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 ،ٚخٛؼيتبٖ ٚ ٕٞسٙيٗ ؼـ اثؼبؼ ؼيٍف ،ثؼؽيتبٖسٝ سؼي ؼاـيٓ ضيٜٛ ي ٔتدّي سبغتٗ ثبقؼٞي ٞبي ؼِػٛاٜ ـا ؼـ ؼ٘يبي  ،ؼـايٗ پيبْ

اضىبَ ٞٙؽسي ٔتؼؽؼي ثٝ ػٙٛاٖ ٚسيّٝ . ايٗ ضيٜٛ ثف اسبس ؼـن پبيٝ اي اق ٞٙؽسٝ ٚ عجيؼت آٌبٞي ؼاـؼ. ثب ضٕب ضفيه ضٛيٓ

ؼـ ٘ظف ؼاـيٓ وٝ سبؼٜ تفيٗ ايٟٙب ـا، وٝ ؼـ ضٕٗ لٛي تفيٗ ٚ  ِيىٗ.  ٔب ٔي ثبضٙؽ ٕٞٝ ي ؼستفس ٞبي ٔتدّي سبقي ٚالؼيبت ؼـ

.  ؼـ ٔيبٖ ٌؿاـيٓوبـسبق تفيٗ ٘يك ٔي ثبضؽ، ثب ضٕب 

ايٗ ثٝ . ايٗ است وٝ ثفاي ٞفػُٕ يه ػىس اِؼُٕ ٚخٛؼ ؼاـؼ ،ـاٜ ٔتدّي سبقي ٘سجت ثٝ آٖ آٌبٜ ثبضيؽ اِٚيٗ زيكي وٝ ثبيؽ ؼـ

. وٝ ؼـ آ٘دب ؼيٍف ؼٌٚبٍ٘ي ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ ،قٔب٘ي وٝ ثٝ اثؼبؼ ثبالتفي اق آٌبٞي ؼست ثيبثيؽؼِيُ عجيؼت ؼٌٚب٘ٝ ي ؼ٘يبي ضٕبست، تب 

.  ؼٌٚبٍ٘ي ثبيؽ ؼـ ٘ظف ٌففتٝ ضٛؼ  اغَٛثؼؽي ضٕب ٔي ثبضؽ،  سِٝيىٗ اق ايٗ ـٚ وٝ ايٗ ضيٜٛ ثفاي ٔتدّي سبقي ؼـ ق٘ؽٌي 

ايٗ اغُ ثفاي ٔطبفظت ضٕب اق ٘تبيح ٔٙفي . ٔي ثبضؽ ػؽْ غطٛ٘ت ٚ قيبٖ ـسب٘ي ،اغُ ٟٔٓ ؼيٍفي وٝ ثبيؽ ؼـ ٘ظف ٌففتٝ ضٛؼ

٘جبيؽ ثفاي ضٕب ٚ يب ؼيٍفي آسيت ٚ  ،ٚ سبؼٜ تفيٗ ضيٜٛ ي ثيبٖ آٖ ايٗ است وٝ آ٘سٝ وٝ غّك ٔي وٙيؽ ،ٔي ثبضؽ آففيٙطتبٖ

.   ثٝ ٕٞفاٜ ؼاضتٝ ثبضؽ ضفـي

: ي ؼٞيٓ ْاـائٝ لسٕت ثٝ ضٕب  سٝثٝ ؼِيُ عجيؼت ٔٛضٛع ٔٛـؼ ثطثٕبٖ، اعالػبت ـا ؼـ 

. ثب ٞٙؽسٝ ي تدّي سبقي سفٚوبـ ؼاـؼ  قسمت ايل

ٚ ايٙىٝ ضٕب زٍٛ٘ٝ ٔي تٛا٘يؽ ثب ايٗ اثؼبؼ اق آٌبٞي ٚخٛؼ  ،ففاي ضٛقٜ ي ؼٌٚبٍ٘ي ٔفثٛط است ،ثٝ اثؼبؼ آٌبٞي قسمت ديم

.  ؼـٚ٘يتبٖ اـتجبط ٌيفيؽ

ثفاي  ،ٖ اعالػبت ؼـ خٟت آٔبؼٜ سبقي ضٕب ٔي ثبضؽاي.  تب اٚايُ ٔبٜ اوتجف أسبَ تىٕيُ غٛاٞٙؽ ضؽ ،لسٕت اق اعالػبت 2ايٗ 

 "ٞٙف ثؿـ پبضي ٚالؼيبت خؽيؽ "ثٝ اسٓ ،  2012٘ٛٚأجف  4ؼـ ـٚق يىطٙجٝ  ،ٔؽيتيطٗ غٛتي خٟب٘ي وٝ ؼـ وبـٌبٜ فطفؼٜ ي ٞبتٛـٞب

 The Art of Seeding New Realities  غٛـت ٔي پؿيفؼ  .

ايٗ . ؼـ فضب ٚ قٔبٖ ٔي ثبضؽ ٚ استبؼي ؼـ ـاٜ غّك ٘تبيح ،ؼـ ثبـٜ ي تّفيك اثؼبؼ غيف ؼٌٚب٘ٝ ي آٌبٞي ،ايٗ اعالػبت قسمت سًم

 .ٌؿاضتٝ غٛاٞؽ ضؽ ضٕب ؼـ اغتيبـ ( 2012)ؼسبٔجف أسبَ  1تب لجُ اق  ،ثؽ٘ٝ ي اعالػبت ٔتطؽ ٚ تىٕيُ وٙٙؽٜ

 ٚ آٖ ٘ظٓ ٚ ٕٞفؼيفي ٘دٛٔي وٝ ؼـ ،ؼـ يه ؼٚ ـاٞي ػبِٓ ٌيف لفاـ ٌففتٝ ايؽ ،ٚ ٞٓ ثٝ غٛـت خٕؼي ،ٞٓ اق ِطبػ ففؼي ،ضٕب

 . است ٚالؼيت ٚ ٚـٚؼ ضٕب ثٝ يه اـتؼبش خؽيؽي اق ٘طبٍ٘ف ٌؿـ ،اتفبق ٔي افتؽ 2012ؼسبٔجف  21ـٚق
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ؼ٘يب ثٝ آٖ غٛـت وٝ تب وٖٙٛ آٖ ـا  ،ِيىٗ. ٔب ايٗ ٘يست وٝ ؼ٘يب ؼـ ايٗ ـٚق غبظ ثٝ پبيبٖ ٔي ـسؽ تبويؽ ٔي وٙيٓ وٝ ثبٚـ

.   ٚ ؼٌفٌٛ٘يستؼـ ضبَ تغييف  ،ضٙبغتٝ ايؽ

ثفاي  ،ثفاي وٕه وفؼٖ ثٝ ضٕبست ؼـ ـاٜ پؽيؽ آٚـؼٖ ٚالؼيبتي خؽيؽ ،ثٝ ضٕب ؼاؼٜ ٔي ضٛؼ ،ؼـ ايٗ پيبْ ،اعالػبتي وٝ ايٙدب

وٝ قٔبٖ،  ـٚٚ اق ايٗ  ،ٚالؼيبت ـا سفػت ٔي ثػطؽ آٚـؼٖثٝ ٔفاتت پفٚسٝ ي پؽيؽ  ،ايٗ ضيٜٛ. غٛؼتبٖ ٚ ثفاي خبٔؼٝ ي ا٘سب٘ي

ٞستيٓ وٝ ثىبـ ٌففتٗ ضيٜٛ اي وٝ ثتٛا٘ؽ سفيغ تف  ـ ايٗ ثبٚـآٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ضٕب آٖ ـا ؼـن ٔي وٙيؽ، ؼـ ضبَ سفػت ٌففتٗ است، ٔب ة

. غيّي ثيطتف ثٝ ٘فغ ضٕبست  ،وٙؽػُٕ 

 سبك عمل

اق ٘ظف پؽيؽ آٚـؼٖ  ،ضميمتب. ضٕب اق يىي اق زبوفاٞبيتبٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٔفوك تدٕغ تٕفوك ٚ تٛخٟتبٖ استفبؼٜ ٔي وٙيؽ ،ؼـ ايٗ عفيمٝ

. اـتجبط ٚ اتػبَ ثيٗ ٘يت، آٌبٞي، ٚ ا٘فلي ٔي ثبضؽ  ،ٚالؼيبت، ـاق اغّي

ثٝ ػٙٛاٖ ٘مغٝ ي  (solar plexus) "ضجىٝ ي غٛـضيؽي"اوثفيت ٔفؼْ اق وبـ ثب زبوفاي  ،اٌف ثٝ غٛـتي وّي غطجت وٙيٓ

 . ايٗ زبوفا ٔفتجظ است ثب تٛاٖ ضػػي ٚ لؽـت اـاؼٜ .  ثف٘ؽٔي ـا  ٘تبيحثٟتفيٗ تٕفوكضبٖ 

وٝ ؼـثفٌيف٘ؽٜ ي زبوفاٞبي لّت، ٌّٛ، زطٓ سْٛ، ٚ  ٕ٘بئيٓ،ٚ تدفثٝ ثب زبوفاٞبي ؼيٍف ـا ٘يك ٔي  تطٛيك ثٝ وبـٔب ٕٞسٙيٗ ضٕب ـا 

پؽيؽ آٚـؼٖ ٚالؼيبت خؽيؽ اق عفيك زبوفاي تبج سف ـا ثي ٔفْٟٛ ٚ ٔتضبؼ ٔي  اِجتٝ ثيطتف ٔفؼْ سؼي ؼـ. ٘يك تبج سف ٔي ثبضؽ

ٚ اسبسب ففاي ثؼؽ  ،ـا ثٝ ػٙٛاٖ يه اثٟبْ ٔي ثيٙؽ( زيستي)ٞف آ٘سٝ وٝ ٚخٛؼيت ؼاـؼ  ،(ٞستي)قيفا وٝ ايٗ ٔىبٖ اق آٌبٞي  ،يبثٙؽ

ـا وال ٔيّي ثٝ غّك زيكي ٔي ـٚؼ وٝ  اضتٕبَ ،پس قٔب٘ي وٝ اق ايٗ زبوفا ػُٕ وٙيؽ( . ٞستي اقثؼؽ ٘يستي )ٚخٛؼيت ٔي ثبضؽ 

. ؼـ غٛؼ ٘يبثيؽ 

 ٔٛاثفتفثؼؽي ٔي ثبضؽ، اوثفيت ٔفؼْ ضجىٝ ي غٛـضيؽي ـا اق ٕٞٝ  سٝوٝ پؽيؽ آٚـؼٖ ٚالؼيبت ٚ ٘تبيح ؼـ ؼ٘يبي  ،ثفاي ٞؽف ٔب

يه تٛح يب ٌٛي ثكـي ثٝ ا٘ؽاقٜ   -ٌٛؼي ٔؼؽٜ تبٖ لفاـ ؼاـؼ  قيفوٝ  -ثب ٍ٘بٜ ؼاضتٗ آٌبٞيتبٖ ؼـ ضجىٝ ي غٛـضيؽي  . ٔي يبثٙؽ

ٍٞٙبٔي وٝ ايٗ ٌٛي ـا . وٝ ٔفوكيت آٖ ٘بضيٝ ي ضجىٝ ي غٛـضيؽي ضٕبست  ،٘يؽي خٟبٖ ػبِٓ ـا ؼـ اعفاف غٛؼتبٖ ٔدسٓ ن

ضٛقٜ ي ٘ب "ٔب وٝ ٚ ايٙىٝ ضٕب آ٘سٝ ـا  ٔٛخٛؼ ٔي ثبضؽ،ٔتٛخٝ ثبضيؽ وٝ ثي ٟ٘بيت ٘مغٝ ثف ـٚي سغص آٖ  ،ٔدسٓ ٔي وٙيؽ

. يؽ ـاٜ ا٘ؽاقي وفؼٜ ا ،ٔي ٘بٔيٓ( the sphere of all possibilities ) "ٔطؽٚؼ أىب٘بت

تٕبٔي آ٘سٝ  ،ايٗ است وٝ ثبٚـ ا٘سبٟ٘ب ثف ايٗ ٔي ثبضؽ وٝ ٚالؼيت ٔٛخٛؼ خّٛ ـٚيتبٖ ،اغّي ؼـ پؽيؽ آٚـؼٖ ٚالؼيبت خؽيؽ ٔطىُ

اق عفف لؽـت ٞبي ثيفٚ٘ي  ٚٞٓ اوٖٙٛ ثفايتبٖ زيؽٜ ضؽٜ است، وٝ ؼـ ـاٜ اؼأٝ ؼاؼٖ ثٝ ؼ٘جبِٝ ـٚي اق آ٘سٝ . وٝ ٞست ٔي ثبضؽ

. ٌفؼؼ  "لفُ"ضؽ، تٕبيُ ثف ايٗ است وٝ ؼيؽٌبٜ ضٕب ؼـ ٚالؼيت وٙٛ٘ي تبٖ ٘يك تبثيف پؿيف ٔي ثب

ٚ  ثؽيٍٙٛ٘ٝ أىب٘بت. ضٕب يه تفن ؼـ پٛستٝ ي ضٛقٜ ي ؼيؽٌبٜ غٛؼ پؽيؽ ٔي آٚـيؽ ،"ضٛقٜ ي ٘ب ٔطؽٚؼ أىب٘بت"ثب تدسٓ ٌٛي 

. ٕٔىٗ ٚ ٔيسف ٔي ضٛ٘ؽ  ،ٚالؼيبت خؽيؽ



اٌف ؼـ ٘ظف . ٔدسٓ وٙيؽ غّك وٙيؽ ؼـ ضبَ قيستٗ ٚالؼيبتي وٝ ا٘تػبة وفؼٜ ايؽ ،آيٙؽٜپّٝ ي ثؼؽي ايٗ است وٝ غٛؼتبٖ ـا ؼـ 

ٔدسٓ ؼِػٛاٜ ، ضيئي ايٗ ٔٛلؼيت ٚ يب ؼاضتٗ آٖؼـ  ؼـ ضبَ قيستٗ ،ؼاـيؽ ٔٛلؼيت ٚ يب ضيئي ـا پؽيؽ آٚـيؽ، غٛؼتبٖ ـا ؼـ آيٙؽٜ

اٌف آ٘سٝ وٝ ٔي غٛاٞيؽ پؽيؽ آٚـيؽ يه تٛا٘بيي يب يه اغالق غبغي ؼـ غٛؼتبٖ ٔي ثبضؽ، غٛؼتبٖ ـا ثب ؼاضتٗ ايٗ . ٔي وٙيؽ

 . غفبت غبظ ؼـ آيٙؽٜ ٔدسٓ ٔي وٙيؽ 

 10ٖ فبغّٝ ـا اي الّت اففاؼ. ٔي ؼٞيؽ  لفاـ ،وٝ ثفايتبٖ ـاضت ٔي ٕ٘بيؽ ،تػيّي ـا ؼـ خّٛ ـٚي غٛؼ ؼـ فبغّٝ اي ٘كؼيه غٛؼايٗ 

فمظ إٞيت ؼاـؼ وٝ آ٘دبيي ثبضؽ وٝ ثفاي .  ٔي وٙٙؽ، ِيىٗ ٔمؽاـ ؼٚـ يب ٘كؼيه ثٛؼٖ ايٗ فبغّٝ ٟٔٓ ٘يست ا٘تػبةفٛت  30تب 

.  ضٕب ضس ـاضتي ؼاضتٝ ثبضؽ 

 . سپس يه غظ غبف ٔدسٓ ٔي وٙيؽ وٝ اق ضجىٝ ي غٛـضيؽي ضٕب ثٝ ضجىٝ ي غٛـضيؽي غٛؼ تػيّيتبٖ ؼـ آيٙؽٜ ٚغُ است

ؼـ اعفاف غٛؼ  "ضٛقٜ ي ٘ب ٔطؽٚؼ أىب٘بت"ٕٞيٙغٛـ وٝ ايٗ ٕٞسٛيي ضجىٝ اي ـا ثب غٛؼ ٔٛخٛؼ ؼـ آيٙؽٜ تبٖ ٍ٘بٜ ؼاضتٝ ايؽ، اق 

ٞير ٘يبقي ثٝ ثيبٖ زيكي ثب . ضفوت ٘بٔفئي اـاؼٜ ي ضٕبست "٘يت سبوت"ٔٙظٛـ اق . ٔي غٛاٞيؽ تب ٘يت سبوت ضٕب ـا تٛاٖ ثػطؽ

ثّىٝ ثٝ  ،وبـ ثب يه خّٕٝ ي تبويؽي ٕ٘ي ثبضؽٔفضّٝ ايٗ . ٘يست وّٕٝاضتيبخي ثٝ . ٚت ٘يستٚ يب ضتي ؼـ سه ،غؽاي ثّٙؽ

فمظ ضفوت اـاؼٜ ي ضػػي ضٕب ٔي ثبضؽ وٝ ٔٛخت ٔي ضٛؼ تب لؽـت ٞبي ويٟب٘ي ؼـ ثف آٚـؼٖ ٘يت تبٖ ثب ضٕب ٕٞسٛ  ،سبؼٌي

 .ا٘بت ثٝ ؼِيُ عجيؼت آٌبٞيتبٖ ثف ضٕب ٔيسف ٔي ثبضٙؽ ت ٔي ٌيفؼ وٝ  تٕبٔي أهآاق ايٗ ؼا٘ص ٚ ا٘تظبـ ٘ص ،ايٗ اتفبق  .ٌفؼ٘ؽ

آٖ ٍٞٙبْ وٝ غٛؼ آيٙؽٜ تبٖ ـا ؼـ خّٛ ـٚي غٛؼ ٔدسٓ ٔي وٙيؽ، ثب آٌبٞي ٘سجت ثٝ غغي وٝ ضجىٝ ٞبي غٛـضيؽي  ،ثٙبثفايٗ

سٕت ٜ ي ضٕب ثٝ ٔٙظٛـ ايٗ ٘يست وٝ اـاؼ. ضٕب ـا ثٝ ٞٓ ٚغُ وفؼٜ است، فمظ وبفيست وٝ اـاؼٜ ي غٛؼ ـا ثٝ ضفوت ؼـ آٚـيؽ

ٚ  ضفٚع ثٝ زفغص ٔي وٙؽ ،ٔٙظٛـ ايٗ است وٝ ٕٞب٘ٙؽ يه ل٘فاتٛـ پف لؽـت، اـاؼٜ ي ضٕب ؼـخب. خبيي غبظ ضفوت ٔي وٙؽ

٘يبقي ثٝ  ،ايٗ ضفوت سبوت اـاؼٜ ي ضٕب.  ٔي ٌفؼؼ اعفافتبٖ ثٝ سٕت ضٕب  "ضٛقٜ ي"يب  ٔىص ا٘فلي ٞب اق سغص ٌٛي ثبػث

أىب٘بت ) ،"ضٛقٜ ي ٘ب ٔطؽٚؼ أىب٘بت"يه ٘يت ٚ ا٘تظبـ اق عفف ضٕبست وٝ ا٘ٛاـ ا٘فلي ـا اق ٌٛي  ،يايٗ فمظ ثٝ سبؼي. والْ ٘ؽاـؼ

آٖ غٛؼي وٝ ؼـ ضبَ ق٘ؽٌي ) ثٝ سٛي ضٕب ثٝ خفيبٖ ٔي ا٘ؽاقؼ، اق عفيك ػُٕ سبؼٜ ي ٕٞسٛيي ثب غٛؼ آيٙؽٜ تبٖ  ،(خؽيؽ ـا

( . ثيبففيٙيؽخؽيؽ پؽيؽ آٔؽٜ ايست وٝ ٔيُ ؼاـيؽ  ٚالؼيبتوفؼٖ 

ا٘فلي ٞبيي ـا سبعغ ٔي وٙٙؽ وٝ ثب  ،ثسيبـي اق ٘مبط ٘ٛـا٘ي وٝ ؼـ سغص ٌٛي لفاـ ؼاـ٘ؽ ،آٖ ٍٞٙبْ وٝ ٔطغَٛ ثٝ ايٗ وبـ ٞستيؽ

. غغٛعي تٛا٘ب ٚ لؽـتٕٙؽ اق ايٗ ٘مبط ٘ٛـا٘ي ثب ضجىٝ ي غٛـضيؽي ضٕب ٚغُ ٔي ضٛ٘ؽ. ٘يت ضٕب ٕٞسٛ ٚ ٕٞبًٞٙ ٔي ثبضٙؽ 

تٛسظ  ،آٍ٘بٜ ا٘فلي تطؽيؽ ضؽٜ. ٞكاـاٖ ٞكاـ غغٛط اق سغص ٌٛي ثب ضجىٝ ي غٛـضيؽي ضٕب ٔتػُ ٌفؼ٘ؽ ٕٔىٗ است ؼٜ ٞب يب

. خفيبٖ ٔي يبثؽ  "غٛؼ"ثٝ سٛي آٖ  ،ـيسٕبٖ ٘ٛـي وٝ ثٝ غٛؼ آيٙؽٜ تبٖ ٚغُ وفؼٜ ايؽ

 "خبؾة ٔغٙبعيسي"ا يه ٔجؽَ ثٝ آ٘سٝ وٝ ْ ،غٛؼ آيٙؽٜ ي ضٕب. ٚالؼيت خؽيؽي ـا ـاٜ ا٘ؽاقي ٚ ٔيسفغٛاٞؽ سبغت ايٗ أف

(magnetic attractor )ٓخؿثٝ ي ٔغٙبعيسي غٛؼ  ،ٕٞب٘غٛـ وٝ ـٚقا٘ٝ ثٝ وبـ ثب ايٗ تىٙيه اؼأٝ ٔي ؼٞيؽ. ٔي ٌفؼؼ ،ٔي ٘بٔي

.  آيٙؽٜ تبٖ ـا ثبال ٔي ثفيؽ 



٘ٛـٟٚ٘ب ػػجي ضجىٝ ي "ق يىي اق ايٗ فٛايؽ ايٗ است وٝ ضٕب  ضفٚع ثٝ ايدبؼ سبغتبـي خؽيؽ ا. ٘تبيح ايٗ وبـ زٙؽ ثؼؽي ٔي ثبضؽ

اق عفيك  ،خؽيؽ ٞبيي وٝ ثٝ ضٕب ايٗ أىبٖ ـا ٔي ؼٞؽ وٝ ٚالؼيت ،ٔي وٙيؽ( neurological networks )ٔغكي غٛؼ  "

.  اـائٝ ؼٞيؽ  ،ػػجي ٔغكي غٛؼ سبغتبـ

خبؾة ٔغٙبعيسي اتفبلبت ٔٙغجك ٚ ٔػبؼف ؼـ اعفافتبٖ ـا ثبال غٛاٞؽ ثفؼ، ثب خؿة اففاؼ ٚ ٔٛلؼيت ٞبيي ٔٙبست ٚ  ايٗ ،ؼـ ضٕٗ

 . ٚالؼيبت خؽيؽ ضٕب وٕه غٛاٞٙؽ وفؼ  ٚ آففيٙص پؽيؽ آٚـؼٖ ثٝوٝ  ،غيف ٔٙتظفٜ

خًد آيىدٌ /  "جاذب مغىاطيسي  "تشديد قدرت 

ٚؼ اضبفٝ ٕ٘بييؽ، ضٕب ٔي تٛا٘يؽ پيؽايص ٚالؼيبت خؽيؽ ـا ؼـ ق٘ؽٌيتبٖ سفػت ٚ لؽـت ظ آففيٙصاٌف ػٙػف لؽـؼا٘ي ـا ٘يك ثٝ ػُٕ 

ثٝ ضجىٝ ي غٛـضيؽي غٛؼ  ضبَ، خفيبٖ ا٘فلي اق زبوفاي ضجىٝ ي غٛـضيؽي غٛؼا٘تمبَ  ضٕٗٔٙظٛـ ايٗ است وٝ . ثػطيؽ 

ضضٛـ غٛؼتبٖ ـا ؼـ  ،ٕٞب٘غٛـ وٝ ؼـ ضبَ ضبضف. ٚالؼيت آيٙؽٜ ـا ٘يك ؼـ غٛؼ ايدبؼ وٙيؽ  آٖ لؽـؼا٘ي ثفاي اضسبس  ،آيٙؽٜ تبٖ

ٔطبٞؽٜ ٔي وٙيؽ، ثفاي ؼاضتٗ آٖ ٚالؼيت ؼـ ق٘ؽٌيتبٖ ضس ( غّك وفؼٜ ايؽ  تبٖوٝ غٛؼ) ؼـ ضبَ تدفثٝ ي ٚالؼيتي خؽيؽ  ،آيٙؽٜ

٘يتتبٖ ٔي  ثف آٚـؼٖثفاي  لؽـتيه تطؽيؽ وٙٙؽٜ ي پف  ،افكٚؼٖ ضس لؽـؼا٘ي ثٝ ٔبتفيس غّمت. ؼاضتٝ ثبضيؽلؽـؼا٘ي ٚ سپبس 

.  ثبضؽ 

. ثيطتف ثٝ آٖ ثپفؼاقيٓ ،ثسيبـ ٚسيغ ٚ غٙي ٔي ثبضؽ ٚ ٔٛضٛػيست وٝ ؼـ ٘ظف ؼاـيٓ ؼـ آيٙؽٜ آففيٙصٔٛضٛع لؽـؼا٘ي ؼـػُٕ 

. ٔي ٌفؼؼقيبؼي پيسيؽٜ  ،ثػٛاٞيٓ ٚاـؼ ايٗ ٔجطث ٌفؼيٓ اٌف ؼـ ضبَ ضبضفِيىٗ 

ػبّٔي وٝ اق ٕٞٝ پف لؽـت تف ٔي  ؼٚ ؼـ ـاٜ ثٛخٛؼ آٚـؼٖ ٚالؼيبت خؽيؽ ثيفٚ٘ي، ـاثغٝ ثب آٌبٞي ا٘سب٘ي وبفيست وٝ ثٍٛييٓ ؼـ

ؼـ آٌبٞي خٕؼي .  ٚ ؼيٍفي ضس ػطك ،يىي ضس تفس ٔي ثبضؽ ،ثفاي اثفٌؿاـي ؼـ ٚالؼيبت ٘ٛـِٚٛليه ٔغكي ػػجي ،ثبضٙؽ

ـَ ٚ وبـٌفؼا٘ي ٘تبيح ضبَ ٚ آيٙؽٜ اق آٖ ثفاي وٙت ٔتبسفب٘ٝوٝ ٞٙٛق ٞٓ ٞست،  ٚ تب وٖٙٛ ضس تفس ٔمؽْ ثٛؼٜ است ،ا٘سب٘ي

ٚالؼيبت ثيفٚ٘ي  آففيٙصثسيبـ پف لؽـت ثفاي  ٘يفٚٞبي غبِكضس لؽـؼا٘ي ٚ سپبس ٘يك،  ٚ ػطكِيىٗ . ي ٘بثدب ٔي ضٛؼ ٞباستفبؼٜ 

ثسيبـ ، ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ غٛؼ ـا ؼـ تبـيع خٕؼي ثطف ٕ٘بيبٖ سبغتٝ است، ضميمتب يه ضيغٝ ي ؼـ خٟب٘تبٖايٗ ؼٌٚبٍ٘ي . ثبضٙؽٔي 

. خبِت ٚ ٚسيغ ثفاي وٙؽٚوبٚ ٚ خستدٛ ٔي ثبضؽ 

ِؿا اٌف ضٕب غٛؼ ـا لبؼـ ثٝ وبـ ثب ايٗ ضيٜٛ ي . ايٗ ضيٜٛ خّت ٕ٘بييٓ  اق ضبَ ٔبيُ ٞستيٓ تٛخٟتبٖ ـا ثٝ ٔفضّٝ اي پيطففتٝ تف

يه ضيٜٛ ي ثسيبـ پف لؽـت  ،وٝ ثٝ ضٕب ؼاؼٜ ايٓ اي ٕٞبٖ ـاٞىبـ پبيٝ. پيطففتٝ تف ٘يبفتيؽ، ؼـ ايٗ ٔٛـؼ ٞير ٍ٘فا٘ي ٘ؽاضتٝ ثبضيؽ

اٌف ثب . فمظ ٕٞيٗ .ـا ثبالتف ٔي ثفؼسفػت ايٗ ضيٜٛ ي پيطففتٝ تف، غيّي سبؼٜ، فمظ ثبق ٞٓ .  سفيغ ٘تبيح ٔي ثبضؽ آففيٙصثفاي 

  . ا تىٙيه پيطففتٝ تف ثفاي وبـ ة است ٘يبقوٝ ٔٛـؼ  ،تىٙيه پبيٝ ثٝ ا٘ؽاقٜ ي وبفي وبـ وٙيؽ، ثٝ استبؼي آٖ ٘بيُ ٔي ٌفؼيؽ

لجُ اق ايٙىٝ ؼـ ٔٛـؼ ضيٜٛ ي پيطففتٝ تف غطجت وٙيٓ، يه ٘ىتٝ ي آغف ٘يك ٞست وٝ ٔبيُ ٞستيٓ تٛخٝ ضٕب ـا ثٝ آٖ خّت 

ٚ ٞٓ ثفاي تىٙيه  ،ٞٓ ثفاي تىٙيه پبيٝوٝ ، ؼـ پفٚسٝ ي آففيٙص ٚ اختٙبة ٘بپؿيف ثب إٞيتثسيبـ  ايستايٗ ٔفضّٝ . ٕ٘بييٓ

غٛـؼٜ ٚ ؾٞٗ ا٘سبٖ ففيت  ،ٔتبسفب٘ٝ ثٝ ٕٞيٗ ؼِيُ سبؼٌي اش ِيىٗ ،اٌفزٝ ٘ىتٝ ايست ثس سبؼٜ. قْ ٚ ضفٚـيست، التف پيطففتٝ

.   ٌيفؼٔي آٖ ـا ٘بؼيؽٜ 



يؼٙي ثبيؽ ؼـ ثؼؽ فيكيىي ؼست ثٝ .  ػُٕ وٙيؽثبيؽ ؼـ ضيغٝ ي ٚخٛؼي غٛؼ  ،ضٕب ؼـ ـاثغٝ ثب آ٘سٝ وٝ ٔي غٛاٞيؽ پؽيؽ آٚـيؽ

ثؼؽي غٛؼ زيكي ـا ػٛؼ وٙيؽ، پس اق وبـ ثب تىٙيىي وٝ  سٝاٌف ٔبيُ ٞستيؽ وٝ ؼـ ق٘ؽٌي . استب ثك٘يؽا٘دبْ وبـي ؼـ ايٗ ـ

ؼـ ؼ٘يبي  ثيآففيٙيؽ،ٚ ؼـ ـاستبي آ٘سٝ وٝ ٔي غٛاٞيؽ  ،يؼٙي ؼـ ق٘ؽٌي غٛؼ ؼست ثٝ وبـ ضٛيؽ –ػُٕ وٙيؽ  ثبيؽ ٘يكٌفتيٓ، 

. ٔي غٛاٞيؽ ثؽست آٚـيؽ اعالػبتي وست ٕ٘بييؽ وٝ ضبيؽ ثٝ ٔؼٙي ايٗ ثبضؽ وٝ ؼـ ثبـٜ ي آ٘سٝ . ٘طبٖ ؼٞيؽ ػّٕياق غٛؼ فيكيىي 

٘سجت ثٝ ٔٛضٛع ٔٛـؼ ػاللٝ  ،يب ضبيؽ ثٝ ٔؼٙبي ايٗ ثبضؽ وٝ ػٕال ضيٜٛ ي ثفغٛـؼتبٖ ـا ؼـ ـاثغٝ ثب تغييفي وٝ ثٝ ؼ٘جبِص ٞستيؽ

.  تغييف ؼٞيؽتبٖ 

ؼـ آيٙؽٜ . ؼست ثٝ ػُٕ ق٘يؽ٘يك ؼـ اثؼبؼ ؼيٍفي اق آٌبٞي ٔي ثبضؽ، آٍ٘بٜ ٔي ثبيست وٝ ؼـ آٖ اثؼبؼ  غٛاٞيؽوٝ ٔي  آ٘سٝاٌف 

.  ٘ٝضبال ؼـ ثبـٜ ي زٍٍٛ٘ي ػُٕ ؼـ ايٗ اثؼبؼ ثب ضٕب ؼـ ٔيبٖ غٛاٞيٓ ٌؿاضت، أب ـا تٛضيطبت ثيطتفي 

ٌبٞي ٚ يب ٚخٛؼي، ضٕب ثبيؽ ؼـ آٖ اثؼبؼ ؼست ثٝ وبـ ؼـ ٞف وؽاْ اق اثؼبؼ آ ،ٞف ٚالؼيتي آففيؽٖضميمت پبيٝ ايٗ است وٝ ثفاي 

.   وبـي ا٘دبْ ؼٞيؽ ضٛيؽ ٚ ػٕال

 تكىيك پيشرفتٍ

ـا اق غٛؼ ضبَ ثٝ  تبٖٞٛيت غٛؼ سپسٔفتؼص اق ا٘فلي سبغتيؽ،  تٛضيص ؼاؼيٓ،ٕٞب٘غٛـ وٝ ؼـ ثبال  ،وٝ غٛؼ آيٙؽٜ تبٖ ـا آٍ٘بٜ

 تبٖ،وٝ ضٕب آٌبٞيتبٖ ـا، يب لسٕتي اق آٌبٞيتبٖ ـا، اق ثؼؽ فيكيىي ضبَ ضبضف غٛؼ ٔؼٙبستايٗ ثؽيٗ . غٛؼ آيٙؽٜ ٔٙتمُ ٔي سبقيؽ

تدفثٝ ي ٔتدّي  ٔطغَٕٛٞب٘غٛـ وٝ . ٚ تدسٓ غٛؼ آيٙؽٜ تبٖ ـا تدفثٝ ٔي وٙيؽ ،ثٝ خسٓ ٔٛخٛؼ ؼـ آيٙؽٜ تبٖ ٔٙتمُ ٔي سبقيؽ

(. اق ؼيؽٌبٜ غٛؼتبٖ ؼـ آيٙؽٜ)  "ٔي ٍ٘فيؽ"ة ثٛؼٖ ٚ ضس ضضٛـ ؼاضتٗ ؼـ ٚالؼيت آيٙؽٜ تبٖ ٔي ثبضيؽ، ثٝ خسٓ غٛؼ ثٝ ػك

. ٔي ٌفؼ٘ؽ، اـتؼبش غبغي ـا ضس غٛاٞيؽ وفؼ  اؼغبْاثؼبؼ ٚالؼيتتبٖ ثب ٞٓ  2ٍٞٙبٔيىٝ ايٗ وبـ ـا ا٘دبْ ٔي ؼٞيؽ، ٕٞب٘غٛـ وٝ 

ِطظبت ؼيٍف  ايٗوٝ ؼـ )ا ثب أٛاج غٛؼ ضبَ ضٓ ،(وٝ غٛؼتبٖ ـا ثب آٖ ٔفتجظ ٔي ثيٙيؽ) اٍ٘بـ وٝ أٛاخي اق ا٘فلي غٛؼ آيٙؽٜ تبٖ 

 .ثفغٛـؼ ٔي وٙٙؽ  ،(غٛؼتبٖ ـا ثب آٖ ٔفتجظ ٕ٘ي ثيٙيؽ

يب ثٟتف است ثٍٛييٓ )  غّئيب خبيي وٝ أٛاج آيٙؽٜ ٚ أٛاج ضبَ ثب يىؽيٍف ثفغٛـؼ ٔي وٙٙؽ، يه ٘مغٝ ي  ،٘مغٝ ي تمبعغ ا٘فلتيه

يت ضبَ ضٕب سفيؼب ثٝ ٚالؼيت آيٙؽٜ ي ضٕب ٔجؽَ ٔي ٚ اق عفيك ايٗ ٔطيظ است وٝ ٚالغ ٕ٘بيٙؽ،ـا ايدبؼ ٔي ( غّئيه ٔطيظ 

. ـا ثٝ ا٘دبْ ـسب٘يؽ  "پفش قٔب٘ي"ٌفؼؼ، ٚ ضٕب ثب تٕبٔيت ٘يت ٚ ٞؽفتبٖ تٛا٘ستٝ ايؽ وٝ يه 

ٞٙفخٟص اقغغٛط  "تطت ػٙٛاٖ  (ٔٛخٛؼ ؼـ آـضيٛ ٞبتٛـٞب ثف ـٚي سبيت)  ثٝ ضٕب تٛغيٝ ٔي وٙيٓ وٝ پيبْ ٌؿضتٝ ي ٔب ـا "لٛيب

ؼـ ضبِي وٝ ايٗ . تب ؼـن ثٟتفي اقايٗ تىٙيه پيطففتٝ پيؽا وٙيؽ ،ـا ثػٛا٘يؽ The Art of Jumping Timelines "قٔب٘ي 

ٚ ٞؽف ؼـ ٔيبٖ ٔي  ٔٙظٛــؼٜ ضٛؼ، ِيىٗ ٔب آٖ ـا ثب ايٗ تىٙيه ٔي تٛا٘ؽ ؼـ ـاٜ ثؽست آٚـؼٖ غٛاستٝ ٞبي ضػػي ثٝ وبـ ة

ٚالؼيت ٞبيي خؽيؽ ٚ ٘يه ثفاي خبٔؼٝ ي  ٚ آففيٙص، ؼـ ـاٜ ثؿـ پبضي 2012٘ٛٚأجف  4ٌؿاـيٓ وٝ ضٕب اق آٖ ؼـ عي ٔؽيتيطٗ ـٚق 

. استفبؼٜ وٙيؽ  ،ا٘سب٘ي

خب اق خٟبٖ وٝ ؼـ اِٚيٗ ـٚق يىطٙجٝ ي ٔبٜ ٘ٛأجف ؼـ ٞف ن –ثفاي آٟ٘بيي وٝ لػؽ ؼاـ٘ؽ ؼـ ايٗ ٔؽيتيطٗ خٟب٘ي ضفوت وٙٙؽ 

. اـائٝ غٛاٞؽ ضؽ  ثف ـٚي سبيت اوتجف 1تب لجُ اق  ،تٛضيطبت ثيطتفي ثفاي آٔبؼٜ سبقي   -ثبضيؽضضٛـ ؼاضتٝ 

http://tomkenyon.com/jumping-time-lines


پبش ثؿـ آففيٙٙؽٌبٖ ٚ زٝ ؼٚست ؼاضتٝ ثبضيؽ ٚ زٝ ؼٚست ٘ؽاضتٝ ثبضيؽ، ٚ زٝ ٘سجت ثٝ ايٗ أف آٌبٜ ثبضيؽ ٚ زٝ ٘جبضيؽ، ضٕب 

ايٗ است وٝ اضتٕبَ يه آيٙؽٜ ي ٘يه  ،ٞؽف ٔب اق ؼـ ٔيبٖ ٌؿاضتٗ ايٗ اعالػبت ثب ضٕب. ٞبي ٚالؼيبت خؽيؽ سيبـٜ تبٖ ٔي ثبضيؽ

. خٟب٘ي ثفاي خبٔؼٝ ي ثطفي ـا ثيطتف سبقيٓ ٚ اـتمب ثػطيٓ 

ٚ زٝ اق ـاٜ ؼٚـ، اق  ،وبـٌبٜ سيبتُ ثفاي آٖ ؼستٝ اق ضٕب وٝ ٔبيُ ٞستيؽ ؼـ ايٗ ٔؽيتيطٗ خٟب٘ي ثٝ ٔب ثپيٛ٘ؽيؽ، زٝ ضضٛـي ؼـ

 ٕ٘بييؽزيكي ـا ؼـ ق٘ؽٌيتبٖ ا٘تػبة . تدفثٝ وٙيؽآضٙبيي يبثيؽ ٚ ضٕب ٔي غٛاٞيٓ وٝ لجُ اق ٚلٛع آٖ ـٚق ٔٛػٛؼ، ثب ايٗ تىٙيه ٞب 

 ٚ ـا ٔطه ق٘يؽ تىٙيه. ـٚق تٕبٔب وبفيست يه ثبـ ؼـ. وٙيؽٚ ٞف ـٚق اق تىٙيه ؼـ ايٗ ـاٜ استفبؼٜ  ،ؼٞيؽ تغييفوٝ ٔيُ ؼاـيؽ 

. ؼـ يبثيؽ وٝ زٍٛ٘ٝ ٔي تٛا٘ؽ ٔٛ اثف ٚالغ ضٛؼ ،اق تدفثٝ ي ٔستميٓ غٛؼتبٖ ثب وبـ ثب ايٗ تىٙيه. ثجيٙيؽ وٝ زٍٛ٘ٝ ػُٕ ٔي وٙؽ

. آٍ٘بٜ وٝ ٘سجت ثٝ آٖ تجطف پيؽا وفؼيؽ، غٛاٞيؽ تٛا٘ست وٝ ؼـ ـاٜ غؽٔت ثٝ ا٘سب٘يت اق آٖ استفبؼٜ ٕ٘بييؽ 

. آٟ٘بييست وٝ ثٝ ضؽ وبفي اُٞ ا٘ضجبط ٚ ؼيسيپّيٗ ٔي ثبضٙؽ وٝ ثٝ استبؼي ايٗ ٔفضّٝ ثف آيٙؽ ففاغٛاٖ ٔب ثٝ سٛي 
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: مشاَدات ي تًصيٍ َاي تام كىيًن 

ٚقش ضفٚع ثٝ آْ ـإٞٙبيب٘ٓٚ اق قٔب٘ي وٝ  ،ـا يه سبغتبـ ؾٞٙي ثسيبـ خؿاة ٚ تىبٖ ؼٞٙؽٜ ٔي يبثٓ "ضٛقٜ ي ٘ب ٔطؽٚؼ أىب٘بت"

. ثٝ ضؽت ٔطغَٛ وبـ ثب آٖ ثٛؼٜ اْ  ،(ٞفتٝ لجُ اق ؼاؼٖ ايٗ پيبْ  1ضؽٚؼ ) ٔٗ ؼـ ايٗ ثبـٜ وفؼٜ ا٘ؽ 

ثٝ غٛـتي ثبـٜ ي زٙؽ ٘ىتٝ ؼـ  ،ثب ايٗ تىٙيه ـاثغٝؼـ  وٝ ٚاضص ٚ ـٚضٗ است، ِيىٗ ؼٚست ؼاـْوبٔال فىف ٔي وٙٓ وٝ پيبْ 

. غطجت وٙٓ  ٌستفؼٜ تف

وٝ زبوفاي ضجىٝ ي غٛـضيؽي تبٖ ؼـ  ،ضٕب يه ٌٛي ثٝ ا٘ؽاقٜ ي خٟبٖ ػبِٓ ؼـ اعفاف غٛؼ ٔدسٓ ٔي وٙيؽ ،ؼـ تىٙيه پبيٝ

أب ثفاي آٖ ؼستٝ وٝ ثػفي ٕ٘ي . ايٗ وبـ سبؼٜ ايست ،ٔي وٙيؽ ٔدسٓثفاي آٖ ؼستٝ اق ضٕب وٝ ـاضت . ٔفوكيت آٖ لفاـ ؼاـؼ

، ثب ٘مبط ٘ٛـا٘ي ٘بٔطؽٚؼ ـٚي آٖ، ثٝ ٞف ضىّي وٝ ثفاي ضٕب ـاضت ٌٛي ـا. ثبضيؽ، ؾٞٗ غٛؼ ـا ؼـٌيف تػٛـ ايٗ ٔٛضٛع ٘ىٙيؽ

. ؼـ اعفاف غٛؼ ثسبقيؽ ٚ ضس وٙيؽ  ،ٚ ثب استفبؼٜ اق ٞف ضٛاسي وٝ ثفاي ضٕب ػُٕ ٔي وٙؽ ،است

ي ٕٔىٗ است ايٗ تدفثٝ ثبضؽ وٝ ٌٛ ؼيٍف،ثفاي ثفغي . وٙٙؽ "ِٕس"ايٗ ثؽيٗ ٔؼٙبست وٝ ٌٛي ٚ ٘مبط ٘ٛـا٘يص ـا  ،ثفاي ثؼضي

 ٕ٘بيٙؽ٘يك ٞستٙؽ اففاؼي وٝ ٔي تٛا٘ٙؽ ٌٛي ـا ثب ثيطتف اق يه ضٛاس تدفثٝ . ٚ ؼـن ٕ٘بيٙؽ "ثطٙٛ٘ؽ"٘ٛـ ـا تٛسظ اغٛاتي ؼـٚ٘ي 

. ٚ غيفٜ  –ٔثال ٞٓ آٖ ـا ضس وٙٙؽ ٚ ٞٓ آٖ ـا ثيٙٙؽ   –

ٚ ثٝ ؼ٘جبَ آٖ  ،ٔمؽْ ٔي ثبضؽ٘ىتٝ ي ٟٔٓ ايٗ است وٝ ضٕب اق آٖ ضسي استفبؼٜ وٙيؽ وٝ ثفايتبٖ ثٝ عٛـ عجيؼي ـاضت تف ٚ 

، وٝ أفي ٘يست وٝ ضتٕب ثبيؽ ثٝ  تّف وٙيؽ ،ٚ يب غٛؼ آيٙؽٜ تبٖ ،ٌٛي ٚ ٘مبط ٘ٛـا٘يص "ؼيؽٖ" ٚاضص٘جبضيؽ وٝ ٚلت غٛؼ ـا ثب 

.  ٚلٛع ثپيٛ٘ؽؼ



تب  وٙيٓٔدسٓ  "ثٝ ا٘ؽاقٜ ي ٚسؼت خٟبٖ ػبِٓ"ٞبتٛـٞب تٛغيٝ ٔي وٙٙؽ وٝ ٌٛي ـا . ٘ىتٝ ي ؼيٍف ثٝ ا٘ؽاقٜ ي ٌٛي ـثظ ؼاـؼ

.  ٕ٘بييٓا٘فلي ٞبي ظفيف ٌٛ٘بٌٖٛ ـا اق تٕبٔيت ٔٙظف ٞبي ػبِٓ ثٝ سٕت غٛؼ خؿة  ثتٛا٘يٓ

تب  !اثؼبؼ خٟبٖ ػبِٓ ٕٔىٗ است ثي پبيبٖ ٚ ثي ٟ٘بيت ثبضؽ ،قيفا وٝ ثٝ ٌفتٝ ي فيكيه ؼاٟ٘ب ،است ايٗ يه ٔٛضٛع ٚ ايؽٜ اي خبِت

ايٗ يه ضدٓ فضبي ٍٞٙفتيست، وٝ ثٝ . ثيّيٖٛ سبَ ٘ٛـي تػٕيٗ قؼٜ ضؽٜ است 36ثٝ  "ؼيؽٜ ضؽٜ "وٖٙٛ ا٘ؽاقٜ ي ضؼبع ػبِٓ 

 ثفاٍ٘يكزبِص  تػٛـآٍ٘بٜ وٝ ثٝ ـإٞٙبيب٘ٓ ثفاي تٛضيص ثيطتف ؼـ ٔٛـؼ ايٗ . لبثُ تػٛـ است غيفٔب  اغّتاضتٕبَ ثسيبـ قيبؼ، ثفاي 

:   تٛضيص ؼاؼ٘ؽٚـ ٔفاخؼٝ وفؼْ، آٟ٘ب ايٙظ

ِيىٗ، اق عفيك ـفتبـ وفؼٖ ثؽيٍٙٛ٘ٝ وٝ ٔي تٛا٘يؽ ايٗ تػٛـ ـا ؼاضتٝ ثبضيؽ، ؼـ . اق لبثّيت تػٛـ ضٕبست ٚالؼيت غيّي ٚسيغ تف "

ٚ ايٗ اتفبليست ثسيبـ ٔفيؽ ٚ پف فبيؽٜ ؼـ ـاٜ اـتمبي آٌبٞي ٚ  ،اغُ ؼيؽٌبٜ ؾٞٙي تبٖ ـا تب ضؽ ؼـن ثي ٟ٘بيت ثسظ ٔي ؼٞيؽ

 . "زٙؽ اثؼبؼي  تىبُٔ

ثٝ ػجبـتي ؼيٍف، ثٟتفيٗ سؼي ٚ وٛضص غٛؼ ـا ؼـ ؼـ٘ظف ٌففتٗ غٛؼتبٖ ؼـ ٚسيغ تفيٗ ٚ ثكـٌتفيٗ فضبيي وٝ ٔي تٛا٘يؽ ٔدسٓ 

. ؼـ ثف ٌيفؼ  ،فضبيي وٝ ٔي تٛا٘ؽ ػظيٓ تفيٗ ٚ ثيطتفيٗ ضؽ خٟبٖ ػبِٕي ـا وٝ لبؼـ ٞستيؽ ؼـن وٙيؽ . ؼاضتٝ ثبضيؽ ،وٙيؽ

ٌٛي ـا وٛزه  –اٌف ضٕب يىي اق ايٗ اففاؼ ٞستيؽ، ٍ٘فاٖ ٘جبضيؽ . خبؼ يه فضبي ؾٞٙي ٌستفؼٜ ـاضت ٕ٘ي ثبضٙؽثب اي ،ثفغي اففاؼ

. ٞف زمؽـ وٛزه وٝ ٔي غٛاٞيؽ ، فمظ ٔغٕئٗ ثبضيؽ وٝ تٕبٔيت ٚخٛؼتبٖ تٛسظ آٖ ٌٛي اضبعٝ ضؽٜ است  –تف ؼـ ٘ظف ثٍيفيؽ 

ـا ثب  "ضٛقٜ ي ٘ب ٔطؽٚؼ أىب٘بت"ضٕب ؼاـاي ايٗ لبثّيت ؾاتي ٔي ثبضيؽ وٝ  ،(ثب خٙجٝ ٞب ٚ اثؼبؼ ٔتؼؽؼ )  ،ثٝ ػٙٛاٖ يه ا٘سبٖ

:  ـفتبـ ؾٞٙي ؼاـؼ ؼٚ ثستٍي ثٝ  ،غيف لبثُ ا٘ىبـثٝ عٛـ  ،أب استفبؼٜ ي ثٟيٙٝ ٚ ٔٛثف اق ايٗ ضٛقٜ. تٕبٔيت أىب٘بتص ثىبـ ٌيفيؽ

. ضٕب  ا٘تظبـضٕب ٚ  ٘يت

ٔبيُ ٞستيؽ ثٝ ق٘ؽٌي  ٚ ،وٝ ثؽ٘جبِص ٞستيؽ( ٘تيدٝ اي) ؼـثبـٜ ي ٚالؼيت خؽيؽي ثٝ ػجبـتي ؼيٍف، ضٕب ثبيؽ يه ايؽٜ ي ٚاضص 

ٔي ثبيؽ ؼـ . ضٕب ٕ٘ي تٛا٘يؽ لؽـت ٘يت ٚ اـاؼٜ ي غٛؼ ـا ثىبـ ٌيفيؽ ،ثؽٖٚ يه ؼيؽٌبٜ ٚاضص ٚ ٔؼيٗ . ؼاضتٝ ثبضيؽ ،غٛؼ ثيبٚـيؽ

. ـٚضٗ ٚ لبعغ ثبضيؽ  ،آ٘سٝ وٝ ٔي غٛاٞيؽ ؼـ ثؼؽ ٚالؼيت ٔتدّي سبقيؽ

 ٔتدّي( dualistic universe)وٝ ٞف ٔٛلغ وٝ يه ٘تيدٝ ؼـ ثؼؽ ؼٌٚب٘ٝ ي خٟبٖ ٔب   ،ٞبتٛـٞب ٕٞسٙيٗ اضبـٜ وفؼ٘ؽ

ٞف زٝ وٝ تغييف ػظيٓ تف ثبضؽ، ػىس اِؼُٕ ٞب ٘يك . ثٛخٛؼ ٔي آيٙؽٚاوٙص ٞبي ػىس ٘يك  ،ٔي ٌفؼؼ، ٘سجت ثٝ ايٗ غّمت خؽيؽ

  .ٔال آٌبٜ ثبضيؽ ثٝ ايٗ ٔٛضٛع وب. ٔي تٛا٘ٙؽ ػظيٓ تف ثبضٙؽ

ايٗ ثفاي  . ضفـ ثبضٙؽثي اٖ ٚ ؼيٍفاٖ ثي آسيت ٚ ْوٝ ثفاي غٛؼ ثبضيٓ ٘تبيدي ٔسجتٞبتٛـٞب لٛيب تٛغيٝ ٔي وٙٙؽ وٝ فمظ 

. ٞبي ٘بثدب ٚ غغب ٔي ثبضؽ  آففيٙصاق ( ٚ ؼيٍفاٖ )  ٔبضفبظت 



ٔي ثبيست وٝ وبٔال آٌبٜ ثبضيؽ وٝ ؼـ ـاٜ غّك ٚالؼيت ٞبي خؽيؽ، ضٕب لبؼـ ٚ خبيك ٞستيؽ وٝ وٕه ٞبي زٙؽ اثؼبؼي  ،ؼـ ضٕٗ

ؼـ ـاٜ ٌطبيص خفيبٖ ا٘فلي اق ٌٛي يب ضٛقٜ ي أىب٘بت ثٝ ؼـٖٚ ضجىٝ ي غٛـضيؽي  ،ايٗ ٘ٛع ا٘تظبـ. ـا ثٝ سٛي غٛؼ ففا غٛا٘يؽ 

 .ثسيبـ ٚاخت است ،تبٖ

ؼـ  ،اٌف ضٕب يىي اق آٟ٘ب ٞستيؽ. ثب ايٗ ٔٛضٛع ٔسئّٝ اي ٘ػٛاٞٙؽ ؼاضت  ،وفؼٜ ا٘ؽتٝ وٝ ثب ا٘فلي ٞبي ظفيف وبـ وبـثفٞبي پيطفف

 ،أب اٌف ثب عجيؼت ا٘فلي ٞبي ظفيف ٚ ـاثغٝ ي آٟ٘ب ثب ٘يت ٚ غٛاستٝ ٞب. غٛاٞيؽ ثٛؼ  "ٔبٞي ؼـ آة"ايٗ تٕفيٗ ثٝ اغغالش ٕٞب٘ٙؽ 

.  ػجٛـفتص ٚ ٚ پّٝ اي ثفاي  ،ايٗ تٕفيٗ ثفايتبٖ زبِص ثفاٍ٘يك ثبضؽ وٝ ٌبٜ ٕٔىٗ است، آٖثبضيؽ ٘ؽاضتٝٚ تدفثٝ يي آضٙب

 ،ٚ عفق ػُٕ ؼـ ايٗ ضيٜٛ ،ثٝ أىب٘بت زٙؽيٗ اثؼبؼي ؼستفسي ؼاـؼ ،"ضٛقٜ ي ٘ب ٔطؽٚؼ أىب٘بت"ٞبتٛـٞب ثف ايٗ ػميؽٜ ٞستٙؽ وٝ 

. ٘ؽ اثؼبؼي ؼست يبثيؽ ايٗ أىبٖ ـا ٔيسف ٔي سبقؼ وٝ ضٕب ثٝ ٚالؼيبت زٙؽ ٚخٟٝ اي ٚ ذ

. ايدبؼ ٕ٘بييٓ ،ثٝ غٛـت غغي ؼـ قٔبٖ ،خؽيؽي ـا ثفاي غٛؼ( ٘تيدٝ ) ثيطتف ٔب، ضبيؽ اوثفيت ٔب، ثف ايٗ تفىف ٞستيٓ وٝ ٚالؼيت 

فمظ ؼـ  ،ٚ وبـٞبي غبغي ـا وٝ ا٘دبْ ٔي ؼٞيٓ ،ٔي ثبضؽ ٔتدّياٍ٘بـ وٝ ق٘ؽٌي ٔب فمظ ثٝ غٛـت يه غظ غبف ؼـ قٔبٖ ٔيسف ٚ 

.  ٔؼٙي ؼاـ٘ؽٔي غٛاٞيٓ ؼـ آيٙؽٜ وٝ  آففيٙص آ٘سٝؼـ ـاستبي  ،ثؼؽي سٝغظ قٔب٘ي يه 

. ٕ٘بييِٓيىٗ ٞبتٛـٞب ٔي ٌٛيٙؽ وٝ اضبفٝ ثف وبـ ثب ـٚش ٞبيي وٝ ػبؼت ؼاـيٓ، ٔب ٔي تٛا٘يٓ اق أىب٘بت زٙؽيٗ اثؼبؼي ٘يك استفبؼٜ 

ٚ  ،، ٔي تٛا٘ٙؽ غٛاستٝ ي ٔب ـا تٛاٖ ثػطٙؽ(ثؼؽي ٘پيٛستٝ ا٘ؽ  3 ِيىٗ ٞٙٛق ثٝ ٚالؼيت) ايٗ أىب٘بت، وٝ ؼـ پتب٘سيُ ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽ 

 . ثؼؽي ٔب تدّي ثػطٙؽ  3آٟ٘ب ـا غيّي سفيغ تف اق ضيٜٛ ي ٕٞيطٍي 

 آٍ٘بٜ وٝ ضٕب ثٝ ـٚضٙي ؼـ يبفتيؽ وٝ زٝ ٔي غٛاٞيؽ غّك وٙيؽ، آٌبٞي غٛؼ ـا ؼـ ٘بضيٝ ي ضجىٝ ي غٛـضيؽي لفاـ

سپس يه غظ اتػبَ ٔيبٖ ضجىٝ ٞبي غٛـضيؽي غٛؼ ضبَ ٚ غٛؼ . ا ؼـ آيٙؽٜ ٔدسٓ ٔي وٙيؽٚ يه ٔؽَ اق غٛؼتبٖ ـ ،ٔي ؼٞيؽ 

ٔسيفي ٔي ضٛؼ ثفاي ػجٛـ خفيبٖ ا٘فلي ٞبي زٙؽ اثؼبؼي، ٚ ثٝ ضٕب ايٗ اخبقٜ  ،ايٗ غظ اتػبَ. آيٙؽٜ تبٖ ايدبؼ ٚ ضس ٔي وٙيؽ

ثٝ  ،غٛاستٝ ٞبتبٖ ؼـ ٚالؼيت پؽيؽ آٔؽٖاييؽ، ٚ سجت تػيّي آيٙؽٜ تبٖ ـا ثٝ يه خبؾة ٔغٙبعيسي ٔجؽَ ٘ٓ "غٛؼ"ـا ٔي ؼٞؽ تب 

. سفػت ثسيبـ ثبالتفي ٌفؼيؽ 

يه ٚالؼيت  آففيٙصـٚق، ثٝ ٔمؽاـ زطٍٕيفي قٔبٖ ٔٛـؼ ٘يبق يفاي  ؼـ ثب ايٗ ضيٜٛ، يه ثبـ ـٚضٗ ٞستٙؽ وٝ وبـ ٞبتٛـٞب ثسيبـ

ثسيبـ ثب  ايستخٙجٝ وٝ ؼليمٝ وبفيست،  5فمظ  وُ ايٗ پفٚسٝ، يضػػب ٔتٛخٝ ضؽٜ اْ وٝ ثفاي اخفا. خؽيؽ ـا وبٞص ٔي ؼٞؽ

. اـقش اق ِطبػ وفبيت ٚ لٙبػت قٔب٘ي 

وبـي ا٘دبْ  ،ٞبتٛـٞب ؼـ ضٕٗ تبويؽ ثف ايٗ ؼاـ٘ؽ وٝ اضتيبج است ضٕب ؼـ ـاٜ آٖ آيٙؽٜ اي وٝ ٔطتبق ٞستيؽ ؼـ ٚالؼيت پؽيؽ آٚـيؽ

ثؽٖٚ ػُٕ  ،استفبؼٜ اق ضيٜٛ ي ؼاؼٜ ضؽٜ. ثؼؽي ؼـ ـاستبي غٛاستٝ ي ؼِػٛاٜ غٛؼ ثك٘يؽ  3ؼست ثٝ وبـي  ،ثٝ ػجبـتي ؼيٍف. ؼٞيؽ

ٔطغَٛ ػُٕ ٘سجت ثٝ آ٘سٝ ٔبيُ ٞستيؽ  ،فيكيىي ؼـ ٚالؼيت وٙٛ٘ي ق٘ؽٌي، غيّي ضؼيف تف ػُٕ ٔي وٙؽ تب آ٘ىٝ ثٝ غٛـتي فؼبَ

. ؼست ثٝ وبـ ضٛيؽ  ،ٚ ٞٓ ؼـ ؼ٘يبي ثيفٚ٘ي ،ٖٞٓ ؼـ ؼ٘يبي ؼـٚ٘يتب وٝ٘يبق است   .پؽيؽ آٚـيؽ ٌفؼيؽ



 ،ٞفزٙؽ وٝ تٛضيطبت ٞبتٛـٞب ؼـ ثبـٜ ي ضيٜٛ ثسيبـ ٚاضص ٚ ؼليك است، ِؿا ثفاي آٟ٘ب وٝ ٞٙٛق سٛاالتي ؼـ ايٗ ثبـٜ ؼـ ؾٞٗ ؼاـ٘ؽ

ٜ غٛؼ اخبقٜ ؼٞيؽ وٝ اق اٌف ضٕب ؼـ ثبـٜ ي ٔفاضُ ٔػتّف ايٗ تىٙيه ـٚضٗ ٞستيؽ، ة. ضيٜٛ ـا ؼٚثبـٜ پّٝ ثٝ پّٝ تطفيص ٔي وٙٓ 

ؼـ ثبـٜ ي ـيكٜ  ،ؼـ آٖ ٔطؽٚؼٜ.  وٙيؽٚ ثٝ لسٕت تٛضيطبت ؼـ ثبـٜ ي تىٙيه پيطففتٝ تف ٔفاخؼٝ  ٕ٘بييؽ،ايٗ لسٕت ٘ٛضتٝ ٌؿـ 

. وبـي ٞبي ظفيف تفي ٔفتجظ ثٝ ٕٞيٗ ضيٜٛ غطجت ٔي وٙٓ 

 

تكىيك پايٍ 

 ايٗ پبيٝ ٚ اسبس غٛؼ آيٙؽٜ تبٖ ـا ٔطػع . ؼـ ثبـٜ ي آ٘سٝ وٝ ٔيُ ؼاـيؽ غّك وٙيؽ ـٚضٗ ٚ ؼليك ثبضيؽ – 1مرحلٍ 

. ثبضيؽ  ٚاضصٚ  سٙح ٘ىتٝ ،ثٙبثفايٗ. ؼـ خكئيبت لؽـتي ٟ٘فتٝ است. ٔي سبقؼ

. ـاـ ؼاـؼ ق( پبييٗ ٔؼؽٜ ) آٌبٞي غٛؼ ـا ؼـ ٘بضيٝ ي ضجىٝ ي غٛـضيؽي لفاـ ؼٞيؽ وٝ ؼـ ػٕك ضىٓ   - 2مرحلٍ 

وٛزه تف اٌف تدسٓ ايٗ اثؼبؼ اق اؼاقٜ اي يب . ) غٛؼ ـا ؼـ ؼـٖٚ يه ضجبة ػظيٓ ثٝ ا٘ؽاقٜ ي خٟبٖ ػبِٓ ٔدسٓ وٙيؽ – 3مرحلٍ 

. ضجىٝ ي غٛـضيؽي ضٕب ؼـست ؼـ ٔفوك ايٗ ضجبة لفاـ ؼاـؼ ( . فضب ثفايتبٖ ٔيسف ٘يست 

 9تب  3يؼٙي ) فٛت فبغّٝ وبفيست  30تب  10ثفاي الّت ٔفؼْ . يؽ آيٙؽٜ تبٖ ـا ؼـ خّٛ ـٚي غٛؼ ٔدسٓ ٕ٘بي غٛؼ – 4مرحلٍ 

 ا٘تػبةٟٔٓ ايٗ است وٝ فبغّٝ اي ـا . ِيىٗ ايٗ غٛؼ تػيّي ـا ٞف زمؽـ ؼٚـ يب ٘كؼيه وٝ ثػٛاٞيؽ ٔي تٛا٘يؽ ٔدسٓ وٙيؽ  ،(ٔتف

٘تبيح آ٘سٝ ـا وٝ ٔي غٛاٞيؽ غّك وٝ ٔي ثبضؽ  "تٛئي"تػيّي ؼـ آيٙؽٜ، آٖ  غٛؼايٗ . وٙيؽ وٝ ثفاي ضٕب ٔٙبست ٚ ـاضت است

ٞف ٚلت وٝ ضس ٚاضطي اق آٖ غٛؼ ؼـ . آٖ ٚالؼيت ؼـ آيٙؽٜ است( ضضٛـ خسٓ يبفتٝ ي ) اٚ تدسٓ . وٙيؽ تدفثٝ غٛاٞؽ وفؼ

. آيٙؽٜ تبٖ ايدبؼ ضؽ، ضٕب آٔبؼٜ ي ـفتٗ ثٝ پّٝ ي ثؼؽي ٔي ثبضيؽ 

. ٔتػُ استا ثٝ ضجىٝ ي غٛـضيؽي غٛؼ آيٙؽٜ تبٖ غغي ـا ٔدسٓ ٕ٘بييؽ وٝ اق ضجىٝ ي غٛـضيؽي ضبَ ضٓ – 5مرحلٍ 

ثٝ ضجىٝ ي  "ضٛقٜ ي ٘ب ٔطؽٚؼ أىب٘بت"ٚ خفيبٖ ا٘فلي ٞبي غالق ويٟب٘ي ـا اق  ،ثٝ ٔفضّٝ ي ػُٕ ٚاـؼ ضٛيؽ – 6مرحلٍ 

.  تبٖ ٔٙتمُ ٔي ٌفؼؼٜ ا٘فلي ثٝ ضجىٝ ي غٛـضيؽي غٛؼ آيٙؽ ،اق ايٙدب. غٛـضيؽي غٛؼ خبـي سبقيؽ

ثٝ ؼِيُ سبؼٜ ي  "غففبٕٞيطٝ ؼـ ؼستفس ضٕبست،  "ضٛقٜ ي ٘ب ٔطؽٚؼ أىب٘بت"ٜ ايٗ أف آٌبٜ ٔي ٌفؼيؽ وٝ آٖ ِطظٝ وٝ ضٕب ة

آٍ٘بٜ ضٕب، فمظ تٛسظ ٘يت ثي . ٚخٛؼ ؼاضتٗ ضٕب ثٝ ػٙٛاٖ يه ٚخٛؼيت ا٘سب٘ي زٙؽ اثؼبؼي، فٛـا ا٘تمبَ ا٘فلي غٛـت ٔي پؿيفؼ

.  ٚاؼاضتٝ ايؽتبٖ، ضجبة اضتٕبالت ـا ثٝ زفغص ٚ ػُٕ  غؽا ٚ سبوت

ا٘فلي ٞبيص ـا ثٝ ؼـٖٚ  "ضٛقٜ ي ٘ب ٔطؽٚؼ أىب٘بت"تب آٖ قٔبٖ وٝ ثب ايٗ اتفبق ـاضت ٔي ثبضيؽ، اخبقٜ ؼٞيؽ وٝ  – 7مرحلٍ 

. ضجىٝ ٞبي غٛـضيؽي ضٕب ٚ غٛؼ آيٙؽٜ تبٖ خبـي سبقؼ 



ثٝ ي غٛؼ اضبفٝ ٕ٘بييؽ، ؼـ ـاٜ لٛي اٌف ايٗ ٌفايص ـا ؼـ غٛؼتبٖ اضسبس ٔي وٙيؽ، ضس لؽـؼا٘ي ٚ سپبس ـا ثٝ تدف – 8مرحلٍ 

. وٝ غٛؼ آيٙؽٜ تبٖ ثبضؽ  ،تف سبغتٗ خبؾة ٔغٙبعيسي

ٞفٔٛلغ وٝ ؼيؽيؽ . تٛخٝ ٚ تٕفوك اغّت اففاؼ پفاوٙؽٜ ٔي ٌفؼؼ ،ايٗ عجيؼيست وٝ ضٕٗ ا٘دبْ ايٍٙٛ٘ٝ تٕفيٙبت ا٘فلتيه :وكتٍ

ثؽٖٚ ٞير ٌٛ٘ٝ  ،است، غيّي ٘فْ ٚ آـاْ آٖ ـا ؼٚثبـٜ ثٝ ٔفضّٝ اي وٝ ٔطغَٛ وبـ ثب آٖ ٞستيؽ ثبق ٌفؼا٘يؽ پفاوٙؽٜ ضؽٜتٛخٝ تبٖ 

. غٛؼ ـا ثٝ ٔٛضٛػي وٝ ؼـ ؼست ؼاـيؽ ثبق ٌفؼا٘يؽ  ،فمظ غيّي سبؼٜ. لضبٚت يب ثي غجفي ثب غٛؼتبٖ

ثٟتف است وٝ ؼـ ايٗ . ط ِطظبتي ـا ثب غٛؼتبٖ ثبضيؽوٙيؽ ٚ فك تبُٔٚلتي تٕفيٗ ـا ثٝ پبيبٖ ـسب٘ؽيؽ، زٙؽ ؼليمٝ    -9مرحلٍ 

. ِطظبت ؼـ سىٛت ثبلي ثٕب٘يؽ تب ثتٛا٘يؽ ا٘فلي ٞبي ظفيفي وٝ تٛسظ ايٗ ضيٜٛ آقاؼ ٌطتٝ ا٘ؽ وبٔال خؿة ٚ ٞضٓ ٕ٘بييؽ

 

تكىيك پيشرفتٍ 

ٔي تٛا٘ٓ آٖ،  ٔفضّٝ ي آغف ضبيؽ ثٝ ايٗ ؼِيُ ثبضؽ وٝ ؼـ. ضػػب ايٗ لسٕت اق ـٚش ـا ثسيبـ خبِت ٚ ضٍفت اٍ٘يك ٔي يبثٓ 

ثب أٛاج سبوٗ  ،اٍ٘بـ وٝ أٛاج سبوٗ ٚالؼيت خبـي فؼّي اْ. اضسبس وٙٓ يىؽيٍفـا ثب  ي ا٘فلي ففْ ٔٛج ٌٛ٘ٝ 2ضميمتب ثفغٛـؼ 

.  ـٚي ٞٓ ٔي افتٙؽ ،ٚالؼيت غٛؼ آيٙؽٜ اْ

ثٝ . ثٛخٛؼ ٔي آٚـؼـا  غّئيب يه ضيغٝ ي  غّئضميمتب يه ٘مغٝ ي  ،ثفغٛـؼ ايٗ ؼٚ ٔٛج ثب ٞٓ ،ٕٞب٘غٛـ وٝ ٞبتٛـٞب ٔي ٌٛيٙؽ

.  وٙؽثفاي ؼٌفٌٛ٘ي ٚ تغييف ففاٞٓ ٔي  ا٘فلتيه يه ٔبتفيس پف لؽـت ،٘ظفْ ٔي آيؽ وٝ ايٗ آٔيكش ٔٛج ٌٛ٘ٝ

ضٛقٜ ي ٘ب ٔطؽٚؼ "ٔي آيؽ وٝ ؼـيبفت ا٘فلي ٞب ٚ لبثّيت ٞبي ٔٛخٛؼ اق  ْؼـ عَٛ تدفثٝ ي تىٙيه پيطففتٝ تف، ثٝ ٘ظف ؼـضٕٗ،

.  پؿيفؼغيّي لٛي تف غٛـت ٔي  "أىب٘بت

وٝ ٞبتٛـٞب ؼـ ٔفاضُ پبيب٘ي ايٗ تىٙيه تٛغيٝ ٔي وٙٙؽ، ثٝ يه ٔٛـؼ غيف ٔتؼبـف  ،سف آغف، ؼـ اـتجبط ثب خبثدبيي ٔىب٘ي ؼـ فضب

 .اق ايٗ ـٚ وٝ ضٕب ٘يك ٕٔىٗ است ثٝ ففآيٙؽ ٔطبثٟي ثف ثػٛـيؽ، آٖ ـا ؼـ ايٙدب ٔغفش ٔي وٙٓ . خبِت ثفغٛـؼٜ اْ

أب . وفؼٖ ثٝ غٛؼ ضبَ، اق ؼيؽٌبٜ ٚ ضضٛـ ٔىب٘ي فضبي غٛؼ آيٙؽٜ اْ ـا وٕي ٌيح وٙٙؽٜ ٔي يبفتٓ "ٍ٘بٜ"َ وبـ، ثفٌطتٗ ٚ ؼـ اٚ

ا٘فلي ٞبي خبـي اق ٔمؽاـ ثبالغفٜ  تٛا٘ستٓ ايٗ خبثدبيي ـا ا٘دبْ ؼٞٓ، ٚ آٖ ٍٞٙبْ وٝ ايٗ اتفبق غٛـت پؿيففت،  ،ثٝ ٔفٚـ قٔبٖ

، ٚ ٔٗ وبٔال ٔي تٛا٘ستٓ خفيبٖ ٌطتتدفثٝ اْ ثسيبـ عبلت ففسب . اق ضيغٝ ي تٛا٘ٓ غبـج ضؽ٘ؽ "ضٛقٜ ي ٘ب ٔطؽٚؼ أىب٘بت"

. أٛاج پف تٛاٖ ا٘فلي ـا اق غٛؼ آيٙؽٜ اْ ثٝ سٛي غٛؼْ ؼـ قٔبٖ ضبَ ـا ضس وٙٓ 

آٖ ٍٞٙبْ . ج غٛؼ ـسيؽ٘ؽآٍ٘بٜ وٝ تٛا٘ستٓ وبٔال آٌبٞي ٞٛيتٓ ـا اق غٛؼ ضبَ ثٝ تدسٓ غٛؼ آيٙؽٜ اْ ٔٙتمُ سبقْ، ا٘فلي ٞب ثٝ اٚ

ٚ ثٝ  "ثٝ ثيفٖٚ ٔي خٟيؽْ"ٔي ضؽ، ثؽٖٚ ٚلفٝ اق ضجبة غٛؼ آيٙؽٜ اْ  ضؽوٝ ٔيكاٖ ا٘فلي ثفاي ضيغٝ ي آسبيص ٔٗ قيبؼٜ اق 

٘يك ؼـ ِطظبت ثبقٌطت ٚ الؽاْ ثب غٛؼ ضبَ، ايٗ اضسبس ثٝ ٔٗ ؼست ٔي ؼاؼ وٝ اٍ٘بـ تٕبٔي ٚخٛؼْ ثب . غٛؼ ضبَ ثبق ٔي ٌطتٓ 

عٛـ ػديجي ٔسػفٜ ٚ سفٌفْ وٙٙؽٜ  ثٝٚ ٕٞسٙيٗ تٕبٔيت تدفثٝ اْ ثٝ ٘ظفْ  ،ّٕٔٛ ٌطتٝ است (endorphins )ٞب  "ا٘ؽٚـفيٗ"



ـا ٘يك ؼـ ثف ٔي ٌيفؼ،  ٔبتٕبٔيت ػبِٓ ٚخٛؼ، وٝ  ايٙىٝ. فىف ٔي وٙٓ ايٗ ضبِت ثٝ ؼِيُ تبثيفات لٛي ؾٞٙي ٔي ثبضؽ. ٔي آٔؽ

وٝ ضبُٔ ) ٔٛخٛؼات تدسٓ يبفتٝ  ايٙىٝ تٕبٔيٚ ؼـ ضميمت تٕٛٞي ثيص ٘يست، ٚ  ،ثيطتف ضجيٝ ثٝ يه ـٚيب ٔي ٔب٘ؽ تب ٚالؼي

.  ٕٞٝ ٞٓ ثي ؼٚاْ ٚ ٞٓ لبثُ تغييف ؼـ يه زطٓ ثٟٓ قؼٖ ٔي ثبضٙؽ  ،(ْ ٞبي فيكيىي ٘يك ٞست خس

 

 استفادٌ از مًسيقي 

ٚ ثٝ ايٗ ٘تيدٝ  ،ِيىٗ غٛؼ ٔٗ ثٝ ٞف ؼٚ غٛـت أتطبٖ وفؼٜ اْ. ٘يست تىٙيهٞير اضتيبخي ثٝ استفبؼٜ اق ٔٛسيمي ثٝ ٕٞفاٜ ايٗ 

ة ؽضػػب ٔٗ ا ،ثب ايٗ ٕٞٝ. ـسيؽٜ اْ وٝ ثؼضي اق ٘ٛاٞبي غبظ ٔي تٛا٘ٙؽ ثٝ تطؽيؽ ٚ تمٛيت تدفثيبت ثب ايٗ ضيٜٛ وٕه وٙٙؽ

ضٕب، وٝ آيب  ٘ٛـِٚٛليىيثٝ ؼـيبفت  ثستٍيثٝ سّيمٝ ي ضٕب ؼاـؼ، ٚ  ثستٍيايٗ . تفخيص ٔي ؼٞٓ وٝ ؼـ سىٛت ثٝ ايٗ وبـ ثپفؼاقْ

. ٔٛسيمي ـا ؼـ ايٗ وبـ يه وٕه ؼٞٙؽٜ ٔي يبثيؽ يب غيف /  ٕٞفاٞي اغٛات

اٌف ٔبيُ ٞستيؽ وٝ اق ٔٛسيمي ؼـ ايٗ ثبة استفبؼٜ ٕ٘بييؽ، تٛغيٝ ٔي وٙٓ اق ٘ٛايي استفبؼٜ وٙيؽ وٝ ضٕب ـا ؼػٛت ثٝ ٍ٘فش 

أٛاج آِفبي ٔغكي ضٕب ـا  ؼاـؼ، ضؽالُ ثتٛا٘ؽ (psychoacoustic)ؼـٚ٘ي وٙؽ، ٚ اٌف ٔٛسيمي استفبؼٜ ضؽٜ عجيؼتي ـٚاٖ غٛتي 

تب قيبؼي لٛي ٚ ٔؽٞٛش وٙٙؽٜ ؼـ ثفاثف تدفثٝ ي  ،٘يك تٛغيٝ ٔي وٙٓ وٝ آٖ ـا ثب غؽاي وٓ ٚ پبييٗ پػص وٙيؽ. تطؽيؽ ٕ٘بيؽ

. ؼـٚ٘ي تبٖ ٘جبضؽ

ضيٜٛ  ٖايؼـ ـاثغٝ ثٝ وؽاْ يه اق ٔٛسيمي ٞبي غٛؼ ـا  ٔٗثؽا٘ٙؽ  غٛاٞٙؽ غٛاست وٝاق ايٗ ٘ظف وٝ ٔي ؼا٘ٓ ثؼضي اضػبظ 

وٕپٛقيسيٖٛ ٞبي وٙٛ٘ي ٔٛـؼ ػاللٝ . ٔي ضٕبـْ ٚ اق ٕٞيٗ ضبال آٖ ـا ثيبٖ ٔي وٙٓ  غٙيٕتتٛغيٝ ٔي وٙٓ، ٚلت ضٕب ٚ غٛؼْ ـا 

ٔٛسيمي يىي اق آٟ٘ب استفبؼٜ ٕ٘بيٓ،  "ضٛقٜ ي ٘ب ٔطؽٚؼ أىب٘بت"تٕفيٗ ايٗ وٝ ؼٚست ؼاـْ ؼـ ـاثغٝ ثب ( اق وبـٞبي غٛؼْ ) ي ٔٗ 

.  ٞستٙؽ "ٚـٚؼ ثٝ  ؼيبـ ٔغك ٌِٞٛٛفافيه : ثي پبيبٖ آة "ٔٛسيمي  ؼيٍفيٚ   Lightship "سفيٙٝ ي ٘ٛـ"

Infinite Pool: Entering the Holographic Brain   

 

 2012وًيامبر  4مديتيشه جُاوي َاتًرَا در ريز يكشىبٍ 

سفػت ثػطي ؼـ ثؽست آٚـؼٖ ٘تبيح ضػػي استفبؼٜ  ، ثفاي"ضٛقٜ ي ٘ب ٔطؽٚؼ أىب٘بت" تىٙيه وٝ ٔسّٕب ٔي تٛاٖ اق ؼـ ضبِي

وٝ اضػبظ اق آٖ ؼـ ـاٜ ايدبؼ ٚالؼيبت ٚ ٘تبيدي  ،ٕ٘ٛؼ، ِؿا ٞبتٛـٞب اق ايٗ ـٚ ٚ ثب ايٗ أيؽ ايٗ ضيٜٛ ـا ثب ٔب ؼـ ٔيبٖ ٌؿاضتٝ ا٘ؽ

ـؼ سيىُ خؽيؽي اق قٔبٖ ٔي ثٝ غٛـت خٕؼي ٚا ثب ٞٓ ٔثجت تف ٚ ٘يه تف ثفاي خبٔؼٝ ي ا٘سب٘ي استفبؼٜ وٙٙؽ، ٕٞب٘غٛـ وٝ ٕٞٝ

. ٌفؼيٓ 

، ٞبتٛـٞب يه ٔؽيتيطٗ خٟب٘ي ـا اؼاـٜ ( قٔبٖ ٔطّي)ثؼؽ اق ظٟف ثٝ ٚلت ٔب ؼـ سيبتُ  3، ـاس سبػت 2012٘ٛٚأجف  4ؼـ ـٚق 

 * "ضٛقٜ ي ٘ب ٔطؽٚؼ أىب٘بت"غٛاٞٙؽ وفؼ، ؼـ ـاستبي 

http://tomkenyon.com/store/lightship
http://tomkenyon.com/store/infinite-pool


ثٝ ٔب ثپيٛ٘ؽيؽ، ٞبتٛـٞب ؼـغٛاست وفؼٜ ا٘ؽ وٝ تٕبٔي ضفوت  "خؽيؽ  آففيٙصٔؽيتيطٗ ؼـ ـاستبي  "اٌف ؼـ ٘ظف ؼاـيؽ وٝ ؼـ ايٗ 

. آضٙبيي يبفتٝ ثبضٙؽ  "أىب٘بت ٘بٔطؽٚؼ ضٛقٜ ي"وٙٙؽٌبٖ ؼـايٗ اتفبق، لجُ اق ٚلٛع ايٗ ٔؽيتيطٗ، ٔمؽاـي ثب ضيٜٛ ي وبـ ثب ٌٛي 

 

.  يت ٔب ٌؿاضتٝ غٛاٞٙؽ ضؽ ثف ـٚي سب 2012اوتجف  1تب لجُ اق تبـيع  ،آغفيٗ تٛضيطبت ٚ تٛغيٝ ٞب ثفاي آٔبؼٜ سبقي

 

  ٞٙف ثؿـ پبضي "٘ٛٚأجف تطت ػٙٛاٖ 4تب  2ـٚق وبـٌبٜ فطفؼٜ ي  3ثفاي آٖ ؼستٝ اق ضٕب وٝ ا٘تػبة ٔي وٙيؽ ثفاي

، ؼـ ايٗ وبـٌبٜ ٌفؼيؽسيبتُ ٚاضٍٙتٗ ثٝ ٔب ّٔطك  ؼـ(  The Art of Seeding New Realities)   "ٚالؼيبتي خؽيؽ

يبثي ثيطتفي  ٟٔبـتوٝ ٔٙدف ثٝ  ،تدٛ غٛاٞيٓ وفؼـا خس "ضٛقٜ ي ٘ب ٔطؽٚؼ أىب٘بت" پف ٚسؼتػٕيمب ضيغٝ ي ٔب 

وٝ ٔب ـا ؼـ ايٗ وبـٌبٜ ٕٞفاٞي  ،اضبفٝ ثف آ٘ىٝ اغٛات ؼٌفٌٖٛ وٙٙؽٜ ي ٞبتٛـٞب. ٔي ٌفؼؼ تىٙيهؼـاستفبؼٜ اق ايٗ 

. ـا غٛاٞٙؽ ؼاضت  ٚ اعالػبت ثٝ ٔب ايٗ ؼا٘ص ؼٞي وّيؽي ٚ فؼبَ ؼـ ا٘تمبَ ٘مطيغٛاٞٙؽ وفؼ، 

 

  تام كىيًن

 

 

http://tomkenyon.com/events-2012#Hathor_Intensive

