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 آشنایی با فیزیک کوانتوم

 }قسمت چهارم: ابعاد و ارتعاش{

 خالصه:

می  یک،  دو، سه، چهار و پنج و غیره شناخته و مطرح بعدهای ، شامل"ابعاد"به عنوان آنچه . 1

قابل شرح است.ذرات ارتعاش و اصل مکانیک کوانتومی  شود بر اساس  

انسانها به ابعاد )واقعیتهای   شناخته می شود،صعود در طول فرایندی که تحت عنوان فرایند . 2

دیگری با سطح ارتعاشات باالتر( صعود می کنند. این صعود بر کالبد فیزیکی انسان و نیز دیگر 

و نتیجتا تحوالتی  آگاهیساسی در اثرگذاری می کند و باعث تحوالت ا  کالبدهای انرژتیک مستقیما

  می شود.  در ساختار همه پدیده ها

است  یکوانتوم دهیچیپروسه پ کیاساسا   م،یپروسه صعود که هم اکنون در حال تجربه آن هست". 3

  "کند. یم تیریهوشمند را در سراسر فضا و زمان کنترل و مد یانرژ ای یآگاه یکه همه جنبه ها

 لیزا رنی

پالنک. رابطه  -نیشتیوجود دارد به نام رابطه ان یرابطه ا ،یکوانتوم کیمرکز بحث مکاندر  ". 4

کوانتوم نور را به موج  کی یعنیفوتون  کی یپالنک، انرژ -نیشتیان  فرکانس -یانرژ

و  یدر واقع انرژ یکه ذرات ماد دهدیم حیدر واقع توض . دهدیخودش ربط م یسیالکترومغناط

ماده را به فرکانس و طول موج  کی کیهستند و مشخصات انرژت یسیناطالکترومغ یها دانیم

در  یمدل کوانتوم کی میکند تا بتوان یم جادیما ا یرا برا یمسئله چارچوب نیا  .داندیمربوط م

لیزا رنی " .بدهد حیرا توضوجود ابعاد مختلف  تواندیم یاضیکه از لحاظ ر میبساز یراتمیسطوح ز  
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 ارتعاش:

 

در بخش های قبلی به آشنایی با مفهوم ارتعاش و فرکانس از اهمیت زیادی برخوردار است. 

به طور  اصل علمی پرداخته شد. و این  ، و معنای کوانتوم موجی ذرات-خاصیت دوگانه ذره

پذیری به اثبات وجود واقعیت های انرژتیکی می انجامد که ورای طیف قابل کدشکنی نا اجتناب

ذرات و در نتیجه امواج در ارتعاشات گوناگون،  واقعیت های مختلفی را  ا هستند. حواس فیزیکی م

در تالقی با  امواج ، ارتعاش سازنده موج است. و در سطوح مختلف ارتعاشیایجاد می کنند. 



 

Page 3 of 13 
 

این سطح  ابعاد از نظر مکانی جدا نیستند. واقعیت های گوناگونی را خلق می کنند.  یکدیگر

اما دسترسی ارتعاشی انسان محدود به میزان دی ان ای  بعد را تعیین می کند.شات است که ارتعا

.داردفعال و ظرفیت کدشکنی پیام های ابعاد باالتر   

 

 حول یک نقطه مرکزی یا نقطه تعادل رخ "
ی

ارتعاش یک پدیده مکانییک است که به موجب آن نوسانات

 مانند حرکت یک تایر در یم دهد. نوسانات ممکن است تناوتی مانند حرکت یک آون
ی

گ یا تصادف

.جاده شنی باشد  

ارتعاش مسئولیت حرکت دیاپازون، دهانگیر در یک ساز چوتی یا هارمونیکا یا تلفن های همراه یا 

 دیافراگم بلندگو را بر عهده دارد و برای عملکرد صحیح دستگاه های مختلف الزم است. 

دارند. صدا یا "امواج فشار" توسط ساختارهای ارتعاش مطالعه صدا و ارتعاش ارتباط نزدییک با هم 

ی یم تواند باعث ( ایجاد یم شوند.  این امواج فشار همچنیر
ی

 تارهای صوت
ً

ارتعاش سازه ها   )مثال

"شوند.   

 منبع: 

https://ascensionglossary.com/index.php/Rate_of_Frequency 
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های دنیای شناخته شده ی ما یا از نور و ا" ی گایه( تشکیل شده اند یا آنها را تمام چیر طالعات)انرژی و آ

ومغناطییس است .ساطع یم کنند که خود روشی برای توصیف انرژی الکیی  

در حقیقت این عنارص پیوند بسیار نزدییک با هم دارند، به گونه ای که جدا کردنشان غیر ممکن است. 

ی دیگری مشاهده نکنید، باز به اطراف خود نگاه کنید. حنی اگر جز ماده یعنی اشیاء،  افراد یا مکانها چیر

 وجود دارند که حاوی اطالعات رمزگذاری 
ی

 از فرکانس های نامرت
ی

هم یم توان گفت که دریای تی پایات

گایه تشکیل شده است، بلکه  شده هستند. این یعنی نه تنها بدن شما از نور و اطالعات و انرژی و آ

گایه که دا له ی موجود آ ی رای بدن هستید، از نوری تشکیل شده اید که به صورت گرانیسی شما به میی

سازمان یافته است و مملو از اطالعات است. شما درست مثل رادیو یا تلفن همراه مدام در حال 

 سیگنال های متفاوت را حمل یم کنند
ی

.دریافت و ارسال فرکانس های مختلفی هستید که همیک  

ی حاال که در البته تمام فرکانسها حامل اطالعات هس تند. لحظه ای به امواج رادیوتی فکر کنید. همیر

اتاقتان نشسته اید، امواج رادیوتی در حال حرکت در اتاقتان هستند. بنابراین اگر رادیو را روشن کنید و 

آن را روی طول موج یا سیگنال خایص تنظیم کنید، مبدل کوچک داخل رادیو، آن سیگنال را دریافت  

  کرده و به موج صو
ی

گیه بازرگات  تبدیل یم کند و یم توانید به موسیفی مورد عالقه، اخبار و حنی آ
ی

ت

بینید به این معنی نیست که آنها وجود ندارند. اگر  گوش دهید. اینکه امواج رادیوتی را در فضا نیم

 
ی

 فرکانس را کیم تغییر دهید و روی ایستگاه دیگری تنظیم کنید، بر این طول موج جدید پیام متفاوت

"شنوید.  یم  

ا(  ،  جو۱۴۹) کتاب ماورای طبییع شدن، ص   ی دیسپیی  
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 ابعاد:

 

 

زمان هستند و بر پایه -ابعاد مختلف در واقع گروههای مختلف انرژی در قالب فرمهای هندش فضا

ه  صوت و نور ساخته شده اند که به آنها میدانهای مورفوژنتیک یا  ی گایه کریستالیر واحدهای آ

شاخه ای گفته یم شود. یک بعد در واقع یک فضای پر از یک  ۱۲ساختارهای متبلور شبکه درخت 

انس خاص و توالیهای تکرار شونده ای از امواج است. فرک  

 

بعد دنیای ما ) که به عنوان کالبدهای نوری سیاره ای هم شناخته یم شوند( ۱۲_   

ییک و کالبدهای انرژتیک انسان. ما مرتبط استکالبدهای _ هر بعد به ییک از   ی ، یعنی کالبد فیر  

ول پروسه صعود و دریافت فرکانس های بعد _ و همینطور به ییک از شاخه های دی ان ای که در ط

گایه ما انبساط یم یابد.   جدید، به تدری    ج شاخه ها فعال یم شوند، و آ

ما به ییک از الیه های بدن نوری ما و کالبد سیاره ای متصل است.   _ هر چاکرا در بدن  

زمان هستند. -مربوط به جهانهای ترانس هارمونیک خارج از فضا ۱۵, ۱۴, ۱۳_ ابعاد   
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.... 

گایه ما از طریق شخصیت در ابعاد  از طریق خود برتر در   ۶, ۵, ۴از طریق روح در ابعاد  ۳, ۲, ۱آ

گایه موسس در ابعاد   ۱۲,  ۱۱, ۱۰و از طریق آواتار کریستوس در ابعاد  ۹,    ۸,   ۷ابعاد    ۱۳و آ

کند.  تکامل پیدا یم  ۱۵, ۱۴,  

 
ی

ا رت ی   منبع: لیر

https://ascensionglossary.com/index.php/Dimensions  

https://www.etehadenoor.com?/p=377 

 

 

https://www.etehadenoor.com/?p=377
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" . ی است، مرکز گرانیسی بعد اول در واقع هسته کریستال آهنی مرکز زمیر  

ییک همه موجودات و منبع انرژی واین مکان نگه دارنده فرم و شکل  ی  است و موجودات از   فیر
ی

هارموت

ی لنگر یم شوند.   طریق آن به زمیر

گایه های عنرصی هست.  وهای تلوریک و آ  بعد دوم جایگاه نیر

ی است که ما  درکش یم کنیم و از طریق فضا و زمان خیط درک یم شود.  ی  بعد سوم چیر

ییک است و قلمروی کهن  ی الگوهای رویا و خواب و احساسات است.  همه اتصالت بعد چهارم، غیر فیر

( و ابعاد باالتر از این بعد میرس یم شود.  ی ی ) کالبد برتر زمیر   به گایا یا همان روح زمیر

،  باعث بوجود آمدن درام ها ) واکنش ها، احساسات و اتفاقات ناشی از آنها و..(  قواعد کهن الگوتی

ی یم شوند.  یم شوند، که این درام ها باعث ایجاد  ی روی زمیر رفتارهای معیر  

 است ما با هویت اصلیما
ی

ن برخورد یم کنیم، یعنی با جنبه ای از روح که انتخاب کرده بعد پنجم مکات

 درآن وجود نداردبعد سوم تناسخ   در تا 
ی

 برای عشق است و هیچ قضاوت
ی

یتهای قطب ورای. کند. مکات

یم نامند.  بهشت را  برخی آن . نور و تارییک و درست و غلط  

 آنجا ، که نقشه فرمها و اشکال واقعیت بعدسوم در د ششم مکان ساختارهای هندسه نوری استبع

ی که متجیل دارد وجود  ی و این الگو به عنوان  یم شود، دارای یک الگوی هندش نوری است. هرچیر

د  تا بعدسوم ساخته شود.  د استفاده قرار یمیک چارچوب انرژتیک مور  گیر   

و از طریق پروسه تفکر خالقانه، باعث ایجاد  کتابخانه و مخزن الگوهای نوری است  یکبعد ششم 

.یم شودها  واقعیت آفرینش برایچارچوب  هاتی   

که در واقع شاهراههای انتقال اطالعات هستند و   تم مکان بزرگراه های نور فوتونیک استبعد هف

کنند. در رستارس کهکشان حمل یم   را افکار خالص   

گایه های درون آن جاتی است کهبعد هشتم  د که برای ، میدانهای مورفوژنتیک تولید یم کننآ

 منتقل  سازماندیه
ی

 که از طریق نوارهای فوتوت
ی

یم رود. ، بکار یم شود اطالعات   
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 است که اساسا شامل انرژی خالص خالقانه هست. این این بعد، 
ی

در واقع جایگاه فدراسیون کهکشات

 
ی

یم سازد.  راو کیهان  کند بهم متصل یم   را که همه کهکشانها   کند ساطع یم   را ذهن الیه، انوار کیهات  

برای  شکل سیاهچاله درک یم کنیم. محیل به را این بعد  بعد نهم، تارییک مطلق است. ما انرژی

، اساسا ورت
ی

ی بازگشت به خود کیهات ازه های ستاره و درو  است کیس از زمان هست که شامل همه چیر

که همه   استوحدت یافته  هستند. این بعد مکان واقعیتدر این بعد  یگر ای به جهانهای د

را ایجاد یم کند. فرکانسهای ابعاد  : 

 بعد دهم مکان ماهیت و گوهر 
ی

ذات همه موجودات  آنکه در   یکپارچه و وحدت یافته هست. مکات

گایه جمیع تشکیل شود هوشمند ترکیب  گایه، یم شود  تا یک آ ات موجود. در این سطح از آ

به دلیل هماهنگ شدن با بقیه، به شکل گرویه  دارند واقعیت مجزا   در حالیکه هنوز را ن خودشا

این بعد، جایگاه خانواده ارواح است.  د. درک یم کنن   

 است. بعد یاز 
ی

ی کیهات ی قلمروی دهم مکان جنبه های مختلف رویابیر گایهتخیل و خالقیت  اولیر  آ

ی خالق هست. ر  ، اولیر
ی

ی کیهات گاه در این بعد تجربه  بار خودش را ویابیر یم کند. به شکل یک موجود آ  

. منشأ  هر آنچه که  دوازدهم  همه واقعیتها از بعد  ی ند. منبع قدرت نهاتی همه چیر نشأت یم گیر

 .
ی

ی جهات "هست. رویابیر  

  The Mission of the One Star، آلویا هاکفیلد

 

صعود انسان که در ادبیات عصر جدید و علوم و دانش های حاشیه جریان اصلی مطرح می شود، 

ارتعاشی انسان و دریافت و کدشکنی سیگنال های ابعاد در حقیقت به معنای افزایش دسترسی 

باالتر و قدم گذاشتن به واقعیت مولتی دیمنشن است. این فرایند تحوالت عمیق فیزیکی و انرژتیک 

و روانی را ایجاب می کند. دی ان ای انسان فعالسازی هایی دارد که به دالیلی انجام  و ذهنی
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نشده است. بخشی از دی ان ای انسان مربوط است به ارتعاشات باالتر از بعد سوم. و دانشمندان 

حوزه آکادمیک جریان اصلی این بخش از دی ان ای را دی ان ای اضافی می نامند، در حالیکه 

د ای فراحسی مربوط به ارتعاشات ابعاسازی، توانایی هز دی ان ای در صورت فعالاین بخش ا

گانه  12ابعاد در حقیقت دی ان ای انسان از نظر ساختار بالقوه با مدل  باالتر را فراهم می کند.

شناخته  رسما بند یا شاخه است، که تا کنون تنها دو شاخه 12شامل دی ان ای تطابق دارد. این مدل 

که به دابل هیلیکس معروف است.  ندبودشده   
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 کیهان شناش ابعاد

هدف اصیل ما وصل شدن به جنبه های ارتعاشی باالتر خود از طریق قصد کردن برای ارتباط با کالبد 

گایه در مدیتیشن است. پس وقنی به روح و خود برتر و به جنبه های مختلف  نوری توسط افزایش آ

خود فکر یم کنیم، در واقع اینجاست که میتوانیم دریک از کیهانشناش ابعاد روخ  -هویتهای انرژتیک

گایه ما یم ابعاد را   شوند، داشته باشیم. وقنی ما طیف امواج و طیفهای فرکانیس ابعادی که وارد آ

درک کنیم، و از چاکراها به عنوان یک مدل پایه استفاده کنیم، این مسئله به ما کمک خواهد کرد تا 

.رد هفت چاکرای اولیه را بهیی بفهمیمعملک  

پروسه صعود در واقع جمع کردن هویتهای مختلف از ابعاد مختلف هست و متمرکز کردن آنها در 

ش به آنها هستیم، در واقع مشخص کننده  .لحظه حال خط های ابعاد باالتری که ما در حال دسیی

از  انرژی باالتر میشویم، از درون هر یک همینطور که وارد میدانهای  .زمان آینده هستند-فضازمان 

.فرکانسهای ساب هارمونیک در هر بعد عبور یم کنیم  

 
ی

ا رت ی  منبع: لیر

 https://ascensionglossary.com    

 

صعود، فرایندی شامل تغییرات در میزان و کیفیت  دریافت، پردازش و انتقال  انرژی و اطالعات 

که ساختار و ویژگی های فیزیکی و انرژتیک کالبدهای است، و همچنین در ارتعاشات. هنگامی 

انسان با ارتعاشات باالتر تطابق می یابد، آگاهی نیز دچار تحوالت عمیق می شود. آگاهی و ماده 

بر یکدیگر اثرگذاری می کنند.   متقابال  
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ل هنگامی که برای یافتن یک ایستگاه رادیویی با چرخاندن پیچ تنظیم طول موج رادیو به دنبا

سیگنال ایستگاه مورد نظر خود هستید، در حال جستجو در جهان نامرئی امواج هستید. اما جهان 

نامرئی امواج بسیار بسیار بیش از طیف فرکانس های رادیویی است، و واقعیت های متفاوتی را می 

توان در سطوح مختلف ارتعاشی تجربه کرد. انسان ها در حال گسترش حوزه دسترسی ارتعاشی و 

فعالسازی توانایی های فراحسی هستند. این موضوع بخش مهمی از معنای صعود است. آنچه 

دریافت می کنیم، آنچه می بینیم و می شنویم و حتی لمس می کنیم، فراتر از طیف ارتعاشی بعد 

سوم خواهد بود. انسان ها به واقعیت مولتی دیمنشن گام خواهند گذاشت و محدوده های آگاهی 

  جهان ها و واقعیتهای زیادی در انتظار کشف شدن توسط انسان هستند.اهند زد. را کنار خو

درک این موضوع که همه چیز در جهان، انرژی است، و همینطور این واقعیت که انرژی در سطوح 

مختلف ارتعاش و فرکانس وجود دارد، نشان می دهد که تمامی سیارات و ساکنینشان در سطوح 

د. سیاره زمین یک سیاره بعد سومی است که در آن فعالیت در حوزه ارتعاش دارن ، مختلفی

ارتعاشات بعد چهار و پنج نیز در جریان است. اما باندهای فرکانسی هم پوشانی دارند، به این 

بعد سوم قرار  ارتعاشات  معنی که در حال حاضر شاید یک انسان روی زمین تا شصت درصد در

د به ارتعاشات بعد چهارم و کمی هم به ارتعاشات بعد پنجم دارد و چیزی حدود سی و پنج درص

 دسترسی دارد. 

 سیاره زمین در حال پشت سر گذاشتن یک فرایند صعود ارتعاشی و گذار به بعد پنجم است. 
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