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  چکیده

انسان با فکر کردن و تصور کردن امواجی را اطراف خود منتشر می کند که 

الکتریکی تبدیل می شود و این امواج توسط غده پینه ال مغز به امواج 

 سپس در سلولهای عصبی و نورونها جریان می یابد .

امروزه با استفاده از الکترودها و حسگرهایی که روی سر فرد قرار می دهند 

متوجه می شوند که کدام قسمت از اعصاب تحریک شده و از روی آن به 

قصد فرد پی می برند و از طریق همین اطالعات الگوریتمهایی را طراحی 

بر اساس می کنند و در قالب یک برنامه ،  ربات را برنامه ریزی می کنند تا 

 تفکر فرد عمل کند . 

در این پژوهش عمدتا سعی بر این است که امواج مغزی و انواع آن و نحوه 

 تولید و تاثیرگذاری آن بر محیط اطراف و چگونگی عملکرد آن بدون 

الکترودها مورد بررسی قرار گیرد . هدف از این عمل سرعت بخشیدن به 

 و گستردگی تاثیرگذاری بر  عملکرد امواج بدون وابستگی به الکترودها
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        ارومیه -سکونت : استان آذربایجان غربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محیط و تبدیل اشیاء به ربات بدون وابستگی فیزیکی و گیرندگی و 

الگوریتمی است ، البته  شاید گیرندگی و الگوریتم مورد جستجو در درون 

ژنهای ما باشد و کافیست این الگوریتم را به کار بیاندازیم ، این مطالب با 

شفا نگاهی به رفتارانسانهای خارق العاده گذشته  و افرادی که نیروی 

دهندگی دارند  نیاز به بررسی بیشتری پیدا می کند چرا که انسانهایی 

بودند وهستند که می توانند با نیروی فکر اشیاء را به حرکت دربیاورند و یا 

شخصی رو شفا دهند که همه اینها بدون هیچ شیء و واسطه ای انجام می 

و گیرد و تنها عامل خواست فرد است که با تولید امواج مغزی 

تاثیرگذارییش بر روی محیط نشأت می گیرد . یعنی آنچه که ما عمال و 

 صراحتا دنبالش هستیم . 

 

 

 

کنترل  –ذهن آنتن خدا  -کنترل ربات از طریق ذهن  کلمات کلیدی :

  امواج مغز  –ذهن  –انسان  –ربات  –ربات 

 به نام خدا

 کنترل ربات از طریق ذهن

 )ذهن آنتن خدا(

 

 

  malihe_imani@yahoo.com،  1ملیحه ایمانی  نویسنده :

 

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:malihe_imani@yahoo.com
http://www.sid.ir


 
2 

 : مقدمه -1

استفاده از از تواناییهای انسان می توان به قدرت حرکت دادن اشیاء بدون 

اعضای وجودش،اشاره کرد ، چه بسا بوده اند انسانهایی که با این نیروی 

فعال به دنیا آمده اند ، اگر بتوان این نیروی بالقوه یا فراموش شده را در 

انسان به فعل تبدیل کرد دیگر شاید بتوان گفت انسان دیگر نیازی به هیچ 

سان تمام درخواستهایش را با چیز جز تفکر را نخواهد داشت . تصور کنید ان

صدم ثانیه تفکر به انجام برساند . یا آنچه را که می خواهد را خلق کند ! 

شاید انسانی که امروز می شناسیم بسیار ضعیف به نظر برسد ، ولی با 

بکارگیری تواناییهایش دیگر نقطه ضعفی نخواهد داشت بلکه به یک جادوگر 

ده بدل خواهد گشت ! بدیهی است در به یک ایجاد کننده به یک خلق کنن

این زمان برای برنامه ریزی ربات و اجرای برنامه جهت انجام عمل خواسته 

شده نیاز به یکسری ابزار فیزیکی مثل حسگرها ، مبدلها ی امواج ، گیرنده 

و فرستنده ، الگوریتم و برنامه ، جریان برق و در مراتب باالتر سلولهای 

اما هدف این است که وابستگی خود به این ابزارآالت را بنیادی و ... داریم . 

کم و به صفر برسانیم . چرا که هر چقدر وابستگی کم شود محدوده و 

  گستردگی و انعطاف پذیری عمل بیشتر میشود  .

 

  ذهن : -2

ها در سطح جمجمه سبب شکل دهی فعالیت فعالیت الکتریکی نورون

  شود.مغزی میالکتریکی الکتریکی مغز با عنوان امواج 

امواج مغز را می توان به امواج رادیویی تشبیه کرد ، این امواج در فرکانس 

های مختلف فعال می شوند و تا وقتی بعضی از امواج فعال هستند، فعالیت 

 حدود است. امواج دیگر م

که بر روی سر گذاشته می  حسگرها ییو  الکترودهااین امواج توسط 

شود خوانده و ثبت می شوند و در این حالت مشخص می شود که فرد با 

و فکر کردن در مورد یک موضوعی کدام قسمت از مغزش فعال می شود 

با وجود این هنوز مشکالتی در این  .خواسته یا تفکرش در مورد چیست 

زمینه وجود دارد در زیر به چند مورد از مشکالت خواندن امواج مغزاشاره 

 شده است : 

o  حسگرها بر روی سر گذاشته می شود و خواندن امواج از روی جمجمه

 کار را مشکل تر می کند .ماند که مثل عایق می 

o تپش قلب 

o جریان خون 

o جریان الکترومغناطیسی اطراف بدن 

o امواج موجود در محیط اطراف 

 همگی بر طرز کار حسگرها تاثیر می گذارند 

 

. 

   آمریکایی ها استفاده از تکنیک هیپنوتیزم با امواج الکترومغناطیس"

Hypnosis-EMR  شروع کردند و آن را بروی سوژه های  4791را از سال

یکی از آزمایش کنندگان این  .مورد آزمایش قرار دادندداوطلب مختلفی 

تحقیقات و بررسی "اینگونه عنوان می کند:  J.F.Schapitz تکنیک به نام

های ما نشان داده است که کلمات گفته شده توسط هیپنوتیزم کننده را 

 modulated می توان با استفاده از انرژی الکترومغناطیس مدوله شده

electromagnetic energy  مستقیما به الیه های ناخودآگاه ذهن و،

به عنوان مثال،بدون استفاده از هیچ وسیله  .مغز یک انسان منتقل کرد

تکنیکی برای دریافت و کدگذاری و ارسال پیام می توان چنین کاری را 

انجام داد.در چنین روشهایی فردی که تحت تاثیر این القائات 

قرار می گیرد،شانس اینکه بتواند  الکترومغناطیس هیپنوتیزم کننده

 [8] ."  اطالعات ورودی به ذهن خود را آگاهانه کنترل کند،نخواهد داشت

پیشرفتهای که در رابطه با علوم عصب  به   Nature مجله علمی معتبر

 بدست آمده اشاره کرده که این پدیده می تواند Neuroscience شناسی

  [7]  .بشر داشته باشدبرای  اثرات منفی

 سکوتصداهای  -3

 Silent Sound Spread طیف وسیع صداهای ساکت یا همان"

spectrum که به طور اختصار آن را (SSSS)  نمایش می دهند ،تکنولوژی

از ایالت جورجیای  Oliver Lowery است که توسط دکتر اولیور لوری

  .نیز می نامند (S-quad) آمریکا ابداع و کشف شد.این تکنولوژی را

در اداره ثبت اختراعات آمریکا تحت  4,7،9,5،,#اختراع با شماره این 

ثبت شده  "Silent Subliminal Presentation System" عنوان

 :است. برای این اختراع اینگونه می خوانیم

 یمغز امواج به حساس یالکترودها و حسگرها2 شکل

 کنترل 1 شکل

 قیطر از ربات
 ذهن
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 Silent Communications این سیستم یک سیستم ارتباطات ساکت" 

system است،که در آن موجهای حامل تک صدایی Monaural 

carriers در بازه های فرکانسی بسیار پائین یا بسیار باال یا فرکانس های،

تقویت شده اند و یا اینکه  Ultrasound نزدیک به فرکانسهای فراصوتی

فرکانس آنها مدوله شده است به صورتیکه برای مقاصد جاسوسی بصورت 

یا هدفون یا معموال اینکار با استفاده از بلندگو  .شنیداری وارد مغز شوند

ممکن است این موجهای  .ترانسدیوسرهای پیزوالکتریک انجام می گیرد

حامل مدوله شده بطور مستقیم و به صورت زنده پخش شده و به درون 

مغز راه یابند و یا اینکه بطور متعارف آنها را در نوارهای کاست مغناطیسی 

برای شنونده و تکرار آنها   یا دیسکهای نوری ضبط کرده و بعدا با پخش

 [8] " .عمل کنند

 ماهیت و کنترل ربات -4

برای کنترل ربات از طریق ذهن ما فعال وابسته به این الکترودها و حسگرها 

هستیم و هدف این است که وابستگی به این الکترودها را کم و در نهایت 

  به صفر برسانیم .

که معلوم هست این است اما آنچه 

که راه دستیابی به چنین فرایندی 

آسان نخواهد بود و تا آن زمان ما وابسته به همین الکترودهای امواج خوان 

خواهیم بود تا تصورات ما را ترجمه و به رباتهای تنظیم شده ی فیزیکی 

اعمال کند و آنها هم  خواسته های ما را بدون هیچ گونه آگاهی انجام دهند 

یا راستی اگر ما موفق به چنین فناوری شویم آنوقت در یک مرحله باالتر آ.

می توان به الگوریتمی دست یافت که پاسخ به سئواالت زیر آن را  تحت 

 الشعاع قرار ندهد ؟

  ، مختلف را  رباتهایآیا می توانیم با یک فرمان توسط ذهنمان

 به عمل یکسانی وادار کنیم ؟ 

 الهای ذهنهای مختلف از یکدیگر شویم چگونه مانع تداخل سیگن

 ؟ 

  در ارسال هم زمان سیگنالهای فرمان توسط افراد مختلف برای

را کدام سیگنال ربات انجام ،  رباتانجام اعمال مختلف در یک 

 )اختیار( ؟ دادخواهد قرار در اولویت 

 می تواند  سیگنالهای  کار گذاشته شده در ربات آیا این الگوریتم

را با هم ترکیب و فرستاده شده از طرف ذهنهای مختلف مختلف 

 (خالقیت )سیگنال جدیدی را بوجود آورد ؟ 

  آیا این الگوریتم می تواند سیگنالهای مشابه تولید و انجام آن را

 )برقراری ارتباط( ؟ و برگرداند به مغزمان پیشنهاد

انسان و اگر به چنین الگوریتمی دست پیدا کنیم ، از کجا معلوم خود 

! با این امکان که این الگوریتم در درون ژنهای نتیجه این الگوریتم نباشد ؟ 

 ما باشد !

 

 

 

 

عملکرد مهندسان رباتیک برای ارسال پیام  طبق -5

 ذهنی به ربات می بایست این مراحل طی شود :

  تفکر ) فکر کردن به عملی که قرار است ربات انجام دهد ( جهت

 امواج مغزیتحریک مغز برای تولید 

  تبدیل امواج مغزی به سیگنالهای الکتریکی که این کار توسط مغز

 انجام می شود 

  جریان یافتن سیگنالهای الکتریکی در نورونها و سلولهای عصبی که

 این عمل هم خاصیت زیستی خود انسان هست 

  کار گذاشتن الکترودها بر روی سر جهت تشخیص قصد فرد از روی

 سیگنالهای الکتریکی تولید شده 

 محل سلولهای تحریک شده توسط الکترودها و حسگرهایی که بر  ثبت

 روی سر فرد کار گذاشته شده 

  تبدیل اطالعات ثبت شده توسط الکترودها به سیگنالهای رادیویی و

 ط مبدلمخابره به گیرنده ربات توس

 ژنتیک انسان 4  شکل

 الکترودها و حسگرها بدون یمغز امواج ارسال3 شکل

 کنترل ربات ذهن 3  شکل
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  تبدیل امواج رادیویی گرفته شده توسط ربات به سیگنالهای دیجیتال

 در ربات 

  تبدیل سیگنالهای دیجیتال به سیگنالهای الکتریکی 

 تبدیل سیگنالهای الکتریکی به حرکات خواسته شده در ربات 

این مراحل  محدود ،  خطاپذیر ،  هزینه بر ، خسته کننده و با تاخیر انجام 

ما می توانیم با سیگنالهای مغزمان پس طبق مطالب باال ، . می پذیرد  

را به کاری که می خواهیم وادار کنیم و به خدمت  توسط الکترودها ، ربات

ی انسان که در و اینطور به نظر می رسد که ما بیشتر با بعد جسمانبگیریم 

این مبحث مغز انسان مد نظر هست ، برای فهمیدن منظور شخص و 

گرفتن و ارسال امواج مغزی به صورت فیزیکی سر و کار داریم ، یعنی انسان 

با تصور عملی که می خواهد انجام دهد یکسری فعل و انفعاالت شیمیایی 

دنی ترش در مغزش اتفاق می افتد که محسوس می باشد ) مثال وقتی خور

رو تصور می کنید احساس ترش در دهان اتفاق می افتد و به دنبالش دهان 

آب می افتد و احساس می شود ( و این فعل و انفعاالت توسط الکترودهایی 

که آن هم فیزیکی می باشد شناسایی می شود و بر اساس اینکه این فعل و 

کترودها به انفعاالت در کجای مغز اتفاق می افتد شناسایی و توسط ال

دستگاه مبدل مخابره می شود و این دستگاه پیام را گرفته و به امواج 

رادیویی تبدیل می کند و همین 

طور مراحل فیزیکی رو طی می 

 کند . . . 

 

 Synthetic telepathy تله پاتی مصنوعی -6

واژه ای است که برای  Synthetic telepathy تله پاتی مصنوعی یا"

ارسال کلمات،افکار و یا ایده ها به درون ذهن یک فرد توصیف پرتو افکنی و 

در این رابطه یک  .با استفاده از ابزار و وسایل مکانیکی،استفاده می شود

 Dr.Joseph دستگاه دیگر نیز وجود دارد که توسط دکتر جوزف دلگادو

Delgado  اختراع شده است. این دستگاه از سیمهایی تشکیل شده است

استراتژیکی در مغز عبور می کنند و نهایتا به یک که از نقاط خاص و 

گیرنده/فرستنده رادیویی متصل هستند که در زیر پوست فرد کاشته شده 

با استفاده از این دستگاه دکتر الگادو موفق شده است تا احساسات  .است

خاصی را در افراد دیگری تحریک کرده و شبیه سازی کند.او با استفاده از 

قط با فشار دادن یک دکمه می توانست احساساتی از قبیل این دستگاه و ف

،اضطراب یا دلواپسی،خشونت و پرخاشگری را در سوژه  احساساتتحریک 

  " [9].مورد آزمایش خود بوجود آورد

حال اگر بخواهیم بدون استفاده از الکترود و  -7

مستقیما با امواج مغزی این کار را انجام دهیم 

 م ؟ چه مراحلی را باید طی کنی
 

یعنی امواج مغزمان را مستقیما به گیرنده ربات بفرستیم  !  در واقع اگر این 

تصور می کنیم را   رباتمی توانیم هر عملی را که با عمل امکان پذیر شود 

 به واقعیت تبدیل کنیم . اما این موضوع تا کجا می تواند گسترش یابد ؟ 

یعنی تصور )درخواست( بگذارید در این قسمت به اولین عامل محرک مغز 

 .   یا همان فکر اشاره ای بکنیم

 تصور از چه جنسی هست که باعث ایجاد امواج مغزی  می شود ؟ 

 تصور در کجا قرار دارد که ما آن را فراخوانی می کنیم ؟ !

قبل از پرداختن به این موضوع ، شاید یادآوری  این موضوع بهتر باشد که 

انسانها بسته به استعداد خود می توانند افکار خود را به یکدیگر  انتقال 

 دهند حتی در مسافتهای دور ؟  تله پاتی   

طبق تحقیقات انسانها از طریق امواج با یکدیگر ارتباط برفرار می کنند و از 

یگر مطلع می شوند ، اگر بتوانیم رباتهایی را طراحی کنیم که افکار یکد

افکار) امواج ( انسانها را دریافت ، ترجمه و اجرا کنند دیگر به حسگرها 

 احتیاج نخواهیم داشت .

 ولی چگونه ؟!

اگر تصور یا خواسته به اندازه کافی قوی باشد شاید بتوان این امواج را بطور 

یی  ربات فرستاد . شاید یادآوری این مطلب مستقیم به گیرنده ی رادیو

خالی از لطف نباشد که گیرنده های رادیو و تلویزیون هم به همین شکل 

سیگنالها و امواج رادیوی رو از فضای اطراف ما می گیرند و آن را به صورت 

 صدا و تصویر پخش می کنند .

 ارتباط ذهنها 5 شکل
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ور همان ولی آیا تصور همان انرژی است ؟ و در یک مرتبه باالتر آیا تص

 هوش هست ؟

 ذهن ماهیت -8

ذهن تنها دستگاهی است که می تواند بین یک فضای مادی و غیرمادی  "

ارتباط برقرار نماید و این موضوع به ساختار آن مربوط می باشد . 

ساختارهای ظریف در مغز انسان این اجازه را می دهد تا تاثیرات بسیار 

غیرمادی می باشند توسط سیستم ناچیز که ناشی از میدان های کوانتمی 

مغز به تاثیرات عمیق در بافت های مادی مغز منجر شود و این موضوع می 

تواند آغاز واکنشی باشد که طی آن می توان با استفاده از فرآیندهای 

با توجه به این موضوع می توان  مجازی بر دنیای واقعی تأثیراتی را گذاشت.

یرات محیطی را ایجاد نمایند ولی نکات گفت تفکرات در ذهن می تواند تاث

قابل توجهی در این خصوص وجود دارد که برد و قدرت این تأثیرات را 

تفکرات باید به گونه ای باشند که بتواند با الیه های  مشخص می نماید.

مادی واکنش دهد و پل های ارتباطی بین فضای مادی و غیرمادی باشد و 

گونه ای طرح ریزی شود تا بتواند در ابعاد  دیگر اینکه نوع تفکرات باید به

وسیع تر قدرت خود را حفظ نماید و به این ترتیب به نوعی انرژی الزم 

برای تأثیرگذاری را از خود محیط به دست آورد. این نکات در کاربرد انرژی 

ها نیز مهم می باشد. انرژی در حقیقت همان تفکر مثبتی است که دارای 

باشد چنانچه می تواند با استفاده از نیروی محیط  شکل اختصاصی خود می

ن به گونه ای است که چارچوب های جدید آمادی حرکت نماید و شکل 

 مادی ایجاد می نماید و با استفاده از آن بر محیط مادی تأثیر می گذارد.

شکل دادن به افکار باید به گونه ای باشد که بتواند نیروی الزم برای رانش 

خود داشته باشد و در ادامه از محیط انرژی الزم را برای حرکت اولیه را در 

و تاثیر به دست آورد و این یکی از مواردی است که اغلب باید با تالش و 

 . ]5[   "سعی بسیار زیاد به دست آید

http://mind-physic.blogsky.com/1390/01/13/post-182/ 

 از چه جنسی است ؟ اندیشهفکر و  -9

ذهن انسان دارای یک مکانیسم مادی و غیرمادی است پس  "

که با توجه به وجود این دو مکانیسم قادر به ایجاد تصورات 

ذهنی می باشد. ذهن با استفاده از قوانین کوانتمی می تواند 

تاثیر امواج غیرمادی را درک نماید )تمرکز برای یافتن ذرات 

هن در بخش ذ.  غیرمادی دارای حجم در اطراف اجسام مادی( 

غیرمادی خود دارای ذرات غیرمادی دارای حجم و بدون حجم 

می باشد که با استفاده از تاثیر امواج غیرمادی بر این بخش از 

خود توانایی این را دارد که تاثیرات محیطی را درک و تصاویر را 

بر اساس تداخل امواج غیرمادی و با کمک بخش مادی خود 

م نظریه ای وجود دارد به عنوان در فیزیک کوانت درک نماید.

تئوری اختالل که با استفاده از این تئوری می توان تاثیر ذرات را 

بر روی یک ذره دیگر با کمک تاثیر اختالل آن تابع بر روی تابع 

موج ذره مورد نظر به دست می آورند. ذهن انسان نیز تاثیر 

از  ذرات مادی اطراف خود را با توجه به تداخلی که این جسم

طریق امواج غیرمادی خود بر ذهن ایجاد می نماید درک می 

کند و با استفاده از این تداخالت سازنده ذهن تصاویر را به 

صورت فرکانس های مختلف دریافت می نماید و از این طریق 

می تواند طیف های جدیدی ایجاد نماید و با استفاده از تئوری 

یدی را شکل می دهد. های اختالل امواج تصاویر و تخیالت جد

این کار ذهن دقیقا مانند استفاده از قطعات مختلف برای ساخت 

قطعه جدید می باشد. همانطور که از قوانین ریاضی می دانیم 

اعدادی که بین صفر و یک می باشند از اعداد حقیقی شناخته 

شده بیشتر می باشند. امواجی که ذهن دریافت می نماید دارای 

فی برای ساختن هر تصوری است که شما به آن عناصر الزم و کا

فکر می کنید با این تفاوت که ذهن تنها تصاویری را ایجاد می 

نماید که قبال امواج مرتبط با آن را دریافت کرده باشد و در مورد 

امواجی که هنوز دریافت نکرده است ذهن هیچ تصوری ندارد. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
6 

فت می نماید همچنین امواجی وجود دارند که ذهن آنها را دریا

ولی برای ایجاد تفکرات و تصورات ذهنی با استفاده از این امواج 

باید آنالیز آنها صورت گیرد و این نیازمند این است که بخش 

هایی از ذهن در این خصوص فعال باشند که این موضوع با 

تمرکز بر روی این امواج قابل انجام است. با در نظر گرفتن این 

آورنده هیچ چیز جدیدی نمیباشد و شرایط ذهن به وجود 

تمامی تصوراتی که در ذهن پدید می آید دارای واقعیت بیرونی 

می باشند. به عنوان مثال در ذهن خود یک تصور محض به 

وجود آورید که طبق آن تصاویر تلویزیونی کانال های تلویزیونی 

در روبروی شما روی فضا بدون نیاز به برق تشکیل شود و شما با 

فاده از ذهن خود کانال ها را تعویض می نمایید شما می است

توانید تصورات دیگری را نیز به آن اضافه نمایید مطمئن باشید 

که این تصور شما دارای یک واقعیت عینی است زیرا این 

تصورات از طریق اختالل در امواج غیرمادی اجسام اطراف ما به 

ما این امکان قابل وجود آمده بنابراین با ادغام اجسام اطراف 

ایجاد است ولی تکنولوژی الزم برای شرایط این ادقام به وجود 

نیامده و یا ما هنوز مکانیسم های الزم برای این اقدام را در 

اختیار نداریم . با اینحال ممکن است کسی بتواند با بررسی 

در مغز روش های نوین را با   جزئیات مربوط به این اختالل

کار گیرد و با استفاده از  هدسی معکوس در مغز باستفاده از مهن

آن این نوع تلویزیون جدید را اختراع نماید ولی باید توجه داشته 

باشد که ذهن قبال این موضوع را اختراع کرده و هر چقدر که در 

  "  این کار موفق باشد باز از ذهن خود و دیگران عقب تر است

]5[ . 
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مادی )فکر و اندیشه( را نمی  غیرچرا ذرات  -11

 توانیم مستقیما توسط دستگاهها ثبت کنیم ؟

ذرات شامل مادی و غیرمادی می باشند و ذرات مادی و غیرمادی از  "

طریق کوچکترین عضو خود بر روی یکدیگر تاثیر می گذارند و در این بین 

ذراتی وجود دارند که خواص بسیار زیادی را به هر دو ذرات مادی و 

غیرمادی نشان می دهند و این ذرات حلقه ارتباط ذرات مادی و ذرات غیر 

انرژی و توزیع آن در فضا را می توان به دو صورت تقسیم  ی باشند.مادی م

نمود : یکی انرژی مادی و دیگری انرژی غیرمادی که در حالت مادی ذراتی 

که به عنوان انرژی مادی تلقی می شوند دارای خواص مادی بیشتری بوده 

و به عنوان ذرات مادی تلقی می شوند مانند فوتون ها که می توانند به 

عنوان انرژی های مادی تلقی شوند. نوع دیگری از انرژی نیز وجود دارد که 

در این نوع از انرژی به دلیل اینکه ذرات وابسته به آنها خواص بیشتری از 

ذرات غیرمادی را دارند به عنوان انرژی های غیرمادی تلقی می شوند. 

انرژی  انرژی های غیرمادی اغلب همان انرژی هستند که موتورهای رانش

های مادی را به وجود می آورند. بسته های انرژی غیرمادی می توانند 

انرژی حرکتی خود را براحتی از فضای اطراف به دست آورند و با سرعتی 

بسیار بیشتر از سرعت نور در فضا حرکت نمایند. یکی از دالیلی که ما نمی 

فاوت بودن توانیم ذرات غیرمادی را با دستگاه های خود ثبت نماییم مت

زمان در درک ذرات مادی و غیرمادی می باشد ذرات مادی یا ذراتی که ما 

می توانیم آنرا ثبت و درک نماییم در زمان ما قرار دارند ولی ذرات 

غیرمادی در یک فضا و زمان دیگری قرار گرفته اند که ما هرگز نمی توانیم 

ع زمانی بهره بگیریم آنرا ثبت نماییم و برای ثبت آن باید از روش های اتسا

با توجه به اینکه زمان در  که دست یافتن به آن بسیار مشکل می باشد.

مورد ذرات غیرمادی کندتر می گذرد و تفاوت زمانی بین فاز مادی و 

غیرمادی با شدت بسیار زیادی از هم فاصله می گیرد تاثیرات ذرات 

جه به اثرات بر روی غیرمادی بر ذرات مادی بسیار پیچیده بوده و تنها با تو

 . ]5[   "فضای اطراف ذرات مادی قابل درک است

http://mind-physic.blogsky.com/1390/01/13/post-182 . 
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این که امواج  شناسی، به گفته پژوهشگران عصب 

شوند، و یا این که چگونه تبادل اطالعات مغزی در کجای مغز تولید می

و راز است. همان زمان که پاسخ به این کنند، چیزی شبیه به یک رمز می

های کنیم، عملکردهای اعجاب انگیز امواج این فعالیتها را آغاز میپرسش

شود که تقریبا هر آنچه که در عصبی در حال نمایان شدن است. معلوم می

گذرد، شامل حافظه، توجه، و حتی هوش بستگی به این امواج ذهن ما می

 دارند.

بهتر عملکرد مغز بار دیگر امواج مغزی رو یادآوری می  در اینجا برای درک

،  موج دلتاکنیم تا مطلب جا بیافتد ، امواج مختلف مغزی عبارتند از : 

   .گاماو   بتا موج،  SMR موج،  آلفا موج،  تتا موج

هر یک از چهار موج اصلی مربوط به سطح متفاوتی از آگاهی است و 

هرگاه توانایی به جریان انداختن موج مغزی هرکدام فواید جداگانه ای دارد. 

مورد نیاز را نداشته باشیم، دچار مشکل خواهیم شد. به طور مثال اگر 

 نتوانیم امواج دلتا و تتا را به جریان بیندازیم، دچار بی خوابی می شویم.

 امواج مغزی دقیقا چیست؟ -11

کنید، هزاران موج توسط مغز ز زمانی که شروع به خواندن یک جمله میا 

شما ساطع می شود. این امواج الکتریکی در هر ثانیه پیرامون مغز ما جریان 

رویم، صحبت، در حالی که راه می -های عصبی سلول -ها یافته و به نورون

وانند در هر کسانی که می ت دهد.کنیم، امکان ارتباط میفکر، و یا حس می

موقعیت، امواج مغزی مناسب با آن موقعیت را به جریان اندازند، افراد 

 مستعدی محسوب می شوند. 

 هرتز( 5/1-3دلتا ) 11-1

ترین موج مغزی است و در طی خواب عمیق )بدون رویا( غلبه دلتا آهسته

 های بدن مفید است.دارد و برای ترشح هورمون رشد و ترمیم بافت

 هرتز(  4-7تتا ) 11-2

ریزی مجدد عالی، احساس سکون و آرامش، پذیرندگی زیاد، برنامه یادگیری

پردازی، تفکر بدون خودسانسوری و خالقانه، فراخوانی خاطرات ذهن، خیال

 آور ذخیره شده در حافظه کارکردهای موج تتا هستند.ناراحت کننده و رنج

یه ی شگفت آوری که می هرتز قرار داشته و ناح 9-1تتا در حد فاصل 

توانیم آن را مورد مکاشفه قرار دهیم تتا به عنوان وضعیت سایه ی روشن 

آگاهی نیز شناخته می شود به طور معمول ما به صورت خیلی گذرا در 

هنگام بر خواستن از خواب ) دلتای عمیق ( و یا هنگام فرورفتن در آن را 

ه ای در مقابل چشم ذهنی در تجربه می کنیم. در رؤیاها ، تصویر زنده لحظ

وضعیت تتا رخ می دهند و در این حالت ما مستعد دریافت اطالعاتی 

تتا دروازه ای برای یادگیری و  ماورای وضعیت عادی آگاهیمان هستیم. 

حافظه شناخته شده است. مدیتیشن تتا باعث افزایش خالقیت ، تقویت 

راق و توانائیهای قدرت یادگیری ، کاهش استرس و بیدار شدن قدرت اش

 دیگری در زمینه ادراک فراحسی می شود.

 هرتز ( 8-12آلفا )  11-3

آلفا یکی از چهار موج اصلی مغز که در دستگاه ثبت امواج مغز به چشم می 

های الکتریکی را در مغز به نوسان درمی آورند اما  لتاژوخورد. این امواج، 

ولتاژ آنها بسیار پایین است. )چند میلیونیم ولت(، نوسان امواج آلفا حدود 

 دور در ثانیه است. 45تا  8ده بار در ثانیه و محدوده آن 

هنگامیکه آرام هستید و پردازش اطالعات ذهنی زیادی ندارید، هنگامیکه 

بندید مغز شما امواج آلفای زیادی به ویژه در ناحیه می چشمان خود را

کند. همچنین هنگام تفریح و لذت بردن از محیط سری تولید میپس

اطراف غلبه با موج آلفاست. امواج آلفا در زمان و شکل مناسب سبب 

دستیابی به عملکرد بهینه، کاهش اضطراب، تقویت سیستم ایمنی، تفکر 

بدن، شهود، درون اندیشی، تعادل هیجانی، مثبت، یکپارچگی ذهن و 

 شود.احساس سرخوشی، آگاهی درونی و افزایش ترشح سروتونین می
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هنگام خواب عمیق هیچ آلفایی وجود ندارد، همچنین زمانی که فرد تحت 

 تاثیر عصبانیت یا ترس شدید قرار دارد نیز هیچ موج آلفایی در کار نیست.

رفته ریلکسیشن عمیق مرتبط می باشد قرار گ 9-41امواج آلفا در حدود 

ولی نه یک مدیتیشن کامل ، در آلفا ما شروع به دستیابی به ثروت عظیم 

خالقیت می کنیم که درست در زیر سطح هوشیاری آگاه ما قرار گرفته 

است آلفا در حقیقت دروازه ورود وضعیت های عمیق تر آگاهی می باشد. 

عنوان فرکانس رزونانس میدان همچنین آلفا محل فرکانسی است که به 

 الکترو مغناطیسی زمین شناخته می شود.

11-4  SMR   (15-12  )هرتز 

باعث استحکام بخشیدن به ذهن و بدن، پردازش و تمرکز در  SMRامواج 

آرامش، ایجاد هماهنگی بین محیط و فرد، کمک به خواب رفتن و تنظیم 

 شود.حرکات بدن می

 هرتز( 14-37بتا ) 11-5 

های پیچیده ذهنی)مثل سخن گفتن، بحث کردن و...(، تفکر انتزاعی کنش

العاده، هشیاری، تمرکز، پایداری هیجانی، محاسبات ریاضی، و افزایش فوق

 کند.متابولیسم با غلبه موج بتا در مغز بروز می

 هرتز به باال( 38گاما ) 11-6 

کننده اطالعات  موج گاما، سازمان دهنده مغز و هماهنگ کننده و یکپارچه

های مختلف بدن است. غلبه این موج با حافظه خوب، سرعت از قسمت

انتقال زیاد اطالعات، پردازش سطوح باالی اطالعات و یادگیری مسائل 

 پیچیده همراه است. 

 هدف از ساخت ربات و روشهای ساخت ربات -12

ربات می تواند به دالیل مختلفی ساخته شود ولی از بارزترین اهداف 

 توان به موارد زیر اشاره کرد : می

o سرعت بخشیدن به انجام کار  

o  فرستادن ربات به نقاط دور که انسان قادر به رفتن به آن

 محیط و ماندن در آن نیست

o  راحتی و آسایش انسان به سبب اینکه کارها جهت انجام به

 رباتها محول می شود 

o   . . . و هزاران دلیل دیگر 

 اما  چگونه می توان یک ربات قوی و کامل ساخت ؟

شاید بهتر باشد به جای سرمایه گذاری  .4

روی تولید و کنترل ربات ، سیستم عصبی ای تولید کنیم که 

بتواند تکثیر و رشد کند و به موجودی هوشمند مثل ربات 

 تبدیل شود .  

از سیستم عصبی آماده سایر موجودات زنده دیگر استفاده کرد ،  .1

همانطور که می دانیم سایر موجودات نیز هوشمندند ولی نه 

 مثل انسان  

با ارسال امواج مغزی کنترل سایر موجودات  و اشیاء را بدست  .5

 آورد 

موجودات را از نظر ژنتیک دستکاری بکنیم طوری که بتواند  .1

تر باشد و در سایر کرات زندگی کند در  نسبت به انسان مقاوم

آن صورت به هدف از ساخت ربات نیز دست یافته ایم . )البته 

 شاید این از نظر اخالقی و زیستی درست نباشد(  

با باال بردن سطح هوشیاری و آگاهی موجودات زنده و غیر زنده  .,

و ایجاد ارتباط با آنها ، که در صورت موفقیت آمیز بودن این 

 ی توان از خصوصیت زیستی هر کدام از آنها بهره برد عمل م

در اینجا مورد آخر که کمترین وابستگی فیزیکی دارد را مورد بررسی قرار 

 می دهیم .

 باالبردن سطح هوشیاری و آگاهی -13

موجودات زنده و غیر زنده آنطور که به نظر می رسد فاقد هوشیاری و 

به چنین سطحی رساند  ، آنوقت  آگاهی انسانی هستند  و اگر بتوان آنها را

موجودات هوشمند شناخته شده از انحصاری بودن توسط انسان خارج شده 

و به چندین گونه خواهد رسید . در این صورت انسان و سایر موجودات 

دنیایی با بایکدیگر تعامل زیستی پیدا کرده و می توانند تبادل نظر کنند . 
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که هر گونه ای استعدادهای گونه های متفاوت ، هوشمند و متفکر 

خاص خود را دارد و حتی شاید با جایگزینی در کرات دیگر و 

گسترش گونه های جدیدتر و سازگار در کرات مجاور ، کهکشانهایی 

. اما این با موجودات هوشمند دیگری را نیز کشف کرد یا ایجاد کرد 

 چگونه انجام می شود ؟ 

ر این نکته خالی از لطف نباشد که قبل از پرداختن به این موضوع شاید ذک

اگر هم توانستیم سطح هوشیاری این موجودات را به سطح انسانی برسانیم 

آنوقت چطور می توانیم به اهداف مان در رابطه با فرستادن ربات به 

کهکشانها عمل کنیم ، چون این موجودات نیز همانند ما در محدوده کره 

مان ابزارآالت فیزیکی برای ساخت زمین هستند ! و باز باید دست به دا

 چنین رباتهایی شویم !  

خوب شاید در جواب بشود گفت که اگر ما توانستیم به چنین سطح 

تاثیرگذاری از هوشیاری برسیم شاید دیگر نیاز به فرستادن ربات به نقاط 

دور را نداشته باشیم ،  چرا که با گسترش فکر و آگاهی می توانیم از محیط 

آگاهی یابیم و نیازی به فرستادن ربات نباشد و در یک مرحله اطرافمان 

باالتر می توانیم سطح انرژی خود را سازگار با محیطهای ناشناخته کنیم و 

 تجسم یابیم ! ؟

 سر قدم کردیم و آخر سوی جیحون تاختیم"

        "عالمی برهم زدیم و چست بیرون تاختیم

 
  ]1[ مولوی   

 

 پیشنهادی()روش تغییر ماهیت ؟  -14

همه می دانند که وقتی آهنی در میدان مغناطیسی قوی قرار بگیرد  

خاصیت آهن بودن خود را از دست می دهد و خودش به آهن ربا تبدیل 

می شود  . همانطور که گفته شد انسان این موجود هوشمند نیز دارای 

امواج متفاوت و میدان مغناطیسی هست که در شرایط متفاوت با سرعت و 

فاوتی تولید می شوند . اگر این امواج را بطور کامل شناسایی فرکانسهای مت

و تقویت کنیم مثل میدان مغناطیسی قوی بر محیط پیرامونمان می توانیم 

تاثیر بگذاریم و اگر قدرت این امواج و میدان تاثیرگذارییش خیلی قوی 

باشد بعید نیست که به اشیاء و جانداران  اطراف همان خاصیت را بدهد که 

ها هم بتوانند از خود آگاهی یافته و بتوانند امواجی را تولید و منتشر کنند  آن

که این یعنی آنها نیز به زمان و مکان خود هوشیار می شوند و به یک 

موجود هوشمند تبدیل می شوند . و اگر همینطور محیط اطراف و هر آنچه 

داخلش  در آن است را تحت تاثیر قرار دهد و خود این محیط و هر آنچه

هست نیز همین روند را ادامه دهند آنوقت  ما در یک فضای کامال شناخته 

شده قرار خواهیم گرفت و آن فضا فضای تبدیل خواهد بود . البته با 

یادآوری خصلت تله پاتی انسان می توان مسئله را از حالت  ابهام خارج کرد 

نمی کردند با انسانهای پیشین که هنوز کلمات را با حرف زدن رد و بدل 

فکر کردن و دریافت امواج مغزی یکدیگر به منظور هم پی می بردند پس 

 با این اوصاف رسیدن به چنین هدفی دور از ذهن نیست .

 

 

می تواند با تکیه بر قدرتهای  و بدون هیچ ابزاری به دنیا آمده انسان کامل و

چنان هستی وابستگیهای مادی و ابزاری هیچ ابزار دیگر و خدادادی بدون 

را تحت تاثیر امواج و افکار خود قرار دهد که هر چیزی را تحت فرمان خود 

بگیرد . همچنان که خداوند در قرآن فرموده انسان را خلیفه و جانشین خود 

 ]4[ و وارث زمین و آسمان قرار داده .

ولی تا رسیدن به چنین مرحله ای چقدر زمان  

 ؟  خواهد گذشت
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