
 1

 
 
A Real Supernatural Creature 
The Occult Octopus 
 

  يك مخلوق فوق طبيعي
  اختاپوس غيبي

 

 
 
 
 
 

Copyright©2019 by A Victim 



 2

 
  به نام خداوند

  و قُل ربِّ اَعوذُبِك منٌ همزَات الشَّياطيِن
   سوره مومنون97آيه 

  
  

  گفتارپيش
ممكن است در . داندميراجع به اختاپوس غيبي سنده  كه نوي، فقط آن بخشي استاين مستنداطالعات 

چرا من اين اطالعات را دارم،  . حقايق بيشتري وجود داشته باشدنگارش شده موضوعاتمورد هركدام از 
در كشوري  - اي نمونه آزمايشگاهي اجباري پروژه محرمانه لذا مرا،شدم مغضوب مندليلش اينست كه 
 مشاهداتم روي مربوط به موارد ي و بعض،ماه را تجربه كردزير موارد راكث .كردند -كه من بيگانه بودم

تي نظير شايد، ا مگر موارديكه با عبار؛است، اندكي هم از مطلعان تحقيق كردم ديگر بوده قربانيافراد
در موارد ديگر نيز روش استنتاج را . دنشروع شده باشممكن است، بنظر ميرسد، احتماالً و عبارت مشابه 

اي به سخن گفتن درباره آن منبعي راجع به اين موجود وجود ندارد، و مطلعين هم عالقه .يح دادمتوض
  .باشدبعهده خواننده مي سنددر مورد اعتبار اين بهر حال قضاوت نهايي . ندارند

دركنار آن ارائه . باشددر ابتدا معرفي موجود فوق طبيعي بنام اختاپوس غيبي ميهدف از اين نگارش 
همچنين اطالعات خاص براي . هي عمومي راجع به اثرات فيزيكي و ذهني اين موجود هوشمند استآگا

افرادي كه احتماالً قرباني اين موجود هستند و يا ممكن است، پتانسيل آلوده شدن به اين موجود داشته 
ين سعي شده همچن. كنند مي يا كارها زندگيها و رودخانهباشند، مخصوصاً آنهايي كه دركنار بيشه

 كه در ي تيزشمشير تا اين ، داده شوداتموجودنوع  اين مزدور كنندگاناست تا اطالعات تخصصي به 
 در آخر نيز يك . آسيب نرسانندشهروندان خود، اطرافيان و به را بهتر بشناسند، و ،انددست گرفته

كه بكمك اختاپوس غيبي و پروتكل غير انساني، غير علمي، غير قانوني و غير شرعي و كامالً شيطاني 
است، را گردد، و تا حاال قربانيهاي زيادي داشته ديگر روي افراد مغضوب پياده ميهايغيبيساير انواع 

  از اجراي چنين برنامه شيطاني جلوگيري گردد، ومردمبا آگاهي دادن به و اميد دارم . ماهكردمعرفي
ند، محاكمه اه كه تا به امروز مرتكب شداعماليت به  آن نيز به قانون سپرده شوند، و نسبگردانندگان

  .گردند
 اين. نظارت كنند روي اين موجود روند تحقيق بر  بايدجامعه رسمي و مورد اعتماد نهادهاي حقوقي

نتايج بايد منتشر شوند، تا  . باشند مردمنهادهاي ناظر بايد به جامعه معرفي شوند، و پاسخگوي شكايات
ها و اغراض شخصي  قدرتمند با انگيزهسالحروه خاصي قرار نگيرد، و از كاربرد اين مورد سوء استفاده گ

گذارها نيز قانونتحقيقات و كاربرد نتايج آن بايد در چارچوب قانون باشد، . يا گروهي پيشگيري گردد
  . نمايندتعيين را مجازاتها  همچنين، وكنند تعريف را احتماليجرائم   و،وضع كنند  الزم راقوانينبايد 
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متخصصان فن هم بايد فكري براي آشكارسازي اين مخلوق و رها سازي فرد تسخير شده توسط اين  
باشد، و هر خانواده  كه قابليت تجاري سازي داشته،ابزاري بايد طراحي و ساخته شود. موجود بكنند

    .بتواند بطور شخصي آنرا داشته باشد
                        
  يك قرباني                    

   1398 بهار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 4

  مقدمه
همچنين مستندهاي زيادي در مورد . استداستانهاي زيادي راجع به هوشمندي اختاپوسها نوشته شده

 اتاق نگهداري خود از جمله اين چراغخاموش كردن  وباز كردن در بطري . است ساخته شدههااين جانور
  به راجعيهيچ گزارشدر اين ميان . اندو بررسي قرار گرفته، كه در مستندها مورد بحث باشدداستانها مي

 اثر  او برذهنيتواند بصورت فيزيكي و  و مي، انسان را دارد مغزاختاپوس غيبي كه توانايي تسخير
خواهيد شد، كه متخصص مغز و اعصاب و روان است؛ و سالها   شما با مخلوقي آشنا. وجود ندارد،بگذارد

تواند، بطور نامحسوس انديشه، گفتار  او مي. زندگي نمايدميزباني درون جمجمه تواند بصورت پنهانمي
  . و رفتار ميزبان را تحت تاثير قرار داده و يا حتي در دراز مدت تغيير دهد

  
   :نام موجود
اين موجود غيبي ) فيزيكي و هوشمندي( نامي است كه نويسنده بر اساس خصوصيات ،غيبي  اختاپوس

خشكي و دريايي، اختاپوس غيبي از نوع : موجودات غيبي دو دسته اند . استادهبه آن اختصاص د
 جن و پري، احتماالً نوع ،شودگاهي گفته مي. انواع جنها همان موجودات غيبي هستند. دريايي است

 بنابراين اختاپوس غيبي را مي توان نوعي پري دريايي . و نوع دريايي پري،شودخشكي جن گفته مي
  .دانست

  
  :محل زندگي

  . كه آب شيرين دارند،هادرياچهو ها هاي مجاور رودخانه در نيزارها و بيشه
  

   : تغذيه
 .)كندبصورت نفوذي عبور مي(از طريق سوراخ گوش و عبور از پرده گوش. )زندگي انگلي(خونخوار است

 خون تغذيه مي  و از). را ببينيد1شكل (خودش را به مغز رسانده و درست زير جمجمه قرار مي گيرد
 مخصوصاً جمجمه انسان كه به اندازه ، چون مغز هميشه مرطوب است لذا براي زندگي زير جمجمه.كند

اين همان محيطي است كه  . و مي تواند سالها در آنجا پنهان باشد، هيچ مشكلي ندارد،كافي بزرگ است
. آشامد از سطح مغز مي مكد و مي خون رااو. كنندها، در زير دريا تجربه مياختاپوسها در شكاف صخره

خون داراي اكسيژن هست، و لذا او نياز به هوا براي . كندتوان گفت كه به همين طريق نيز تنفس ميمي
  .تنفس ندارد
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  توسط چشمباال تنه. بر اساس مشاهدات و تجربيات نويسنده ترسيم شده است -)1(شكل 

تش در زير جمجمه تخمين زده و ترسيم ولي شكل پاها بر اساس اثرااست، مشاهده شده 
  .شده است

  
   :)ميزبان(منيع تغذيه

   پرندگان احتماالً انسان، حيوانات و
  

  :تخصص
  .؛ اين موجود ذاتاً مغز را خيلي خوب ميشناسد مغز شناس

  
   :مهارت

ثل مغز حجيم م/، عبور از غشاء هاي نازك مثل پرده گوش وتوانايي نفوذ در بافتهاي ضخيم القاء و اغواء 
 و ميزبان اگر بيدار ،گيردآرام انجام ميعبور از پرده گوش . حركت ، سرعت باال در گوشعضو خارجيو

. بنابرين رفت و آمدش به درون سر ميزبان محدود به زمانهاي خواب وي ميشود. شودباشد متوجه مي
احتماالً  در مسير عبورش و ام كه با در آوردن صداي آرامي و ايجاد برودت ماليمي تجربه كردهيكبارولي 

 و ازاينكه ،كندكند، بطوريكه او فقط به اثرات توجه ميميزبان را مسحور خودش مي، القاء ذهنيبا 
   .گردد غافل مي،شود گوشش مي به يا خارج ازموجودي دارد وارد

  
  :ماده سازنده

 عصبي هايسلول - گذاشتاهاگر بتوان نام سلول بر آن -بنظر مي رسد تمام اجزاء اساسي سازنده اش 
و ) القاء(دند اطالعات به مغز بفرستنمي توان. اين سلولها توانايي اتصال به و ارتباط با مغز دارند. دنباش

 عالوه براين تمام بدنش شبيه ).كنيمهنگامي كه به موضوعي فكر مي(دنند اطالعات را از مغز بگيرنميتوا
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لذا براي اغواء كردن .  و دريافت كند،رومغناطيس بفرستد ميتواند سيگنال الكت،كنديك آنتن عمل مي
اگر فرد در محدوده برد  امواج ارسالي آن قرار داشته . نيازي ندارد كه حتماً روي مغز اتصال داشته باشد

  . باشد روش ارتباطي آن با همنوعان خود به همين شيوه مي احتماالً.گيرد تحت تاثير قرار مي،باشد
  

  :مستقيم آندرك 
 كه معموالً افرادي كه ،گرددولي اگر خودش بخواهد شبيه سايه يا دود مي. با چشم قابل روئيت نيست  

 حتي اگر  آن را بعنوان يك موجود زنده تشخيص دهند،،توانند نمي،اندپيشتر تجربه ديدنش را نداشته
 ) موبايلمثل دوربين( توسط دوربين هاي ديجيتال ،توانددر شرايط خاص مي. در حال حركت آرام باشد

 دوربين معمولي به CCDاي سلولهاي  كه تا اندازه،حرارت بدنشان امواج مادون قرمز دارد. آشكار شود
  . آن حساسيت دارد

 تغيير شديد وضعيت سر .) صداي خش خش(تواند توسط اشياء صدا توليد كند ولي مي،صدايي ندارد
شبيه تركيدن (  و اين باعث توليد صداي تق تق ،فرد ميزبان باعث جابجايي آن در جمجه مي شود

  . كه به وضوح مي توان اين صدا را شنيد،شوددر زير جمجمه مي) حباب
  

تواند آنر آشكار كند، افراد بي تجربه حركت آن روي قسمتهاي روباز بدن مثل گردن، المسه ميحس 
 ،ف روي بدن اشتباه بگيرندگوشها و موي سر ممكن است با وزش نسيم يا كشيدن شدن يك پارچه لطي

ي از آن جدا مي ي بخشها،اگر تصادفاً توسط دست تحت فشار يا كشش قرار بگيرند. و به آن توجه نكنند
از طريق المسه به اين ويژگي . د و با برداشته شدن مانع دوبار جذب بخش مركزي آن مي گردندنگرد

 در زمانهاي اوليه تجربه قرباني از .ير نباشندرسد آسيب پذبنظر مي. توان پي بردبراحتي و با وضوح مي
باشد، حركت حضور اين مخلوق، بدليل اينكه فضاي زير جمجمه و اطراف بخش داخلي گوش او تنگ مي

قرباني احساس . كنداين موجود از يك فضا به فضاي ديگر احساسي شبيه يك ساعت شني توليد مي
بتدريج با ايجاد فشار به . روداي به سمت ديگر ميروزنهكند كه هوا يا مايعي در سر او از يك سمت مي

 فضاي كافي - كه گاهي با درد همراه است- مخاط داخلي سر مخصوصاً در نواحي شقيقه و گوش چپ
، بندرت بسمت شودبيشتر زمانها حضورش در سمت چپ سر احساس مي. كندبراي خود فراهم مي

  . رودگوش و شقيقه سمت راست مي
  
  :ديگر ارثآ

كنم هردوي اين عمل با فكر مي.  نمايدتوليد حرارت و يا برودت توانداين مخلوق اگر بخواهد، مي
  استشمام بوي خون از درون بيني و چشيدن مزه خون درون دهان.دهدجريانهاي الكتريكي انجام مي

  .ق ميرسد كه مقداري از آن به حل،كند  درون سينوسها خون تزريقدر بعضي مواقع. اثر ديگر اوست
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  : فرد ميزبان 

اين مخلوق و عاملين فرد قرباني، شخص مغضوب يا فرد مورد حمله در اين مستند فرد ميزبان، همان 
 .است

  
  :عامل يا عاملين

اندازند و به آنها دستور يا برنامه  ميدهند، و از آنها اطالعات افرادي كه اين موجود را به جان قرباني مي 
ريزي فرد يا افراد برنامهبه . انواع بيماريها فيزيكي و روحي و رواني قرباني هستندگيرند، آنها عامل مي

 .شوندمي نيز گفته كننده يا كنترل كننده اختاپوس غيبي

  
  :فرمانبر

پسند كند؛ فقط به اين دليل كه عاملين داراي مقام يا وجهه مردم از عاملين اطاعت امر مي فردي كه
  .هستند

  
   :نارتباط با انسا

و توانايي دريافت و انتقال اطالعات . گيرد توسط انسان فرمان مي. قطعي استكامالًارتباطش با انسان 
  .به انسان را دارد/را از) حتي اطالعات تصويري (زياد 

  
  :)هنگامي كه روي مغز فرد النه كرده(ارتباط از نزديك 

. كندر بگذراند او اطالعات را دريافت مي كافي است فرد به او فكر كند و خواسته يا منظورش را از نظ
او گوش ندارد اما از طريق اعصاب و بخشي . توان از طريق صحبت كردن اطالعات را به او انتقال دادمي

 در نظر بگيريد دو فرد ميزبان .كنداز مغز كه مربوط به شنوايي است اطالعات صداي شما را برداشت مي
ميزبانها كافيست به مفاهيم مورد نظرشان . ند با هم وارد گفتگو شوندتوانرا، آنها بدون صحبت كردن مي

گيرد، در اين روش اگر يك ميزبان تصاويري از انتقال اطالعات توسط دو موجود انجام مي. فكر كنند
توسط نويسنده تجربه شده (د گردذهن خود بگذراند همين تصوير توسط ميزبان ديگر دريافت مي

  .).است
  

  :)طوالنيفواصل (اه دورارتباط از ر
 -1. دو روش ممكن وجود دارد. كندآنچه قطعي است از فواصل خيلي دور اطالعات رد و بدل مي 

 بين ميزبان و فرد كنترل كننده .)به بخش جن بوزينه رجوع كنيد ( يا جن بوزينههمنوعي از خودش
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توانستند پهناي باند  ،گويم داليلي دارم كه مي توانم ب- 2). مثل يك پيك(اطالعات جابجا مي كند 
و توسط يك گيرنده و فرستنده راديويي . فركانسي و نوع سيگنال اين موجودات را شناسايي كنند

  .گيرددر موقعيتهاي جديد درست در لحظه برنامه جديد مي. كننداطالعات را جابجا مي
  

  :اثرگذاري بر ميزبان
 به كدهاي خصوصي فرد كه  اثر گذاري خصوصي-2.  به كد خاصي نياز ندارد كه اثرگذاري عمومي- 1 

  .باشدنياز ميميزبان 
  
   خصوصي چيست؟هايكد

، اطالعات افراد مرتبط با فرد ميزبان) قوتها و ضعفها ( و رواني روحي،شامل اطالعات خصوصي فيزيكي 
 بغضها، مثل عالقه ها، نفرتها،  است؛محلهاي رفت و آمد و زندگي وي ، در محل كار، ونزديكانوي در 

، موفقيتها، شكستها، ضعفها و قوتهاي فيزيكي و روحي ها، امراض جسمي وييها، دشمنيكينه ها، دوست
  . . .و 
  

  :شوندكدهاي خصوصي چگونه جمع آوري مي
. دانندآنها واقعاً اغراض پشت پرده را نمي-الف: نكات (، دوستان و اطرافيان فرد قربانينزديكانتوسط  - 1 

 در يكي از اثرات روحي اين موجود اغواء و وسوسه. رض همين موجود قرار مي دهند آنها را در مع-ب
فرد قرباني و افراد (توسط همين موجود از خود فرد قرباني و افراد مرتبط با اوخبرچيني  - 2) .گفتن است

-مرتبط با او را مبتال به اين موجود مي كنند و گفتگوهاي خصوصي و زندگي خصوصي آنها را رصد مي

ذهن  به  ويا حتي تصاويركلمات يا عبارات كليديبه كمك همين موجود :  با تحريك عمدي-3 .)كنند
  .كنندانديشند را رصد مي؛ و سپس آنچه افراد در آن مورد ميكننداشخاص القاء مي

      
   : روي ميزبان عمومياثرات فيزيكي

ميزبان كه پيامد آن چركي شدن  توليد امراض عفوني با تخليه عفونت بدن خود در سينوسهاي - 1
باشد؛ و تزريق عفونت در وريدهاي خوني مغز كه  ميسينوسها، آبريزش شديد بيني و عطسه هاي  شديد
  . باعث ايجاد منگي و كاهش هوشياري فرد مي گردد

غير قابل براي مدت طوالني  بسيار شديد و  آندردمغز كه  با فشار فيزيكي به بخشي از  توليد درد- 2 
بنظر مي رسد خود را بين جمجمه و بخشي از مغز جمع ميكند و به اين وسيله فشار شديد  .مل استتح

  .آوردبه مغز مي
   ايجاد گوش درد و درد شقيقه با ايجاد فشار زياد روي پرده گوش و شقيقه- 3
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آن شكار اطالعي ندارم، ولي خانواده اختاپوسها سمي هستند، و با  درباره سمي بودن اختاپوس غيبي - 4
  .آورندرا از پا در مي

  
  : عموميرواني و اثرات روحي

پيامد آن سرخوشي، اضطراب، دلهره، تشويش و بي قراري، ياس و ناميدي، و  كه  القاء خوبي و بدي- 1
تواند بطور ذهني يك رويداد كوچك و بي ارزش را بزرگ و پر ارزش جلوه  مي. استاميدواري مجازي

 آنچه من مكرر تجربه كردم، .اورد بزرگ و پر ارزش را ناچيز نمايش دهد و يا بالعكس يك دست،دهد
گردد، را نيز همزمان ترشح بخشهايي از مغز كه باعث نشاط يا اضطراب مياينست كه ضمن القاء ذهني 

  .كندفعال مي
  
 بمنظور شكستن اعتماد به نفس و يا عزت نفس عاملين. دعوت و وسوسه به تخلف و گناه:  اغواء- 2
  . گرددبرداري ميين رويداد بروشهاي مختلفي بهره ا و از،دنكنرباني وي را دوچار خطا ميق

  
  :اثرات فيزيكي و روحي خصوصي 

. كند حمله ميميزباندر اين مورد به ضعفهاي فيزيكي و روحي :  قرباني كردنتحقير به قصد - 1 
مثالً اگر . آشكار گردد قرباني ضعف ،عث ميشوندبا و يا همكاران نزديكانمعموالً در جمع دوستان، 

دنداني از قربانه سابق درد دارد  براحتي بكمك تحريك بخشي از مغز كه مرتبط به اعصاب آن است، 
  . كنددرد آن را شروع مي

  
 و فرد ؛كند تقويت ميبطور افراطيدر اين مورد نقاط قوت را :  توهم سازي به قصد باد كردن  قرباني- 2

با القاء بعضي جمالت و . كندها ميبي پروا در آن حوزهيا ارائه نمايشي به سخنراني قرباني را تشويق 
خالصه بگويم قصد  . كه از برگزيدگان است،كندوي را متقايد ميتصوير سازي هاي ذهني براي فرد 

  . را ببرند قربانيدارند آبروي
  

  :) نوع خشكي(هاي غيبي يا بوزينهجنهاي بوزينه
اين امكان دارد، كه بعضي از .  غيبي نويسنده در معرض جنهاي بوزينه نيز بوده استعالوه بر اختاپوس

 چنين اتفاقي نيفتد، ،سعي شده است. شده باشدآثار جن بوزينه به اختاپوس غيبي اختصاص داده
 را بين اين دو  مميزي خود تا خواننده نيز بتواند، را در زير تشريح ميكنماثراتشبهرحال جن بوزينه و 

تواند  آنچه من استنباط كردم، اينست كه جن بوزينه مي.آثار جن بوزينه و اختاپوس غيبي داشته باشد
  .با اختاپوس غيبي ارتباط برقرار كند
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 . و چشماني گرد هستندنماانسانصورت  -اندازه يك بالشهب -  كوچكجسميداراي  بوزينه هايجن
-دويدند، مكرر توسط نويسنده مشاهده شده اتاق مياي به گوشه ديگربصورت سايه در حاليكه از گوشه

جزئيات چهره . استو بر حسب تصادف توسط دوربين موبايل از چهره دو راس آنها فيلم گرفته شده. اند
-آنها اشياء را جابجا مي. باشدهمچنين رفتارشان شبيه بوزينه مي. استبا مشاهده فيلم توصيف شده

با دسته كليد . دزدندقرباني براي عاملين ميجيب اشين و حتي پول از ، سوئيچ ممنزل، دسته كليد كنند
 با اولين دستبرد . كنندزنند، و ابزارهاي شنود در آنها نصب ميو سويئچ به منزل و خودرو او دستبرد مي
 GPSكنند، و سپس سيستم جستجو مي، بعد خودرو او را كنندبه خودرو قرباني دزدگير آنرا خراب مي

 ؛ سقف خودرو يك از مكانهاي جاسازي است،كنند را در آن نصب مي،باشداي شنود از كابين ميكه دار
هاي اين جاسازي تخليه شدن باطري خودرو از نشانه. دنكنرا فراهم ميبرق اتصال  چراغ سقف كابين از

  .است، اگر باطري مستعمل باشد
تصور كنيد از مقابل آينه و . بوزينه است از جمله اعمال ديگر اين جنهاي  و آزار قربانيخرابكاري

اگر قرباني . شوندگذريد، درست پشت سر شما همه واژگون ميشمعدان كه روي ميز خود قرار دارند، مي
در . استكند، خودش به ميز تنه زده تصور ميناباورينداند كه جن بوزينه در خانه است، معموال با 

 وآنها را فوقالعاده شوند،، و يا به آنها آويزان ميشوندسوار ميجابجا كردن اشياء بزرگ خانه روي آنها 
 اگر آثار روحي و رواني .است در جابجا كردن مبلها، يخچال، و اشياء مشابه تجربه شده.كنندسنگين مي

  .ولي حدسم اين است، كه اين آثار را نيز دارند. دانماز طريق القاء و اغوا هم داشته باشند بنده نمي
البته بطور معمول قرباني نمي تواند، آنها را در خانه . مكانهاي پنهان شدن آنها كمد لباس است زيكي ا

اگر از آنها نترسد و آنها را .  ببيند،تواندببيند ولي اگر زياد جابجا شوند، وجود آنها را بصورت سايه مي
غير قابل تشخيص باعث  هاهجود ساي و،شونددنبال كند درون كمد لباس و در بين لباسهاي آن قايم مي

 درون منافذ غشاءهاي نازك نفوذ كرده و از ،توانندآنها همچون اختاپوس غيبي مي. شودميشدن آنها 
از . زير مبلها توسط يك پارچه نازك گرفته شده است، و پشت اين پارچه فضاي خاليست. آن عبور كنند

هاي ضخيمتر مثل حتي در پارچه. شوندن مي و در فضاي خالي پشت آن پنها،كننداين پارچه عبور مي
پنهان ميشوند، توجه داشته باشيد در فضاي بين فنرهاي آن . توانند نفوذ كنندرويه تشك طبي هم مي

 محدودي كه قرار گيرند، شكل همان فضا را بخود داراي دگرديسي هستند، در هر فضايچون جنها 
ام كه، روي تشك دراز كشيدم ديدم  تجربه كرده.ستندپس فقط در فضاي آزاد شبيه بوزينه ه. گيرندمي

 آنقدر سنگين بود  و زير آن را ببينم،بلند شدم تا تشك را بردارم. شود جابجا مي،چيزي زير بدنم دارد
  !كه از وسط تا خورد

بروشهاي زير آالت و دستگاها  همچنين بر ماشينهاي ديگر، و شايد بعضي انواع غيبيهاي غيبيبوزينه
 بايد يك سري كدهاي خاص ماشين يا دستگاه  ماشيندر اين موارد شخص متخصص. گذارندثير ميتا

ماشين و ضعيف مكانيزمهاي حساس : كدهاي نوعي شامل اين موارد هستند. مورد حمله را به او بدهد
و يا  اند، براي واردشدن به اين فضاهامورد نظر كدامند، فضاهاي خالي درون ماشين كجاها قرار گرفته
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براي دسترسي به مكانيزمهاي حساس و ضعيف مسير عبور كدام است، مكانيزمهاي حساس يا ضعيف 
  . گيرندچگونه تحت تاثير قرار مي

  
 مثالهاي انتهاي :بعضي مكانيزمهاي حساس يا ضعيف و روشهاي تاثير گذاري بر آنها شامل اين مواردند

  .تاسآنهايي است، كه نويسنده تجربه كرده هر مورد
پيچ تنظيم شير هيدروليك مكانيزم :  مثال.دنده تنظيمات را تغيير مي-  پيچهاي تنظيم ظريف- 1

  حركت رفت و برگشتي ميز ماشين سنگ 
 از آلودگي محيط استفاده كرده و اين اتصاالت را قطع يا ضعيف -  اتصاالت الكتريكي موقت و روباز- 2

  .باشد اتصال فيشي مي6ر پرايد كه داري م برق در سمت چپ موتوجعبه تقسي: مثال. دنكنمي
شوند، بار اضافي مانع حركت آزاد آنها مي - .كنند مكانيزمهاي حركتي كه با نيروي كمي حركت مي- 3
 مثال مكانيزم .شوند و بتدريج باعث سوختن عملگر آنها مي؛كنندروي آنها ايجاد مي) مثالً اصطكاكي(

  چرخش سيستم آبفشان ماشين ظرفشويي
به كمك آلودگيهاي محيط راه  -.كند روبازي كه سيالي با جريان آرام از آنها عبور ميمسيرهاي - 4

   مثال مسير مايع خنك كننده در ماشينهاي ابزار.كنندسيال را مصدود مي
  . هنگام مونتاژ قطعات حساس بين آنها آلودگي جا ميزند- 5
  

، 1نويسنده در موارد . بوجود بياورند، و رد پا نگذارند خرابيها را كامالً طبيعي ،شوددر موارد باال سعي مي
شما اگر متوجه حضور جن يا . است شده و عاملين درست در زمان خربكاري متوجه حضور جن5 و 3

نگرديد، دشوار است، كه خرابيها .) گويندبازها، به جن موكّل و به عاملين وكيل ميدر عرف جن(عاملين
  .را مصنوعي تشخيص دهيد

  
  :ام الصبيانجن 

كه  ،ام در معرض آسيب خاص ديگري نيز قرار گرفتمهمزمان با رويدادهايي كه در اين مستند نوشته 
  باد شكلدردر منابع، جن ام الصبيان را . باشدمي اين آسيب از طريق جن ام الصبيان ،كنمتصور مي

  .اندتشريح كرده
  

ناگهان بادي خيلي . بل در حال رانندگي بودمدر جاده فيروزكوه حوالي سوادكوه بمقصد شهرستان با
 كردن در "ها"خاص از پنجره خودرو به سمت چپ صورتم وزيد، اين باد داراي گرمي خاصي بود، مثل 

يك ساعت بعد چشم چپم عفونت كرد، و دستمال كاغذي از عهده جمع كردن اشك آن . صورت شخصي
-  داروهاي پزشك افاقه نمي.ريزش اشك داشتپم  چشم چ،تا دو ماه در هر روز چند نوبت. آمدبر نمي

  .كرد
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مدتها بعد از حادثه باال در بزرگراه امام علي از شمال به جنوب، در حوالي لويزان در حال رانندگي بودم 

 و نه تنها هر دو چشمم عفونت كرد، بلكه سينوسهايم نيز عفوني شد، و كه باز همين باد بر صورتم وزيد
  .هاي شديد و پياپي امانم را بريده بودند و عطسه،سرازير بوداز چشمها و بيني آب 

  
اما اين حساسيت به دم يك . كنم بگويند، اين حساسيت بوده است، من هم قبول ميمخاطبينشايد 

  .جن خاص است
  

  كنند؟چه مياختاپوس غيبي با تواناييهاي 
شود چهره استخواني، عث مي كه با براي چند شبانه روز بي خواب و خوراك كردن شديد قرباني- 1

هدف اينست كه اطرافيان را گمراه، . رنگ چهره كبود، پوست صورت چروكيده و چشمها گود بيفتد
 و قرباني را فردي ،دخالتشان را موجه، و توان قرباني براي دفاع از خود مثالً در يك دادگاه را سلب كنند

  .معرفي كنندو بيمار رنجور 
  
 يعني نتواند به كارهاي ، به هدف عاطل و باطل كردن وي و خوراك قرباني ايجاد افراط در خواب- 2

  . و وي را فردي تن پرور و تنبل و بي مسئوليت به اطرافيان معرفي كنند،اش رسيدگي كندروزمره
  

  از و،دهندمن فكر مي كنم دو مورد باال را با تحريك بخشهايي از مغز توسط اين موجود انجام مي: نكته
  .قاء و اغواء نمي باشدانوع ال

  
 2اين مورد متفاوت از مورد . در بيدار شدن از خواب و نرسيدن به محل كار نمايش تنبلي قرباني - 3

هنگامي كه فرد در حال بيدار شدن است خواب آلوده . باشد؛ زير ابزار اصلي دقيقا القاء و اغوا استمي
-  تصويرسازي ميايشدر خواب و بيداري بر. دخور و به راحتي فريب مي، و هوشياري كامل ندارد،است

. هيچوقت پاياني ندارد ولي آن كار ؛د و بايد آن را به پايان برسان،د كاري مثبت انجام مي دهدكند كه دار
   .خورد ميفريب و نمي تواند درك كند كه دارد ،در اين حالت ذهن اصالً قادر به تجزيه و تحليل نيست

  
را در اختيار قرباني  گانه 5 موجود در روي مغز قرار گرفته تمام حسهاي هنگاميكه اين:  خبر چيني-4

. فهمد او هم مي،بيند، هر چيزي كه شما لمس كنيدبا گوش شما مي شنود، با چشم شما مي. دارد
-و حتي مي.  گانه را مختل كند5تواند كار تمام اين حسهاي مي. كندچشد و بو ميميبكمك قرباني 
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شما را از پيرامونتان كامالً   ولي درك،يعني خودش از انها استفاده كند. ا را باي پس كندتواند تمام آنه
  . كندپس هنگاميكه با شماست شبيه يك جاسوس تمام اعمال شما را مخابره مي. بگيرد

  
اطالع از  و از اين ويژگي براي تفتيش عقيده و به هرچه فكر كنيد او هم مي فهمد:  تفتيش عقيده- 5

  .كنندبدو شكل تفتيش عقيده مي. كنند استفاده ميقرباني اتتصميم
  

خواهند تا عباراتي نزد شما بزبان بياورد،  يا از شخصي مي،كنندعبارات كليدي به ذهن شما القا مي - الف
  . كه راجع به آن فكر كنيد،سپس توسط اين موجود تشويق مي شويد

  
ين روش تجربه كردم اين بود در ذهنم تصوير يك ميز  استفاده از تصوير سازي، آنچه كه خودم به ا-ب

 30من حدود . بحث مي كرديم) ع( و داشتيم راجع به قيام امام حسين ؛امبود و دو فرد مورد عالقه
 او از طريق القاء حالت رضايت .دقيقه در ذهنم براي اين دو فرد راجع به اين رويداد صحبت كردم

  .و شما را تشويق ميكند كه وارد بحث شويد ،كند را براي شما ايجاد ميبخشي
  
 پس وي را بايد ؛ كه نبايد بداند،داند قرباني حقيقتي مي: يا جعل حقايق پنهان كردن حقايق-6

اولين قدم دانه پاشي است، يعني نشانه هاي مصنوعي پيرامون حقيقت بكمك افراد . دوچار ترديد كرد 
. باشدها شامل جمالت يا رفتارهاي خاص مياين نشانه. ندكارآشنا يا غريبه ولي جلو روي قرباني مي

هاي حقيقي و مصنوعي سناريوهاي سپس با تركيب نشانه و ؛كنندتوجه قرباني را به نشانه ها جلب مي
 اگر قرباني قادر به تشخيص .كنند و بكمك اين موجود به قرباني القا مي.سازندميمختلفي از رويداد 

 و گمراه ،دافت به ترديد مي،بودد، بتدريج راجع به حقيقتي كه قبال درك كردههاي مصنوعي نشونشانه
  .شودمي
  
 اگر قرباني بخواهد بر اساس حقايقي :تصميم گيري صحيح) يا جلوگيري از( دشوار كردن-7

- يا مورد تريد قرار مي، كنندحقايق را با باطل جايگزين مي) 6مورد ( بروش باال،تصميم گيري انجام دهد

  . گرددغيرممكن يا حداقل دشوار ميبراي قرباني  لذا تصميم گيري صحيح .دهند
  
به بردگي .  بي شرمانه ترين نوع تجاوز به حقوق يك فرد است: توليد نسخه جعلي از فرد قرباني- 8

آيد هنگامي بنظر مي. اين يك حمله همه جانبه عليه اوست.  كه به ظاهر آزاد است،گرفتن فردي است
در موارد . انديا قرباني را به مرز جنون رسانيده/دهند، و مي گرد، كه كنترل قرباني را از دست مياستفاده

  .سازندديگر نيز سطوحي آرامتر از نسخه جعلي فرد مي
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ليست . براي توليد نسخه جعلي فرد قرباني بايد تمامي اطالعات خصوصي فرد را در اختيار داشته باشند

ليست دوستان، . كه مرتبط با قرباني استمي اطالعات مربوط به سوابق اين افراد تما  ونزديكانكامل از 
ليست كامل شماره هاي تماس . همكاران و خويشاوندان كه مورد عالقه يا مورد نفرت قرباني هستند

آنها، داراييها، حسابهاي بانكي و امور روزمره وي ، مشخصات منزلش، اسباب و وسايل زندگيش، 
 تجاوز بي ، هرچه اطالعات بيشتر باشد، و خالصه كنم؛كند و همسايگانه ازآنها خريد ميبقاليهايي ك

 و سيستم ،شوددر منزل و خودرو او سيستم شنود نصب مي. گيردنقصتري به حقوق فرد انجام مي
GPSساعت كنترل و مكالماتش ضبط مي 24 تمام شماره هاي تماس او .كنندو او نصب مير در خود 
  .دنگرد
 . . .و   كه در قدمهاي اول فرد قرباني را بيمار، خاطي ،شوند مياينگامي موفق به انجام چنين برنامهه

آنها  از  الزم مجوز همكاري و، اطالعاتتا بتوانند ، را فريب داده باشندنزديكانش و ،معرفي كرده باشند
  .  نامه رسمي براي همكاري ارگانهاي دولتي  بگيرند سپس ، وبگيرند

 و ،كنندبه جاي فرد قرباني فكر مي. كنند دنياي جعلي پيرامونش درست مي، تباني با افراد و سازمانهابا
حتي اگر قرباني از حضور موجود در (كنند،  توسط اين موجود به او القاء مي.كنندگيري ميتصميم

 مرحله قرباني در اين). .باز هم مميزي اطالعات جعلي برايش بسيار دشوار است، سرش مطلع باشد
 )اگر ديوانه نشود (گيج شدهكامل  در اين مرحله قرباني ، آنها انتظار دارند.استتبديل به يك ربات شده

 زماني من وقتي . را حاشا كنند،اي كه برايش درست كردندو به اين وسيله تمام تجربيات گذشته
-  انجام مي،وي سكه درست بودانداختم، اگر ر براي انجامش يك سكه هم هوا مي،گرفتمتصميمي مي

  .دادم انجام نمي،دادم و اگر غلط
  

پس بايد دليل قانع كننده اي پشت پرده داشته . اين برنامه بسيار پر زحمت و پر هزينه است: نكته
  كنيد؟ شما چه فكري مي) پنهان كردن اعمالشان؟ برنامه اشان؟ اطالعاتشان؟ رسواييشان؟. (باشند

  
منظور چند ( منطقي نيست كه يك فرد عاقل در فاصله زمانيهاي كوتاه :بين بستن چشم حقيقت - 9

يا چند بار فريب خوردن به يك ( با اولين فريب. مكرر فريب بخوردبه يك شيوه ) روز يا چند هفته
 كه شخص ،يت اين استعواق.  و نبايد دوباره بهمان روش فريب بخورد؛كندفرد تجربه كسب مي)  روش

  گيرد؟گيرد، اما چرا حقايقي كه قبالً كامالً دركش كرده را ناديده ميه ميحقايق را ناديد
بنظر ميرسد، بخشي از مغز كه وظيفه پردازش و ميميزي اطالعات دارد، بايد از مدار خارج شود، و 

. گردد كه بعد از آن اتوماتيك صادر مي،اي گذاشته شودمستقيماً در حافظه) همان فريب(تصميمات
صفحه مثال مي توان درون . نام دارد) حافظه با دستيابي مستقيم (DAMاي در كامپيوتر هچنين حافظ
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-  مانيتور هم نشان مي، نوشت و هر چه در آن حافظه نوشته شود)در حالت متني( مانيتورDAMفعال 

  .  گردد هيچ دخالتي ندارد و متوجه اطالعات صادر شده نميCPUدر اين فرايند . دهد
 و با آماده ، كه مربوط به تصميمات قطعي فرد مي باشد،تواند درون حافظه اي بنوسيداين موجود مي

پروا و يا بزدل و  بدين وسيله شخص قرباني را شجاع و بي.گرددمي صادر ، بدون فكر كردن،شدن شرايط
  .مي سازند.) وقتي تواناييهاي فرد را از چشمش پنهان ميكند(ترسو

 و اگر چنين دليلي ؛ بايد دليل جديدي وجود داشته باشد،يد نظر گردداگر قرار باشد در تصميمي تجد
 و هيچ شكي براي صادر .كند تصميمش نمي تجديد نظر در راجع بهي هيچ فكر، فرد،وجود نداشته باشد

  .كردنش ندارد

 شايد مكانيزمهاي ديگري نيز در كنار اين مكانيزم بكار ؛اين توضيح علمي بود كه به ذهن من رسيد
 كه از عواقب بد آن مطلع ، كه فرد قرباني دست به عملي مي زند، ولي بهرحال نتيجه آن اينست.ودرب

شما اگر دستتان را درون . ريسك پذيري اشتباه نگيريدبا  اين مورد را .گيرد ولي آنها را ناديده مي،است
  .سوزد به اين عمل ريسك نمي گويند قطعاً مي،ديتش كنآ

  
مي تواند شبيه يك موتور كه با چرخاندن يك سويچ  :ت پردازنده مغز باي پس كامل قسم-10

 زمان خاموشي مي .شبيه بيهوشي نيست.  و مجدداً روشن كند؛ شما را خاموش كند،شودخاموش مي
در ايجاد تصادف وقتي . گرددقرباني متوجه از دست رفتن زمان مي. چند ثانيه باشديك تا تواند در حد 

  ..)توسط نويسنده تجربه شده است (دگي است كاربرد داردقرباني در حال رانن
 با ، با چشمانش ببيند، ولي خودش مي تواند،كند كه قرباني را خاموش مي،نوع پيشرفته تر آن اينست

توسط ( . و با دستانش عمل كند، با پاهايش راه برود)، زبانش حرف بزنداحتماالً با(، گوشهايش بشنود
  .تواند كاربرد داشته باشدمي قتل  و كشيدر خوداحتماالً  )نويسنده تجربه شده است

   
كلماتي كه اصالً به آن : جريان صحبت كردن قرباني كلماتي را در بين جمالت جا مي زند  در-11

نفرت يا (كننداين كلمات به تنهايي يك عبارت را منتقل مي. فكر نكرده و قصد گفتنشان نداشته است
باز هم باي پس قسمت پردازنده مغز اتفاق افتاده و يا   ).ثل عزيزم يا نادان م.عالقه را نشان ميدهند

  .دسترسي مستقيم به حافظه صحبت كردن انجام شده است
  

اي ام كه همزمان با فشار متناوب نقطهتجربه كرده:  تحريك اعصاب جزئي ترين بخش بدن-12
 براي آزار دادن قرباني با . ران داشتمروي مغزم سوزش متناوبي مثل فرو كردن سوزن نازكي در كشاله

 گلو كه باعث - الف.  مورد حمله استبيشتردونقطه .  مياندازندسوزشتحريك مغز وي نقاطي از بدنش 
ديگر با صرفه كردن هم ) منتهي به قفسه سينه(مخصوصاً قسمت انتهايي گلو . شودهاي خشك ميصرفه
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 كف پا، - ب .  تا كمي آرام گردد،آوردحنجره  به لوله يآرام نمي شود، تنها بايد با انگشت فشار شديد
  .است در دسترس چون دور از

  
 يك ،كنند دستاوردهاي شما را منتسب به شخص ديگري مي؛6مانند مورد :  جعل حقايق-13

 كه نويسنده براي ،دهد نشان مي2شكل . كنندمي سازند و به ذهن شما منتقل ميتاريخچه جعلي 
ايق توسط عاملين، صفحاتي از حقايق مهم را ثبت كرده و در معرض ديد خود قرار جلوگيري از جعل حق

  .كنداي آنها را مرور ميوبطور دوره. داده است

  
   از جعل آنها توسط عاملين ي ثبت حقايق براي جلوگير-)2(شكل 

  
 به واسطه آن  كه،آورند و بوجود مي،كنندرويدادهايي برنامه ريزي مي: ايجاد شرم براي قرباني -14

 اعتماد بنفس و عزت نفس وي را ،قصد دارند. كنند و وي را شرمسار مي؛برندآبروي قرباني را مي
 زيرا فردي يا افرادي .دهانش را ببندندو  ، كننداشبرده ،، خوارش كنند و او را به زير بياورند،بشكنند

ش وي را قضاوت كردند، و مغضوب اعالم راجع به او و بدون حضور او و بدون اجازه دادن به دفاع از خود
كند، پس اين اعمال من در ديني خواندم كه در مكتب اسالم هدف، وسيله را تعيين نمي. دانهنمود

  . مربوط به مكتب اسالم نيست
  

 و مي تواند باعث هنگ آنها ، روي وسايل ديجيتال مثل كامپيوتر و لپ تاپ هم اثر مي گذارد-15
هاي ناوبري ماشينهاي جنگي را بتواند  كه سيستم، تصور كنيد.اينطوري فهميدمر براساس توات من .دشو
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 " يادم نيست راوي كه بود، ولي مي گفت،شنيدمزير را در زمان جنگ خليج فارس حكايت . مختل كند
 ولي به اين ".استمختل شدهكشور ديگري  ناو هواپيمابر آمريكا سيستم الكترونيكي ناو يدر نزديك
همه شود،  ناو جنگي نزديك ناو هواپيمابر آمريكايي مي":ه از يك برادر شنيدم توجه كنيدروايت ك

 ميتوانم بطور قاطع ".شوندخدمه ناو بعد از مراجعت به منزل خود براي استراحت براي مدتي بيهوش مي
سيستمي كه در مورد روايت اول توجه كنيد، هر.  در هر دو مورد از اين موجود استفاده شده است،بگويم

بخواهد از راه دور سيستم الكترونيكي ديگري را تحت تاثير قرار دهد، ابتد خود سيستم مهاجم تحت 
 و از نزديك ؛نداه شدديگرهمين موجودات وارد ناو . آيدخواهد بود، و بنظر اين عمل غير ممكن ميتاثير 

چون . نداهود در ناو آمريكايي برگشت و بعد از ماموريت به پايگاه خ،اندهسيستم ناوبري آنرا مختل كرد
در روايت دوم هم درست همين اتفاق . اين موجود دريايي است، لذا سفر در دريا برايش راحت است

 در منزلشان آنها را ،)1مثل شكل (نداه افراد را تسخير كرد،نداه اين موجودات وارد ناو شد.استافتاده
براي گيج . احتمالً در دور كردن ناو هم نقش داشتند. نداه و سپس به مقر خود برگشت؛نداهبيهوش كرد

  . حربه خوبي است و پيشگيري از درگيريكردن و ترساندن
  

 تجسمهاي پيچيده  قرباني،نمي گذارد:  ايجاد اختالل در قسمت مربوط به تجزيه و تحليل مغز- 16
بهم در ذهن كنار هم چيدي زل، مثل يك پا ، اطالعاتي كه، در فاصله زماني كوتاهدطوالني داشته باش و

 متوجه ،دناتو و قرباني مي؛ استاين رويداد بخوبي قابل درك. چيني و او بهم مي ريزدشما مي. ميريزد
  . كه چيزي مزاحم فكر كردنش استود،بش
  

  .به او توهم  القاءو سپسبا تحريك بخشي از مغز اني براي قرباني  ايجاد حال و هواي روح-17
  

  . و بتدريجبا تركيب روشهاي باالني  مسخ قربا-18
  

 اعتماد بنفس ،آن افكار به او در زمانهايي كه الزم باشد القاء افكار شيطاني و سپس يادآوري -19
  مثال قبل از يك مذاكره يا يك جلسه دادگاه. قرباني را از او بگيرند

  
 بنفس قرباني، مثالًً زماني  و سپس يادآوري آن به او براي گرفتن اعتماد وسوسه به ارتكاب گناه- 20

  .كه احساس مي كنند اعتماد به نفس قرباني در حال بازيافت است
  

 يا ؛ تا راجع به موضوعي با قرباني صحبت كنند، از اطرافيان مي خواهند: حرامزادگي كردن-  21
ل باعث اين عم. كنند سپس سناريوهاي مختلفي بر اساس آن صحبت به او القاء مي.دروغي به او بگويند
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براي قرنطينه كردن .  فرد مذكور ميشودازوي  يا پرهيز ايجاد دلخوري، كينه، دشمني  و حتي درگيري
  .كنندفرد از اطرافيانش از اين شيوه استفاده مي

  
 تا شيطان آنها ،همه انسانها بالقوه گناهكار و خطاكار هستند، بجاي اينكه بنشينم:  تئوري احمقانه-22

ست ين بهتر ا؛ تا وي را از گناه پاك كنيم، و كي بفهميم، يا نفهميم،حال آيا ما بفهميمرا آلوده كنند، و 
 ،كنيمكنيم، مجازاتش ميكنيم، گمراهش ميخودمان نقش شيطان بازي مي. به اين امر شتاب دهيمكه 

 اش كرديم، هماينطوري هم شيطان را شكست داديم، هم درمانده. كنيمو به قهر بهشت مستقيمش مي
   .اش كرديم و كنترل همه چيز دست خود ماستبازنشسته

 او خوب فهميده كه اين .است خود شيطان جنودش در اختيار اين عاملين قرار داده،من فكر ميكنم
 را در اختيار آنها جنودش پس .هستند مورد اعتماد خلق بين و ضمنا ،عاملين باد شديدي به كله دارند

 نفر از نزديكان، دوستان، 200 در مورد خود من شايد بالغ بر .نشسته است و خودش به تماشا ،قرار داده
امكان .  و گناه كردند، اهانتهمكاران، همسايگان و آشنايان را آلوده به دروغگويي، دورويي، مكر و حيله

  . اينقدر موفق عمل كند،ندارد خود شيطان بتواند
من موافق اين . استه شيطان علم به بشر دادهاي اعتقاد داشتند، كمستندي راجع به شيطان، عدهدر 

دهد، و لذا علمي به او مي.  كه شيطان خيرخواه بشر نيست، دارم رااين اعتقاد چنينهماما . نظر هستم
و لذا اين علم شبيه شمشير تيزي در . كه انسان هنوز شناخت و ظرفيت كافي براي كاربردش ندارد

  .د و اطرافيانش را با آن هالك كند، خو ميتوانداست، كه ناشيدست يك فرد 
  

ايجاد : بدن كه كنترل تعادل در بخشهاي مختلف بدن را دارند تحريك غده هاي ترشح كننده -23
   .شود بو ميتوليد عرق و كه ترشح آنها باعث يهاي سر و صورت، غدهيريزش مو، سفيد كردن مو

  
-دك وي را نيز ميزبان اين موجود ميدر صورتيكه قرباني كودك داشته باشد كو: كودك آزاري -24

كودك حرفهايي . قرباني را بسمت هدف خودشان هدايت كننداز زبان كودك،  ،كنندو سعي مي. كنند
 و ، كه قرباني حرفهاي كودك را از منبع غيب الهي بداند، بزرگتر از عقلش و عاملين انتظار دارند،زندمي

 او را. آورند به كودك آزاري روي مي،باني فريب نخورداما اگر قر. مطيع بي چون و چراي آنها گردد
را وادار به تخلفهاي رفتاري و   او.. . .)تب، تهوع، گوش درد و( كنند بيمار ميتوسط اختاپوس غيبي

 با قرباني كردن كودك، .دهندكنند، و به اين وسيله قرباني را شكنجه روحي و جسماني ميگفتاري مي
  .كنند به كودكش سوء استفاده مي نسبتقربانياز احساسات 

  
 ،كنند و لذا بطور غير مستقيم سعي مي؛عاملين از گذشته و آينده قرباني مطلعند:  به وحياتصال -25
 در خواب ديدم كه فرشتگاني "مثالً به اين عبارت توجه كنيد.  متصل به وحي الهي معرفي كنند راخود
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 انجام تبحر آنها با  كه آنچه،!د آينده را بدانن،است  اما چگونه ممكن".دچنين گفتند و چنان كردن
 آنها .ز آنها برداشت خواهد شدااي در آينده طبق برنامه كه ،هايي است كاشت رويدادها و نشانهد،ميدهن

به (براي قرباني ميسازند از آينده خبر ندارند، ولي آينده را آنطوري كه دوست دارند، به كمك اين موجود
 نزديكانآنها به . كنند قرباني را اغواء مينزديكانو به اين روش مخصوصاً . )وع كنيد رج8 و 5موارد 

مثال به آنها . دنكن و آنها را حيرت زده مي،دهد كه در آينده رخ مي،دهندقرباني از رويدادهايي خبر مي
شما هم اين  .كندجع به اين مطلب صحبت ميا و ر، با شما تماس مي گيردقرباني كه امروز ،ميگويند

-و درست اين اتفاق مي. توانند تنظيم كنندحتي با تقريب خوبي زمان تماس را نيز مي. دجواب را بدهي

  .افتد
 ايندو مكرر به من ،دادم كار خودم را انجام مي1به اين تجربه توجه كنيد، زماني در كنار دو نفر از عاملين

 در يك غروب يكي از عاملين بطرز عجيبي از من تا اينكه ". وقت زيادي نداري، عجله كن"گفتند، مي
 بعد از او منهم ؛.)كننداين طرز عجيب را بعداً توسط القاء اين موجود معنا دارش مي(خداحافظي كرد

.  بظاهر به يك عابر پياده زدم.قصد منزل كردم، در مسيرم به منزل در حال رانندگي دوچار حادثه شدم
قرار بود عابر . گرفتمرا  و من مچ آنها ؛فتند، تصادف ساختگي بوددو روز بعد خيلي مفتضحانه لو ر

فرد مصدوم ديگري هم در نظر گرفته بودند، قرار بود اداره بيمه .  اين جزء برنامه بود،دفوت كنمجازي 
  . ها به اين مصدوم پرداخت گرددنيز تركه شود، و هزينه

  
و آزارشان توسط قرباني به خداوند متعال نسبت  كه تمام آسيب ،مندندعاملين عالقه :ودافشاييخ - 26
. و آنها را جزاي مغضوب بودن خود بداند؛ بدين معني كه قرباني مغضوب خداوند شده است. شودداده

، نگران ايجاد گرديدباطل و برمال  خداوندبكمك اين تجربه من هست، وقتي پياپي حقه و مكر آنها 
 صاحبخود را اي سريعاً با  القاء توسط اين موجود  حقه از هر بعددرستاعتماد بنفس در من شدند، لذا 

   .)ما اينكار را كرديم(ندردكميحقه معرفي 
  ماند،كردند، روش اجراي آن پنهان مي تصور ميكردند، واگرچه فقط خود را صاحب حقه معرفي مي

. كهاي بكارگيرش شدولي اين عملشان باعث فاش شدن اطالعات زيادي راجع به اختاپوس غيبي و تكني
  .بخش زيادي از اطالعات اين مستند مديون اين فن آنها است

زير  مخصوص  جليقه25زماني عاملين مورد . اندازد خطر ميبهرا  اعتماد بنفس در قرباني امنيت آنها
  . پوشيدند، بادي گارد هم داشتندلباس خود مي

  
 خود نزديكان ،مي كه قرباني موفق بشودهنگا): همان پليس خوب و بد(  استراتژي خوب و بد -27

 كند،  و متقايدآگاه.) منظور جن و پري است(ابزارشان را نسبت به ماهيت واقعي و اغراض عاملين و

                                                 
  ٢ پالک - کوچه چھارم غربی -١١ خيابان - جاده فتح-١
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رود تا كنترل خود را بر اوضاع مانند، و ميناكام مي) شخص مغضوب مانه(عاملين در نابود كردن قرياني
ترفند خوب و بد ، بت محاكمه و حفظ كنترل خود بر جريانپس براي نجات خود از عقو. از دست بدهند

  .كننداجرا مي
 و گروه خوب كه در ،استلمات بوده و قصد نابودي داشتهظگروه بد كه در :  بدو گروه تقسيم ميشوند

تمام دستاوردهاي قرباني را به خود اختصاص گروه خوب .  و منجي بوده است،روشنايي قدم برداشته
 ما توسط همين ":دنگويند، و مينكاين گروه هم اختاپوس غيبي را تاييد ميافراد   و حاال،دهدمي

فهميد، حاال  زيرا گروه بد نبايد مي؛توانستيم فاش كنيم ولي نمي،كرديمموجود دائم به قرباني كمك مي
و " .د و فقط به حرف ما گوش كني، كه ما به او كمك كرديم، پس اسمي از ما نبريد،هم نبايد بفهمند

و اعتماد .  وي را فريب دهندنزديكانكنند، قرباني و مجدداً بكمك القاء و اغواي اختاپوس غيبي سعي مي
  .آورند و همچنين كنترل اوضاع بدست .به نفس قرباني را باز از او بگيرند

پيشدستي باطل گردد، لذا هم  اين مكر ،در اين مرحله نگران عواقب بعدي هم هستند، ممكن است
 را جلب نزديكانشتا اعتماد وي و كنند، و به او القاء ميبندند، ه و صفت نابغه به ناف قرباني ميكرد
اين .  خبري از بخشندگي وجود ندارد،هاي من بگرديداگر در سرتاسر نوشته. و آنها را آرام كنند ،كنند

 از لشكرير بوده و آنها از آنجاييكه قرباني يكنف. بخشندگي براي مصون ماندن از عقوبت اعمالشان است
نامند، تا موقعيت خود را نابغه مي) قرباني(شوند، پس مقابلمي كودني متهم قطعاً بهجن و انس بودند، 

  .خود را در حد عاقل حفظ كنند
ممكن است .  كاموايي استژاكتبافند، شبيه يك حقيقت آنست كه آنچه آنها با اختاپوس غيبي مي

و هر . كندها را رو به عقب باز مي همه بافته،ولي وقتي بدست آورد، ت آوردقرباني دير سر رشته را بدس
هاي باز شده چنان در  زيرا رشته.چقدر هم سعي كنند، بيشتر ببافند درماندگيشان بيشتر خواهد بود

  .كندپيچد، كه اسيرشان ميدست و پايشان مي
  

- ي تنها ميي شما را با پري زيبا رو،يادر هنگام خواب و در روبكمك اين موجود :  آزمون مجازي-28

عاملين انتظار دارند، در اين موقعيت . سنجندبه اين شيوه عالقه شما را به گناه و تخلف مي ؛گذارند
چشم فيزيكي شما كه (و سپس چشم عقلتان را هم ببنديد" استغفرهللا و ربی و اتوب اليه" : بگوييد

  . اينطوري آزمون را قبول خواهيد شد. تا روي اين پريچهره را نبينيد.) بسته است
  

بارها به ايميل و كامپيوتر من دستبرد زده شد، پسوردهاي بسيار پيچده هم :  تصميم ترامپ-29
آنها پسوردها را توسط همين موجود از : توضيح آن اينست.  ولي باز هم به آنها حمله شد،امتحان كردم

 چه فكري آمريكاهاي مهم و امنيتي  سايبري به شبكهپس با اين شرح راجع به حمالت. دزديدندمن مي
كنند، و پسورد ها را به كمك همين  مديران ارشد را شناسايي مي:كنم كنيد؟ من اينطور فكر ميمي

  .بقيه كار ديگر به دشواري اين قسمت نيست. دزدندموجود از آنها مي
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ور در صدور رواديد براي مسافرت  چندين كش مردمكنم، تصميم ترامپ مبني بر محروميتمن فكر مي
 فايلها را بررسي كردند، و متوجه شدند، كه logآنها . گيردبه خاك آمريكا از همين موضوع نشاءت مي

ها با پسوردهاي واقعي صورت گرفته است؛ پس بايد به شكلي پسوردها دزديده شده دستبرد به شبكه
شناسند، حدس زدند كه اين موجود توسط ميزبانهايي از آنجاييكه آنها خودشان اين موجود را مي. دنباش

  . كنندو سپس به كمك آنها اقدام به دزدي پسوردها مي. شوندبه خاك آمريكا آورده مي
  

 توسط اين موجود تنها از گفتگوي افراد در جلسه شنود ،كنيداگر فكر مي:  مهندسي جلسات-30
 افراد نفوذي حاضر در يبعض اين موجود وعاملين به كمك . بين هستيدشود، شما خيلي خوشمي

لزوماً . اشان حاصل شودكنند، تا نهايتاً نتايج مورد عالقه بحث را به سمت و سويي هدايت ميجلسه
مورد  مدخلهاي  تنهاآنها. نيازي نيست كه افراد نفوذي از حضور اين موجودات در جلسه مطلع باشند

مك القاء و اغواء افراد جلسه توسط اين موجودات نتايج كنند، و سپس به ك بحث را درست مينياز در
  .آيدمورد عالقه بدست مي

  
 و شود، از اطرافيان قرنطينه مي21فرد قرباني توسط تكنيك  ابتدا : برنامه ريزي مكالمات تلفني-31

سپس سعي . كنندميمحدود  .)اين مخاطبين همان فرمانبرها هستند(معيني  مخاطبينتماس وي را به 
يك سيستم ). 25تكنيك (ريزي كنند  معين از پيش برنامهمخاطبينكنند، تماس وي را با اين يم

كنند، مثل گوشي دوم يا اينترنت و استفاده از نرم افزارهاي  آماده سازي ميينارتباط ثانوي با مخاطب
وسط اختاپوس غيبي از آنها قبالً ت(كند، وقتي قرباني مكالمه را شروع مي. اجتمائي مثل تلگرام و امثالهم

 كه عمدتاً - جوابهاي مورد عالقه خود .) )5تكنيك (محتواي مكالمه قرباني تا حد زيادي مطلع هستند
 با سيستم  را-.استشدهجهت شكنجه روحي و رواني، شكستن عزت نفس و مغلوب كردن قرباني آماده

اش روي هدف خاصي در مكالمه ياز طرف ديگر چون قربان. كنند به مخاطب ديكته ميارتباط ثانوي
 ) بكمك اختاپوس غيبي( مرتبط با هدف اوعبارات و مفاهيمي كنند، با القاءاست، سعي ميمتمركز شده

  .اندمكالمه را به سمتي هدايت كنند، كه خودشان را براي آن آماده كرده
رفت گوشي برنداريد؛ خارج از برنامه با شما تماس گ كه اگر قرباني ،شود معين سفارش ميمخاطبينبه 

اي با فردي غير از اگر بر حسب تصادف مكالمه. كنندتماس مجدد وي را برنامه ريزي ميو به اين طريق 
و . كنند با شركت مخابرات تماس وي را قطع ميهماهنگيمخاطبين معين برقرار شود، در اينحالت با 

  .كنندريزي ميبرنامهنيز  مخاطب جديد را ،براي تماس مجدد
  

و به همين صورت . بهرحال مركز كنترل و فرماندهي روحي، رواني و فيزيكي بدن تسخير شده است
مسخ فيزيكي گفتم، شايد باورش . قرباني در معرض مسخ فيزيكي، و روحي و رواني قرار گرفته است

م اين موجود با اثر گذاري بر ترشح غدد مختلف كه تعادل و نظ. خيلي سخت باشد، ولي حقيقت دارد
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تواند اين تعادل و نظم را بهم بريزد، و بصورت فيزيكي آثار آن قابل اندام بدن را بر عهده دارند، مي
 .استمشاهده

  
  .)را ببينيد 3شكل ( :كاله شيلدينگ سر در مقابل اختاپوس غيبي

؛ كند موفق عمل مي،آيدبنظر مي. امكردهبراي قطع ارتباط اختاپوس غيبي با عاملين اين كاله طراحي 
  .كند اختاپوس غيبي به روشهاي زير با آن مقابله مي،گذارمزيرا هر وقت سرم مي

 و  و ايجاد درد در گوش،كند به پرده گوش قرباني فشار وارد مي- 1براي مقابه با شيلدينگ اين موجود 
 كه گذارد، اگر روش اول جواب ندهد، از لحاظ رواني چنان بر قرباني تاثير مي- 2. كند ميشقيقه

 ،البته همزمان اعصاب سر و پيشاني را تحريك ميكند. گرددپوشيدن كاله برايش غير قابل تحمل مي
 كاله زير از يك كاله پشمي .بطوريكه احساس سردرد و سنگيني روي سر و پيشاني خواهد داشت

  . ميليمتري آلومينيم است0.1 مواد اصلي توري و فويل .سبكتر است

  
  گ براي قطع ارتباط اختاپوس غيبي با عاملين كاله شيلدين-)3(شكل 

  
- اي رسيديد؟ اگر مي راجع به اين مطالب به چه نتيجه،ايددر صورتيكه تمام مطالب باال را بدقت خوانده

  .گيري كنيد و سپس نتيجه را نيز بخوانيدديگرخواهيد بخشهاي 
  

، داريد تمام مطالب باالرا باور ، شماآفرين.  كه نويسنده ديوانه است،ايداگر به اين نتيجه رسيده - الف
 و ، است مجنونجن ريشه كلمه و ؛ عربي همان جن استبه كه است،لغت ديوانه از ديو گرفته شده :ازير
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 و صحبتهايي ،باشد اين شخص داراي تجربياتي مي.باشد كه تحت تاثير جن مي،گويندبه شخصي مي
 و آنها را ،سازگاري نداردبيات روزمره افراد عادي  كه با تجر،شوديا مرتكب اعمالي مي/و ،كندمي

خود تجربيات تالش كرده در مطالب باال هم نويسنده . گويندلذا به وي مجنون مي. پندارندناهنجاري مي
  .بيان كند  راافراد آلوده به جنو 
  
د عاقل باور دليلي بر جنون نويسنده در مطالب باال پيدا نكرديد، پس اين مطالب را از يك فر اگر -ب

كنند، سعي مي؛ و با حماقت تمام، آورند سر خلق خدا مي بر راي ذكر شده در باال،شرارتها تمام .كنيد
رك بگوييم اگر متقايد نشديد كه به اين . كنند به خداوند بخشنده و مهربان منتسب مياعمالشان را

  .توانيد سرپوش بگذاريدعاملين شيطان بگوييد، بر كفر آنها نمي
  

آنها بايد خيلي . براي فردا آماده كنيدمطلع و اگر باور كرديد پس فرزندان و عزيزانتان را 
  .هوشمند باشند

  
  :تذكر

 وارد بحث مطالب باالاين پروتكل شيطاني در مورد صحت يا سقم  احتمالي  با عاملينخواهيد،اگر مي
گردد، ه به كمك اين موجود پياده مي آنها شديدآ از تكنيكهاي مختلفي ك كه،، توجه داشته باشيدگرديد

 به كمك اين آنها. خيلي زيركانه عمل كنيد تا بتوانيد، حقيقت را دنبال كنيدبهره مي برند، شما بايد 
 آنها افكاري را به شما  و همچنين.كنندخوانند و خود را براي آنها آماده مي افكار شما را ميموجود

بخشی از اين مطالب "  مثالً اين عبارت .اندآماده كردهما كنند، كه براي شكست دادن شتلقين مي

  .دهند آنرا توسعه  اميد دارند،براي ايجاد حفره ترديد در ذهن شماست، كه سپس" .صحيح است
  

  :ديگرحرفهاي 
توسط نظر من به  و به افسونگري مشهور است، ، ذاتاً مغزشناس است،اگر چه اين موجود خارقالعاده

  . نداهتر كردعالمتر ومهارتشريح شده و او را براي اين موجود ، غز انسان م،پزشكاساتيدي 
  

 چون پزشك جراح ": و گفت،كرداز زمان جنگ تعريف   مقطع ليسانس روزي استادممعارفدر كالس 
آن روز نفهميدم چي . "كم داشتيم، گروهي را با خواب مغناطيسي يك شبه جراح متخصص كرديم

  .استواسطه انتقال اطالعات بوده اين موجود بنظر من. استم قابل درك شدهيگفت ولي حاال حرفش برا
  

  ؟شدندتوسط داعش بكار برده مي سوريه هايآيا اين جنها در جنگ
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 يعني ،ندكردلمان نازي آزمايشهاي زجر آور را روي يهوديها پياده ميآ كه ،گفتميك روز با خودم مي

   .دن مغضوب انجام ده و بيگانه را روي شهروندانوستانه اشآزمايشات انسان د  كشور است اينممكن
  

  :پرسشها
، بهرحال بايد شود؟ به چه روشي صداقتشان اثبات مي،؟ اندين خود صادق با عاملات آيا اين موجود- 1

  .دانست كه اين موجودات به مكر و حيله و اغواء و القاء شهرت دارند
  
 و باعث بشوند كه وي تقاضاهاي ،ص عامل اثرگذاري كنند روي خود شخ ابتدا آيا ممكن نيست آنها- 2

  ،آورند را ناديده بگيرند؟ و يا حقايقي كه اين موجودات بوجود مي،شيطاني از اين موجودات داشته باشد؟
  د؟ن عامل يا عاملين را گمراه كنانتواند به اختيار خودشآيا نمي

  
انگيزه با  ،ندنتوانميد ديگري افراآيا همزمان  ،دهند؟ آيا آنها تنها به فرامين يك فرد پاسخ مي- 3

  ؟دن شركت كناتموجوداين  در نقل وانتقال اطالعات به شخصي
  
، "كنندخواهند و آنها او را گمراه مي انسانها از جنها كمك مي"،كند سوره جن اشاره مي5 آيه در - 4

  باشند؟ از نوع انسانها نمي و يا عاملين،؟باشندنمي از نوع جنها  آيا اختاپوس و بوزينه غيبي
  
برم از القاء و فريب بگو به خدا پناه می" گويد، سوره مومنين خداوند به پيامبر مي97 در آيه - 5

) همان جنها(گويد، كه تو توانايي هماوردي با شياطين در اين آيه خداوند تلويحاً به پيامبر مي" شيطانھا
. كنندها سوار مي شيطان را درست روي مغز قرباني،ينحال عامل. نداري و من بايد به تو كمك كنم

 كه ،پندارند يا آنها مي، و لذا به قرآن و آياتش اعتقادي ندارند؟،آيا عاملين مسلمان نيستند: سوال اينست
   از پيامبر بزرگ خداوند تواناترند؟،عموم مردم امروزي

  
  :كسوپاراد

فرض .  به من القاء كنند، كه بيمارمدسعي كردن سال و حتي در حال حاضر، عاملين 8 مدتدر تمام 
اگر جوابتان عامل   ،؟كنيم كه اين اتهام را بپذيريم، حال بايد به بيمار حمله كرد يا عامل بيماري

 . به او حمله كنيد، پس هرگاه يكي از عاملين را شناسايي كرديد،بيماري است
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   :شيطانيپروتكل 
در تمام مراحل . ندارد نابودي ازگيرد، هيچ گريزي ميكل قرار كه درون اين پروت مغضوب هنگامي فرد
 پذيرش بردگي بي - الف: دو نوع نابودي براي مغضوب وجود دارد.  ابزار اصلي اختاپوس غيبي است،زير

 در هر مرحله عاملين انتظار نابودي را دارند، .، البته قتل هم ديده شده است خودكشي- ب،قيد و شرط
 در هر مرحله، مراحل قبلي را نيز .رسدرسد، پروتكل در همان مرحله به اتمام ميو اگر به نتيجه ب
 ،باشد مرحله مي6 شخص مغضوب همزمان در معرض هر 6مثال در مرحله . گرددهمزمان اجرا مي

  . بطور مقطعي بعضي قدمها متوقف شود،بستگي به شرايط ممكن است
  
   و نزديكان و اطرافيانايجاد كينه و نفرت بين مغضوب:  حرامزادگي- 1
آور براي از بين بردن اعتماد بنفس و شكستن عزت نفس قرباني روشهاي شرم: شكستن شخصيت - 2

   سال و در خفاء2حدود . رودبكار مي
را  فراهم كردن زمينه و حتي اجبارسازي شخص  بابكمك اين موجود و: آلوده سازي و مستندسازي - 3

  سال و درخفاء2دود ح. كنندآلوده به انواع تخلف مي
 ،جلوگيري از حرف زدن وي با ديگران توسط آبروريزي از او و از قرباني به هدف اخاذي: آبروبري - 4

-ز آنها اخذ ميا معرفي كرده و مجوز الزم را نزديكانشهمچنين در اين مرحله قرباني را بعنوان بيمار به 

هاي آنها موافقت ك شده و با تمام خواستهو قرباني كه از همه چيز بي خبرند، دوچار شنزديكان. كنند
   سال 1حدود . دنكنمي
 تا پايان  و،باشدمي. . .درگيري، تصادف و طالق، ، مهريه:  شاملكشيي دادگاههاابزار: كشيدادگاه - 5

  .پروتكل ادامه دارد
جريان توطئه  را در نزديكان خود كه قرباني بخواهد گيرد، انجام ميزماني: قرنطينه سازي و تهاجم - 6

و . نتقال اطالعات وجود نداشته باشدكنند، تا امكان ا، لذا وي را از اطرافيانش قرنطينه ميقرار دهد
 تا نابودي قرباني ادامه اين مرحله. كنند، تا با كسي از اين توطئه صحبت نكندپيوسته وي را تهديد مي

  .دارد
پي  نيز به پروتكل شيطاني نزديكانشاند و دهاستقامت قرباني بستوه آمهنگامي كه از : درماندگي - 7

  .شوندميعاملين مرتكب قتل ، در اين وضعيت .برده است
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  فلوچارت پروتكل شيطاني
  
  

  :فرمانبر عاملينهاي گروه
  را من از آنها سوال ميكنم، آيا قبل از اين كه فرمانبري كنيد، سابقه قرباني- افراد ميان سال به باال- 1

 و سابقه درخشان ديديد، يا چون ، كرديدرا بررسي و سابقه عاملين ،و سابقه سياه يافتيد ، كرديدبررسي
 نگاهي بياندازيد، اين فقط ، تلفات،به بخش،  كرديد؟اطاعتيك مقام از شما درخواست كرد، شما صرفاً 

 عاملين ، دهيد؟ آيا حاضريد فرزند يا برادر خود را در پروتكل باال قرار.دانممي كه من ،آمار كوچكي است
  .كننداطالعي مردم سوء استفاده مياز بي

   
 اين گروه دنبال كاله پشمي هستند، كسب اعتبار يك كاله پشمي خوب -خورها ن به نرخ روزان - 2

اين گروه  ،رسند وقتي عاملين به درماندگي مي.باشدرا داشته ،ناجي مغضوب وقتي وي عنوان ،است
  . آسيب نبيند،نداه اعتباري كه كسب كردتاكنند، اني همدردي مي و با قرب؛دهندتغيير جهت مي
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 ميگويم، چون حركتهاي پر خطر را بعهده اين گروه جاهلها من به اين گروه  -افراد زير ميان سال - 3
- و آنها فقط ماجراجويي و كسب لذت برايشان مهم است، و اصالً به عواقب كارشان توجه نميگذارندمي

  .كنند
  

  : مغضوب شدمچرا من
 فقر ا جهان پيشرفته را نابود خواهد كرد، چون آنه،فتاده و فقيرادر كتابي خواندم كه جهان عقب

آنها نياز به آب و غذا و ساير منابع . شود و جمعيت آنها زياد مي،شوند سريع تكثير مي،فرهنگي دارند
اتفاقي .  تصرف خواهند كرد رارفتهجهان پيشبدليل جمعيت زيادشان براي رفع نيازشان و دارند؛ و لذا 

  .بيني بودكوچك از همين پيشخيلي كه براي من افتاد مقياس 
  

  :داستان سرايي
 و حاضر نيستند براحتي ،نويسم، كه تنها به تجربيات خودشان تكيه دارنداين بخش را براي كساني مي

چنين اين بخش مناسب حال  و هم. را بپذيرند،حقايق پيرامونشان كه سازگاري با تجاربشان ندارد
ء كنند، كه اين مستند و مخاطبين القاعاملين است، كه خيلي عالقمند بودند و هستند، كه به نويسنده 

  . براي اين دو گروه نوشتم حقايقي در قالب داستانبنابراين . جز داستانسرايي نيست

  
آن بخش تبديل به يك شود،   اگر بخشي از بدن اختاپوس غيبي جدا: مكانيزم دفاعي- 1داستان 

در عين حال . شوند، لذا آنها خيلي بي پدر و مادرند، و به اين روش تكثير مياختاپوس جديد مي شود
  باعثفقطبرساند،  آسيبي آنها ي بخواهد به دشمن اگرباشد؛ زيرااين خاصيت، يك مكانيزم دفاعي نيز مي

 پيشرفته ترتوسعه داده و ، بلكه آنرا استشده از اين خاصيت اختاپوس غيبي اقتباس .شودميآنها تكثير 
 ،دبه نابودي عاملين فكر كنكافي است، قرباني داراي اين خاصيت پيشرفته هستند،  عاملين. نداهكردهم 
  .ناپذيرند عاملين اعتقاد دارند، كه آسيب.شوندخيلي سريع تكثير ميآنها 

  
آنها اعتقاد راسخ دارند، كه با . وزدميلن مي باد شديدي در كله عا: سفر در زمان و مكان-2داستان 

ريزي دنيا از اينرو به فكر برنامه. زمان و مكان سفر كنند در ،تواننداين باد شديد و اختاپوس غيبي مي
  .افتادند

  
بسمت ترسيدند، و   لذا انسانها واينگونه رفتار كردند عاملين با قربانيها:  مهاجرت جنها-3داستان 

 مهاجرتبسمت غرب   از دست شماجنها هم روزي كه ،دير نيستو يا در حال فرارند، ، غرب فرار كردند
  .دكنن
  



 28

 من آنروز ".كنيمريزي جهان فكر مي ما به برنامه"،گفت ميآشنايي :ريزي جهانبرنامه - 7داستان  
و القاء به ا اختاپوس غيبي اين جمله به كمك ولي . گيرمامروز هم جدي نمي. محرف او را جدي نگرفت

  . شده بود
  

 شخص متقاضي استخدام بايد مدارك ها،ها و قانوننامهمطابق آيين : گزينش اختاپوسي-8داستان 
-  سازمان هم درست طبق قانون فرايند استخدامي را اجرا مي.تحصيلي و سوابق خود را به سازمان دهد

 را دارد؛ شايد باور نكنيد، اين يياما براي رئيس سازمان يك مدرك از همه مهمتر است، و حكم وتو. كند
نام متقاضي و نام مادر : دو كلمه كليدي در اين مدرك وجود دارد. مدرك كپي شناسنامه متقاضي است

اختاپوس براساس اعدادي كه به هر حرف اين دو كلمه . دهدرئيس اين دو كلمه را به اختاپوس مي. او
- و سپس كتاب اختاپوسي را باز مي،كنده ميتخصيص داده شده و جمع آنها يك عددي كليدي محاسب

د كدهاي سري متقاضي وجود دارد عدصفحه مربوط به اين در . كندكند، و عدد مربوطه را جستجو مي
اگر . شودبا اين كدها مزاج متقاضي با مزاج رئيس سنجيده مي. كه خودش هم از اين كدها بي خبر است

اما اگر سازگاري . رك اهميتي ندارند، و شخص استخدام استسازگاري وجود داشته باشد، ديگر بقيه مدا
  .رك اهميتي ندارندااست، و ديگر بقيه مدوجود نداشته باشد، متقاض در گزينش مردود شده

  
  :حرف آخر

و . اين موجود استفاده مي كنند، و ديگر اين اطالعات چندان مهم نيستند از دنياكشورهاي همه بنظرم  
 به عدم اعتمادتان راجع به مطالب ،ولي براي اينكه اين موضوع چك بشود. تكسي هم نگرانشان نيس

اي بدهيد، هر چند روز مجدداً اين مطالب را در ذهنتان مميزي كنيد، اگر مقدار نمره عدم باال نمره
 كه مطالب مهم بوده و بايد از ذهن شما ، يقين حاصل كنيدقابل مالحظه پيدا كرد،اعتماد شما افزايش 

. كنند استفاده مي6 آنها از تكنيك شماره ).هستيديا ( و شما قرباني اين موجود شديد.استشدهميپاك 
 آنرا توسعه دهند،  بتوانند تا، ترديد در فرد دارندي آنها اميد به مقداراطالعات باالدر صورت مهم بودن 

، بنابراين از برخورد  ترديدها به يقين تبديل شود،شود مستقيم باعث مي)برخورد(در حاليكه رجوع
 اين ،كند توسعه پيدا مي، كه ترديدتان دارد،پس اگر احساس كرديد. مستقيم با اين مسئله پرهيز دارند

  .كنيد  تبديليقينترديدتان را به  تا ، كافي استيخود دليل
  

ي وي را  كه در صورت لو رفتن اطالعاتشان بتوانند صحبتها،شودهايي ميبينيبراي تمام قربانيها پيش
 ، مطمين باشيد. كردن البته نه فقط با صحبت،بي اساس، توهم، داستانسرايي و امثالهم جلوه دهند

اساس  بياي ايجاد ترديد وبر ابزار اصلي و اساسي  اين موجود،هركس در معرض اطالعات قرار گيرد
  :مثالً در مورد خود بنده ببينيد. است اظهارات قرباني ،دادنجلوه 
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 نم  و تهمت بيماري اسكيزوفرني به، مرا با حقه بستري كردندايران بيمارستان روانپزشكي  روز در50
اين اتفاق . و در طول اين مدت داروهاي بيماري پاركينسونز به من خورانيدند، تا مرا محجور كنند. زدند

لم بگيرم، رون منزلم را توسط موبايدبوزينه  تصاويري از جنهاي ،درست بعد از زماني كه موفق شدم
  .بيمارم ، تا باور كنم، مرا شرطي كنند،در تمام اين مدت سعي شد .اتفاق افتاد

  
هنوز يك منبع غني از اطالعات وجود دارد، كه شايد به كمك آن اگر شما فردي دير باور هستيد، 

ني كه بيمارستان ايران را جستجو كنيد، بيمارابيماران مركز آموزشي روانپزشكي . بتوانيد قانع شويد
  . داشته باشيدايصميمانه گفتگوي نزديكانش را شناسايي كنيد، و با او و ،ناهنجاري نامتعارفي داشتند

  
  :دانمتلفاتي كه من مي

  . ديوانه شده بودها فردي كه به اين روش- ا
  . به صحبت كردن با كسي نداشتاي ديگر هيچ عالقهها فردي كه تحت تاثير اين روش- 2
خبرچين در سر خود پي برد بود ولي به او القاء كرده بودن كه دستگاهي انگليسيها فردي كه بوجود  - 3

او ناله مي كرد كه اين دستگاه را از سرم در . در سرش گذشتند تا كسي به صحبتهاي وي توجه نكند
  .بياوريد

  . به كودكي تبديلش كرده بودندها جواني برومندي كه به اين روش- 4
  .كشي شدفردي كه مجبور به خود - 5
 لذا ، كردنزديكانش به او آمده بود قصد كشتن ها اين روشبا فردي كه تحت تاثير فشارهاي روحي كه - 6

  .شتندكاو را 
  . شداتلق فردي كه با القاء و كمك اين موجود - 7
  .  ادامه دارد به اواند، و هنوز آسيبشان را كامالً متالشي كردهش زندگيفردي كه - 8
  
  
  
  
  

  پايان
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  :عمناب
 8از تاريخي كه متوجه اثراتش شدم  ( ميزباني اين موجود  سال8 در طي ه تجربيات شخصي نويسند- 1

  .)سال محاسبه كردم
   روز اقامت در بيمارستان روانپزشكي 50 مشاهدات مستقيم از شش نفر قرباني در طي - 2
   روايتهاي غير مستقيم از سه قرباني- 3
  يمتخصص علوم غيب تحقيق از تعدادي - 4
  1394 در نگاه عارفان بزرگ، ماشي،- سيد محمد هادي مجيدي، جن شيطان روح- 5


