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و انتقادات تقديم به همگي دشمنانم كه اگر ريشخندها 
  نمود  تأييد دوستانم مرا گمراه مي ، تمجيد وآميز آنها نبود خصومت
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  مؤلف  همقدم

ر مظهر و يونان باستان بود كه در اساطير اين كشو  ههرمس يكي از فالسف
شد و به عنوان خدا حافظ مرزها  پدر علم بالغت محسوب مي

شود  بطور كه نقل مي. مطرح بود معروف و ،جغرافيايي كشور و اقتصاد
حقيقت و بنيانگذار  در .زيسته مي) ع(س همزمان با حضرت ابراهيم هرم

ها  نوان دانشكه اين اصول در مراتب بعد به ع اصول هرمتيك بود
ن اصول كه شامل شود اي بطور كه گفته مي. سر و مخفي مطرح شد

آثار  در. گردد ر محسوب ميبنا تمام علوم بشهفت قسمت است زير
اصل  هايي از اين هفت ها كشورها هند و مصر نشانه باستاني و كتيبه

خصوص تمامي  در) قدرت  اصول هفتگانه(اصول هرمتيك . شود ديده مي
يقيناً  ،ل بيان شدهكند و از آنجايي كه به عنوان اص ذرات ماّد صدق مي

يقت اين اصول در حق.  و فنا را ندارديا نابود اصالح ،قابليت تحول، تغيير
گرفته تا خود عالم لم ترين ذرات عانيني هستند كه مكانيسم آن از خردقوا

گير برمسايل،  ه ديگر سخن اين اصول قوانيني همهب. شود را شامل مي
حال شايد اين سؤال برا شما پيش . باشد مشكالت و حوادث زندگي مي

آنها چيست؟ جواب اين است   بيايد كه هدف از بيان اين اصول و مطالعه
ندگي خود توانيم از تك تك اين اصول برا حل مشكالت ز كه ما مي

كه شما هر مشكلي در زندگي  قابل توجه اينجاست  استفاده كنيم و نكته
اصول حل و فصل نماييد توانيد از طريق تطبيق دادن و انعطاف با اين  را مي

  ها و شواهد كافي نحوه ام با آوردن مثال دهالمقدور كوشي كه من حتّي
ي فرد و گاستفاده از تك تك اين اصول را جهت حل معضالت زند

ب در هشت فصل ترتيب داده شده مطالب كتا. اجتماعي شما بيان نمايم
در فصل اول كتاب در مورد جايگاه اصول هرمتيك در ميان قوانيني . است
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كنند و نظريات ارايه شده در اين زمينه، به اختصار  ما حكومت مي كه بر
اصول  الي هشتم در مورد تك تكتوضيح داده شده اما از فصل دوم 

يد اسامي الزم است بدان .قدرت به قدر كفايت بحث شده است  گانههفت
  : اصول هرمتيك عبارتند از

  )گرايي ذهن(اصل منتاليسم  .١
  اصل تطابق .٢
  )ارتعاش(اصل ويبريشن  .٣
  )تضاد(اصل پوالريته  .٤
  اصل ريتم .٥
  اصل اثر و تأثير  .٦
  اصل جنس  .٧
  
مـتن كتـاب     مطالعه، بهتر است كه به گر مايليد با اين اصول آشنا شويدا

 بـوده همگان مفيد فايده  در پايان اميدوارم مطالب اين كتاب برا. بپردازيد
نسـبت بـه زنـدگي و     ا جهت گشوده شدن دريچه و ديدگاهي نـو  و مقدمه

  ان شاءاهللا. جهان هستي باشد
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  اصول هرمتيك وجايگاه آن از
  لفها مخت ديدگاه 
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شايد برا شما اين موضوع عجيب و يا تازگي داشته باشد كه در زندگي 
، قوانيني وجود دهند يل و حوادثي كه در آن رخ ميروزمره و با تمام مسا

قوانيني كه مسبب بخشي از اتّفاقات . كنند ارند كه بر ما حكومت ميد
بياييد قوانين هستي را « :پس به قول استاد مجتبي حورايي. روزمره هستند

خود بهره گيريم كه به حق  بشناسيم و از آنها در جهت بهبود زندگي
قدر بيشتر مسأله را  ».هدايتيم و سزاوار افزوني و بركت عشق و  هشايست

. ر گويا مطلب باشدكنم طرح اين سؤال كمي بيشت فكر مي. مي شكافيم
زمين در   هنسانها خاكي كراتي كه برا ما اآيا اتّفاق: سؤال اين است

هايي كه ناخودآگاه و ناخواسته برا ما  شود و يا وضعيت زندگي حادث مي
ها ما نسبت به  العمل آيد فقط ناشي از اعمال و عكس پيش مي

ر در پيدايش اين ها گوناگون است يا يك سلسله عوامل ديگ موقعيت
هايي  هم با وضعيت حتماً شما. ؟ بله درست حدس زديدحاالت مؤثّر است

ايد و بعد گاهاً اين فكر به ذهن شما خطور كرده است كه عواملي  روبرو شده
ث را برا اند و نهايتاً اين حواد رجي و نامريي دست به دست هم دادهخا

چنين قوانيني شك  ا از شما در وجود احتماالً عده. اند شما به وجود آورده
، چه نداشته باشيد چه ترديد داشته باشيدبه هر حال  اما. و ترديد داريد

از . از زندگي شما را در كنترل دارند اين اصول وجود دارند و بخشي
ارد معركه ، اين اصول وترين مسايل زندگي ترين مسايل تا كلّي جزئي

و گاهي به ضرر شما تغيير شوند و گاهي حوادث را به نفع شما  مي
فقط اصول هرمتيك را مطالعه كنيد اگر شما قصد داريد ! دوستان. دهند مي
مطالب اين فصل را   هتوانيد بقي آنها كسب آگاهي نماييد مي  هدربارو 

كتاب را از فصل دوم به بعد ادامه دهيد اما حتماً   مطالعه نكنيد و مطالعه
هفت قانون معنو موفّقيت و يازده قانون طبيعي از همين فصل را مطالعه 

  .موجب كاميابي شما در زندگي فرد و اجتماعي شود كنيد با اين اميد كه
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آيـد كـه اگـر كسـي از      حال ايـن سـؤال پـيش مـي    : بحث  هو اينك ادام 
نيروها نهفته در ذات خويش و از قوانين كاينات كـه رفتـار و كـردار او را    

توانـد   ، چگونه ميخبر و غافل باشد رانند بي مان ميزير نظر دارند و بر آن فر
ـ    رتم قدمكانيس وانگهـي افـراد فكـور و    . كـار گيـرد  ه ها ذهنـي خـود را ب

دانشمند و تحصيلكرده و حتي اكثريت روانپزشكان و روانكاوان نيز از قواعـد  
و قوانين جهاني قلمرو ذهن خود و ديگر انسانها اطالع چنداني ندارنـد و بـا   

ت ولي در عالم دانش نسبت بدان آنكه يكي از اصول مسلّم جهان هستي اس
چنين  »كاربرد جادو عمل«پاپوس در كتاب خود به نام . ١اند اعتنا مانده يب

 ».انسان تنها موجود اسـت كـه داور سرنوشـت خـويش اسـت     «: نويسد مي
 کـه  ود هرگونهخ  گونه كه مسافر قطار و كشتي مختار است در كوپه همان

اده ش را هـر طـور كـه ار   ا تـا زنـدگي   ، او نيز آزاد اسـت خواهد رفتار كند مي
كـه   طـور  همـان . و به ميـل خـود آن را هـدايت نمايـد     كند سامان دهد مي

هـا آن   ول و مقصـر هـوا و هـوس   ئمسـ توان لوكوموتيوران و ناخـدا را   نمي
تـوان مسـبب گناهـان و     ي، خـدا را نيـز نمـ   مسافر و سرنشين معرفي كـرد 

  .٢خطاها خويش شمرد
هفـت قـانون   «ر انتها كدام پيرواني دارد و دم اصولي را كه هر خواه حال مي

را بـرا شـما مطـرح كـنم و      »يـازده قـانون طبيعـي   «و  »معنو موفّقيـت 
ه خيلـي  م كـ كـن  خر را حتماً به شما توصـيه مـي  اين دو مورد آ  همطالع

ه همگي اين اصـول در  در پايان خواهيم ديد ك. اند همختصر توضيح داده شد
جـدا از ايـن اصـول     ا بيانگر اصول هرمتيك هستند و چيز واقع به گونه

حـال  . مكـن  مي ارجمند واگذار  هبه خوانندارزيابي اين مطلب را  ونيستند 

                                                        
سپنج، چاپ دوم پاييز : ناشر آزما، هوشيار رزم: ، ترجمهقدرت شگرف روحمارسل روئه،  -١

  با تلخيص  ٤١ص ، ١٣٧٤
  با تلخيص ٤٢ص  ،همان -٢
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هم قوانين و اصولي را كه فالسـفه در طـول تـاريخ بشـريت بـا توجـه بـه        با
سلسـله قـوانين گـروه    . كنيم اند بررسي مي ف و ضبط نمودهديدگاه خود كش

  :ح استعداد پيروان است به اين شركه دارا ت) الف(
ما در اين مورد با يكـي از بزرگتـرين قـوانين بـاطني      :توليئاصل مس -١

روبرو هستيم كه طبعاً برا فرد معتقد به اصـول ماترياليسـم و مـاديگرايي    
مـا هـر عملـي انجـام      اينکـه  كـالم   خالصـه  .باشد ن مورد توجه نميچندا
. هـد داشـت  افات خود را به همراه خواپاداش يا مك –خوب يا بد  –دهيم  مي

. سـازد  مان را مي لي ماست كه آيندهزمان حال توالي گذشته است و رفتار فع
ها خود را تضمين تبه اين ترتيب ما با افكار و كردارمان شكستها و موفّقي 

ترديد نيست كه اگر زندگي خود را با سنگدلي و ظلم و خيانـت  . كنيم مي
اگـر بـه طـور موقّـت بـه      ، هر چند آن را خواهيم ديد  پر كنيم نتيجهس
 پـس از يـاد نبـريم كـه اگـر     . ها نسبي هـم دسـت يافتـه باشـيم     روزپي

مــش بگــذاريم بايســتي آنچــه را كــه خــواهيم قــدم در راه تعــادل و آرا مــي
، از خود دور سـازيم و گـرد آن   اين دو عنصر مهم زندگي است  هنندز برهم

فكر نيز شـيئي  ، وفرد معتقد به اصول روحي و معن از ديدگاه يك. نگرديم
كند و بعد با تمام نيـرو بـه    ماند كه به هدف اصابت مي است و به امواجي مي
شـود تقريبـاً    تعريفي كه از موجودات و اشيا مـي . گردد سو شخص باز مي

ساختار آدمي شباهت تام و تمامي به ساختمان ايـن  . همانند و يكسان است
ليـدبيتر در  . هـم متفـاوت اسـت    نات و ارتعاشات ازعالم دارد و تنها در نوسا

 تـوان  نمـي ، هرگـز دو اتـم   هـا  هترين ماد حتّي در متراكم« :گويد اين باره مي
هر اتم ميدان عملـي و ارتعـاش خـاصّ    . يافت كه با هم تماس داشته باشند

، به نحو كه نيز ميدان عملي خاصّ خود را داردخود را دارد و هر مولكول 
هر اتـم فيزيكـي در   . آيد ها به وجود مي كولها و مول اتمهميشه فضايي بين 

و تمـامي   ور اسـت  غوطـه ) سـيال متـراكم    ماده(اختر   دريايي از ماده



١٦  اصول هرمتيك

 هـا نيـز از آن نـوع انـرژ     به اين ترتيب ما انسـان  ».كند مي فواصل آن را پر
برا اهل علم هـيچ شـكّي   . گيرد ميبرتنها ذرات ما را در ايم كه ساخته شده

گـردد كـه    ي ما با ذرات مغناطيسي مضاعف ميجسم فيزيك وجود ندارد كه
   . ١روانشناسان نيست  البتّه اين فرضيه مورد قبول همه

و بيـانگر   باشد ن اصل در واقع همان اصل تضاد مياي :اصل تعادل قوا -٢
دو نـوع    هبوسـيل  و بودهگي ما بر تعادل استوار بنياد زند اين مهم است که

  .گذارد مي ت و منفي بر نظام هستي تأثيرمخالف مثبها  قانون با قطب
امـا   .پـذير نيسـت  ز فناگويد هيچ چيـ  اين قانون مي :قانون انطباق -٣

شود و منظور از اين عمل  ميآنچه كه بصورت تركيب است تجزيه و تقسيم 
ـ      ؛تقسيم، انهـدام و نـابود نيسـت    . اره اسـت بلكـه احيـا و زنـده شـدن دوب

روند تا يكبار ديگر به  ها از بين مي ، تمدنشوند مي ها سياسي تعويض نظام
 ،امـا در اوج تطـور خـود    .زنـدگي بگذارنـد    ال ديگـر پـا بـه عرصـه    اشك

بنـابراين جسـم ظـاهر    . بتشان فرا برسد ناپديد خواهند شـد كه نو هنگامي
طوريكـه ايـن    بـه  .و جـدا نيسـت  زا مج ،انسان از جسم بيوانرژيتيك و ذهني

  . ٢باشد هماهنگ كارشناسان پسيكوسوماتيكي امروز مي، تئور ديدگاه
يز يكي ديگر از قـوانين  تناوب يا جايگزيني ن :)یجانشين(قانون ريتم  -٤

رسـد و   مـي گيـرد و بيـدار بـه خـواب      ا ميروز جا شب ر. طبيعت است
تـوان   بنـابراين مـي     …وگرما تابستان به سرما زمستان و جزر بـه مـد   

فظ تعادل بـدن نقشـي اساسـي ايفـا     هاد كه اين نيرو در حريتم را نيرو نام ن
هـا و مصـايب    حفظ شكيبايي در هنگـام سـختي   ،ا از آن كند كه نمونه مي

بديهي است كه در ايـن  . ها، فرج و پيروز از راه برسد است تا بعد از سختي

                                                        
  با تلخيص ٤٤و  ٤٣صص  ،همان -١
  با تلخيص ٤٢ص  ،همان -٢



١٧  اصول هرمتيك   

، كسب تجربه است كـه انسـان را در   چيز كه از اهميت برخوردار استراه 
  . ١سازد دگي آبديده و پخته ميزن  كوره

ا بدون تنـاوب و بـدون    هيچ پديده: گويد اين اصل مي: قانون ثنويت -٥
تناقص در طبيعت وجود ندارد و از اين اصل اسـت كـه قـانون تكامـل كـه      

يـز از  ساخت ظاهر آدمي ن. شود آفريند، منبعث مي نگي را ميوحدت و يگا
، انسـان نرينـه و مادينـه   : مونـه ان نبـه عنـو   .آيـد  مـي  همين اصل ثنويت بـر 

 ، دو كليه و حتّي قلبمانمغز در بدن، دو ريه  همچنين وجود دو نيمكره
ـ شود يا دو دست كه واحد است از دو بطن تشكيل مي . ك، دو پا و غيره و ذل

، بلنـد و كوتـاهي و   و يا در طبيعت وجود شب و روز، سـياهي و سـپيد  
  .ستگويا اين مطلب ا ... ه وعقل و غريز

اين اصـل بيـانگر    :ياس و كاربرد آن در شناخت شخصيتاصل ق -٦
. باشـد  در شناخت شخصيت هر فرد مـي شكل ظاهر بدن و جزئيات آن 

دهـد كـه شـخص بـه      بدن نشان مي  گوشت شل و وارفته ،نهبه عنوان نمو
حـال آنكـه گوشـت پـر و      .ك تعلق دارد و بيحال و بيرمق اسـت گروه لنفاتي

جوسـت يـا بـه     يزهآن است كه آن فرد صفراو مـزاج و سـت    محكم نشانه
مثبت بودن و داشتن روح عملي   هها پهن نشان ناخن ،وان مثالي ديگرعن

ــاخن. اســت ــودن و خويشــتن هــا ن دار اســت و  دراز عالمــت محتــاط ب
هنر   مند بودن از ذوق و قريحه بهره  هها كوچك و كشيده نشان ناخن

  . ٢است و ظرافت طبع
انگيـز   درتي شـگفت ديشـه دارا قـ  تفكّر و ان :یاصل ضربات بازگشت -٧

ـ   ها انتقام انگيز و ايده ا كه افكار خصمانه و نفرت تا اندازه .است ه جويانـه ب
صـطالح آن را  گـردد كـه در ا   ه آنها را به سر راه داده بـاز مـي  سو كسي ك

                                                        
  با تلخيص ٤٦و  ٤٥صص  ،همان -١
  با تلخيص ٤٧و  ٤٦صص  ،همان -٢



١٨  اصول هرمتيك

نفـي بـه   ماز اينروست كه افراد با چنـين افكـار   . نامند شوك برگشتي مي
در مقابـل  . دكشـانن  به انهدام مـي شوند و خود را  بيمار و يا مرگ دچار مي

خيـر و نيكـي و موفّقيـت     آن شخص را به ،افكار مثبت از جانب هر شخصي
  .١كنند هدايت مي

در ايـن قـانون    :گانـه  قانون سه: به اين قرار است) ب(قوانين گروه سلسله 
ظر وجـود مـا از سـه مركـز تشـكيل       ناز اين  .بسيار مورد توجه است ٣عدد 

مشخّص بر دو تا مانده تأثير  شود كه هر يك به رغم وظايف جداگانه و مي
پيشـاني،  (گيـريم   صورت را در نظر مـي سه بخش : زنيم مثالي مي .گذارد مي

ـ    .)، دهان و فكمياني چهره  ناحيه صـورت  ه تعادل بايد بـين دو قسـمت ب
تفوقي كامـل بـر آن دو داشـته     ،آن سهيكسان وجود داشته باشد و يكي از 

المثل اگر مقصود بخش مياني چهره بـا قـدرت غريـز و عـاطفي      في .باشد
موجود در پايين صورت بـر    ، غريزهخوردار از گرايشات تند جنسي گرددبر

توانـد   مـي  ث، قانون تثليـ بر اساس اين نظريه. گذارد ير ميمغز تأث  ناحيه
  .٢تمامي كاينات را شامل شود

به موجب اين  :گانهاصل چهار :به اين ترتيب است) ج(وانين گروه سلسله ق
مظهـر   ٤گردد و عـدد   سيم ميقانون دنيا و طبيعت به چهار عنصر اصلي تق

آب نمـاد حالـت   . است خاك عالمت و نماد ماد جهان و خشكي. آن است
آتـش  .  بودن حـالتي از حـاالت مـاده اسـت    ، هوا مظهر گازماد مايعات

ا است  اد و در ضمن مظهر ارتعاش محركهانرژ فراگير و غير م  شانهن
 هـا در ايـن   مثـال . دارد مي را بـه حركـت و تكـان وا مـي    كه دنيا ذرات ات

، چهار نژاد بشر و ماه  خصوص فراوان است مانند چهار فصل، چهار مرحله

                                                        
  با تلخيص ٤٤ص  ،همان -١
  با تلخيص ٥٠ص  ،همان -٢



١٩  اصول هرمتيك   

رد ، خـون يـا بلغـم مـو    ، عصبصفرا شامل كيم چهار مزاج آدمياز بقراط ح
  .١توجه قرار گرفته است

پيـروان ايـن    :اصـل هفتگانـه  : اسـت  به اين شرح) د(گروه  سلسله قوانين
بر طبق نظـر ايشـان    .آورند را نماد حيات و هستي به شمار مي ٧قانون عدد 

تـرين عناصـر    تـرين تـا اثيـر    پيكر تشكيل شـده كـه از مـاد    ٧از آدمي 
با اين حـال  . ... روز در هفته و  رنگها، هفت  مثل منشور هفتگانه .باشد مي

المثل اگر بادهـا هفـت نـوع     نست اين موضوع را ثابت كند كه فيبقراط نتوا
باشند در نتيجه بايد هفت نوع فرعي داشته باشند كه با تعميم آن در پيكـر  

  !ر انساني بايد دارا هفت سر باشدآدمي ه
مرحلـه گنجانيـد    ٧ ولي در مورد رشد آدميزاد عقيده دارد كه او را بايـد در 

را رشـد   ٧و يا مراحل ) شود سال يكبار از نو احيا مي ٧در هر يا اينكه بدن (
 و نوجوان، جوان، مرد كامل، سالمند نوزاد، كودك،: مرحله تقسيم كرد ٧به 

ــال .كهنســال ــا بســيار مث ــين ريخــت  ه ــاس ب ــي در قي شناســي  اســت ول
روانشـناس متخصـص   . رود حد بيرون مـي شناسي از  ستاره و) شناسي چهره(

ار سنّتي را برا تصريح تجزيه و تحليل خود بـه كـ    سياره ٧شناسي  چهره
ونوس، ژوپيتر، ساتورن، خورشيد، مركور، مـريخ و  : گيرد كه عبارتست از مي
ه بخـت و سرنوشـت مـا قـرار     يك از اين سيارات تحت تـأثير سـتار   هر. ماه
مـا هسـتند    لّـد مـت تو بديهي است كه زمين و ستارگاني كـه عال  .گيرند مي

  ل هفتگانـه مستثني هستند و خلـق و خـو شـخص از تشـابه او بـا اصـ      
اوت را در مقابل هـم  كامالً متف  حال دو نمونه. گردد ستارگان مشخّص مي

اسـاطير آنهـا     ه رابطـه زهره يا ونوس و مريخ را كه ابتدا ب: دهيم قرار مي
عشق و زيبـايي و مهربـاني   فت و بخشش و عطو  زهره نماينده .پردازيم مي

، مريخ بـرعكس . مه چيز در آن زنانگي است و صداقت، در عين حال هاست
                                                        

  با تلخيص ٥١و  ٥٠صص  ،همان -١



٢٠  اصول هرمتيك

ردن و بشّـاش و  خشكي و سختي و خشونت است و همچنين امر و نهـي كـ  
كـه بـا صـورتي    (متولّد مـاه زهـره     برخالف مشخّصه. زنده و مصمم بودن

صـورت او در  (د متولّـد مـاه مـريخ قـرار دار     ،)شود بيضي شكل شناخته مي
پـس اصـل هفتگانـه     .)مربعي با خطوط تخت و مستطيلي ترسيم شده است

هـا   العمل ق و كردار و به عبارتي عمل و عكسبه نحو عجيبي ساختار اخال
ن شدن اصل هفتگانـه بـه   برا روشاينک . ١سازد ما را روشن و مشخّص مي

ا هـدف موفّقيـت   ب. مكن معنو موفّقيت را بيان مي ، هفت قانونطور كاملتر
هر روز هفته  ،زمين  بيشتر و ايجاد يگانگي در آگاهي و خرد جمعي سياره

  :خود نامگذار شده كه عبارتند از خاصّ  با انگيزه
، امروز با مهر و محبت و عشق :)دارندگي و غايت حيات(نون دارما قا: شنبه

نهـايي   كنم كـه هـدف   ميخدايي را كه در ژرفنا روحم نهفته است تجربه 
ــه ــت  هم ــر، تهيــ   : راه آن. هدفهاس ــمير برت ــف ض ــتي از   هكش فهرس

  .٢همتا خود برا خوشبختي و شاد خود و ديگران است استعدادها بي
، آگاهي و شود هر چه آفريده شده و مي ءمنشا :قانون توانايي مطلق: يكشنبه

 آگـاهي  .كه جويـا متجلّـي از نـامتجلّي اسـت    توانايي مطلق كاينات است 
جوهر معنـو ماسـت و كشـف و شـناخت طبيعـت بنيـاد يعنـي         ،مطلق

. ا قدرت و امكـان جاودانيـد  ، زيرآورده ساختن هر رؤيايي كه داريدتوانايي بر
خـاموش    ، ارتبـاط بـا طبيعـت و نظـاره    سرشار از سكوت  مراقبه: راه آن

خـود و    هو قضـاوت دربـار  هوشمند درون هر موجود زنده و عدم داور 
  .ن استديگرا

هرچه  .كند پويا عمل مي  طريق مبادلهكاينات از  :قانون بخشايش: دوشنبه
زيـرا فراوانـي كاينـات را در زنـدگيتان در      .كنيد ببخشيد بيشتر دريافت مي

                                                        
  ٥٢و  ٥١صص  ،همان -١
   ٣٥و  ٣٤صص  ،استاد احمد حلت :ولئمسمدير  ،٢٣شماره  ،ماهنامه موفّقيت -٢



٢١  اصول هرمتيك   

فراوانـي   ،جـوييم  با اشـتياق بـه بخشـيدن آنچـه مـي     . داريد جريان نگاه مي
  .اندازيم در زندگيمان به جريان ميكاينات را 

شـاد كـردن    : )كني درو ميهر چه بكار همان را : (قانون كارما: شنبه سه
، هـا  انتخـاب   آورد و راه آن نظـاره  مـي ديگران برا ما شـاد و كاميـابي   

  .ا و گوش سپردن به ندا دروني استارزيابي كاره
  و  تكاپو بي ، هوشمند طبيعت با سهولت(تالش قانون كمترين : چهارشنبه

، كنم و اطرافيان ذيرش را تمرين ميامروز پ ):كند مي پذيرا عملبا سبكدلي 
لحظـه  پذيرم كـه ايـن    ميآيد،  گونه كه پيش مي ادها را همانشرايط و رويد

در  .كنم ن لحظات و با كاينات جنگ نميبا اي .گونه است كه بايد باشد همان
ي نخـواهم چسـبيد و   نظرات گشوده هستم و سرسختانه به يكـ   برابر همه

  .ورزم جاجت نميل
مكانيسم تجلّي  ،نطقيدر هر قصد و آرزو م :قانون قصد و آرزو: پنجشنبه

كه در خاك حاصـلخيز توانـايي مطلـق، قصـد را      هنگامي .آن نهفته است
راه . انـدازيم  مـي كار   همحدود را برا خود بنا  دهنده ، قدرت نظامدرافكنيم

ه كاينات و حضـور  ، عدم دلبستگي و تسليم آمال بليست آرزوها  تهيه: آن
  .است حال  در لحظه

همه آزاديم و  :)موجود قبول واقعيتها(قانون عدم دلبستگي به نتايج : جمعه
مشكالت جديد بـه   ،آن در نتيجه با قبول .گونه كه هستيم بايد باشيم همان

اريم كـه گـردش كاينـات را    سـپ  خود را به ذهن خلّـاقي مـي  . آيد وجود نمي
  .١سازد همنوا مي

اكنون در اينجا قصد دارم يازده قانون طبيعت را بـرا شـما دوسـتان و     اما
اميـد اسـت كـه بـا     . بيـان كـنم   ،نو در زندگي گان تحولهمراهان و جويند

آقـا مجتبـي    ،اسـتاد ارجمنـد    استفاده از اين يازده قـانون و بـه گفتـه   
                                                        

  ٣٥و  ٣٤صص  ،همان -١



٢٢  اصول هرمتيك

 خدا مهربان  هحقيقي يعني طاعت و بندگي عاشقان به موفّقيت ،حورايي
قبـل از بررسـي    ولـيکن . موفّقيت دست يابيد ها در زندگي به قلّه برسيد و

عزيـز يـادآور     هاهم اين نكته را برا شما خوانندخو اين يازده قانون مي
باشـند كـه فقـط حركـت در      مـي  ا رودخانه  هكنم كه اين قوانين به مثاب

شـما را بـه    موفّقيـت  ،جهت اين رودخانه يعني عمل به تمامي اين قـوانين 
در ، قطعـاً شكسـت   جهـت خالف رحرکت دعدم عمل و يا  و آورد ارمغان مي

شما اين قوانين را بررسـي  پس با همراهي . زندگي را به دنبال خواهد داشت
  :كنيم مي
 

   :لقانون او
ين قانون همـواره خـالء سـبب جـذب     به موجب ا :)خالء(شدن  قانون خالي

هـر چـه خـالء و    . ط خـالء اسـت  شود فق كه باعث جذب ميچيز . شود مي
تصور كنيد اآلن : آوريم مثالي مي. ر باشد، جذب بيشتر استشدن بيشت خالي

و داخـل آن جـا سـوزن    اتاق بسيار بسـيار شـلوغي پـر از وسـايل داريـم      
. ايـم  بلمان را برا اين اتاق دادهحاال ما سفارش دو دست م .انداختن نيست

و هـا ر  منتظرند و مبل رگرها جلو دراند و كا همين اآلن مبلمان را آورده
كارگرهـا هـم واقعـاً    . بياوريـد تـو  : آوريـم  ما مداوم فشار مـي . دوششان است

فضا خالي نيسـت كـه    .را بياورند اما جايي وجود نداردها  خواهند مبل مي
حاال هر چقـدر مـا فشـار بيـاوريم، داد     . ها را در آن جا بدهند توانند مبلب

اگر ما بياييم اتاق را خلوت كنيم، بعضي وسايل اما . يستبزنيم امكان پذير ن
بـه نسـبت فضـا خـالي كـه       ،، برخي را جا ديگر بگذاريمرا بيرون ببريم

اگر يك سـوم اتـاق را خـالي     .ها را داخل بياوريم توانيم مبل ميايجاد كنيم 
كنيم شايد يك دست مبلمان جا بگيرد و اگر نصف اتـاق را خـالي كنـيم    

اگر مـن  . طور است زندگي هم همين. دست مبل جا شود دوهر  ممكن است
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. ها الهي را جذب كنم، ابتدا بايد جايي خـالي بـاز كـنم    خواهم موهبت مي
ـ   ،مند طبيعتدرستي قانون ه طبيعـت و الهـام گـرفتن از آن    نگاه عميـق ب

شـما مسـلّماً   . اسـت  »گردبـاد «يكي از معلّمان بزرگ مـا در طبيعـت   . است
ا  گردبـاد مجموعـه  . رت گردباد خيلي بيشـتر از بـاد اسـت   قددانيد كه  مي

كشـد امـا    مـي است كه همه چيز را به داخـل خـود   بسيار شديد و قدرتمند 
، العاده را از كجا دارد؟ حدستان درسـت اسـت   ت جذب فوقگردباد اين قدر
انسان هـم بايـد مثـل    . خالء درون آن است ،گردباد  العاده علّت جذب فوق

هـا،   ريز لهي را جذب كنيد و برنامهها ا اگر بخواهيد موهبت. د باشدگردبا
، تان نتيجـه دهـد   ها ذهني ات و تالش، تجسمها ها جسمي، تلقين تالش

جـا بـاز كنيـد و    ، اول بايد ها و دعاهايتان اجابت شود د نيايشخواهي اگر مي
سـي  بـل برر ابعاد انسـاني قا   هاين خالي درون در هم. درون را خالي كنيد

ل بايد او .لين خالء است كه بايد ايجاد كنيدخالء ذهني و خالء دل او. است
هـر آنچـه   . از چه؟ از هـر آنچـه بيهـوده اسـت    . ذهن و دلتان را خالي كنيد

ها، از نفرتها، انتقام، حسـادت،   از كينه .وجودش زيانبار است يا سود ندارد
، سوءظن   هو خالصه همـ  انديشي ، بدخواهي و كجحسرت، يأس و نااميد

ذهـن و دلـي كـه پـر     . اند سبب پر كرده ن و دل ما را بيآن چيزهايي كه ذه
پـذيرش و جـذب   ديگـر جـا خـالي بـرا      ،است از اين چيزها نكوهيده

برا اين ذهن و دل  ها الهي امكان جذب موهبت. ها الهي ندارد موهبت
و لي كـرد  حال ببينيم چگونه مـي تـوان ذهـن و دل را خـا    . بسيار كم است

  .ها زشت را از آن دور ساخت خصلت
گاهي اوقات . ها اين خالء بخشودن ديگران است هيكي از را :بخشيدن -١

ايـم، امـا ابـداً     به كسي لطف كرده  ان احياناًكنيم با بخشودن ديگر ما فكر مي
مـه لطفـي اسـت كـه مـا در حـق خـود        اول از ه ،بخشـيدن . چنين نيست 

يكي از مهمترين داليل آن اينسـت  . مان خالي شود نيكنيم تا ميدان ذه مي
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ميـدان ذهنيمـان را بـاز     .كنيم بار ذهني خود را خالي مي ،اركه ما با اين ك
اگـر كسـي مـادرش را    . وب و نيكـو بـرا پـذيرش چيزهـا خـ    . كنـيم  مي

كار را كـه بـه   ، همبخشد بخشد، دوستش را نمي بخشد، پدرش را نمي نمي
هـا را در ميـدان ذهنـي    ، آنبا اين نبخشيدن. …د و بخش او خيانت كرده نمي

، مـدام آنهـا را چـاقتر و    آور صبح و ظهر و شـب  هد و با يادد خود قرار مي
ا فرا گيرنـد و امكـان جـذبش كـم     اش ر كند تا تمام ميدان ذهني چاقتر مي

اگـر    مـثالً  .ه نيسـت اما لزوماً بخشيدن به معنا برقرار ارتباط دوبار. شود
، اين بدان معنا نيست كه او را ببخشيد و مجـدداً بـا   ما لطمه زدهكسي به ش

  .او به همان وسعت ارتباط برقرار كنيد تا مجدداً به شما لطمه بزند
گاهي اوقات نه تنها بايد ذهنمان را از كينـه و نفـرت و سـاير     :خالي تر -٢

م پاك و خالي كنيم بلكه بايد از چيزها مثبت هم خالي شـوي  ،چيزها بد
طّالعـات  فرض كنيـد شـما دانـش و ا   . تا امكان جذب بيشتر داشته باشيم

ـ  ، انتقامفيد برا ديگران داريد خـود    هل اين اطّالعات به ديگران بـه نوب
. كنـد  مـي كند و شما را برا جذب اطّالعـات بيشـتر آمـاده     ايجاد خالء مي

ـ . كنـد  يقلب شما ايجاد خالء م، در گاهي ابراز عشق و محبت د كـه از  رااف
، شوند جذب عشق و محبت مي كنند خودشان مانع ابراز عشق خوددار مي

كنند بـدون آنكـه آن را در    ود را از مهر و محبت انباشته ميميدان ذهني خ
ايي بـرا جـذب محبـت    در نتيجه وجود آنها جـ  .جا مناسب خالي كنند

  .متقابل ندارد
داشتن از هـر آنچـه بيهـوده،     ايجاد خالء در زبان يعني نگاه :خالي زبان -٣

  .١، ناسزا و غيرهمضر و يا زيانبار است نظير دروغ، غيبت، تهمت

                                                        
، ١٣٧٧گـران، چـاپ اول بهـار     انتشـارات دکلمـه   ،قانونمند طبيعـت  ،مجتبي حورايي -١

  با تلخيص ٢٥-١٩ صص
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خوريـد   مـي  وقتي زيـاد غـذا  . ذاريدبايد پرخور را كنار بگ :خالي شكم -٤
ا از انرژ ذهني و جسـمي شـما صـرف هضـم و جـذب غـذا        حجم عمده

هايتـان   ا و هـدف ق آرزوهـ شود و امكان فرستادن انرژ مثبت برا تحقّ مي
گيريم خالء قانون جذب است و بـرا ايجـاد    ميپس باز نتيجه . شود كم مي

به عنوان مثـال اگـر شـما دوسـت     . هايي انجام دهيد ء مي توانيد ورزشخال
سوار داريـد   وافر به دوچرخه  هيد يك دوچرخه داشته باشيد و عالقدار
مداوم به خود بگوييد كـه  توانيد در حياط منزل جايي باز كنيد و به طور  مي

شـرايط و امكـان    ،در اين صـورت . اين قسمت از حياط جا دوچرخه است
كنيـد آمـاده و    يي كه امروز حتّي فكرش هم را نمـي جا جذب دوچرخه را از

  .كنيد مهيا مي
. الء از گناه، ندامت و پشـيماني اسـت  اساساً اصل ايجاد خ :خالي از گناه -٥

ايـد كـه ايـن     راف كنيد كه چنين و چنان كـرده اعتيعني بايد نزد خدايتان 
خـود نيـز موجـب جـذب       شـود و خـالء بـه نوبـه     اعتراف باعث خالء مـي 

  .١شود ها الهي و اجابت دعاهايتان مي موهبت
قـات بـه يـك    گـاهي او . ، قانون رهايي استز قوانين خالءيكي ا :رهايي -٦

و پـر   ءوابستگي به يك هـدف هـم موجـب امـتال    . شويد هدف وابسته مي
د كه چيز را مثالً شايد برايتان پيش آمده باش. است و اين مانع خالء است

ايـد پيـدايش    ال آن گشـته ايد و هر چـه دنبـ   تان را گم كرده كارت شناسايي
ايد خـود   ايد و موضوع را رها كرده اما وقتي به دنبال كار خود رفته. ايد نكرده

ينـد رهـايي   آفر  هان دهنـد اين نش. ه خود كارت شناسايي پيدا شده استب
  .٢است كه بخشي از قانون خالء طبيعت است

  

                                                        
  با تلخيص ٢٥-١٩ صص ،همان -١
  با تلخيص ٢٥-١٩ صص ،همان -٢
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  :قانون دوم
يك . ا در اين هستي يك جرياني دارد ههر ذر :قانون جريان و حركت

حتّي . يستا مرگ استا  هذر. ايستا و ساكن نداريم  ما ذره. هدفي دارد
ه در دارد ك سيستميك اكو آيد نگ داخل باغچه كه به نظر ساكن مييك س

و حركت طبيعت برا ما پيام  اين جريان. كند جريان آن باغچه حركت مي
، جريان جريان باد. است كه ما هم جريان داشته باشيم پيامش اين. دارد

همين اآلن به .  ما پيام دارند، براران و حتّي جريانها داخل بدن مابا
ها را  آن قسمت. است ها راكد ببينيد در كدام قسمت زندگي خود نگاه كنيد

ون و در ثروت يكي از آن چيزهايي است كه امكان سك. به جريان بياندازيد
كنيم يعني پولمان را اگر ثروتمان را انباشته . نتيجه فساد آن وجود دارد

دهيم در جايي از هستي جريان داشته باشد و در  ، اجازه نميمتوقّف كنيم
د و پس جار شوي. شود تباهي مي فساد و  مدتي مايه پس از ،نتيجه پول

تان را، دانشتان  تان را، ذهن خلّاقتان را، سرمايه حركت دهيد انرژ جسمي
  .١، زندگي استرا، حركت

  
  : قانون سوم

هايي كه  نظمي تّي در بيح. هستي ما منظّم است  ههم :قانون نظم
را ما م هستي حتماً باين جريان منظّ. ا وجود دارد بينيم، نظم نهفته مي

 به شما. يد حتّي خسوف و كسوف هم نظم داردنگاه كن. پيامي دارد
اعت و فالن ، فالن سشهر، فالن سال، فالن روز  هگويند در فالن نقط مي

پيام اين  .بر نظم قرار داده شده هستي  ههم. دهد ثانيه كسوف رخ مي
گويد كه ما هم به عنوان عنصر از  ؟ نظم هستي به ما مينظم چيست

                                                        
  با تلخيص ٥٦-٤٩ صص ،همان -١
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يك فرد . يم تا با جريان هستي هماهنگ شويمهستي بايد نظم داشته باش
ن صدمه و لطمه را به كند اولي منظّم زندگي مي  هنظم وقتي در مجموع بي

خود قرار پس همه چيز وقتي در مسير طبيعي و هماهنگ . زند خودش مي
ه ، بآيد ي كه در زندگي ما به وجود ميمشكالت. دارد كه نظم داشته باشد

. ك قسمت از زندگي ما به وجود آمدهدليل اختالل در نظمي است كه در ي
حتماً در . ظم وجود نداردسمت از زندگي شما نبگرديد ببينيد در كدام ق

نون نظم را در آن قسمت بايد آنجا را پيدا كنيد و قا. نظمي هست جايي بي
  هشتوسو كاميابي ن  هب«سوم كتاب   هدر صفح »جيم ران«. جار كنيد

م ها منظّ ها پاداش دارند اما تالش تالش  ههم«: نويسد مي »آنتوني رابينز
كنيد و  درست است كه اآلن تالش مي ».چندان دارندپاداش مضاعف و دو

. ها چند برابر داشت نتيجهاگر اين تالش منظّم بود،  گيريد اما نتيجه مي
ينات را به ابخود تمام كنظم است خود كسي كه در نظام هستي بي

اآلن پس همين . كند سو خود بسيج ميه زدن ب و لطمهزدن  ضربه
نظم از زندگي خود تهيه كنيد و در  تمام و بي فهرستي از تمام كارها نيمه

   .صدد برآييد كه در جهت نظم دادن به آن اقدام كنيد
  

  :قانون چهارم
درستي جا  ايراني به در فرهنگ »صدقه«  همتأسفانه واژ :قانون بارش
راستي : عظيم است كه ريشه در صدق دارد  ژهصدقه يك وا. نيفتاده است

يعني اينكه به يك كنند كه صدقه  ها فكر مي اما متأسفانه خيلي. و درستي
به همان وسعتي كه دارد  را »صدقه«بياييد . فقير يا تهيدست، كمك كنند

بخشيدن، باريدن،  رش،با. معني كنيم »بارش«بياييد صدقه را . درك كنيم
 .بارش كنيد، عشقتان را .بارش كنيد مهرتان را .سرازير شدن، فوران كردن

، بارش بارش تبسم .تان را بارش كنيد بارش كنيد، فكر مثبت و سازنده
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شما   اگر همسايه. ها ، بارش اطّالعات و دانستهلبخند، بارش انرژ مفيد
است و  ١٩فيزيك شما   هو نمر ١٢او فيزيك   گرسنه نيست اما نمره

كنيد،  ايد و به او كمك نمي خود نشسته  هدانيد و در خان شما اين را مي
گونه هر. ت كه شما اهل صدقه و بارش نيستيدآن اس  هنشان دهند

زمين به آسمان . از طبيعت الهام بگيريد. ضد بخشش است ،آور جمع
. مورچه به شته ،بخشد چه ميشته به مور .بخشد، آسمان به زمين مي
رشيد چندين سال است كه به خو. قانون طبيعت است ،مضايقه بخشيدن بي

اگر حتّي . ه هيچ تمنّايي از شما داشته باشدتابد بدون اينك شما مي
تابد چرا كه خداوند يكي از قوانين هستي را  ناسپاسي كنيد باز هم فردا مي

چيز را نگه . خشيدني اينكه شما بببارش يع. قانون بارش قرار داده است
و محبت و خالصه  ، مهرپول، دانش، كتاب، سخن خوب، فكر ناب. نداريد

شخصي   مبادا كتابي در كتابخانه: گويد قانون بارش مي. هر چه كه داريد
اگر اين كتاب . ايد دو سال است از آن استفاده نكرده شما وجود دارد كه

ز به آن احتياج پيدا ني هر روبخش شما نيست يع ها الهام جزء كتاب
ايد؟ شايد بگوييد اين كتاب پيدا  داشتهكنيد، پس برا چه آن را نگه  نمي
. بسيار خوب. بسيار خوب. ام ا من آن را به مبلغ گزّافي خريدهشود ي نمي

ايد و مطمئن باشيد كسي  سال است كه اين كتاب را نخوانده شما اآلن دو
ت اين كتاب است اما يا ل اطّالعادر اين هستي هست كه همين اآلن به دنبا

وز برويد و هر همين امر. آن ندارد  هيا پول كافي برا تهيكند و  پيدا نمي
استفاده هم هست اما استفاده شما هست و قابل   هآنچه را كه در خان

هايي هست كه استفاده  هايتان چه لباس در كمد لباس. شود ببخشيد نمي
؟ خوانيد هايي هست كه آنها را نمي چه كتاب تان كنيد؟ در كتابخانه نمي

يا لباس البتّه اين تصور را نكنيد كه با بخشيدن كتاب يا لباس الزاماً كتاب 
شما بايد برا بارش و به نيت بارش اين كار . جديد دريافت خواهيد كرد
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بيشتر از آنچه كه البتّه احتمال زياد وجود دارد كه شما . را بكنيد
شما از جايي . پس ببخشيد و دريافت كنيد. يافت كنيدبخشيد در مي

اين را مطمئن . بريد د كه امروز حتّي گمانش را هم نميكني دريافت مي
ز جايي ديگر به شما رحمتي ها ا باشيد كه با خالء كمد كتاب و لباس

وقتي با بارش . ر ادار داريد كه عقب افتاده استشايد شما كا. رسد مي
خود برا جذب مواهب بيشتر باز جايي در زندگي تان  كتب كتابخانه

هر . ن همين كار ادار را دريافت كنيد، درست شدكنيد شايد در مقابل مي
ه برويد دنبال جا انسداد و مانعي در جريان مثبت زندگي شما پيش آمد

گفتار نيك، . كنيدتوانيد هر چيز را بارش  شما مي. بارش و ايجاد خالء
، ق خوب خودش صدقه است، لبخند زدن به مادراخال. خودش صدقه است

ها بسيار بسيار  كي از بارشي. خودش صدقه است ،گاه پر مهر به پدرن
متأسفانه ما خيلي كم تشكّر . كردن و سپاسگزار است ، شكرطبيعي

كنيم الزاماً وقتي  فكر مي. وح تشكّر در ما پرورش نيافته استر. كنيم مي
ل حا. ديم بايد از مسبب آن تشكّر كنيمآور چيز را به رايگان به دست

تشكّر كنيد، تشكّر فضا انرژ شما را . آنكه اين روش بسيار نادرست است
مثبت و   هدهد و روحي مثبتي به شما مي  هروحي. كند تر مي وسيع
تان  ر كنيد از رفتگر محلّهتشكّ. ١دهد بيشتر به طرف مقابل مي  انگيزه

تان تشكّر  از مستخدم مدرسه. ها تشكّر كنيد غبان پاركاز با. تشكّر كنيد
از . از دوستانتان تشكّر كنيد، حتّي از دشمنانتان تشكّر كنيد. كنيد

. يد و باالخره از مردم تشكّر كنيدشان تشكّر كناتدشمنانتان به خاطر انتقاد
اوند خود و از خودتان ، از كاينات و از خدتكالم اينكه از طبيع  هخالص
بباريد و عاشقانه ببخشيد و . قانون بارش را همواره رعايت كنيد. ر كنيدتشكّ

همين امروز فكر . از نفس اين بخشش و بارش، به وجد بياييد و حظّ كنيد
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، مهرتان، عشقتان، پولتان، دانشتان. كنيد چه چيز را بايد بارش كنيد
  .٢پس عاشقانه هر روز و هر شب بباريد.. …وقتتان و 

 
  :مقانون پنج

ها هميشه جذب  موهبت. هاست پاكي اساس جذب موهبت :قانون پاكي
، اليق جذب كنيد به نسبت پاكي كه در خود ايجاد ميشوند و  پاكي مي

. شوند سو آلودگي كشيده نميه ها هرگز ب موهبت. شويد ها مي موهبت
رگ ب. ببينيد طبيعت، سرشار از پاكي است. آلودگي، محروميت است

ها را  باران آلودگي. آيد شود، باران مي ف و غبارآلود ميدرختان كه كثي
ها  كند و برگ ها را خشك مي نور خورشيد آب رو برگ. شويد مي

ها  كند و آلودگي طبيعت مدام خود را پاكيزه مي. مانند پاكيزه مي ،درختان
و  ا نيست كه بعد از غذا خوردن دست هيچ گربه. كند را از خود دور مي

هيچ مرغي . خود، خود را پاك نكند  هليس نزند و به شيو پا خود را
نوك خود را به زمين نمالد و آن را پاك  ،نيست كه بعد از دانه خوردن

. ايد پاكي را از ذهنمان آغاز كنيمب. بايد قانون پاكي را ياد بگيريم. نكند
 .قانون پاكي به نوعي با قانون خالء در ارتباط است. ذهن خود را پاك كنيد

ذهن . ها ها و نبخشيدن ها، كينه ها، نفرت ذهن خود را پاك كنيم از نفرين
، يك نيت شايد يك نيت ناپاك. دل خود را پاك كنيد. خود را پاك كنيد

بعد از . ها الهي شود مانع جذب موهبت ،آلوده در ذهن و دل شما
پس از . و بدنمان است، لباس يزگي ذهن و دل نوبت پاكيزگي محيطپاك
از بيرون شروع كنيم و . ز اجرا قانون پاكي را شروع كنيمين امروهم
هر چه بيرون را تميز كنيم، پاكيزگي محيط در ما . كم به درون برسيم كم

هم پاك كنيم و  دارد كه درونمان را گذارد و ما را به تأمل وا مي اثر مي
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الزم  البتّه. ها و روز است خود موجب جذب موهبت  هپاكي درون به نوب
اني را بشناسيد كه دروغ م كه شما ممكن است كساست يادآور كن

اما وضع  كنند گويند، قانونمند طبيعت را رعايت نمي گويند، ناسزا مي مي
. فراتر از توانگر مالي است »روز«يادتان باشد كه . مالي خوبي دارند

ت دس ههايي است كه ب ، فرصتروز. شماست  هظ، آرامش اين لحروز
. فرزند خوب است ،روز. دوستان خوب شما هستند ،روز. آوريد مي
ممكن است شما كسي را كه توانگر مالي دارد . كتاب مفيد است ،روز

م چيزهايي كه ببينيد آيا تما. تر كنيد يد اما نگرش خود را وسيعبشناس
، ادبينيد كه اين افر ، اين شخص دارد يا نه؟ معموالً ميمعني توانگر دارند

ن پاكي در با رعايت قانو. بسيار زياد در زندگي خود دارند مشكالت
. آيند ها بيشتر به سراغ شما مي ، موهبتمحيط بيرون و درون خود

  .١تر ببينيد و گسترده زندگي كنيد قانون پاكي را گسترده
  

  : قانون ششم
هيچ خروسي نيست . سحرخيز طبيعت الهام بگيريم از :قانون سحرخيز

نكه اي  صبح بخوابد و هيچ مرغي نيست كه به بهانه ٨-٩تا ساعت  كه
اين ها و  ها و خروس اين سحرخيز مرغ. امروز جمعه است بيشتر بخوابد

. همين است ،شهود زندگي كردن طبيعت. آوا طبيعت حتماً پيامي دارد
و نظم ايجاد كردن در  ريز روز برنامه. ء استاتّفاقاً روز جمعه روز خال

روز . كارها مهم است  هروز محاسب. آينده است  هارها هفتك
دم  است كه فتوسنتز گياهان با سپيده ثابت شده. تصميمات مهم است

صادقانه از خود . كند نور خود را آغاز مي  هشود و گياه چرخشروع مي
؟ حاال از يك شود اعتي در صبح شروع ميفتوسنتز شما از چه س: بپرسيد
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غرب يعني زماني كه از زمان م. كنيم سحرخيز نگاه مييگر به ديدگاه د
و بيشتر همه جا را در رسد و بيشتر  كند و شب فرا مي آفتاب غروب مي

ابت شده است انرژ اين ث. شود برد، انرژ كيهاني بيشتر مي خود فرو مي
گيرد و ما هم بايد آرام  عت بسيار آرام ميطبي. شود هستي افزون مي

هنگامي كه انرژ هستي سرشار  ،به همين خاطر است كه شب و. بگيريم
جا  هر چقدر كه روز بخوابيد. دهد خواب به شما آرامش بيشتر مي است

كنيد كه هرگز خواب روز،  خودتان اعتراف مي. گيرد خواب شبانه را نمي
شارژ عصبي و  عوامل انرژ موجب  هدر شب هم. شود خواب شب نمي

رژ كاينات از اذان مغرب شروع اين روند افزايش ان. شود مغناطيسي ما مي
ان كه هنگام اذ  طور  هب .يابد طور تا اذان صبح ادامه مي شود و همين مي

، به رسد و از اذان صبح تا اذان مغرب صبح انرژ هستي به اوج خود مي
ز را طي كنيم كمتر و شود و هر چه طول رو ميتدريج از انرژ كاسته 

، اگر دعا از طلوع اگر تلقين و تجسم كنيد در لحظات پيش .شود تر ميكم
سحرخيز «المثل  ضرب. استجاب دعايتان بسيار بيشتر است كنيد امكان

را به خاطر آوريد و از همين امروز تصميم بگيريد كه  »باش تا كامروا باشي
ر از ديدگاه انرژ اگ. در ضمن صبحانه را زود صرف كنيد سحرخيز باشيد و

خوريد چون انرژ  م كه هنگامي كه صبحانه را زود ميبيني كنيم ميبررسي 
ان به هضم و جذب آن مشغول ، بدن بسيار سريع و مؤثّر و آسدر اوج است

دن با تقلّا بيشتر و زحمت شود ب دير خوردن صبحانه باعث مي. شود مي
، فرسودگي ود و صد البتّه اين تقلّا بيشترتر به هضم غذا مشغول ش افزون
، سالمت و تندرستي كم ميبيشت . شود ر را سبب شده و با اين افت انرژ

  .١قانون طبيعت و سنّت زيبا الهي است ،پس اين را بدانيد كه سحرخيز
  

                                                        
  با تلخيص ٨٢-٧٧ صص ،همان -١



٣٣  اصول هرمتيك   

  : قانون هفتم
 ،انرژ يك گروههميشه انرژ يك شخص از  :)هم بودنبا(قانون جمع 

 يك نفر شتر از انرژانرژ آنها بي نفر با هم باشند ١٠اگر   مثالً. كمتر است
نرژ شما وقتي شما در يك جمع هستيد ا. است و بحثي در اين نيست

ژ از كل انرژ هميشه مجموع اجزا انر. شود تبديل به سينرژ مي
واحد انرژ دارند با هم  ٢آدم هر كدام  ١٠به طور مثال اگر . كوچكتر است

 .واحد باشد ٢٠ ياضي بايدقوانين ر ، مجموع انرژ آنها طبقيكي شوند
از آنجايي كه انرژ . نها خيلي بيشتر از اين مقدار استكه انرژ آ صورتيدر

وقتي . شود مع بودن باعث جذب مؤثّرتر هدف ميج ،يك جمع بيشتر است
گيريد و  رويد و در جمع آنها قرار مي شما به عيادت و يا ديدار اطرافيان مي

با خويشاوندان هستيد كه چون   ، خصوصاًگيريد در فضا آنها قرار مي
ژ شما بسيار بسيار بيشتر ، انرها ژني مشترك هم با شما دارند لتخص
شود و  وقتي كه انرژ شما افزايش يافت، سالمتي شما افزوده مي. شود مي

شوند و يا كساني كه  كساني كه عيادت مي. شود باعث طول عمر شما مي
فرض كنيد . شوند وب ميروند حتماً زودتر خ ا به عيادتشان مي عده

روند  بيده است و چند نفر به عيادتش ميبيمار رو تخت بيمارستان خوا
و در حقيقت يك سينرژ  زنند مي دور تا دور تخت او حلّقه ،نفر و اين چند

وقتي سطح انرژ باال . كند رژ بيمار افزايش پيدا ميدهند و ان تشكّيل مي
. گرايد حال بيمار به بهبود مي شود و يندها شفا تسريع ميآرفت، فر

ها مثبت  ، با جمع باشيد و از جمعپس جمع را دوست داشته باشيد
  .١انرژ بگيريد
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  : قانون هشتم
. هماهنگ است ،تمامي ببينيد كه به. به طبيعت نگاه كنيد :قانون هماهنگي

هيچ سيستمي ارزش خود را نداشت و  اگر هماهنگي در طبيعت نبود
نظمي و  هنگي نداشته باشند اين يك نوع بيم اگر هماها منظّ سيستم

. ها منظّم است ا از سيستم بدن ما مجموعه. نگاه كنيد. اختالل است
، م است، گوارش كه سيستمي منظّگردش خون كه سيستمي منظّم است

اينها وقتي   ههم. ها ديگر يستمي منظّم است و سيستمتنفّس كه س
هماهنگي اگر در جايي اين . هماهنگ باشندهم كه با كنند درست كار مي

دوباره اين  پذيرد كه شويم و شفا زماني صورت مي به هم بخورد ما بيمار مي
ماهنگي به ه. به هماهنگي هستي نگاه كنيد. هماهنگي به وجود آيد

به اين . گلها با جريان باد و زنبور عسل  هكاينات، هماهنگي پراكنش گرد
دانيد كه هماهنگي طبيعت حتماً برا شما پيامي ب. ها فكر كنيد هماهنگي

ز هستي بايد با دارد و پيامش اين است كه انسان نيز به عنوان عنصر ا
هماهنگيد؟ آيا  دقّت كنيد ببينيد آيا چون طبيعت. هستي هماهنگ باشد

  ؟١بريد ها زندگي را هماهنگ به پيش مي تمام جنبه
  

  :قانون نهم
اين تنوع . ي ما، طبيعت و هستي متنوعي استطبيعت و هست :قانون تنوع 

. ين همه حيوانات و گياهان گوناگونا .هستي ما حتماً برايمان پيامي دارد
خاصّ از   ها زياد در يك گونه حتّي تفاوت. انواع و اقسام موجودات

شكل، رنگ و خصوصيات متفاوت . دات بين افراد گوناگون وجود داردموجو
. هيچ دو انساني شبيه يكديگر نيست ها اثر انگشت نحتّي در انسا. ديگر
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ضد  ،تنوع. فكرشان هرگز كامالً مثل هم نيست ، طرزروحياتشان، عاليقشان
جريان، حركت و نشاط  ؛تنوع. دهد تنوع به ما روحيه مي .افسردگي است

يك ماه  .به خاطر تنوع فصول آن است طبيعت اگر پر بركت است. دهد مي
. يك ماه خشك و سوزان است، يك ماه سرد و يخبندان است آيد، برف مي

ين تنوع هستي برا ا. ريزند ها مي آيند، يك ماه برگ ها در مي يك ماه برگ
  . ما پيام دارد

 مثالً مسافرت، وقتي مسافرت. نوع را بايد در نظر داشته باشيمت پس
 ،يكنواختي .كند ذهنمان را باز مي. آورد فكر ميبرا ما تنوع  كنيم مي

تعصّب  ، انجماد فكر واگر شما در يك جا بنشينيد .آورد كسالت روحي مي
در هيچ . كنيدتان را عوض  حتماً خانه. فكر به همراه خواهد داشت

. شود نكنيد كه باعث سكون فكر شما مي سال زندگي ٥ا بيش از  خانه
زل بايد آميز من رنگ. ال يكبار رنگ خانه را تغيير دهيدهر دو سه س

 .روز يكبار يا ماهي يكبار خانه را تميز كنيد ٢٠ حتماً هر. متنوع باشد
جا  .ن را تغيير دهيدجا تلويزيو. ها و ميزها به جا ديگر بروند صندلي

وقتي از بيرون  .جا يخچال را عوض كنيد. وسايل تزئيني را تغيير دهيد
تنوع محيطي  بينيد يخچال در جا خودش نيست، خود يك آييد مي مي

ا در مورد تنوع در و ام. ايد كنيد وارد محيط ديگر شده فكر مي. است
. مشكي رنگ طبيعت نيست. رنگ مشكي را كنار بگذاريد. ها انتخاب رنگ

از . رنگ مشكي بسيار بسيار بد است. در طبيعت رنگ مشكي وجود ندارد
، انجما. آورد ها، رنگ مشكي افسردگي مي نظر روانشناسي رنگ د فكر

، لجاجت، يكدندگي و تعصّب مي از آنجايي اما متأسفانه . آورد سكون فكر
پس به هيچ عنوان  .م مد شده، رنگ مشكي هكه افسردگي مد شده است
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متنوع . مشكي مخالف قانون طبيعت است. لباس مشكي نداشته باشيد
  .١بودن را از طبيعت الهام بگيريد

  
  : قانون دهم

تابش و بش و باز، قانون تان كارما، قانون علّت و معلولقانو :ماقانون كار
 .دهد يك معنا مي اينها  ههم. شود العمل ناميده مي قانون عمل و عكس

، هر عمل از ما با هر نيتي كه داريم كنيم شود كه هر چه مي گفته مي
بيعت نور ببينيد در ط.  تابشي به درون داردبيرون كه بازتابشي است به 

توانيد  رسد و شما مي از زمين به چشم شما مي. خورد زمين مي خورشيد به
م اعمال شما تابشي به بيرون ، تماابدانيد تمام نيات شم.  زمين را ببينيد

تر، چون  تاباند و عمل به مقدار ضعيف نيت شما نور به بيرون مي. دارد
ت باشد د مثبدهي اگر عملي كه انجام مي. تر است قو ،نيت هميشه از عمل

هد داشت و اگر عمل شما منفي تابش مثبت خواتابش مثبت است و باز
مال و نيات ما تمام اع. ، تابش منفي است و بازتابش منفي خواهد بود باشد

، گر همه نيك و هر چه كني به خود كني«به قولي  .گردد به خود ما باز مي
كسي . يدمواظب اعمال خود باش ».از ماست كه بر ماست«و يا  »بد كني

اين را . تومان بود ٥٠٠٠٠گفت روز كتابي از جايي برداشتم و قيمتش  مي
تومان  ٥٠٠٠٠اين  »ماكار«گفتم مواظب باش كه  .كرد ن ميبا شاد بيا

مطمئن . كارما دارد ،اعمال ما  همه. شود به نحو در زندگيت ظاهر مي
واهم شما را خ نمي. آنها را در زندگيتان خواهيد ديد تابباشيد كه باز

، شايد دليلش نگاه وز اگر جايي از كار شما گير داردولي امر .بترسانم
يا داد كه بر  ايد سال پيش به مادرتان انداخته آلود باشد كه هشت خشم

سر پشت  ،ايد كرده كسي را در صفي هل دادهايد يا خدا نا سر پدرتان زده
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. ماند اب باقي نميل خير و شر بدون جوهيچ عم …ايد و كسي حرف زده
باز اعمال و نيات منفي به سو ما   اعمال و نيات مثبت و همه  همه
  .١دريافت كنيم »خوب«، از طبيعت پس با نيت و اعمال خوب. گردد مي

  
  :قانون يازدهم

  همه .هاست جذّابيت  ه و محبت اساس همهعالق :قانون عشق و محبت 
. بنيان هستي بر اساس عشق الهي است. ها از عشق و محبت است موهبت

اگر بخواهيد . موجودات حاصل عشق الهي است  و همهخلقت انسان 
هر «: گويد مي »ويستن«. عشق بورزيد چيز را جذب كنيد بايد به آن

مد و دعوت محبوب را اجابت فه ا در اين دنيا زبان محبت را مي ذره
راه جذبش اين است كه به آن  ،ا را داريد اگر قصد جذب هر ذره. كند مي

ت و محب. دريغ باشد بي فراموش نكنيد محبت و عشق بايد ».عشق بورزيد
تابد، ساليان  ورشيد كه عاشقانه به شما ميخ. عشقي كه از سر معامله نباشد

دهد  ، تمنّايي از شما ندارد و به ما اين پيام را ميتابد سال كه عاشقانه مي
يك . يند ذهني و دروني استآعشق يك فر .شدتمنّا با كه عشق بايد بي

برا  .برا همه دعا كنيد. ع آن از درون است، شرودروني  هدعا عاشقان
مطمئن باشيم وقتي . خواهند طلب خير كنيد كساني كه موهبتي از خدا مي

محبت . رسد كنيم صد هزار برابر به خود ما ميگونه برا كسي دعا  اين
ممكن است شما در . و عشق ورزيدن عادت كنيدبت كردن كنيد و به مح

مدرس  »اسبورن«دكتر . زيدن مشكل داشته باشيدمحبت كردن و عشق ور
حال اگر  ».كند ا با تمرين گسترش پيدا مي هر عاطفه«: گويد خلّاقيت مي

. د مهرباني را در خود افزايش دهيد، مهرباني را تمرين كنيدخواهي شما مي
هيچگاه پول را داخل . تان عشق بورزيد به اشيا خانه. شروع كنيد ءاز اشيا
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. و به پول داخل كيفتان عشق بورزيدرا مچاله نكنيد  جيبتان نگذاريد و آن
ا است كه خداوند در اختيار شما قرار داده برا رفع  چون پول وسيله

هيچ  به ،وابسته به پول باشيد: گويم نمي .نيازها خودتان و يا حتّي ديگران
ش اين پول را داشته قدر هم آمادگي بار همان. اما به پول عشق بورزيدوجه 
  .پول تجلّي توانگر الهي است، تجلّي موهبت الهي. باشيد

اين . تان عشق بورزيد ها باغچه به گل. ها باغچه را فراموش نكنيد گل
رفتار كنيد  با نعمت خوش«: و پر مغز را به خاطر داشته باشيدسخن نغز 

تان  ويي خانهش يعني اگر شما با ماشين لباس ».م پيدا كندتا دوا
رفتار  اگر با ريه و قلب خود خوش. رفتار كنيد دوام بيشتر دارد خوش

. هستي را فراموش نكنيد  هجوهر. شود كنيد، دوامشان بيشتر مي
ا قبل ه ها خيلي زود و يا شب صبح. محبت و عشق است ،هستي  هجوهر

ها را رو سينه  دست: عشق بپردازيد  هه به مراقبدقيق ١٠از خواب 
برا همه حتّي . هستي دعا كنيد  هها را ببنديد و برا هم چشم. بگذاريد

 تمام كساني كه به شما برا .ا شما رفتار بد و ناشايستي دارندكساني كه ب
مثبت و   هير و هدايت كنيد و برايشان انديشاند طلب خ بد كرده

  .١هيددگرگوني بخوا
  گانه ن بود قوانين يازدهاي! خسته نباشيد دوستان و جويندگان تحول

   تأثيرن كوچكتري ،صرف اين قوانين  هفراموش نكنيد كه مطالع. تطبيع
ذهن خود   هموشكافانه آنها را بشناسيد و ملكبايد . زندگي شما ندارددر 

كار ه گي خود بتمام اوان زند سپس با دقّت و حوصله آنها را در. سازيد
به عبارتي بايد با اين قوانين دوست شويد و اين دوستي و به تبع . بنديد

آور شما در پي اين دوستي ميسر نيست مگر با  ها شگفت موفّقيت ،آن
اما اگر به عكس عمل نماييد و با اين . اين قوانينجوانب رعايت تمامي 
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قطعاً پيامدها  يت نكنيدو آنها را رعا قوانين يعني با زندگي درگير شويد
گي را به كام شما تلخ خواهد زند ،دير يا زود و منفي به دنبال خواهد داشت

پر سازيد با . …بدخواهي و  ،اگر ذهن و روان خود را از كينه، حسد. نمود
يا آموز  اگر شما يك دانش. لعمل قانون خالء روبرو خواهيد شدا عكس

گير  تنبلي به خرج دهيد با جبهه وستاندر  هدانشجو باشيد و در مطالع
د نظم باشي اگر در كارهايتان بي. روبرو خواهيد شد »جريان و حركت«قانون 

 »نظم«العمل قانون  نظم باشد، با عكس و محيط كار و خانوادگي شما بي
مواجه خواهيد شد و اگر به انباشته كردن ثروت تمايل داشته باشيد و در 

، كارت قرمز قانون و بخيل باشيد رد و اجتماعي خسيسزندگي ف
و باز هم اگر به پاكيزگي جسم و روان خود  .در انتظار شماست »بارش«

شايد شما در . مواجه خواهيد شد »پاكي«اهميت ندهيد با تنبيهات قانون 
 ،خواب باشيد كه در اين صورت ظهر در رخت يکعت روزها تعطيل تا سا

احتمال دارد از جمع . ايد يج نمودهرا بر عليه خود بس »سحرخيز«قانون 
گريزان باشيد بنا به اين دليل كه ديگران هميشه در صدد لطمه زدن به 

من قصد ندارم در اينجا . ا هستند و يا اينكه خجالتي هستيدشم
ها درمان كمرويي و خجالت را به شما آموزش دهم اما در هر  تكنيك

ها زندگي كنيد و اگر  انسانشما ناگزيريد از اينكه در ميان ديگر  ،حال
خواهيد روبرو  »جمع«العملها قانون  با عكس نماييدنشيني اختيار  گوشه

آموزان و يا ديگر  هماهنگ و همسو با ديگر دانش ،درس اگر در كالس. شد
يعني با واكنش . مات زياد خواهيد خورددانشجويان پيش نرويد حتماً لط

يد هايي هست شما از آن دسته آدم اگر. شويد روبرو مي »هماهنگي«قانون 
تكرار  آور است و فقط تكرار و تكرار و كه معتقدند زندگي بسيار كسالت

دهد كه قانون تنوع را در  است و حالت يكنواختي دارد، اين نشان مي
چنين طغيان  رنه قانون تنوع بر عليه شما اينايد وگ زندگي رعايت نكرده
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چ به يكي از اطر مسايل هيچ و پوكرده به خااگر خدايي ن !كرد نمي
ايد مطمئنّاً دير يا زود،  ايد و يا به او خيانت كرده دوستانتان دروغ گفته

كه تا حدود از  هرچند. زند بر عليه شما دست به عمل مي »ماكار«قانون 
خواستم اين سؤال را از شما بپرسم كه آيا چيز  شويم اما  ج ميبحث خار

درستي و  ،ستيدو ،كه ارزش آن واقعاً از صداقتدارد در اين دنيا وجود 
دانند  مي كه معني صداقت و نفس درستي را؟ كساني صميميت بيشتر باشد

را  »سروانتس«اين سخن از . دهند مي پاسخ منفي ،اً به اين سؤالقطع
اصل  ،اگر در زندگي ».صداقت است ،بهترين سياست«: يدفراموش نكن

شما به  ما پا به پات كه قانون كاريت كنيد آن وقت اسصداقت را رعا
ندگي را به خوشي و لذّت ها سخت و تلخ ز شتابد و لحظه ياريتان مي
ارمندان هستيد و با ك … ياشما اگر رئيس يك اداره يا بانك . كند تبديل مي

و  نماييد ز دادن مرخّصي به آنها اجتناب مي، اكنيد خود بدرفتار مي
ون ، قانبا اين كار ؛كنيد ت را رعايت نميقانون عشق و محب نهايت اينكه

توانيد درك  و آن موقع ديگر نمي نماييد عشق را بر عليه خود تجهيز مي
ي عجيبي وجود استرس و نگران. كه زندگي توأم با آرامش يعني چه كنيد

بنيان هستي بر اساس ، گونه كه قبالً گفته شد همان. گيرد شما را فرا مي
ها زندگي  تمامي برنامه  هن عشق را سرلوحپس قانو. عشق الهي است

  .ر دهيد و از بركات آن لذّت ببريدخود قرا
 ،چند تكنيك تجسم خلّاق را برا شما همراهان خوب وقت آن رسيده كه

تجسم خلّاق برا   هخواهم قدر دربار اما قبل از اين كار مي. بازگو كنم
به معنا تصويرساز دانيد تجسم  طور كه مي همان. شما صحبت كنم

براساس يك نظم منطقي  تصاوير كه ما آنها را ؟اما چه نوع تصوير. است
 ،كنيم و به همين جهت در ذهن خود خلق و سازماندهي مي ،و هدفدار

گونه تصاوير ذهني  را برا اين »سازنده«به معنا  »خلّاق«صفت 
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 ،ساز ذهنيا تصويرنيد كه آيا تجسم خلّاق يشايد شما فكر ك. اند برگزيده
. جواب اين سؤال تا حدود مثبت است؟ همان خيالبافي معمولي نيست

طرات مواقعي كه ما مشغول خيالبافي هستيم يك سلسله تصاوير و خا زيرا
آيا به نظر شما . اما يك سؤال از شما. كنيم را در ذهن خود مجسم مي

و موجب  كنندهخيالبافي روزانه برا ما مثمر ثمر است يا فقط سرگرم 
همه . ايم همه خيالبافي را تجربه كرده ما ،؟ بلهاتالف وقت گرانبها ماست

ما ندارد و حتّي   دانيم كه خيالبافي عمالً تأثير در زندگي آينده مي
. ا انسان بسيار مطرود و مضّر استخيالبافي افراطي از نظر روانشناسي بر

 سايكوسوماتيكي ها از بيمارا  زدن تمركز و حتّي پاره چون باعث برهم
. گردد ها رواني نظير افسردگي مي ر، تب و يا بيمانظير سرماخوردگي

 ،به هر تقدير. شود ما مي  هن وقت مفيد روزانضمن اينكه باعث هدر رفت
يند، آيعني در هر دو فر ق و خيالبافي در يك مورد مشتركندتجسم خلّا

يك مورد اساسي با هم تفاوت  گيرد اما در عمل تصويرساز صورت مي
گذارد و به همين  ما مي  هسم خلّاق تأثيرات مثبتي بر آيندزيرا تج .دارند

ر طور كه گفته شد عالوه ب اما خيالبافي روزانه همان. ستا »خلّاق«جهت 
الالت را در زندگي ما ا اخت ما ندارد پاره  هاينكه هيچ تأثير مثبتي بر آيند

حال شايد اين . ون بر هيچ نظم منطقي استوار نيستچ. آورد به وجود مي
تصاوير ذهني : پيش آمده باشد كه ،خلّاقيت گانجويند سؤال برا شما،

؟ گذارد ما مي  هات شاياني بر زندگي و حوادث آيندمثبت به چه علّت تأثير
وزه با پيشرفت اما امر هزاران سال پيش همواره مطرح بودهاين سؤال از 
 و روانپزشكي اين موضوع به اثبات رسيده كه افكار وروانكا چشمگير علم

ت شگرفي بر رو حوادث مثبت يا به عبارتي تصاوير ذهني مثبت تأثيرا
د وضعيت سالمت جسماني گذارد و حتّي موجب بهبو زندگي ما مي  هآيند

 ، تصاوير ذهني منفيبه عكس افكار منفي يا به عبارتي اما .شود ما نيز مي
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جسماني ما گذاشته و در ضمن  سوئي بر رو وضعيت سالمت اثرات
اما چرا چنين . شود تّفاقات ناخوشايند برا ما نيز ميموجب حادث شدن ا

فقط برا شما . مطلب از حدود اين كتاب خارج است ؟ توضيح ايناست
كنم كه هنگام تصويرساز  عزيز فقط اين موضوع را گوشزد مي خوانندگان

گيرد  هايي در مغز ما انجام مي سلسله واكنش) ، چه منفيچه مثبت(ذهني 
مانيتيسمي وجود ما  كه موجب آزاد شدن بخشي از انرژ مغناطيسي و

عني زمان است موجب ، يين انرژ چون تابعي از بعد چهارمشود و ا مي
من . شود ما مي  هآيندا اتّفاقات در مقاطعي از  زندگي  حادث شدن پاره

انرژ «شود  هني را كه صرف اتّفاقات آينده مي ذآن بخش از انرژ
اين انرژ از  مبسوطيح توض ،اما در هر حال. ام نامگذار نموده »ريتميك

اصل . گرديم اينك به اصل مطلب باز مي. اين كتاب خارج است  هبرنام
لّاق برا هر يك از قوانين ها تجسم خ استفاده از تكنيك ،مطلب
ضمن . كنم ها را برا شما تشريح مي تك اين تكنيك ككه ت استگانه  يازده

توضيح اين نكته كه بعد از هر تكنيك تجسم خلّاق يك تمرين خود 
 ،هيپنوتيزمي و خود تلقيني داده شده كه شما بسته به ميل و اشتياق خود

اين تمرينات خود هيپنوتيزمي را همراه با تجسم خلّاق و يا به طور مجزا 
در مورد . اين دو حالت كامالً اختيار است ه انتخابدهيد ك ميانجام 

. داده خواهد شد چگونگي انجام تمرينات خود هيپنوتيزمي بعداً توضيح
ايد كمال  اين قسمت از كتاب با من همراه بوده ، از اينكه تاخيلي خوب

دهد كه شما  ايد نشان مي همين كه تا اينجا خود را رسانده .سپاس را دارم
  ههمين اراد ،تحول در زندگي ا هستيد كه يكي از لوازم ادهانسان با ار

  .كنيم ع ميپس تمرينات را شرو. نيرومند است
ها خالي و  يكي از اتاق :)خالي شدن(لّاق برا قانون خالء تجسم خ - ١

اگر چنين نشد حتماً از ديگر  .با سكوت منزلتان را انتخاب كنيدتوأم 
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سكوت مطلق را  ،به مدت نيم ساعت اعضا خانواده خواهش كنيد كه
در اتاق را قفل . ها را خلوت نمايند رعايت كنند و در ضمن يكي از اتاق

. توانيد بر رو زمين بنشينيد ي مي، صندلي يا حتّبر رو يك مبل. كنيد
اما توجه داشته باشيد كه كمر شما بايد به صورت عمود چسبيده به 

يا يك خنک ب بعد يك ليوان آ. پشت مبل و صندلي باشدديوار يا 
 چون موجب آرامش نسبي شما در سطح . نوشيدني خنك ديگر بنوشيد

با استفاده از سپس  .)همين صفحه را ببينيد ،١پاورقي ( خواهد شد )(  بتا
كه شما با دو بدين معني . بكشيدعميق نفس  دوحداقل  ٢-٤-٢فرمول 

چهار   هو به اندازكشيد  ي، هوا را به درون ميا بيني شماره از طريق دهان
ين كامل ب  مبادلهكنيد تا  ميخود حبس ها  ريهرا در درون هوا  ،شماره

ها شما انجام  كربن موجود در ريهاكسيد اكسيژن دريافتي از بيرون و د
اين هوا همان . ا از طريق بازدم به بيرون برانيدهوا ر ،بعد با دو شماره .گيرد

ضمناً ذكر اين . داشت ها شما وجود الً در ريهكربن است كه قب اكسيد د
. برا هر شماره كامالً دلخواه استنكته الزم است كه انتخاب مدت زمان 

دهيد ثانيه طول  دويعني شما ممكن است بخواهيد هر شماره را به مدت 
د كه اين كار كامالً اختيار يا شايد هر شماره را يك ثانيه در نظر بگيري

موجب نظر من هر شماره را همان يك ثانيه در نظر بگيريد تا  اما به .است
طور كه گفته شد در همين حال كه  همان. تمركز و دقّت بيشتر شما شود

ها عميق  چه تعداد نفسهر  .نفس عميق بكشيد دوحداقل  ١هستيد
                                                        

يا سطح آگاهي و بيدار كامل قرار داريم، مغز ما امـواجي  ) ( كه در سطح بتا هنگامي -١
يعني يك فرد معمولي، در يـك زمـان   . كند سيكل در ثانيه توليد مي ٤٠تا  ١٤با فركانس 

. سيكل در ثانيه قـرار دارد  ٢١ي و در يك روز معمولي در سطح امواج بتا با فركانس معمول
تواند چهار ريتم متفـاوت را توليـد    قابل ذكر است كه مغز انسان همواره و در هر زماني مي

قابـل   »الكتروآنسـفالوگراف «دسـتگاهي بـه نـام      هوسـيل ه ها يا امواج ب كند كه اين ريتم
ريـتم   -٢ .كه توضيح داده شد )(ريتم بتا  -١: تم مغز عبارتند ازچهار ري. مشاهده است
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در اين حالت با چشماني باز يا . بيشتر باشد، تمركز شما بيشتر خواهد شد
فراموش نكنيد (صورت خود را به طور كامل تصور كنيد  ،با چشمان بسته

بعد توجه  .)كه شما در سطح هشيار كامل يعني در سطح بتا قرار داريد
خود را بر پيشاني خود معطوف كنيد و در همين حال تصور كنيد پيشاني 

صورت يك درب تبديل شده و به پيشاني خود دستور باز شدن ه شما ب
در . اً بلند صادر كنيدبا صدا نسبتبه طور ذهني را  و اين دستور. ٢دهيد

در ذهن  سپس. نماييدود را در حال باز شدن تصور پيشاني خ ،همين حال
، حسد و افكار نسبتاً بلند به هر چه افكار منفي، كينه، نفرتبا صدا خود 

آنها را و بدين طريق  شما وجود دارد فرمان اخراج دهيدپليد كه در ذهن 
صادر  »بسته شو«سپس به پيشاني خود فرمان . خود بيرون برانيد از ذهن

اينك با . ي خود را در حال بسته شدن ببينيدپيشان ،كنيد و در همين حال
من فقط  ،از اين پس«: ، به خود بگوييدذهنيبه طور  دا نسبتاً بلند وص

 ».، سازنده و خيرخواهانه را در ذهن خود جا خواهم دادافكار مثبت
: ر ذهن يا در كالم خود جار سازيدل سه مرتبه اين عبارت را دحداق

ها الهي  بتو در جذب موه استقانون خالء همواره يار و ياور من «
 بينيد كه حال اگر به ساعت خود نگاه كنيد مي ».پشتيبان من خواهد بود

                                                                                                                        
سـيكل   ١٤تـا   ٧فركانس  كه در سطح امواج آلفا قرار داريم، امواج مغز با زماني): (آلفا 

راه رسيدن بـه سـطح   . م با رؤيا استأآلفا قلمرو خوابي آرام و تو. كنيم در ثانيه توليد مي
کـه   زمـاني ): ( ريتم دلتا -٣ .است »ريالكسيشن«وسوم به آلفا انجام سلسله تمريناتي م

. سيکل در ثانيه اسـت  ٤تا  ٥/٠ما در سطح امواج دلتا قرار داريم، نوسان امواج مغز ما از 
.    بيهوشي کامل است شناخته شده دلتا قلمرو خواب عميق و ناخودآگاه و قلمرو نيمه

 ۷تـا   ۵تا قرار داريم، مغز ما امواجي با فرکانس در سطح امواج تکه  زماني: )(ريتم تتا  -٤
عميق و راحـت و قلمـرو احسـاس     تتا قلمرو خواب نيمه. کند سيکل در ثانيه توليد مي

  . رضايت مطلق و کامل است
  ...ا پيشاني من باز شو، باز شو :يديمثالً بگو -٢



٤٥  اصول هرمتيك   

مشغول دقيقه و يا حداكثر نيم ساعت است كه به تمرين  ١٥ حدود
ود بلند شويد و با خونسرد و اعتماد به نفس كامل از از جا خ. هستيد

ا  كه تمرين انجام شده تأثير سازندهاتاق خارج شويد و يقين داشته باشيد 
  . ها شما خواهد داشت موفّقيت بر، همچنين بر آرامش روحي شما

كر ايد اصالً ف به تمريناتي كه انجام داده ،پس از اينكه از اتاق خارج شديد
شك و ترديد به تمرينات انجام شده   هچون فكر كردن و با ديد .نكنيد

آينده از  شود عمالً تأثير مثبت تمرينات انجام شده در موجب مي ،نگريستن
  . تمرينات شود  ميان برود و موجب يأس و دلسرد شما از ادامه

المقدور سعي شود تمرينات در حوالي  ذكر اين نكته ضرور است كه حتّي
انرژ ريتميك هستي  ،در اين ساعت زيرا .گيردبامداد انجام  ٥ساعت 

سم خلّاق شما در موجب تسريع در مكانيسم تمرينات تج کهاست  ينبيشتر
  .آينده خواهد شد

توانيد تمرينات تجسم خلّاق مربوط به قانون  دوستان و همراهان، شما مي 
تر است انجام  هان سادلّي كه برايتو حتّي ساير قوانين را به هر شك خالء
نه توانيد تصاوير ذهني خود را تغيير دهيد و در اين زمي مثالً مي. دهيد

  .كوچكترين وسواسي به خرج ندهيد
دقّت نموده باشيد  ،اگر به اين نمونه تمرين از تجسم خلّاق !خوب دوستان

خواهيد ديد كه در اين تمرين عالوه بر تصاوير ذهني از جمالتي كه 
گفته  »هيپنوتيزميمالت و عبارات خودتلقيني يا خودج«اصطالحاً به آن 

حتماً اين سؤال به ذهن شما خطور كرده كه . شود استفاده شده است مي
تيار انتخاب يكي از اين دو كامالً اخ(اين جمالت و عبارات زباني يا ذهني 

رد تصاوير ؟ جواب سؤال تقريباً مشابه به كارككاركرد دارد چه) است
  هاست رو مسأله  كه سالواز نظر علم روانكا زيرا .ستمثبت ذهني ا
جمالت که  كار كرده، اين مسأله كامالً اثبات شده يهيپنوتيزمتلقين و خود
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 ات، موجبكنيم به خودمان تلقين مي يا زبان در ذهن ه ماك و عبارات مثبتي
  . ١آورد مي  فراهمدر زندگي ما را تغييرات شگرفي 

دت سه هفته ، به مييرات مثبت در زندگي از اين طريقالبتّه برا ايجاد تغ
توانيد اين تمرين و  كالم اينكه شما مي  خالصه. تمرين مداوم الزم است

صرف ، ظهر قبل از ٥صبح حوالي ساعت  ،نظاير اين تمرين را سه بار در روز
به  هبست( ١٢-١١از شام حوالي ساعت  پسو شب  ١نهار حوالي ساعت 

 ٣٠دقيقه و حداكثر  ١٥و هر بار به مدت حداقل ) الس ها مختلف فصل
توانيد تمرينات  مي در ضمن شما. سه هفته انجام دهيد يدقيقه در ط

ير ذهني به طور مجزا انجام هيپنوتيزمي را با صرفنظر كردن از تصاوخود
توانيد در طول  همان مراحل قبلي را طي كنيد و ميدر اين صورت . دهيد

من به «: ها به كرات استفاده كنيد ي از اين جملههيپنوتيزمين خودتمر
                                                        

جديـدترين   وجود دارد كـه كشـف آن يكـي از    R.A.Sدر مغز انسان سيستمي به نام  -١
عملكرد اين سيستم كه دقيقاً همانند يك كامپيوتر عمـل  . دستاوردها علم پزشكي است

كند به اين صورت است كه هر گونه ورود را پـس از پـردازش بـه خروجـي خـود از       مي
افكـار و   ،خـود  R.A.Sاگـر مـا در زنـدگي روزانـه بـه      . همان جنس ورود مي فرسـتد 

القا كنـيم در ايـن صـورت، بـه طـور       –ي تلقينات مثبت را يا به عبارت –ذهنيات مثبت را 
كنـد و   اعمالمان را در زندگي كنترل مي R.A.Sها  اتوماتيك مغز ما با توجه به ورود

خـود   R.A.Sبر عكس اگـر مـا بـه    . زند ها ما را در آينده رقم مي ها و پيروز موفّقيت
 مـا را  هـا  شكست R.A.Sها  ودها منفي را القا كنيم مغز ما با توجه به ور ورود

كنـد كـه هميشـه كارهـا را      يعني اعمالمان را طور تنظيم مـي  .كند ميدر آينده تضمين 
اگر مـا عبـارات و توصـيفات     .طور در مورد تلقين و خودهيپنوتيزمي هم همين. خراب كنيم

ن القا كنـيم مـثالً دائمـاً بـه خـود بگـوييم مـ        R.A.Sمثبت را به ذهن خود يعني همان 
كنـد كـه بـه طـرف      ريـز مـي   اعمالمـان را طـور برنامـه   مغز ما  ،هستم شانس خوش

برعكس اگر القائات منفي به خود داشـته باشـيم مـثالً     .ها سودآور حركت كنيم موقعيت
كند كـه بـه    ريز مي من بد شانسم، مغز ما اعمالمان را طور برنامه: دائماً به خود بگوييم

  .شكست بخوريمطرف شانس نرويم و دائماً 



٤٧  اصول هرمتيك   

 ،و در زندگي استقانون خالء همواره يار و ياور من . قانون خالء اعتقاد دارم
ها آرامش و  به قلّهحامي و پشتيبان من خواهد بود و قطعاً هميشه مرا 

  هتان و با ذوق و سليقتوانيد از جمالت خود شما مي ».رساند موفّقيت مي
در اين زمينه وسواس نداشته گانه استفاده كنيد و  يازده از قوانين دخو

به طور  در ضمن در طول تمرين حتماً سعي كنيد بر جمالتي كه. باشيد
زدهي كارتان را با تاتمركز داشته باشيد  ،سازيد ذهني يا بر زبان جار مي

و راه را كي از اين دپس شما برا انجام تمرينات ي. بردبباالتر  ،به مراتب
  :انتخاب كنيد

) خودهيپنوتيزمي(م با تمرينات خودتلقيني أها تجسم خلّاق را تو تكنيك )١
  .اجرا نماييد

  .قيني را به طور مجزا انجام دهيدتلتمرينات خود )٢
ا ه گير از قانون خالء از راه تكنيك بهره  هپس تاكنون شما با نحو

گفته  نيز شما دقيقاً مراحل باقيمانده در مورد ده قانون. مزبور آشنا شديد
ضمن اينكه از تصاوير ذهني و تلقينات . قانون خالء را طي كنيد شده در

توانيد استفاده  شما قابل تغيير نيز هست، مي  هكه بسته به سليق زير
شما ياران و مهم را به   خواستم يك نكتهالبتّه قبل از اين كار . نماييد

  .همگامان يادآور كنم
  :سيار مهمب  نكته

هيپنوتيزمي و تصاوير رو تمرينات خود چند سال است با توجه به اينكه
ام و از ثمرات  كار كرده )(و هم در سطح بتا  )(ذهني هم در سطح آلفا 

، گونه تمرينات را به اطرافيان اما هرگاه انجام اينام  مند شده آن نيز بهره
چرا . ام منفي آنها روبرو شده العمل ام با عكس پيشنهاد نموده …دوستان و 

نظران تأليف  وسط صاحبدر كتبي كه ت(كه آنها اين تمرينات و نظاير آن 
يزگي با انگ و يا با بيكنند  مي تلقيكننده و غير قابل انعطاف  را كسل) شده
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انگيزگي موجب خنثي شدن ثمرات  كه قطعاً اين بي(كنند  آن برخورد مي
 .كنند سپس رها مي ،مدتي آن را انجام داده تا يعني .)تمرين نيز خواهد شد

هر چند . شك و ترديد دارند ،ا به مثمر ثمر بودن اين تمرينات و يا عده
 به هر .اثبات شده استگونه تمرينات  سازنده بودن اين ،كه از لحاظ علمي

همين عده  .ردگونه تمرينات وجود دا حال انتقادات زياد نسبت به اين
من به  »غير از اين تمرينات وجود ندارد؟آيا راه ديگر « :كنند سؤال مي

دهم و قصد دارم خيلي مختصر اين راه را برا  اين سؤال جواب مثبت مي
. باشيد رضايت داشتهاميدوارم كه از آن شما خوبان و همراهان بيان كنم و 

يعني . ام نامگذار كرده »تلقين در روابط روزانه«من اسم اين روش را 
ران از اين به بعد خود با ديگ  هتوانيد در روابط روزان شما مي اينكه

پرسيد چه تغييراتي؟ برا روشن شدن مطلب يك  شما مي. تغييراتي دهيد
فرض كنيد كه شما با . كنم خالء مطرح ميمثال در رابطه با همين قانون 

 شهاي يكي از نزديكان سرگرم گفتگو هستيد و آن شخص در ميان صحبت
ايي  شما خيلي آدم كينه«كند كه  مي اين مطلب را به شما گوشزدماً دائ

. متأسفانه بله :ييد كنيد و بگوييدامكان دارد شما حرف ايشان را تأ »هستيد
نبايد حرف آن شخص را  ا هم باشيد  ناكرده شما كينهحتّي اگر خدا

ها  تأييد حرف آن شخص در واقع رأ موافق دادن به صحبت. تأييد كنيد
ا به منفي بودن شماست و در يك كالم يعني اينكه شم  هنفي و دربارم

د به صحبت آن شخص چنين كه شما باي در حالي. ايد خود رأ آر داده
 باشم اما هميشه سعي دارم آدم با ا كينه کميد من شاي«: پاسخ دهيد

 ايد نمودهر واقع قانون خالء را رعايت شما در اين حالت د »گذشتي باشم
  هايد و يك ايد ود را از افكار بيهوده خالي كرده، خهرا كه با اين گفتچ

الء قانون خ ،با اين كار .ايد نمودهمثبت در روابط اجتماعي را جايگزين آن 
  .خيزد به حمايت از شما برمي
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  :كالم  هخالص
خود   هان همواره سعي داشته باشيد دربارخود با ديگر  هدر روابط روزان
نه اينكه لب به  .ها مثبتي داشته باشيد بزنيد و ايدهمثبت حرف 

كنيد  ا ابتدا وضعيت موجود را قبول ميشم. هرگز ،نه. خودستايي بگشاييد
كه وضعيت موجود را با  نماييد و هم به طرف مقابل القاء ميبعد هم به خود 

ها مثبت را  پيام ،مغز R.A.Sپس به سيستم . يدكن تمام توان اصالح مي
  .ها خود در درازمدت باشيد روابط روزانه مخابره كنيد تا شاهد موفّقيتدر 

  .نماييدگانه رعايت  ر را در مورد تمامي قوانين يازدهاين ام
انده را ا از تلقينات و تصاوير ذهني در مورد ده قانون باقيم نهحال نمو

  . ١كنم برا شما عزيزان مطرح مي
  

ريان و حركت اعتقاد راسخ ن جمن به قانو« :تلقين در قانون جريان و حركت
پويا و فعال  .دانم را مهمترين عامل رسيدن به هدف ميتكاپو  تالش و .دارم

ا ضمن اينكه اين جمالت را ادا شم ».شوم مي تر باانگيزهستم و روز به روز ه
مركز كافي روبرو آنها را به طور كامل و با دقّت و ت نماييد، سعي كنيد مي

تان تصور  ها باغچه مثالً خود را در حال آبيار گل. كنيد خود تجسم
  . نماييد

  
نظم و انضباط، آرامش  .من به قانون نظم اعتقاد دارم« :تلقين در قانون نظم

ام و هر  دههميشه در رعايت نظم كوشي. دهد و انگيزش خاصي به من مي
ا من ادضو تجسم تصور  ».شوم تر مي منظّم ،قبل  هلحظه نسبت به لحظ

  .كلمات را به خاطر داشته باشيد
  

                                                        
  )(برا عالقمندان به تلقين در سطح بتا  -١
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هر چيز و هر  .من به قانون بارش اطمينان دارم« :تلقين در قانون بارش
بخشم و خود را از حمايت  ازاد بر نيازم باشد به ديگران ميخدمتي را كه م

را به خاطر داشته ذهني ساز تصوير ».سازم ارش برخوردار ميقانون ب
  . باشيد

  
به  .پاكي اعتماد و اعتقاد راسخ دارم من به قانون« :ن پاكيتلقين در قانو

خود را ذهن وز ام و روز به ر جسم و روانم همواره اهميت دادهپاكيزگي 
  .اشيدتجسم خلّاق را به ياد داشته ب ».سازم پاكتر و پاكتر مي

  
 ها صبح .خيز اعتقاد دارم ن به قانون سحرم« :تلقين در قانون سحرخيز

شوم و سرشار از انرژ مثبت برا امورات  از خواب بلند مي ٥ساعت 
يز را با تمام وجود سحرخ کنم و رزش ميو. کنم ريز مي ام برنامه روزانه

  .داشته باشيد در نظررا ذهني تصويرساز  ».دوست دارم
  

ن يكي از اصول مهم زندگي من قانون جمع به عنوا« :تلقين در قانون جمع
در واقع . برم از اينكه كنار آنها باشم لذّت ميست دارم و ديگران را دو .است
را به خاطر ذهني ساز تصوير ».هر جمعي از انسانها را دوست دارممن 

  . داشته باشيد
  

ي يكي از اصول واضح زندگي من قانون هماهنگ« :تلقين در قانون هماهنگي
تمام  هماهنگي در ،دانم كه يكي از اصول موفّقيت من مي. است

روز بهتر از ديروز  قانون هماهنگي را هر ،به همين جهت .هاست مينهز
  .تصور و تجسم خالق را در نظر داشته باشيد ».كنم رعايت مي
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  از اصول مهم برا داشتن روحيه قانون تنوع يكي« :تلقين در قانون تنوع
 آنكنم و  مي امور زندگي را هميشه رعايت  همن تنوع در كلّي. سالم است

را به خاطر ذهني تصويرساز  ».دانم زندگي شاد ميرا يكي از لوازم اصلي 
  .داشته باشيد

هميشه با انجام اعمال من قانون كارما را باور دارم و « :تلقين در قانون كارما
 ».كنم سو خود جلب ميه ون كارما را بحمايت قان ،خواهانهمثبت و خير

  .يدساز ذهني را به ياد داشته باشتصوير 
  

 ساسيقانون عشق و محبت يكي از لوازم ا« :تلقين در قانون عشق و محبت
ه به همين جهت من با تمام وجودم ب .روابط سالم و عاطفي با ديگران است

سم خلّاق را به ياد تج ».عشقي جاودان. ورزم كاينات و اجزا آن عشق مي
  . داشته باشيد

تجسم خلّاق قوانين        ها تكنيك !خوانندگان ارجمند دوستان و ،بله
نيروها «منظور از حال بايد دانست که . گانه هم به پايان رسيد يازده

 خودتان سؤال رااين د جواب ؟ شايهستي چيست يا نيروها »آفرينش
. طبيعي است  گانه قوانين يازده انمنظور از نيروها آفرينش هم. بدانيد
عت نيرو مخصوص به خود را طبيدانيم هر قانوني در  گونه كه مي همان

نيوتن، نيرو مخصوص به خود يعني نيرو   همثالً قانون جاذب. داراست
طبيعي نيز وضع بر همين منوال در مورد ساير قوانين . جاذبه را داراست

  گانه روها آفرينش را با قوانين يازده، نياما من برا سادگي كار. است
در نظر  همسانطبيعي،   هن مشروحساير قوانيبا همچنين و طبيعي 

طبيعي   هامي قوانين شناخته شده و ناشناختواقع تم يعني در. ام گرفته
  .دهند مي همان نيروها آفرينش را تشكيل
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زندگي اين نكته   ههميشه و در لحظه لحظ! پژوه برادران و خواهران دانش 
نداها و  ،كه نيروها آفرينش فقط به دعاها را به خاطر داشته باشيد

اگر خدا ناكرده برا . دهند مثبت و خيرخواهانه پاسخ مي ها انديشه
طلب شر و نفرين كنيد از جانب  ،يكي از دوستانتان كه به شما خيانت كرده

نيروها آفرينش هيچ پاسخي را دريافت نخواهيد كرد و حتّي بر طبق 
، برگشتهسو شما ه بخشي از اين نيات منفي ب ،اصل ضربات بازگشتي

خير و هدايت  ،اما اگر برا آن دوست. سازند مي تلخشما  ه کامزندگي را ب
. خيزند رينش به يار شما برميآن وقت است كه نيروها آف ،كنيدطلب 

كتاب  ١٣٨  هكتاب دستان شفابخش در صفح  هخوزه سيلوا نويسند
دن كر كرمثبت ف. كند منفي فكر كردن ايجاد مشكل مي«: گويد خود مي

تفكّرات منفي، فضا مناسبي را . گردد باعث برطرف شدن مشكالت مي
ولي برعكس،  .كنند ردن تعادل سالمتي انسان فراهم ميهم خوبرا بر

  .بينند ساب سالمتي و حفظ آن را تدارك مياكت  زمينه تفكّرات مثبت
، عدم امنيت، ، نگرانياحساس گناه :ترين تفكّرات منفي عبارتند از عمده

، ماتم و ترديد به وء س، حسادت، ستر ظن، تنفّر، ضديت، خشم، نااميد
ترين  عمده .و اشيا پيرامون ما همگام نيستندتفكّرات منفي با افراد  .خود

بيني، امنيت،  احساس عشق، قدرداني، خوش :تفكّرات مثبت عبارتند از
 .همتي دوستي، صبر، مفيد بودن و بلند ،شجاعت، تعاون، شفقت، سخاوت

 يا پيرامون ما عمل، همگام و هماهنگ با افراد و اشتفكّرات مثبت
   .كنند مي

در تمام زندگي خود  لذا. هستند زا استرس ،منفي ها انديشهتمام  بنابراين
گيريد كه مثبت بينديشيد و شرايط تصميم ب ترين حتّي در سخت

وها نير ،خود به خود تامنشانه با مسايل زندگي برخورد كنيد  فيلسوف
پس اگر . به پشتيباني از شما برخيزند تانرامونها پي آفرينش و انسان
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شويد از اين  مند ت تلقيني از نيروها آفرينش بهرهصوره خواستيد ب
 ،پاكي .خواه، صبور و صادق هستممن انساني خير«: عبارت استفاده كنيد

  همه .دهد را تشكيل ميعاطفه اساس زندگي ممحبت و  ،درستي
. ياور و حامي آنها خواهم بود ،ندگيفيانم را دوست دارم و در مصايب زاطرا

من به . خواهند بود مپيمان دارند و همواره هم اطرافيانم نيز مرا دوست مي
و هماهنگ با اين نيروها عمل  مطابقنيروها آفرينش اعتقاد دارم و 

ظ و نيز حامي من و حاف به همين دليل است كه نيروها آفرينش. كنم مي
ن اين سخ ».دارند مصون نگه مي روزگاررا از باليا هستند و م پشتيبانم

  :ناب از فردوسي را از ياد نبريد
  گناهان نيايد گزند چرخ بلند              كه بر بي چنين است سوگند

به پايان        ذيل با مثال  اكنون بحث نيروها آفرينش را !عزيز  هخوانند
شخصي  تجربيات  هبر پاي صرفاًنكته كه مثال مزبور  نبا ذكر اي. بريم مي

  نندهطور كه قبالً گفته شد مغز انسان صادر ك همان. قّير قرار دارداين ح
  :باشد چهار ريتم در طبيعت مي

     )( ريتم آلفا -١
     )( ريتم بتا -٢
  )(ريتم دلتا  -٣
  )(ريتم تتا  -٤

در  يعني .مثبت و منفي است ها دارا دو حالت يك از اين ريتم كه هر
منفي، بتا مثبت، ، آلفا آلفا مثبت: هشت ريتم مغز داريم ،مجموع

اما در . بتا منفي، دلتا مثبت، دلتا منفي، تتا مثبت، تتا منفي
نيروها آفرينش و به طور كلّي همان هستي ما ؛ مورد نيروها آفرينش

ثبت را ها م يعني فقط ريتم كند ها مثبت را از خود ساطع مي فقط ريتم
  :ام زير توجه كنيدبه دياگر. دهد درك و به آن پاسخ مثبت مي
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نگر نمودار يك تابع تناوبي و سينوسي از زمان است كه بيا ،اين دياگرام
 ؛ما زمان منفي نداريم ،اين نمودار در. ارتعاشات مثبت جهان هستي است

اشات ست كه طبيعت فقط به ارتعبه همين دليل ا .مكان منفي هم نداريم
پاسخ  تعاشات منفي مغزمان را بيدهد و ار مثبت امواج مغز ما پاسخ مي

ندها مثبت بنيان يآدر واقع طبيعت اطراف ما فقط بر اساس فر .گذارد مي
  :اكنون به دياگرام زير دقّت كنيد اگر. گذاشته شده است

  
  
  
  

  
  
  

اج مثبت و هم با امواج منفي كه توسط مغز شما هم با اموبينيد که  مي
  هكه فقط منطقاست بديهي . شويد رو ميانسان به ارتعاش درآمده روب

قابل  ،مشخّص شده توسط طبيعت+ ا كه با عالمت  مثبت يعني منطقه
جب موفّقيت شخص در زندگي دهي هست كه در واقع مو درك و پاسخ

ها شخص را  مزبور شكستها منفي دياگرام  قسمت ،عكسبر .شود مي
موطنان و ، هپس دوستان. زند فرد و اجتماعي رقم ميدر زندگي 

time  

x  

+  

-  

-  

+  
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مند  ثبت بينديشيد و از بركات آن بهرههمواره در زندگي خود م! همراهان
  .شويد

صول هرمتيك و جايگاه آن اينك كه به بيان نيروها هستي يا همان ا
در دستور دوم به بعد، از فصل هرمتيك را  اصولاجزا ، تشريح پرداختيم

  .دهيم كار قرار مي
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  فصل دوم
  
  
  

  :اصل اول هرمس
  )يياگر ذهن(اصل منتاليسم 

The Principle of Mentalism   
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اصـل  . شـويم  مـي ) هـرمس (وارد اصل اول قدرت ! زخوب دانش پژوهان عزي
باشد و يا بـه   نماد از ماهيت ذهني خداوند مي ،انجه: گويد گرايي مي ذهن
مـان  ا از خالق آنچه كه در جهان وجود دارد جلـوه  ما و هر« :سيلوا  هگفت

اصـل  . ايسـت از وجـود ذهنـي خـود او     زيرا دنيـا هـركس جلـوه   . هستيم
عملكـرد    ههتر ذهن و روان و پي بردن به نحـو ما را در درك ب ،گرايي ذهن

 »كنترل ذهـن «ناميم  گونه كه ما مي نيرو ذهني يا آن. ازدس آن تواناتر مي
ا از به اين دليل دارا تأثير است كه جهان چيز ذهني است و تمام چيزه

كنـيم   يعني ما هر آنچه را كه فكـر مـي  . شود جايگاه نسبي ذهن ما ديده مي
كـر كنيـد در پـيش رويتـان يـك درخـت       ممكن است كه شما ف. بينيم مي
يـا   .كه يك سنّجاب آن درخت را يك خانـه خواهـد ديـد    حالي بينيد، در مي

نظير هنـر ببينـد    بي شما تابلويي از پيكاسو را يك اثرممكن است دوست 
همچنـين ممكـن اسـت كـه     . قيمت ببينيد را يك تابلو گران  ولي شما آن

كـه   در حـالي   خودتان يك دردسر بـه حسـاب آوريـد   شما موقعيتي را برا
هم شـما   در تمام اين موارد. يك اتّفاق ساده تلقي كند را فقط همسرتان آن

كنـد دارد   فكـر مـي  زيرا هر كس هـر آنچـه را كـه     .و هم ديگران حق داريد
كتاب دستان شـفابخش   ١٩  ههمچنين سيلوا در صفح »!بيند بيند، مي مي
ذهن ما قادر اسـت مـا را   «: گويد سالمتي مي برساز و كار ذهن اثر مورد در 

ايـن از اكتشـافات مجـدد     .ن ما قادر است ما را سالم گرداندذه .بيمار سازد
و  ، اهميت زياد نسبت به نقش ذهنها دور در گذشته .قرن بيستم است

 شدند و يكي از مهمتـرين تجويزهـايي كـه    روان در سالمتي انسان قائل مي
به يـك سـفر بـرو و    «: كردند چنين بود پزشكان قديمي به بيماران خود مي

  ».مدتي از اينجا دور باشيسعي كن 
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القـا  ، آنچه كه پزشكان با اين تجويز قصد داشتند به بيمـاران خـود   در واقع
، اين بود كه در حال حاضر چيز باعث سـلب آسـايش آنـان شـده و     كنند

  ».باعث بهبود بيماران خواهد گرديدتغيير و تحول در زندگي 
منتاليسم  اصل  هدر زمينها  يكي از بارزترين مثال! علم  هدوستان جويند

  كتـاب نظريـه   ٦  در صـفحه  يـور رومـر  . نسبي انشتين است  هفرضي
  :خوانيم را مطرح كرده كه اكنون با هم مي نسبيت چند مثال

  »طرف راست يا چپ ؟«
ند؟ بـه ايـن   ا ها در كدام طرف خيابان، طرف راست يا طرف چپ واقع خانه«

سمت پل بـه طـرف جنگـل برويـد      اگر از. توانيد پاسخ دهيد سؤال فوراً نمي
در طـرف   هـا  اگر از سمت مقابل راه برويـد خانـه  ها در سمت چپ ولي  خانه

  . ندا راست شما واقع
دست راست يا دسـت چـپ خيابـان      اين نكته را بدانيد كه صحبت درباره

حل راسـت رودخانـه كـامالً    سـا   ولي صـحبت دربـاره   .جهتي است نسبي
  . دارد جهت را مشخّص مي ،ريان آنزيرا وضع ج .درست است

زيرا دست راسـت   .موتورسوار گفتگو كنيم  توانيم درباره طور هم مي همين
بي حركـت را مشـخّص          جهـت نسـ   ،)عبـور و مـرور  (جاده از وضع ترافيـك  

هدايت و راهنمـايي   وقتي كه جهتي برا »چپ«و  »راست«فرض  .دارد مي
  .است، امر است نسبي شدهن مشخّص

  :دهد مطلق جا خود را به نسبي مي
ايـن كلمـات آيـا     .كنـيم  بت ميصح »پايين«و  »باال«غالباً راجع به كلمات 

ها متفاوت  ؟ مردم در حاالت مختلف به اين سؤال جواباند يا نسبي مطلق
پهـن   ،سـرخ كنـي    كه زمين مثل تـاوه  كردند وقتي مردم فكر مي. اند داده

جهت عمود مثـل يـك جهـت     ،كرو استدانستند كه زمين  است و نمي
كردند كه جهت عمـود در تمـام نقـاط     رسيد و تصور مي مطلق به نظر مي
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زمين همان يك جهت است و تمام جهات رو زمين نيز شـبيه بـه همـان    
صحبت كردن، امر كامالً  »پايين«و  »باال«  جهت است و از مطلق كلمه

، پديده يا حالت عمود يا است اما وقتي فهميدند زمين كرو .طبيعي بود
توجه به حقيقت كرويت، جهت خط قائم بالضّروره قائم كّالً از بين رفت و با 

از نقـاط   لـذا  .گـذرد  ا گرديد كه از آن نقطه خط قـائم مـي   منوط به نقطه
  .جهات خطوط عمود با يكديگر متفاوتند ،زمين  مختلف كره

از سـطح  معـين  ا  ا توجه به نقطـه ب »پايين«و  »باال«  از زماني كه پديده
در . ، مطلق به نسبي مبدل گرديـد حالت مطلق خود را از دست دادند زمين

. جهان جز يك خط عمود، عمود ديگر وجـود نخواهـد داشـت    ازنقطه هر 
ا عمـود بـر    و نقطـه  ، خطا از سطح زمين ا هر جهت و نقطهبنابراين بر

  ».، نسبي بودن زمان استنسبيت  از ديگر مباحث نظريه. آن موجود است
يكـي از بـارزترين   نسـبيت    طور كه قـبالً گفتـه شـد نظريـه     همان ،خوب
هر فـرد ديـدگاه   ها ديديم كه  در اين مثال .گرايي است ها اصل ذهن مثال

كـه نظـر    راست داشت چپ و سمتيين و يا باال و پا  هخاصّ خود را دربار
 زنـدگي و  ،فكـر خـود    هاز دريچ كسچون هر. باشد مي صحيحآنها   ههم

 زنـدگي  هـا مهمـي بـرا    اصل منتاليسم حاو پيـام . بيند مسايلش را مي
ايـن    هشما اگر يك نوجوان و مشغول مطالع. خانوادگي و اجتماعي ماست

كتاب هستيد، حتماً در رابطه با اصل منتاليسم افكار همچـون تضـادها   
، بـه  سـن و سـاالن   هـم  ، خـواهر و درقه بـا بـرا  فكر با والدين، اختالف سلي

  . كند خطور مي تانذهن
، هسـتيد  حال بلوغ فكرو در سن رشد ر از آنجايي كه شما د! ا نوجوانان

اخـتالف   سـبب مامـر   ايـن و  شدهدستخوش تغييرات زياد  تانقطعاً افكار
هـا روانـي    ها و آزردگي يناراحت بديهي است که .شود شما با والدينتان مي

فتـه شـد شـما    طـور كـه گ   همـان  ولـيکن . شـويد  متحمل مـي  نيز زياد را
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تر  ؟ راه آن بسيار سادهاما چگونه .گرايي كمك بگيريد توانيد از اصل ذهن مي
ن نسـبت بـه   شـما بايـد بـا تغييـر نگرشـتا     . كنيد از چيز است كه فكر مي

ـ   برادر، همسـن  ،والدين، خواهر نظيـر   يانطـور كلـي اطرافيـ   ه و سـاالن و ب
  .و مربيان مدرسه، آنها را بپذيريد انمعلّم

ا است از وجود ذهني خود  كس جلوهدنيا هر ،كه قبالً گذشت طور همان
 توانيد دنيا ن در سنّي قرار داريد كه ميشما اكنو! شما دوستان نوجوان. او

يـز نيسـت جـز    بينيد چ جهاني كه مي. نماييدذهني خود را از نو بازساز 
ايي كـه در دوران كـودكي توسـط والـدين و محـيط      ، ذهنيات و باورهافكار

موجـود معصـوم    ،اطراف به شما القا شده و از آنجا كـه در دوران كـودكي  
همين باورها كودكي شماسـت  . ايد ناآگاهانه آنها را پذيرفته ،بيشتر نبوديد

شـما   حـال، اما به هر . تان شده استبا والدين كه اكنون موجب بروز اختالف
ار خـود و پـاك نمـودن افكـ     هـا  انديشـه يط برا بازساز در بهترين شرا

ت به محـيط  را نسب تانكافيست نگرش. نادرست دوران كودكي خود هستيد
آن وقـت اسـت كـه همـه چيـز عـوض       . اجتماعي و خانوادگي تغيير دهيـد 

در تمـام   ويـد  خواه كـه شـما مـي    شود مي يشود و زندگي درست همان مي
  .ت ببريدتوانيد از آن لذّ زندگي خود مي
. دهد ديناميك ذهني سيلوا را تشكيل مي دوها بنياد مت اين يكي از پايه

و همگـان از   شـده د كه در بيش از هفتـاد كشـور دنيـا آمـوزش داده     ومت
  .اند هكرد ايجاد، زندگي جذّابي را برا خود دوثمرات اين مت

از همان  اًدقيق! همراه و همگام نوجوان ، شمابرا استفاده از اصل منتاليسم
 :پرسـيد  البـد مـي  . نماييد تكنيكها تجسم خلّاق، اما در سطح آلفا استفاده 

در ارتباط بـا ايـن مسـأله    ها فصل قبل  ؟ قبالً در پاورقيسطح آلفا چيست
، اما يكبار ديگر اين مسأله را تشريح و همچنين راه رسيدن بـه  صحبت شده

  .همد يعني ريالكسيشن را نيز آموزش مي سطح آلفا
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ه دارا فركـانس  كـ  باشـد  ميريتم آلفا يا موج آلفا يكي از چهار موج مغز 
شود كه ما در ايـن سـطح    اين فركانس پايين موجب مي. بسيار پاييني است

خشي خود و ديگـران،  بنظير شفا آور طح آلفا بتوانيم اعمال شگفتيعني س
اعمـال    هناآگاهان، كنترل تأثيرگذار بر افكار اطرافيان، تأثير بر رفتار خود

حتمـاً   حـال . ار از اعمال ديگر را انجام دهيمكردار خود و ديگران و بسي و
فركـانس   كـم اج آيد كه راه رسيدن به اين امـو  اين سؤال برا شما پيش مي

انجـام سلسـله تمرينـاتي     ،راه آن: است ؟ جواب اينيعني سطح آلفا چيست
آرامش روحي و رواني ما  ثباعآرامي است كه -به ريالكسيشن يا تنموسوم 

مراحـلّ   برا تمرين ريالكس. دهد ما را در سطح آلفا قرار مي شده و نتيجتاً
  : نماييدزير را به ترتيب طي 

  .ت و آرام منزلتان را انتخاب كنيدها خلو يكي از اتاق -١
ي يا مبل يا بر رو زمين بنشينيد به طور كه كمـر  بر رو يك صندل -٢

  .شما عمود باشد
نفـس   دوه شد حـداقل  كه قبالً توضيح داد ٢-٤-٢تفاده از فرمول با اس -٣

ريالكس يـك ليـوان آب خنـك     توانيد قبل از شروع مي(عميق بكشيد 
  .)بنوشيد

  .به آرامي چشمانتان را ببنديد -٤
قبـل آرامتـر و     هحظـ به خودتان تلقين كنيد كه هر لحظه نسبت به ل -٥

از ايـن عبـارات اسـتفاده    انيد تو مي. رويد شده و به خلسه فرو ميآرامتر 
ميشــه آرامــش خــود را حفــظ ه. مــن آرام و خونســرد هســتم: نماييــد

است و هر لحظه نسـبت   کرختجسم و بدن من كامالً آرام و . نمايم مي
اكنون هم از لحاظ رواني و هم . شود تر مي قبل آرامتر و شل  هلحظ به

 .ي وجـودم را فـرا گرفتـه   آرامش عجيب. آرام هستم از لحاظ بدني بسيار
  .آرامشي همراه با لذّت
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فركانس امـواج مغـز    ،پنجم را مدتي ادامه دهيد تا به تدريج  همرحل -٦
شما كاهش يافته و كامالً وارد سـطح آلفـا يـا همـان ريالكـس مطلـق       

  .شويد
احساسـاتي   ،لفـا آ سـطح در . قـرار داريـد   آلفا وضعيتاكنون شما در  ،خوب
وجـود آرامشـي    :ا از آنهـا عبارتنـد از   د كـه پـاره  نرگي ميدر بررا  تانوجود
آرامـش بيكـران بـه     طور كه دوست داريـد در ايـن  ه ، ببخش در شما لذّت

نويد و يا صـداها را  ش ما در سطح آلفا يا هيچ صدايي نميش .خواب فرو رويد
 در اين حالت اگر كسي دست يا صورت شـما . نماييد حس ميخيلي ضعيف 

حسـي عجيبـي    بـي  ،به عبـارتي . ديكن چيز حس نميرا لمس كند معموالً 
  .گيرد را فرا مي تانوجود
چـه ميانسـال و    ،جـوان  و من به شما خوانندگان عزيز چه نوجوان  هتوصي

مرتبـه   اين است كه تمرين ريالكسيشن را سـه  ،پسر ياكهنسال، چه دختر 
جـام  اهـار و شـب بعـد از شـام ان    ، ظهر قبل از نصبح قبل از صبحانه ؛در روز
شـادابتر و   ،انترمطمئن باشيد با انجام تمرين ريالكس روز به روز جـو . دهيد

شود كه بـه   گفته مي .كنيد مي ويد و سالمتي خود را تضمينش تر مي باانگيزه
از  .گـردد  مـي قيقه به طول عمر انسان افـزوده  د ١٠ازا هر ريالكس حدود 

اثبـات  بـه  كـامالً   ،نظر علمي نيز مفيد و مؤثّربـودن ريالكـس و سـطح آلفـا    
  .استرسيده 

 و  بـوده شـما اكنـون در سـطح آلفـا      .گرديم باز مي تمرين  هبه ادام ،خوب
ن حالت به حـلّ  در همي. يد ا هآماد ،ها تجسم خلّاق ه از تكنيكاستفادبرا 
، بايسـتي نگـرش   فتيم كه اگر شما يك نوجوان هستيدگ. بپردازيد تانمشكل

نگرشي كـه اكنـون منفـي    . فيان تغيير دهيدبه والدين و اطراخود را نسبت 
اصـل  (در قسـمت اصـل پوالريتـه    . گـردد مبـدل  مثبت نگرش  هاست بايد ب

  . توضيح خواهم داد زمينهتر در اين بيش) چهارم هرمس
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، روبرو خود به عنوان نمونه پدرتان پس در حالي كه در سطح آلفا هستيد
كليـف كـردن بـرا    كـه مشـغول دسـتور دادن و تعيـين ت     نماييـد را تصور 
بخـوان، فـالن سـاعت    ، درست را اين كار را نكن، اين كار را بكن« :شماست

ايـن   کـامالً سـعي كنيـد    »…كن و  ه، موهايت را كوتابيا، فالن ساعت برو
: طور ذهني يا زباني به خـود بگوييـد  را ببينيد و در همين حال به  موقعيت

د چنـ  ».دوسـت دارم  پـذيرم و او را  گونه كه هسـت مـي   من پدرم را همين«
سپس به مدت چند ثانيـه از فكـر كـردن    . نماييدمرتبه اين عبارت را تكرار 

و بـه ايـن جلسـه از     کـرده آرام آرام چشمهايتان را بـاز   آنگاهو  نمودهپرهيز 
  .آن ديگر به اين تمرين فكر نكنيد پس از .تمرين خاتمه دهيد

نيـز   ،دهـد  مـي  تـان رفتـار بـد رئيسـتان آزار   شما اگر يك كارمند هستيد و 
ــا انــدكي تغييــر از ايــن تكنيــك اســتفاده   مــي و از نتــايج        نمــودهتوانيــد ب

  .گرديدمند  آن بهره آور شگفت
ايطي كـه دارد اگـر بـا مشـكالتي     به هر حال هر كسي با هر موقعيت و شـر 

نيك يا نظاير آن حلّ و تواند مشكالت خود را با اين تك چند، روبرو است مي
اصل منتاليسم  ،طمئن باشيد اين تكنيك كه پايه و اساس آنم. فصل نمايد

هر چند ممكن اسـت سـادگي   . حلّ مشكالت شما مؤثّر خواهد بود است در
  .اين تكنيك شما را به شك بيندازد

نيـز   و منفـي  قديمي اما در مورد بازساز افكار جديد و از ميان بردن افكار
از ريالكس و رفتن به سـطح   پسيعني شما . همين تمرين مؤثّر خواهد بود

را كه غالباً از طريق والدين بـه شـما تحميـل    كودكي خود  ها انديشهآلفا، 
ار نو و سـالم را جـايگزين آنهـا    و افك) تلقين  وسيلهه ب(از ميان برده  ،شده
م شما در هـر سـن و   كن مجدداً تكرار مي .)از طريق تلقين باز هم( نماييد مي

، ايـد  سـاله  ١٠٠ساله يا اغراق آميزتـر   ٨٠يا  ٧٠ اگرحتّي  سالي كه هستيد
من به شـما ايـن     هتوصي. كنيك بازساز افكار استفاده كنيدتوانيد از ت مي
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، منظورم از ايـن تمـرين  . ين را تا پايان زندگي ادامه دهيداست كه اين تمر
اما تمرين بازسـاز افكـار را    .گذشت پيشترت تجسم خلّاق است كه تمرينا

در . ديكبار يا هر سال يكبار، بسته بـه شـرايط خودتـان انجـام دهيـ      ماه هر
مطمئنّـاً در   ،تمرين تكنيك تجسم خلّاق و بازسـاز افكـار    جلسات اوليه

شما بايـد بـا صـبر و حوصـله ايـن      . تحول چنداني رخ نخواهد داد تانيزندگ
 هـر در . منـد شـويد   دراز مـدت آن بهـره  تمرينات را انجام دهيد و از نتـايج  
ه تـازه از مـا گذشـته، مـن كـ     «: نگوييد. صورت اين تمرينات را انجام دهيد

هـا   ا برا تازه به دوران رسـيده چيز ، اين جوربه ما نيومده ،نصف عمرم رفته
  »!!و جوانان امروز است

  :نماييدزير را طي  ين بازساز افكار به ترتيب مراحلبرا شروع تمر
در صفحات قبل توضـيح داده   را كه يشنتمرين ريالكس  لهشش مرح -١

  .به سطح آلفا برسيد شد انجام دهيد تا
قسـمت  به  دقيقاً پس از اينكه ريالكس شديد ،به سطح آلفا وروداز  بعد -٢

گرديـد  سعي كنيد به دوران كودكي باز. جلو پيشاني خود نظر افكنيد
بـا  . به خاطر آوريد ،نتان را با خودتانجمله والدي و رفتارها ديگران من

و بـه دوران  خـود كمـك بگيريـد      هام وجود سعي كنيـد از حافظـ  تم
ت منفـي دوران كـودكي شـما    احتماالً خاطرا. كودكي خود نظر افكنيد

ا و يـك سـيلي    عرضـه  تـو بـي  : گويد پدرتان به شما مي«: چنين است
بلـد بخـور و    تـو فقـط  : گويد خواباند يا مي محكم به گوش شما مي

ببـين چقـدر در    .ات را نگـاه كـن   رخالهامـا پسـ   .بخوابي و بـاز كنـي  
يـاد  . زرنگ اسـت  ،ها خانه مثل نان خريدندرسهايش و حتّي در كار

  »....خور  ناني كه تو مي ، حيفبگير بدبخت، ياد بگير
من به شما اين است كـه    توصيه. ادامه دهيد اطرات تا مدتيبه تداعي خ 

كـودكي  نكـات منفـي دوران    تر سازيد تا دقيقاً مدت زمان تداعي را طوالني
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بـه تـداعي خـاطرات    پـس از اينكـه خواسـتيد    . مجسم شود تانچشم پيش
، به طور ذهني دو تا ضربدر قرمز بزرگ رو اين خاطرات منفي پايان دهيد

ا خـاطرات منفـي دوران   «: و در ذهن خود بـه آرامـي بگوييـد    درج کنيد
  »....نابود شويد، نابود !كودكي

در (درجه به سـمت چـپ منحـرف كنيـد      ٣٠  هازچشمانتان را به اند -٣
شخصيت سالم به طراحـي  سپس بر طبق الگوها  .)همان حالت بسته

شخصيتي را كه اكنون مشغول سـاختن آن  . شخصيت خود اقدام كنيد
باشـيد يـا بـه    داشته خواهيد  ستيد همان شخصيتي است كه شما ميه

بـه عنـوان   . د يافـت در آينده به آن دست خواهيـ  عبارتي به مرور زمان
 تانحالي ببينيد كـه همـه بـه شخصـيت    توانيد خود را در  نمونه شما مي

تانت به شخصـيت ديگـران   خود شما نيز در نهايت م .گذارند احترام مي
ديگـران  و  .كنيد ا مسايل به آنها كمك مي گذاريد و در پاره احترام مي

در . برنـد  لذّت مـي  به خود مي بالند و به افتخار دوستي و ارتباط با شما
 يسـتي يعنـي با . نيد خودتان را كامالً رؤيـت كنيـد  سعي ك ،همين مثال

هـا راسـخ و    گـام  بـا  ،متين ا چهرهبا ، منزّه ومرتّب خود را با لباسي 
سعي كنيد احساساتتان را در همـان  . ببينيد ...حاو اعتماد به نفس و 

سـتوار بـودن،   احساساتي نظير مهم بـودن، محكـم و ا  . حال درك كنيد
   ...، مفيد بودن و همچنين احساس آرامش و شاد بودن

بـه   ات شخصيت خود بيشتر دقّـت كنيـد  ، هر چه در ساخت و ساز جزئيبله
. شـود  تر مي ت واقعي شما دستخوش تغييرات مثبتشخصي ،همان نسبت

. المقـدور طـوالني باشـد    رحله از تكنيك بايد حتّـي مدت زمان اجرا اين م
بـه طـور كـه يكـي از      .كنـد  اساسي را همين مرحله باز مـي  چون نقش

هـايي نظيـر همـين     ها كنترل ذهن سيلوا را نيـز تكنيـك   مهمترين شيوه
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خـواهم   من مي «: ر پايان اين مرحله به خود بگوييدد. تكنيك به عهده دارند
   ».شدگونه خواهم  باشم و اين گونه اين

درجـه بـه سـمت     ٤٥لي ا ٣٠د در حدو ا هيواز بامجدداً چشمانتان را  -٤
 تاريخ معين را جهـت ايجـاد   يك روز و ،در ذهنتان. چپ منحرف كنيد

مـن   :در نظر بگيريد و به طور ذهني به خود بگوييد تانجديد شخصيت
مقـام اجتمـاعي   ايـن  و  به اين وضعيت مثبت شخصـيتي تاريخ تا فالن 

طور ذهنـي   ، بهيخ مزبور را درشت و واضحسعي كنيد تار. خواهم رسيد
: ايـن مرحلـه بـه خـود تلقـين كنيـد كـه        به تصوير بكشيد و در پايـان 

 مهم با همت پسين ام، از موفّق بوده ام هاراد ه مددگونه كه قبالً ب همان«
  ».شدخواهم  کاميابدر زندگي 

تصاوير مثبت ذهنـي    هبه جلس ٢-٤-٢نفّس عميق به فرمول با يك ت -٥
و  شـده آرام از جا خود بلنـد   .يدخاتمه ده) اساس اصل منتاليسم بر(

خـود    هرين فكر نكنيد و بـه كارهـا روزمـر   ديگر به اين جلسه از تم
  .  ١بپردازيد

                                                        
البد اين فكر به ذهنتان خطور كرده كه چرا برا اين تمرين بايد به پيشاني خود نظـر   -١

افكنيم؟ همچنين چرا بايد چشمانمان را اندك اندك به سمت چپ حركت دهـيم؟ جـواب   
ـ    د وهايي كه در مت يكي از روش: اين سؤاالت چنين است كـار  ه ديناميـك ذهنـي سـيلوا ب

. اسـت  »نمـايش ذهنـي    هپـرد «ها پيشاني به عنوان  رود، استفاده از تمامي قسمت مي
بدين دليل است كه در پشت پيشاني مـا   »نمايش ذهني  هپرد«اين نامگذار به عنوان 

 ا از فسفر وجود دارد و هنگامي كه ما مشغول خيالبافي يـا  ما اليه  هيعني داخل جمجم
ها ناشي از اين اعمـال كـه در    واكنش  ها در ذهن خود هستيم در نتيج تداعي خاطره

شـود و در   مغز شليك مي  هها بيشمار به اين الي الكترون ،پذيرد مغز ما صورت مي
خاطره يا خيال مـورد نظـر    ،مغز  هانجام چند ميكرو ژول كار بر رو اين الي  هنتيج

جذب الكترون از   هچون فسفر در نتيج .گيرد نوراني شكل مي صورت تصاوير رنگي وه ب
به دليـل ايجـاد ايـن    . درست مانند طرز كار المپ تصوير تلويزيون. كند خود نور ساطع مي
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شخصـي خودتـان     هتمرين را با توجه بـه ذوق و قريحـ   توانيد اين شما مي
توانيد اين تمرين را فقـط يكبـار در    در ضمن اگر خواستيد مي. تغيير دهيد

انجام دهيد كه به نظر من صبح قبل از صرف صـبحانه  ) به جا سه بار(روز 
ايـن   .)بامـداد  ٦يـا   ٥در سـاعت   ه ويـژه ب(ست بهترين زمان انجام تمرين ا

هـر روز بـه طـور     خـود  شخصـيتي  ورا تا زمان بهبود وضعيت رواني  تمرين
فت چنـداني  مطمئنّـاً پيشـر   ،تمـرين   هدر روزها اولي. مرتّب ادامه دهيد

ما حتّي ممكن است فكر كنيد كه هيچ تأثير در وضع شـ  .نخواهيد داشت
 ،حـرف اول را در هـر كـار صـبر     ولـي . كردن است ندارد و فقط وقت تلف
  .زند و الغير حوصله و ممارست مي

شـما دچـار تغييـر و      همدتي احساس كرديد كه روحيـ  طيپس از اينكه  
ا اگـر بعـدها بـاز هـم     ام. انيد انجام تمرين را متوقّف كنيدتو ، ميتحول شده

به شـما  . ديد، مجدداً به تمرين بپردازيدي و آزردگي رواني كراحساس ناراحت
افي به انجام اين و اعتماد ك گر با ايمان و اعتقاد راسخدهم كه ا اطمينان مي

ي ممكـن  حتّ. شود شما تحوالت مثبتي ايجاد مي ، در زندگيتمرين بپردازيد
كـه ايـن    ، در حـالي طراف شما تغيير نمودهط و دنيا افكر كنيد محي است

ديـدگاه   يعني .ذهنيت و نگرش شماست كه دستخوش تحوالت مثبتي شده
  . ستشما نسبت به خودتان و اطرافيان تغيير كرده ا

                                                                                                                        
. انـد  را بـرا آن برگزيـده   »نمايش ذهني  هپرد«عنوان  ،تصاوير بر رو قسمت پيشاني

است كه بر طبـق قـرارداد كـه    اين  ،جواب سؤال مربوط به حركات چشم به سمت چپ
د ديناميـك ذهنـي سـيلوا ايجـاد كـرده، قسـمت       وها خود موسوم به مت سيلوا در تكنيك

كه يك سلسله تصاوير ذهنـي در  (شخص   هجلو پيشاني مربوط به زمان حال و گذشت
مربـوط بـه زمـان ايجـاد تغييـر در       ،و قسمت ابتدايي سمت چپ) آيند آن به تجسم در مي

و قسمت انتهايي سمت چپ مربوط به موعـد  ) تصاوير ذهني  هبه وسيل(د وضعيت موجو
  .رسيدن به وضعيت جديد در دنيا واقعي بيروني است  هو لحظ
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 ولـي  نماييـد انجام ايـن تمـرين را متوقّـف     ،اگر خواستيد !دوستان و خوبان
ريالكس هـر چـه بگـويم     از فوايد. ريالكس را ترك نكنيدتمرينات هيچگاه 
، محافظت از بدن در برابر انـواع  يكي از مهمترين فوايد ريالكس. ام كم گفته

بـاره   ر ايـن ها آينـده د  در فصل. ها جسمي و رواني است قسام بيمارو ا
ت ده الـي  هـا بـه مـد    پس ريالكس را الاقل صبح. م كرديبيشتر بحث خواه

  .بيست دقيقه انجام دهيد
شكالت خصوصي، خـانوادگي، شـغلي و اجتمـاعي خـود نيـز      اما برا حلّ م

بـه  . كنيـك بازسـاز افكـار اسـتفاده كنيـد     تبه  توانيد از تكنيكي مشابه مي
را در ذهن خود به صورت يك حبه  گونه مشكالت توانيد اين عنوان مثال مي

كردن آنها  ول هم زدن و حليك ليوان آب داغ مشغ كه در نماييدقند تصور 
  !!! هستيد
اينها چيز   ههم. تصاوير ذهني بپردازيد خلقبه  يدكه راحت شکليبه هر 

از ) تـان هـا، نظـرات و اعتقادات   يعني مجموع ديـدگاه (شما جز تغيير نگرش 
آن را اصل منتاليسم و   هي به وضعيت مثبت آن نيست كه پايوضعيت فعل

  هربـار د ها آتي در فصل .دهد تشكيل مي) پوالريته(ن اصل تضاد همچني
  .م دادصل تضاد بيشتر توضيح خواها

چارچوب اصـل   ،تدا همين فصلدر اب !پويندگان و جويندگان دانش ،خوب
بـاره   ا را در ايـن حـال بـا هـم نظـر سـيلو     . مگرايي را برايتان بيان كـرد  ذهن
  .دهيم انيم و به اين فصل پايان ميخو مي

 از وجـود ذهنـي   ا گرايـي، جهـان جلـوه    بنابر اصل ذهـن «: گويد سيلوا مي
شـويم   اگوني روبـرو مـي  ، بالفاصله با سؤاالت گونبا اين توضيح. خداوند است
ايـن   آيـا ايـن اصـل بـه    . درك نادرست مردم از اين اصل اسـت  كه ناشي از
ا از يك ماهيت نامحدود هستيم كـه از او   گونه ه ما شكل خيالمعناست ك
 هود او و در نتيجه، بـه كنـ  وج  هتوانيم به درك كن ايم و هرگز نمي جدا گشته



٧١  اصول هرمتيك   

كـه از   ا هسـتيم  اراده م ماشيني بي؟ آيا ما يك آدوجود خودمان پي ببريم
التي بايـد گفـت كـه    در جواب چنـين سـؤا   ؟توليدات يك قادر مطلق است

نويس  يت داستاني يك داستانطور كه شخصهمانبلكه  .هرگز چنين نيست
د دارد ه در جهـان وجـو  ، ما و هـر آنچـه كـ   ا از شخصيت خود اوست جلوه
دانـيم، دنيـا هـركس     طور كـه مـي   همان ازير .ا از خالقمان هستيم جلوه
د كنترل ذهن سيلوا بر اين اسـاس  ومت .ا است از وجود ذهني خود او جلوه

خـارج از   شكّل گرفته است كه ذهن ما قادر است نيروها و شـرايطي را كـه  
، دنيـايي كـه   طور كه گفتيم نهما چون .ل كند، كنتراند وجود ما قرار گرفته

پـس  . ايست از وجود ذهنـي مـا   بينيم، جلوه چشمانمان ميما در پيش رو 
، قادر هسـتيم آن  كنيم خودمان ايجاد مي طور كه ما دنيا خودمان را همان

) گرايـي  ذهـن (توانيم بر طبق اصل منتاليسم  را دوباره از نو پديد آوريم و مي
  ».نترل كردن دنيايمان استفاده كنيمو ك از ذهن خودمان برا تغيير دادن

، دنيـا  اگر دنيا شما خدا ناخواسـته  !بان، ياران و خوپژوهان پس دانش
از همين لحظه به بعـد بـا تمـام وجـود سـعي       ،ا است نندهك زشت و كسل

  .نيد دنيا و زندگي را زيبا ببينيدك
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  :م هرمساصل دو
  اصل تطابق

The Principle of Correspondence    
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صل از اصول هرمتيك اين دومين ا. دومين اصل قدرت، اصل تطابق نام دارد
، پس در پايين هم هست و هر آنچـه  آنچه در باالست هر«: گويد است و مي

  ».است، پس در باال نيز وجود دارد در پايين
آنچـه كـه در عـالم مـاد     ، بر طبق اين اصل«: گويد ين مورد ميسيلوا در ا
آنچـه كـه در عـالم ذهنـي      ، پس در عالم ذهني هم وجود دارد ووجود دارد
بنابراين از آنجا كه امـواج  . پس در عالم روحاني هم موجود است ،وجود دارد

، پـس  سيكل در ثانيـه اسـت   ٤٠با فركانس  مغز فرد در سطح بتا باال
اليي از تنش و بيقرار خواهـد بـود و از آنجـا    احساس ذهني او در سطح با

داوند است، پس دنيـا شخصـي شـما    ا از وجود ذهني خ جلوهكه جهان 
  .از وجود ذهني خود شما خواهد بود ا جلوه ،هم

، شـما خواهيـد توانسـت بسـيار از     با درك و شـناخت بيشـتر ايـن اصـل    
اصل به شـما   همچنين اين. ان را آزاد سازيداحساسات منفي يا مثبت خودت

درجات متفاوتي از شـكل بـروز   كمك خواهد كرد كه مشكالتي را كه دارا 
زيرا بـر  . يق مواجهه با درجات خفيفتر آنها، حلّ و فصل نماييداز طر هستند

، در واقع همـان مشـكل   اساس اصل تطابق، يك مشكل در شكل خفيف آن
  .د استدر شديدترين شكل خو

، استرس نـه  بنابر اصل تطابق. نظر بگيريد استرس را در  هبرا مثال مسأل
ا  ت روانـي عديـده  بلكه مشكال شود نها باعث ايجاد مشكالت جسماني ميت

بـدنش ضـعيف    به اين ترتيب، كسي كه تحت تأثير استرس. نيز در پي دارد
قـرار  بر رار دارد، دراش در سـطح بـااليي از فعاليـت قـ     شده و امواج مغز

اره با احساسـاتي نظيـر   ديگر دچار مشكل شده و هموارتباط طبيعي با افراد 
از انجـام كارهـا درگيـر     ، كسالت و طفـره رفـتن  قرباني شدن، ترحم به خود

  .خواهد بود
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شما بـدون هـيچ   اگر . يابد گوناگوني در انسان بروز مي ها استرس به شكل
زيـاد سـيگار بكشـيد، پرخـور كنيـد،       اگـر  ،كنيـد دليلي احساس كسالت 

بـا انـدكي جسـتجو     ...و  ، ولخرجـي كنيـد  باشـيد ل خيالبافي هميشه مشغو
و در واقع شما جهـت   بودهاينها ناشي از استرس   هدرخواهيد يافت كه هم

  .شويد ست كه با چنين مشكالتي درگير ميخالص شدن از شر استرس ا
، اگـر دارا  ا بـه آنهـا نداريـد    ستيد كه عالقـه اگر شما مشغول كارهايي ه

يا بـه صـورت بـرعكس،     خواهيد آن را داشته باشيد ه نميخصلتي هستيد ك
ـ   رزو داشتن چيز را داريد كه نمـي اگر آ دسـت آوريـد و   ه توانيـد آن را ب

، بايـد بدانيـد كـه در    ظار وقوع وقايع ناخوشايند هستيدباالخره اگر در انت
تهديـدات اسـترس قـرار     همـواره در معـرض خطـر و    هـايي  ضعيتچنين و

  .خواهيد گرفت
، از عمـومي اس كسالاحس تـرين اشـكال    ت و عدم تمايل به انجام هيچ كار

ا در  باعث ايجـاد مشـكالت ارتبـاطي عمـده     عاملي كه. بروز استرس است
اسـترس  مقابله با   هاما چار. شود اده و محيط كار فرد مبتال ميمحيط خانو

  ؟ چيست
پيشـنهاد  چند راه حلّ بـه شـما   ، اجازه دهيد برا پاسخگويي به اين سؤال

  شـود، اجـازه   با مشكالتي كه از استرس ناشي مي نخستين راه مقابله :مكن
منظـور  بـه ايـن   . و گذشتن از آنهاسـت  زا خودنمايي ندادن به افكار استرس

، كنـد  ا پيـدا مـي   العاده ركز فوقكه ذهن ما تم در سطح آلفا فقط كافيست
بـا ايـن   . معطـوف كنـيم  ، زا ه افكار غير از افكار استرستمام توجهمان را ب

، احتمال رها شدن دهيد آور از خود نشان مي توجهي كه به منابع استرس بي
 رود مـي جسماني استرس بـه شـمار    ها و اختالالتي كه تظاهر از شر بيمار

  .اهد بودبسيار زياد خو
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اصـل   ايـن . هر چه كه بدن با آن سروكار دارد، ذهن نيز با آن سرو كار دارد
ــاربرد فــوقدوم هــرمس اســت  ــاد در حــلّ مشــكالت و   كــه ك ــاده زي الع

  .جمله بيمار استرس دارد جسمي من ها روحي و بيمار
، نمودنـد  ل صحيحي از اصل تطابق اسـتفاده مـي  ها به شك انسان  هاگر هم

: آوريـم  مثـالي مـي  . شـدند  ها پسيكوسوماتيكي مبتال نمي به بيمار ديگر
  ت دورهتحصـيال  .هسـتيد كه شـما يـك جـوان كنكـور      يمكن فرض مي

كتب مختلف درسـي    هبه شدت مشغول مطالع و  متوسطه را به پايان برده
اكنون دقيقاً نه ماه تا موعد برگزار كنكور سراسر وقت داريـد   .باشيد مي

با ايـن  . مطالعه و تالش را همچنان به شدت ادامه دهيد ايد گرفتهو تصميم 
اما يك سـر  . خود پذيرفته شويد  هالقد كه در دانشگاه و شهر مورد عامي

شــما را  ،همــين اوايــل درس خوانــدند كــه در نــوجــود دار مــزاحمافكــار 
وقـت   كنكور  هاگر سر جلس«: دنگوي به شما مي فكار مزاحماين ا .دنآزار مي

م آن وقت چكار كنم؟ جـواب پـدر و مـادرم را چـه بـدهم؟ فـك و       كم بياور
از زنـدگي عقـب    سـال  ؟ يـك كـنم  فاميل چه خواهند گفت؟ خـودم چكـار  

يـا افكـار ديگـر نظيـر      »... ؟زه اگر سال بعد هم قبول نشوم چهتا. مانم مي
اگـر يـك   ! ؟كنكور حالم بد شود چـه   هروز جلساگر سر جلسه و يا «: هااين

يسم بشـكند  نو چپم يعني همان دستي كه با آن مي ماه قبل از كنكور دست
دادم بشكند و بخواهم مـداد ديگـرم را   ؟ اگر نوك ميا ضرب ببيند چكار كنم

ام كثيـف   بياورم و ببينم نيست چه خواهد شد؟ اگـر پاسـخنامه  از جيب در 
؟ اگـر جـواب سـؤاالت را در    كي تـو سـرم كـنم   شود يا پـاره شـود چـه خـا    

م ا اگر تمام مطالبي را كـه خوانـده  . نامه جابجا بنويسم كارم تمام استپاسخ
اصـلي شـما در     هببينيد دغدغ ».ديگرو هزار و يك اگر  چه؟فراموش كنم 
بـا خطـور ايـن فكـر بـه      . وريـد كه مبادا سر جلسه وقت كم بياابتدا اين بود 

و حتّي ميـدان   دهيد يا به اين فكر ميدان مي: داريد، دو راه پيش رو تانذهن
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. گذريـد  بنديد و از آن مي كنيد يا به شدت راه را بر آن مي را برايش بازتر مي
اولـين  . زنـد  د كه بـه شـدت بـه شـما لطمـه مـي      اول را برگزيدي اما شما راه

ا كه برا مطالعه گذاشته بوديد، اين است كه وقت گرانبهايي ر بارز  هلطم
ه بـا  بينيد اين اسـت كـ   ا كه مي دومين صدمه. دهيد به تدريج از دست مي

آزردگـي روانـي خـود را فـراهم      ، موجبـات دنبال كردن ايـن افكـار مـزاحم   
سـومين  . دهيد مطالعه را از دست مي  هريد و اشتياق الزم جهت ادامآو مي

گيـر عمـالً بـه هـيچ      افكار مزاحم و وقت پيگيربا  لطمه اين است كه شما
  .رسيد و اين يعني اتالف عمر ا نمي نتيجه

مثالً فكر كردن به كم آوردن وقت (كنيد  وقتي شما به يك موضوع فكر مي
در ميدان انرژ دهيد و آن را  به آن انرژ مي در واقع) كنكور  هسر جلس

گيرد و  انرژ كافي را از شما مي ،آن فكر به مرور زمان. دهيد خود قرار مي
لحظه به  ،ظركه فكر مورد ن حالي در. كند شما را روز به روز ناتوانتر مي

خصوص به شما باالخره در يك زمان ب ،شود مي ترپرانرژيو روز به روز لحظه 
  .سازد ها جد به شما وارد مي زند و آسيب يلطمه م

. ايـد  كنكور را گرفته  هنه ماه گذشته است و شما امروز كارت ورود به جلس
 متوالي به مسايل گونـاگون و خيـالي  ها  اما شما در اثر فكر كردن …اما 

از . ايـد  شـده ) ترس مرضـي (همچنين فوبيا و ) شديد(دچار افسردگي ماژور 
 .ايد آور گذرانده را به خيالبافي رو افكار اضطرابماه  پنجاقل اين نه ماه حد

ايـد از   آن را بـه وجـود آورده   ،به دست خود ا كه العاده راب فوقدر اثر اضط
الزمـه را انجـام     هايد اسـتفاده ببريـد و مطالعـ    وقتتان نيز نتوانسته  هبقي

  همـه . شـويد  كنكـور حاضـر مـي     هبا تمام ترس باالخره سر جلس. دهيد
ديگـر حـادث    ، يكي پـس از كرديد را مي شفكر ،سال طيدر  اتّفاقاتي كه

شـما احسـاس   انـد و   گذاشـته  تانت كنكـور را جلـو دسـت   سؤاال. شوند مي
  هجـواب بقيـ   ،جـز چنـد سـؤال سـاده    . كنيد كه هيچ چيز بلد نيستيد مي
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ده و تان پريـ رنگ از رخسار .ايد دانيد و حسابي دستپاچه شده سؤاالت را نمي
  .اد، افتادافت چيز كه نبايد اتّفاق مي .شود باالخره وقت تمام مي

ـ ا و هر موضوعي در شكل خفيف آن ه، هر پديدهر چيز ع همـان  ، در واق
شــما . ايــن همــان اصــل تطــابق بــود. موضــوع در شــكل شــديد آن اســت

كار مـزاحم  توانستيد با استفاده از اصل تطابق برا برخورد با اين گونه اف مي
 ناتـ مـزاحم بـه ذهن  از همان لحظه كه اولـين فكـر   . راه مؤثّرتر بينديشيد

بـا توجـه بـه    : داديـد  العمل نشان مـي  عكس گونه بايستي اين خطور كرد، مي
بـه شـكل    ، آن رامزبـور  فكـر  بـه  القاء انـرژ  وافراطي  تمرکزشما با  اينکه

ـ   مـي  ،ايـد  تبديل کـرده شديدترش  بـه  آن را  ،اصـل تطـابق   مـدد  هتوانيـد ب
كار بسـيار سـاده     ه؟ چاراما چگونه. اوريددر بي شترين شكل ممكن خفيف
. خروج و گذر از ذهـن خـود را بدهيـد     هبايد به اين فكر مزاحم اجاز. است

هي نشـان ندهيـد و نسـبت بـه آنهـا      به عبارتي اصالً به اين نوع از افكار توج
 نهايتـاً شود و  ر ميخولآن فكر مزاحم نيز از شما د در نتيجه،. اعتنا باشيد بي
به مرور زمان  تانمشكل ،دشما قهر كر باوقتي اين فكر !!! كند شما قهر مي با

  هشما بـا خيـال آسـوده بـه مطالعـ      .شود تبديل مي شترين شكل به خفيف
جهت موفّقيـت پيـدا    به نفس زيادپردازيد و اعتماد  مي تاندروس كنكوري
نه با ايـن نـوع از افكـار مـوذ     نشام اين يك برخورد فيلسوف. خواهيد نمود

  .است
  :مثالي ديگر

ـ  برايتان پيش آمده باشد کهشايد  و بـه   ومتر خريـده اتومبيلي نو و صفر كيل
تّـي يـك خـط كوچـك رو ماشـينم      دهـم ح  من اجازه نمي :ايد گفتهخود 
بـا هـم    تانماشـين  ها ديگر برا كوبيـدن  آن وقت است كه ماشين. بيفتد

را خـط خطـي    تان، ماشينها نيز با تكه سنگ يا چاقو هبچ! دهند مسابقه مي
نو به يك اتومبيل قراضه تبـديل  آن اتومبيل  ،كنند و پس از مدتي كوتاه مي
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شـما  در ايـن حـال،    .خـورد  ها مي شود كه فقط به درد گورستان ماشين مي
خـود شـما    ،مسـبب ايـن حـوادث    امـا  ».اين انصاف نيست«: زنيد فرياد مي

 »نبايـد «ماشـين مـن   : كـه بـا القـا ايـن پيـام كـه       سـتيد شما ه. هستيد
كنيـد   را به ماشينتان جلـب مـي   يعتطبانرژ  ،ا ببيند كوچكترين صدمه

ه قانوني ب ،ما در جهان هستي. آيند به دنبال دارد نتايج ناخوش كه معموالً
بـر خـالف اصـول و قـوانين      ،اصـوالً جبـر  . نـداريم  »نبايد«و  »بايد«صورت 

 »نبايـد «ماشـينم  : گوييـد  مـي  تانوقتي شما به ذهن. ستانونمند ابيعت قط
به محيط اطرافتـان انـرژ    از طريق ذهن خود ،ا ببيند كوچكترين خدشه

عليـه اتومبيـل شـما     اين انرژ را گرفته و بر ،محيط اطراف. كنيد صادر مي
در . كنـد  مي ماشينتان را درب و داغان ،شده شود و هر طور دست به كار مي

شـما  . ايـد  ه طرز نادرسـتي اسـتفاده نمـوده   ما از اصل تطابق بش ،اين حالت
حاد تبـديل    سالم ماندن اتومبيلتان را عمالً به يك مسأله  هساد  مسأله
ماننـد  مـن  «: گونه فكـر كنيـد   توانستيد اين در صورتي كه شما مي. ايد کرده

 سـانحه  نـوع  امكان هـر  ولي. ودساير مردم در حفظ اتومبيلم كوشا خواهم ب
 دهـد و   به شـما آرامـش مـي    انديشه نوع  اين ».وجود دارد منيز برا اتومبيل

آور  برا شما چندان يأس ،از بين برود تاندر صورتي كه حتّي اتومبيل اًضمن
  .نخواهد بود
  : مثالي ديگر

ــد  ــرض كني ــنب ف ــده  هروز يكش ــما           امت ،آين ــد و ش ــك داري ــان فيزي ح
تـالش و كوشـش    .گيـرم ب ٢٠زيـك  ر طـور كـه شـده بايـد في    گوييد هـ  مي

هـا گونـاگون شـروع      از كتـاب  مختلـف ها  روز شما و حلّ مسأله شبانه
شما خسته و كوفته بـه   .يابد ا شب يكشنبه تا دير وقت ادامه ميشود و ت مي

  ه، نمـر زندگي من يك طـرف « :گوييد از به خود ميرويد و ب رختخواب مي
فيزيـك   آزمـون   هجلسـ  رسـ  صبح يكشـنبه  ».فيزيك يك طرف ديگر ٢٠
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سـؤال اول شـروع بـه     گذارنـد و از  مـي  تانامتحاني را جلوي  هورق. رويد مي
چهارده سؤال است و شما به سيزده  ،تعداد كل سؤاالت. كنيد مي دهي پاسخ

، رسـيد  اما به سؤال چهاردهم كـه مـي  . دهيد گي پاسخ ميسؤال اول به ساد
را بلـد   راه حلـش  اسـت و  R.L.C مربوط به رزونـانس در مـدارات   بينيد مي

ندن قادر به حـلّ  چرا با اين همه درس خوا هآخ«: گوييد به خود مي .نيستيد
تمـام   آزمونوقت  ».شانسي بزرگ است؟ خدايا اين يك بداين مسأله نيستم

از ايـن لحظـه   . جواب نداديد ،با وجود تفكّر زياد شود و شما آن سؤال را مي
 توقع بااليي ،چون خودتان از ابتدا. شود و تار ميتيره  تانزندگي براي ،عدبه ب

شـود و حتّـي ممكـن     مـي  تانشتيد و همين امر سبب سرخوردگياز خود دا
در واقع شما با ايـن توقـع   . باشد تان ها بعد ا برا شكست است مقدمه

در . يعنـي حالـت حـاد آن تبـديل نموديـد      »مشـكل «را به  »مسأله« ،بيجا
يعنـي بـه خـود     .استفاده نماييـد  ديگر رويکرداز  دتوانستي صورتي كه مي

حـال   .ام فيزيك به انجام رسـانده  آزمونا من تمام تالشم را بر«: گفتيد مي
دهـم و   اعتماد به نفس به سؤاالت پاسـخ مـي  امتحان با نهايت   هسر جلس

كـنم از   اگر چنين نشد سعي مي ولي. را كسب كنم ٢٠  هاميدوارم كه نمر
 آزمـون رس بگيـرم و در  د شـوم،  مـي  مرتكـب  آزمـون در اين  هاتي كهاشتبا

  ».ديگر آن اشتباهات را تكرار نكنم ،بعد فيزيك
بـه   فيزيـك  آزمـون ديدتر را نسبت به ج  ه، دريچشما با اين تفكّر جديد

حـان  را باال برده و امت تانا كه انگيزه و اشتياق دريچه. ايد رو خود گشوده
 .سـازد  مـي  مبـدل ها زيبا زنـدگي   ز سرگرميبه يكي ا تانفيزيك را براي

كنيـد چنـدان حساسـيتي نشـان      ا كه كسب مي نسبت به نمرهديگر شما 
تجربيـاتي كـه بـه    بـه   ضـمناً ايد و  تالش خود را كردهچون تمام  .دهيد نمي

زنـدگي را بـرا خـود    سـان،   بديندهيد و  آوريد بيشتر اهميت مي دست مي
  .سازيد بخش مي لذّت
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 .صـحبت كـردم  برايتـان  ها پسيكوسوماتيكي  ماربي  هاندكي دربارقبالً 
بـاره بـرا شـما خواننـدگان و      خواهم قدر بيشـتر در ايـن   اكنون مي ولي

 يتانا اصل تطابق براآن را ب  هپژوهان عزيز صحبت كنم و ضمناً رابط دانش
ا از  بـه دسـته   تنـي -هـا پسيكوسـوماتيكي يـا روان    بيمـار . بيان نمايم

ابـل ذهـن و جسـم بـر     تـأثير متق   هشود كـه در نتيجـ   ها گفته مي ماربي
، قطعاً ذهـن  ي اگر بدن و جسم شما ناسالم باشديعن .شود يكديگر حادث مي

بـالعكس اگـر ذهـن شـما     ا ي. بيمار خواهد شد -طبق اصل تطابق-شما نيز 
بـه همـين دليـل اسـت كـه      . جسم شما نيز بيمار خواهد شـد سالم نباشد، 

  .عقل سالم در بدن سالم است گويند مي
. ولي يك بيمار پسيكوسوماتيكي اسـت سرماخوردگي معم ،به عنوان مثال

تأثير ذهن بر بدن به وجود   هشايد تعجب كنيد كه سرماخوردگي در نتيج
ا دچـار تـرس و    ادثهاز شخصي يا ح به عنوان نمونه که زمانييعني  .آيد مي

، تعـداد  پايين آمـده  تانايمني بدنسيستم  ، ميزان مقاومتشويد ميوحشت 
و در نتيجه بـدن شـما    يافتهسفيد خون و ترشّحات آنها كاهش ها  گلبول

هـا   سلول نهايتاً. مقابله كند ها تواند با مهاجمان خارجي يعني ويروس نمي
اين مهاجمان قرار گرفته و به ايـن ترتيـب بـدن شـما       همورد حمل تانبدن

  .شويد مي دچار سرماخوردگي وضعيف شده 
 .مسـأله نگريسـت  اين به  معکوس به صورت ،توان با توجه به اصل تطابق مي

دتاً در كار ذهنتـان  شويد، قاع ميمبتال به سرماخوردگي  وقتيگونه كه  بدين
هم را بـر  تان، آرامش روحيتانشود و خلل ايجاد شده در ذهن خلل ايجاد مي

، اني خود را تأمين كنيـد سالمت رو پس اگر .كند گير مي زده و شما را زمين
المت جسـمي خـود را   خواهد شد و اگر س تضمينسالمت جسمي شما نيز 

  .ايد سالمت رواني خود را رقم زده ،تأمين كنيد
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نيــز يـك بيمــار   »سـرطان «آيــد كـه   مـي هـا ســيلوا چنـين بر   از گفتـه 
ردگي مـاژور،  افسـ   هنوعي از بيمار كـه در نتيجـ  . پسيكوسوماتيكي است

عوامـل   .شـود  مـي  ايجاددر بدن شخص  ...، عصبانيت و )مرضيترس (فوبيا 
بيمـار    هو بـه توسـع   هـا سـرطاني شـده    سبب تقويت سلول قيد شده

  .كنند سرطان نيز كمك مي
تأثير متقابل ذهن بـر    هنيز نتيج ...، زخم روده و ها، زخم معده انواع سكته
از ايـن   يـز جسـم و تـن شـما ن    ،پس اگر ذهن شما سـالم باشـد  . بدن است

  . ها مصون خواهد بود بيمار
 انرژ  هالهصورت ه باشد كه امواجي كه ب جالب تانشايد اين موضوع براي

ها  ام بيمار، سپر بال ما در مقابله با انواع و اقسرا فرا گرفته نمادور بدن
كه ما همواره در زير بمباران امواج رؤيت اين پديده . سوماتيكي استپسيكو

ـ  . ممكن اسـت تقريباً غيـر  ،داريم منفي قرار انـرژ دور بـدنمان     هاگـر هال
  .١سازد ، ما را بيمار مي، ساز و كار ذهن به هم خوردهشودضعيف 

٢مبر مطالب اين فصل را به پايان مي ،همم  هبا يك توصي.  

                                                        
، مي  هبرا درك وجود هال -١ توانيـد پـس از اينكـه در حمـام      انرژ به صورت شهود

، خـط  نماييـد ر دقّـت  اگ. خود را خشك كنيد وزير آب گرم دوش گرفتيد، جلو آينه رفته 
و رنـگ   بـوده  نرنگـي  ،اين خطضمناً گرفته و  را فرا تانباريكي را خواهيد ديد كه دور بدن

مشـاهده   نخـط رنگـي  . ها، رنگ منحصر به شخصيت شماسـت  طبق روانشناسي رنگ آن
  .امواج منفي خارجي است مقابلكه حافظ بدن ما در  بودهانرژ   ههالهمان شده، 

  
ـ  ،تاريخبشر در طول  - ٢ شـناخته و از آن بهـره    صـورت ناآگاهانـه مـي   ه اصل تطابق را ب

. ذهـن بشـر از اصـل تطـابق اسـت       هتمام اختراعات بشر محصول اسـتفاد . جسته مي
گفتيم كه طبق اصل تطابق هر آنچه كه در ذهن ما وجود دارد در عالم واقعـي و خـارجي   

ابتـدا آن را در ذهـن خـود ايجـاد          ،اختراع هـر چيـز   برا بشر. وجود دارد و بالعكسنيز 
پس انسان هـر  . ورزيده است سپس در عالم خارج به خلق واقعي آن مبادرت مي .كرده مي
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آخر  هتوصي:  
خوردهـا مثبـت   يل و مشكالت زندگي با نگرش و بازهمواره نسبت به مسا

هيزيـد كـه شـما را بيمـار       يد و از ايجاد استرس در بدن خود بپربرخورد كن
همـين  . خود منفي صحبت نكنيد  هها روزان هيچگاه در صحبت. سازد مي

را بـه   تـان ريـز مغز  ست كه برنامهشما  روزانه  هها به ظاهر ساد بحث
ن مـ «: مـثالً نگوييـد  . نماينـد  شما را كنترل مي  هعهده دارند و اعمال آيند

مـن امـروز بـا كمـال دقّـت      «: بگوييـد  ».امروز ملزم هستم كه سرما نخورم
   »...خواهم بود  ،مراقب خود

و با ديـد   نمودهتجديد نظر  ،هايتان نسبت به مشكالت زندگي پس در نگرش
صل تطـابق  بازتر به آنها بنگريد و از يكي از اصول قانونمند طبيعي به نام ا

  .نهايت استفاده را ببريد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                        
، هر ، هر شخصيتي و هر  پديده چيز  ،كنـد  را كه در ذهن خـود مجسـم مـي    موجودا

صـل  آور ا ايـن يكـي از نتـايج اعجـاب     .تواند در عالم خارج آنها را خلق و يا كشف كند مي
  .زند تطابق است كه پيشرفت علوم بشر را تا بينهايت رقم مي
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  فصل چهارم
  
  
  
  

  :اصل سوم هرمس
  )ارتعاش(اصل ويبريشن 

The Principle of Vibration  
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تـا ايـن قسـمت از كتـاب حوصـله       از اينكه .خدا قّوت! خوب همراهان سبز
سومين اصـل  . مدهي طالب را ادامه ميم. ايد از شما كمال تشكّر را دارم كرده

در حـال   هر چيـز  ،بر طبق اين اصل. وف استقدرت، به اصل ارتعاش معر
، و هرگونـه تغييـر در ارتعـاش عناصـر    پايان است  يك حركت دايمي و بي

به عنوان نمونه بـر اسـاس    .گردد اد تغييراتي در شكل بروز آنها ميباعث ايج
. طـور  بيمار نيز همـين  .ش خاصّ خود استعا، سالمتي دارا ارتاين اصل

  .كدام دارا ارتعاش خاصّي هستند رموفّقيت و شكست نيز ه
بـا تغييـر ارتعـاش يـك شـيء،      ) ارتعاش(كه بر طبق اصل ويبريشن  گفتيم

، آب در بـاالترين ارتعـاش   به عنوان مثال. يابد شكل بروز آن شيء تغيير مي
. يابـد  خود به شكل يخ بروز مـي ارتعاش ترين  خود در شكل بخار و در پايين

باعـث   هستند و فقط شـدت ارتعاشـات آنهـا    ، يخ و بخار همگي يكياما آب
  .يير در شكل بروز آنها گرديده استتغ

 .شـود  ناميده مـي  Aاولين نت در مقياس موسيقيايي دانيم،  که مي به طور
 ٨٨٠متوسـط بـا ارتعاشـي برابـر بـا      Cدرست در باال نـت   A، نت در پيانو

 ٨٨٠براين ارتعـاش بنا .)البتّه اگر پيانو كوك باشد(قرار دارد  نيهسيكل در ثا
امـا اگـر در گيتـار    . استA سيكل در ثانيه، در يك زمان واحد بيانگر نت 

سيكل در ثانيـه   ٨٧٠اش آن به ا شل كنيم كه ارتع اندازه را به Aسيم نت 
كه يـك گـوش    به طور .اندكي تغيير پيدا خواهد كرد A، صدا نت برسد
كمـي   Aحالتي نـت  در چنين . س به خوبي آن را تشخيص خواهد دادحسا
در  Aتـر كـردن سـيم نـت      با شل .ون و غيرطبيعي به نظر خواهد آمددگرگ
 A، حتّي اگر شما نـت  سيكل در ثانيه ٨٦٠يدن به ارتعاش ، تا حد رسگيتار

تـار صـدا   ، متوجه خواهيد شـد كـه سـيم گي   تشخيص ندهيد Gرا از نت 
پهلو خواهـد   هبيمار و دچار سينديگر  Aنت  ،در اين حالت .دهد درستي نمي

امـا جـا   . تـر شـود، خواهـد مـرد     آن باز هم شلكه اگر سيم  به طور. شد
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ست كـه  بسيار آسان است و فقط كافي Aزيرا نجات  .گونه نگراني نيست هيچ
  .تر كنيم سيم آن را كمي سفت

م هست و هر آنچـه كـه در پـايين    ، پس در پايين هتهر آنچه كه در باالس
هـا گيتـار    بدن ما هم وضعيتي همچون سيم. است، پس در باال هم هست

ه كـه در  آنچـ  ،شـويم  نگامي كه ما دچار بيمار ميه ،به عبارت ديگر. دارد
لـذا   .تر شدن ارتعاشـات در بـدنمان اسـت    ف، ضعيبطن بيمار ما قرار دارد

ه ارتعاشـات بـدنمان را   ، فقـط كافيسـت كـ   ا هر نوع بيمـار جهت مقابله ب
  .   ١به زود شفا خواهيم يافت خواهيم ديد كه .تنظيم كنيم

  هقبالً دربـار . ها پسيكوسوماتيك بزنيم به بيماربد نيست باز هم سر 
به عنـوان حـافظ بـدن در مقابـل انـواع و اقسـام        يشنيكي از فوايد ريالكس

ها مغز  همچنين گفتيم وقتي فركانس. شدمختصر صحبت  ،ها بيمار
تي ارتعاشات مغـز مـا   گيرد يا به عبار سيكل در ثانيه قرار مي ٢٢باال ما 

ظاهر شده و بدن دچـار نـاراحتي    ، به تدريج عاليم بيمار در مارود باال مي
  . شود مي

 .هـا پسيكوسـوماتيك هسـتند    گـر بيمـار  هـا مـداوم از دي   تب و سرفه
ارتعاشات ذهني مـا   انس و، فركهنگامي كه ما با تب روبرو هستيم دانيم مي

بـرا  ) عاشارت(بر طبق اصل ويبريشن . ي رو به ازدياد داردبه شدت، نوسانات
، ما ملزم هستيم فركانس و ارتعاشات ذهنـي خـود   ها مزبور درمان بيمار

تقويـت   نماثانيه برسانيم تا حالت دفـاعي بـدن  سيكل در  ٢٠را به حدود زير
 نمـا برخيزد و بـه تـدريج ارتعاشـات ذهني   با عوامل بيماريزا به مقابله  ،شده

انجـام   :پرسـيد  حتمـاً مـي   .فته و بدن به حالت نرمال خود بازگرددهش ياكا

                                                        
مجيد پزشکي، انتشارات نسل : ترجمه ،كنترل ذهنخوزه سيلوا و برت گلدمن،  -١

  ٦٥و  ٦٤صص ، ١٣٧٧نوانديش، چاپ اول پاييز 
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برا انجام اين كـار دو راه پـيش رو    ،؟ جواب اينستچگونه استاين كار 
  . خود داريم

ــاني. قــين اســتراه اول اســتفاده از تل ــا زب ــا راه دوم . تلقينــات ذهنــي ي ام
 ،يشـن كـه ريالكس قـبالً گفتـه شـد    . است يشنگير از تمرين ريالكس بهره

آورد و  سيكل در ثانيـه پـايين مـي    ١٤الي  ٧ارتعاشات ذهني ما را تا حدود 
كـامالً بـديهي    سطح آلفا يك امـر اين همان سطح آلفاست و شفابخشي در 

هـا خـود    ترميم مجدد بافت تواند به بدن مي ،يعني در اين سطح. باشد مي
قلع ها و  نگ عليه ويروسدفاعي خود را تقويت سازد و به ج  ه، بنيبپردازد
بـدن بـه    و كـاهش يافتـه   نماارتعاشات ذهني لذا،. آنها مبادرت ورزد و قمع

ن ارتعـاش مربـوط بـه سـالمتي اسـت      يك حالت ارتعاشي جديـد كـه همـا   
عبارت زير بـرا شـما در    ؛گير از تلقين بهره  هاما در مورد نحو. رسد مي

  :بودتلقين مؤثّر خواهد انجام يمار جهت هنگام ب
تـر،   ، پايينويدتر بر پايين ترازبه  !كم شويد م،و نوسانات بدن تعاشاتا ار«

تـرين   و آن را به پـايين  کنترل کنرا ارتعاشات خود  ،ا مغز من ...تر  پايين
  »... بياور شحد ممكن

  :يك مثال
ها وقتي اميدوار هستيم كـه   ما انسان. دوار و نوميد را در نظر بگيريدامي

، اطمينـان داشـته   گيـريم  معـين مـي   فعاليـت مثبتي كه از يك   هبه نتيج
و فركـانس و   يافتـه افـزايش   نمااعتمـاد بـه نفسـ    ،صـورت در ايـن   .باشيم

پـس بـرا ايجـاد    . رسـد  مـي  ارتعاشات ذهني و بدني ما بـه سـطح پـاييني   
بـه طـور    را مـان ايستي ارتعاشـات ذهني ب ميطبق اصل ويبريشن  ،اميدوار

مـا   .مسأله كـامالً بـرعكس اسـت    ،اما در مورد نوميد. مياورينسبي پايين ب
گيرد كه به طور ذهني بـه ارتعـاش    تي احساس نوميد گريبانمان را ميوق

 آيد كـه  اين ارتعاش زماني در ما پديد مي مربوط به نوميد رسيده باشيم و
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البتّـه بـاز هـم راه    . بسته ببينـيم  ،زندگي را به رو خودتقريباً اكثر درها 
مـورد نظـر     هحادث ديدگاههايمان نسبت به ا وجود دارد و آن تغيير رهچا

ارتعـاش   دحـس اطمينـان و ايجـا   ايجـاد  تواند منجر بـه   مي اين امر،. است
  .ما گردددر اميدوار و نشاط  حس مربوط به اميدوار و نتيجتاً

  : مثالي ديگر
بـر طبـق اصـل     البتّه فقر و ثروت. گيريم در نظر مي فقر و ثروت را  هلأمس

. ايد نسبت به يك مبدأ سنجيده شوندامر است كامالً نسبي و ب ،منتاليسم
خواهم اين موضوع را به شما گوشزد كنم كه فقر بر طبق  اما در هر حال مي

بر يكديگر بـه   تاناطراف اثر و تأثير ذهن و محيط  هاصل ويبريشن در نتيج
ـ  ي در شما مـي اد ارتعاشاتآيد و نتيجتاً  سبب ايج وجود مي د كـه فقـر   گردن

شما اگر مايـل هسـتيد ثروتمنـد شـويد بايـد      . محصول اين ارتعاشات است
و برا ايجاد ارتعاش مربوطه  کردهارتعاش مربوط به ثروت را در خود ايجاد 

شـق بـه ثـروت را در خـود ايجـاد      و ع بودن بايستي ذات و ماهيت ثروتمند
را جهـت   تـان مـال و كردار ، اعا اين وصف مغز شما سازماندهي شدهب. كنيد

  .بخشد به تدريج به شما توانگر مالي ميو  کرده تنظيمثروت  دستيابي به
  :مثالي ديگر

هـا   بـا توجـه بـه نگـرش    (ايم  شكست را تجربه كرده ،ما در زندگي  ههم
ايـن    هكـه نتيجـ   ايم نمودهو ارتعاشات شكست را نيز درك ) شخصي خود

بديهي است كـه  . باشد مي ...و حقارت  ،، اندوهارتعاشات احساساتي نظير غم
پس بايد ارتعاشات موفّقيـت را  . ها خواهان موفّقيت هستيم ا انسانم  ههم
چنـين ارتعاشـاتي قطعـاً بـه پشـتكار،          برا رسيدن به. ر خود ايجاد كنيمد

ــاب  روش ــه و كت ــدرن مطالع ــا م ــت  ه ــا موفّقي ــا راهنم ــين         ه ، همچن
نيازمنديم تا باالخره به  پيشکسوتز تجربيات بزرگساالن و افراد گير ا بهره

  .تجربه كنيمارتعاشات نهايي موفّقيت برسيم و پيروز را با تمام وجود 
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  :مثالي ديگر
سـيكل در   ٢١حـدود   نماارتعاشات مغزي ،ه ما خوشحال هستيمهنگامي ك 

بـه  . منـديم قطعـاً بـه چنـين ارتعاشـي نياز     ،شاد بودنپس برا . ثانيه است
 لـذا . سـيكل در ثانيـه اسـت    ٣٠ز مـا حـدود   فركانس مغ ،هنگام ناراحتي

غمگـين و ناراحـت    اً، قطعـ اشيمهنگامي كه در چنين ارتعاشي قرار داشته ب
  .خواهيم بود

  :كالم  هخالص
ا بايسـتي   يـا پديـده   به هـر هـدف   دستيابيگويد برا  اصل ويبريشن مي

تا به آن دسترسـي پيـدا    نماييمرا مهيا پديده هدف يا ارتعاش مربوط به آن 
مثبت از بركات ايـن اصـل قانونمنـد    و انرژ  پس سعي كنيد با تفكّر. كنيم

  .شويد طبيعي بهرمند
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  فصل پنجم
  
  
  
  

  :اصل چهارم هرمس
  )تضاد(اصل پوالريته 

The Principle of Polarity   
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اساس ايـن  بر . است) تضاد(رمين اصل از اصول هرمتيك، اصل پوالريته چها
ودش يعني هر چيز در جهان دارا ضـد خـ  . همه چيز دوگانه است ،اصل
همـديگر   ، فقـط از نظـر درجـه و كميـت بـا     باشد و اين دو چيز متضـاد  مي

  .همديگر تفاوتي ندارندبا ماهيت  متفاوت هستند ولي از نظر
بسـكتبال را بـه    و بازيكنان كوتاه قد راد كم سن و سال بلند قدما، اف  ههم

ا كوتـاهي  ، بلند يـ ضاداما بايد گفت كه مطابق اصل ت .ايم چشم خود ديده
ين امر به نظر خـود مـا بسـتگي    بلكه تشخيص ا .به خود خود وجود ندارد

، در ديناميك ذهنـي سـيلوا  . طور است رد گرما و سرما نيز هميندر مو. دارد
تن بـه دوسـت   ان از دوست نداشـ ما اصل تضاد را به منظور چرخش نگرشم

به عشق، از احساس گناه به بخشـش  ، از تنفّر بيني داشتن، از ترس به خوش
  .به كار خواهيم برد به خونسرد و از خشم خود

همچنين از اصل تضاد جهت شفافتركردن معـاني كلمـاتي از قبيـل عشـق،     
هـا   اسـتفاده  ،و توصيف كلمات متضاد آنهـا تعريف ، از طريق ترس و خشم

تـرس  . در نظر بگيريـد ترس را   هبه عنوان نمونه كلم .فراواني خواهيم برد
امـا چـه جـور احسـاس        . چيست؟ مسلّماً ترس يـك احسـاس منفـي اسـت    

قطب منفـي مقيـاس قـرار     ، ترس درمنفي؟ اگر مقياس تضاد را رسم كنيم
ـ  ، پي ميترس  همورد كلم با تفكّر بيشتر در. خواهد گرفت ريم كـه تـرس   ب

بـت و منفـي مقيـاس    بنابراين در هر دو قطـب مث . احساسي از انتظار است
گونـه تعريـف خـواهيم كـرد     رس را اينانتظار را قرار داده و ت  ه، كلمتضاد :

يعنـي فـرد كـه دچـار تـرس       .احساسي از يك انتظار منفـي اسـت   ،رست
اما در برابر احساس . برد خوشايند به سر ميوع وقايع نا، در انتظار وقشود مي

يعني  .ت استاحساس انتظار مثببيني قرار دارد كه  ، احساس خوشترس
. ار وقوع وقايع خوشايند خواهـد بـود  ، در انتظبيني فرد دارا احساس خوش

بيني هر دو  گير خواهيم كرد كه ترس و خوش به اين ترتيب چنين نتيجه
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يا منفي بـودن بـا همـديگر    مثبت بودن   هدرج يكي هستند و فقط از نظر
  .متفاوتند

 احساسـاتي از    هدرج تنظيمتوانيم با  ما مي) الريتهپو(پس بنابر اصل تضاد
  .١، به قطب مقابل و مثبت اين احساسات تغيير جهت دهيمقبيل ترس

        
  
  

  
 )توصيف ترس با ترسيم مقياس تضاد(  

  
بـه عنـوان   . ينست اصل چهارم هـرمس ا .خودش است هر چيز دارا ضد

در برابر روز، گرما در برابر سـرما،   شب: ها آشكار از دو چيز متضاد نمونه
قـرار   رابر اسارت، و عشق در برابر نفـرت بلند در برابر كوتاهي، آزاد در ب

شناسـايي آن ديگـر يـار    ، ما را در شناخت يكي از دو چيز متضاد. دارد
، ي كه در اسارت قـرار نگرفتـه باشـيم   ، ما تا زمانمثالبه عنوان . خواهد كرد

همچنين يك فـرد بلنـد قـد بـه      .عنا آزاد را درك نخواهيم كردهرگز م
يـك    فرد سيراب بـه انـدازه  يك فرد كوتاه قد از بلند بودن و يك   اندازه

  .يراب بودن درك درستي نخواهد داشتاز س ،فرد تشنه
، بينـي  هم، همچـون تـرس و خـوش    تضادطبيعي مسات طبيعي و غيراحسا

ين بـا در نظـر گـرفتن    بنابرا. از همديگر متفاوتندفقط از نظر شدت و درجه 
  .١بريمب توانيم به ماهيت اين احساسات پي ، ما بهتر مياصل پوالريته

                                                        
  ٦٧و  ٦٦صص  ،همان -١
  ١٢٧ص  ،همان -١

٠  
  انتظار منفي

  ترس

-  
  انتظار مثبت

  بيني خوش

+  

  منطقه خنثي
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م با احساس شـديد  دانيم كه خشم يك واكنش منفي توأ ما مي: يك مثال
ف خشم يـك واكـنش مثبـت تـوأم بـا      بنابراين قطب مخال .از ناراحتي است

  .ز راحت بودن و خونسرد خواهد بوداحساس شديد ا
، خشم در انتها قطـب منفـي و   خشم را در مقياس تضاد قرار دهيماگر ما 

مركز ايـن   .مثبت اين مقياس قرار خواهد گرفت خونسرد در انتها قطب
كنش مثبـت و  ا كه نه به وا منطقه .خنثي خواهد بود  همنطق مقياس نيز

تضاد بـه   اگر از قطب منفي مقياس. تنه به واكنش منفي تعلّق خواهد گرف
 .دت خشم كاسـته خواهـد شـد   دريج از ش، به تسمت مركز آن حركت كنيم

با حركت به سـمت  . كه در مركز مقياس، اثر از خشم نخواهد بود به طور
  .خونسرد به تدريج ظاهر خواهد شد ، احساسقطب مثبت

  
  
  
  
  

در  ؟شـود  خونسـرد مـا مـي    اما چه چيز باعث خشم و چه چيز باعـث 
در برابر  پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه هر دو اين حاالت واكنشي است

پس به دليل اينكه خشم يك واكـنش اسـت نـه    . عوامل و محركات خارجي
ا از  چرا كـه شـما مجموعـه    .ول آن هستيدئ، شما تنها فرد مس١يك كنش

برا تغيير خودتان كافيسـت كـه    بنابراين. هايتان هستيد واكنشها و  كنش
 ، هر نوعكار شويدموفّق به اين  اگر. هايتان را تغيير دهيد ها و واكنش شكن

                                                        
كه واكنش،  در صورتي .شود اعمال خودجوش انسان گفته مي  هكنش به مجموع -١

  .العمل انسان در برابر محركات خارجي است عكس

٠  
  احساس ناراحتي

  خشم

-  
  احساس راحتي

  خونسرد

+  

  منطقه خنثي
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 خشـم و نـاراحتي بــه  ، حتّــي تغييـر از  تغييـر در رفتارهـا و احساسـاتتان   
  .٢پذير خواهد بود ، امكانو راحتي خونسرد

فاده از اصـل پوالريتـه   اشتياق و تنبلي را با اسـت   اكنون اجازه دهيد مسأله
، هر چيز دارا ضد خودش اسـت و  بر اساس اصل پوالريته .بررسي كنيم

ميـت و  چيزها متضاد از نظر كيفي اساساً يكي هسـتند و فقـط از نظـر ك   
ا از چيزهـا متضـاد    نمونـه اشـتياق و تنبلـي   . شدت از همديگر متفاوتند

باشند و فقـط از   ساساً شامل ميل به انجام كار ميدو اچرا كه هر  .هستند
  .شدت اين ميل از همديگر متفاوتندنظر 

، انتها قطب منفي در سمت مورد مقياس تضاد را ترسيم كنيم اگر در اين
. هد بود كه در زير آن خواهيم نوشت، ميل ضـعيف چپ متعلق به تنبلي خوا

واهـد  ، اشـتياق قـرار خ  يـز قطب مثبت مقياس در سمت راسـت ن  در انتها
  .گرفت كه زير آن خواهيم نوشت، ميل شديد

  
  
  
  

  )مقياس تضاد اشتياق و تنبلي( 
  

، ميل شـما بـه سـمت    يد برا انجام كار داشته باشيداگر شما ميل شد
يعنـي اشـتياق، تعلّـق خواهـد داشـت؛ امـا بـا كـاهش          قطب مثبت مقياس

ـ  تدريجي آن، اشتياق شما كمتر و كمتر شده ينكـه سـرانجام بـه قطـب     ا ات
به ايـن ترتيـب شـما در خودتـان      .، يعني تنبلي خواهد رسيدمنفي مقياس

  .انجام هيچ كار را نخواهيد يافت ميل

                                                        
  ١٢٩و  ١٢٨صص  ،همان -٢

  ٠  ميل ضعيف

  تنبلي

-  
  ميل شديد

  اشتياق

+  

  نثيمنطقه خ
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اشتياق به سادگي عبارتست از ميل شديد برا انجام كار و اگر شـما بـرا   
 م، آن را حتماً به انجـا داشته باشيد) اشتياق(ديد و كافي انجام كار ميل ش

آنهـا  ، نيازهـايي وجـود دارنـد كـه انجـام      اما از طرف ديگـر . خواهيد رساند
به صورت خودكار و ناخودآگـاه،   زيرا اين نيازها .طلبد گونه اشتياقي نمي هيچ

شـما بـرا نفـس    . يكي از اين نيازها، نياز به تـنفس اسـت   .شوند تأمين مي
 تانن كه بدنچو .كشيدن الزم نيست ميل و اشتياقي از خودتان نشان دهيد

نوشيدن آب نيـز از ايـن قبيـل    خوردن غذا و . خود ترتيب آن را خواهد داد
ه اگـر آنهـا   ، اين است كـ در مورد اين نيازها اهميت داردچيز كه . هستند

سريع آنها در شـما  ، ميل و اشتياق شديد برا رفع سريعاً بر طرف نگردند
را مدت زمان س كشيدن ب، اگر شما از نفثالبه عنوان م. ايجاد خواهد شد

، تمام سعي و تالش خودتان را با اشتياقي بـه شـدت   كوتاهي محروم گرديد
روز  يا اگر شما چند. كار خواهيد برده فع اين محدوديت بنيرومند برا ر

، بـرا رسـيدن بـه آن حاضـر خواهيـد بـود       به آب دسترسي نداشته باشيد
چه كار قصـد داريـد ميـل و    شما در مورد انجام . دست به هر كار بزنيد

 را بارهـا بـه   اشتياق بيشتر در خودتان ايجاد كنيـد؟ و انجـام چـه كـار    
به سـطح آلفـا برويـد و در     ايد؟ برا يافتن پاسخ اين سؤاالت تعويق انداخته

پس از مشخّص كردن فعاليتي كه دوست . آن سطح، كمي به تفكّر بپردازيد
، سعي كنيد احساسـاتي  آن افزايش دهيداقتان را در مورد داريد ميل و اشتي

آيـا  . به آن فعاليت در خودتان داريد، مورد بررسي قـرار دهيـد   را كه نسبت
ه از ميل شديد شما برا انجام آن فعاليت به دليل نتـايج مثبتـي اسـت كـ    

كراراً به تعويـق   ؟ اگر شما انجام آن فعاليت راانجام آن عايد شما خواهد شد
م آن در شـما  توان گفت كه اشـتياق انجـا   ، در اين صورت ميانداخته باشيد

انگيـزه و اشـتياق   بنابراين الزم است كه به تقويـت  . بسيار ضعيف بوده است
  .خودتان بپردازيد
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؟ اجازه دهيد چگونگي اين امـر  شود يل و انگيزه چگونه تقويت مياما يك م
ايـد   راحتي لميدهنيد كه شما بر رو مبل فرض ك. ضيح دهيمرا با مثالي تو
س تشنگي كـرده و  ، احساپس از مدتي .اشا تلويزيون هستيدو مشغول تم

ليواني آب خنك در اختيار  شد اگر كنيد كه چه خوب مي با خودتان فكر مي
ا نيست كه از سر جايتان بلند شـويد و   ولي تشنگي شما به اندازه. داشتيد

عيف است، شما در قطب در اين حالت كه ميل شما ض. به سر يخچال برويد
بنـابراين همچنـان بـه تماشـا     . منفي مقياس، يعنـي تنبلـي قـرار داريـد    

گونـه   در ايـن . اندازيـد  نوشيدن آب را بـه تعويـق مـي   تلويزيون ادامه داده و 
، تنها راه افزايش اشتياق برا از جا بلند شدن و رفتن به سر يخچـال  موارد

به ايـن  . تشديد و تقويت كنيدا در ذهنتان اين است كه ميل نوشيدن آب ر
تصـاوير   توانيد به سطح آلفا برويد و در اين سـطح پـس از ايجـاد    منظور مي

، خودتان را در حال نوشيدن آن ببينيد و ايـن  ذهني از يك ليوان آب خنك
بخش گلويتـان،   با مرطوب كردن لذّت احساس را داشته باشيد كه آب خنك

بـا اسـتفاده از   توانيـد   شـما مـي   همچنـين  .سازد تشنگي شما را برطرف مي
تان را گسترش دهيد تا بـه ايـن ترتيـب     تكنيك تجسم خلّاق، تصاوير ذهني

  . ١شودنميل خوردن آب تقويت گرديده و به تعويق انداخته 
البته موفّقيـت  . كست را در نظر بگيريدها موفّقيت و ش پديده: مثالي ديگر

مور نسبي هستند، نه مطلق و ن اصل منتاليسم او شكست با در نظر گرفت
اينهـا مفـاهيمي    ،رتيبـه عبـا  . يف ثابتي را برا آنها ارايـه داد توان تعر نمي

هـا كلـي و جمعـي     اما به هر تقدير بـا توجـه بـه ديـدگاه    . انتزاعي هستند
توان گفت موفّقيت فرآيند است كه طي آن شخص به هدف مورد نظر  مي

هـدف مـورد نظـر يـك شكسـت       يابـد و عـدم دسـتيابي بـه     دست مي خود

                                                        
  ٢٤٥-٢٤٣ صص ،همان -١
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و شكست را به صورت زيـر در  پس مقياس تضاد موفّقيت . شود محسوب مي
  .گيريم نظر مي

  
  
  
  

  )مقياس تضاد موفّقيت و شكست(
  

عـدم   ،بينيـد  مـي  و شکسـت  د موفّقيـت كه در شكل مقياس تضا طور همان
نفي مقيـاس تضـاد و   دستيابي به هدف يا به عبارتي همان شكست در فاز م

فـاز مثبـت مقيـاس     دستيابي به هدف يا به عبـارتي موفّقيـت در   ،در مقابل
فـرض كنـيم شـما    . شـكافيم  قدر بيشتر موضوع را مي. گيرد ميتضاد قرار 
استعدادها درخشان هستيد و معدل ترم اول  دبيرستانآموز در  يك دانش
وجـود كـه در كـل     با. است ١٧چيز حدود  دبيرستان دومل شما در سا

از نظـر   معدل خوبي است امـا شـما شـاگرد آخـر كالسـتان هسـتيد و       ١٧
شـويد و آنهـا بـه     آموز تنبلي محسوب مي تان دانش ن و مربيان مدرسهامعلّم
حقـارت    آموزان كالستان نيز با ديده ديگر دانش. کنند نمي توجه زيادشما 

حسـاس شـرم و خجالـت    معـدل خـود ا   نگرند و شما هم از ايـن  به شما مي
تـر شـما    به عبارت سـاده . شويد ميا مواجه  با مشكالت رواني عديده کرده،

ـ  افيان بر شما اعمال شده به سـر مـي  در يك محدوديت كه توسط اطر . دبري
 دبيرسـتان و سرانجام به يـك   آوردهگونه فشارها شما را به تنگ  باالخره اين

ديد با كمال ناباور مشـاهده  ج  در اين مدرسه. كنيد عاد نقل مكان مي
تـان   شـاگرد اول كـالس و حتـي مدرسـه     ١٧كنيد كه با همـين معـدل    مي

تـان قـرار    مدرسـه ولين ئن و مسـ او به طور مداوم مورد تشويق معلّمهستيد 

  منطقه خنثي

  دستيابي به هدف+   -عدم دستيابي به هدف  

  موفّقيت  شكست
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. كننـد  د كه به وجود شما افتخار مياي دوستان جديد پيدا كرده. گيريد مي
ممكـن اسـت   حتّـي  . نگرنـد  ه شما ميون با ديد ديگر باكننيز  تان خانواده

و اعتماد به نفس جـا آن را  تان از بين برود  احساس حقارت و سرخوردگي
كه واقعيـت   حالي در .كنيد كه موفّق هستيد شما اكنون حس مي ،بله. بگيرد

تـان يـك    قبلـي   ت اين است كه شـما در مدرسـه  واقعي. چيز ديگر است
، يـك  يك شـرايط جديـد   ولي .يدشد خورده محسوب مي وز شكستآم دانش

 امرنسبت به خودتان اثر گذاشته و منجر به اين  تانموقعيت جديد بر نگرش
ه و بـا در  پس بر طبق اصل پوالريت. خود را يك فرد موفّق بپنداريد شده كه

از  کـه توان گفت كه موفّقيت همان شكست اسـت   نظر گرفتن اين مثال مي
  .آنهاست  نها دركميت و درجهنظر كيفي مشابهند و تنها تفاوت آ

قد  شما فرد كوتاه به نظر. اهي و بلند قد را در نظر بگيريدكوت: مثالي ديگر
، گوييم فالني كوتـاه اسـت   و يا به عبارتي وقتي مي ؟قد دارد چند سانتيمتر

طبق اصل منتاليسـم  ؟ در اين حالت ورمان از كوتاه چند سانتيمتر استمنظ
بايـد   در واقـع يعني  .کنيممسأله را ارزيابي اين سبي به طور نبايستي  مي ما

هي و كوتـا  گرفتـه  ا جهت سنجش ميزان قد در نظرمبنايي ر ،به طور ذهني
در قـد   ،ايـران   ا مثـل جامعـه   در جامعه. سنجيمبو بلند قد را با آن 

از  متـر قد و ك بلند ١٧٥از سانتيمتر متوسط خواهد بود و باالتر  ١٧٥حدود 
سـانتيمتر قـد    ١٨٠ حاال اگر فـرد در ايـران   ،خوب .باشد قد مي ، كوتاهآن

كه شـما   حالي در .شناسند د قد ميرد بلنداشته باشد همه او را به عنوان ف
باز هـم طبـق   . پيونديد قدها مي كوتاه  به جرگه هلندبا همين قد در كشور 

يكـي  توان گفت كه كوتاهي و بلند از لحاظ كيفي دقيقاً  پوالريته مي اصل
تضاد اين مقياس . كند ت كه تفاوت آنها را معين ميهستند و اين كميت اس

  :به صورت ذيل است ألهمس
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  )مقياس تضاد بلند و كوتاهي قد(
  

توانيـد نگرشـتان را    گيـر از اصـل پوالريتـه مـي     شما با بهره :گير نتيجه
، بـه  مربوطهاز قطب منفي مقياس تضاد  نسبت به مسايل و واقعيات زندگي

  .زندگي را به كام خود گوارا سازيدقطب مثبت آن هدايت كنيد و 
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منطقه خنثي

  دراز زياد+   دراز كم -

  بلند  كوتاهي

٠  
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  فصل ششم
  
  
  
  

  :اصل پنجم هرمس
  اصل ريتم

The Principle of Rhythm  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



١٠٧  اصول هرمتيك   

هـر  : گويـد  متيك به اصل ريتم موسوم است و ميپنجمين اصل از اصول هر
  .و دور است، دور صعود و دور نزولي چيز دارا جريان

بـه  . نـزول اسـت    اوج و نقطـه   بر طبق اين اصل همه چيز دارا نقطـه 
رانجام مـرگ بـه چشـم          و سـ  عنوان نمونه دور منظّمي از تولّد، رشد، پيـر 

مـا بـا يـك دور مـنظّم      روز مچنين در هر لحظه از اوقات شـبانه ه. خورد مي
خود را بـا    ه، دور روزانشويم از خواب بيدار مي امي كه؛ هنگمواجه هستيم

وع بـه خـوردن صـبحانه         كنـيم و زمـاني كـه شـر     خوردن صبحانه آغاز مـي 
. يابـد  با پايان يافتن صبحانه خاتمـه مـي   شود كه كنيم، دور شروع مي مي

وقتي هـم  . يابد پس از سپر شدن روز به هنگام شب، دور آن روز پايان مي
دور شبانگاهي زنـدگي و دور رؤياهايمـان    ،رويم خواب ميمان شب به كه ه

  .شود شروع مي
روز انجـام   در واقع بر طبق اصل ريتم، هر كار كه ما در طـول يـك شـبانه   

يم كه در كجـا  دان اما ما هرگز از پيش نمي. دهيم دارا يك دور است مي
گـر مـا در   ا. خود بنگـريم   ه، مگر آنكه از آينده به گذشتآن دور قرار داريم

مـا در هـر   شـانس موفّقيـت    ،وضعيت صعود دور خود قرار داشته باشـيم 
نزولي دور خود قـرار داشـته    اما اگر در وضعيت .كار افزايش خواهد يافت

بـه عبـارت ديگـر،    . ر كارهايمان دچار شكست خواهيم شد، احتماالً دباشيم
فـرود    نقطـه  فـراز و   توان چنين گفت كه دور زندگي ما دارا نقطه مي

، دور موفّقيـت، دور     است و اين شامل دور خواب، دور سـالمتي، دور انـرژ
  .است ...بخت و شانس و 

، به عنوان نمونـه دور مـاه  . يابد دت معيني از زمان جريان ميهر دور در م
ا  ولي دور خواب نود دقيقـه  .روزه است ٢٨زنان   مانند دور عادت ماهيانه

فـراز    ، ما از اينكه آيا در نقطـه طوركه قبالً گفتيم ماندر هر حال، ه .است
ولي اگـر از   .از پيش آگاهي نداريم ،فرود آن  هدورمان قرار داريم يا در نقط
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، شـانس، عشـق،       دجريان زندگي خـو  ، نمـودار از دورهـا ثـروت، انـرژ
اتي مـنظّم در بـين   ، متوجه نوسـان رسم كنيم ... ، كسالت وسالمت، موفّقيت

  .ا خواهيم شدآنه
ـ  تانت اينكه شما از دورها زندگيجهبه  دسـت آوريـد،   ه آگاهي بيشتر ب
كمـك گـرفتن از تكنيـك     توانيد به سطح آلفا برويد و در اين سـطح بـا   مي

قصـد داريـد در مـورد دورهـا      ، به خودتان تلقين كنيـد كـه  تجسم خلّاق
، شـما بـا   تيـب بـه ايـن تر   .تر شويد و آنها را بيشتر بشناسيدزندگيتان آگاه

، خواهيد توانست در آن فراز دور زندگي خود  هكسب آگاهي بيشتر از نقط
 لـذا  .، در كارهايتـان موفّـق شـويد   هايي كه در دور صعود قرار داريد زمان

گي فـراز دور زنـد    هدار با شناخت نقط مطابق با اصل ريتم، يك خانم خانه
فراز   هنكه تاجران در نقطيا اي .تواند خريدها مناسبي انجام دهد خود مي

ها پرسود به انجام رسـانند و   توانند معامله خود مي  دور زندگي ماهيانه
ا  ها شـغلي عمـده   توانند به موفّقيت گذاران و خريداران سهام مي سرمايه

  .١نايل شوند
طبيعـي   يكي از قـوانين مسـلّم   ل ريتم، اصپژوهان سبز بله دوستان و دانش

م موجـودات واقـع در آن اجـرا       ، بـرا تمـا  هستي ما انجهاست كه توسط 
ز وضـعيت  توانيد بـا رفـتن بـه سـطح آلفـا ا      در هر صورت شما مي. شود مي

دقّت و تـالش الزم  به شرطي كه  .ا مطّلع شويد دورها خود در هر زمينه
ـ  اتگاهي اوق. را داشته باشيد خـود بـدون     هبا دقّت بيشتر در زندگي روزان

اينـك  . شـويم  تي از وضعيت دورها خود آگاه ميطح آلفا به راحرفتن به س
  .مسأله بيشتر جا بيفتداين كنيم تا  چند مثال را بررسي مي

  
  

                                                        
  ٦٩و  ٦٨صص  ،همان -١
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  :مثال اول
اوج و   ها دارا نقطـ  طبق اصل ريتم هر چيز و هـر پديـده  گفتيم كه 

بـه   .هـا باسـتاني هسـتند    تمـدن  ،مثال بارز اين مهـم . نزول است  هنقط
يعني در دور صعود خود قرار (قدرت اروپا بود ن نمونه يونان زماني ابرعنوا

خـود    هكشـور همسـاي    هاما پس از مدت زمان معيني بـه سـلط  ) داشت
 و كشـور مقدونيـه در  ) در دور نزولي خود قرار گرفت(يعني مقدونيه درآمد 

د مجدداً بار ديگر كشور يونـان بـه قـدرت رسـي    . شددور صعود خود واقع 
و كشـور مقدونيـه را از پـا    ) گرديـد يعني دوباره وارد دور صعود خـود  (

دن روم و يونانيان تمـ ) يعني مقدونيه در دور نزولي خود قرار گرفت(درآورد 
، ايـن   كه در اين مثال قابـل توجـه اسـت   چيز. باستان را به وجود آوردند

و ايـن   هاست كه كشور يونان چند بار وارد دور صعود و نزولـي خـود شـد   
رهـا و بارهـا و بـه    با ،دهد كه دورها صعود و نزولي در زنـدگي  نشان مي

  .دنشو تناوب تكرار مي
  : مثال دوم

؟ آيـا  تصور شما از مـرگ چيسـت  . مرگ و زندگي را در نظر بگيريد  پديده
روز بايد بـا ايـن جهـان    ايد كه باالخره  تا به حال به اين موضوع فكر كرده

مرگ به   ردم حتي از فكر كردن و صحبت كردن درباره؟ اكثر موداع كنيد
  .شدت بيمناك و مضطرب هستند

، بط روزمره با بسيار از همكالسان، رانندگان تاكسـي و اتوبـوس  من در روا
كمـال يـأس بـرا خـود آرزو      ام كه در روبرو شده ...كارگران ساختمان و 

؛ منـو تيكـه   خـالص كـن   تحصيلمنو از شر درس و  خدايا«: ندكن مرگ مي
كـه بـا تاكسـي از مدرسـه بـه خانـه        و يا روز هنگـام ظهـر   »...تيكه كن 

رسيد با صـدا بلنـد    كه بسيار مضطرب به نظر مي راننده در حالي ،رفتم مي
  »...سر به نيستم كن  ،نابود ،خدايا نابودم كن«: گفت مي
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د چيز كه در اينجا خيلي جالب است اين است كه اگر روز به همين افرا
به شدت شوكّه شده  ،گفته شود كه فقط چند ساعت ديگر زنده خواهند بود

م كـه  ده كنم رحم كن؛ قول مي ش؛ خواهش ميخدايا منو نكُ«: گويند و مي
ـ  با تمام مشكالت زندگي بسازم؛ فقط اين بـار را رحـم كـن    ر ايـن  ؛ صـد براب

  »...؛ جانم را نگير كنم مشكالت را تحمل مي
آرزو  ،گاه گاه برا خود بـه دليـل فشـار مشـكالت     ، انسان هر چند كهبله

ت و حاضر نيسـت  كند اما به شدت به جان و زندگيش عالقمند اس مرگ مي
هـا مبـتال باشـد يـا در       ترين بيمـار حتي اگر به مهلك. آن را از دست بدهد

  .ور باشد ردبادها مشكالت زندگي غوطهها و گ طوفان
. مـرگ و زنـدگي بـود     پديـده ث اصـلي مـا   بحـ . برگرديم به اصل مطلـب 

ا از گوشـت و غضـروف    شـويم در واقـع مجموعـه    ا متولّـد مـي  كه م زماني
 ،بـه سـنين كـودكي    ،ها والدين رشـد نمـوده   به تدريج با مراقبت .هستيم

بـا گذشـت زمـان بـه تـدريج چـين و       . رسيم نوجواني و سرانجام جواني مي
هايمـان   اسـتخوان شـده ،   چروك و موها سفيد در پوست و مو ما ظاهر

هايمان ظاهر شـده و بـاالخره پـا بـه      در اندام اراد ، لرزش غيرتحليل رفته
در واقـع از  . رسـد  يم و سرانجام موعد مـرگ مـا فـرا مـي    گذار ميپير سن 

در دور  ،زمـان مـرگ   ما در دور صعود قرار داريم و ،تولّد تا مرگ  لحظه
زنـدگي جديـد بـرا     ،يـتم اما مجدداً طبـق اصـل ر  . گيريم نزولي قرار مي
دقيقـاً همـان چيـز اسـت كـه در قـرآن، كتـاب        اين . شود انسان آغاز مي

ـ . به كرات از آن سخن گفته شده اسـت ، آسماني ما س در طبيعـت طبـق   پ
 به نام مرگ مطلق يا زندگي مطلق وجـود نـدارد بلكـه    ا پديده ،اصل ريتم

 ،هـا هسـتي   يـده ناوبي برا تمام موجـودات و پد زندگي و مرگ به طور ت
  . شود جمله انسان تكرار مي من
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مرگ و زندگي طبيعت و  ،توان يادآور شد مثال ديگر كه در اين زمينه مي
محيط زيست است كه در بهار در دور صـعود خـود و در زمسـتان در دور    

  .ندبه طور ريتميك در حال تكرار ها د كه اين پديدهنزولي خود قرار دار
چرا كه مـا غـافليم از اينكـه     .د كه از مرگ ياد كنيما بو اصل ريتم بهانه

  .ها خود باشيم قيامت بايد پاسخگو اعمال و كردهپس از مرگ در 
  : مثال سوم

يـد  كه شما بنا به هر علّتـي بيمار  زماني. يمار و سالمتي را در نظر بگيريدب
هنگـامي كـه سـالمتي     در دور نزولي وضعيت فيزيولوژيكي خـود هسـتيد و  

  .گيريد ميود وضعيت جسماني خود قرار در دور صع ،يابيد ا باز ميخود ر
  : مثال چهارم

: به مـوارد ذيـل اشـاره کـرد     توان مي ،در اين زمينه رها ديگ مثالاز جمله 
فسفات و واكنش مربـوط بـه    آدنوزين تر ،انرژ در محيط زيست  چرخه

  سيون و ذخيرهساز انرژ و فسفريال ن كه از يك طرف هيدروليز و آزادآ
اين  کهگيرد  در فرآيند فتوسنتز گياهان شكل ميانرژ در جهت عكس آن 

متابوليسـم    همچنـين چرخـه  . طور تناوبي در حال تكرار اسـت   به يندآفر
  ... كربن در گياهان و

  : مثال پنجم
دانـيم در   كـه مـي   بـه طـور  . يدمنزلتان را در نظر بگير تنگستنها  المپ
دور (المپ روشن  ،هم ثانيهنجاهر يك پن المپ به ازا روشن كرد  لحظه

شـود و   مـي ) دور نزولـي روشـنايي  (آن خاموش و پس از ) صعود روشنايي
  .به طور ريتميك در حال تكرار است اين فرآيند نيز

 در مورد تمـام  آور شوم كه اصل ريتمخواستم اين نكته را ياد در هر حال مي
هـر   ازاما از لحاظ كمـي  . شود يفي اجرا مير كامل از لحاظ كها به طو انسان
ا  شـما چـاره   ،با اين وصـف . كند فرد ديگر به كلّي متفاوت عمل مي تافرد 
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را بپذيريد و با موشـكافي از   ،، اين قانون طبيعتنداريد جز اينكه اصل ريتم
  .ه نماييداين قانون در زندگي خود استفاد

  :مثال ششم
ن متمـاد در اوج ثـروت قـرار    ه سـاليا شناسيد كـ  حتماً شما كساني را مي

ايـد كـه روز بـه روز     ها تجار بزرگ را مشاهده نموده يا شركت. اند داشته
پـس از   ولـي  .)انـد  گرفتـه در دور صعود خـود قـرار   ( اند گرديدهتر  مدرنيزه

ورشكسـته و فقيـر    ،ها بـزرگ  آن افراد ثروتمند و آن شركت ،مدت زماني
برافراشـته    هنتيجـ  امـر، ايـن   .)اند خود وارد شدهبه دور نزولي ( اند گرديده
  .هاست ل ريتم بر اين دسته از انساناص پرچمشدن 

  :مثال هفتم
هـا خـاكي    ما انسـان   هبرا هم. گيريم ر بخت و شانس را در نظر ميدو

ايـم و بدشانسـي بـه     بد آورده ا از زندگي خود مرتّباً پيش آمده كه در دوره
حوادث  متناوباً ،ا ديگر اما در دوره .)ر نزولي شانسدو(ما رو آورده است 

شانسي به ما رو  خوش عبارتي،و به  رخ داده نماو اتّفاقات خوشايند براي
در هـر صـورت اگـر شـما نمـودار       .)دور صعود بخت و شانس(آورده است 

، حتمـاً  ورت تابعي از زمان رسم كنيـد صه مربوط به بخت و شانس خود را ب
  . شانسي و بدشانسي خود خواهيد شد وبي بودن خوشمتوجه تنا

  :اند بيانگر ريتم بخت و شانس باشدتو ميذيل نمودار ، به عنوان نمونه
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هـا طبيعـي بپذيريـد و از     ز موهبـت پس قانون ريتم را بـه عنـوان يكـي ا   
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. نـام دارد ) اثر و تـأثير (و معلول  ، اصل علّتششمين اصل از اصول هرمتيك
خـود را   ، علّـت خـاصّ  و هر معلـولي  معلولي خاصّ ،بق اين اصل هر علّتيط

بـر   ادها زنـدگي اصـل تمـام رويـد   ، بر طبق ايـن  به عبارت ديگر. داراست
يني گيرند و حتّي حوادث و تصادفات نيز دارا قوان اساس قوانيني شكل مي

  .اند هستند كه از نظر ما ناشناخته
روز از . اهي اين اصل را بيشـتر توضـيح دهـيم   بگذاريد با بيان داستان كوت

ها كاليفرنيا برگي از درختي جـدا شـد و بـر رو     از جنگل يروزها در يك
جهـت   ، مجبـور شـد  گذشـت  كرم ابريشم چاقي كه از آنجا مـي  .دزمين افتا

پس از اينكه آن كرم ابريشـم   .اجتناب از برخورد با آن برگ، آن را دور بزند
بـاال رفـت و بـر رو آن     ، از آندرختـي رسـيد    هبا تغيير مسيرش به كند

درخـت    ه، مرد از راه رسيد و بر رو آن كنددر همان زمان. توقّف كرد
اما پس از اينكـه در پشـت خـود احسـاس چيـز نمنـاك كـرد از         .تنشس

شده و لبـاس او را كثيـف كـرده     جايش بلند شد و متوجه شد كه كرمي له
 هـايش را عـوض كـرد و آن را    آن مرد پس از بازگشت به خانه لبـاس . است

خشكشـويي بـا     هاو در مغـاز . جهت شستشو بـه خشكشـويي تحويـل داد   
يد سرانجام كار آن دو به ازدواج كشـ . او خوشش آمد خانمي آشنا شد كه از

بـه   .پسـر آنهـا بسـيار بـاهوش بـود     . و پس از مدتي صـاحب پسـر شـدند   
بعدها آن پسـر  . كه پس از سپر كردن دوران مدرسه، يك وكيل شد طور

چنين بود كه . يد و در حزب خود بسيار ترقّي كردوارد كارها سياسي گرد
 ، ريچارد نيكسون سـي ها كاليفرنيا يكي از جنگلبه علّت افتادن برگي در 

عينـي از اصـل     هاين بود يك نمون. و هفتمين رئيس جمهور آمريكا شد
  .١علّت و معلول

                                                        
  ٧٠و  ٦٩صص  ،ـ همان ١
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. ثير اثـر مربـوط بـه خـود را داراسـت     هر اثر تأثير خاصّ خود و هـر تـأ  
حـس كنجكـاو     هانگيزاننـد بر ،اصل اثر و تـأثير . اينست اصل اثر و تأثير

و اكتشافات بشـر   در طول تاريخ و همچنين عامل تمامي اختراعات انسان
پس شما هم بايد در تمام حوادث زندگيتان اين اصل را بـه  . باشد بوده و مي

خاطر داشته باشيد و سعي كنيد كه هميشه در صدد يـافتن علّـت حـوادث    
اجـازه بدهيـد   . ث را بـه شـانس و اقبـال ارجـاع دهيـد     باشيد نه اينكه حواد

جـادو فكـر   «كتـاب مشـهور     هنويسند ،بي را از دكتر ديو شوارتزمطال
يان كنم تا مسـأله بيشـتر   در ارتباط با قانون علّت و معلول برايتان ب »بزرگ

  .جا بيفتد
اخيــراً «: گويــد كتــاب خــود مــي ٥٢و  ٥١، ٥٠ت دكتــر شــوارتز در صــفحا

. شـنيدم  ها ي بزرگراهايمن  هها يك مهندس امور ترافيك را دربار صحبت
در تصـادفات  او خاطر نشان ساخت كه هر سـال بـيش از چهـل هـزار نفـر      

اصلي بحث او آن بـود كـه چيـز بـه نـام        هنكت. شوند رانندگي كشته مي
ه اصطالحاً تصادف نام گرفتـه  آنچ. به معنا واقعي كالم وجود ندارد تصادف

هـر    هبروز يك اشكال انساني يا فنـي يـا آميـز     هدر حقيقت نتيج ،است
  .دوست

بود كـه دانايـان در   ، همان چيز گفت يز كه اين متخصّص ترافيك ميچ
. دهـد  دليل رخ نمـي  چيز بي ».هر چيز علّتي دارد«: اند ها گفته طي قرن

روز نيز به هيچ وجه تصادفي نبـوده، بلكـه بـه    حتي ميزان دما و رطوبت هر 
ها از ايـن   ور انسان، چگونه باور كنيم كه امحال. شرايط خاصي وابسته است

  ؟قانون مستثني است
 »بـد «، آدمي مشـكل خـود را بـه    جود اين كمتر روز است كه نشنويدبا و

  .اقبالي نسبت نداده باشد »خوش«اقبالي و موفّقيت ديگر را به 
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هـا بدشانسـي      اجازه دهيد نشان بدهم كه چگونه مردم تسليم عذرتراشـي 
موضوع آن روز . خوردم وان ناهار ميبا سه مدير ج چند وقت پيش. شوند يم
بـااليي از  شخصي كه روز قبـل بـرا احـراز پسـت      .جورج بود حبت آنهاص

بود كه چرا جورج انتخـاب   بحث بر سر آن .شده بود انتخابآنها جمع ميان 
: ح كردنـد ، مطـر رسيد آدم هر علّتي را كه به ذهنشان مي؟ اين سه شده بود

و گفـت   ه هميشه تملّق رئيس او را ميرج ك، زن جوشانس، قرعه، چاپلوسي
ورج فقـط واجـد   واقعيت آن بود كه جـ  .چيز به غير از حقيقت  خالصه همه

ارتر بود و شخصـيت  پرك. داد كارش را بهتر انجام مي. صالحيت بيشتر بود
، شـركت   ن پايين رتبـه در ضمن متوجه شدم كه كارمندا .مؤثّرتر داشت

رد، صـحبت  گيـ  ك از اين چهار نفر ترفيع مـي ي ماينكه كدا  هها دربار مدت
، فهميدند كه مـديران كـل   من، بايد مي  هخوردسه دوست سر. كرده بودند

  .كنند دن از داخل كاله انتخاب نميمديران ارشد را با قرعه كشي
           هچند پيش بـا مـدير فـروش يـك شـركت توليـد ابـزار ماشـين دربـار         

ايـن موضـوع او را بـه     .كردم آن صحبت مي گير بدشانسي و خطرات بهانه
شخصي خودش در برخورد با مسأله شـروع    هتجرب  ههيجان آورد و دربار

. شنيده بودم چنين اسـمي داشـته باشـد   تا حاال ن«: او گفت. به صحبت كرد
ش بايـد بـا آن   ترين مسايلي است كه يك مـدير فـرو  ولي اين يكي از مشكل
هـا شـما را در    ز شاهد كامـل صـحبت  همين ديرو. دست و پنجه نرم كند

هـا بـا    ديروز بعد از ظهر حدود ساعت چهار، يكي از فروشـنده  .شركت ديدم
يكـي  . زده هزار دالر برا لوازم ماشين، از راه رسيديك سفارش حدود دوا

و هميشـه دردسـر درسـت     ها كه آدم كـم ظرفيتـي اسـت    ديگر از فروشنده
طور كه خبرها خوش را از جـان           مانه .وقت تو دفتر بود  ، همانكند مي
گويم جان، دوباره شـانس   تبريك مي«: شنيد با كمي حسادت به او گفت مي

، آن بود كـه شـانس   كرد مينبيچاره قبول   ها كه فروشند مسأله »!آورد
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هـا رو آن   جـان مـاه  . فته بود نداشـت ربطي به سفارش بزرگي كه جان گر
ايي كـه آنجـا بودنـد    ه ا و بارها با نيم دوجين آدمباره. مشتر كار كرده بود

كـه  كـرد   ماند و محاسبه مـي  ها تا دير وقت بيدار مي شب. صحبت كرده بود
هـا   هايمـان را سـاعت   بعد مهنـدس . دقيقاً چه چيز برايشان مناسبتر است

بـه چيـز بـه نـام     جان . ها را بكشند دستگاه  هها اولي نشاند كه طرح مي
ـ آنكـه بخـواهيم    مگـر  .بودشانس متكّي ن ا را كـه در   ام دقّـت و حوصـله  ن

  . كرد، شانس بگذاريم ريز و اجرا كارها صرف مي طرح
كادر مديريت كمپـاني جنـرال موتـورز، شـانس مـورد      فرض كنيد در تغيير 

كسي كار كند و چه كسي  كرد چه ياگر شانس تعيين م. استفاده قرار گيرد
ا  بـرا لحظـه  . گسست ا در كشور از هم ميمام كارهت  ، شيرازهآنجا برود

وتورز كامالً بر مبنا شانس تصور كنيد كه تجديد سازمان كمپاني جنرال م
اولـين   .ريختنـد  ا مي كهبشكارمندان را در   هبرا اين كار، نام هم. باشد

طـور تـا    م مدير عامل و همين، دومين اسشد س ميآمد رئي اسمي كه در مي
  .كند ين همان كار است كه شانس مي؟ خوب انيستاحمقانه  .پايين

 ...، بـازيگر و  ها، مديريت بازرگاني، فروش، حقّوق، مهندسي در تمام حرفه
ها متّعـالي و اسـتفاده از بيشـترين ميـزان هـوش در       افراد به دليل نگرش

   ».خود را ارتقاء دهند  هاند رتب دشوار توانستهانجام كارها 
يكبار ديگر نگاه كنيد به آنچه در ظاهر    . علول را بپذيريدقانون علّت و م پس

ز بـه نـام شـانس پيـدا نخواهيـد      چي. شود افراد ناميده مي »شانس خوب«
     هزا را در مقدمـ  ريـز و تفكّـر موفّقيـت    بلكـه تنهـا آمـادگي، طـرح     .كرد

        يد به چيـز كـه در ظـاهر   ا بيانداز نگاه دوباره. اقبالي خواهيد يافت خوش
ويـژه و مشخصـي    اگر دقّت كنيد علل .شود يك نفر خوانده مي »شانس بد«

هـا موفّـق در برخـورد بـا موانـع، بـه نتـايج         انسـان . را كشف خواهيد كرد
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امـا افـراد متوسـط و    . گذرنـد  ميرسند و به يار آنها از موانع  ا مي سازنده
  . رس عبرت بگيرندها خود، د ، توان اين را ندارند كه از شكستناموفّق

» آخـرين راز شـاد زيسـتن   «ها خود به نام  متيوس در يكي از كتاب هآندر
ايد ببينيد كه بـا آن چـه   اگر زندگي شما راكد و بي روح است ب« :نويسد مي

صـبح زود  «: شـنويد  ن جمالت را از هيچ زبـاني نمـي  ؟ شما هرگز ايايد كرده
داكثر تالشم را صرف كارم ح، كنم كنم، مطالعه مي شوم، ورزش مي بيدار مي

تّفاق خوبي در زندگيم بخشم و هيچ ا كنم، روابطم را با ديگران بهبود مي مي
  » .دهد رخ نمي

تـان   در زنـدگي  اگر هيچ اتّفاق خـوبي . زندگي شما يك سيستم انرژ است
 اگر بپذيريد كه نهادهـا خـود شـما در   . دهد، مقصر شما هستيد رو نمي

بـه   توانيـد  آن وقت است كه مي ،ايط بيروني استشر  ه، سازنداين سيستم
زندگي ديگران نگاه كنـيم و  توانيم به  ما مي. قرباني بودن خود خاتمه بدهيد

گيـرد و مـا    رالف ترفيع مـي » ه آمد؟بر سر قانون علّت و معلول چ«: بگوييم
چهلمين  ها ما همسايه» چطور لياقت چنين چيز را داشت؟«: پرسيم مي

چرا آنهـا آنقـدر خـوش    «: گوييم گيرند و ما مي را جشن مي سال ازدواجشان
نون علّـت و معلـول   امـا قـا   .ممكن است گيج كننده باشـد » شانس هستند؟

  .كند مل مي، يكسان عافراد  هبرا هم
بـروس  . ايـم  آوريـم كـه طلـب كـرده     ا در زندگي آن چيز را به دست ميم
تـي پـا صـحبتش    امـا وق . كنـد  مسرش را با الماس و عطر مجذوب مـي ه

اگـر  . شـود  خاطر پولش از او سوء استفاده مي كند كه به نشينيم ادعا مي مي
، قطعـاً  يـد به مـاهيگير برويـد و بـه جـا طعمـه از المـاس اسـتفاده كن       

  »آيا اين تعجب دارد؟! گيريد كه الماس دوست دارند هايي را مي ماهي
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و بدانيـد هـر     را درك كنيـد  قـانون علّـت و معلـول     !پس ا دوستان سـبز 
شما اين اسـت كـه     ها در زندگي علّت خاصّ خود را دارد و وظيف حادثه

يد يافت كه گاه درخواهآن .ييدآآن بر رفعو نسبت به  کرده آن علّت را كشف
  .هيچ چيز اتّفاقي نيست
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١٢٥  اصول هرمتيك   

مطابق با اين اصـل هـر   . هفتمين اصل از اصول هرمتيك، اصل جنس است
، هم در  .دارا نيروها مذكّر و مؤنّث استچيز  جنس هم در عالم ماد

گـرا،   نيرو مذكّر، برون. كند هم در عالم روحاني بروز پيدا مي و عالم ذهني
. گرا، منفي، منفعل و خلّاق اسـت  اما نيرو مؤنّث، درون .مثبت و فعال است

بـه عنـوان    .هر دو جنس مرد و زن وجـود دارنـد   نيروها مؤنّث و مذكّر در
، نظر از اينكـه زن باشـد يـا مـرد     صرف، خنران ماهر و پر تحركمثال يك س

  .   ١نيروها مذكّر توليد خواهد كرد
كه اشاره كرديم بر اسـاس اصـل جـنس، هـر چيـز دارا       طور پس همان

گـرا و   مـذكّر، دارا نيـرو بـرون     همؤنّث و مذكّر است و جنبـ  ها هجنب
پـذير   گرا، تأثير مؤنّث دارا نيرو درون  هكه جنب در حالي .تأثيرگذار است

و مؤنّـث در  شـود كـه نيروهـا مـذكّر      همچنين گفته مي. باشد و خلّاق مي
و ايـن  درون كوچكترين ذرات تا در درون خود عالم هسـتي، وجـود دارنـد    

بـه خـود خـود دارا     ،نامنـد  مي» يانگ«و » ين«نيروها كه برخي آنها را 
جـزء   ،امـا هـر دو   .ده و هيچ كدام خوب يا بـد نيسـتند  گونه ارزشي نبو هيچ

نيروها مذكّر و مؤنّث، هم در مرد و هم در  .باشند ضرور تمام كاينات مي
 و مـاد   ه، فقـط در جنبـ  شـوند و تفـاوت مـرد و زن از هـم     زن ديده مي

  .فيزيكي عالم هستي مشهود است
 .ا ديگـران ارتبـاط برقـرار كنـيم    توانيم ب با آگاهي از اصل جنس، ما بهتر مي

حـدود در حالـت   ، تا كنيم ا شروع به صحبت با افراد ديگر ميوقتي م زيرا
تي بـه صـحبتها ديگـران گـوش فـرا      گرايي مذكّر و وق تأثيرگذار و برون

گرايــي مؤنّــث قــرار  ر حالـت تأثيرپــذير و درون حــدود دتــا  دهــيم مـي 
ا درك بهتـر  به هنگام برقرار ارتباط با ديگـران و بـر   بنابراين. گيريم مي

پـذير  است كه مـا كـامالً در حالـت تأثير    الزم ،كنند آنچه ديگران بيان مي

                                                        
  ٧١ص  ،همان -١
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، ها ما را بهتـر درك كننـد   اما برا اينكه ديگران حرف. مؤنّث قرار گيريم
  .و تأثيرگذار مذكّر قرار بگيريم گرايي كه كامالً در حالت برون الزم است

مؤنّـث   -و مـذكّر ها غير همنام  ، فقط قطبطور كه دو آهنربا هماندرست 
ديگران بر همـين منـوال قـرار     ، برقرار ارتباط باكنند يكديگر را جذب مي

بـا   ر شما در حالت تأثير پذير مؤنّث، شـروع بـه صـحبت   اگ بنابراين. دارد
يـك نيـرو   ، بـا  هم در حالت تأثيرپذير قـرار دارد ا كنيد كه او  شنونده

اگر شما در حالت تأثيرگذار مـذكّر بـا    همچنين. دفعي مواجه خواهيد شد
، دوبـاره  هم در حالت تأثيرگذار قرار دارد رو به رو شويدفرد ديگر كه او 

 بـا ديگـران  پـس بـرا ارتبـاط     .با يك نيرو دفعي برخورد خواهيـد كـرد  
ر و تأثيرگـذار ضـرور   پـذي جود دو قطب مثبت و منفـي يـا تأثير  هميشه و

  .است
قرار ارتباط با يكديگر را دارند، هـر دو در حالـت   اگر دو فرد كه قصد بر

هايشـان   گرايي مذكّر قرار داشته باشـند و هـر دو بـرا گفـتن حـرف      برون
ونه درك و تفاهمي گ ، هيچاشتياق وافر از خود نشان دهند، در اين صورت

بـاطي بـين آنهـا    گونـه ارت  و در نتيجه هـيچ بين آن دو به وجود نخواهد آمد 
يعني اگـر دو نفـر در   . عكس اين مطالب نيز صادق است. قرار نخواهد شدبر

دو ميـل بـه گـوش دادن     گرايي و تأثير پذير قرار داشته و هر حالت درون
پـذير   بـين آنهـا امكـان    داشته باشند، در اين صورت هـم، برقـرار ارتبـاط   

افتن مـؤثّر اطّالعـات   ، جهت جريان يـ طور كه گفتيم انزيرا هم .نخواهد بود
و  سـت كـه گوينـده در حـالتي از تأثيرگـذار مـذكّر      الزم ا بين دو شخص

  .ه در حالتي از تأثيرپذير مؤنّث قرار داشته باشدشنوند
گرفتـه تـا سـاير    از نوشتن و نقّاشـي   ها تمام فعاليت  اصل جنس در زمينه

 هـا شـغلي   رت گرفتـه تـا سـاير زمينـه    و از ورزش و تجا هنر فعاليتها
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كافيسـت كـه از وجـود آن    ، فقـط  دارد و برا استفاده از نيرو آندخالت 
  .آگاه باشيم

اد در ميان مردم برخوردار هستند، بـه هنگـام   رهبراني كه از محبوبيت زي
دهنـد و بـه ايـن     مي رتي از خود ارايهقدايراد سخنراني، نيرو تأثيرگذار پر

، غلبـه يافتـه و   ان انـرژ مـذكّر انبـوه جمعيـت حاضـر     ، بر آن ميـد ترتيب
گونـه اسـت كـه     ايـن . سـازند  را به افراد تأثيرپـذير تبـديل مـي   مستمعين 

شـود و   مردم و رهبران محبوبشان ايجاد ميها ارتباطي جديد بين  كانال
رشـان بـه جـوش و    وحاني رهبر سخنور  ه، تحت تأثير جذبجمعيت حاضر

  .پردازند خروش مي
ت نيرو جنسـي درجـات متفـاوتي    ، شدبا وجود اين مانند هر چيز ديگر

، هـر كـدام از   اني كه از هر لحاظ شبيه هم هسـتند در ميان دو سخنر. دارد
تأثيرگـذار   و بنـابراين از نيـرو   سلّط بيشتر بر حاضرين داشـته آنها كه ت

منظـور  . متفاوتي بر مستمعين خواهد گذاشت ، تأثيرباشدبيشتر برخوردار 
ماد بـه نفـس در سـخنران اسـت كـه      همان احساس اعت از تسلّط بيشتر نيز

جـارب  ، تمـرين زيـاد و ت  آگاهي كامل او از موضوع سـخنراني  ، ناشي ازخود
  .ها مشابه است آميز در موقعيت مكرر از سخنراني موفّقيت

ثيرگذار فراوانـي  ديگر نيز وجود دارند كه نيرو تأ افراد ،به غير از رهبران
برخـي از فروشـندگان، وكـال، دالالن، پزشـكان، رؤسـا      . بر ديگران دارنـد 

طرح سؤالي بـرا مـا    بدون اينكه فرصت ادارات، معلّمان و استادان دانشگاه
  .كنند ه انجام كارها دلخواه خودشان مي، ما را وادار بباقي بگذارند
فـراد هسـتند كـه از نيروهـا مـذكّر، بـه نحـو مطلـوبي              زء ااين گروه ج

  .١كنند بردار مي بهره

                                                        
   ٣١٤ - ٣١١ صص ،همان -١
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هرمتيـك بپذيريـد و   پس اصل جنس را به عنـوان آخـرين اصـل از اصـول     
ايـن  از مسـتلزم شـناخت كـافي و وافـي      قانون،گير از اين  بدانيد كه بهره

 ،نون ارتبـاطي يك قاآن است كه به عنوان  ها آموزهتمام از  رواصل و پي
  .٢راند مابين افراد بشر حكم مي

  
  ]تحليلي مختصر و پاياني بر اصول هرمتيك[

  
بل بحث طبيعت هستند و قوانين غير قا ،)هرمتيك(قدرت   اصول هفتگانه

، يـك قـانون ممكـن    با وجـود ايـن   .پذير نيستاين قوانين، تغييرپذير يا فنا
وانين بـاالتر بـر عليـه    قـ  .داست عليه قانون ديگر مورد استفاده قـرار گيـر  

  .تر بر عليه قوانين باالتر تر ، و قوانين پست قوانين پست
 ا است كـه ايـن قـوانين    ذهن شما مانند رودخانه ،جهان يا به عبارت بهتر

در اين رودخانه مشـغول   شما كه. همچون چوب خشكي در آن شناور است
ـ  ،خشكتوانيد با توسل به اين چوب  شنا هستيد، مي ان را بـه سـاحل   خودت

ه شـما  ، حتمـاً الزم نيسـت كـ   جهت رسيدن به ساحل نجات. نجات برسانيد
، انـدكي  كه به ساحل نجات رسـيديد  اما زماني .اين قوانين را خوب بشناسيد

ـ شما را در بهتر شـنا  ،اين قوانين  هتأمل دربار زنـدگي    هكردن در رودخان
  .١تواناتر خواهد ساخت

يـا  ) ماننـد هـرمس  (آگاهانـه   ،موفّق تاريخ بشـر ان بزرگ و مرد ،بدون شك
از اصول هرمتيك يـار  ) مانند دانشمندان و فيلسوفان تاريخ بشر(ناآگاهانه 

                                                        
يـين  آ«توانيـد بـه كتـاب     سخنراني مي  هگير بهتر از اصل جنس در زمين برا بهره -٢

  . ديل كارنگي مراجعه كنيد  هنوشت» سخنراني
  ٧١ص  ،كنترل ذهن -١
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و  شخصـي خـويش سـوق داده     هاند و آنها را در جهت ميل و سليق جسته
  .اند جهت به شهرت و بزرگوار رسيده ينبد

ـ  فكّر عميـق عزيز با ت  هاميد است كه شما خوانند ر پيرامـون ايـن اصـول    ت
شخصي و اجتمـاعي  ا در زندگي  د تغييرات و تحوالت مثبت و عمدهبتواني

كشـور دنيـا بـا     ٧٦هـا بـيش از    همچنان كـه ملّـت  . خويش ايجاد سازيد
دگرگوني زايدالوصفي را در زندگي خـود  اند  گير از اين اصول توانسته بهره

  . ايجاد نمايند
  .اشيدموفّق ب، مهذّب و شاد، كامياب
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