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Introduction
During the previous years, Master Mohammad Ali Taheri’s theories, in the form of Iranian
alternative medicine, Faradarmani and Psymentology, describes how the Universal Governing
Consciousness has helped countless people recover their physical, mental, and emotional wellbeing. The Mono-Form Universe theory and Complete Connection Consciousness, utilizes these
facilities including creating different Fields of Consciousness, in a new theory called General
Connection of Particles Theory, dealing with the change of the behavior of matter, were
presented to scientific communities by Mr. Mohammad Ali Taheri. Since the theory states the
cause/effect relationship on particles of matter with the implication of an increase in the
efficiency of the material involved as a process that affects industry, test results have been
verified in scientific journals and have also garnered awards for the acclaimed Erfan-e-Halghe
Community.
On the other hand, hoping other factors prove its ingenuity and help this get its patent, not
merely considering the financial aspect. The process of application and acceptance of a new
patent is very complex in developed countries and attaining spiritual rights to become an
established organization is the aim of the Erfan-e-Halghe Community. Namely, the United States
of America, is one of the countries in which granting patents to new theories is done through
research experiments and clinical investigations.
Fortunately, General Connection of Particles Theory was presented within the permissible
framework to receive the privilege of a patent. Through which a bridge was formed connecting
the modernism to the industrialism providing more opportunities for the technological world to
realize the immense Connection to the governing Consciousness of the Universe.
Therefore, considering these achievements, The Erfan-e-Halghe Community decided to present
Master Mohammad Ali Taheri’s complete theory and supplementary explanations in this book
for those who are interested. We, hereby, wish to express our heartfelt gratitude for those who
have been with and accompanied us. Through their loving energy and efforts The Creator’s
doors of merciful forgiveness opens the windows of wisdom for the wind to blow on the hearts
of those who seek.

مقدمه
طی سالهای گذشته نظریات استاد محمد علی طاهری در قالب طبهای مکمل ایرانی ،فرادرمانی و سایمنتولوژی و چگونگی
بهرهمندی از شعور حاکم بر جهان هستی توانسته است به انسانهای بسیاری در جهت سالمت جسم ،ذهن ،روان و زندگی
سالمتر کمک کند .همچنین نظریه جهان تک ساختاری و ارتباط با هوشمندی کل و استفاده از تسهیالت آن از جمله ایجاد
میدانهای شعوری ،در قالب تئوری جدیدی به نام ارتباط عام ذرات که به نحوه تغییر رفتار مواد می پردازد از طرف ایشان به
مجامع علمی عرضه گردید .از آنجایی که این تئوری ،نحوه تاثیرگذاری بر ذرات و مواد را بیان می کند و بطور تلویحی بر
افزایش راندمان مواد و محصوالت اشاره دارد لذا به عنوان فرایندی تاثیرگذار بر صنعت مورد بررسی فرا گرفت که البته ارائه
نتایج حاصل از تحقیقات در محافل علمی ،جوایزی را نیز برای مجموعه عرفان حلقه به همراه داشت و کشورهای بسیاری
را با دستاورد جدیدی از ایشان آشنا کرد .از طرفی دیگر چنانچه نظریه ای جدید بوده و صرف نظر از توجیه اقتصادی بتواند
کاربرد صنعتی داشته باشد می تواند به عنوان پتنت نیز مطرح گردد .مراحل ثبت و پذیرش نظریات جدید در کشورهای
پیشرفته بسیار سخت و پیچیده است و گرفتن حق امتیاز معنوی که بیشتر مد نظر مجموعه عرفان حلقه می باشد مراحل
سختی را دربر می گیرد .ایاالت متحده امریکا یکی از این کشورها است که در آن دادن حق امتیاز به نظریات جدید با
بررسی های دقیق صورت می گیرد .خوشبختانه تئوری ارتباط عام ذرات در قالبی مطرح شد که توانست شرایط پتنت را
داشته باشد و از این طریق پلی به سوی دنیای مدرن و صنعتی زده و فرصتی را فراهم آورد تا دنیای تکنولوژی با عظمت
ارتباط با هوشمندی حاکم بر جهان هستی آشنا گردد .لذا با توجه به دستاوردهای ارائه شده ،مجموعه عرفان حلقه بر آن شد
تا متن کامل تئوری ایشان و توضیحات تکمیلی را در قالب کتاب پیش رو به عالقمندان تقدیم کند .از تمام همراهان و
همدالنی که در این خصوص ما را صمیمانه یاری دادند سپاسگزاریم .با دستان پرمهر شما دری از درهای رحمانیت و معرفت
الهی گشوده شد تا نسیم حکمت بر دلهای مشتاقان وزیدن بگیرد.

Having Influence over the behavior of particles, matter and … through the

Interuniversal Consciousness

To study the influence on the particles behavior and matter through the Interuniversal
Consciousness. In theory, we examine ‘The Interuniversal Consciousness’ or ‘The Governing
Intelligence of the Universe’. For the purpose of which we raise the topic regarding “The coin of
existence” to prove the Consciousness governing the material universe. Every event in the
material world, is similar to a double-sided coin. One side of ‘Reality of Existence’ and the other
of ‘Truth of Existence.’

 از طریق... مواد و،تاثیر گذاری بر رفتار ذرات

شبکه شعور کیهانی

 ابتدا شبکه شعور کیهانی یا هوشمندی حاکم بر،جهت بررسی تاثیرگذاری بر رفتار ذرات و مواد از طریق شبکه شعور کیهانی
جهان هستی را از نقطه نظر تئوری بررسی کرده و به همین جهت بحثی به نام سکه وجودی را مطرح می کنیم تا در خالل
 وجود هر پدیده ای را در عالم واقعیت وجودی و.این بحث بتوانیم هوشمندی حاکم بر جهان هستی مادی را اثبات کنیم
.حقیقت وجودی

1-Reality of Existence
Reality of Existence of any occurrence indicates that it exists, occurred, and has happened
regardless if we know the reason for its cause or not. This distinction of existence, is either
noticeable, impactful, trackable, measurable and contains several of the above specifications. For
example, the existence of a piece of stone is real. It is part of known creation, whether we know
how it has been created or not. It is also possible that some phenomena that can neither be seen
nor felt, yet continue to exist. For example, we can’t see or feel infrared light yet we know of its
existence because of our scientific measuring devices and use it in practical operations.

واقعیت وجودی-1
 اتفاق افتاده و حادث شده است؛ چه از، واقع شده، نشان می دهد که آن پدیده وجود دارد،واقعیت وجودی هر پدیده ای
 یا قابل، این بخش از وجود. اطالع داشته باشیم یا اینکه هیچگونه اطالعی نداشته باشیم، چگونگی و نحوه وقوع آن،علت
 ضبط و اندازه گیری را داشته و یا چند مشخصه از،مشاهده است یا اثر خود را روی محیط می گذارد یا امکان ثبت
: وجود یک تکه سنگ واقعیت دارد و آن سنگ حادث شده و به وجود آمده است، برای مثال.مشخصات فوق را دارا می باشد
 بعضی پدیده ها هم ممکن است رویت نشوند و حسی روی آن نداشته.چه نحوه به وجود آمدن آن را بدانیم و چه ندانیم
 هرچند که نمی توانیم آن را ببینیم و یا لمس، اشعه مادون قرمز واقعیت دارد، برای نمونه،باشیم ولی واقعیت داشته باشند
. اما قادر هستیم آن را با تجهیزاتی اندازه گیری کنیم یا مورد بهره برداری عملی قرار دهیم،کنیم

2-Truth of Existence
Truth of Existence, discusses subjects about Reality of Existence, which include:
Existences cause and Occurrences manner
For example, what is the reason a stone is created? Or why has the Universe come into
existence? (What are the underlying factors that caused the Universe to be created?)
Existences Plan and the hidden aspects of the Reality of Existence
Every proven fact must have a verifiable reason and by examining the effects the cause can
become known. For example, why and for what purpose have human beings come into
existence? And what is The philosophy of creation?

Occurrences Quality of Existence
‘Truth of Existence’ examines whether something truly exists without being sure of its reality in
relation to ourselves. Also the quality and condition of a reality in relation to one principle,
observed under a microscope and studied; to see if it truly exists in the physical realm? Or is it
simply virtual? For example, how about the image of a thing reflected in the mirror; that is an
image of existences reality reflected in the mirror yet it doesn’t have True Existence, therefore in
relation to the object, itself, it is virtual. Therefore, created things in the universe, that are Real
yet in relation to themselves have no True Existence. And some things that we don’t consider
Real, but they have True Existence, like for instance infrared light, invisible to human eyesight
yet measurable by scientific device, so in relation to our eyes have True Existence. Or our Auric
Fields, invisible to the naked eye and for ages considered to be mere superstition, until Kirlian
photography revealed the light around our bodies, validating what sages and seers had been
claiming. Therefore, it has True Existence for its state of existence has been researched and
recently proven. Now to better understand Interuniversal Consciousness we need to study closer
Reality and Truth of the Universes Existence by examining the Virtual World.

حقیقت وجودی-2
: موضوع هایی را در رابطه با واقعیت وجودی مورد بحث و گفت و گو قرار می دهد که عبارت اند از،حقیقت وجودی
علت وجودی و نحوه وقوع
 علت به وجود آمدن سنگ چیست؟ و یا چرا جهان هستی پیدایش یافته است؟ (چه عواملی سبب پیدایش جهان،برای مثال
)هستی بوده است؟
طرح وجودی و مسائل پشت پرده واقعیت وجودی
 می توان به طرح و،هر واقعیتی به دنبال طرح و نقشه ای باید اتفاق افتاده باشد و با برسی مسائل پشت پرده هر واقعیتی
 انسان چرا و به چه منظوری به وجود آمده است: برای مثال.نقشه وجودی آن واقعیت پی برده و آن را مورد مطالعه قرار داد
و یا فلسفه خلقت جهان هستی چیست؟
کیفییت وجودی هر پدیده
 این موضوع را مورد مطالعه قرار می دهد که آیا وجود چیزی اساساً حقیقت دارد صرف نظر از این که از،حقیقت وجودی
 همچنین چگونگی و کیفیت وجودی یک واقعیت را نسبت.واقعیت آن چیز مطمئن باشیم و یا به نظر ما واقعیت نداشته باشد
 زیر ذره بین قرار داده و آن را بررسی می کند؛ این که آیا حقیقتاً چیزی وجود خارجی دارد؟ یا این که مجازی،به یک مبنا
 در مورد تصویر یک شئ در آینه؛ آن تصویر واقعیت وجودی دارد و در آینه واقع شده است ولی حقیقت،است؟ برای نمونه
، پس چیزهایی می تواند در عالم هستی واقعیت داشته و واقع شده باشند. زیرا نسبت به خود شئ مجازی است،وجودی ندارد

اما نسبت به خود آن چیز از حقیقت وجودی برخوردار نباشند و بر عکس بعضی چیزها از نظر ما واقعیت نداشته ولی حقیقت
وجودی داشته باشند ،مثل اشعه مادون قرمز که با چشم انسان دیده نمی شود و برای ما واقعیت ندارد ولی چون با ابزارهایی
قابل تشخیص است ،نسبت به چشم ما دارای حقیقت وجودی است .و یا هاله های پیرامون انسان که با چشم معمولی دیده
نمی شوند و از نظر انسان واقعیت نداشته و سالها تصور می شده است که این صحبتها خرافه ای بیش نیستند ولی با
عکسبرداری کرلیان قابل مشاهده شدند؛ پس با وجودی که قابل رویت نیستند ولی حقیقت وجودی دارند .لذا حقیقت
وجودی ،چگونگی و کیفیت وجودی هر پدیده و هر موضوعی را مورد بررسی قرار می دهد .حال جهت شناخت شبکه شعور
کیهانی الزم است واقعیت و حقیقت وجودی جهان هستی مادی را مورد بررسی دقیقتری قرار دهیم که به دنبال این بحث،
موضوع جهان مجازی را مطرح می کنیم.

The Virtual World
Suppose that a blade can spin around its radial axis as shown in (Figure 1 A). If we ask that this
blade, while motionless, Really Exists the answer would be ‘yes’, as it is present and real. Now,
if we were to make the blade spin rapidly around its radial axis (Figure 1 B), what we see is a
cylinder. The size of the base is the diameter of the blade and the cylinder’s height is the blade’s
length, see (Figure 2).

Now if the question was asked whether the cylinder is real? The answer would again be ‘yes,’ it
has reality as it has happened in existence. But if we ask the question of whether the cylinder has
truth or not? The answer would be ‘no’ because it doesn’t have external existence, meaning as

soon as the blade stops spinning the cylinder is disappears. Therefore, this cylinder is a virtual
mass created from the rotation of the blade. Thus the cylinder has reality while it lacks truth of
existence. Following this observation’s discussion we raise some other questions: Does the world
in which we live have Reality of Existence? Surely the answer is ‘yes’ because we exist and we
can also observe the universe. Does the world in which we live also have Truth of Existence? To
answer this question, we examine the structure of the universe very briefly within the scope
which so far has been possible to investigate and understand. As we know the universe consists
of Matter and Energy. First, we consider the material part including the celestial objects and
study their structure. These cosmic bodies are made from molecules and molecules consist of
atoms. Atoms in turn are made from elementary particles as well as their anti-particles. This
process progresses until minus infinity within the atomic core. Next we study an atom as the
building block for the structure of creation. To study more closely, we’ll imagine an atom to be
approximately the size of a football field. The atom’s nucleus would then be the size of a ball
(Figure 3). If we were to observe this atom from a farther distance it would look like a giant
sphere. Now we raise another question: What causes the giant spheres form and volume? The
volume is the result of its electrons movement called the “Electron Cloud.”

Does this huge sphere have Reality of Existence? Without a doubt the answer is ‘yes’ since the
sphere has really happened. However, does it also have Truth of Existence? If the electrons were
to stop moving, this large volume which has resulted from their movement, would disappear
leaving us seeing only the small ball-sized nucleus. Therefore, we conclude that it is virtual,
being the result of motion and doesn’t exist in the physical world. With the same method, we
study the nucleus of an atom. The nucleus of an atom consists of Protons and Neutrons. As you
see in Figure 4, the Proton spins around its axis (similar to the Sun.) The Neutron also spins very
rapidly around the Proton in the opposite direction that the Proton spins (similar to the Earth and
the Electrons can therefore be likened to the Moon.) Consequently, the spin of the Neutron
around the Proton produces a disc that is a virtual mass.

Now if Protons and Neutrons stop spinning, this volume will also disappear and remaining from
the atom will be the elementary particles, whose mass is much less than before. And if in this
manner we continue to penetrate the particles inside the nucleus and stop them from moving at
different levels, we’ll their volumes created by their motion disappear without any evidence of
their existence. To summarize, we believe a series of fundamental infinite movements have
created the nucleus of an atom, that have formed molecules and molecules have shaped the
material universe. Conclusively, we can say:
The material universe is made up of “motion”
We can reach the same conclusion from another perspective: In modern physics, matter is
defined as a condensed wave and a wave, in turn, is considered motion. So the whole material
universe, be it matter or energy, is made of waves. As already mentioned, waves, themselves are
made of “motion”. Having had this brief and simple explanation, we can reply to the question:
“Does the universe have Truth of Existence or not?” The answer is while the material universe
has been created from motion, all its different manifestations are also from motion, and as
already explained that all motion manifestations are virtual. Therefore, the material universe is
virtual and lacks True Existence or Truth of Existence. Following the subject that the
material universe has been created by motion, we raise another question:
Which prime factor has caused infinite motions in existence in such a manner that in the midst of
these innumerable motions a completely coordinated, co-operative system has emerged?
To answer we must state: The sole source of the infinite motions with a conscious direction in
the universe is the existence of intelligence able to discern how, what, and when actions should
be made for the final result to be the most beneficial for existence. Therefore, Matter and Energy
or the building blocks of the universe are created from Consciousness Intelligence or Awareness.
To begin a being unaware will not be able to efficiently use Energy and Matter. Meaning that
Intelligence or Consciousness, from which Matter and Energy are formed, is the overriding
structure of the universe. Thus, there are always these three main elements.

As Figure 5 depicts each of the above elements are able to convert into each other. The
conversion of Consciousness into Matter and Energy has been briefly discussed, however, the
conversion of Matter and Energy into Consciousness is a more detailed, complex and topic we’ll
separately discuss. If we are going to examine the universe’s elements more closely, we’ll come
up with the schematic Figure 6 illustrating all the elements of the material universe which
simultaneously exist in a given time.

جهان مجازی
فرض کنید مطابق (شکل  1الف) تیغه ای داریم که می تواند حول محور وسط آن بچرخد .آگر سؤال کنیم که این تیغه
در حالت ثابت واقعیت وجودی دارد یا خیر؟

پاسخ این پرسش مثبت است ،زیرا این تیغه حادث شده و واقعیت دارد .حال اگر مطابق (شکل  1ب) این تیغه را حول
محور آن با سرعت به چرخش درآوریم ،آنچه را که مشاهده می کنیم ،استوانه ای است که اندازه قاعده آن قطر تیغه و
ارتفاع آن ،ضخامت تیغه خواهد بود (شکل .)2

حال اگر سؤال شود آیا این استوانه واقعیت دارد؟ پاسخ به این پرسش نیز مثبت خواهد بود ،زیرا این استوانه حادث شده و به
وجود آمده است؛ بنابراین واقعیت دارد و اگر سؤال شود که آیا این استوانه ،حقیقت نیز دارد؟ پاسخ به این پرسش منفی است،

زیرا چنین استوانه ای وجود خارجی نداشته و هر زمان که تیغه را از حرکت باز داریم استوانه مورد بحث ناپدید می شود.
بنابراین استوانه یک حجم مجازی و ناشی از حرکت تیغه می باشد .بنابراین ،وجود این استوانه واقعیت دارد ،ولی فاقد
حقیقت وجودی است .به دنبال این مشاهده و بررسی آن ،به طرح سؤاالت دیگری می پردازیم .آیا جهان پیرامون ما واقعیت
وجودی دارد؟ جواب به این پرسش بی گمان مثبت است ،زیرا ما وجود داریم و می توانیم جهان هستی را نیز مشاهده کنیم.
آیا جهان پیرامون ما ،حقیقت وجودی نیز دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ،به بررسی اجمالی و سریعی از ساختار جهان
پیرامون خود ،در حدی که تاکنون قابل مشاهده و بررسی بوده است ،می پردازیم .می دانیم که جهان پیرامون ما از ماده و
انرژی شکل گرفته است .در ابتدا بخش ماده را که شامل اجرام سماوی است در نظر گرفته و ساختمان آنها را مورد مطالعه
قرار می دهیم .این اجرام از مولکولها نیز از اتمها تشکیل شده اند و اتمها نیز به نوبه خود از ذرات بنیادی و ضد ذرات آنها
شکل گرفته اند .این سیر تا مِنهای بینهایت در دل اتم ادامه دارد .اکنون به مطالعه یک اتم به عنوان آجری از ساختمان
خلقت می پردازیم و برای بررسی دقیقتر ،آن را به اندازه یک زمین فوتبال در نظر می گیریم؛ در این صورت این اتم ،هسته
ای به اندازه یک توپ فوتبال خواهد داشت (شکل  .)3اگر از فاصله ای دورتر به آن نگاه کنیم ،کره عظیمی را می بینیم که
یک زمین فوتبال در دل آن جای می گیرد .اینک به طرح سؤالی می پردازیم .حجم و شکل این کره عظیم ،از کجا ناشی
شده است؟ در جواب باید بگوییم که این حجم بر اثر حرکت الکترونها ایجاد شده است که به آن ابر الکترونی گفته می شود.

آیا وجود این کره عظیم واقعیت وجودی دارد؟ جواب مثبت است ،زیرا این کره حادث شده و واقعیت دارد ،ولی آیا حقیقت
وجودی نیز دارد؟ اگر در یک لحظه حرکت الکترونها متوقف شود ،این حجم که ناشی از حرکت الکترونهاست ،ناپدید شده و
از مقابل چشمان ما محو می شود و فقط هسته آن که در این مثال به اندازه سک توپ فوتبال است ،باقی می ماند .پس
نتیجه می گیریم که این حجم وجود خارجی نداشته و ناشی از حرکت بوده؛ در نتیجه مجازی است .حال با همین شیوه،
هسته اتم را بررسی می کنیم .می دانیم که هسته اتم از پروتون و نوترون تشکیل شده است ،مطابق (شکل  )4پروتون به
دور محور خود چرخش کرده (مانند خورشید) و نوترون نیز با سرعت بسیار زیادی در جهت عکس حرکت پروتون ،هم به

دور خود چرخیده و هم به دور پروتون می چرخد (مانند زمین که دور خود و خورشید می چرخد و ماه مانند الکترون هست).
چرخش نوترون به دور پروتون ،دیسکی را پدید آورده و حجمی مجازی را ایجاد می کند.

حال در صورتیکه حرکت پروتون و نوترون متوقف شود ،این حجم نیز ناپدید می شود و از آن فقط ذرات بنیادی به جای می
ماند که حجمی به مراتب کمتر از حجم قبلی دارد و اگر به همین ترتیب به داخل ذرات هسته نفوذ کرده و حرکات آنها را در
سطوح مختلف متوقف کنیم ،باعث می شود که حجمهای حادث شده به واسطه حرکت آنها ،یکی پس از دیگری محو شود
و اثری از آنها باقی نماند .با این ترتیب پی می بریم که مجموعه ای از بینهایت حرکات بنیادی ،هسته اتم را شکل داده
است و پس از آن ،از اتمها مولکولها و از مولکولها نیز بخش مادی شکل گرفته است .با این توصیف می توان گفت:
جهان هستی مادی از "حرکت" آفریده شده است.

از نگاهی دیگر نیز می توان به همین نتیجه رسید؛ می دانیم که در فیزیک مدرن ،ماده موج متراکم است و موج نیز حرکت
تلقی می شود ،پس همه جهان هستی مادی ،چه از بُعد ماده نگاه شود و چه از بُعد انرژی ،از موج ساخته شده و همانگونه
که اشاره شد ،موج نیز از«حرکت» به وجود آمده است .با شرح مختصر و ساده ای که گذشت ،می توان به پرسش قبلی
مبنی بر این که آیا جهان هستی مادی «حقیقت وجودی» دارد یا خیر ،پاسخ داد .در جواب می توان گفت ،با توجه به اینکه
جهان هستی مادی از حرکت آفریده شده است ،پس جلوه های گوناگون آن نیز ناشی از حرکت بوده و نظر به اینکه هر
جلوه ای که ناشی از حرکت باشد ،مجازی است؛ در نتیجه جهان هستی مادی نیز مجازی بوده و "حقیقت وجودی" ندارد.
به دنبال این موضوع که جهان هستی مادی از حرکت به وجود آمده است ،سؤال دیگری را مطرح می کنیم:
چه عاملی ،به بینهایت حرکت موجود در جهان هستی جهت داده است به گونه ای از میان این همه حرکت ،سیستمی کامالً
سازمند و هدفمند ،تجلی پیدا کرده است؟ در پاسخ باید گفت :تنها چیزی که می تواند به بینهایت حرکت موجود ،جهتی
هدفمند داده باشد ،وجود عاملی هوشمند است؛ که قادر بوده و هست تا تشخیص دهد که هر حرکتی در چه جهتی و به چه
صورتی باید انجام شود تا نتیجه نهایی آن بتواند سیستمی هماهنگ ،هدفمند و گویا باشد .بنابراین ،ماده و انرژی و یا به
عبارت دیگر ساختار جهان هستی ،از هوشمندی و یا شعور یا آگاهی به وجود آمده است .پس در اصل:
جهان هستی مادی از «آگاهی یا شعور و یا هوشمندی» آفریده شده است.

برای مثال ،بدون وجود آگاهی انسان قادر نیست از ماده و انرژی استفاده کند؛ یعنی در صورتیکه انسان ،ماده و انرژی را در
اختیار داشته باشد ،بدون داشتن آگاهی و اطالعات نمی تواند از آنها استفاده هدفمندی داشته باشد .پس ساختار اصلی جهان
هستی مادی ،هوشمندی ،آگاهی یا شعور است که ماده و انرژی از آن به وجود آمده است .بنابراین ،در هر لحظه سه عنصر
در جهان هستی وجود دارد که آنها را می توان مطابق (شکل  )5نشان داد:

همانگونه که در شکل  5دیده می شود ،هر یک از عناصر فوق قابل تبدیل شدن به یکدیگر هستند .در مورد تبدیل آگاهی
به ماده و انرژی ،توضیحات مختصری داده شد ولی تبدیل ماده و انرژی به آگاهی ،خود بحث مفصل و پیچیده ای دارد که
جداگانه بررسی خواهد شد .در صورتیکه بخواهیم اجزای جهان هستی را ریزتر و دقیقتر مورد بررسی قرار دهیم ،به شکل
شماتیک  6می رسیم .این شکل ،همه عناصر موجود جهان هستی مادی را بطور همزمان و در یک لحظه ،وجود دارند ،به
نمایش می گذارد.

The world view based on the observer’s velocity

Now let’s consider an observer moving in space with a certain speed. As we know, when it gets
closer or farther away from a light/sound source, the frequency and wavelength of the
light/sound changes. For example, by getting closer to a sound source, the wavelength of the
sound gets more compressed and shorter, therefore, the frequency of the sound increases. The
perceived sound is at a higher pitch. In contrast, by getting farther from the source, the
wavelength becomes more decompressed and longer, thus the frequency decreases and we hear a
lower pitched sound or bass (Doppler Effect). The same applies to a light source. By getting
closer to or farther from the light source, we encounter a change of frequency. Thus the color of
the light and its appearance change (Figure 7).

(Figure 8) shows that by getting farther from a source of light/sound, the wavelength increases
so the frequency decreases and we hear more bass in the sound.

Again we consider the hypothetical observer and what he witnesses: It is known that depending
on the observers increasing or decreasing speed, the view in front of him changes. Therefore, at a
given velocity the witness has a certain world view, that will appear different if his velocity
changes. If we have our present world view it is because we are moving through space with an
almost constant speed. Given that the Earth is part of the solar system and revolves around itself
and around the Sun with an almost constant velocity. The solar system, in turn being located in
one of the arms of the Milky Way galaxy, revolves around its center with a certain velocity. This
galaxy, is rotating with a certain velocity around another center in space. After all, our velocity
in space/time colors our perspective and world view. At significantly higher velocities, the view
that the observer perceives is considerably different from what we see at the moment. Presently
we see our surroundings, however, as our velocity increases our vision narrows to the point that
if we traveled at light speed, we’d just see a peephole. The reason being that by the time light
rises from the sides we’ve already went right by them. Therefore, the light would never get a
chance to reach our sight, thus our surroundings wouldn’t have been witnessed. Moreover, if the
frequency of the peephole becomes infinite, it isn’t clear what could be seen through such a lens
or how the world would look through those eyes (despite the fact that with wave compression
matter forms and at probably some speed (before reaching light) we will face an impenetrable
wall where the compressed wave will form into matter). Therefore, a witness who travels at the
speed of light sees the world as if through a peephole going at infinite frequency that would be
his reality. And if the same observer hasn’t experienced our worldly reality before then he
wouldn’t be able to envision of another outer world other than the one seen through his lens. As
you can see in Figure 9, when the observer looks at the right hand side and sees the star R’ in
fact star R’ is situated in R position. Therefore, the observer faces two different visual fields, one
is the real visual field (FE), and the other is the true visual field (AB). The real visual field angle

is the angle that the observer practically sees in front of him with respect to the witnessed object.
Whereas, the true visual field angle is the angle of the actual location that the object forms
relative to the observer. As the witness increases speed, the real and true visual field angles AB
& EF decrease in such a way that at the speed of light nothing is visible behind him and in front
waves compress with infinite frequency. In summary, the wavelength of energy (light) at very
high velocities become very condensed that it creates a compressed wave in front of the
observer, forming a barrier, known as matter. In this particular condition, the world will become
very solid, dense and regardless of which direction he intends to move, a condensed wall blocks
the way. Therefore, the world can be considered as both finite and infinite. As soon as the
witness hits this barrier and ceases to move, the frequency in front of him will subside, and will
transform from the condensed matter into a non-compressed wave, when he speeds up
everything repeats. Consequently, human’s velocity in space can’t go beyond a certain limit. It is
impossible to travel continuously in space at speeds of this magnitude (Figure 9).

We can conclude that the universe has an infinite number of appearances and each being
witnesses it uniquely depending on their speed in space. So it is possible that other realities exist
that we cannot even imagine or dream of. Does the universe possess a general definitive
perspective? Considering the discussed topic we reach the conclusion:
The material universe does not possess a definite view or appearance, each being perceives
it according to their velocity in space.
Given the fact that any witness can have infinite speeds, therefore for any observer there
can be limitless perspectives of the physical world.

منظره جهان هستی با توجه به سرعت ناظر

حال در نظر بگیریم ناظری در فضا با سرعت حرکت کند ،می دانیم درصورتیکه به یک منبع صوت و یا نور نزدیک و یا دور
شویم ،فرکانس و طول موج آنها تغییر می کند .برای مثال ،درصورتی که منبع مورد نظر صوت باشد ،با نزدیک شدن به آن،
طول موج آن فشرده تر شده و در هم می رود ،در نتیجه فرکانس آن افزایش پیدا کرده ،صود زیرتر شنیده می شود و در
صورتی که از آن دور شویم ،طول موج بازتر و فرکانس آن کاهش پیدا کرده ،صدا بَمتر به گوش می رسد (پدیده دُپلر).
همین موضوع در مورد منبع نور نیز صدق می کند و با نزدیک شدنن و دور شدن نسبت به آن ،با تغییر فرکانس روبرو می
شویم .در نتیجه ،مناظر روبروی ما تغییر می کنند (شکل .)7

شکل  8نشان می دهد که وقتی از منبع نور و یا صوت در حال دور شدن باشیم ،طول موج آن منبع بیشتر شده ،در نتیجه
فرکانس آن کاهش پیدا می کند و صدا بَمتر شنیده می شود.

بار دیگر ناظر مورد بحث را در نظر گرفته و مشاهدات او از مناظر مقابل چشمانش را مورد بررسی قرار می دهیم .بدیهی
است که هر چقدر سرعتی منظره جهان هستی به شکلی برای ناظر جلوهگر می شود .اگر منظره جهان هستی را در حال
حاضر اینگونه می بینیم ،به این علت است که با سرعت نسبتاً ثابتی در حال حرکت در فضا هستیم ،زیرا زمین که جزئی از
منظومه شمسی است با سرعت تفریباً ثابتی به دور خود و خورشید می چرخد و منظومه شمسی نیز در یکی از بازوهای
کهکشان راه شیری قرار داشته و با سرعت معینی حول مرکز آن در گردش بوده و این کهکشان نیز با سرعتی در فضا ،به
دور مرکز دیگری در گردش است که به هر حال سرعت نهایی ما به حدی است که جهان هستی را ،از نظر تنوع رنگها و
منظره ،اینگونه می بینیم .در سرعتهای باال ،آنچه که ناظر مشاهده می کند باز هم تفاوتهای فاحشی با آنچه که در حال
حاضر می بینیم ،دارد .ما در حال حاضر پیرامون خود را به راحتی مشاهده می کنیم اما هر چقدر سرعت حرکت بیشتر شود،
زاویه منظره مقابل ما جمعتر شده بطوری که اگر بر فرض محال می توانستیم با نور حرکت کنیم ،آنچه که به عنوان ناظر
قادر به مشاهده بودیم ،فقط روزنه ای بود در مقابل دیدگان ما و غیر از این روزنه ،چیز دیگری را نمی توانستیم مشاهده
کنیم ،زیرا نورهای کناری تا به چشمان ما می رسیدند ،از آن محل دور شده بودیم .در ضمن ،این روزنه ،فرکانس بینهایت
نیز پیدا می کرد (صرف نظر از این که با متراکم شدن موج ماده پدید می آید و در یک سرعتی احتماالً در مقابل حرکت ما
دیواره غیر قابل عبور تشکیل می شود و موج متراکم شده و تبدیل به ماده می گردد) و معلوم نیست که از آن روزنه چه
چیزی قابل مشاهده بود و چه دنیایی پدیدار می شد .پس ناظری که با سرعت نور حرکت کند ،جهان هستی را فقط به
صورت یک روزنه ،آن هم با فرکانس بینهایت می دید و این واقعیت دنیای اوست و اگر چنین ناظری قبالً واقعیت جهان ما
ندیده باشد ،بطور قطع نمی تواند تصور جهانی خارج از جهان روزنه ای را داشته باشد و یا آن را درک کند .با توجه به شکل
 9مالحظه می شود وقتی که ناظر به سمت دست راست خود نگاه می کند و برای مثال ،ستاره را مشاهده کند ،در واقع این
ستاره در موقعیت قرار دارد .بنابراین ،ناظر در پیش روی خود با دو نوع میدان دید رو به رو است :یکی میدان دید واقعی و
دیگری میدان دید حقیقی .زاویه میدان دید واقعی ،زاویه ای است که ناظر نسبت به شیء مورد رویت در مقابل خود عمالً
مشاهده می کند و زاویه میدان دید حقیقی ،زاویه ای است که محل حقیقی شیء مورد رویت ،نسبت به ناظر قرار گرفته
است .در اینجا دیده می شود که هر چقدر سرعت ناظر بیشتر شود ،زاویه میدان دید کمتر می شود ،بطوری که در سرعت
نور ،پشت سر او چیزی قابل مشاهده نبوده و در مقابل او نیز موج متراکم با فرکانس بینهایت تشکیل می شود .با توجه به
توضیحات فوق ،طول موج انرژی در سرعتی باال ،به قدری متراکم می شود که در مقابل ناظر ،ایجاد موج متراکم (که همان
ماده است) کرده و سدی را در مقابل او ایجاد می کند .پس در یک شرایط فرضی ویژه ای که بسته به سرعت حرکت ناظر
دارد ،جهان صُلب و سخت می شود و به هر طرف که بخواهد حرکت کند ،برخورد با امواج متراکم شده دیواره ای سخت
تشکیل شده و راه او را سد می کند (بنابراین جهان هستی هم محدود و هم الیتناهی است) .با متوقف شدن ناظر ،دوباره
فرکانس مقابل او از فشردگی خارج شده و از حالت ماده که خود موج متراکم است ،به موج غیر متراکم تبدیل می شود و باز
هم با سرعت گرفتن ناظر ،همین ماجرا تکرار می شود .در نتیجه:

سرعت سفینه در فضا محدود بوده و از یک حدی بیشتر نمی تواند باشد.

نمی توان با سرعتهای باال ،بطور ثابت در فضا حرکت کرد (شکل .)9

با این توضیحات ،نتیجه می گیریم جهان هستی بینهایت نوع منظره داشته و هر ناظری بسته به سرعتی که در فضا دارد،
آن را به شکل خاصی می بیند ،به این ترتیب امکان واقعیتهایی هست که اصالً تصورش را نیز نخواهیم داشت .اما در اینجا
سؤالی مطرح می شود که آیا جهان هستی دارای یک منظره اصلی است؟ با بررسی موضوع به این نتیجه می رسیم که:
جهان هستی مادی دارای یک منظره ثابت و اصلی نیست و منظره آن بستگی به سرعت ناظر دارد.
با توجه به اینکه ناظر می تواند بینهایت سرعت مختلف داشته باشد ،پس برای هر ناظر ،بینهایت نوع منظره از جهان
هستی مادی وجود خواهد داشت.

The world view based on the observer’s eye frequency

Every witness looks at the world through their own eyes and every eye has a specific frequency
that shows how many images in one second can one receive and perceive. For the human eye can
see 24 continuous images passing each second. If the frequency of the image is less than this
amount, our optical perception will have pauses and gaps like a slide-show, the basis of what
created cinema, and by increasing the images speed, we’ll see images moving unusually fast, and
if the images speed increases more we’ll not be able to recognize them. So if a human sees the

world as he/she does, it is because of his/her eye frequency. And if that happened at another rate,
we would have a completely different world view. For example, if a blade spinning at 50 rounds
per second, a person would think he is seeing a circle. Now if the witnessing person’s eyes were
50 images per second they’d see the blade as stationary, despite the fact that the blade’s ends
would exchange places 50 times. The eagle’s eye frequency sees 2000 images per second,
completely different than what a human eye sees. An eagle can focus on and follow the
movement of a fly at any given moment, whereas humans are not capable of such actions. The
eagle also sees rain falling drop by drop, however, to our eyes rainfall looks linear. Or for
instance, what a snail sees at 5 images per second would seem very awkward and weird. For
example, when we are in motion it sees our image blurred and refracted for several meters and
only when we are still does the snail see us the way we see our reflections in the mirror. And the
same for a mosquito in flight, the snail sees it blurred refraction for meters.

Now what would happen if the frequency of the human eye were infinite?
What the eye sees is a result of images whose frequency causes their cohesive sequence. If the
speed of the observer’s eye frequency increases, the cohesion of his vision decreases until he
loses his sight; meaning the movement of electrons and different frequencies he/she will see as
static, and since the electrons and fundamental particles are formed from continuous motion
gradually with the increase of the eye’s frequency and nearing infinity, that person’s world view
will disappear. In conclusion, from the viewpoint of the witness, again the world has infinite
perceptions that depend on the rate of this frequency, who in their own way have delusions of
grandeur and in no possible way can see from all perspectives of life, being virtual; therefore:

The material/physical world lacks a fixed appearance and perspective and every observer,
with respect to their velocity in space and eye frequency, see it accordingly. Every eye is
designed to figuratively create the universe in its own unique way from virtual images
caused by particles motion.

منظره جهان هستی ،با توجه به فرکانس چشم ناظر

هر ناظری با چشمان خود به جهان هستی نگاه می کند و هر چشمی دارای فرکانسی است که نشان می دهد چند تصویر را
در یک ثانیه می تواند دریافت کرده و درک کند .این فرکانس در مورد چشم انسان  24تصویر است؛ یعنی زمانی که 24
تصویر در یک ثانیه از مقابل دیدگان ما عبور کند ،آن تصاویر را پیوسته می بینیم .اگر فرکانس تصاویر کامتر از این تعداد
باشد منظره ،بریده بریده و غیرپیوسته به نظر می آید (اساس اختراع سینما) و با افزایش سرعت تصاویر ،منظره به طرز غیر
عادی دارای حرکاتی سریع و باز هم در سرعت بیشتر ،تصویرها غیر قابل تشخیص می شوند .پس اگر انسان جهان هستی
را به این شکل می بیند ،به دلیل فرکانس چشم اوست و اگر این فرکانس عدد دیگری بود ،منظره جهان هستی نیز به گونه
دیگری دیده می شد .برای مثال ،اگر تییغه ای با سرعت  50دور در ثانیه دوران کند ،انسان در پیش چشمان خود دایره ای
مشاهده می کند ،حال اگر فرکانس چشم ناظری به همین مقدار یعنی  50باشد ،حرکت تیغه را ثابت دیده و فقط ثانیه ای
 50بار مشاهده می کرد که سر تیغه ها جابجا می شود و اثری از دایره نیز دیده نمی شد .منظره ای که یک عقاب با
فرکانس چشم  2000می بیند ،بطور کامل با آنچه که انسان می بیند ،تفاوت دارد .یک عقاب می تواند با دقت تمام حرکت
یک مگس را در در هر لحظه دنبال کند ،در حالی که انسان قادر به این کار نیست .همچنین منظره بارش باران را به صورت
قطره قطره می بیند ،در حالی که ما آن را به صورت خطی نظاره می کنیم .یا آنچه را که یک حلزون با فرکانس چشم 5
می بیند بسیار عجیب و غریب است؛ برای مثال ،زمانی که در حال حرکت هستیم ،دنباله ای را پشت سر ما ،به طول چندین
متر می بیند (شکل  )10و فقط زمانی که بطور کامل ثابت ایستاده ایم ما را به همین شکل می تواند ببیند و یک مگس در
حال پرواز را به گونه ای می بیند که دنباله ای به طول چندین متر دارد.

حال اگر فرکانس چشم انسان بینهایت بود ،چه اتفاقی می افتاد؟
آنچه که پیش چشمان هر ناظری قرار دارد ،نتیجه پیوستگی تصاویر است و سرعت حرکت و چرخش باعث به وجود آمدن
این توالی و پیوستگی می شود .اگر سرعت فرکانس چشم ناظر افزایش یابد ،پیوستگی مناظر مقابل چشمان او کاهش یافته
تا جایی که این پیوستگی در چشم با سرعت فرکانس بینهایت ،بطور کامل از بین رفته و در این صورت دیگر چیزی را
مشاهده نمی کند؛ یعنی حرکت الکترونها و فرکانسهای مختلف را بطور ساکن و ایستا می بیند؛ و چون الکترونها و ذرات
بنیادی ،شکل گرفته از حرکت و پیوستگی هستند به تدریج با باال رفتن فرکانس چشم و نزدیک شدن به بینهایت ،منظره
عالم هستی از مقابل دیدگان چنین ناظری محو می شود .در نتیجه ،از نقطه نظر فرکانس چشم ناظر ،بازهم جهان هستی
بینهایت نوع منظره دارد که بسته به میزان این فرکانس ،به گونه های مختلفی خودنمایی می کند و دارای منظره ثابتی
نبوده و مجازی است؛ بنابراین:
جهان هستی مادی فاقد شکل و منظره ثابت است و هر ناظری آن را با توجه به سرعت حرکتش در
فضا و فرکانس چشمش مشاهده می کند .هر چشمی به گونه ای طراحی شده که جهان هستی را به
شکل خاصی برای صاحب آن متجلی سازد و تصویر مجازی ناشی از حرکات ذرات را به ناظر گزارش
دهد.

The world view of the extent of the observer’s physical perception
Every witness according to the extent of his physical perception, sees the world. For example,
what a snake perceives is completely different from that of a human, therefore the extent of its
perception varies from a human. Did you know a snake can see infrared light-rays, therefore,
they have night vision and darkness is not a barrier. To conclude, day and night make no
difference for snakes. It also can sense the temperature of beings and things. So its perception of
the physical world is different from what a human recognizes. Now if a snake was to express and
explain his version of the universe in comparison with a human’s version, without a doubt there
would be a lot of discrepancy. The description of the bat’s world vision is very limited being
similar to a sonographic pattern and in accordance to their own sound waves and in no measure
comparable to our sound spectrum. So if the bat was asked its opinion of Eternal Life, it would
definitely laugh and think we are crazy. This phenomenon is relevant with all the different
species in the Universe. Therefore, from this perspective there are infinite perceptions in the
universe and each witness according to its own state relates that each of these does not truly
exist. Therefore, each of the world’s views are virtual, hence, not the truth, so if the question was
raised who has the true view of existence, what is the answer?
Every observer according to the extent of their physical perception views the Universe,
therefore, there are infinite world views.

منظره جهان هستی با توجه به آستانه درک فیزیکی ناظر

 یک مار آنچه را که رویت، برای مثال. جهان هستی را به گونه ای می بیند،هر ناظری بستی به آستانه درک فیزیکی خود
 زیرا آستانه درک او با انسان متفاوت است؛ برای مثال مار می تواند اشعه مادون، بطور کامل با انسان تفاوت دارد،می کند
 روز و شب نیز برای او فرقی نمی، در نتیجه. بنابراین در شب دید کامل داشته و برای او تاریکی معنایی ندارد،قرمز را ببیند
 با آنچه که انسان، پس آنچه را که از جهان هستی می بیند. همچنین می تواند حرارت بدن موجودات و اشیاء را ببیند.کند
 حال اگر قرار باشد یک مار هم گزارش خود را از جهان هستی ارائه دهد و آن را توصیف کند؛ در.می شناسند متفاوت است
 توصیفی که یک خفاش از جهان. بطور قطوع با یکدیگر دچار اختالف نظر شدیدی می شدند،مقایسه باگزارش انسان
 بُرد،هستی دارد؛ آن را بسیار محدود و مانند یک نقشه سونوگرافی می بیند و مطابق با میزان بُرد امواج صوتی خود
محدودی را می تواند زیر نظر داشته باشد و مقایسه آن با توصیفی که ما داریم به هیچ وجه قابل قیاس نیست زیرا خفاش
 در نتیجه برای او جهان هستی،می تواند فقط بُرد محدودی را زیرپوشش رادار مافوق صوت خود قرار دهد و شناسایی کند
 بطور قطع به،محدود به یک محدوده مشخصی می شود و اگر ما با او راجع به جهان الیتناهی می توانستیم صحبت کنیم
ما می خندید و ما را مسخره می کرد که مگر می شود جهان الیتناهی باشد!! این ماجرا به تعداد موجودات از یک

 بنابراین از این زاویه نیز جهان هستی بینهایت منظره داشته و هر ناظری به تناسب ابزارهای.میکروارگانیزم تا آخر ادامه دارد
حسی خود آن را می بیند که هیچ یک از این منظره ها حقیقی نیست؛ در نتیجه همه منظره های جهان هستی مجازی و
 چه جوابی به آن می توان داد؟، زیرا اگر سؤال شود که کدام موجود منظره اصلی جهان هستی را می بیند،غیر حقیقی است
، تصور و برداشتی از منظره جهان هستی مادی دارد،هر ناظری بسته به آستانه درک فیزیکی خود
. بینهایت منظره برای عالم وجود دارد،بنابراین

The world view in relation to the speed of light

At night when we look up at the sky we see many stars whose splendor captivates our sight. Is
what we are perceiving true or virtual? To answer that we have to say that which we are
witnessing is a virtual image of the past and nothing that we see really exists in that place, rather
they belong to a previous time, from the nearest star to the Sun to the Milky Way that have
existed billions of years ago (Figure 11).

For example, what we see from the Sun is from eight minutes ago. If a thing is a meter away
from you this image is of
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𝑥 8¯¹° seconds before. Therefore, everything we witness due to the

speed of light is virtual not an optical illusion. In conclusion, we can’t cite what we see and know
on the screen of the World’s Perspective, for it is completely virtual.

منظره جهان هستی مادی در رابطه با سرعت نور

شب هنگام ،وقتی به آسمان نگاه می کنیم ،منظره زیبایی در مقابل دیدگان خود می بینیم .ستارگان زیادی را رویت کرده
که عظمت آنها ،چشمان ما را خیره می کند .آیا آنچه را که مقابل چشمان خود می بینیم ،حقیقت دارد و یا مجازی است؟ در
جواب باید گفت که آنچه را مشاهده می کنیم ،تصویری مجازی از گذشته است و هیچ یک از چیزهایی را که می بینیم ،در
همان محل رویت قرار ندارند ،بلکه متعلق به زمانهای گذشته اند ،از نزدیکترین ستاره که خورشید است تا ستارگان و
کهکشانهایی که متعلق به چند میلیارد سال قبل هستند (شکل .)11

برای مثال آنچه را که از خورشید مشاهده می کنیم ،متعلق به هشت دقیقه قبل است و اگر یک شیء را در فاصله یک
شیء را در فاصله یک متری خود مشاهده کنیم این تصویر متعلق به𝑥 8¯¹°
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ثانیه قبل می باشد .به این ترتیب همه آنچه را که می بینیم مجازی است و عامل سرعت نور باعث ایجاد این مجاز
شده و آنچه که رویت می شود در واقع توهمی بیش نیست .در نتیجه نمی توانیم به مشاهدت خود استناد داشته باشیم و
آنچه را که به عنوان تصویر جهان هستی می شناسیم ،بطور کامل مجازی است.

The world view in relation to the curvature of space
As we know a straight line in space is really curved and every stimulus in space has an orbit. In
other words, space has layers of spheres. Any stimulus that wants to freely roam, has to be in one
of these layers and circle its orbit, to leave its orbit it has to expend energy. Now if an observer
looks up at the sky, through a telescope with unlimited range, his vision will be limited to the
rays of a large sphere his vision will look similar to Figure 12. Secondly, the farther one looks at
celestial objects they really see their sides, instead of seeing face-to-face they would see behind
that object, at the farthest visible distance.

The Final Conclusion about the Virtual World

With the very brief research we reached the conclusion that from any angle we view the
universe, it is virtual and in actuality there are infinite virtual realities within each other.

منظره جهان هستی در رابطه با خمش فضا

همانطور که می دانیم خط صاف در فضا به صورت خمیده بوده و هر متحرکی در فضا قوسی را طی می کند .به عبارت
دیگر ،فضا کروی و الیه الیه است و هر متحرکی بخواهد در آن حرکت آزاد داشته باشد ،باید در یکی از این الیه ها قرار
بگیرد و قوس آن را طی کند و اگر بخواهد مسیر این قوس را تغییر دهد؛ باید صرف انرژی کند .حال اگر ناظری بخواهد با
تلسکوپی که به فرض بُرد نامحدود داشته باشد ،به آسمان نگاه کند ،اول اینکه حداکثر بُرد دید او محدودیت پیدا کرده و
شعاع یک دایره عظیم خواهد بود و جهان هستی برای او مطابق شکل  12محدود و محصور در این دایره می شود .دوم
اینکه ،هر چه فاصله دورتری را مشاهده کند ،به جای دیدن رو به روی یک شیء سماوی ،سمت بغل آن را مشاهده خواهد
کرد تا جایی که در حداکثر مقدار این فاصله ،به جای رو به روی یک شیء سمت پشت آن مشاهده می شود.

نتیجه گیری نهایی در مورد جهان مجازی

با بررسی های بسیار اجمالی که صورت گرفت ،به این نتیجه می رسیم که از هر زاویه به جهان هستی نگاه کنیم ،مجازی
است و در واقع بینهایت مجاز در مجاز در دل یکدیگر قرار گرفته اند.

Mono-form Universe (Principle of the Formational Unity)

Just as it has been proven, the physical world was created from Intelligence, Consciousness or
Awareness. It was this Consciousness that caused and gave direction to initial motion. Initial
motion created space and time, its product was energy, itself, resulting in changes to space and
time. Energy is divided in two groups, condensed and non-condensed energy. It is worth noting
that energy, itself, is in fact a frequency and motion and as we were discussing without
intelligence and consciousness, motion would have no direction and purpose. Therefore:
Energy, is formed in “the field of intelligence” without the existence of such a field, no
energy would exist. From this perspective, the physical world only has one dimension that
is known to humans as the dimension of difference or 3D and time is the fourth dimension,
where all find their meaning and purpose is in “the field of intelligence.”

Virtual World in the World of Science
In the science world and modern physics, it is the witness/observer that creates the physical
world, and is energy a wave or a particle? The old view of man (The view of Newtonian
Physics), presented the mindset that regardless of a witness/observer, the physical world enjoys
the certain and permanent facts that always protects the shape, form and essence continues on its
way and the witness/observer’s vision doesn’t determine the physical world. On the contrary, in
modern physics, it is the witness/observer that determines reality, whether all the world is
composed of waves or particles.

جهان مجازی در دنیای علم
 این ناظر است که ساختار جهان هستی را تعیین می کند و اینکه آیا انرژی موج باشد و یا،در دنیای علم و در فیزیک جدید
 این ذهنیت را به انسان داده بود که چه ناظر وجود داشته باشد و چه،)ذره؟ دیدگاه قدیمی انسان (دیدگاه فیزیک نیوتونی
 به راه، فرم و ماهیت مستقل خود را حفظ کرده، جهان هستی از واقعیت مسلم و ثابتی بر خوردار است و همواره شکل،نباشد
، در فیزیک مدرن، اما بر خالف آن.خود ادامه می دهد و این چشمان ناظر نیست که منظره عالم هستی را تعیین می کند
 همه جهان هستی موج باشد و یا تمامی آن از ذره،این ناظر است که مشخص می کند تا واقعیت به چه صورتی ظاهر شود
.تشکیل شده باشد

Interuniversal Internet

Thus, theoretically it has been proven that a great consciousness governs the universe controlling
and guiding all its parts/particles. This consciousness acts exactly like a widespread internet
network, hence we call it the ‘Interuniversal Internet’. According to Figure 13, users can connect
to the ‘Interuniversal Internet’ in order to receive their existential catalog from the
manufacturer’s site to exploit it for their self-analysis. Or through being connected, users can
benefit from the Internet’s treatment facilities and witness unbelievable cures. (This example is
used for understanding the importance and effect of man’s relationship with his creator, its
purpose is not to liken the creator (God) to a factory, whatsoever).

It is worth noting that treatment and recovery, including all of the programs that detect faults, fix
and repair cells related organs etc. exist in the ‘Interuniversal Internet’. And as already
mentioned, since the software programs of all components in existence are available on this
Internet, we call it the ‘Interuniversal Consciousness’. Therefore, to the ‘Interuniversal Internet’
it makes no difference whether the cells belong to humans, animals, plants, or micro-organisms.
Through the Internet, impact on molecules is even possible. The experience of working with the
‘Interuniversal Consciousness’ shows that the universe is a Connected, Conscious and Directed.

اینترنت کیهانی

به این ترتیب ،بطور نظری ثابت می شود که یک هوشمندی عظیم بر کیهان است که همه ذرات آن تحت کنترل و هدایت
این هوشمندی قرار دارند .این هوشمندی درست مانند یک شبکه گسترده اینترنت عمل می کند بطوری که آن را «اینترنت
کیهانی» نیز می توانیم بنامیم .مطابق شکل  13کاربر می تواند با اتصال به اینترنت کیهانی در جهت دریافت کاتالوگ
وجودی خود از سایت کارخانه سازنده اقدام کند تا در جهت خودشناسی از آن بهره برداری نماید و یا در این اتصال ،امکانات
این شبکه را در جهت درمان خود یا دیگران در اختیار بگیرد و شاهد اتفاقات درمانی باورنکردنی باشد( .این مثال برای فهم
اهمیت و اثر ارتباط انسان با خالق خود به کار می رود و به هیچوجه ،منظور از آن ،تشبیه خداوند به یک کارخانه نیست).

الزم به ذکر است درمان و بهبودی ،شامل کلیه برنامه های عیب یابی ،بهبود و ترمیم سلول ،عضو مربوطه و  ...است که در
اینترنت کیهانی وجود دارد و همانگونه که ذکر شد ،از آنجا که برنامه نرم افزاری همه اجزای هستی در این اینترنت با
عظمت کیهانی موجود است ،آن را شبکه شعور کیهانی می نامیم .بنابراین ،برای اینترنت کیهانی فرقی ندارد که سلول
متعلق به انسان ،حیوان ،گیاه و یا میکروارگانیزم ها باشد و همچنین از طریق آن ،حتی تاثیر بر روی مولکولها نیز امکنپذیر
است .تجربه کار با شبکه شعور کیهانی نشان می دهد که کیهان موجودی یکپارچه ،زنده و هدفمند است.

General Connection of Particles Theory
Through the ‘Interuniversal Consciousness’ it is possible to connect and effect all universal
particles without the dimension of space and time. The influence is relative to the nature,
essential property and fundamental characteristic that particle contains. In other words, by
‘Interuniversal Consciousness’ or through the ‘Interuniversal Internet’ we can access each
particle, like entering any website, to create the desired effect.

تئوری ارتباط عام ذرات

 امکان،از طریق "شبکه شعور کیهانی" به همه ذرات عالم هستی بدون صرف زمان و بُعد مکان
 این اثرگذاری بسته به ماهیت و خاصیت بنیادی (شخصیت بنیادی) آن.ارتباط و اثرگذاری وجود دارد
 به هر ذره ای به،" به عبارت دیگر از طریق "شبکه شعور کیهانی" یا "اینترنت کیهانی.ذره دارد
.عنوان یک سایت اینترنتی می توان داخل شد و در آن تاثیر مشخص و تعریف شده ای را ایجاد نمود

Supplementary Explanations
According to the “General Connection of Particles Theory”, man can be connected to the
Interuniversal Consciousness through which he gains access to different websites. He/She can
also enter sites related to the information of particles and consciously influence them. As
observed regarding the cell information website, access to the cells categorized information
helped us diagnose and treat many illnesses. Thus, in the future, expected is our continued access
to the categorized information of particles and to be able to have an effect on their software. Also
utilize software purposeful for influencing them. On the other hand, based on the same theory the
influence depends on its nature and fundamental property, i.e. fundamental characteristics of the
particle. In order to expand on the subject, we should remember that one of the smart facilities
may be creating different Conscious Fields. We know that a particle in the ecosystem is under
the influence of different fields, like: Gravitational, Electromagnetic, Weak Nuclear Field and
Strong Nuclear Field. We also know that the behavior of each particle in any of the
aforementioned fields is specific. That is, particles show specific behaviors in any of the
particular fields, which are known to the scientific world. While in the Intelligence Field each
particles behavior is subject to other forces of nature it is above the known physical laws being
more Conscious. Therefore, it’s within the Conscious Field that software arrangement and
changes can be made for better results to be gained. The three experiments of formation,
decomposition, combination which can result in repair are some of the changes that particles

show within the Conscious Field. As we know matter’s building blocks composed of particles,
atoms, molecules each containing specific and definite features. Character/characteristic is the
software program based on which any part of the Universe is manifested in the ecosystem.
Characteristic includes all program factors and behavioral patterns and represents all properties
of an ecosystem’s member. That is particles and matter, as molecular structures, are connected to
the Interuniversal Consciousness their behavioral change (formation, decomposition,
combination) depends on their fundamental characteristics. In order to understand the subject
better we can consider a substance like cement being linked to the Interuniversal Consciousness.
Cement or cement mortar is considered a structure having specific and definite characteristics.
Characteristics of cement requires it be hard. Indeed, cement’s characteristics are hard and within
the Conscious Field cement shows its fundamental characteristic i.e. hardness. As we know
technology and engineering sciences depend on the behavior and properties of matter and
particles. And better use of the properties of matter have always been the research industries
interest. What improves a products quality content can also improve products efficiently and for
us to enjoy the fundamental properties of the product. All structures including particles,
molecules, catalysts, nano-matters and products enjoying fundamental characteristics of them,
composites as organizational units have definite characteristics will show better behavior in
direction of presenting their own fundamental characteristic under the Conscious Field. In
addition to industrial and technological uses of the subject, study of the way of improvement of
the particles and matter’s behavior in connection to the Interuniversal Consciousness can begin
new research. It can be said that impacting through the Interuniversal Consciousness and the
Conscious Field will be part of future human technology which can improve the quality and
efficiency of products without needing complex equipment, specific conditions and causing less
environmental pollution. In order to utilize the process, man needs to know his
capacities/capabilities better and learn that he could have accessed the secret treasury of the
universe and have used it to answer his questions about the unknown, having received his
Existential Catalogue from the secret treasury of the Universe and becoming familiar with it.
This catalogue is like the map of our cities existence, the streets and allies of which are similar to
our existences different dimensions, and knowing it can present a new definition of man. Man of
the Conscious era will gain knowledge of his existence’s software programs more than ever and
utilize them in direction of finding his own position in the universe. Discovering or uncovering
the universes secrets in the end, we hope with continuation along the way we can be in a more
commanding position. To be able to offer the future generations a better life as the desired
outcome of this and all knowledge and wisdom.
You’re hidden from sight and when you find
Within you exists a treasure that’s hidden
Attar

توضیحات تکمیلی

بر طبق نظریه ارتباط عام ذرات ،انسان می تواند به شبکه شعور کیهانی متصل شده و از طریق آن به سایتهای مختلف
دسترسی داشته باشد؛ همچنین می تواند به سایت اطالعات ذرات وارد شده و در آنها دخالتهای هدفمند و تعریف شده ای
ایجاد کند .همانطور که در مورد سایت اطالعت سلول شاهد بودیم ،دسترسی به اطالعات طبقه بندی شده سلول توانست ما
را در شناخت و درمان بسیاری از بیماریها کمک کند؛ لذا می توان انتظار داشت در آینده به اطالعات طبقه بندی شده ذرات
دسترسی داشته باشیم و بتوانیم تاثیرات هدفمند نرم افزاری در آنها ایجاد کنیم .از طرف دیگر ،بر طبق همین نظریه این
اثرگذاری به ماهیت و خاصیت بنیادی یا شخصیت بنیادی ذره وابسته است .برای توضیح این مطلب الزم است یاد آوری
کنیم که یکی از تسهیالت هوشمندی ،امکان برقراری میدانهای شعوری مختلف می باشد .ما می دانیم که یک ذره در
اکوسیستم ،تحت تأثیر میدانهای مختلفی قرار دارد ،مانند :میدان گرانشی ،میدان الکترومغناطیسی ،میدان هسته ای ضیف و
میدان هسته ای قوی .این را هم می دانیم که رفتار هر ذره در هر یک از این میدانها ،رفتاری بخصوص و مشخص است
یعنی اجزاء در هر میدان ،رفتار بخصوصی را نسبت به آن میدان نشان می دهند (برای دنیای علم کامالً مشخص است) .اما
در میدان شعوری رفتار هر ذره ای تابع قوانین و قواعد دیگری می شود و از قواعد قبلی پیروی نمی کند و ذره تابع شعور
مافوق خودش می شود؛ بنابراین با میدان شعوری است که تغییرات چیدمانی نرم افزاری قابل ایجاد و
قابل نتیجه گیری می شود .سه تجربه شکل پذیری ،تجزیه پذیری و ترکیب پذیری که می تواند منجر به
ترمیم شود ،از جمله تغییراتی است که ذرات تحت میدان شعوری از خود نشان می دهند .همچنان که می دانیم مواد،
مجموعه های سازمانی هستند که اجزای آنها را ذرات ،اتمها و مولکولها تشکیل می دهند و دارای شخصیت مشخص و
معینی هستند .شخصیت برنامه نرم افزاری است که هر جزئی از اجزای عالم هستی مطابق آن ،در صحنه اکوسیستم
تجلی می یابد .شخصیت در برگیرنده کلیه فاکتورها و برنامه های رفتاری است و نشان دهنده همه خصیصه های یک عضو
در اکوسیستم می باشد .یعنی چنانچه ذرات و مواد (سازمانهای مولکولی) تحت اتصال با شبکه شعور کیهانی قرار گیرند،
تغییر رفتار آنها (در قالب شکل پذیری ،تجزیه پذیری ،ترکیب پذیری و ترمیم) به شخصیت بنیادی آنها وابسته است .جهت
درک این موضوع ،فرض کنیم ماده ای مانند سیمان را در اتصال با شبکه شعور کیهانی قرار دهیم .سیمان و مالت آن یک
سازمان محسوب می شود که خود دارای شخصیت مشخص و معینی است؛ شخصیت سیمان ایجاب می کند تا آنچه را که
از خود نشان می دهد ،سخت شوندگی باشد .در اصل شخصیت سیمان با سخت شوندگی آن مترادف است و تحت میدان
شعوری رفتار بهتری را جهت بروز شخصیت بنیادی خود که سخت شوندگی است نشان می دهد .امروزه ،تکنولوژی و علوم
مهندسی وابسته به رفتار و خصوصیات ذرات و مواد می باشد .همچنین بهره گیری بهتر از خصوصیات مواد ،همواره مورد
عالقه محققان و صاحبان صنایع بوده است .آنچه که راندمان عمل مواد را بهبود بخشد ،می تواند راندمان محصوالتی که از
خصوصیات بنیادی آن ماده بهره می گیرند را نیز بهبود بخشد .تمام ساختارها اعم از ذرات ،مولکلها ،کاتالیزورها ،نانو مواد و
محصوالتی که از خصوصیات بنیادی آنها بهره می برند ،کامپوزیتها به عنوان یک واحد سازمانی ،شخصیت مشخصی دارند؛

بعد از قرارگیری در میدان شعوری ،رفتار بهتری را در جهت بروز شخصیت بنیادی خود نشان خواهند داد .عالوه بر
کاربردهای صنعتی و تکنولوژیکی این مسأله ،بررسی چگونگی ارتقاء رفتار ذرات و مواد در اتصال با شبکه شعور کیهانی می
تواند سر آغاز تحقیقات گسترده باشد .می توان گفت اثرگذاری از طریق شبکه شعور کیهانی و فاکتور میدان شعوری،
بخشی از تکنولوژی آینده انسان می باشد که بدون تجهیزات پیچیده و شرایط خاص ،بدون آلودگی و تخریب محیط زیست
می تواند راندمان بسیاری از مواد و محصوالت را بهبود بخشد .برای استفاده از این فرایند الزم است تا انسان ،تواناییهای
خود را بهتر بشناسد و بیاموزد که می توانسته به گنجینه اسرار هستی دسترسی داشته باشد و برای رسیدن به جواب سوأالت
و ندانسته های خود از آن بهره بگیرد .انسان می تواند کاتالوگ وجودی خود را از گنجینه اطالعات هستی دریافت کرده
و با آن آشنا شود .این کاتالوگ مانند نقشه شهری است که «کوچه پس کوچه های» آن ،سراسر وجود ما را شامل می شود
و شناخت آن می تواند تعریف جدیدی از انسان و توانمندیهای او ارائه دهد .انسان عصر هوشمندی ،بیش از هر زمان
دیگری به شناخت نرم افزارهای وجودی خود خواهد رسید و از آنها در جهت پیدا کردن جایگاه خود کشف اسرار هستی بهره
خواهد برد؛ و در پایان امیدواریم که با ادامه این راه ،اشراف کاملتری نسبت به «شهر وجودی» پیدا کرده و بتوانیم حاصل
این شناخت را در زندگی بهتر به آیندگان تقدیم کنیم.
تو ز چشم خویش پنهانی ،اگر پیدا شوی
عطار

در میان جان تو ،گنجی نهان آید پدید

