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 د :ینیبیر آن را در باال میکه تصو یپاسخ  نظر دوست

که  ییحرفها ین ندارند  اما برایقیگفته است  " دانشمندان  ییجا یمعروف یسنده یز نویدوست عز

دانم  ی" مشان مدرک ندارند !  یحرفها ین دارند ، اما برایقیگران یکه دیزنند مدرک دارند ، در حالیم

ز و افتادن یدن میا لرزیآن روح  ید ، مثل آتش گرفتن پرده در اثر انرژید که شما مدرک هم دارییگویم

که  ید ، اما متاسفانه همانطور که گفتم  مدارکیکه اشاره کرده بود یا ، وزش باد سرد و مواردیاش

"  یدر نوشته  یارد که به برخد یند . منطق قواعدیآ یگران را قانع کند مدرک به حساب نمینتواند د

ا  یرد  و یتواند  از دم خود شهادت بگیاشاره کرده ام . از جمله روباه نم  قلسفه و منطق به زبان ساده

نکه یباشند .  ضمن ا یگریل صحت دیک دلیهر  یقر منطیک دور و تسلسل غیتوانند در یالف و ب نم

ک یشما و هم نظرانتان در  یب مورد ادعایب و غریع عجین وقایک مورد از ای یتا کنون حت

ب یغر یب و  کارهایعج یها یان انرژین مدعیک از ایچ یچ   ، هیاثبات نشده که ه یشگاه علمیآزما

کنند  یشمندان و ابزارشان نشده اند  و عنوان مدر حضور دان ییشهاین آزمایچن یحاضر به اجرا یحت

 یکه دارویکند !  در حالیم یریجاد کرده و از  انجام معجزه جلو گیا یمنف یکه عدم اعتقاد به آنها انرژ

د  ید و چه نداشته باشیساخت علم و دانشمندان  چه به آن اعتقاد داشته باش یهوشیا بیدندان  یحسیب

که خودش  یمز رندیبه نام ج یکند . نمونه اش  شخصیهوش میتان را با خودیحس و یدندانتان را ب

ا ی یکس ین کرده براییزه تعیون دالر جایلیک میدرست کرده و  یادیاست بن یده ایشعبده باز ورز

ادش یبه او و بن ین اعمال را انجام دهند و تا کنون کسیشگاه او همیکه در حضور او و در آزما یکسان

ست ید  (  ضمنا بد نیدا کنیادش  را جستجو و پید در گوگل او و بنیتوانی! ) م مراجعه نکرده است

 یسیلم پلیا آن فید  و ینیگر ببیک بار دین کانال گذاشته ام  یرا که در هم یشعبده باز یرازها یدئویو

 وم و شعبده باز  را  . یو آن فرد مد ستوان کلمبو 

انشان واقف هستم .  من اهل یهوده بودن بیگفتن دارم اما بر ب یبرا  یاریدر هر حال من مطالب بس

گرش . یا هر مدل دی یرهای، خط ، دا یاش نقطه ا یا  مجازی یقیستم  ، حقیچ نوعش نیعرفان از ه

و عاشقانه اش  احترام قائل هستم  اما  بر خالف  یافکار و اشعار انسان یاریسموالنا و ب یمن برا

ش و عقل و منطق و یآزما یاستدالل بر مبنا یداند  من  فقط براین میون را چوبیاستالل یموالنا که پا

 ینیآن احترام قائل هستم  . من  شبه علم را  پوست یبه مفهوم امروز  یک کالم  علم و روش علمیدر 

ت .  اما یحس شدن و عدم درک   واقع یب یبرا یدانم  و عرفان را مخدریبا ظاهر علم بر  خرافات  م

د  استفاده از یص داده این علم را مضر تشخینچنیدهم که  هر وقت شما  که این حال به شما قول میدر ع

اس ، عکس  یپ ی،  جون ، ماهواره یزیخچال ، تلویل ، یل ، اتوموبیموبا یوتر ، گوشینترنت ، کامپیا

زات یتجه یو خالصه همه  یکیژنت یشهای، آزما یاسکن ،  اکو ،  ام آر آ یت یکس ، سیا یبردار

سون و ماکسول و  وات  و. . .  را یچون اد یر عارفیساخت دست گمراهان غ  یکیا مکانی یبرق

پاستور و کخ و ...  چون ییمانهایا یساخت ب  ییایمیش یز  هر گاه مصرف  داروهاید و نیمتوقف کرد

ارتان قرار داده را کنار گذاشته و در ین علم مضر و مخرب در اختیکه ا یموارد یو خالصه  همه 

دهان و  یبار زبان و بو یصشان از رویعارف مراجعه کرده و به  تشخ یبه همان اطبا یماریهنگام ب

د ) ضمن احترام یاکتفا  کرد یو گرم یز از سردیب  و پرهیگل  گاوزبان و سنبل الط یهمان جوشانده 

ن و یخودمان که  در زمان خودشان برتر ینا و رازیس یحکما  و اطبان گذشته از جمله ابو عل  یبرا
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روز به حساب آمده و قطعا  ین  در سطح جهان بودند و   اگر امروز بودند  قطعا از نوابغ پزشکیبهتر

اوره  که در زمان خودشان حاصل نبوغ آنها  زان قند ویص میتشخ یمار برایبو کردن دهان ب یبه جا

کردند .) که البته قند و اوره و . . . همه  یش خون توسط متخصصان آن استفاده میبوده است  از آزما

خود هم از درشکه  یرفت و آمد و سفر ها یهستند (   و سرانجام هر وقت  برا یامروز یمیمفاه

ص یز  تشخیدن و نید یا در دست داشتن ابزار الزم برادهم  بید   ، من به شما قول میاستفاده کرد

ل آتش گرفتن آن پرده اقدام کنم . اما به نظرم استفاده از هزاران دستاورد یآن روح  و دل یزان انرژیم

 باشد . یجز همان نمک خوردن و نمکدان شکستن نم یزی، چ ین ناسپاسینچنیعلم و ا

 د .یک داشته باشن داشتن ، مدریقی یکه به جا ید روزیبه ام
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