Thoughts and Observations from the Channel

مشاهدات مقدماتی از تام كنيون
پیص اظ ذٛا٘سٖ ٔتٗٔ ،ی ذٛا ٓٞا٘سن پیطٟٙبزی ث ٝضٕب ثىٛ٘ ،ٓٙػی ٔالحظبت فىطی اٌط ٔبیُ ثبضیس .
ٕٞبٖ تٛغی ٝای ضا ثطای ضٕب زاضْ و ٝث ٝوسب٘ی و ٝزض خّسبت  ٚوبضٌبٞ ٜبی ٔٗ ضطوت ٔی وٙٙس ٔی ٌٛیٓ ٕٞ :یط ٝیه "خؼجٝ
ی ذیبِی" زض وٙبض ذٛز زاضت ٝثبضیس  .اٌط آ٘چ ٝؤ ٗٔ ٝی ٌٛیٓ ثطایتبٖ ٔؼٙی ٔ ٚفٟٔٛی ٘ساضز  ٚ ،یب ٍ٘ب ٜضٕب ضا ثٚ ٝالؼیت ثطٓٞ
ٔی ضیعز ،آٖ ضا ذیّی سبز ٜث ٝزض ٖٚخؼج ٝثیب٘ساظیس ٞ .طٌع آ٘چ ٝضا و ٝزیٍطاٖ ازػب ٔی وٙٙس ،ثس ٖٚایٙى ٝآٖ ضا ثب تدطثٞ ٝبی
ظ٘سٌی ذٛز ثطضسی وٙیس ٚ ،ثب ٔٙغك ذٛز حس  ٚزضن ٕ٘بییس ٚ ،اظ  ٟٓٔ ٕٝٞتط ثب اضظش ٞبی ضرػی ذٛز ثسٙدیس ،ث ٝػٛٙاٖ
حمیمت لج٘ َٛىٙیس ٘ ٚپصیطیس .
لٛضت زازٖ  ٚپصیطفتٗ ایسٞ ٜب ،ثس  ٖٚخٛیسٖ ٞ ٚضٓ وطزٖ آٟ٘بٔ ،ی تٛا٘س ٔٙدط ثٛ٘ ٝػی سٛء ٞبضٕ ٝی ضٚحی  ٚشٙٞی ضٛزٚ ،
ثطای ایٗ ٘ٛع ثیٕبضی ،لطظ  ٚزضٔب٘ی سطیغ ٚخٛز ٘ساضز .
افطازی ٞستٙس و ٝػمیس ٜزاض٘س ثبیس ٔٙغك  ٚتفىط ػمال٘ی ضا ٍٙٞبْ ٚضٚز ث ٝحٛظ ٜی تدطثٞ ٝبی ٔؼٛٙی وٙبض ٌصاضت  -و ٝثبیس
وبٔال  ٚتٕب ٔب تسّیٓ ایٕبٖ  ٚثبٚض ضس ٚ ،اخبظ٘ ٜساز و ٝتؼمُ ٚاضز غح ٝٙضٛز  .ضرػب فىط ٔی و ٓٙایٗ ٘ٛع تفىط ذغط٘بن است.
ثطای ایٙى ٝزض ضا ٜضٚضٙبیی ٔؼٛٙی ثٌٕ ٝطاٞی ٘طٚیٓ٘ ،یبظ ث ٝتٕبٔیت ٛٞش  ٚضؼٛض ذٛز ضا زاضیٓ  .ایٗ ٘ٛض حمیمی ذٛزآٌبٞیست وٝ
ٔب خستدٔ ٛی وٙیٓ ٝ٘ ٚ ،یه زضذطص  ٚضٚضٙبیی وبشة اظ أیبَ ٚافسب٘ٞ ٝبی ضرػی  .زض ایٗ ٔالحظٙٔ ،ٝغك  ٚتفىط ػمال٘ی ثط
ضس اعالػبت زضیبفت ضس ٜاظ عطیك وب٘بَ  ٚاضعجبت ٔؼٛٙی ٕ٘ی ثبضٙس ،ثّى ٝآٟ٘ب یبضاٖ ٔسّٓ  ٚاغِٛی ایٗ ٔؼمٔ ِٝٛی ثبضٙس .

در مورد آگاهی در ابعاد برتر
اٌط ثرٛا ٓٞث ٝعٛض ػٕس ،ٜاسبس پیبْ ٞبتٛضٞب ضا زض یه خّٕ ٝذالغ ٝو ،ٓٙایٙچٙیٗ ثیبٖ ٔی و: ٓٙ
زض ٚخٛز ا٘سب٘یٔ ،ب ث ٝاثؼبز زیٍطی اظ آٌبٞی زستطسی زاضیٓ  .ایٗ "ٔیبٖ اثؼبزی ثٛزٖ"  interdimensionalityثرطی اظ
ٚخٛز فغطی  ٚشاتی ٔبست ،أب چیعیست و ٝثبیس ضضس  ٚتٛسؼ ٝیبثس .
أب ٔٙظٛض ٔٗ زلیمب اظ "ٔیبٖ اثؼبزی ثٛزٖ"  interdimensionalityچیست؟ ثطای تٛضیح ایٗ ٔٛضٛع ثیبییس اظ ظٚایبی ٔرتّف
آٖ ضا ثطضسی وٙیٓ .
زض حبِیى ٝضٕب ایٗ ٔتٗ ضا ٔی ذٛا٘یس ،یب ٔی ضٛٙیسٔ ،طوع ظثبٖ زض ٔغع ضٕب ضطٚع ث ٝزضن یه "اعالػبت ٚضٚضی" ضا ٔی وٙس وٝ
ث ٝآٖ اٍّ٘یسی ٔی ٌٛئیٓ ٕٞ .عٔبٖ ٘یع ٕٔهٖ است ضٕب زض حبَ ضٙیسٖ غسایی اظ ثیط ٖٚثبضیس ٔ -ثال غسای ثٛق یب یه حیٛاٖ .
ٕٞعٔبٖ ٘یع ٕٔىٗ است تٙفس ذٛز ضا ِٕس وٙیس  .تٕبٔی ایٗ اتفبلبت – ذٛا٘سٖ ٔتٗ ،ضٙیسٖ غسا٘ ٚ ،فس وطیسٖ – اثؼبزی اظ
آٌبٞی ٞستٙس .

ضٕب ثب خبثدب وطزٖ توجه ذٛز ضٚی ٞط وساْ اظ ایٟٙبٔ ،ی تٛا٘یس ثٞ ٝط وساْ اظ ایٗ اثؼبز ٔرتّف آٌبٞی ٚالف ٌطزیس  .ایٗ تٛخ ٝضٕب
ثط ضٚی اتفبلبت است و ٝآٟ٘ب ضا تجسیُ ث ٝآٌبٞی ٔی وٙس  .اٌطضٕب تٛخ٘ ٝىٙیسٔ ،تٛخ ٝچیعٞبیی و ٝاتفبق ٔی افتٙس ٕ٘ی ضٛیس  .ثٝ
ػٛٙاٖ ٔثبَ ،اٌط وبٔال زضٌیط ایٗ ٔمبِ ٝثبضیس ٕٔىٗ است تٙفستبٖ  ٚغسای ثیط ٖٚضا زض ٘یبثیس .
ایٟٙب ٔستمُ اظ آٌبٞی ضٕب٘ ،سجت ث ٝآٟ٘ب ،زض حبَ ٚلٛع ٞستٙس ِ .یىٗ زض ثیٙص ضٕبٕٞ ،ب٘ٙس ایٗ است وٞ ٝطٌع ضخ ٘ساز ٜا٘س .
ز٘یبی ثػیطت زض٘ٚی ٔب ،اثؼبز  ٚز٘یبٞبی ثسیبض ظیبزی زاضز .
ثیطتط آٟ٘ب الّت اٚلبت ثطایٕبٖ غیط لبثُ زستطسی ٞستٙس ،ظیطا و - ٝوبٔال غبزلب٘ٔ - ٝب تطثیت ضس ٜایٓ و ٝضٚی زأ ٝٙی وٛچىی اظ
پٟٙبی تدطثٞ ٝبی زض٘ٚی ذٛز تٕطوع وٙیٓ  ٚث ٝآٟ٘ب ثٟب زٞیٓٔ ٚ ،طرػب ضٚی خٛا٘جی ؤ ٝب ضا ثطای خبٔؼٔ ٝفیستط  ٚسٛز ٔٙس تط
ٔی سبظ٘س .زض حبِیو ٝایٗ ٚضؼیت ٞبی ػّٕی شٙٞی ثس ٖٚضه ْ ٚ ٓٞث ٝزضز ذٛض ٔی ثبضٙس ،أب تٟٙب ٚضؼیتٟبیی ٘یستٙس و ٝثٝ
ضٚی ٔب ثبظ ٔی ثبضٙس .
ثطای ایٙى ٝضٕب تدطث ٝی ثػیطت  ٚف ٟٓز٘یبٞبی زض٘ٚی ضا زاضت ٝثبضیس ،ثبیس فؼبِیت ٞبی زض٘ٚی ش ٗٞذٛز ضا اظ عطیك ٔطالج ٚ ٝیب
زیٍط ضٚش ٞب تغییط زٞیس  .زض ایٙػٛضت لبثّیت تدطی ٝی ٔستمیٓ ایٗ ز٘یب ٞب  ٚپسیسٞ ٜبی خبِت  ٚضٍفت اٍ٘یعی و ٝث ٝعجغ آٖ
زض زض٘ٚتبٖ ضخ ٔی زٞس ضا ذٛاٞیس زاضت ِ .یىٗ تب ظٔب٘ی و ٝذٛزتبٖ تدطث ٝی ٔستمیٓ ایٟٙب ضا ٘ساضت ٝثبضیس ،ث٘ ٝظط ٔی ضسس وٝ
آٟ٘ب ٚخٛز ٘ساض٘س ،چطا و ٝآٟ٘ب ذبضج اظ زأ ٝٙی زیسٌب ٚ ٜزضن ضٕب ٞستٙس .
لبثّیت زستط سی ث ٝایٗ اثؼبز ثبالتط  ٚز٘یبٞبی ذالق اظ عطیك زض ٖٚذٛزٔبٖ ،اٌط چٛٔ ٝضٛػی ٘سجتب ٔؼٛٙیست ،أب استفبزٞ ٜبی
وبٔال وبضثطزی ٔٙحػط ث ٝفطزی ضا ٘یع فطأ ٓٞی سبظز  .یىی اظ ایٗ استفبزٞ ٜب زستطسی ث ٝثػیطت  ٚضا ٜحّٟبی ذالق  ٚخسیس
ثطای ٔطىالت است ،و ٝضٚش ٞبی ٔؼٕ َٛفىط نضزٖ ٔ ٚطبٞس ٜی ضٚظٔط ٜپبسرٍٛی آٟ٘ب ٘یست .
تبضید ػّٓ سطضبض اظ ٔٛفمیت ٞب ٔ ٚطبٞسات خسیس است ،و ٝث ٝزِیُ حبِتٟبی شٙٞی غیط ٔؼٕ ٚ َٛغیط ٔطس ْٛحبغُ ضس ٜا٘س .
اخبظ ٜزٞیس ٔٗ ترػػی تط تٛضیح ز ٓٞو ٝزضثبض ٜی چ ٝچیعی غحجت ٔی و. ٓٙ
ػّٓ ٔؼٕٛال اٚج ػمُ ٙٔ ٚغك ا٘سب٘یست  .ضٚضٟبی ػّٕی ٔجتٙی ثط ٔطبٞسات استسالِی  ٚضا ٜحّٟبی ٔٙغمی ٔطىالت ٞستٙس  .أب
وسب٘ی و ٝزض ضاثغ ٝثب وبضٞبی ػّٕی ٔی ثبضٙس -ذٛز زا٘طٕٙساٖ  -ضرػب ٌفت ٝا٘س و ٝذیّی اٚلبت زض ٍٙٞبْ ٔٛاخ ٟٝثب ٔسبئُ ٚ
تٍٙٙبٞبی ػّٕی ،ضا ٜحّٟب اظ عطیك اثعاضٞبی وبٔال غیط ٔٙغمی ث ٝشٙٞطب ٖ ذغٛض وطز ٜا٘س  .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ضیٕیساٖ إِٓب٘ی
"وى Kekule "ِٝٛو ٝسبذتبض ِٔٛىِٛی ثٙعیٗ ضا وطف وطز ،پیٛست ٝثب ایٗ ٔسئّ ٝو ٝثبػث ٔطغِٛیت شٙٞی زائٕی أ ٚی ثٛز ٔٛاخٝ
ثٛز ،أب ثسٞ ٖٚیچ ٘تید . ٝسپس یه ضت ٚی ذٛاة ٔی ثیٙس و ٝیه ٔبض زْ ذٛز ضا ٔی ثّؼس ٍٙٞ .بٔی و ٝثیساض ٔی ضٛزٔ ،تٛخٝ
ٔی ضٛز و ٝسبذتبض ثٙعیٗ ای ٍٝ٘ٛٙاست  .پس اظ تجسیُ ٔطبٞس ٜی ذٛز ث ٝظثبٖ ضیبضی ،ا ٚتٛا٘ست ثبثت وٙس و ٝآٖ ضٚیبی ضجب٘ٝ
غحیح ثٛز ٜاست  .یىی اظ ٔٛاضز خبِت زض ٔٛضز تػٛیط ضٚیبی وى ِٝٛایٗ است و٘ ٝطب٘ ٝای اظ ضیٕی والسیه ضا زض ثط زاضز وٝ
"اٚضٚثٛضٚس" ٘ Uroborosبْ زاضز  .ایٗ ػٙػط ٕ٘بزیٗ تػٛیط ٔبضیست و ٝزْ ذٛز ضا ٔی ثّؼس – ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝوى ِٝٛآٖ ضا ثٝ
ذٛاة زیس .

ثٙبثطایٗٚ ،لتی ؤ ٝب ث ٝاثؼبز زیٍطی اظ آٌبٞی ذٛز ٚاضز ٔی ضٛیٓ ،اعالػبت ثسیبضی ثط ٔب آضىبض ٔی ض٘ٛس  .فیعیىساٖ ٔؼطٚف
آِجطت ا٘یطتیٗ  Albert Einsteinيفت ٝاست و ٝاغ٘ َٛسجیت ػٕٔٛی  General Relativityضا اظ عطیك یه سطی
ذیبِپطزاظی وطف وطز ٜاست ٚ .ی یه ثبض ٘یع ٌفت ٝاست ؤ ٝسبئُ ضا ٕ٘ی تٛاٖ زض سغح ذٛزضبٖ حُ وطز ،ثّى ٝثطای حُ آٟ٘ب
ثبیس ث ٝسغحی ثبالتط اظ ذٛزضبٖ پبی ٌصاضت .
ٔٛضٛع حضٛض اثؼبز ٔرتّف ،تٛخ ٝفیعیىساٖ  ٜا  ٚضیبضیساٖ ٞب ٕٞ ٚچٙیٗ ٔتبفیعیىساٖ ٞب ضا ثطای ٔست ٞبی ٔسیسی ث ٝذٛز خّت
وطز ٜاست  .اِٚیٗ ٔالحظ ٝزض ٔٛضز اثؼبز ٔتؼسز ایٗ است و ٝاظ چ ٝزیسٌبٞی ث ٝایٗ اثؼبز ٘ظط ٔی افىٙیٓ  .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ،
فیعیىساٖ ٞب ثب زیس ٔتفبٚتی اظ ضیبضیساٖ ٞب ایٗ اثؼبز ضا زض ٘ظط ٔی ٌیط٘س ٞ .بتٛض ٞب ٘یع زیسٌبٔ ٜتفبٚت ٙٔ ٚحػط ث ٝفطز ذبظ ذٛز
ضا ثٔ ٝف ْٟٛاثؼبز ٔتؼسز ،ذػٛغب اثؼبز ٔرتّف آٌبٞی ،زاض٘س ٍ٘ .ب ٜآٟ٘ب ایٗ است و ٝاثؼبز ثبالتط آٌبٞی ٔب ٔی تٛا٘ٙس ثط ضٚی آ٘چ ٝوٝ
ٔب آٖ ضا ث ٝػٛٙاٖ ٚالؼیت ٔبزی ٔی ضٙبسیٓ تبثیط ٌصاض ثبضٙس ٞ ٚستٙس .

سرزمين مسطح  ، Flatlandجایی كه ما در آن زندگی می كنيم
ٚلتی ٔٗ زٚضٞ ٜبی وبضٌبٞ ٜبتٛضٞب ضا ثطپب ٞ ٚسایت ٔی و ،ٓٙافطاز آٟ٘ب ضا ٔستمیٕب اظ عطیك تٛخ ٚ ٝزیسٌب ٜزض٘ٚی ذٛز تدطثٔ ٝی
وٙٙس  .لجُ اظ ضطٚع ،یه ٔمساض زضثبض ٜی ٔف ْٟٛاثؼبز زیٍط آٌبٞی تٛضیح ٔی ز ،ٓٞپیص اظ ایٙى ٝثطای اِٚیٗ ثبض افطاز حبضط ثب ایٗ
ٔٛخٛزات ضٚثط ٚض٘ٛس  .ثطای ایٗ ٔٙظٛضٔ ،ؼٕٛال ثب تٛضیح ٔرتػطی ثطٌطفت ٝاظ وتبثی خصاة ث٘ ٝبْ "سطظٔیٗ ٔسغح" و ٝزض سبَ
 1884تٛسظ ٘ٛیسٙس ٜی پط وٙبی ٝی ٚیىتٛضیٗ " victorianازٚیٗ اثٛت" ٛ٘ Edwin Abbottضت ٝضس ٜاست آغبظ ٔی و. ٓٙ
ایٗ نتبة ضا زض ثحث ذٛز ٔی آٚضْ ،چطا و ٝزض آٖ ٚی تضبز ٔیبٖ اثؼبزی ضا ٚاضحب ٘طبٖ ٔی زٞس  .ا ٚػسْ تٛا٘بیی ضٙبذت  ٚزضن
ضا زض ٔٛخٛزاتی و ٝزض یه ثؼس ذبظ ظ٘سٌی ٔی وٙٙس ،اظ اثؼبز ثبالتط اظ ثؼس ذٛز ضا ث ٝضٚضٙی تٛضیح ٔی زٞس .
زض ایٙدب ذالغ ٝای اظ آٖ ضطح زاز ٜضس: ٜ
ضٚظی ضٚظٌبضی ،سطظٔیٙی ذیبِی ثٛز ث٘ ٝبْ سطظٔیٗ ٔسغح  .زض آٖ فمظ  2ثؼس ٚخٛز زاضت  :ع ٚ َٛػطؼ  .وسب٘ی و ٝزض آٖ
ظ٘سٌی ٔی وطز٘س "سطظٔیٗ ٔسغحی ٞب" ثٛز٘س ٞ .یچىس زض آٖ سطظٔیٗ ٞطٌع ضیئی س ٝثؼسی ضا ٘سیس ٜثٛز ،چطاو ... ٝذٛة...
آ٘دب سطظٔیٗ ٔسغح ثٛز  .ضٚظی یه ٌٛی ،یه تٛحٚ ،اضز ایٗ سطظٔیٗ ضس .زض اِٚیٗ ثطذٛضز ،تٟٙب یه ٘مغ ٝزض ز٘یبی آٟ٘ب ٕ٘بیبٖ
ٌطت  .سپس وٓ وٓ ٘مغ ٝثعضٌتط ضس تب تجسیُ ث ٝیه زایط ٜی وٛچه ضس  .سپس ث ٝتسضیح زایط ٜثعضٌتط  ٚثعضٌتط ضس  .زض یه
ِحظ ٝزایط ٜثسیبض ثعضي ضس ،ثعضٌتطیٙی و ٝتب آٖ ٍٙٞبْ ضس ٜثٛز  .آٖ ِحظ ٝعجیؼتب ثطاثط ثٛز ثب ظٔب٘ی و ٝثعضٌتطیٗ ٔحیظ ٌٛی اظ
زض ٖٚسطظٔیٗ ٔسغح ػجٛض ٔی وطز  .سپس ثسٞ ٖٚیچ زِیُ ٚاضحی ،زایط ٜضطٚع ث ٝوٛچىتط ضسٖ وطز ،تب خبیی و ٝزٚثبض ٜیه
٘مغ ٝضس ٚ ،ایٗ ٘مغ٘ ٓٞ ٝبپسیس ٌطت .
٘ظطات ظیبزی زضثبض ٜی آٖ اتفبق ػدیت ٔغطح ضسِٚ ،ی زض ٚالغ ٞیچ وس زض سطظٔیٗ ٔسغح ٘ٓی زا٘ست و ٝچ ٝاتفبلی افتبزٜ
ثٛز .سطظٔیٗ ٔسغحی ٞب ٕ٘ی تٛا٘ستٙس ث ٝضاحتی چیعی ٔثُ یه وط ٜضا تػٛض وٙٙس ،ظیطا و ٝآٟ٘ب چیعی ضا ذبضج اظ ٔٙجغ ز٘یبی
ز ٚثؼسی ذٛز ٕ٘ی تٛا٘ستٙس ٔتػٛض ض٘ٛس .

ٔٗ ٌٕبٖ ٔی ؤ ٓٙب ٘یع ٕٞیٞ ٍٝ٘ٛٙستیٓ ٔ .ب زض خٟبٖ ٞط ضٚظ ٜی س ٝثؼسی ذٛز ظ٘سٌی ٔی وٙیٓ ثب تػٛض ایٙىٞ ٝط آ٘چٕٔ ٝىٗ
است زض اثؼبز ایٗ خٟبٖ ٚخٛز زاضز  .اٌط ظٔبٖ ثؼس چٟبضْ ثبضس ،و ٝثؼضی ٘ظطیٞ ٝب آ٘طا ٔغطح ٔی وٙٙس (اِجت ،)ٕٝٞ ٝ٘ ٝالّت ٔب
حسٚزا زضن ذٛثی اظ ایٗ ثؼس ٘یع زاضیٓ  .تب خبیی ؤ ٝی تٛا٘یٓ ظٔبٖ ضا زضیبثیٓ ٚ ،سط ٚقت زض خّسبت  ٚلطاضٞبی ٔاللبت ذٛز
حبضط ضٛیٓ ،و ٝثطای اوثطیت ٔب ایٗ تٕبْ چیعی ٔی ثبضس و ٝثطایٕبٖ إٞیت زاضز .

تضاد زمان
أب ظاٚیٞ ٝبی زیٍط ی ٘سجت ثٔ ٝف ْٟٛظٔبٖ ٚخٛز زاضز ٍ٘ .بٔ ٜىب٘یىی ٔسضٖ ٔب ث ٝظٔبٖ فمظ یه ٍ٘طش ٔی ثبضس  .اٌط فطای ظٔبٖ
ضٚیٓ ٍ٘ ٚطش ذٛز ضا وبٔال تغییط زٞیٓ ٚ ،یب اغال اظ ٔطبٞس ٜی آٖ ثبظ ایستیٓ (ٔثال ٍٙٞبْ ٔطالج ٚ ٝتٕطیٙبت زض٘ٚی) ٕٝٞ ،چیع
ثسیبض خصاة تط  ٚخبِت تط ٔی ضٛز  .حمیمتب ٚلتی اظ پیطأ ٖٛضزپبی ظٔبٖ زست ٔی وطیٓ (اظ عطیك ٔطالج ٚ ٝغیط ،)ٜث ٝضاحتی پب
ث ٝػطغ ٝی تدطث ٝی حمبیك ا٘سب٘ی زیٍطی ٔی يشاضیٓ  .ایٗ ٔطاحُ غیط ٔؼٕ َٛخسٕی  ٚشٙٞی ،پیٛست ٝتٛسظ یٌٛی ٞب ٚ
غٛفیبٖ  ٚزیٍط ضٚش ثٙیبٖ ضطح زاز ٜضس ٜا٘س .
تٛضیحبت آ٘بٖ زض ٔٛضز ضٚیبضٚیی ٛٔ ٚاخ ٝضس٘طبٖ ثب ز٘یبٞبی ٘ٛض ٛٔ ٚخٛزات ٔبٚضاء  ٚضٚحیٔ ،سّٕب اظ فیّتط ٞبی فطٍٙٞی ظٔبٖ
ذٛز ایطبٖ ػجٛض وطزٔ ٚ ٜغطح ضس ٜا٘س  .ثٙبثطایٗ ،ظثبٖ ضٔعٌ ٝ٘ٛی تفىطات ٔسیحی ،زض ظبٞط ثب ثیب٘بت ذٛیطب٘ٚساٖ یٟٛزی ٚ
اسالٔی اش ٔتفبٚت است ٔ ٚ .غٕئٙب ایٗ ٌفتٞ ٝب ٘یع ثب ٔطبث ٝآسیبیی ذٛز حتی ثیطتط ٔتفبٚت ٞستٙس ٔ -ثُ ٌفتٞ ٝبی ٙٞسٞٚب،
یٌٛی ٞبی ثٛزائی ،ویٕیبٌطاٖ تبئٛئی چیٙی ٚ ،ثٔٛی ٞبی ضبٔبٖ زض سط تبسط ز٘یب .
أب زض ٟ٘بٖ ایٗ سغح ظبٞطا ٔتفبٚت ،تطبثٟبت ػٕیمی ٔیبٖ آٟ٘ب ٚخٛز زاضز .
تطبثٟبتی و ٝزض ٔٛضزضبٖ غحجت ٔی و ٓٙاضتجبعی ثب ثبٚضٞب ،پیطیٞ ٝٙبی ٔؼٛٙی ،یب تؼػجبت ٔصٞجی  ٚاػتمبزی ٘ساضز  .زض ٚالغ
ثسیبضی اظ ایٗ سٔ ٗٙؼٛٙی زض ثرص ٞبی پبی ٝای ٔتؼػت ذٛز وبٔال اة ٓٞزض تضبز ٞستٙس ِ .یىٗ ػّی ضغٓ ایٗ تفبٚت ٞب ،یه
سطی ػطف ٔطبث ٝزض ضٚش ٞبی ٍٕٞی آٟ٘ب  -یٌٛی ٞب ،ػطفب ٚ ،ضبٔبٖ ٞب  -ثطای ٚضٚز ث ٝزیبضٞبی ٔبٚضا ٚخٛز زاضز ٘ ٚ .یع زض تٕبٔی
ایٗ ٔىبتت ،تغییطات  ٚزٌط٘ٚی ٞبی حبغُ ضس٘ ٜسجت ثٔ ٝف ْٟٛظٔبٖ زض ٔطوعیت آٟ٘ب لطاض زاضز ،فبضؽ اظ ایٙى ٝآٟ٘ب اظ عطیك ٔطالج،ٝ
ٕ٘بظٞبی ػٕیك ،عجُ ظزٖٙٔ ،بخبت ،یب آ ًٙٞذٛا٘سٖ ث ٝایٗ ٘تبیح ضسیس ٜثبضٙس .
زض ٚالغٔ ،ب اظ ٘مغ٘ ٝظط فیعیِٛٛغی ػػجی ٔسضٖ ٔی تٛا٘یٓ ثٍٛئیٓ ایٗ اظ عطیك ٘ٛسبٖ زض زضن ظٔبٖ (ثٕٞ ٝطا ٜتغییطات ٍٕٞبْ
آٖ زض ٚضؼیت ٔغع) است و ٝیٌٛی ٞب ،ػطفب ٚ ،ضبٔبٖ ٞب آٖ چیعی ضا و ٝث ٝػٛٙاٖ حضٛض اِٟی ،ذٛز ثطتط ٚ ،ضٚح تبئٔ ٛغطح ٔی
وٙٙس (و ٝثط پبی ٝی لبثّیت شٙٞی  ٚفىطی  ٚفّسفی ایطبٖ است ) ٔطبٞسٔ ٜی وٙٙس  .ث ٝػجبضتی زیٍط ،تدطثٞ ٝبی ٔصٞجی  ٚػطفب٘ی
(اظ زیسٌبٛ٘ ٜضِٛٚغی اػػبة) ٔجتٙی ثط تغییطات ٔطرػی زض فطآیٙس ٔغع اتفبق ٔی افتس .
ِغفب تٛخ ٝوٙیس و ٝازػبی ٔٗ ایٗ ٘یست و ٝتدطثٞ ٝبی ػطفب٘ی فمظ ٔحسٚز ث ٝحبغُ ٘تبیح تغییطات فیعیىی زض ٔغع ٞستٙس .
ِیىٗ ٌفت ٝی ٔٗ ایٗ است و ٝایٗ تدطثیبت وبٔال ٍٕٞبْ ثب اتفبلبت ٔطبثٟی زض سیستٓ اػػبة ضخ ٔی زٙٞس  .ضبیس ثطای ثؼضی
ایٗ ٔٛضٛع شثی ٝث ٝوطیسٖ ٔ ٛاظ ٔبست ثبضس  .أب ثطای آٖ زست ٝاظ ٔب و ٝث ٝز٘جبَ ٍ٘ب ٜػّٕی ثٚ ٝضؼیت ػطفب٘ی  ٚشٙٞی ٔی
ثبضیٓ ،ایٗ ثسیبض ٔ ٚ ٟٓاسبسیست و ٝتب خبیی ؤٕ ٝىٗ است زلیك  ٚثبضیه ثیٗ ثبضیٓ .

ٔٗ اػتمبز ضاسد زاضْ و ٝز٘یبٞبی ِغیف ٛ٘ ٚضا٘ی ٔٛخٛز ٔب ،حمبیك  ٚلبثّیت ٞب  ٚأىب٘بت اضظضٕٙس ا٘سب٘ی ٚ ٚخٛزی ثسیبضی ضا ثٝ
ضٚی ٔب ٔی ٌطبیٙس  .أب فمظ ظٔب٘ی و ٝایٟٙب اظ ا٘ٛاع تؼػجبت ذبِع ٌطز٘س (چ ٝتؼػجبت  ٚثبٚضٞبی زیٙی ٔ ٚصٞجی  ٚ ،چٝ
ٔحسٚزیت ٞبی فطٍٙٞی) .
ضٚش ٞبیی و ٝتٛسظ یٌٛی ٞب ،ػطفب ٚ ،وبٙٞبٖ ثطای ایدبز ٚضؼیت آٌبٞی ٌستطز ٚ ٜثطتط ثٛخٛز آٔس - ٜضٚش ٞبیی وٙٔ ٝدط ثٝ
تدطثٞ ٝبی ضٚحی ٔ ٚبٚضاء ٔی ض٘ٛس ٔ -ست ٔسیسیست و ٝضرػب ثطای ٔٗ ثسیبض خصاة ثٛز ٜا٘س  ٗٔ .حتی وتبثی زض ایٗ ثبضٜ
٘ٛضت ٝاْ ث ٝاسٓ "ٚضؼیت ٞبی ٔغع"  ، Brain Statesوٛ٘ ٝػی ٔطخغ ٔی ثبضس تب ث ٝذٛا٘ٙس٘ ٜطبٖ زٞس چٍٚ ٝ٘ٛضؼیت ٞبی
تغییط آٌبٞی ضا زض ذٛز ذّك وٙس  -ث ٝػٛٙاٖ اثعاضی ثطای زستطسی ٞط چ ٝثیطتط ث ٝلبثّیت ٞبی ذالق شٙٞی.
اظ زیسٌب ٜػّٓ ضٚاٖ ضٙبذتی ػػجی  ، neuropsychologyفطآیٙس " ا٘تمبَ اعالػبت زٌط ثؼسی"  channelingتٟٙب یىی زیٍط
اظ لبثّیت ٞب  ٚتدّی ٞبی شٔ / ٗٞغع است  ِٛٚ -ایٙى ٝیه تدّی غیط ٔؼٕ َٛثبضس  .ث ٝػٛٙاٖ یه ضٚاٖ وب ٚ ٚوسی و ٝثیص اظ یه
ز ٝٞزضٌیط تحمیمبت ٔغعی ثٛز ٜاست ،ث ٝعٛض وّی ٔٗ پطٚس ٝی وب٘بَ اعالػبتی ضا وال یه ٘ٛع ٚسیّ ٝی ضٚحی ضٙبذت ٚضای
ا٘سب٘ی فطزی ٔی زا٘ٓ  . transpersonal psycho-artifactث ٝایٗ ٔؼٙی و ٝاعالػبت یب پیبْ ٞبیی و ٝاظ عطیك ایٗ وب٘بَ
ٔربثطٔ ٜی ض٘ٛس ،یه فؼُ  ٚا٘فؼبَ  ٚتجبزَ زاذّی ثیٗ ضٚاٖ فطزی  ٚزیسٌبٚ ٜضای فطزی وب٘بَ است .

فرآیند " انتقال اطالعات دگر بعدی" channeling
ٞط وس و ٝاظ ایٗ فطآیٙس استفبزٔ ٜی وٙس  ٚاضتجبط ٔی ٌیطز ،ایٗ اتفبق ضا اظ عطیك ٘ٛػی تغییط  ٚزٌطٌ٘ٛی زض حبِت آٌبٞی ذٛز
ایدبز ٔی وٙس ٘ .تید ،ٝفبضؽ اظ ضٚش ٔٛضز استفبز ،ٜایٗ است و ٝضرع ٚاضز یه ثؼسی ػٕیك اظ ٚضؼیت آٌبٞی زض٘ٚی ٔتحٚ َٛ
ذّسٔ ٝی ٌطزز ) . internalized awareness (tranceزض زٚض ٜظٔب٘ی اضتجبعی ،ضرع وٕبوبٖ اظ ٘ ٜٟٛی ثٛزٖ ٔؼٕ َٛذٛز
زض ایٗ ز٘یب ث ٝزٚض است ٚ ٚاثستٌی ا ٚث ٝاعطافص ثسیبض وٓ ٔی ضٛز ،و ٝایٗ ضبُٔ زضن ا ٚاظ ظٔبٖ ٘یع ٔی ثبضس .ایٗ تغییطات
٘تید ٝی ٔستمیٓ ٘ٛسبٖ زض ضطایظ ٔغع اٚست ٔ -ثُ افعایص زض فؼبِیت أٛاج آِفب  ٚ alphaتتب . theta
ٞط چمسض ایٗ ٘ٛع ٚضؼیت اضتجبعی ث٘ ٝظط ػدیت ٚغطیت  ٚثیٍب٘ٔ ٝی آیس ٗٔ ،ثط ایٗ ثبٚض ٞستٓ و ٝایٗ یه لبثّیت شاتیست وٝ
ثیطتط افطاز ،اٌط ٍ٘ٛییٓ  ،ٕٝٞاظ آٖ ثٟطٙٔ ٜس ٞستٙس ٛٔ .ضٛع فمظ ایٗ است و ٝیبز ثٍیطیٓ چٍ ٝ٘ٛزاٚعّجب٘ٚ ٝضؼیت شٕٙٞبٖ ضا
تغییط زٞیٓ .
أب ٘ىت ٝی زیٍطی  ٓٞزض پسیس ٜی وب٘بَ ٚخٛز زاضز ،و ٝزضن آٖ ثطای ٔب اسبسیست .ایٗ ٔٛضز "فیّتط ٞب" ٞستٙس ٗٔ .ضرػب فىط
ٕ٘ی و ٓٙو ٝچیعی ث ٝػٛٙاٖ یه وب٘بَ یب ٌصضٌب ٜوبٔال ذبِع  ٚذبِی ٚخٛز زاضت ٝثبضس ٔ .ب ٔی تٛا٘یٓ ث ٝتدطث ٝی ثٛزٖ یه وب٘بَ
ثبظ  ٚضفبف ٘عزیه ضٛیٓٞ ٚ ،ط چ ٝثیطتط ػبِی تط  ٚتٟی تط ٌطزیٓ  .أب آٖ ٔٛخٛزیت  ٚیب اعالػبتی و ٝاظ عطیك یه وب٘بَ اضائٝ
ٔی ضٛز ،ثٞ ٝط حبَ تحت تبثیط ذٛز ضرع وب٘بَ لطاض ٔی ٌیطز  -ذػٛغب ٚضؼیت احسبسی  ٚثبٚضٞبی ضٕیط ٘بذٛزآٌب ٚ ٜاػٛخبج
٘بزضست ضرػی آٖ فطز .

فیّت ضسٖ اعالػبت تٛسظ ضرع وب٘بَ ،زِیّیست و ٝزض اثتسا ث ٝضٕب تٛغی ٝوطزْ وٕٞ ٝیط ٝیه
ایٗ غیط لبثُ اختٙبة ثٛزٖ ض
خؼج ٝی ذیبِی زض وٙبض ذٛز زاضت ٝثبضیس ،تب اٌط چیعی ثطای ضٕب غیط لبثُ لج َٛثٛز ،آٖ ضا زض ٖٚخؼج ٝثیب٘ساظیس  ٚث ٝػٛٙاٖ
حمیمت ٘پصیطیس  .تب آٖ ضا ثب ٔٙغك ذٛز ،ثب تدطث ٝی ظ٘سٌی ضرػی خٚز  ٚ ،ثب اضظش ٞبی زض٘ٚی ذٛز ثسٙدیس .
ٔٗ ثط ایٗ أیس ٞستٓ و ٝآٟ٘ب اظ ضٕب و ٝپیبْ ٞبی ٞبتٛض ٞب ضا ٔی ذٛا٘یس ٘یع ٕٞیٗ وبض ضا ثىٙیس  .آ٘چ ٝضا و ٝثطای ضٕب ٔفیس است
 ٚوبضآیی زاضز ث ٝوبض ٌیطیس  ٚثمی ٝضا وٙبض ٌصاضیس  .ث ٝػمیس ٜی ٔٗ ،یىی اظ ثستطیٗ چیعٞبیی و ٝثب ایٗ ٘ٛع اظ اعالػبت ٔی تٛا٘س
اتفبق ثیفتس ،ثت سبذتٗ اظ آٖ  ٚثٛخٛز آٚضزٖ ٘سُ خسیسی اظ ٘ٛػی فطل ٝی پطستص ث ٝز٘جبَ آٖ است  .ث ٝخبی ایٗ وبض ،ثٝ
سبزٌی ث ٝایٗ پیبْ ٞب ث ٝػٛٙاٖ ظاٚی ٚ ٝزیسٌب ٜزیٍطی ث ٝز٘یبیٕبٖ ثٍٙطیس  .فمظ ٕٞیٗ .اٌط ایٗ اعالػبت ث ٝضٕب وٕه وٙٙس تب
ا٘سبٖٞبی ثٟتط  ٚضبزتطی ،ثب لبثّیت ٞبی ثیطتط ی زض ٔٛاخ ٟٝثب ظ٘سٌی ذٛز ضٛیس( ،و ٝثطای ٔٗ ثٛز ،)ٜپس ایٗ اعالػبت وب٘بَ ضسٜ
اضظش سؼی  ٚوٛضص  ٚاستفبز ٜاظ آٟ٘ب ضا ثطای ضٕب زاض٘س .

