تعادل و آسيب دائمی به انتقال دهنده های عصبی مغزشان رنج 
دارند و  ببرند و تبديل به بزرگساالن افسرده ای شوند که عادت به دنبال کردن همسران نامربوط

بايد بطور بی وقفه عليه تمايل به خودکشی که در حقيقت خودش حالتی مردد از تلقينهای خواب 
                                                                              .مصنوعی قيده شده است مبارزه کنند

           



 ------------------------  ٢١١  ----------- -----------             
در اينجا ممکن است مايل به انکار اين طاعون معنوی که يادآور همان دوران تاريک           

قرون وسطی است باشيم که می توانست برای جامعه روشنفکرمان مضر و آسيب رسان باقی 
اما چنين تأثيرات منحرف کننده ای برای يک خالء اخالقی کار نمی کنند يا از يک زهدان  بماند،

  .          اجتماعی که از قبل ارائه گر پيش شرط هايی که برای رشدشان نيست برخاسته نمی شوند
بيان ضد و نقيض پاک دينی و خشکه مقدسی جامعه ما بگونه ای است که اغوا و فتنه           

گيزی پايدار را تشويق، اما رضايت و خوشحالی را انکار می کند، بنابراين نااميدی هميشگی در ان
اگر در اينجا . عبور از روزنه های طبيعی نهايتاً منجر به رهايی انحرافات و گمراهی ها می گردد

می " تمدن و مدنيت" بطور دقيق تری بررسی کنيم درمی يابيم که در واقع عناصری که آنها را 
.                                                   ناميم هستند که تداوم چنين انحرافاتی را پرورش می دهند

             
*** 

ماداميکه جوانان و نوجوانان با تلويزيون و بازيهای کامپيوتری ويژه که به خشونت شکوه           
رند، والدين شان نيز با رسانه بزرگساالن و جالل می دهند تحت برنامه ريزی قرار می گي

آزمايش حرکت شناسی نشان داده که يک برنامه تلويزيونِی نسبتاً . شستشوی مغزی داده می شوند
. بار ضعيف عمل کند ١١٣معمولی باعث می شود که فرد در طول تنها يک قسمت از آن برنامه، 

مشاهده گر را سرکوب می کند و سيستم  تمام اين رويدادهای تضعيف کننده سيستم ايمنی بدن فرد
 ١١٣دم گرفتن با هرکدام از اين . عصبی خودکار و مرکزی او را تحت تأثيرات منفی قرار می دهد

همچنين هر تأثير . به معنای سرکوب غده تيموس است) مريدين ها(اختالل در سيستم طب سوزنی 
ه هورمونها و سيستم انتقال دهنده ناگهانی منجر به صدمه زدن به سلولهای حساس و آزاد کنند

هر ورودی منفی، بيينده را يک قدم به بيماری احتمالی و افسردگی قريب الوقوع . عصبی می شود
                                                   .که امروزه جزء شايع ترين بيماريها است نزديکتر می کند

باعث می شود تا انسانهای بيشتری نسبت به مابقی حتی درجه خفيفی از افسردگی           
هيچ دارويی در درمان افسردگی وجود ندارد که بتواند . بيماريهای مربوط به بشر از بين بروند

بی قراری و ناراحتی از اختالل . افسردگی را که اساس روحی و غيرمادی دارد درمان کند
. گی نشأت می گيردر مورد هتک حرمت زندعملکرد مغز نشأت نمی گيرد، بلکه از پاسخی دقيق د

بدن در بيان فيزيکی، بازتابی از روح و مشکالتش به نمايش درآوردن های تنازع وکشمکش های 
هر کسی با دستان خودش می ميرد ديدگاهی اخالقی  اينکه. روحی که به آن زندگی می بخشد است

                                                       .  نيست، بلکه يک  حقيقت بالينی سنگين و دشوار است
*** 



           ------------------------  ٢١٢   ----------------------             
تالش برای تحميل يک استاندارد در تعريف خوب مطلق و شر مطلق در حقيقت يکی از           

ی سرپوشيده عمل  می کند، اما بدون گرفتن نتيجه بزرگترين دام های اخالقی است که بمانند گودال
است  ٢٠٠ای اخالقی می توان بسادگی اظهار داشت که هرچيزی که دارای سطح انرژی باالی 

تعريف کرد، در حالی که هر " خوب"زندگی را پشتيبانی می کند و بنابراين می توان آن را بعنوان 
ت و نمی تواند حامی و پشتيبان مناسبی باشد مخرب اس ٢٠٠آنچه که دارای سطح انرژی زير 

به کمک تست می توان . بدين گونه می توان آن را عمالً بعنوان شر اعالم کرد. برای زندگی باشد
هر چيزی قابل پذيرش است، اگر ما را به نتيجه ای موفقيت "ثابت کرد که يک فرض نادرست مثل 

ل اين توجيه معموالً برای بيشتر رفتارهای عمالً فرضی شريرانه است، با اين حا" آميز هدايت کند
نهايتاً چنين . بشر از لغزش و خطاهای تجاری گرفته تا وقاحت و شرارت جنگ پذيرفته شده است

ابهام معنوی، انسان را به سردرگمی بين خوبی و شر می کشاند و اين هميشه برای بشر نقش پاشنه 
                                                                        .                           آشيل را داشته است

روند جلوگيری از حقيقت از طريق عدم تشخيص، مسئول فراهم کردن وسيله نقليه ای است           
. را فراهم می کند) پيش از اين در همين فصل توضيح داده شده است(که زوال اديان بزرگ دنيا 

براساس عشق باشد، اما قرار می گيرند ممکن است موعظه شان  ۵٠٠اديانی که زير سطح انرژی 
در واقع هيچ نوع سيستم دينی که جنگ . گز قادر نخواهند بود که آن را به مرحله عمل برسانندهر

را تشويق می کند بدون رياکاری آشکار که افراد بی خدای بسياری را از انسانهای صادق درست 
                .                                    کرده است نمی تواند مدعی اقتدار معنوی و روحانی باشد

هنگامی که ظرفيت برای تشخيص مجذوب کننده ها و مقلدها يا درک نکات ظريف و دقيق           
بدين گونه است . سطوح مختلف هوشياری، راکد بماند در مجموع جامعه بسيار آسيب پذير می شود
خواهانه افراد را که نقض مدنی تبديل به قانون می شود و افراط گرايان سياسی با شعارهای عدالت

در چنين شرايطی عامالن خشونت جوانانی شناخته می شوند که خشونت . ترغيب و متقاعد می کنند
به بار می آورند، زيرا يک جامعه سردرگم که ظرفيتش را برای بصيرت الزم در حفاظت از 

بسختی و هوشياری از دست داده است چگونه می تواند از جواناِن خود محافظت کند؟ چنين چيزی 
                                                                                                 . بندرت اتفاق می افتد

برای . سطح هوشياری فرد با اصول و قواعدی که او بر آنها پايبند است تعيين     می شود          
ی هيچ ترديد و سستی در مورد اين قواعد نمی تواند حفظ و برقرار نگه داشتن پيشرفت در هوشيار

. وجود داشته باشد در غيراين صورت شخص دوباره به سطوح انرژی پايين تر سقوط می کند
اگر کشتن انسانی ديگر اشتباه است، نمی . اقتضاء هرگز نمی تواند يک توجيه کافی و مناسب باشد

بدون در نظر گرفتن اينکه اين درخواست احساسی  اين. توان هيچ نوع استثنايی را در آن وارد کرد
    در مورد اين استثنا چگونه ايجاد شده است عمل می کند؛ بنابراين جامعه ای که از مجازات اعدام



 ------------------------  ٢١٣   ----------------------             
. هر دو محصول يک ادراک مشابه می باشند -اغماض می کند هميشه با قتل وآدمکشی مشکل دارد

                                                       . برای قاتل، کشتن قربانی يک استثنای قابل توجيه است
لهای سرطانی به همه هنگامی که يک اصل و قاعده دچار نقض می شود نتيجه آن مانند سلو          

جامعه ای که از کشتن حمايت می کند، چه در جنگ، چه توسط پليس و . جا انتشار پيدا می کند
. را به طور موثردر جامعه متوقف کند" قتلهای جنايی" سيستم کيفری نمی تواند در آن واحد 

يک مسأله  تصميم در کشتن يا نکشتن. نمی توان از اين واقعيت فرار کرد. کشتن، کشتن است
 ٨۵اساسی در مسلک قدرت واقعی و حقيقی است، اما چنين گام ابتدايی تا به حال حتی توسط 

ً دولت هايشان مورد بررسی قرار نگرفته است اين شبه  کوکو،. درصد جمعيت جهان يا تقريبا
 ميمون معروف مؤسسه تحقيقات پستانداران که برای سالهای زيادی با روانشناسان کار کرده است

و تا حدی فرهنگ لغات پيچيده زبان اشاره را گسترش داده است بسيار راستگو، مهربان، باهوش و 
) گوريل(می باشد؛ بنابراين فرد با يک کوکو  ٢۵٠سطح هوشياری او معادل . قابل اعتماد است

   .         درصد جمعيت انسانها بر روی اين کره خاکی ٨۵احساس امنيت بيشتری خواهد کرد تا با 
بشر منجر به تاری و تيرگی اخالقی و کوری و بی بصيرتی نسبت " چشم معنوی"آسيب به           

درصد جمعيت کره زمين که زير سطح  ٨۵به حقيقت شده است که منجر به آزرده خاطر شدن 
مسأله بزرگی که با بشر به عنوان يک مجموعه . درستی و بی عيبی درنگ می کنند شده است

مشکل ضروری تر، مسأله . ست، شفا و التيام اين کوری و بی بصيرتی معنوی استمواجه شده ا
وجود آن تنها تابع ادراکی . صحيح و غلط است که هميشه تمرکز اجتماعی ما را منحرف می کند

بايد به کودکان آموزش داد که . است که براساس سطوح هوشياری پايين تر شکل گرفته شده باشد
باه هستند و همين طور که از لحاظ سنی بزرگتر می شوند، بايد بصيرت و رفتارهای خطرناک اشت

اينکه کشتن انسانهای ديگر کاری خطا و نادرست است از لحاظ . درک جايگزين اخالق گرايی شود
سطوح هوشياری پايين تر يک معظل اخالقی به حساب می آيد، اما از لحاظ سطوح هوشياری 

تمسخرآميز است؛ بنابراين اخالق متعارف، جايگزينی موقت باالتر مسأله ای بسيار مضحک و 
هنگامی " دوگانگی"در اخالق گرايی، اين محصول فرعی . برای قوه ذاتی هوشياری باالتر است

افزايش پيدا می کند به چيزی بی اهميت و ناچيز تبديل می شود  ۵٠٠که سطح هوشياری به مرتبه 
.                                    وط تغيير پيدا می کندبه امری غيرضروری و نامرب ۶٠٠و در سطح   

برای رسيدن به مرحله ای که فرد از روی خرد عمل کند نياز به تحولی عمده در سطح           
فرويد، انيشتين و دکارت . که مرتبه ای بسيار قدرتمند در جامعه جهانی است دارد ۴٠٠هوشياری 

اين همان سطح انرژی انسان گرايی و در کل، مبحث علوم انسانی . بودند ۴٩٩دارای سطح انرژی 
است، اما تعقل گرايی که نسبت به از دست دادن چشم انداز با غرق شدن در افکار، بسيار آسيب 
پذير است هرگز يک وضعيت اخالقی مستحکم يا حتی روشنفکرانه برای بشر فراهم نکرده است و 

ذات جهل وجود دارد به پلکانی مارپيچ که به همان اندازه در عوض از حالت هرج و مرجی که در   



 ------------------------  ٢١۴   ----------------------             
در دنيايی که مملو از توده سردرگم مردم هاست، به شدت . گيج کننده است هدايت کرده است

نيازمند يک معيار قابل اعتماد، دقيق و به طور عينی قابل تصديق و تأييد که توسط آن بتوان حقيقت 
کرده  کتاب حاضر با نگاهی اميدوارانه چنين ابزاری را برای ما فراهم. را اندازه گيری کرد هستيم

ی جايگزين اميد بيشتر، يابدتأثير القای اين حقيقت در خودآگاه جمعی انسان افزايش  چههر. است
                                                                     . می شود نمای کلی نسبتاً تيره و تاريک يک

پس نشان داديم که هوشياری قادر به تشخيص هرگونه تغيير در انرژی تا ميزان لگاريتم           
اين بدان معناست که در تمام جهان هيچ رويداد ممکنی نمی تواند وجود داشته باشد . می باشد ١٠

اگرچه  انرژی افکار انسان. که با حساسيت بسيار شديد و عالی خوِد هوشياری قابل شناسايی نباشد
معموالً افکاری که از سطح هوشياری . به اندازه چند دقيقه کوتاه، باز هم قابل اندازه گيری است

ميکرو وات اندازه گيری می  ١٠-٧٠٠ميليونتا  ١٠-٨٠٠ميليون سرچشمه می گيرند بين لگاريتم ١٠٠
ق هستند نشأت می گيرند و مرتبط با عش ۵٠٠از سوی ديگر افکاری که از سطح هوشياری . شوند

  .                                          ميکرو وات اندازه گيری می شوند ١٠-٣۵ميليون تقريباً با لگاريتم 
 ٢٠٠درصد از جمعيت دنيا دارای سطح هوشياری باالی نقطه بحرانی  ١۵اگرچه تنها           

درصد باقی مانده  ٨۵حالت منفی درصد آنقدر اثر دارد که بتواند  ١۵هستند، اما قدرت جمعی اين 
جمعيت دنيا را به وضعيت تعادل برساند، زيرا مقياس اين قدرت به صورت لگاريتمی پيشرفت می 

به تنهايی قادر است مجموعه حاالت منفی  ١٠٠٠در حقيقت يک آواتار در سطح هوشياری . کند
                                              .                     تمام جمعيت دنيا را به وضعيت تعادل برساند

يک نفر در سطح هوشياری 
٧٠٠ 

را به  ٢٠٠ميليون نفر زير سطح هوشياری  ٧٠
 تعادل می رساند

يک فرد در سطح هوشياری 
۶٠٠ 

را به  ٢٠٠ميليون نفر زير سطح هوشياری  ١٠
 تعادل می رساند

يک فرد در سطح هوشياری 
۵٠٠ 

را به  ٢٠٠هوشياری نفر زير سطح  ٧۵٠٠٠٠
 تعادل می رساند

يک فرد در سطح هوشياری 
۴٠٠ 

را به  ٢٠٠نفر زير سطح هوشياری  ۴٠٠٠٠٠
 تعادل می رساند

يک فرد در سطح هوشياری 
٣٠٠ 

را به تعادل  ٢٠٠نفر زير سطح هوشياری  ٩٠٠٠٠
 می رساند

دوازده نفر در سطح هوشياری 
٧٠٠ 

برابر  ١٠٠٠با يک آواتار در سطح هوشياری 
 هستند

.)هستند ٧٠٠نفر بر روی زمين داراری سطح انرژی  ١٢در حال حاضر (  
 
 



 ------------------------ ٢١۵   ----------------------             
اگر اين موازنه و تعادل سازيها وجود نداشت، بشر با نيروی منفی خارج از اين توده خالص          

تفاوت در قدرت بين افکار و انديشه های . دست به ويرانگری خود می زدبدون هيچ نوع مخالفتی 
ميکرو  ١٠-٧۵٠ميليون(و افکار آميخته با ترس ) ميکرو وات ١٠-٣۵ ميليون(محبت آميز و دوست دارانه 

 با. درک کند آنقدر عظيم است که ورای ظرفيت تصور انسان است که بتواند به راحتی آن را) وات
يک که حتی تعداد محدودی از افکار محبت آميز در طول  فتتجزيه و تحليل پيشرفته می توان دريا

                                .روز چيزی فراتر از تعادل تمام افکار منفی ما را خنثی می کنند
*** 

اعی، حقيقت مجموعه همانطوری که قبالً هم گفته ايم از ديدگاه و نقطه نظر رفتاری و اجتم          
قواعدی است که افراد توسط آن بدون در نظر گرفتن اينکه بگويند به چه چيزی ممکن است باور 

حقايق مختلفی از جمله ذهنی، عملی، فرضی و فکری و در نهايت . داشته باشند زندگی می کنند
ادراکی است که  مشروعيت هر يک از اينها وابسته به سطح. داده های واقعی و حقيقی وجود دارند

حقيقت تا زمانی که معنی دار نباشد نمی تواند . تشکيل شده است) کانتکست(توسط آن زمينه ديد 
. مانند يک ارزش که متکی بر يک ميدان ادراکی منحصر بفرد است کارآمد و عملی به حساب آيد

مربوط شمرده شايد آمار و اطالعات در يک سطح ادراک، متقاعدکننده و در سطح ادراکی ديگر نا
اعتبار عملی اطالعات دريافتی نيز با سطوح عقلی و فکری مختلف و همچنين ظرفيت برای . شوند

ً نبايد . انتزاع داده ها متفاوت خواهد بود باشد، " درست"برای قابل استفاده بودن،  حقيقت صرفا
سطوح زير خود  در عين حال هر مرتبه ای از حقيقت برای.  نيز باشد" قابل دانستن"بلکه بايد 

غيرقابل دانستن است و ورای قلمروی خود دارای هيچ نوع اعتباری نيست؛ بنابراين می توان 
 -در بُعد عملکرد يک انسان عادی -نتيجه گرفت که کليه مراتب حقيقت که ما آنها را می دانيم

ای از  همگی مثالهايی از حقيقت وابسته يا تابع هستند که صحت آن مشروط بر ارائه مجموعه
قائل هستيم توسط شرايطی خاص تعريف " حقيقت علمی"حتی حرمتی که ما برای . پارامترها است

استنتاج های آماری تبديل به . شده است؛ بنابراين می تواند موضوعی برای اختالف و خطا باشد
د يک ابزار تبليغاتی شده است و اعوجاج آماری که با آن می توان هر چيزی را به اثبات رسان

آيا چيزی به نام حقيقت غير شخصی، مستقل از شرايط يا . باور ما را همتراز کرده است اعتبار و
                                                                                           زمينه ديد فرد وجود دارد؟ 

ده است در طول اين کتاب به تصوير حقيقت همانطور که توسط روش تحقيق شناسايی ش          
کشيده شده و اعتبارش را از طريق منبع نهايی، فراتر از تأثير هر ميدان ادارکی موضعی استنتاج 

می کند و در شرايط متفاوت محيطی يا يت و نه به گمان و عقيده رجوع آن نه به هو. کرده است
                                                                                                  .فردی تغيير نمی کند

           



           ------------------------  ٢١۶   ----------------------             
جهالت و نادانی منجر به يورش و تاخت و تاز نمی شود، اما هنگامی که نور و روشنايی           

از هم پاشيده می شود و هيچ چيزی نادرستکاری و بی صداقتی را سريع تر از وجود داشته باشد 
تنها راهی که فرد بتواند قدرتش را در دنيا باال . عمل ساده آشکار کردن حقيقت از بين نمی برد

. ببرد اين است که بی عيبی، درستی، فهم و ظرفيت برای شفقت و دلسوزی را در خود افزايش دهد
گوناگونی از انسانها را به اين درک و فهم رساند، بقای جامعه بشريت و شادی و  اگر بتوان جمعيت

  .                                                       سعادت اعضای آن مطمئن و محفوظ باقی خواهد ماند
انرژی مفهوم اوليه در به عهده گيری مسئوليت حقيقت در زندگی فرد اين است که سطح           

را که يک سطح انرژی بحرانی است و تازه بعد از آن است که قدرت نمايان می  ٢٠٠پايين تر از 
شهامت در . اين يک جای پا برای سطوح انرژی باالتر را برای ما فراهم می کند. شود افزايش داد

ً به مرحله پذيرش يعنی جايی که قدرت بزرگتر با سطح انرژ  ٣۵٠ی مواجه شدن با حقيقت نهايتا
در اينجا يک انرژی کافی برای حل اکثر مشکالت جامعه بشری وجود . وجود دارد هدايت می شود

يعنی همان  ۵٠٠اين در برگشت، به يک قدرت بسيار عظيم در دسترس، با سطح انرژی . دارد
زمينه را برای صعود  -و افراد ديگر -شناخت نقاط ضعف خودمان. مرحله عشق منتهی خواهد شد

دلسوزی و شفقت، راهرو و درگاهی به . بخشش و سپس به شفقت و دلسوزی فراهم می کند و فراز
سوی زيبايی و مالحت است، درکی نهايی از اين که چه کسی هستيم يا چرا اينجا هستيم و نيز منبع 

                                                                               . نهايی تمام موجوديت و هستی است
*** 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

 فصل بيستم و چهارم
 تحليل و آناليز

           
درک و جذب کامل آموزه های کتاِب حاضر نشان می دهد که می توان سطح آگاهی را تا           
از آنجا که تکامل آگاهی در ميانگين طول زندگی انسان بر روی کره . درجه ارتقا داد ٣۵متوسط 

درجه است، پس چنين افزايش سطحی در ميزان آگاهی انسان به تنهايی مزيتی  ۵زمين فقط 
همين طور با نتايج نشان داده شده فيزيک تئوريک و ديناميک . ارزشمند محسوب می شود

غيرخطی ديديم که تکامل هر يک نفر تا حدودی بر روی افزايش آگاهی همه انسانها بر روی سياره 
                                                                                                 . زمين تأثيرگذار است

آگاهی بيشتر و برخورداری از سطح هوشياری باالتر هديه ای بزرگ و ارزشمند است که           
دوباره به  همچنين در تأثيری مواج اين هديه .هر کسی می تواند آن را برای جهان به ارمغان آورد

زمانی که سطح هوشياری و آگاهی بشر برای قرنهای طوالنی در سطح . گرددمنبع خود برمی 
اکنون برای  .ارتقا يافت ٢٠٧بناگهان به سطح ) ١٩٨٠اواسط دهه (قرار داشت  ١٩٠خطرناک 

د می تواند از اين زمان به بع طوری کهاولين بار در تاريخ، بشر بر روی زمين امنی قرار دارد، 
.                    زندگی اش را آغاز کند و اين خود اميد جديدی است که به زودی محقق خواهد شد

  
           



 ------------------------  ٢١٨   ----------------------             
امروزه موضوعات بسياری که در رسانه ها و جرايد منعکس می شوند بطور گسترده ای           

 -٢حذف مذهب در پايان دهی وحشی گريهای سياسی  -١: مورد گفتگو و تحليل قرار می گيرند
سردرگمی اخالقی در سياستها  -۴درگيری کودکان در خشونت  -٣شدت محروميتها به دليل جرايم 

همه اين موضوعات برخالف پشت صحنه . يب و غريب فرقه های مختلفوحشی گريهای عج -۵و 
رنگ آميزی شده آن در نتيجه شيوع دروغ بعنوان لطافت اجتماعی و فقدان آگاهی فردی و 

  .                                                                            مسئوليت جمعی نسبت به انسان است
ردرگمی و  فلج شدنهای اجتماعی ريشه در فقدان راهنما در تصميم گيريهای اساسی س          

اين کتاب بشکلی اميدوارانه قدم در پر کردن چنين فقدانی برداشته که در واقع با نوشتاری در . دارد
منظور از اخالقيات اين نيست که قضاوتهای اخالقی . خصوص علم اخالقيات ميسر شده است

نشانه رويم، بلکه ارجاع به هدف و اساس شخصی مورد نظر است که بر پايه  درست و غلط را
  .       آن، تصميمات و ارزيابی ها در مورد برترين رفتار و گرايشات در زندگی مان رخ می دهد

در چارچوبی اجتماعی می توان پيشنهادات مجهول را نسبت به هر سيستم سياسی که زير           
رد کرد و به جای آن توانايی، قابليت و قوه ذهنی امتحان و تصحيح را رار دارد ق ٢٠٠سطح آگاهی 

می ممکن و ميسر است، مثالً قرار دادن مالکی درست برای دارنگان اکنون چنين اقدا .قرار داد
عموماً هيچ . ؛ هر اداره ای نيازمند حداقل سطح آگاهی بمنظور مؤثر بودن می گرددادارات عمومی

قرار دارد نمی تواند مشکلی حل کند و در واقع تنها به  ٢٠٠اداره دولتی که زير سطح آگاهی 
                                                                                                    .می افزايدمشکالت 

موضوع اجتماعی مهم تر اين است که چطور در نگاهی به نيمه تاريک رفتار بشر، بتوان           
جهان، جهانی مرتبط است که هر فردی بر طبق سطح . شفقت و مهربانی را زنده نگاه داشت

دقيقاً همين . ددرست هستنحقيقت خود عمل می کند و در نتيجه معتقد است که کارها و تصميماتش 
اما خطر واقعی برای  درست بودن است که منجر به بوجود آمدن متعصبانی خطرناک می شود،

است ناشی  ١۵٠جامعه از تعصب علنی و مشهود مثل برتری سفيدپوستان که سطح انرژی شان 
خطر اصلی برای جامعه ريشه در . در واقع چنين خطری دست کم قابل مشاهده است. نمی شود

آوردن حالتی بدون سر و صدا و غيرقابل شهود است که بعدها منجر به تسخير روان می  بوجود
در اين فرآيند، ميدانهای مجذوب کننده منفی با سمبلهای معنی دار و دستکاری شده پوشش . گردد

همچنين اين پيامی روشن و واضح از يک ورودی منفی که هوشياری را ويران می . داده می شوند
.                                                          بلکه ميدان انرژی با آن همراهی می کندکند نيست،   

اگر روزی ميزان منفی بودن بسياری از آثار شبه فلسفی مشهور مورد آزمايش قرار گيرد           
در برابر تسخير  روشن می گردد که بسيار منفی اند، اما با وجود اخطارهای قبلی، بشر نمی تواند

اين حالت زمانی در انسان رخ می دهد . بی خبر ميدانهای انرژی غيرقابل رؤيت از خود دفاع کند  
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روانی شايد کسی فکر کند که می تواند استقالل . که شروع به خواندن چنين آثاری می کند          

خود را با رد چنين حقيقتی و بطور انديش مأبانه ای حفظ کند، اما قرارگيری کامل در معرض اين 
کليات، تأثيری بشدت منفی دارد که حتی بعد از اينکه چنين کلياتی با تفکر و انديشه زدوده می 

نهان وجود در اين تأثيرات منفی ويروسی پ. شوند، اثرشان در فرد همچنان ادامه دار خواهد بود
  .                                                                    دارد که زدونش از روان ممکن نخواهد شد

به اين ترتيب معموالً در برخورد با ماده ای که موجب پرورش رفتار و گرايشات درونی و           
. می توان آزادانه در اين فرآيند مؤثر بودروحانی يا مذهبی ما می شود نيازی به احتياط نيست و 

. نبايد فراموش کرد که هر ُجرم شنيع که بشر قادر به انجامش است، با نام خدا صورت می پذيرد
زمانی که فرقه های وحشی شايد به ظاهر دفع کننده باشند، سيستم اعتقادی که با ظاهری تقوامأبانه 

سيستم . ی نشيند و در واقع درونی عمل می کندو لباسی مبدل ظاهر می شود بيشتر در درون م
اعتقادی با تسخيری آرام و بی سر و صدا توسط ميدانهای جذب کننده و غيرقابل رؤيت منجر به 

                                                                                                           .فساد می شود
. وب است در اينجا به عقل سنتی که می گويد از اهريمن نترسيم و با آن بجنگيم توجه کردخ          

بايد گفت که انجام اين کار بطور کامل نيز پسنديده نيست و می توان از انجام چنين کاری کامالً 
در اين . فرد مورد نظر در ابتدا بايد ظرفيت ساماندهی چنين کاری را داشته باشد. پرهيز کرد

آن دسته از (ابطه می توان به گفته سقراط رجوع کرد که گفت بدون چنين ظرفيتی، جوانان ر
توسط ميدانهای جذب کننده پايين به ) جوانانی که در سن بزرگتر از سن واقعی شان به سر می برند

اگرچه سقراط به دليل آموزش چنين بصيرتی محکوم به . هدر می روند و رو به فساد می گذارند
د، اما انرژی اش همچنان باقی ماند؛ اين ابهام با افزايش نور بصيرت و نه با حمله به مرگ ش

مسأله آخر، اين مشکل است که چطور می توان قدرت بصيرت اخالقی . تاريکی برطرف می شود
                                                                                                   .را خلق و حفظ کرد

اين سفر تحقيقاتی اجازه می دهد که به نهايت درجه تشخيص موشکافانه کلی دست يابيم که           
عبارت از فقدان ظرفيت الزم بشر در تعيين و تشخيص تفاوت ميان حقيقت و درستی از سويی و 

                                                                               .دروغ و بطالن از سوی ديگر است
با احترام و تسليم در برابر چنين آگاهی و بينشی، بشر می تواند خود را مهيا و تجهيز           

زمانی که از حقيقتی بزرگ مبنی بر اغوا شدنمان توسط احساسات و نيز فريب خوردگی . سازد
می شويم و آن را تأييد می کنيم، دست آگاه ) هو برقهای روشنفکران حتی زرق(توسط زرق و برق 

خوشبختانه در اين جهان مملو از دوگانگی، . می شويم ز و ابتدای راه بصيرت واقعکم در آغا
اکنون بشر توانسته است آگاهی و بصيرتی به ارمغان آورد که بسرعت می توان دريافت چه چيزی 

گر به ذهن ناآگاه و با ضعيف شدن شديد و قابل مخرب است و در نتيجه با ارتباط دادن آن بشکلی دي  
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عقل می تواند بطور کامل به . رؤيت بدن در حضور محرکی نامطلوب اين امر ميسر می گردد

آن زمان ديگر به هيچ  فرآيندی ساده تنزل يابد که از آنچه که آن را ضعيف می کند بپرهيزد و در
                                                                                                 .چيز نياز نخواهد بود

با تمرين مداوم چنين تکنيکی، معنويت کورکورانه به سمت و سوی درستی و نادرستی           
تعداد بسيار اندکی هستند که ممکن است با . جای خود را به بصيرتی حسی و در حال رشد می دهد

ش افراد از زندگی به دور از هرگونه بيناين گونه . چنين قوه تشخيص و بطور ذاتی به دنيا بيايند
منفی و بسيار شفاف و غيرقابل ضربتی برخوردارند، اما برای بسياری از ما زندگی چندان راحت 

تا بحال در طول زندگی اقدامات بسياری در بازسازی آنچه که توسط ميدانهای . و ساده هم نيست
 هيپنوتيزم عمل می کنند و موجبات تخريب و ضرر فراوانی را فراهمجذب کننده منفی که بمانند 

بهبودی از حتی يک نوع اعتياد می تواند قسمت عمده ای از زندگی مان را . می کنند پرداخته ايم
رايج ترين و درونی ترين نوع اعتياد، انکار است که ما را در مسير غروری روشنفکرانه  .بگيرد

             .                     و انديش مأبانه نگه می دارد و مانع روشنگری در ضميرمان می گردد
برخالف توهم به عظمتش، فرد انديشمند و روشنفکر نه تنها فاقد توانايی در تشخيص           

ر ظرفيت بصيرت هم داشته باشد بشدت فاقد قدرت الزم در دفاع از خود نادرستی است، حتی اگ
انه زنی آيا اين بی حرمتی است اگر گفته شود که در روشنی مجموعه آثار عظيم و گم. می باشد

های عميق فکری، ظرفيت ارتقا يافته بشر از عقل و خرد فاقد قوه ذهنی بصيرت و تشخيص است؟ 
حوزه فلسفه می تواند مدرکی کامل بر اين موضوع باشد که بشر برای هزاران سال جنگيده و 

و  شکست خورده است تا نهايتاً به ساده ترين و پيش پاافتاده ترين قوه تشخيص که چه چيزی درست
. شايد هم اين مباحثه خيلی مدتها پيش به برخی توافقات عام رسيده باشد. سدچه چيزی غلط است بر

حتی با راهنمايی انسانی معمولی، روشن می شود که اگر تفکر و عقل بطور قابل اعتمادی به نتيجه 
ما از داليل . ای اساسی برسند، هنوز فاقد قدرت در باز نگه داشتن تأثيرات ميدانهای منفی هستند

دليل آوری هوشمندانه، خواِب انواع عذرهای  حالی کهآالم و رنجهايمان ناآگاه باقی می مانيم، در 
. پذيرفتنی و قابل قبول را برای ما ديده است که توسط همين نيروها نيز مسحور و مفتون می کند

ت، اين آگاهی حتی اگر کسی بسيار هوشمندانه بداند که رفتارش نوعی تخريب شخصی خودش اس
تشخيص از راه عقل و منطق از مواردی که . و شناخت هيچ تأثير بازدارنده ای بر او نخواهد داشت

  .        به آنها عادت داريم يا به تعبيری معتادشان هستيم هرگز قدرت کنترل شان را به ما نمی دهد
در قرن . می برد رؤيت رنجز نيروهای غيرقابل در کتاب مقدس گفته می شود که بشر ا          

حاضر ياد گرفته ايم  که اشعه های بدون صدا و نامرئی از انرژی با وسايل و اشيای بظاهر بی 
کاشفان راديوم سراسر زندگی شان را برای . ضرر و مبرا از هرگونه عوارض در حال انتشارند

، مواد )ع اشعه مجهولواحد بين المللی تشعش(اشعه های ايکس رونتگن . چنين چيزی هزينه کردند  
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ميدانهای جذب کننده انرژی که مضر هستند نيز متناسباً . راديواکتيو و رادون، مهلک و مرگ آورند

                               .                                           غيرقابل رؤيت و قوی، اما بسيار لطيفند
زمانی که گفته می شود چيزی به تسخير درآمده است به اين معنی است که آگاهی           

با اين تعريف می توان . توسط ميدانهای جذب کننده پايين و منفی مغلوب شده است) خودآگاه(
خود نيز از آن آگاهی  که اند بگونه ایدريافت که کليه بخشهای جامعه بشدت به تسخير درآمده 

خرد به ما می گويد که اگر کسی بهشت يا جهنم را می ستايد، روزی به خدمت آن درمی . ندارند
جهنم آن چيزی نيست که توسط خدايی بازيگر، متصور و تحميل شده باشد، بلکه نتيجه . آيد

منفی گری است که  در واقع نتيجه نهايی انتخاب مداوماجتناب ناپذير تصميم خود انسان است و 
  .                                                                                فرد را از عشق محروم می سازد

ً داشتن بصيرت هميشه برای توده عامی مردم           " درمانده در خواب يا رويا"بعنوان  عموما
ی غيرقابل رؤيت هدايت می شوند و برای مدت زياد اکثريت مردم با نيروها. توضيح داده شده است

معموالً به درگاه خدا دعا می کنيم که ما . يا حتی سالهای سال از حقيقت اين ماجرا بی اطالع هستند
اين گونه بنظر می . را از سنگينی گناهانمان رها سازد و رهايی و آسايش را در اعتراف می بينيم

مان بافته شده است؛ پس آيا برای آنهايی که ناخواسته گرفتار  که ندامت در تار و پود زندگیرسد 
                                                        چنين تأثيرات مخربی شده اند، رستگاری ممکن است؟ 

در حقيقت حتی با نگاهی کامالً علمی، رستگاری ممکن است و با حقيقتی ساده تضمين شده           
 ی يک فکر مثبت بطور خارق العاده ای قوی تر از انرژی فکری منفی است؛ در نتيجهکه انرژ

بشر عصاره قدرت رستگاری را در . راهکارهای سنتی دعا و عشق از پايه علمی برخوردارند
                                                                                                        .وجود خود دارد

انسانيت درد و رنجی است که همگی گرفتارش هستيم و به ياد نمی آوريم که برای به دنيا           
ً اينکه فکری بسيار محدود شده به ارث برده ايم که  آمدن از کسی درخواست کرده باشيم و متعاقبا

به مرگ می شود  بسختی قادر به تشخيص آنچه که موجب پيشرفت می شود از آنچه که منتهی
هستيم و تمام درگيری زندگی در اين است که چگونه اين سطحی نگری را به مرحله ای فراتر 

ما قادر نيستيم به سطوح باالتری از وجود ارتقا يابيم مگرکه هوشياری مان را تا . ارتقا دهيم
داشتن و جايی پيشرفت دهيم که به دوگانگی ها غلبه کرده و حتی االمکان از ريشه در خاک 

شايد اين به دليل اراده جمعی در باال بردن هوشياری است که ظرفيتی . دنيوی بودن بپرهيزيم
بدست آورديم که نهايتاً  بتوانيم قطب نمايی ذاتی را کشف کنيم که به دور از جهالت و تاريکی 

ی که قيمت نيازمند گذرگاهی ساده ايم تا از دامهای مکارانه و هوشمندانه ا. رهنمون می گرداند
های قطعی ای را نشان می دهد "خير"و " بله"اين قطب نما . گزافی برايشان پرداخته ايم بگذريم
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و می گويد آنچه که با بهشت همتراز باشد قوی مان کرده و آنچه که با جهنم همتراز باشد موجب 

                                                                                                   .مان می شودضعف 
شايد . است" اين"نيست، بلکه " من"نفس بشر که در همه جا حاضر است در واقع اصالً           

ژدی بشر، خود بخشی بی پايان را روشن سازد که تراشوخی کيهانی چنين تصوری يک جوک و 
کنايه تجربه بشر درباره اين است که چطور اين نفس بشدت می جنگد . از اين کمدی و شوخی است

گرچه اين غيرممکن متافيزيکی نمی  - است را زنده نگه دارد" من"تا توهم اينکه اين خوِد شخِص 
وجب خستگی می عقل گرايی بشر پيوسته م. باشد، بلکه سرچشمه تمام رنجها و آالم بشری است

شرح آنچه که غيرقابل توضيح است . شود، زيرا چيزی را که غيرقابل توضيح است بايد شرح داد
خود شوخی بزرگی است و مثل اين که کسی سعی کند پشت کله خود را ببيند مضحک است، اما 

ود غروِر نفس نيز بی نهايت است و تالش می کند که از چيزی بی معنی نتيجه ای معنی دار بوج
اگر می توانست چنين کاری انجام دهد . فکر در کنار نفس قادر به درک واقعيت نيست. آورد

اين ورای تناقض ذهنی . بسرعت قادر بود که خود را از طبيعت گمراه کننده خودش شناسايی کند
است که در واقع فراتر از نفس است و چيزی که هست را پيش روی امری آشکار و خيره کننده که 

بی نهايت است قرار می دهد و ديگر پس از آن است که تمام آن کلمات بی مصرف و به درد  مطلق
                                                                                                        . نخور می شوند

موزيم که خود را ببخشيم و سپس اما شايد بتوان از شفقت برای بی بصيرتی يکديگر بيا          
شايد هدفمان بر روی زمين مبهم باقی . صلح و صفا بطور قطع در آينده مان قرار خواهد گرفت
 ٢٠٠با سطح آگاهی انسانيت که باالی . بماند، اما جاده در پيش رو بسيار روشن و واضح است

ی رخ دهد؛ چرا که بشر است شايد انتظار داشته باشيم که در فرهنگ بشری دگرگونی های بزرگ
ما کامالً . برای اطالعات و آگاهی که دارد مسئول تر می شود و نهايتاً اين همان عمل کردن است

ما در نقطه و مرحله تکامل از آگاهی  .جوابگو و مسئول می شويم، خواه دوست داشته باشيم يا نه
بشر ديگر هزينه . ه گرفتجمعی مان قرار گرفته ايم که حتی می توان نظارت هوشياری را بعهد

از . جهالت را نمی پردازد، مگر که هنوز هوشياری عمومی اش به سطحی جديد ارتقا نيافته باشد
اين پس بشر می تواند به بردگی اش در برابر ظلمت و تاريکی پايان دهد و سرنوشتش را مشخص 

                                                                                                             . و معين کند
 

."برترين ستايشها مخصوص خداوند است"  
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 پيوست الف

 
)نسخه اصلی(قدرت مرتبه های حقيقت در هر فصل   

 
 

١فصل  ١٣فصل  ٧٨٠   ٨٧٠ 
٢فصل  ١۴فصل  ٨٣٠   ٨٧٠ 
٣فصل  ١۵فصل  ٧۵٠   ٧٣٠ 
۴فصل  ١۶فصل  ٧٧٠   ٧۶٠ 
۵فصل  ١٧فصل  ٧۴٠   ٧٧٠ 
۶فصل  ١٨فصل  ٧١٠   ٧٧٠ 
٧فصل  ١٩فصل  ٧۴٠   ٨٣٠ 
٨فصل  ٢٠فصل  ٨٢٠   ٨٩٠ 
٩فصل  ٢١فصل  ٨٠٠   ٨٧٠ 
١٠فصل  ٢٢فصل  ٧٨٠   ٨۶٠ 
١١فصل  ٢٣فصل  ٧٧٠   ٨٨٠ 
١٢فصل  ٢۴فصل  ٨٠٠   ٨۶٠ 

 
 

*** 
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 پيوست ب

 
 جزئياتی در خصوص آزمايش حرکت شناسی

 
برای اطمينان از تکثير نتايج، تکنيک . تکرار و تداوم، پايه و اساس اعتبار علمی است          

آزمايش حرکت شناسی برای کليه تحقيقات ذکر شده در اين کتاب در جزئيات ذيل توضيح آمده 
 در کتاب بی نظيرش به نامدکتر جان دايموند است که در واقع همان متد و روش پيشرفت داده شده 

                                                                              . می باشد "اسی رفتاریحرکت شن" 
١گام   

برای اين آزمايش دو نفر مورد نياز است، يک نفر آزمايش گيرنده و نفر ديگر آزمايش           
برای تشخيص اينکه آيا شخص انتخابی برای انجام تست مناسب است يا نه پيشنهاد می شود . شونده

که شخص آزمايش گيرنده در حرکتی تند با دو انگشت و بطور افقی در راستای بازو، مچ شخص 
مايش شونده را محکم بفشارد و همزمان از او بخواهد که برخالف فشاِر رو به پايين مچش آز

اگر شخص آزمايش شونده طبيعی و نرمال باشد، قادر است که خالف فشار مقاومت . مقاومت کند
       .                                              کرده و بازويش را بطور موازی با سطح زمين حفظ کند

افرادی وجود دارند که با حتی کوچکترين فشار رو به پايين بر روی مچ قادر به مقاومت           
نيستند که می تواند به دليل ارتباط با ميدانهای انرژی تضعيف کننده در گذشته يا شرايط منفی و 

برخی . زمايش نيستندنامناسب سالمت اين افراد باشد؛ درنتيجه اين دسته افراد، مناسب انجام اين آ
لبخند بر لب و به کسی که به او  و در حالی که ٣-٢-١آزمايش شوندگان قادرند که با يک ريتم 

عشق می ورزند فکر می کنند، فشار و نيرويی بر غده تيموس که در باالی استخوان سينه واقع 
ده و پاسخ است وارد کرده و وضعيت را بهبود و رو به طبيعی تغيير دهند؛ سپس قوی تر ش

ولی از آنجا که با فعال کردن غده تيموس قادر به حفظ تعادل . آزمايش را بطور طبيعی می دهند
می شوند؛ بنابراين اين حالت فقط برای چهار ساعت طول خواهد کشيد و پس از آن دوباره بايد 

                                                                               .فعال سازی غده تيموس تکرار شود
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برخی قادرند پاسخی خوب و طبيعی به اين آزمايش دهند و اين به دليل داشتن حلقه در : نکته(

قوی است و در حقيقت زمانی که نتايج درست است، حلقه بسيار . انگشت شست و سبابه شان است
کشيدن دو انگشت شست و سبابه در خالف جهت و دور از هم ممکن نيست اما وقتی پاسخ و نتيجه 

اگر قرار است تصميم مهمی . منفی باشد اين دو انگشت ضعيف شده و براحتی از هم جدا می شوند
            ).گرفته شود، بهتر است که از روش دو نفر آزمايش شونده و آزمايش گيرنده استفاده شود

                
٢گام   

از داشتن هرگونه نکته . موقعيت و شرايط آزمايش را بصورت غيرشخصی هدايت کنيد          
محيطی آرام و دور از هرگونه سر و صدا مانند موزيک، صدای حيوان . شخصی يا لبخند بپرهيزيد

هرگونه وسيله فلزی مانند قاب عينک، ساعت، دست . خانگی يا سر و صدای بچه ها فراهم آوريد
بدانيد که محرک نابجا مانند . دنبند يا وسايل زينتی بايد از شخص آزمايش شونده گرفته شودبند، گر

بوی عطر يا لوسيون بدن شخص آزمايش گيرنده ممکن است در نتيجه آزمايش تأثيرگذار باشد؛ 
از آزمايش شونده بخواهيد که چشمانش را . بنابراين بايد از همه موارد اين چنينی خودداری کرد

                                                                              .   د تا تمرکز بيشتری داشته باشدببند
٣گام   

اگر شخص آزمايش شونده بطور مداوم نتايجی ضعيف نشان دهد، بايد از رسايی و بلندی           
رکوبگر هستند و ديگران را با اشخاصی که دارای تن صدای س. صدای آزمايش گيرنده مطمئن شد

.                                 تن صدايشان ضعيف می کنند برای گرفتن چنين آزمايشی مناسب نيستند
                                        

۴گام   
ورد از او بخواهيد که به کسی که بسيار م. با آزمايش شونده مربوطه، آزمايشی انجام دهيد          

سپس با دو انگشت و محکم به مچ دست او که . عالقه اش است و به او عشق می ورزد فکر کند
معموالً آزماش شونده طبيعی و نرمال، . موازی با سطح زمين قرار گرفته است فشار وارد آوريد

سپس به او بگوييد که به کسی که از او متنفر است يا می . مقاوم است و می تواند قوی عمل کند
آزمايش شونده طبيعی و ). مثال مناسبی استآدولف هيتلر (ترسد يا بر او خشمگين است فکر کند 

چند بار . نرمال ضعيف عمل می کند و قادر نخواهد بود که در برابر فشار بر مچش مقاومت کند
. دديگر اين آزمايش را بر او انجام دهيد و از او بخواهيد که يکی در ميان به عشق و نفرت فکر کن

 اين کار کمک می کند که نتيجه آزمايش هر چه صحيح تر و درست تر بدست آيد تا ارتباطی بين 



 ------------------------  ٢٢۶   ----------------------             
برخی نتايج قابل پيش بينی در برابر محرکهای ديداری، . آزمايش شونده و آزمايش گيرنده خلق شود

:                                                                     ايدئولوژيک به قرار زير استشنيداری و   
 
  

 آزمايش قوی آزمايش ضعيف
 

 نفرت
 

 عشق
 

عالمت صليب شکستۀ حزب (سواستيکا  
)نازی و منسوب به هيتلر  

 
 پرچم آمريکا

 
 

 جوزف استالين
 

 مهاتما گاندی
 

 
 موسيقی رپ گانگستر

 
 موسيقی کالسيک

 
 

 
۵گام   

پس از اطمينان به پاسخها و واکنشهای آزمايش شونده و اينکه او در موقعيتی نرمال و           
طبيعی قرار دارد آزمايش را با پرسش در مورد موضوعی که به تحقيق بيشتر در خصوص 

پرسش . هميشه سؤالها بايد با استناد و اعالن حقيقت باشد. آزمايش کمک می کند ادامه دهيد
خصوص آينده بنظر بی ثمر می آيد و حتی پاسخهای دريافتی چندان بر مبنای اطمينان  سؤاالتی در

آيا اجازه دارم از شما در مورد . "هميشه سعی کنيد اينگونه شروع کنيد. استوار نخواهند بود
در واقع درستی خود سؤال نيز می تواند تحت " خير/سؤاالتی بپرسم؟ بله) موضوع مورد نظر(

موقعيتی ". خير/آيا اين شکل سؤال درست است؟ بله"د و چنين پرسيده شود که بررسی قرار گير
می تواند از سوی هر يک از دو طرف آزمايش شونده و " خير/بله. متهم اقدام به دزدی کرد"مانند 

برای هر موقعيتی که برای آزمايش شونده مطرح    می شود يا هر . يا آزمايش گيرنده مطرح شود
پرسيده می شود، بايد از او بخواهيد که مقاومت کند و آزمايش گيرنده بايد بسرعت سؤالی که از او 

ما در تحقيقات . با دو انگشت بر مچ دستش که موازی با سطح زمين قرار دارد فشار وارد آورد  
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، يا بيشتر ٣٠، ٢٠مثالً . متناوباً از گروههايی از آزمايش شوندگان استفاده کرديممان و نيز           

تا هزار نفر که به گروههای دو نفره تقسيم می شدند و هر کدام يکبار بعنوان آزمايش شونده و 
همزمان از همه گروهها سؤاالتی يکسان پرسيده می . يکبار بعنوان آزمايش گيرنده قرار می گرفتند

در . اهی نيز به زيرگروههايی تقسيم می شدند که برای انجام پروژه های تحقيقی مستقل بودندگ. شد
شايد يک يا دو نفر ممکن بود که در بدست آوردن نتيجه ) پنجاه تيم دو نفره(يک گروه صد نفره 

 اين. يکسان با نفر ديگر در همان گروه يا تيم دچار مشکل می شد يا نتايج يکسان بدست نمی آمد
افراد معموالً می توانند برای فعال سازی تيموس که قبالً توضيح داده شد مناسب باشند و کمک می 

اگر نتايج مثبت و طبيعی بود می توان دوباره . شود که آنها نيز نتايجی طبيعی و نرمال نشان دهند
در طول با بکارگيری روش ذکر شده نتايج آزمايش . اين افراد را به گروههای قبلی ملحق کرد

اگر هر فرد ديگری از هر کجای دنيا  زمان و بطور صد در صدی تکراری خواهند بود بطوری که
مثالً تصوير آدولف هيتلر هر فردی را . در اين آزمايش شرکت کند نتايجی يکسان بدست خواهد آمد

گز فکر ضعيف می کند حتی اگر اين افراد هيچ سابقه ذهنی قبلی از هيتلر نداشته باشند و حتی هر
                                                 .نکنند که او قهرمان ملی بزرگی بوده است

                
۶گام   

همچنين می توان آزمايش را با قرار دادن آزمايش شوندگان کنار چاکرای شبکه خورشيدی           
که آدولف هيتلر وقتی که آنها به شيرين کننده مصنوعی، آفت کش يا حتی تصوير . شان انجام داد

ر اما در براب. در يک پاکت مهر و موم شده پنهان شده است پاسخ    می دهند نتيجه ضعيف است
و غيره پاسخی قوی می آبراهام لينکن غذای مغذی، داروهای مثمرثمر، مواد مغذی، تصوير پنهان 

                                                                                                                     . دهند
٧گام   

ت، نوع عقيده يا گرايش آزمايش شونده محک زده می نتايج آزمايش با تست دانش، نظرا          
به همه آزمايش شوندگان و حتی نژاد پرستان مخالف او قوت نلسون ماندال شود، مثالً تصويری از 

همه را قوی می کند، اگر چه برخی افراد  باخموسيقی  . می دهد و جواب تست قوی می شود
 ً ً چنين موسيقی را دوست ندارند و آن دقيقا برخالف موسيقی هوی متال است که همه را  شخصا

حتی کسانی که بطور شخصی هوی متال را ترجيح می دهند به تست موسيقی باخ (ضعيف می کند 
                                                                                                 ).جواب قوی می دهند

ر طول بيست سال اخير و با هزاران پزشکی که از روش تست حرکت شناسی تأييد نتايج د          
نتايج در حقيقت استوارتر و درست تر . در تحقيقات روزانه شان استفاده می کنند مشاهده می شود  
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قلبی ضعيف (سنتی بکار برده می شوند می باشد  از ديگر روشهای تشخيص متداول که در پزشکی

هرگز نمی تواند حرکت شناسی را با نتيجه ای قوی بدست آورد اما ممکن است بتواند خطای يک 
  ).                                                  اين حقيقتی محض است. نوار قلب طبيعی را رديابی کند
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 واژه نامه

 
 یاين نظريه از کشف الگوها از شرايط. علم روند اما خالف يک وضعيت يا حالت: نظريه آشوب

ديدگاهی که ارائه می دهد تمام احتماالت جهانی را به جای . غير قابل پيش بينی نشأت می گيرند
 در اشکالسيستم مکان شناسی بوسيله الگوها و يک حوادث موضعی تشخيص می دهد و منجر به 

لی غير قابل پيش بينی است طور محکه اگرچه ب می شود تجسم شکل حقيقی از يک سيستم پيچيده
پيچيده را تشخيص می دهد و  ینظريه آشوب ظرفيت سيستم. می باشدالت جهانی پايدار حولی ب

.                                                  می گرددبه پيشرفت تالطم و انسجام  طور همزمان منجرب   
ر هنری پوينکار اشاره کرد که فيزيک نيوتونی از لحاظ رياضی بسيا -جونز ١٨٠٠دهه اواخر 

اضافه کردن عنصر سوم . دقيق می بود اگر تعامل مطالعه شده تنها بين دو جسم اتفاق می افتاد
. معادالت نيوتونی را غير قابل اطمينان کرد و تنها از اين طريق تقريب ها می توانستند بدست آيند
د اين غير خطی بودن، بر اين موضوع داللت داشت که هر سيستمی در طول زمان توسط بازخور

، )١٩۶٣" (جريان غير متناوب قطعی" به نام  ای در مقاله. و تکرار، غير قابل پيش بينی می شود
نظريه " طور مشهور به نام بآن را که جيمز يورک ارائه داد ای ان لورنز نمونه ای جديد از علم 

اه ل، شکاف گدوبرابر مدت، تکرار، فراکتا چون اتینظريه آشوب موضوع. کرد نامگذاری" آشوب
 ابعادمی گيرد و تشخيص می دهد که در فضای محدود تعداد نامحدودی از يا دوشاخگی را در بر

در آکادمی علمی نيويورک  ١٩٧٧اولين نشست در مورد نظريه آشوب در سال . وجود دارد
آکادمی اولين نشستش را در مورد نظريه آشوب در زمينه نيز  ١٩٨۶و در سال صورت گرفت 

                                                                                 .شناسی ارائه دادپزشکی و زيست 
ديد  هزمين. می باشد ميدان  مشاهده  کلی مبتنی بر يک نقطه نظرشامل ): کانتکست( زمينه ديد

تا  داده، يک برای مثال. می کند معينکه معنی يک حالت يا حادثه را است شامل هر واقعيت مهمی 
به معنای برهم زدن " استخراج زمينه ديد. "است بی معناده است، شنکه زمينه ديدش تعريف  زمانی

شناسايی شرايط و لوازم جانبی موثر که استنباط  درقسمت مهم يک مطلب است و منجر به ناکامی 
دارد کيل سعی اين استراتژی در آزمايشات مشترک است، يک و( .معنا را تعيين می کند می شود 

که شهادت شاهد را توسط جلوگيری ازگنجاندن اظهارات مقدماتی که مفهوم شهادت را تغيير می 
).           هد تنها جواب های بله و خير بدهدکند که شا بزند و بگونه ای سئوال را طرح بر هم دهد
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طوری که جهان آشکار از شکل و ماده توسط ، باست يند مداوم بدون شروع و پايانفرآ: آفرينش

در سانسکريت سه نمای منشاء کلی که می تواند تجربه . شده است خلقتکرار و شروع از سه نقطه 
در . خدايان هندو، شيوا، ويشنو و برهما استنماد که  های راجا، تاماس و ساتوا هستند شود به نام

  .                                  است) خدا، عيسی مسيح و روح القدوس( مسيحيت اعتقاد به سه گانگی
منعکس شده در (می شود جهانی از اشکال، که با جدايی ظاهری اشياء مشخص : دوگانگی

اين محدوديت درک "). من/ تو" و " بعد/ حاال"، "آنجا/ اينجا"، "آن/ اين" مفهومی مثل تناقضات 
علم نهايتاً به چيزی . ايجاد می شودتوسط حواس به دليل انحصار ذهنی در يک نقطه نظر ثابت 

که از  - می شودمشاهده آنچه که فراتر از تناقضات و دوگانگی های مصنوعی مشاهده گر و 
قدم گذاشته است و حاال اينگونه فرض می  -انگی دکارتی در قرن هفدهم  استويژگی های دوگ

از  طور برابر و همزمانهان دارای مرکز نيست اما مدام بج. که آنها مشابه و يکسان هستند شود
جهان "کرد که اين يک بل کمک به نمايش اين موضوع  هيضق. هر نقطه در حال گسترش است

. وعی استثير از راه دور در يک چارچوب زمانی مصنأی است و تبجای عليت نيوتون" همزمانی
  .        کامالً محصوالت قابل اندازه گيری از يک دستور ضمنی باالتر هستند هر دوزمان و فضا 
؛ از يک ميدان مجذوب کننده" ی فازفضا"يک محدوده تنظيم شده توسط پارامترهای : ميدان انرژی

وشياری بزرگترعمل می کند و توسط اثرات مشخص در رفتار انسان اين الگو در ميدان انرژی ه 
اندازه گيری قدرت ميدان انرژی بيشتر شبيه به  اندازه گيری ولتاژ در سيستم . قابل مشاهده است

  .                                                        الکتريکی يا قدرت مغناطيسی يا ميدان گرانشی است
برای مثال، هنگامی که . مصور شده است" قفل شدگی" که توسط قاعده  ای پديده: کشش دنباله دار

از حيث زمانی با هم مطابقت پيدا می آنها کديگر قرار می گيرند، پاندول تعدای ساعت نزديک ي
گروهی از زنان که با  در زيست شناسی انسانی، اين موضوع هنگامی آشکار می شود که. کنند
اين شبيه به . داده می شودبا هم مطابقت  شانتدريج چرخه قاعدگی يا زندگی می کنند ب گر کاريکدي

پديده ای است که يک دياپازون در مجاورت دياپازونی ديگر که در حال ارتعاش است شروع به 
گرايش به انفصال هماهنگی شان  ی مختلفهابه خاطر اين روند است که گروه. دمی کنارتعاش 

  .                                                               ه در حال رد شدن از پل هستند دارندهنگامی ک
محدود مشخص می شوند و مجذوب کننده های بی نظمی و طول نا  باالگوهای فراکتال : فراکتال

خط  تعيين طول دريک مثال قديمی همان تالش . عجيب توسط منحنی فراکتال ساخته شده اند
اگر کسی توسط مقياس های اندازه گيری کوچک تر و کوچک تر، اين طول . ساحلی بريتانيا است

محدود فراکتال داللت بر يک طول نا. می گرددها را جمع بزند، منجر به چيزی بی نهايت طوالنی 
                             .                                                             در يک منطقه محدود دارد



  ------------------------  ٢٣١   ----------------------             
که است وجود دارد یء ر فضايی که در آن تصويری از يک شطرح ريزی سه بعدی د: هولوگرام

نيمه  پرتو به شئ و سپس به پشقاب عکاسی که شده است، بنابراين نيمی از ايجادتوسط نور ليزری 
ً دريافت می کند اين حالت يک الگوی دخالتی بر روی . هدايت می شود ديگر پرتو را مستقيما

شقاب طرح ريزی شده موجب خلق باين پرتوی ليزری که از طريق می کند، بنابر ايجادپشقاب 
شقاب عکاسی قادر به تکثير تمام بکه هر قطعه از گونه ای بمی گردد تصويری از شئ در سه بعد 

.          در يک جهان هولوگرافی، هرچيزی با چيز ديگر در ارتباط است. ير کلی خواهد بودتصو  
به دليل اين تکرار، . تکرار غير خطی در سيستم های بی شماری وجود دارد). تکرار(:  بازگويی

در . می کند خلقکوچک در شرايط اوليه نهايتاً يک طرح  ناهمسان از الگوی اصلی  ی بسياريريتغ
. می شود يک معادله رشد، خروجی بازگويی قبلی تبديل به يک ورودی برای سری های بعدی

برای مثال اگر يک کامپيوتر تا شانزده رقم اعشار را محاسبه کند، رقم آخر گرد شده رقم هفدهم 
 اين خطای بی نهايت کوچک از طريق تکرار و بازگويی های زيادی بزرگ می شود. خواهد بود

ممکن می لی می شود و عمل پيش بينی را غيرکه موجب تحريف قابل توجهی از اطالعات اص
ثير اصلی و أمنجر به تکوچک در الگوی فکری تکراری، می تواند  یبنابراين تغيير. ( سازد

                                                                                                           ). شود بنيادين
يا " منطق" عنوانکار متوالی در يک سبک خطی، که بصورت مشترک باشاره به اف: نيمکره چپ

روند اطالعات در يک توالی الف   ب   ج قابل مقايسه با يک کامپيوتر . می شودتوصيف " خرد"
                                                     .                                                      ديجيتال است

بنابراين توسط رياضيات  است ودنبال کردن يک پيشرفت منطقی در روش فيزيک نيوتونی : خطی
  .                                               سنتی از طريق استفاده از معادالت ديفرانسيل قابل حل است

رشته های ريخت شناسی که معادل آن ): نظريه ميدانهای ريخت شناسی ژنتيکی( ام -ميدان
در فرضيه ارائه شده توسط روپرت شلدريک، رشته های . می باشد الگوهای مجذوب کننده هستند

های انرژی شکل دار يکديگر را تقويت ميدان -هستند تئوری عليت سازندهريخت شناسی قسمتی از 
                                                                                                       . و رشد می دهند

.   است نورون های در تعامل در داخل سيستم عصبی هالگوی به هم پيوستآن : شبکه های عصبی  
عصبی را که انتقاالت ) هورمون ها و مشابه آن(مواد شيميايی مغزآن : انتقال دهنده های عصبی

يک تغيير کوچک در اين مواد شيميايی می تواند . است از طريق سيستم عصبی تنظيم می کنند
از پژوهش حاضر در  که منجر به تغييرعينی و ذهنی اساسی در احساسات، افکار يا رفتار بشود

                            .                                                            است بدست آمده روانپزشکی
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رسيده اند  ۶٠٠به لحاظ تاريخی، تمام مشاهده گرانی که به مرحله هوشياری باالی : غير دوگانگی

. اين واقعيت را توصيف کرده اند که امروزه توسط تئوری های علمی پيشرفته پيشنهاد شده است
هنگامی که محدوديت يک محل ثابت از ادراک به حدی فراتر قدم می گذارد، ديگر توهمی از 

چيزهايی که بطور همه . ان آنگونه که ما می پنداريم وجود نخواهد داشتجدايی يا زمان و مک
فاش ، لفافه و ضمنی وجود دارند، خود را بصورت آشکار، باز آشکار، درهمزمان در جهان، نا

در واقعيت، اين اشکال وجود مستقل و . شده و با شکلی از درِک صريح و روشن بيان خواهند کرد
را تجربه می  انسان بطور محض گنجايش ذهن خود(ز ادراک هستند رند اما محصولی اذاتی ندا

اما مشاهده گر وجود ندارد و امور  ،در مرحله غير دوگانگی مشاهده شدنی ها وجود دارند). کند
 می شود و همه چيز را از منظر" يک يگانگی"تبديل به " تو و من. "ذهنی و عينی يکی هستند

" همه چيز هست"يزی که می توان گفت اين است که تنها چ ٧٠٠در مرحله . الوهيت تجربه می کند
و ) زندگی، اليتناهی، خدا(همه چيز هوشياری مطلق است . است" بودن"اين يکی از حالت های  

است که در " ودخ"بدن فيزيکی ظهوری از . دارای هيچ قسمتی نيست و هيچ شروع يا پايانی ندارد
 هرا فراموش کرده است، بنابراين به خياالت در جهان س تجربه اين بُعد بطور موقت واقعيت خود

ارتباط است، برقراری طور محض تنها وسيله ای برای بدن ب. بعدی اجازه ظهور می دهد
صورت که باست آگاه بودن ، همان نا" من"وسط بدن به عنوان سرنوشت شناسايی نفِس فرد ت

مرگ خودش يک توهم . ه مرگ خواهد بوداشتباهی استنباط شده که فانی و از لحاظ ذهنی محکوم ب
اگرچه هيچ تجربه گری وجود  دوگانگی،در غير. است"  من"بدن بعنوان بر اساس شناسايی اشتباه  

در اين واقعيت تنها چيزی . آشکار تجربه می کندرد اما هوشياری خود را بصورت آشکار و ناندا
راه کننده،  ما شبيه به انسان نادانی در جهان گم. که دارای شروع و پايان است کنش ادراک است

وجود می آيند و هنگامی که او و چشمانش را باز می کند اجسام بهستيم که اعتقاد دارد هنگامی که ا
.                                                               چشمانش را می بندد اين وجود متوقف می شود  

، غير دوره ای و غير قابل "پرسر و صدا"بينی نامنظم در زمان، طور غير قابل پيش ب: غيرخطی
اين عبارت همچنين عالئم پرهرج و مرج رياضيات شامل تحليل های آماری از دنباله . پيشگويی

غير خطی به معنای منتشر . های زمانی  برای تشخيص سيستم های غير خطی را توضيح می دهد
ودن نه بر اساس تئوری منطقی احتمالی يا رياضيات شده و يا پر هرج ومرج است، غير خطی ب

اين يک موضوع از علم جديد تئوری آشوب . است و نه توسط معادالت ديفرانسيل قابل حل است
.                      است که منجر به پيشرفت رياضيات غير نيوتونی به حالتی کامالً جديد شده است  

صورتی فريبنده ساده و دارای عباراِت متناقِض است که بنامعلومی از پيچيدگی و  یبيان: تناقض
طرف کردن اين تناقضات، کنار هم گذاشتن عبارات متقابل مثل بر در ه حلرا. آشکار می باشد

را منعکس  شيوه های تناقض، ماهيت ضد ونقيض. می آيدوجود ب" عاقل و نادان"يا " آتش و سرد"  
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از تضاد بين سطوح مختلفی از انتزاع که از ارائه مفاهيم از نقطه   ضد ونقيض خود. می کنند

.                                          وجود می آيند برخاسته می شودديد ب مختلف هاینظرها و زمينه   
که توسط پارامترهايی که  زمانی در ميدانابعاد يک زمينه ديد يا عبارت است از ): پارادايم(نمونه 

ً ميزان درک واقعيت فرد را پيش بينی می کند از درک  یمعموالً تعريف) پارادايم(يک نمونه . ذاتا
  .                                                               واقعيت فرد بر اساس محدوديت هايش می باشد

گويی الداخل فضا در  و جمع شدگی و تغليظ  اطالعات زمان که موجب ای است نقشه:  ای فازفض
گرافيکی از يک برش از طريق الگوی چند  یشه پوينکار تصويرقن. در ابعاد چندگانه می شود

  .                                     بعدی است که مجذوب کننده های اصلی و اساسی را نمايش می دهد
ارزيابی، بصيرت، مانند توابعی  سازی، عامل فعال "جامع"معنای  درمعموالً : نيمکره راست

جای است و ازطريق الگوها و روابط ب غير خطی. مقصود و استنتاج است، مفهوم، منظور درک
که با کل به می شود نيمکره راست اينگونه فرض . توالی های منطقی عليت نيوتونی اداره می شود

مانند يک کامپيوتر قياسی، با فرآيندها سروکار دارد و معموالً بدون . سروکار دارد ءجای جز
ادراک نيمکره راست، ماهيتی مشخص را . ضرورت مرجع زمان قادر به اداره کردن می باشد

يا خالقيت را که در غير اينصورت در تجزيه و " عاشق شدن"همچون پديده های عمومی از جمله 
عنوان . (يده ای از اطالعات کشف می کندهای پيچدر ميدانن معنا می بود تحليل شناختی بدو

وه های مختلف ادراک نشأت چپ مغز، از اشاره به شي -راست مغز و نيمکره چپ -کره راستمني
که کارل همانطور از مغز قرار دارد، اما  یمعين در قسمتآن  که زمانی تصور می شد. می گيرد

جای تمرکز در نقطه توضيح داده شد بقبالً افی که تی هولوگرصورمغز ب پريبرام نشان داد
  ).                                                                                   عمل می کند دقيق ،آناتوميکی

ً آنهايی که برای استنتاج قوانين خاصيت های فيزيکی : علمی روش تحقيق در طبيعت مخصوصا
تئوری های علمی نوين در قرن شانزدهم شروع شد با مباحثه در روش رنه . ه اندطراحی شد

برای اولين عبارت . دکارت و پس از آن تحقيق استقرائی فرنسيس بکن و اصول اسحاق نيوتون
توسط جان الک استفاده شد و مطرح کرد که يقين در مورد تعامل حوادث فيزيکی بر " علمی"

اين مفاهيم نتيجه در يک مدل . توسط حواس فيزيکی بوده استاساس داده های گرفته شده 
ميکانيکی و جهانی پيشگويانه داد، اما اين ديدگاه با نظريه کوانتومی مدرن که بيان می کند در 
.                       سطح زير اتمی، قوانين احتمال جايگزين قوانين قطعی می شوند در آشفتگی بود

                                                                      
جای پيشرفت نمی کند بلکه بپايه گذاری شده تاريخ ثبت کرده است که علم با گسترش نظريه های 

استنتاج اين است که علم کامالً بازتابی از . تغيير در پارادايم يک جهش صورت می گيرد باآن   
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نظريه . نقطه نظر است و هيچ نوع جدايی واقعی بين مشاهده گر و مشاهده شدنی وجود ندارد

مدل . نسبيت پس از آن اظهار داشت که بسته به نقطه مرجع فرد، ماده با انرژی برابر است
شکل . ب ضمنی خبر می دهدهولوگرافی ديويد بوهم بعد ها از يک ترتيب صريح بر اساس ترتي

يک ناحيه و منطقه نيستند،  بهو فضا بدون مکان هستند و محدود نتيجه استنتاج می شود، زمان 
بنابراين جهان توصيف شده شامل  ،)بودن تماميت کوانتومغيرمکانی ( وجود ندارد" اينجا و آنجا"

                                            .       تعداد نامحدودی از ابعاد  و واقعيت های بعدی باالتر است
غير عمدی، غير قابل پيش بينی، غير خطی، سرگردان، پر سروصدا، پرهرج و  ):تصادفی( اتفاقی
  .                                                                                                                    مرج

 يک در ١٩٧١لوريس تاکنس در سال اين عبارت توسط ديويد روئل و ف: عجيب هکنندمجذوب 
ی ابداع شد که بيان می کرد سه حرکت مستقل، تمام ضرورت برای توليد پيچيدگی کلی تئور

. يک مجذوب کننده عجيب يک طرح در داخل فضای فاز است. الگوهای غير خطی جهان هستند
نقطه . ی در زماِن سيستم های پويا و حرکتی ترسيم شده انداين طرح توسط نقاط پويا و حرکت

مجذوب کننده ها، فراکتال و . مرکزی يک ميدان مجذوب کننده با مرکز يک مدار قابل قياس است
نگاره سازی مجذوب کننده ها با گرفتن مقطع از نقشه پوينکار . همچنين دارای طول نامحدود هستند

های توپوگرافی فضای فاز، يک مجذوب کننده، مثل گچ بری  شکل دهی. به تصوير کشيده می شود
.               بزرگ هاللی که شکلی شبيه به نان شيرينی گرد و حلقه ای چند اليه دارد خلق می کند  

جهان سه بعدی آشنا، از اجتماع . ممکن است تعداد نامحدودی از ابعاد در جهان ما ديده شود :جهان
فضای بين اجسام . می شوداست که توسط حواس ما خلق  یآن توهم معمولی، تنها يکی است و

انرژی پتانسيل در هر اينچ مربع می . سياره ای خالی نيست، بلکه با دريايی از انرژی پر شده است
از حاالت " بی پرده/ در لفافه"بوهم مدل . فيزيکی است تواند گفته شود که به بزرگی کل جرم جهان

اين با حاالت . ت مطرح کرده استصريح و يک ترتيب ضمنی از واقعيبودن را با يک ترتيب 
رسيده بودند از واقعيت که برای قرن ها توسط افرادی که به مرحله روشنگری " آشکارنا/ آشکار"

.                                   قابل مقايسه استو توصيف شده کرده بودند و غير دوگانگی را تجربه   
                                                                          : اريمد در مدل عليت

الف       ب        ج                                                        
 
 
 الف         ب        ج                                                    
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همان  الف ب ج. همان بی پرده، صريح، آشکار و جهان مشهود از شکل استالف   ب   ج 

يس بی نهايت از هر درلفافه، ضمنی و پتانسيل ناآشکار است که آنسوی آن بی شکلی است و ماتر
و حاضر در همه جا،  ، واقف به همه چيزجز قادر مطلق چيزی کهشکل است دوی شکل و غير

                                                                                                                    . نيست
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 نمايه

  
فال  

 Abraham آبراهام
)در آزمايش(ابهام و نامعلومی   Ambiguity (in testing) 

، فيلم سينمايی)آبی بيکران( آبی بزرگ   Big Blue 
 Ebby (Edwin T.) ابی تاچر، ادوين
 Welfare emotions احساسات رفاهی

 Emergency emotions احساسات اضطراری
 Moralism اخالقگرايی

توماساديسون،   Edison, T. 
 Peace, level of آرامش، سطح انرژی

 Infinite peace آرامش نامحدود
 Earhart, Amelia ارهارت، آمليا
 Arvo Pärt آروو پارت

مون و خطاآز  Trial and Error 
 .Stalin, J استالين، ژوزف

 Stress استرس
 Islam اسالم

 x-ray اشعه ايکس
)هرج و مرج(آشوب   Chaos 

 Clinical addiction اعتياد بالينی
 South Africa آفريقای جنوبی

 Depression افسردگی
 Lost Horizon افق گمشده

 Academy of preventive medicine آکادمی طب پيشگيری
 Awareness آگاهی

 Acceptance, level of پذيرش، سطح انرژی
 Acupuncture طب سوزنی

 Acupuncture meridians کانال های انرژی طب سوزنی
 Addiction اعتياد
 Alateen آالتين

)اسيد ليزرجيک دی اتيل آميد(ال اس دی  LSD 



انان - ال  Al- Anan 
 Allergies آلرژی ها

 Alcoholics anonymous الکلی های گمنام
 Pattern recognition الگوشناسی

)الهيات(الوهيت   Divinity 
)الهۀ الهام بخشی يونان(الهه موز يا موزه   Muses 

 Theology الهيات
 British Empire امپراطوری بريتانيا

)تکامل(انتخاب   Choice (and evolution) 
آمريکاانقالب   American revolution 

 Einstein, A. , theory of relativity انيشتين، آلبرت، تئوری نسبيت
)تناسخ در شکل و فرم انسانی(آواتار  Avatar 

 .Ornstein, R اورنستين، رابرت
)متصوف( اهل تصوف   Mystics 

 ب
 Reflexology بازتاب شناسی

 Olympics بازی های المپيک
رايانه ایبازی های   Computer games 

 White supremacism برتری نژاد سفيد
 Reprogramming برنامه ريزی مجدد

 Anti-drug programs برنامه های مبارزه با مواد مخدر
 .Briggs, J بريگ، جان
 Besson, luc بسون، لوک
 Fundamentalism بنياد گرايی

 Bannister, R بنيستر، راجر
 Buddha بودا

 .Bohr, N بوهر، نيلز
 .Bohm, D بوهم، ديويد
 Bhagvad Gita بهاگواد گيتا

  Declarative statement بيانيه اظهاری
 Paragidm blindness بی بصيرتی پارادايم
 Spiritual blindness بی بصيرتی معنوی

 Neutrality, level of بی طرفی، سطح انرژی
 Apathy, level of بی عالقگی، سطح انرژی

 .Bill W بيل ويلسون
)مزمن يا پيشرونده(بيماری   Disease (chronic or progressive) 

 AIDS بيماری ايدز
 Psychosomatic disease بيماری های روان تنی

 پ



)جفتی(پاسخ دوتايی   Binary response 
 False negative response پاسخ منفی اشتباه

 Irregular response  پاسخ نامنظم 
 Paradoxical response پاسخ های ضد و نقيض

 .Pauling, L پاولينگ، لينوس
 Overeaters Anonymous پرخوران گمنام
 .Pribram, K پريبرام، کارل

 Holistic practitioners پزشکان کل نگر
 ت

 Negative influence تاثيرات منفی
 Positive influence تاثير مثبت

 Tardive dyskinesia تارديوديسکينسيا
 Taibout, H تايبوت، هری

 Advertising and desire  تبليغات و تمايالت
 Near-death experience تجربه های نزديک مرگ

 Market analysis تجزيه و تحليل بازار
 Business analysis تجزيه و تحليل کسب و کار

 Materials research تحقيق
 Critical point analysis تحليل نقطه بحرانی

 Explicate order ترتيب صريح
)کتب عهد جديد مسيحيان( ترجمه المسا   Lamsa translation (new testament) 

 .Trotsky, L تروتسکی، لئون
 .Trimble, V تريمبل، ونس

 Thymic dominance تسلط وابسته به غده تيموس
 Spiritual evolution تکامل معنوی

 Evolution of consciousness تکامل هوشياری
 Pride, level of تکبر، سطح انرژی

 Denial تکذيب، انکار
 Replicability تکرار شدنی

 Turbulence تالطم، آشفتگی
 TV تلويزيون

)تماميت خواهی(توتاليتاريسم   Totalitarianism  
 Torah, the تورات

مرتبه های هوشياریتوزيع   Distribution of levels of connsciousness 
 Product development توسعه محصول
 Chaos theory تئوری آشوب

 ج
 War جنگ



 Unfolded universe جهان بی پرده
 Enfolded universe جهان در لفافه

 Holographic universe جهان هولوگرافی
 چ

 Chakras چاکراها
 .Churchill, W چرچيل، وينستون

 ح
 High state حالت متعال
 Pure states حالت مطلق

)آزمايش عضالنی(حرکت شناسی   Kinesiology (muscle testing) 
 Behavioral kinesiology حرکت شناسی رفتاری
 Applied kinesiology حرکت شناسی کاربردی

 Low self steem حرمت نفس ضعيف
 خ

 Childhood memories of خاطرات دوران کودکی
 Reason, level of خرد، سطح انرژی
 Anger, level of خشم، سطح انرژی

 Course in Miracles خط سيری در اعجاز
 Suicide خودکشی

 د
)پسيکوفارماکولوژى(داروشناسی روانی  Psychopharmachology 

 Field of dominance دامنه مسلط
آريزونا دانشگاه  University of Arizona 

 .Diamond, J دايموند، جان
 Calibration درجه بندی

 Spontaneous cure درمان خود به خود
 Descartes, R دکارت، رنه

 Nonlinear dynamics ديناميک های غير خطی
 Supreme court ديوان عالی کشور

 .Walther, D ديويد واتر
 ذ

 Mind ذهن
 ر

سوم، آلمان نازی رايش  Third Reich 
 Willingness, level of رضايت، سطح انرژی

 Sufi dancers رقص صوفی
  Whirling dervishes رقص و سماع دراويش

 Psychiatry روانپزشکی
 Forensic psychology روانشناسی جرم



  Transpersonal psychology روانشناسی فراشخصيتی
 Psychics روانی

 Esprit de corps روح صميميت و يگانگی 
 Holisitic approach روش جامع
 Enlightenment روشنگری

 Disease process روند بيماری
 Questioning process روند پرسش

 Logarithmic progression روند لگاريتمی
 Progression of consciousness روند و پيشرفت هوشياری

 ز
تفسيری بر تورات زوهر، ُظَهر،  Zohar, the 

 Divine grace, level of زيبايی خداوندی، مرحله
 س

 Empire State Building ساختمان امپاير استيت
 United nations سازمان ملل متحد

 Samadhi سامادهی
 .Walton, S سام والتون

 Christmas carol سرود کريسمس
 Joy, level of سرور، سطح انرژی

 Birth level of consciousness سطح هوشياری در هنگام تولد
 Bliss, state of سعادت، حالت

 Socrates سقراط
تيموس هسکسک  Thymus thump 

 Sexual abuse سوء استفاده جنسی
 .Silkworth, W سيلک ُورث، ويليام

 ش
 Shangri- La شانگريال

 Neural networks شبکه های عصبی
 Type A personality شخصيت نوع الف 

شرکت آرجی آر نابيسکو          RJR Nabisco Holdings Corp. 
 Wal-mart شرکت وال مارت

 Shame, level of شرمساری، سطح انرژی
 Healing شفاء

 .Sheldrake, R شلدريک، روپرت
 Council of Nicea شورای نيقيه

 Artificial sweetener شيرين کننده های مصنوعی
 Satanism شيطان پرستی

 ض
 IQ ضريب هوشی



 ط
 Gothic vault طاق گوتيک
 Astrology طالع بينی

  Gallows humor طنز مرگ، طنز اعدام
 ع

  Unconditional love عشق بدون قيد و شرط
 Love, level of عشق، سطح انرژی

اطراف عکاسی از انرژی های (عکاسی کيرليان 
)اجسام و يا بدن انسان  Kirlian photography 

  Foreknowledge علم غيب
 Athletics علم ورزش

 Causality عليت
 Formative causation عليت سازنده
 Brain function عملکرد مغز

 غ
 Anguish of the soul غم و اندوه روح

 Grief, level of غم و اندوه، سطح انرژی
 ف

 Parapsychology فراروانشناسی
 Artificial high فرا روی مصنوعی

 Fractal فراکتال
سیفرانسيس آسي  Saint francis of Assisi, saints 
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