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คาอธิบายการทดลอง: สารวจแนวคิดของการถ่ายเทพลังงาน (Energy of Time)
การทดลองเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลและพลังงานของเวลาที่มีชีวติ อยู่ และเกี่ยวกับผลกระทบของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ที่มีต่อโครงสร้างทางกายภาพ และคุณสมบัติของระบบสิ่งมีชีวติ
มีการสังเกตการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและโครงสร้างของวัตถุทางพฤกษศาสตร์ ซึ่งเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงทางกลิ่นและทางรู ป ในพืชและต้นไม้
ขั้นตอนการทางาน
ผูป้ ฏิบตั ิงานเลือกวัตถุสาหรับผลกระทบกาหนดแนวคิดของเขาวางแผนวิธีการและระบบของผลกระทบ
ผูป้ ฏิบตั ิงานคิดภาพจิตขึ้นและคุณสมบัติในอนาคตอย่างชัดเจน
การกระทานี้ดาเนินการเป็ นประจาในช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อพืชยังอยูใ่ นช่วงแรกของการเจริ ญเติบโต ยังคงสร้าง
โครงสร้างและคุณสมบัติทางกายภาพของพวกมัน
วิธีการทา
ผูด้ าเนินการใช้วิธีการทางจิตในการมีอิทธิพลต่อวัตถุ เขาถ่ายทอดข้อมูลไปยังวัตถุโดยใช้การสวดมนต์หรื อคา
อธิษฐาน
คาอธิษฐานประกอบด้วยคลื่นอะคูสติกเป็ นจังหวะ แต่มีระดับทางจิตที่สูงกว่าการสัน่ สะเทือนทางเทคโนโลยี
ทัว่ ไปมาก ผูป้ ฏิบตั ิงานยังมีจิตสานึกระดับพิเศษซึ่งมีการเปิ ดเผยแห่งความเป็ นจริ งในปั จจุบนั อนาคต และอดีต
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ที่สูงส่ง
ผลการทางาน
พบผลลัพธ์ต่อไปนี้:
ในโครงการข้าว - ฟาร์มขนาดเล็กหลายแห่งขนาดประมาณ 2 ม. x 1.5 ม. - รสชาติเปลี่ยนไป ดอกไม้เล็ก ๆ ของ
ข้าวหอมมะลิเปลี่ยนกลิ่นหอมเป็ นตะไคร้ตามแผนของผูป้ ฏิบตั ิงาน ไม่มีรูปถ่าย แต่สาวกของเขาสังเกตเห็นสิ่ง
นั้น ผูเ้ ขียนบทความนี้ยงั ได้เห็นผลการทดลองเหล่านั้น ตรวจพบกลิ่นตะไคร้ แต่กลิ่นหอมอ่อน ๆ
ในโครงการกล้วย (พืน้ ที่ที่มีตน้ กล้วยหลายต้น) ปลีกล้วยเปลี่ยนโครงสร้าง ก้านที่ยาวได้กลายเป็ นรู ปดอก
กุหลาบ สอดคล้องกับภาพจิตของผูป้ ฏิบตั ิงาน

Photo 1, 2: the elongated lush stalks turned into rosette inflorescences. (photo 1 - from the
archive of the Temple, photo 2 - from the archive of the author of the article.

การอภิปราย
"ผูค้ นพยายามที่จะก้าวไปสู่อนาคตโดยไม่เข้าใจปั จจุบนั ”
"People try to move into the future without understanding the present"
Marina Lobova

ปรากฏการณ์ทางกายภาพและทางจิตที่สงั เกตได้ตอ้ งมีความเข้าใจในระดับสูงเกี่ยวกับกระบวนการชีวติ (นัน่ คือ
ฟิ สิกส์ของชีวติ ) แนวคิดที่ลา้ สมัยไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ส่วนใหญ่ของชีวติ ได้ นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
ยอมรับว่าพวกเขารู ้ขอ้ มูลเกี่ยวกับไมโครเวิลด์ (โลกแห่งกล้องจุลทรรศน์) ไม่เกิน 7% ไม่เกิน 3-4% ของข้อมูล
เกี่ยวกับพันธุกรรม และไม่เกิน 4-5% ของข้อมูลเกี่ยวกับพลังงาน
คือในระดับนี้เทคโนโลยีที่ไม่สมบูรณ์กาลังถูกสร้างขึ้น ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ 100% ของโลกจึงยอมรับว่า
ฟิ สิกส์ของสิ่งมีชีวติ เป็ นความท้าทายอย่างยิง่ สาหรับวิทยาศาสตร์ [1] ความก้าวหน้าในการศึกษาระบบสิ่งมีชีวติ
จะไม่เกิดขึ้นได้หากปราศจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกลไกทางกายภาพที่เป็ นพื้นฐาน
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ฟิ สิ กส์ ของชีวิต
ในงานของเราเรากล่าวถึงปรากฏการณ์ทางจิตที่ซบั ซ้อน ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ดว้ ยวิทยาศาสตร์ทางวิชาการที่
ล้าสมัย ในเรื่ องนี้เราได้ทางานมากว่า 20 ปี ในการพัฒนางานวิจยั ขั้นสูงด้านชีวกลศาสตร์ จิตกลศาสตร์ และ
กลศาสตร์เวลาในระบบของสิ่งมีชีวติ [2, 3].
"การมีชีวติ " หมายถึงกระบวนการของชีวติ หรื อความต่อเนื่องของมัน
การหมุน (และการเคลื่อนไหวใด ๆ คือการหมุน ตาม Rene Descartes) ของสสารวัตถุจะสร้างพลังงาน การหมุน
ของเวลายังสร้างพลังงานของเวลา ดังนั้นเราจึงเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าการหมุนของวัตถุของเวลาที่มีชีวติ สร้าง
พลังงานของเวลาที่มีชีวติ หรื อพลังงานแห่งชีวติ พลังงานของเวลาที่มีชีวติ ก่อตัวเป็ นสนามแห่งชีวติ
มีส่วนร่ วมในการก่อตัวของวัตถุทุกชนิดในการเคลื่อนไหวของพวกมันในการก่อตัวของพลังงานภายในและ
ภายนอกประเภทต่างๆ เวลาเป็ นทั้งวัตถุและสนาม ด้วยเหตุน้ ี เวลาจึงมีคุณสมบัติสากลในการสร้างสภาวะเฟส
ต่างๆ การสะท้อน การซิงโครไนซ์ และการจัดโครงสร้างของเหตุการณ์ (ความพร้อมกันหรื อเปลี่ยนเฟสในเวลา)
ที่นี่เราสามารถนาเสนอความหมายของภาพข้อมูลทางจิต (ตามที่ “A Phase Portrait of Time” กล่าวไว้) โดยเพียง
แค่นาเสนอ ”รู ปถ่าย” ของช่วงเวลาหนึ่งในชีวติ
ในการนี้ผดู ้ าเนินการสร้างภาพจิตจะสร้างศักยภาพพลังงานของชีวติ ปรี ชาญาณทาให้เขารู ้สึกถึงพลังชีวติ ของ
ภาพ พลังชีวติ ของสนามธรรมชาติโดยรอบ ซึ่งช่วยเพิม่ ความสามารถของเขา เช่นเดียวกับพลังงานชีวติ และ
สนามของวัตถุที่เป็ นเป้ าหมาย การซิงโครไนซ์สภาวะของเวลา/วัตถุ พลังงานและสนามให้ความเป็ นไปได้ของ
การสัน่ สะท้อนสาหรับปฏิสมั พันธ์ของระบบสิ่งมีชีวติ และการมอดูเลต (การเปลี่ยนความถี่)
คาอธิบายข้างต้นให้ความกระจ่างเกี่ยวกับฟิ สิกส์ของการทดลองของผูป้ ฏิบตั ิงาน
หลวงพอ เจริญ ปานจันทร์
ในกรณี น้ ี การทาความเข้าใจระดับจิตของผูป้ ฏิบตั ิงานควรได้รับความสนใจเป็ นพิเศษ
ผูด้ าเนินการศึกษาครั้งนี้คือเจ้าอาวาสวัดถ้ ากระบอก ผูล้ ่วงลับไปแล้ว หลวงพอ เจริ ญ ปานจันทร์ ซึ่งเป็ นพระที่มี
ความพิเศษและมีความคิดสร้างสรรค์มาก การกระทาหลายอย่างของเขาถือว่าเกือบจะมีมนต์ขลัง เช่นการสร้าง
สถาปั ตยกรรมทางศาสนาที่ยงิ่ ใหญ่ การถอดรหัสข้อความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ การทดลองกับหิน พืช
สมุนไพร และอื่น ๆ อีกมากมาย
ระหว่างที่เราไปเยีย่ มและสนทนากับท่านหลวงพ่อเจริ ญสามารถรับรู ้ได้อย่างง่ายดายถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
เกี่ยวกับหัวข้อทางวิทยาศาสตร์ที่เรากาลังดาเนินการอยู่ ในการตอบกลับเราเพียงแค่ยมิ้ - ท่านรับรู ้ขอ้ มูลนี้ได้
อย่างชัดเจนและง่ายดาย ด้วยการหยัง่ รู ้ของท่าน
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[ภาพลวงพ่ อที่นี่]หลวงพ่ อครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง สามารถมองเห็นพลังงานกลัน่ ตัวอยู่ใกล้ ปาก จมูก และหู แสง
ตะวันกลัน่ ตัวและบิดเป็ นเกลียวเหมื อนแท่ งโลหะ
เงื่อนไขที่สาคัญสาหรับความสาเร็จคือปั จจัยของแรงจูงใจของผูป้ ฏิบตั ิงานและการรับรู ้เกี่ยวกับสาเหตุ หลวงพอ
อธิบายว่าการเปิ ดกว้างต่อการรับรู ้พลังในธรรมชาติน้ นั กลมกลืนกับการรับรู ้ของตนเอง พลังของวิญญาณนั้นไม่
ละเมิดความจริ งในตัวเอง นัน่ คือ สัจจะ
การละเมิด สัจจะ (คาสาบานหรื อสัญญาที่ทากับตัวเองหรื อต่อผูอ้ ื่น) ทาให้คนอ่อนแอ ขาดความ
ตั้งใจ และไร้ประโยชน์
สัจจะกาหนดว่า เพือ่ ที่จะรู ้สึกถึงความเป็ นจริ งเราจาเป็ นต้องมีความสัตย์จริ งในตัวเอง - ในความคิด คาพูด และ
การกระทาซึ่งเป็ นแก่นแท้ของสัจจะ สัจจะสอนให้ละเว้นจากการโกหก ความกลัว และการบิดเบือนความเป็ น
จริ ง
การการปรากฏของความเป็ นไปได้ที่เกินปกติน้ นั เกี่ยวข้องกับระดับจิตวิญญาณที่สูง และความเข้าใจโดยปรี ชา
ญาณของกฎหมายและพลังแห่งธรรมชาติ
ข้ อสรุป
ฟิ สิกส์ของชีวติ และพลังงานของเวลาที่มีชีวติ ช่วยในการศึกษาการทดลองขั้นสูงเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูล และ
ผลกระทบของผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพต่อวัตถุที่มีชีวติ ซึ่งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
กายภาพ และคุณสมบัติของมัน
ความสาเร็จอธิบายได้จากความแข็งแกร่ งของจิตวิญญาณ การรับรู ้ที่กลมกลืนกันของความเป็ นจริ งของเวลา
รอบตัวและภายในตัวเอง และความเข้าใจในกฎฟิ สิกส์ของความเป็ นจริ งสูงสุด
Brain Power Institute

Albert Einstein and Nikola Tesla Scientific Foundation

ฟิ สิกส์ของชีวติ 5
ในคาอธิบายของเราเกี่ยวกับฟิ สิกส์ของชีวติ เราสามารถพูดได้วา่ ถ้าใครต้องการเปิ ดทางไปสู่อนาคต หรื อสัมผัส
กับอดีตเขาต้องเปิ ดการรับรู ้ของเขาเกี่ยวกับความเป็ นจริ งในปั จจุบนั หรื อความเป็ นจริ งของเวลาที่มีชีวติ
ความเข้าใจกับการปรากฏการณ์ดงั กล่าว และระดับใหม่ในฟิ สิกส์ของชีวติ มีความสาคัญต่อวิวฒั นาการของ
มนุษยชาติ และอุดมคติของชีวติ
การแสดงความขอบคุณ
ขอขอบพระคุณเป็ นพิเศษต่อ พระอาจารย์ วิจิตร อัคคจิตฺโต รองเจ้าอาวาส วัดถ้ ากระบอก ผูท้ ี่ยงั คงค้นหาในทาง
จิตวิญญาณ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการทดลองเพิม่ เติมของท่าน
ขอแสดงความขอบคุณจากใจ ต่อทุกท่านที่เข้าร่ วมการประชุม ช่วยแปลภาษาไทย และอธิบายพุทธปั ญญา
ขอขอบคุณเป็ นพิเศษสาหรับ พระPeter Suparo Bhikku สาหรับการแปลบทความนี้เป็ นภาษาไทย E-mail :
suparo2002@gmail.com
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