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  برازنده بلّطم، دكتر متافيزيك و چشم سومكتاب 
  

  پيشگفتار
يابد. از آنجا كه ها افزايش مي، نيروي ادراك ذهني انسانگذر زمان و گسترش عالمبا 

شود كه بسياري از رازهايي كه تاكنون بر ايم، تصور ميدر آغاز يك عصر جديد قرار گرفته
شكار خواهد شد. اين امر مهم از طريق ها پنهان بوده است، در اين زمان بر همگان آانسان

گردد، كساني كه نسبت به بُعد چهارم نابينا باشند، از اين دستيابي به بُعد چهارم محقق مي
  .مقوله محروم خواهند ماند

شود. افراد معمولي كه اشراف به ابعاد ديگر جهان هستي از طريق چشم سوم ميسر مي
هاي چشم سوم كه از توانايي كسانينند، نسبت به كفقط از چشم سر براي رؤيت استفاده مي

ك روزنه به سوي گردند. چشم سوم يك در، يك راه و يگيرند نابينا محسوب ميبهره مي
ي چشم سوم بيشتر بدانند. اينان خواهند دربارهياري هستند كه ميبس ت.نور و روشنايي اس

  .طالبان واقعي دانش حقيقي هستند
  اسامي چشم سوم
چشم دل، چشم درون، چشم  :شود. از جملهبا اسامي مختلف خوانده مي چشم سوم

دانش، چشم بصيرت، چشم شهود، چشم يگانه، چشم معرفت، چشم معرفت بين، چشم 
برزخي، چشم عقل، چشم فكر، چشم معنوي، چشم قلب، چشم دريا، چشم سرّ، چشم باطن، 

طني، چشم بصيرت مثالي، چشم باطن بين، چشم خرد، چشم برزخ ملكوتي، چشم بصيرت با
چشم بصيرت ملكوتي، چشم بصيرت نفس، چشم غيبي ملكوتي، چشم ملكوت، چشم ملكوتي 

ي شرق، كبوتري از ملكوت، ي دريا، ستارهي دل، ديدهي بصيرت، ديدهبرزخي، ديده
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ي اثيري، مركز پيشاني، چاكراي ششم، چاكراي پيشاني، چاكراي گورو، چاكراي آگيا، دروازه

ابرو، مركز فرمان، نقطه سياه، تيسراتيل، تري كوتي، تري وني، موكتا تري وني، جنانترا، مركز 
   ...كانوال، نوكتي ساودا، آجنا وريها، دودالشيوانترا، برومادهيا، برامي

هاي فيزيكي راست و چپ را اول و دوم در نظر چشم سوم بدان سبب گويند كه چشم
ين ساختار، چشم سوم نام گرفته است. در زبان انگليسي اند، پس اگرفته و دو تا حساب شده

  .رودكار ميبه Third Eye نيز براي آن معادل همين عنوان يعني
رود. معادل عربي آن كار ميچشم دل، عنواني است كه بيشتر در ادبيات و عرفان به

 اسالماشاره شده است. نبي گرامي  است كه در احاديث و روايات نيز به آن» بصرِ قلب«
كه براي قلبش دو چشم است و آنها ديدني نيستند اي جز ايننيست بنده« :فرمايندمي )ص(

اش را، گردد. هر آنگاه خداوند اراده فرمود خير بندهو با آنها عالم غيب مشاهده مي
(عبادت عاشقانه، ص  »بيند آنچه غايب است از اين چشمانگشايد چشم دلش را و ميمي
هر كس را دو چشم سّر و باطن « :فرمايندالسالم ميضرت امام سجاد عليهچنين ح)، هم77

هاي باطن اي اراده خير فرمايد، چشمبيند و چون خداوند به بندهاست كه با آن غيبها را مي
  )92(سوخته، ص  »گشايد.او را مي

ي سانسكريت به معني فرمان، سركردگي، سامان، اطاعت كردن، درك آجنا يك كلمه
شود كه چشم سوم ي اثيري بدان سبب گفته ميطور كامل فهميدن است. دروازهن و بهكرد

  .باشدي ورود به جهان اثيري ـ بخش دوم جهان هستي ـ ميراه و دروازه
باشد. چاكراهاي اصلي ي نوراني انسان ميچاكرا، مراكز ورود و خروج انرژي در هاله

شوند. چشم سوم منطبق بر هفت مشخص مي هاي يك تاباشند، كه با شمارهعدد مي هفت
ي شش است، بدين جهت به آن چاكراي ششم، چاكراي پيشاني و چاكراي اصلي شماره

گويند. محل قرار گرفتن اين چاكرا در وسط پيشاني است. اين چاكرا پل چاكراي گورو مي
  .باشدارتباطي با گورو (استاد درون) مي
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  مكان چشم سوم

در حوزه متافيزيك باشد. دانشمندان كالبد اثيري ما ميچشم سوم ساختاري در 
ي ي اثير است و دورهذره 4×2110 ي حاوي حدودمعتقدند كه كالبد اثيري يك توده

سال است. كالبد اثيري با اسامي ديگري  10×2210 طور متوسط حدودحيات آن به
اي، كالبد اختري، ستاره همچون كالبد لطيف، كالبد ظريف، كالبد نوراني، كالبد شفاف، كالبد

  شود.پوش، بدن برزخي و بدن مثالي خوانده مياسپيريت، روانكالبد آسترال، همزاد، پري
اين كالبد در شكل ظاهري بسيار شبيه كالبد فيزيكي است. ولي نسبت به كالبد 

باشد. كالبد اثيري از جنس ماده نيست، بلكه از جنس و تر ميتر و لطيففيزيكي رقيق
باشد. اثير در لغت به معني عالي، برگزيده و مكرم مي» اتر«يا » اثير«يت خاصي به نام ماه

ي ود آورندهآمده است. در متافيزيك اثير به معني ماهيت لطيف و غير مادي است كه بوج
  .)(گرمي تن را همي خواند اثير باشدكالبد اثيري مي

ها به شكل بسيار ت جامد مولكولماده داراي سه حالت جامد، مايع و گاز است. در حال
ها كمتر گيرند. در حالت مايع فشردگي مولكولمنقبض در كنار هم قرار مي فشرده و

طوري كه گازها در يك فضا يابد، بهشود و در حالت گاز اين فشردگي بسيار كاهش ميمي
  گيرند.شوند و تمام آن فضا را در بر ميپراكنده مي

باشد. به عبارت ديگر فت كه اثير، يك ماهيت فراتر از گاز ميتوان گمي تمثيلبه بيان 
هاي جهان اثيري را در تر از گاز است، به همين دليل اثير تمام قسمتتر و منبسطاثير رقيق

اند و در همه ي زمين را دربر گرفتههاي كرهبر گرفته است، همان طور كه گازها تمام بخش
ري در حال حاضر با ما و در انطباق با كالبد فيزيكي ما قرار كالبد اثي. اندجاي آن نفوذ كرده

كنند. كالبد اثيري همان تصويري است كه در دارد، ولي افراد معمولي آن را احساس نمي
  .بينيمخواب از خودمان و يا ديگران مي
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چشم سوم يك ساختار فيزيكي نيست و نبايد در كالبد فيزيكي به دنبال آن باشيم، 

اين كالبد چيزي نخواهيم يافت. وقتي كالبد اثيري و كالبد فيزيكي بر هم منطبق چرا كه در 
شوند، محل قرار گرفتن چشم سوم در كالبد اثيري منطبق بر وسط پيشاني در جسم مي

شود. البته براي رسيدن به محل دقيق چشم سوم بايد از وسط پيشاني حدود پنج فيزيكي مي
ي و به زير مغز نفوذ كرد. چشم سوم ماوراي مكان و زمان متر به داخل و عمق پيشانسانتي

  .در انديشه است
پس چشم سوم، ساختاري است كه وجود خارجي دارد، داستان و افسانه نيست، اما 

باشد، بلكه متافيزيكي و اثيري است. بعضي افراد به اشتباه فكر وجود آن فيزيكي و مادي نمي
 .جي دارندكنند فقط چيزهاي فيزيكي وجود خارمي

  حس دل را هر دو عالم منظر است / مر دلم را پنج حس ديگر است
  تعريف چشم سوم

هاي انرژي در چشم سوم همان بخش پيشين چاكراي ششم است. چاكراها كانون
باشند. چاكراها مسؤول تبادل ي نوراني انسان) ميهاي ماورايي انسان (هالهي انرژيحوزه

چنين مسؤول متعادل كردن انرژي در سطوح ي كيهان و همالهي انسان و هانرژي بين هاله
هاي بسيار لطيف است كه دور ي نوراني انسان ميداني از انرژيباشند. هالهمختلف هاله مي

ي نوراني در حالت معمولي تا دور بدن را به صورت يك تخم مرغ احاطه كرده است. هاله
  .قابل رؤيت استشود ولي به كمك چشم سوم احساس و ادراك نمي

باشند چاكراهاي اصلي هفت عدد مي. شوندچاكراها به دو نوع اصلي و فرعي تقسيم مي
هاي گيرند. اين چاكراها به ترتيب از پايين به باال با شمارهو در راستاي مغز و نخاع قرار مي

يك قسمتي و چاكراهاي  هفتو  يكي شوند. چاكراهاي شمارهگذاري مينام هفتتا  يك
طوري كه يك قسمت آنها در جلوي بدن و باشند، بهدو قسمتي مي ششتا  دوي مارهش

تر چشم سوم داراي دو قيف گيرد. به عبارت دقيققسمت ديگر آنها در پشت بدن قرار مي
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هاي انرژي دو قيف فرعي وجود باشد، در هر يك از اين قيفانرژي (در جلو و پشت) مي
تشبيه شده است. در ادبيات و عرفانِ شرق چاكرا » گل نيلوفر«دارد، به همين دليل آجنا به 

تشبيه شده است، پس گل نيلوفر سنبل و نماد چاكرا است و تعداد » گل نيلوفر آبي«به 
چاكراي ششم (چشم سوم) . باشدهاي فرعي هر چاكرا ميگلبرگهاي آن بيانگر تعداد قيف

  .ا استترين چاكرترين و مورد توجهترين، شناخته شدهمهم
چاكراي ششم، مركز فرماندهي ناظر بر چاكراهاي ديگر و مسؤول نظارت بر ذهن 

بخش جلويي چاكراي د. باشاست. اين چاكرا، پل ارتباطي ابعاد فيزيك و متافيزيك انسان مي
به عبارت ديگر قابليت . ششم مسوؤل تجسم فكري و توانايي تجسم و انديشه كردن است

چنين اين بخش هم. م ذهني به اين بخش مربوط استتصوير سازي و درك مفاهي
ها و ادراك نيازهاي روحي و رواني را بر عهده دارد. توانايي پيگيري بندي كردن ايدهفرمول

و اجراي طرحها و توانايي به فعليت درآوردن افكار، به بخش پشتي چاكراي ششم مربوط 
ها در جهان فيزيكي مادي انديشهشود. به عبارت ديگر، انجام اعمالي كه سبب تجلّي مي
بخش  :توان گفتطور خالصه ميباشد. بهگردد، بر عهده بخش پشتي اين چاكرا ميمي

  .باشدجلويي چاكراي ششم مسؤول طراحيِ افكار و بخش پشتي آن مسؤول اجراِ اعمال مي
  ي چشم سومتاريخچه

شود اكراي آجنا تأكيد ميها و اقوام بر اهميت چامروزه در اكثر اديان، مذاهب، فرهنگ
گر روحي گردد. در آن زمان آجنا نقش يك حسو اين اهميت به دوران ماقبل تاريخ برمي

هاي اوليه كارايي داشته است. شود كه چشم سوم در انسانو معنوي را داشته است. گفته مي
كرد هاي قرن جديد نيز شواهدي از عملكرد چشم سوم وجود دارد. عملامروزه در انسان

هاي جهان (قديم و جديد) ديده چشم سوم به عنوان يك چشم معنوي در اكثر فرهنگ
  .شودمي
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چشم سوم از جمله مقوالتي است كه از ابتدا بشر با آن آشنا بوده و از آن استفاده 

هاي نخستين، اطالعات و عملكردي بهتر از كرده است. از ديدگاه متافيزيك، انسانمي
  .اندشتههاي امروزي داانسان

گذارند، اين ارتباط بين كالبد فيزيكي و كالبد اثيري ارتباط وجود دارد و بر هم اثر مي
هاي امروزي كمتر است. امروزه تعداد افرادي هاي اوليه بيشتر بوده، ولي در انساندر انسان

كنند، بسيار كم است. شناسند و وجود آن را مستقيم ادراك ميكه كالبد اثيري را مي
شناختند و بين كالبدهاي اثيري و فيزيكي آنها هاي نخستين، كالبد اثيري را بهتر ميانانس

هاي اوليه، كالبد فيزيكي و عملكردهاي آن از ارتباط تنگاتنگ برقرار بوده است. در انسان
گرديده است، در حالي كه امروزه بر اساس و تحريكات كالبد اثيري كنترل مي پيامهاطريق 

  .شودنترل ميمغز و ذهن ك
گرفتند. به طور طبيعي فعال بوده و از آن بهره ميهاي قديم، چشم سوم بهدر انسان

طور روزمره از آن استفاده عبارت ديگر آجنا در آنها يك ارگان ماورائي فعال بوده كه به
طور معمول يك ي سوم، آجنا بهشده است. اين در حالي است كه در انسان مدرن هزارهمي

  .باشدغير فعال و خاموش است، و فعال كردن آن مستلزم شناخت و تمرين مي ارگان
اند، ولي در بهره بودههاي قديم از علم و دانش امروزي بيرسد كه انسانبه نظر مي

شدند. با گذر زمان ارتباط مند ميكالبد اثيري بهرهتوانايي هاي طور مستقيم از عوِض آن به
جاي آن، ارتباط با دانش اثيري برقرار گرديده است. در ر شده و بهانسان با كالبد اثيري كمت

عصر ما ارتباط انسان با كالبد اثيري بسيار كم ولي ارتباط او با دانش اثيري بسيار زياد شده 
تالش فراوان براي كسب دانش از جهان اثيري بصورت آگاهانه يا ناآگاهانه  است، و انسان

  .دارد
توان در ها، بارزترين نمونه توجه به چشم سوم را ميافيزيسينبنا بر نظر برخي از مت

دهند، كه بين هندوان مشاهده كرد. آنها حداقل يك بار در روز آداب مذهبي را انجام مي
باشد، اين قرار دادن يك نقطه از پودر رنگي روي پيشاني (چشم سوم) نيز بخشي از آن مي
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ود. در زنان هندي اين عالمت بر روي شعمل باعث تحريك و فعال شدن چشم سوم مي

باشد و وجه تمايز بين زنان و دختران در جامعه هند است. در پيشاني نشانه ازدواج مي
  .ي آجنا نوشته شده استكتابهاي مذهب هندو مطالب زيادي درباره

زنند، با انگشتان خود عالمت صليب وقتي مسيحيان كاتوليك در برابر صليب زانو مي
كنند كه رأس اين صليب هميشه، پيشاني (چشم سوم) است. سينه ترسيم مي را بر روي

بودائيان احترام خود را نسبت به چاكراي آجنا با قرار دادن يك قطعه جواهر يا زيور گرانبها 
  .دهنددر مركز پيشاني مجسمه بودا نشان مي

نگي تشكيل كنند از پرهاي رنگاري سربندي كه سرخپوستان استفاده ميآرايش پيچيده
باشند. آرايش اين سربند در اطراف مركز پيشاني شده، كه به نواري تزيين شده وصل مي

تر هاي روحي بيشتري هستند، سربندهاي بزرگحالت قرينه دارد. افرادي كه داراي توانايي
سربند مصريان قديم در محل پيشاني داراي . كنندتر استفاده ميبا آرايش پرزرق و برق

فعي با سري افراشته است. در فرهنگ مصريان، افعي يك سنبل معنوي است و شكل يك ا
كند. سربندي كه برخي از سربازان حضور آن در محل آجنا بر اهميت اين نقطه تأكيد مي

  .بندند نيز جاي تأمل دارددر زمان جنگ به پيشاني مي
كنند و جده ميي خود به ازاي هر ركعت نماز دو بار سمسلمانان در نمازهاي روزانه

گويند. عالوه بر اين در اسالم از گذارند و ذكر ميدر هنگام سجده، پيشاني را بر مهر مي
ترين حالت انسان به خداوند ياد شده سجده (گذاشتن پيشاني بر مهر) به عنوان نزديك

چنين از سجده در اين دين الهي به كرات به عنوان صفت مؤمنان ياد شده است. است. هم
هاي طوالني را به سجده احوال بزرگان و پيشوايان دين اسالم آمده است كه ساعتدر 

  !كردندسپري مي
در اسالم، نماز، معراج مومن و سجده، محل عروج و صعود به عوالم معنا است. سجده 

ترين و بهترين راه وصول به ترين، جامعترين عبادات و نزديكمركز ثقل نماز، از بزرگ
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كند. سجده نهايت هاي بين بنده و موال را پاره ميباشد. سجده حجابمعارف الهي مي

خضوع و تذلّل، قلبِ عبادات، نهايت بندگي، اوج پرواز معنوي و تيز پروازي در آسمان 
سجده منتهاي عبادت بني آدم « :فرمايندالسالم ميملكوت است. حضرت امام صادق عليه

 :فرمايندالسالم نيز ميامام رضا عليه ) حضرت472، ص4(مستدرك الوسائل، ج» است.
  )979، ص4(وسائل الشيعه، ج» بيشترين نزديكي بنده با خدا در حال سجده است.«

سجده اعالن بندگي و عبوديت، دليل تجلي وجود و ضامن بقاي هستي است. حضرت 
ه قسم به خدا از زيانكاران نخواهد بود، آن كس ك« :فرمايندالسالم ميامام صادق عليه

» حقيقت سجده را دريابد، اگرچه در تمام مدت عمر خود يك مرتبه چنين سجده كند.
و « :آمده استدر معرفي سجده چنين » آداب نماز«) در كتاب 136، ص85(بحار االنوار، ج

آن نزد اصحاب عرفان و ارباب قلوب، ترك خويشتن و چشم بستن از ماسوي، و به معراج 
طن ماهي حاصل شد ـ متحقق شدن به توجه به اصل خويش يونسي ـ كه به فرو رفتن در ب

بي رؤيت حجاب. و در سر بر تراب نهادن، اشارت به رؤيت جمال جميل است در باطن 
سجده غشوه و صعق « :كهدر اين كتاب ذكر شده چنين هم» قلب خاك و اصل عالم طبيعت.

  )361و  356آداب نماز، ص( ».در نتيجة مشاهدة انوار عظمت حق است
خبر و غافل ي فيزيكي و ماورائي است كه ما از آن بيسجده داراي فوايد عديده

رسد كه يكي از اين فوايد تحريك هستيم ولي بر اساس شواهد و قرائن موجود به نظر مي
مرتبه در روز، چشم سوم را تحريك  34آجنا باشد. اگر اين گونه باشد، يك مسلمان حداقل 

هاي نمازهاي واجبِ يوميه، ساير كه اگر به غير از سجده نمايد. اين در حالي استمي
..) را نيز در نظر بگيريم، .هاي نمازهاي مستحبي وي شكر بعد از نماز، سجدهها (سجدهسجده

  .مرتبه در شبانه روز خواهد بود 34تحريك آجنا توسط يك مسلمان بيش از 
ارتباط هر دو با مسائل  انطباق محل سجده (پيشاني) با مكان چشم سوم (پيشاني)،

براي تحريك آجنا، فشار فيزيكي بر » مانترا«در سجده و بيان » ذكر«ماورائي و معنوي، بيان 
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10 
پيشاني به هنگام سجده و اثرات ماساژ و فشار بر پيشاني براي تحريك چشم سوم، سجده بر 

گذاردن  مهر از جنس خاك و استفاده از خاك، به عنوان منبع انرژي براي تحريك آجنا،
.. همه .كافور بر پيشاني مرده و استفاده از كافور براي تحريك چشم سوم در متافيزيك و

  .سجده و چشم سوم) با يكديگر دارد(نشان از ارتباط اين دو مقوله 
با اوصافي كه پيرامون كميّت و كيفّيت سجده و ارتباط آن با چشم سوم گذشت، اثبات 

هاي معنوي، اسالم بيشترين توجه را به چشم دل يستمشود كه در بين تمام اديان و سمي
  منظورهاي معنوي را مد نظر دارد. داشته و تحريك آن به

  اهميت چشم سوم
ترين گيرنده در كالبد اثيري است و كاربردهاي فراوان دارد. اهميت و چشم سوم مهم

البد اول است. كاربردهاي آجنا در كالبد دوم مانند اهميت و كاربردهاي چشم فيزيكي در ك
شود، و فقط ادراكات فيزيكي از طريق چشم فيزيكي به كالبد فيزيكي منتقل مي بخش اعظم

شود. پس اگر بينايي تعطيل ادراكات از طريق چهار حس ديگر دريافت مي بخش اندكي از
گردد. به همين ترتيب بخش اعظم ارتباط شخص با محيط نيز تعطيل مي بخش اعظمشود، 

چشم سوم  هاي ماورائي از طريقن با عوالم ماوراء، موجودات ماوراء و پديدهارتباط انسا
هاي ماورائي ديگري نيز است، هر چند كه انسان عالوه بر بيناييِ باطني داراي گيرنده

السالم هاي ديگر از چشم سوم كمتر است. حضرت علي عليهباشد، ولي اهميت گيرندهمي
(ترجمه ميزان الحكمه، » كور باشد نگاه چشم سودي ندارد.هرگاه ديدة بصيرت « :فرمايندمي
كور آن نيست كه چشمش نابينا « :فرمايندمي )ص(چنين پيامبر گرامي اسالم ) هم1730ح

  )1735(ترجمه ميزان الحكمه، ح» باشد، بلكه كور آن است كه ديدة بصيرتش كور باشد.
چشم ظاهر خويش را از  در حقيقت آنها كه« :آمده است كهتفسير نمونه كتاب در 
تر، نابينايان واقعي دهند، كور و نابينا نيستند و گاه روشندالني هستند از همه آگاهدست مي

چنين هم ن كتاباي» كنند.كساني هستند كه چشم قلبشان كور شده و حقيقت را درك نمي
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ي، نابينايي دل بدترين نابيناي« :اندند كه فرمودهكقول مينقل  (ص) از پيامبر گرامي اسالم

، 14(تفسير نمونه، ج» ها، نابينايي دل است.ترينِ نابينايينابينايي« :اند كهويا فرموده» است.
  )130ص

حقيقت كوري همانا كوري قلب است نه « :آمده است كهالميزان  تفسيركتاب در 
با  ي خود راشود باز مقداري از منافع فوت شدهكوري چشم، چون كسي كه از چشم كور مي

جاي چشم دل چيزي كند، و اما كسي كه دلش كور شد، ديگر بهعصا يا عصاكش تامين مي
(ترجمه الميزان، » ندارد كه منافع فوت شده را تدارك نموده، خاطر را با آن تسليت دهد.

مراد از « :چنين بيان مي شودالميزان كتاب چنين در جاي ديگري از هم )549، ص14ج
چنين يست، بلكه نداشتن بصيرت و ديده باطني است، و همكوري آخرت كوري چشم ن

  )232، ص13(ترجمه الميزان، ج» مقصود از كوري دنيا هم همين است.
  ها و وظايف چشم سومعملكردها، فعاليت

چشم سوم پل ارتباطي فيزيك و متافيزيك، ظاهر و باطن، جسم و روح، تن و روان، 
  .مغز و ذهن و خودآگاه و ناخودآگاه است

فيزيكي ما  كالبدباشد. چشم سوم پلي براي رفتن به فراسوي ابعاد مكان و زمان مي
باشد، به اين معني كه وقتي جسم ما در زمان حال مقيد به ُبعد مكان و زمان مي )جسم(

زمان در گذشته و يا در آينده باشد. يا وقتي جسم ما در يك مكان تواند هماست، ديگر نمي
 كالبدهايها براي هاي ديگر باشد. اين محدوديتمان در مكان يا مكانزتواند هماست، نمي

تواند از طريق چشم سوم به ماوراي بُعد وجود ما مصداق ندارد. پس انسان مي يمتافيزيك
هاي ديگر در عالم ها و زمانتوان با كمك آجنا به مكانمكان و زمان سفر كند. در اصل مي

  :دارد كهراف پيدا كرد. فخرالدين عراقي چنين بيان ميفيزيكي و حتي در عوالم ديگر اش
  از پيش جسم و جان برخاست عالم / گشت بيدار چشم دل، چو مرا
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هاي راه حياتي براي رسيدن به جهانهاي ماوراء و شاهي ورود به جهانآجنا دريچه

. است هاي معنويباشد؛ به عبارت ديگر چشم سوم سرآغاز ارتباط انسان با جهانديگر مي
توان باشد. پس ميترين مكان براي اين كار در افراد اهل علم و دانش ميچشم سوم مناسب

يافتن به گفت، آجنا پلي بين سطح فيزيكي و سطوح معنوي است و راهي براي دست
  .باشدهاي ديگر ميهاي جهانها و تواناييواقعيت

ملكوت « :است كه آمدهدر بحث عالم مُلك و ملكوت » حكمت عبادات«در كتاب 
فسبحان الّذي (يعني باطن و مُلك يعني ظاهر. آنجا كه سبحان است، جاي ملكوت است 

تبارك الّذي بيده (بيده ملكوت كلّ شيء) و آنجا كه سخن از مُلك است جاي تبارك، 
الملك). بين ملك و ملكوت مثل ظاهر و باطن فرق است. او همگان را دعوت كرده كه 

بزنيد و خود را ارزان نفروشيد. نه به خود اعتماد كنيد و نه به ديگران.  سري به باطن عالم
در جاي ديگري از » اند.راه رسيدن به باطن عالم را راهيان و واصالن اين راه تبيين كرده

كسي كه به عالم ملكوت آشنا شد از آنجايي كه ملكوت يقين آور « :كتاب آمده استهمين 
نويسنده ) 56(حكمت عبادات، ص» هيچ امري شك ندارد.است، ديگر مردّد نيست و در 

حكمت «توان به ملكوت راه يافت؛ كه از طريق عبادات ديني مي استمعتقد  اين كتاب
و مشاهده ملكوت با يقين همراه است و چيزي در  ،به ملكوت است عبادتْ راه پيدا كردن

كند نه افراد خاصي اعطا مي تر از يقين نيست. خدا اين يقين را بهتر و گرانعالم گرامي
  .»همگان

متحّيراني هستيم كه چون كرم «...  :چنين آورده شده استآداب نماز  در شروع كتاب
هاي شهوات و آمال بر خود تنيده و يكسره از عالم غيب و محفل انس ابريشم از سلسله

  )1نماز، ص آداب( »...چشم بريده؛ جز آن كه از بارقة الهيّه چشم دل ما را روشني بخشي
باشد. تيسراتيل محلي براي دريافت ادراكات فراحسي، الهام، اشراق، كشف و شهود مي

اگر كسي چشم باطنش باز شود امكان ندارد از شهود « :در كالم بزرگان آمده است كه
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) هاتف اصفهاني با اشاره به همين 44(طريق عرفان، ص» ظاهري پي به مشهود باطن نبرد

 :گويدمضامين مي
  آنچه ناديدني است آن بيني/  شم دل باز كن كه جان بينيچ

اي برخوردار است. آجنا در مباحث چشم سوم در مباحث عرفاني از جايگاه ويژه
ي چشم دل باشد و بسياري از تجارب عرفاني به وسيلهعرفاني به چشم دل معروف مي

ب تجارب معنوي گردد؛ به عبارت ديگر چشم دل محلي براي رؤيت تصاوير و كسكسب مي
 :باره چنين سروده استباشد. فخرالدين عراقي دراينو عرفاني مي

  الكتابچشم دل پاك او مشرق ام/  ديده ادراك او ناظر احكام لوح
در صورتي كه « :نوشته شده استچنين » تفسير جامع صحيفة سجاديه« در كتاب

الق حسنه و ايمانِ كامل ظاهر به آداب شريعت آراسته شود، و باطن به نور معرفت و اخ
گردد، و هر قلبي به تناسب قدرت و قوتش منور گردد، چشم دل براي ديدن حقايق باز مي

در چنين هم) 133، ص1(ج» شود.موفق مي به تماشاي جالل و جمال و عظمت و جبروت
هر قلبي را در توجه به حضرت او و درك حقايق ايماني « :كهاين كتاب آورده شده است 

ي است كه برابر آن ظرفيت، قبول كنندة نور جمال است؛ چنانچه بيش از قدرت ظرفيت
طلب شود به آن طلب پاسخ ندهند، كه پاسخ به طلب خارج از توان و قوت قلب، مساوي 

طور سورة مباركه اعراف، به اين معنا به 143كه درآية به باد رفتن هستي است، چنآن
شأن در تفسير ه مفسر بزرگ قرن و عارف عاليصريح اشارت رفته است، و در اين زمين

  )135، ص1(ج» الميزان توضيحي عالمانه داده است.
السالم در د كه حضرت امام صادق عليهكنالميزان روايتي را نقل مي تفسيركتاب 
مومن در قبل از دنيا، در دنيا و در قيامت خدا را  :فرمودند كه» ابي بصير«جواب سوال 

خطاب به امام عرض كرد آيا اجازه دارم اين مطلب را از قول شما براي  بيند، ابي بصيرمي
كه هر كسي معناي اين گونه مطالب را نه، براي اين :نقل كنم؟ حضرت فرمودند عموم

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



Telegram: @radiometadmb                                                                 www.444u444.com 

 1383دکتر مطّلب برازنده/چاپ اول            ملحق شوید در تلگرامبه کانال رادیو متا  فراوانیجذب برای دریافت کتابها و تکنيکهای            تاب متافيزیک و چشم سومک

Pag
e

14 
فهمند رؤيت به پندارند، و نميفهمد آن وقت مردمِ جاهل گفتارت را شبيه به كفر مينمي

ه السالم فرمودحضرت علي عليه البالغهنهج در چنينقلب غير از رؤيت به چشم است. هم
ديدگان او را (خدا) به رؤيت بصري نديده، وليكن دلهاست كه او را به حقيقت ايمان « :ندا

 :د كهنويسالسالم ميرت امام رضا عليهبه نقل از حض تفسير الميزان» ديدار كرده است.
وردگار خود را ببيند خداوند او را آمد كه با چشم دل پررسول خدا هر وقت در مقام بر مي«

ها بود برايش داد و در نتيجه هر چه در آن حجابها قرار ميدر نوري نظير نور حجاب
از امام » محمد بن فضيل«كه  در اين كتاب نوشته شده استچنين هم» شد.روشن مي

 :م فرمودندديد؟ اماپروردگار خود را مي) صالسالم پرسيد آيا رسول خدا (الحسن عليهابي
  )343و ص 340، ص341ص ،8ديد. (ترجمه الميزان، جآري با دل خود مي

نگاه كردن به ذات پاك پروردگار، با چشم دل و از طريق شهود باطن امكان پذير 
كند، در اثر اين نگاه مثال و آن كمال و جمال مطلق مياست و انسان را مجذوب آن ذات بي

ي آن از تمام دنيا و دهد، كه يك لحظهسان دست ميلذتي روحاني و وصف ناپذير به ان
ها كنار رود و انسان خداوند را با باشد. پس اگر حجابآنچه در دنيا است برتر و باالتر مي

تر از نگاه به بخشتر و لذتچشم دل مشاهده كند، خواهد فهميد كه چيزي محبوب
  .پروردگار با چشم درون نيست

كه منظور از لقاء و  آمده است» لقاء اهللا چيست؟«حث تفسير نمونه ذيل بكتاب در 
ي ي آثار قدرت خداوند در صحنهتواند باشد. اول مشاهدهمالقات خداوند دو چيز مي

هاي او، دوم يك نوع شهود باطني و قلبي. ها و عذابها و كيفرها و نعمتقيامت و پاداش
رسد كه گويي گاه به جايي ميانسان « :چنين آورده استدر تكميل مطلب دوم  ن كتاباي

كند، به طوري كه هيچگونه شك و ترديدي خدا را با چشم دل در برابر خود مشاهده مي
ماند. اين حالت ممكن است بر اثر پاكي و تقوا و عبادت و تهذيب نفس در براي او باقي نمي

  )217، ص1(تفسير نمونه، ج» اين دنيا براي گروهي پيدا شود...
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اگر در روايات اسالمي يا آيات قرآن « :از اين كتاب آمده است كهدر جاي ديگري 

، اين »تعبير لقاي پروردگار آمده است، منظور همان مشاهده با چشم دل و ديده خرد است
لقاي پروردگار « :دنويسمي» فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عمال صالحا«در تفسير  كتاب

چشم دل و بصيرت درون است گرچه در اين دنيا كه همان مشاهده باطني ذات پاك او با 
.. اين مسئله در قيامت به خاطر مشاهده آثار .هم براي مؤمنان راستين امكان پذير است اما

، 12(تفسير نمونه، ج» كند.بيشتر و روشنتر و صريحتر جنبه همگاني و عمومي پيدا مي
  )577ص

مشاهده خداوند با چشم « :نوشته شده است كهتفسير نمونه كتاب در جاي ديگري از 
دل هم در اين جهان ممكن است و هم در جهان ديگر و مسلماً در قيامت كه ذات پاك او 

بيند و چشم سر آثار را مي« ....»ظهور و بروز قويتري دارد اين مشاهده قويتر خواهد بود.
امي كه دهد، هنگپس لقاي معنوي پروردگار در قيامت رخ مي». چشم دل آفريننده آثار را

ها برداشته ها فرو نشيند، پردههاي عالم دنيا كنار رود و غبارهاي شهوات و هوسحجاب
شود و انسان با چشم دل جمال دل آراي محبوب را ببيند، بر بساط قربش گام نهد و به 

  )385، ص19و ج 88، ص2حريم دوست راه يابد. (تفسير نمونه، ج
از « :ي كتاب مذكور چنين آورده استترجمه در پاورقي »رساله الواليهِ« مترجم كتاب

شود كه همانا مشاهدة آيات الهي كه از سوره مطفّفين) استفاده مي 14اين آيه شريفه (آيه 
چشم غير اهل يقين، مستور است و پرده و حجاب بر آنها كشيده شده، به وسيله چشم دل 

ضاي حسي ديگر نيز است نه چشم ظاهري؛ پس براي دل چشم است همانطور كه داراي اع
سورة ياسين،  9هست. و در تأييد اين معنا، آيات زيادي در قرآن كريم است. (مانند آية 

  )124و  123(طريق عرفان، ص» سورة حج) 46سورة بقره و آية  171آية 
پاتي به معني ايجاد ارتباط از طريق افكار و بدون پاتي است. تلهاي براي تلهآجنا وسيله

لقوه داراي ها باي انسانباشد. همهگانه و كالم ميزار فيزيكي و حواس پنجاستفاده از اب
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هاي اوليه يك راه ارتباطي معمول بوده است. باشند. اين پديده در انسانپاتي مياستعداد تله
پاتي با يكديگر در از طريق تله توانندها ميكه چشم سوم فعال و باز باشد، انساندر صورتي
برند، از دانند كه عاشقان چگونه هنگامي كه دور از هم به سر ميد. همه ميارتباط باشن

كنند، در اين موارد، علت اين است كه عشق، امواج مغزي طريق فكر با هم ارتباط برقرار مي
شوند، حتي اگر كند. مادران هر گاه فرزندانشان در خطر باشند، آگاه ميرا با هم هماهنگ مي

  .آنها دور باشندهزاران كيلومتر از 
توانيد از طريق چشم سوم براي هر كس كه بخواهيد پيام با اوصاف فوق شما مي

كنيد، تصوير شخصي را بفرستيد؛ براي اين منظور هنگامي كه روي چاكراي ششم تمركز مي
او را در حال دريافت پيام ببينيد. ممكن است  و خواهيد به او پيام بدهيد مجسم كنيد،كه مي

ل بكشد، اما به هر حال او دريافتي از شما خواهد داشت. اگر شما براي اين تمرين مدتي طو
  .با كسي قرار بگذاريد، موفقيت بيشتري خواهيد داشت

توان با تواند عامل ارتباط ما با موجودات ديگر باشد. از طريق اين ساختار ميآجنا مي
رتباط برقرار ساخت. به عبارت موجودات فيزيكي غير از انسان مانند گياهان و جانوران ا

پاتي با جانوران و گياهان ارتباط گرفته، يا به تواند با كمك چشم سوم و تلهديگر، انسان مي
توان با موجودات ماورائي چنين از طريق چشم سوم مياصطالح با آنها صحبت كند. هم

كي از جهان ي زمين كه بخش بسيار بسيار كوچارتباط گرفت. در حال حاضر بر روي كره
. باشد، بيش از يك ميليون و دويست هزار گونه موجود زنده شناسايي شده استفيزيكي مي

ي خاكي كوچك، آيا به نظر شما ساير كرات موجود در با وجود اين همه موجود در اين كره
هاي ديگر ها (بخشباشد؟ و آيا ساير جهانجهان فيزيكي، خالي از موجودات و مخلوقات مي

باشد؟ به استناد هستي به غير از جهان فيزيكي) از موجودات و مخلوقات تهي ميجهان 
هاي جهان هستي نيز كه در ساير بخش حدس زدتوان هاي علمي، ميمطالب ديني و يافته
اند، كه در حالت كنند. بخش زيادي از اين مخلوقات، موجودات ماوراييمخلوقاتي زيست مي

توان اين توان آنها را رؤيت نمود ولي با كمك چشم سوم ميعادي و با حواس فيزيكي نمي
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و جن  ، روحموجودات را احساس، ادراك و رؤيت نمود و با آنها ارتباط برقرار كرد. فرشته

  .باشندترين موجودات ماورايي مياز جمله مشهورترين و معروف
. آينده نگري بيني استنگري و روشنبيني، پيشگويي، آيندهاي براي پيشآجنا وسيله

بيني به معني دريافت و رؤيت باشد. روشنشامل كسب اطالعات و اخبار در مورد آينده مي
 .اطالعات بدون استفاده از چشم معمولي است

  هم چشم دل روشن او حادثه بين است / هم برق دم خنجر او سانحه سوز است
عيت داشته، انسان اند كه مقوالت فوق واقتجارب زيادي در طول تاريخ اثبات كرده

توان گفت كه ادعايش تواند به آنها دست يابد. ولي هر كس در اين زمينه ادعا كند، نميمي
ها درست است و چه بسا ادعايي بيش نباشد. البته پر واضح است، آنهايي كه در اين زمينه

  .اند، هيچ گونه ادعايي ندارندهاي مثبت دست پيدا كردهبه توانايي
مله مقوالت بسيار داغ و حساس در متافيزيك است، كه با شك، شبهه، پيشگويي از ج

محل تأمل  دينياوهام و خرافات آميخته شده است، و از لحاظ علمي جاي سوال و از نظر 
ها است. در اين مورد بايد گفت كه اصل مطلب پيشگويي صحيح است و برخي انسان

با استفاده از نظرات » كشف االسرار«تاب توانند به طرق مختلف از آينده با خبر شوند. كمي
صحت پيشگويي را به  ها و دانشمندان غربي وجود وفالسفه و حكماي اسالمي و متافيزيسين

  .ندرسااثبات مي
ترين و معتبرترين هاي مختلفي دارند كه يكي از مهمها براي پيشگويي شيوهمتافيزسين

به قدرت پيشگويي و فعال نمودن اين توانايي  البته دست يافتن. باشدآن استفاده از آجنا مي
نهفته در وجود انسان كار سخت و دشواري است، كه نياز به زمان طوالني و زحمت فراوان 

  .دارد
اي دارد. اين چاكرا اش در ادراك روح، اهميت ويژهچشم سوم به خاطر نقش حياتي

باشد، يعني جايي كه بدن مي مجراي ارتباطي ما با ضمير ناخودآگاه و مركز نيروي درونيمان
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توانيم ديگران را شفا دهيم. آجنا مركز تواند خود را شفا دهد، يا جايي كه ما ميما مي

باشد. به عبارت بهتر، هاي روحي و نيروهاي رواني خودآگاه و ناخودآگاه ما ميارتعاش انرژي
  .چشم سوم مركز فرماندهي روح در جسم فيزيكي است

است. عالوه بر  »خود«م سوم پلي به سوي شناخت و ارزيابي از لحاظ عاطفي، چش
كند. اين چاكرا هاي عقالني نيز به ما كمك ميي تواناييي روحي، آجنا در زمينهجنبه

كند كه در برابر عقايد ديگران ـ به خصوص عقايد مخالف ـ ذهني چنين به ما كمك ميهم
رفيت شنيدن و يا پذيرش عقايد مخالف با ها تحمل و ظباز داشته باشيم. بسياري از انسان

ي خودشان را ندارند، كه اين در بسياري از موارد شغلي، خانوادگي و اجتماعي ميل و عالقه
ها در همين مطلب ريشه شود. بسياري از دعواها و درگيريباعث بروز مشكالت عديده مي

ضعف از داليل مهم  يكيها فرهنگ گفتمانشان بسيار ضعيف است. دارد. خيلي از انسان
  .عدم فعاليت مناسب آجنا است ،فرهنگ گفتمان

ها درس بگيريم. چشم سوم مركز هوش عاطفي و سازد كه از تجربهآجنا ما را قادر مي
استدالل شهودي ما است و بصيرت دروني ما را تا زماني كه مانعي در برابر آن وجود 

  .دهدنداشته باشد، افزايش مي
فاق افتاده كه فكري به ذهنتان خطور كند و دقيقاً به همان صورت حتماً براي شما ات

به فكرتان برسد كه امروز در كالس  ،اتفاق بيفتد! مثًال ممكن است قبل از رفتن به دانشگاه
بينيد كه آن فكر اتفاق عجيبي رخ خواهد داد و پس از حضور در كالس در كمال تعجب مي

ضي افراد به ندرت و در برخي ديگر به كرات پيش پيوندد. اين پديده در بعبه وقوع مي
آيد. اين گونه امور از مجراي چشم سوم عمل كرده، اين اطالعات به كمك آجنا به مي

  .رسدشخص مي
هاي فرامادي به سوي كند كه از طريق آن نوسانچشم سوم مانند مجرايي عمل مي

ا كيهان و گذرگاه ورود به كيهان شود. پس اين ساختار عامل ارتباطي ما بكيهان فرستاده مي
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كساني كه به اين مرحله از رشد متافيزيك برسند، ديگر ترسي از مرگ نخواهند . باشدمي

باشد. باشند. ترس از مرگ يكي از معضالت تمام اقشار بشر ميداشت و حتي مشتاق آن مي
سي از مرگ هراسد ولي روح نه تنها هراالبته حقيقت آن است كه جسم انسان از مرگ مي

  .ندارد بلكه مشتاق آن است
است. گورو، استاد و معلم » گورو«يا » استاد درون«تيسراتيل محل رؤيت و ارتباط با 

تواند در قالب روحي ظاهر شده و آموزش دهد. از نظر متافيزيك و يا عرفان است كه مي
واال و  لغوي، گورو به معني شخص سنگين، موقر و محترم است. اين شخص داراي روحي

تواند در هر دو جهان فيزيكي و ماورائي حضور داشته باشد. بسياري از رفيع است و مي
رازهاي هستي و خلقت براي گورو آشكار شده است. استاد درون به گذشته و آينده اشراف 

  بيند.ي نوراني را ميدر ارتباط است و هالهو فرشتگان دارد. با ارواح 
و ظرفيت الزم را داشته باشد، استاد درون به سراغ او جو آمادگي آنگاه كه معرفت

آيد. به ياد داشته باشيد كه اين استاد درون است كه شما را انتخاب مي كند. اگر مي
دهد، به ي معكوس ميجو براي رسيدن به استاد درون تالش فعال نمايد، نتيجهمعرفت

داشته باشد، به نتيجه نخواهد  جو مدام طلب ديدار استاد درون راعبارت ديگر اگر معرفت
رسيد. صدا زدن گورو و يا فرا خواندن او امري گستاخانه است. براي ارتباط با استاد درون 

بيند ي آبي ميبايد متواضع و فروتن بود. گاهي اوقات جوينده در خواب، رويا و خلسه، ستاره
  .باشدارتباط قريب الوقوع با استاد درون مي نشانهكه 

ها شود. شروع آموزشي متافيزيك در دو بُعد ظاهري و باطني انجام ميهاآموزش
ديگر را هاي فيزيكي يا ظاهري است، كه شاگرد و استاد در بُعد فيزيكي همعموماً با آموزش

كنند. پس از مدتي كه شاگرد توانايي و ظرفيت الزم را ها را آغاز ميمالقات كرده، آموزش
ي و از درون در زمان خواب، رؤيا و يا خلسه بر او ظاهر كسب كند، استاد به شكل روح

شود. استاد كند؛ به اين شخص استاد درون گفته ميهاي الزم را ارائه ميشود و آموزشمي
تواند فرد ديگري باشد. استاد تواند همان استاد ظاهري و فيزيكي باشد و يا ميدرون مي
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20 
هان خاكي را ترك نموده باشد. ممكن است تواند در قيد حيات باشد و يا اين جدرون مي

ي جديد باشد. در هر شكل استاد ي آشنا و يا چهرهبراي شاگرد، استاد درون يك چهره
دهد. شاگرد نيز از طريق درون در محل چشم سوم بر شاگرد ظاهر شده و او را آموزش مي

  .تواند با استاد درون در ارتباط باشدآجنا مي
استدالل و بينش در چاكراي آجنا نهفته است. توانايي دست قدرت ذهن، خرد، عقل، 

يابي ها، توانايي ارزشهاي بزرگ، توانايي آموختن و درس گرفتن از تجربهزدن به خالقيت
ها و احترام گذاشتن به نظرات ديگران از جمله مسائل ديگري هستند كه اعتقادات و نگرش

ربوط به چاكراي قلب (چاكراي اصلي شوند. هر چند كه عشق مبه چشم سوم مربوط مي
هاي عرفاني و ماورايي به تيسراتيل ارتباط دارد. چشم سوم ) است ولي عشقچهار يشماره

  .منشاء علم مطلق است
توان به سفر پرداخت؛ توان مانند يك دوربين استفاده كرد و با آن مياز چشم سوم مي

ببرد، زيرا توسط تجسم راهنمايي  مجسم كند،كه تواند شخص را به هر كجا چشم سوم مي
كنند تا فرستيم، انرژي جذب ميي افكار و احساساتي كه ما به چشم سوم ميشود. همهمي

در نهايت به واقعيت تبديل شوند. ممكن است اين فرآيند چند روز تا چند هفته طول بكشد 
سرانجام به  هاي متعدد به دست شخص برسد، اما اگر ثبات و پشتكار باشد،و با واسطه

هدف خواهد رسيد. به عبارت ديگر چشم سوم جايگاه يك فرآيند برهم كنش است؛ همه 
كنيد، به طرز شگرفي فزوني يافته، دوباره پديدار افكار و احساساتي كه شما وارد آن مي

  .شوندمي
سازد، مهم است كه برآورده مي طلب كنداز آنجا كه چشم سوم هر چه را كه شخص 

اي خوب آرزو شود. هرگز براي كسي آسيب و زيان نخواهيد. همواره براي هميشه چيزه
ي نژادها در سراسر جهان هستي بهترين را بخواهيد، هميشه كساني ي نوع بشر و همههمه

اند، ببخشيد و براي آنها دعاي خير كنيد. اين توصيه براي حفاظت را كه به شما آزار رسانده
شود كه احساس رنجش و ناخشنودي شما ادامه پيدا ين مياز خود شماست. زيرا مانع از ا
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21 
هاي چنين خواستهكنيد تنزل دهد. همي او فكر ميكند و شما را تا سطح شخصي كه درباره

هاي طال ببارانيد، اين خود را با چيزهاي آسان شروع كنيد. سعي نكنيد كه از آسمان سكه
ل مالي داريد، بهتر است كه براي . اگر مشكافراد عاديكار ممكن است ولي نه براي 

  .افزايش درك و فهم خود دعا كنيد
وقتي به هر دليل خوشايند و يا . چشم سوم پل برقراري ارتباط فكري با ديگران است

شود كه ناخوشايند به فرد ديگري فكر كنيم، يك پل انرژي بين چشم سوم ما و او برقرار مي
شود كه ما به ديگران فكر نمائيم، از باعث مي عوامل زيادي. نمايدما را به هم وصل مي

دوست داشتن، تنفر داشتن، طلب كار بودن، بدهكار بودن، ظلم كردن، مظلوم واقع  :جمله
تمام اينها باعث شده كه به فرد ديگري فكر نموده، از طريق پل انرژي چشم سوم ... شدن و

از ما باالتر باشد،  آگاهيو  انرژينظر  با او ارتباط برقرار نماييم. در اين حالت اگر آن فرد از
ي او نزول خواهيم تر باشد، ما نيز تا مرتبهكنيم، ولي اگر پاييني او صعود ميما تا مرتبه

كرد. اگر فكر كردن به شخصي و در نتيجه ارتباط با او از طريق چشم سوم موقت و گذرا 
ردي كه به صورت دايم به باشد، اين صعود و نزول نيز موقت و گذرا است. ولي در موا

ي آن شخص نيز فردي فكر نماييم، اتصال ما نيز دايمي بوده، صعود و يا نزول به مرتبه
  .شوددايمي مي

م به شخص مقابل فكر نموده، با ئبه دل گرفتن سبب شده كه انسان داكينه 
كه ي آن شخص نزول نمايد. براي همين توصيه شده هايي كه ذكر شد، به مرتبهمكانسيم

ي آنها را به دل نگيريد. آنها درگذريد و كينه اشتباهدر اين موارد اشخاص را ببخشيد و از 
  .ي اول به نفع خود شما استاين در درجه

باشد. جادوي سياه به معني چشم سوم عامل بهره گرفتن از جادوي سياه نيز مي
. باشدبر عليه ديگران ميهاي متافيزيكي و نيروهاي ماورائي هاي منفي از توانايياستفاده

هدف از اين كار آسيب رساندن به ديگران و اذيت نمودن آنها است. جادوي سياه در 
رود. در جادوي سياه با اعمال كار ميهاي متفاوتي بهها و ملل مختلف به شيوهفرهنگ
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22 
شود، حجم زيادي انرژي منفي از چشم سوم عامل به سمت فيزيكي و ماورائي كه انجام مي

هاي منفي با نمود فيزيكي و ماورائي خود تاثيرات گردد، اين انرژيرد مورد نظر ارسال ميف
  .گذاردمنفي بر جسم و روان سوژه مي

  هاي مرتبط با چشم سومارگان
هاي مختلف و عملكردهاي هر يك از چاكراها از لحاظ فيزيكي و متافيزيكي با بخش

تر، هر يك از چاكراهاي اصلي با به عبارت دقيقمتفاوتي از وجود انسان در ارتباط هستند. 
گانه انسان در ارتباط است. چشم سوم نيز با آناتومي ساختار و عملكرد تمام كالبدهاي هفت

و فيزيولوژيِ جسم و پاراآناتومي و پارافيزيولوژيِ روان و روح در ارتباط است. ارتباط آجنا با 
ريز، دوم اول غدد درون :بخش تقسيم نمود توان به سهجسم فيزيكي را از نظر اهميت مي

آل ي پينهطور مشخص با غدهها. در بخش اول، چشم دل بهسيستم عصبي، سوم ساير ارگان
طور دقيق با ي هيپوفيز در ارتباط است. در بخش دوم با سيستم عصبي مركزي و بهو غده

مرتبط است. در بخش  گانه نيز با آجنامغز و بخش گردني نخاع ارتباط دارد. حواس پنج
ها، بيني و سينوسهاي پيشاني، گونه و بيني نام برد. برخي ها، گوشتوان از چشمسوم مي

اي ديگر معتقدند كه اعتقاد دارند كه چشم سوم با سيستم ايمني نيز در ارتباط است. عده
و شود. به ياد داشته باشيد كه اعصاب ي يك مربوط ميسيستم ايمني به چاكراي شماره

باشند، چون تمام عملكردهاي فيزيكي هاي جسم فيزيكي ميترين بخشريز از مهمغدد درون
گردد، در اصل اين دو بخش رهبر و مسؤول از بُعد مادي در نهايت به اين دو بخش برمي

باشند. تمام فعل و انفعاالت فيزيكي توسط كنترل و هدايت تمام اعمال فيزيكي در جسم مي
  .باشندشوند. اين دو بخش مكمل يكديگر ميريز تنظيم ميناعصاب و غدد درو

فيزيولوژيك هر چاكرا با قسمتي از سيستم  همانطور كه گفتيم در سطح آناتوميك و
ريز در ارتباط است. هرچند كه چـاكراها به تناسب محل قـرار عصبي و غدد درون

ولـي ارتباطشان با غدد  هاي مختلفي از جسم فيزيـكي در ارتباطـند،شان با بخشگـرفتن
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ريز ارتباطات و طوري كه بين چاكراها و غدد درونريز بسيار حايز اهميت است. بهدرون

تأثيرات متقابل وجود دارد. به عبارت ديگر هر چاكرا داراي يك معادل فيزيكي مشخص در 
ت. البته ي صنوبري) اسآل (غدهي پينهكالبد فيزيكي است. معادل فيزيكي چاكراي آجنا غده

آل را به چاكراي ي پينهي هيپوفيز است و غدهبرخي اعتقاد دارند كه معادل اين چاكرا غده
شود و ي عنصر نور كنترل ميدهند. از آنجا كه چشم سوم به وسيلهي هفت ارتباط ميشماره

ن رسد كه چشم سوم در ارتباط با ايآل به نظر ميي پينهبا توجه به ساختار و عملكرد غده
  .غده باشد
چنين آل براي بيش از دو هزار سال موضوع مطالعات فلسفي بوده است. همي پينهغده

اند. به هرحال ي عملكرد دقيق آن سردرگم بودهها دربارهتا مدت زيست شناسانپزشكان و 
هاي روحي انسان آل در تواناييي پينهدهد كه غدهامروزه آخرين مطالعات پزشكي نشان مي

آل ي پينهي غدههاي بدنِ انسان هيچ ارگان ديگري به اندازههمي دارد. از بين ارگاننقش م
  .در جهت تكامل دچار تغيير و تحول نشده است

هاي به جا مانده از اعصار گذشته انجام شده، نشان داده است تحقيقاتي كه روي فسيل
ه نور و تاريكي حساس كرده، كه بآل مانند يك چشم فيزيكي سوم عمل ميي پينهكه غده

و ساير » سوبرونتوسار«اي مانند هاي منقرض شدهي گونهبوده است. اين واقعيت درباره
تر مانند داران دوزيست ابتدايي اثبات شده است. حتي امروزه در حيوانات پستمهره

ها از خزندگان تا كند. در جريان تكامل گونهآل، نور را حس ميي پينهقورباغه، غده
هاي آل، به وسيله سلولي پينهگر غدههاي حسندگان، حيوانات و سرانجام انسان، سلولپر

داران مانند انسان ديگر اثري از ترين مهرهاند و در تكامل يافتهديگر جايگزين شده
  .آل به جا نمانده استي پينهي نور در غدههاي گيرندهسلول

سط مغز قرار گرفته است. اين غده به رنگ آل تقريبًا در وي پينهدر پستانداران غده
يكصد  ي كاج است. در انسان اين غده به نسبت بلندتر است و حدودسفيد و به شكل ميوه

شود اما عملكرد گرم وزن دارد. بعد از بلوغ، اين غده با فرآيند رسوب كلسيم سفت ميميلي
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ر پسران جوان دچار اند كه دها پيش دانشمندان كشف كردهكند. سالآن تغييري نمي

كه در دهد، درحاليآل، رشد زودرس اندامهاي تناسلي روي ميي پينهتومورهاي اطراف غده
افتد. علت آل، تكامل صفات ثانويه جنسي به تأخير ميي پينهپسران دچار تومورهاي غده

وقتي كه كنند. درحاليآل عملكرد آن را مهار ميي پينهاين است كه تومورهاي اطراف غده
خود غده دچار تومور شده است، فعاليت آن بيشتر از حد عادي است و بنابراين رشد 

  .اندازدجنسي را به تأخير مي
آل ي پينههاي مشهور در آزمايشگاه نشان داده است كه غدهيكي از فيزيولوژيست

د ي انرژي عصبي، ترشح غديك ساعت بيولوژيك حساس است كه با استفاده از ريتم روزانه
شود. او كند. اين فعاليت عصبي تحريك كننده توسط نور ايجاد ميريز را تحريك ميدرون

كند، اين هورمون آل هورمون مالتونين توليد ميي پينهچنين كشف كرده است كه غدههم
شود. مالتونين عالوه بر تأثيراتش بر رنگدانه مالنين در هيچ ارگان فيزيكي ديگري توليد نمي

ها و افزايش مدت سيكل قاعدگي ماهانه در زنان باعث كاهش اندازه تخمداندر پوست، 
  .دهدطور كلي اين هورمون عملكرد جنسي انسان را كاهش ميشود. بهمي

كند، پس از گذشت آل فقط در هنگام تاريكي، هورمون مالتونين توليد ميي پينهغده
يابد و براي توليد مالتونين فعال يآل افزايش مي پينهي غدهشش ساعت از تاريكي اندازه

يابد. اين پديده، شود توليد مالتونين كاهش ميشود. وقتي روشنايي دوباره پديدار ميمي
بين ساعت حدودا ي هيپوفيز است كه هورمون آدرنوكورتيكوتروپ را مشابه عملكرد غده

است. ) وق كليويي غدد آدرنال (فكند. اين هورمون فعال كنندهسه تا شش صبح توليد مي
گر نور از دست آل كه در دنياي مدرن، عملكرد خود را به عنوان يك ارگان حسي پينهغده

ها بر سيستم شود، به اين ترتيب كه چشمها كنترل ميداده است، با دريافت نور توسط چشم
ل يا آل را فعاي پينهي خود غدهعصبي سمپاتيك تأثير گذاشته، سيستم سمپاتيك هم به نوبه

  .كندغيرفعال مي
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در هنگام  مادهكند. اين هم توليد مي سروتونينبه نام  ماده شيمياييآل ي پينهغده

آل توليد مالتونين را متوقف ي پينهشود. در شرايط روشنايي پايدار غدهروشنايي توليد مي
گر در تاريكي پردازد. از سوي ديمي سروتونينطور مداوم به توليد مقادير باالي كند و بهمي

هنگام روز در باالترين حد و  شيميايي مادهيابد. توليد اين ادامه مي سروتونينپايدار توليد 
چنين طور مداوم تاريك باشد. همترين حد است، حتي اگر محيط بههنگام شب در پايين

ها اثري ها يا قطع كردن سيستم سمپاتيك موشمشخص شده است كه برداشتن چشم
ي توليد دادن آنها در تاريكي مداوم دارد. به هر حال در اين شرايط ريتم روزانه مشابه قرار
  .كندطور طبيعي ادامه پيدا ميبه سروتونين

تر نيز هاي فعاليت غدد بسياري از حيوانات پستي روشنايي، در چرخهچرخه روزانه
آغاز  نقش مهمي دارد. افزايش نور خورشيد در فصل بهار باعث رشد غدد جنسي و

گيري در بسياري از پرندگان و پستانداراني كه توليد مثل ساالنه ي توليد مثل و جفتچرخه
ي پستانداران هاي روزانهي روشنايي و تاريكي با انواع ريتمي روزانهشود. چرخهدارند، مي

  .زماني داردهاي جنسيِ غدد فوق كليوي همهورمون ي ترشحمانند چرخه
هاي ويژه چشم تشكيل يافته، اين آل ارگاني است كه از سلولي پينهها غدهدر قورباغه

اي از مار وجود دارد گر نور است. در استراليا گونهها يك ارگان حسچشم سوم در قورباغه
ي يك چشم سوم است. با برداشتن هاي روي سر او نشان دهندهي قرار گيري فلسكه نحوه

ي چنين تحقيقات اوليه روي غدهل را مشاهده كرد. همتوان يك چشم فيزيكي كامها ميفلس
اند، با تكامل بشر هاي چشمي بودههاي اين غده ذاتاً سلولآل نشان داده است كه سلولپينه

چشم سوم عملكرد خود را به عنوان يك چشم فيزيكي از دست داده، مغز اطراف آن را 
  .بر جاي مانده است ناميم،آل ميي پينهفراگرفته و آنچه ما اكنون غده

انسان اوليه از لحاظ عقالني پيشرفته نبوده، حيات او عمدتاً به غريزه و شهود وابسته 
آل و ي پينهكنند. چاكراي آجنا با غدهبوده است، كه هر دو از طريق چاكراي آجنا عمل مي

تم اين غده با سيستم عصبي سمپاتيك در ارتباط است. اكثر اعمال انسان اوليه را سيس
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كرده، زيرا سيستم عصبي مركزي انسانِ اوليه (مغز و نخاع) به عصبي سمپاتيك كنترل مي

حد كافي تكامل يافته نبوده است. بنابراين زندگي انسان اوليه و عملكرد سيستم عصبي 
هاي كالبد اختري وابسته بوده است. با تكامل بشر، سيستم پيامطور عمده به سمپاتيك او به

مهار شده و سيستم عصبي مركزي به ميزان قابل توجهي تكامل پيدا كرده عصبي سمپاتيك 
است. به اين ترتيب كالبد اختري نيز مهار شده، هر چند هنوز با ارسال پيام به پايانه فيزيكيِ 

دهد. انسان امروزي با آل در مغز به فعاليت خود ادامه ميي پينهچاكراي آجنا يعني غده
تواند از دانش اختري سود ببرد. از آنجا كه در انسان مدرن اين مغز تكامل يافته مي

اند، فعاليت معنوي انسان فرآيندهاي عقالني و فعاليت سيستم عصبي مركزي غالب شده
  .دچار مشكل و نقصان شده است

شود و از دانش كسب شده در سطوح فرامادي در مغز اختري يا ذهن پديدار مي
آل با چاكراي آجنا ارتباط دارد ي پينهرسد. غدهي ميطريق كالبد اختري به مغز فيزيك

آل به عنوان يك ارگان ي پينهغده. ي خود با كالبد ذهني در ارتباط استوآجنا نيز به نوبه
ي افكار از يك مغز به مغز ديگر يا از سطح باالتر به مغز فيزيكي عمل فيزيكي انتقال دهنده

ي ارتباط با آن آگاهي ندارد، زيرا اكثر دانش يا نحوه كند. اما انسان اغلب از ماهيت اينمي
و  تحريكاتهاي معنوي آنها درگير مردم از سطوح باالتر، آگاهي ندارند و توانايي

فرآيندهاي ذهني است. بسياري از مردم نسبت به فرآيندهاي سطح باال حساسند، اما عدم 
يك است. ممكن است فردي در آگاهي آنها ناشي از فقدان ارتباط با سيستم عصبي سمپات

هاي فيزيكي و اختري در سطح اختري آگاه و فعال باشد، اما به علت عدم ارتباط بين سيستم
آگاهي او وقفه وجود داشته باشد. هر چقدر كه آگاهي در سطح اختري زنده و فعال باشد، 

كه ايني تجربيات آگاهي برتر را به مغز فيزيكي انتقال دهد، مگر تواند خاطرهنمي
  .هاي مذكور فعال باشندارتباط
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  امواج مغزي و چشم سوم

ي عصبي مربوط آل و سيستم پيچيدهي پينهها معتقدند كه غدهبسياري از متافيزيسين
شود. اين موضوع توسط هاي طوالني تمرين مراقبه دچار تغيير عملي ميبه آن پس از مدت

اند، اثبات شده است. آنها غز تحقيق كردهاز دانشمندان كه روي فعاليت الكتريكي م برخي
برد، امواج اند كه وقتي انسان در حالت بيداري و هوشياري معمولي به سر ميدريافته

شوند، داراي الكتريكي مغز كه در اين حالت امواج بتا نام دارند و توسط قشر مخ توليد مي
دد و ذهن او در حالت بنطول موج كم و فركانس زياد هستند. وقتي فرد چشمانش را مي

آرامش و در عين حال هوشياري قرار دارد، تغيير ناگهاني در شكل امواج مغز به وجود 
يابد. اين امواج را امواج آلفا آيد، طول موج امواج بيشتر شده، فركانس آنها كاهش ميمي
اده نامند، كه وجود آنها هم در دانشجويان مبتدي و هم در استادان متافيزيك نشان دمي

  .شده است
ي متافيزيك داراي يك ديده شده كه مراقبه كنندگان با تجربه و استادان پيشرفته

باشند، امواج تتا نسبت به امواج آلفا داراي طول موج بيشتر موج مغزي ديگري به نام تتا مي
 طور طبيعي تنها درباشند. نكته جالب توجه اين است كه اين امواج تتا بهو فركانس كمتر مي

شود. يك توضيح ممكن هاي صرع ماژور ديده ميمبتاليان به بيماري صرع در زمان حمله
هاي صرع، سطوح پايين سيستم عصبي كنترل براي اين موضوع اين است كه در زمان حمله

كه برد. چنانگيرد و ذهن برتر در حالت آرامش كامل به سر ميدست ميكامل بدن را به
  .افتداق ميدر حالت مراقبه عميق اتف

زمان با ثبت امواج شود كه همحالت مراقبه باعث تغييرات فيزيولوژيك ديگري نيز مي
اي با امواج مغزي آلفا، تعداد ضربان قلب، شود. در حالت آگاهي مراقبهمغزي بررسي مي

يابد، متابوليسم اكسيد كربن كاهش ميهاي بدن و دفع ديمصرف اكسيژن توسط سلول
يابد. كاهش سطح شود و فعاليت سيستم عصبي سمپاتيك نيز كاهش ميميتر بدن آهسته
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كه سطح اين ماده در خون افراد دچار تر است. درحاليالكتات خون به مراتب محسوس

طور مشخص باال است. در حالت مراقبه يعني زماني كه مغز هاي عصبي و اضطراب بهتنش
ي آدرنالين اتفاق عاليت سيستم ترشح كنندهكند، فرآيندي مخالف با فامواج آلفا ساطع مي

  .تر و رهاتر عمل كندسازد كه در حالتي آسودهافتد. اين فرآيند بدن را قادر ميمي
هاي روحي انسان مخصوصاً ارتباط بين گران پيرامون پديدهگروه ديگري از پژوهش

تعداد زيادي افراد  اند. در يك بررسي ازادراكات فراحسي و فعاليت امواج آلفا تحقيق كرده
ي در بسته چه كارتي وجود دارد. با استفاده از خواسته شد كه حدس بزنند درون يك جعبه

بندد و روي موضوعي تمركز هاي آماري مشخص شد، هنگامي كه فرد چشمانش را ميتست
يابد و كساني كه امواج آلفاي بيشتري توليد كند امواج آلفاي مغز او افزايش ميمي
توانستند كارتهاي داخل جعبه را به درستي تشخيص دهند. در مواردي ند، اغلب ميكردمي

كه توليد امواج آلفا در حد پايين قرار داشت، (همان طور كه در حالت طبيعي در بسياري از 
شود) حدس زدن كارتها تنها براساس شانس ها مشاهده ميمردم يا هنگام باز بودن چشم

چنين وضعيت ذهني خود را در هنگام فعاليت د آزمايش همگرفت. افراد مورصورت مي
غالب امواج آلفا توصيف كردند، همه آنها اتفاق نظر داشتند كه آن حالت رهايي ذهن و 

اي لذت بخش بود. هنگامي كه افراد در اين حالت چشمان خود را جدايي از اطراف، تجربه
هاي محيط مشاهده كنند. افزايش تواناييتوانستند جدايي خود را از اشياء كردند، ميباز مي

تواند هاي فردي كه چاكراي آجناي خود را فعال كرده و ميروحي در اين شرايط با توانايي
  .اشياء دور را با چشم بصيرت ببيند، مطابقت دارد

بيماريهاي دنياي مدرن، امواج مغزي آلفا است كه بدن و ذهن را  برخينوش داروي 
هاي ناهنجاري كه از ابتداي خلقت انسان دهد و با واكنشزاد قرار ميدر وضعيتي آرام و آ

كند. در دنياي مدرن زندگي انسان ديگر توسط حيوانات در جسم او رخ داده مقابله مي
ي آدرنالين كه شود، اما سيستم قديمي ترشح كنندهوحشي يا قبايل آدم خوار تهديد نمي

كرده است، در برابر تهديـدهاي ي محافظت ميبدن انسـان را در برابر چنان تهديدهاي
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هاي زندگي انسان دهد. امروزه تهديدمـدرن نيز به همان روش قـديمي واكنش نشان مي

معموالً به صورت ترس از بحران مالي يا از دست دادن موقعيت شغلي و يا مشكالت 
ي مدرن خطرات هاي جامعهشود. اگرچه اين قبيل تنشگر ميخانوادگي و امثال آن جلوه

هاي كند. از آنجا كه بحرانغير واقعي هستند، ذهنِ نگران و مضطرب آنها را واقعي تلقي مي
طور مداوم پذيرد، بدن بسياري از مردم بهدنياي مدرن حد و مرزي ندارد و هرگز پايان نمي

دهد. اين حالت تنش و اتالف مداوم انرژي، منجر به نسبت به آنها واكنش نشان مي
ترين مكانيسم دفاعي بدن انسان به شود. عالوه بر اين بزرگهاي جسمي و روحي ميماريبي

شود و به اين ترتيب بسياري از مردم خود را در ي بيش از حد فرسوده ميدليل استفاده
بينند. افزايش روزافزون تعداد قربانيان شوك ناشي از مقابل خطرهاي واقعي ناتوان مي

برخي از ي اين مطلب است. هاي خطرناك واقعي تأييد كنندهموقعيت ي ناگهاني بامواجهه
ها براي درمان اين عارضه پزشكان و دانشمندان معتقدند كه مراقبه يكي از بهترين شيوه

شود و همواره با كاوش در زواياي روح انسان همراه است. مراقبه باعث آرامش ذهن مي
  .است

آل است كه با مغز در ارتباط ي پينها، غدههمانطوري كه گفته شد حد فيزيكي آجن
هاي ي نوسانآل گيرنده و فرستندهي پينهها معتقدند كه غدهباشد. برخي از متافيزيسينمي

آل ي پينهدهد. غدههاي روحي را در كيهان انتقال مينامحسوسي است كه افكار و پديده
حركت  فوق العاده زيادكند، كه با سرعتي امواج مغزي را به امواج الكتريكي تبديل مي

هايي مانند بينايي شوند. كساني كه داراي تواناييكنند، اين امواج در مغز انسان ذخيره ميمي
و شنوايي متافيزيكي هستند، اين كار را از طريق همين امتياز چاكراي آجنا يعني تغيير 

  .دهندماهيت امواج آلفا انجام مي
دهد زندگي خود را براساس تفكري منطقي است و ترجيح ميانسان مدرن، داراي 

هاي علمي مورد پذيرش قرار امروزه بيشتر، واقعيت. گذاري كندهاي علمي پايهواقعيت
اي دارند و امواج اند، بعضي از مردم كه تفكر مراقبهگيرند و تجربيات علمي ثابت كردهمي
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30 
بيني كنند و از وقايع دروني نند وقايع را پيشتواطور عمده از نوع آلفاست، ميمغزي آنها به

هاي گانه است آگاهي داشته باشند. اين تواناييو بيروني كه خارج از دسترس حواس پنج
هاي قدم ترين نشانهكنند، ابتداييروحي كه بسياري از مردم براي كسب آنها تالش مي

ها را انكار اين تواناييگذاشتن در مسير معنويت هستند. اگرچه رهروان واقعي، داشتن 
هايشان باعث زوال و شكست آنها شود. حقيقت اين كنند تا مبادا آشكار ساختن تواناييمي

ي ما وجود دارد، ما فقط بايد براي بيدار كردن مراكز هاي دروني در همهاست كه قدرت
ه سوي عالي مغز كه با چاكراي آجنا در ارتباط هستند، تمرين كنيم تا بتوانيم راهي ب

  .اي به سوي نور و روشنايي بگشاييمهاي جديد و روزنهتجربه
  ها و چشم سومنادي

اي عصب، ماهيچه، استخوان و خون است. در بدن ما انسان چيزي بيشتر از توده
و » چاكرا«مراكز نامريي انرژي و مجاري متافيزيكي انرژي وجود دارند، كه به ترتيب 

باشند كه در حد واسط ساختارهايي در بُعد ماورايي انسان ميها شوند. ناديگفته مي» نادي«
هاي ماورايي ورودي به اند. بدين معني كه انرژيچاكراها و سيستم عصبي قرار گرفته

يابد، تا بتواند به سيستم عصبي منتقل اي تغيير و تبديل ميها به گونهچاكراها، توسط نادي
هاي مذكور، آنها را به بُعد فيزيكي و فركانسِ انرژي ها با تغيير طول موجشود. در واقع نادي

كنند، تا سيستم عصبي بتواند آنها را دريافت كند. به اعتقاد برخي از نزديك مي
تاي آنها اصلي ها در بدن انسان هفتاد و دو هزار نادي وجود دارد كه چهاردهمتافيزيسين

  .هستند
هستند. اين » ساشومنا«و » پينگاال«، »آيدا«هاي بدن انسان، سه نادي ترين ناديمهم

سه نادي از انتهاي ستون فقرات تا ساقه مغز امتداد دارند. ساشومنا در مركز ستون فقرات 
مستقيماً به طرف باال امتداد دارد. اين نادي بر كانال مركزي نخاع منطبق است. آيدا و 

و به همين حالت در هم هاي مخالف با هم تقاطع دارند پينگاال در اطراف نخاع در جهت
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يابند. در نقـاط تقاطع آيدا و پينگاال تنيده شده، تا بـاالترين قسمت ستون فقرات ادامـه مي

هاي فيزيكي در جسم ما هـاي روحي داراي جنبهي سيستمچـاكراهاي اصلي قرار دارند. همه
باشند. تيك ميهاي عصبي سمپاتيك و پاراسمپاهاي روحي سيستمها معادلهستند، اين نادي

هاي غيرارادي كالبد فيزيكي مانند ضربان قلب، هضم غذا، ترشح غدد و اين اعصاب فعاليت
ها اثر طور كلي سيستم پاراسمپاتيك بر اين فعاليتبه. كندحركات دودي را كنترل مي

اثر ها كه سيستم سمپاتيك بر اين فعاليتكند. درحاليبازدارنده دارد و متابوليسم را ُكند مي
برد. به عبارت بهتر سمپاتيك در شرايط غير طبيعي، تحريكي داشته، سرعت آنها را باال مي

كند، در اين حالت ها، بدن را براي مقابله با آن بحران آماده ميها و استرسدر بحران
كند، تا بتواند آن بحران را تحمل كند. بعد از برطرف اي تغيير ميوضعيت بدن به گونه

گرداند. براي مثال در پاراسمپاتيك بدن را به حالت عادي و معمولي برمي شدن بحران
هنگام استرس با فعال شدن سمپاتيك ضربان قلب، سرعت تنفس، گردش خون و فعاليت 

يابد. اما در همين حال فعاليت دستگاه گوارش از جمله حركات سيستم عصبي افزايش مي
د. نادي آيدا در ارتباط با سيستم عصبي كنمعده و روده و ترشح بزاق كاهش پيدا مي

كند و عملكرد نادي پينگاال در ارتباط با سيستم عصبي سمپاتيك پاراسمپاتيك عمل مي
  .است

هاي بيني با تنفس (دم و بازدم) در ارتباط هستند. اين سه نادي مهم از طريق سوراخ
آيدا فعال است، در  گيرد، ناديهنگامي كه تنفس از طريق سوراخ سمت چپ بيني انجام مي

تر است با اين حالت انسان براي كارهاي فكري و ذهني آمادگي دارد. وقتي نادي آيدا فعال
كه تنفس از طريق  گذارد. هنگاميكاهش سرعت متابوليسم، اثر سرد كننده بر بدن مي

گيرد نادي پينگاال فعال است، در اين حالت انسان سوراخ سمت راست بيني انجام مي
ر از نيروي فيزيكي است و براي فعاليت جسماني آمادگي دارد. در اين حالت با باال سرشا

ي فيزيكي و شود. پس پينگاال با جنبهاي اعمال ميرفتن متابوليسم، بر بدن اثر گرم كننده
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32 
ي ذهني وجود انسان در ارتباط است. آيدا اثر خنك كننده و پينگاال اثر گرم آيدا با جنبه
  .كننده دارد

شود كه با تغيير تدريجي در وضعيت تنفس، وابيدن به پهلوي راست سبب ميخ
مجراي سمت راست بيني تقريباً مسدود شده و تنفس از مجراي سمت چپ صورت گيرد. 

ترتيب با تنفس از مجراي چپ، نيروهاي ذهني و ماورايي انسان تحريك و فعال بدين
ي سمت چپ تقريباً مسدود شده و شود. خوابيدن به پهلوي چپ باعث شده كه مجرامي

تنفس از مجراي راست انجام شود، در اين حالت نيروهاي فيزيكي و جسمي انسان تحريك و 
شود. به ياد بياوريد كه انسان داراي دو بخش فيزيكي و متافيزيكي است كه بخش فعال مي

ن به پهلوي تر است و نياز به توجه بيشتري دارد. پس خوابيدتر و مهمماورايي او بزرگ
اي خواهد داشت. حتمًا فوايد و محاسن عديده ،راست با فعال كردن بخش ماورايي انسان

اطالع داريد كه در دين اسالم خوابيدن به پهلوي راست مستحب و خوابيدن به پهلوي چپ 
ن در باال آشنا است كه با يكي از موارد آ ظريفي نكاتمكروه است. اين دستور ديني داراي 

  شديد.
ي فعاليت متناوب آيدا و پينگاال وجود دارد و هر ي روزانهر اكثر افراد يك چرخهد

روز جرياني برابر چرخه بين يك تا چهار ساعت ادامه دارد. در افراد متعادل در طول شبانه
ي فعاليت متناوب آيدا و پينگاال به عملكرد ي روزانهتغييرات چرخه. از هر دو برقرار است

هاي ذهني اين سيستم روحي مربوط است. در افراد بيمار يا دچار آشفتگي جسمي، رواني و
به كلي فاقد تعادل است، در افراد عصبي و مضطرب سوراخ طرف راست بيني هميشه بازتر 
است، و در افراد به شدت افسرده در سوراخ طرف چپ بيني جريان هواي بيشتري برقرار 

  .است
ي توسط پياز بويايي و سيستم ليمبيك در مغز كه ارتباط بين تنفس، ذهن و كالبد روح

پياز بويايي كه ارگان مربوط به حس . شودآل در ارتباط است، برقرار ميي پينهبا غده
كند كه در كدام سوراخ بيني جريان برقرار است و اين اطالعات بويايي نيز است، حس مي

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



Telegram: @radiometadmb                                                                 www.444u444.com 

 1383دکتر مطّلب برازنده/چاپ اول            ملحق شوید در تلگرامبه کانال رادیو متا  فراوانیجذب برای دریافت کتابها و تکنيکهای            تاب متافيزیک و چشم سومک

Pag
e

33 
اي با هزاران ارتباط بسيار پيچيده كند. پياز بويايي، ارگاني مغز نيز منتقل ميرا به بقيه

باشد و عصب شناسان هاي سيستم عصبي در ارتباط ميي قسمتعصبي است كه با همه
اند كاربردي براي آنها بيابند. پياز بويايي داراي دو لُب است كه هر يك هنوز نتوانسته

  .مستقيماً باالي يكي از دو مجراي بيني قرار دارد
  عنصر و رنگ چشم سوم

در مباحث هاله شناسي هر يك از چاكراهاي اصلي با يك عنصر خاص در ارتباط 
ها بسته به نوع چاكرا، دهند، اين فركانسهاي مشخص بروز ميبوده، نوساناتي با فركانس

شود. چشم سوم توسط هاي اصلي طيف هفت رنگ را در ذهن ما يادآور مييكي از رنگ
ي است. نور داراي دو وجه فيزيكي و متافيزيكي شود و رنگ آن نيلعنصر نور كنترل مي

است. وجه فيزيكي نور همان نور خورشيد، ساير ستارگان و نورهاي مصنوعي مانند نور 
توان باشد. وجه متافيزيكي نور، خود نيز داراي مراتب و درجات مختلفي است. ميالمپ مي

و تجلي خاص آن بخش گانه جهان داراي نمود هاي هفتگفت كه نور در هر يك از بخش
  .باشدمي

ي تأثيرات رنگ نيلي مانند رنگ آبي اما تا حدي شديدتر است. رنگ نيلي غده
كند. در نتيجه با تأثيرات نور نيلي بر ي تيروئيد را مهار ميپاراتيروئيد را تحريك كرده، غده

باعث  ي تيروئيد و مهار آن، توليد هورمون تيروكسين نيز كاهش يافته و اين خودغده
  .شودهاي بدن ميكاهش متابوليسم و در نهايت كاهش توليد انرژي در سلول

ها، بيني، ريه و معده ارزشمند است. رنگ ها، گوشچشم احتقانرنگ نيلي در بهبود 
چنين برخي شود. همپذيري مي نيلي باعث كاهش خونريزي، التهاب، خشونت و تحريك

نور سفيد و نور نيلي در درمان . د و با ارزش استگيري مفيمعتقدند اين رنگ در كار جن
  .كار مي رودزدگي بهجن
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گذارد. اين رنگ ي هيپوفيز ارتباط دارد و بر سيستم عصبي تأثير ميرنگ نيلي با غده

شود. رنگ نيلي يا بنفش در هنگام شب براي ها و التيام كالبد اثيري ميباعث بازسازي سلول
  .هاي شبانه و سردرد را بهبود بخشدتواند كابوسو ميها مفيد است خواباندن بچه

چنين رنگ نيلي روشن اغلب در مداواي شب ادراري كمك كننده است. اين رنگ هم
درد، ضعف بينايي، عدم تمركز، اسهال،  تسكين :تواند در اين موارد مفيد واقع شودمي

وهاي منفي، تحريك ها، خستگي روحي، رهايي از الگمشكالت ذهني، تحريك پذيري روده
  ...هاي ذهني والريه، برونشيت، آسم، تشنج كودكان، وسواس، ناراحتيتنفس، ذات

  تعادل و عدم تعادل چشم سوم
اشخاصي كه چشم سوم فعال، باز، متعادل و هماهنگ داشته باشند، از تمامي 

خواهند مند هاي قبلي ذكر شد بهرهچشم سوم كه در بحث» ها و وظايفعملكردها، فعاليت«
ي تصور بسيار شگرف خواهند بود. چنين داراي تجسم خالق و قوهگرديد. اين اشخاص هم

چنين كساني ممكن است به چيزهايي دسترسي داشته باشند كه ساير مردم ندارند، يا قادر 
اشخاصي كه با چاكراي ششم، . هايي از اين دست باشندبه ديدن رؤياهايي صادقانه يا پديده

توانند در طول زندگي خود تجربيات جالبي در د جذاب و گيرا بوده، ميهماهنگ هستن
سطوح مختلف داشته باشند. چنين افرادي آماده، مشتاق و قادر به دريافت رهنمودها، 

  .پاتي و سفر اختري هستندي شعور كيهاني، تلهتجربه
م هاي انسداد، كاهش فعاليت، افزايش فعاليت، عداختالالت چشم سوم به صورت

نمايد. هر يك از اين اختالالت داراي عوارض و عواقب فيزيكي و .. بروز مي.تعادل و
  .دهدباشد، كه در ساختار و عملكرد جسم، روان و روح، خود را نشان ميمتافيزيكي مي

تواند شامل سكته يا تومورهاي مغزي، هاي فيزيكي عدم تعادل چاكراي آجنا مينشانه
  .عات نخاعي، اختالالت عصبي، تشنج و اشكال در يادگيري باشدنابينايي، ناشنوايي، ضاي
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وقتي چشم سوم دچار كاهش فعاليت و عدم تعادل باشد ممكن است فرد دچار 

چنين ممكن است به شدت خرافاتي شود، فراموشي و يا وسواس مرضي شود، اين شخص هم
ي همه چيز كلي دربارهطور هايشان شود، بهي ديگران و تواناييدچار حسادت شديد درباره

هاي خود مشكوك و بدبين گردد. چنين كسي در نظر ديگران از جمله خود و توانايي
  .رسدنظم و بيش از حد حساس به نظر ميجرأت، بيبي

از سوي ديگر هر گاه آجنا، فعاليت بيش از حد داشته باشد، شخص ناشكيبا، مضطرب 
نظر برسد كه چنين افرادي در دنياي  شود. حتي ممكن است گاهي بهو بسيار حساس مي
برند و به محيط اطراف خود توجهي ندارند. ساير خصوصيات اين افراد ديگري به سر مي

عاطفگي، خباثت، جويي، بيكاري، تعصب، سلطهخودپسندي، غرور، دغل :عبارت است از
  .نادبانه، بد اخالقي و تلخي و تحقير ديگرانظري، رفتار ناخوشايند و بي تنگ

هاي شبانه شود، شخص ممكن است دچار كابوسوقتي چاكراي ششم دچار انسداد مي
هاي ميگرن شود. اندوه و و سردردهاي مداوم، ضعف بينايي، عدم تمركز و حتي گاهي حمله

تواند علت انسداد اين چاكرا باشد. تحريك بيش از حد سوگواري يا مشكالت شخصي مي
شود. تحريك كاري به جاي كمك و انحصار طلبي ميابآجنا باعث ايجاد هرج و مرج، خر

گيري از زندگي، گردد. كنارهثباتي، بُزدلي و درماندگي ميكمتر از حد آن باعث ايجاد بي
دقتي، تحمل ناپذيري، پرمدعايي و شانه خالي كردن از زير بار مسؤوليت، فراموشي، بي

  .باشدميهاي تحريك كم چاكراي ششم فخرفروشي، از جمله نشانه
هاي ساعت در حال چرخش است، اگر هر چاكرا در حالت طبيعي در جهت عقربه

قسمت جلويي آجنا عكس حالت طبيعي بچرخد، باعث ايجاد تعبيرات مغشوش ذهني يا 
هاي شود. چرخش سريع آجنا بر خالف عقربهها ميهاي غيرحقيقي در مورد واقعيتبرداشت

ند منفي را به دنبال خواهد داشت. در صورتي كه اين ساعت، قابليت آفرينش افكار قدرتم
تواند باعث ايجاد فاجعه در زندگي قدرت با قدرت قسمت پشتي آجنا همراه گردد، مي
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به ياد داشته باشيد كه قدرت چشم سوم مانند آتش است؛ آتش زماني داراي . انسان شود

  .ارزش است كه كنترل و مهار شده باشد
ان انرژي در آجنا سبب متوقف شدن قدرت خالقيت ضعيف يا راكد بودن جري

ها شده، يا ها و برنامهگردد. بسته بودن قسمت پشتي آجنا باعث شكست در اجراي طرحمي
هايشان اندازد. اين گونه افراد براي به ثمر نشاندن طرحاقل اجراي آنها را به تأخير ميحد

  .بايد تالش فراواني در مدت طوالني داشته باشند
گردد، هاي وجود ما، به اشكاالت موجود در چاكراي آجنا برميي برخي از ترسشهري

از جمله ترس از حقيقت، ترس از قضاوت واقع گرايانه و منطقي، ترس از اعتماد به مشورت 
با ديگران، ترس از انضباط و ترس از بُعد تاريك خويش. عدم تمايل به درون نگري و 

  .ي دروني نيز به چشم سوم مربوط استهاي ترسحفاري درون و تخليه
  عوامل اثرگذار بر چشم سوم

توانند بر چشم سوم اثر بگذارند. اين طبيعي ميعوامل زيادي از جنس طبيعي و يا فوق
ترين توانند مثبت يا منفي، دايم يا موقت، مطلق يا نسبي و كمّي يا كيفي باشند. مهماثرات مي

سن، جنسيت، سالمت و بيماريِ جسم، روان و  :ند ازعوامل اثر گذار بر چشم سوم عبارت
روح، علم، ايمان، گناه و معصيت، عوامل محيطي مانند رنگ، نور، صوت و درجه حرارت، 
كار و شغل، موسيقي، دوست و همنشين، ارتباطاتِ فيزيكي، عاطفي و ذهني، تنفس، ورزش، 

ها، ، آب شرب، خوراكي و ميوهدودِ ماشين، كارخانجات، سيگار و مواد مخدر، مشروبات الكلي
ها و بلورها، جواهرات، فلزات، عطرها، افكار، اعمال و گفتار انسان، خواب و استراحت، سنگ

ها، زمين و ماه، امور فردي، اخالقيات، ها، استاد، مربي و معلم، ستارگان و سيارهروغن
  و عدم آگاهي و...مهم تر از همه آگاهي  ،ني و عاطفي، امور هنري، تلقيناتتحريكات ذه
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  :عوامل اثرگذار مثبت

شوند و يا سازي آن ميبرخي عوامل بر چشم سوم اثرات مثبت داشته، باعث فعال
ي گردند. برخي عوامل ديگر نيز بسته به شرايط و يا نحوهباعث ايجاد تعادل در آن مي

  .توانند اثرات مثبت بر آجنا اعمال كننداستفاده مي
دو لبه باشد و بر هاله و چاكراها تأثيرات مثبت و يا منفي بگذارد. تواند تيغ موسيقي مي

هايي كه با ريتم كيهان در هاي سنتي و در كُل موسيقيهاي آرام، موسيقيموسيقي
گذارند. آنچه نويسنده اين كتاب به اند، بر چاكراها و چشم سوم تأثير مثبت ميهماهنگي

اساتيد بزرگ و هاي سنتي مثبت موسيقيكرات آزمايش و تجربه كرده است، تأثيرات 
ريچارد «باشد. برخي از آثار بتهوون و ياني نيز اين تأثيرات را دارد. اهل دل مي خوانندگان

كند. هايي كه اين اثر را دارند، اشاره ميبه برخي از موسيقي» هاله نوراني«در كتاب » وبستر
  .شودنيز باعث تحريك آجنا مي» ال«نُت موسيقي 

توانند سبب برقراري تعادل در چاكراها شوند. بلورها قدرت زيادي براي ها ميبلور
چنين در جذب و انتقال سريع هاي مثبت و منفي دارند، همجذب و انتقال سريع انرژي

هاي احساسات نيز نقش دارند. پس هنگام استفاده از بلور بايد دقت نماييد، كه در محيط
خاص با انرژي منفي قرار نگيرد، چون بلورها سريعاً انرژي داراي انرژي منفي و در كنار اش

كنند. در صورتي كه از بلور براي برقراري تعادل منفي آنها را جذب كرده، به شما منتقل مي
كنيد، بايد در زير لباس و در تماس مستقيم با پوست بدن قرار در چاكراها استفاده مي

  .گيرند
باشد. در اين ن با توجه به چاكراي مورد نظر ميرنگ بلور عامل مهمي براي انتخاب آ

معروف به » بلور شفاف كوارتز«راستا بهتر است رنگ بلور با رنگ چاكرا متناسب باشد. 
توان از براي تمام چاكراها مفيد است. براي چشم سوم عالوه بر كوارتز مي» دُرّ كوهي«

چشم شاهين، سنگ ماه و يشم  هاي الجورد، ياقوت آبي، ياقوت ارغواني، ياقوت كبود،سنگ

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



Telegram: @radiometadmb                                                                 www.444u444.com 

 1383دکتر مطّلب برازنده/چاپ اول            ملحق شوید در تلگرامبه کانال رادیو متا  فراوانیجذب برای دریافت کتابها و تکنيکهای            تاب متافيزیک و چشم سومک

Pag
e

38 
چنين بلور فلوريت، سوداليت، سلينيت، آزوريت، سوگوليت و پريدوت از استفاده نمود. هم

  .باشندجمله بلورهاي مفيد براي چشم سوم مي
چنين با فلز مس تحريك ميشود. مس با ي زهره در ارتباط است، همآجنا با ستاره

  .كندخاصي را در انسان ايجاد مي هاي چشم سوم، آرامشمتعادل كردن انرژي
ي عملي پيامبر گرامي استفاده از عطر در اسالم بسيار توصيه شده است. در سيره

ي فراوان شود، كه به عطر عالقهالسالم نيز ديده ميو ائمه اطهار عليهم )ص(اسالم 
ام افسون ياد السالم از بوي خوش با ننمودند. حضرت علي عليهاند و از آن استفاده ميداشته

دانند. ي قلب ميبوي خوش را تقويت كننده(ص) چنين نبي مكرم اسالم هم. اندفرموده
رسول خدا براي عطر بيشتر از غذا خرج « :فرمايند كهالسالم ميعليه صادقحضرت امام 

  )11321و  11322، 11317(ترجمه ميزان الحكمه، ح» مي كرد.
فضيلتي كه ... « :فرمايندمي» اسرار الصلوه« كتابتبريزي در حاج ميرزا جواد آقا ملكي 

كند و آن را تقويت مي زا عطر مغخاطر شرافت عقل است زيربراي بوي خوش بيان شده به
). در بين مواد معطر، عود تأثير مثبت بر آجنا دارد. 111(ص » نمايد...را از فساد حفظ مي

ن، چوب سدر، كافور و اُكاليپتوس ساير تركيبات مفيد براي فعال سازي آجنا شامل ريحا
  .باشدمي

هايي به رنگ نيلي مانند انگور سياه، آلوسياه و شاه در بين مواد غذايي نيز، خوراكي
چنين مصرف آبي كه به مدت چهار ساعت در ليوان نيلي رنگ در هم. توت مفيد است

ي رنگ نور معرض آفتاب بوده و يا مصرف آبي كه به مدت چهار ساعت از پشت شيشه نيل
  .آفتاب به آن تابيده، مفيد و مؤثر است

زدن و كم خوردن و نخوردن، كم خوابيدن و نخوابيدن، كم حرفرياضت هايي چون 
سكوت و خلوت و تنهايي نيز اثرات بسيار خوبي بر تحريك و فعال سازي آجنا دارند، 

شود. مشروح موارد كه اين عوامل را به خوبي شناخته و زير نظر استاد عمل مشروط بر اين
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» رخنه در اسرار متافيزيك«از كتاب » متافيزيك و پرورش نيروهاي درون«مذكور در فصل 

بخوريد تا زنده  :خاطر بسپاريدآمده است. اين عبارت زيبا را به(اثر ديگر همين نويسنده) 
  .بمانيد نه زنده بمانيد تا بخوريد

خصوص نماز نماز و به ،آيات قرآنعبادات از جمله قرائت قرآن، تفكّر و تدبّر در 
گذارند. بر چشم دل مي خوبيهاي معنوي نيز تأثيرات شب، ذكر و گريه كردن به بهانه

خداوند جلّ ثناؤه نور « :نمايندي خود معرفي مينماز را نور ديده )ص(پيامبر گرامي اسالم 
غذا را محبوب گرسنه  ديدة مرا در نماز قرار داد و نماز را محبوب من گردانيد، همچنان كه

شود و تشنه هرگاه آب بنوشد گرسنه هرگاه غذا بخورد سير مي. و آب را محبوب تشنه
  )10535ترجمه ميزان الحكمه، ح ( ».شومشود، اما من از نماز سير نميسيراب مي

ي بشر از جميع ي نجات دهندهترين نسخهبزرگ برخي بزرگان،قرآن كريم به تعبير 
چنين قرآن هم بزرگانباشد. ي و دست و قلب و عقل او پيچيده است، ميقيودي كه بر پا

 بزرگاندانند. كريم را كتاب تحّرك از طبيعت به غيب و تحرّك از ماديّت به معنوّيت مي
دانند و معتقدند ها ميي معرفتها و مبداء همهي عرفانقرآن كريم را مركز همهمعنوي 

آمده  از اهل نظر بود. در بيان زيبايياالبد بسته مي، اليكه اگر قرآن نبود باب معرفت اهللا
بدان كه اين كتاب شريف چنانچه خود بدان تصريح فرموده كتاب هدايت و « :است

» راهنماي سلوك انسانيت و مربّي نفوس و شفاي امراض قلبيه و نوربخش سير الي اهللا است.
  )49و ص  33، ص 20، ص 10(قرآن باب معرفت اهللا، ص

ي الهي از بهترين و ائت قرآن كريم و گوش سپردن به تالوت آيات اين لطيفهقر
كند. در ترين عواملي است كه بر چشم دل اثرات مثبت فراوان اعمال ميترين و مطمئنعالي

و چون شخص قاري مقصد را يافت « :چنين نقل شده است» قرآن باب معرفت اهللا«كتاب 
اده از قرآن شريف بر او گشوده و ابواب رحمت حق بر او در تحصيل آن بينا شود و راه استف

مفتوح گردد و عمر كوتاه عزيز خود و سرمايه تحصيل سعادت خويش را صرف در اموري 
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كه مقصود به رسالت نيست نكند و از فضول بحث و كالم در چنين امر مهمي خودداري 

ر صرف نظر كرد چشم دل كند و چون مدتي چشم دل را بر اين مقصود افكند و از ديگر امو
بينا گردد و حديد شود و تفكر در قرآن براي نفس عادي شود و طريق استفاده باز گردد و 
ابوابي بر او مفتوح شود كه تا كنون نبوده و مطالب و معارفي از قرآن استفاده كند كه تا 

(قرآن » .فهدكرد، آن وقت شفا بودن قرآن را براي امراض قلبيه ميكنون به هيچ وجه نمي
 )78باب معرفت اهللا، ص 

  چون كه چشمت را به خود بينا كند/  صد چو عالم در نظر پيدا كند
ل تدبّر و تفكّر در آيات قرآن كريم نيز بهترين اثرات مثبت را بر چشم دل اعما

اين قرآن « :السالم نقل شده است كه فرمودندصادق عليهحضرت امام از  نمايد. چنانچهمي
يت و چراغ شب تاريك است، پس جوالن دهد صاحبنظر چشم خود را در آن راهنماي هدا

و بگشايد نظر خود را براي استفاده از نور آن، زيرا كه تفكّر در آن زندگانيِ دلِ بيننده است، 
هاي ضاللت ها به نور استعانت كنند، در ظلمات جهل و تاريكيچنانچه در ظلمات و تاريكي

  )65(قرآن باب معرفت اهللا، ص » دايت جست.به نور هدايت قرآن بايد ه
هاي طوالني نيز اثرات بسيار خوبي بر تحريك و متعادل نمودن چشم دل سجده

براي اين منظور انسان بايد به دستوراتي كه پيرامون ظاهر و باطن سجده آمده . گذاردمي
از  :د توجه فرماييدآگاه باشد و آنها را رعايت نمايد. براي اثرگذاري بهتر سجده به اين موار

باشد، هنگام سجده  ) استفاده نماييد، مهر تربتي كف دستمهر بزرگ (حدوداً به اندازه
سمت نگاه) به نوك بيني باشد، فقط هفت (توجه و تمركز بر پيشاني باشد، هر دو چشم 

موضع (پيشاني، كف دو دست، دو زانو، دو انگشت شصت پا) بر زمين باشد، (از انداختن 
هاي بدن بر روي زمين خودداري شود)، در بانوان ها و ساير قسمتسينه، ساعد دستشكم، 
ها از بدن جدا باشد، در سجده از ذكر ها به بدن چسبيده باشد، در آقايان دستدست

ها كوتاه مدت تعالي باشد. در شروع، سجدهيونسيه استفاده شود، سجده به نيّت رضاي حق
ي اذان صبح تا آن افزوده شود. ترجيحاً بين الطلوعين (فاصله بوده، سپس به تدريج بر زمان
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طلوع آفتاب) را براي سجده در نظر بگيريد. توجه فرماييد اين سجده غير از سجده نماز 

  .باشدمي
القدر، عارف، مرا شيخي بود جليل« :فرمايندحاج ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي مي

اين مراتب كسي را نديدم، از او از عملي كه در اصالح اهللا تربته كه نظير او در كامل، قدس
دل، و جلب معارف مؤثر باشد و به تجربه هم اثر آن ثابت شده باشد سؤال نمودم، او گفت 

گويم نديدم، يكي مداومت بر سجدة طوالني در هر شب و عملي مؤثرتر از اين دو كه مي
اين ذكر ، حانك اني كنت من الظالمينالاله اال انت سب :روز يك مرتبه، كه در آن گفته شود

را بر زبان آورد در حاليكه خود را در زندان طبيعت زنداني بيند، و قيد و بند اخالق رذيله 
را بر خود مشاهده كند، و با اين حقيقت كه او خود اين قيد و بند را براي خود فراهم آورده 

ا نسبت به خود ظالم و ستمكار و در اين زندان خود را محبوس نموده اعتراف كند و خود ر
 » ...بداند نه خدا را، و ديگر صد مرتبه قرائت سورة قدر در هر شب جمعه و عصر جمعه

  )429و  428اسرار الصلوه، ص (
گريستن از ترس خدا، از اهم سفارشات بزرگان ديني است كه براي آن ثواب فراوان 

السالم سفارش علي عليه به حضرت )ص(وعده داده شده است. پيامبر گرامي اسالم 
اي در بهشت براي تو ساخته ريزي خانهدر برابر هر قطره اشكي كه مي« :فرمودند كه

هركس چشمانش از ترس خدا « :الوداع فرمودندي حجهچنين در خطبهايشان هم» شود.مي
». اشك ريزد براي هر قطره اشك او به اندازه كوه احد در ترازوي اعمالش پاداش نهند

گريستن از ترس خدا دل را نوراني « :فرمايندالسالم نيز در اين باب ميت علي عليهحضر
ي اشك السالم قطرهحضرت امام سجاد عليه» دارد.كند و از خو گرفتن به گناه مصون ميمي

ترين ي خوني كه در راه خدا ريخته شود كنار هم قرار داده و آنها را محبوبرا با قطره
  )1839و ح 1837، ح1831، ح1829ترجمه ميزان الحكمه، ح( .شماردچيزها مي
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تواند بر چشم سوم اثرات مثبت يا منفي بگذارد. شايد به همنشين و دوست نيز مي

همين دليل باشد كه در دين نيز به اين مقوله توجه فراوان شده و بزرگان ديني تاكيد بر 
 :فرمايندالسالم ميرت علي عليهحضانشمندان را دارند. همنشيني با مؤمنان، فرزانگان و د

چنين ايشان هم» بخشد.كند و جانها را شفا ميهمنشيني با فرزانگان خردها را زنده مي«
با فرزانگان همنشيني كن تا خردت كمال يابد و شرافت نفس يابي و ناداني از « :فرمايندمي

با دانشمندان بنشين تا بر « :باشداين كالم زيبا نيز از اين امام بزرگوار مي» تو رخت بربندد.
(ترجمه ميزان » دانشت افزوده گردد، تربيت و ادبت نيكو شود و روانت پاكيزگي گيرد.

  )2409و ح 2410، ح2412الحكمه، ح
  :عوامل اثرگذار منفي

كنند. عوامل مختلفي بر هاله، چاكراها و به خصوص چشم سوم تأثيرات منفي اعمال مي
روي در خوردن به خصوص در ميل و عمل جنسي، زياده رويخستگي و كوفتگي، زياده

روي در صحبت روي در خوابيدن به خصوص در سحرگاهان، زيادهخوردن گوشت، زياده
اند كه بر چشم سوم تأثير منفي هاي لغو از جمله عوامليكردن به خصوص صحبت

عادل در چنين تفكرات منفي و منحرف، احساسات منفي و منحرف، عدم تگذارند. هممي
ي احساسي با ديگر احساسات، رفتارهاي منفي يا منحرف، عدم تعادل در رفتارها، قطع رابطه

ي احساسي با خالق يكتا نيز تأثيرات منفي افراد، گسستگي رابطه با طبيعت و گسستگي رابطه
 .گذاردبر چشم سوم مي

  چشم دل از حرف حق پر نور كن / زنگ خودبيني زقلبت دور كن
شخص شده است افرادي كه تمايالت جنسي بااليي دارند، در فعال كردن امروزه م

رو هستند. اين واقعيت كه رهروان چشم سوم و حفظ اين توانايي با مشكالت بيشتري روبه
آل در تنظيم ي پينهي اثر غدهاند، با كشفيات اخير دربارهبردهمعنويت به خوبي به آن پي

  .هاي جنسي هماهنگي داردفعاليت
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  فعال سازي چشم سوم

اي نمايند، ديد تازهكنند و آن را فعال مياكثر كساني كه روي چشم سوم كار مي
كنند. كساني كه با اين چاكرا هماهنگ شده باشند، بر خود تسلط نسبت به زندگي پيدا مي

  .كنند و منشاء انرژي معنوي، شهود، خرد، ادراك و زيركي قابل توجهي خواهند شدپيدا مي
شود، بلكه اين روند خاطر بسپاريد كه فعال سازي چشم سوم، يك شبه محقق نميبه 

ها وقت، صبر، حوصله و همت فراوان احتياج دارد. گاهي اوقات باز شدن كامل آجنا به سال
ممكن است تا چهل سال طول بكشد. فعال شدن چشم سوم يك روند تدريجي است. چشم 

ي كوچك ايجاد كرد، يد ابتدا در آن يك روزنهماند كه باسوم بسته مانند يك سد مي
سپس اين روزنه را به يك سوراخ تبديل نمود، بعد از آن اين سوراخ را بزرگ كرد، آنگاه با 
توسعه سوراخ يك سوراخ قطور به وجود آورد و در نهايت اين سوراخ عظيم در اين سد 

  .تواند به تخريب كامل سد منتهي گرددمي
ات و مكروهات و عمل نمودن به واجبات و مستحبات، اثرات بديهي است ترك محرم

مشروط  ،شودرا بر چشم دل اعمال كرده، موجب تحريك و فعال نمودن آن مي يمثبت
  .كه به ظاهر و باطن اعمال مذكور توجه گرددبرآن

چشم سوم در بدو تولد در نوزادان باز و فعال است ولي به تدريج بسته و غير فعال 
افتد. البته اين زمان با بسته شدن مالج سر اتفاق ميراً روند بسته شدن آجنا همشود. ظاهمي

باشد. علت اصلي اين انسداد تعلّقات دنيايي بسته شدن به صورت كامل و مطلق نمي
ي كند. در عدهاي ديگر جلوه مياي و در بزرگساالن به گونهباشد، كه در كودكان به گونهمي

  .ماندوم، همچنان تا سنين باال باز ميكمي از كودكان، چشم س
ي بيشتري نشان ها به نسبت آقايان به مسايل معنوي و امور ماورايي عالقهخانم

. باشدها بيشتر از آقايان ميطور كلي در خانمچنين فعاليت چشم سوم بههم. دهندمي
تر از آقاياني كه دهند، خيلي سريعهاي فعال سازي آجنا را انجام ميهايي كه تمرينخانم
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هاي زياد تدريس رسند. اين پديده طي سالدهند، به نتيجه ميها را انجام ميهمان تمرين

رسد كه نويسنده اين كتاب در كالسهاي تئوري و عملي نيز تجربه شده است. به نظر مي
  .شودچشم سوم در بيشتر زنان هنگام زايمان طبيعي به صورت موقت باز مي

گر ، نور جلوهيازي چشم سوم ممكن است در تماس با آگاهي ذهندر روند فعال س
شود. ظهور اين نور اي و گاهي مانند شعله شمع ديده ميشود. اين نور ابتدا به صورت دايره

ي پيشرفت يك رهرو در مسير اوست. مردم اغلب احساس نور در در چاكراي آجنا، نشانه
ي سامادهي كنند. نور اصلي و واقعي در مرحلهچاكراي آجنا را با عبارات مختلفي تعبير مي

ي روحي است، در اين مرتبه هيچ آغاز يا پاياني سامادهي باالترين مرحله. شودرؤيت مي
اي باشد. نورِ آجنا، تجربهپايان ميوجود ندارد و آنچه هست، حقيقت، آگاهي و سعادت بي

بازگشت اي بيدهي تجربهدهد، اما نور سامااست كه آغاز حيات معنوي را نشان مي
اي هاي مراقبهشود كه به تمرينگردد، توصيه ميباشد. هنگامي كه نور آجنا پديدار ميمي

  .كه آگاهي با نور آميخته شودپرداخته، آگاهي روي چشم سوم متمركز گردد، تا اين
كند، تا حدي كه درخششي شود، درخششي فزآينده پيدا ميوقتي نور آجنا بيدار مي

نهايت قدرتمند است. انسان يابد. نور سفيد چاكراي آجنا بيابر با هزاران خورشيد ميبر
تواند با قدرت اراده، آگاهي خود را به جاهاي دور بفرستد و اطالعاتي كسب كند. به مي

ي همين نور الهي است كه جويندگان معنويت نسبت به خداي خود بصيرت پيدا واسطه
نور را جستم، آن را در گريه و سجده « :فرمايندالسالم ميعليهصادق حضرت امام كنند. مي

 »يافتم.
 ها، حاصل استنور چشم از نور دل / نورِ نورِ چشم، خود نوِر دل است

  كو زرنگ و عقل و حس، پاك و جداست / باز نورِ نور دل، نور خداست
السالم نقل شده اي از اميرالمؤمنين عليهدر كتاب ـ اثبات الوصيه مسعودي ـ خطبه«

اي خداوندي كه سبحان و پاكي، كدام چشم توانايي مشاهده  :كه قسمتي از آن، اين است
يابد و كدام فهم و درك روشنائي نورت را دارد و صعود به سوي نور تابناك قدرتت را مي
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هاي اي و حجاببرداري فرمودهرا چه امكاني است جز چشماني كه تو خود از آنها پرده

اي؛ پس ارواح آنها در حال صعود به اطراف بالهاي آن ارواح را از آنها برگرفتهكوري 
اند و از اين خوانند و در انوار عظمتت فرورفتههستند؛ پس آنها تو را در اركان وجودت مي
 )135(طريق عرفان، ص» اند...عالم خاكي باال آمده و به كبرياي تو نگريسته

  چشم تو درك كي كند، حضرت كبرياي من/  خويشتنگر نكشم به چشم تو، نور زكحل 
توان شكل واقعي كالبد اختري را درك كرد. با مراقبه با بيدار كردن چاكراي آجنا، مي

ها را كسب نمود، چون ي خواستهدست آوردن همهتوان قدرت بهروي چشم سوم مي
ت كه اين چاكرا را فرماني كه از آجنا صادر شود، بايد به اجرا درآيد، به همين دليل اس

  .اندناميده» دستور«آجنا به معني 
گيرد و شود، از نيروي ذهن منشاء مينوري كه ضمن مراقبه از چاكراي آجنا ساطع مي

كنند، بنابراين هاي ذهن از طريق آجنا عمل ميشود. خواستهاز طريق آجنا متمركز مي
هاي بزرگي هستند كه د، انسانانكساني كه با بيدار كردن آجنا، اين گذرگاه را گشوده

توانند كارهاي بزرگ انجام دهند. آجنا مجراي قدرت اراده انسان است. از اين مجرا مي
هايي براي اهداف خيرخواهانه و برقراري توان دعاي خير خود را نثار بشريت كرد و پياممي

سازد، اين مي صلح در جهان فرستاد. پس آجناي فعال مجرايي براي عملكرد اراده در جهان
تواند به دو گونه سازنده يا مخرب به كار گرفته شود. فرم مخرب آن همان قدرت مي

  .كنندجادوي سياه است، كه افراد شيطاني از آن استفاده مي
توان چشم سوم را ها، با قدرت رياضت و با كار سخت ميبا آرامش و تحمل سختي

ا در برابر خود گشود. توجه نماييد كه بيدار كرد و سطوح و ابعاد جديدي از آگاهي ر
شوند. رياضات شرعي آنهايي است كه با رياضات به دو نوع شرعي و باطله تقسيم مي

اند. رياضات باطله با نمودهفرهنگ اسالمي سازگار بوده و عرفاي شيعي نيز بدان عمل مي
  .انداحكام شريعت تضاد داشته و از طرف بزرگان ديني مردود شمرده شده
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هاي شرعي و روي آوردن به دست برداشتن از رياضت» رساله الواليه«كتاب 

در اين كتاب د. دانتر ميتر به آسانرار از سختهاي سختِ غيرشرعي را يك نوع فرياضت
برداري از شرع، نفس كُشي دايمي و تدريجي است و مادام تبعيّت و فرمان آمده است كه

هاي سختِ ي نيز بايد انجام گيرد. اما رياضتهاي شرعكه نفس موجود باشد، رياضت
هاي و براي همين اين رياضت آيدغيرشرعي، قتل دفعي و غير تدريجي نفس به شمار مي

 )80ايثارتر است. (طريق عرفان، صتر و كمغيرشرعي در اصل آسان سختِ
  در چشم دل نيايد چيزي كه مغز جان است /تا چشم بر ندوزي از آنچه در جهان است 

هايتان داريد يا به سادگي چشمهايتان نگه ميهايتان را در برابر چشمهنگامي كه دست
هايي از نور مانند چشمك شويد، جرقهبنديد و از ناحيه اطراف مركز پيشاني آگاه ميرا مي

اي از نور رنگين ببينيد. دار يا حلقهبينيد، يا شايد نوري سفيد و ضربانزدن ستارگان مي
توانيد به چنين بصيرتي بينيد در حالت مراقبه نيز ميكه در حالت خواب، رؤيا ميهمان طور 

  .دست پيدا كنيد
شود يا وقتي كه روي گاهي شگفت انگيزترين اشعار، ناگهان در ذهن جاري مي

كنيد، در يك شويد و عقب نشيني ميكنيد تا كامالً خسته ميطور مداوم كار مياي بهمسئله
ي شود. همهسان در ذهن شما پديدار مياي خورشيداه حل مانند جرقهچشم برهم زدن ر

ها مربوط به فعاليت نامحسوس ذهن در سطح ناخودآگاه است. ارتباط بين ضمير اين پديده
 .شودها از طريق آجنا برقرار ميآگاه و اين گونه پديده

  سازي چشم سومهاي فعالتكنيك
رفيت احتياج دارد. بديهي است كه فعال شدن فعال نمودن آجنا به علم، آگاهي و ظ

تواند فاجعه ايجاد كند. برخي از جويندگان و طالبان چشم سوم قبل از حصول اين موارد، مي
اند كه در باشند. اينان غافلهاي فوري و آني براي فعال سازي چشم سوم ميبه دنبال شيوه

  .ها را به خود وارد خواهند نمودبترين ضررها و آسيها، بزرگصورت دستيابي به اين شيوه
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تواند آجنا را بيدار هاي منظم و مستمر، زير نظر مربي آگاه و ورزيده، ميانجام تمرين

نمايد. دقت نماييد انجام تمرين بدون داشتن و نظارت مربي عالم و عامل، تبعات و 
ه بحث به بعضي مشكالت فراوان به دنبال خواهد داشت. با عنايت به موارد مذكور، در ادام

 :گرددهاي مفيد براي تحريك آجنا اشاره مياز تمرين
 هاي بيني كه بايد زير نظر استاد و طبق اصول شوي حفرات و سينوس و شست

شود. خاصي انجام گردد. اين عمل باعث تحريك اعصاب اطراف آجنا مي
  .ها و سالمت آنها با عملكرد چشم سوم ارتباط داردسينوس

 ه بايد در حضور استاد انجام شود. در اين حالت انتهاي گلو و تنفس سايشي ك
آيد و اين خود باعث كام نرم توسط هواي دم و بازدم به ارتعاش درمي

گردد. در تنفس سايشي با تنگ ي هيپوفيز ميي صنوبري و غدهارتعاش غده
طوري كه هوا به سختي وارد شود، بهكردن مجراي حلق، دم و بازدم انجام مي

آورد. اين ي حلق را به ارتعاش درميخارج شده و ضمن ايجاد صدا، ديواره و
باشد و در افرادي كه خوابشان سنگين حالت مانند خرخر كردن در خواب مي

شود. در تنفس سايشي دم از طريق بيني و بازدم از راه دهان است ديده مي
  .شود. اين تمرين بسيار حساس و خطرناك استانجام مي

  دادن و ضربه زدن به پيشاني در حالت آرامش و خلسه باعث تحريك ماساژ
شود. اين كار بايد با توجه و تمركز كامل صورت گيرد. با عنايت چشم سوم مي

به ارتباط كالبد فيزيكي با كالبد اثيري، اثرات ماساژ و ضربه بر پيشاني به 
س به شكل شود. اين تمرين ابتدا به صورت فيزيكي و سپچشم سوم منتقل مي

  .شودذهني انجام مي
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  حركت كره چشم به سمت باال، پايين، چپ و راست به صورت فيزيكي و ذهني

بر تحريك آجنا مؤثر است. اين تمرين نيز در حالت آرامش و خلسه با تمركز 
  .شودو آگاهي كامل انجام مي

 ها، ابروها و پوست پيشاني به صورت فيزيكي و ذهني، در باال كشيدن پلك
  .باشدلت آرامش و خلسه، با توجه و تمركز نيز تمرين ديگر ميحا

 ي خيالي از جلوي چشمان در حالت مراقبه كه به صورت تجسم برداشتن پرده
  .گيرد، هم بر فعال سازي آجنا مؤثر استدر ذهن صورت مي

 ي كوچك و سپس بزرگ تجسم يك نقطه بر پيشاني، تبديل آن به يك دايره
زماني كه تبديل به يك دايره با قطر حدود بيست  نمودن اين دايره تا

گردد. اين تمرين نيز در متر شود، هم به عنوان يك تمرين توصيه ميسانتي
  .شودحالت آرامش و خلسه انجام مي

  پااليش بيروني و دروني هم براي تحريك آجنا الزم و ضروري است. پااليش
في از محيط كار و سكونت بيروني به معناي حذف وسايل و چيزهاي زايد و اضا

باشد. پااليش دروني نيز به معناي حذف افكار زايد و اضافي از مغز و ذهن مي
  .است

 هاي خاص، براي مثال ذكر گفتن در حال ذكر گفتن به خصوص در حالت
سجده و يا ذكر گفتن در حال مراقبه بسيار مفيد و مؤثر است. آرام بودن جسم 

و انتخاب ذكر مناسب از جمله عوامل مهم در و ذهن، تمركز داشتن بر آجنا 
باشد و در االاهللا يكي از بهترين ذكرها براي اين كار مياين شيوه است. الاله

  .منابع ديني نيز توصيه شده است
  سجده با آگاهي كامل به آداب ظاهري و باطني آن و رعايت اين آداب، بر

توان همان ذكر ميفعال شدن چشم دل اثرات بسيار خوبي دارد. در سجده 

www.irebooks.comwww.irtanin.com www.omideiran.ir



Telegram: @radiometadmb                                                                 www.444u444.com 

 1383دکتر مطّلب برازنده/چاپ اول            ملحق شوید در تلگرامبه کانال رادیو متا  فراوانیجذب برای دریافت کتابها و تکنيکهای            تاب متافيزیک و چشم سومک

Pag
e

49 
ي نماز و يا ذكر يونسيه (ال اله اال انت سبحانك اني كنت من معروف سجده

  .الظالمين) را تكرار نمود
 ها و نيّات معنوي بر چشم سوم اثرات بسيار گريه كردن به خصوص به بهانه

توان ذكر، سجده و گريه را با هم توأم نمود. اين تركيب گذارد. ميعالي مي
  .باشدهاي مؤثر بر چشم سوم ميترين تمرينترين و قوييكي از به

 ي ديداري بر آسمان و تجسم آسمان در شب در حالت مراقبه و يا مراقبه
چنين تجسم هاي مفيد است. همقرص كامل ماه در شب نيز از جمله تمرين

باشد. در آل و مراقبه بر آن نيز مؤثر ميي شش به صورت ايدهچاكراي شماره
ت بايد فرم، اندازه، رنگ و چرخش اين چاكرا به صورت طبيعي و اين حال

  .آل تجسم گرددايده
 ي پسين لگن به سمت نخاع و مغز تجسم نهري از نور طاليي كه از ناحيه

ي پيشين لگن به سمت نخاع و مغز آيد و نهري از نور صورتي كه از ناحيهمي
ديگر رسيده، به صورت همطوري كه اين دو نهر در باال به در حركت است، به

  .كنند. اين تمرين نيز بايد در حالت مراقبه انجام شودقوس يكديگر را قطع مي
  صرف مراقبه بر چشم سوم نيز مفيد است. در اين حالت سطح آگاهي تا

يابد. براي اين منظور پس از آرام نمودن ي چشم سوم گسترش ميمنطقه
طور طبيعي در مركز چشم سوم ت بهها را بسته، در اين حالجسم و ذهن، چشم

  .ها باشدتان فقط بر تاريكي پشت چشمكه توجهگيريد، به شرط آنقرار مي
 توان طالب را به حالت خلسه فروبرد و پيشاني بر براي فعال سازي آجنا مي

گيرد)، چشم سوم استاد بر روي چشم سوم سوژه قرار مي. (پيشاني او گذاشت
مستقيم انرژي از آجناي خود به آجناي سوژه، به فعال در اين حالت با ارسال 

شود. براي اين تكنيك سوژه روي تخت يا روي سازي چشم سوم كمك مي
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اي باالي سر وي زمين در جهت شمال ـ جنوب دراز كشيده و استاد به گونه

 ي بر پيشاني او بگذارد.نشيند، كه به راحتي بتواند پيشانمي
 رشتگان نيز يك راهكار بسيار مناسب براي درخواست هدايت و كمك از ف

  كسب آگاهي در مورد چشم سوم و فعال كردن آن مي باشد.
باشد، و هر يك از هاي چشم سوم ميبديهي است موارد مذكور فقط ليستي از تمرين

در كتاب » باربارا برنن«موارد فوق براي اجرا به دستورالعمل خاص اجرايي احتياج دارد. 
هايي براي اين منظور ارائه كرده ه درماني با دستان شفابخش) نيز تمرينمعروف خود (هال

هاي فيزيكي خشن براي باز كردن چشم در كتاب چشم سوم از شيوه» لوبسانگ رامپا«است. 
  .كندسوم كه براي وي اتفاق افتاده است، ياد مي

» كند.ميايمان و عمل صالح چشم دل را بينا « :آمده است كهنمونه  تفسيركتاب در 
آن مانعي كه ميان « :است كه آمدهنيز  در تفسير الميزان). 141، ص20(تفسير نمونه، ج

ها است اند و اين تيرگيمردم و خدا حائل شده همانا تيرگي گناهان است كه مرتكب شده
گذارد كه به مشاهده پروردگار خود تشرف يابند، هاي ايشان را پوشانده و نميكه ديده دل

(ترجمه الميزان، » ها.بيند نه چشمشود كه اگر گناهان نباشد جانها خدا را ميمي پس معلوم
  )308ص ،8ج

  ي چشم سوممراقبه
دقيقه تنها  60تا  30بهتر است اين تمرين را زماني انجام دهيد كه بتوانيد به مدت 

در . دهيد، بايد همه ساكت باشنديا اگر اين تمرين را به صورت گروهي انجام مي. باشيد
توانيد يك شمع روشن در مكان تمرين نبايد منبعي از نور وجود داشته باشد. البته شما مي

  .كه در پشت سر شما قرار گيرد و مزاحم شما نباشداتاق داشته باشيد، به شرط آن
توانيد در حين روي يك صندلي راحت بنشينيد و در حالت آرامش قرار بگيريد. مي

خود استفاده كنيد، البته موسيقي بايد ماليم و آرام بخش باشد، تمرين از موسيقي دلخواه 
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51 
مانند صداي فلوت يا اصوات طبيعت. اگر با استفاده از بخور ماليم احساس بهتري پيدا 

  .كنيد، اين كار را انجام دهيدمي
با تمركز بر ديد چشم سوم خود، به تصويري نگاه كنيد يا تصويري را در ذهن مجسم 

حالت اول يك تصوير مناسب، زيبا و رويايي انتخاب كنيد) توجه خود را به  نماييد. (براي
بشماريد. سپس  144تا  1سوي مركز تصوير جاري كنيد، در اين حالت به آرامي از عدد 

ها، تصويري با ممكن است با بستن چشم. بشماريد 144چشمانتان را ببنديد و دوباره تا 
توجه خود را روي مركز پيشاني متمركز كنيد. حتي  هاي متضاد مشاهده كنيد، همچنانرنگ

سوم، بينيد، نااميد نشويد، شما با تمركزِ توجه خود روي جايگاه چشماگر هنوز چيزي نمي
شمرديد، چشمانتان  144كه تا توانيد به نتيجه برسيد. پس از اينبدون مشاهده آن نيز مي

كه ديد شما بر مركز تصوير متمركز است، يرا باز كنيد و دوباره به تصوير نگاه كنيد. درحال
 144بشماريد. سپس چشمانتان را ببنديد و در حال نگريستن به نور دروني تا  144تا 

  .خواهيد طلب كنيدتوانيد آنچه را كه ميبشماريد. در اين هنگام است كه مي
اجازه ندهيد كه در حين تمرين هيچ چيز حواس شما را منحرف كند. ممكن است 

كند. بعدها خواهيد فهميد كه چشم سوم عملكردهاي بسيار نيد كه تصوير حركت ميببي
عجيب و اسرارآميزي دارد. حتي ممكن است روزي بتوانيد هواي بين خود و تصوير را 

ها ي خود همراه با بسته و باز كردن چشمببينيد. اما در هر شرايطي با تمركز كامل به مراقبه
  .ادامه دهيد

رين چشمانتان را ببنديد و براي هر مدت كه دوست داريد در سكوت و در پايان تم
آرامش باقي بمانيد. هرگز به چشمانتان فشار نياوريد. اگر هر زمان در حين تمرين در 

  .چشمانتان فشار يا خستگي احساس كرديد تمرين را قطع كنيد
، نور را در سر كه ابتدا به تصوير نگاه كنيدزماني خواهد رسيد كه بتوانيد بدون آن

خود مشاهده كنيد. به هر حال با كمك يا بدون كمك حس بينايي، شما خواهيد توانست 
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بينيد، وقت آن رسيده است كه آنچه نتايج سودمندي كسب كنيد. آنگاه كه نور درون را مي

  .خواهيد طلب كنيد. در اين حالت خواستن، واقعاً توانستن استرا مي
چنان آرامشي در خود ايجاد كنيد، كه خواهيد توانست آنبعد از مدتي تمرين، شما 

كامالً بر موضوع ديداري تمركز داشته باشيد و بتوانيد جسم خود را در حالت خواب ترك 
كنند و ي طاليي عبور ميكرده، از طريق چشم سوم به سفر بپردازيد. كساني كه از حلقه

كه از اينجا به كجا سفر اين. شوندمي گذارند وارد عالم اختريتونل مربوطه را پشت سر مي
كنيد، به آگاهي شما بستگي دارد. زيرا اين آگاهي شما است كه هر چه در اين سطح 

آورد. بهتر است قبل از سفر مقصدي براي خود در نظر بگيريد. شما بينيد به وجود ميمي
مالقات نماييد.  هاي مختلف عالم اختري سفر كنيد و موجودات اختري راتوانيد به بخشمي

  .توانيد از عالم اختري بگذريد و به عالم بعدي برويددر اين سفر حتي مي
كه با تمرين مداوم شما خواهيد توانست وضوح و قدرت نور را افزايش دهيد، تا اين

توانيد به اين نور بپيونديد هيچ چيز ديگري به جز نور نبينيد. در اين هنگام است كه شما مي
شويد. اين نور يك توهم نيست، بلكه پاسخي است كه از سوي ديگر به شما  و با آن يكي

شود. اين پاسخ در زندگي روزانه شما به تدريج به صورت سالمت بيشتر، روشني داده مي
  .شودانديشه و شادماني نمايان مي

ما هاي اول انتظار زيادي نداشته باشيد. اين تكنيك به تمرين زياد نياز دارد، ادر تمرين
  .انجام يك بار در روز براي حدود يك ماه حتمًا نتايج خوبي خواهد داشت

ي چشم سوم، ساعت شش صبح، دوازده ظهر، شش ها براي انجام مراقبهبهترين زمان
هاي مغناطيسي مفيد در اطراف زمين ها نوسانشب است. در اين ساعتعصر و دوازده نيمه

ها به مراقبه بپردازند. اما زماني كه انند در اين ساعتتوي افراد نميجريان دارد. البته همه
توان نيروي عظيمي پردازند، ميزمان و گروهي به مراقبه ميطور همتعداد زيادي از مردم به

از مراقبه كسب كرد. از آنجا كه شما هنگام مراقبه مرزهاي زمان و مكان را پشت سر 
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در ساير نقاط كره زمين به مراقبه  اي بين شما و كساني كهگذاريد، هيچ فاصلهمي
  .ي گروهي انجام دهيمتوانيم در تمام دنيا مراقبهما به سادگي مي. پردازند، وجود نداردمي

ي چشم سوم اين است كه وقتي نور در چشم سوم ها دربارهترين واقعيتيكي از جالب
تواند به خواست شما، يتوان آن را به درون بدن انتقال داد. اين جريان مشود، ميديده مي

ي خود استفاده كنيد و هاي مختلف بدنتان جريان پيدا كند. به سادگي از ارادهبه قسمت
خواهيد اين نور در آن جريان يابد، مجسم كنيد؛ جريان نور از قسمتي از بدنتان را كه مي

جريان را  ي شما پيروي خواهد كرد و برابر تجسم شما به حركت در خواهد آمد. ابتدااراده
به قلب بفرستيد، تا احساس دلپذيري پيدا كنيد. به اين احساس اجازه دهيد كه رشد كند و 
تمام بدن شما را به نوسان در آورد و همه جاي آن را فراگيرد. اين پديده فرآيند شفابخشي 

  .و نيرودادن است
  الميزان كتاب صاحبتمريني از 

ترين بديهيّات است و آنچه كه و از بديهيشناخت خداوند يك امر بديهي و روشن ... «
مانع شناخت خداوند است جهل نيست بلكه غفلت است و اين غفلت نيز در اثر مشغول 

شود؛ پس خداوند براي هيچ كس دوتا ((دل)) ارزش و پست دنيا ايجاد ميشدن به امور بي
  .قرار نداده است

گردد و ب محبّت آن ميپس همين دل است كه اگر اشتغال به دنيا پيدا كند موج
گيرد؛ پس همين امر تمام دل را به اشتغال خود تمام هّمت و تالش انسان به آن تعلّق مي

ماند تا جمال خداوند سبحان در آن آورد و ديگر جايي از اين آينه دل صاف نميدر مي
  .منعكس شود و معرفت حاصل شود؛ پس همانا مسأله، مسأله دل است

تي سخن ما را بيازمايي، مكان خلوتي را انتخاب كن كه هيچ خواهي درسو اگر مي
اي از قبيل نور و صدا و اثاث منزل و غيره در آنجا نباشد، سپس طوري مشغول كننده

بنشين كه مشغول به كاري نشوي و حواست پرت نگردد و چشمانت را بسته نگهداري، 
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ات به آن ايي كه كامالً توجّه)) را در خيال خود مجسم نم1آنگاه صورتي را مثالً صورت ((

)) نشود؛ پس 1معطوف گردد و هشيار باشي كه هيچ صورت خيالي وارد محوطه صورت ((
هاي خيالي ديگر مزاحم تو شده و يابي كه صورتدر اين هنگام كه ابتداي كار است درمي

هايي كه بسياري از آنها قابل خواهند تاريك و مشوّش نمايند، صورتذهن تو را مي
هايي كه از افكار روزانه و شبانه و مقاصد و تشخيص و شناسايي از يكديگر نيست، صورت

هاي توست، حتّي اين افكار چه بسا دربارة اين باشد كه يك ساعت بعد از بيداري خواسته
در فالن جا خواهي بود يا با فالن شخص مالقات خواهي كرد يا فالن عمل را انجام خواهي 

)) نظر داري و به آن توجه 1است كه تو در خيال خود فقط به صورت ((داد؛ اين در حالي 
كني و اين تشويش ذهن مّدتي با تو خواهد بود و تداوم خواهد داشت. پس اگر چند مي

كني كه روزي به تخليه و پاكسازي اين خياالت مزاحم اقدام نمايي، بعد از مدّتي مشاهده مي
گردد شود و خيال نيز نوراني ميو هر روز كم مي آن خياالت و خواطر روبه كاهش گذاشته

كند، چنان روشن است كه گويا كني هر چه به دل و ذهن تو خطور ميكه احساس ميتا اين
كني آنگاه اين خواطر به طور تدريجي روز به روز كمتر آن را با چشم حّس خود مشاهده مي

ماند. اين مطلب را خوب تحويل )) باقي نمي1كه هيچ صورتي با صورت ((شود تا اينمي
كني كه همانا سرگرم شدن به امور بگير! و از اينجاست كه صحّت ادّعاي ما را قبول مي

گردد و همانا حركت به سوي دنيوي عامل اصلي خود فراموشي و غفلت از ماوراي ماده مي
اگر خواستي پذيرد، پس باطن، با روگرداندن از ظاهر و روآوردن به ماوراي ماده، صورت مي

مثالً از همان طريق مذكور نفس خود را مشاهده نمايي، آن خواطر و موانع را كه همان 
هواهاي نفساني و مقاصد دنيوي است، چند برابر خواهي يافت؛ پس طريق منحصر به فرد 
براي دستيابي به معرفت، تصفيه دل از دنيا و زرق و برق آن و هر حجابي كه مانع ديدار 

باشد؛ پس تمام اسباب و دستوراتي كه گفته شده از قبيل گردد، مين ميخداوند سبحا
مراقبه، خلوت و غيره، فقط براي دستيابي به اين حالت قلبي است، سپس توجّه كامل قلب 
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باشد و اين همان ذكر خدا تو به سوي خداوند سبحان و تشرّف به حضرتش ـ عزّاسمه ـ مي

آخرين كليد است و خداوند هدايتگر انسان  و تشرّف به محضر حضرت حقّ است و آن
  )111تا  109(طريق عرفان، ص» است.

  حفاظت از چشم سوم
هاي چاكراي چشم سومشان را مخلوط كنند، قدرت هنگامي كه دو نفر انرژي

هايشان را خالصانه ادغام كنند و زمان انرژييابد. اگر هر دو همبيني آنها افزايش ميروشن
هاي مختلف بسيار م سوم قرار بگيرند، فهم آنها براي درك پديدهواقعاً در مركز چش

كند. در اين حالت يك نور بسيار زيبا و درخشان سبز رنگ در اطراف آنها افزايش پيدا مي
هاي چشم تركيب انرژي. افتدشود، اين بيشتر در مردمان پاك و خوب اتفاق ميديده مي

گيرد. ارتباط عاطفي و فكري از فكري صورت ميسوم از طريق ارتباط فيزيكي، عاطفي و يا 
توانند بر چشم سوم باشد، به همين دليل افراد از راه دور نيز ميراه دور نيز امكان پذير مي

  .يكديگر اثر بگذارند
در اين ارتباطات اگر يكي از آن دو نفر، يا هر دو نفرشان داراي چشم سوم ناپاك 

شود. اين افراد اشرافشان به ابعاد ت و تيره ميباشند، آن رنگ سبز درخشان، كدر، ما
شود. افرادي كه با هم ارتباط نزديك فيزيكي و كند و محدود ميماورائي كاهش پيدا مي

كنند، بايد خيلي مواظب اين پديده باشند. متافيزيكي دارند و يا آنهايي كه با هم ازدواج مي
اراي مشكل است، نفر مقابل بايد خيلي ها اگر فقط چشم سوم يكي از دو نفر ددر اين حالت

مواظب باشد. اين بدان معنا نيست كه مردم از هم جدا شده يا جداي از هم زندگي كنند، 
بلكه بايد مواظب چشم سومشان باشند و از آن محافظت كنند. اين كار بسيار آسان است، 

د كنيم. در ي محافظ كامل و هميشگي براي چشم سوم خود ايجاتوانيم يك حلقهما مي
  .بعضي افراد نيز چشم سوم به محافظت اختصاصي نياز دارد
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ترين راه براي حفاظت از ابعاد فيزيكي و متافيزيكي خود ـ حفاظت ترين و مطمئنآسان

رسد چنين به نظر ميباشد. همتعالي مياز هاله، چاكراها و چشم سوم ـ توسل به حضرت حق
ي انسان، از هاله، چاكراها و ر ماورايي پيرامون هالهكه غسل و وضو با ايجاد حصاري از نو

كنند و از ورود عوامل منفي و مخرب به هاله و اثرگذاري آن بر چشم سوم مواظبت مي
وضو نور « :دانندغسل را نور مي، وضو و بزرگان معنويكنند. چشم سوم جلوگيري مي

  )77(آداب نماز، ص» محدود و غسل نور مطلق است
اند. پيامبر ي نمودهضو را نور، و وضو روي وضو را نور روي نور معرفدر احاديث و

روز قيامت) بر اثر وضو، با پيشاني و دست و پاي سفيد بر «( :اندفرموده(ص)  گرامي اسالم
حضرت امام رضا » شويد و هيچ كس جز شما اين خصوصيّت را نخواهد داشت.من وارد مي

دانند. ختن دل براي ايستادن در حضور خداي جّبار ميالسالم نيز وضو را باعث پاك ساعليه
  )21912و  21915(ترجمه ميزان الحكمه، ح

  ختم كالم
  :خداوند متعال در شب معراج فرمود

اي ماندگارتر است؟ عرض داني چه عيشي گواراتر و چه زندگياي احمد! آيا مي«
احبش از ذكر من غافل اي گواراتر است كه صآن زندگي :دانم. فرمودخداوندا نمي :كرد

نگردد و نعمت مرا در بوتة فراموشي نگذارد و جاهل به حقّ من نباشد و شب و روز به 
  .دنبال كسب رضا و خشنودي من باشد

اما زندگي جاودان و ماندگارتر آن است كه صاحبش آن چنان روشي نسبت به نفس 
در ديدگان او  خود به كار گيرد كه دنيا در نظرش پست و در چشمش كوچك و آخرت

بزرگ گردد و خواستة مرا بر خواستة خودش مّقدم بدارد و رضايت و خشنودي مرا بطلبد و 
حق نعمت مرا بزرگ بداند و رفتار مرا نسبت به خودش به خاطر بسپارد و در شب و روز 

خواهد نافرماني و گناه نمايد مرا در نظر بگيرد و مراقب باشد و دل خود را از آنچه كه مي
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هاي او را دشمن بدارد و نگذارد بر دلش راه خوش دارم، دور سازد و شيطان و وسوسهنا

كه دل او را دهم تا اينيابد، پس اگر چنين بود، من نيز محبّت خود را در دلش اسكان مي
كامالً از آن ِ خود سازم و دلش را از دنيا فارغ و به آخرت مشغول نمايم و او را چون 

كه با مند سازم و چشم و گوش و دلش را باز كنم تا اينعمتهاي تازه بهرهمحبّان ديگرم، از ن
طوري كه دنيا را بر او تنگ سازم دلش بشنود و با آن به جاللت و عظمت من نگاه نمايد به

هاي دنيوي را دشمن او قرار دهم و او را از دنيا و آنچه كه در دنياست بترسانم و لّذت
نمايد، او ترساند و دور ميهاي خطرناك ميخود را از چراگاه همانطور كه چوپان گوسفندان

گريزد و اي به اين مقام دست يافت، از مردم ميرا از گناهان دور سازم و چون بنده
شود، از خانة شيطان به نمايد و از دنياي فاني به دنياي باقي منتقل ميگيري اختيار ميگوشه

  .آوردخانه خداوند رحمان پناه مي
دهم، اين است عيش گوارا و اي را به هيبت و عظمت زينت مياحمد! چنين بنده اي

زندگي جاويدان و اين است مقام اهل رضا و خشنودي؛ پس هر كس طبق رضا و خشنودي 
كنم كه جهل با سپاسگزارئي او را آشنا مي :سازممن رفتار نمايد، سه خصلت را مالزم او مي

دهم كه با فراموشي مخلوط نشود و محبّتي به او او ميبه آن آميخته نيست و ذكري به 
دارم كه محبّت مرا بر محّبت آفريدگانم مقّدم بدارد؛ پس چون مرا دوست بدارد ارزاني مي

من نيز او را دوست خواهم داشت و چشم دلش را به شكوه و جالل خود باز خواهم نمود و 
س در تاريكي شب و روشنايي روز با بندگان مخصوص خود را از او پنهان نخواهم ساخت؛ پ

كه سخن گفتن او با آفريدگانم قطع شود و با ايشان مجالست ننمايد و او سخن گويم تا اين
ام در سخنان خود و فرشتگانم را به گوشش برسانم و رازي را كه از مردم پنهان كرده

ز او شرم نمايند و بر اختيارش قرار دهم و لباسي از حيا و شرم بر او بپوشانم تا همة مردم ا
رود در حالي كه آمرزيده شده است و دل او را شنوا و بينا سازم و چيزي روي زمين راه مي

گذرد از كنم. و او را به آنچه در قيامت بر مردم مياز بهشت و دوزخ براي او پنهان نمي
ن و نادانان و رسي كه از ثروتمندان و فقيراقبيل ترس و وحشت، آگاه نمايم و او را بر حساب
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ر را براي كه نكير و منكعالمان به عمل خواهد آمد مطّلع كنم و قبر او را نوراني نمايم تا اين

سئوال و جواب نزد او بفرستم، اما اندوه مرگ و تاريكي قبر و لَحد و بيم روز قيامت را نبيند، 
عملش را در دست پس براي او ميزانش را نصب نمايم و نامة عملش را بگشايم، آنگاه نامة 

خواند و آن هنگام ديگر مترجمي بين من و او نيست راست او بگذارم و او آن منشور را مي
(طريق عرفان، » و من با او بدون واسطه سخن گويم؛ پس اينهاست صفات مُحبّان و دوستان.

  )141تا  139ص
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