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 ارتعاش افکار انسان

 میفرستیکه ما به جهان م یفرکانس)
 (ایدن نیما و ا یو اثر آن در زندگ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

وقت دارید ی این مطلب علمی به نظر نرسد، اما اگر شاید همه .هیچ اجباری نیست که این مطلب را باور کنید)
 ادی آقاجانلو(ه-دقیق مطالعه کنید
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-فرض کنید همانند منظومه شمسی بی"گفت: توضیحی شنیده بودم که میچند سال قبل 

هایی را به شود، باورهای ما فرکانستر میرفته بزرگیت مدار در اطراف ما باشد که رفتهنها
رار مدارها قیکی ازآن ما، ما را در فرستند، جهان هم متناسب با باورهایسمت جهان می

دهد. در این مدارها اتفاقاتی مخصوص وجود دارد که فقط افراد حاضر در آن مدار آن می
  "شان شاهد خواهند بوداتفاقات را در زندگی

( دنیا پر از نعمت باور داشته باشد درصد و عمیقاً 011با مثالی بگویم: فردی که معتقد باشد ) 
دهد. اما هایش را در سر راه این فرد قرار میتبیند و دنیا هم نعمهای دنیا را میاست، نعمت

بیند و ها را میها و مشکالت و رنجاگر فردی که معتقد باشد دنیا پر از بدبختی است، بدبختی
 شود.تر میشکستهو خودش دل ترسخت روزروزبهاش هم زندگی
به جهان فرکانس آیا واقعاً ما  "زمان زیادی است که سؤالی ذهنم را مشغول کرده است: مدت
و اینکه آیا  "آورد؟فرستیم؟ و جهان هم مناسب با فرکانس ما اتفاقاتی را به وجود میمی

کند؟ این هرکس اتفاقات مخصوص به فرکانسی که در آن مدار هست را دریافت می
 وکار و زندگی ما دارد؟موضوعات چه تأثیری بر کسب

 :مقالهیک نکته اول 
چون  علمیهای شبهعلمی است. بحثبحث علمی یک بحث شبهها بیشتر از یک این بحث

شود همیشه جا برای تائید و رد شدن دارد، همیشه منتقدان منطق و متافیزیک میوارد فرا
کتاب با معجزه زندگی "چاک دارد، اولین کتابی که در این وادی خواندم شدید و عاشقان سینه

ب راز یا قانون جذب بسیاری از مباحثش را از این خانم گیل ادواردز بود و به نظر من کتا"کنیم
و فلورانس  زهای آقای وین دایر، کاترین پاندر، واالس والترکتاب گرفته است، بعد کتاب

های از اسکاول شین هستند که موضوعاتی مشابه این دارند را مطالعه کردم، البته کتاب
گونه ان را بگویم. درکل دنبال ایندانم اسمشنویسندگان ایرانی مطالعه کردم که صالح نمی

ای از ذهن مرا پر ها گوشهشده در آنروم، اما همیشه موضوعات مطرحها را زیاد نمیکتاب
گیرد. )چند روز قبل موضوعی اتفاق افتاد که در ادامه بحث کند، و گهگاه سراغ مرا میمی

 خواهم گفت(
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های طبیعی و منطقی دارم، داشتم و بررسی های علوم پایه وای که به کتاببا توجه به عالقه 
تری تحصیالتم هم در این زمینه بوده، معتقدم الگوهای موجود در طبیعت راهنمایان خوب

 با دیدگاه مثبت، ترهای منطقی و علمیبرای رشد هستند به همین خاطر بیشتر به مطالعه کتاب
صی و اقتصادی زندگی بسیار بهبود شختغییر، تحول، ینهیزم درمند هستم، و چون عالقه
 :مهایی از این قبیل آوردمند به مطالعه بودم رو به سمت کتابعالقه

، دو جلد کتاب راز شاد زیستن NLPهای های آقای رابینز، کتابو سایر کتاب کرانیبنیروی  
های رابرت اندرو متیوس، زندگی با هفت عادت مردمان مؤثر استفان کاوی، سری کتاب

های راز جذب پول در ایران، کتاب آقای پاول مک کنا، کتاب آقای تی سری کتاب کیوساکی،
های آقای ناتانیل برندن، کتاب هارو اکر، کتاب انسان در جستجوی معنای دکتر فرانکل، کتاب

کتاب تغییر رندی گیج، کتاب معروف دکتر سلیگمن، کتاب از خوب به  معروف زندانیان باور،
ندیشید و ثروتمند شوید، چندین کتاب در رابطه با اصول رشد اقتصادی، عالی، اثر مرکب، بیا

هایی از دکتر حسین عظیمی و.... بسیاری کتاب دیگر که فرصت بازاریابی و تبلیغات، کتاب
 ها نیست را مطالعه کردم.گفتن آن

 
این این مسیر حاصل تلفیق  جزبهنظریه وجود مسیر گذار برای رسیدن به موفقیت و شرح جز "

ی موجود در جهان طبیعت است که به نظر هالیتبدهای علمی مربوط به مطالعات و بررسی
الیق این نظریه است توضیح بدهم یک سرعت خوبی در اتفاقات  کهچنانآنمن اگر بتوانم 

 "خواهد بود. تریقوو نتایج بسیار  ترعیسرجهان پدید خواهد آمد و پیشرفت در دنیا بسیار 

 
 : برویم سراغ اتفاق چند روز قبل از بحث دور نشوم کنمیمسعی  ،مقدمه نیازاپسببخشید، 

 
و کیت دیکسی که توسط آقای ابوذر  آلیستر مک آلپایننوشته:  کتاب عبور از شکستداشتم 
. در فصل دوم در بحث مربوط به یافتن آهنگ زندگی خواندمیماست را  شدهترجمهکرمی 

 قرار بود:خواندم، موضوع تقریباً ازاین"دستگاه مولد رویداد تصادفی"مطلبی مربوط به 

https://www.amazon.com/Triumph-Failure-Lessons-Business-Success/dp/1587991691
https://www.amazon.com/Triumph-Failure-Lessons-Business-Success/dp/1587991691
https://en.wikipedia.org/wiki/Alistair_McAlpine,_Baron_McAlpine_of_West_Green
https://en.wikipedia.org/wiki/Alistair_McAlpine,_Baron_McAlpine_of_West_Green
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 تقریباً شود.ساخته می 0791 سال در که دارد وجود سیاهی کوچک جعبه برگ،ادین دانشگاه در
 طوربه را اعدادی دائماً جعبه این. باشند قرارگرفته هم کنار که است سیگار پاکت دو یاندازهبه

 .ددهمی نشان و کرده تولید ترتیب، بدون و تصادفی
تر البته این پیشرفته-کنار لب تاپشبیه به شکل زیر است )دستگاه مشکی  شدهساخته دستگاه

است( که هدف از آن تولید اعداد تصادفی برای فرایندهای آماری و محاسبات مربوطه بود. اما 
 !!!!یا اینکه چندان هم تصادفی نمی ماندندانگار این اعداد چندان هم تصادفی نبودند

 

 
 یک دستگاه برای مولد اعداد تصادفی است()این

 
 با که جعبه این مرکز در. رسدمی نظر به وسیله یک از معمولی بخشی جعبه ینا اول، نگاه با

 در که هاییریزتراشه از ترپیچیده که دارد قرار ریزتراشه یک است، شده پوشیده فلزی قاب یک
 .نیست دارد، وجود امروزی جیبی هایحسابماشین
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 استثنایی کامالً قدرتی جعبه نای جهان، نظرصاحب دانشمندان از کثیری گروه یگفته طبق اما
 توانایی آیدمی نظر به که است دستگاهی چشم منزلهبه جعبه این که کنندمی ادعا هاآن. دارد
 .است داشته باال دقتی با را جهان مهم رویدادهای بینیپیش و آینده به نگاه

. جی رابرت، ی بکندریگاندازه توانستیمرا  هاتمرکز ذهنی انسانزمانی این دستگاه هم

 دانشگاه مهندسی دانشکده سابق که رئیس دانشگاه پرینستون استاد (.Jahn Robert G) یان
است، با استفاده از این  غیرمتعارف علوم و شناسییکایی فراروانآمر محقق و پرینستون،

گرفته بود، او اثر دعا و نیایش یا مراقبه  آورشگفتهایی را انجام داده و نتایجی دستگاه آزمایش
 ی کرد. ریگاندازهعمومی افراد را به کمک آن 

ی نیبشیپرقابلیغو  مرندصورت این دستگاه طوری است که دو عدد صفر و یک را به سازوکار
ی تغییرات نشان باکمی را دارموجخط افقی  معموالًکند که کند. و نموداری را رسم میثبت می

دهنده آمار ها تقریباً مساوی است(. این خط نشاندهد ) میانگین توالی تعداد صفر و یکمی
اه در روزهای خاصی نرمال، مثل روز و شب، نور و تاریکی و نوسان طبیعی است. اما این دستگ

  د.ادهای متفاوتی میو اتفاقات خاص پیک

سپتامبر به مرکز تجارت  11ظاهراً این دستگاه چهار ساعت قبل از حمالت 

 !!!جهانی، از وقوع آن آگاه شده بود

 
ای راجع به این موضوع بکنم، همین موضوع باعث شد که من اقدام به تحقیق تقریباً گسترده

آمده است و تا حد امکان منابع اصلی مطالب را دستیم چکیده اطالعات بهگو)مطالبی که می
در آخر کارخواهم آورد، البته برای داشتن اطالعات بیشتر داخل مقاله بعضی از اسامی و 
جمالت به متن اصلی لینک شده است، هرچند اصولی این است که پاراگراف به پاراگراف 

 کنم( ام این کار را نمیدست برده و خالصه کرده رفرنس بدهم، اما چون خودم در مطالب
 

 ارتباطدر کل تحقیقاتم به سه موضوع مرتبط متفاوت برخورد کردم اولین موضوع مربوط به 

از بدن و  امواج ناشیدومین موضوع مربوط به  ،است ها باهمتمرکز ذهنی انسان

 .اهمها بارتباط قلبی بین انسان سومین موضوع مربوط به و است مغز

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_G._Jahn
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_G._Jahn
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 ها باهمانسان ذهنی تمرکز اولین موضوع: ارتباط
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برای شروع موضوع ابتدا سراغ مطالب فارسی و سپس انگلیسی رفتم، خالصه این مطالب این 
 بود:

 تجارت مرکز به سپتامبر 00 حمالت از قبل ساعت چهار مولد رویداد تصادفی، دستگاه ظاهراً

 و این نمودار را داده است :. است شده آگاه هاآن وقوع از جهانی،

 

 در اما. شد رد ادعاها این سرعتبه توطئه، مورد در زمان آن هاینظریه پرالتهاب جو در اما

 عمیق هایآب در زلزله از قبل درست را آسیا سونامی دستگاه، که رسید نظر به ،4112 دسامبر

 بود: این نمودار را داده برخ پیش از شد، هولناک فاجعه آن وقوع باعث که
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 هایتوانایی ظاهراً کوچک یجعبه این که دارند قبول نیز شکاکان حتی کنون،ا

 .دارد توجیهیغیرقابل

 طرح ئیسر و آمریکا متحدهایاالت در پرینستون دانشگاه ممتاز محقق ،"نلسون راجر" دکتر

 تواندمی که است چیزی این":گویدمی او. است "سیاه جعبه" یپدیده به مربوط تحقیقاتی

 اولیه مراحل در ما افتد،می اتفاقی چه اینکه فهمیدن برای تالش در .فروببرد حیرت در را جهان

 ".کنیممی پرتاب تاریکی در تیری درواقع،. هستیم

 طرف از اصل در است، گرفتهنام " GCPجهانی آگاهی پروژه" که نلسون دکتر تحقیقات 

 تاریخ طول هایآزمایش آورترینشگفت از یکی روی و شودمی حمایت پرینستون دانشگاه

 که: است موضوع این به بردن پی پروژه، این هدف. است متمرکزشده

  هستند؟ شریک باهم ناخودآگاه ضمیر یک ها درانسان اآی 

https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_D._Nelson
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Consciousness_Project
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  بگیریم؟ بهره آن از باشیم، متوجه آنکه بدون توانیممی ما یهمه آیا

 اینکه آن و کنندمی مطرح را انگیزیوسوسه احتمال ادینبرگ، سیاه جعبه به شبیه هاییدستگاه

 پروژه این اند.کرده کشف ندهآی بینیپیش برای را راهی ناخودآگاه دانشمندان، احتماالً

 ناشناخته غیرعادی نیروهای روی بر تاکنون که است تحقیقی ترینطوالنی و تریندقیق

 .است شدهانجام

 پرینستون دانشگاه در پرینستون مهندسی تحقیقاتی آزمایشگاه در ابتدا که جهانی آگاهی پروژه

 است. ایجادشده

 توجه یا شده وسیع احساسات موجب که ییرویدادها که است فرضیه اساس بر GCP روش

 تصادفی اعداد مولد هایدستگاه تولید بر است ممکن شوندمی مردم از زیادی تعداد زمانهم

 هایدستگاه از ایشبکه GCP. باشند تأثیرگذار توجهقابل آماری روش یک در افزاریسخت

 به جهان سراسر در مکان 91 در که کندمی پشتیبانی را افزاریسخت تصادفی مولد اعداد

 را تصادفی اعداد مولد هایدستگاه خروجی سفارشی افزارنرم. شوندمی متصل کامپیوتر

 در سرور یک به هاداده. کندمی ثبت ثانیه هر را( بیت 411 مجموع) آزمایش یک و خواندمی

تصادفی  داعدا از هماهنگ موازی هایتوالی از داده پایگاه یک شود،می فرستاده پرینستون

 نتایج از ترکیبی عمدتاً که شود،می اجرا تکرار آزمایش یک عنوانبه GCP. ایجادشده است

 زمان در داده نوسانات میزان محاسبه با فرضیه. است فرضیه از متمایز هایآزمون از بسیاری

 مشخص ایمرحله سه آزمایش پروتکل یک با روش این. گیردمی قرار آزمایش مورد وقایع

 . ودشمی

 به اگر غیرعادی، هایپدیده اغلب": گویدمی آمستردام، دانشگاه فیزیکدان ،"بیرمن دیک"

 ".افتدنمی جهانی آگاهی یپروژه برای اتفاق این اما روند،می بین از شوند، مطالعه کافی مدت

 دهه اواخر در پرینستون دانشگاه از "یان رابرت" پروفسور انگیزشگفت باکار ه،پروژ این اساس

 جدی را غیرعادی یپدیده این که بود دانشمندانی اولین از یکی او. شد گذاریپایه 0791

http://archived.parapsych.org/members/d_bierman.html
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 نیروی-دورجنبانی پاتی، تله مثل چیزهایی یدرباره که کنجکاوی به توجه با وی. گرفت

 داشت، ششم حس و -بدنی جسمانی نیروی از استفاده بدون اشیا حرکت برای فرضی فراروانی

 "تصادفی اعداد دستگاه مولد "فناوری مثل  جدیدترین از استفاده با را پدیده این که بود مصمم

 .کند مطالعه

 از تصادفی کامالً یرشتهیک تا کردمی استفاده ایرایانه فناوری تصادفی از اعداد دستگاه مولد

 کند. تولید را یک و صفر عدد دو

 چاپ منحنی یک صورتبه توانستندمی( هامینیمم و هاماکزیمم) هایک و صفر این الگوی

 پشت را یک و صفر مساوی تعداد باید مولدها که کنندمی بیان طوراین احتماالت قوانین. شوند

 انحراف ههرگون. شود داده نمایش نمودار روی صاف، تقریباً خط یک با و داده نشان هم سر

 .شد خواهد منجر صعودی منحنی یک به مساوی تعداد این از

 آیا که کند مطالعه موضوع این مورد در گرفت تصمیم یان پروفسور ،0791 دهه اواخر در

 اعداد از رشته این تولید و دستگاه استنباط در طریقی به تواندمی تنهاییبه انسان فکر نیروی

 از و کرد انتخاب را تعدادی تصادفی، صورتبه جامعه، افراد عموم میان از او. نه یا کند مداخله

 هاآن از او درواقع. کنند متمرکز او، اعداد مولد دستگاه روی را ذهنشان که خواست هاآن

 به نسبت بیشتری هاییک که کنند وادار را دستگاه کنند سعی که خواستمی

 .کند تولید صفرها

اند، مثل داشته زیادی مخالفین آزمایشگاهش و بود و در کل یان نامعقولی نظر این زمان، آن در

 .  فرنچ کریسیا  رابرت تد کارولآقای 

 این برای ایکنندهقانع توضیح حالتابه هرچند بود. انگیزحیرت کار، این از حاصل بتمث نتایج

 .است نشده ارائه نتایج

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Todd_Carroll
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Todd_Carroll
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chris_French&oldid=544121427
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 بازهم و افتاده اتفاق این اما دهد، رخ اتفاق این نباید علم، شدهشناخته قوانین تمامی بر اساس

 .افتاد خواهد اتفاق

 از استفاده با را یان پروفسور کار بعدها پرینستون، دانشگاه در کار بر عالوه نلسون دکتر

 که افراد گروهی ضمیر روی بر تصادفی، اعداد مولد دستگاه اعداد تصادفی نمایش هایدستگاه

 افراد طورکلی،به. بود کنندهمبهوت نتایج بازهم. داد ادامه بود، رایج بسیار آمریکا در زمان آن در

 به زمان آن و آورند وجود به اعداد تولید الگوهای در را چشمگیری تغییرات توانستندمی زیادی

 .شد پروژه این درگیر نلسون دکتر بعد،

 در آزمایشگاهش رایانه به اینترنت از استفاده با جهان سراسر از را مزبور دستگاه از نمونه 21 او

 رکا وقفه بدون هرروز ها،دستگاه این. کرد )اآلن به هفتاد عدد رسیده است( متصل پرینستون

 نتایج نمودار اوقات، اکثر. کردندمی تولید مختلف اطالعات بیت هامیلیون و کردندمی

 .رسیدمی نظر به صاف خط یک شبیه وبیشکم اطالعات، این از آمدهدستبه

 کنار و گوشه در هادستگاه کههنگامی. داد رخ غیرعادی کامالً اتفاقی ،0779 سپتامبر 6 در اما

 و رفت باال به رو سرعتبه نمودار کردند، متوسط حد از زیادی انحراف گزارش به شروع جهان

. بود مهم نیز تاریخی ازلحاظ روز آن. داد نشان اعداد ترتیب در ای فراوان و ناگهانی افزایش

 جنازهتشییع شاهد جهان، سراسر در نفر میلیارد یک حدود که بود روزی همان روز، آن چون

 نمودار به شکل زیر بود:. بودند مینستز وست صومعه در "دیانا" شاهزاده
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 .باشند مرتبط یکدیگر به طریقی به باید حادثه، دو این که شد متقاعد نلسون دکتر

 نفر هامیلیون عاطفی شدید طغیان آیا کند؟ کشف را جدیدی کامالً یپدیده توانستمی او آیا

 دکتر بود؟ پذیرامکان چگونه تفاقا این بگذارد؟ تأثیر او هایدستگاه خروجی روی توانستمی

 .بود عاجز آن یدرباره توضیح ارائه از نلسون

 ها،آن کمک با تا آورد هم گرد جهان سراسر از را دانشمندان او ،0771 سال در بنابراین

 و یان پروفسور کار که بودند مصمم و بودند عاجز پاسخ از نیز هاآن. کند تحلیل را هایشیافته

)به انگلیسی:  جهانی آگاهی یپروژه ترتیباینبه. دهند گسترش تریعمیق طوربه را نلسون

The Global Consciousness Project شد ( متولد. 

 کشور 20 در موجود دستگاه 91 تمام کهطوریبه یافت، گسترش شدتبه پروژه هنگام آن از

 .کنند عمل پروژه چشمان عنوانبه تا پذیرندمی جدید عضو هابررسی ادامه برای دائماً جهان،

http://noosphere.princeton.edu/
http://noosphere.princeton.edu/
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 روند طی در چراکه. اندبوده توضیح غیرقابل و انگیزشگفت نتایج، یکسان، مقیاس در تاکنون 

 آگاه بودند، وقوع شرف در کههنگامی جهان مهم رویدادهای تمام از هادستگاه آزمایش،

 با نمودار زیر ناتو توسط یوگوسالوی بارانبم ازجمله ;شدندمی

 

نو  سال جشن مانند اند،داده نشان را جهانی بزرگ هایجشن مرتب طوربه همچنین هادستگاه

 با نمودار زیر
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 یا نمودار مربوط به زمان مرگ پاپ:
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 ها:نمودار مربوط به زمان ماه رمضان و مدیتیشن
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 :4102مرگ نلسون ماندال در 

 
را ببنید که مربوط به  4109ها در و همچنان این نمودارها ادامه دارد یکی از آخرین این

 اعتراضات در مورد حقوق زنان در آمریکاست:
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 کند؟ بینیپیش را آینده تواندمی واقعاً جهانی آگاهی پروژه آیا بنابراین،

 کنندمی ادعا هاآن. نیست رطواین که کندمی تأکید کند،می کار پروژه این روی بر که گروهی

 دقیق هایروش و قوی ریاضیات از استفاده با تنها روابطی چنین کشف و برداشتن میان از که

 .است ممکن آماری

 هیچ ایمنتوانسته اما. ایمکرده اشتباه بدانیم که مشتاقیم نهایتبی ما": گویدمی نلسون دکتر

 ".است نکرده پیدا هیاشتبا هم دیگری کسهیچ و کنیم پیدا اشتباهی

 میلیون در یک نتایج، این به اتفاقی دستیابی احتمال که دهدمی نشان وضوحبه ما اطالعات

 .است

. هستند شک در آن صحت مورد در همچنان افراد از بسیاری اما. است مهم بسیار موضوع این

 دارد، پروژه این مورد در را شک بیشترین که کسی و شناسروان "فرنچ کریس" پروفسور

 درنگبی تواننمی که در برداشت را چشمگیری واقعاً نتایج جهانی، آگاهی پروژه": گویدمی

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chris_French&oldid=544121427
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 یا رسیمیم نتایج همان به که ببینم تا هستم، مشابهی کارهای درگیر هم من. کرد رد را هاآن

 عجیب شاید. هستیم تحقیق اولیه مراحل در و داده انجام را کار این ایمنشده موفق هنوز ما. نه

 ".کند رد را آینده بینیپیش امکان که نداریم فیزیک قوانین در چیزی اما باشد

 به بلکه کندنمی حرکت جلو به تنها زمان شاید که دارد صورت نظریه وجودبه  احتمال این

 بینیپیش شاید باشد، داشته نوسان دریا مد و جزر مانند زمان اگر و کندمی حرکت نیز عقب

 افتد،می اتفاق آینده در که را چیزهایی بتوانیم باید ما درواقع. باشد ممکن جهان مهم حوادث

 وجود زیادی شواهد": گویدمی آمستردام دانشگاه از بیرمن پروفسور. باشیم داشته خود خاطر در

 باشد در داشته وجود فیزیک در آن احتمال اگر و  برگردد عقب به است ممکن زمان که ددار

 را آینده توانیممی ما یهمه بیرمن، پروفسور اعتقاد به. بیافتد اتفاق تواندمی نیز ما ذهن

 در جالبی شواهد. کنیم استفاده ذهنمان ینهفته قدرت از توانستیممی فقط اگر کنیم، بینیپیش

 .دارد وجود نظریه این دتائی

 که کرد کشف را حقیقت این که بود کسی اولین اوترخت، دانشگاه در "ول هارتجان" دکتر

 طریق از را افراد ذهنی الگوی او 0791 یدهه اواسط در. شوند آگاه آینده از توانندمی افرادی

 .کند بررسی را هاآن فکری الگوی توانست درنتیجه و کرد منطبق هم بر اسکن هایدستگاه

. کرد شروع را کار ها،آن به کنندهناراحت و آمیزتحریک کاریکاتورهای دادن نشان با او

 واکنش رویشان پیش تصاویر به شدتبه که زمانی درست را، موردمطالعه افراد فکر ها،دستگاه

 بسیار ادنشد توضیح که واقعیتی. بود بینیپیش قابل هاواکنش این. کردند ثبت دادند،می نشان

 از قبل ثانیه چند حتی شگرف، الگوهای این پیک موارد، بیشتر در که است این است، مشکل

 نحوی به ول، هارت دکتر موردمطالعه افراد گویا. شد شروع شوند، داده نمایش تصاویر اینکه

 دهدا نشان بعدی یزننده تصویر زمانی چه که دادندمی تشخیص و کردندمی بینیپیش را آینده

 .بود ناپذیرتوجیه ظاهراً و غیرعادی جریان، این. شودمی
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 دین" کههنگامی کند، تکمیل را ول هارت دکتر کار دیگری فرد تا کشید طول سال 01 اما

 که کردمی متصل هیدستگا به را افراد بود، کار به مشغول آمریکا در که محقق یک "رادیو

 .کردمی گیریاندازه الکتریسیته به نسبت را پوستشان مقاومت

 "تصاویر به واکنش" هایآزمایش کرد،می گیریاندازه را پوست مقاومت کههنگامی رادیو

 هاآن به آمیزتحریک تصاویر اینکه از قبل ثانیه چند افراد بازهم. کرد تکرار را ول هارت دکتر

 .کردند واکنش دادن نشان به شروع د،شو داده نشان

 تکرار را هاآزمایش بنابراین کرد،می فکر گونهاین او، اینکه یا بود، غیرممکن کامالً موضوع این

 .آورد دست به را قبلی نتایج همان بازهم و کرد

 کردم تکرار را هاآزمایش این خودم بنابراین. کردمنمی باور هم من": گویدمی بیرمن پروفسور

 فکر زمان ماهیت به ترعمیق جریان بعدازاین و بودم شده زدهحیرت. گرفتم را نتایج همان و

 هایآزمایشگاه": که گویدمی بیرمن پروفسور شود، روشن موضوع شگفتی اینکه برای ".کردم

 "؟!اندنکرده عرضه را هاآن تاکنون اما اند،آورده دست به را شابهیم نتایج اکنون پیشرفته

. کرد نخواهند منتشر را هایشانیافته نشوند، واقع تمسخر مورد اینکه برای هاآن": گویدمی او

 باهم همه زمانیک در که کنم ترغیب را هاآن یهمه تا کنممی تالش من دلیل، همین به

 و ترکم تمسخرها یگستره حداقل که شودمی باعث کار این. نندک منتشر را هایشانیافته

 .بود نخواهند دارخنده دیگر ها،آزمایش باشد، بیرمن پروفسور با حق چنانچه ".باشد ترخفیف

 شده است:منابع قسمت اول این مطالب روی کلمه منبع لینک داده

 : مقاله مرجع باال ترجمه متن این سایت و این صفحه توسط مجله دانشمند است  1منبع  

 این صفحه است  جهانی آگاهی ی: منبع اصلی مطالب و مطالعه پروژه 2منبع 

 : منبع دیگر برای نمودارها و مطالب   3منبع 

 : منبع دیگر برای نمودارها و مطالب  4منبع 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dean_Radin
https://en.wikipedia.org/wiki/Dean_Radin
http://archived.parapsych.org/members/d_bierman.html
http://www.redorbit.com/news/science/126649/can_this_black_box_see_into_the_future/
http://noosphere.princeton.edu/
https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_psychoenergetics02.htm
http://www.activistpost.com/2012/02/911-foreknowledge-caught-on-computers.html
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 دومین موضوع: امواج ناشی از بدن و مغز 
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 فرستد:موضوع دیگری که مطرح است بدن ما و مغز ما امواجی از خود می

 تولید ، بارها این دادن تغییر با و است منفی و مثبت بارهای دارای جهان در زنده سلول هر

 و مس و و پتاسیم منیزیم سدیم مکلسی مثل هایییون درواقع .کندمی برق ایجاد و الکتریسیته

 یک از ایمجموعه آب و آمینه اسیدهای با همراه شناسیممی کمیاب عناصر نام به ما آنچه هر

 هر و کندمی تولید الکتریسیته زندهِ  موجودات همه بدن .سازندمی سلول یک برای را باطری

 .دارد مشخص فرکانس یک جانوری نوع

 عصب هامیلیون ما بدن در .هستند فرکانس دارای آن اتمی راتذ جنبش علت به نیز اشیا حتی

 صورت هاعصب این الکتریکی تحریک یوسیلهبه بدن در پیام انتقال کار که دارد وجود

 میدان و شودمی تشکیل میدان یک هاآن دور به ما اعصاب در بار شارش اثر در و. گیردمی

 سالم انسان یک بدن فرکانس آید،می وجود به صبع هامیلیون زمانهم فعالیت اثر در ما بدن

 تواتری با شما بدن ثانیه هر در یعنی.است  ساعت 42 در مگاهرتز( هرتز) 91 تا 64 بین

 .  لرزدمی ثانیه در هرتز  61 حدود متوسط

 پنج نوع عمده مغز نگار موج یا الکتروآنسفالوگرام جالب اینکه مغز هم امواجی دارد، دستگاه

 : از اندعبارت که دهدمی ارائه مغزی امواج از منحنی

  تتا و گاما دلتا، بتا، آلفا،

 2الی  0بوده ) فرکانس ثانیه در دور 2 تا 0 از تناوب با مغزی امواج کندترین دلتا هایریتم

 تناوب دارای که تتا هایریتم که رسدمی نظر به. شوندمی ظاهر عمیق خواب در اغلب و هرتز(

 در دور 02تا 1 از آلفا هایریتم. باشد داشته بستگی وخویخلق به باشندمی ثانیه در دور 1 تا 2

 باالخره و شودمی قطع توجه و حواس تمرکز اثر در و دادهرخ دآزا تأمل تفکر، اوقات در ثانیه،

 جایی که یعنی مغز جلویی نواحی به منحصر ظاهراً ثانیه در 44 الی 02 تناوب با بتا هایریتم

 .باشندمی دهدمی رخ فکری یپیچیده هایفعالیت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
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 امواج از گروه چهار. شوندمی گیریاندازه شاندامنه و فرکانس با امواج، سایر مانند مغزی، امواج

 به قادر چندبعدی، و برتر خویشتن به دسترسی با که دلتا و تتا آلفا، بتا،: اندشدهتعریف مغزی

 .بود خواهیم امواج این ترکیب از دسترسی

 با مغزی امواج آن در که بریممی سر به بتا حالت در را خود بیداری لحظات بیشتر :بتا امواج

 روزمره افکار و بیرون بر دنیای ما توجه بتا، حالت در. شودمی مرتعش زهرت 27 - 02 فرکانس

 .است متمرکز مغزمان چپ نیمکره منطقی هایفعالیت بر تعریفی به و

. کنندمی متصل به هم را فرا آگاهی یا ناخودآگاه و آگاهی پلی مانند آلفا امواج :آلفا امواج

 این در و کنندمی تغییر آلفا امواج به بتا امواج از مغزی امواج هستیم، استراحت حال در ما وقتی

 مکان و زمان به ما( بتا حالت برعکس) آلفا حالت در. دارند هرتز 02 تا 1 بین فرکانسی حالت

 به که دهندمی اجازه به و کرده رها مغز چپ منطقی نیمکره از را ما امواج این. نیستیم محدود

 .یابیمدست مغز راست کرهنیم شهودی و خالق قسمت

 بشری محدود مرزهای ماورای که کندمی دریافت را صداهایی و تصاویر مغز راست نیمکره

 پرتیحواس و آشفتگی است، خالق ما هایفعالیت و احساس افکار، حالت این در روازاین. است

 .است آلفا حالت در مراقبه زمان در مغز. ترآسان درون صدای شنیدن و است کمتر

 در را خود ناآگاهانه یا آگاهانه طوربه نیز موفق ورزشکاران و دانشمندان هنرمندان، زا بسیاری 

 خالقیت، منشأ آلفا امواج. آورند دست به را خود الهام یا اجرا بهترین تا برندمی آلفا حالت

 شناخت بینی،روشن. است استرس کاهش و روحی، وضعیت ارتقای یادگیری، در بخشی سرعت

 . شوندمی توصیف آلفا امواج با...  و الهام شهودی،

 و مدیتیشن، عبادت تجارب ترینعمیق به هرتز، 1 تا 2فرکانس با تتا، امواج : تتا امواج

 به دستیابی. دارند تریبزرگ دامنه و ترندآرام بتا و آلفا از تتا، امواج. باشندمی مرتبط خالقیت

 . شودمی ممکن خواب زمان در معموالً تتا امواج
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. هستند چندبعدی آگاهی به ارتباطی سیستم و فرا آگاهی امواج دلتا، امواج :دلتا امواج

 صفر به امواج این فرکانس. رادارند( هرتز 1.1-2) فرکانس ترینپایین و دامنه بلندترین

 کما حالت در افراد مغزی امواج. است مردن معنای به صفر فرکانس داشتن زیرا رسدنمی

 امواج حالت در را خود آگاهانه طوربه توانندمی بعضی از افراد. دارد دلتا زیمغ امواج به شباهت

 شبیه حالتی به حتی و کرده تنظیم را خود قلب ضربان و بدن دمای قادرند هاآن. ببرند دلتا

 .است سنگینخواب حالت ترینعمیق دلتا امواج. کنند زنده را خود دوباره و رفته مردن

 

 انواع امواج مغزی

هنوز جواب سؤال اصلی مانده است لطفاً قسمت سوم مقاله را مطالعه نمایید. در آخر متن نظر 

 کنم:خودم را اعالم می
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 ها باهمسومین موضوع: ارتباط قلبی بین انسان
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ادامه دارد،  ضربانش مردن تا آمدن به وجود و از آیدمی به وجود مغز از قبل جنین در قلب

 فرستادن و یدنتپ به شروع قلبتان گذردعمر شما می از روز 40 فقط و بودید جنین کههنگامی

 قلب این را خون لیتر هزار روزانه شدید بالغ کهو هنگامی نمایدمی را بدن نقاط تمام به خون

 میلیونیک مقدار به شما قلب وقتآن در برسید هفتادسالگی سن به کههنگامی و کندمی پمپاژ

 .است نموده جاجابه بدن در را خون بشکه

 برقراری که است فیزیکی پمپ یک از بیش قلب": هستیم آشنا جمله این با کمابیش، ما، همه

 ".شودمی مربوط آن به حیات

 خرد، عشق، منبع عنوانبه را انسان قلب بزرگان، و پیامبران شعرا، فالسفه، بشر، تاریخ طول در

 جوامع از بسیاری وسیلهبه قلب مهم هایفعالیت این. اندکرده معرفی احساسات و شعور،

 ها،هندی ها،ایرانی ها،یونانی ها،چینی ها،بابلی النهرین،بین قدیمی ملل ه؛ازجمل باستانی

 معنوی نقش قلب، که بودند معتقد قدیم مصریان پیش، سال هزار چهار حدود. بود شدهشناخته

 چه زندگی در بدانند اینکه برای را، مرده شخص قلب هاآن. کندمی ایفا مرگ از پس را مهمی

 کنار خاکستردان در را آن خاکستر سوزاندن، از پس و کردندمی وزن بوده، بد یا و خوب مقدار

 کاری آن با و دانستندمی استفاده بدون مرگ پس را مغز کهدرحالی. کردندمی دفن مرده

 را آن منطق که دارد دالیلی قلب": گویدمی پاسکال بلز فرانسوی، بلندآوازه فیلسوف. نداشتند

 هایسنت از بسیاری و علمی هایدیدگاه فاصله پایانی،بی هاینهنمو چنین ".فهمدنمی

 نکته مهمی وجود دارد و آن اینکه: .سازدمی آشکار قلب مورد در را باستانی

 احساسی و شناختی کارکردهای همه در درگیر سیستم تنها مغز ،امروز دانش ازنظر ولی

 کنند؛می ادعا انشناسانرو کهدرحالی. هست نیز جدیدی نظریه این البته که است

 درک حال در ما ،هستند مغز توسط تولیدشده ذهنی حاالت تنها احساسات

 و پیچیده روابط و متقابل تأثیرات و قلب و مغز بدن، کارکرد چگونگی از جدیدتر و ترکامل

 به بدن پاسخ و قلب بر روی فقط دانشمندان کهدرحالی. هستیم یکدیگر با هاآن پویای

https://www.researchgate.net/publication/284173299_HeartMath_-_A_positive_psychology_paradigm_for_promoting_psychophysiological_and_global_coherence_FINAL_REVISED_JPA_SUBMISSION
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 و مغز به قلب هایپیام ارسال بررسی برای هم پژوهش چند اند،متمرکزشده غزم دستورات

 .است شدهشروع مغز، توسط آن پاسخ

 موسسه در تحقیقات مدیر و دکتر ،کارتی مک رالین زمینه؛ این در اصلی پژوهشگران از یکی

 امریکا استرس انجمن با او. است کالیفرنیا باولدکریک، در( heartmath) مث هارت

 خودمختار انجمن اعصاب، و قلب شناخت المللیبین شبکه عضویت دارای و کندمی همکاری

 بازخورد و فیزیولوژیک فرآیندهای و روانشناسی شناخت انجمن و پاولوف منانج امریکا،

 زمینه کارتی، مک دکتر. است کلرمونت دانشگاه تکمیلی تحصیالت استادیار همچنین و زیستی

 در گسترده طوربه که است کرده مختلف اختراع چندین و دارد برق مهندسی در تحصیلی

 به که گیردمی تصمیم 0770 سال در اما،. شودمی ستفادها خودروسازی و هاهادینیمه صنایع

 تیم. برود ،چیلدر دکتر ،heartmath انجمن مدیر و مؤسس به کمک و خود تمایل دنبال

 و انسانی تجربیات ایجاد در قلب نقش بررسی به شروع کردند، درست هاآن که یپژوهش

  . پرداخت "قلب مطلوب کارکرد" فیزیولوژی در همچنین و شهود به دسترسی

. بود شدهگرفته نادیده زیادی حدود تا اما شده،شناخته میالدی نوزدهم قرن شروع از مسئله این

 دارای شود،می ارسال مغز به هاییسیگنال یا آوران یهاسیگنال که شدهمشخص کهدرحالی

 و غدد بیشتر ازجمله؛ اعصاب، غیرارادی سیستم هایجنبه از بسیاری در کنندهتنظیم نفوذ

 به و هارگ و قلب به وابسته (Afferent signalsآوران ) هایسیگنال. است بدن هایارگان

 در مهمی و مستقیم نقش این و شودمی سالار آمیگدال و هیپوتاالموس مانند؛ مغز مراکز

 .دارد ما عاطفی تجارب و تفکری فرآیندهای نگرش، تعیین

 صورتبه اعصاب، و قلب شناخت دانش از جدیدی هایزمینه بر روی اخیر هایپژوهش

 پردازش پشتیبانی مرکز و حسی اندام یک قلب که دهدمی نشان محکمی،

 -مغز» نام به پیچیده عصبی درونی گسترده مسیست یک با که است احساسی اطالعات

 . است تعریف و شناساییقابل «قلب

https://www.heartmath.org/about-us/team/founder-and-executives/
https://www.heartmath.org/
https://www.heartmath.org/
https://www.heartmath.org/
https://www.heartmath.org/about-us/team/founder-and-executives/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidn6eH2PHUAhUqJ5oKHc5LB5AQFghYMAs&url=http%3A%2F%2Fmedical-dictionary.thefreedictionary.com%2FAfferent%2Bsignal&usg=AFQjCNG7ldY3z2aVYFnHdilATjmc7ML0Sg
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 گیریتصمیم و سپردن به خاطر یادگیری، توانایی ،«قلب -مغز» سیستم

 .دهدمی قلب به را مغز از مستقل

 قلب، اعصاب درونی سیستم که دهدمی نشان هایافته این ولی دارد، تعجب جای همگی برای

 به دادن سازمان تجدید توانایی با آن عصبی سازینرم است؛ یافته خودسازمان و هپیچید بسیار

 شدهثابت درستیبه بلندمدت و کوتاه زمان هردو طول در عصبی جدید پیوندهای وسیلهبه خود،

 .است

 در که بود هاییواکنش و کنش ،قلب و مغز بین ارتباط در کارها تفکر انگیزترین از یکی

 بئاتریس و جان نام به فیزیولوژیست زوج یک توسط میالدی 0711 دهه ایلاو و 0791 دهه

 و کارکردی تنظیم در را هارگ و قلب سیستم سببی نقش بار اولین برای که شد انجام لیسی

 بیرونی پوسته هایفعالیت کنندهتنظیم هارگ و قلب سیستم ها،آن نظر به. دادمی نشان ادراکی

 و آئورت دریچه قلب، در حسی هاینورون از چرخه یک طی در باال به رو ورود طریق از مغز

 . است کاروتید شریان

 طرفه دو ارتباط

 شکل به مغز توسط شدهتادهفرس "دستورات" به دائماً قلب که ایمآموخته مدرسه در ما اکثر

 درواقع قلب که نیست شدهشناخته طورمعمولبه حال،بااین. دهدمی پاسخ عصبی هایسیگنال

 این این، بر عالوه! شود فرستاده قلب به مغز تا کندمی ارسال مغز به بیشتری هایسیگنال به

 همچنین و یعاطف هایپردازنده مغز عملکرد بر توجهیقابل تأثیر قلب هایسیگنال

 قلب دیگر،عبارتبه. دارندمسئله حل و حافظه ادراک، توجه، مانند باال شناختی هایتوانایی

 .دهدمی پاسخ قلب به مداوم طوربه مغز بلکه دهدمی پاسخ مغز به تنهانه

. است قرارگرفته موردبررسی گذشته سال 21 حدود در عمدتاً مغز عملکرد بر قلب فعالیت تأثیر

 از بیش و کوتاه بسیار زمانی مقیاس در را قلبی فعالیت اثرات عمده طوربه پیشین تتحقیقا

https://www.heartmath.org/programs/emwave-self-regulation-technology-theoretical-basis/
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 تحقیق این HeartMath موسسه دانشمندان. کردمی بررسی متوالی قلب ضربان چندین

 گذارد،می تأثیر مغز عملکرد بر قلب فعالیت تربزرگ الگوهای چگونه اینکه بررسی با را علمی

 .اندداده گسترش

 آمده است:  HeartMath موسسهوضیح در ت
 کرد، تأسیس را HeartMath غیرانتفاعی موسسه چیلدر دکتر کهیهنگام 0770 سال از"

 به "هستند ما واقعاً هک کسانی قلب" با را ما که دهیم ارائه را ابزاری که بود این ماانداز چشم
 یهاحوزهدر  و سال طول تمام در مختلف افراد برای HeartMath امروز. هم نزدیک کند

ها آن با استفاده از آموزش کهیطوربه کند،می خدمت شانیهاخانه در جهان سراسر در زندگی
 .بخشند تحقق بیشتر و شادتر سالم، زندگی توانندمی افراد
 قلب با ترعمیق ارتباطات این که کنندمی احساس مردم و است انجام حال در جهانی تغییر یک
 طریق از مردم که است، رشد به رو جنبش یک قلب، بیشتر اتصال برای تمایل این. دارد خود

 ارتباط خود درونی باراهنمای و دهندمی فرا گوش صداهای درونی خود به خود وجدان و شهود
 "است. ذکرشده تعالیم و هانوشته در هاگفته در قلب ساتاحسا یا صدا. کنندمی برقرار

  :ادامه متن
 همراه که) قلب فعالیت مختلف الگوهای که است داده نشان HeartMath تحقیقات

 هنگام در. دارند عاطفی و شناختی عملکرد بر متمایزی تأثیر( عاطفی مختلف هایباحالت

 الگوی است، ناسازگار و ربطبی قلب ریتم الگوی کههنگامی منفی، احساسات و استرس

 توابع تا شودمی باعث کند،می حرکت مغز به قلب از که عصبی هایسیگنال از مربوطه

 و دلیل یادگیری، یادآوری، تفکر، توانایی ما توانایی این. یابد افزایش باالتر شناختی

 است ممکن چرا هک دهد تا توضیحی کندمی کمک این. )کندمی محدود را مؤثر گیریتصمیم

.( کنیممی عمل غیرمعمول و مداوم طوربه هستیم، استرس معرض در ما که زمانی اغلب

 احساسی فرآیندهای بر عمیقی تأثیر منفی، یا استرس احساسات طول در مغز به قلب ورودی

 شود.فشار روانی می احساس تجربه تقویت باعث درواقع دارد؛ مغز

https://www.heartmath.org/about-us/team/founder-and-executives/
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 اثر عاطفی، مثبت هایحالت در مغز به قلب ورودی از ارترپاید و مرتب الگوی مقابل، در

 را احساسی ثبات و مثبت احساسات و کندمی تسهیل را شناختی تابع عملکرد دارد؛ متفاوتی

 با قلب، ضربان پذیریانعطاف ایجاد برای یادگیری که است معنی این به این. کندمی تقویت

احساس  فکر و درک، ما به عمیقاً بلکه است، دنب تمام نفع به تنهانه مثبت، احساسات حفظ

 .دهدمی موفقیت

 هاآنچه آن توسعه و نظریه این دنبال بهheartmath  موسسه در او تیم و کارتی مک

 دو هر بین ثبات و الگو که: کردند ادعا کردند، گذارینام «قلب ریتم هماهنگی» فرضیه

 هایزمان میزان در عاتاطال کدگذاری و کندمی تغییر قلب ضربان در ضربه

 تجارب و ادراکی کارکرد تواندمی که است قلب ضربه دو بین میکروسکوپی

  .دهد قرار شناسایی مورد را احساسی

 کنندههماهنگ نقش قلب اینکه بر مبنی توجهیقابل شواهد مث، هارتپژوهشگران 

 و تولیدکننده ینترقوی عنوانبه قلب. یافتند را کندمی ایفا بدن در فردیمنحصربه

 مسیرهای طریق از بدن و بامغز همیشگی ارتباط در بدن، در ریتمیک الگوهای کنندههماهنگ

 امواج و فشار) بیوفیزیکی(هاهورمون) بیوشیمی ،(غیرارادی اعصاب سیستم) عصبی مختلف

 قلب که شودمی باعث این. است( بدن مغناطیسی میدان هایواکنش و کنش) انرژی و( صدا

 و پیوندها ساخت از بدن سمفونی تمامی اساسی کنندههماهنگ عنوانبه ایویژه موقعیت در

 سیستم در قلب تأثیر دامنه ازآنجاکه. کند ایفا را اصلی و کلی نقش ها، سیستم سازیهماهنگ

 مرکزی نقطه یک کنندهفراهم قلب است، گسترشقابل احساسی و ادراکی فیزیولوژیکی، های

 .شود تنظیم خودش وسیلهبه تواندمی آن فرآیندهای اییپوی که است مرجع

 هماهنگی حالت
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 و را شناسایی شناسیممی قلب هماهنگی حالت نام به ما امروز آنچه مث، هارت تحقیقاتی تیم

 حالت کرده،اشاره heartmath که گونههمان است؛ توجهقابل. است کرده گذارینام

 اساسی، طوربه. است گیریاندازهقابل و شدهتعریف خوبیبه که است حالتی قلب؛ هماهنگی

 و دارند قلب ضربان کاهش به نیاز که است مراقبه دیگر حاالت و استراحت باحالت متفاوت

 «قلب مطلوب کارکرد» نوعی دهندهنشان که حالت این. باشند داشته هماهنگ ریتم نباید الزاماً

 را آن پزشکی ادبیات در ولی شده، گذارینام «فیزیولوژیکی هماهنگی» تخصصی ازلحاظ است

 حالتویژه کارکرد یکاین که اینجاست نکته. نامندمی« رزونانس» یا «قلبی هماهنگی» همان

 قلب ضربان  تنوع درونی وتحلیلتجزیه وسیلهبه تواندمی که است فیزیولوژیکی - روانی

 ضربه دو بین تغییرات بین طبیعی یگیراندازه یک قلب ضربان تنوع. گیرد قرار گیریمورداندازه

 .است قلب در

 از سخن که بود چیلدر داک این بار اولین دانم،می که آنجا تا درواقع": گویدمی کارتی مک

 را او بار اولین. کرد استفاده هاواژه از این و آورد زبان به «قلب هماهنگی» و «هوشمند قلب»

 به شروع پژوهش، این انجام با که کشید ولط سالی چند مدت و کردم مالقات 0719 سال در

 ".کنیم آن واقعی شرایط مناسب درک

 احساسات بازتاب فیزیولوژیکی دلیل وجود درک به شروع او تحقیقاتی تیم و کارتی مک سپس

 انسان احساسات با قلب درگیری مفهوم زمان، این در. کردند قلب ریتمیک الگوهای در انسانی

 که شد معلوم مرحله این در. نهاد پا فیزیولوژیکی اساسی عواطف حیطه به متافیزیکی قلمرو از

 .گیرد انجام شهود اساس بر باید بعدی مطالعات

 هوشمند قلب

 به( قلبی انرژی) قلب انرژی هایمیدان داد نشان که کرد پیدا ایکنندهقانع شواهد کارتی مک

 بستگی مکان و زمان یککالس هایمحدودیت به که است وصل اطالعاتی میدان رشتهیک

 موضوع این بررسی نتیجه که آمد دست به تجربی دقیق مطالعه چند همراه شواهد این. ندارد
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 پردازش و دریافت رویدادها، این وقوع از قبل را، آینده رویدادهای به مربوط اطالعات بدن که

 و مغز که داد ننشا و شد انجامheartmath آزمایشگاه در مطالعات این از یکی. بود کند،می

 پاسخ و کنندمی دریافت آینده، در رویدادها وقوع از قبل را اطالعات و هامحرک هردو، قلب،

 اطالعات مغز، از قبل قلب رسدمی نظر به که بود این انگیزترشگفت حتی، اما،. دهندمی

 ) بحث قسمت اول این نکته یادتان هست: افراد.کندمی دریافت را شهودی

 تشخیص و کردندمی بینیپیش را آینده نحوی به ول، هارت دکتر موردمطالعه

 جریان، این. شودمی داده نشان بعدی یزننده تصویر زمانی چه که دادندمی

 در کنندگانشرکت که دریافتند همچنین محققان (.بود ناپذیرتوجیه ظاهراً و غیرعادی

 مثبت احساسات توجهی،قابل یزانم به بودند، دارا را «قلبی هماهنگی» حالت که پژوهش یک

 این. داشتند بودند، حالت این فاقد که کنندگانیشرکت سایر به نسبت بیشتری هماهنگ و

 از ظریف انرژی میدان یک به مستقیم طوربه قلب که کرد ثابت کارتی مک به گیرینتیجه

 آن در که تومی،کوان خأل ازجمله؛ بدن، انرژی هایمیدان از تعدادی با هماهنگ که اطالعات

 .است مرتبط دارد، قرار

 از قبل را شهودی اطالعات که رسدمی نظر به قلب، اینکه": گویدمی کارتی مک

 واقعاً مردم وقتی که معناست بدین این. کرد تعجب نباید کند،می دریافت مغز

 هوشمند قلب یا شهودی قلب طریق از دارند، باور آن به که گویندمی چیزی

 ما کههنگامی. شودمی مربوط ما از تریعمیق بخش به قلب انرژی ".کنندیم صحبت خود

 شدیدتر، ارتباط یک هستیم، مانقلبی احساسات بر روی متمرکز و داریم قلبی هماهنگی

 حالت در. کنیممی برقرار خویش شهودی هوش ترعمیق منابع با ترهماهنگ و ترنزدیک

 انرژی احساسی، سیستم طریق از و یابدمی افزایش شهودی اطالعات جریان قلبی، هماهنگی

 انجام ما درونی باوجود ترقوی ارتباط یک درنتیجه و شودمی منتقل مغز های سیستم به

 دست به خویش روان و روح به دسترسی برای ایتازه پتانسیل به ما دهدمی اجازه که گیردمی
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 حالت تغییر تمرین. باشیم داشته ودخ به مستقیم کنترل و بیشتر تعادل درنتیجه؛ و آوریم

 که گرددمی ما  بینیجهان شناخت در تغییر به منجر و دهدمی افزایش را آگاهی تر،هماهنگ

 .است هوشمندانه و آگاهانه هایگیریتصمیم از بهتر حتی

 انرژی اطالعات میدان

 توسط تولیدشده و هماهنگ میدان ترینقوی قلب، الکترومغناطیسی میدان    

 فضای همه در بلکه باشد،می سلول هر پوشاننده تنهانه که است انسان

 بدن از دور متر چندین حتی، تواندمی قلبی حوزه این .یابدمی گسترش ما بدن پیرامون

 از حاکیheartmath در شدهانجام تحقیقات. شود گیریاندازه حساس مگنومترهای وسیلهبه

 . است مهم العاتاط حامل قلبی حوزه این که است این

 شبکه یک صورتبه قلب، توسط تولیدشده مغناطیسی میدان ما؛ نظر به": گویدمی کارتی مک

 میدان کار، این انجام در. است بدن بقیه مغناطیسی هایمیدان به متصل پرانرژی و پیچیده

 نبد سراسر در اطالعاتی ارتباطات و کد حامل که شدهتنظیم موج یک صورتبه قلبی انرژی

  و بدن از خارج در حتی، و یابدمی ادامه سیستماتیک سطح به و آغاز سلولی سطوح از است،

 ".شودمی منتقل افراد بین

 دانشمندان از بسیاری درواقع،. نیست جدیدی موضوع اطالعاتی، انرژی میدان یک مفهوم

 را وانیر روحی و بیولوژیکی فیزیکی، هایواکنش و کنش تمامی مختلف الگوهای برجسته؛

. دانندمی مکان و زمان از خارج در و شدهاحاطه خأل کوانتومی در که مانند موج انرژی نوع یک

 بدون ،اطالعات گسترش و احاطه چگونگی در هانظریه این بیشتر اساسی هولوگرافیک اصول

 وسیلهبه و مانند موج انرژی این تولید طریق از هاموقعیت و هابخش تمامیبه مکان، و زمان

 دیدگاه یک به ما. است شدهتوصیف و استفاده هستی جهان و اجتماعی ساختارهای در مغز،

و  قلب مغناطیسی میدان کدگذاری توسط مانند موج انرژی این توصیف برای هولوگرافیک

https://www.kheradmandan.com/ModuleFiles/Pdf/book/jahane-holographic.pdf
https://www.kheradmandan.com/ModuleFiles/Pdf/book/jahane-holographic.pdf
https://www.kheradmandan.com/ModuleFiles/Pdf/book/jahane-holographic.pdf
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 خود کل تا سلولی سطح از بدن سراسر و فرآیندهای ساختارها تمامی مورد در اطالعات توزیع

 .ایمرسیده بدن

 کند؟می ساطع خود از بدن اصلی هایاندام همه به نسبت را مغناطیسی میدان ترینبزرگ قلب

 هایحالت و افکار احساسات، بر اساس هاآن درون شده کدگذاری اطالعات و هامیدان این

 و بلندمدت حافظه دو هر دارای که هانوترون سیستم واسطهبه قلب. کنندمی تغییر ما مختلف

 هایتجربه توانندمی هاسیگنال این و فرستد،می مغز به را هاییسیگنال است، مدتکوتاه

 و تنظیم هامیدان این درون که احساسی اطالعات. دهند قرار تأثیر تحت را ما سیاحسا

 ما اطراف محیط روی توانندمی هامیدان این و دهدمی تغییر را طبیعتشان شوندمی کدگذاری

 .هستیم مرتبط یکدیگر به عمیقاً و اساساً ما کریتی مک رولین گفته طبق. بگذارند تأثیر

 خود از را محبت و عشق و کنیممی برقرار قلبی ارتباط ما کههنگامی که ددادن نشان تحقیقات

 ایجاد میدان اطراف در را منسجم الکترومغناطیسی موج یک ما قلب سازیم،می متشعشع

 آسان میز پشت یا و کالس کار، محل خانه، در چه را اجتماعی ارتباط موج این که کندمی

 پرانرژی میدان یک سازندمی متشعشع خود از قلبی رتباطا بیشتری افراد کههنگامی. کندمی

. کنند برقرار قلبی ارتباط یکدیگر با ترآسان بتوانند دیگر افراد شودمی سبب که شودمی ساخته

 و فردی ارتباط ایجاد با افراد از کافی تعداد که دارد وجود امکان این نظری طوربه بنابراین

 .کنند کمک نیجها ارتباط به بتوانند اجتماعی

 که طورآن ولی است، شده ما علم وارد موضوع این زیرا کنیممی زندگی جذابی دوران در اکنون

 ما همه که کندمی تصدیق علم. است نشده مطالعه و تأکید موضوع این روی خواهیممی

 بلکه است سیاره روی زندگی شامل تنهانه این و هستیم ارتباطات گسترده شبکه از بخشی

 .شودمی شامل هم را آن از فراتر و شمسی منظومه متما

  چیست؟ دقیقاً قلبی ارتباط
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 ها،ارگانیسم کوانتومی، ذرات شامل ترتیب به که ساختارها و نظام بر دارد اشاره موضوع این

 وجود دهندهنشان هماهنگ ترتیب این. است هاکهکشان و هاسیاره اجتماعی، هایگروه انسان،

 آن روند در جریان سهولت به وابسته مستقیماً آن بهینه عملکرد که  است منسجم سیستم یک

 سیستم روی تنهانه دیگر مثبت احساسات و قدردانی، سپاسگزاری، عشق، احساس اساساً. است

 نیز کنیممی تصورش ازآنچه فراتر حتی و ما اطراف محیط روی بلکه گذارندمی تأثیر ما عصبی

 .دارند تأثیر

 نتایج متعدد نشریات و. شد انجام دعا و جمعی مراقبه به راجع که است مطالعاتی اب مشابه این

)این مطالب مجدداً به بخش  .دادند ارائه فیزیکی های سیستم روی هاآن تأثیر از را آماری مهم

 شود(اول مرتبط می

 هایمراقبه جهانی هایسازمان که است این دهدمی نشان را ارتباط اهمیت که دیگری نکته

 مطالعات از در تعدادی. کنندکنترل می را هااین امثال و فکر هایآزمایش مناجات، هماهنگ،

 تواندمی دارد پی در مثبتی نتیجه که فکر تمرکز یا مناجات جمعی، هایمراقبه که دادند نشان

 .باشد داشته گیریاندازهقابل اثراتی

 دانشگاه از پروفسور دو. شد انجام 0711 سال در اسرائیل-لبنان جنگ طول در ایمطالعه 

 دادند، تشکیل متحدهایاالت و یوگوسالوی اورشلیم، در را کنندگان مراقبه از گروهی هاروارد

 در. بود ماهه 49 دوره طول در مختلف فواصل در درگیری روی توجه و تمرکز هاآن هدف

 11 تا 21 مکان آن در شونتخ میزان بودند لبنان در مراقبه گروه که زمان هر دوره این طول

 2 به نفر 04 از شدندمی کشته جنگ طی هرروز که افرادی تعداد میانگین. یافت کاهش درصد

 .یافت کاهش درصد 91 جنگ مجروحان تعداد و رسیدمی نفر

 طول در گر مراقبه 4111 شد، انجام واشنگتن در 0772 سال در که است ایمطالعه دیگر مثال

 میزان در درصدی 41 کاهش سبب این و کردندمی مراقبه خاص باهدف و خاص زمانی دوره

 .شد جنایت و جرم
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 که معناست بدان این. دهدمی قرار تأثیر تحت را اطراف جمعی میدان فردی، انرژی نوع هر

 هر. دهدمی قرار تأثیر تحت را میدان که کندایجاد می انرژی نوعی شخص افکار و احساسات

. مسئولیم شخصاً جهانی میدان در اجتماعی استرس ایجاد در هایمانانرژی واسطهبه ما از یک

 شویم واقع مؤثر زمینه، این در تحرک میزان افزایش و اجتماعی ارتباط افزایش با توانیممی ما

 میدان به هرروز که رفتاری و احساسات افکار، به نسبت که کندمی کمک ما به موضوع این و

 نوعی این. مختاریم هایمانانرژی مدیریت به دادن اهمیت در ما. باشیم ترآگاه کنیممی عرضه

 .شود جهانی بستگیهم ایجاد سبب تواندمی که است مکانی استقالل و اختیاری خواست

 (GCI) جهانی انسجام انگیزش

GCI در تسهیل و بشریت قلب سازیفعال به ککم برای المللیبین دوستانه تالش نوع یک 

 ارتباط افزودن در مشارکت برای مردم دعوت آن هدف اولین. است عمومی سازی آگاهی جهت

 علمی تحقیق آن دوم هدف. است جهانی عرصه به مهربانی و توجه عشق، مانند بیشتر قلبی

 و هستیم مرتبط ارهسی به و یکدیگر به انرژی ازلحاظ ما همه چگونه که است موضوع این روی

 ایجاد جهت در همکاری و خود فعالیت افزایش برای حقیقی ارتباط این از توانیممی چگونه

 .کنیم استفاده بهتر جهانی

 :درمقاله ای آمده است

GCI و همکاری تعادل، به اختالف و ثباتیبی از یجهان آگاهی در تغییر تسهیل به کمک برای 

 در که زمانی مردم از زیادی تعداد که است این GCI اولیه فرضیه. شد ایجاد صلح پایبندی

 و پرانرژی هایزمینه به را اطالعات تواننددارند، می مشترک هدف و قلبی یکپارچه حالت

 02 تا 04 از جهانی شبکه کی تحقیق، این انجام برای. زمین ارسال کنند ژئومغناطیسی

 مغناطیسی رزونانس گیریاندازه برای خاص طوربه حساس فوق مغناطیسی میدان آشکارساز

از  GCI اصلی هدف. است شدهنصب سیاره این اطراف در استراتژیک طوربه که است زمین

https://www.heartmath.org/gci/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3833489/
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 جمع یآگاه تا کنند همکاری یکپارچه باهم بتوانند که است افراد به دادن انگیزه این کار

 .دهند افزایش را انسانی

 و توجه کیهانی، و خورشید هایمثل اشعه خارجی هایزمینه عالوه بر که شویم قانع اگر

 دیگران عاطفی و ذهنی هایوضعیت و فیزیکی برجهان مستقیم طوربه تواندمی انسانی عواطف

اهمیت خیلی  ما هاینیت و احساسات ها،نگرش که است معنی بدان بگذارد. این تأثیر( آگاهی)

 دارد. زیادی

 در جهانی همجوشی ابتکاری گرحس محل از شدهثبت مغناطیسی میدان رزونانس هایبه داده

 طوربه رزونانس هایفرکانس تمام که باشید داشته توجه. کالیفرنیا نگاه کنید کریک، بولدر

 زیر را ببینید: شکل دارند همپوشانی انسان عروق و قلب های سیستم فرکانس با مستقیم

 

های ژئو مغناطیسی خورشید بر خاصیت در این مقاله عالوه بر اثر هماهنگی قلبی بر دنیا اثر

  شده است:اتفاقات روی زمین اشاره
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 جنگ، آغاز مانند اجتماعی و سیاسی مهم رویدادهای ساالنه تعداد آبی، در نمودار زیر خط

 را خورشیدی هایفعالیت قرمز خط کهدرحالی د،گیربرمی در را غیره و اجتماعی هایانقالب

 94 تاریخچه. دهدمی نشان را 0744 تا 0927 از خورشید تعداد که دهدمی نشان ایگونهبه

 خورشید حداکثر طول در مهم رویدادهای از درصد 11 که بینیممی و اندشدهگردآوری کشورها

 .دارد ارتباط اطیسیژئومغن فعالیت هایدوره بیشترین با که است دادهرخ

 

 ، به ادامه بحث برویممقاله اصلی را مطالعه نماییدشود پیشنهاد می

 :شده آورده ادامه در رایندف این برای دانشمندان و محققان فرضیه

 سیستم همه که است وژیکیبیول اطالعات حامل زمین مغناطیسی هایمیدان

 .سازدمی مرتبط هم به را زنده های

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3833489/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3833489/
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 از زیادی تعداد. دهدمی قرار تأثیر تحت را جهانی اطالعات میدان این فرد طبق این فرضیه هر

 که کنندمی ایجاد مهربانی و توجه قدردانی، عشق، نظیر هاییباحالت را قلبی ارتباط افراد

 اختالف و برساند فایده دیگران به و گردد اطراف در ترنسجمم میدان یک ایجاد باعث تواندمی

 .کند جبران را جهان در ناسازگاری و کنونی جهانی

 وجود زمین فعال مغناطیسی های سیستم و انسان بین بازخورد حلقه یکنکته دیگر اینکه، 

 .دارد

 از تا دو. دهدمی قرار تأثیر تحت را ما همه که است مغناطیسی میدان منبع چندین دارای زمین

 دیگری و گیردمی سرچشمه زمین هسته از که است ژئومغناطیسی میدان یکی هاآن

 احاطه کامالً را سیاره هامیدان این. دارند وجود کره یون و زمین بین که است هاییمیدان

 خورشید، تشعشع مضر اثرات از مانع و کنندمی عمل محافظ هایپوشش عنوانبه و کنندمی

 توانستنمی یخ هامیدان این بدون. شوندمی فضایی اشکال دیگر و ریگ کیهانی، هایاشعه

 .هستند ما سیاره دینامیک اکوسیستم از بخشی هاآن. باشد داشته وجود زمین روی

  سیاره که حرص تنفر، جنگ، خشونت، باوجود یقیناً. کنید تفکر مانسیاره کنونی حالت درباره

 چگونه دانیمنمی هنوز داشت، نخواهد وجود ما سیاره در یکپارچگی دهد،می قرار تأثیر تحت را

 اطالعاتی نوع چه هاتجربه این و گذارند،می تأثیر سیاره کل روی احساسات و هیجانات افکار،

 زمین با تعامل در هااین چگونه و کنندمی کدگذاری الکترومغناطیسی هایمیدان درون به را

 روی بهتری تجربه خواهندمی که افرادی در مطمئناً. است تغییر حال در چیزهمه اما. هستند

 .دارد وجود تغییر باشند داشته زمین سیاره

 هاآن از زیادی تعداد هنوز اما هستند شدهشناخته دانشمندان برای انرژی دارای هایمیدان

 دارد وجود زمین ژئومغناطیسی هایمیدان در که نظمی و خورشید فعالیت. اندمانده ناشناخته

 .است شده تصدیق نیز علمی هاینوشته در موضوع این. دارند تأثیر رفتار و سالمتی روی
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 جمعی رفتارهای و فیزیولوژیکی هایتوازن تنها که کنندمی تصدیق علمی هاینوشته همچنین

 تواندیم هامیدان این در اختالل بلکه نیستند، ژئومغناطیسی فعالیت و خورشید با مطابق جهانی

 .ها بگذاردانسان رفتار و سالمتی روی مضری اثرات

 سردرگمی خواب، مشکالت سبب شودمی مختل زمین اطراف مغناطیسی میدان کههنگامی

 هایزمان در. شودمی مشخصی دلیل هیچ بدون پاچگیدست احساس یا و انرژی کمبود ذهنی،

 افزایش معینی مقدار به خورشید یتفعال و هستند پایدار زمین هایمیدان کههنگامی دیگر

. شودمی دیده مردم در بیشتری گرایش و خالقیت و رشد به رو مثبت احساسات یابد،می

 هایفرکانس با عروقی قلبی و عصبی سیستم انسان، مغز بین ارتباط علت به امر این احتماالً

 .است ژئومغناطیسی تشدید

 011الی  61 حدود در که کندمی کار انسیفرک یک در حالت عادی با ساالن قلبدر بزرگ

کاردیاک( است، افزایش احساسات و فشارهای روانی فرکانس آن را  پالس بر دقیقه )فرکانس

 برد.باال می

 از بعضی کنند،می تغییر هرتز 211 تا 1٫10 از که کنندمی ایجاد هاییفرکانس کره یون و زمین

 و عروقی قلبی سیستم ما، مغز در که است اتفاقاتی با یکسان کامالً فرکانسی بازه دارای هاآن

 در نوسانات چگونه که دهد توضیح تواندمی حقیقت این. دهدمی رخ خودمختار عصبی سیستم

 هامیدان این در تغییر. بگذارد تأثیر ما روی تواندمی زمین و خورشید مغناطیسی هایمیدان

 طورکلیبه و ورزشی کارایی حافظه، قلب، تمری مغز، امواج روی تأثیراتی تواندمی همچنین

 .باشد داشته سالمتی

 هنری خالقیت ترینبزرگ تواندمی خورشید ازحدبیش فعالیت تحت زمین هایمیدان تغییرات

 .باشد داشته پی در را حوادث انگیزترینغم یا و بشریت
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 پیش اصلی سؤال یک اینجا در گذارند،می تأثیر ما بر چگونه هامیدان این که دانیممی ما

 که باورند این بر GCI دانشمندان گذاریم؟می تأثیر هامیدان این بر چگونه ما که آیدمی

 تنها ما افتند،می همروی زمین میدان تشدید فرکانس با قلب ریتم و مغز موج هایفرکانس

 جهانی انمید درون به را اطالعات همچنین بلکه نیستیم، بیولوژیکی اطالعات کنندهدریافت

 .آیدمی وجود به زمین مغناطیسی هایمیدان با بازخوردی حلقه یک بنابراین کنیم،می وارد

 میدان درون به را اطالعاتی انسان هوشیاری و هیجانات که دهندمی نشان تحقیقات

. شودمی توزیع جهان در شده کدگذاری اطالعات این و کنندمی کدگذاری ژئومغناطیسی

 و زنده های سیستم همه که هستند اطالعات این امواج حامالن زمین طیسیمغنا هایمیدان

 .دهندمی قرار تأثیر تحت را جمعی هوشیاری

 این بعالوه. است زیادی انشعابات دارای دارد قرار خود ابتدایی مراحل در هنوز که تحقیق این

 حوزه در عوامل این و دارند اهمیت بسیار تصمیمات و هیجانات رفتارها، که دارد وجود حقیقت

 و همیاری عزم. دهند قرار تأثیر تحت را زمین روی هایزندگی همه توانندمی غیرمادی دانش

 بهتر را زمین روی زندگی کیفیت و بگذارد تأثیر جهانی رویدادهای روی بر تواندمی یکپارچگی

 تغییر ایبر کارها ازجمله خودمان کردن بهتر و قدردانی شناسی،حق عشق، به عمل. کند

 .است آن بهبود جهت در مانسیاره

 العملعکس و خودتان کنید تالش شوید، ناامید یا عصبانی ناراحت، خواستید که زمان هر پس

 و کنید بیرون خود از را هاحالت این که است آن برای تمرین بهترین این. ببینید را کارتان

 را شودمی حالتان بودن خوب بموج آنچه هر باید شما. کنید خود کار شخصیتی رشد روی

 وقت گذراندن الکترونیکی، هایزمان کاهش سالم، تغذیه ورزش، شامل هااین که دهید انجام

 روی و کنید قضاوت کمتر که کنید تمرین توانیدمی شما. است غیره و حیوانات دوستان، با

 و کنید کمک دیگران به و باشید ترقدردان توانیدمی شما. کارکنید خوبتان هایهدف

 .کنید رفتار آنان با دارند دوست دیگران که گونههمان
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 شده است:منابع قسمت سوم این مطالب، روی کلمه منبع لینک داده

 است  سایتفارسی که مرجع آن این : مقاله اول متن  1منبع  

 : مقاله دوم متن فارسی   2منبع 

 (GCI) جهانی انسجام انگیزش: منبع اصلی این مطالب موسسه    3منبع 

 در ارتباط مغناطیس قلب و زمین  شده: منبع مقاله ارائه 4منبع 

 ر بخشی از متن شده د: منبع مقاله ارائه 5منبع 
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 گویم:قبل از گفتن نظر خودم دو نکته بسیار مهم را می

نکته اول: موضوعات مذهبی و اعتقادات مذهبی ما در مورد اثر عبادت و خلوص قلبی و اثر 

قلب ما بر اتفاقات و جهان بسیار زیاد و قوی بود که به علت حجم باالی آن  و نیاز به تفکر و 

 دهمالعه را به خودتان پیشنهاد میدرک عمیق مط

شود را حتماً مطالعه نموده و راجع به نکته دوم: تعریفی که در فیزیک راجع به فرکانس می

 ها اطالعاتی را به دست بیاورید. فرکانس و انرژی

 

 : گیرینتیجه

ث ل، تدبر و بحگیرم، حتی برای خودم هم قابل تفکر، تأمای که میخواهم بگویم و نتیجه)مطلبی که می

 نظر خود را  با دلیل ارائه بدهید( توانیداست، شما هم می

. علم کالسیک، احساسات شود علم را احساسات را جدا کردبه نظر من، دیگر نمی

جدا کرده  ،از منطق جهان به دلیل خطاپذیر بودن نتایج آن و قابلیت عدم تکرار و فراوانی را

ندان اروپایی چندین دهه قبل با تعصب و بدون احساس به است. دیگر نباید صرف اینکه دانشم

گونه نگاه کنیم، و بر اثرگذاری احساسات در کردند، ما نیز اینموضوعات و اتفاقات نگاه می

 زندگی و دنیا ارزشی قائل نشویم. 

این موضوعات را ندارد، نباید به  کامل مشکل فعلی بشر این است که هنوز علم توانایی بررسی

مهم در مطالب ذکرشده رداشت مسئله را پاک کرد. دو بعدم توانایی در حل مسئله صورت دلیل

 :کامالً مشخص است قبلی

ما به شرطی این الهامات را  .افتداول اینکه، احتماالً الهاماتی از اتفاقات پیش رو برای ما می

اسب آن باشد یعنی لحاظ ایمانی قلب سالم باشد و انرژی قلبی ما در جهت من فهمیم که ازمی
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اتفاقاتی که احساسات ما را شدیداً تحت  در اکثر مواقع ما نسبت به تجربه کردن و روی دادن

هایی در العملها اهمیت بدهیم یعنی عمل ما عکسو به آن ،باشیمدهند باید آمادهتأثیر قرار می

 فهمد.ها را زودتر میقلب ما آن پی دارد که احتماالً

هماهنگی کامل ای با استفاده از اگر با تمام وجود فرکانسی یا میدان انرژیحتماالً دوم اینکه، ا  

مغز ذهن، جسم و قلبمان به منبع بفرستیم ) مثل همان توجه قلبی که در یا شبه کامل بین 

ها را ها یا حتی ناخواستهشود( احتماالً ما توانایی به وجود آوردن اتفاقات و خواستهدین گفته می

 م. داری

اولی وجود مسیری برای برآورده شدن آن اتفاق در قوانین دنیاست و  البته دو شرط مهم دارد:

دومی بسته به میزان توجه و تمرکز ماست. یعنی اگر در قوانین دنیا مسیری برای انجام یک 

تر آن اگر فردی بتواند کاری را انجام بدهد، شما هم خواهید اصطالح سادهکار باشد و به

 کند.یک استثناء قاعده را نقض میآن کار را انجام دهید، و اینجاست که وجود ست توان

آورد و این همان الفت نکته مهم دیگر اینکه کار جمعی همدالنه موفقیت بیشتری را به بار می

چنینی را بیشتر ها، موارد اینجمعی و نمودار آنهاست. اثر دعا یا مراقبه دستهو دوستی بین قلب

 دهد.مینشان 

ارتباطات مؤثر ی نکته دیگر اینکه، در دنیای ما ارتباطات نقش اساسی دارد و در زمینه

گرایانه برای افراد دارد، شدید اولویت بیشتری از عقل و رفتارهای عقل احساسات صحیح

المثل دل کند تا عقلی، ضربها بیشتر از طریق حالت احساسی ارتباط برقرار میفطرت انسان

 ها و اثر آن بر دنیاست.راه دارد مثال بارز دوستی بین قلببه دل 

 

 شود گرفت این چند جمله است:نتیجه اصلی که می
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ای درونی ما که در احتمال خیلی زیاد احساسات شدید قلبی و باورهای ریشهبه

گیری مورد افراد و اتفاقات پیرامون ما گفتگوی درونی، برداشت و نتیجه

آینده ما به وجود  وتفاقاتی از جنس خود را در زندگی ما تواند اکند، میمی

آورد، به همین خاطر ناخودآگاه ما چون خودش این اتفاقات را پیش می .بیاورد

تواند قبل از وقوع آن انتظار رخداد اتفاق را هم در قلب ما ایجاد کند و می

مالمان سیستم مغز ما آماده دریافت آن باشد. مراقب ایمان و احساسات و اع

 باشیم.
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