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  مقدمه
  

 را در ی سـنت یفروشـ   بود کـه خـرده  ایفروش نوآور و پو   خرده کی راوي
 متحـول  Kemp Fort و Kids Kemp بـزرگ  يهـا   فروشـگاه قیهند از طر

 اي  نویـسنده  شاعر، خواننده، سخنران، محـرك و        لسوف،یاکنون او ف  . کرد
 نکـه ی بـا درك ا    راوي. به همـان انـدازه مبتکـر، سـرزنده و مـشتاق اسـت             

ــدگ ــ چیزن ــيزی ــول از شی ب ــدگپ ــارات  ی اســت، زن ــف ابتک  خــود را وق
  . کرده استبخش الهام و يبشردوستانه، معنو

 به منظور   يو.  خدمت استفاده شود   ي برا دی معتقد است که سود با     راوي 
 دسـتان بـشردوستانه     موسـسه خیریـۀ    و مـستمندان،     ازمندانیکمک به ن  

 را سـاخته    راوي خیریـه  مارسـتان ی ب نیاو همچنـ  .  کـرده اسـت    يانداز  راه
شـبکه  . دهـد  یم فقرا ارائه    نیرتری را به فق   گانی را یاست که خدمات پزشک   

 بـا افـراد     يسـاز   شبکه قی از طر  ازمندانی کمک به ن   ي برا زیبشردوستانه ن 
 ی سفر زنـدگ انیاو معتقد است که قبل از پا  . نموده است  يانداز  راههمفکر  

 گرفـت از    میتـصم  در اوج کـار خـود        راوي.  کرد جادی ا ریی تغ ای در دن  دیبا
 خـود را وقـف      ی و زنـدگ   ردیـ  خـود فاصـله بگ     فروشـی   خـرده  وکار  کسب
 را که   ی است که تمام دانش    نیهدف او اکنون ا   .  معنادارتر کند  هاي  اولویت

 آورده است به اشتراك بگذارد تا به مردم کمـک  ست به د  ها  سالدر طول   
  .  داشته باشندتري موفق شادتر، معنادارتر و یکند زندگ

 ی به نـام دگرگـون  اي پدیده با راويل مطالعه و سفر گسترده خود،       در طو 
 کتـاب، او  نیـ  اقیـ از طر.  قدرتمند آن آشنا شـد  جی و نتا  ی جنس و استحاله 
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 بـه دسـت آورده   این دگرگـونی  عمل جی تروي را که برای است دانش لیما
 مـردم بداننـد کـه       خواهـد   مـی او  .  اشتراك بگـذارد   هاست، به زبان ساده ب    

 یـی روی بـه ن   توانـد   مـی  فراوان اسـت،     يکه در هر مرد    ي قو ی جنس يانرژ
 نی را تـضم   تیـ  و موفق  دهـد   مـی  لشـک  نابغه خـالق را      کی شود که    لیتبد
 بـه طـور آشـکار       تی از جوامـع دربـاره جنـس       ياریاگرچه در بس  . کند  می

 ين راز را که تـا بـه امـروز بـرا         ی گرفت ا  می تصم راوي،  شود  نمیصحبت  
 نفـر از آن     ونیـ لی م کیـ  نفـر از     کیـ  تنهـا     شناخته شده است، اما    ياریبس

 قـدرت   است که مردم رازنیهدف او ا. ، به اشتراك بگذاردکند میاستفاده  
  . کنندلی تبدتی را به موفقآن نیتمرکرده و با  را کشف جنسی

  
  

 دگرگـونی و اسـتحالۀ     تیـ  کـه اهم   ی به تمام مردان بزرگـ     می کتاب تقد  نیا
 زیـ  خـود را ن  اتیـ  و تجرب  انـد   کرده نی، آن را تمر   اند  کرده را کشف    یجنس

 در ی صـحبت در مـورد رابطـه جنـس    يبا توجه بـه تـابو   . اند  کردهمستند  
  . استزتری برانگنی کار تحسنی انجام اي جوامع، شجاعت آنها براشتریب



7 مقدمه

 ی جنـس ی دگرگونتی و ماهتی اهمکردم  می ی که سع  ی حال، در حال   نی ا با
 کتـاب  نی باشد چندیدام منطق هر کنکهیرا درك کنم، مجبور شدم قبل از ا   

 تمام اطالعات مهـم بـا      ي گردآور ي کتاب تالش من برا    نیا. را مطالعه کنم  
 تی جنـس  رییـ  تغ آمیـز   موفقیـت  انجـام    ي مرد برا  کیکلمات ساده است که     

  .الزم است
 و پـنج سـال      ستیـ کـه ب   "ید و ثروتمند شو   بیندیشید" ل،ی ناپلئون ه  کتاب

 ریدر آن زمـان تـأث     .  دارد تیس جنـ  رییـ  در مـورد تغ    ی خواندم، فصل  شیپ
 ام ی که در آن مقطع از زندگ      لی دل نی بر من داشت، احتماالً به ا      ی کم اریبس
 ماننـد   يگـر یافـراد د  .  آن را درك کـنم     ی به طـور کامـل معنـ       توانستم ینم

 کتـاب بـدون     نیـ  حـال، ا   نیبا ا .  گذاشتند ری بر من تأث   شتری ب يمهاتما گاند 
کـه بـر     ناقص خواهد بودJP Vaswani من Guruji Dada از ژهیتشکر و
 اسـت کـه     ی قـدرت  نیتر یعال) ی جنس يانرژ( گذاشت که اوجاس     ریمن تأث 

 و فقرشـان هـدر      ی نـادان  لیـ  آنها به دل   شتری دارد و ب   اری در اخت  يهر مرد 
  .روند یم

   شخصیکنترل
 نیـ  در اتـر  قیـ عم داد تـا  زهیـ  به من انگی جنسي در مورد انرژ   نشی ب نی ا

در ده سال گذشته، بحث و گفتگو بـا دوسـتان و در             . موضوع کاوش کنم  
 موضـوع اختـصاص داشـت،       نیـ  کـه بـه ا      خیریـه  ی خـصوص  يها  انجمن

 نم فراهم کرد که بتوامی امکان را برا  نی به من داد و ا     يشمار ی ب يها  نشیب
من عمـداً از  .  کنم يآور   موضوع جمع  نیتمام اطالعات ممکن را در مورد ا      

 تا به تعهد خـود نـسبت بـه حفـظ           ام  کرده ي خوددار ها  نامع و    مناب يافشا
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 ی کتـاب، مـن سـع      نیـ  ا قیـ از طر .  آنهـا احتـرام بگـذارم      ی خصوص میحر
 را از   ها  افسانه از   یمن برخ .  را ساده کنم   ی جنس دگرگونیام مفهوم    کرده

 ،ی در اصـطالح پزشـک  ی و حتـ ام کرده ارائه یقی دقيها کیتکن، ام بردهن  یب
 کـار  نیمن ا. ام داده حیرا توض ی جنس دگرگونی و استحاله   نی تمر يایمزا

 و  دیـ  راه را دنبـال کن     نیـ  از شـما ا    ی کـه برخـ    دی ام نی به ا  ام  دادهرا انجام   
 زیـ  را ن   قدرت نیـروي جنـسی      از نوابغ باشد که    يدی جد نسل يجهان دارا 

  .اند کردهکشف 
 داده اسـت کـه      ياو بـه انـسان انـرژ      . بخـشد  یمـ  ی جهان زنـدگ   نیخالق ا 

 ی شـناخته شـده اسـت کـه وقتـ          تی واقع کی نیا. ندیافری ب یتواند زندگ  یم
 شـود،  تی کـرده اسـت هـدا   زی که خالق آن را تجویقی انسان به طر   يانرژ
 نیـ  حـال، انـسان از ا      نیـ  با ا  آید  می ای به دن  یکودک. شود  می جادی ا یزندگ
 مثل استفاده نادرست کرده است و از آن عمدتاً          دی تول ي برا یدگ زن يانرژ
  .کند می خود استفاده ی نفسانيها لذت يبرا
 داشـته اسـت کـه در        ی را بـه مـا ارزانـ       بخـش   اتیـ ح ي انرژ نی ا دگاریآفر

 و  تیـ  خالق ي قدرتمنـد بـرا    ي بـه ابـزار    توانـد   مـی  ل،یصورت حفظ و تبـد    
 نی فراهم کرده است که ا     انسان ي امکان را برا   نیاو ا .  شود لی تبد تیموفق
. نـد یافری کند که بتواند نابغه بلی تبدییروی را حفظ کند و آن را به ن   يانرژ

 و ی حفـظ شـده از سـرزندگ    ی راز نـسبتاً بـه خـوب       نیـ ، ا هـا   سالدر طول   
 ي کـه چگونـه انـرژ      دهـد   مـی  کتاب نشان    نی ا حاال بوده است، اما     تیخالق
 کـه خواهـان     يهر مـرد  .  شود لی تبد العاده  ی فوق  به قدرت  تواند  می یجنس
 کتـاب،   نیـ  بـا کمـک ا     توانـد  ی اسـت، مـ    تی سرشار از ذوق و خالق     یزندگ
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 و کنـد  ی کمک می زندگي انرژنی که به حفظ ا  اموزدی را ب  يا   ساده يها  گام
  . نابغه مسلط شودکی خود به لی تبديها کیسپس بر تکن

 ي را به انـرژ    دی و نور خورش   ی گرفته است که آب را به برق آب        ادیانسان  
 ردیـ  بگ ادیـ  اسـت کـه انـسان        دهیزمان آن فرا رسـ    .  کند لی تبد يدیخورش
  . کندلیخود را به قدرت تبددرون  نهفته ی جنسيانرژ

 ي انـرژ نیـ  حفـظ ا  ي بـرا  ينـد ی فرآ  و  روش ی جنـس   و اسـتحاله   یدگرگون
 کـه منجـر بـه        اسـت  ی عـال  تیـ  از خالق  ی بـه حـالت    یابی مهم و دست   اریبس
 ی جنـس يهـا   لـذت شی کـه بـه دنبـال افـزا    ی کـسان  يبرا. شود  می تیموفق

 زنـدگی  تـا در     اموزدیـ  را به آنهـا ب     ییها  کیکن ت تواند ی کتاب م  نیهستند، ا 
 يبـرا .  داشـته باشـند     سـالم  یبدون از دسـت دادن نـشاط، رابطـه جنـس          

 تا از موجـودات     کند  می به آنها کمک     " یجنساستحاله  " ،يمشتاقان معنو 
 افـراد   يبـرا .  شـوند  لی تبـد  ي بـه افـراد آرام و معنـو        زیانگ  شهوت یکیزیف

.  را در بدن خود باز خواهد کـرد يانرژ از   ی پنهان ي کتاب درها  نی ا ،يعاد
 ،یلـذت نفـسان  ه  بـ ي انـرژ نی الی حفظ و تبدي برا هایی  تکنیکسپس به او    
  .دهد می نبوغ خالق به او ارائه ای يسعادت معنو

 يادیـ  زيزهـا ی چخواننـد  ی کتاب را منیا که ی کسانيدر هر صورت، برا   
خواننـدگان   همـه    رای به دست آوردن و از دست دادن وجود دارد، ز          يبرا

 میی که آشکار و خالقانه اسـت، اگـر نگـو          کنند ی را تجربه م   چیزي خاصی 
  !دهد ی مریی را تغیزندگ
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  »یادداشت«
  



  1 فصل

  راز قدرت جنسی
  

  
 جـورج  ،ي افـراد جهـان ماننـد مهاتمـا گانـد      نیتـر   موفـق  نامـه  یزنـدگ اگر  

 و رالف والـدو  نکلنی آبراهام لر،ی شکسپ امیلیواشنگتن، ناپلئون بناپارت، و   
 زیـ  چ کیـ  کـه آنهـا در       دیشـو  یمـ  متوجه   د،ی کن سهیامرسون را با هم مقا    
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 تیـ ع واقنیـ  اایآ. داشتند يادی ز یجنسقدرت   عتاًیآنها طب . مشترك هستند 
   آنها بود؟تیراز موفق

  !ری و خبله
 هـدایت  آنها ذکـر شـده اسـت،      یوگرافی آنها همانطور که در ب     تی موفق راز

 ي مردم عاد  ي ابرقدرت ناشناخته برا   کی جادی ا ي برا ی جنس يکردن انرژ 
 خـود را بـه      ی جنـس  ي گرفتند کـه چگونـه انـرژ       ادی افراد بزرگ    نیا. است
 اسـت کـه مـا آن را         يزیـ  همـان چ   نیـ ا.  کننـد  لی تبـد  ایـ  دگرگون تیموفق

 از آنهـا فـاش کردنـد کـه بـا حفـظ              ياریبس. مینام یم "یس جن دگرگونی"
ــرژ ــسيان ــد ی جن ــود و ســپس تب ــ ؛ آنلی خ ــه منبع ــ پوی ب ــدرت ای  از ق
 بـه   ی کـرد کـه وقتـ      جادی ا ی در آنها قدرت    کسب شده  يانرژ. اند  افتهی دست

 کـه   نمـوده  تیـ نهـا را تقو    حـس شـشم آ     شد، ی م تیسمت تفکر خالق هدا   
  .دن که آنها را موفق کشند به همراه داشته بايا  برندهيها باعث شد حس

از .  موضـوع فـاش نـشده اسـت        تی ماه لی افراد موفق عمدتاً به دل     نی ا راز
 موضـوع تـابو   کیـ  هـا  فرهنـگ  از ياری در بـس ی جنـس  نیروي که   ییآنجا

 در مــورد قــتی رو، حقنیــاز ا. د نــشاســت، آشــکارا در مــورد آن بحــث
فقـط تعـداد    .  است مانده یباق راز   کی  همچنان ی جنس دگرگونی و استحالۀ  

 و از آن اسـتفاده      داننـد  یمراز را   این   روز ام ون،یلی در م  کی احتماالً   ،یکم
 خـود را    ی جنس ي انرژ توانند یم که   دانند یم ی حت یفقط تعداد کم  . کنند یم

 از قـدرت    یبزرگـ کنترل کنند، آن را حفظ کننـد و سـپس آن را بـه منبـع                 
  . کنندتیهدا

 نی اولـ ي بـرا شی و پنج سال پـ ستی بیهمانطور که قبالً اشاره کردم، وقت 
 آن را به طور     ری مواجه شدم، نتوانستم تأث    دگرگونی جنسی بار با عبارت    
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 چـالش درك  کی را به عنوان آنها بعد،  سالولی .  درك کنم  ایکامل درك   
امـروز، پـس از     . کننـد  یتفاده مـ   راز اس  آنکردم که چگونه افراد موفق از       

 راز را بـا کلمـات سـاده در    نیـ  گرفتم ا می موضوع، تصم  نی ا قیمطالعه دق 
  . کنمانی کتاب بنیا

 دارد، تیـ  به موفقدی شدلی که می هرکسخواهم یم کتاب، من  نی ا قیاز طر 
 ی فرمـول مخفـ  نیـ  آسـان بـه ا  ارایـه   را راهنمـایی کـنم و بـا      داشته باشد 

 قـدرت را در درون خـود کـشف و توسـعه             نیـ  ا يشتری افراد ب  خواهم یم
ــد ــفانه. دهن ــ متأس ــدودیحت ــداد مع ــه ي تع ــونی   ک ــن دگرگ ــدرت ای را ق

 لی و تبـد ایـ  پويروی ننی حفظ اي را که برايا  و اراده  ی کنترل شناختند، یم
  .اند  است، توسعه ندادهي ضرورتیآن به موفق

 و سـپس    می را بفهمـ    و استحاله  ی دگرگون ي مهم است که ابتدا معنا     اریبس
 کتاب در زمان مناسب، همه      نیا. می شو ی جنس ي انرژ لی تبد اتیوارد جزئ 

 اسـتحالۀ  ایـ  لی نحوه حفظ و تبد    جاد،ی نحوه ا  ،ي انرژ نی را در مورد ا    زیچ
  .آن به شما خواهد گفت

 داشـتم  مـن تـالش      اگرچـه  .ام  نکـرده  اي   اشـاره  زنـان من به   در این کتاب    
 زن به دسـت     کی توسط   ی جنس ي انرژ استحالۀ در مورد امکان     یاطالعات

 بـه   نـه ی زم نیـ  کـه در ا    ایـ مانتـاك چ  . ام   ولی کمتر به نتیجه رسیده     اورمیب
زن « در کتاب خود بـا عنـوان         شود، ی مرجع ارگاسم شناخته م    کیعنوان  

 ي دارا یعـ ی طـور طب   بـه  کـه زنـان      ی در حـال   دیـ گو یمـ » ارگاسم چندگانه 
 را حفـظ کـرده و        خـود  ی جنس ي انرژ توانند یارگاسم چندگانه هستند، نم   

 ستند،ی ارگاسم چندگانه ن   ي دارا یعی که به طور طب    ی مردان اما؛   دهند رییتغ
 لذت  شی متعدد و افزا   يها  ارگاسم لذت بردن از     ي برا ي انرژ نیهنر حفظ ا  
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 از نظـر   تواننـد  یم ن که مردا  ییاز آنجا . اند  رده ک لی و تکم  نی را تمر  یجنس
  . کنندلیتبدنیز آن را  توانند یم را حفظ کنند، ي انرژنی ایکیزیف

  
 آن را   تواننـد   نمـی  رایـ  دهند ز  ریی آن را تغ   توانند ینم زنان   رسد یمبه نظر   

  . استتحقیق و ی البته هنوز در حال بررسنیا. حفظ کنند
 اسـت   ی بـاالتر ذهنـ    تی به وضع  یابی دست ی از اهداف ما در زندگ     یکیاگر  

 از  یکـ یده از    بـا اسـتفا    دیـ ، پـس با   انـد   یافتـه که فقط نوابـغ بـه آن دسـت          
 يافـراد ! انرژي جنسی : می کن کی ذهن را تحر   ،ی انسان يروی ن نیقدرتمندتر

 حالــت نی قــرار دارنــد در حــادتردی شــدیختگــی برانگهــاي حالــتکــه در 
ها حـساس      محرك نی که آنها به کوچکتر    ییاز آنجا .  قرار دارند  ياریهوش

 نیـ  اریـ غ کنند کـه در      دای پ ی از دانش دسترس   ی به منابع  توانند یهستند، م 
 یهنگـام . شـوند  ی گم متیاهم ی بيها تی فعال استرس ناشی از  صورت در   

 ي بـرا العـاده  فـوق  ي، اسـتعداد شـود  مـی  تی احساس به مردان هدانیکه ا 
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 کـه   ی از فرمول مخفـ    يروی کتاب و پ   نیپس از خواندن ا   . کند  می دایعمل پ 
 ادیـ  نتـوا  مـی ، انـد  کرده از افراد موفق قدم به قدم از آن استفاده           ياریبس

 قـدرت خالقانـه     کیـ  و آن را بـه       ده را مهـار کـر     ی جنـس  يگرفت که انرژ  
  .د مطمئن شتید و از موفقر کلیتبد العاده فوق
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  »یادداشت«
 



  2 فصل

  معنی دگرگونی و استحاله
  
  

 بـه  ي شـکل انـرژ  ای عنصر کی انتقال ای ریی تغي به معنا  Transmuteکلمه  
در مـتن   .  اسـت  تغییر ي به معنا  لیبه عبارت ساده، تبد   .  است گریعنصر د 

.  اسـت گـر ی بـه شـکل د  ي انـرژ کیـ   و دگرگونیلی تبدي کتاب به معنا  نیا
ــرا ــ درك بيب ــوان مــی ،ی دگرگــونشتری ــات ــ از مث ــرق آب ــرژیل ب  ي و ان

 شهیـ  کـه هم   - دی آب و نور خورشـ     -دو عنصر   .  استفاده کرد  يدیخورش
 بـه   بیـ  بـه ترت   نکهیرفتند تا ا   می به هدر    ها  قرن ي برا اند  بوده يمنابع انرژ 

  . شدندلی تبديدی خورشي و انرژیبرق آب
 و مـردم از  ریزد می سال است که آب از ارتفاعات به شکل آبشار          هزاران

د توانـ   مـی  روی ن نی که ا  کرد  نمی کس فکر    چیاما ه برند؛    میذت   آب ل  يروین
 روز در سـال     کیـ  نکهیتا ا .  شود لی تبد ي از انرژ  يگری به شکل د   ای لیتبد

 يرویـ  ن نیـ  را مطرح کـرد کـه چـرا از ا          سؤال نی، لستر آلن پلتون ا    1880
 از قـدرت    يگـر ی استفاده کرد و به شکل د      ی به خوب  توان  می در آب ن   یذات
 آب بـه  يروی نلی به تبد  زات،ی تجه ری و سا  ها  نیتورباو با کمک    .  شد لیتبد

 ی منبـع اصـل    یامروزه در سرتاسـر جهـان، بـرق آبـ         .  کمک کرد  یبرق آب 
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 يرویـ  آب به ن   ی ذات يروی ن رای بود ز  ریپذ  امکانموضوع   نیا.  است يانرژ
  .شد یم لیتبد یکیالکتر

رتمنـد   قد ي فکر کـرد کـه چـرا پرتوهـا         نیل به ا  ه، راسل او  1941در سال   
 ار،ی بـس  قیپس از تالش و تحق    .  شوند لی تبد يند به انرژ  توان  می ن دیخورش

 ي بـرا يدی خورشـ ياو از پنـل هـا  .  را کشف کرديدی خورش ياوهل انرژ 
امـروزه انـسان در تـالش       .  به برق استفاده کـرد     يدی خورش ي انرژ لیتبد

امـا  ؛   استفاده کند  ي انرژ جادی ا ي برا عتی از عناصر طب   ياریاست تا از بس   
 لی را تبـد   ي بلکـه فقـط انـرژ      ستیـ  ن يدر واقع انسان در حال خلـق انـرژ        

 آن  تبـدیل  و   ي شـکل انـرژ    رییـ  جـز تغ   يزیـ  چ ی دگرگـون  نیبنابرا؛  کند یم
  .ستین

 بـه شـکل     ی جنس ي انرژ لی تبد ي به معنا  ی جنس یبه طور مشابه، دگرگون   
 وجـود   ي انـرژ  نی کنترل و حفظ ا    ي برا ییها  روش.  است يژ از انر  يگرید

.  خـالق وجـود دارد  يرویـ  آن بـه ن  لی تبد ي برا زی ن ییها  راهس  دارد و سپ  
 یبـدن هـر انـسان     .  داده شده است   حی کتاب توض  نی در ا  ها  روش نیتمام ا 
ــ و مغناطیکــی الکتريروهــای نيدارا  در درون خــود اســت و ماننــد یسی
 ،ی فعـال جنـس    هاي  زوج نیب. شوند یم دفع   ای ذب ج ای روهای ن نی، ا ربا  آهن

 يا گـسترده  ری تـأث ها قدرتمند است و عمل آن    اری بس یسی مغناط يروی ن نیا
 مردانه قـادر بـه   ی جنسي قطره انرژنی کوچکتری که حت میدان یمما  . دارد
 نی آن در بهتـر    دمثلیـ تول قـادر بـه      ي دانـشمند  چی است که ه   یاتی ح دیتول

 اسـت کـه انـسان هـر         ی جنـس  ين همان انرژ  یا.  نبوده است  ها  شگاهیآزما
  .دهد میروز هدر 
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 حفـظ و  ی دگرگـون قی از طردی است که انسان با    ي همان انرژ  نی ا نیهمچن
 ایـ  مثـل    دی را در درجه اول به منظور تول       ی جنس ي انرژ عتیطب.  کند لیتبد

 خـود،  درون کرده است، امـا انـسان در   جادی اگری دی آوردن زندگایبه دن 
 از  یدر لـذت ناشـ    شـدن   غـرق   .  را درك نکرده است    ینس ج يقدرت انرژ 
 ی جنـس  ي اسـت کـه انـرژ      دور کـرده   تیـ  واقع نیـ ارا از    او   ،یعمل جنـس  

  .تواند او را توانمند کند یم
 خـود   یوگرافیـ  در ب  ي ماننـد مهاتمـا گانـد      ی که افـراد مـوفق     شود  میگفته  
 نیـ  ا  توانـسته   چگونـه  نکـه ی و ا  انـد   کـرده  لی را به قدرت تبد    ی جنس يانرژ

 موفـق   اری افراد بـس   ریسا. کند جادی آنها ا  تی در موفق  یزرگدانش تفاوت ب  
د در بدن حفظ شـود و سـپس         توان  می ی جنس ي که انرژ  اند  کرده دیی تأ زین

 شود کـه درخـشش، قـدرت،        العاده  فوق ي از انرژ  ی به شکل  تغییر ای لیتبد
 الزم اسـت    تی موفق ي را که برا   يگری د زی و هر چ   اقی شهود، اشت  ت،یخالق

 همـه آنهـا در هنـر    - مـشترك داشـتند      زیـ  چ کیـ همه آنهـا    . کند  می جادیا
 قـدرت  نکـه ی حال، نه تنها دانـستن ا      نیبا ا .  تسلط داشتند  ی جنس دگرگونی

 مهم است، بلکه مهـم اسـت        دهند، ی مرد انجام م   ها  ونیلیکه م  دی دار یجنس
 یعنـ یکنترل  .  رخ دهد  لی تبد ای ی تا دگرگون  دیاموزی ب زیکه هنر کنترل را ن    

 نـان ی و اطم  ی لـذت جـسمان    ي برا صرفاً ی جنس ي به صرف انرژ   لیمهار م 
  .رود نمی نی از بای رود نمی هدر نکهیاز ا
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 لـذت   قـدرت مـشروع جنـسی      از   دی که انسان نبا   ستی بدان معنا ن   نیا

د از  توانـ   مـی  را درك کنـد،      ی جنـس  ی که انسان راز دگرگون    ی هنگام .ببرد
 ي که صـرفاً انـرژ     ی از کسان  شتری ب اری لذت ببرد، بس   شتری ب ی جنس قدرت
در . دهنـد  مـی  هـدر  ی معمولیس جنهاي لذت ي خود را در جستجو  یجنس

 را تجربـه    يدی شـد  ی جنـس  هاي  اوجد  توان  می ان انس ،ی دگرگون ندی فرآ یط
 نـد ی اسـت کـه فرآ  خـاطر آن  بـه  نیـ ا.  او ناشـناخته بـود  يکند که قبالً برا  

 يهـا    لـذت  جـاد ی است که باعـث ا     ی جنس ي انرژ نی شامل حفظ ا   یدگرگون
  .شود ین آزاد م از بدی جنسي است که انرژی باالتر از زمانیکیزیف
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 را  ی جنـس  ي تصور که انـرژ    نی کتاب، ممکن است در ا     نیقبل از خواندن ا   
 استفاده کرد، شـک     شتری لذت ب  ي کرد و برا   لی کنترل، حفظ و تبد    توان  می
 گـویم   مـی  ی به نظر برسد، اما وقتـ      یرعملی و غ  رممکنیممکن است غ  . کرد

 گـام بـه     نـد، یآ ی که در ادامه م    یصفحات! دی به من اعتماد کن    ست،ی ن نطوریا
 را حفـظ  ی جنسي انرژتوان ی که چگونه م  دهند ی م حی به وضوح توض   امگ

 و نبـوغ  تیـ  از خالقيا  کرد که چـشمه لی تبدی و سپس آن را به قدرت    کرد
قبـل از رفـتن بـه فـصل         . شود ی م تی که منجر به اوج موفق     کند یرا آزاد م  

 خواننـد   مـی  کتـاب را     نیـ  که ا  ی کسان ي کنم که برا   دی الزم است تأک   ،يبعد
 در يادیـ  زهـاي  افـسانه .  باز انجام دهنـد ی کار را با ذهننی که ااستمهم  

 چقـدر   ای است   رممکنی چقدر غ  ی جنس ی دگرگون دهی که انجام پد   نیمورد ا 
 را درهـم    هـا   افـسانه  کتـاب آن     نیـ ا.  اسـت وجـود دارد     دیـ مف نا ایـ ناسالم  

  .شکند یم
عـدم کنتـرل خـود       لیـ  و چـه بـه دل      ی ناآگـاه  لیمتأسفانه انسان چه به دل    

با .  استفاده کند  تی به موفق  دنی رس ي اصل ساده برا   نینتوانسته است از ا   
 را  دهیـ  پد نی از شما که حوصله خواندن و درك ا        ي حال، تعداد معدود   نیا

به دسـت   را تی به موفق  دنی رس ي برا ي انرژ نی و اراده کنترل ا    لی م د،یدار
  .خواهید آورد
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  3 فصل

  تولد و زندگی
  
  

 مـاده، بچـه در      سـلول  نر بـا     سلول که پس از جفت شدن       دانیم  میهمه ما   
چند نفـر از    . کند  نمی رد را   تی واقع نی کس ا  چیه. شود  میرحم زن باردار    

 کـه  ییها  به سلولای کند ی مجادی ای زندگيزی که واقعاً چه چ    میا  دهیما فهم 
 است که مـسئول     ی جنس يانرژ نی ا بخشد؟ ی جان م  شوند یبا هم ادغام م   

در طـول   .  ادغام شده است   هاي  سلول در آن    ی و تنفس زندگ   ی زندگ جادیا
 کار  نیاند ا   اما نتوانسته  اند  داشته اتی ح جادی در ا  ی، دانشمندان سع  ها  قرن

  .را انجام دهند
 کنـد،   ی بررسـ  کروسـکوپ ی م قیـ  را از طر   ی انزالـ  ی جنس ي انرژ یاگر کس 

دانـشمندان ثابـت    . اسـت  اسپرم   ها  ونیلی م ي که انزال حاو   شود یمتوجه م 
 قدرتمنـد   يا   است، بـه انـدازه     ي انرژ يداراهم   اسپرم   کیاند که فقط      کرده
 کـه اسـپرم     ستی ن یشک.  کند جادی را ا  »یزندگ« به نام    ی شگفت تواند یکه م 

اسپرم .  را خلق کند   يگری انسان د  تواند ی است، م  یکروسکوپیکه م  انسان
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 نیــادغــام ا. د نــر و مــاده هــستنی جنــسي ســلولهابیــو تخمــک بــه ترت
  .کند می جادی را ای که زندگهاست سلول

 کتـاب، روشـن سـاختن       نیـ  ا یی در فصول ابتـدا    قتی حق نی ا انیهدف از ب  
، بـدون   اوالً.  قابل ذکر است   ینکات مختلف .  است ی جنس يانرژقدرت  درك  
 در اسـپرم و     ی جنـس  ي انـرژ  نیـ ا. ستی ن پذیر  امکان ی زندگ ی جنس يانرژ

 توانـد   مـی  قدرتمند اسـت کـه       ي قدر به آنها   یختگیآم. ن وجود دارد  تخمدا
 کـه   اتیـ  ح نی تکرار ا  ای دانشمندان قادر به اختراع      اً،یثان.  کند جادی ا یزندگ
 حفـظ  دی است که باي همان انرژ نیثالثاً، ا . اند  نبوده،  دهد  می ی جنس يانرژ

. د در مـردان شـو     العـاده   فـوق  قـدرت    کی به   تغییر ای لیشود و سپس تبد   
 ی جنـس  ي انـرژ  نیـ  در ا  ی کـه زنـدگ    فهمد  می انسانبا اینکه    است   انگیز  غم

دهد بدون   ی و اجازه م   ستی قائل ن  ی ارزش ي انرژ نی ا ينهفته است، اما برا   
  .درب بنیو از بآنرا هدر داده فکر

  



  4 فصل

  آفریند  قدرتی که نبوغ می
  
  
 قـدرت  کـه  انـد  کـرده  اعتـراف  ریـ  از مردان موفق در چند قرن اخ    ياریبس
آنهـا آشـکارا    .  آنها بـوده اسـت     تی موفق دی است که کل   ییروی آنها ن  یجنس
، توانـستند   یهـوده هـدر ندادنـد      را ب  ی جنـس  قـدرت  نی ا ی که وقت  اند  نوشته
 نیـ آنها متوجه ا  . احساس کنند  را در درون خود      همتا و شگرف    بی یقدرت
 کـه قـادر بـه       ی جنـس  ي که انرژ  کردند  می شده بودند و احساس      وعموض
 تیـ  تـا موفق   کنـد   مـی  است که به آنها کمـک        ی قدرت زی است ن  ی زندگ دیتول
  .  کنندجادیا

 در ی کـه قـدرت جنـس   کنـد  مـی  قی خود تصد  نامه یزندگ در   يمهاتما گاند 
 ثروتمنـد  بیندیـشید و «کتـاب   در  .  نبـوغ در انـسان اسـت       عاملدرجه اول   

 کـه   دهـد  ی م حی منتشر شد، توض   شی دهه پ  نی که چند  لیناپلئون ه  »یدشو
 خـود را حفـظ کنـد تـا          ی جنـس  ي انـرژ  می منبع عظ  تواند یچگونه انسان م  

 دیـ گو ی، مـ  جنـسی  محرکه   يرویاو پس از مطالعه در مورد ن      . موفق شود 
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 فقط  رایتند ز  باال هستند، خوشبخت هس    یجنسقدرت   ي که دارا  يکه افراد 
  . کنندلی تبدتی قدرت را به موفقنی اتوانند یآنها م

ــ ــدرت  ی مــحی توضــنیاو همچن ــا قــرن وجــود داشــت کــه  یدهــد کــه ق  ه
 تـأثیر و   قدرت، قدرت نفوذ     نیا.  کرد جادی را ا  تی بود که موفق   شده  شناخته

 کیـ  بر   تواند  می زن   کیقبالً مشخص نبود که چگونه      . زنان بر مردان بود   
امروزه واضح اسـت کـه    اما  ؛  د برسان تیبگذارد و او را به موفق      تأثیرمرد  

 ی مـردان مـوفق    ،ی جنس لی م تی و تقو  ی جنس يزنان با کمک به حفظ انرژ     
  .کنند میرا خلق 
 که مرد را وادار به حرکت و     ناپذیري  مقاومت يروی است، ن  1زوریزن کاتال 

 کیزن،   کی تی شناخته شده است که با حما      تی واقع کی نیا. کند  میاقدام  
 صـورت هرگـز بـه آن        نیـ  ا ری برسد که در غ    قلۀ موفقیت  به   تواند  میمرد  
  .دیرس ینم

 تیـ وفق کـه باعـث م     یـی روی کـه ن   کنـد   مـی  را ثابـت     تیـ  واقع نی ا نهایهمه ا 
 خواهـد  مـی  یاگـر کـس   . ستیـ  مرد ن  کی ی جنس ي جز انرژ  يزیشود چ  یم
مطالعه  را   یوانی ح ای مرد   دی چقدر قدرتمند است، با    ی جنس ي که انرژ  ندیبب

 کـه انجـام   دیـ  دتـوان  میسپس .  رفته است  نی آنها از ب   یکند که غدد جنس   
  .کاهد می وانی حای انسان ی کار حداقل از قدرت ذاتنیا

.  است که فـرد دارد ی مثبتهاي  ویژگی از   ياری از بس  یبی البته ترک  ت،یموفق
 از عناصر   یکی ی جنس ي انرژ ریی ثابت کرده است که تغ     خی حال، تار  نیبا ا 
 کـه   دانـد   مـی  انـسان    نه ای درك شود    یچه به درست  .  است تی موفق يدیکل

                                                 
 . سریع استردهندهییتغدر اینجا به معنی  1
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 او را به انجـام هـر        تواند  می کند که    جادی ا اي  انگیزه تواند  می یرابطه جنس 
 اسـت کـه قـادر       ی جنس ي همان انرژ  نی است که ا   یهیبد.  دهد سوق يکار
 بتوانـد   ي انـرژ  نیـ  که ا  ستی تعجب ن  ي جا ن،یبنابرا؛   است ی زندگ جادیبه ا 

  .کارهایی بزرگ شود انجام محرك
 کرده و نـه درك  یی قدرت را شناسانی است که انسان نه انی ا تأسفتنها  

.  اسـتفاده کنـد   خـود  خالقلی توسعه تخيکرده است که چگونه از آن برا   
 دارنـد؟   يا  خالقانـه  تـصورات    ای ها  دهیا از مردم الهام گرفته و       یچرا برخ 

 سـطح  نیـ کـه آنهـا را بـه ا    آنهاسـت  ییایمی شـ  بی ارتعاش بدن و ترک    نیا
 عـت ی کـه از طب    شـود  یمـ  جـاد ی ا یحس ششم انـسان زمـان     . برد یم يفکر
 ی او بـه منبعـ  ی جنـس  و قـدرت   ي انرژ لی و تبد  تی با هدا  اش  ی جنس اریبس

  .کند استفاده ی به خوبيباالتر از قدرت و انرژ
 شود،  تی هدا ی به درست  ی جنس ي انرژ یوقت.  شود ختهی برانگ دی با تیموفق
 ي قـدرت بـرا  لی تبـد ایـ  یکـ یزی بـه اوج ف دنی رسـ  ي برا ایمرد را    تواند  می
 ی بـه درسـت    ی قدرتمند جنـس   ياگر انرژ . زدی برانگ تی به اوج خالق   دنیرس

 یانـسان در انـزال چنـان قـدرت بـدن        . رود  هدر مـی   نشود،   تی هدا ایمهار  
 دهی را ناد  ی جنس ي حفظ آن انرژ   دی که فوا  کند  می را احساس    يا  العاده  فوق
  .کند میراموش  و فردیگ یم
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ناپلئون یکی از معدود کسانی بود که قدرت استحاله و دگرگونی جنسی را 

  .درك کرده و از آن بهره برد
  

 کنترل، حفظ و مهار شود، انـسان را بـه سـطح             ی جنس ي انرژ نی هم یوقت
 نگاه  ی کنون طیح به افراد موفق در م     توان  می نیهمچن. رساند یم نابغه   کی

 شـده   لی باال که حفظ شـده و تبـد        ی جنس ي به انرژ   آنها را  تیکرد و موفق  
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 نابغـه   کیـ  دیـ  تول ي برا ی جنس ي انرژ نیصرف داشتن ا  .  داد ارتباطاست  
 لی تبد يگری به شکل د   یکیزی ف انی به ب  لی از م  دی با ي انرژ نیا. ستی ن یکاف

 و دفـع    ی جنـس  يداشتن انبوه انرژ  . شود که فرد را به مقام نابغه برساند       
 يا لحظـه  است و لذت حاصـل از آن      هودهیم است، ب   از آنچه الز   شتریآن ب 
 ي قـدرت برتـر   ،ی جنـس  ي نکته مهم است که انرژ     نی درك ا  نیبنابرا؛  است

 توانـد  مـی  حفـظ شـود،   ياگـر انـرژ   .  کنـد  جادی ا تی موفق تواند  میاست که   
 حالـت  کیـ  بـه  میرمـستق ی غ ایـ  میتوسط بدن جذب شود و به طور مـستق        

  .موفق کند فرد را تواند می منجر شود که يکرف
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  »یادداشت«
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