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تویتر

کانال تلگرام

کانال یوتیوب

پاسخ نظر دوستی که تصویر آن را در باال میبینید :
دوست عزیز نویسنده ی معروفی جایی گفته است " دانشمندان یقین ندارند اما برای حرفهایی که
میزنند مدرک دارند  ،در حالیکه دیگران یقین دارند  ،اما برای حرفهایشان مدرک ندارند ! " میدانم
میگویید که شما مدرک هم دارید  ،مثل آتش گرفتن پرده در اثر انرژی آن روح یا لرزیدن میز و افتادن
اشیا  ،وزش باد سرد و مواردی که اشاره کرده بودید  ،اما متاسفانه همانطور که گفتم مدارکی که
نتواند دیگران را قانع کند مدرک به حساب نمی آیند  .منطق قواعدی دارد که به برخی در نوشته ی "
قلسفه و منطق به زبان ساده اشاره کرده ام  .از جمله روباه نمیتواند از دم خود شهادت بگیرد و یا
الف و ب نمیتوانند در یک دور و تسلسل غیر منطقی هر یک دلیل صحت دیگری باشند  .ضمن اینکه
تا کنون حتی یک مورد از این وقایع عجیب و غریب مورد ادعای شما و هم نظرانتان در یک
آزمایشگاه علمی اثبات نشده که هیچ  ،هیچ یک از این مدعیان انرژی های عجیب و کارهای غریب
حتی حاضر به اجرای چنین آزمایشهایی در حضور دانشمندان و ابزارشان نشده اند و عنوان میکنند
که عدم اعتقاد به آنها انرژی منفی ایجاد کرده و از انجام معجزه جلو گیری میکند ! در حالیکه داروی
بیحسی دندان یا بیهوشی ساخت علم و دانشمندان چه به آن اعتقاد داشته باشید و چه نداشته باشید
دندانتان را بیحس و یا خودتان را بیهوش میکند  .نمونه اش شخصی به نام جیمز رندی که خودش
شعبده باز ورزیده ای است بنیادی درست کرده و یک میلیون دالر جایزه تعیین کرده برای کسی یا
کسانی که در حضور او و در آزمایشگاه او همین اعمال را انجام دهند و تا کنون کسی به او و بنیادش
مراجعه نکرده است ! ( میتوانید در گوگل او و بنیادش را جستجو و پیدا کنید ) ضمنا بد نیست
ویدئوی رازهای شعبده بازی را که در همین کانال گذاشته ام یک بار دیگر ببینید و یا آن فیلم پلیسی
ستوان کلمبو و آن فرد مدیوم و شعبده باز را .
در هر حال من مطالب بسیاری برای گفتن دارم اما بر بیهوده بودن بیانشان واقف هستم  .من اهل
عرفان از هیچ نوعش نیستم  ،حقیقی یا مجازی اش نقطه ای  ،خط  ،دایرهای یا هر مدل دیگرش .
من برای موالنا و بسیاری افکار و اشعار انسانی و عاشقانه اش احترام قائل هستم اما بر خالف
موالنا که پای استاللیون را چوبین میداند من فقط برای استدالل بر مبنای آزمایش و عقل و منطق و
در یک کالم علم و روش علمی به مفهوم امروزی آن احترام قائل هستم  .من شبه علم را پوستینی
با ظاهر علم بر خرافات میدانم و عرفان را مخدری برای بی حس شدن و عدم درک واقعیت  .اما
در عین حال به شما قول میدهم که هر وقت شما که اینچنین علم را مضر تشخیص داده اید استفاده از
اینترنت  ،کامپیوتر  ،گوشی موبایل  ،اتوموبیل  ،یخچال  ،تلویزیون  ،ماهواره  ،جی پی اس  ،عکس
برداری ایکس  ،سی تی اسکن  ،اکو  ،ام آر آی  ،آزمایشهای ژنتیکی و خالصه همه ی تجهیزات
برقی یا مکانیکی ساخت دست گمراهان غیر عارفی چون ادیسون و ماکسول و وات و . . .را
متوقف کردید و نیز هر گاه مصرف داروهای شیمیایی ساخت بی ایمانهایی چون پاستور و کخ و ...
و خالصه همه ی مواردی که این علم مضر و مخرب در اختیارتان قرار داده را کنار گذاشته و در
هنگام بیماری به همان اطبای عارف مراجعه کرده و به تشخیصشان از روی بار زبان و بوی دهان و
همان جوشانده ی گل گاوزبان و سنبل الطیب و پرهیز از سردی و گرمی اکتفا کردید ( ضمن احترام
برای حکما و اطبان گذشته از جمله ابو علی سینا و رازی خودمان که در زمان خودشان برترین و

بهترین در سطح جهان بودند و اگر امروز بودند قطعا از نوابغ پزشکی روز به حساب آمده و قطعا
به جای بو کردن دهان بیمار برای تشخیص میزان قند و اوره که در زمان خودشان حاصل نبوغ آنها
بوده است از آزمایش خون توسط متخصصان آن استفاده میکردند  (.که البته قند و اوره و  . . .همه
مفاهیمی امروزی هستند ) و سرانجام هر وقت برای رفت و آمد و سفر های خود هم از درشکه
استفاده کردید  ،من به شما قول میدهم با در دست داشتن ابزار الزم برای دیدن و نیز تشخیص
میزان انرژی آن روح و دلیل آتش گرفتن آن پرده اقدام کنم  .اما به نظرم استفاده از هزاران دستاورد
علم و اینچنین ناسپاسی  ،چیزی جز همان نمک خوردن و نمکدان شکستن نمیباشد .
به امید روزی که به جای یقین داشتن  ،مدرک داشته باشید .
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