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 خارج از دید

 

 ای دور یکــان هــــم در کهکشـــاگر به شما بگوی

 

 ا که نسخه دوم است و دقیقا مثل شما ــــنفر از شم 

 

 است و در حال خواندن این کتاب الکترونیکی است 

 

 ر می کنید؟اوــچه حسی به شما دست می دهد آیا ب

 

 آیا ممکن است در جهان بی نهایت هستی باز هم 

 

 وجود  د و منظومه شمسیـرد و خورشیـــزمین گ

 

 داشته باشد و انسان هایی مثل ما روی آن زندگی
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 زندگی آن ها  کنند که دقیقا شبیه ما بوده و شاید 

 

 هم درست مثل اتفاقات زندگی ما باشد؟

 

 ارش ـــل شمـــو غیر قابان ها آنقدر زیاد ــــاین جه

 

  ز اقرار بهـــه فیزیک کوانتوم چاره ای جـهستند ک

 

 وجود آن ها ندارد .

 

 تصمیم بگیرد دوم شما  ی نسخهشاید در این لحظه 

 

 این مقاله را تا همین جا رها کند، در حالی که شما 
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 .به خواندن مقاله تا انتها ادامه خواهید داد

 

 های موازی  نظریه جهان

 

 ه که در باال ــــاندیشه وجود یک خود دیگر نظیر آنچ

 

 

  رـــــول به نظـــــر معقــــت عجیب و غیــشرح آن رف

 

 

  د انگارــآیونه که از قرائن بر میـــگ رسد، اما آنمی

 

 

 دات نجومی از ــــمجبوریم آن را بپذیریم. زیرا مشاه

 

 

 بنابر این   کنند.ه غیر مادی پشتیبانی میـــاین اندیش

 

 

 گوی ـــالترین  فدارر طرــــترین و پپیش بینی ساده
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 که امروزه وجود دارد، این است که  کیهان  شناسی

 

 

 که  کهکشانیه در ـــداریم ک هر یک از ما یک جفت

 

 

 قراردارد، زندگی  زمین دورتر از  متر280 10حدود 

 

 

 .کنندمی

 

 

 که بطور کامل ان زیاد است ـــچن این مسافت آنطول 

 

 

 نجومی  هایهر گونه امکان بررسیمحاسبه ارج ازـخ

 

 

 دوم ما را  ی واقعیت وجود نسخه است، اما این امر 
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 یاین مسافت بر اساس نظریه   کند. رنگ نمی کم

 

 

 و حتی فرضیات  است برآورده شدهدقیق احتماالت 

 

 

 را نیز در بر نگرفته  فیزیک نوین ی خیال پردازانه

 

 

  .است

 

 یمیالدی یکی از دانشجویان دوره  1954در سال 

 

 Hugh Everett  نام دکتری دانشگاه پرینستون به

  

 ه جهان های ــــ: اینک طرح کردایده ای بنیادین را م
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 ه به ـــــمتعددی وجود دارند که درست شبی موازی

 

 دنیای ما  این عوالم همگی بهکه  ا هستندــــدنیای م

 

مربوط می شوند؛ در واقع آنها تابعی از ما هستند و 

 س

 

 .آنها ما نیز تابعی از

 

 های موازی،بر طبق فیزیک کوانتوم  جهان یا جهان

 درایی به نام عالم ــه صـــــه) باالخص فلسفــــو فلسف

 ان ـــمصلی( و حتی پاره ای از متون دینی )با نام جه

www.takbook.com



P a g e  | 8 

 

www.ghanoonjazb.com 

 ده بوده و حداقل برـــات شــاثب  امری کامال اثیری(،

 سوی دانشمندان  روی کاغذ و به لحاظ تئوریک،از 

 .امری پذیرفته شده است

 مکن در من ذرات ــریـــزتــــفیزیک کوانتوم که بر ری

 رین ذره شناخته شده تا ــــتزــری طبیعت می پردازد،)

 ان دیگری که ـــوجود جه ام دارد(،ـــامروز کوارک ن

 انعکاس مشابه از اتم ها و ذرات ریز تر از آن را در 

 .خود به تصویر می کشد، اثبات کرده است

 در یک آزمایش،براده فلزی به قطر یک مو در کاسه

 اال بهـالء با سرعت بـــدر خ ل وـــای مخروطی شک 
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 آن واحد،مشاهده شد که براده هم گردش درآمد و در 

 وری ـــمشابه آن ،تئ ،وده و هم ثابتـدر حال گردش ب

 ر است که در آن واحد یک گربه هم ـــگربه شرودینگ

 آزمایش گربه باید گفت البته  ( است زنده و هم مرده

 زیک ــشمندان فیلذا دان شرودینگر جنبه نظری دارد(

 دارند که احتماال و اظهار میـــل میچ کاکـــکوانتوم مث

 های  در جهان یا جهان)هرجسمی( اس اجسام ـــانعک

 ه دیگریـاوت از نوع و نسخـــاری متفـــموازی،رفت

 اه، ــایشگـــان آزمـضمنا در هم د داشت.ــخود خواه 

  دانشمندان در حال ساختن دستگاهی بزرگتر هستند
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 که با جسمی بزرگتر و با تغییر چند الکترون،احتماال 

 توان ورود به جهان موازی را بدست آورند.

 ق اینــود که طبــش نوان میــاده تر،عـــاظ ســبه لح

 ونه ـگ رـده و کال هـــان و موجودات زنـــتئوری،انس 

 ه در جهان موازی بوده که ـدارای نسخه مشاب مواد،

 زاما رفتار ــموجودیت هستند اما ال ال زندگی وــدر ح

 .مشابه نسخه موجود در جهان ما را ندارند

 مثال در حال حاضر که شما در حال مطالعه این مقاله

 موازی   انـــشماره دو شما در جه ی نسخه هستید، 

 ل مطالعه ـا اصال اهــمطالعه را کنار گذاشته و چه بس
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 هـــتشمتعدد دا وازیـــهای م انــر هم جهـــاگ نباشد.

 !شما مرده باشد ۳شماره  ی نسخه اـچه بس باشیم، 

 فضای بیکران 

 

 ه فضا بیکران است و تقریبا بطور یکنواخت از ـاینک

 

 دات هم آن ـــماده انباشته شده است، چیزی که مشاه

 

 کنند. در فضای بی کران حتی غیر محتملرا تأیید می

  

 اتفاق خواهند  در جاییا نیز باالخره ـــــن رویدادهتری

 

 ا ، بینهایت سیاره مسکونی دیگر ــــافتاد. در این فض
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 وجود دارد، که نه تنها یکی بلکه تعداد بیشماری از 

 

 آنها مردمانی دارند که شکل ظاهری ، نام و خاطرات 

 

 ست که ما داریم. به ساکنانی که ا آنها دقیقا همان ها

 

 های موجود در زینهــگ ازای ممکن ــــه تمامی حالت

 

 کنند. من و شما احتماال هرگززندگی ما را تجربه می

 

  .خودهای دیگران را نخواهیم دید 

 

NLP 

 

Nlp    .عبارتبه  در دست گرفتن کنترل ذهن است 
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 ان ذهن است برای ـنحوه استفاده از زب  NLP دیگر

 

 

 .نیل به نتایج مطلوب و دلخواه

 

NLP   ای داخلی ذهن انسان به جستجوی کارکرده 

 

 

 کنیم ، چگونه  می پردازد؛ به اینکه چگونه فکر می

 

 

 تمایالت و اهداف خود را محقق می سازیم و چگونه 

 

 

 کنیم چگونه ارتباط برقرار می میدهیم به خود انگیزه

 

 

 .و به تجربیات خود معنی می بخشیم

 

 

NLP   رای ایجاد ــــهای الزم ب ا و مهارتـــــالگوه 

www.takbook.com



P a g e  | 14 

 

www.ghanoonjazb.com 

 

 

 ودن با ـــــب جدید، بهتر ایـــه تغییرات مثبت، انتخاب

 

 

 وهای مخرب ـــــدیگران، کنار گذاشتن رفتارها و الگ

 

 

  و خواهیم ه را که میـــآنچ کهنه و شفاف تر ساختن

 

 

 .سازد نحوه رسیدن به آن را فراهم می

 

 

 انون ــــبرای درک درست از ق NLPمهم ترین پیام 

 

 

 زار رسیدن ـــاز آن به عنوان تنها ابجذب و استفاده 

 

 

 تندرستی و هر هدفی  –شادی  –ثروت  –به موفقیت 
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 ا ثابت می کند ـــبه م NLPدیگر این است که قانون 

 

 

 رنگ و –نژاد  –ه ـتمام انسان های جهان از هر قبیل

  

 

 ی کامال ــی و عصبــــاختار ذهنــــرای یک سزبانی دا

 

 

 ان از یک رشته عصبی ــمغزش مشابهی هستند یعنی

 

 

 هر نقطه ر در ــتشکیل شده است اگر یک نف یکسانی

 

 

 بزرگ انجام دهد یا رکوردی  از جهان بتواند یک کار

 

 

 مردم جهان  ی جدید در رشته ای خاص ثبت کند همه
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 ن کار را انجام ـاین توانایی را دارند که به مانند او ای

 

 

 ون جذب این است که ــاز قان هـــــناگفت اما نکتهدهند 

 

 

 ان را ــــرشته های عصبی انسان عملکردهای خودش

 

 

 ه باورهایی ـــتصادفی انجام نمی دهند بلکه با توجه ب

 

 

 شوند  های عصبی وارد عمل میدارد رشت که شخص

 

 

 و با فرکانسی قدرتمند  و اندیشه ای را تولید می کنند

 

 

 ت هم دقیقا بدون یک آن را به کائنات می دهند کائنا
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 تبعیض و توجهی هم جنس آن –اشتباه  –ذره شک 

 

 

 که دریافت کرده در قالب ایده اندیشه یا فرکانسی را 

  

 

 شخص بر  اتفاقات و شرایط به زندگی –اشخاص  –

 

 

 می گرداند و این همان زندگی او خواهد بود که قرار 

 

 

 .کند است تجربه

 

 

 ثابت شد که دنیایی که ریه جهان های موازی نظدر 

 

 

 بی نهایت شکل دارد و به  ما در آن زندگی می کنیم
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 ودش را بهـــهر یک از ما جهان شکلی خاص از خ

 

 

 مثال شخصی جهان را پر از نعمت نمایش می گذارد 

 

 

 تجربه  را   زندگی آن جریان   بیند و درو ثروت می 

 

 

  که در ی را می بیندـــــمی کند و شخصی دیگر جهان

 

 

 جریان آن مشکالت مالی متعددی وجود دارد پول به 

 

 

 وام باید  –اال است ـــورم بــــسختی به دست می آید ت

 

 

  ر دو نفر عین حقیقت راــه هــــگرفت و جالب است ک
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 ان در اشتباه ـــمی بینند و نمی توان گفت هیچ کدامش

 

 

 داریم توجه به باورهایی که  هستند چون جهان ما با

 

 

 شکل های خودش را نشان می دهد شخص اول باور 

 

 

 تمیز و خوبی در مورد پول دارد و شخص دوم باور 

 

 

 ن بیمار اوــــثروت ندارد و ذه ول وــــمناسبی از پ

 

 

  یـــول تولید می کند و احساســــاندیشه هایی ضد پ 

 

 

 ا امیدی و فقیر بودن درن –نامناسب مانند افسردگی 
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 ل تمام ــآشی ی هــــپاشن دقیقا خواهد شد که و تولیدا 

 

 

  م دارد که اوـــریشه در این امر مه مشکالت مالی او

 

 

 اورهای نادرستی در ضمیر ناخودآگاه خودش درـــــب

  

 

 اورها را ـزمانی که این ب تاهرگزول دارد و ــــمورد پ

 

 

 ه لی داشتـــدر تالش کند و هر شغــتغییر ندهد هر چق

 

 

 ه تا به ـرد کــــان زندگی را تجربه خواهد کـــباشد هم

 

 

 .دیده است امروز تجربه کرده و
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 ز از معجزه ــاین جریان اساس زندگی شما است هرگ

 

 

 باید قبول کنید خداوند قانونی  خبری نخواهد بود شما

 

 

 مکانی و دنیا دارد که آن ها را هرگز در هیچ زماندر

 

 

 تغییر نمی دهد و برای اینکه عدالت برای هیچ احدی 

 

 

 تبعیضی دش را در حق انسانها اجرا کند و مطلق خو

 

 

 وضع کرده است که انسان قائل نباشد قانون جذب را

 

 

 ی را بهــه به باورهایی که دارد اندیشه هایــــبا توج 
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 فرستد نات میــانس تولید می کند و به کائصورت فرک

 

 

 ه او شود هم ــم و ستمی بـــظل و بدون اینکه کمترین

 

 

 ات وــــاقـــجنس آن فرکانس را از جهان در قالب اتف

 

 

 رای تغییر ــد کرد و بـــافت خواهـــشرایط مختلف دری

 

 

 دارد جز اینکه ـان چاره ای نـــکیفیت زندگی خود انس

 

 

 ان دهدــبیاید و به باورهای نادرست خود سر و سام

 

 

 ه را به انسان ــــابش همین توصیو خداوند هم در کت

www.takbook.com



P a g e  | 23 

 

www.ghanoonjazb.com 

 

 

 ی منتظر خدا ـــمعجزه و حت کرده است تا بداند منتظر

 

 

 تر از آن ــول و قوانین را بفهمد بهـاشد و اصــــهم نب

 

 

 وب زندگی خودش را به  ــــاست که بیاید وضع نامطل

 

 

 ط دهد خداوند ـــواست خدا ربـسرنوشت و خ –تقدیر 

 

 

 باید  ان برای تغییر زندگی خودشــــتاکید می کند انس

 

 

 نظام باورهایش را تغییر دهد این گفته حقیقت دارد و 

 

 

 قرآن وجود دارد که همه مسلمانان  آیه ای عجیب در
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 پیام حقیقی آن را می خوانند اما کمتر افرادی هستند

 

 

 فرمول همند خداوند به صورت معجزه آسا آن را بف 

 

 

 سالمتی و موفقیت  –شادی  –تغییر به سمت ثروت 

 

 

 داند.را تغییر باورها می 

 

 

َ ال یُغَیِهُر ما بِقَوٍم "   رعد 11 -"بِاَنفُِسِهمیُغَیِهروا ما  َحتهیَ اِنَّ ّللاه

 

 قطعا خداوند سرنوشت هیچ انسانی را تغییر نمیدهد 

 

 را تغییر دهند. درون خودشانمگر اینکه آنها 
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 چنانچه می بینیم خداوند برای تغییر زندگی انسان در

 

 خصوص جنبه ثروت انگشت  ای آن بهــتمام جنبه ه 

 

 باید  اید اوـــای انسان می گذارد و می فرمـرو باوره

 

 ان چیزی جزـــر دهد درون انسرا تغیی درون خودش

 

 ا است وجود ـــازنده باورهــس ودآگاه کهـــضمیر ناخ 

 

 به همین .ا را می سازندـا هم اندیشه هــــندارد باوره

 

 جهت اندیشه شما دست خودتان نیست بلکه محصول 
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 ا هم در قالب ـــو اندیشه هشما است  ول باورـــیا معل

 

 و هم جنس  ات می رسندیک فرکانس قدرتمند به کائن

 

 ه ی ــرخـــذب می کنند و وارد چـــآن را برای شما ج

 

 . زندگی شما می کنند

 

 در قانون جذب NLPخالصه جهان های موازی و 

 

 خداوند هیچکه موضوع فوق این پیام را می رساند 

 

 نهایت نکرده است و عدل بی انسانی را اضافی خلق 

 

 به  ان دسترسیـــامک اب می کند کهـــو مطلق او ایج
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 تکان برای تک ـــو نعمت های بی شمار جهها ثروت

 

  در دسترس است چون زانـــمییک ان ها به ـــــانس 

 

 ابت کرد جهان میتواند ـــجهان های موازی ث تئوری 

 

 ادی را به ــخوشبختی و ش –رفاه  –ثروت  شکلی از

 

 ثابت  NLPهمچنین  ان ها نشان دهد وـتک تک انس

 

 مغزی و  ی هـان های دنیا از یک رشتـــکرد تمام انس

 

 ذب ـون جـــمشابهی بهره مند هستند و در قان عصبی
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 ب بی اثر است ــمذه ن ودی –هوش  –ملیت  –جنس 

 

 اورهای ـــاورهای مناسب داشته باشد یا بـبهر کسی 

 

 خودش را اصالح کند آن موقع در مداری قرار  بیمار

 

 نشاط و موفقیت  –سالمتی  فقط پولخواهد گرفت که 

 

  اورهایـالح بـــا با اصـــقرار دارد و هنگامی که شم

 

 د بودـادر خواهیــــقدار باالتر بروید ــان به مـــخودت

 

 دار جدید ــــدار ذهنتان را ارتقاء دهید و در مـــکه م 

 

 د ــواهیـــرو خـبا اتفاقات و شرایطی روب اشما اجبار
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  –ول ـــه مانند پـــد بــرار دارنـــمدار ق در هــد کـــش

 

 و ی باال اــموفقیت هها  یـــویه بدهــتس –تندرستی 

 

 ود و ــــد بــواهــی ممکن خـــگرفتن مدارک تحصیل 

 

 وبی اجرا می شود ــون جذب برای شما هم به خـــقان

 

 نداشته شمابا کینه و دشمنی  –هرگز خصومت خداو 

 

 رین ــــر آفــای فقــــان با اندیشه هـــتبلکه خود است

 

 را ر ــجنس فق مـــسبب شده اید اتفاقاتی ناگوار و ه

 

 دارت را تغییر بدهی تا ــی است مـــتجربه کنید و کاف
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 جهانت تغییرکند و شکلی دیگر از جهان را ببینی که 

 

 جسم سالم  –نشاط  –بهشت  -ول  ـپ –ایمان  –خدا 

 

 .دارد وجودمام خواسته های شما و ت –هوای پاک 

 

 

 

 جمال پورمینه -  پایان

 

 

 

 

www.takbook.com


	خارج از دید
	نظریه جهان های موازی
	فضای بیکران
	"اِنَّ اللّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّیَ یُغَیِّروا ما بِاَنفُسِهِم"- 11 رعد
	قطعا خداوند سرنوشت هیچ انسانی را تغییر نمیدهد
	مگر اینکه آنها درون خودشان را تغییر دهند.
	چنانچه می بینیم خداوند برای تغییر زندگی انسان در
	تمام جنبه هــای آن به خصوص جنبه ثروت انگشت
	رو باورهـای انسان می گذارد و می فرمـــاید او باید
	درون خودش را تغییر دهد درون انســـان چیزی جز
	ضمیر ناخـــودآگاه که ســازنده باورهـــا است وجود
	ندارد باورهــــا هم اندیشه هـا را می سازند.به همین
	جهت اندیشه شما دست خودتان نیست بلکه محصول
	یا معلـــول باور شما است و اندیشه هـــا هم در قالب
	یک فرکانس قدرتمند به کائنات می رسند و هم جنس
	آن را برای شما جـــذب می کنند و وارد چـــرخــه ی
	زندگی شما می کنند .
	خلاصه جهان های موازی و NLP در قانون جذب
	موضوع فوق این پیام را می رساند که خداوند هیچ
	انسانی را اضافی خلق نکرده است و عدل بینهایت
	و مطلق او ایجـــاب می کند که امکـــان دسترسی به
	ثروتها و نعمت های بی شمار جهـــان برای تک تک
	انســـــان ها به یک میـــزان در دسترس است چون
	تئوری  جهان های موازی ثـــابت کرد جهان میتواند
	شکلی از ثروت – رفاه – خوشبختی و شــادی را به
	تک تک انسـان ها نشان دهد و همچنین NLP ثابت
	کرد تمام انســـان های دنیا از یک رشتـه ی مغزی و
	عصبی مشابهی بهره مند هستند و در قانـــون جـذب
	جنس – ملیت – هوش – دین و مذهــب بی اثر است
	هر کسی بـاورهای مناسب داشته باشد یا بـــاورهای
	بیمار خودش را اصلاح کند آن موقع در مداری قرار
	خواهد گرفت که فقط پول سلامتی – نشاط و موفقیت
	قرار دارد و هنگامی که شمـــا با اصـــلاح بـاورهای
	خودتـــان به مــدار بالاتر بروید قــــادر خواهیـد بود
	که مـــدار ذهنتان را ارتقاء دهید و در مــــدار جدید
	شما اجبارا با اتفاقات و شرایطی روبـرو خـــواهیــد
	شـــد کــه در مدار قـــرار دارنــد بـــه مانند پـــول –
	تندرستی – تســویه بدهـــی ها موفقیت هــای بالا  و
	گرفتن مدارک تحصیلـــی ممکن خــواهــد بــــود و
	قانـــون جذب برای شما هم به خــوبی اجرا می شود
	و خداهرگز خصومت – کینه و دشمنی با شمانداشته
	است بلکه خودتـــان با اندیشه هــــای فقــر آفــــرین
	سبب شده اید اتفاقاتی ناگوار و هـــم جنس فقــر را
	تجربه کنید و کافـــی است مــدارت را تغییر بدهی تا
	جهانت تغییرکند و شکلی دیگر از جهان را ببینی که
	خدا – ایمان – پـول  - بهشت – نشاط – جسم سالم
	هوای پاک – و تمام خواسته های شما وجود دارد.
	پایان  - جمال پورمینه

