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 ۱۸/۰۵/۲۰۱۶        داکتر غالم محمد انصاری
 

 هیرمند. ف جناب از« نفرت تبلیغ»و« نفرت» ای مقاله مورد در چند سخنی
 

 قسمت دوم

روز را با شما یکجا آغاز نمایم تا خود به  ۲۱برای آنکه یکنواخت نشود میخواهم تطبیق عملی قانون در این بخش 
. ولی قبأل چند نقطه را از پی برده ، عمأل احساس نموده وگواه حقیقت شویدصدق وعدم صدق آنچه گفته آمد  

. در این قسمت تمرکز فکری ام مجموع مقاالتم ، کوتاه تکرار ویادآوری میکنم تا حا فظه ای ما کمی روشن شود
بعدی در . ودر قسمت های متوجه کار عملی در رابطه با نفرت زدائی است تا نوشته ای جناب هیرمند صاحب

 .صورت لزوم روی آن مکث خواهم کرد
عمده . ماتحت شعور بخش ندنامیده میشو ماتحت شعورو  شعور آگاه:  شعور انسان از دو بخش تشکیل یافته است که

و تجاربیست که ، دیدنی ها ، باور هاداده ها ،را در زنده گی انسان ها میسازد و عبارت از تمام اندوخته ها  وحیاتی 
 ها  روزمره انسانگی  ثبت گردیده و زنده  یا به شکل ذاتی ویا کسبی از زمان القاح تا اکثرأ شش ساله گی جادر آن

، نو آور وحالل مشکالت ، تغییر دهندهولی شعور آگاه ما که خالق می کند. مدیریت  پس از آن تا آخر عمر  را
، کار دینامیک ، ساختار های پیوند اور گانیکاست همه ء زنده گی را ریاست نموده وبا ماتحت شعور در یک 

، ولی سیستماتیک وشیوه های کوانتیک میباشد . ولو که از نظر کمی تناسب پشه و فیل را با ماتحت شعور دارد
، میتواند فیل را بمیل خود بچرخاند . ولی برای این چرخش به کمک دوامدار وبالوقفه ء ما  ، یعنی اظهارات نیایشی

 . داردضرورت 
انسان روزمره ، جامعه وبشریت خواهد بود . ، فامیلدرک قانونمندی های این دوبخش یکی از راه های نجات فرد

فیصد توسط شعور آگاه  در  ۵تا  ۱فیصد آن از ماتحت شعور و ۹۹تا  ۹۵که هزار فکر و اندیشه خلق می کند.  ۶۰
، زنده گی واقعی ما را رقم میزند که قابل دید میباشد ، اده میشوندذهن ما به میدان میآیند وهر آنچه از آنها در عمل پی

ولی تصور نکنید که آنچه به عمل تبدیل نشده وتنها بشکل تصور در ذهن شما خلق گردیده ، بی تأثیر میماند .افکار 
باشند . مثأل شما واند یشه ها نظر به کرکتر اش که منفی ویا مثبت هستند ، میتوانند کیلومتر ها دور تأثیر گذار 

نسبت به کسی احساس نفرت دارید ودر این مورد هر روز فکر میکنید واشکال نفرت خود را در ذهن تان مجسم 
میسازید ، بر اساس  قانون همسوئی مبنی بر اینکه فرکوانسهای مشابه همدیگر را جستجومیکنند و قوانین کوانتن 

: کند همجنس با هم جنس پرواز   ، معنی ساده اش اینکهاهم كردفزیک ،) که هر دو را در بحث های آینده باز خو
( این تجسمات شما که دارای انرژی منفی بوده وبا فرکونس معینی وموجهای خاص خود کبوتر با کبوتر باز با باز

رستد که در خارج از وجود ما در حرکت میافتند ، جانب مقابل آنرا دریافت نموده ،عین ذیگنال را شاید به شما بف
، ، موج. خوب بحث را در این زمینه که  جهان قابل دید ) فرکوانسسر انجامش بد بختی وتخریب همدیگرخواهد بود

، درفرصت های ( نبوده  وزیادتر به قصه های جند  وپری میماند ولی سرنوشت ما را میسازدانژی وانفارمیشن
                                                                                                                                                                                                              .خواهم گرفت بعدی دربعدهای علمی تحقیقی اش ، آنها  را به بحث

انگلسی  و  Unterbewüsstsein ر ) به آلمانی یعنی ماتحت شعو بخش  خلص خصوصیات ایندو
subconscious   به آلمانی  شعور( و ( آگاهbewüsstsein و انگلیسی consciousness  قرار )  ذیل

 است. 
 ماتحت شعورمشخصات 

  فیصد تفکر و اندیشه انسان ها را میسازد.  ۹۹الی  ۹۵ماتحت شعور 

 .خود کار بوده و خارج از اراده است 

  .نیروی عادت است 

 ۷۰  فیصد محتوای منفی دارد.  ۹۰الی 

  بیلیون بایت در فی ثانیه است. ۴۰ظرفیت کاری آن 
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 نیایش  ها   توسط شعورآگاه در یک پروسه عملی کردن پروگرام  های منفی اش به مثبت  تغییر
 میباشد. ، بدون وقفه  روزمره مثبت  ظهارات و یا بیانات بشکال

 صورت بار ۳تا  ۱و بدون وقفه روز  روز بصورت متداوم  ۲۱باید نیایشی و بیانات  حداقل این اظهارات
 گیرد.  

 . بهتر است تا آخر عمر از آن استفاده ای حد اعظم را برد وخود شناسی را به اوج مقام انسانیت رساند 

 
 شعور آگاه: 

 تنظیم ومدیریت بخش خالق شعور انسان است، حالل مشکل بوده و کار های روزمره را ترتیب، 
 می کند.  آگاه 

 مشخصات شعور آگاه: 
  فیصد اندیشه و تفکر انسان را میسازد. ۵الی  ۱شعورآگاه 

 .نیروی عادت نیست 
 .خالق و مبتکر بوده و حل مشکل مینماید 
 ۴۰ .بایت در فی ثانیه ظرفیت کاری دارد 
  مراقبت نموده ، پاک کاری نمود .همیشه باید ماتحت شعور را 

با در نظر داشت خصوصیات ماتحت شعور و شعور آگاه، از آنجای که ماتحت شعور نقش تعین کننده و اساسی در 
زنده گی ما باز می کند، درک و فهم علمی از این بخش شعور و تجزیه و تحلیل آن و بالخره تعویض بخش های 

باید سلوک و روش تغییر آنرا آموخته  سرنوشت سازیست که هر انسانء منفی اش به مثبت توسط شعور اگاه، نقطه 
تا باشد از این طریق خود و فامیل خود را خوشبخت ساخته از زنده گی لذت برده  ،عادت خود تبدیل نمایدویو به نیر

البته مجموع این تغییرات مثبت فردی ، فامیلی ، گروهی ، قومی وملتی ، و انسان های دیگر را نیز کمک نماید. 
عور اجتماعی مثبت  در قبال عوامل دیگر، نقش مهمی بازی نموده وراه رسیدن به انسانیت را باز بالخره درایجاد ش

 مینماید .
نیایشی ( با اظهارات Autogenes Training)یا تمرینات خودی  عبارت از آموزش تلقین بنفس ، ء تغییر شیوه

البته شیوه های زیادی از این قبیل موجود است که  . که در قسمت سوم خدمت شما بعرض میرسانم  می باشد
 روی آن صحبت خواهیم نمود . دربحث های آینده

 

 
 ادامه دارد
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