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 م ی( نظام قدی)فرادرمان عرفان حلقه کیدوره 
 یک دوره    2جلسه   یک دوره    1جلسه  

 مباحث تئوری مباحث تئوری

 دالیل عدم احساس اسکن    1 نگریتعریف فرادرمانی، تعریف فراکل 1

 ، سکه وجودی، واقعیت و حقیقت 2

 جهان هستی ی منظره اثبات جهان مجازی از منظر   •

 از منظر عرفان  یاثبات جهان مجاز •

 تعریف نیروی کیهانی 2

 درمان و اسکن با نیروی کیهانی 3

 علل بهم خوردن حوزه پوالریتی  ،نیروی پوالریتی 4

 های درمان در فرادرمانی انواع راه 5 تعریف هوشمندی)شبکه شعور کیهانی( 3

 اصول حاکم بر فرادرمانی  6 ( اعداد-قوانین-هوشمندی-)خدامفهوم  4

 تعریف الیه محافظ و وظایف آن 7 پله عشق و پله عقل 5

 مباحث عملی  تعریف رند  6

  تعریف مقدماتی عرفان عملی و عرفان نظری  7

 فرادرمانی )برای خود و دیگران( حلقه تفویض حفاظ •

o    )درمان با تماس دست )فقط با رعایت موازین شرعی 

o   )شوک، کانال، تزریق )فقط با رعایت موازین شرعی 

o  )درمان های موضعی )فقط با رعایت موازین شرعی 

o    درمان بدون تماس اسکن با نیروی کیهانی پوالریتی )فقط برای

 به موضوع و تجربه آن(  شناییآخود به منزله 

o  اصالح الگوی خواب از زاویه فرادرمانی )شفاف و رنگی شدن و

 وضوح تصاویر خواب( 

 فرد حفاظ این حلقه را سر ساعت اعالم شده دریافت می نماید.

 سوپردانا -دانا-تعریف افراد ساده -تقسیم بندی افراد 8

 هدف از فرادرمانگری 9

 ارتباط فردی و ارتباط جمعی  تعریف حلقه وحدت و مفهوم 10

 تعریف شاهد و تسلیم 11

 ریزی تعریف اسکن و  بیرون  12

 ی مورد تحقیق در کالس لمباحث عم

 اسکن با نیروی کیهانی •

 اسکن پوالریتی •

 ارتباط فرادرمانی  •

 یک دوره    4جلسه   یک دوره    3جلسه  

 مباحث تئوری مباحث تئوری

 کالبد روان 1 دالیل بازگشت بیماری نمودار های فرادرمانی و  1

 و ضریب طول عمر  نرم افزارهای مهم کالبد روان 2 تعریف مغز در فرادرمانی  2

 تعریف کالبد ذهنی و بخش های آن 3

 حافظه و آرشیو اطالعات ابدی •

 مدیریت حافظه  •

 مدیریت چیدمان اطالعات )فکرسازی( •

 مدیریت سلول و بدن  •

 کالبد اختری و سیستم عصبی ثانویه 3

نرم افزار بینشی، افسردگی و انواع آن و بررسی نمودار افسردگی از   4

 نظر فرادرمانی 

 آزمایش افسردگی از طریق اسکن نیروی کیهانی

 انواع مرگ 5 معرفی ارتباط عام)ویژه(    4

 یک دوره    6جلسه   یک دوره    5جلسه  

 مباحث تئوری مباحث تئوری  

1 

 

 ناخودآگاهی و بخش های آن: 

 من برنامه ریزی شده)شخصیت اولیه( •

  من برنامه پذیر: 

 بخش شخصیت پذیری)شخصیت ثانویه(  

 بخش اتوماسیون  

 ( بخش ارزشیابی)وجدان 

ریزی برنامه  -ریزی قطعیبخش برنامه های متفرقه )برنامه  •

 ریزی فیلتری( برنامه  -ریزی شرطیبرنامه -واکنشی

 فیلتر عقلی  1

 تعریف فیلتر ناخودآگاهی 2

 تعریف بخش اراده و اجرا 3

 تعریف تلقین پذیری  4

 تعریف کمال و قدرت 5

 شبکه های مثبت و منفی )آگاهی های مثبت و منفی(

 قانون بازتاب 6
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 م ینظام قد دو عرفان حلقهدوره 
 ه دو دور   2جلسه     ه دو دور   1جلسه  

 مباحث تئوری مباحث عملی 

 کیهانی  همفازی حلقهتفویض حفاظ  •

 اسکن دوگانگی با  حلقه تفویض حفاظ •

فازی کالبدی)با چشم باز در کالس و با  هم حلقه تفویض حفاظ •

 چشم بسته در خارج کالس(

 تعریف حلقه اناهلل و اناالیه راجعون 1

 مراتب شناخت خدا  2

 مفاهیم جهان های تک قطبی و دو قطبی  

 ناظر ثابت و ناظر متحرک  3 مباحث تئوری                             

 مفاهیم فرامکانی و فرازمانی  4 مفهوم همفازی کیهانی 1

 به عنوان یک سیستم زنده مفهوم جهان هستی 2

 روح جمعی)ذهن جمعی( -حافظه فیزیکی و شعوری •

 توضیح در مورد لوح محفوظ، سرنوشت، تقدیر  5

 اذن الهی و انشاللا مفهوم 

 مفهوم جبر و اختیار  6 و...( فاز شدن با هستی)مانتراتاریخچه تالش بشر برای هم  3

  80صفحه اساس حرکت عرفانی )مفهوم تالش های فردی و اتصال  4

 کتاب انسان و معرفت(  86تا 

 انسان از منظری دیگر(   105)صفحه مجهول( -انواع جبر)معلوم 7

 اشاره به نحوه انتخاب مرکب در این دنیا 

 رفتارهای دوگانه  5

کتاب انسان و   128تا  126)صفحه ارتقای ظرفیت وجودی 

 معرفت(

 انسان از منظری دیگر(  212تا  215)صفحه 

 کتاب انسان و معرفت(  16تا  15)صفحه معرفت و عرفان  8

 .(خودمحور و..-ی اهل عرفان  )خودمحوردسته بند

 قانون صلیب 9

 انسان از منظری دیگر(  212تا  215)صفحه انرژی پتانسیل منفی  6

 دادگاه ویژه 

  

   کتاب انسان و معرفت( 103تا  101)صفحه قانون بازتاب  7

ها و  های آنهای مثبت و منفی)دانش کمال و قدرت( و تفاوتآگاهی 8

 کتاب انسان و معرفت(  75تا  71و  21)صفحه ها نحوه شناخت آن

  

 141)صفحه دالیل به هم خوردن همفازی کالبدی همفازی کالبدی و  9

 انسان و معرفت( 142تا 

  

ارتباط برخی از بیماری ها با رفتارهای دوگانه و از منظر عدم  10

 همفازی کیهانی و همفازی کالبدی

  

 ه دو دور   4جلسه   دو دوره    3جلسه  

 مباحث تئوری مباحث عملی 

 1 )خاص(  در روح جمعی همفازی کیهانی  حلقهتفویض حفاظ  •

 

 ، انگیزه عباداتصعودی(-انواع عبادت)خطی

 قطع عبادات مرده )تامل در عبادات( •

 ( 30تا   26انسان و معرفت صفحه عرفان و عبادت، )
 مباحث تئوری

 ادراکات شبکه مثبت:  2 ( 184تا  182)انسان و معرفت صفحه مفهوم کوی خرابات  1

 دوم )واکنش دفاع روانی(من مدافع یا مادر  •

 من دادستان: بخش دادگاه ویژه •

 متافیزیک )معجزه(فیزیک و  7

 دالیل قطع ارتباط با شبکه شعور کیهانی و قطع الیه محافظ  8

 توضیح ارتباط با سوگندنامه 

 

 و )نظام قدیم(  عرفان حلقه یک دوره های صوتی و تصویری ضبط شده از دورهمرجع مطالب ترم یک عرفان حلقه:  

  https://www.mataheri.comمنبع کتاب ها: سایت دیگر نوشته محمد علی طاهری  کتاب انسان از منظری
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تا   160)انسان و معرفت صفحه مفهوم عبادت )رسالت بندگی(   2

161 ) 

درک  -درک انالحق -وحدت جهان هستی درک -درک جمال یار

 ی درک هوشمند-درک حضور-هدفمندی خلقت

 ( 150)انسان و معرفت صفحه 
 توضیح در مورد حمله در مسیر کمال  3

 کاری( است )از منظر اضافهچرا انسان اشرف مخلوقات  4

 وظیفه گیاه، حیوان، انسان شرح  •

 کاری، کم کاری و خط صفرمفهوم اضافه •

 کتاب انسان و معرفت( 121تا  114)صفحه 

 ( 98تا  96)انسان و معرفت صفحه ذکر و مراتب آن  3

 عشق به دیگران(  -تعریف مسیر عشق)عشق به خود 4

 ( 32تا  30)انسان و معرفت صفحه 

 ( 34تا   32)انسان و معرفت صفحه اصول حاکم بر عشق  5

تا   35)انسان و معرفت صفحه تعریف دنیای وارونه و غیروارونه   6 کتاب انسان و معرفت( 187)صفحه   تعریف روح جمعی 5

36) 

 مفهوم شمس من و خدای من 

توضیح در مورد مفاهیم خدا، دعا، عشق، صدقه، زکات، واقعیت و   7  

تا   36)انسان و معرفت صفحه وارونه و حقیقی  حقیقت در دنیای

47) 

  و عام یجمع ذهن یها حلقه و( لک  یجمع ذهن)  یجمع روح  فیتعر 6

 2-3-2020 هیاطالع از خاص

 ( 50تا  47)انسان و معرفت صفحه تعریف کار زمینی، کار آسمانی  8

 ه دو دور   6جلسه   ه دو دور   5جلسه  

 مباحث تئوری مباحث تئوری

  101تا  99)صفحه مفاهیم رحمان و رحیم از منظر عرفان کیهانی 1 سایمنتولوژی( 59)صفحه  نردبان خلقت از نظر شعوری 1

 انسان و معرفت(

  دلیل طراحی مرگ و اختیاری نبودن آن 2 تعریف اشرف مخلوقات از این منظر  2

 انسان و معرفت(  275تا  269)صفحه 

بررسی گیاه، حیوان، انسان از دیدگاه و ورودی و خروجی و فرایند  3

  170)انسان و معرفت صفحه تعریف اشرف مخلوقات از این منظر 

 ( 176تا 

 تعریف کمال  الیه راجعون  3

 های قبل و بعد و مفهوم برزخ ها در زندگیمفاهیم مرگ ها و تولد 4

 انسان و معرفت(  281تا  277)صفحه 

انسان   123تا  121)صفحه عادی و متعالی نمودار شکوفایی افراد  4

 و معرفت(

 

 )مدیریت امیال نفس( مباحث انگیزه متعالی  5

 آسمان وجودی 

 )مار ذهن و مار روان( مفهوم ضحاک ماردوش

 انسان و معرفت( 180تا  176)صفحه  هاها و دافعهمفهوم جاذبه 

 ( 93تا   89)انسان و معرفت صفحه مدیریت انرژی ذهنی  6  

 مرجع مطالب ترم دو عرفان حلقه:  دوره های صوتی و تصویری ضبط شده از دوره دو عرفان حلقه )نظام قدیم( و 

  https://www.mataheri.comمنبع کتاب ها: سایت کتب قید شده نوشته محمد علی طاهری  

 

 

 

 مینظام قد سه عرفان حلقه دوره 

 سه دوره    2جلسه     سه   دوره   1جلسه  

 مباحث تئوری مباحث عملی 

 حلقه سکوت ذهنتفویض حفاظ  •

o )حلقه سکوت ذهن با چشم بسته )خاموشی کامل 

o )سکوت ذهن با چشم باز )تماشای شکل 

 نقش بینش ها در زندگی  1

 مفهوم فیلتر بینشی  2

 مفهوم پله ها شناخت، فهم، درک  3

https://www.mataheri.com/
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o عدم شناخت، فهم و درک جهان هستی  4 سکوت ذهن با چشم بسته و طراحی 

 مفهوم ذلک الکتاب  5 مباحث تئوری

 عدم شناخت، فهم و درک جهان دو قطبی 6 من های کمال جو و من های ضدکمال  1

مفهوم طاغوت درون و طاغوت بیرون)شیطان درون و شیطان  2

 مفهوم الاله اله للا درون و بیرون(  -بیرون

 عدم شناخت، فهم و درک مسیر و مقصد 7

 در مورد سوره والعصر 8

    مفهوم عمل الصالحات و انواع صلح 9 تشتت ذهنی به عنوان یک طاغوت درون 3

 انواع تضاد 10 برای بدست آوردن سکوت ذهنتالش های بشر در طول تاریخ  4

 تضاد با خدا •

 تضاد با هستی •

 تضاد با خود)انواع تضاد با خود( •

 تضاد با دیگران  •

بحث تالش های بشر در طول تاریخ برای بدست آوردن سکوت  5

 ذهن

مشکالت سر راه تالش های فردی)زمان بر بودن، مشخص   6

 نبودن کیفیت نهایی( 

 توضیحات حلقه سکوت ذهن  7

 مفهوم بیعانه 8

   عدم شناخت، فهم و درک صالح بودن 11 بحث بله محضری و اتوماتیک شدن حلقه 9

   )با چشم بسته( و خاموشی نسبی  مفهوم خاموشی کامل 10

   موارد مجاز در خاموشی نسبی  11

   مفهوم طراحی ذهن 12

   ها()از منظر تشتت ذهنی و بینش  شویم؟مبحث چرا بیمار می 13

   ( mentosomaticمفهوم بیماری های ذهنی تنی یا بینشی) 14

 سه   دوره   4جلسه   سه دوره    3جلسه  

 مباحث تئوری تئوری مباحث

)صفحه   (زمانعدم شناخت، فهم و درک زمان )عدم همفازی با  1

 انسان و معرفت( 136تا  134

 عدم شناخت، فهم و درک زمان هدف و وسیله 1

 مثال کوهنوردی و لوازم، فرازطلبی، نقش بلد راه  2 مفهوم قدر و لیله القدر  2

 نظمیقانون نظم و بی  3 مفهوم توبه  3

   عدم شناخت، فهم و درک فلک )زمانه(، )عدم همفازی با فلک( 4

 انسان و معرفت(  141تا  136)صفحه 

 زدگیبحران نظم  4

 فلسفه ماه رمضان و روزه )چند مقاله، در رواق رمضان( 5 شناخت، فهم و درک عشق زمینی  5

 ( ، راه ارتباط انسانتعریف هنر )چرا هنر وجود دارد 6

 

 

 

  

 

 سه دوره    6جلسه   سه دوره    5جلسه  

 مباحث تئوری مباحث تئوری

 قانون تولد و مرگ 1 قوانین حاکم بر جهان هستی  عدم شناخت، فهم و درک 1

 قانون تغییر  2 مفهوم گناه و عذاب الهی  2

 قانون تناسب 3 مبحث در مورد جهل نسبت به قوانین 3

 قانون عدم تکرار و مانند  4 زشت و زیبا(-قانون نسبیت )نسبیت خوب و بد 4

 )فواره(  قانون فراز و فرود 5 قانون حرکت در سکون 5

 قانون فراق و وصل 6 قانون عمل و عکس العمل)کارما( 6

 قانون شمع و پروانه 7 قانون مرکزیت 7
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 قانون تاثیر متقابل  8 قانون مرکزیت عام ذرات 8

 قانون پیوستگی  9 سانی اطالعات هستی(قانون عام شعور)اصل هم 9

 قانون ارتباط  10  

 سالی( سالی، کهنامروز)دوره کودکی، میانبحث بشر از کودکی تا  11  

 قانون تضاد 12  

 قانون جبر 13  

   قانون علف هرز 14  

 قانون تعادل)تعادل استاتیک خنثی، منفی و مثبت( 15  

 و )نظام قدیم( عرفان حلقه  سه  عرفان حلقه:  دوره های صوتی و تصویری ضبط شده از دوره سهمرجع مطالب ترم 

    https://www.mataheri.comسایت منبع کتاب ها:  کتاب بینش انسان نوشته محمد علی طاهری 

 

 

 م ینظام قد چهار عرفان حلقهدوره 
 دوره چهار   2جلسه   چهار ه  دور   1جلسه  

 عملی  مباحث مباحث عملی 

o  تفویض حفاظ حلقه کنترل دشارژ بیرونی o  1تفویض حفاظ حلقه مثبت 

 مباحث تئوری مباحث تئوری

 حلقه اناهلل و اناالیه راجعون 1 مفهوم شارژ و دشارژ بیرونی  1

کتاب   76)صفحه  2و نوع 1های نوع مفهوم انرژی  2

 سایمنتولوژی جلد یک(

 زندگی در فرامکانی  2

)فلسفه   4 (2فلسفه عرفانی حجاب )کاهش نیاز به انرژی نوع 3

 عرفانی حجاب کتاب چند مقاله(

 مفهوم الزمانی 3

کتاب   76)صفحه  4و  3های نوع ژی اشاره به انر 4

 سایمنتولوژی جلد یک(

 انسان و معرفت(  285تا  281)صفحه  مفهوم سوراسرافیل و حشر 4

 توضیح در مورد طلب خیر)استخاره(  5 مفهوم جنگ روانی 5

 تشعشعات منفی ارادی 6 حریم خودشیفتگی  6

 توضیح در مورد حلقه مثبت یک 7 و مثال دیود  ACو  DCمثال های جریان برق  7

   بحث در مورد فاز مثبت و منفی و قانون صلیب  8

   توضیحات حلقه کنترل دشارژ بیرونی)فاز بیعانه و اتوماتیک(  9

 مفهوم مدیریت بحران 10

 کمال=هنر ضد ضربه شدن

  

   پله های خواست انسان)نیاز به ثروت، قدرت، ستایش(  11

   بحث چرا بیمار می شویم از منظر دشارژ بیرونی  12

 دوره چهار   4جلسه   دوره چهار   3جلسه  

 مباحث عملی  مباحث عملی 

 4تفویض حلقه کنترل تشعشع منفی   2تفویض حلقه کنترل تشعشع منفی  

 مباحث تئوری مباحث تئوری

https://www.mataheri.com/


های نظام قدیم عرفان حلقه درسنامه دوره   

6صفحه      YOUTUBE: MOHAMMAD ALI TAHERI,      INSTAGRAM: MATAHERI.OFFICIAL  ,      TWITTER: MATAHERI.OFFICIAL  ,    

ACADEMYTAHERI: WWW.MATAHERIACADEMY.COM ,   WWW.TAHERIACADEMY.COM ,    FACEBOOK: MATAHERI.OFFICIAL , TELEGRAM: MATAHERINEWS2 

 

  285تا  284)صفحه  اعمالارنامه مفهوم نشر)جمع آوری( ک 1

 انسان و معرفت(

 انسان و معرفت(  291تا  285)صفحه  المجادلهیوم مفهوم  1

انسان و   286تا   285)صفحه  جمع آوری اطالعات مجادالت 2

 معرفت(

 انسان و معرفت( 291تا   285)صفحه  جهان های موازی 2

 توضیح در مورد حلقه کنترل تشعشع منفی دو 3

 پارازیت شعوری •

 بحث حسادت  •

 بحث تشعشع شرک)نقض الحمدللا(  •

 

انسان و   289تا  286)صفحه مفهوم کثرات آدم و فرم های مجادله  3

 معرفت(

 انسان و معرفت(  291تا  285)صفحه مجادله طول و عرض در زمان  4

 انسان و معرفت( 202تا   200)صفحه مفهوم کلی شجره  5

  انسان و معرفت( 244تا  243)صفحه مفهوم شفاعت در یوم المجادله  6

 مراتب شفاعت 

)مخروط جمعیت   مختلفنمودار جمعیت نسبت به زمان در زندگی های  7

 و بحث مجادله

 توضیح در مورد نفرین و انواع آن 8  

 )منظور ظلم صورت گرفته( و نفرین به ناحق  نفرین به حق

 4توضیح در مورد حلقه کنترل تشعشع منفی 9  

 های طلب خیر)استخاره(صحبت در مورد مجموعه حلقه 10  

 دوره چهار   6جلسه   دوره چهار   5جلسه  

 مباحث عملی  مباحث عملی 

 تفویض حلقه تزکیه تشعشعاتی  تفویض حلقه قطع ارتباط از شبکه منفی 

 تئوری مباحث  تئوری مباحث 

تا   252 صفحه ) توضیح تکمیلی در مورد من ثابت و من متحرک 1 اشاره مختصر به یوم الدین)ارجاع به دوره پنج(  1

 کتاب انسان و معرفت(  253

)صفحه مفهوم مخلوق خاص)نفس و روح للا( و مفهوم مخلوق عام  2 انسان و معرفت(  301تا   291)صفحه مفهوم جهنم  2

 انسان و معرفت( 234تا  233

  233صفحه ) (توضیح در مورد من متحرک)نفس و ملزومات 3

 کتاب انسان و معرفت(  234تا 

 کبد)میانه( مفهوم  3

کتاب انسان   228صفحه )توضیح در مورد من ثابت)روح للا(  4

 و معرفت(

 مفهوم کوثر 4

انسان و   301تا  291)صفحه مفهوم کارماسوزی در جهنم  5

 معرفت(

 کتاب انسان و معرفت( 123)صفحه  پیامدهای حرکت در عرفان 5

 

انسان و   301تا  291)صفحه مفهوم اعراف)برزخ جهنم(  6

 معرفت(

 کتاب انسان و معرفت(  133تا  128)صفحه درباره تزکیه تشعشعاتی  6

 توضیح حلقه تزکیه تشعشعاتی 

انسان و   311تا  301)صفحه رضوان و  مفهوم جنات و عدن  7

 معرفت(

  

انسان و   301تا  291صفحه )مفهوم الست برکم و جنتی  8

 معرفت(

  

   ارتباط از شبکه منفی توضیح در مورد حلقه قطع  9

( و م یعرفان حلقه )نظام قد چهارضبط شده از دوره   یریو تصو یصوت یعرفان حلقه:  دوره ها چهار  مرجع مطالب ترم  

 https://www.mataheri.com  تیها: سامنبع کتاب   یطاهر ینوشته محمد عل ب قید شدهکت

 

 

 مینظام قد پنج عرفان حلقه دوره 
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 دوره پنج   2جلسه   پنج دوره    1جلسه  

 عملی  مباحث مباحث عملی 

o  تفویض حفاظ حلقه اتصال دشارژ درونی  ----- 

 مباحث تئوری مباحث تئوری

)خاطرات، توقعات،  3مفهوم دشارژ درونی و انرژی نوع  1

 ها(آلایده

 انواع تضاد )ثابت و متغیر( 1

تا   244)کتاب انسان و معرفت از شیطان با  مفهوم ابلیس و تفاوت آن  2 دشارژ درونی عامل بیماری و توقف در راه کمال  2

252 ) 

انسان    188تا    184)صفحه  مراقبت های عرفانی و جمعی بودن حرکت   3 شاهد بیرون( -مفهوم شاهد)شاهد درون 3

 و معرفت(

 )مقاله معراج حج چند مقاله( مفهوم اسماعیل و قربانی 4 تعریف کمال )ارتقاء دید ناظر(  4

 کتاب انسان و معرفت(  234)صفحه من های ضدکمال  5 انواع قضاوت )کمی و کیفی( 5

صحبت در مورد حلقه کنترل دشارژ درونی و فاز بیعانه و   6

 اتوماتیک آن

 بررسی کمال با روابط شبه ریاضی   6

 بحث چرا بیمار می شویم از منظر مباحث این دوره   7

 

  

 دوره پنج   4جلسه   دوره پنج   3جلسه  

 مباحث عملی  مباحث عملی 

o تفویض حفاظ حلقه وحدت o  تفویض حفاظ حلقه من معنوی 

 مباحث تئوری مباحث تئوری

1 

 

 (انسان و معرفت 259تا  252)صفحه  حرکت انسان

 حرکت ذاتی )طولی( و عرضی  •

 حرکت ادراکی  •

کتاب انسان و معرفت و مقاله ظلم چیست از   158)صفحه  مفهوم ظلم 1

 ( چند مقاله

 انواع ظلم •

 مفهوم حق الناس   •

انسان و   203تا  199توضیح در مورد وحدت در هستی )صفحه  2

 معرفت(

2 

 

 

  244تا  241)صفحه  آنهای توضیح در مورد من معنوی و ماموریت

 کتاب انسان و معرفت( 

o نقش من معنوی در قانون بازتاب 

o  توضیح در مورد حلقه من معنوی 

o  وظایف محوله به من معنوی در ارتباط با من معنوی 

o بخش بخشایش و مفهوم استاد درون 

 شعور حاکم بر کره زمین )کمربندهای ون آلن( 3

 حوزه پوالریتی )زمین، الیه اوزون و...( 4

 های استاد درون های دریافتی از شبکه مثبت با آموزهتفاوت آگاهی 3 بان( تر است یا زمین )کشتی یا کشتیبحث انسان مهم 5

 بحث عذاب الهی و بحث سیل، زلزله، آتشفشان و... و ضرورت 6

 وجود حلقه ها و اتصال های مختلف 

 مفهوم من معنوی و عنوان ولی )از کتاب انسان و معرفت(  4

 )استخاره( های طلب خیرصحبت در مورد مجموعه حلقه 5  

 دوره پنج   6جلسه   دوره پنج   5جلسه  

 مباحث عملی  مباحث عملی 

o تفویض حفاظ حلقه شرح صدری o  عام( *تفویض حفاظ حلقه روح جمعی ( 

 مباحث تئوری مباحث تئوری

 مفهوم حافظه فیزیکی و حافظه شعوری کیهانی 1 انسان و معرفت(   249)صفحه  مفهوم خاک، آب، باد، آتش 1

انسان و   143تا  142)صفحه نتایج معرفتی حرکت در عرفان  2

 معرفت(

 برآیند شعوری  2

انسان و   146-143)صفحه رسیدن به آگاهی های کمال بخش  3

 معرفت(

 پردازش شعوری و انعکاس شعوری 3
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 مفهوم تقابل شعوری و رزونانس شعوری 4 انسان و معرفت(  149-146)صفحه آگاهی دریافت نحوه  4

  102)صفحه توضیح در مورد کالبد روح جمعی )ذهن جمعی(  5 انسان و معرفت(  151-149)صفحه محتوای آگاهی  5

 سایمنتولوژی( 

کتاب   156-151)صفحه مالک تشخیص آگاهی های مثبت و منفی  6

 انسان و معرفت(

پیام های مثبت در -توضیح در مورد حلقه کالبد روح جمعی )مثبت یک 6

 مسیر کمال( 

 بحث انگیزه اعمال  7 انسان و معرفت(  157-156)صفحه بخش مراتب آگاهی کمال  7

   توضیح درباره ارتباط شرح صدری   8

( و میعرفان حلقه )نظام قدپنج ضبط شده از دوره   یریو تصو یصوت یعرفان حلقه:  دوره ها پنج مرجع مطالب ترم  

 https://www.mataheri.com  تیمنبع کتاب ها: سا  ،یطاهر ینوشته محمد عل کتب قید شده

 

 شود  ضی تفو یا حلقه هکنیا بدون شود ی م اعالم یفرادرمان  مردم  عموم یبرا یعنی ؛ی  فرادرمان بشریت،  یبرا ر یخ یدعا شامل  ،مثبت تشعشع *

  چون   است  اشتباه  نیا  هک  نندک  یم  اعالم  یجمع   روح  در   را  یفرادرمان  حلقه  افراد  یبعض  هک  شودیم  دهیشن  اما  ،  رود  باالتر   یجمع  یسالمت  زانیم  تا

 .( شود ینم ضیتفو حلقه نیا یجمع روح در 

 

 

 مینظام قد شش عرفان حلقه دوره 
 دوره شش   2جلسه   شش دوره    1جلسه  

 مباحث عملی  مباحث عملی 

o  1تفویض حفاظ حلقه  قونیه o  2تفویض حفاظ حلقه قونیه 

 مباحث تئوری مباحث تئوری

کتاب انسان و   257تا  252)صفحه   حرکت ذاتی )طولی( و عرضی 1 تعریف حافظه کیهانی  1

 معرفت(

 کتاب انسان و معرفت( 259تا   257)صفحه   ادراکیحرکت  2 روح جمعی و ذهن اشتراکی خاص و عام 2

  269تا    266)صفحه    فلسفه خلقت برزخ )بحث اختیار انتخاب در برزخ( 3 ( فلسفه اعالم )ارتباط ها در ذهن اشتراکی 3

 از انسان و معرفت( 

 2توضیح در مورد ارتباط قونیه  4 توضیح در مورد ارتباط قونیه یک  4

 بررسی کمال با روابط شبه ریاضی   5 مفهوم سماع  5

نحوه درمان از طریق قرارگیری درمانگر در ارتباط قونیه یک  6

 از راه نزدیک 

  

 دوره شش   4جلسه   شش دوره    3جلسه  

 مباحث عملی  مباحث عملی 

o  تفویض حفاظ حلقه همفازی با زمان o  تفویض حفاظ حلقه ذهن بی ذهنی 

 مباحث تئوری مباحث تئوری

 توضیح در مورد ذهن بی ذهنی  1  مفهوم بسم للا الرحمن الرحیم 1

 انسان و معرفت(  89تا  88)صفحه  مفهوم یسبح للا 2 انسان و معرفت(  126تا   124)صفحه مفهوم اسم اعظم  2

 مفهوم شرک )عدم یکپارچه دیدن جهان هستی( 3 توضیح در مورد رحمان و رحیم )رحمت عام و رحمت خاص( 3

روزی رسانی غیر بازتابی )اختیاری( و روزی رسانی بازتابی   4

 اجباری

 مفهوم ذهن یکپارچه  4

 هامفهوم حقیقی نظر در اعالم ارتباط  5 غیرقابل تعریف )عدم(   مفاهیم هست قابل تعریف و هست 5
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 انسان و معرفت(  194تا  191)صفحه 

  136تا  134)صفحه توضیح در مورد زمان و همفازی با زمان  6

 انسان و معرفت(

  

 دوره شش   6جلسه   شش دوره    5جلسه  

 مباحث عملی  مباحث عملی 

o  چاکراهاتفویض حفاظ حلقه پاکسازی o  تفویض حفاظ حلقه شارژ یونی و الکترونی 

 یمباحث تئور یمباحث تئور

 اصل وحدت راه  1 چرخه حاکم بر تولید مرکب )از بیگ بنگ تا بیگ بنگ بعدی(  1

 مفهوم جهش )متاسیون( 2

o جهش مثبت و جهش منفی 

ریزی اکوسیستم روی  جهش مثبت زمانبر است زیرا طبق برنامه  •

 دهدمی 

ریزی در جهت تخریب  دهد زیرا طبق برنامهمنفی آنی رخ می جهش  •

 است.

 تعریف اینتریونیورسال 2

 توضیح در مورد شارژ یونی و الکترونی  3

 مفهوم گرمی و سردی  4

 توضیح در مورد ارتباط یونی و الکترونی  5

 برهم خوردن حوزه پوالریتی علل  6 گیری چهره(دلیل متفاوت بودن چهره انسان ها )اثر ذهن در شکل 3

   مفهوم شکل پایه 4

تفاوت آدم )در چهره اناهلل( با اولین انسان )در چرخه تولید  5

 مرکب(

  

   سیر تکاملی انبیاء و مفهوم "دین"  6

ها  ها با مبدلمفهوم چاکراها و توضیح در مورد انواع رآکتور 7

( های مریدین، چاکراها و کانالSun-DNA)شامل رآکتورهای 

 سایمنتولوژی(  76تا  75)صفحه 

  

نقش چاکراها در تغذیه کالبدها و کانال های مریدین در تغذیه   8

 هامدیریت شعوری ارگان

  

( و م یعرفان حلقه )نظام قد ششضبط شده از دوره   یریو تصو یصوت یعرفان حلقه:  دوره ها شش مرجع مطالب ترم  

 https://www.mataheri.com  تیمنبع کتاب ها: سا ، یطاهر ینوشته محمد عل کتب قید شده

 

 

 مینظام قد هفت عرفان حلقهدوره 
 دوره هفت   2جلسه   هفت دوره    1جلسه  

 مباحث عملی  مباحث عملی 

o  تفویض حفاظ حلقه گستردگی o  تفویض حفاظ حلقه شارژ شعوری 

 مباحث تئوری مباحث تئوری

 ها(الدین )روز بررسی مرام مفهوم یوم 1 انسان و معرفت( 176تا   175)صفحه  گستردگیمفهوم  1

توضیح در مورد شارژ شعوری طبیعی، شارژ شعوری همراه با حلقه  2 ضرورت درک گستردگی در کنار ذهن بی ذهنی در مسیر کمال 2

 و تفاوت آنها 

 حلقه شارژ شعوری توضیح در مورد  3 توضیح در مورد ارتباط گستردگی 3

استفاده از حلقه شارژ شعوری به شکل کلی و همچنین با سوار کردن   4 مفهوم اخالق روی پله عقل و عشق  4

بیماری جسمی مفصل تری در   دستور درمان در زمینه  ) توضیحات 

 بیان می شود.(  دوره سایمنتولوژی 

   مفهوم عصمت  5
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   نگاهی به مخلوق خاص و عام  6

   مفهوم جان، جانان، و تفاوت جان با نیروی حیات  7

 دوره هفت   4جلسه   دوره هفت   3جلسه  

 مباحث عملی  مباحث عملی 

o  حلقه روح جمعی)عام( کنترل تشعشع منفی ها  حفاظ ضیتفو 1تفویض حفاظ حلقه اعوذباهلل 

معرفت پژوهان گرامی می توانند بر اساس دوره هایی که گذرانده اند کنترل )

 را در روح جمعی نظر کنند.(  ۱،۲،۳،۴،۶تشعشع منفی ها 

 

 مباحث تئوری مباحث تئوری

  و 222)صفحه  توضیحات در مورد مرکب، نفس و روح للا 1

 انسان و معرفت( 228

   بحث نفس به عنوان مخلوق خاص  1

توضیح در مورد اهمیت اعالم حلقه های کنترل تشعشع منفی در روح   2 نیروی ارگانی(  -نیروی کیهانی )نیروی کالبدی 2

 جمعی 

   شعور کیهانی و نیروی حیات  3

   توضیح در مورد سرویس های مرکب 4

   2و  1توضیح در مورد حلقه اعوذباهلل  5

   کتاب انسان و معرفت(  123)صفحه محافظت در سلوک  6

 دوره هفت   6جلسه   دوره هفت   5جلسه  

 مباحث عملی  مباحث عملی 

o  تفویض حفاظ حلقه آشتی با مرگ o  در  حجت قلبیرسیدن به برای )  1 بی نامتفویض حفاظ حلقه

 (اناهلل و انا الیه راجعون ی مورد دروس چرخه

 

 یمباحث تئور یمباحث تئور

 ادامه بحث ملزومات نفس 1 منفی بشرمفهوم بازتاب شعوری  1

 انواع عقل )در بحث من کمی( 2 مفهوم القارعه  2

 عقل های مرتبط با نفس  3 ملزومات نفس )برنامه های کلی متغیر( و اشاره به نهاد و بنیاد 3

 عقل های مرتبط با مرکب 4 برنامه های کلی ثابت )فطرت(  4

 عصر برده داری مدرن  5 من معنوی مثبت( _ من کمال پذیر )روح هادی مثبت  5

   من ضدکمال )روح هادی منفی _ من معنوی منفی(  6

   من معنوی منفی 7

   من کیفی -من کمی 8

   ضرورت آشتی با مرگ -توضیح در مورد مرگ 9

   رد ارتباط آشتی با مرگوتوضیح در م 10

( و میعرفان حلقه )نظام قدهفت ضبط شده از دوره   یریو تصو یصوت یعرفان حلقه:  دوره ها هفت مرجع مطالب ترم  

 https://www.mataheri.com  تیها: سامنبع کتاب   یطاهر ینوشته محمد عل کتب قید شده

 

 

 مینظام قد هشت عرفان حلقه دوره 
 دوره هشت   2جلسه   هشت دوره    1جلسه  
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 عملی مباحث  مباحث عملی 

o  پیوندتفویض حفاظ حلقه   

o   تفویض حفاظ حلقه قنوت 

o  

o تفویض حفاظ حلقه قیام 

o تفویض حفاظ حلقه رکوع 

o   سجده  تفویض حفاظ حلقه 

 مباحث تئوری مباحث تئوری

 1 مفهوم شعور و ضدشعور )شعور ظاهری و شعور باطنی(  1

 

 چکیده کتابها(   84تا  76)صفحه  آغاز بحث عوالم

انسان   213تا  195)صفحه  جهان های تک قطبی و جهان های دیگر 2 تشعشعات وابسته به نیت و تشعشعات غیروابسته به نیت 2

 و معرفت(

 اشاره کلی به مراتب وجود دیگر •

 مفهوم وحدت در هستی )مقدمه وحدت وجود(  •

 مفهوم شجره  •

 توضیح در مورد محور وجودی )من واقعی و من حقیقی( 3

 انسان و معرفت( 96تا  93)صفحه 

 توضیح در مورد برگردان کالم 4

 توضیح در مورد ارتباط پیوند  5

 توضیح در مورد ارتباط قیام، رکوع و سجده  3 مفهوم نیایش و راز و نیاز  6

انسان  93صفحه )  تشعشعات شعوری)شعور ظاهری و باطنی در هنر( 4  توضیح در مورد ارتباط قنوت 7

 و معرفت(

 دوره هشت   4جلسه   دوره هشت   3جلسه 

 مباحث عملی  مباحث عملی 

o تفویض حفاظ حلقه سالم 

o    ادراک ال مکان، ال   قرارگیری درالتضادی تفویض حفاظ حلقه(

   زمان، التضاد(

 

 

o   تفویض حفاظ حلقه تعمید روح 

o اعوذ باهلل(مشاهده الیه حفاظت عبادت تفویض حفاظ حلقه ( 

 مباحث تئوری مباحث تئوری

   208تا  191)صفحه  (مراتب وجود و عقل )هستی شناسی 1

 انسان و معرفت(

    مفهوم رب الناس، ملک الناس و للا الناس 1

 بعد بحث عدم، عالم ذرات، عوالم اول به  2

 قطبی  nمفهوم جهان های 

 جهان های مجاور و موازی 

 مفهوم قادر متعال  2

 مفهوم رحمان و رحیم )از زاویه دید عوالم(  3

 مفهوم عشق در هستی و مراتب عشق معرفت(  3

 انسان و معرفت(   216تا  208صفحه ) تعریف هوش و عقل

 

انسان و    221تا  215)صفحه مالئک و انواع آن )ارکان هستی(  4

 معرفت(

 دوره هشت   6جلسه   دوره هشت   5جلسه  

 مباحث عملی  مباحث عملی 

o اشتراکی تفویض حفاظ حلقه ذهن 

 

 

o  حلقه ها  رسیدن به حجت قلبی   )برای ۲ ی نامبتفویض حفاظ حلقه

 (و دروس دوره هشت

 مفهوم صراط المستقیم 1 سایمنتولوژی(  62تا  60)صفحه  نظریه پیوند شعوری اجزاء 1

 عرفان قدرت یا کمال  2 مفهوم درمان از طریق ذهن اشتراکی  2

 جالل او یا جالل خود  3  

 مفهوم وارث 4  

 داری فلسفه دین  5  

 (انسان و معرفت  26تا  22صفحه )( رفان و شریعت)ع •

  66تا  62صفحه )  ي حركت عرفاني با شریعت و حقیقترابطه 

 (انسان و معرفت 
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 انسان و معرفت(  169)صفحه فلسفه آداب در مراسم عبادی  6  

 آشتی با دین 7  

( و میعرفان حلقه )نظام قدت شهضبط شده از دوره   یریو تصو یصوت یعرفان حلقه:  دوره ها تشه مرجع مطالب ترم  

 https://www.mataheri.com  تیمنبع کتاب ها: سا  یطاهر ینوشته محمد عل کتب قید شده

 

 

 م ینظام قد تشعشع دفاعی عرفان حلقه دوره 

 . ترم سه به بعد قابل گذراندن است پایان از –دوره جانبی)تشعشع دفاعی( 

 

 تشعشع دفاعی دوره    2جلسه   دوره تشعشع دفاعی   1جلسه  

 مباحث عملی  مباحث عملی 

)راه دور و نزدیک()با   1تفویض حفاظ حلقه تشعشع دفایع لول   •

 کسب اجازه(

)راه دور و نزدیک()با   2تفویض حفاظ حلقه تشعشع دفایع لول    •

 کسب اجازه(

 ینازمو عایتر با فقط)  تماسی -یقیرتز فاعید حلقه ظحفا تفویض •

 (  شرعی

 

 

 2 مثبت حلقه ظحفا تفویض •

 زه جاا کسب با(یکد نزراه ) چشمی فاعید  تشعشع حلقه ظحفا تفویض •

  )با(یکد نزراه دور و ) خصوصی ماکنا زيپاکسا حلقه ظحفا تفویض •

 (زهجاا کسب

 

 

 مباحث تئوری مباحث تئوری

 81 ه)صفح نگریتعریف جامع و کامل بیماری از دیدگاه فراکل 1

 انسان از منظری دیگر(  82و

 انسان از منظری دیگر(  177 و 176 )صفحه انواع مرگ 1

   دسته بندی بیماری ها 2

 بدون نام( -ذهنی-تنیذهنی -تنیروان -روانی-)جسمی

 موجودات غیرارگانیک(   51و  50)صفحه 

 انسان از منظری دیگر(  152و  151)صفحه 

موجودات   44تا  37)صفحه  (B توضیح در مورد کالبد ذهنی )گروه 2

 غیرارگانیک( 

 عالئم خاص بیماری ذهنی بر جسم، روان و ذهن  3

  های عالئم جسمی، روانی و ذهنیذکر مثال •

 39)صفحه روح للا(  -روح القدس - تعریف انواع روح )روح هادی 3

 موجودات غیرارگانیک(

)مقدمه کتاب ف موجودات غیرارگانیک بطور اجمالی تعری 4

 ( 11و صفحه  کموجودات غیرارگانی

موجودات های    44)صفحه  دلیل طراحی مرگ و اختیاری نبودن آن   4

 انیک( گغیرار

کیهانی 5 و مکانیزم آن  حلقه تشعشع دفاعی تعریف 5 منظر عرفان  از  رحیم  و  رحمان    101تا    99)صفحه  مفاهیم 

 انسان و معرفت(

وابستگی 6 ها در تشعشع دفاعی توضیح لول 6 و  ذهنی  آن  کالبد  های    46تا    44)صفحه  های  ویروس 

 انیک( گغیرار

 انواع وابستگی مثبت و منفی •

 خواب متوفین  •

 خواب یا مشاهده اولیاء الهی و تعالی  •

 لزوم اخذ اجازه تشعشع دفاعی 7

 های مقاوم ریزی و توضیح در مورد ویروس آمار درصدی بیرون  8

اهمیت دادن اطالعات الزم و آگاه کردن فرد اتصال گیرنده در  9

 جهت  پیگیری اتصال تشعشع دفاعی

دفاعی   7 تشعشع  با  تناسخ  موجودات    59تا    55)صفحه  رد  کتاب 

 غیرارگانیک( 

 آلودگی نردبانی ساده و پیچیده 8 های غیرارگانیک  مراحل خروج ویروس 10
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  التماس( -تطمیع -تهدید -)خاموشی

کتاب موجودات   54)صفحه  تله پاتیو  های اشتراکیتوضیح ویروس 9  

 غیرارگانیک( 

 تشعشع دفاعی دوره    4جلسه   دوره تشعشع دفاعی   3جلسه  

 مباحث عملی  مباحث عملی 

o  راه دور و   قطع شنیداریحلقه تشعشع دفاعی تفویض حفاظ(

 نزدیک( )با کسب اجازه( 

o  حلقه تشعشع دفاعی قطع دیداری )راه دور و تفویض حفاظ

 نزدیک( )با کسب اجازه( 

o  عمومیتفویض حفاظ حلقه پاکسازي اماکن 

 

o  راه دور و نزدیک( )با کسب   ۳حلقه تشعشع دفاعی لول تفویض حفاظ(

 اجازه(

o  1حلقه کنترل تشعشع منفی تفویض حفاظ 

 مباحث تئوری مباحث تئوری

)صفحه ( نظر خلقت )مبحث پله پنجم خلقتنردبان شعوری از  1

 سایمنتولوژی( 59

 بر حسب مأموریت:   Aانواع ویروس های ذهنی گروه  1

 ( 7و  6)گروه 

 ( A6) بانانطلسم •

 ( A7) تسخیربانان •

 موجودات غیرارگانیک(   33تا   31صفحه )

موجودات    16تا  12)صفحه تعاریف جن، شیطان، ابلیس  2

 غیرارگانیک( 

 انسان و معرفت(   249)صفحه  خاک، آب، باد، آتش رمز 3

( Aویژگی های عمومی جن ها )ویروس های ذهنی گروه  4

 موجودات غیرارگانیک( 20تا  16)صفحه 

2 

 

اب از درگیری دالیل اجتنتوضیحات در مورد طلسم و دعانویسی و 

 در آن

با انسان   Aمواردی از تشابه موجودات غیرارگانیک گروه  5

 موجودات غیرارگانیک( 21)جدول صفحه 

 مکانیزم طلسم و انواع آن و دالیل اجتناب از آن  3

6 

 

 به صورت کلی:  Aمأموریت ویروسهای غیرارگاینک گروه 

 پختگی انسان •

 مجازات انسان  •

 آزمایش انسان  •

 با سوءاستفاده از نام دعانویسی   مبحث جاری کردن طلسم 4

ها و مشکالت ناشی از بکارگیری طلسم برای تمام افراد  درگیری  5

 درگیر 

 و توضیح قانون صلیب 

 توضیح قانون بازتاب، شبکه مثبت و منفی و عرفان کمال و قدرت  6

 بر حسب مأموریت:   Aهای ذهنی گروه ویروس  بندیدسته  6

 ( 5تا  1)گروه 

 ( A1) بانانهستی •

 (A2)بانان آزمون •

 ( A3)بانان  جهت •

 (A4)بانان حکمت •

 (A5)جزابانان  •

o تعریف گناه 

 موجودات غیرارگانیک( 31تا  22)صفحه 

توضیح انواع اتصال با شبکه منفی)مستقیم و غیرمستقیم( و توضیح  7

 مشکالت و درگیرهای این عمل 

ها و اعداد و ارقام و اشکال قرارداری در توضیح استفاده از سمبل 8

 شبکه منفی ) شرح نقض ایاک النعبد و ایاک نستعین(

   1کنترل تشعشع منفی حلقه توضیحات  9

  63تا  59)صفحه  موارد سوءاستفاده از موجودات غیرارگانیک 10

 موجودات غیرارگانیک(

۱۱  

 تشعشع دفاعی دوره    6جلسه   دوره تشعشع دفاعی   5جلسه  

 مباحث عملی  3حلقه کنترل تشعشع منفی  

o  ۳ حلقه کنترل تشعشع منفیتفویض حفاظ 

o  ۵حلقه کنترل تشعشع منفیتفویض حفاظ   

o  ۶حلقه کنترل تشعشع منفیتفویض حفاظ 

 

o  راه دور و  ۴حلقه تشعشع دفاعی لول  تفویض حفاظ(

   نزدیک( )با کسب اجازه(

o لول  بدون یدفاع تشعشع( عام)  یجمع روح حلقه حفاظ ضیتفو  

   یجمع روح در ۲ مثبت و

 

 1 ۳توضیحات در مورد مسخ و حلقه کنترل تشعشع منفی  1

2 

 علل و عوامل آلودگی به موجودات غیرارگانیک

 موجودات غیرارگانیک( 76تا  74)جدول صفحه عوامل اختصاصی 
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2 

 

 ندیدن وحدت و یکپارچگی جهان هستی • ۵کنترل تشعشع منفی حلقه  توضیح

 اصلیهتک حرمت هر جزئی از اجزای  •

 ایجاد هر گونه تشعشع منفی)غیبت و دروغگویی و...( •

 ایجاد فساد و تباهی و ندیدن هر جزئی از جهان هستی •

 جنگ مغرضانه با خداوند و راه خداوند  •

 

های چندگانه و حلقه کنترل تشعشع  توضیحات در مورد طلسم  3

 6منفی 

 آلودگی به موجودات غیرارگانیک علل و عوامل 4

موجودات   73تا  65)جدول صفحه عوامل مشترک: 

 غیرارگانیک( 

 قرار گرفتن در فاز منفی  •

 اعتیاد •

 استفاده از موجودات غیرارگانیک  •

 طلسم و جادو  •

 برهم خوردم همفازی کالبدی •

 انتقال از والدین •

کتاب   34تا  33)صفحه در جهنم  Aنقش موجودات غیرارگانیک  3

 موجودات غیرارگانیک(
نقش دین در معرفی شیطان و حفاظت در برابر آن و تعریف   4

کتاب موجودات   37تا  34)صفحه متقی)صاحب پوشش( 

 غیرارگانیک( 

)صفحه  رفرنس(  59)نوشت کتاب موجودات غیرارگانیک ی پمرور  5

 کتاب موجودات غیرارگانیک( 152تا   81

به دوش کشیدن بار گناهان نسل قبل و و اهمیت پاکسازی برای  5

 نسل بعد 

 کتاب سایمنتولوژی( 176و  175)صفحه تعریف روح جمعی  6

 6 ۶توضیح حلقه کنترل تشعشع منفی  6

 

  

7 

)زمان تفویض حلقه ها بر اساس  نسبت پاکسازی درون و بیرون

 آمادگی جمعی(

 

توضیح در مورد حلقه مثبت دو و تشعشع دفاعی بدون لول در روح جمعی  

 کل.

 تشعشع دفاعی دوره    8جلسه   دوره تشعشع دفاعی   7جلسه  

 ها فقط برای تفویض حلقه ها فقط برای تفویض حلقه

o  دور و   راه  ۵حلقه تشعشع دفاعی لول تفویض حفاظ

   نزدیک( )با کسب اجازه(

 

o  راه دور و نزدیک(    ۶حلقه تشعشع دفاعی لول تفویض حفاظ

   )با کسب اجازه(

 

  

 تشعشع دفاعی دوره    10جلسه   دوره تشعشع دفاعی   9جلسه  

 ها فقط برای تفویض حلقه ها فقط برای تفویض حلقه

o  دور و   راه  ۷حلقه تشعشع دفاعی لول تفویض حفاظ

   نزدیک( )با کسب اجازه(
 

 

o  راه دور و نزدیک(    ۸حلقه تشعشع دفاعی لول تفویض حفاظ

   )با کسب اجازه(

 

  

طبق نظر استاد محمدعلی طاهری، دوره تشعشع دفاعی نظام قدیم به شش جلسه تئوری و ده جلسه عملی    2021کتبر  ا     23از تاریخ  تذکر مهم:  

این   به  یابد.  می  معرفت تغییر  به علت  معنا که  می گذرانند ولی  در شش جلسه  تبیین شده  درسنامه  دفاعی را طبق  تشعشع  دوره  پژوهان عزیز 

 تعداد زیاد حلقه های این دوره، حلقه ها در ده جلسه به معرفت پژوهان طبق جدول تفویض می گردد. 

 

تشعشع دفاعی تهیه شده از منابع توسط تلویزیون عرفان حلقهدوره   وکتاب موجودات غیرارگانیک   عرفان حلقه:  تشعشع دفاعی مرجع مطالب ترم  

 https://www.mataheri.com  تیمنبع کتاب ها: سا  یطاهر ینوشته محمد عل کتب قید شده

 

 

 مینظام قد سایمنتولوژی عرفان حلقهدوره 

 قابل گذراندن است.  8بعد از اتمام دوره 

 دوره سایمنتولوژی 2جلسه  دوره سایمنتولوژی 1جلسه 
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 مباحث تئوری مباحث عملی 

 حلقه اصالح الگوی خواب نرم افزاریتفویض حفاظ   •

 حلقه اصالح ترک عادتتفویض حفاظ   •

 حلقه اصالح طبع نرم افزاری بنیادتفویض حفاظ   •

 سایمنتولوژی(  124تا   111)صفحه کالبد های وجودی انسان  1

 کالبد ذهنی

 ناخودآگاه  •

o  شدهمن برنامه ریزی 

o  من برنامه پذیر 

o  من مدافع 

o  من دادستان 

o  فیلتر عقلی 

o ضمیرناخودآگاه( فیلتر ناخودآگاهی( 

o  بخش اراده و اجرا 

o  هیپنوتیزم 

 

 مباحث تئوری

وجودی انسان،    وژی )هدف و کاربرد، اصول کلی و ابعادسایمنتول 1

  رویکرد و فرآیند، بهنجار و نابهنجار از منظر سایمنتولوژی(

 سایمنتولوژی(  113و   17تا  15)صفحه 

  153تا  139)صفحه اکوسیستم و جایگاه انسان در اکوسیستم 2

 سایمنتولوژی( 

 اکوسیستم   •

 شخصیت و رفتار اکوسیستم و اجزای آن  •

o رابطه شخصیت و رفتار 

اصول مقدماتی حاکم بر شخصیت اکوسیستم و اجزای   •

 آن

 شخصیت اکوسیستم  •

 جایگاه اکوسیستم  •

 جایگاه انسان در اکوسیستم •

 جهش و انتخاب اصلح  •

 نقش اکوسیستم در فرادرمانی و سامنتولوژی   •

 سایمنتولوژی(  210تا  199)صفحه پذیر من برنامه 2

 نرم افزارهای من برنامه پذیر  •

o  تداعیوجدان بینش 

o  ...و 

 سایمنتولوژی(  165تا  157)صفحه انسان، شخصیت رفتار  3

 شخصیت انسان و ارتباط آن با اکوسیستم •

 شخصیت حقیقی نرم افزارهای شخصیت حقیقی  •

 تصمیم گیری و رفتار  •

o رفتارهای بینشی و رفتارهای منشی 

o  شخصیت واقعی 

 شخصیت بهنجار و شخصیت ارزشی •

 سایمنتولوژی( 211)صفحه های غیرارگانیک تئوری ویروس  3

 سایمنتولوژی( 221تا  213)صفحه استعداد و قابلیت و ژن  4

 سایمنتولوژی( 94)صفحه افزار وجود  افراد و نرم تئوری سخت 5

 سایمنتولوژی(  95تا  94)صفحه  تئوری میدان شعوری 6

)رفتار سخت افزاری و نرم افزاری در   انواع رفتار در میدان شعوری

 میدان شعوری(  

 ( تئوری مصونیت شعوری )مصونیت طبیعی و مصنوعی  سایمنتولوژی(  79)صفحه فیلتر بینشی  • 4

 سایمنتولوژی( 96)صفحه 

 سایمنتولوژی(  194تا  167)صفحه شده  ریزیمن برنامه 5

 نرم افزارهای فطرت -نرم افزار اصلی)فطرت( •

o  افزار منطق نرم 

o روح هادی(  نرم افزار روح( 

o نرم افزار روح جمعی 

o حافظه انعکاس  نرم افزار حافظه جمعی(

 جمعی( 

o  نرم افزار اشتراکی دوران بارداری مادر و

 جنین

o  نرم افزار نهاد )نرم افزار غریزه و

 عملکرد( 

اصول حاکم بر انسان/ )بحث   

 عتیاد( 

o  افزاری( نرم افزار بنیاد )تیپ های نرم 

 سایمنتولوژی( 96)صفحه تئوری آلودگی شعوری  7

تا    96)صفحه  افزاری(  افزاری و سختاختالل در میدان شعوری )نرم  

 سایمنتولوژی( 97
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o  )من دادستان)دادگاه ویژه 

o  (واکنش دفاع روانی دوم،من مدافع )مادر 

 سایمنتولوژی دوره    4  جلسه  سایمنتولوژی دوره      3  جلسه 

 مباحث تئوری مباحث تئوری

 سایمنتولوژی( 58تا  57 )صفحه  تئوری پیوند اجزای شعوری 1

 تعریف اسکن  •

 تعریف اتصال •

 )بارداری شعوری(  لداولد بی و 1

 سایمنتولوژی(  74تا  69)صفحه تئوری ترمیم پذیری  2 سایمنتولوژی(  96و  55)صفحه اینترنت کیهانی   2

 سایمنتولوژی( 53و  52)صفحه روابط اجزاء در جهان هستی  3 تعریف نظر  3

 نفش روابط شعوری در موجودات زنده

 سایمنتولوژی(  135)صفحه  اصل تاثیر متقابل ذهن جسم روان 4 کمال در علم  4

 سایمنتولوژی( 110تا  106)صفحه  عملکرد مغز و مدیریت ذهن 5 سایمنتولوژی(  155)صفحه سادگی و پیچیدگی  5

 میکروکازمیک=ماکروکازمیک  6

 سایمنتولوژی( 52تا  51)صفحه هفت طبقه اطالعات سلول 

 سایمنتولوژی(  130تا  126)صفحه  آنتروپی و ضریب طول عمر 6

)صفحه   (علم و تجربه )بنیادهای فلسفی و علمی سایمنتولوژی(  7

 سایمنتولوژی( 26تا  19

 سایمنتولوژی( 233)صفحه  شکل پایه و نقش ذهن 7

 سایمنتولوژی(  55و  54)صفحه داده و اطالعات    8 مرز فیزیک و متافیزیک -معجزه 8

 دیواره اطالعات  9 سایمنتولوژی( 76تا  75)صفحه مبدل های حیاتی  9

تئوری امکانات وجود انسان در رابطه با هوشمندی حاکم بر  11

 سایمنتولوژی(  66و   60)صفحه جهان هستی

سوئیچینگ)فعال سازی قابلیت ها، روشن سازی   •

 کلیدهای خاموش( 

 کاتالوگ وجودی و اتصال به اینترنت کیهانی •

 تاثیرپذیری ذهن از عوامل غیرفیزیکی  •

 (سایمنتولوژی 102)صفحه انعکاس جمعی( تئوری روح جمعی) 10

   سایمنتولوژی( 88)صفحه  بارکدوجودی 12

 دوره سایمنتولوژی   6جلسه   سایمنتولوژی دوره    5  جلسه 

 مباحث تئوری مباحث تئوری

 حفاظ از منظر علم  1

 

 

 -75)صفحه تئوری انرژی های چهارگانه، تعریف و عملکرد آنها  1

 سایمنتولوژی( 77

 سایمنتولوژی( 67)صفحه تئوری خواب  2   ناخودآگاه جمعی 2

ع انوابیان ) (سایمنتولوژی 61و  60صفحه  تعریف ذهن اشتراکی 3

موجود   و ذکر توضیحاتعملی)گزارش ها(ی معرفت پژوهان تجربیات 

)در  ۸که بسیار جامع و کامل تر از دوره  فایل های فراپزشکی در

 خصوص این حلقه( میباشد توسط مربیان محترم الزامی است.( 

3 

 

 

بیان انواع تجربیات )( سایمنتولوژی 102)صفحه  شارژ شعوری

گزارش ها(ی معرفت پژوهان و ذکر توضیحات موجود در فایل های  عملی)

)در خصوص این حلقه(   ۷فراپزشکی که بسیار جامع و کامل تر از دوره

 میباشد توسط مربیان محترم الزامی است.( 

تفاوت سایمنتولوژی( و  61و  60)صفحه درمان با ذهن اشتراکی 4

 فرادرمانی و ذهن اشتراکی 

 

4 

 

 

 الکترونی شارژ یونی و 

  192و  184)صفحه افزاری  های نرم بنیاد و تیپ  افزار نرم 5 فرق روح جمعی و ذهن اشتراکی  5

 سایمنتولوژی( 
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 174)صفحه روح هادی  و تاثیر روح هادی در انسانها  6

 سایمنتولوژی( 

  

   سایمنتولوژی(  223)صفحه  هوش و عقل 7

 

باشد،  این دو دوره در دهه هشتاد میچهار جلسه فراپزشکی و دو جلسه سایمنتولوژی ویدئوهای دوره سایمنتولوژی نظام قدیم شامل 

ها در توضیحات بر اساس ویدئوها و منبع کتاب سایمنتولوژی جلد یک تنظیم گردیده است و سه حلقه قید شده طبق لیست جدید حلقه

 گردد. جلسه اول تفویض می

 

 توضیحات مهم: 
  .باشد شده بر اساس دوره های نظام قدیم دهه هشتاد میطرح درس ارائه 

این   (https://t.me/mataherinews2/1264های نظام قدیم )طبق لیست حلقه است که  مباحث رخ داده  تغییرات در  که منتشر گردید برخی 

 توسط تلویزیون عرفان حلقه اعمال گردیده است. از جمله: های مربوطهدوره هایتغییرات در ویدئو 

o  .حلقه همفازی کیهانی در روح جمعی که به ترم دو اضافه گردید 

o  دفاعی منتقل گردید. تشعشع توضیحات آن از دوره چهار به دوره و  3کنترل تشعشع منفی 

o  دفاعی منتقل گردید. تشعشع ت آن از ترم هشت به ترم اتوضیحو    6 و 5کنترل تشعشع منفی 

o که از سایمنتولوژی و حلقه    6و    5گردد از جمله حلقه تشعشع دفاعی لول  حلقه می  20دفاعی با تغییرات جدید شامل تفویض    تشعشع  دوره

 گری به این دوره انتقال یافت.که از دوره مربی 8و   7تشعشع دفاعی لول 

o تنظیم  ها  حلقه طبق لیست حلقه  3و تفویض  جلسه    6در    "دوره سایمنتولوژی"، تحت عنوان  نظام قدیم  فراپزشکی و سایمنتولوژی  جلسات

 گردیده است. 

o  .حلقه تیک شخصیتی ترم پنج حدف گردید 

o   های نظام قدیم آموزش پژوهانی که دورهمعرفت قابل توجه. )باشدمیدوره نظام قدیم عرفان حلقه جهت رفرنس  فوقهای ارائه شده درس طرح

 دوره هرجلسات  در  مباحث ترتیب   ممکن است  در بعضی موارداین نکته الزم به ذکر است که، گذرانند، مجازی را با تلویزیون عرفان حلقه می

 ( .کمی متفاوت باشد با منابع ویدئویی ،در این درسنامه

o در تغییرات  این  و  تمام  طاهری  استاد محمدعلی  یوتیوب  قابل    کانال  و  گردیده  اعمال  حلقه  عرفان  تلویزیون  ویدئویی  برای    دسترسیمنابع 

   باشد.پژوهان میمعرفت

o نظر استاد محمدعلی طاهری، دوره تشعشع دفاعی نظام قدیم به شش جلسه تئوری و ده جلسه عملی  طبق   2021اکتبر      23از تاریخ    تذکر مهم

پژوهان عزیز دوره تشعشع دفاعی را طبق درسنامه تبیین شده در شش جلسه می گذرانند ولی به علت تعداد معرفتتغییر می یابد. به این معنا که 

 زیاد حلقه های این دوره، حلقه ها در ده جلسه به معرفت پژوهان طبق جدول مربوط به دوره تشعشع دفاعی می گردد.

 October 2021 :2021اکتبر تاریخ-  

 

https://t.me/mataherinews2/1264

