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 از ذهن تا ماده کتاب

  دکتر جو دیسپنزا-نویسنده:داسون چرچ

 



دانش حیرت انگیز چگونگی خلق 

 واقعیت مادی توسط مغز
)اگر برایتان سوال است که آیا افکارتان واقعا تاثیری بر زندگی تان دارند یا نه 

رچ از چ این کتاب شگفت انگیز شما را متقاعد خواهد کرد تحقیقات ژرف داسون

سطح اتم گرفته تا سطح بدن و سطح کائنات نشان می دهد که ذهن خالقیت و 

آفرینندگی ژرفی را در خود جای داده است او با ترکیب صدها تحقیق از حوزه 

های زیست شناسی ،فیزیک و روانشناسی نشان می دهد که میدان انرژی مغز ما 

می تواند اثر شگرفی بر  در هر لحظه عمال واقعیت را خلق می کند این بینش

سالمتی و کامیابی شما بگذارد عمیقا توصیه می کنم که آن را در زندگی خود 

 پیاده کنید(

 نویسنده کتاب پرفروش مردان مریخی و زنان ونوسی –جان گری 

)اکنون در حوزه ی شفا یافتن به دوره ای رسیده ایم که اثر آگاهی بر سالمتی و 

ی مورد تایید واقع شده است کتاب از ذهن تا ماده بیماری به طرز بی سابقه ا

 محقق نامی داسون چرچ در این زمینه بسیار ارزشمند است (

نویسنده ی کتاب یک ذهن:چگونه ذهن ما بخشی از یک آگاهی بزرگ تر است و -دکتر لری دوسی

 چرا ذهن ما از اهمیت باالیی برخوردار است



که قانون جذب فقط یک ادعای اثر علمی دقیق داسون چرچ نشان می دهد )

بلکه واقعیتی علمی است این کتاب با تکیه بر صدها تحقیق و -متافیزیکی نیست

باذکر داستان های واقعی و الهام بخش ،ساز و کار های پیچیده ی تبدیل فکر به 

ماده را توضیح می دهد اثر داسون چرچ مرز های امکان را  در زندگی شما چنان 

 (رد که دیگر هیچ وقت به حالت قبل بر نمی گردند.از هم باز خواهد ک

 مارسی شیموف،نویسنده پرفروش شادمانی بی دلیل

من عاشق این کتاب هستم.این کتاب مدام با ذکر حقایق جالب و داستان های )

مسحور کننده من را به حیرت وا می داشت خیلی خوب است که می بینیم علم 

 (دیرباز دانسته اند دارد به چیزهایی می رسد که عرفا از

 نویسنده کتاب انرژی درمانی -دانا ایدن

هر از چند گاهی یک ویژن عمیق و گسلنده پارادایم علمی را به لرزه در می )

آورد دید ما را نسبت به دنیا تغییر می دهد و افق های وسیع و تازه ای پیش روی 

 (است.قابلیت های بشری می گشاید برای نسل ما این ویژن همین کتاب 

 ریموند آرون،نویسنده ی کتاب پرفروش سوپ مرغ برای روح والدین

داسون چرچ دوباره نشان داد که یکی از متفکرین بزرگ زمانه ی ماست او با )

توانایی داستان سرایی بی همتایش پیچیده ترین اصول کائنات را،که بر زندگی ما 

اثر می گذارند به شیوه ای جالب و آسان برایمان توضیح می دهد او تحقیقات 

ر هم می تند و به این طریق ما روشنگر را با داستان های دلربا و دل گرم کننده د



را از قدرت ذهن مان آگاه می کند،قدرتی که فقط در جهت دادن به زندگی 

خودمان خالصه نمی شود ، بلکه می تواند بر آگاهی جمعی کیهان نیز اثر بگذارد ، 

یعنی بر همان آگاهی ای که همه ی ما را ذیل خود جمع کرده و به هم وصل می 

 (کند

 نده ی کتاب رویاهایی که زندگی ما راعوض می کنند ؛مدیر بنیاد دریم ساینس نویس-رابرت هاس

)این کتاب فوق العاده شواهد علمی جدید و جالبی را به ما نشان می دهد که 

ثابت می کنند،افکار ما مستقیما بر دنیای اطراف مان تاثیر می گذارد این کتاب به 

ه و زندگی شاد و پر باری برای ما یاد می دهد که چطور از این شناخت استفاد

 خود به وجود بیاوریم (

 دکتر دیوید فاین اشتاین،نویسنده ی کتاب اسطوره شناسی شخصی 

به باور من از ذهن تا ماده یکی از مهم ترین کتاب هایی است که تاکنون نوشته )

شده است فصل به فصل این کتاب به ما نشان می دهد که ارباب بدن خود و 

دنیای اطراف مان هستیم تحقیقات حیرت انگیز ذکر شده در این کتاب رویکرد 

 که از بکارگیری من را نسبت به زندگی به طور کامل عوض کرده است نتایجی

تکنیک های این کتاب می گیرم ،حیرت انگیزند هر چقدر از این کتاب تعریف 

 (کنم ،کم گفته ام 

 نویسنده ی کتاب بهره وری خود را سه برابر کنید-مت گاالنت



)از ذهن تا ماده اصول پزشکی مدرن و علوم متعارف را به چالش می کشد 

ند ذهن/بدن ژرف تر از آن چیزی داسون چرچ به خوبی نشان می دهد که پیو

است که فکر می کردیم و می گوید علم باید پارادایم خود را گسترش دهد و 

نیروهایی مانند آگاهی ،هم ارتعاشی و انرژی را در خود جای دهد این کتاب 

انبوهی از مقاالت علمی را در خود جای داده است از مقاالت کالسیک گرفته تا 

ها و تمرینات عملی زیاد این کتاب به ما ابزاری می  دستاوردهای جدید.نمونه

دهد که با آن روی تحول شخصی خود کار کنیم اگر فرضیه ی به هم پیوستگی 

این کتاب درست باشد از این ابزار برای دگرگونی اجتماعی نیز می توان استفاده 

 کرد خواندن این کتاب را به شدت توصیه می کنم(

 دانشگاه علوم پزشکی هاوارددکتر اریک لسکویتس،استاد 

)داسون چرچ چندین دهه است که در حوزه ی شفا و بهبودی حرف اول را میزند 

و تحقیقات بسیار جلوتر از زمانه هستند.از ذهن تا ماده بسیار مناسب دوره ی 

کنونی ماست که در آن مردم دارند.علم و تحقیقات مربوط به تکنیک های انرژی 

خوبی نشان می دهد که افکار ما چگونه واقعیت مان را  را می پذیرند داسون به

ایجاد می کنند  اثر او که پر است از ارجاعات تاریخی )از ابتدای تکامل گرفته تا 

جدیدترین تحقیقات در مورد مغز( نقشه ی راهی است که هم به درد متخصصین 

از بیماری می خورد و هم به درد افراد عادی که به دنبال راهی برای شفا یافتن 

هستند داسون با بیانی موجز و مختصر نه تنها کارکرد این روش ها را به ما ثابت 

می کند،بلکه اساس تجربی کارکردشان را نیز برایمان توضیح می دهد اگر می 



خواهید دانش بروز و تجلی را یاد بگیرید و متوجه شوید که افکارتان چه تاثیری 

د این کتاب را بخوانید این کتاب افکار شما را بر دنیای مادی تان می گذارند بای

تغییر می دهد و اگر این اصول را هر روز به کار ببندید واقعیت تان تغییر خواهد 

بعد از خواندن این کتاب چه چیزی خلق -کرد سوالی که پیش می آید این است

 خواهید کرد ؟(

 الیادکتر پتا استیپلتون،دانشکده ی روانشناسی دانشگاه باند استر

)افراد زیادی در فرهنگ ما دارند از قالب قربانی بی قدرت دور می شوند و به 

آفریننده ی قدرتمند تبدیل می شوند اما همزمان با ظهور این حرکت  –هم 

تکاملی به سمت قدرت برتر،داریم با چیزی مواجه می شویم که هنگام سوء 

دیگری با بحران های  استفاده از قدرت رخ می دهد اکنون که بیش از هر زمان

جهانی روبرو هستیم بیش از پیش نیاز داریم که آفرینندگان راست و درستی که 

با قلب خود کار می کنند قدرت خود را به کار گیرند اگر ما قدرت مان را به دل 

هایمان متصل کنیم چه امکان هایی در زندگی و در سیاره مان پدید خواهد آمد؟ 

به روزی چه می گوید؟ از ذهن تا ماده از نقطه  نظری علم در مورد چنین قدرت 

آفرینی واقعیت چگونه عمل می کند  -علمی بررسی می کند که قدرت ما در هم

همچنین به ما هشدار می دهد که نباید قدرت انسانی خود را زیاد دست باال 

بگیریم وقتی قدرت مان بیشتر می شود باید با فروتنی به ماهیت متناقض این 

له اعتراف کنیم که هر چند ما آفرینندگان قدرتمندی هستیم اما راز بزرگ مسئ

نیز بسی کنترل ناپذیر است امیدوارم کسانی که این کتاب را می خوانند به طور 



کامل به سمت قدرت،قلب و راستی گام بردارند و امیدوارم تاثیر این کتاب بر 

 شما خیر و برکتی باشد برای تمام دنیا(

 رانکین،نویسنده ی کتاب پرفروش ذهن باالتر از دارودکتر لیسا 

 

 پیش گفتار

 و به این-علم به زبان معاصر عرفان تبدیل شده است.علم همه را متحد میکند

 ترتیب وحدت می آفریند

لذا اگر برخی از اصول فیزیک کوانتوم )ارتباط ذهن و ماده( و الکترومغناطیس را 

نورواندوکرینولوژی )بررسی چگونگی تنظیم باآخرین کشفیات عصب شناسی و 

ی ایمن -عصب -سیستم هورمونی بدن توسط مغز( ترکیب کنید؛سپس روان

شناسی )بررسی تاثیر مغز،سیستم عصبی و سیستم ایمنی بر یکدیگر ؛یعنی 

بدن( اضافه کنید و در آخر جدیدترین یافته های اپی -بررسی پیوند ذهن 

ن ژن( را نیز وارد معادله کنید،می توانید عرفان ژنتیک)بررسی تاثیر محیط بر بیا

را از پرده ی ابهام در بیاورید اگر چنین کنید در کنار عرفان خواهید توانست 

 معمای خود را حل کنید و از ماهیت حقیقی واقعیت پرده بردارید.

تمام این حوزه های پژوهشی جدید،امکان را به ما نشان می دهند به ما ثابت می 

ما سیم کشی نشده ایم تا باقی عمرمان را طور خاصی باشیم وژن های  کنند که

 بلکه ما عجایب سازش پذیزی و تغییر هستیم . -تقدیر ما نیستند



هر بار که چیز جدیدی را یاد می گیرید امکان های منحصر بفردی پیش رویتان 

ین اگشوده می شود که قبال از آنها آگاه نبودید، در نتیجه شما عوض می شوید 

شما دیگر چیز ها را آن طور که هستند  شناخت است .شناخت باعث می شود

نبینید؛بلکه آنها را آنطور ببینید که هستید این فرآیند یادگیری است.هرچه 

بیشتر یاد بگیرید ،پیوندهای سیناپسی بیشتری در مغزتان تشکیل می شود و 

ت اخیر نشان می دهد چنانکه در این کتاب فوق العاده خواهید آموخت ، تحقیقا

که یک ساعت تمرکز روی یک موضوع ، تعداد پیوندهای مرتبط با آن موضوع را 

در مغزتان دو برابر می کند همان تحقیق به ما می گوید که اگر آموخته تان را 

تکرار و مرور نکنید و به آن فکر نکنید این مدار ها ظرف چند ساعت الی چند 

ییم یادگیری تشکیل پیوندهای سیناپسی جدید روز حذف می شوند لذا اگر بگو

 است.آنگاه به خاطر سپردن معادل حفظ کردم این پیوندهاست.

تحقیقاتی که من بر روی هزاران هزار نفر در سراسر دنیا انجام داده ام ، نشان 

و می  -می دهد که وقتی کسی ایده،مفهوم یا اطالعات جدیدی را درک می کند

مدارهای جدیدی را در  -ای شخص دیگری توضیح دهدتواند آن اطالعات را بر

مغز خود تشکیل و سیم کشی می کند این مدارها دوخت جدیدی به پارچه ی سه 

بعدی ماده ی مغزی اضافه می کنند و به این افراد امکان می دهند که مدارهای 

الزم برای تبدیل این شناخت به تجربه ی جدید را در خود سیم کشی کنند. به 

دیگر ،وقتی توانستید مدل جدیدی از درک را بفهمید و در مورد آن بحث  عبارت



کنید سخت افزار عصبی جدیدی را در مغز خود نصب کرده اید و برای تجربه ی 

 جدید آماده هستید.

هر چه بیشتر در مورد چیستی و چگونگی کارتان بدانید چگونگی کار براتان 

در این برهه از تاریخ بشری،دیگر آسان تر خواهد بود به همین دلیل است که 

بلکه باید چگونگی چیز ها را بدانیم لذا وظیفه ی  -کافی نیست که فقط بدانیم

بعدی شما این است که شناخت خود را به کار بگیرید و آموخته های فلسفی و 

نظری تان را به مرحله عمل برسانید آنها را شخصی کنید و بروزشان دهید این 

 و بدن خود را درگیر –خاب های جدید و متفاوتی دست بزنید یعنی باید به انت

کنید وقتی توانستید رفتار و نیت تان را همسو کنید اعمال و افکار خود را برابر 

کنید و یا ذهن وبدن را وادار به همکاری نمایید ، تجربه ی جدیدی کسب خواهید 

 کرد.

کنید و آنها را به  پس اگر آموزش مناسب را دریافت کنید از تعلیمات پیروی

درستی انجام دهید تجربه ی جدیدی برای خود رقم خواهید زد. وقتی تجربه ی 

جدید را کسب کردید این رویداد جدید مدارهای عقلی مغزتان را گسترش 

خواهد داد )و بهبود خواهد بخشید ( این تجربه است و تجربه مدارهای مغز را 

ب شبکه های جدیدی در مغز سازمان غنی تر می کند وقتی این مدارها را قال

،مغز ماده ای شیمیایی تولید می کند. این ماده ی شیمیایی احساس یا یافتند

عاطفه نام دارد معنای این گفته این است که وقتی شما آزادی ،سرشاری ،شکر 



گزاری ،سالمتی و شادی را در اثر این رویداد بدیع احساس می کنید،در واقع به 

دهید که آنچه را ذهن به صورت عقلی درک کرده است به  بدن خود یاد  می

 صورت شیمیایی درک کند.

پس می توان گفت شناخت برای ذهن است و تجربه برای بدن.اکنون شما دارید 

حقیقت آن فلسفه را تجسم می بخشید با این کار دارید برنامه ی زیستی خود را 

از نو می نویسید و به ژن های جدید به شیوه ی جدیدی سیگنال می دهید دلیل 

د براساس علم اپی مسئله این است که اطالعات جدیدی از محیط می آی این 

ژنتیک می دانیم که اگر محیط به ژن های جدیدی سیگنال بدهد و محصول نهایی 

هر تجربه در محیط یک احساس باشد آنگاه شما دارید به ژن های جدید 

سیگنال های جدیدی می فرستید و از آنجا که تمام ژن ها پروتئین می سازند و 

 بدن هستند )بیان پروتئین ها بیان پروتئین ها شکل دهنده ی ساختار و عملکرد

زندگی است( شما دارید عمال تقدیر ژنی خود را تغییر می دهید این مسئله نشان 

 می دهد که شفای بدن امری کامال ممکن است.

اگر توانسته اید تجربه ای را یک بار خلق کنید،باید بتوانید آن را دوباره خلق 

تولید کنید،پس از مدتی ذهن و بدن  کنید اگر تجربه ای را به صورت مکرر باز

شیمیایی شرطی می شوند و طوری با هم کار می کنند که  –تان از نظر عصبی 

گویی یکی هستند اگر کاری را آنقدر انجام دهید که عالوه بر ذهن،بدن تان نیز 

روش انجام آن را یاد بگیرد ، پس از مدتی آن کار طبیعی ،خودکار و بدون 



عبارت دیگر ، به مهارت یا عادت تبدیل می شود وقتی به  یا به-زحمت می شود

این سطح رسیدید،دیگر الزم نیست آگاهانه به انجام دادن آن فکر کنید در 

اینجاست که مهارت یا عادت به حالت وجودی ناخودآگاه شما تبدیل می شود 

اکنون کار مورد نظر بخشی از ذات شما شده است و شما دارید در آن فلسفه 

 د می شوید شما به آن شناخت تبدیل شده اید استا

اینگونه است که افراد عادی در سراسر دنیا کارهای غیر مادی را انجام می دهند 

آنها با این کار از فیلسوف به تازه کارو سپس به استاد گذر می کنند ؛ از شناخت 

ز ابه تجربه و سپس به حکمت می رسند،از ذهن به بدن و سپس به روح می روند 

فکر کردن به انجام دادن و در نهایت به عمل کردن می رسند؛و از یادگیری با 

سر به تمرین با دست و دانستن با قلب نائل می شوند زیبایی قضیه در این است 

 که همه ی ما تجهیزات زیستی و عصبی الزم برای این کار را داریم.

 تغییر می دهد،بلکهاثرات جانبی تالش های مکرر شما نه تنها کیستی تان را 

امکان های جدیدی را در زندگی تان پدیدار می کند که بازتابی از تالش هایتان 

هستند دیگر چه دلیلی برای تالش کردن می خواهید؟وقتی می گویم امکان ها 

،منظورم چیست؟دارم در مورد شفای بیماری و بهبود عدم توازن بدن و نیز ذهن 

معطوف کردن آگاهانه ی انرژی و توجه به  حرف میزنم؛ایجاد زندگی بهتر با

تحقق مشاغل جدید،روابط جدید،فرصت های جدید و  –آینده ی جدیدی 



ماجراهای جدید که برابر با توانایی تخیل شما باشد،و دست زدن به تجربه های 

 عرفانی ای که زبان از بیان شان قاصر است.

در زندگی خود مشاهده پس وقتی هم زمانی ها،اتفاق ها،و فرصت های جدید را 

کردید، طبیعتا به کاری که داشتید می کردید، توجه می کنید و ترغیب می شوید 

که دوباره آن را انجام دهید اینگونه است که شما دیگر قربانی زندگی نیستید و 

 بلکه آفریننده ی آن هستید.

این کتاب قدرتمند در مورد همین چیزهاست از ماده تا ذهن راهنمای شخصی 

شماست و به شما ثابت می کند که اگر افکار و احساسات خود را به حالتی 

منسجم سازمان دهی کنید چه قدرت فوق العاده ای پیدا می کنید این کتاب برای 

این نوشته نشده است که فقط مطالب آن را با عقل خود درک کنید؛بلکه برای 

را در زندگی خود به کار این است که مدام از تمرینات آن استفاده کنید و آن ها 

 بگیرید و میوه ی تالش تان را بخورید.

ایجاد مدلی علمی که نشان دهد ذهن سوبژکتیو ما )افکارمان ( می تواند بر دنیای 

ابژکتیو ما )زندگی مان ( اثر بگذارد به هیچ وجه کار آسانی نیست،حال چه برسد 

ت ر سختی است اما دوسخود پیدا کردن تحقیقات کابه نوشتن کتاب در این باره.

و همکار عزیزم داسون چرچ این سختی ها را بر خود هموار کرده و این کتاب 

 فوق العاده را به رشته ی تحریر در آورده است.



در  6002می خواهم کمی در مورد داسون چرچ برایتان حرف بزنم من در سال 

همان  درست کنفرانسی در شهر فیالدلفیای ایالت پنسیلوانیا با او آشنا شدم

موقعی که آشنا شدیم. فورا با هم ارتباط برقرار کردیم همان لحظه دانستم که 

این یک دوستی بادوام و سالم خواهد بود انرژی حاصل از تبادل نظر بین ما 

دونفر.مانند صاعقه بود هر بار که در مورد چیزی حرف می زدیم که هر دویمان 

بود همین برخورد اول هر دوی ما را  به آن باور داشتیم ،مانند اصابت صاعقه

عوض کرد از آن زمان تاکنون من و داسون با هم روی پروژه های زیادی کار 

کرده ایم داسون نه تنها چندین تحقیق دسته اول را در مورد روانشناسی انرژی 

منتشر کرده است بلکه همچنین عضو تیم تحقیقاتی من است واثرات مراقبه را به 

مغز و بدن اندازه گیری می کند او رهبری چندین مورد از صورت کمی روی 

تحقیقات مان را کامال بی عیب و نقص انجام داده است .و در تحقیقات ما،او 

 صدای عقل است.

داسون یکی از آن افرادی است که اگر به او ایمیل بدهم یا زنگ بزنم و بپرسم 

راز مدت در مغز چقدر طول می کشد تا یم ضربه روحی به مثابه خاطره ی د

تحکیم شود؟ او بدون هیچ گونه تعللی زمان دقیق این فرآیند را به همراه 

بهترین منبع،تحقیقات مربوطه و اسم دانشمندان انجام دهنده ی تحقیقات را 

برایم ارسال می کند این کار برای او مانند این است که آدرس سوپرمارکت سر 

سئله پی بردم ،همان موقع دانستم که با کوچه را به من نشان دهد وقتی به این م

یک دانشمند عادی طرف نیستم ،بلکه در محضر یک نخبه حاضر شده ام داسون 



با استعداد ، فرهمند ، با محبت و سرشار از زندگی است من و داسون به یک چیز 

اینکه بهتر بدانیم چه کسی هستیم و چه امکان هایی در -مشترک عالقه داریم

 سان ها ، مخصوصا در این زمانه ی تغییر ،قرار دارد پیش روی ما ان

این کتاب را خیلی دوست داشتم ، چون جواب برخی از سواالتی را که در مورد 

رابطه ی ذهن و دنیای ماده و نیز رابطه ی انرژی و ماده داشتم در آن پیدا کردم 

 من مفاهیم جدیدی را آموختم و این مفاهیم به من کمک کرد که دنیای را

متفاوت ببینم این کتاب من را تغییر داد.امیدوارم خواندن این کتاب نه تنها شما 

را تغییر دهد و به شما کمک کند دنیا را متفاوت ببینید بلکه همچنین شما را 

ترغیب کند که اصول موجود در آن را به کار ببیندید و امکان های حقیقی زندگی 

فان است پس با جرات می گویم که در تان را محقق کنید اگر علم زبان جدید عر

دوست عزیزم داسون چرچ او از  -محضر یکی از عرفای معاصر حاضر شده اید

شما می خواهد که برای خود عارف شوید و می خواهد به شما ثابت کند که 

 افکار عینا به ماده تبدیل می شوند. -افکارتان مهم هستند

 دکتر جو دیسپنزا 

 

 



 علم در مقابل هممتافیزیک و 

افکار به اشیا تبدیل می شوند. این حقیقتی واضح است. من هم اکنون روی 

صندلی نشسته ام این صندلی در ابتدا فکری بوده که به ذهن کسی خطور کرده 

 همراه با تمام جزئیاتش ،چارچوب،پارچه،انحنا و رنگ. –است 

هرگز نمی توانم در این دروغی واضح است من  -افکار به اشیا تبدیل می شوند

لیگ ملی فوتبال بازی کنم،حال هر قدر هم مشتاقانه به آن فکر کنم دیگر هرگز 

سالگی بر نخواهم گشت . هرگز نخواهم توانست خلبان یک سفینه  62دوباره به 

ی فضایی باشم بین افکاری که به اشیا تبدیل می شوند و افکاری که هرگز به اشیا 

ی وسیعی وجود دارد این کتاب همین طیف میانه را  تبدیل نمی شوند طیف میانه

 بررسی می کند.

چرا ما می خواهیم حد نهایی افکارمان را محقق کنیم و زندگی مان را تا سرحد 

توانایی هایمان گسترش دهیم ما می خواهیم تا حد امکان خوشحال ،سالم 

اریم دنبال ،ثروتمند ، دانا ،کامل و مورد محبت باشیم ما هب هیچ وجه دوست ند

خیاالت واهی برویم و افکاری را در سر بپرورانیم که هرگز به شی تبدیل نخواهد 

شد اگر معیارهای دقیق علمی را بر پرسش مان اعمال کنیم خواهیم دید که این 

طیف میانه بسیار بزرگ است تحقیقات نشان می دهد که اگر از افکارمان خوب 

 عادی خلق کنیم. استفاده کنیم می توانیم چیز های غیر



این ایده که افکار اشیا هستند. در فرهنگ عامه رواج زیادی پیدا کرده است این 

ایده در متافیزیک به عنوان یکی از پیش فرض های قطعی مطرح است وبرخی 

آموزگاران علوم معنوی قدرت بی نهایتی را به ذهن نسبت می دهند اما روشن 

دودی دارد،من نمی توانم با فکر کردن است که توانایی آفرینش انسان حد و ح

به هواپیما آن را خلق کنم من نمی توانم ژاپنی شوم از باالی کوه اورست بپرم و 

 یا مس را به طال تبدیل کنم .

با این وجود کشفیات جدید حوزه اپی ژنتیک ، عصب شناسی،الکترومغناطیس ، 

 نشان می دهد کهروان شناسی ،سایماتیک ، بهداشت عمومی و فیزیک کوانتوم 

 این صفحه ی کاغذ یا دستگاهی که کتابافکار می توانند عمیقا آفریننده باشند 

را با آن می خوانید ابتدا یک فکر بوده است. دمکراسی،سفرفضایی،واکسن،پول 

 ،تمام کردن دوی یک مایلی در چهار دقیقه و خط تولید نیز همینطور.

 

 دانشمند در برابر عارف 

علم و متافیزیک عموما دو قطب مخالف هم در نظر گرفته می شوند.علم تجربی، 

عملی ، دقیق ، آزمون پذیر ، مادی گرا ، ابژکتیو و عقالنی است. متافیزیک 

معنوی، تجربه ای ، انتزاعی ، عرفانی ، بی دوام ، درونی ، تکرار ناپذیر ، غیر دقیق 

اثبات است. علم دنیای ماده را  ، سوبژکتیو، اخروی ، غیر عملی و غیر قابل

بررسی می کند حال آنکه متافیزیک می خواهد از آن عبور کند و فراتر برود من 



هرگز علم و  متافیزیک را جدا در نظر نگرفته ام و افتخار می کنم که هم عارف 

هستم و هم محقق علمی. وقتی دقت علم را به حیطه ی مسائل مربوط به آگاهی 

 دید که هر یک از این دو دیگری را روشن می کند.بیاوریم خواهیم 

این کتاب می خواهد علم نهفته در پس قدرت های خالق ذهن را بررسی کند. در 

این کتاب تحقیقاتی را بررسی خواهیم کرد که قدم به قدم و دقیق نشان می دهند 

که ذهن چگونه ماده را ایجاد می کند وقتی یک تکه  از پازل را سر جای خودش 

 قرار دادیم خواهید دید که علم حتی از متافیزیک هم شگفت انگیز تر است.

داستان واقعی ، نزدیک  –عالوه بر این ، این کتاب پر است از کیس های مختلف 

ماده را تجربه کرده اند این داستان ها که  –به  -و معتبر افرادی که تبدیل ذهن

 کشفیات علمی گرفته شده از دنیای پزشکی ،روانشناسی،ورزش ، کسب و کار و

اند انواع و اقسام حقایق ژرف ، الهام بخش و خیره کننده را در خود جای داده اند 

 -این داستان ها به ما نشان می دهند که افکار می توانند تار و پود واقعیت مکان

 زمان ما را از هم باز کنند و به اشیا تبدیل شوند.

 

 کلیدی در اقیانوس 

ی تمام کردن کتاب جن موجود در ژن های شما با مشکل ضیق برا 6002در سال 

وقت مواجه بودم مطالب فوق العاده ای در این مورد وجود داشت که احساسات 

چگونه ژن های ما را روشن و خاموش می کنند اما پیدا کردن وقت برای تحقیق 



و نگارش متنی که همزمان هم عواطف را درگیر کند و هم علمی و بی نقص 

بگذریم از بقیه ی دغدغه های نگهداری از فرزندان، مدیریت دو شرکت  -دباش

 چالش بزرگی بود. -و تحصیل در مقطع دکتری

تصمیم گرفتم که دو هفته به هاوایی بروم و کار نگارش را انجام دهم اتاقی در 

مجموعه ی شاهزاده کوهیو رزرو کردم،اتاقی نقلی در ساحل پویپوی کائوای که 

مانده بود .جیپی هم اجاره کردم تا بتوانم با آن به سواحل دور  6100از دهه ی 

دست بروم و لوازم شنا را هم در عقب جیپ جا دادم به این ترتیب هر روز می 

 توانستم شنا کنم و برای کامل کردن پروژه ام وقت بگذارم .

ا نو آرام به ساحل الوانی رفتم تا در آن مکان فوق العاده شدر یک روز آفتابی 

کنم این ساحل حدود هزار و پانصد متر طول داشت دسته ای از الک پشت ها 

حدود هزار متر آن طرف ساحل در صخره های مرجانی قرار داشتند جمعیت 

سالمی از ماهیان استوایی نیز در آن منظقه وجود داشت این ساحل یکی از مکان 

از ماشین بیرون آوردم  های مورد عالقه ی من بود. اسنور کل و سایر لوازم شنا را

در ماشین را قفل کردم کلید ها را در جیبم گذاشتم و وارد آب شدم یک ساعت 

تمام در آب شنا کردم ؛وقتی بیرون آمدم عینک و فین شنایم را در آوردم تا آنها 

 را خشک کنم و دوباره در ماشین بگذارم .

ی بود آیا ممکن بود دست در جیبم کردم تا کلید ها را در بیاورم اما جیبم خال

کلید ها در مسیر بین ماشین و تا لب ساحل از جیبم افتاده باشد؟ قدم هایم را 



دنبال کردم و وجب به وجب زمین را گشتم تمام خاک مسیر بین جاده و لب آب 

را گشتم هیچی . فقط می شد یک نتیجه گرفت کلید ها در داخل آب از جیبم 

ین کلید خانه هم در همین دسته کلید بود حاال افتاده بودند عالوه بر سوئیچ ماش

 هم بی ماشین شده بودم و هم بی خانه.

تصمیم گرفتم هول نشوم کانون آگاهی ام را  در قلبم قرار دادم و تصور کردم که 

کلید ها آرام به سمت من می لغزند. سپس وارد آب شدم و شروع به شنا 

ا پیدا کنم منطقه ای که من در کردم.عزمم را جزم کرده بودم که این کلیدها ر

متری آن  2تا  6متر بود و مرجان ها در عمق  600آن شنا کرده بودم حدود 

قرار داشتند در کف آب هزاران صخره ی رنگی دیده می شد و این پیدا کردن 

 کلیدی به آن کوچکی را خیلی سخت می کرد.

 جب آن را گشتمبه شیوه ای نظام مند مسیر شنایم را بررسی کردم و وجب به و

عقلم می گفت که دارم کار احمقانه ای می کنم اما دلم روشن بود هر بار که مغز 

متفکرم می خواست بترسد دوباره آگاهی ام را در قلبم جای می دادم عزمم را 

جزم کرده بودم که آن کلید ها را پیدا کنم و نمی گذاشتم افکارم من را از مسیر 

 منحرف کنند.

و چیزی پیدا نکردم ، هوا داشت تاریک می شد خورشید یک ساعتی گشتم 

غروب کرد و دیدم داشت کم می شد و دیگر الی مرجان ها را خوب نمی دیدم 

 تصمیم گرفتم که دست از تالش بردارم و به ساحل برگردم .



ه س به پایان می رسید دیدم که پدری بابیشتر شناگران رفته بودند و روز داشت 

آنها نوبتی زیر آب می رفتند و باال می شنا می کند ر  پسرش کمی آن طرف ت

آمدند جرقه ای در درونم زده شد به سمت آنها شنا کردم و پرسیدم )شما چیزی 

 در زیر آب پیدا نکرده اید؟( پسر جوان کلید ها را به من داد.

 

 زنجیره ی شواهد از ذهن تا ماده

یه منطقی دارد به صورت ذهن بدبینم می گفت تمام بخش های ماجرای کلید توج

کامال اتفاقی درست در همان مدتی که من داشتم دنبال کلیدها می گشتم آن 

پسر جوان آنها را پیدا کرده بود دست بر فضا من درست همان موقعی دست از 

تالش کشیدم که آنها شروع به غواصی کردند دست بر قضا آنها درست در همان 

ن به درون آب افتاده بودند آن پسر هم جایی شنا می کردند که کلید های م

متری پیدا کرده  5.0کامال اتفاقی در آن هوای تاریک کلید کوچکی را در عمق 

 بود همه چیز اتفاقی و شانسی بود.

اما من طی چند دهه ی اخیر صد ها تجربه ی مشابه داشته ام؛پس ذهن بدبینم 

از ذهن دست به  باید تجدید نظر کند چطور ممکن است این همه اتفاق دور

 دست هم بدهند و نتیجه ی مطلوبی را ایجاد کنند؟

این تجربیات باعث شد من به دنبال پیوند علمی بین افکار و اشیا بگردم من به 

عنوان محققی که آزمایشات بالینی بسیاری انجام داده ام به عنوان ویراستار 



ون الگ هافینگتژورنال روان شناسی انرژی و یکی از نویسندگان بخش علمی وب

پست، ساالنه بیش از هزار مقاله را به طور کامل یا ناقص می خواندم متوجه 

الگویی شدم حلقه های متعددی در زنجیره ی میان فکر و شی وجود دارد و من 

متوجه شدم که علم می تواند بسیاری از آنها را توضیح دهد با خود گفتم که آیا 

ا به هم وصل کند و به این شواهد قوی پی تاکنون کسی بوده که این نقطه ها ر

 ببرد کجای این زنجیره از همه قوی تر بود و کدام حلقه ها ناقص بودند؟

اگر من بخواهم ایده ی آفرینش ماده توسط ذهن را نه به عنوان فرضیه ای 

متافیزیکی ، بلکه به عنوان فرضیه ای علمی مطرح کنم،آیا این فرضیه جواب می 

به جستجوی تحقیقاتی که به این پرسش پرداخته بودند و با دهد؟ شروع کردم 

 برخی از قوی ترین مغزهای این حوزه مصاحبه کردم .

شگفت زده شدم وقتی فهمیدم که بیشتر شواهد مانند مرواریدی در میان شن 

ها،در پیش چشمانم قرار دارد و فقط کافی است آنها را پیدا کنم اما تا آن زمان 

حقایق را نخ نکرده بود و از آنها گردن بند نساخته بود بیشتر هیچ کس دانه های 

 این تحقیقات جدید است و برخی بخش های آن واقعا حیرت انگیزند.

ابتدا مروارید های آسان تر را از شن جدا کردم تحقیق در مورد بدن انسان از 

زمان قرون وسطی شروع شد و آن زمان کیمیاگران اجساد را تشریح می کردند 

ما فناوری های جدید چیز های بی سابقه ای را در مورد طرز کار بدن در سطح ا

 سلولی و مولکولی در اختیار دانشمندان قرار داده است.



اریک کاندل، فیزیک دان برنده ی جایزه نوبل ، نشان داد وقتی ما سیگنال ها را 

 یاز یک دسته ی عصبی در مغزمان عبور می دهیم این دسته به سرعت رشد م

کند فقط یک ساعت تحریک مکرر می تواند پیوندها را دو برابر کند مغز ما در 

 آن واحد سیم کشی خود را در راستای فعالیت عصبی ما تغییر می دهد .

وقتی افکار و احساسات آگاهی ما از شبکه ی عصبی مان عبور می کنند سبب 

 ا می شود اینبیان ژن می شوند بیان ژن باعث سنتز پروتئین در سلول های م

رویداد های سلولی میدان های الکتریکی و مغناطیسی ای تولید می کنند که می 

 MRI و  EEGتوان آنها را با دستگاه های پیچیده ی تصویر برداری پزشکی مانند 

 اندازه گیری کرد. 

  بعدی 66دنیای 

مروارید های بعدی چالش برانگیز تر بودند. دنیای فیزیک کوانتوم خیلی عجیب 

است و تجربه ی متعارف ما را از زمان و مکان بر هم می زند نظریه ی ریسمان 

می گوید آنچه ما به مثابه ماده ی فیزیکی درک می کنیم در واقع از ریسمان های 

های سنگین اندازه گیری می  انرژی تشکیل شده است آنچه ما به مثابه مولکول

کنیم ریسمان های انرژیایی هستند که با سرعت حرکت می کنند اما آنچه به 

مثابه موکول های سبک تجربه می کنیم ریسمان های انرژیایی هستند که 

ارتعاش آهسته تری دارند هرچه علم از نمای نزدیک تری به ماده نگاه می کند 

 رسد  ماده بیشتر انرژی محض به نظر می



 2بعد داشته باشد و به آن  66نظریه ی ریسمان مستلزم وجود جهانی است که 

بعد فکر می  66بعدی ما چگونه به  2کالسیک بسنده نمی کند مغز بعد فیزیک 

کند؟ نیلز بور فیزیک دان می گوید )اگر فیزیک کوانتوم عمیقا شما را شوکه 

 نکرده است ، پس هنوز آن را نفهمیده اید (.

نوبت مروارید هایی شد که آگاهی را به انرژی وصل می کنند انرژی هم سپس 

در مقیاسی شخصی و هم در مقیاسی کیهانی با آگاهی در هم تنیده شده است 

آلبرت انیشتین می گفت )انسان بخشی از کلیتی است که ما )کیهان ( می نامیم ( 

تش را به مثابه ،بخشی که به مکان و زمان محدود است او خود،افکار و احساسا

چیزهای تجربه می کند که از بقیه جدا هستند.نوعی توهم بصری که برخواسته از 

آگاهی اوست وقتی ما به قول انیشتین )خود را از این زندان رهاندیم( آگاهی مان 

گسترش می یابد و )تمام موجودات زنده و کل طبیعت را در بر می گیرد( آگاهی 

 دارد. ما با انرژی کیهان برهم کنش

 

 آگاهی و ذهن غیر موضعی

فیزیک دانی به نام لری دوسی به این آگاهی گسترش یافته که تمام طبیعت را 

داده است ما در عین اینکه زندگی خود  (ذهن غیر موضعیدر بر می گیرد لقب )

و واقعیت عادی سپری می کنیم به صورت  (localرا در اذهان موضعی )

قش داریم نیز ن (nonlocalناخودآگاه در آگاهی بزرگ تر ذهن غیر موضعی )



لحظه های همزمانی مانند پیدا کردن کلید من در زیر آب ،حضوزر ذهن غیر 

موضعی را به ما نشان می دهند دوسی شواهد متقاعد کننده ای مبنی بر وجود 

ذهن غیر موضعی ارائه می کند و نشان می دهد که ما این قابلیت را داریم که 

 پری کنیم.زندگی موضعی خود را در هم زمانی با این ذهن س

ما می توانیم در آگاهی مان به این انتخاب دست بزنیم تعاریف زیادی از اگاهی 

 وجود دارد اما من ساده ترین تعریف را ترجیح می دهم :هشیار بودن.

و هشیاری مان را جهت می  -اینکه ما چگونه از این آگاهی استفاده می کنیم

کول های بدن مان به وجود می عمیق و فوری در اتم ها و مولتغییراتی  –دهیم 

آگاهی ما بر واقعیت مادی اطراف مان  آورد همچنین علم به ما نشان می دهد که

 اثر می گذارد با تغییر آگاهی ما ،دنیا نیز تغییر می کند.

هنگام نگارش این کتاب ، مروارید ها را یکی یکی و تحقیق نخ می کردم شواهد 

رست مانند پیدا کردن کلید ها،تجلی هم بیشتری در زندگی ام ظاهر شد که د

زمانی بودند وقتی به تمام مروارید هایی که نخ کرده بودم ،نگاه کردم ، متوجه 

شدم که علم می تواند تک تک حلقه های زنجیره  ی بین فکر و شی را توضیح 

 دهد.

 

 رقص آفرینش 



خیلی مشتاقم که تک تک این حلقه ها را با شما در میان بگذارم با توسل به 

داستان و تمثیل ، با استفاده از آزمایش و تحقیق و با بهره گیری از کیس ها و 

حکایت ،تمام بخش های فرآیندی را بررسی خواهیم کرد که ذهن شما از طریق 

 ی پیرامون تان را می افریند.آن دنیای ماد

خواهید دید که شما آفریننده ی توانایی هستید و افکارتان به اشیا راه  می برند 

خواهید آموخت که چگونه از ذهن خود به مثابه ابزاری خالق برای تجلی 

افکارتان استفاده کنید خواهید دید که می توانید واقعیت مادی را بدون هیچ 

ت خودتان ببرید قدرت واقعی خود را درک خواهید کرد زحمتی به سمت تمایال

و خواهید دید که می توانید فقط با تغییر ذهن تان در دنیای بیرونی تان تغییر 

 ایجاد کنید.

همچنین پی خواهید برد که این فرآیند در مقیاسی گسترده چگونه کار میکند از 

ه ها ،سیاره و باالخره مولکول وسلول و بدن گرفته تا خانواده، جامعه،کشور ،گون

کیهان خواهیم دید که خلقت چگونه در مقیاس آگاهی کیهانی جمعی به رقص در 

 آمده است و ذهن فردی شما نیز در این رقص شرکت می کند.

این دیدگاه هشیاری ما را از حدود واقعیت عادی مان خارج و به میدان وسیع 

د را با آگاهی جمعی ذهن احتماالت بالقوه وارد می کند اگر اذهان فردی خو

کیهانی همسو کنیم واقعیت مادی ای که می آفرینیم آنقدر زیبا خواهد بود که 

 اذهان فردی محدودمان حتی خوابش را هم نمی بینند 



 عملی کردن ایده ها

در پایان هر فصل فهرستی از تمرین های عملی قرار دارد که با استفاده از آنها 

 را در زندگی پیاده کنید. می توانید ایده های هر فصل

 

برای دریافت نسخه کامل این کتاب به 

 سایت مراجعه کنید 

ibookshop.ir 
 

 


