ستاره شناسي دانش يگانگي كيهان
در بقاياي تمدن سومري كتيبه هايي مربوط به ستاره شناسي يافت شده است كه قدمت آنها بهه  00222سها قبه
از ميالد مس يح مي رسد  .در بقاياي سنگي كتيبه هاي يافت شده  ،تصاويري از گردش ماه به دور زمهي

ووهود دارد .

استادان ماوراءالطبيعه سومري خيلي زود دريافتند هر اتفاقي كه براي انسان رخ مي دهد يهه نهو ي بهه بهه سهتارگان
ارتباط دارد و در و.اقع ستارگان منشاء همه اتفاقات هستند  .در سها  0202يه
مطالعات كاملي در اي

دانشهمند روسهي بنهاج سييفسه ي

خصوص انياج داد و متووه شد هر يازده سا ي بهار انفيارههاي ميمهي در خورشهيد رخ مهي

دهد .

او با بررسي ي
كره زمي

دوره هفتصد ساله دريافت  ،هميشه همزمان با پديده انفيار خورشيدي ي

اتفاق مي افتد  .محاسبات و مشاهدات او كه ي

كردن نمريه او را دشوار ساخته بود  .در واقع خورشيد ي

دوره هفتصد ساله را پوشش مي داد  ،آنقدر لمي و دقيق بود كه رد
ارگانيسم زنده  ،پويا و آتشي

مي كند و زماني كه اندكي تغيير در حاالت خورشيد به ووود آيد  ،زمي
بناج پاراسلوس با مطالعات بيشتري در اي
هماهنگي بي

ونگ  ،اغتشاش و يا نابساماني در

زمينه به كشف وديدي ناي

است  .حاالت خورشيد هر لحمه تغيير

نيز تحت تاثير قرار مي گيرد  .بعدها ي

فيزي دان سويسي

آمد  .او كشف كرد انسان زماني بيمار مي شود كه

او و سيدماني از ستارگان كه در زمان تولدش ووود داشته است از بي

برود  .قب

از پاراسلوس  ،فيثاغورث اص

ارزشمند توازن سياره اي را مطرح كرده بود .
او معتقد بود كه هر ستاره يا سياره اي از طريق حركت و وابيايي در فضا ارتعاشات منحصر به فردي را توليد مي كند  .ميموع
ارتعاشات اوراج آسماني ي

توازن موسيقيايي توليد مي كند كه توازن كيهاني ناميده مي شود  .در سا  0292گئورگي گياردي

دانش وديدي بناج شيمي كيهاني را به ووود آورد  .او پس از انياج آزمايشات متعدد به روش لمي اثبات كرد ك
وحدت بنيادي
قسمتي از اي

وي

وسم ي پارسه است  .يعني هيچي

وسم دستخوش تغيير گردد ك

از ا ضاء آن از هم منف

نيستند و به ي ديگر متصل

وهان ي

هستند  .پس اگر

وسم مرتعش مي شود و همه بخش هاي آن تحت تاثير قرار مي گيرند  .پس با

به ووود آمدن تغيير در هر ستاره اي  ،در هر فاصله از زمي

كه باشد  ،ضربان ما دسار تغيير خواهد شد  .وقتي خورشيد در شرايط

و موقع يت خاصي قرار مي گيرد گردش خون ما نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت  .دكتر تاماتوي از ژاپ

هم كشف كرد كه شدت

طوفان هاي اتمي خورشيد بر ضخامت گلبولهاي خون به خصوص در آقايان تاثيرات فراوان دارد  .فران

براون  ،متف ر آمري ايي نيز

مي گويد  :در لحمه تولد ي

انسان ستارگان بسياري در حا طلوع و غروب كردن هستند .

ميمع ال واكبي در حا صعود و ميمع ال واكبي در حا فرود هستند و انسان در سيدماني مشخص از ستارگان به دنيا مي آيد .
از تحقيقات هاي صورت گرفته نتييه مهمي حاص

مي شود ( با در نمر گرفت

اين ه ك

حيات تحت تاثير سيدمان ستارگان قرار

دارند  ،با كمي مطالعه ميق تر مي توان دريافت كه هر انساني نيز تحت تاثير ستارگان است ) در زمينه تاثير سيدمان ستارگان بر
حيات انسان مطالعات زيادي انياج شده است  .به نوان مثا مي دانيم كه اقيانوس ها تحت تاثير حاالت ماه قرار مي گيرند .
حا اگر در نمر داشته باشيم كه نسبت آب و نم

مووود در اقيانوس ها دقيقاً مشابه نسبت آب و نم

بدن انسان است آنگاه

نتييه خواهيم گرفت كه آب بدن انسان نيز همانند اقيانوس ها تحت تاثير نيروي ماه قرار مي گيرد  .همچني
دهد كه با نزدي

شدن ماه به حالت بدر ( ماه كام

تحقيقات نشان مي

) ميزان ونون و ديوانگي نيز در دنيا افزايش مي يابد  .پروفسور براون تحقيق

والبي را انياج داده است  .او نمودار تولد بسياري از نماميان  ،پزش ان و متخصصي

مشهور را ومع آوري كرده و با بررسي اي

نمودارها متووه شد افرادي كه تخصص هاي
ي ساني دارند اكثراً تحت سيدمان مشابهي از
ستارگان متولد شده اند .
به نوان مثا دريافت  ،سياره مريخ تاثير ز
يادي بر زندگي نماميان مشهور داشته است
 .از گذشته تا امروز ده اي ستاره شناسي
را خرافات و ا تقاد كوركورانه به حساب مي
آورند  .اما واقعيت اي

است كه ستاره

شناسي كامال ً لمي است  .البته لم به
معناي بررسي و تحقيق و رابطه بي

لت و

معلو  .در ستاره شناسي گفته مي شود
هيچ اتفاقي در روي كره زمي

بدون لت

نيست حتي اگر ما از لت آن آگاه نباشيم  .به طور كلي مي توان گفت ستاره شناسي تالش براي كاوش در آينده به روش هاي
مختلف است  .ي ي از متداو تري
والب ستاره شناسي اي

روش ها  ،مطالعه سگونگي تاثيرگذاري اوراج آسماني بر انسان است  .ي ي از ايده هاي

است كه ما نيز بر اوراج سماوي اثر مي گذاريم زيرا اثر گذاري ي

رابطه دوطرفه است از ديدگاه لمي

بايد دانست كه تمامي خانواده خورشيدي از خورشيد متولد شده اند ماه  ،مريخ  ،مشتري  ،زمي
همگي اندامهاي خورشيد هستند  .انسان نيز از انداج هاي زمي

است و زمي

و ديگر اوراج منمومه شمسي

از انداج هاي خورشيد  .همه سيزهايي كه از منبع

واحدي متولد مي شوند داراي درونيات مشتركي هستند .
پس هر اتفاقي كه در خورشيد روي مي دهد  ،ارتعاشي در سلو هاي ما ايياد خواهد كرد زيرا سلو هاي ما نيز از خورشيد
متولد شده اند  .لم ستاره شناسي همواره بر روي اي
تحقيق كرده است  .در اي

احتما كه وقوع هر اتفاقي در هستي بر روي انسان تاثير مي گذارد ،

تحقيقات مشخص شده است كه الوه بردوره يازده ساله طوفان هاي خورشيدي ي

دوره  22ساله

نيز در حيات خورشيد ووود دارد  .دوره وواني خورشيد  59سا طو مي كشد و پس از آن دوره پيري خورشيد آغاز مي شود كه
 59سا به طو مي انيامد  .در دوران وواني  ،اثر خورشيد به حداكثر خود مي رسد و در مدت پيري انرژي خورشيد رو به افو
مي رود  .پس از گذشت  22سا خورشيد پير شده و دوباره شروع به ووان شدن مي كند  .كودكاني كه در  59سا او متولد
مي شوند از سالمتي كام

برخوردار هستند اما كودكاني كه در  59سا دوج به دنيا مي آيند داراي مش الت فراواني هستند .

در  59سا دوج ميزان زلزله افزايش ميابد  .وقتي سرخه  22ساله خورشيد به پايان مي رسد حركت وضعي زمي

نيز دسار اختال

مي گردد  .آگاهي يا تشخيص ما  ،مالكي براي ووود يا دج ووود هيچ سيز نيست  .حوزه هاي مختلف انرژي در اطراف ووود
دارند كه دائماً بر زندگي ما اثر مي گذارند  .انسان به محض تولد در معرض اي

اثرات قرار مي گيرد  .امروزه دانشمندان معتقدند

هر ورج آسماني تشعشع راديواكتيو منحصر به فرد خود را دارد  .امواوي كه سياره زهره از خود ساطع مي ند آراج و ساك
هستند در حالي كه ماه امواج متفاوتي را از خود ساطع مي كند  .امواوي كه از سياره مشتري به ما مي رسند متفاوت از
امواوي هستند كه از خورشيد به ما مي رسند  .اي
است  .در زمان تولد ي

تفاوت به خاطر اختالف تركيبات گازي اليه هاي تش ي

كودك تماج ميمع ال واكب  ،ستارگان و كه شانهاي ديگر كه در افق زمي

دهنده هر وسم

در حا گردش هستند در ذه

كودك ثبت مي شوند  .شرايط كيهاني مووود در لحمه تولد  ،با تماج ضعف ها  ،قوتها و توانايي هايش بر ك

زندگي انسان اثر

مي گذارد  .ستاره شناسي را ميتوان به سه بخش تقسيم نمود .
بخش او هسته و ووهره آن است كه غير قاب
است و فرد مي تواند آن را تغيير دهد اي

تغيير است و پس از شناخت

آن فقط بايد با آن همراه بود  .بخش دوج اليه مياني

بخش نيمه ضروري ستاره شناسي است و اگر آگاهي هاي الزج را داشته باشيم مي

توان آن را تغيير داد  .و بخش سوج اليه بيروني و غير ضروري آن است  .هرسند همه مردج بيشتر كني اوي را نسبت به اي

بخش

دارند  .اگر آگاه نباشيم آنچه بايد اتفاق بيافتد  ،اتفاق خواهد افتاد  .اگر دانش و آگاهي ووود داشته باشد  ،آنگاه راه هاي
مختلفي براي ايياد تغيير ووود دارد  .هدف نهايي ستاره شناسي پرداخت
شناسي ي ي بودن با هستي است  .ما نه تنها وزئي از ي

به ضروريات و بنيان ها است  .معنا و ووهره ستاره

الم هستيم بل ه در تمامي اتفاقات و شرايط به ووود آمده

مشاركت داريم  .اگر بتوانيم ضروريات را از غير ضروريات ودا كنيم  ،لم ستاره شناسي ابزار مناسبي در دستان ما خواهد بود .
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