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نجات روح
وقتي روح تو در جهنم باشد و گرفتار رنج و فشار و تنهايي ،چه فايده كه حتي اگر جسم تو در بهشت باشد.

آنگاهي كه در حال مرگي و بيماري و ناتواني تو را در خود گرفته است همه گنجها و ثروتهاي اين دنيا به
چه كارت ميآيند؟ با وجود همه نعمتها و راحتيها اگر قرار باشد تا ابد در زندان تنهايي خود محبوس شوي

آيا اين راحتي غير از رنج كشيدن است؟

پس براي ادامه زندگي مهمترين اتفاقي كه بايد برايت رخ دهد ،نجات روح تو است .اين مهمتر از خواب و

غذا و نفس كشيدن است .زيرا حتي اگر جسم بميرد و به خيال خود خاص شود ،روح سرگردان به رنج خود
ادامه خواهد داد.

پس قبل از هر كاري نجات روح تو مهمتر است زيرا حيات حقيقي تو به آن وابسته است .رهاننده روحات را
پيدا كن و نجاتدهندهات را بشناس زيرا نجات تو با او ممكن است .طبيب الهي را جستجو كن كه درمان

تو با طبابت او ميسر ميشود .حال كه نجاتدهنده در اين نزديكيست و روح تو در زير آوار سهمگين اوهام

گرفتار آمده با تمام روحات فرياد بزن و او را متوجه خود كن لكن به ياد داشته باش كه نجات حقيقي در
خداوند است و تنها نجاتدهنده خداوند است .و اگر او خوانده شود پاسخ خواهد داد...

آرامش روحات را در حضور الهي تجربه كن بگذار دردها و رنجها و ناراحتيهايش در حضور الهي شفا يابد
و تنهاييات با وجود او پايان پذيرد.

برگرفته از کتاب تعالیم حق (ااهیسم) -اثر ایلیا «میم»
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ديدگاه كوانتومی و تاثير بسم اه الرّحمن الرّحيم
1
الرحيم نمي تواند تغييرات
الرحمن ّ
«بر اساس ديدگاه كوانتمي و اثر مشاهدهگر هيچ كامي مانند بسم اه ّ

همه جانبه و سريعي را در زندگي ذهني و عيني انسان ايجاد كند .اين موضوع قوي ًا قابل اثبات است».

استاد ایلیا «میم»

وقتي اين گفتار را خواندم با اينكه به درستي اش واقف بودم
سعي كردم بفهمم موضوع ديدگاه كوانتومي چيست و ارتباطش با
الرحيم» چگونه است.
الرحمن ّ
«بسم اه ّ
مي دانستم كه اين موضوع داراي سابقه قابل ماحظه اي
در ديدگاههاي فيزيك نوين است ،بنابراين به منابع مربوطه
نگاهي كردم .در كتابي راجع به ديدگاه كوانتوم و تاثير نگاه
و درك انسان بر شكل دادن جهان مثالهاي جالبي داشت .در
بخشي از آن اينطور نوشته بود« :فيزيكدانها به شواهد محكمي
دست يافته اند مبني بر اين كه الكترونها و ساير كوانتاها زماني
به شكل ذرات جلوه مي كنند كه ما به آنها نگاه مي كنيم .در
ساير مواقع آنها به صورت امواج رفتار مي كنند» .اين همان قدر
شگفت آور است كه ما توپ بولينگي داشته باشيم كه وقتي آن را
ميسرانيم و بدان نگاه ميكنيم از خود ردپا بهجا ميگذارد ،ولي
تا چشم بر هم ميزنيم طرحي موج گونه پيدا ميكنند.
يكي از دانشمندان ميگويد گاه به اين خيال ميافتد كه جهان
پشت سرش هميشه حكم يك سوپ كوانتوم را دارد كه بسيار

گنگ و مبهم است و مدام در حال جاري شدن .اما هرگاه سر را
بر ميگرداند و ميكوشد به اين سوپ كيهاني چشم بدوزد ،نگاه
او بافاصله آن را سرجايش خشك مي كند و به واقعيت عادي
برمي گرداند .به اعتقاد او ،از اين لحاظ ظاهرا ما قدري شبيه
ميداس هستيم .آن پادشاه افسانه اي كه هيچ گاه حس لمس
ابريشم يا نوازش دست انسان را نمي شناخت ،زيرا هر آنچه را
2
دست ميزد به طا تبديل ميشد.
براساس همين ديدگاه كوانتومي انسان در جهاني كه
براي خود مي سازد و در وقايع آن جهان شريك است .اين
شراكت نه فقط توسط اعمال مستقيم او بلكه توسط بينش و
نگرش او به هستي در زندگيش دخالت مي كند و آن را شكل
ميدهد.
وقتي اين موضوع را متوجه شدم موضوع برايم اينطور معني
پيدا كرد كه انسان با شكل دادن ذهن و تصميمات و بينش خود
الرحيم» ميتواند زندگي خود را
الرحمن ّ
در خط تعليم «بسم اه ّ
با محبت ،بخشش و بركت خداوند پيوند دهد.

الرحيم»
الرحمن ّ
انسان با شكل دادن ذهن و تصميمات و بينش خود در خط تعليم «بسم اه ّ
ميتواند زندگي خود را با محبت ،بخشش و بركت خداوند پيوند دهد.
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به اينجا كه رسيدم به نظرم آمد كه واقعا اين انسان است كه
ذهن خود را طوري تربيت مي كند كه جنبه هاي گوناگوني از
هستي را به درون خود بپذيرد .خيلي از انسانها ياد گرفتهاند كه
خشونت و نفرت و حسد و چيزهايي اينچنيني را به درون بينش
خود راه دهند .اين افراد در زندگيشان با مظاهر چنين چيزهايي
بيشتر مواجه ميشوند تا با رحمت و بركت و سادگي.
تعدادي از افراد هم هستند كه توانسته اند با مظاهر رحمت
و بركت خدا ارتباط برقرار كنند و بر اساس ديدگاه كوانتومي
همين چيزي كه آنها به ذهن و بينش خود راه دادهاند در زندگي
شان بيشتر وارد شده است.
به ياد پيرمردي افتادم كه ديروز در پارك با او آشنا شده بودم.
اهل ار بود و مي گفت كه هر چه از خدا خواسته به او داده

و با اينكه شخص پولداري نبود اما از زندگيش ،بچه هايش،
فرصتهايش و خدايش راضي و متشكر بود.
به نظرم اين پيرمرد بدون هيچ آموزشي توانسته بود
حداقل بخشي از رحمت و بخشش خداوند را ،همان وعده
الرحيم» را در زندگي خود متجلي كند.
الرحمن ّ
«بسم اه ّ

پی نوشت:
 .1این دیدگاه یكي از نظریههاي بنیادي ،در روانشناسي مدرن و ذهنشناسي جدید محسوب
مي شود.
 .2جهان هولوگرافیك .مایكل تالبوت .داریوش مهرجویي .نشر هرمس

بر اساس همین دیدگاه کوانتومي انسان در جهاني که براي خود مي سازد و در وقایع آن جهان
شریك است .این شراکت نه فقط توسط اعمال مستقیم او بلكه توسط بینش و نگرش او به هستي
در زندگیش دخالت مي کند و آن را شكل مي دهد.
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پـراايا (پيش بينیهای آخرالزمان)

(قسمت اول)

در مقالة «هشدار جهاني» مطابق نشانه «رنگین کمان معكوس» اینطور تحلیل کردیم و بنابر نص صریح کام خداوند نتیجه
گرفتیم که زمین در معرض طوفان ها و زلزله هاي بیشتري قرار خواهد گرفت .نگاهي هم به معاني نمادین رنگین کمان
(به عنوان نماد عهد خداوند درباره طوفان و زمین) در میان مردمان آفریقا ،قفقاز و چین و دیگر فرهنگ ها داشتیم .حاا
در این شماره مي خواهم اخبار دیگري را از آینده پژوهان و پیشگویان سرشناس بیاورم .اخباري که هم جهت با تحلیل و
نتیجه گیري هاي مقاله شماره یك هشدار جهاني است...
قبل از مطالعه پراایا که عمدت ًا درباره پیش بیني هاي قدیمي تر است ابتدا به سه خبر علمي که نمونه اي از جدیدترین
پیش بیني ها مي باشند ،توجه کنید.
پ ِِریا

نـاسـا (سازمان هوا و فضاي آمريكا) طي گزارشي محرمانه كه مسائلي است كه ذهن محققان رشتههاي مرتبط با زمين و آب و هوا
بعداً در يكي از نشريات آمريكايي به چاپ رسيد ،به بوش خبر داد را به خود مشغول ساخته است.
كه تغييرات آب و هوايي زمين بزرگ ترين خطري است كه در آينده
نزديك آمريكا را تهديد ميكند .تغييراتي كه در پيش است ميتواند پـراايا
به صورتي قاطع بر معادات سياسي ،اقتصادي و ژئوپلتيكي موجود
شانس بقای نژاد بشر برروی كره زمين چقدر است؟ در هر دو
اثر گذاشته و اوضاع را كام ً
ا تحت تأثير قرار دهد .در اين گزارش ،عصر باستان و عصر جديد ،پيشگوييهايي درباره آخرين دوره زمين
پيامدهاي بسيار ويرانگر تغييرات آب و هوايي ،مهم تر و بزرگ تر از
خطر تروريزم معرفي شده است.
برخي از مراكز تحقيقاتي در انگلستان به سياستمداران انگليسي
توصيه كرده اند كه در سياست گزاري ها و برنامه هاي آتي خود
موضوع تغييرات مخرب آب و هوايي را كام ً
ا در نظر قرار دهند.
مطابق توصيه اين مراكز ،در صورتي كه برنامه هاي بعدي انگلستان
و اروپا هماهنگ با دگرگوني هاي منفي اوضاع جوي نباشد ،بايد
منتظر وخامت شرايط زيستي در اروپا بود.
افزايش تعداد و شدت باياي طبيعي طي سال هاي اخير يكي از
(يا به تعبير شرقي ها ،كالي يوگا) وجود دارد .بسياري از اين
پيشگوئي ها مبتني بر شواهد علمي و مستندي هستند كه با كمي
انطباق بر وضعيت فعلي بشر ،به طريقي هشدار گونه ،انسان را از
شرايطي بحراني كه در آن بسر مي برد ،آگاه مي سازد.
بنا بر متون كهن« ،كالي يوگا» ،چهارمين و آخرين دوره از
دوره هاي چهارگانه «ساتيا» « ،دواپارا»« ،ترتا»
و «كالي» است .دوره هاي قبلي دوره هاي طا،
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نقره و مس بودهاند و اين دوره ،دوره آهن است .طول عمر انسان در
اين دوره حداكثر  100سال و ميزان دانش او بسيار كمتر از دورههاي
قبل است .دوره كالي به نوعي ،دوره تيرگي و رنج و دوري است .در
اين دوره ازم است انسان به شدت كار كند تا بتواند امورات خود را
ا در دوره «ساتيايوگا» از آنجا كه بشر كام ً
بگذارند .حال آن كه مث ً
ا
با فطرت الهي خود و با طبيعت همسو بود ،طبيعت نيز احتياجاتش را
تأمين مي كرد و بدون تاش و تقا ،مايحتاجش را در اختيار او قرار
ميداد .در آن دوران طول عمر بشر بسيار زياد و شبيه به افسانه بود
او در حال وجد و جذبه به سر ميبرد اما اكنون در «كالي يوگا» وضع
به گونه ديگريست.
حوادث خاصي كه به طور پشت سر هم در زمان حاضر رخ
مي دهند همگي به «پراايا» 1اشاره دارند« .پراايا» نامي است
كه به مجموع حوادث (طوفان ،سيل و )...واقع در آخر زمان

اطاق مي شود.
خداوند به طرق مختلف به انسان ها هشدار مي دهد كه فاجعه
ساخته بشر نزديك است اما اين هشدار ،ناديده گرفته مي شود.
اتفاقات متعددي كه هر روزه رخ ميدهند و احتياج به توجه بيشتري
دارند ،يا اص ً
ا گزارش نمي شوند و يا فقط در چند سطر به آنها اشاره
مي شود .اكنون زمانيست كه بهترين استفاده برده مي شود و انسان

در جهت جبران كارهاي گذشتة خود تاش كند.
شري نارندرا به جمع آوري پيشگوئي هاي متعددي كه در طول
دوران دربارة وضعيت زمين ،بشر و  ...انجام شده است ،چنين اظهار
داشت:
«زماني كه مي ايستيم و به عقب مي نگريم ،مي توانيم پيشرفت
سريع به دست آمده در زماني كوتاه را ببينيم ولي در عين حال
ميتوانيم شاهد فساد و تباهي در تمام جنبههاي جامعة بشري باشيم
كه واقع ًا بدبختي عظيمي ست .هدف از نوشتن اين مطالب ،ترساندن
يا مش ّوش كردن اذهان خوانندگان نيست بلكه فقط ارائة حقايقي
دربارة فاجعه قريب الوقوعي است كه ساختة دست بشر مي باشد.
گفته شده است كه آينده مجموعه حوادث گذشته و حال است ،در
حالي كه گذشته خارج از كنترل ماست .ميتوانيم آينده را با عاقانه
تغيير دادن سبك زندگي و رفتار كنوني خود تغيير دهيم .ما چنان
درگير آسايشهاي مادي غيرازم شدهايم كه به بخش روحاني وجود
خود ،كمترين اهميتي نميدهيم ،در حالي كه با اهميت دادن به اين
جنبه وجودمان است كه زندگي بر روي زمين معنا و مفهوم واقعي
خود را پيدا ميكند».
نويسنده در پيشگفتار كتاب خود ،چنين ادامه مي دهد :تخريب
همه جانبه ،تمام اين جهان را در برگرفته است .آب آلوده است،
در بيشتر نقاط جهان هوا تقريب ًا غير قابل تنفس است .ميزان بارش
باران در جنگل ها بسيار كم شده است؛ بنابراين شاهد تغيير آب و
هوا در سرتاسر كره زمين هستيم .رشد جمعيت از كنترل خارج شده
است .انسان ،اين دشمن طبيعي تمام موجودات زنده ،زمين را به طور
پيوسته تخريب ميكند و در نتيجه ،نابسامانيهاي بوم شناختي چون
اثرات گلخانهاي ،سوراخ شدن ايه اوزون ،فوران آتشفشانها ،زمين
لرزهها و .. .رو به افزايش است .هركدام از ما مسئول مصيبتي هستيم
كه «زندگي» را بر روي كره زمين به مخاطره مياندازد.
پرسشي كه مي بايست اكنون به آن پاسخ دهيم ،اين است:
«اگرچه دير شده است ولي آيا مي توان بشر ،ساير موجودات زنده و
اين سياره را نجات داد؟ و آن را محيطي آرام براي تمام جانداران
گرداند؟»
نويسنده اميدوار است كه خوانندگان ،مطالب را با نظري صحيح
بررسي كنند و آگاهي عمومي جامعه را نيز نسبت به لزوم تغيير

حوادث خاصي که به طور پشت سر هم در زمان حاضر رخ مي دهند همگي
به «پراايا» اشاره دارند« .پراايا» نامي است که به مجموع حوادث
(طوفان ،سيل و )...واقع در آخر زمان اطاق مي شود.
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نگرش و راه و روش زندگي ،باا ببرند .پيشگوئي هاي جمع آوري
شده به دو دسته «پيشگوئي هاي عصر كهن» و «پيشگوئي هاي
عصر جديد» تقسيم مي شوند كه در بسياري موارد ،مشابهت
چشمگيري با يكديگر دارند.
* نوستراداموس :نوستر اداموس پزشكي فرانسوي ست
كه در قرن  16ميادي مي زيسته است .او حوادث زيادي را براي
قرون آتي پيش بيني كرده است .كتاب پيشگوئي او «اعصار» نام
دارد كه به نظم نوشته شده است .با توجه به اتفاقاتي كه پس از
پيشبيني هاي وي رخ داده اند ،صحت و درستي پيشگوئيهايش را
حدود  70الي  80درصد تخمين ميزنند.
او درباره فاجعه آخر زمان چنين مينويسد:
كسوفي رخ مي دهد ،تاريك تر از هركسوف ديگري كه از ابتداي
خلقت دنيا رخ داده است (به غير از كسوف پس از مرگ عيسي).
در ماه اكتبر است كه حركت و چرخش اين كره اتفاق مي افتد و
آن چنان است كه گويي جاذبه زمين توازن خود را از دست داده و
در شكاف و تاريكي هميشگي و ابدي فضا ،پرتاب شده و غوطه ور
مي ماند .زمين لرزه هاي شديد همه جا را فرا مي گيرد و
ستاره دنبالهداري در آسمان ظاهر ميشود كه حتي در روز هم ديده
ميشود.
* آرگـاتي :3صدها سال پيش پادشاه آرگاتي پيشگويي انجام
داده است .كه اتفاقات آن زمان تا پايان قرن بيستم را شرح مي دهد:
انسان ،روح خود را فراموش مي كند .بزرگترين فسادها در روي
زمين ديده مي شود .انسان مثل حيواني خون آشام رفتار مي كند و
تشنة خون برادران خود مي شود .جنگ شديدي بين مردم دنيا در
ميگيرد .شهرهاي بزرگ در آتش ميسوزند .محبت و عشق از ميان
ميرود .همه گرسنه شده و سرانجام دنيا خالي از جمعيت خواهد شد.
«لذات دنيوي همه را اغوا مي كند .هر روز گناه افزايش
مييابد .درگيري ،تمام دنيا را فرا ميگيرد .مردم زياد ميخورند و زياد
ميخوابند و صبر وشكيبايي خود را از دست ميدهند و همواره بدون
هيچ هدفي سرگردان در حركتند .صداقت از بين مي رود و مردم
درستكار فراموش مي شوند .تمامي دنيا مي لرزد .از روي تپه هاي
تيروپاتي 9ستاره دنبالهداري ظاهر ميشود .هوا در نيمروز تاريك شده
و رودخانهها به خاطر افتادن اشياء از آسمان خشك ميشوند .در نيمه
شب در بسياري از شهرها صداهاي وحشتناك شنيده ميشود.
دنيا به كام «پراايا» فرو مي رود و شاهد جنگ هاي بزرگ،
گازهاي خفه كننده ،باا آمدن سطح آب ها و بيماري هاي ناشناخته
خواهد بود».

پيشگويي مي كند :هنگامي كه زمان موعود فرا مي رسد ،زماني
كه انسان با آخرين امتحان سخت خود روبهرو خواهد شد ،تغييرات
تكان دهنده اي پيش روي او اتفاق خواهد افتاد .اختاف دمای كرة
زمين بسيار زياد مي شود .طوفان هاي شديد تاثيرات فاجعه آميزي
بر دنيا مي گذارند .زلزله ،نواحي زيادي از دنيا را تخريب مي كند و
آب ها ،نواحي پست را در برخواهند گرفت .اين مسائل در نتيجه
عوامل طبيعي نيست بلكه بشر در كار زمين دخالت ميكند و به ابرها
و به اعماق زمين نفوذ ميكند .جهان پر از بي نظمي ميشود و عصر
آهن در پوچي فرو خواهد رفت.

* سرخپـوستان هوپي :تصفيه بزرگ ،زماني رخ ميدهد كه
مردم ،بيشتر به اهداف مادي نظر دارند تا اهداف روحاني .زماني كه
رهبران مردم تبديل به شيطان مي شوند و مردان سفيد خانه خود را
در آسمان ميسازند و اين آخرين عامتي ست كه ديده ميشود پس
از آن ،زمان تغييرات عظيم فرا مي رسد زيرا ساختن خانه در آسمان،
آخرين چيزي ست كه انسان اجازة آن را دارد .قطبيت زمين عوض
مي شود .زمين مصيبت هاي زيادي چون زمين لرزه ،سيل ،قحطي
و بيماري هاي خطرناك مسري را تجربه مي كند .اگر تغيير انرژي
قطبي به وقوع پيوندد ،اساس زندگي تغيير خواهد كرد.

* نـاراياناپا :در نزديكي شهر بنگلور ،حدود  160سال پيش
شخصي ميزيست كه دربارة وقوع فاجعه بزرگ در كتاب خود به نام
«دانش زمان آينده» چنين پيشگويي ميكند:
زماني ميآيد كه مردم بيقانون بر ملت حاكم ميشوند .قحطي و
بيماريهاي مسري شيوع پيدا ميكند .در شمال كره زمين،
ستاره دنباله داري ظاهر مي شود كه باعث كنجكاوي مردم
* يـوهان فـريد :4يـوهان فريد راهب قـرن سيـزدهم مي گردد .آسمان در آن وقت به رنگ قرمز
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در مي آيد .در آن روز صداي وحشتناكي به گوش مي رسد .گويي سنگها به اندازهاي خواهد بود كه بتوانند شهرها را خراب كنند.
دوازده رعد در يك زمان غرش مي كنند و تمام كوه ها و زمين به
قصر شاهان يعني همان جايي كه ثروتمندترين مردم
شدت ميلرزند و انسانها دست پاچه به هرسويي فرار ميكنند.
خرج كردهاند تا خود را جاودان سازند ،در مقابل چشم ايشان تخريب
ميشود.
* مـاهابهاراتا  :5در بخشي از ماهابهاراتا ،زندگي در پايان
«كالي يوگا» چنين توصيف شده است:
* ويـرا براهمندرا  :7مرد مقدس و پيشگويي كه در قسمت
8
مردمي وحشي و بي قانون بر ملل حكمراني مي كنند .آنها بدون جنوبي هندوستان مي زيست .قسمت ذيل از كتاب كاا گنانا گرفته
هيچ ترس و واهمه اي در مورد نحوه زندگي ،دروغ هاي آشكار شده است.
مي گـويند .بـاران هاي بي موقع ،دانـه ها را خراب مي كنند،
«لذات دنيوي همه را اغوا مي كند .هر روز گناه افزايش
انسانها بدون هيچ ناراحتي ،جنگلها را نابود ميكنند .در آن زمان ،مييابد .درگيري ،تمام دنيا را فرا ميگيرد .مردم زياد ميخورند و زياد
پولپرستي ،اساس زندگي روزانه است« .صداقت» ،كلمهاي فراموش مي خوابند و صبر وشكيبايي خود را از دست مي دهند و همواره
شده است .بسياري از كشورها غذايي براي خوردن ندارند و مردم از بدون هيچ هدفي سرگردان در حركتند .صداقت از بين مي رود و
كمك فقرا امتناع مي كنند .خشونت در بين ملت ها رايج مي شود مردم درستكار فراموش مي شوند .تمامي دنيا مي لرزد .از روي تپه
و هيچ جاي امني يافت نمي شود و ...در آن هنگام ،پايان زمان هاي تيروپاتي 9ستاره دنباله داري ظاهر مي شود .هوا در نيمروز
فرا مي رسد.
تاريك شده و رود خانه ها به خاطر افتادن اشياء از آسمان خشك
ميشوند .در نيمه شب در بسياري از شهرها صداهاي وحشتناك شنيده
* مکـاشفه :در كتاب مقدس نيز شرحي در مورد باي بزرگ ميشود .دنيا به كام «پراايا» فرو ميرود و شاهد جنگهاي بزرگ،
آمده است كه شخصي به نام وايت 6چنين تفسيري بر آن گازهاي خفه كننده ،باا آمدن سطح آب ها و بيماري هاي ناشناخته
نگاشته است.
خواهد بود».
نيمه هاي شب است كه خداوند قدرت خود را براي رهايي
مردم آشكار مي كند .انسان هاي شرور ،وحشت زده مي شوند و
درست كاران ،مسرور و خوشحال از حقيقت رهايي .ابرهاي سياه
باا آمده و از ميان جايگاه مقدس (بهشت) صداي خداوند شنيده
مي شود كه مي فرمايد « :انجام شد» و عظمت اين صدا ،عرش و
زمين را ميلرزاند.
زمين لرزه اي شديد رخ مي دهد ،چيزي كه از پيدايش انسان تا
آن زمان ديده نشده است .زمين لرزهاي بسيار قوي و بزرگ .به نظر
مي رسد آسمان باز و بسته مي شود .كوه ها مثل برگ در ميان باد
مي لرزند و صخره ها خرد شده و به هر سمت پاشيده مي شوند.
دريا مواج مي شود .صداي غرش طوفان ها به گوش مي رسد .كل
برگرفته از نشریه تفكر متعالی شماره 3
زمين مثل موج دريا باا و پائين مي رود .سطح روي زمين شكسته
مي شود .چشمه ها خشك مي شوند .باران سنگ مي بارد و وزن اين
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كـاغ هاي سه ميليون داري
روزي دكل هاي فشار قوي شركت برق توكيو دچار مشكل
عجيبي شد .چرا كه كاغ ها دريافتند كه بااي دكل های برق،
مكاني عالي براي انه سازي آنهاست .متاسفانه آنها اغلب ،از
قسمت هاي حاوي برق براي ساختن انه هاي خود استفاده
مي كردند و باعث قطع برق و زيان هاي جدي می شدند .ضرر و
زيان وارده از ناحيه كاغ ها شركت برق را بر آن داشت كه در
تاش براي حل مشكل ،يك مركز تحقيقاتي مقابله با پرندگان
ايجاد كند .به اين مركز سه سال مهلت داده شد تا درباره مسئله
پرندگان تحقيق كند .محققان ،كاغ ها و خصوصيات و عادت هاي
آنها را مطالعه كردند .آنها بالونها و فركانس هاي مختلف صوتي
و چيزهاي ديگري را براي فريب دادن كاغ ها امتحان كردند
همه آنها براي مدت زماني كوتاه جواب دادند اما تقريبا كاغ ها به
عادت هاي قبلي و قديمي خود بازگشتند .كاغ ها فهميدند كه
بالون ها براي سرگرمي و سركار گذاشتن آنها هستند .بعد از سه
سال مركز مقابله با پرندگان منحل شد .يك روز گفتگويي با آقاي
دكتر سكرا از شركت سيم هتاچي
در مورد مسئله پرندگان انجام
گرفت .او گفت بهتر است شما از
روش جديدي براي حل مسئله بهره
بگيريد؛ به جاي استفاده از روش
تفكر رايج كه به مطالعه وضعيت
حال و گذشته كاغ و مشخصات
آن و عادت هاي آن مي پردازد با
اين سؤال به موضوع نگاه كنيم كه:
هدف از مركز تحقيقات پرندگان چه
بود؟ پاسخي دادند و هدفي را اشاره
داشتند .سپس پرسيد هدف از آن
هدف چيست؟ و به همين شكل
سلسله وار هدف از هر هدف

را جويا شد و بدين شكل هدف را توسعه داد .او بيست
دقيقه اين روند را طي نمود و با اين روش به آنها فهماند كه
گويا آنچه را كه مي خواهند رهايي يافتن از كاغ ها نيست
و چه بسا مي توانستند به دنبال راهي براي خوش آمدگويي به
كاغ ها بوده و ياد بگيرند كه چگونه بايد با آنها زندگي كنند.
بعد از پنج دقيقه گفتگو تصميم گرفتند كه انه مصنوعي براي
كاغ ها بسازند كه با واجد بودن موادي مناسب از آسيب رسيدن به
خطوط انتقال نيرو جلوگيري شود .آنها براي يك سال از اين انه ها
استفاده كردند و در تمام مدت آن سال ،زيان كاغ ها به حد صفر
كاهش يافت.
اين نوع نگرش به موضوع و شيوه تفكر فقط در حدود  25دقيقه
بود در حالي كه مركز علمي قادر نبود در طول سه سال آن هم
با هزينه سه ميليون دار را انجام دهد .مي دانيد چرا؟ به خاطر
كليشه های موجود در تفكر رايج .به نظر شما روش تفكر دكتر
سكرا با روش تفكر مركز علمي چه تفاوت هايي داشت؟...
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قـدرت نـام
تا به حال متوجه شدهايد افرادي كه نامهايي يكسان دارند ،داراي
خصوصيت اخاقي يا شخصيتي مشترك هستند و يا بعض ًا رفتارهاي
مشابهي دارند؟ آيا می دانيد نامي كه به شما دادهاند روي شخصيت
شما تأثيرگذار بوده است؟
پيشينيان كه دانستههايشان براساس خرد و حكمت باستان بود،
دريافته بودند كه حروف و اعداد اسرار و رموز پنهان و تاثيرات خاصي
دارند .در آغاز و در بسياري از فرهنگها و مذاهب ،نامها به عنوان
ابزاري جهت رشد و بستري براي تكامل شخصيتها بودهاند .مطمئن ًا
نامها همواره مفاهيم ساده و رواني جهت برقراري ارتباط و مشخص
شدن هويت شخص هستند ،با اين حال مردمان قديم در گذشته به
خوبي فهميده بودند كه هر اسمي فركانس انرژي خاصي را با خود
حمل میكند كه بر زندگي حامل اسم بسيار تأثيرگذار است.
اين تأثيرگذاري را بسياري از تمدنها و ملل در نقاط مختلف كرة
زمين دريافته و مورد استفاده قرار داده اند .به عنوان مثال بوميان
امريكا سنت جالبي داشتهاند ،كساني كه يك مقطع از زندگي را تمام
كرده و وارد فاز مهم ديگري از زندگي میشدهاند ،نام خود را عوض
میكردند .در برخي قبايل سرخپوستي نيز بعضي افراد دو نام داشتند،
يكي از آنها هرگز به صورت عمومي آشكار نمیشده ،علت اصلي هم
قدرت موجود در آن بوده كه می توانسته به شخص ديگري منتقل
شود .در قرن هفدهم هم اروپائيان با استفاده از آناگرام ،روش به هم
ريختن حروف يك كلمه و ساخت كلمات جديد از روي آن ،به اين
نتيجه رسيدهاند كه با به هم ريختن نام اشخاص میتوان به كلمهاي
براي بررسي شخصيت فرد دست يافت .مث ً
ا پت مستعد و باهوش
است .گرتا بزرگ است و دورا هم مانند جاده هميشه در سفر است.
برخي از اسكيموها وقتي پير مي شوند براي خود اسم جديدي
انتخاب می كنند ،و اميدوارند كه با اسم جديد نيرو و توان تازهاي به
آنها داده شود .در اندونزي نيز پس از تحمل يك دروه رنج و ناراحتي
شديد و طواني يا بيماري سخت اسم خود را عوض می كنند ،آنها
معتقدند كه با اين كار شيطان را براي پيدا كردن مجددشان گيج
می كنند و اين آشفتگي باعث می شود كه اندوه و حزن ديگر آنها را

پيدا نكند.
در مذاهب گوناگون و كتب مقدس نيز مثالهايي در اين زمينه
وجود دارد .در انجيل شخصيتهاي بسياري هستند كه با تغيير مكان و
موقعيت از محلي به محل ديگر يا پايان يافتن يك دوره رنج و محنت
نامشان تغيير كرده است (مسيح ،می ديد كه شعمون نبي اعتماد به
نفس زيادي ندارد ،نام او را به پيتر تغيير داد) .ساراي در سن 90

سالگي ،پس از تحمل سالها نازايي ،نام خود را به ساره تغيير داد .در
سنت يهوديان ،تا به امروز هم وقتي كسي از بيماري طواني رنج
می برد ،نامي براي او انتخاب میشود به اين اميد كه فركانس انرژي
نام جديد او را براي زندگي تازه و سرشار از سامتي كمك كند.
به هر حال چه اين اعتقادات و سنتها به طور كامل درست و واقعي
باشند و چه در طول ساليان بسيار دستخوش تغيير يا آميخته به خرافه
شده باشند ،وجود اين عقايد مشترك در بين اديان و ملل گوناگون،
نشان دهندة اين است كه اقوام گذشته به خوبي از قدرت كلمات و
تأثير نام روي سرنوشت ،شخصيت و حتي وضعيت فيزيكي افراد آگاه
بوده اند.

در آغاز و در بسياري از فرهنگ ها و مذاهب،
نام ها به عنوان ابزاري جهت رشد و بستري براي تكامل شخصيت ها بودهاند.
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نامها ،فركانسهاي انـرژي
هر يك از حروف الفبا داراي فركانس خاصي از انرژي است و
نامها نيز كه مجموعهاي از حروف ميباشند ،خود داراي فركانسهاي
ويژه اي هستند .آگاهي نيز در واقع فركانسهاي متفاوت انرژي است
كه ذهن آنها را دريافت می كند .همچنان كه با تغيير سطح هوشياري
و آگاهي ،فركانس امواج مغزي نيز تغيير میكند.
كودكي كه تازه به دنيا آمده ذهنيتي ندارد .اين طور به نظر
میرسد كه با انتخاب نام براي او ،به طور مداوم فركانسهاي خاصي
از انرژي به مغز او فرستاده مي شود ،سلولهاي مغز تحريك شده و
در نهايت الگوهاي ذهني شكل می گيرند كه اين الگوها قسمتي از
شخصيت فرد را میسازند و شايد يكي از دايل توصيه پيامبر اسام
در مورد انتخاب نام نيكو براي فرزندان ،تأثير عميق آن در سرنوشت
و شخصيت آنان بوده باشد.

قدرتمندترين نامها

حال كه به قدرت نام و تأثير آن پيبرديم ،اين سؤال مطرح
میشود كه مؤثرترين و قدرتمندترين نامها كدام است و از آن كيست؟

اسماء اه

تمام اديان الهي و بسياري از ديدگاههاي باطنگرا بيان می كنند
كه در آغاز هستي تنها آفرينش گر بود ،و او با نام بزرگ خود هستي
را آغاز كرد كه در ديدگاههاي متعدد به نامهايي مانند اسم اعظم،
صوت الهي ،سر بزرگ و  ...خوانده می شود .نامي قدرتمند و بزرگ
كه خلقت با آن آغاز شده است.
بر طبق تعـاليم ايليـا «ميم» ،معـلم بـزرگ علـوم بـاطني،
«اسماء اه اصوات ويژهاي هستند كه از سطح باايي از انرژي و
آگاهي برخوردارند .پس زماني كه شما كارهايتان را با نام او ،كه
بااترين و قدرتمندترين نامهاست آغاز می كنيد ،اين سطوح بااي
انرژي و آگاهي را وارد جريان زندگي خود مینماييد.
همه چيز از كلمت ا ...به وجود آمده ،پس اگر موافق آن باشيد،
همه جهان چارهاي جز موافقت با شما نخواهد داشت .اگر قدرت
عظيمي كه در نام خدا است در وجودتان منتشر شود به چيز ديگري
نياز نخواهيد داشت و بر هر چيز غلبه خواهيد كرد ...اسماء خداوند
چشمههاي زندگي است ،چشمههاي خشكيده روح را به جريان
بيندازيد».
برگرفته از نشریه هنرهای زیستن شماره 5

منابع:
کتاب جریان هدایت الهي
نشریه علوم باطني
اینترنت

اصوات ويژهاي هستند

که از سطح باايي از انرژي و آگاهي برخوردارند .پس زماني که شما کارهايتان را با نام او ،که
بااترين و قدرتمندترين نامهاست آغاز میکنيد ،اين سطوح بااي انرژي و آگاهي را وارد جريان
زندگي خود مینماييد.
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ساحهای انرژیزايی روانی -الكترونيك
ظهور سايكيكها در عصر جديد

آيا ممكن است يك سازمان دفاعی در دنيا پيدا شود كه متوجة استفادة
كشورهای بهاصطاح ابرقدرت ،از نيروهای سايكيك بشود و در جهت
دفاع از موجوديت خود ،در مقابل اين فنآوری هولناك برنيايد و يا مخالف
تأمين بودجه برای گسترش تكنيكهای فرا هنجار انتقال اطاعات و
برخورداری از امكان ابتكار عمل باشد؟
نوع بشر به عرصة نوين ترسناكي گام نهاده است .دورهاي كه در آن،
محدوديتهاي فيزيكي پيشين از بين رفته است .جهان به دوران هراسآور
و ناشناختة نوين تسليحات انرژي زايي رواني -الكترونيكي( )1وارد شده
است .امروزه هدف و انگيزة اصلي از مطالعات در زمينة فراروان شناسي
اغلب كشف وسايل ارتباطي جديدي است كه از طريق آن بتوان امكان
نفوذ رواني در افكار و اعمال (روان جنبشي) را افزايش داد و اطاعات مهم
را دريافت و يا منتقل كرد.
فراروانشناسان انرژي تازهاي را كشف كردهاند كه بهوسيلة آن ميتوانند
از راه دور ،كليد انفجار يك دستگاه را بزنند .آنها همچنين ثابت كردهاند كه
نيروهاي سايكيك واقعيت دارند .اين نيروها ميتوانند به گونهاي فوقالعاده
آشكار شوند .طبيعي و متعارف است كه در نظام هر كشوری ،اگر ساح
يا نيرويی برای مصارف نظامی و سياسی و حتی تجاری ساخته و پرداخته
میگردد تا آنجا كه نافع و مفيد باشد ،در خفا نگه داشته شود و نهايت
مطلوب و استراتژی برگزيده اين است كه همان نيرو يا ساح بتواند برای
اختفای خود بهكار گرفته شود .صاحبان نيروهای سايكيك نيز براي مخفي
نگاه داشتن موجوديتشان از همان نيرو استفاده ميكنند.
مهم ترين تحوات در علوم مدرن از جمله فيزيك ،روان شناسي ،علوم
سياسي ،فلسفه و هنر نشان دادهاند كه واقعيت با آنچه كه انسان از علم
انتظار داشته ،متفاوت است .اين موضوع دربارة علم فراروانشناسي نيز
صادق است .ميزان رشد يافتهها و نتايج تحقيقات در زمينة علوم غيبي از
حيطة باور بسياري فراتر رفته است .از اين رو ازم است كساني كه تا به
حال اعتقادي به نيروهاي مافوق طبيعي نداشته و يا از كاربريهاي آن
بياطاع بودهاند ،مسئله را از نو براي خود طرح نمايند زيرا ديری نخواهد
گذشت كه جهان ناچار به اعتراف به وجود جنگهای فراروانی و موجوديت
سايكيكها و همچنين ساحها و جنگافزارهای انرژیزايی روانی خواهد
بود و...
بنابراين ضروری به نظر میرسد كه همة افراد تأثيرگذار در هر جامعهای
كه از اين مقوات بیاطاعند ،به تحقيقات در زمينة نيروهای سايكيك
و نتايج آن رجوع كنند ،چرا كه دستيابی به اطاعات موجود و نتايج
تحقيقات خود به پذيرش موضوع كمك میكند و پذيرش احتمال

موجوديت اين نيروها ،خود راهگشايی خواهد بود ،در جهت دفاع در مقابل
حمات روحی و روانی از جانب سردمداران تحقيقات در اين زمينهها.

انرژی سايکیك چیست؟
يك قرن و نيم تحقيقات دربارة پديدههای سايكيك( )2و فراطبيعی باعث
ايجاد طيف وسيعی از اتفاقات شد كه به وضوح واقعی هستند و اما انرژی
دخيل در اين وقايع چيست؟ چگونه اين انرژی میتواند كنترل و جهت
داده شود؟ دربارة عوامل فيزيكی اين وقايع چه چيزی را با اطمينان و دقت
میتوان ابراز نمود؟
()3
كلمة انرژی از كلمة يونانی «انرجيا » به معنای فعال مشتق شده است
و به طوركلی به مفهوم قابليت انجام كار يا فعال بودن است .اما در معنی
اصلی خود به منظور فعاليت «حياتی» است كه میتواند ماده را حركت
داده يا حركت آن را تسريع نمايد .پس میتوان نتيجه گرفت كه كلمة
«انرجيا» در زمانهای پيشين به معنای نيروی بنيادين حيات بوده است.
با اين كه ماهيت اين نيرو هنوز درك نشده بود اما برای گذشتگان نيروی
حياتی ذات ًا بديهی مینمود.
با وجود سابقة اطاعات درباره انرژی حياتی ،در دنيای جديد تا مدتها
همه میكوشيدند در فلسفة خود مادیگرا باشند و اين نيرو را فيزيكاليسم
میخواندند .اين اصطاح بيانگر يك فرضية متداول در علوم
بود كه بر طبق آن اسرار حيات را در درون خاصيتهای ماده،
نهفته میانگاشت .از اين ديدگاه همة پديدهها از
جمله پديدههای سايكيك و فراطبيعی نهايت ًا در قالب
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مكانيسمهای فيزيكی و شيميايی و چهار شكل شناخته شدة انرژی يعنی،
الكترومغناطيسی ،گرانشی و نيروهای ضعيف و قوی هستهای قابل تعريف
امروزه هدف و انگيزة اصلي
بودند.
از مطالعات در زمينة فراروانشناسي
مهر تأييد ،حيات ذهن بود و از موضع فيزيكاليستها میبايست در
خواص ماده مستتر باشد اما چهار دهه تحقيقات در اين زمينه ماهيت
اغلب کشف وسايل ارتباطي جديدي است
()4
ارتباط مغز و ذهن را بهگونهای ديگر توضيح میدهد .دكتر وايلدر پنفيلد
که از طريق آن بتوان امكان نفـوذ رواني
پس از تحقيقات بیشمار در مورد ماهيت روان بشر چنين نتيجه گرفت كه
در افكار و اعمال (روان جنبشي) را
ذهن را هرگز نمیتوان بر اساس فعاليت سلسلة اعصاب درون مغز توضيح
افزايش داد و اطاعات مهم را
داد .ذهن چيز غريب و دارای انرژی است .نوع اين انرژی با نوع انرژی
بالقوة نرونها كه در طول آكسونها سفر میكنند ،متفاوت است و وجود
دريافت و يا منتقل کرد.
انسان را صرف ًا بر پاية دو عنصر اصلی ذهن و ماده نمیتوان تعريف نمود.
دكتر راجر اسپری( )5نيز كه يكی از دانشمندان سرشناس مغز است در
مصاحبهای با مجلة علوم ذهن چنين گفته است كه نظرية تغيير يافتة امروز
دست از انكار همة اينها برداريم و بهجاي اينكه آنها را شادمانه به قلمرو
دربارة طرز كار مغز ،عملكرد علّی اتفاقات ذهنی را بر فعاليت مغز ايجاب
مبهم سايكيك تنزل دهيم ،تكنسينهايي را به كار بگماريم تا با تئوري و
میكند و اين بدان معناست كه تأثيرات آگاهانه میبايست هم در فعاليت
تجربه و با تاش در تعريف ماهيت اين نيرو ،قوانين حاكم برآن را مانند
مغز مؤثر باشد و هم از آن ناشی شود.
چهار نيروي ديگر مشخص سازيم؟»
اما آنچه كه امروز ،پس از گذشت چهار دهه از تحقيقات و تئوريپردازيها
دربارة وجود نيروهاي سايكيك ،انتظار ميرود اين است كه تنظيم و تسلط
بر به كارگيري حتي ابتدائيترين نوع نيروي سايكيك به حد قابل توجهاي
پيشرفت كرده است .هم اكنون تحقيقات در مورد غيرممكنترين احتماات
در زمينة نيروهاي فرارواني و چگونگي بهكارگيري اين نيروها همچنان
ادامه دارد .فرض بر پيگيري جدي تر و روشمندتر اين پژوهشها در خفاي
بيشتر است و البته اكتشافات منتج از اين تحقيقات نيز قطع ًا مخفيتر
محفوظ خواهد ماند.

رقابت در مانورهاي فرارواني

يكی ديگر از پژوهشگران پيشگام در پديدههای فراطبيعی ايوان
ساندرسون(،)6كارشناس تاريخ طبيعی است .وی در سال  1972چندی قبل
از وفاتش ،در سرمقالهای در روزنامة كنكاش راجع به نيروی جديدی
چنين اظهار كرد« :يقين ًا اين نيروی پنجم با وجوه مختلف توانمندیهای
اَبَرحسی ارتباط داشته و اكنون بهنظر میرسد كه نيروی اصلی عملكننده
در ميدان سايكيك (روانی) و احتما ًا تنها نيروی فعال در آنجا باشد.
تظاهرات آن بههيچوجه متأثر از ساير نيروهای شناخته شده نيست و با
وجودی كه بدون شك ماهيتی فراگير دارد ،فقط در ميدان بيولوژيكی قابل
رؤيت ،اندازهگيری و تحقيق است .اكنون ثابت شده است كه اين انرژی
و فقط اين انرژی ،میتواند تعريفكنندة يك سلسلة پديدههايی باشد كه
سابق ًا اسرارآميز و يا تخيات ناب انگاشته میشده است؛ پديدههايي از
قبيل تلهپاتي و سايكوكينهسيس و احتما ًا هر آنچه حول محور روشنبيني
گردآمده است .اين نيرو توضيحدهندة هر آنچه كه حيرت روانشناسان را
برانگيخته،مانند ناخودآگاه ،هيپنوتيزم و ...است».
ساندرسون در سرمقالة خود ميپرسد« :آيا هنوز وقت آن نرسيده كه

نتايج آشكار شده در تحقيقات فرارواني نشان ميدهد كه دانشمندان
روسي (اولين محققان در زمينة بهكارگيري نيروهاي سايكيك در قرن
حاضر) ،با استفاده از نيروي ارتباطي الكتروفيزيولوژيكي تلهپاتها ،عايم
كدبندي شدهاي را بين لنينگراد و مسكو تبادل نمودند و نيز توانستند
افرادي را كه در اتاقهاي حفاظت شده به وسيلة امواج الكترومغناطيسي
قرار داشتند ،هيپنوتيزم نمايند.
مطالعات ك ّمي روي قابليتهاي چند تن از سايكيكها در انگلستان،
فرانسه ،دانمارك و اياات متحده نشان داد كه آنها قدرت خم كردن يا
شكستن فلزات ،ايجاد تغييرات دما در ميان محفظههاي مهر و موم شده و
تأثيرگذاري روي ادوات دماسنج ،تأثيرگذاري بر روي جريانات اضمحالي
مادون قرمز و ميدان مغناطيسي و ا ِعمال مستقيم نيروهاي قابل اندازهگيري
از راه دور را داشتند .از طرفي در كشور چكسلواكي سابق ،اسكاتلند و اياات
متحده ،محققين موفق شدند تغييراتي را كه شفادهندگان رواني
در طراوت گياهان ايجاد ميكردند و همچنين ميزان اثرگذاري و
القاء افكار خير و شر را اندازهگيري نمايند.
در طول دهه ،1960شكوفايي تحقيقات روسيه
و اروپاي شرقي موجب پيدايش آثاري دربارة
يافتهها و عقايد غني و پرمايهاي گشت كه در
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كتاب «اكتشافات سايكيك در پشت پردهآهنين» به نكات مهم آن اشاره
شده است .سپس در كشورهاي مختلف شايعاتي محتاطانه و مبهم دربارة
گسترش تحقيقات مخفيانة نظامي به گوش رسيد؛ و دانشمندان اغلب
اين انرژی ،میتواند تعريفكنندة يك سلسلة
ترس مفرط خود را از احتمال استفاده خطرناك از اين پژوهشها ابراز
پديدههايی باشد كه سابقاً اسرارآمیز و يا تخیات
داشته ،از اين روزنامهنگاران تقاضا ميكردند تا اين اخطار را به غرب
انعكاس دهند.
ناب انگاشته میشده است؛ پديدههايي از قبیل
در پروندة سازمان اطاعات دفاعي آمريكا كه در سال  1975تهيه شد،
تلهپاتي و سايکوكینهسیس و احتمااً هر آنچه
به صراحت آمده بود كه تقريب ًا همة جنبههاي اصلي و عملي تحقيقات
چكها و روسها در استفاده از نيروهاي سايكيك براي ساختن مولدهاي
حول محور روشنبیني گردآمده است.
سايكوترونيك پاوليتا( )7و ابزار سنجش انرژيهاي بيولوژيكي است .از اين
تجهيزات كه با بهكارگيري نيروي سايكيك ساخته شده بود ،به تفصيل در
كتاب «اكتشافات جديد سايكيك در روسيه» نام برده شده است.
يوگساويايي ،اگرچه مورد اغماض قرار گرفتهاند ،اما سرمنشأ كاربردهاي
اطاعات موجود در اين كتاب باعث گرديد كه بهطور ناگهاني در سال
اساسي الكترونيكي ،از جمله انتقال نيرو شدند .وي در سال  1897انتقال
 1973برژينف نخستوزير وقت در شوروي از آمريكاييها دعوت كند كه
الكتريكي بدون سيم از راه دور را به اثبات رسانيد و ادعا كرد كه در صورت
پژوهشها در زمينة تجهيز ساحهاي انرژيزاييرواني -الكترونيك را
توسعه ،اين فنآوري قادر خواهد بود ،ميدانهاي جهاني الكترومغناطيسي
تحريم كنند ،ساحهايي كه به مراتب وحشتناكتر از تجهيزات هستهاي
را به صورت كلي دستكاري نمايد و نيرو و اطاعات را انتقال دهد؛ الگوي
هستند.
آب و هوا را متغير سازد و بسياري از كاربردهاي ديگر...
ً
در مورد بهكارگيري نتايج تحقيقات در دهة  70مانورهايي عمدتا از
در  1976هنگامي كه جريان اسرارآميز وسيعي از امواج بلند و فوقكوتاه
جانب شوروي سابق داده شد و موجب شايعاتي گرديد .اين شايعات
الكترومغناطيسي باعث اختال ارتباطات جهاني گرديد ،ناگهان توجه غرب
بيشتر دربارة كاربردهاي ويژهاي از ساح هاي انرژيزايي روانيست كه
به عقايد تسا جلب گرديد .در حقيقت مطالعات دربارة ابعاد بيولوژيكي
تمامي پديدههاي خارقالعادة الكترومغناطيسي در مركز همة تحقيقات
زيست -ارتباطي شورويها همچون ساير كشورها قرار داشت و ميبايست
يكي از ابعاد اصلي توسعة فنآوريهاي تسا بوده باشد .اين احتمال كه
فنآوري تسا ميتواند به طور مستقيم يا غير مستقيم براي دگرگونيهاي
جمعي رواني -فيزيكي مورد استفاده قرار گيرد ،اكنون نه تنها همچون
تعبير جديدي از كابوس جادوي سياه محسوب ميشود بلكه به مثابة
فاكتوري كوچك اما واقعي براي اعمال نفوذ بر محاسبات سياسي است.

اكنون ثابت شده است كه اين انرژی و فقط

قريبالوقوع بودن خطر استفاده از آنها را تشديد مينمايد .سه شايعهاي
كه در ذيل آمده نمونههايي از اين كاربردهاست:
شايعة اول :مورد تعششع قرار دادن سفارت اياات متحده در مسكو
از سال  1962آغاز گرديد و به علت اسرارآميز بودن آن ،مقامات آمريكايي
را هوشيار نمود .پس از اين واقعه احتمال داده شد كه روسيه ممكن است
سعي كند آسيبهايي جسماني به كاركنان سفارت وارد نمايد و از طريق
تأثير بر بافتهاي عصبيشان در آنها ايجاد اختال كند .پروندهها را براي
يافتن اتفاقات غيرمعمول از قبيل آب مرواريد ،سرطان ،ميگرن و سكته
مورد بررسي قرار دادند و آثاري از اتفاقاتي عجيب نيز يافته شد.

شايعة سوم :رابرت پاوليتا دستگاهي را براي وزارت كشور چكسلواكي
سابق با موفقيت آزمايش كرده بود .فعاليت پاوليتا در اواخر  1930شروع شد
و در اوايل  1960توجه فوقالعادة چكسلواكي را به خود جلب نمود و چندي
نگذشت كه در روسيه نيز به عنوان يكي از نويدبخشترين و برجستهترين
پژوهشهاي فراروانشناسي شناخته شد« .مولدهاي سايكوترونيك»
او ميتوانستند از منابع معمولي بيولوژيكي ،انرژي غيرالكترومغناطيسي
(سايكوترونيك) جمع نمايند كه اين انرژي قابل ذخيرهسازي ،دستكاري و
جهت دادن مجدد بود .از اين نيرو در تحقق پديدههاي كاسيكي به نام
«سايكوكينِتيك» «تلهپاتيك» و «روشنبيني» استفاده ميگرديد.
ساير دانشمندان چكسلواكي به خبرنگاران خارجي گفتند كه شاهد بودند
پاوليتا براي گيج نمودن فردي از اين دستگاه استفاده كرده و
خود ايشان نيز براي از بين بردن حشرات آن را مورد استفاده
قرار دادهاند .در سال  1972بعضي از اثرات مثبت اين دستگاهها

بر روي رشد گياهان و تصفية آب ،از طرف
شايعة دوم :اين شايعه سرمنشأيي قديمي و در عين حال جديد دارد كه يكي از مقامات فراروانشناسي چكسلواكي
به عقايد نيكا تسا( )8برميگردد ،عقايد عجيب اين نابغة الكترومغناطيس مورد تأييد قرار گرفت.
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در يك بازبيني نه چندان دور از ذهن و كامل ،ميتوان به احتماات
يكي از ويژگيهاي خاص اين ساحها اين است انرژي فرستاده شده
توسط آنها بدون صداست و رديابي الكترونيكي آن مشكل بوده است .بالفعل بيسابقهاي پي برد و حدس زد كه امروزه از هر پديدة سايكيك كه
از طرفي تنها منبع توليد نيروي ازم ،وجود يك انسان اجراكننده ،يعني سالها در دست مطالعه بوده ،موج جديدي از كاربريها راهاندازي شده
است ،موج جديدي از جاسوسي و خرابكاري فرارواني سياسي ،نظامي و
عامل است.
صنعتي ،القائات و ترورهاي انتخاب شده ،تجاوزات جزئي يا عميق به حريم
خصوصي جوامع و افراد آن ،آلوده ساختن يا برهم زدن توازن سيستم
جهان در آستانة آشکاري نیروهاي فرارواني
زيست  -رواني و بسياري ابعاد ديگر.
چنين احتماات خطرناكي نه از ديد كساني كه بر مصادر قدرت تكيه

بايد دانست كه دستآورد تجارب و تحقيقات در زمينة علم فراروانشناسي،
عاوه بر شگفتي و آگاهي بر بخشي از اسرار باطني و توانمنديهاي ناگفتة
بشري ،پيش بيني خطرات موجود مادي و معنوي و عواقب و تبعات آنها
نيز هست .از تاش محققين ميتوان چنين نتيجه گرفت كه اين امكان
وجود دارد كه سايكيكها بتوانند نيروي حياتي و مرموز خود را از نياتي
خاص (خوب يا بد) اشباع كنند و پس از متمركز كردن آن ،مستقمي ًا
بر روي هر چيز (شيء ،گياه ،حيوان و انسان) اثر بگذارند .اثري كه از
نيروي سايكيك بر آن چيز باقي ميماند ،بروز همان نيت خاصي است كه
سايكيك داشته است.
همچنين آنها ميتوانند نيروي اشباع و متمركز شده خود را به شیء
منتقل كنند و در آن ذخيره نمايند .اين شئ ميتواند در شرايط متناسب
با نيات مورد نظر ،انرژي اشباع شده از نيت خاص عامل را منتقل كند.
اين اشياء همان ساحهاي انرژيزاييرواني هستند .اين ساحها ميتوانند
حامل پيامي خاص باشند ،افكاري را القا كنند ،عمل و تصميم خاصي را از
سوژه خود بخواهند ،و يا حامل بيماري و حتي مرگ باشند.
آنچه كه از گزارشات مكرر دربارة تأثيرگذاري سايكيكها بر روي زده و براي استفاده از اين نيروها براي خود دايل محكمي تراشيدهاند،
نوار مغناطيسي برميآيد اين است كه هيچ مركز دادهپردازي از اين گونه و نه از ديد محققين بيطرف و يا حتي خيالپردازان پنهان نمانده است.
اشارة نهايي اين نوشتار بر احتمال قوي سوءاستفاده از تكنولوژي
فراروانيست اما براي قضاوت در مورد چگونگي وقوع اين خطرات
ميبايست با ديد وسيع تري به خصوصيات فعلي و شتاب تحقيقات علمي
پديدههاي سايكيك و بهكارگيري آنها در ساحهاي انرژيزايي رواني،
نگريست و به دنبال راههايي براي رفع ابهامات و تعارضات ذهني موجود
در ايجاد باور نسبت به وجود نيروي حياتي در انسان و قدرتهاي ذهن و
تكنولوژيهاي باطني در بهكارگيري اين نيرو بود.
در يك بازبیني نه چندان دور از ذهن و كامل ،ميتوان به

احتماات بالفعل بيسابقهاي پي برد و حدس زد كه امروزه

از هر پديدة سايکیك كه سالها در دست مطالعه بوده ،موج
جديدي از كاربريها راهاندازي شده است ،موج جديدي از
جاسوسي و خرابکاري فرارواني سیاسي ،نظامي و صنعتي،

القائات و ترورهاي انتخاب شده ،تجاوزات جزئي يا عمیق به

حريم خصوصي جوامع و افراد آن ،آلوده ساختن يا برهم زدن
توازن سیستم زيست  -رواني و بسیاري ابعاد ديگر.

خطرات و اخالگريها مصون نيست .بر اساس گزارشات رسيده كه
حاكي از خم كردن يك پرتو نوري به وسيلة يك فرد سايكيك بوده،
نوري
ميتوان پيامد ا ِعمال اين نيروها بر سيستمهاي ليزري و فيبرهاي ِ
پرداز اطاعات را حدس زد.

پينوشت:

˺-
˻-
˼-
˽-
˾-
˿-
̀-
́-

Psychotronic
Psychic
Energia
Wilder Penfield
Roger W. Sperry
Ivan Sanderson
Robert Palate
Nicola Tesla
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پارازيت تـرس
حتم ًا تاكنون برايتان پيش آمده كه وقتی مي خواهيد يك ايستگاه
راديويی را بگيريد ،با پارازيتهايي روبرو شويد .پارازيتها شنيدن
صوت مورد نظر را مشكل مي كنند يا مانع آن مي شوند ،به همين
ترتيب هنگامي كه قصد آغاز كاری را مي كنيم ،تصميم بزرگی
مي گيريم ،يا می خواهيم وضع زندگيمان را به كلی دگرگون كنيم،
پارازيتهايي از پيشرفتمان جلوگيری می كند .آن پارازيتها ،عادات
بد ما هستند .يكی از اين عادتهای مخرب كه روی راديوي ذهن
تأثير مي گذارد ،ترس است .البته ترس هميشه بد نيست و گاهی
میتواند سازنده و مش ّوق هم باشد.
در اصطاح علم روانشناسی كاربردی ،ترس احساس يا واكنشی
است كه در بدو خلقت ،به صورت غريزی جهت صيانت نفس و دور
ماندن از خطر در موجودات زنده ،خصوص ًا انسان و حيوان قرار داده
شده است ،با اين تفاوت كه در حيوان عملكرد آن صددرصد غريزی
بوده ولی در انسان آميزهای است از غريزه ،شعور ،منطق و ...كه دامنه
آن از احتياط در انجام كارها تا خودداری از انجام آنها گسترش دارد.
ترس ،يك پيغام دهنده است ،احساسی كه به عنوان يك ابزار
احتياطی به انسان داده شده تا او را از درد و رنج برهاند يا به تدبير
وادارد ،اما متأسفانه اغلب به گونهای نادرست مورد استفاده قرار
مي گيرد .ترس می تواند از يك تشويش ساده شروع شود و تا ايجاد
ترديد ،نگرانی شديد ،توهم ،بيماری و ...گسترش يابد و حتی سامت
روانی و جسمانی ما را به طور جدی به خطر اندازد و به همين دليل
است كه روانشناسان و پزشكان به بررسی ريشهها ،علل و روشهای
درمان آن میپردازند.

منشا ترس

برخی روانشناسان معتقدند اكثر ترسها در انسان ،به خاطر
تجربههايي است كه در سه سال اول زندگی كسب مي شوند اما در
بررسیهای جديد روانشناختی نشان داده شده كه در دوران كودكي،
اكثر ترسهای كودكان مشترك است و اين بدين معناست كه ما
بيشتر ترسهايمان را ياد میگيريم .اغلب ما ترسهايمان را در دوران
زندگی و در نتيجه كسب تجربيات منفی ،دردناك و يا خجالت آور
ميآموزيم.
شرطیشدگيها و الگوهای رفتاری فردی و اجتماعی والدين نيز در

بين پيروزی و شكست يك قدم بيشتر فاصله نيست
و مردم از ترس شكست ،شكست می خورند.
اين راستا مهماند .بسياری از ترسهای ما در واقع بازتاب ترسهای
والدين و اطرافيان در آينه وجود ماست.
تعابير نادرست و نداشتن برداشتهای اصولی و صحيح از وقايع و
قضايا نيز عامل مهم ديگری است كه در ايجاد ترسها و ترديدها،
نقش به سزايي دارد.

اقسام ترس
ترس اشكال گوناگوني دارد و به طور كلی می تواند شامل اين دو
دسته باشد:
اول -ترس از واقعيات دنيای خارج ،كه در آن منشا خطر در
دنياي خارج قرار دارد و درك اين خطر موجب حالت رنج آور عاطفی
مي شود ،مانند ترس از حيوان درنده ،ترس از جنگ و ترس از ابتا
به بيماری.
دوم -ترس از تعارض ميان كششهای غريزی و محدوديتهای
دنيای خارج ،كه به اضطراب منجر ميشود و خود انواعی دارد كه از
حوصله اين مقاله خارج است .ساير ترسها نظير ترس از امتحان،
ترس از مدرسه ،ترس از ديگران ،ترس از سخن گفتن ،از ابراز وجود،
از انتقاد ،از كمك خواستن از ديگران و ...را میتوان در اين دو دسته
گنجاند .البته اقسام ترس می تواند دامنه وسيع تري داشته باشد و

اغلب ما ترسهايمان را در دوران زندگی و در نتيجه كسب تجربيات منفی،
دردناک و يا خجالت آور مي آموزيم.
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ترس هاي واقعي و غيرواقعي ،ترس های مرضي ،ترس هاي مفيد،
اكتسابي و فطري را هم در برگيرد.
بگذاريد از ديدگاهی ديگر هم به ترس نگاه كنيم .از اين ديدگاه
هر گاه از چيزی بترسيم ،آن چه را كه از آن بيم داريم به سوی خود
می كشانيم .شايد اين جمله معروف را شنيده باشيم كه «هرگاه
بترسيد ،شكست میخوريد ».ترس از شكست از بزرگترين معضاتی
است كه بيشتر افراد در مسير دستيابی به هدف با آن روبرو هستند.
اين ترس و در واقع ترديد نهفته در آن سرانجام شرايط را به گونهای
تنظيم میكند كه شكست بخوريم.

وقتی در انجام كاری ترس از شكست خوردن را داريم ،در ضمير
ناخودآگاه خود به شكست می انديشيم و اين ضمير همان چيزی
را برايمان تدارك مي بيند كه به آن انديشيده ايم و در واقع همان
برنامهاي را اجرا ميكند كه به آن داده شده .ترس از شكست ،برای
اين ضمير ،يعني ايمان به اين كه شكست وجود دارد و اين ايمان
كار خود را در جهت تدارك شكست انجام خواهد داد و حتی در
آخرين لحظه ،با يك گام غلط ما را به شكست خواهد كشاند .ناپلئون
ميگويد :بين پيروزی و شكست يك قدم بيشتر فاصله نيست و مردم
از ترس شكست ،شكست میخورند.

شهامت

اكثر مردم ترجيح مي دهند به جای آن كه ريسك كنند و رشد
نمايند ،كوچك اما ايمن بمانند!
در چنين شرايطی می توان ترس را «وضعيت عدم ماقات با
زندگی» معرفی كرد! در ابتدای امر و با نگاهی سطحی ،تفاوت
عميقی ميان يك فرد باشهامت و يك ترسو پيدا نمي كنيم ،به جز
آن كه ترسو به ترسهايش گوش میسپارد و از آنها تبعيت ميكند
ولی شخص با شهامت ،به ترسهايش بی توجهی می كند و به پيش

مي تازد .با كمي دقت درمی يابيم كه اكثر ما در حال از دست دادن
چيزهای با ارزشی در زندگی هستيم ،فقط به اين دليل كه شهامت
كمی داريم .از اين ديدگاه ،جز شهامت چيز ديگری براي موفقيت
ازم نيست و شهامت نقطه مقابل ترس است.
توجه كنيم كه شهامت به معنای نترس بودن نيست .به هر
موجودی كه نترس باشد نمی توان گفت كه شجاع است .چون در
اين صورت يك ماشين يا يك كامپيوتر هم نترس است و می توان
به آن عنوان «شجاع» را اطاق كرد ،اما اينطور نيست .شجاعت
تنها در اقيانوس ترس يافت ميشود .شجاعت ،جزيرهای در اقيانوس
ترس است .با اين كه ترس هست ،ولی شخص مخاطره می كند،
در واقع لبريز از ترس است ولی هنوز مغلوب آن نشده است ،مث ً
ا از
تاريكی مي ترسد ،حتی مي لرزد ،اما وارد مكان تاريك مي شود ،فرار
نميكند بلكه سعی مي كند بر ترس خود غلبه كند.
شخص با شهامت ،با وجود همه ترسها ،به سوی ناشناخته گام
برمي دارد .او ترسهايش را میشناسد و از حضور آنها باخبر است ،اما
هميشه ناشناخته را برميگزيند و به پيش ميرود ،حتی اگر به زحمت
بيفتد .او میداند اگر كاری را انجام دهد كه هميشه انجام داده است،
همان نتيجهای را دريافت خواهد كرد كه هميشه دريافت كرده ،پس
كاری ديگر انجام مي دهد .او از فرمولی ساده تبعيت ميكند« :هرگز
ناشناخته را از دست نده» .و بدين سان است كه با پشت سرنهادن
هر تجربه ،به تدريج بالغتر و هوشمندتر مي شود! بدين ترتيب
میبينيم كه ترس ،از ويژگیهای محدود كننده است و امكان استفاده
از فرصتها و در پی آن كسب موفقيتها را از ما سلب ميكند.

ترس ،ساخته و پرداخته ذهن
جالب است بدانيم اكثر ترسها خيالی هستند و تنها بخش
اندكی از آنها ترس حقيقی اند و شخص بايد آنها را بپذيرد؛ در واقع
می توان گفت كه اكثر ترسها به دست خودمان خلق می شوند و
منشا چنين ترسهايی در حقيقت در ذهن خود ماست .ذهن ،از ترس،
حيات میيابد .هر چقدر شخص كمتر بترسد ،كمتر از ذهنش استفاده
ميكند و برعكس هر چقدر بيشتر بترسد گويی نقش ذهن اساسیتر
مي شود .اگر دقت كنيم متوجه مي شويم كه به هنگام آشفتگیها،
ذهن با قدرت تمام حاضر می شود اما وقتی مغشوش نيستيم ،ذهن
حضور كمرنگتری پيدا مي كند .وقتی همه چيز به خوبی می گذرد،
ترسی نيست اما وقتی امور ،غلط از آب درمي آيند ،ذهن خود قد علم
میكند و راهنما ميشود.
در واقع ،ترس از جنس تاريكی است ،تاريكي وجود ندارد ،به
نظر مي رسد كه هست ،ولی در واقع عدم نور است و اين نور
است كه وجود دارد .اگر نور را حذف كنيم ،تاريكی ظاهر می شود،
اما تاريكی وجود خارجی ندارد .نمی توان تاريكی را حذف كرد،

«مردمی که میترسند ،افرادی هستند که مستعد عشقی عظيماند».
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نمي توان با تاريكی كاری انجام داد ،نمي توانيم آن را بياوريم ،دور
كنيم يا برداريم .اگر بخواهيم با تاريكی كاری انجام دهيم بايد با
نور انجام دهيم ،چرا كه تنها چيزی كه حيات دارد و حقيقی است
نور است .ترس نيز چون از جنس تاريكي است ،نمی توانيم كاری
با آن بكنيم .هر چه بيشتر با آن بجنگيم ترسوتر می شويم .اگر به
جنگ تاريكي برويم مغلوب مي شويم .مي توانيم شمشيری بياوريم
و سعی كنيم تاريكي را بكشيم ،اما تنها كاری كه انجام خواهد شد
اين است كه خود از پا درمي آييم و ذهن تصور می كند كه «تاريكي
خيلی قدرتمند است و به همين خاطر من شكست مي خورم» .اما
واقعيت كام ً
ا برعكس است .نه تاريكی قدرتمند است و نه شما
ناتوان .تاريكي ضعيف است .در واقع تاريكي در آن جا حضور ندارد،
به همين دليل شما نميتوانيد چيزی را كه وجود ندارد شكست دهيد.
پس با ترس نجنگيد ،در غير اين صورت بيشتر و بيشتر میترسيد
و ترس تازهای وارد وجودتان می شود و اين ترس از ترس است كه
بسيار خطرناكتر است.

ترس و عشق
«مردمی كه میترسند ،افرادی هستند كه مستعد عشقی
1
عظيماند».
ديدگاهی ديگر در مورد ترس وجود دارد مبنی بر اين كه ترس
جنبه منفی عشق است و اگر عشق شكوفا نشود ،تبديل به ترس
میگردد و چنانچه بارور شود ،ترس زائل ميشود.
البته گاه اتفاق مي افتد كه هر چقدر بيشتر عشق بورزيد ،بيشتر
احساس ترس می كنيد اما اين ترس ،ترسي متفاوت است .ترسی
است مقدس و شيرين .در حقيقت «وقتی عاشق به معشوق عشق
می ورزد ،دايم ًا مراقب است كه مبادا از معشوق دور شود ،مبادا او
را از دست بدهد ،مبادا او ناراضی و ناراحت شود و به اين دليل
ميترسد» 2.اين همان ترسی است كه در اديان مختلف بر آن تأكيد
شده و ترسی سازنده و خاق محسوب مي شود و بخش عظيمی از
تعليمات در كتب مقدس و احاديث ،به آن اختصاص يافته است؛ در
واقع اين ترس «ترس دوری از خداست ،ترس از خشم و نارضايتی
او ،ترس عاشق است از معشوق» 3.بنابراين عشقمدار كسی است
كه از آينده نميترسد ،كسی كه از نتايج و پيامدها واهمهای ندارد ،او
در «اينجا و حاا» زندگی می كند ،نگران نتيجه نيست .نگرانی ،كا ِر
ذهن ترسمدار است .شخص ترس مدار ،مدام در حال حسابگری،
نقشهكشی ،منظم كردن و محافظت است و تمام زندگياش اينگونه
از بين مي رود .او هرگز در لحظه حال زندگی نمی كند و پيوسته
نگران آينده است.
بر خاف تصور مردم ،نقطه مقابل عشق ،نفرت نيست .نفرت،
عشقی است وارونه شده .اما متضاد عشق نيست .مخالف اصلی
عشق ،ترس است .در عشق انسان شكوفا می شود و بسط مي يابد،
در عشق گشادگی است ،اما در ترس ،شخص محدود می شود ،مردد
و تنها ميماند.
در اين جهان ،امكانات كمی برای عملی كردن عشق وجود دارد،
بنابراين بر طبق قانونی كه گفته شد ،اين انرژی به صورت ظرفيتی

معلق در اطراف ما باقی می ماند و تا وقتي كه به صورت ظرفيت
باقي بماند به مخالفش تبديل ميشود .مث ً
ا ممكن است به حسادت
تبديل شود ،به شكل حس تملك جلوه كند ،حتی ممكن است به
قدرت تبديل گردد ،يا به شكل تظاهر و دورويي نمايان شود ،كه
همه اينها جلوههای متفاوت ترساند .همانطور كه می بينيد در
ورای همه اينها ،سايهای از شبح خيالی ترس نهفته است ،توهمی
دروغين كه چنين دردسرساز است.

ترس و گناه
ترس پذيرفته شده ،به آزادی تبديل مي شود و ترس انكار شده،
پس زده و نكوهش شده و به گناه تبديل میگردد .ترس تنها بخشی
بسيار كوچك و ناچيزي از شرايط است .اگر به روش غلطی با آن
روبرو شويم تبديل به گناه مي شود و اگر خيلي ساده آن را بپذيريم
تبديل به آزادی میشود يعنی تبديل به بیترسی.

ترس و مرگ
از اين ديدگاه اگرچه ترسها متفاوت به نظر می رسند و انواع
گوناگوني دارند ولي همه آنها انشعابات يك ترس اصلي هستند .اين
ترس اصلي مرگ است .مث ً
ا اگر كسي از ورشكستگي هراسان است
و اگر واقع ًا از بي پولي ترس دارد ،در حقيقت از مرگ مي ترسد و از
نابودي هراسناك است.
اگر مرگ ،علت اساسي ترس باشد ،ميتوان گفت تنها راه بيترسي،
خودآگاهي و در مرحلهي بااتر دست يافتن است به خداآگاهي .بدين
ترتيب با پيوستن به قدرت ايزال الهي ترس ناپديد مي شود ،يعني
با پيوستن به آنچه مرگ در آن راه ندارد و جاويدان و ماناست ،ترس
از وجود ما رخت ميبندد و ميرود.
به خاطر داشته باشيم تنها چيزي كه ازم است بدانيم ،اين است:
چيزي براي ترسيدن وجود ندارد!

برگرفته از نشریه علم موفقیت شماره 8
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فراروانشناسی و شش كاه تفكر
عموم ًا فراروانشناسان برای اثبات پديدههای فوق طبيعی از
روشهای علمی متداول و مرسوم جمعآوری اطاعات ،تجزيه و
تحليل داد هها ،جمعبندی نتايج ،استفاده از بازخوردها و متدولوژیهای
مختلف ،تستها و آزمونهای جديد ،روش های آماری مختلف
و  ...استفاده میكنند .ولی با همة اين تدابير و روشها برخی از
پديده های فراروان شناسی در حوزة  ESPو  Psiرا نمیتوان تنها
با كمك اين روشهای مرسوم و متداول به اثبات رساند و نياز به
روشی ديگر فراتر از اين روش ها ديده میشود .كسانی كه به حوزة
فكر و تفكر آشنايي دارند حتم ًا «ادوارد دوبونو» و مدل معروفش در
تفكر واگرا را می شناسند .در تفكر واگرا فرد مسايل پيچيده و به
ظاهر غيرقابل حل را با كمك عنصری به نام خاقيت و با روشها و
شيوه های غيرمعمول حل می كند .در تفكر واگرا الگوی پيشنهادی
دوبونو شش كاه تفكر نام دارد .دوبونو اعتقاد دارد برای حل مسايل
خود بايد از تفكر جانبی و عناصری همچون هوشياری و آگاهی
استفاده كنيم .متفكران زمانی كه راه های هميشگی و عادی مناسب
به نظر نمی رسند به روش های غير معمول فكر می كنند و نه تنها
نقطة ديد خود را عوض می كنند بلكه طرز نگاهشان به موضوعات
را هم تغيير می دهند .در شرايط حل مسئله از موضوع فاصله
در شش كاه تفكر
مي گيرند و در فضای راه حلها حركت می كنند ،زود قضاوت
نمی كنند و گام های مناسبی را برای رسيدن به پاسخ صحيح طی فرد برای قضاوت كردن ،تصميم گيری و رسيدن به
می كنند .در چنين شرايطی ميدان تصميم گيری وسيعتری را تجربه نتيجه در اصـل ،كاه خود را قاضی می كند و برای
می كنند .شش كاه تفكر هم يكی از همين روش ها و مدل های هر موضوعی تحليل های مختلفی در نظر می گيرد.
قوی در حل مسئله می باشد كه قدرت انعطاف پذيری ذهن را باا
میبرد و از زوايای مختلفی به موضوع نگاه میكند.
كاه قرمز :تجارب شخصی ،درك مستقيم موضوع ،جنبه های
در شش كاه تفكر فرد برای قضاوت كردن ،تصميم گيری و غريزی و شعوری.
رسيدن به نتيجه در اصل ،كاه خود را قاضی می كند و برای هر
كاه سبز :خاقيت ،ايدههای نو ،امكانات غيرمعقول و عجيب.
موضوعی تحليل های مختلفی در نظر می گيرد .او در هر موضوعی
كاه آبی :عقلگرايي ،توجه به ديدگاه های مختلف ،كامل انديشی.
كاه قضاوت خاص خودش را به سر میگذارد.
شايد بپرسيد اينها چه ارتباطی با موضوع بحث فراروان شناسی
كاه سیاه :شكاك بودن ،تمركز روی ضعف ها ،ريسك ها،
داشت .شما جواب دهيد؛ فكر میكنيد در فراروانشناسی از
مشكات و كاستیها.
چند رنگ از اين كاه ها استفاده می كنيم .در حال حاضر از
كاه سفید :تمركز روی اطاعات ،اعداد و ارقام ،توجه به اين شش كاه در فراروان شناسی تنها از سه رنگ سفيد و
جنبههای سنجشی و آزمايشی ،استنتاجهای منطقی.
سياه و زرد استفاده میشود و از رنگ های ديگر
خبری نيست.
كاه زرد :پذيرش ،خوش بينی ،رويكرد مثبت به مسئله.
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در تفكر واگرا فرد مسايل پيچيده و به ظاهر غيرقابل حل
را با كمك عنصری به نام خاقيت و با روش ها و شيوه های غيرمعمول حل می كند.
كاه سفید :فقط اطاعات.
در فراروانشناسی كاه سفيدها فقط اطاعات جمعآوری میكنند و
در آخر هم به كسانی كه تجربة فراروانی دارند برچسب تجارب فردی
میخورد و فعاليتهای آزمايشگاهی تنها يك سری اطاعات پيچيده
را شامل می شوند .وودیآلن می گويد« :موش حيوانی است كه اگر
تعداد قابل توجهی از آن تحت شرايط كنترل شده كشته شود ،يك
فرضية پزشكی به اثبات میرسد».
كاه سیاه :شك و بدبينی.

هيچ چيز مانع پيشرفت نمی شود ،خو ِد پيشرفت ،خودش را
متوقف میكند .شك و بدبينی در مسايل فراروانشناسی فراوان ديده
می شود .كاه سياهها به همه شك دارند و افراد سايكيك را با ديدة
شك و ترديد نگاه میكنند و اين مسايل را مربوط به افسانه ها و
قصه ها می دانند يا می گويند تصادفی و شانسی بوده .به آزمايشات
هم شك می كنند و بدان ها ايراد می گيرند .اين افراد هميشه در
آزمايشات منتظر نتايج منفی هستند تا آرام شوند .آنها تنها الگوهای
تكرارشونده را میپذيرند.
كاه زرد :خوشبينها

در حاليكه كاه سياه ها نيمة خالی ليوان را می بينند ،كاه زردها
نيمة پر آن را مدنظر دارند .آنها با مسايل جديد مشكلی ندارند و در
هر موقعيتی بهترين شرايط را می بينند .به نتايج آزمايشات فراروانی
خوش بين هستند؛ كليدهای تحقيقات  psiدر دست اين كاه
زردهاست .بعض ًا مدلها و الگوهای خوبی هم ارائه می دهند .در
فراروانشناسی اغلب به جای شش كاه تنها سه كاه داريم .برای
حركت در حوزه های جديدتر بايد از سد محدوديتها بگذريم.
كاه قرمز :تجارب شخصی

معموا محققان و دانشمندان كاه سفيدها هستند كه اطاعات را
جمع آوری می كنند و پروتكل می نويسند ولی اگر مواقعی هم كاه

قرمز به سر كنند در تحقيقات خود جنبه های بيشتری از موضوع را
می بينند .اما جديداً فراروانشناسان به نتيجه رسيده اند كه به كاه
قرمز احتياج دارند تا از تجربة برخی مسايل نترسند و حس كنجكاوی
خود را تقويت كنند تا بعد مادی و معنوي را با هم آشتی دهند .كاه
قرمزها در اينجا روی فعاليت ها و تجارب فردی اشخاص تمركز
دارند.
كاه سبز :خاقيت

در فراروانشناسی جای كاه سبز هم كمابيش خالی است .تفكر
جانبی به مسايل ضد و نقيض ،استثناءها و موارد غيرمتعارف و ...
اهميت می دهد .كاه سبزها عنصر خاقيت را خيلی مورد توجه
دارند .در فراروانشناسی هم كه پر است از استثناء ها و مسايل
غيرمتعارف واقع ًا جای اين كاه خالی است .اگرچه آنهايي كه به
دنبال يافتن مكانيزمها و آموزش اين مكانيزمها هستند مجبورند كه
از اين كاه نيز در نهايت استفاده كنند.

كاه آبی:

كاه آبیها شامل همه جور افرادی از جمله افراد شكاك،
تحليل گر ،احساسی و  ...میشوند .ما در فراروان شناسی به افرادی
كه اين كاه را به سر كنند خيلی احتياج داريم .عموم ًا افراد كمتر
پيش میآيد پشت ِ سر خود را نگاه كنند و دربارة افرادی كه پيش
از آنها روی موضوعی كاركرده اند كمی فكر كنند .اين افراد عموم ًا
با ديدة شك و ترديد به تئوريهای قبلی نگاه می كنند و بعض ًا
آنقدر در موضوعی خاص غرق می شوند كه ساير مسايل را ناديده
می گيرند .جای كاه آبیهای كلی نگر در مسايل فوق طبيعی واقع ًا
خالی است .در فراروانشناسی به همة رنگ ها نياز است تا بتوان به
حوزههای وسيع تری گام برداشت .فراروان شناسی هم نياز به ديدی
باز و كلیتر و درعين حال جزئی نگر دارد .مبحث فراروانشناسی نياز
به افرادی دارد كه با فكری باز و غيرتعصبی به موضوعات نگاه كنند
و در هر موقعيتی كاه مناسب را بر سر گذاشته و در مورد مسئله به
قضاوت بنشينند.
برگرفته از نشریه علوم باطنی شماره 6

مبحث فـراروان شناسی نياز به افرادی دارد كه با فكری باز و غيرتعصبی به موضوعات
نگاه كنند و در هر موقعيتی كاه مناسب را بر سر گذاشته
و در مورد مسئله به قضاوت بنشينند.
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ورود ممنوعهاي غذايي

(قسمت اول)

حتم ًا شما هم مثل من به تابلو و عائم راهنمايي و رانندگي دقت
داريد! ...انشاء اه كه اينطور باشد اما اگر خداي نكرده كمي و البته
گاهي بيتوجهي نشان می دهيد و به خاطر بي دقتي و مشغلة زياد
زندگي بعضي تابلوها را (جسارت ًا) نمی بينيد ممكن است دچار دردسر
و زيانهاي مالي شويد ،خدا را شكر كه اين موضوع قابل جبران است
ولي مطلبي كه می خواهم خدمت شما عزيزان عرض كنم در مورد
تغذيه است كه نكته اشتراكي با تابلوهاي راهنمايي و رانندگي دارد.
آن وجه اشتراك اين است كه گاهي يا شايد هم بيشتر اوقات
ازم و البته ضروريست كه بر سر در ورودي معده عزيزمان هم
يكي از همين تابلوها نصب كنيم و آن تابلوي زيباي «ورود ممنوع»
است .با اين كار سامتي تان به خطر نمی افتد و دچار انواع و اقسام
ناراحتيهاي گوارشي و جسمي نمی شويم و طول عمرمان هم
افزايش می يابد .در اين مبحث به عنوان بعضي
از اين تابلوهاي ورود ممنوع اشاره
می كنم و اميدوارم در نصبش
دچار مشكل نشويد!...

* بعد از غذا میوه نخوريد!...
خوردن ميوه بافاصله بعد از غذا باعث می شود كه هوا داخل
معده جمع شده و نفخ شديد ايجاد شود ،بنابراين حداقل تا يك
ساعت قبل از غذا و دو ساعت بعد از غذا ميوه نخوريد.

* قابل توجه ترشيخورهاي قهار!
يكي از جالبترين و در عين حال خطرناكترين عقايدي كه در
بين برخي افراد جامعه رايج است ،كاهش چربي خون با مصرف
ترشي جات نظير سركه ،آبغوره يا آب ليمو است .اين افراد با
مصرف غذاهاي چرب و به دنبال آن مصرف اين نوع ترشيجات به
قول معروف وجدان خود را آرام می كنند.
شايد اين ترشيجات اثري بسيار
كمي بر روي چربي ها داشته باشند
(كه البته هيچ تحقيق مستندي هم درا
ين رابطه وجود ندارد) ولي او ًا اين تأثيرات
كام ً
ا موقتي است .ثاني ًا ترشي جات با افزايش
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* غذاهاي ماكروويوي نخوريد!...

ترشح اسيد معده ،منجر به ايجاد اشتهاي كاذب در فرد شده و ميل
به خوردن را در او افزايش می دهند كه ممكن است با شدت بيشتري
يـكي از خـطرات احتـمالي استـفاده از مايكروويو افزايش
چربي خون را باا ببرد.
سطح  LDLكلسترول خون است .بـا آنـكه اغـلب سـازمانـهاي
پس اگر به دنبال كاهش چربي خون هستيد ،رعايت يك رژيم بـهداشـتي از بـيضرر بودن مايكرويو خبر می دهند ،ولي به شما
غذايي مناسب و كم چرب ،و داشتن فعاليت بدني و تحرك راهي توصيه میكنم از آن كمتر استفاده كنيد.
مناسبتر از مصرف ترشي است.

* صبحانه چرب نخوريد!...
صبحانه چرب ،التهابزا است .طبق بررسي تعدادي از محققان،
صبحانه چرب به دليل اينكه سرشار از كربوهيدرات و روغن است،
سلولها و رگهاي خوني را ناراحت كرده و باعث بروز التهاب و
انسداد میشود.
اين محققان گفتهاند مصرف صبحانه چرب شامل تخم مرغ
آب پز ،نان و گوشت كه در بعضي از جوامع رايج است تقريب ًا حاوي
 900كالري است و باعث می شود توان طبيعي بدن كاهش پيدا
كرده و نتواند با التهاب ها مبارزه كند .ميزان عوامل التهاب زا ،سه تا
چهار ساعت پس از خوردن صبحانه چرب و روغني باقي می ماند و
به همين دليل اشخاص به طور مكرر و بخاطر تغذيه غير بهداشتي،
* گوشت كبـابي كمتر بخوريد!...
دچار التهابهاي مزمن میشوند.
اگر عادت به خوردن اين نوع صبحانهها داريد می توانيد در كنار
بـا آنكه اكثر آدمها به گوشت كبابي عاقمند هستند ولـي اين غذا
آن از ميوه و سبزيجات استفاده كنيد در اين صورت به هيچ وجه چنـدان تـوصيـه نـمی شود .غذاي سوخته سرطانزا است بـنـابراين
مشكات التهابي ايجاد نمیشود.
از گوشـت كبـاب شـده زيـاد مـصـرف نـكنـيد .البته خيـلي هم
وحشتزده نشويد و به جاي آن به جزئيات موضوع توجه كنيد.
مـطـالـعه روي حيوانات از سرطانزا بودن گوشت سوخته و همچنين
* آلومینیوم نخوريد!...
دود حـاصـل از چـكيدن چربي گوشت و سوختن آن حكايت
تعجب نكنيد منظورم خود آلومينيوم نيست بلكه ظروف
می كنـد .كـباب كردن گوشت خطر ابتا به سرطان را افزايش
آلومينيوم است .تا جايي كه می توانيد از به كارگيري ظروف
میدهد .بهتر است در هنگام كباب كردن ،نكات زير رعايت كنيد:
آلومينيومي خودداري كنيد .آلـومـيـنـيوم بـا صـدمـه زدن بـه
 در حين كباب كردن گوشت از گرفتن آن نزديك به شعلهسيستم عصبي بدن موجب ايجاد بيماري آلزايمر می گردد .از
قـابـلمه ها و ماهيتابه هاي آلـومـيـنـيـومي و هـمـچـنـين از خودداري كنيد.
غـذاهاي كنـسـرو شـده اجـتناب ورزيد و هـرگـاه از ظروف
 از گوشـت پـرچـرب بـراي كبـاب استفاده نموده وآلومينيومي استفاده می كنيد حـتي اامـكان از نـگهداري طواني چـربـيهـاي اضـافي آن را جدا نكنيد .دود حاصل از چربي از
سوختن گوشت جلوگيري میكند.
مدت غذا در آنها خودداري كنيد.

برگرفته از کتاب نوح آموز و درسهای تغذیه
نشر یاهو1385 -

271

1.

1.

1

