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، تشخَسد اهَاج هشتعص اًشطی اص اعواق فضا تا هشوض وْىطاى ضوا حشوتی تىاهلی ٍ ًذای تیذاسی اص طشف ّواًطَس وِ لثالً گفتین

ٍ سپس تِ طشف  ،ایي اًشطی اص هشوض وْىطاى ضوا تِ طشف خَسضیذ ضوا. دعَتی تشای افضایص سطح آگاّی. هی تاضذعالن ّستی 

.  جشیاى داسد وائٌات اصغش تذى ضوا تِ دسٍى سشاًجام ٍ ،صهیي

ایي تِ دلیل ًحَُ ی . سٍص هتَالی وِ ایي ضشتاى ّای اًشطی هَج گًَِ سٍ تِ افضایص ّستٌذ  9سٍص دٍهیست اص  ،هاُ هی 13 ،اهشٍص

دس ایي دٍسُ صهاًی هوىي است افشاد . لشاس گشفتي سیاسات ًسثت تِ ّن است وِ هٌادیي تش یه دٍسُ ی افضایص اًشطی هی تاضذ 

ٍ یا اختالل دس  ،ٍ یا احساس ًاتَاًی دس صحیح فىش وشدى ،ی عجیة، دسدّای تذًی، خستگی ضذیذ، سشدسدّاگطتگیاحساس گن 

.  خَاب داضتِ تاضٌذ

سٍصُ  9صیشا وِ ّواًطَس وِ گفتین ایي دٍسُ ی  ،دس ایي پیام هی خَاّین ضیَُ ای تِ ضوا یاد دّین تشای سیش وشدى تا ایي اهَاج

 . دس ساُ هی تاضٌذ  فمط اٍلیي اص چٌذیي ٍ چٌذ دٍسُ اص ایي اًشطی ّاست وِ

.   سطَح ضعف آگاُ است تش آهذى تِضاهل  ،ّواًطَس وِ دس آخشیي استثاطواى تیاى وشدین ،ایي اهَاج سٍیاسٍیی تا دساساسی  ساُ

ایي اهش . سطَح ضعفی وِ ایجاد هی ضًَذ آضیاًِ ای دس سطَح تس پٌْاٍستشی اص اًشطی تشای ضوا تطگیل هی دٌّذ  ،دس ایي ضیَُ

.  اضاسُ ضذ هی یاتیذتِ آًْا ٍ دس ایي حالت واّطی سشیع تش اختاللْایی وِ دس تاال  ،تثثیت اًشطی ضوا داسد اثشی سشیع تش

آضیاًِ هی تَاًذ تِ ضوا احساس  4یا  3هوىي است دسیاتیذ وِ یىی اص ایي . هوىي ٍجَد داسد آضیاًِ ی 4یا  3تستِ تِ رات ضوا، 

.  ٍ تَاصى تخطذ ،، ثثاتسّایی

.   ، خَد صهیي استٍ اصلی تشای تیطتش افشاد است اٍلیِ یاٍلیي هىاى وِ آضیاًِ 

 .  ضوسی ضوا هٌظَهِ یهشوضی دس  ستاسُ یدٍهیي آضیاًِ خَسضیذ است، 

 .  سَهیي آضیاًِ خَد وْىطاى ساُ ضیشی است

اص  وویایي هىاى تَسط تعذاد . یا فضای طسف ٍ عویك است inter-galacticچْاسهیي آضیاًِ دًیای تی ًْایت هیاى وْىطاًی 

افشاد استفادُ هی ضَد ٍ فمط هی تَاًذ تشای اضخَاصی وِ خَد سا اص سیطِ ٍ اصل دًیای تی ًْایت ٍ هیاى وْىطاًی هی داًٌذ، 

 .  واستشد دضتِ تاضذ

 5حس ضعف سا اص طشیك للثتاى دس تذى ایجاد هی وٌیذ ٍ ایي حالت سا تشای حذالل دس سٍضی وِ هی خَاّین تا ضوا سْین ضَین 

تخن هشغ ضىلی سا وِ  اًشطتیه ًَساًی پٌِْ یهغٌاطیسی ایجاد وٌیذ وِ   resonance تا ًَعی سصًاًس هی دّیذداهِ دلیمِ ا
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پس اص حصَل ایي حالت، هی تَاًیذ تَجِ خَد سا تِ آضیاًِ ای وِ اًتخاب وشدُ . تذى ضوا سا احاطِ هی وٌذ  تحت تاثیش لشاس دّذ

.  ایذ هتوشوض ساصیذ

ایي حس سا تِ سوت صهیي هعطَف  ،آًگاُ وِ ضوا تا هَفمیت حس ٍجذ سا ایجاد وشدُ ایذ، تِ عٌَاى هثال اگش صهیي سا اًتخاب وٌیذ

ٍ دس ایي صَست ضوا تِ طَس  ،دّذ، چشا وِ اٍ ًیض ّواًٌذ دیگش اجسام آسواًی آگاُ است ایي سا تطخیص هی صهیي. هی ساصیذ

اًشطی وِ ّن اوٌَى اص صهیي هی گزسًذ ثثات واس تِ ضوا دس تشاتش اهَاج  ایي. هی گشدیذ ضعف سیاسُ ای ّن ًَا  پٌِْ یاًشطتیه تا 

.  هی دّذ

دس ایي صَست هتَجِ خَاّیذ ضذ وِ  ،اگش ضوا خَسضیذ سا تِ عٌَاى آضیاًِ اًتخاب وٌیذ ٍ ضعف خَد سا تِ خَسضیذ هعطَف ساصیذ

.  خَسضیذ تِ ضوا جَاب هی دّذ

داد ٍ ضوا تِ ضعف تی ًْایت هَجَد دس وْىطاى چٌاًچِ تَجِ خَد سا تِ وْىطاى دّیذ، آگاّی وْىطاًی تِ ضوا جَاب خَاّذ 

.  ضیشی دستشسی پیذا هی وٌیذ

ویْاًی عالن تا ّذایت ضعف خَد تِ فضای طسف هیاى وْىطاًی اص ضعف طسف  ،آًْایی ّن وِ اص اصل هیاى وْىطاًی هی تاضٌذ

.  تشخَسداس هی گشدًذ

، ٍ هَج استعاضات تخطٌذٍ صعَد دس آگاّی یاسی هی استعاضی خَد  پٌِْ ی، ضوا سا دس تثثیت ایي الًِ ساصی ّا دس ضعفّوِ ی 

.  ٍ هَجة صعَد ضوا هی گشدًذ دادُاًشطی اص اعواق فضا تِ ضوا جاى تاصُ 

اهَاج اًشطی هتَالی ٍ . پٌِْ تشغیة هی وٌین 4اص ایي  یىیایي سٍش تشای وسة ضعف ٍ آضیاًِ ساصی دس  تجشتِ یضوا سا تِ 

، هاّشاًِ پشٍسش ٍ تِ ًفع ضواست اگش تتَاًیذ تَاًائیتاى سا تشای تَلیذ ضعف تِ طَس دلخَاُ ضًَذتأثیشّای آًْا هوىي است ضذیذتش 

. دّیذ

هی تَاًیذ تِ ایي اهَاج وْىطاًی ّواًٌذ دسٍاصُ ّایی تستِ فىش وٌیذ وِ لادس ّستٌذ ضوا سا تِ فْن ٍ دسن ٍسیع تش ٍ سٍش ّای 

ولیذی وِ ایي دسّای تستِ سا تاص هی آى . تاص وٌیذ( دسٍاصُ ّا سا)وِ آًْا سا  صَستیاها تٌْا دس  جذیذی اص صًذگی ساٌّوایی وٌٌذ،

وِ هی  واسیستتِ ساستی ایي تْتشیي . ّایی سا پیذا وٌیذ تشای خلك لزت ٍ ضعف تیطتش دس صًذگیتاى ساُ. وٌذ حس ضعف است

ضوا هعوَل است ٍ  ی سی هٌفی رٌّی وِ دس سیاسُاجاصُ ًذّیذ اثش گزا .اًجام دّیذ تَاًیذ تشای خَد ٍ ّن ًَعاًتاى دس آیٌذُ

چشا وِ فمط دس ایٌصَست دسٍاصُ ّا تِ سٍی ضوا گطَدُ خَاٌّذ . جشیاى داسد ضوا سا اص سسیذى تِ حالتْای تاالتش حسی جلَداس تاضذ

.  ضذ ٍ دًیایی تا ضىَُ فشاتش اص ّش گًَِ تَلع ٍ اًتظاس ضوا تشایتاى آضىاس هی گشدد
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