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 نويسنده يادداشت

، علوم متافیزيک و مدرس رپژوهشگ ،نويسندهمخترع، شاعر، ، فرشاد میرشکاری

 دارای مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی مکانیک از. شهر برازجان در ۱۳۶۶ متولد

 دو جلد کتاب. تألیف /شدهثبت کرمان/ سه عنوان اختراع دانشگاه شهید باهنر

دنبال به از دوران کودکی عالقه خاصی به ابداعات و اختراعات داشتم و 

برای انجام  ایتازه هایراهکه میشه عادت دارم يادگیری علوم جديد بودم. من ه

 جوريکرا  اين کار ؛ وبه تقلید کورکورانه ندارم ایعالقهکارها پیدا کنم و هیچ 

از گذشتگان  بهايیگران. البته همیشه تجربیات کنممیتوهین به شعور خودم تلقی 

همیشه راه  گرچه. دسازمی نیازبیوجود دارد که ما را از تکرار مجدد آن تجربیات 

 بهتری هم وجود هست...

ی برای کسب کلیدشاهسال داشتم که ايده جالبی به ذهنم خطور کرد.  نهحدود 

ابتدا به هنر  !بر اهدافم تلقین و تمرکز نیروی کمک به ؛موفقیت در تمامی کارها

 شديداً. رفتممیبه سراغ نقاشی  توانستممیشدم و هر وقت که  مندعالقهنقاشی 

قبل عالقه خاصی به نقاشی  يک سالکه تا بود  کهدرحالیبود. اين  بخشلذت مبراي

تحلیل و طراحی  ،الکترونیک مانندتوانستم علومی  ،بعد سالکمتر از دو  نداشتم.

 ياد بگیرم.را ها و ساخت ربات اتمدار

از قدرت تلقین برای  تا تصمیم گرفتمبرای اولین بار  سالگیچهاردهدر سن 

 ی سینمايیهافیلمقهرمانان ابردوست داشتم مثل  استفاده کنم. هايمابخوکنترل 

در آن زمان حتی يک کتاب روانشناسی داشته باشم. و جادويی نیروهای ماورايی 

 قبالً ساختار مغز و ذهن انسان چگونه است.که  دانستمنمی اصالًهم نخوانده بودم و 
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متوجه شده بودم که دارم خواب در چند شفاف را داشتم و حتی  رؤياهای یتجربه

 .شناختمنمی رؤياهاآن  کاریدستبرای کنترل و  روشیهیچ ، ولی بینممیخواب 

 به ذهنم رسید. ایجسورانه یايده، در يک خواب معمولی، شبيکسرانجام 

ابتدا متوجه شدم که در حال خواب ديدن هستم و با نگاه کردن و بررسی محیط 

. پس تصمیم گرفتم چند رؤياستی رسیدم که اين فقط يک اطرافم به اطمینان قطع

با خودم فکر کردم  بنابرايننداشتم.  ایعالقهبه راه رفتن قانون طبیعی را تغییر دهم. 

 اینقطهايستادم، تمرکز کردم و بر  م؟بدون راه رفتن جابجا شو توانممیچطور 

مین را لمس احساس کردم پايم ز ناگهانحدود بیست متر جلوتر خیره شدم. 

و  همچنان تمرکزم را حفظ کردم .امرفتهو چند سانتیمتری باالتر  کندنمی

 م رسیدم.موردنظردر هوا معلق بودم به جلو حرکت کردم تا به محل  کهدرحالی

 .يافتم رؤياهايمم را در اتاختراع يکی از بهترين یايدهبعد،  يک سالکمتر از 
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 پیشگفتار 

 نهايتبی لذت و هیجان ی،شاد وجویجستر برای شماست که د اين کتاب

هر شب در  ديگران همانند خواهیدنمی و هستید رؤياهايتان شخصی بهشتدر 

 .پوچ و بیهوده سرگردان باشید هايیخوابو يا  آوردلهره هايیکابوس

انرژی و  پول؛ و نیازمند مصرف فناپذيرنددنیای واقعی، متغییر و  هایلذت

 خارج بايد از حتماًهمچنین اين موارد  ؛گردندمیی ما سپس موجب خستگ هستند،

اما ؛ اثرگذارنددر آنجا  تا شوند وارد ( به مغز و ذهنگانهپنجحواس  یواسطهبه)و 

 !آگاهانه، همواره دائمی و بدون کاهش است شفاف رؤياهای در لذت یتجربه

تا  توانیممی ديگر اينکه یالعادهفوقو مزيت  گیرندنمیکمترين انرژی از ما 

گرديم، بدون حس کردن  مندبهرهاز انواع لذات  هاسالو حتی  هاماه ،هاساعت

ذهن مرکز در  مستقیماً، همه فوصغیرقابل هایلذتاين  عالوهبهخستگی!  ایذره

عامل  يا هزينه و حتی يک ريالنیاز به  . بدونشوندمیخودمان تولید 

 خارجی! یکنندهتحريک

همانند  دقیقاً، کنیممیحس  عالم رؤياهادر  آنچهانید، هر الزم است که بد

 آنچههر  با اين تفاوت که در عالم واقعیت !ترشفافبار  حتی صدها ،واقعیت است

در  ،از اعضای بدن به مغز رفته هايیسیگنال ،کنیممیيا لمس  شنويممی، بینیممی

ولی  .ندگردمی القا به ما خاص يک حس صورتبه و سرانجام شوندمیتحلیل آنجا 

شوند؛ بلکه مغز حسی توسط اعضای بدن ما تولید نمی هایسیگنال عالم رؤياهادر 

 .نمايدمیده و احساسات موردنظر را به ما القا نمو «سازیشبیه»را  هاآنما 

www.takbook.com



 هاترین ترستسخیر تاریک  / 18
 

 

ی رؤياها یآگاهانه ی کنترلنحوه آموزشو  موشکافی ،به تحلیلدر اينجا ما 

 ارؤيخواب و عالم حیات ما در  هایسالاز  سوميکحدود  .پردازيممی شفاف

اهمیت ويژه و حیاتی برخوردار از  «خواب»موضوع  پس بدين سببگذرد! می

 راه درخود را  یسرمايهمنطقی است که بخشی اندک از وقت و  کامالً و ؛است

 هزينه نمايیم. رؤياهالذت بردن از  ینحوهو  «اصول و مبانی کنترل خواب»يادگیری 

د، باش بهرهبی «آگاهیدانش خواب»آدم روی زمین هم از  ثروتمندتريناگر 

د! جايی تبعید گرد دورزندگی خويش را به سرزمینی از زمان سوم اجباراً بايد يک
کوچک از ثروتش  یسکهو حتی يک د داشت؛ که او هیچ اراده و اختیاری نخواه

ر دخانواده و دوستی و هیچ  ؛ودد بق خواهدر آنجا در فقر مطل اود! را در جیب ندار

 چیزی جز اين است؟ ناآگاهانه هایخوابآيا سرزمین  .کنارش نخواهد بود

. نیست هاکابوسو  هاترستحت کنترل مطلق يک دنیای جبری و  تنها خواب

 هایلذتوکاست تبديل نمود و هر شب کمتوان به بهشتی بیعالم خواب را می

لذت  رؤياهايمانانتخاب با خود ماست که از  د.تجربه کر جاآن دررا ی شماربی

 پناه ببريم. مضر ديگربه قرص خواب و داروهای  هاکابوسببريم يا اينکه از ترس 

عالم خودآگاهی در  کسببه معنی  «Lucid Dreaming» ی شفاف« يارؤيا»

 .است «رؤياهاعالم ی آگاهانهکنترل دانش » ازمختصر  یامقدمهتنها  ؛ وسترؤياها

هزاران بار ارزشمندتر  عالم رؤياها، یآگاهانه توانايی کنترلدر حالی است که ن اي

 .استبدون داشتن قدرت انتخاب( و  وپابستهدست)ی وخالخشک ی شفافرؤيا از

ند. من از سن اين استعداد را دار اندکی از صورت ذاتی،بهبرخی افراد 

اما خبر خوب ! ببینم نهآگاها هایؤيار توانمیممتوجه شدم که  سالگیچهارده

 را بیاموزد. اين دانش ارزشمندممارست  و هر فردی قادر است با تمرين کهاين

www.takbook.com



 19/  پیشگفتار
 

 

 .کنندمیرايانه عمل  هایويروسبیه ما بوده و ششناخودآگاه  یزاده هاکابوس

 یذهن هایويروس. نمايندمیپوچ آلوده  هایترسافکار و  باما را شدرنتیجه ذهن 

دارند. البته اين  مغزکارکرد صحیح مخربی بر  تأثیراتین ( نیز چنهاکابوس)

 افزارنرمکه مجهز به  ایرايانه مسلماً. گرددنمی و کوشا باارادهافراد شامل مشکالت 

! پس بهتر است هر ماندايمن خواهد  هاآلودگیر اين بقوی باشد، در برا يابیروسيو

 .سازيدمجهز  هاکشويروس ترينقویذهن خود را به  ترعيسرچه 

 ت.اس نمای ذهن خودساخته و ، دنیايی خیالیخواب يک که دانیممیما  یهمه

را  شو خیالی بودن آن را باور کرده گذاريممیپا  عالم رؤياهاآنکه به  محضبهولی 

و در ! گرديممیتوسط دنیای تخیل خويش مسخ  زمانی که !بريممیاز ياد 

 !شويممیبه زنجیر کشیده  ستن امادخو (ذهندست ) یساختهکه  چالیسیاه

 يشخوعالم خواب از ست کسی که قادر ا .رؤياهايم هستممن آفريدگار 

برای سرگرمی خود )شبیه  ایبازيچه بهرا  هاکابوسو  بسازد؛ «شخصی یبهشت»

اکنون پس  .منامحدود خالق عالم رؤياهايم هستم. من . منسازد( تبديل هاگالدياتور

ی رؤياهايم را به بگويم که کنترل ذره به ذره جراتتوانم به می از هفده سال تجربه،

را در بهشت شخصی خودم  هرروزم زمان سوم ازيکدست دارم و به عبارتی 

 وصف! رقابلیغهستم. با لذتی 

در پنج سال گذشته، مشغول تکمیل محتوا  ؛ کهمن است یزندگینامهاين کتاب 

ارزشمندی از  هایبخش. تا قادر باشم ماهبود ی جامعدر قالب کتابآن علوم  و ثبت

توجه داشته باشید که تمامی اشعارم نیز  لطفاً .به اشتراک گذارمشما  تجربیاتم را با

 هستند! رؤياهاآموزش کسب خودآگاهی در عالم 

www.takbook.com



 هاترین ترستسخیر تاریک  / 20
 

 

 آگاهانه ینیابيرؤدانش  آورشگفت راتیتأث

 سختی( )بدون هزينه، محدوديت وو زندگی شاد  تينهایبلذت  یتجربه -۱

 تسلط بر ذهن و احساسات خويش )کنترل صدای درون و حذف افکار مزاحم( -2

 نفسعزتو  حافظه افزايش قدرت ذهن، تمرکز، -۳

 )مکاشفه( و اختراعات جديد هادهيابا ارزشمند علوم، هنرها،  یهانهیگنجکشف  -4

 توانايی سفر در زمان )آينده و گذشته( -5

  جامعه هراسیو افسردگی  ،، وسواسس، اضطرابتراس، هاکابوسدرمان قطعی  -۶

 پیشگیری از ابتال به امراض ذهنی و مغزی )مانند فراموشی و آلزايمر( -۷

 

 

 !کرداستفاده خواهیم  «مجدد ذهن ناخودآگاه ريزیبرنامه»ما از روش 

 توجه

ی فقط نظرات شخصی اینجانب درباره ،این کتاب و اشعار تمامی متن

سال  هادهو اساس  هیپابر  ؛ و« استی رؤیاها»دانش کنترل آگاهانه

 تجربیاتم در این زمینه تنظیم گردیده است.
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 شغل شما چیست؟ آيا از آن راضی هستید؟

 ؟نیازمند استعدادی ذاتی هستند هااينهستید؟ آيا  دانشمنديا  نرمند، شاعرآيا ه

 خود بهترين باشید؟ یحرفهآيا دوست داريد در 

 آيا نابغه بودن فقط به معنی داشتن ضريب هوشی باال است؟

 متفاوت، نابغه باشیم؟ یزمینهدر چندين  توانیممیچگونه 

 آيا دوست داريد از آينده باخبر شويد؟

يک انسان به حدی است که  یحافظه، ظرفیت دانشمندان هایفتهايطبق آخرين 

و  طبقه تصور کنیم سی هایخراشآسمانرا پر از  ايرانبه مساحت  کشوریاگر 

آن  یهمهمجموع ظرفیت ! میپرکن «DVD» فشرده هایلوحرا با  فضاتمامی اين 

 !هد شدنخوا معمولی يک انسان یحافظه یاندازهبه بازهم، فشرده هایلوح

هترين حالت، فقط در ب معمولی( یهاانسان)که ما  است تأسفاما جای بسی 

به اين نکته که  البته با توجه .داريممغز خود را  درصد ۱۰ حدوداً ازتوان استفاده 

ما ! پس گرددمیما، توسط ذهن ناخودآگاه انجام  یروزانهاعمال  درصد ۹۹بیش از 

آگاهانه  صورتبهرا  ی يک فندق(اندازهبه) مغزمان مهزارکي توان استفاده از تاًينها

 اين رقم نزديک به صفر است. ؛ کهخواهیم داشت غیر جبری(و )
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ذهن  ،هم گفتم قبالًکه  طورهمان .دهید اين موضوع را بیشتر بشکافیماجازه 

با توجه  ؛ وکندمیعمل  برای بدن «کارسیستم کنترل خود»ک ناخودآگاه همانند ي

ه ئکاربرش را ارا موردنظر (خروجی) العملعکس، ردیگیمکه  ت ورودیبه اطالعا

ابتدا  رياضی، یمسئلهبرای حل يک  ایحرفه يک رياضیدان ،! برای مثالنمايدمی

 یزيربرنامه کار نيابرای  قبالًکه )به ذهن ناخودآگاه  توسط ذهن خودآگاهش

و پاسخ را  نمايدمیوع رج (دسترسی دارد اشحافظهاطالعات  یهیکلبه  وگرديده 

 خودآگاهتوسط ذهن  ،مشابه یمسئله. ولی يک فرد عادی برای حل يک ابديیم

البته  ؛ کهنمايدمیمراجعه  خويش مدتکوتاهی حافظهناچیز به اطالعات  مستقیماً

ين ترتیب د! باست ی بلندمدتحافظه هزارمکيکمتر از  ،حافظهاين ظرفیت 

ذهن ناخودآگاه  ی صحیحزيربرنامه نبوغ، دیکلشاهه نتیجه گرفت کچنین  توانیم

 ؟اندستیکناخودآگاه ما واقعی کاربران  :ديآیممهم پیش  سؤالاينجا يک  است!

 ناخودآگاهذهن اصلی  کنندگانکنترل

آگاهانه و بدون دخالت  صورتبهساير اعمال منطقی که  :خودآگاهذهن  -۱

کنترلی بر  گونههیچ ،در حالت معمولی ناين ذه البته ؛ کهشوندمی احساسات انجام

 ناخودآگاه ندارد.

، دوستیانسان، محبتعشق، مثبت ) احساسات یپايهکارهايی که بر احساسات:  -2

 و ...( ترس، نفرت، غرور کاذب، عصبانیت) منفیيا احساسات ( و و ... دوستیوطن

 .ددهیمیانجام 

، خشونت، پرستیپولسی، نج) یغريزهتمامی اعمالی که از روی غرايز:  -۳

 .ددهیمیانجام  (، نژادپرستی و ...پرستیشکم
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افراد،  یارادهبه علت سستی  (۳و  2 هایگزينه) مضرمنفی و احساسات  متأسفانه

به ذهن ناخودآگاه دسترسی  (۱ی نهيگز)خود  یب ديگرو بیشتر از رق ترسريعبسیار 

 .دهندمیسوق  مفاسد يرساو  ستیزیجامعه را به تباهی، شخص ؛ ودارند

تا متوجه اين  خود و ديگران را تحلیل نمايید یروزانهفقط کافیست اعمال 

احساسات انجام  یپايهما بر شکارهای  درصد ۹۹شويد، که بیش از  ساده ینکته

 .دشويمیاز خواب بیدار  سختیبهح صب هنگام ،! نه منطق! برای مثالپذيرندمی

حساس ياس و ن را با اتاروز ،دايديدهدی که ديشب خاطر خواب ب به احتماالً

با  ،دصبحانه خوردن نداري و حال سپس چون حس .دکنیمیناامیدی شروع 

پس از يکی دو ساعت به علت کاهش سطح  .درويمیخود کار  به سرِ گرسنهشکم

 یکه حساب هم و خشونت خواهد بود! وقتیان همراه با عصبانیت تانرژی بدن، رفتار

که  درويمی «Fast food» ودهايیفسراغ فستما فشار آورد؛ به شبه  گرسنگی

 خود سپس اکثر وقت مضر هستند! برای سالمتی بسیارمیدانیم  گی خیلی خوبهم

 هایصحبتيا و  فضای مجازی ،مانند خواندن روزنامه ایبیهودهرا با کارهای 

پس از اتمام کار،  .است اندکان بسیار تو کار مفید دگذرانیمیبا دوستان  هدفبی

ان را با تماشای تلويزيون يا تمابقی روز ؛ ودگرديبرمیا اعصاب خراب به منزل ب

 ن يعنی استفاده از صفر درصد مغز!اي .دگذرانیمی اينترنت در هدفیبچرخ زدن 

يا نه؛ در اصل اين  واقعی زندگی شماست. چه آن را بپذيريد یچهرهآری، اين 

از تجربیات من در کنترل  کنممی. لذا پیشنهاد گرددنمیايجاد  ایخدشهواقعیت 

ذهن استفاده کنید و اين وضعیت را به نفع خويش تغییر دهید. هرگز دير نیست! 

در انتظار  انتهابیسرشار از لذت و  يیايرؤهمین حاال شروع کنید. يک زندگی 

 شماست.
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 !استفاده از صد درصد ظرفیت مغز

فقط اراده  است یکافی خويش باشد، اهايرؤعالم هر فردی که قادر به کنترل 

در  میدانیمکه  طورهمانگردد! زيرا  مندبهرهاز الهامات نامتناهی آن عالم  تاکند 

 ناخودآگاه را به دست دارد! ذهنکنترل کامل  یخودآگاه ،سطح عالیاين 

 تحلیل ناخودآگاه انسان هزاران هزار برابر هایتوانايیهمچنین واضح است که 

 بلندمدت یحافظهاطالعات  یتمامبهست! زيرا اين ذهن او خودآگاهبیشتر از ذهن 

 توانمیما دسترسی دارد و همچنین کنترل سلول به سلول بدن را به دست دارد! پس 

صد ذهن ناخودآگاه به معنی استفاده از  یآگاهانهکنترل چنین نتیجه گرفت که 

 رفیت مغز است!ظ درصد

ذبه در عرفان اشتباه نگیريد! زيرا با حالت خلسه و ج هرگز اين وضعیت را

 تاًينها خلسهحالت در که  دانندمی خوبیبهاساتیدی که در اين زمینه فعالت دارند 

. اين در حالی است که هر فردی قادر يابیددستسوم هیپنوتیزم  یدرجهتا توانید می

تا آخرين درجه از  ندتوامیخود باشد  رؤياهایعالم  صد درصد یآگاهانهبه کنترل 

دوازدهم( و کنترل ذهن ناخودآگاه خويش نائل گردد!  یدرجههیپنوتیزم )يعنی 

که اين وضعیت صدها و شايد هزاران بار  استدالل نمود گونهاين توانمیپس 

 یهافصلرا در اين موضوع  کاملاز حالت خلسه است. توضیح  مؤثرترو  ترقوی

 .مپردازمی کار نياروش صحیح انجام  و به آموزش مطالعه خواهید نمود؛ آينده

هیچ دستگاهی  تاکنونزيرا ؛ است فردمنحصربه کامالً آگاهیخوابدانش 

خودآگاهی را بسنجد؛ يا دقیق اختراع نشده که بتواند به ذهن ما متصل شده و میزان 

ی اکثر ن دانش برااينتیجهرا ثبت و ضبط کند. در مانيهاخواباينکه بتواند تصاوير 

 است.مانده ی مختلف علمی، هنوز ناشناخته هاحوزهی برجستهم، حتی اساتید مرد
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 چیدمان مغز ما چگونه است؟

 محل بلندمدتی حافظهيک شرکت بزرگ در نظر بگیريم.  عنوانبهاگر مغز را 

تمامی اسناد و اطالعات خواهد بود؛ و البته ذهن ناخودآگاه مسئول بايگانی بايگانی 

اسناد و اطالعات مغز دسترسی دارد! پس  یتمامبهاست! و او تنها فردی است که 

اما  .مراجعه نمايد «ناخودآگاهآقای »بخواهد بايد ابتدا به اطالعاتی  گونههر ،هرکس

 مهم و اساسی... سؤاليک 

 کیست؟رئیس اين شرکت 

در  کامالً( رئیس است. بايد بدانید که خودآگاهمنطق )ذهن  کنیدمیاگر فکر 

شرکايش  حاضراشتباهید! آری، او مالک واقعی اين شرکت است! ولی در حال 

. او فقط اندنموده( تمام سهم او را تصاحب ، خشم و ديگر احساسات)ترس، غرايز

 «آقای ترس»اکنون ر اختیار دارد. ( دمدتکوتاه یحافظهاطالعات بسیار ناچیزی )

»جناب جانشین اوست! مابقی امورات نیز به دست  «آقای غرايز»رياست شرکت و 

شود به چنین  حاضراست که فردی  تأسفجای بسی  واقعاًاست.  «احساسات منفی

 ننگی تن دهد!

نفس کافی، ، کنترل صحیح ذهن و احساسات و داشتن اعتمادبههاترسبا غلبه بر 

گرفته و خويش ر خواهیم بود تا پست رياست شرکت را در اختیار خودآگاهی قاد

به نظر من  .میسر نخواهد شد سادگیبهاين امر و  هر غیرممکنی را ممکن سازيم.

و  رؤيااسرار » هایکتاباين است که ابتدا  هاترسبهترين راه برای از بین بردن 

سپس به سراغ اين کتاب بیايید. البته  .را مطالعه نمايید «رؤياهاآفريدگار »و  «کابوس

 .شوندمیدر اينجا توضیح داده آموزش موارد ضروری و بنیادين  تمامی
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 ؟يابیمدست بلندمدت یحافظهچگونه به اطالعات 

و بر  رياست اين شرکت را به دست دارد (خودآگاهمنطق )ذهن  فرض کنید که

به اطالعات  تواندمیاما او چگونه ؛ مسلط است کامالً احساسات و غرايز

 »آقای ناخودآگاه«دست يابد؟ به نظر من بهتر است به مسئول بايگانی  شدهبايگانی

علمی چندين روش  امتوانستهاخیر  هایسالمراجعه کند. ولی چگونه؟ من در طول 

 بلندمدت یحافظه ارزشمند یگنجینهو دسترسی به عملی برای انجام اين کار و 

 را برای شما خواهم گفت. هاآنتاب، دو مورد از در اين ک بیابم؛ که

 «مفید هایترس»استفاده از  -۱

به  هاترسنیستند! آری،  بد و مضر هاترس یهمه، تصورات بیشتر مردم برخالف

ما روزانه  یهمه. شايد باور نکنید، ولی شوندمیمثبت و منفی تقسیم اصلی دو گروه 

 تنهانهيی که هاترسو اس هاترسید هستیم! مف هایترس برخیدر حال سود بردن از 

 انگیزشگفتاز وجود اين نیروی  هاسالطی  مفید هستند. غايتبهبوده، بلکه  ضرربی

 ادآوردنيهکه در پی يافتن علت بهنگامی سال پیش، دوازدهبودم. تا حدود  خبربی

آن را به شما  خواهممیبود که جواب را يافتم! و اکنون  گونهاينبودم.  هاکابوس

 ؛ وبخش را تا پايان بخوانیدهم بیاموزم. اگر در اين حرف من شکی داريد، پس اين 

 خودتان قضاوت کنید.

 کامالً اینتیجهترس از يک اتفاق،  ايدديده حالتابهمفید! آيا  هایترسو اما 

موجب سعود ما گردد!  ،سقوط جایبهد؟ و يک ذهنیت منفی معکوس داشته باش

وايد فشايد بهتر باشد نگاهی به چند نمونه از  آوريدنمیچیزی به ياد  اگر هنوز

 .ديندازیب سومدر فصل مفید  هایترساين  آورشگفت
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 مالقات با خويشتن -2

برای دسترسی به  یمیانبر هایراه تالش، هاسالتوانستم پس  خوشبختانه

مالقات با »، هاحلراهم. يکی از بهترين اين بیاب مغز پنهان در ارزشمند اطالعات

خود  رؤياهایبرای درک بهتر اين موضوع به فضای  !است «رؤياهايمخودم در 

ی آورشگفتما به طرز  رؤياهای؟ آری؛ عالم بینیدمیکمی بیشتر دقت کنید. چه 

مطابق با عالم واقعی است. از  باًيتقرطراحی گرديده است! و اين طراحی  باظرافت

که ذهن ناخودآگاه مسئول طراحی اين عالم مجازی  مدانیمیما  یهمهطرف ديگر 

به اطالعات  آگاهانه برای دسترسیچنین نتیجه گرفت که  توانمیاست. پس 

 ديگرعبارتبهيا بر ذهن ناخودآگاه خود مسلط باشیم.  ابتدا بلندمدت بايد یحافظه

یم بود سپس قادر خواه خويش باشیم! رؤياهایعالم ی آگاهانهبايد قادر به کنترل 

با دانشمندان، هنرمندان و تمامی افراد مشهور جهان مالقات کنیم  رؤياها سرزمیندر 

است که درواقع ما تنها به  یدر حالبگیريم. اين  هاآنخود را از  سؤاالتپاسخ و 

اين موضوع به  در ذهن ما حضور دارند. و تمامی آن افراد ايمرفتهمالقات خويش 

 .مادادهرا به آن اختصاص ششم فصل  تمامی حدی مفید و گسترده است که
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 فکر یمعادلهحل 

 ، الکترونمثبت شخصی من، همانند ساختار بنیادين يک اتم که از پروتون ازنظر

يک فکر نیز همواره از سه بخش مثبت، به وجود آمده است،  خنثی و نوترون منفی

با  متناظرهدفی  را به)از اين سه قسمت( ؛ که هر يک گرددمیتشکیل  منفی و خنثی

، برخالف تصور عمومی که انديشه را ترسادهبه عبارت  .دهدمیآن قسمت پیوند 

و  چهره، هر فکری سه پندارندمی يکپارچهمثبت يا منفی(، جامد و  مطلقاً) بعدیتک

 دارد. مجزا کامالً سه هدف

ز متفاوت است. امقاديری ( برای هر فکر و خنثیاين سه مقدار )مثبت، منفی 

. شودمیهمین رو اگر درصد مثبت باالتر از بقیه باشد، آن فکر مثبت نامیده 

بخش مقدار منفی بیشتر باشد، فکر منفی است؛ و به همین ترتیب اگر  کهدرصورتی

 شما خنثی است. یانديشهگردد،  تربزرگ اثربی
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شما در يکی از اين سه دسته قرار  یروزانهو تصمیمات  هاانديشهتمامی 

هیچ فکری که اشاره شد، تمامی اين مقادير نسبی هستند و  طورهمان. البته گیرندمی

 مثبت يا منفی صد درصد مطلق نیست!

مثبت به نتايجی مضر و منفی  ی يک فکرهگاهمین خاطر است که به  دقیقاً

، که در نظر اول، تصمیم برای نوشیدن يک لیوان آب مثالًو برعکس.  انجامدمی

انجام  درستیبهاما اگر همین کار ساده ؛ ده، مفید و مثبت استکاری بسیار سا

، کنیدمیکه مشاهده  گونههمان نگردد، منجر به خفگی و مرگ فرد خواهد شد.

از آن چیزی باشد که در نگاه اول به  ترپیچیدهبسیار  تواندمیساده  ظاهراًيک فکر 

انجام دهیم تا با تحلیل و  را. به همین منظور ما بايد نهايت تالشمان آيدمینظر 

زندگی خويش را بیشتر نموده و  هایلذتو  هاشادیمديريت صحیح افکارمان، 

برای هر يک از اين سه حالت را  هايیمثال منفی و آزاردهنده را بکاهیم. هایجنبه

 :بینیدمیدر زير 

آب خوردن: فکر مثبت
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استفاده ی بیهوده از فضای مجازی: فکر خنثی

دروغ گفتن: فکر منفی
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 ديل افکار به فیلم )خواب( چیست؟مکانیسم تب

با يک همواره  هاانسانل زندگی انسان است. ما خواب همانند مراحيک مراحل 

. با ورود با دنیا، تحت ردیگیمسپس جسم شکل  ؛ميشویم آغاز ی کوچکنطفه

مشخص  مانیزندگخود و ديگران، مسیر  جبری و اختیاری یهاانتخاب تأثیر

جهالت  یهادرهاعماق در  و ياپیشرفت  یهاقله باالی ؛ سرانجام اين راه بهگرددمی

 تم خواهد شد! انتخاب با خود ماست.خ

 معموالً. اين فکر گرددمیآغاز  و ناچیز بسیار ساده با يک فکرهمیشه نیز خواب 

از  رهاشده مانند تیریهو  شودمیايجاد  و يا منطق يک احساس، غريزه تأثیرتحت 

 ديگر افکار تأثیرتحت  ،اما در میان راه؛ افتدیمبه سمت هدفش به راه کمان  یهچل

! ما در گرددمیتقويت و يا تضعیف  سرعتش ما تغییر جهت داده،مثبت و يا منفی 

. هر فکر جديد، پیمايیممیرا به اشکال مختلفی  وخمپرپیچعالم خواب اين مسیر 

 .دهدمیرا پیش روی ما قرار  ایتازه کامالًمسیر 

تنها يک . ندينمایمپیروی  يک دومینواز مکانیسمی مشابه  هاکابوسو  اهايرؤ

کافی است! زيرا عملیات تحلیل افکار  طوالنی رؤيایفکر کوچک برای خلق يک 

 .گرددمیانجام  لحظهيکتوسط ناخودآگاه و تنها در  هاآنو شاخ و برگ دادن به 

 ،يک کابوس . در انتهایشودیمختم  اين راه به پیروزی و يا شکست تيدرنها

در  البته .ميگذاریم ديگر يیايرؤ پا بهيا و  ميپریمبا ترس زياد از خواب  معموالً

شادی ما لذت و ، احساس ايرؤبه هدف نهايی آن  دست يافتنصورت پیروزی و 

تازه و يا پاسخی  کامالًاختراعی  اي دهيابه  صدالبتهوصف خواهد بود! و  رقابلیغ

 .ايرؤالينحل دست میابیم! اين است هدف نهايی يک  يیهاپرسشبرای  عالی
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 واريد دانش از اقیانوس ذهنصید مر

باشد؛ زيرا  ياعالم خواب و رؤ یبرازندهتواند یم تنها «دريای دانش» یقطعاً واژه

در اين سرزمین اسرارآمیز نهفته است؛ اما  انتهايییطبق تجربیات من، هنر و دانش ب

از که مانند آب دريا هآماده برای شما؛ بلکه  یهاو بسته یهاصورت کتابنه به

کوچک  یهااين ذره ک تشکیل گرديده است.کوچ یلیاردها میلیارد قطرهمی

جداگانه مفهوم و کاربرد خاصی ندارند؛ و مانند الماس تراش نخورده،  صورتبه

 د.تیره و نازيبا هستن

)افکار( است که افراد معمولی )که  نظمییشايد به علت همین فراوانی و ب

تودرتو  یهاندارند( در خوابرا  اهايشانيخودآگاهی کافی برای کنترل ذهن و رؤ

البته  خیزند.یها با خستگی و کوفتگی از خواب برمو صبح شوند؛یو پوچ غرق م

( در کنار يکديگر خاص از اين قطرات )تحت فرمان احساسات یگاهی هم تعداد

! گیردیبها شکل مبرداشت( مانند مرواريدی گراندانشی جامد )و قابلقرارگرفته و 

در خواب  (صورت کامالً غیرارادیبه)هستند که  هم مانند »حافظ« يیهاانساننه يگا

 شبهيک)مکاشفه( و ره صدساله را  يابندیخويش يکی از اين گوهرهای ناياب را م

 پیمايند.یم

اين حالت اتفاقی که احتمال آن بسیار اندک و نزديک به صفر است؛  جزاما به

ود دارد؛ که با توسل بر نیروی خودآگاهی قابل نیز وج یبهتر و مؤثرتر ییوهش

، به دنبال ياهاانجام است. بدين ترتیب که پس از کسب آگاهی کامل در عالم رؤ

، محل شدهیماز پیش تنظ یابرويم؛ و با نقشه پايانیدانش ب هایینهاکتشاف اين گنج

 م.یداری بیاوريها را به دنیای بآن یراحتدقیق اين گوهرهای ناب را بیابیم؛ سپس به

www.takbook.com



 هاترین ترستسخیر تاریک  / 34
 

 

 در يکی از اين دو راهتنها و  گذاريد؛یپا م انتهایشما هر شب به اين دريای ب

و در افکار  «به آب بزنید گداریب»المثل معروف پیش رويتان قرار دارد: مانند ضرب

؛ يا اينکه سوار بر کشتی خودآگاهی بر اين گرديدپوچ خويش غرق  یهاو خواب

ارزشمند )دانش و هنر( را از اعماق  هایینهيی کنید و گنجاقیانوس عظیم فرمانروا

 د!آن بیرون بکشی

اول اينکه، ارزشمند، تنها دو راه داريد:  هایینهبنابراين شما برای کشف اين گنج

 افزايش خودآگاهی خويش و کنترل ذهنتان(، شب را به)برای  چ تالشیبدون هی

اينکه توانمندی  و اما راه ديگربگرديد!  روز برسانید و در انبار کاه به دنبال سوزن

ذهن خويش را باور داشته باشید؛ و به نیروی خودآگاهی مجهز گرديد؛ تا هم از 

ريايی از گوهرهای ناب دانش نهايت لذت را ببريد؛ و هم د ياهايتان«بهشت رؤ»

 ت.انتخاب با خودتان اس د!شما سرازير گرد یسوبه
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 تجربیات تخیلی!

در نزد شاعری نشسته بودم و او شعری خواب جالبی ديدم.  ،سال پیش ينچند

 :اسخ بیان داشتدر پ .عنی و مفهوم آن شعر از او پرسیدمم یدرباره. سرودمیتازه 

خاطره  آنکمی بیشتر  سپس «؟آورینمیياد  ! آيا بهایسروده تو اين شعر را خود»

ر کردم و به ياد . من هم چند لحظه فکبرايم گفت هاگذشتهو از  را توضیح داد

! اين در حالی بود که امسرودهآوردم که آن شعر را خودم حدود دو سال پیش 

 .در کار نبودواقعی  ایخاطره اصالًو  چنین اتفاقی رخ نداده بود گاههیچ درواقع

 ؟آوردممیبه ياد  واقعی کامالً یتجربههمانند يک  را ی خیالیپس چرا آن ماجرا

 سوخت جان و دلم از تیغ فراغش خون شد نون شدعاقبت عاقبتم عاقبت مج 

یی ردد از مردم   شد جیهون غمش ز روزم  و شب اکش سیل رنسید وصالی و جدا
 

جالب اينجا  ینکتهاين همان شعری است که آن شاعر فرزانه در خوابم سرود. 

ه اين توانايی ب ؛شعر بگويم البداههفیستم توانمیبود که وقتی از خواب بیدار شدم، 

را در قالب شعر بیان  هايمپیامکو حتی  امروزانهحدی بود که حتی گفتار 

ا در اين کتاب برخی از اشعارم ر شاعر شدم! هشبيکبود که من  گونهاين. داشتممی

خودتان کافی است . هستند رؤياها یآگاهانهکه همگی آموزش کنترل  امآورده

 ه پیمود!شبيکرا  صدساله ره توانمیبه همین سادگی  آری؛ قضاوت کنید.

جديد را  هایايدهبه علوم و  يابیدستاسرارآمیز  یشیوهبعدها اين من 

گذر زمان در عالم رؤياها  اينجاست که ترجالب ینکتهنامیدم.  »تجربیات تخیلی«

تنها در عرض يک ساعت، بیش  توانیممیگاهی  ؛ ودنیای واقعی نیست همانند اصالً
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ويک کنیم. به همین خاطر من، فقط با سی زندگیلم خواب از يک سال را در عا

 دارم. مفید یتجربهام و هزاران سال صدها انسان زندگی کرده یاندازهسال سن، به

 درازسالیان طی در  است که هايیتوانايیتنها يکی از  سرودن اشعار جديدالبته 

م در هر هفته، يک توانمیمن اکنون  .امآموخته انگیزشگفتفرمول اين  کمک با

علمی يا  هایکتابمکانیک و الکترونیک( خلق نمايم!  یدرزمینهاختراع جديد )

در بازی شطرنج ابداع نمايم! و  مؤثریو  جديد کامالً هایتاکتیکرمان بنويسم! 

 آينده! یمحاسبهو ديگر، مانند هیپنوتیزم  انگیزشگفتچند کار 

 است. «مالقات با خويشتن»تری از باال یمرحله درواقعکسب تجربیات تخیلی 

 هایفعالیت زمانهم صورتبهاين قابلیت را دارد که ما ناخودآگاه  همچنین ذهن

 حالدرعینکند.  بینیپیشرا  زيادی هایالعملعکسو  ی را انجام دهدمتفاوت کامالً

، ضربان قلبمانند  هايیفعالیتو  دهدمیکه کنترل سلول به سلول بدن ما را انجام 

وقايع  یکلیه قادر به ثبت و ضبط زمانهم؛ نمايدمیرا مديريت  غیره پلک زدن و

گاه ما را دآناخو ذهن مگفتکه  طورهمان. است بلندمدت یحافظهدر محیط اطراف 

 اینحوهبه ذهن خود را  توانیممیزيرا  ؛نمايیمرا عملی  مانيتا آرزوها سازدمیقادر 

 زندگی گردد. هایعرصهیت ما در تمام کنیم که سبب موفق ريزیبرنامه

 یحافظهدر  کنیممیدرک  در خواب و بیداریما که  افکار و تجربیاتی یکلیه

که بايد در اين زمینه به خاطر  اما نکته جالب .ندگردمیبت و ضبط ث بلندمدت

 ما تخیالتو  هاواقعیتتفاوتی میان  گونههیچ ناخودآگاه هنذداشت آن است که 

وجود ندارد. يکی  زمان و مکان یدرزمینهمحدوديتی  او هیچبرای  و !شودنمیقائل 

را  خويشناخودآگاه  ذهن توانیممیکه از طريق آن  هايیتکنیکاز بهترين 

اين کار به  !به تصوير بکشیم مانموفقیت را در ذهن، اين است که مکنی ريزیبرنامه
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کنیم که جذب چیزهايی را  هآگاهان کامالً صورتبه تا بتوانیم کندمیما کمک 

تصاويری را که  بايستمیمنظور  بدينمانند دانش، هنر و ثروت. . خواهیممی

که  توانايی را داريماين  . ماسازيمان خوشايند هستند در ذهن خود مجسم مبراي

ذهن ناخودآگاه بايد به  پس .مرا انتخاب کنی افکار خويشآگاهانه  کامالً صورتبه

 پیشرفت و اهداف ما فکر کند.قط به موفقیت، که ف آموزش دهیم

فکر کردن به اهدافمان، در کمترين  تمرکز و قادر خواهیم بود تا با درنتیجه

که چند دقیقه قبل از خواب  گونهبدينرا به دست آوريم.  هاآنزمان ممکن، تمامی 

 ،رؤياهارا در عالم  هاآنو سپس  کنیممیخود فکر  یموردعالقهبه موضوعات 

؛ و اين تجربیات هزاران برابر نمايیممیواضح و شفاف تجربه  کامالً صورتبه

از تجربیات واقعی خواهند بود! زيرا تجربیات ما در دنیای واقعی  ترشفافو  ترکامل

 کهدرحالی؛ شودمی( ايجاد )که بسیار محدود است مدتکوتاه یحافظهتوسط 

 یحافظهتوسط ذهن ناخودآگاه و ، رؤيای شفاف آگاهانه يکتجربیات در  خلق

 .گرددمی انجامهستند(  نقصبیو  جانبههمهدقیق،  کامالً)که  بلندمدت
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 مثبت به احساسات دهیجهت

 دهیجهتبرای دسترسی به تمام ظرفیت مغز و حافظه،  مؤثربسیار  کارراه يک

تنگاتنگی با ذهن  یرابطهما احساسات  ترديدبی به احساسات مثبت است!

تا بر مغز و بدن ما  سازدمیرا قادر  هاآن ،همین اتصال محکم و ؛ودآگاه دارندناخ

 لذتکه يک احساس مثبت انسان را به اوج سعادت و  دانیممیحکومت کنند. همه 

 حاصلی جز فالکت و نابودی ندارند. معموالًاحساسات منفی،  کهدرحالی؛ رساندمی

وسعت اين علوم که  متفاوت استتازه و  یايدهو  مملو از میلیاردها فکرما  ذهن

نظم و  اين افکار در حالت عادی، متأسفانه جهان است! هایکتاببیش از تمامی 

بنابراين اغلب اوقات  ؛نامرتب هستند ایکتابخانهو شبیه  چینش درستی ندارند

 !دشويمیان گم تافکار پهناور اقیانوسدر میان  و دتمرکز کنی خوبیبه دتوانینمی
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و ذهنیتم نسبت به  م گرفتم تا با تغییر باورهای غلطپیش تصمی هاالس 

و با صرف کمترين  راحتیبه گونهايندوستی وارد شوم و  از درِ هاآنبا  احساسات،

درنتیجه از نمايم.  دهیجهترا در راستای اهدافم هدايت و  هاآنانرژی ممکن، 

و توانستم به  بهره بردم نیروی عظیم اين احساسات برای نظم دهی به افکارم

 .سی پیدا کنمجديد دستر هایدانشو سرشار از  انتهابی منظم، ایکتابخانه

. دهدمیرا با امواج نور انجام  موضوعکاری مشابه همین نیز  لیزردستگاه يک 

 شده آغازنور بسیار ضعیف  هایشعاعلیزر، با  دستگاه تقويت نور در يک یپروسه

 بسیار نور متمرکز و طیفيک  درنهايتتا  گرددمیاضافه  رتوهاپانرژی به  قدرآنو 

 .گرددمیتشکیل قوی 

هستند. فقط کافی است راه و روش  پرفايدهبسیار هدفمند نیز برای ما احساسات 

، انرژی هاآنبا کمک گرفتن از تمامی  ؛ ورا بدانیم هاآنبه  دهیجهتصحیح 

رها  هدفبیی آنکه احساسات خويش را پس بجاعظیمی همانند لیزر تولید نمايیم. 

توسل به قدرت خودآگاهی، اين  يد بانمايید. باسرکوب را  هاآنيا که  کنید

ناهماهنگ را در راستای يک هدف مشخص، هماهنگ و متحد سازيد!  هایطیف

 فقط در اين وضعیت است که قادر خواهید بود تا هر غیرممکنی را ممکن کنید.

، تمامی احساسات بخشی ضروری و حیاتی از امفتهگکه همیشه  گونههمان

کنترل  وجههیچبه. همچنین کردرا سرکوب  هاآنوجود ما هستند و هرگز نبايد 

 کامالًمفهومی  ،کردن يک احساس را با سرکوب آن اشتباه نگیريد! زيرا اين دو

ده به توضیح مفصل اين موضوع آين هایفصلدر  .دارندو متضاد يکديگر متفاوت 

 پرداخت.م خواه
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 تفکیک محتوای ذهن

 ذهن خود را متمرکز کنید؟ توانیدمیآيا 

 افکار زائد را از ذهنتان دور کنید؟ توانیدمیآيا 

 فکر نکنید؟ اردک صورتیبه  توانیدمیآيا 

تا  مثبتبر افکار که از بین بردن افکار منفی و تمرکز  دانیممی خوبیبه ما یهمه

ان اهمیت اين موضوع به حدی است که هزاران سال است چه اندازه مفید است. میز

اين معضل فردی و حل برای  ایچارهدانشمندان و روانشناسان در پی يافتن 

که در میان افکار منفی )آشفتگی ذهنی(  ايمديدهاجتماعی هستند. بارها افرادی را 

 نوابغکه  . اين در حالی استگرايندمی و سرانجام به پوچی اندگرديدهخود احاطه 

 !افزايندمیخويش  هایموفقیتبر  لحظهبهلحظهو قهرمانان ورزشی، علم، هنر 

 است! نمافقط و فقط ذهن خود ،ما یهاشکستو  هاتیموفقتمامی  یسرچشمه

پیروز خواهیم  اًقطعرويم،  شیپبهصحیح  یزيربرنامهاگر خود را باور داشته و با 

کاری را  ز شکست )از پیش بازنده بودن(،و ترس ا یبرنامگیبشد. ولی اگر با 

 اندک خواهد بود. بسیار شروع نمايیم، احتمال موفقیت ما

جالبی به ذهنم رسید و تصمیم  یدهيا، ی شفافايرؤ چند سال پیش، در يک

که  جالب اینظريه نمايم! یبندمیتقسمجزا  يیهابخشرا به  مياهايرؤگرفتم تا عالم 

صدها مکان  ، »بهشت شخصی« و«انشگاه آموزش جادود»سرانجام منجر به احداث 

 یبندشنیپارت»شبیه  تقريباًاين کار . گرديد رؤياهايم سرزمیندر ديگر اسرارآمیز 

 است.ی آن به واحدهای مجزا حافظهو تقسیم  «رايانهدرايو  هارد
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يک منظم واحدهای را همانند  رؤياهايم دنیایبود که توانستم  گونهاين 

م. هد قرار رؤياهايم؛ و هر طبقه را مختص به گروه خاصی از از نو بچینم ،کتابخانه

 ایطبقه، يک طبقه برای هنر و نويسندگی، هانوآوریاختراعات و  یژهيويک طبقه 

! و به و پرهیجان انجام تمرينات اکشن چنینو هم هیوال یمبارزهمیدان  عنوانبههم 

اختصاص دادم.  ميهایسرگرمها و يیتواناهمین ترتیب مابقی طبقات را به ديگر 

 رؤياهايماز  ،خواهمبرا که  یادهيا هر دانش، هنر، اختراع و سادگیبهاکنون قادرم 

 جستجو در اينترنت است.از  ترراحتحتی  ،برايم اين کارانجام استخراج نمايم! 

 به تشريح دقیق و رؤياهايمواقعی از  هایمثال یارائهآينده با  هایفصلدر 

؛ و خواهید آموخت که چگونه با نظم دادن به افکار مپردازمیاين موضوع آموزش 

 خالص گرديد. آزاردهندهخود برای همیشه از شر افکار مزاحم و 
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 تفکیک خاطرات

شفاف آگاهانه نسبت به  رؤياهایگفتم، يکی از مزايای اصلی  قبالًکه  طورهمان

و درنتیجه،  مدتکوتاه یحافظهدر  رؤياهامعمولی ناآگاهانه، ثبت اين  رؤياهای

 يادآوریقابل معموالًناآگاهانه  هایخواب کهیدرحالاست.  هاآنقابلیت يادآوری 

 .شوندمیبیدار شدن، فراموش  محضبهنیستند و 

 ه آيا احتمال آن وجود دارد که فردیک گرددمیدر اينجا مطرح  سؤالیاما 

سرگردان شود؟  هاآندهد و در میان  نتواند تفاوت اين دو نوع خاطره را تشخیص

 واقعیت از خواب نباشد؟دنیای قادر به تشخیص شخصی آيا ممکن است 

، )از احساسات و غرايز( باشد نیرومندتر تانیخودآگاه هرچهخبر خوب اينکه 

 صورتبهزيرا مغز و حافظه ؛ احتمال بروز اين مشکالت ذهنی در شما کمتر است

که گرچه ذهن ناخودآگاه  صورتبدين. اندگرديده یبندتقسیمدقیقی  کامالً

 خوبیبه خودآگاه، اما ذهن گرددنمیتفاوتی میان خاطرات واقعی و مجازی قائل 

 دهد و جدا سازد. تشخیصاين دو را از يکديگر  تواندمی
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لذت زندگی

 زندگی هب شادی گذران یلحظهره  هب از ره دو جهان بگویمت پند یک

 چون موج نفس خروشد و زاید جان زآن روز هک چشم ربگشودی هب جهان

 ر دلربا هب ردگاه مخوانجز دلب  ات آن دم واپسین و پایان زمان

 زندگی هب شادی گذران یلحظهره  ربان کام  زبن وو جامی  کن شادی

 ین عیش نماند و همه رب بادیمو دیمگویی هک غم آمد و ز پا افتا

 زادیم ضاللتزریا ز ازل از این  جز جهل و پلیدی و ستم ننهادیم

 زیان است و زیان ،چون غصه زیان است هچ سود آمدت زین رهمان هک گویم

 ستان از این غم دامان با تیغ هنر  می بنوش زین لعل عیان یجرع یک 

 «و مخور غم جهان گذرانربخیز » شعر گران بدین بفرمودخیام 

کان و ره اثنیه و ساعت هب این زبم نهان بخوانمت من نیز  ره جا و م

گام خزان  زندگی هب شادی گذران یلحظهره  ات آنکه رسد پیری و هن
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