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 کتاب ماورای طبیعی شدن

 نویسنده:دکتر جو دیسپنزا

 
  

 پیشگفتار



در طول تاریخ بشر بسیار پیش آمده است که افراد عادی تجربه هایی را از سر 

گذارانده اند که آنها را به ورای محدوده ی آن چیزی رسانده است که ما ممکن 

سال عمر  652یوئن رزمی کار که طی  می پنداریم از عمر چند سده ای لی چینگ

فرزند به  622زن ازدواج کرد و بیش از  71با  7311تا  7211با عزت از سال 

دنیا آورد گرفته تا شفای خودبخودی بیماری های عدیده ای که انیستیتوی علوم 

زبان مختلف  62ژورنال به  022مرجع و در بیش از  1522( از IONS)  نوئتیک

ست،این شواهد به روشنی به ما نشان می دهد که ما آن چیزی جمع آوری کرده ا

نیستیم که در گذشته به ما گفته اند و حتی فراتر از آن چیزی هستیم که خود را 

 مجاز به تصورش داشته ایم.

حال پتانسیل گسترش یافته ی بشر دارد کم کم  مورد قبول عموم واقع میشود 

کن است؟( به )چگونه آن را انجام پرسش اصلی از )چه چیزی در زندگی ما مم

دهیم؟ چگونه پتانسیل خارق العاده ی زندگی روزمره ی خود را بیدار 

کنیم؟(تغییر پیدا کرده است پاسخ این پرسش پایه ای این کتاب را شکل می 

:چگونه افراد معمولی کارهای غیر معمول را انجام می دهد :ماورای طبیعی شدن 

 دهند .

شک،دانشمند و عارف امروزی است او همچنین ترکیب گر دکتر جو دیسپنزا پز

اطالعات است و آرمانی دارد که از چارچوب های یک رشته ی علمی واحد فراتر 

می رود جو با استفاده از حوزه های متنوع علمی مانند اپی ژنتیک ،بیولوژی 



مولکولی،نوروکاردیوگرافی و فیزیک کوانتومی،مرزهای سنتی ای را که بین 

شه ی علمی و تجربه ی بشری فاصله افکنده اند در می نوردد.او به این طریق اندی

در را به روی پارادایم جدیدی از قدرت خودجوش باز میکند راهی برای فکر 

کردن وزیستن براساس آن چیزی که حس می کنیم در زندگی مان امکان دارد 

 این جبهه برای و نیز براساس آن چیزی که به مثابه واقعیت علمی قبول داریم

هر قشری بشارت هایی دارد از خانه دار گرفته تا دانشجو؛از کارگر ماهر گرفته 

 تا دانشمند ،مهندس و متخصص حوزه ی سالمت .

دلیل این گستردگی این است که کارهای جو با مدل اثبات شده ای مطابقت   

سته اند . دارد که اساتید قرن ها با موفقیت از آن برای شاگردان خود بهره ج

اگر قدرت بزرگ تری را به طور مستقیم تجربه –ایده ی این مدل ساده است 

کنیم این تجربه ما را می رهاند تا بتوانیم آن قدرت را در زندگی روزمره خود 

پذیرا باشیم .کتابی که در دست دارید ماورای طبیعی شدن اولین کتاب در نوع 

انجام دهد این کتاب گام به گام ما را خود است که میتواند این کار رابرای شما 

در مسیر دستیابی به بزرگترین بالقوگی های بدن ،سالمتی ،روابط و هدف زندگی 

 پیش برده و به ما اجازه می دهد که این مسیر را خود طی کنیم.

ابتدا بر روی دیوار های غاری در فالت تبت بود که با چشمان خود مشاهده 

کردم که در گذشته اساتید یوگا از همین الگو برای رهانیدن شاگردان خود از 



بند باورهای محدود استفاده می کرده اند.میراث این آموزه ها امروز نیز 

 پابرجاست.

ب تبت تدارک دیدیم. سفری گروهی به بلندی های غر 7330دربهار سال 

گذرمان به غار دور افتاده ی شاعر ، عارف و یوگا کار قرن یازدهم یوجنسون 

 میالرپا افتاد که در زمان خود به نام میالرپا شناخته شده بود.

شاگرد  7302ابتدا زمانی با این یوگا کار افسانه ای آشنا شدم که در دهه ی 

 اینکه-لود میالرپا را مطالعه کردمعارف معروف سیک بودم .سال ها زندگی رازآ

او چگونه در خانواده ای ثروتمند به دنیا آمد اما ترجیح داد که دارایی های دنیوی 

خود را ترک کند ؛ شرایط دشوار و غم انگیزی که در آن خانواده و عزیزانش 

قربانی خشونت نظامی شدند ؛و اینکه چگونه انتقام و رنج متعاقب آن باعث شد به 

عات هیمالیا پناه برد؛جایی که در آن به پتانسیل خارق العاده ی خود در ارتفا

یوگا پی برد دوست داشتم به چشم خود مکانی را ببینم که میالرپا در آن قوانین 

فیزیک را زیر پا گذاشت تا به خود و شاگردانش نشان دهد که تنها باورهای ما 

وز از سفر گذشته بود که هستند که در زندگی ما را محدود می کنند نوزده ر

 فرصت این کار را به دست آوردم.

متر باالتر از سطح دریا  1222حال که به رطوبت تک رقمی و ارتفاعات بیش از 

سال قبل  022عادت کرده بودم ،توانستم دقیقا به همان جایی بروم که میالرپا 

ار غار دیوجلوی شاگردانش در آنجا ایستاده بود صورتم تنها چند سانتی متر با 



فاصله داشت ؛به راز های نامعلومی خیره شده بودم که دانشمندان مدرن هرگز 

نتوانسته اند آن ها را توجیه یا باز سازی کنند . درست در همین مکان بود که 

میالرپا ابتدا دست خود را روی صخره ای در راستای شانه اش قرار داد و سپس 

گویی اصال صخره ای وجود ندارد! در این حین دستش را در دیوار فرو برد.

صخره در زیر دستش نرم و شکل پذیر شد و برای دست او جا باز کرد.جای 

دست این استاد بزرگ تا به امروز باقی است و در طول قرون همچون منبع 

الهامی برای شاگردان وی عمل کرده است وقتی نور چراغ قوه را بر سایر 

نداختیم متوجه شدیم که چندین جای دست دیگر هم وجود دیوارها و سقف غار ا

 دارد و میالرپا بیش از یک بار این کار را کرده است.

دستم را باز کردم و در جای دست میالرپا قرار دادم ؛درست در همان جایی که 

استاد بزرگ هشت قرن پیش دست خود را فرو کرده بود. دستم آنقدر خوب 

دیدهایم راجع به صحت و اصالت این جای دست ها درآن جای گرفت که تمام تر

در جا از بین رفت این احساس من را همزمان هم به کاستی هایم واقف می کرد 

وهم ترغیبم می نمود بالفاصله فکرم سمت آن مرد رفت دوست داشتم بدانم 

وقتی دست روی صخره گذاشت چه اتفاقی برایش افتاد چه فکری می کرد ؟از 

ه احساسی داشت ؟ چگونه توانست این قانون فیزیک را زیر پا آن هم مهم تر چ

بگذارد که می گوید دست و صخره نمی توانند همزمان یک مکان واحد را اشغال 

 کنند؟



ده بود ؛قبل از اینکه سوالم بپرسم به آن هنم را خوانراهنمای تبتی ما؛گویی ذ

او بخشی از صخره است و از آن  (استاد بزرگ)مطابق مراقبه ی گشی پاسخ داد )

د او را در خود جای دهد این غار از نظر گشی جدا نیست .صخره نمی توان

محدودیت و مانع نیست،بلکه مکانی است برای تجربه او در این مکان آزاد است 

حرف هایش کامال  (و می تواند حرکت کند،گویی اصال صخره ای وجود ندارد

منطقی بود وقتی شاگردان میالرپا دیدند که استادشان کاری کرد که مطابق 

ممکن نبود با همان معمایی روبرو شدند که ما نیز امروزه وقتی باورهای سنتی 

 می خواهیم خود را از شر باور های محدود کننده برهانیم با آن روبرو می شویم .

وقتی دست در آن نشانه ای گذاشتم که استاد یوگا مدت ها قبل برای 

مان ر بند هشاگردانش به یادگار گذاشته بود از خودم پرسیدم:آیا امروزه مانیز د

باورهای محدود کننده ای هستیم که شاگردان میالرپا در آن روزگار تجربه می 

کردند؟ اگر چنین است چطور می توانیم قدرتی را در خود بیدار کنیم که به ما 

 کمک کند از باور های محدود کننده ی خود گذر کنیم؟

ه حقیقت ب من پی برده ام که وقتی چیزی در زندگی حقیقت داشته باشد این

شیوه های مختلفی خود را نشان می دهد. به همین دلیل اصال جای تعجب نیست 

که شواهد علمی موجود در اکتشافات جو دیسپنزا به همان نتیجه ای منجر 

اینکه جهان علت –میشود که میالرپا و عرفا در قرون مختلف به آن رسیده اند 



ما اینگونه است به نفس آگاهی  چنین است بدن های ما چنان اند و شرایط زندگی

 و تفکر ما راجع به خودمان در دنیا بر می گردد.

 داستان میالرپا را ذکر کردم تا این اصل ظاهرا جهان شمول را نشان دهم.

کلید آموزه های استاد یوگا این است: وقتی چیزی را که زمانی ناممکن می 

کنیم ،از جنگ  پنداشتیم شخصا تجربه کرده و پا در دیگری مشاهده می

باورهایمان رها شده و می توانیم در زندگی خود بر این محدودیت ها غلبه کنیم 

و دقیقا به همین دلیل است که کتاب حاضر توانایی تغییر زندگی شما را دارد.اگر 

بتوانیم رویاهای آینده ی خود را به مثابه واقعیت کنونی تان قبول کنید و این کار 

که بدن متقاعد شود این رویا همین حاال در حال وقوع را طوری انجام دهید 

است.پی خواهید برد که چگونه باید آن آبشارهای عاطفی و فرآیند های 

فیزیولوژیکی را فعال کنید که بازتاب واقعیت جدیدتان هستند نورون های دورن 

مغز شما،نورون های حسی درون قلبتان و وضعیت شیمیایی بدن تان همه باهم 

می شوند تا اندیشه ی جدیدتان را بازتاب دهند و امکان های کوانتومی  هماهنگ

زندگی طوری سامان می یابد که شرایط جدیدی را به جای شرایط نامطلوب 

 بنشاند. (که آنها را به مثابه زمان حال پذیرفته ایدگذشته )

 و قدرت این کتاب در همین است.

جو دیسپنزا با سبکی ساده،سلیس و قابل فهم کشفیات تحول آفرین علم 

که عرفا عمر خود را وقف تسلط بر آن کوانتومی و آموزه های عمیق گذشته را )



او به ما نشان می دهد که چطور -در این کتاب گرد هم آورده است (می کردند

 ماورا طبیعی شویم.

 گرگ بریدن

 نویسنده ی کتاب های پرفروش

 

 

 

 

 آمادگی برای ماوراء طبیعی شدن

می دانم که نگارش این کتاب ریسک بزرگی برای من و آوازه ام است .افراد 

کار من را شبه که –از جمله برخی از اعضای جامعه ی علمی -زیادی وجود دارند

ن بسیار نگرا علم می دانند خصوصا پس از انتشار ماوراءطبیعی شدن در سابق

نظر این منتقدین بودم در اوایل مسیر نویسندگی ،همیشه هنگام نگارش این 

منتقدین را در نظر داشتم و می خواستم کاری کنم که آن ها اثرم را تایید کنند 

برایم مهم بود که این جامعه من را بپذیزد اما روزی داشتم در لندن سخنرانی می 

-داستان شفا یافتنش از بیماری را بازگو کرد کردم ؛خانمی میکروفن را گرفت و



اینکه چطور با استفاده از کارهایی که من در کتاب های دیگرم ذکر کرده ام ،شفا 

 این لحظه دگرگون شدم.در  –پیدا کرده بود 

برایم روشن شد که هر کاری کنم این دانشمندان بد بین که باورهای خاص خود 

کار من خوششان نخواهد آمد وقتی به این نکته را در مورد امور ممکن دارند از 

پی بردم دانستم که بخش زیادی از انرژی ام را هدر داده ام دیگر عالقه ای 

را در مورد پتانسیل بشر متقاعد کنم خصوصا آن عده ای که نداشتم که این افراد 

امور عادی و طبیعی رابررسی می کنند من به هر چیزی عالقه داشتم جز امور 

و دوست داشتم مقوله ی ماوراء الطبیعه را بررسی کنم .مطمئن شدم که  عادی

باید از این تالش بی حاصل برای متقاعد کردن جوامع علمی دست بردارم و 

بجای آن انرژی خود را به بخش دیگری از جمعیت معطوف کنم که می خواهند 

 حرف های من را گوش دهند.

،چقدر سبک و راحت شدم وقتی داشتم به  وقتی این ایده را به طور کامل پذیرفتم

حرف های آن خانم در لندن گوش می دادم خانمی که نه راهبه بود و نه قدیسه 

،نه دانشمند بود و نه عالم ،دانستم که او با بازگو کردن داستان برای مخاطبین 

خود ،داشت به دیگران کمک می کرد بخشی از خودشان را در او ببینند کسانی 

او را می شنیدند ممکن بود باور کنند که آن ها نیز می توانند به همین  که داستان

 مسئله دست پیدا کنند.



در جایی از زندگی ام هستم که برایم مهم نیست دیگران در موردم چه می 

بیش از هر اما  –بدون شک من هم ایراد های خاص خودم را دارم و –گویند 

م تفاوت ایجاد می کند این را با نهایت زمانی می دانم که دارم در زندگی مرد

ال ها تالش کرده ام تا بتوانم اطالعات علمی پیچیده را طوری تواضع می گویم س

 ساده کنم که افراد بتوانند ان را درک کرده و در زندگی خود به کار بندند.

ققین و کارمندانم ،تالش های در واقع طی چهار سال گذشته ، من در کنار تیم مح

زیادی کرده ایم که دگرگونی های بیو لوژیکی افراد را بصورت علمی اندازه 

گیری ،ثبت و تحلیل کنیم تا به دنیا ثابت کنیم که افراد عادی نیز می توانند 

کارهای غیر عادی انجام دهند مطالبی که قرار است در این کتاب بخوانید 

یستر ساکنین این کره ی خاکی آن را نادیده می گیرند نامتعارف است و معموال ب

و درک نمی کنند محتوای این کتاب بر آموزه ها و تمارینی استوار است که نقطه 

ی اوج ان ها ایجاد این توانایی در فرد است که بتواند در قلمروی عرفان قدم 

ای دنیبگذارد البته در کنار این میخواهم به شما کمک کنم بین دنیای علم و 

 عرفان نیز پلی بزنید و این دو را به هم وصل کنید.

این کتاب را نوشتم تا  آن چیزی را قابل فهم کنم که همیشه از نظرم ممکن بوده 

است می خواستم به دنیا نشان دهم که میتوانیم زندگی بهتری برای خود ایجاد 

ه بلکما موجوداتی خطی نیستیم که زندگی خطی داشته باشیم که  –کنیم 

موجوداتی چند بعدی هستیم و زندگی چند بعدی داریم امید است خواندن این 



کتاب به شما کمک کند متوجه شوید که تمام امکانات آناتومیک ،شیمیایی و 

فیزیولوژیکی مورد نیاز را در اختیار دارید و میتوانید به آن موجود ماوراء طبیعی 

 تظر است بیدارش کنید.تبدیل شوید که در درون تان نهفته است و من

در گذشته دوست نداشتم راجع به این حوزه از واقعیت حرف بزنم،چون می 

ترسیدم مخاطبانم بر اساس باورهای شخصی خود دسته دسته شوند اما مدت 

زیادی بود که می خواستم این کتاب را بنویسم در گذر سال ها من تجربه های 

رای همیشه تغییرم داده است این عرفانی غنی ای را از سر گذرانده ام که ب

رویداد های دورنی بر شخصیت کنونی من تاثیر گذاشته است می خواهم برخی 

از سنجش ها و بررسی هایی را به شما نشان دهم که در کارگاه های پیشرفته 

مان در سراسر دنیا انجام داده ایم به این دلیل در این کارگاه ها داده های 

ردم که بهبود قابل توجهی در سالمتی آن ها مشاهده شاگردان را جمع آوری ک

کردم و می دانستم که این افراد در حین مراقبه دارند سیستم بیولوژیک خود را 

 تغییر می دهند .

هزاران هزار اسکن مغزی داریم که نشان می دهد این تغییرات فقط تصورات 

ذهنی نیست بلکه واقعا در مغز این افراد به وجود آمده است تعداد زیادی از این 

افراد تنها ظرف چهار روز این تغییرات را در خود ایجاد کرده بودند تیم های 

گاه و نیز گاهی در طول مراقبه علمی ما این اسکن های مغزی را قبل و بعد از کار



ثبت کرده اند این تغییرات آنقدر شگفت  EEGو تمرین با استفاده از دستگاه 

 انگیز بود که من را مات و مبهوت ساخته بود 

مغز شاگردان ما بعد از تمرین های این کتاب به شیوه ای همگام تر و منسجم تر 

د کمک می کرد تصویر عمل می کرد افزایش نظم سیستم عصبی به این افرا

واضحی از آینده ی مورد نظرشان داشته باشند و وقتی مغز درست عمل کند فرد 

هم درست عمل می کند من داده های علمی ارائه کرده و نشان خواهم داد که 

چگونه مغز این افراد تنها ظرف چند روز دچار تغییر شده است و این یعنی شما 

 خود بکنید. هم میتوانید همین کار را با مغز

اتفاق عجیبی افتاد اسکن های مغزی ما سبب حیرت  6271در اواخر سال 

محققین و عصب شناسانی شد که در رویداد های ما شرکت می کردند تا کارهای 

من را بررسی نمانید حجم زیاد انرژی مغزی که ما در حین مراقبه ی شاگردان 

ار ها ما چنین پدیده ای را ب ثبت می کردیم تاکنون در هیچ اسکنی ثبت نشده بود

 مشاهده کردیم.

وقتی با شرکت کنندگان مصاحبه کردیم به ما گفتند که تجربه ی ذهنی آنان در 

حین مراقبه بسیار واقعی و عرفانی بوده است و این مسئله تغییر ژرفی در جهان 

بینی آنان ایجاد کرده و با بهبود عظیمی در سالمتی شان حاصل کرده است در 

لحظات می دانستم که این شرکت کنندگان در دنیای درونی مراقبه دارند  این

تجربه های متعالی را از سر می گذرانند که از تمام تجربه های دنیای بیرونی 



شان واقعی تر است و ما داشتیم این تجربه های ذهنی را به صورت عینی ثبت 

 می کردیم.

حاال این برای ما عادی شده است و در واقع اغلب می توانیم براساس نشانگر ها 

و عالمت های خاصی که طی این سال ها مشاهده کرده ایم پیش بینی کنیم که 

این شدت های باالی انرژی مغزی چه زمانی حاصل می شود در این صفحات 

علمی ،زیست ابعادی را شرح دهم و از نظر -قصد دارم معنای تجربه ی بین

شناسی و شیمیایی نشان دهم که ارگان ها،سیستم ها و انتقال دهنده های عصبی 

چگونه این اتفاق را ممکن می سازند امید است که این اطالعات نقشه ی راهی 

 باشد برای شما تا بتوانید چنین تجربه هایی برای خود خلق کنید.

ثبت    (HRVضربان قلب ) همچنین تغییرات فوق العاده ای را در تغییر پذیری

کرده ایم به این طریق می دانیم که فرد چه زمانی قلب خود را گشوده و 

احساسات واالیی مانند شکرگزاری ،رغبت،شادی،مهربانی،ستایش و شفقت رادر 

خود ایجاد کرده است این احساسات باعث میشود ضربان قلب حالت منسجمی 

قرار شود می دانیم که تغییر وضعیت پیدا کند و آهنگ ،نظم و توازن در آن بر

بیولوژیک شخص از زیستن در گذشته به زیستن در آینده مستلزم عزم روشن 

است همچنین به نظر می رسد که  (قلب منسجمو احساس واال )(مغز منسجم)

و احساسات می تواند بر ماده تاثیر بگذارد و اینگونه افکار  –ترکیب ذهن و بدن 

 قعیت را ایجاد کنید.است که می توانید وا



پس اگر قرار است واقعا به آینده ای ایمان بیاورید که دارید از صمیم قلب آن را 

تصور می کنید بگذارید کاری کنیم که قلب کامال باز و فعال باشد چرا با استفاده 

 از تمرین کاری نکنیم که این مقوله برایمان به نوعی مهارت تبدیل شود؟

آغاز کردیم ؛این انیستیتو  (HMIانیستیتوی )ری خود را با پیرو همین قضیه همکا

که در کالیفرنیا قرار دارد از گروهی از بهترین محققین تشکیل شده است آنها به 

ما کمک کردند واکنش هزاران نفر از شرکت کنندگان خود را اندازه بگیریم این 

ود ایجاد کنند که خواسته ی قلبی ماست که شاگردان مان این توانایی را در خ

بتوانند فارغ از شرایط محیط بیرونی حالت درونی خود را تنظیم کنند و بدانند که 

چه زمانی انسجام قلبی دارند و چه زمانی ندارند و به بیان دیگر وقتی ما این 

تغییرات دورنی را اندازه گیری می کنیم می توانیم به شخص بگوییم که الگوی 

ب را ایجاد کرده اند و دارند مسیر درست را می روند و متوازن تری از ضربان قل

باید همین مسیر را ادامه دهند یا اینکه می توانیم به آنها بگوییم که هیچ تغییر 

بیولوژیکی در آن ها ایجاد نشده است و سپس دستورالعمل های مناسب را به 

ر ند قوی تآن ها بدهیم و فرصت های متعددی برایشان مهیا کنیم تا در این فرای

 شوند.

وقتی بتوانیم احساس یا فکری را در درون خود تغییر دهیم می توانیم در بیرون 

خود تغییراتی مشاهده کنیم و وقتی ببینیم که کارمان را درست انجام داده ایم به 

کاری که انجام داده ایم توجه می کنیم تا بتوانیم آن را دوباره انجام دهیم این 



عادت سازنده میشود به شما نشان می دهم که دیگران چطور کار منجر به ایجاد 

 این کار ها را انجام می دهند تا ببینید که چه قدرتی در درون تان نهفته است.

تاثیر  (ANSشاگردان ما میدانند که چطور باید بر سیستم عصبی خودمختار )

مام کنیم ت این سیستم وقتی ما داریم با اراده ی آزاد زندگی خود را می -بگذارند

عملکرد های بدنی را بصورت خودکار تنظیم می کند و از این طریق سالمتی و 

توازن ما را حفظ می کند اگر بدانیم که چطور باید به این سیستم دسترسی پیدا 

کرد نه تنها می توانیم سالمتی خود را بهبود بخشیم بلکه همچنین می توانیم 

محدود کننده ی خود را نیز تغییر داده و  رفتارها،باورها،و عادت های نامطلوب و

مطلوب کنیم من بخشی از داده هایی را که طی این سال ها جمع آوری کرده ایم 

 در این کتاب ارائه خواهم داد.

همچنین به شاگردان یاد داده ایم که وقتی انسجام قلبی را در خود ایجاد می 

رای ایجاد می کند که به و کنند قلبشان نوعی میدان مغناطیسی قابل اندازه گیری

بدن نیز دسترسی پیدا می کند این میدان مغناطیسی انرژی است و این انرژی 

فرکانس است و تمام فرکانس ها حاوی اطالعات هستند . اطالعاتی که روی این 

فرکانس قرار گرفته است می تواند عزم یا فکری باشد که بتواند بر قلب شخص 

گذاشته و یک هم فرکانسی را ایجاد کند به شما  دیگری در مکان دیگری تاثیر

نشان خواهم داد که چگونه افرادی که در یک اتاق نشسته اند میتوانند بر افراد 

دیگری که در همان اتاق اما با فاصله از آن نشسته اند تاثیر گذاشته و کاری کنند 



به روشنی که در آن واحد در این افراد نیز انسجام قلبی ایجاد شود این شواهد 

نشان می دهد که میدانی نامرئی از جنس نور و اطالعات ما را احاطه کرده است 

 این میدان بر ما و دیگران تاثیر می گذارد.

با در نظر داشتن این مسئله به این فکر کنید که اگر همه ی ما همزمان این کار را 

ت داریم در آینده انجام دهیم چه اتفاقی خواهد افتاد ما بعنوان گروهی که دوس

ی زمین و افراد و جانداران ساکن آن سهمی داشته باشیم دقیقا در پی چنین 

کاری هستیم ما پروژه ی انسجام را ایجاد کرده ایم و در آن هزاران نفر در یک 

زمان مشخص و رد یک روز مشخص گرد هم می آیند تا فرکانس این سیاره و 

ظر غیر ممکن می آید؟ اصال اینطور نیست تمام ساکنین آن را باالتر ببرند به ن

پروژه ی صلح طلبی نشان داده است که  52مقاله ی معتبر و بیش از  61بیش از 

این رویداد ها می تواند شاخص های خشونت،جنگ،جنایت،و تصادفات رانندگی 

را کاهش داده و در عین حال رشد اقتصادی را نیز افزایش دهند  هدف من این 

علمی به شما نشان دهم که چگونه می توانید در تغییر دنیا  است که به صورت

 سهیم شوید.

به عالوه ما انرژی اتاق را نیز در حین برگزاری کارگاه ها اندازه گیری کرده و 

نفر انرژی خود را باال می برند  7522تا 552مشاهده کردیم که وقتی جمعی بین 

چگونه تغییر می کند ما بارها و و انجسام مغزی و قلبی ایجاد می کنند این انرژی 



غییرات شگرفتی مشاهده کرده ایم در هر رویداد حجم انرژی گروه ها ما بارها ت

 را به حیرت و شگفتی می اندازد.

همچنین میدان نامرئی انرژی را در پیرامون بدن هزاران شاگرد ارزیابی کرده 

آنان می توانند میدان مغناطیسی خود را افزایش   ایم تا مشخص کنیم که آیا

دهند یا نه چون باالخره همه چیز  در دنیای مادی ما از خود انرژی و اطالعات 

از جمله خود شما وقتی شما در حالت بقا و زیر یوغ هورمون های -ساطع می کند

 یزندگی می کنید دارید از این میدان نامرئی انرژ (مانند آدرنالین استرس )

نید وقتی چنین می کو  –استفاده کرده و آن را به مواد شیمیایی تبدیل می کنید 

میدان اطرافتان کوچک تر می شود نا تجهیزات بسیار پیشرفته ای را کشف 

را اندازه گیری کند تا مشخص  (ذره ی نورکردیم که می تواند تابش فوتون )

زایش می دهد و یا آن را کنیم که آیا شخص دارد میدان نوری اطراف خود را اف

 برد. از بین می

ری و لذا حیات بیشت -وقتی نور بیشتری تابش شود انرژی بیشتری وجود دارد

هم هست وقتی شخص در اطراف بدن خود نور و اطالعات کم تری داشته باشد 

رژی حیاتی کم تری از خود ساطع می کند تحقیقات بیشتر ماده است و لذا ان

گسترده نشان می دهد که سلول ها و سیستم های مختلف بدن نه فقط از طریق 

با  (ورنتعامالت شیمیایی آشنا ،بلکه همچنین از طریق یک میدان منسجم انرژی )

را حمل می کند که باعث  (اطالعاتهم ارتباط برقرار می کنند این میدان پیامی )



میشود محیط دورن و اطراف سلول به سایر سلول ها و سیستم های بیولوژیکی 

دستور بدهد ما میزان انرژی حیاتی را اندازه گیری کردیم که بدن شاگردان 

بخاطر تغییرات درونی که در حین مراقبه ایجاد می شد از خود ساطع می کرد می 

تغییراتی در خود ایجاد  خواهم به شما نشان دهم که آنها ظرف تنها چهار روز چه

 می کردند.

 -بجز قلب تان ،سایر بدن نیز تحت کنترل سیستم عصبی خودمختار قرار دارد

من این ها را مراکز انرژی می خوانم هر یک از این ها فرکانس مخصوص 

خود،قصد و آگاهی مختص به خود ،غده های خاص خود ،هورمون های 

ص خودش را دارد شما می مخصوخود،وضعیت شیمیایی به خصوص و لذا ذهن 

این مراکز تاثیر بگذارید تا عملکرد متوازن تر و یکپارچه تری داشته  توانید بر

اما برای این منظور باید ابتدا امواج مغزی خود را تغییر دهید تا بتوانید  باشند

این است که شما از  وارد سیستم عامل ناخودآگاه خود شوید . در واقع هدف

که در ان مغز متفکر پیوسته در حال آنالیز و توجه به دنیای امواج بتای مغزی )

که نشان می دهد شما دارید با به سمت امواج آلفای مغزی ) (بیرون است

وانید برسید اگر بت (خونسردی توجه بیشتری را به دنیای درون معطوف می کنید

به راحتی سیستم ر کنید خواهید توانست پیوسته امواج مغزی خود را کند ت

عصبی خودمختار را از نو برنامه ریزی کنید شاگردانی که تمرینات مراقبه ای من 

را انجام داده اند طی گذر زمان یاد گرفته اند که چگونه هم امواج مغزی خود را 

 تغییر دهند و هم این توانایی را در خود ایجاد کنند که با تمرکز مناسب به قدر



کفایت در لحظه حضور داشته باشند و تاثیرات قابل اندازه گیری از خود بر جای 

بگذارند ما دستگاهی را کشف کرده ایم که می تواند این تغییرات را اندازه 

گیری کند قصد دارم بخشی از این تحقیقات را نیز با شما در میان بگذارم 

ا تغییر بیان ژن همچنین چندین شاخص بیولوژیکی مختلف را در رابطه ب

ندازه ا (فرایندی که تحت عنوان ایجاد تغییرات اپی ژنتیکی  شناخته می شود)

گیری کرده ایم در این کتاب خواهید دید که شما در زندان ژن های خود قرار 

به شرطی که فکر ،عمل و رفتارتان عوض -ندارید و بیان ژن قابل تغییر است

زندگی آشنای خود را به مدت چهار الی شود در رویدادهای ما ،شرکت کنندگان 

پنج روز ترک کرده و بجای آن در محیطی وقت می گذرانند که خود سابق شان 

را به یادشان نمی آورد به این ترتیب آنان خود را از آشنایان ،دارایی 

ها،رفتارهای خودکار زندگی روزمره و مکان هایی که بصورت روتین به آن ها 

قدم  –رده و با استفاده از چهار نوع مراقبه ی مختلف مراجعه می کنند جدا ک

دورنی خود را تغییر می دهند و در هر حالت  –زنان ،نشسته،ایستاده و خوابیده 

 یک از این مراقبه ها یاد می گیرند که کس دیگری باشند.

می دانیم این مطالب حقیقت دارد، چون تحقیقات ما تغییرات قابل توجهی را در 

اگردان مان نشان می دهد ؛حتی تغییرات قابل توجهی در سالمتی آنان بیان ژن ش

نیز به ثبت رسیده است.اگر به کسی نتایج قابل اندازه گیری نشان دهیم که ثابت 

کند واقعا انتقال دهنده های عصبی ،هورمون ها،ژن ها ،پروتئین ها و آنزیم های 



اهد توانست تالش خود را خود را فقط با فکر کردن تغییر داده است او بهتر خو

 توجیه کرده و به خود ثابت کند که واقعا دارد تغییر می کند .

وقتی ایده های درون این کتاب را با شما به اشتراک گذاشتم و قدم به قدم این 

ن روشفرایند را به شما نشان داده و حقایق علمی نهفته در این کار را برایتان 

کردم خواهید دید که اطالعات دقیق زیادی کسب کرده اید اما نگران نباشید در 

خواهیم کرد من این کار از قصد فصل های مختلف مفاهیم کلیدی خاصی را مرور 

انجام می دهم تا آموخته های قبلی را به شما یادآوری کنم و بتوانیم مدل 

بزرگتری از درک و فهم را در آن لحظه ایجاد کنیم گاهی ممکن است مطالبی که 

من ارائه می کنم چالشی باشد من سالهاست که این مطالب را به مخاطبینم 

ه مطالب زیاد است آموخته هایتان را به شما آموزش می دهم و میدانم ک

یادآوری می کنم تا مجبور نباشید که به عقب باز گردید و دنبال اطالعات مورد 

نیازتان بگردید هرچند هر گاه که الزم باشد می توانید فصل های قبلی را مرور 

کنید البته تمام این اطالعات شما را برای تحول شخصی تان آماده می کند پس 

ر چه بهتر ذهن خود را بر این مطالب مسلط کنید،راحت تر خواهید توانست ه

تسلیم مراقبه های پایان فصل ها شوید و از آن ها به عنوان ابزار استفاده کنید تا 

 تجربه ی شخصی خودتان را داشته باشید.

 خب آیا آماده تا ماورای طبیعی شوید؟



 پایان

برای تهیه نسخه کامل کتاب به سایت 

 اجعه کنید مر

ibookshop.ir 
 

 


