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 توجه: 

تی حاصل عمر گری کریگ است. افایاپتیمال 

این روش را به رایگان در دسترس مردم دنیا ایشان 

مرد اند و من نیز به نیت قدردانی از این گذاشته

بی  راآن آموزشی  هایفیلم و کتاب ترجمه بزرگ

 در و دهممی قرار مادی در اختیارتان توقعهیچ 

  .کنید دعا مرا که خواهممی فقط آن قبال

 و شده ترجمه کامل طور به تیافای اپتیمال منابع

، بدون را آن توانیداند. می دانلود قابل آسانی به

 گری) روش ترعمخ از پرداخت حتی یک ریال،

-مدعی زیاده هیچ کالس به نیاز و بیاموزید( کریگ

 بیش چیزی که ادعا دارد کسی اگر. ندارید خواهی

 دهدمی آموزش شما به امکرده ترجمه که آنچه از

 تیافای اپتیمال به را خودش هایبافته که بدانید

 بندد.می
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 استاد ایران در خصوصا و دنیا در کسی هیچ

 چنین که کسی هر و نیست تیافای اپتیمال

-می دروغ( قطعا کنممی تاکید) قطعا دارد ادعایی

 تیافای اپتیمال برای معتبری مدرک گوید. هیچ

 قدر شود. هرنمی صادر ایران در خصوصا و دنیا در

 ترجمه قابل حتی و معتبر مدرک کنند ادعا که هم

 مدارکی. ندارد کاغذپاره از بیش ارزشی دهندمی

-می صادر خارجی موسسات از کنندمی دعاا که هم

 و گیرندمی پرینت کشور داخل در واقع در شوند

ندارند.  خارجی وجود حتی بعضا موسسات آن

 باشید. هادالل فریبکاری مراقب بسیار

 منابعی از استفاده با که، کنممی تشویق را همگان

 و جدید هایروش منبع، ذکر با و امنموده تهیه که

 دهند. یاد دیگران به را تیافای یمالاپت خصوصا
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 آن همراه فیلم مجموعهکتاب و  این تکثیر در لطفا

 شما به آن ثواب و دیگران به آن خیر تا بکوشید

 برسد. هم

 غنی منابع به تا کنید جستجو گوگل در را نام مرا

سایر آثارم را نیز  برسید. جدید هایروش درباره

دانلود  کانال مجموعه آثاریا  سایتتوانید از می

 کنید. 

 

 فرهاد فروغمند 

 3159 ذرآ

 

 .ببینید اینجا توانید درمتن زبان اصلی را می

http://www.eft.ir/
https://telegram.me/FarhadForughmand
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توانید به اختیار خود از این مطالب آموزشی استفاده می مطالب حقوقی:

درصد مسئولیت این کار با خودتان است. هیچ  500کنید و در هر حا  

کلیه مطالب در شود و تضمینی از هیچ نوعی برای اینها به کسی داده نمی

آیند. لذا استفاده از آنها به معنی تذیرش کلیه حد آزمایش به حساب می

برای استفاده از اینها باید مخاطرات احتمالی از جانب شما است. به عالوه 

را  [از جمله مترجم این کتاب]کنید که گری کریگ و همکارانش قبو  

 دانید.میاز هر گونه دعوای حقوقی یا مالی مبرا 

به منظور محافظت از یکپارچگی  تی:افعالئم تجاری اپتیمال ای

مطالب حاضر و جلوگیری از تحریف و استفاده غیرمااز از آن عالمت 

-افشود. به عالوه اتتیما  ایثبت قانونی می "تیافاتتیما  ای"تااری 

معنوی است و و تی حاصل مطالعات گری کریگ در مسیر رشد شخصی 

آید. در آن برای هر کس دیگری چالش به حساب می دقیق تدریسلذا 

از  تخطیبه عمل آید بدون اجازه کتبی گری کریگ نتیاه هر تالشی که 

تی افو به لحاظ اخالقی نیز برای جامعه ایرود به شمار میاین موارد 

. و مراقب باشند ]خوانندگان ایرانی دقت کنند سردرگم کننده است
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خواهم که از هیچ یک از عبارات از شما میبه همین ترتیب . )مترجم([

یا هر عبارت  "نگهبان دروازه"، "دیدهدرمانگر نا"، "تیافاتتیما  ای"

یا به برای مصارف تااری شود مشابه دیگری که موجب سردرگمی می

ها یا ها، گروهها، کارگاهدیویها، دیهدف تبلیغ خود )از جمله در کتاب

های مختلف تااری و غیر ها یا سازمانامنصفحات فیسبوک، مدارک، ان

-. اگر بخواهید میبدون اجازه کتبی گری کریگ استفاده ننماییدآن( 

بهره  "تیافشاگرد گری کریگ در زمینه اتتیما  ای"توانید از عبارت 

دهید. لطفا فقط به گیرید و بگویید که مطابق با روش او آموزش می

که شاگرد فعالی هستید، مطالب را شرطی از این عبارت استفاده کنید 

اید. در غیر این صورت مردم را گمراه ها را اناام دادهاید و تمرینخوانده

 خواهید کرد. این درخواست هم اخالقی و هم حقوقی است.
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 فصل اول

 های پیش رونگاهی گذرا به فرصت

انتومی تی و شفای از راه دور، فیزیک کوافتی ترکیبی از ایافاتتیما  ای

-ها و شعوری بس فراتر از انسانروحانی است که توانایی دیدهو درمانگر نا

تی، هیچ افهای تیشین ایدر این روش، برخالف گونههای درمانگر دارد. 

در این باره بعداً بیشتر توضیح خواهم داد.  .نیازی به ضربه زدن نیست

ی که با اتتیما  از نخستین تاربیاترا ابتدا بهتر است چند فیلم کوتاه 

هایی که به لحاظ شفابخشی تیش تی داشتم ببینید. مشاهده فرصتافای

 ار باشد.ذتواند تاثیرگتان قرار خواهند گرفت میروی

-گردد بدن کری شروع به حرکت میوقتی شفای عمیق آغاز می

 کند

تی تهیه شده است، به افدر این فیلم کوتاه، که از یک جلسه اتتیما  ای

 "مشت گیر کرده داخل روده"اش که آن را برای مشکل جسمیکری 

-افدهم. قبالً نیز با هم با استفاده از ضربات ایکند یاری میتوصیف می
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تی بر روی این مشکل سمج کار کرده و فقط به تیشرفت نسبی رسیده 

بودیم. گویی که چیزی در آن رویکرد گم شده بود چون تس از جلسات 

 ودم ریشه مشکل را بیابم.متعدد نتوانسته ب

کارمان "مان را بستیم تا همان طور که خواهید دید هر دوی ما چشمان

)یک شعور روحانی( را  دیده. این بدین معنی است که درمانگر نا"را بکنیم

 40اش را اناام دهد. تس از گذشت حدود وارد عرصه ساختیم تا وظیفه

-اختیار تیچ و تاب میی بیبینید که با شروع شفابخشی بدن کرثانیه می

 خورد.

 انگیز است!حیرت

کنون چنین چیزی ندیده بودم. تاتی را بنا نهادم افکه ای 5991از سا  

تی امکان دسترسی به این سطح از شفابخشی افبا اپتیمال ای

 وجود دارد.

 : کری5فیلم 

http://cdn.persiangig.com/dl/3Rddx/MfyXhVOR1o/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%201%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4
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تی به تمامی اعضای گروهی که در فاصله چند هزار افاپتیمال ای

 رساندیاری می اندکیلومتری 

تی که در افدر این فیلم من در کالیفرنیا هستم و با گروهی از کاربران ای

خواهم که کنم. از هر یک از آنان مینیویورک حضور دارند صحبت می

یک مشکل جسمی خودشان را هدف بگیرند و شدت آن را در مقیاس 

ای از بندم و نوع مبتدیانهصفر تا ده مشخص نمایند. سپس چشمانم را می

ه درصد آنان ب 11دهم. توجه کنید که تی را اناام میافاتتیما  ای

هیچ کسی ضربه نزد و من نیز از بهبودی قابل توجهی دست یافتند. 

هایی بسیار . این حاکی از فرصتناراحتی هیچ یک از آنان مطلع نبودم

ها، از جمله فراتر از هر روش شفابخشی ابداع شده توسط انسان

 تی )استاندارد طالیی( است.افپزشکی و ای

 : همایش نیویورک4فیلم 

http://cdn.persiangig.com/dl/QxSWn/sOTqWodrG7/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%202%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4
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تی که به نام افای از اپتیمال ایکمردرد گبی با استفاده از گونه

شد ظرف مدت کوتاهی برطرف ای شناخته میتی مکالمهافای

 شد

کیلومتری )وی در  51000از فاصله بیش از به گبی در این فیلم کوتاه 

کنم تا کمردرد شدیدش بهتر شود. هر کمک می( سکونت داردزالندنو 

آید اناام چند که این کار را به شکلی که به نظر یک مکالمه ساده می

به صورت ذهنی هستم. در تی افدهم ولی در حا  اناام اتتیما  ایمی

ای زده نشد. دستیابی به چنین نتایای نیازمند ایناا هم هیچ ضربه

العاده آن هرگاه بر آن مسلط شوید نتیجه خارقتمرین است ولی 

های کیفی را در سراسر جهان بسیار ساده نحوه ارائه شفابخشی

 کند.می

 : گبی9فیلم 

تی برای پسرش افدرد جسمی سوزی پس از انجام اپتیمال ای

 یابدکاهش می

http://cdn.persiangig.com/dl/xvAVw/4cP1iJHeA8/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%203%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4
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-ی از ناخوشیتی برای برخافبه شیوه غیابی از اتتیما  ای سوزی و من

های جسمانی تسرش استفاده کردیم. قبل از آن از سوزی راجع به 

با وجود های خودش نیز ترسیدم. همان طور که خواهید دید ناخوشی

های این که برای پسرش و نه خود او کار کردیم ولی ناخوشی

از این اری ذاین نشانه تاثیرگ خودش نیز به طور اساسی بهبود یافتند.

ی ما به لحاظ روحانی یکی هستیم و راه را برای شفابخشی همگ است که

 گشاید.جهانی می

 ی: سوز2فیلم 

تی ناپدید افاپتیمال ایانجام دقیقه  4سینه پهلوی کلودیا پس از 

 شودمی

تی افکلودیا شدیداً سینه تهلو کرده بود و اقدامات تزشکی و ضربات ای

شدت آن را در مقیاس صفر تا ده به چهار رسانده بودند. ولی شدت 

اام دقیقه ان 2مشکل و عالمئمش در همان حد باقی مانده بودند. تس از 

تی کلیه عالمئم ناتدید شدند و دو ماه بعد هم هیچ عالمتی افاتتیما  ای

http://cdn.persiangig.com/dl/RgVfb/DdXK3BJXEk/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%204%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4
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این شفابخشی کارآمد حاکی از مزایای بسیار از سینه تهلو نداشت. 

 ای آن است.تی در مقایسه با روش ضربهافاپتیمال ای

 : کلودیا1فیلم 

 

 

 

  

http://cdn.persiangig.com/dl/AC4aE/UZjr5xYhLM/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%205%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4
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 دوم فصل

 مقدمه بنیادی

بینید که شما را با مفاهیم بنیادین هایی را میدر این کتاب فصو  و فیلم

ها به آنها و سایر قسمت "دروس گام به گام"سازند. در فرایند آشنا می

لذا بهتر است به خوبی آنها را فرا گیرید. به منظور  و شودارجاع داده می

دستیابی به نتایج عالی باید از آنها به ترتیب بهره جویید و به خوبی 

در درازمدت احتماالً به ضررتان تمام  هاشان کنید. مطالعه گذرای آنهضم

 خواهد شد.
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ت، هدف از آن چیست و به کار چه کسی تی چیسافاپتیمال ای

 آید؟می

 تی چیست؟افای

تی و به معنی تکنیک رهایی ذهن است. افتی سلف اتتیما  ایافای

 آن را به عموم مردم معرفی کردم. 5991اولین بار در 

در سراسر جهان مورد ستایش قرار گرفت و ذیالً به بعضی از آنها اشاره 

 شود:می

 بسیاری به لحاظ شفابخشی دارد. دکتر دیپاک چوتراتی مزایای افای

دهد. دکتر وین تان را کنار بگذارید. این روش واقعاً نتیاه میتردیدهای

 دایر

های اخیر تدید باشد که در سا ترین فناوری تحولی میتی قویافای

 آمده است. جک کنفیلد نویسنده سوپ جوجه برای روح
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تی بر روی هزاران تن از افاستفاده از ای با توجه به نتایج مثبتی که با

تر نیست. تی به جادو نزدیکافام هیچ چیزی از ایبیمارانم شاهد بوده

 دکتر جوزف مرکوال

ای احساسی از طب سوزنی است و فقط در آن از سوزن تی گونهافای

زمان م و همنماییمی "تمرکز"ر عوض بر روی مشکل شود. داستفاده نمی

ها از طریق ضربه زدن با سرانگشتان لفی را بر روی مریدیننقاط مخت

را در مقایسه با طرق  کنیم. در اغلب موارد مدت درمانتحریک می

ها به چند دقیقه یا چند ساعت کاهش ها یا سا ها، ماهمتداو  از هفته

 دهد. می

 اند. اغلب از آن نتایجها تن در سراسر جهان از آن استقبا  کردهمیلیون

-ها، مسامئل احساسی )و از جمله تیای بر روی دردها، بیماریکنندهخیره

تی )که افاند. راهنمای رسمی اولیه ایها گرفتهدی( و کاراییاستی

زبان ]از جمله فارسی به قلم  49اکنون منسوخ شده است( داوطلبانه به 
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بر [ برگردانده شد و افزون 4005و به نام راهنمای رسمی  همین مترجم

 دو میلیون تن نسخه انگلیسی آن را دانلود کردند.

-شهرت فراوان آن باعث شد که صدها تن از آن تقلید نمایند و وبسایت

شمار دیگری را در همه جا ها و محصوالت بیدیویها، دیها، کتاب

مروج آن عرضه کنند. متاسفانه هر تقلیدی بازتابی از باورها و ترجیحات 

تی افای از اشکا  مختلف اسم ایطرز گمراه کننده بود و کسانی هم به

های خودشان استفاده کردند. ولی هیچ یک زنی برای روشیا روش ضربه

آنها با های روشمحتوای  و تی واقعی وفادار نمانده بودندافاز آنان به ای

 تی اصلی و حتی با یکدیگر نیز بسیار متفاوت بود.افای

سردرگمی درآیند من و دخترم تینا خودآموز  برای این که مردم از این

است و تی را تهیه کردیم. کامالً به روز شده افاستاندارد طالیی ای

-افآورد. اتتیما  ایبرای هنرجویان جدی فراهم می بنیادیناستانداردی 

 تی بر تایه آن ایااد شده است.

 تی چیست؟افاپتیمال ای
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فتی اساسی در زمینه درمان است و تی تیشرافای  به طور خالصه اتتیما

تی را با شفابخشی از راه دور، افساختار بسیار موفق استاندارد طالیی ای

آمیزد. بعد روحانی درهم میی از ادیدهفیزیک کوانتومی و درمانگر نا

در این فرایند  ما "شریک"د چون نربایهای آن هوش از سر ما میقابلیت

روزی بر این کره  شایدکه است هر درمانگری  مدتر ازارآتر و کبسیار عاقل

ها در منابع فراوان، دنیاهای ناشناخته و کاخی از فرصت .خاکی تدید آید

 انتظار ماست. به ضربه زدن نیز نیازی نیست.

 

 دیدهدرمانگر نا

تی مسیر شخصی افولی این را هم باید به خوبی بدانید که اتتیما  ای

و لزوماً قرار نیست که راه شما نیز باشد. من به سوی آگاهی معنوی است 
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گذارم تا دستی در اختیارتان میبه همین دلیل است که آن را با گشاده

هایی از آن را وام گیرید یا طرد نمایید. برای کاربردهایی که دارید بخش

تان کمک کند. تنها تقاضایی که امیدوارم به شما در راه رسیدن به اهداف

ابتدای گونه که در تی را همانافاست که نام اتتیما  ایاز شما دارم این 

 آمده است تاس بدارید. کتاب

 تی چیست؟افهدف از اپتیمال ای

 "برطرف ساختن موانع آگاهی از حضور عشق"

 

-زنم که بسیار فراتر از عشقدر ایناا از یگانگی عشق روحانی حرف می

کنیم. در این حالت میهای متداولی است که در حالت جدا از هم تاربه 
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چیزهایی از قبیل بیماری، جنگ و فقر غیرممکن اند. به همین دلیل 

-مان ایفا میهایچنین نقشی اساسی در تالش دیدهاست که درمانگر نا

های که بسیار فراتر از درمان ،های بالقوه شفابخشی رادرب قابلیت و کند

 . گشایدبه روی ما می ،دنیوی و ابداع انسان هستند

نماید ولی کاری که در هر چند که فیزیک کوانتومی به این سو اشاره می

رود. به عالوه از حوزه کنیم از علوم متداو  بسیار فراتر میایناا می

روانشناسی، تزشکی امروزی، سیاست و تقریباً هر اعتقادی که در این دنیا 

ه به گشاییم کوجود دارد خارج است. در ایناا درب ترشکوهی را می

شود که سکوی ترتابی ش شخصی چنان عمیقی رهنمون میامسوی آر

 آورد.برای گسترش هماهنگی حقیقی در سراسر دنیا تدید می

تی طرز فکر جدیدی را ارامئه افهمان طور که خواهید دید اتتیما  ای

دهد. هر چند که مشتمل بر ضربه زدن نیست ولی ساختار روش قبلی می

میز، روش  هها و رویها، وقایع خاص، تایهی )جنبهیعنی استاندارد طالی

گیرد. به عالوه ممکن آرامش شخصی و غیره( را تا حد زیادی در بر می
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برانگیز است کنار گذاشتن کامل ضربات برای برخی افراد خیلی چالش

تی )استاندارد طالیی( را هنوز قابل افباشد. به همین دلیل خودآموز ای

مکن است آن را در جریان انتقا  ... یا ... باز کردن راه دانم. ماستفاده می

مفید بدانید ... یا ...  "آگاهی از حضور عشق موانع"ساختن برطرف برای 

شاید هم ترجیح دهید به شیوه استاندارد طالیی باز هم ضربه بزنید و به 

تی بردارید. همچون همیشه انتخاب با شما افکلی دست از اتتیما  ای

 است.

 آید؟تی اپتیمال به کار چه کسی میافای

ای آید. عدهمی بگذردبه کار هر کسی که تصمیم بگیرد از این درب 

مایلند که این نظرات را به طور کامل بپذیرند و راه حقیقی خود را در آن 

گیرند و با باورهای یابند و دیگران آنچه را که الزم دارند از آن وام میمی

آمیزند. عده دیگری هم هستند که همه اینها را میکنونی خودشان درهم 

کنند. ولی اگر و هرگاه که به نظرشان به عنوان مشتی مزخرفات طرد می
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دستی من روبرو توانند به جمع ما بپیوندند و با گشادهمناسب بیاید می

 شوند.

کنم که بیایید و تشتیبانی تان دعوت میاز شما نیز صرف نظر از اعتقادات

هایی را که در ها و شکستید، سواالت و نظرات، تاربیات، موفقیتیا ترد

گیریم و اید مطرح سازید. بدین ترتیب همه ما یاد میاین باب داشته

توانیم به سطح جدیدی از آرامش سازیم. به اتفاق هم میجامعه را می

 شخصی که توانایی تغییر دادن دنیا را دارد دست یابیم.
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 تیافای های اپتیمالویژگی

 

 هدف نهایی ما عشق است

 تی را اناام دهد ولی افتواند اتتیما  ایهر چند که هر کسی می

 نتایج به تمایل شما به مطالعه و تمرین بستگی دارند. 

 تی به طرز فکر جدیدی نیاز دارد ولی افهر چند که اتتیما  ای

اگر آن را درک کنید خواهید دید که نسبتاً آسان است. هیچ 

بندی خاصی ندارد. شامل چند ای برای ضربه زدن یا جملهنقطه

شود. تخیلی و سرگرم مفهوم ساده و آمیختن آنها در فرایند می

 کننده است.
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 بنا شده است. هر چند که  (استاندارد طالیی)تی افبر تایه ای

هیچ ضربه زدنی در کار نیست ولی ساختار استاندارد طالیی را با 

شود هنرجویان توصیه می هآمیزد و لذا بم میاصو  معنوی در ه

را درک کنند تا بتوانند به  (استاندارد طالیی)تی افکه ای

-ابزارهای اصلی ایتی برسند. افاستفاده بیشینه از اتتیما  ای

های تی استاندارد طالیی در بخش تاالیش دستورالعملاف

 اند.تی ذکر شدهافاتتیما  ای

 چ سقفی ندارند. حتی اگر از اتتیما  ایامکانات شفابخشی هی-

تی بر روی خودتان هم استفاده کنید باز هم شما درمانگر اف

دهد. کار شما فقط همه امور را اناام می دیدهنیستید. درمانگر نا

های شفابخشی که تاکسازی مسیر است ... تا دری به روی قابلیت

تی افاختار ایتان هستند باز شود. ایناا است که سفراتر از درک

 یابد.اهمیت می (استاندارد طالیی)

 تی اساساً نوعی دعا کردن است که نتایج آن را به افاتتیما  ای

 توان دید.راحتی می
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 تی دانست. برخی افراد افتوان همگان را آماده اتتیما  اینمی

های ای برسند به آموزشقبل از این که بتوانند به مزایای شایسته

ای هم از زمینه اصو  فرایند نیاز دارند. سستی عدهاضافی در 

شود که نباید بدون حضور و راهنمایی فردی این باور ناشی می

درمانی قرار گیرند. به جایی  هیچ گونهای و ماهر تحت حرفه

 ید که به آن تعلق ندارید.نرو
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 مقدمه اصولی

 نظریه و علم آن

)دوره  "نس هستید.ج همان فقط عشق را آموزش دهید چون شما از"

 (5، سطر 59، تاراگراف 1، فصل معازات

 شویم.خارج میخیلی های متداو  در ایناا از چهارچوب

قبل از این که آن را به تایان برسانیم روانشناسی جدید و تزشکی 

های کنم باعث نگارش مادد کتابنهیم که فکر میجدیدی بنا می

تقریباً همه باورهای موجود بر ها شوند. به عالوه متداو  در این رشته

روی کره زمین ... و از جمله این که کره زمینی وجود دارد را زیر سوا  

 بریم.می
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-فصل انبوهی از شواهد در اختیار خواهید داشت که جسم ندر تایان ای

های هایی با نیازها و محدودیتای بیش نیستند. سرابهای ما افسانه

ایم و خواهیم بود. زندگی، مرگ و بیماری و هاند. همیشه زنده بودخیالی

در واقع وجود ندارند. جنگ، فقر و سیاست نیز  مکانهمین طور زمان و 

 همچون تزشکی، رهن و الیه زیرین توست توهم اند.

-کنیم که از هم جداییم ولی صرفبه عالوه همه ما یکی هستیم. فکر می

ید به چند میلیارد جسم نظر از این که این جدایی چقدر واقعی به نظر آ

ره کوچکی که در فضا ماً در تقالی بقا بر روی کایم تا دامئتفکیک نشده

 چرخد باشیم.می
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واقعیت وجودمان عشق است... نه کمتر و نه بیشتر. هر چیزی غیر از آن 

 خیا  است.

این همان حقیقت واقعی است و حتی اگر در ابتدا نوعی لفاظی توخالی 

های محکم آن را خواهید دید. شواهد ه زودی شالودهمذهبی به نظر آید ب

نداریم. اکنون از  خامتیش روی ما هستند. دیگر نیازی به ایمان  یواضح

( 4خودمان ) "تاربیات غیرمعمولی"( 5ها برخورداریم: )این تشتوانه

( یک شاهکار ادبی 9کشفیات جدید علمی و از جمله فیزیک کوانتومی و )

 ره معازات(. تمامی اینها را خواهیم کاوید.آور )دوجدید و حیرت

 

 در حا  باال رفتن از تلکان معازات هستیم
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در ایناا در حا  تیدا کردن منبع حقیقی معازات و نه جادو هستیم. از 

که با مالیمت ما را به وجود باشکوهی که حق مسلم ما  ،تلکان معازات

 ،ونی و گسترش یابندهآرامش در ،رویم. در هر تلهباال می ،رسانداست می

تر رتر و تربامان آسانآورد و زندگیمان به بار میتری را برایروابط غنی

شود و خنده نقش تر میخواهد شد. خواهید دید که رناش کمرنگ

-یابد و معنی اضطرابتان بهبود میگیرد. سالمتیمحوری را بر عهده می

سطوح این حالت در  تان عوض خواهد شد. شرح یکی ازهای دنیوی برای

 دوره معازات این طور آمده است:

آید که راهی برای زندگی در دنیا وجود دارد که هر چند به نظر می"

کند ولی شاید دنیوی است ولی این طور نیست. ظاهرتان تغییر نمی

شوند. کسانی تان آرام میتان صاف و چشمانتیشانیبیشتر لبخند بزنید. 

تیمایند همین را در خودشان تشخیص ما میهم که دنیا را همچون ش

شناسند و اند شما را میدهند. اما کسانی هم که این راه را درک نکردهمی

وره معازات، کتاب )د "شبیه آنان هستید. همچون گذشته باور دارند که

 تاراگراف او (، 511تمرین، درس 
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ها م چون سا دانای هستیم. این را میالعادهدر حا  ورود به تاربه خارق

است که بر روی این تلکانم و همین بوده که این امکان را به من داده 

تی )نوعی روش بهبودی که بنا نهادم و در دنیا افاست که از طریق ای

ها تن ارتباط برقرار نمایم. باعث چندین برابر گسترش دادم( با میلیون

م در زمینه کسب هایشدن دوستانم، افزایش مزایای واقعی حاصل از تالش

های مختلف شده است. ولی هنوز کارم و کار و تعمیق عشقم در جبهه

با به اشتراک گذاشتن  .است و خیلی چیزها را باید بیاموزم گشتهتمام ن

و تالش مشترک همگی ما رشد خواهیم یافت. این همان آنها با شما 

 باشد.می "دادن همان گرفتن است"مفهوم عبارت معنوی 

 تجربیات غیر معمولی -3شواهد: 

را  "تاربیات غیر معمولی"بیایید نگاهی به شواهد بیاندازیم. ابتدا مبحث 

-اتفاق افتاد شروع می 5922کاویم و با بیداری روحانی خودم که در می

نامد و من به هیچ وجه تنها کسی می شهودنماییم. دوره معازات آن را 

تاربیات مشابهی را که نصیبم شده است. دیگران نیز این نیستم که 
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اند. ولی به ندرت کسی آنها را به مردم اند با من در میان گذاشتهداشته

کسانی که یابند. گفته است. چرا؟ چون عموم مردم درک آنها را دشوار می

شان ندارند که به گوییم هیچ چیزی در نظام باورهایشان مینها را برایآ

شان نمایند و لذا محترمانه چشمان کمک آن بتوانند این ماجراها را درک

-اند هیچ کاری نمیآوری که شنیدهگردانند و در مقابل تیام حیرترا می

کند. دهند. ولی این امر به زودی تغییر میکنند یا کار اندکی اناام می

آورم  کتاب فراهمدر این را ها خواهم فهرست تاثیرگذاری از این الهاممی

آور داشته باشم. اگر شدن این تاربیات حیرتتا سهمی در باور کردنی 

 اند لطفا جزمئیات آنها را برایم بفرستید.برای شما نیز چنین اتفاقاتی افتاده

تس از غور در شواهد تاربیات غیر معمولی نگاهی هم به علوم متقاعد 

عمیق به دوره  رشیکننده مربوط خواهیم انداخت. تس از آن هم نگ

 معازات خواهیم داشت.

 کریگ گری ودشه
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بود که به ناگهان خودم را در حضور  5922صبح یکی از روزهای سا  

دانستم که چنین موهبتی نصیبم شود مان یافتم. بعید میترشکوه خالق

توانستید مرا مذهبی یا روحانی بخوانید. به عالوه چون در آن زمان نمی

ای از قبیل برخورد با صاعقه یا دعاه ترطمطراقی هیچ تیش درآمد

در عوض در حالی طوالنی همراه با جمع به تیشگاه خداوند هم نداشت. 

دست از این دنیا "کردم به نوعی توانستم که همواره با ناامیدی سر می

 و در نتیاه این تاربه به شکلی جادویی به وقوع تیوست. "بردارم

 اتفاقی که افتاد این بود:

طوالنی کارهایی که باید در بسترم دراز کشیده بودم و ذهناً از فهرست 

نمودم و بعد موکدانه کردم و بر روی هم انباشته شده بودند شکوه میمی

 از خودم ترسیدم...

 "چه کسی به اینها نیاز دارد؟"
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شان بیشتر شبیه به این اینها صرفاً کلماتی توخالی نبودند. معنای واقعی

. بگذار از آن ای استفایده و کالفه کنندهچه دنیای درهم، بی"بود که 

 "خارج شوم!

 "سوی دیگر"و به ناگهان به  "دست از این دنیا برداشتم"و با همان 

گیر از غیب نیامد. بلکه رفتم. لطفا توجه داشته باشید که این حالت نفس

های باورهای رسید که همیشه در آناا منتظرم بود تا زبالهبه نظر می

بدم. باالخره حداقل موقتاً  موجودم را کنار بزنم و به آن اجازه حضور

 ...گویدمی توانسته بودم به هدف اصلی دوره معازات برسم که

 "موانع آگاهی از حضور عشق را برطرف کنید"

اعااب... و برکت فرو رفتم. توهم یا نوعی  و بالفاصله در حالتی از بهت...

بینش نبود که در آن هیکل بزرگ خدا یا عیسی ]ع[، محمد ]ص[، بودا 

... حالتی ذهنی که در آن  ی بودامثا  ایشان را ببینم. بلکه نوعی آگاهیا 

کره معنی اند. طفلک نیمها و سایر چیزهای گو  زننده دنیوی بیبدن
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کردم فایده شده بود و تمامی باورهایی که فکر میام بیچپ مغز مهندسی

 واقعیت دارند وارونه گشته بودند.

 

میدانی از شعور "ربه با عباراتی همچون در فیزیک کوانتومی به این تا

خوانند. می "شهود"کنند و در دوره معازات آن را اشاره می "نهایتبی

 نامم.من آن را خدا می

یند که تمامی باورهای ما آقت بدیهی از این مبحث به دست میسه حقی

-شالوده سطح جدیدی از شفابخشی را میریزند. از نظر من را به هم می



 

36 
 

تا وقتی که آنها را بپذیریم تقدیرمان این خواهد بود که میان نهند و 

ها و فاایع دست و تا بزنیم )گهگاه هم به جزایری از دریایی از بیماری

مان فرسوده شوند و بمیریم. های خیالیها برسیم( و سراناام بدنخوشی

 آن حقایق از این قرارند:

اقانه منتظر وضعیتی که به آن رسیدم واقعیت حقیقی ما و مشت -5

 "دست از این دنیا برداریم."ما است تا 

این وضعیت به قدری تاک است که اگر به آن برسید و در آن  -4

توانید وارد بیمارستان شوید و به صرف حضورتان در بمانید می

 آناا شفا حاصل آید.

رویا و بودن در یک بدن و جدایی از دیگران نوعی توهم ...  مفهومِ -9

 ایم.ست که همگی ما آن را خلق کردهای ا... و افسانه

ریزند. ولی باز مان را به هم میها و باورهایدانم که اینها تمامی حسمی

 هم با من همراه بمانید. تازه شروع کار است.
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در حالت روحانی تولد یا مرگ وجود ندارد. گرسنگی، فقر، جنگ، بیماری 

ی جدا از هم خود هاهای زندگی، که در سرزمین بدنیا سایر محدودیت

نیز وجود ندارند. در واقع در این فضای ترشکوه چنین دهند، را نشان می

مسامئلی غیر ممکن اند. در عوض آگاهی عمیقی از عشقی عظیم، که 

باشد، وجود دارد. علت آن است که از بسیار فراتر از هر تاربه زمینی می

نه شرح داده جنس این زمینی نیست. این حالت در دوره معازات این گو

 شده است...

توانید تصور کنید که حالت ذهنی عاری از توهم چگونه است؟ آیا می"

شاید یک دقیقه  –چه احساسی دارد؟ سعی کنید زمانی را به یاد بیاورید 

تان را برهم نزد و که هیچ چیزی آرامش –و شاید حتی کمتر از آن 

برید. سپس می تان دارند و در امنیت به سرمطمئن بودید که دوست

یافت تاسم کنید که اگر آن لحظه تا انتهای زمان و تا ابدیت ادامه می

صدها برابر بیشتر شود. اکنون نه  شد. بگذارید آن حس سکوتچطور می

تان به هنگامی که ای به وضعیت ذهنیفقط عالمتی ضعیف بلکه اشاره
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، 507حقیقت سر برسد دارید. )دوره معازات، کتاب تمرین، درس 

 تاراگراف چهارم(

نوع اسلحه یا هیچ آورد چون ناتذیری تدید میآسیباین حالت نوعی 

همچنین به این معنی است که برای  بر آن دست یابد. دتوانفالکتی نمی

در ایناا لغتی غریب  "همیشه"دانم که همیشه زنده خواهیم بود. می

دیروز و فردا است.  االناست چون در آن شرایط زمان وجود ندارد و فقط 

وجود ندارند. بدهی و تیری هم نیستند. به عالوه نیازی نیست که نگران 

کنند چون دیگرانی وجود درباره شما می یاین باشید که دیگران چه فکر

یگانه روحانی وجود دارد که همه ما در درون آن  کندارند. فقط ی

 داریم. "علقت"مدارانه و ترشکوه به آن ای اخالقایم و به شیوهتیوسته

جا بمانم. با این  در حین آن تاربه بزرگترین آرزویم این بود که همان

خوانیم مفهومی که دنیایش میوجود خیلی زود به این سراب بی

. مثل بسیاری از گرفتام رنگ دیگری . ولی از آن تس زندگی"بازگشتم"

ن را با اند به ندرت آبینی برخوردار شدهکسانی که از امتیاز این روشن
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دانند. ام چون اکثراً آن را خیلی عایب و غریب میمردم در میان گذاشته

با ذکر  ام معموالًگفتگوهای کوتاهی که در این باره با مردم داشته

از سوی آنان بوده و به جایی ختم نشده است. ولی  "چه جالب"محترمانه 

طی که لصرفاً به دلیل برهم زدن باورهای غاگر حقیقت وجودمان را 

ایم. همان طور درباره خودمان داریم مخفی کنیم کار مضحکی اناام داده

 که خواهید دید این باورها به سادگی قابل تغییرند.

ات فقط یک توهم نبوده دانی که تاربهاز کاا می"شاید شکاکان بپرسند 

 "است؟

دانید که تاربه شما از زندگی در بدنی از کاا می"گویم در تاسخ می

 "صرفاً یک توهم نیست؟از سایرین ا ماز

اند بذر گفتگوهای طوالنی میان کسانی که آن تدیده بدیع را تاربه کرده

شود. هر چند که حق شما است که و دیگران در همین جا کاشته می

با مطالعه متن حاضر خواهید دید که این حالت تردید داشته باشید ولی 

نزدیکی به آن توسط همه ما را  وجود دارد و چگونگی دستیابی یا حداقل
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هم که وارد چنان مسیری شویم چون  بایدنیز درخواهید یافت. در واقع 

 راه حل جنگ، بیماری، فقر و امثالهم در آن است.

توجه داشته باشید که اینها خیاالت یک مهندس ترانرژی گم شده  لطفاً

یستم و های ذهنی خویش نیست. در واقع من در این راه تنها ندر ترسه

 کوبند.فقط یکی از مشتاقان روزافزون آنم که بر طبل این حقایق می

طلبانه در تیش روی خود داریم و بهتر آن است که به ای جاهوظیفه

 یگانگیِ دهیم. هر چه باشد در آن حالت حقیقیِ شصورت گروهی اناام

. وظیفه من این است که به هستیمروحانی ما همین االن هم یک گروه 

خودم بازگردم و آن را با شما در میان بگذارم. ماموریت شما  شهودسوی 

، نیز، اگر آن را بپذیرید، این است که با این گروه جهانی هماهنگ شوید

توانید در این تاربیات خود را با آنان در میان گذارید و تا جایی که می

-ارضها و تعمسیر تیش روید. نهایتاً خواهیم توانست بسیاری از ناخوشی

های موجود را حل کنیم. این کار را نه با حل کردن آنها بلکه با تشخیص 

مان را بپذیریم دیگر ت واقعیقیقو هرگاه ح ،این که توهمی بیش نیستند
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توانیم اناام دهیم. مشکل صرفاً به می ،توانند وجود داشته باشندنمی

 بازد.دلیل عدم عالقه به آن رنگ می

 

-گوییم حسایم و میای متداو  خیلی فاصله گرفتهدر ایناا از طرز فکره

واقعی ما هیچ ربطی به بدنی که  تدهند و حقیقمان ما را فریب میهای

دانم که این مفاهیم ممکن است میرد ندارد. میشود و میفرسوده می

باشند و اگر بخواهید که از این  بیرونخیلی از چهارچوب فکری شما 

م. ولی اگر باز هم با من همراه بمانید گیرمبحث بگذرید خرده نمی

-شترک عظیمی نصیببه شما ثابت خواهم کرد و تاداش م سراناام آن را

 خواهد بود. "فراتر از این دنیا"مان خواهد شد. بهتر است بگویم که 



 

42 
 

دهند( و مان ما را فریب میهایعلوم ساده )حس -2شواهد: 

 فیزیک کوانتومی

ایم از ابتدای سالگی در مدرسه خوانده 51-57همان طور که در سنین 

ها ما را فریب تیدایش علوم شواهد غیر قابل انکاری مبنی بر این که حس

 . اندشتهدهند وجود دامی

مان تنها بخش بسیار کوچکی از هایها و سایر حسیاد گرفتیم که چشم

ه کنند. مثالً اگر طیف الکترومغناطیسی را به اندازرا درک می مادیوجود 

-آنالس تا نیویورک در نظر بگیریم چشملس فاصله کیلومتر یعنی 1000

بینند و به اندازه طو  یک دست )طیف مرمئی( را میمسافتی های ما 

-( خارج از حیطه آگاهی ما می99999999های دیگر )%تمامی قسمت

های ما نیز فقط بخش بسیار کوچکی از مانند. به همین ترتیب گوش

های المسه، چشایی و بویایی هم به نوند و حسشطیف صوتی را می

 همین شکل محدودند. 
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دهند. حتی های ناچیز ما واقعیت را به ما نشان میکنیم که حسفکر می

اصطالحاتی هم داریم که بازتابی از باور قوی به چنین توهماتی هستند. 

 گوییم...مثالً می

 "باید ببینم تا باور کنم" 

 "با چشمان خودم دیدم" 

 "های خودم شنیدمبا گوش" 

ما تقریباً به طور کامل بر تایه زندگی، نظام باورها، سیاست، علوم و روابط 

ز کنیم. امان درک میهایاند که از طریق حسبنا شده 0900005همان %

 یز قابل درکی هم در آنها وجود دارد؟نماییم. مگر چتوشی میبقیه چشم

 2بعد دارد ولی فقط از  55وجود ما اند که به عالوه دانشمندان فهمیده

بعد )طو ، عرض، ارتفاع و زمان( خبر داریم. عاایب هفت بعد دیگر از ما 

 تنهانند و در زیر الیه آگاهی ما قرار دارند.

ز طریق تفاسیر شخصی کنیم اغلب ار اندکی هم که درک میمقادی

وانی شوند. مثالً شاید همه ما قبو  داشته باشیم که سگ حیتحریف می
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چهار تا است. ولی بسته به تاربیاتی که هر یک داریم بعضی از ما آن را 

حیوانی دوست داشتنی )بهترین دوست( و بقیه مزاحمی غرغرو، تر سر و 

 دانیم.صدا و خطرناک می

 همان حیوان و تفاسیر متفاوت از آن.

که حق با همه ما باشد. با امکان ندارد چون  است این هم نوعی دیوانگی

به سبک خودمان باور داریم و اغلب  "واقعیت"ین وجود هر یک از ما به ا

 شویم.به خاطر آن وارد مرافعه و حتی جنگ می

به عبارت دیگر چنانچه تمامی واقعیت را معاد  دریایی از ممکنات بدانیم 

به گذرانیم و ای به اندازه وان حمام میتمامی عمرمان را در سطح برکه

های من( که در اطراف ما است غافلیم. حس شهود کلی از عظمتی )مثل

گذارند که زنند و این تاثیر غلط را بر ما میما تقریباً همه چیز را کنار می

درک بسیار اندکی که از همان وان حمام داریم تمامی آن چیزی است که 

وجود دارد. ظاهراً بینش ناچیز ما، با وجود این که شدیداً از واقعیت کامل 
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به عبارت دیگر همگی اندر خم آید. ت، معاد  همه چیز به نظر میدور اس

 ایم.مانده یک کوچه

 

دانیم و تا مان هستیم. چیز دیگری نمیهایبینید که ما زندانی حسمی

ای جز ماندن در وان حمام نداریم. تا ابد وقتی که راه دیگری نیابیم چاره

 یندی که حق مسلم مادهیم و از عاایببر روی سطح خود را فریب می

 خبریم.بی

خوشبختانه راه خروج از این وضعیت هم به وسیله فیزیک کوانتومی و هم 

 به وسیله دوره معازات به ما نشان داده شده است.

 فیزیک کوانتومی
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برد. مان میهایفیزیک کوانتومی به سرعت ما را به سفری فراتر از حس

تی که هرگز انتظار آن را ای است که به واقعیهمچون قالیچه ترنده

من رسیده  شهودسپرد. مسحور کننده است. علم هم به ایم ره مینداشته

ها باز کرده است. بگذارید موضوع درب را به روی کاخ عظیمی از فرصتو 

 تان بازتر نمایم.را برای

فت همه چیز و گاولین بار آلبرت اینشتاین بود که حدود یک قرن تیش 

خارج از محدوده "ز انرژی ساخته شده است. آن کشف از جمله بدن ما ا

-های مرتعش انرژی میبود چون ما به نظر جامد و نه بسته "های ماحس

 آییم.

سپس علم جدیدی به نام فیزیک کوانتومی به وجود آمد که به تحقیق بر 

های مفتون تردازد و تدیدهروی ذرات ریز )کوانتایی( در مقیاس اتمی می

 های ما هستند.کند که بسیار فراتر از حسکشف میای را کننده
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این به معنای واقعی کلمه موهبتی الهی است چون این تحقیقات به 

اند. به خارج چشم و گوش ما در دنیای اسرارآمیز زیرین وجود تبدیل شده

 کنند تا بتوانیم در دریایی از ممکنات شنا کنیم.از وان حمام اشاره می

-افرادی با ذکاوت و تسا هم شاید فهمیده باشید ولی همان طور که شم

العاده فیزیک های خارقتوانند تیامای همچون اینشتاین میزمینه

شماری که در چند دهه گذشته های بیکوانتومی را بکاوند. برای آزمایش

نظیر بر علوم و اند به افرادی نیاز بوده است که از تسلطی کماناام شده

 اشند.ریاضیات برخوردار ب

های این علم بسیار تیچیده به زیبایی و به طور خالصه خوشبختانه یافته

 4002که در سا   "دانیم؟ درون سوراخ خرگوشما چه می"در فیلم 

کنم(. اند )مشاهده آن را اکیداً توصیه میعرضه شد به نمایش درآمده

ترین دانشمندان معاصر از قبیل شامل گفتارهایی از برخی از برجسته

تاگارت، جان هگلین، کنداس ترت، ویلیام تیلر، جو دیسپنزا، لین مک
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شود. شاید دیوید آلپرت، آمیت گوسوامی، دین رادین و فرد آلن وولف می

 تان آشنا باشند.اند برایچهره برخی از آنان که در زیر آمده

 

 کنداس ترت

 

 ویلیام تیلر
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 جو دیسپنزا

 

 تاگارتلین مک
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 دین رادین

 

 یت گوسوامیآم



 

51 
 

 

 دیوید آلپرت

 

 جان هگلین

اند. ذیالً ذکر شدهتوان گرفت تایای که از سخنان آنان میبرخی از ن

توجه داشته باشید که فصل مشترک تمامی آنها این است که ما از 

 .نیستیمیکدیگر جدا 
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 ترین سطح وجود همگی یکی هستیم و آن یگانه ما در بنیادی

گر یا هر چیز دیگری که در دنیا عشق است. خدا است. از یکدی

مان چیز دیگری به ما هایوجود دارد جدا نیستیم. البته حس

 گویند ولی آن فقط یک توهم است.می

 شوند که فکر تمامی مشکالت دنیوی ما در این اشتباه خالصه می

 کنیم از هم جدا هستیم.می

 ییجدابینیم، تصویری از اعتقاد ما به دنیا، آن گونه که آن را می 

های ایم که این را باور کنیم چون حساست. شرطی شده

دهند. چیزی خارج از وجود ما نیست محدودمان ما را فریب می

د توهم است. تصویری از نبینمان میو هر چه که چشمان

ایم و مطابق با باورهای خود را بر روی صفحه نمایش دنیا انداخته

از وجود ما چیزی وجود کنیم. خارج همان تصویر غلط رفتار می

 ندارد.

  زمان و مکان وجود ندارند و صرفاً مخلوق ذهن هستند تا به ما

 در درک باور غلط جدایی یاری دهند.
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آید. های برخی از این دانشمندان فداکار در آن فیلم در زیر میعین گفته

باز هم توجه داشته باشید که موضوع مشترک جدا نبودن ما و تیوستگی 

 ای ترشکوه است.به شیوه

 یابیم که دیدگاه غلط جدایی ما از یکدیگر بسیار اکنون درمی

-مخرب  ... و باعث این همه مشکالت در دنیا شده است. درمی

و ما همگی یکی یابیم که این طرز فکر به کلی غلط است ... 

 در اصل وجودمان ... با هم مرتبطیم.هستیم. 

 لسفه کشف شده ترین الیه حقیقت که توسط علم و فعمیق

ترین همان حقیقت بنیادین یگانگی است. من و شما در عمیق

 ای وجودمان به معنای واقعی کلمه یکی هستیم.سطح زیرهسته

 کنم که سرآغاز زمانی ... فکر میاین ارتباط درونی ... این بی

 درک علمی معنویت باشد.

  فقط یک خدا وجود دارد که آن هم همه ما هستیم. تمامی دنیا

ای های جداگانهو هر یک از شخصیتاست از آن نشات گرفته 

 اند.اند از آن رشد یافتهکه با توهم جدایی ظاهر شده
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 شود و آن را شرح میای عرفانی نصیب مردم میوقتی تاربه-

دهند حس متداولی را که از واقعیت مادی اطراف خود دارند گم 

د و به تاربه کنند. در واقع اگر به اندازه کافی دور شونمی

شناسیم یگانگی مطلق دست یابند دنیای مادی به شکلی که می

وجود خالص، آگاهی خالص و گردد. در ایناا سخن از ناتدید می

 شهودشعور خالص است. ]یادداشت گری کریگ: این به خوبی 

 دهد.[مرا شرح می

 هیچ جدایی میان ما نیست. در نتیاه کاری که با دیگران می-

 دهیم.ای از خودمان اناام میع با جنبهکنیم در واق

  .جایی نیست که ما در آن تایان بگیریم و سایر چیزها آغاز شوند

 همه ما به هم متصلیم.

 ترین چیز این است که همه ما به وسیله یک میدان اساسی

انرژی به هم متصل و در دریایی از نور شناوریم. باید دست از 

زرگترین مشکل کنونی دنیا تفکر جدایی بردارید چون جدایی ب

 است. 
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 بینند. سپس افراد دیگران را به صورت بخشی از خودشان می

یابند که بهترین راه این است که به دیگران عشق بورزند و درمی

آنان را قضاوت نکنند و هر چه که برای ساختن دیگری اناام 

سازد. خواهید دید که شما هم ان را میشخود د عمالًندهمی

 بخشی از یک خانواده بزرگ هستید. متصل و

این راه کرده وقف شان را تا ابد مدیون این دانشمندانی هستیم که زندگی

ند. اگر اهممکنات را که حق مسلم ما است به ما نشان دادو دنیایی تر از 

یابیم که هیچ مشابهی در طو  هدیه آنان را به خوبی درک کنیم درمی

 .شته استتاریخ ندا

را که ممکن است  آنچههای آنان از یک چیز برخوردار نیست. ولی یافته

دهند. این دهند ولی نحوه رسیدن به آن را نشان نمیبه ما نشان می

 گردد.کمبود به خوبی به وسیله دوره معازات جبران می

انگیزی که فیزیک معنوی حیرت کتابدوره معجزات:  -1شواهد: 

 دهدکوانتومی را بازتاب می
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 انگیز است.ی آن شگفتبندزمان

اند. هرچند زمان تدید آمدهفیزیک کوانتومی و دوره معازات تقریباً هم

های متفاوتی کنند ولی روشکه هر دو به وضوح به توهم جدایی اشاره می

گزینند. فیزیک کوانتومی این کار را را برای ارامئه نظرات خود به دنیا برمی

تر و نرمدهد و دوره معازات راه می از طریق علوم متقن و ریاضیات اناام

رود. هیچ یک از دو رویکرد به دیگری متکی نیستند و با تر را میروحانی

رسند. به عالوه دوره معازات راهی این وجود هر دو به نتایج یکسانی می

 "آگاهی وان حمامی"شماری که خارج از های بیبرای وارد ساختن وعده

 دهد.ه میهستند به درون واقعیت ارامئ
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دوره معازات یا آن طور که توسط هنرجویان مشتاق و روزافزونش 

به وسیله یک روانشناس  5910در اواسط دهه  "دوره"شود خوانده می

وی وابسته به دانشگاه کلمبیا در نیویورک به نام هلن شاکمن آغاز شد. 

 گفت...شنید که میرا بارها می "ی درونیندا"نوعی 

 "ات است. لطفاً یادداشت بردار.این دوره معاز"

شود که شروع کار باعث می های متداو  بودنِهمین خارج از چهارچوب

آور، تا روزی که به الیه زیرین آن برسند و بسیاری افراد از این اثر حیرت

توشی کنند. منظورم این است که حقیقتاً تیام آن را درک نمایند، چشم

شما تا چه  "رونی، اثری هدایت شده؟... ندای د"گویند با خودشان می

 اندازه تحمل چیزهای عایب یا جدید را دارید؟

مطالعه آن را صرفاً با اصرار دوستم باب اسکاچ، که هلن شاکمن را قبل از 

-دیده بود، آغاز کردم. باید بگویم که باب یکی از باارزش 5925فوتش در 

این اثر اقناع کننده به  برای معرفیعد( بُ)به نام سفر بیها را ترین کتاب

نوشته و جزمئیات کار دشوار وی و مقاومتی را که در برابر نگارش مردم 



 

58 
 

ای داشته شرح داده است. )این را هم باید صفحه 5400این کتاب 

بیفزایم که هلن شاکمن شخصاً به چیزی اعتقاد نداشت.( برای این که 

ه یهودی داشت ولی تر آید باید بدانید که او تیشینموضوع به نظر عایب

 آمد.از عیسی ]ع[ می "ندا"

ولی بعدها فهمیدم  .در ابتدا دوره به نظرم نامفهوم و خواندنش دشوار آمد

که تیامش بسیار واضح است و اصالً هم نامفهوم نیست. برایم معلوم شد 

خواستم تیامش را بگیرم. که مقاومتم در برابر آن به این دلیل بود که نمی

توهم بینم، ز کسی بشنوم که دنیا، به شکلی که آن را میخواستم انمی

 است... و من و دیگران هیچ یک جسمی نداریم.

کنم و همه ام و با خیاالتم زندگی میخواستم بشنوم که دیوانهنمی

خواستم بشنوم که در آغوش خدا هستم و اند. نمیباورهایم افسانه

هایی هستند اً خیالبافیچیزهایی مثل کسب و کار، تزشکی و بیسبا  صرف

 ام.ام ساختهکه برای منحرف کردن خودم از واقعیت حقیقی
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نثر آن به قدری زیبا و قانع کننده بود که هر طور بود به خواندن ولی 

آمد که اشعارش )هنوز( با عقل ای میادامه دادم. به نظرم همچون ترانه

 آمدند.جور در نمی

گفتند این کار هدایت شده صرفاً سراناام اعتراض شکاکان را که می

 ختارناشی از توهمات یک فرد است به کلی از ذهنم زدودم. چرا؟ چون سا

توانستند از این دنیا آمده نثر چشمگیر ... و خود تیام ... نمیهماهنگ ... 

به راحتی به این نتیاه رسید که این  امباشند. نیمکره چپ مغز مهندسی

-هایاین آمده است که به ما بفهماند حسو برای  "دیگر سو"تیامی از 

-که نزدمان بسیار عزیزش می "واقعیت"دهند و آن مان ما را فریب می

تنداریم خیالی است. این همان تیامی است که فیزیک کوانتومی نیز با 

 دهد.نگرشی بسیار متفاوت به ما می

ر از آوگفتند این اثر حیرتتس از آن دیگر اعتراض شکاکان را هم که می

بی اساس دانستم. برای است نیاز نویسنده به شهرت و ثروت نشات گرفته 

مطلقاً هیچ دلیلی وجود ندارد و در واقع خالف آن درست است. این گفته 
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نام هلن شاکمن به عنوان نویسنده ذکر نشده است و وی هرگز هیچ تولی 

شد و  ای به دنیا دادهنگرفت. به صورت هدیهیا تادید چاپ بابت تالیف 

 وی از دید مردم خودش را کنار کشید. 

 

 هلن شاکمن

 آیند:هایم ذیالً میبرخی از نکات مهم دوره و نقش آن در نوشته

 ای ندارد. هر چند که از ساختار گیری فرقهگونه جهتدوره هیچ

برد ولی اصو  آن اغلب از تمامی مذاهب مسیحی سود می

 رسمی و از جمله مسیحیت فراترند.

  راه من  تنها راه رسیدن به آگاهی معنوی نیست. ولی قطعاًدوره

گذارد. شاید شما راه دیگری داشته هایم اثر میست و بر نوشتها

کنم مقاالتم را باشید و همین طور هم باید باشد. ولی توصیه می
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بخوانید چون اصو  آنها هم جهانی هستند و احتماالً شما را در 

 راه خودتان یاری خواهند داد.

 کنم و اصو  آن را از دوره ذکر مینکاتی را  در بسیاری مواقع

-دهم تا نظراتی که به اندازه کافی خارج از چهارچوبشرح می

های متداولند ارامئه داده باشم. نیازی نیست که به هیچ یک از 

خواهم این آنها اعتقاد تیدا نمایید. تنها چیزی که از شما می

ورد کنید و خودتان ببینید که است که با ذهنی باز با آن برخ

 برد.شما را به کاا می

کنم چون این هایم جایگزین میاصالً ادعا ندارم که تیام دوره را با نوشته

های من است. برای این که به جزمئیات بیشتری امر بسیار فراتر از توانایی

دهم. به تدریج که در این دست یابید شما را به متن دوره ارجاع می

 گهگاه به اصو  دوره اشاراتی خواهم داشت.روید ها تیش مینوشته

 گام بعدی چیست؟
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آیا اینها بدین معنی اند که فقط باید یک کلید معنوی را بزنیم و دست از 

های این دنیا شغل، عذا خوردن، فیلم دیدن، روابط جنسی و سایر مشغله

ست، ولی های مازا، هر چند که توهم ابکشیم؟ به هیچ وجه! دنیای بدن

اناامد تا به کلی دست از این نماید و مدتی به طو  میبسیار واقعی می

های ما درد، لذت، آید که بدنباورهای مستحکم بردارید. به نظر می

بیماری و مرگ را تاربه خواهند کرد. نیازمند آموزش، مراقبت در برابر 

م باید آب و هوا و قدردانی از جانب دیگرانند. تا وقتی ایناا هستی

هایی بگیریم و باید آنها را به طور مناسبی هم بگیریم. در غیر این تصمیم

 صورت در رویای خود به سوی فاجعه خواهیم رفت.

ها هم این است که بیاموزیم فراتر از رویای خود را ولی یکی از آن تصمیم

از به تدریج  به جای بینایی استفاده کنیم ... و "بینش"از  و نیز ببینیم ...

وان حمام خود خارج شویم و در دریایی از برکت که همان واقعیت 

 حقیقی ما است شنا نماییم.
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کاوند و هایی را برای ورود به عاایب خالق میراهها به تدریج این نوشته

ها، وقایع ناگوار و معضالتی که در رویای خود ها، خشمنهایتاً به ترس

ای جادویی و در که تاربه . مطمئن باشیدخواهیم خندیدایم ساخته

تی است. البته به زمان و تشتکار هم نیاز دارد. افتوششی از اتتیما  ای

-ها و مثا به صرف خواندن این مطالب به چیزی نخواهید رسید. تمرین

مند شماری بهرهکنم و در طو  این سفر از مزایای بیهایی ذکر می

 ی خودتان بستگی دارند.هاگیرید به تالشخواهید شد. نتایای که می
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 نکات برجسته -تی( افیک روانشناسی جدید )اپتیمال ای

روانشناسی انرژی های فیلم سخنرانی من در همایش انامن جامع لینک

تی از حالت نوشتاری و افبا بیرون آوردن اتتیما  ای در زیر آمده اند و

بخشند. نمایش آن بر صفحه رایانه به این روانشناسی جدید جان می

حضار ایستادند و کف زدند و امیدوارم که شما نیز با چنین اشتیاقی با آن 

 برخورد کنید.

 به منظور راحتی شما سخنرانی به سه قسمت تقسیم شده است. 

-اف: سخنرانی گری کریگ درباره روانشناسی جدید )اتتیما  ای1فیلم 

 تی( قسمت او 

-اف: سخنرانی گری کریگ درباره روانشناسی جدید )اتتیما  ای7فیلم 

 تی( قسمت دوم

-اف: سخنرانی گری کریگ درباره روانشناسی جدید )اتتیما  ای2فیلم 

 تی( قسمت سوم

http://cdn.persiangig.com/dl/GAN2M/pHqyUNX9Cg/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%206%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4
http://cdn.persiangig.com/dl/GAN2M/pHqyUNX9Cg/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%206%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4
http://cdn.persiangig.com/dl/S3OXY/2eTLBh68zs/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%207%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4
http://cdn.persiangig.com/dl/S3OXY/2eTLBh68zs/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%207%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4
http://cdn.persiangig.com/dl/jhS1f/dzFoSZ4s8x/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%208%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4
http://cdn.persiangig.com/dl/jhS1f/dzFoSZ4s8x/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%208%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4
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 دیدهدرمانگر نا

 وی کیست؟

تی یا همان روشی است که در افوی همان درمانگر واقعی اتتیما  ای

یابند به سطحی بر آن تسلط می شود تا کسانی را کهایناا شرح داده می

آموزند که در سابقه به لحاظ شفابخشی برساند. درمانگران خاکی میبی

کنارش کار کنند و به دستیار باارزش او بد  شوند. به تدریج که جلوتر 

 تر خواهد شد.تان واضحبرویم موضوع برای

 

 های گوناگونیاو همان حضور روحانی یگانه خلقت است که به نام

-، بودا، شعور برتر، روح، روح]ع[ همچون عشق، خدا، آرامش، عیسی
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شود. منبع القدس، راهنما، شعور درونی و خیلی چیزهای دیگر خوانده می

 غایی بخشایش حقیقی و به عبارت دیگر منبع غایی تمامی شفاها است.

از آناایی که ما همه یکی هستیم او عصاره روحانی شما ... و من ... و هر 

 دیگر است. کس

او نماینده بعد معنوی و هرگاه خوانده شود مشتاق شفابخشی است. به 

گیرید شعور و مهارتش را هم تاربه را فرا می شتدریج که خواندن

 خواهید کرد. 

در دسترس همگان است. تزشکان، درمانگران، شهروندان عادی، کودکان، 

همگان. رایگان هم  های جدی ...شهروندان سالخورده، مبتالیان به بیماری

 . کندکار می

تواند برای هر مساله احساسی، جسمی یا کارایی که فکرش را بکنید می

 مد باشد.آای کارکنندهبه طرز خیره

 های فیزیکی هم نیاز ندارد. به هیچ دارو، جراحی یا سایر دخالت
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تر از هر روش شفابخشی بشری است. این ر قویدر سطوح باالترش بسیا

زنی تیشین شکی، هیپنوتیزم، کایروتراکتیک و حتی روش ضربهشامل تز

 شود.تی )تکنیک رهایی ذهن( معروف است میافخودم که به نام ای

 توان به این موارد اشاره نمود:هایش میاز میان ویژگی

کند و با حوصله ما را به جدایی درک می نادرست دلبستگی حوصله:

-رسیدن به حالت طبیعی یگانگی می های ما را در مسیر بیداری ولغزش

 تذیرد.

کند. با مالیمت هرگز و به هیچ وجه انتقاد، مرافعه یا جدا  نمی مالیمت:

 د.نمایکند و هرگز کسی را مابور نمیمیاشاره 

توانید با او مقابله نمایید چون چیزی برای دفاع کردن نمی دفاعی:بی

است و نیازی به دفاع از ندارد. عشق نهایت حقیقت و عصاره او )و ما( 

 آنچه که هست ندارد.
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چنین کاری آرامشی را که نماینده آن است از  کند:هرگز قضاوت نمی

برد. قضاوت نیازمند مقایسه است و به ناچار سطوح بهتر و بدتر را بین می

 همان نبود قضاوت است.کند. آرامش مشخص می

 ای برایش خیلی بزرگ یا کوچک نیست.هیچ مساله

 امها گفتم وی را دیدهعالوه همان طور که در بخش نگاهی به فرصت به

 ... که

 کند.مشکالت جدی بینایی را در یکی دو جلسه درمان می 

 کند.آسیب جدی به قسمت فوقانی ستون فقرات را ترمیم می 

  کیلومتری جلوی بدتر شدن بیماری/ تب  59000از فاصله

 گیرد.خطرناک تسر جوانی را می

 ناگواری را که چند دهه تیش واقعه دقیقه خاطره  ظرف چند

 کند.اتفاق افتاده است آرام می

  را که بانویی یک عمر داشت در  "دوست داشتنی نیستم"باور

 سازد.یک جلسه برطرف می
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 کند.کارکرد غده فوق کلیوی را عادی می 

  آورد.رفع موانع آگاهی از حضور عشق آرامش عمیقی تدید میبا 

 ی ماچالش پیش رو

تواند به درون وجود ما بیاید و فوراً آ ، می، در حالت ایدهدیدهدرمانگر نا

رغم تمایل به فراهم ساختن انواع شفا همه ما را بیدار نماید. ولی علی

 تواند این کار را اناام دهد.فقط تا جایی که به او اجازه دهیم می

دایی به قدری بزرگترین چالش ما نیز در همین است. باور غلط ما به ج

خواهیم دروازه را به روی برتری شفابخشی یگانه قوی است که می

ایم که فقط به بخش گذاشته "هازنگهبانی بر درو"اساساً  روحانی ببندیم.

 دهد.اجازه ورود می دیدهاندکی از قدرت درمانگر نا

تس چالش ما این است که به شکل موثری با نگهبان دروازه مقابله و 

تر های شفابخشی شل کنیم. هر چه دروازه عریضبر فرصترا او های گیره
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گردد. همان طور که خواهید دید این تر میشود شفابخشی هم فراوان

 تی است.افبخش مهمی از اتتیما  ای
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 نگهبان دروازه

استعاره نگهبان دروازه نشان دهنده نفس ما یا همان باور ترارزش و در 

یی است. از آناایی که قدرت شفابخشی ما به جدا نادرست عین حا 

های تندارد در تالشدروازه را تهدیدی برای خود می ورای یگانه روحانیِ

نماید. اعتقاد دارد که حالت یگانگی وجود او را دخالت می دیدهدرمانگر نا

 کند.غیر ضروری می

 و حق هم دارد.

 کند.لذا متعصبانه از دروازه دفاع می
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هیکل با عضالتی درشت و زره و اسلحه نیست. بلکه ولی او فردی قوی

نماید. هر چند که تسرکی ترسان است که احساس ناامنی و اضطراب می

 .نمایددلیل وجود خویش را گم کرده است ولی لاوجانه از آن دفاع می

 های ما است. این دفاع یکی از بزرگترین چالش

و  دیدهدرمانگر ناای به جدا  میان جالب هم این است که ما عالقه

با  دیدهنگهبان دروازه نداریم. این کاری غیر ضروری است چون درمانگر نا

 کند. از آناایی که جوهر آرامش روحانی استهیچ کسی مقابله نمی

فهمد و در صبورانه نیاز ما را به این تالش نفسانی برای حفظ جدایی می

 ماید.نکنیم کار میهایی که بر فرایند تحمیل میمحدوده

 دیدهخواهیم تیشرفت و استفاده هر چه بیشتری از درمانگر ناولی اگر می

بنماییم باید نگهبان دروازه را متقاعد کنیم که دروازه را بیش از تیش 

بگشاید. بدیهی است که او به دلداری و دلسوزی نیاز دارد تا باز هم 

ین بازی خویش مشغو  گردد. اسرخوش و در محیط روحانی ما به شن
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کار مستلزم درک کامل و مقداری تمرین است و همه اینها در 

 اند.تی آورده شدهافهای اتتیما  ایدستورالعمل
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 رویای ما

 کنیمای زندگی میدر رویای متقاعد کننده

ماند و این کنیم به رویا ... و داستان میدنیایی که ظاهراً در آن زندگی می

تی است. برای افدر اتتیما  ای مفهومی کلیدی برای تیشرفت مناسب

مان دست یابیم کمترین کاری هایاین که به دنیای عالی فراتر از حس

مان ما هایکه باید بکنیم این است که این احتما  را هم بدهیم که حس

دارند. دهند و این واقعیت بسیار بزرگتر را از ما تنهان میرا فریب می

-تعداد بی، کسب و کار، سیاست و لذت دنیایی تر از درد،های ما از حس

شماری عوامل انحرافی، از مسابقات بسکتبا  در امریکا گرفته تا سونامی 

دهند. با این وجود و هر قدر هم که میخبر  ،در آن سوی کره زمین

رسد هیچ یک از اینها واقعی نیستند. صرفاً بمتقاعد کننده به نظر 

خطای معنوی است که واقعیت  دستگاهی برای انحراف دامئمی ما و نوعی

 نماید.خوشایندی را که در آن چیزی جز عشق وجود ندارد محو می
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 شواهد رویا

تی افبرای این که شواهد را ببینیم بهتر است به مقدمه اتتیما  ای

کنیم گوید که این دنیایی که فکر میبرگردیم. فیزیک کوانتومی به ما می

د و توهم است. هیچ زمان، فضا یا در آن هستیم در واقع وجود ندار

اند و یگانگی عظیمی به هم تیوستهها در یی در کار نیست. تمامی اتمجدا

چیزی خارج از وجود ما "ما هم بخشی از آن و همگی یکی هستیم. 

 "نیست.

ها ساختار تیچیده اتمبه یاد داشته باشید که فیزیک کوانتومی به مطالعه 

بینیم م ما و هر چه که در این دنیا میهای اصلی جسیا همان سازنده
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تردازد. در نتیاه به معنای واقعی کلمه اساس وجود را مورد تژوهش می

کند که با دهد. جالب این است که قاطعانه به واقعیتی اشاره میقرار می

ریزد. های ما منافات دارد و تمامی باورهای باارزش ما را به هم میحس

بینید نباید چیزی جز سراب باشد. از از تناره میبنابراین اگر درختی را 

اند جدایی بخشی از آنها از بقیه و ها به هم تیوستهآناایی که تمامی اتم

تشکیل درختی مازا غیر ممکن است. همین امر برای بدن، حشرات، 

کند. صدق می گیرندمیهای ما ها و هر چیز دیگری که حسنساختما

 غیر ممکن است.

دنیایی "گوید دهد و میات نیز همین طرز فکر را بازتاب میدوره معاز

بینید هیچ ربطی به واقعیت ندارد. ساخته خودتان است و وجود که می

 "ندارد.

ریزد. همه بدیهی است که این گفته تمامی باورهای ما را به هم می

که  "نمایندثابت می"ای مان به شکل متقاعد کنندههایهای حسورودی

در آن ساعته و در تمامی روزهای هفته  42یا وجود دارد چون این دن
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. از آناایی که چشیمبوییم و میکنیم، میشنویم، لمس میبینیم، میمی

های هستند گزینه "واقعیت"ملموس اتصا  ما به  هها ظاهراً تنها راحس

گویند چندانی تیش رو نداریم و باید وظیفه شناسانه از آنچه که می

 اییم.تیروی نم

 یا غیر از این است؟

دانیم که خوشبختانه حس ششمی هم داریم و به صورت شهودی می

دهند. همان مان خبر میهایوجود ما چیزی بیش از آنی است که حس

غریزه باعث شده است که هنوز هم این مطالب را بخوانید و در نهایت 

 سازد.تی میافشما را قادر به درک مزایای اتتیما  ای

 جاده راهیدو

-هایهای حستوانیم در زندان ورودیایم و میاکنون به دوراهی رسیده

ها تی برویم و دنیایی فراتر از حسافمان بمانیم ... یا ... به راه اتتیما  ای

 را بکاویم. چه کنیم؟ کدام راه را برویم؟
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توشی و ما های دانشمندان برجسته چشماگر تصمیم بگیرید که از گفته

نمایم. هضم آن کمی سخت است. تان میدر همین جا ترک کنید درک را

ولی اگر باز هم کمی با ما باشید شاید در این راه به حقایقی دست یابید. 

 تانختم شود و چشم "آهان"شاید در ابتدا کورسویی باشد و بعد به یک 

 د.گردرا بگشاید. به تدریج معلوم می

هستیم و این   –خطایی مفهومی  –رویا بیاید این طرز فکر را که ما در 

های جالبی در این دنیا به واقع وجود ندارد بپذیریم. دوره معازات بینش

 گیرد.دهد و از رویاهای شبانه ما برای مقایسه بهره میباره به دست می

آید؟ به آن دنیا بینید کامالً واقعی به نظر نمیآیا دنیایی که در خواب می"

اید فرق دارد دیدهاست که با دنیایی که قبل از خواب می بیاندیشید. تیدا
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-آزارند. میهای دنیای خواب با بیداری شما را نمیو با این وجود تفاوت

 "اید در خواب تغییر شکل داده است.دانید که آنچه در بیداری دیده

 (4بخش  52فصل )

-اقعی میاید که رویا به هنگامی که در خواب هستید وبه تاربه دریافته"

یابید که آنچه که در شوید درمینماید. ولی به محض این که بیدار می

اید اصالً به وقوع نپیوسته است. حتی اگر تمامی قوانینی که در رویا دیده

کنند در رویا نقض شده باشند باز هم این امر را زمان بیداری صدق می

ار شوید صرفاً دانید. آیا غیر ممکن است که بدون این که بیدعایب نمی

 (4تاراگراف  5بخش  50فصل ) "از رویایی به رویای دیگری رفته باشید؟

که  یشناسید به هنگامبه آنچه گفته شد فکر کنید. آیا واقعیتی که می

شود؟ منظورم این است که با خوش تغییر نمیخوابید عمیقاً دستمی

چتر ناات بر بینید که با خورید و به ناگهان میشخص مشهوری ناهار می

نادرستی آن خیزیم وقتی که از خواب برمی فراز ژاتن در هوا هستید. فقط

ولی آیا وقتی خواب  "اوه، خواب دیدم."گوییم فهمیم و با خود میرا می
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آمدند؟ آیا وقتی در خواب اتفاق به نظر نمیواقعی تان هایبودید تاربه

کنند. ب مردم چنین نمیبرید؟ اغلافتند واقعیت آنها را زیر سوا  میمی

بات به هنگام خواب به ما وصل باشند تغییراتی های ثَدر واقع اگر دستگاه

های جسمی رنالین و سایر واکنشآد ترشحدر ضربان قلب، را اساسی 

-دهند. تمامی اینها ناشی از واقعیتی هستند که در خواب دیدهنشان می

 ایم.

 آیا اکنون نیز در خواب هستیم؟

آیا  "آیا اکنون نیز در خواب هستیم؟"از خود بپرسیم  ت کهوقت آن اس

کنیم، همان مان آن را درک میهایممکن است این دنیایی که با حس

نمایند، رویایی بیش طور که فیزیک کوانتومی و دوره معازات اشاره می

اوه، "یم ترسنباشد؟ وقتی هم که از این خواب بیدار شویم از خود می

ها تاسخ بله بدهم و همان م موکدانه به این ترسشتوانمی "فقط رویا بود؟

طور که قبالً هم گفتم نوعی بیداری موقتی نصیبم شد و این دنیا، در 

. واقعیت حقیقی ما در گردید مقایسه با آن، برایم به افسانه ... و رویا بد 
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گیرد و در حالت بدیعی از عشق و در این دنیای موهومی جای نمی

 های ما است.تر از حسدنیایی فرا

تی بر تایه این مفهوم است که ما در خوابیم افبه طور خالصه اتتیما  ای

 . بیداریاندایااد شدههای ترشمار آن برای بیدار کردن ما و ابزارها و ایده

ای به صورت های گوناگونی تدید خواهد آمد. عدهبرای هر کسی به شکل

سایرین شاید به ناگهان و با حالتی از شوند و تدریای یا جزمئی بیدار می

بیداری کامل و دامئمی، هر چند که ممکن است، ولی  بهت چنین گردند.

تی گام به افآید. به همین دلیل است که اتتیما  ایبه ندرت تدید می

بیداری، حتی اگر کوچک هم باشد، تا ابد به دنیای شما  رود.گام تیش می

 بخشد.رنگ می
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 بخشایش حقیقی 

 لی خروج از رویا استصاین راه ا

شود( تمامی توهم این بخشایش حقیقی )به نحوی که ذیالً تعریف می

-دارد و به آرامی ما را در دنیای بدیعی فراتر از حسدنیا را از میان برمی

دهد. در واقع اگر همگان بخشایش حقیقی را تمرین مان جای میهای

بندند. دیگر خشم، خت برمیکنند تمامی مشکالت دنیوی به ناگهان ر

خواهند بود. فقط وقایع ناگوار، ناخوشی، جنگ، گرسنگی و مرگ در کار ن

 شود.مند میوقفه از سعادت بهرهودی که بیماند و وجعشق می

 

تی را به خود بدهیم؟ چه کسی نیاز دارد افتس چرا زحمت اتتیما  ای

؟ چرا اگر صرفاً همه ناام دهداهایش را را بخواند و تمرین شکه مطالب

جویی خواهد شد گیرد؟ قطعاً در وقت صرفهچیز را ببخشیم کار تایان نمی
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ارد. خیلی دوست داشتم داند که این دنیا قطعاً به آن نیاز دو خدا هم می

سانی بود. ولی قبل از این که بتوانیم تیش برویم باید معنی که به این آ

 بخشایش حقیقی را بفهمیم.

 اندازیم.اهی به بخشایش معمولی ... و تعریف متداو  آن میدر ابتدا نگ

کنیم. فرض کنیم که برادرتان عادت در ایناا از مثا  متداولی استفاده می

در طو  سالیان تو ، خودرو،  .داشته است چیزهایی را از شما بدزدد

-بدیهی است که خشمگین میجواهرات و غیره را به سرقت برده است. 

-تان اثر سوء میکنید و همین بر روابطه او اعتماد نمیشوید و دیگر ب

گذرد و برادرتان به نزدتان گذارد. اکنون فرض کنیم که چند سالی می

شود که به طلبد. مدعی میخواهد و بخشایش میآید و توزش میمی

هایش تحت درمان قرار گرفته و حاال فرد دیگری خاطر مشکل دزدی

را که به سرقت برده بوده است  ی چیزهاییشده است. حتی بخشی از بها

-تو را می"گویید گیرید و میدهد. شما هم تحت تاثیر قرار میتس می
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برید و از آن تس در بسیاری موارد از وجود برادرتان سود می "بخشم.

 شوید.حتی در بعضی امور با او شریک می

کنند. دلگرم ای از بخشایش تعریف میاین ماجرا را اغلب به عنوان نمونه

-کننده و دوست داشتنی است. منظور ما را، وقتی از بخشایش حرف می

 دهد.زنیم، نشان می

تری به ماجرا بیاندازیم و ببینیم که اگر برادرتان مادداً اکنون نگاه عمیق

ماند آیا آن بخشایش بر سر جایش میکنید. چیزی از شما بدزدد چه می

گردید و همیشه هشیار و مراقب می بازیا به رفتار محتاطانه تیشین خود 

خواهانه هم نیک "لغزش"هایش خواهید بود. حتی اگر به این سرقت

نمایانند؟ های گذشته خود را نمیاعتمادیها و بیبنگرید آیا باز هم خشم

و اگر برای دفعه دوم یا سوم هم چیزی به سرقت برد آیا احساسات بر 

 شود؟رنگ یا به کلی ناتدید نمیکم کنند و بخشایش قبلیشما غلبه نمی
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تان در اثر این وقایع متزلز  شده باشد تس بخشایش اگر بخشایش قبلی

زمینه حقیقی نبوده است. شاید صرفاً قضیه را در جایی تنهان و در تس

 ید...اهگذاشته بود

 اید... و مراقب بوده

به شکلی بخشایش شما حقیقی نبوده و جزمئی و ناقص بوده است. 

دیدی، باز "اید و منتظر روزی بودید که بگویید کردهمخفیانه قضاوت می

 "هم که همان کار را کردی!!

 بخشایش حقیقی

تواند مفید باشد ولی هر چند که مثا  فوق برای نشان دادن بخشایش می

تر برد و فقط آن را برای مدتی قابل تحملمان بیرون نمیما را از رویای

 سازد. همین.می

که نیاز داریم بخشایش حقیقی است و این به معنی تشخیص این  آنچه

 کنید و در نتیاه ...امر است که شما و برادرتان در رویا زندگی می
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 اند.ها در واقع اتفاق نیفتاده... سرقت

اوه، "ویید گند و هرگاه از آن بیدار شوید میاتنها بخشی از یک رویا بوده

 "فقط یک خواب بود.

 

ایش حقیقی همین است. درکی عمیق از این که ما به واقع در معنی بخش

های ما همگی یکی هستیم و جدایی ظاهری ما در بدن رویا هستیم.

ها را فراموش گونه ببینیم بدرفتاریمختلف سراب است. اگر اوضاع را این

 کنیم.می
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توانیم بخشایش واقعی را تاربه کنیم که بفهمیم در فقط به شرطی می

مان هایستیم. منظورم صرفاً معنای علمی آن نیست. باید از حسخواب ه

نور "ها به جای چشم "بینشی درونی"جدا شویم و با استفاده از 

. این شامل دشمنان و کسانی که به ما "ببینیم"را در همگان  "عاشقانه

شود. هیچ استثنایی در کار نیست چون عشق اند نیز میخیانت کرده

دلیل هم هست که  ین. این چالش ما است. به همتذیرداستثنا نمی

تی یک فرایند و نه چیزی است که بتوانید آن را از یک افاتتیما  ای

 فیلم، کتاب یا کارگاه بگیرید.

 تحولی تاریخی

تر از بخشایش معمولی است چون لوح وجود بخشایش حقیقی بسیار قوی

بخشی از یک رویا  وقتی همه چیز را واقعاًنماید. ما را به کلی تاک می

بدانیم دیگر هیچ واقعه ناگوار، خیانت، بیماری یا دشمنی نخواهیم دید. 

تمامی موارد مزبور افسانه خواهند شد و بر ما تاثیر نخواهند گذارد. 

آیند ولی اگر بیدار شویم آنها را هرچند که در رویا بسیار واقعی به نظر می
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خواهیم شناخت. این تحولی به صورت همان وقایع غیرواقعی که هستند 

رود و صدها بار موثرتر از بخشایش تاریخی در درک ما به شما می

 معمولی است.

 

 بینانه است؟آیا واقع

توانیم به این حالت بخشایش حقیقی برسیم و به کلی تمامی آیا واقعاً می

های منفی این دنیا را کنار بگذاریم؟ و در این صورت های جنبهماندهباقی

ا این به معنی دست برداشتن از دفاع و نادیده گرفتن دزدان، خامئنان و آی

 افراد غیر مسئو  در این دنیا نیست؟

 شاید حداقل برای اآلن این طور باشد.
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-موارد احتیاطی است که میاین کار به معنی دست برداشتن از تمامی 

 دارند.اندیشیم ما را ایمن و عاقل و در وضعیت مالی مناسب نگه می

یز خیالی است و چیزی در گوید همه چکه فیزیک کوانتومی می هرچند

مان دامئماً خطرات هایخارج از وجود ما نیست ولی دنیای درون حس

 نماید. محیط اطراف را به ما گوشزد می

به زودی مان جایی برای مدینه فاضله ندارد. هایاین دنیای درون حس

مان ین چیزی است که ذهن محتاطشود. ادرمانده و از همه جا رانده می

 گوید.به ما می

-مان به کلی فرق دارد. همان طور که میهایولی دنیای فراتر از حس

های ما، از ام و دنیای درون حسدانید مدت اندکی را در آن سپری کرده

که شود از خودمان بپرسیم و باعث میآید آن جایگاه برتر، توچ به نظر می

تایانی را کراه یا خشم داریم؟ چنین مسامئلی عشق بیچرا نسبت به کسی ا

چیزی را با مشتی  چنانسازند. چرا باید دار میکه حق مسلم ما است لکه
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توانیم به چنین فایده معامله کنیم؟ فقط در رویا است که میاحتیاط بی

 مزخرفی بها دهیم.

ای ولی این مزخرفی درون رویا نیست. این توهم به شکل متقاعد کننده

آید. نماید و بدین ترتیب بخشایش حقیقی به نظر دشمن ما میواقعی می

ها و امثالهم بچسبیم و قطعاً ها، خشمها، ترسدر این رویا باید به احتیاط

 هالک خواهیم شد.

دارد و از عبارت دوره معازات این مفهوم را به دو شکل بیان می

خشایش حقیقی گفتم برای توصیف ب فوقاً بخشایش به همان صورتی که

 نماید:استفاده می

، 9، بخش 52چیزی برای بخشایش وجود ندارد. )دوره معازات، فصل 

 (7تاراگراف 

تواند به شما بدهد؟ توانید بخواهید که بخشایش نمیچه چیزی را می

دهد. شادی، ذهن آرام، هدف بخشایش آن را میخواهید؟ آرامش می

خواهید که موجب رشد دنیا شود؟ قطعی و حسی از ارزش و زیبایی می
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خواهید؟ و ایمنی و گرمای ناشی از محافظت را می همیشگی مراقبت

سکوتی که قابل بر هم زدن نباشد، ناابتی که هرگز آسیب نبیند، راحتی 

 خواهید؟عمیق و تایدار یا آسایشی کامل که هرگز بر هم نخورد می

-دهد. وقتی بیدار میمیبخشایش تمامی اینها و بیش از اینها را به شما 

درخشد و در تمامی طو  روز شما را شادمان تان میشوید در چشمان

-هایکند و بر تلکتان را آرام مید ذهنیروسازد. وقتی به خواب میمی

گیرد تا هیچ خوابی حاکی از ترس، شرارت، عناد یا تهاجم تان قرار می

مملو از  را که دیگریشوید روز یوقتی هم که دوباره بیدار منبینید. 

دهد. تمامی اینها و بیش از اینها را به شما هدیه می است رامششادی و آ

 (544دوره معازات، درس دارد. )کتاب کار به شما عرضه میبخشایش 

 چالش ما

بخشایش حقیقی راه خروج ما از ایناا است . داریم تیش رو یتس چالش

ز دارد. بدیهی است که برای مان نیاو به زمان و تغییر تدریای باورهای
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تی نیز افهایی نیاز داریم. اتتیما  ایتیش راندن آن به ابزارها و ایده

 راجع به همین موارد است. 
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 همه ما یکی هستیم

های ما )دنیای ملموس( اصرار دارد که میلیاردها تن از دنیای درون حس

ه فرد هستیم. ما بر روی کره زمین سکونت داریم و هر یک از ما منحصر ب

های اندکی با هم و اعتقادات، تصمیمات حتی دوقلوهای یکسان نیز تفاوت

با وجود این که در حا  درک شان با هم فرق دارند. و ترجیحات و غیره

سراب هستیم ولی این دنیا به قدری متقاعد کننده است که باید آن را در 

ریباً تمامی زندگی روزمره خود در نظر داشته باشیم. در نتیاه تق

های دنیا و مردمان خیالی گیریم تحت تاثیر واکنشتصمیماتی که می

 آنند.
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فیزیک  هایگفتهولی هدف این است که فراتر از آن را ببینیم. باید 

که تاربیات روحانی نظیر من را شماری از مردمی کوانتومی و عده بی

هستیم.  ییکاند بفهمیم. هیچ جدایی میان ما نیست و ما همگی داشته

برای این کار باید تمامی مردمان دیگر را در حالتی بسیار عاشقانه و در 

مان در نظر بگیریم. هیچ فرقی میان ما نیست. هایدنیایی فراتر از حس

درک این امر ه قبالً هم گفتم کگذارد. همان طور عشق هیچ تمایزی نمی

 فرایندی تدریای است.

 تردازیم:های آن میشرح برخی ویژگیاکنون به کاوش مفهوم یگانگی و 

  اگر، برخالف ظاهر، همگی یکی باشیم آنگاه هر کسی بازتابی از

 خود شما است. 

 همین طور دانیم و خو میاین شامل کسانی که آنها را فرشته

شود. دوستان بسیار بازان میسارقان، متااوزان، قاتالن و بچه

 مان را هم درناننزدیک ما ... و همین طور ... بدترین دشم

 گیرد.برمی
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  نشانگر  "های رنگارنگ مردمویژگی"در نتیاه در این رویا

قابلیت ما به عشق و نفرت ... ترورش و طرد ... و تاربه آرامش و 

 آشوب است.

 آید مان نمیشویم که از آنها خوشتس اگر با کسانی روبرو می

تاربه  عمالً بازتاب چیزهایی را که در خودمان دوست نداریم

کنیم. شاید آن طور به نظر نیاید و برای رسیدن به نتیاه می

مخالف آن به ماادله بپردازیم. ولی اگر همگی یکی باشیم تس 

شما آنهایید و آنها شما هستند. شاید به دالیل بیشتری برای 

متقاعد شدن نیاز باشد و تا وقتی که چنین نشده است انکار 

-ها میدانی که به آن دنیای حسما را در زن ،گونه یگانگیاین

 دارد.گوییم نگه می

 ها فقط یک چیز وجود دارد ... عشق. هر در دنیای فراتر از حس

وجود  "چیز دیگری"گراید چون چیز دیگری به نابودی می

 ندارد.

 شود.ذیالً طرز فکر جالبی بیان می
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-می نچهچناآزارند عمالً بخشی از ما هستند آنگاه اگر کسانی که ما را می

فراتر از  بتوانیمخواهیم خودمان را به صورت عشق درک کنیم باید 

گیرد برمی عشق روحانی همه چیز را در های آنان را هم ببینیم."کمبود"

بینیم که بخشی از وجودمان ماند. تس اگر میو چیزی خارج از آن نمی

حتی اندکی تهاجمی است تس در واقع وضعیت عشق کامل را که 

 ایم.ا است منکر شدهواقعیت م

  تیشین توضیح ایناا است که بخشایش حقیقی به شکلی که در فصو

ها چیزی بیش حس ید. باید بیاموزیم که این دنیاگردداده شد وارد می

رفتار غیر دوستانه هر کسی و از جمله خودتان و من از یک رویا نیست و 

هر چه به این درک  اید صرفاً افسانه است.و هر کسی که از او آزاری دیده

گردد و نهایتاً چیزی برای تر میتر شویم بخشایش حقیقی آساننزدیک

چیزی برای بخشایش نباشد تس لوح هم که ماند. اگر بخشایش باقی نمی

ضمیر تاک شده است و در حالت ترشکوهی از یگانگی عاشقانه قرار 

 نه قضاوت. فقط عشق. و ایم. نه خشمگرفته
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 زادممن جسم نیستم و آ

 این یکی از مفاهیم اصلی دوره معازات و برای هدف ما بسیار مهم است.

 

 من جسم نیستم و آزادم

های ها و لذا بازیگر اصلی در توهم جدایی است. حسجسم جایگاه حس

شماری تشکیل شده است و گویند که دنیا از چیزهای بیما به غلط می

تردازد. بدیهی است رقابت می هر یک از آنها برای جلب توجه ما با بقیه به

 شود.که این شامل جسم ما نیز می

 شد؟بیایید ببینیم که اگر جسمی در کار نبود چه می
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د بود و لذا گرسنگی، نی جسمانی در کار نخواههابدون جسم نیاز

بیماری، جراحت و مرگ دیگر معنایی نخواهند داشت. بدون جسم هیچ 

ای فایدهاشت و تو  چیز بیکسب و کاری در دنیا مشتری نخواهد د

مدار و دولتی و در واقع هیچ چیزی خواهد شد. بدون جسم هیچ سیاست

برای حکومت کردن وجود نخواهد داشت. بدون جسم هیچ مانعی در راه 

آگاهی از حضور عشق وجود نخواهد داشت چون تمامی مسامئل شخصی 

یگری هم ماند. مگر چیز دشوند. بدین ترتیب فقط عشق میناتدید می

 خواهید؟هست؟ واقعاً چه چیز دیگری می

شود. کنیم به نوعی به جسم مربوط میتقریباً هر کار یا فکری که می

تایانی به سراغ مسامئل مالی و افکارتان را بررسی نمایید. آیا به شکل بی

د؟ و آیا اکثر یرواعتبار شخصی و بقا و هر چه که در بین اینها است نمی

 شوند؟راحتی جسم و سالمتی مربوط نمیبه اینها به نوعی 
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 جسم، اگر به درستی درک شود، زندان است

باور داریم که در میان دیوارهای گوشتی آن زندانی هستیم و لذا در هر 

ایم. در معرض حرکتی محدودیت داریم. به غذا، هوا، آب و سرتناه وابسته

ابع قوانین جاذبه، انواع بالیای طبیعی همچون گردباد و زلزله هستیم. ت

باشیم. برای بقا باید دیگر موجودات زنده را بخوریم و اقتصاد و فیزیک می

 سپاری( یا آتش )سوزاندن( شویم.ها )خاکنهایتاً طعمه کرم

ها به کلی عاری از جسم و لذا عاری از خوشبختانه دنیای ورای حس

شق هرگونه محدودیت است. در آن حالت فقط قدرت رو به افزایش ع

شود. این عصاره نهایت نمیماند و هیچ چیزی مانع گسترش آن تا بیمی

خودم )و دیگران( و  شهود( 9( دوره معازات، )4( فیزیک کوانتومی، )5)
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( تعداد روزافزونی از مکاتب معنوی است. در نتیاه این طرز فکر با 2)

ن اساساً توانایی ما در برطرف ساختشود. هدفی که داریم یکپارچه می

ای دارد که از موانع آگاهی از حضور عشق بستگی به میزان فاصله

 گیریم.می "باور به جسم"های ذهنی محدودیت

ود را رها که باید، برای رسیدن به هدف، جسم خ آیا این بدین معنی است

به  دانم.کنم و این را بیشتر امری اختیاری میکنیم؟ این طور فکر نمی

ای هم که از یابیم تاربهتری میاهی افزونتدریج که از حضور عشق آگ

تایانش ناله کند و از چیزی که برای نیازهای بیجسم داریم تغییر تیدا می

های دیگر تحو  ما را گراید و جسمدهد به ابزاری برای ارتباط میسر می

کنند. اگر به این حالت برسید به صورت فرصتی برای خود حس می

یقی که در تی آنیم مسری است و در همه جا خواهید دید که آرامش عم

 شود.تخش می

کنیم. آور است. بدین ترتیب دنیا را از آشوب به آرامش متحو  میهیاان

چند نفر برای این کار الزم است؟ نهایتاً همگان. ولی اگر عده اندکی از 
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افراد واقعاً تحو  یافته هم باشند چندین برابر را در مسیر با خود همراه 

آورند تا سراناام همگان هند کرد. آنها نیز عده بیشتری را با خود میخوا

 ؟شته باشدبه جسم نیاز داکیست که به این راه بیایند. تس از آن دیگر 

خراش شفا هستیم و ام در طبقه همکف آسمانهمان طور که اغلب گفته

من جسم نیستم و "توانیم بگوییم وقتی به باالی آن برسیم واقعاً می

 "ادم.آز
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 و یک راه حل وجود دارد فقط یک مشکل

که راجع به فیزیک کوانتومی، رویای ما، یگانگی، را هایی تمامی صحبت

توان در یک مشکل ، دوره معازات و غیره داشتیم مینادرستهای حس

 خالصه کرد...

 ... باور ما به جدایی.

 همین.

هیچ چیز دیگری بدون آن باور فقط حس بدیعی از عشق روحانی ... و نه 

مان )برترین هایماند. بدون آن باور دیگر نیازی به جسممان میبرای

نشانه جدایی( نداریم و همان طور که قبال هم دیدیم بدون جسم مسامئلی 

های دنیوی، اعم از شخصی و همچون گرسنگی، فقر و تمامی ناخوشی

 وجود نخواهند داشت. جهانی،

مان هستیم؟ شاید هایهی خارج از جسمزدن کلید و خلق آگا آیا آماده

فقط عده قلیلی آماده این باشند. اکثر ما به شواهد بسیار بیشتری نیاز 
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های جسمی ترارزشی که با آنها اخت داریم تا دست از همه آن محدودیت

تی برای ایااد همین شواهد تدید افایم برداریم. فرایند اتتیما  ایگرفته

 آیند...ج طبیعی این کار در زیر میآمده است. برخی از نتای

 با او تر شویم و نزدیک دیدهدرمانگر نا هموزیم بآبه مرور که می

های روزافزونی از قدرت عشق را خواهیم بیشتر کار کنیم نشانه

 دید.

 ایم، وقتی نگهبان دروازه را، که خودمان او را در آناا گذاشته

ت نفس و احمقانه های نادرسبهتر درک کنیم به تدریج استدال 

 بودن جدایی را نیز خواهیم دید.

 به مرور که با حیرت روزافزونی مفهوم شفا را بهتر درک می-

-های عشق نیز تیوسته تحو  مینماییم فهم ما از کاخ فرصت

 یابد. 

توان در بدیهی است که مطالب بیش از اینها هستند ولی همه آنها را می

 یک راه حل ساده خالصه نمود...
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 . بخشایش حقیقی..

در واقع تنها چیزی که برای کنار گذاشتن باور جدایی نیاز داریم این 

است که بفهمیم همه تاربیات دنیوی ما چیزی بیش از یک رویا و افسانه 

نیستند. با این بیداری همه چیز را خواهیم بخشید چون در واقع اصالً 

 اند.اتفاق نیفتاده بوده

رسند. منظورم این است مغرورانه به نظر می دانم که این مطالب چقدرمی

چه اند وقتی فقط عده قلیلی در طو  تاریخ در این راه موفق شدهکه 

بینی تواند انتظار داشته باشد که به چنین سطحی از روشنکسی می

-نمیای تی چنین وعدهاف؟ لطفاً توجه داشته باشید که اتتیما  ایبرسد

توانید ورد تا این امر ممکن شود و شما میآدهد بلکه مسیری را فراهم می

 شهودشاید فوراً هر چند که . گردیدتا هر جا که بخواهید با ما همراه 

-تان نشود ولی در حین کار کردن برای رسیدن به این هدف درکنصیب

به نفس تان از دنیا قطعاً تغییر خواهد نمود. مالیمت، آرامش و اعتماد 
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بیشتری خواهید یافت و همگان و از جمله خودتان متوجه خوشایندی 

 حضورتان خواهند شد.

 شفای حقیقی چیست؟

تر ویکند. بینش او خیلی قشفا را مثل ما تعریف نمی دیدهدرمانگر نا

-ها ... یعنی باور جدایی را هدف میاست چون علت غایی تمامی ناخوشی

 گیرد.

کنیم که شفا چهارچوب بدن بیاندیشیم. فکر میدوست داریم به شفا در 

تیوندد که غدد سرطانی کوچک و سردردها ناتدید وقتی به وقوع می

های زیادی صرف شوند، درد کاهش و بینایی بهبود یابد و امثالهم. لذا تو 

همه این موارد با هدف کنیم. دارو، بیمارستان، جراحی و ترتودرمانی می

 گیرند. م میبهبود سالمتی جسم اناا

 کنند.و هیچ یک از اینها عمالً چیزی را درمان نمی
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توانیم به آسودگی جسمانی برسیم و این شاید درمان قطعاً در این راه می

ایم واقعاً که هستیم همیشه ناخوشی به نظر آید. ولی تا وقتی که نفهمیده

 دیگری در تی ما است تا جایگزین آن که تخفیف یافته است شود. این

شویم، اعضای به تدریج که تیر می "موقتی"ناتذیر درمان چرخه تایان

 شود.میریم تکرار میافتند و نهایتاً در ظاهر میمان از کار میبدن

 پذیردر ذهن و نه در جسم صورت میشفای حقیقی د

داند و این به وضوح درمان را در چهارچوب ذهن می دیدهولی درمانگر نا

 ات بیان شده است.در مطالب دوره معاز

درمانی تنها شیوه درمانی موجود است. از آناایی که فقط ذهن روان"

توان شفا داد. فقط ذهن است که تواند بیمار شود فقط همان را میمی

های دنیوی واقعی نیاز به شفا دارد. ولی ظاهراً این طور نیست چون تالی

 "آیند.به نظر می

 و ...
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ها هم درمانی اند تس همه ناخوشیها رواناز آناایی که همه درمان"

  "اند. ناخوشی ذهنی

 "درمانی: هدف، فرایند و تمرینای بر روانمقدمه"هر دو نقل قو  فوق از 

 اند.آمده

های ما ها یا کلیهبه آنچه گفته شد بیاندیشید. ذهن و نه انگشتان تا، ریه

)باالترین نشانه بوده که باور به جدایی را برگزیده است. تس ذهن بدن 

ها و امثالهم را تدید آورده ها، ترسها، آسیبجدایی( و دردها، خوشی

 است. 

 کنم...های دانشمندان برجسته را در ایناا تکرار مییافته

 ... جدایی غیر ممکن است.

در سطح اتمی همه چیز در یک سوپ یگانگی عظیم به همدیگر متصلند. 

ا بازتابی از باور غیرمعقو  به جدایی های ظاهراً جدای مجسمدر نتیاه 

 چنین باوری دارد نیازمند اصالح است.که اند و لذا ذهنی 
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یابیم است. به مرور که درمی دیدهاین اصالح هدف شفابخشی درمانگر نا

تاربیات جسمانی ما رویایی بیش نیستند آرامش روحانی )عشق( وارد 

واقع شفا لغت مناسبی  بخشد. درشود و همه چیز را شفا میما می وجود

برای این امر نیست. اگر به درستی موضوع را درک کنید خواهید دید که 

 بازند. ها افسانه اند و به همین دلیل رنگ میناخوشی

ی انسانی را در هاآیا این بدین معنی است که باید تمامی داروها و درمان

هر چند که  زندگی کنیم؟ "سرخوشی ترتگاه"و تا ابد در  جای دوری رها

نماید. راه این هم یک گزینه است ولی برای اکثر مردم کمی غیرعملی می

تله از تر این است که برای شروع از چند اصل ساده بهره گیریم و تلهساده

تی نیز برای افهای اتتیما  ایها و تاالیشنردبام روحانی باال رویم. درس

 اند.همین تدید آمده

برای رسیدن به چنین سطحی از شفابخشی  آه خدای من! آیا باید

 های خود برداریم؟ جسمدست از 
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اند باید به خیر. حتی افرادی هم که به لحاظ روحانی به تکامل رسیده

صورت جسمانی در ایناا حاضر شوند تا سایرین را در این مسیر 

توانند آنها را ببینند و تر میراهنمایی نمایند. بدین ترتیب مردم راحت

 کنند.تر درک میزمندان تیام آنان را سریعنیا

 تی را همراه با سایرین انجام دهیم؟افآیا باید اپتیمال ای

رود ... ولی از اناام آن به صورت می رکار مطلوب به شما هر چند که این

 .وریدآانفرادی )بر روی خودتان( نیز نتایج خوبی به دست می

ا دیگران به اشتراک گذاشت و ولی در مقیاس وسیع بهتر است عشق را ب

به همین دلیل همکاری با دیگران ... گاهی اوقات ... موجب بهبود نتایج 

-گردد. لطفاً توجه داشته باشید که هم درمانگر و هم بیمار محدودیتمی

 های خود را دارند. این هم در دوره معازات آمده است:

شود. )از میود محدو بیمار درمانگر های روانمحدودیت اشفابخشی ب"

 درمانی: هدف، فرایند و تمرین(بخش سوم رساله روان
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بهره  دیدهتوانند بیش از باوری که دارند از درمانگر نااوالً درمانگران نمی

جویند و آن هم بستگی به این دارد که تا چه اندازه جلوی نگهبان دروازه 

 را گرفته باشند.

 

 دیدهدرمانگر نا

انند بیش از میزان آمادگی خود دریافت دارند و این توثانیاً بیماران نمی

 شود.نیز به وسیله نگهبان دروازه محدود می

به یاد داشته باشید که نگهبان کوچک و چابک دروازه از یگانگی، که 

ست اترسد و آن قدر هم زرنگ نشانه آن است، بسیار می دیدهدرمانگر نا
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و استاد انحراف افکار است. که موانعی ایااد کند تا دروازه بسته شود. ا

 ابزارهای مختلفی از جمله اینها را دارد:

 انحراف افکار 

 های جسمانیناراحتی 

 افاناام روش اتتیما  ای در مورد کار امروز را به فردا انداختن-

 تی

 ها و گناهانی که با طی ها، ترسدرگیر ساختن شما در خشم

 طریق روحانی منافات دارند.

 

 نگهبان دروازه
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ساعته خبر از دنیایی بر تایه  42های ما که و تمامی اینها توسط حس

 شوند.دهند تقویت میجدایی می

اند که تی به نحوی طراحی شدهافهای اتتیما  ایخوشبختانه درس

تمامی شاغالن حیطه شفابخشی را یاری دهند. ولی این کار را به خودی 

 دهند و تشتکار الزم است.خود اناام نمی

 ی ظاهری در مقابل شفای حقیقیشفا

بین باشیم و هر چند که شفای حقیقی هدف غایی ما است ولی باید واقع

ایم و قطعاً ایم. هنوز به مقصد نرسیدهبپذیریم که تازه وارد مسیر آن شده

در طو  راه اشتباهاتی مرتکب خواهیم شد. لذا با وجود این که برخی از 

اند ولی آمدهخشی اساسی به نظر میهای تیشین شما در راه شفابتالش

اند و لذا نمایانگر نوعی شفای دادهاحتماالً بخشایش حقیقی را بازتاب نمی

 اند.ظاهری بوده

یا هر  کفایتبی ناقص،اید. اناام نداده "اشتباه" آن را اشکالی هم ندارد. 

زنیم نیستید. صرفاً باید بیشتر برچسب دیگری که گهگاه به خود می
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ای هم در کار نیست و باید هر بار فقط یک قدم بردارید. زید. عالهبیامو

تایانی دارد. عشق هیچ صبر بی دیدهخرامان بروید و بدانید که درمانگر نا

کاری با زمان ندارد تس بهتر است تای در ره بنهید و باز هم تالش کنید. 

 از فرایند لذت ببرید و در حین آن سرخوش باشید.
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 سوم فصل

 بیات روحانیتجر

دهند که تاربیاتی انگیزی از مردم را نشان میها دسته شگفتاین فیلم

ای از اند. اینها شواهد ترغیب کنندهمن داشته شهودروحانی همچون 

آورند. سرمنز  دهد فراهم میعشقی که بنیان همه ما را تشکیل می

همان طور  و نمایانگر هدف غایی مایند.دهند را نشان می دیدهدرمانگر نا

 تذیر است.که خواهید دید در این حالت همه نوع شفابخشی امکان

 : سالی شالنبرگ9 فیلم

 کیلپتریک ا: دیان50فیلم 

 : هیلدا گیمز55فیلم 

 : آگاتا گلدرلوس54فیلم 

 : جین بیوکن59فیلم 

http://forughmand.persiangig.com/video/optimal%20EFT/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%209%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4
http://forughmand.persiangig.com/video/optimal%20EFT/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%2010%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4
http://forughmand.persiangig.com/video/optimal%20EFT/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%2011%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4
http://forughmand.persiangig.com/video/optimal%20EFT/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%2012%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4
http://cdn.persiangig.com/download/RkIyOgnNr2/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%2013%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4/dl
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 : کورت برندستراپ52فیلم 

 : لیندا لنگ51فیلم 

 : اما جانسون51فیلم 

 : سوزان تورنتون57فیلم 

 : جودیت جکسون52فیلم 

 : جن اوانز59فیلم 

 : دانا براونینگ40فیلم 

 : آیلین موریس45فیلم 

 : وندی ماکووسکی44فیلم 

 

  

http://cdn.persiangig.com/download/AbWcWjqVQK/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%2014%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4/dl
http://cdn.persiangig.com/download/x6xeVyQqtn/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%2015%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4/dl
http://cdn.persiangig.com/dl/s06CH/8VRWnl3e7j/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%2016%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4
http://cdn.persiangig.com/dl/CiTIn/JTWrVWBjNi/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%2017%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4
http://cdn.persiangig.com/dl/wwOlP/l5R2lLUACy/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%2018%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4
http://cdn.persiangig.com/dl/mhdGi/R73iYpsVHl/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%2019%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4
http://cdn.persiangig.com/dl/UMDgw/iXH4LCYkMT/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%2020%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4
http://cdn.persiangig.com/dl/kl1xU/lr6ncVdIJk/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%2021%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4
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 فصل چهارم

  های گام به گامدرس

این دروس شما را گام به گام در مسیر یادگیری اصو  فرایند راهنمایی 

کنند. فرض بر این است که مقدمه بنیادی را که در ابتدای کتاب آمده می

اید. لطفاً در تمامی مسامئل درمانی با تزشکان است به خوبی هضم کرده

 مشورت نمایید.
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 یک پل مهم –ای بر دروس مقدمه

هایی که تل مهمی که مقدمه بنیادین را به دروس گام به گام و تاالیش

 شود.کند در ایناا نشان داده میآیند وصل میدر تی آن می

 

 هنده واقعی در این راه همان هدف غایی ما عشق است و شفاد

)و نه انسانی که به صورت سنتی درمانگر  دیدهدرمانگر نا

شود( است. هدف اصلی او نیز اصالح باور جدایی هم محسوب می

در درمانگر و هم در بیمار است ... و این امر حتی اگر بیمار قصد 

کند. چرا؟ به دلیل درمان خودش را نیز داشته باشد صدق می

علت اصلی تمامی عالمئم همین است. همان طور که بارها این که 
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کنیم فقط یک ایم دنیای مازایی که ظاهراً مشاهده میدیده

ساعته قصد  42مان هایرغم این که حستوهم است و علی

متقاعد کردن ما را دارند وجود ندارد. تصویری بیرونی از 

 وضعیتی درونی است. چیزی در خارج از ما وجود ندارد.

 توسط  دیدهفرایندی گام به گام است و درمانگر نا ،صالحا

شود. اگر های انسان درمانگر و بیمار محدود مینگهبانان دروازه

ها تیش نهایت مقاومتی در جلوی دروازه نبود )نفس ما( مدت

شفا در حالت یگانگی حاصل شده و شفای کامل نصیب همگان 

 گردیده بود.

 از میزان آمادگی )نگهبان دروازه(  تواندنمی دیدهلذا درمانگر نا

های بیمار یا درمانگر فراتر رود. این محدودیت در تمامی شیوه

ها از قبیل تزشکی، هیپنوتیزم، درمانی ابداع شده توسط انسان

 تی و امثالهم وجود دارد.افای

 رسیم:تی میافهای مهم اتتیما  ایدر ایناا به برخی از ویژگی
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 مصرف کننده آگاهی و شفابخشی "که  نقش درمانگر از کسی

، برای بر عهده دیدهبه راهنما و مارای ورود درمانگر نا "تاس

تر با یابد. درمانگران هر چه ماهرانهگرفتن فرایند شفا، تغییر می

نگهبان دروازه خود برخورد کرده باشند در یاری دادن به بیمار 

 در طو  مسیر موثرتر خواهند بود.

 تی به خوبی اناام شود درمانگر و بیمار هر دو افاگر اتتیما  ای

بهره خواهند برد. آنان در واقع با هم یکی هستند و لذا مسامئل 

هایی از یکدیگرند. برای مثا  هر دو با مختلفی که دارند بازتاب

ها و گناهان و سایر موارد خود سر و کار دارند. بدیهی است ترس

سی مشابهند. لذا هر یک که جزمئیات متفاوتند ولی مشکالت اسا

باید به سوی بخشایش حقیقی یا همان راه حل نهایی تمامی 

 است. دیدهمسامئل حرکت کنند و این هدف درمانگر نا

 دارد.  "اثبات"بخش بودن این فرایند نیاز به در عمل نتیاه

که همه چیز در  "صرفاً ایمان داشته باشیم"خواهیم معموالً نمی

رود. به همین دلیل است که تس ترده به خوبی تیش می
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-تی را در اتتیما  ایافبسیاری از ابزارهای استاندارد طالیی ای

ام. آنها را در بخش تاالیش خواهید یافت. تی وارد ساختهاف

تاربه بر اساس معیارهایی که در رویا  ،ایجهای سناش نتشیوه

 گردند. ه میمئدر آنها ارا کنیم،می

 .کنیدمانی با تزشکان مشورت لطفاً در تمامی مسامئل در
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 : دستور اساسی3درس 

 شود. مراحل آن از این قرارند:تر نمیدستور اساسی از این ساده

 .مشخص کنیدمساله را  -5

برای حل آن دعوت  دیدهساکت و عاشق باشید و از درمانگر نا -4

 کنید.

 

 عشق هدف نهایی ما است

و در همه موارد به  دهدتی را تشکیل میافاین روش اساس اتتیما  ای

باشند. در رود. خوشبختانه تقریباً همگان قادر به اناام آن میکار می

توان برای ها خواهید دید که هر گام را میدروس بعدی و تاالیش
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تر گسترش داد. تر و کار بر روی مسامئل تیچیدهدستیابی به نتایج عمیق

دهید محدود میحاصل کار فقط با عشق به کار و تمریناتی که اناام 

 شود.می

 لطفاً در تمامی مسامئل درمانی با تزشک مشورت نمایید.
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 : عالئم جسمانی2درس 

این گام کوچکی است. تنها هدف ما در ایناا این است که اعتماد به نفس 

ار ذبرای اناام چند شفابخشی تاثیرگ دیدهالزم را بیابید تا از درمانگر نا

 دعوت کنید.

 

 ا استعشق هدف نهایی م

( مساله 5تی باید )افبه یاد داشته باشید که در دستور اساسی اتتیما  ای

برای  دیده( ساکت و عاشق باشید و از درمانگر نا4را مشخص کنید و )

 حل آن دعوت کنید.
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 مساله را مشخص کنید( 3)

کنیم و به مسامئل احساسی بعداً ابتدا یک ناراحتی جسمی را مشخص می

تواند سردرد، درد مفصل، ناراحتی در زیر تی مزبور میتردازیم. ناراحمی

ها یا هر چیز دیگری باشد. اگر ناراحتی ندارید به شکم، گرفتگی سینوس

تان که ناراحتی دارد بروید. در این سراغ یکی از اعضای خانواده یا دوستان

کند که چه کسی ناراحتی دارد. به یاد داشته باشید که مرحله فرقی نمی

سا   20افراد باالی  کثردر سطح اصلی روحانی یکی هستیم. ا همه ما

را در مقیاس صفر تا ده مشخص  نحداقل یک مشکل دارند. شدت آ

 نمایید تا مالکی برای سناش تیشرفت داشته باشید.

برای حل آن دعوت  دیده( ساکت و عاشق باشید و از درمانگر نا2)

 کنید.

عشق نثار ناراحتی  دیدهنگر نادر حالت سکوت و عشق تصور کنید که درما

کند. عشق او را به مدت یکی دو دقیقه یا هر قدر که مناسب مزبور می

در مقیاس  مادداً شدت مشکل را سدانید در آن ناحیه بگردانید. سپمی
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صفر تا ده بسناید تا بتوانید با قبل مقایسه نمایید. اگر ناراحتی بهبود 

تان شده است. نصیب دیدهمانگر نااولین تاربه از کار با در یافته است

 اید.اید! به هدف اولیه رسیدهموفق شده

 اگر هیچ بهبودی به دست نیامد...

فرایند را سه بار دیگر بر روی ناراحتی اناام دهید. اگر باز هم تیشرفتی 

حاصل نشد تشتکار داشته باشید و بر روی ناراحتی دیگری که خودتان یا 

بار تالش نمایید حداقل به یک و  1د. اگر کسی دیگر دارد امتحان کنی

خواهید  "قابل توجه"تا  "کامالً واضح"شاید هم چند مورد بهبودی از 

 رسید.

هر چند که شاید از قدرت این فرایند ابتدایی حیرت نمایید ولی به یاد 

داشته باشید که تنها هدف ما در ایناا این است که اعتماد به نفس کافی 

ار دعوت ذبرای چند شفابخشی تاثیرگ دیدهز درمانگر نابه دست آورید تا ا

باشد اهمیتی  نسبیبه عمل آورید. در این مرحله این که نتیاه موقتی یا 

 ایم.ها نرسیدهندارد چون هنوز به تاالیش
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 دهد.فیلمی که فرایند ابتدایی را عمالً نشان می

کری به مدت طوالنی )چندین سا ( یک عالمت جسمانی داشت. در 

کرد. در ابتدا شدت آن را در حس می "فشردگی"اش نوعی مسیر روده

تی به افدانست و در حین اناام اتتیما  ای 1مقیاس صفر تا ده معاد  

رسید. لطفاً توجه داشته  "کامالً برطرف شد"و نهایتاً به  4و سپس  2

ی و فرایند به خوب کنماو اجرا می برایتی را افباشید که من اتتیما  ای

توانید این کار را برای خودتان اناام دهد. هر چند که شما مینتیاه می

 آیند.دهید ولی معموالً از کار با دیگران نتایج بهتری به دست می

 لطفاً در تمامی مسامئل درمانی با تزشک مشورت کنید.

 تیافاناام دستور اساسی اتتیما  ای – 49فیلم 

  

http://cdn.persiangig.com/dl/gTlEP/tqboqYLymF/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%2023%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4
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 : یک مساله احساسی )واقعه خاص(1درس 

دهیم. اناام می احساسیتی را این بار بر روی یک مساله افاتتیما  ای

خواهیم به اعتماد به نفس الزم ز گام کوچکی است چون هنوز میاین نی

ار ذجهت اناام چند شفابخشی تاثیرگ دیدهبرای دعوت از درمانگر نا

برسیم. در این هدف ابتدایی باید به دقت و مستقیماً وقایع خاصی را که 

 اند هدف بگیریم.موجب مشکالت احساسی شده

 

 هدف نهایی ما عشق است

 کنیماقعه خاص را تعریف میدر ابتدا، و
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مثل یک فیلم کوتاه و احساسی از گذشته شما است و از واقعه خاص 

ها، آغاز، تایان و یک کشد. شخصیتچند ثانیه تا یکی دو دقیقه طو  می

شوید. اوج احساسی دارد که هنوز هم با یادآوری آن دچار آشفتگی می

تر کنید تا فقط وتاهاگر بیش از یک نقطه اوج احساسی دارد فیلم را ک

 یکی داشته باشد.

کرد. )خیلی کلی است و تدرم اغلب با من بدرفتاری می مثال نادرست:

 خاصی در آن نیست.( واقعه جزمئیات اندکی دارد. هیچ

ام تدرم مرا در برابر دوستانم در جشن تولد هشت سالگی مثال درست:

ای اتفاق کتک زد و خیلی خشمگین شدم. )کامالً مشخص است. واقعه

 افتاده است و یک اوج احساسی دارد.(

اید بهتر است شرح برای اطمینان از این که واقعه خاصی را هدف گرفته

وقتی که خیلی ]خشمگین، تحقیر، ترسان، "آن را این طور شروع کنید: 

بدین  "گناهکار، شرمنده و غیره[ شدم چون ]واقعه خاص[ اتفاق افتاد.

 تان به همراه دارد. سید که احساسی برایرترتیب به واقع خاصی می
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تی را اناام افدر حالی که آن را در ذهن دارید دستور اساسی اتتیما  ای

 دهید.

 مساله را مشخص کنید.  (3)

تان بار احساسی به همراه اقعه خاصی که برایدر خاطرات خود به دنبا  و

شدت آن را در تان را ببندید و فیلم آن را ببینید. هایدارد بگردید. چشم

 مقیاس صفر تا ده مشخص کنید تا معیاری برای شروع کار داشته باشید.

برای حل آن دعوت  دیده( ساکت و عاشق باشید و از درمانگر نا2)

 کنید.

فرستد. به سوی این واقعه خاص عشق می دیدهتصور کنید که درمانگر نا

ر این آن احساس را برای یکی دو دقیقه یا هر قدر که الزم است د

تر شود. به یاد داشته باشید که در ور سازید تا آرامچرخانه عشق غوطه

سطح روحانی همه ما یکی هستیم. سپس دوباره به سراغ واقعه بروید و 

تی در مقیاس صفر تا ده بسناید. اگر افشدت آن را تس از اتتیما  ای
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ر بر روی و این با دیدهبهبود یافته است تاربه دیگری از کار درمانگر نا

 تان شده است.یک مساله احساسی نصیب

توجه داشته باشید که این فرایند ممکن است به قدری سریع  نکته مهم:

و کامل عمل نماید که واقعه خاص دیگری که به آن مربوط است جای 

شود. اشکالی ندارد. بعداً در این باره  تانآن را بگیرد و موجب آشفتگی

از این ویژگی آگاه باشید و همچون مورد  بیشتر خواهید آموخت. باید

 قبلی به این واقعه خاص نیز بپردازید.

شده است فرایند را سه بار دیگر بر روی همان اگر هیچ تیشرفتی حاصل ن

واقعه خاص تکرار کنید. اگر باز هم تیشرفتی به دست نیامد تشتکار 

ی که به داشته باشید و آن را بر روی سایر وقایع خاص و از جمله موارد

بار تالش نمایید حداقل به یک و  1شوند بیازمایید. اگر دیگران مربوط می

خواهید  "قابل توجه"تا  "کامالً واضح"شاید هم چند مورد بهبودی از 

 رسید.
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تی ذکر شد در این مرحله افهمان طورکه در درس قبلی اتتیما  ای

-ها نرسیدهالیشاهمیتی ندارد که نتیاه موقتی یا نسبی است. هنوز به تا

 ایم.

آید این فرایند ابتدایی را در عمل نشان فیلمی که در اینجا می

 دهد.می

 یک واقعه احساسی تی برایافدستور اساسی اتتیما  ای – 42 فیلم

تی به کرات استفاده کرده و به نتایج خوبی هم افز ضربات ایابابی قبالً 

رسیده بود. ولی یک واقعه خاص احساسی وجود داشت که فقط به 

 توانست دست یابد.آسودگی موقتی از آن می

تی مساله را افبینید که اتتیما  ایدند و میاری حاصل شذنتایج تاثیرگ

تی ممکن نبود برطرف ساخته است. افدر سطحی که برای ضربات ای

در این فیلم  "دیدهدرمانگر نا"لطفاً توجه داشته باشید که من از عبارت 

کنم چون در آن هنگام افکارم به قدری ترورش نیافته بودند استفاده نمی

http://cdn.persiangig.com/dl/7oCbz/z6JZVlPogI/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%2024%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4
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آموزش بهتر فرایند ابداع نمایم. این مثا  برای  ها و استعاراتیکه نام

 خوبی است چون در آن زمان من نیز همچون شما مبتدی بودم.

کردم توجه نمایید. این فیلم به درک او از کاری که به هنگام فرایند می

دهد و شما هم احتماالً شواهد صحت )یگانگی( ما را به خوبی نشان می

 د.گهگاه آن را تاربه خواهید کر

زیر را، که حاکی از کیفیت و دوام کار است، برایم  چند روز بعد بابی نامه

 نوشت. 

 سالم گری

از تو به خاطر وقت باارزشی که روز یکشنبه برایم گذاشتی خییییییلی 

کارت دوام  اثر متشکرم. خواستم چند روزی صبر کنم و ببینم که آیا

استفاده از ضربات بر روی  داشته است ... و همین طور هم بود. چند بار با

آمد آن مساله مربوط به تدرم کار کرده بودم. شدت آن هر بار تایین می

-رسید که چیزی باقی مانده است. ولی اکنون فقط خاطرهولی به نظر می

 اش برایم مانده است و دیگر هیچ واکنشی به آن خاطره ندارم.
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ام نیت و انرژی خواندهانگیز و با اکثر مطالبی که راجع به روش تو اعااب

تاثیری کنیم زمان، فاصله یا مکان هماهنگ است. وقتی با انرژی کار می

 و همه چیز فقط انرژی است.ندارند 

 بابی

 لطفاً در تمامی مسامئل درمانی با تزشک مشورت کنید.
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 : قدرت تمرین4درس 

توانید های متعددی دارد ولی میتی تاالیشافهرچند که اتتیما  ای

اید تمرین کنید و به شکلی نچه را که تاکنون در دروس تیشین آموختهآ

 های خود را به سطح متخصصان برسانید.تیوسته موفقیت

 

 هدف نهایی ما عشق است

های شفابخشی تماس تیدا و در راه دیدهبدین ترتیب بیشتر با درمانگر نا

طرق مکارانه با او ارتباط برقرار خواهید کرد. همچنین تاربه بیشتری از 

در برابر قدرت تان خواهد شد و مقاومت او را نگهبان دروازه نصیب

تی در شفابخشی بهتر خواهید فهمید. در افمنحصر به فرد اتتیما  ای
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تری خواهید یافت و دنیا را با چشمانی نتیاه به مرور شخصیت برجسته

ران شوند خواهید دید. حضور شما برای دیگتر میکه هر روز بخشنده

یابد. تمامی اینها می جریانتر آسانشود و شفا از وجودتان خوشایندتر می

 گردند.مرین این اصو  ناشی میاز قدرت ت

آیند به ارزش اینها ها و مطالب دیگری که در تی این دروس میتاالیش

جویی بسیار در زمان شوند. موجب صرفهتان برایشاید  افزایند و ...می

اند تی گرفته شدهافها از مطالب استاندارد طالیی ایوشبسیاری از این ر

کنند تا در این سفر مهم کمتر بلغزید. شامل تان روشن میو راه را برای

مفاهیم، تمرینات و تفکرات خارج از چهارچوبی هستند که از آنها برای 

ام و قاعدتاً موجب خالقیت بیشتر شما در این تسریع تیشرفتم بهره گرفته

 شوند.می تالش

 لطفاً در تمامی مسامئل درمانی با تزشک مشورت کنید.
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 "ساکت شدن"نکاتی راجع به مراقبه یا 

خواهیم ساکت یا در حالتی از عشق وارد شویم با اغلب ما وقتی می

تواند از بازدهی نماییم. این تداخل میگفتگوهای ذهنی خود برخورد می

نتیاه کند. ولی این امر، با لی بیتی بکاهد یا آن را به کافاتتیما  ای

تواند درهای مزایا را یابد و میتمرین و رعایت چند نکته، بسیار بهبود می

 تر سازد.به روی ما گشاده

بندند و برای کنند چشمان خود را میبرخی از کسانی که مراقبه می

ای نمایند. عدهساکت کردن گفتگوهای درونی بر تنفس خود تمرکز می

-می 5تا  50کنند و دیگران به آرامی از ان قلب خود تمرکز میبر ضرب

تواند شما را در رسیدن به حالت ها میشمرند. تمرین هر یک از این روش

 ورزی یاری دهد.عشق

کنند تی و برای کسانی که مراقبه میافروش دیگر شامل ضربات ای

نظور کمتر شناخته شده است. همان طور که در فیلمی که به همین م

ها تواند بسیار موثر و برتر از سایر روشساخته شده است خواهید دید می
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های فوق را در هم بیامیزید. باشد. شاید در ابتدا بخواهید تمامی روش

ه شوید کمتر به این ابزارها نیاز رولی هرگاه بر هنر ساکت شدن چی

ید تی بیشتر دسترسی خواهافخواهید داشت و به مزایای اتتیما  ای

 یافت.

 استفاده از ضربات برای بهبود مراقبه – 41 فیلم

ها است که آن را د و چه مدتیآشنا شده باش تیافچه به تازگی با ای

هایی که در این فیلم در مورد ضربه توانید از دستورالعملشناسید میمی

دهم تیروی کنید. شاید بخواهید تا وقتی که اناام زدن به حضار می

-افتان راحت نشده است قبل از هر بار استفاده از اتتیما  ایفرایند برای

 نید.تی این فیلم را ببی

توانید به کتاب راهنمای میبرای کسب اطالع بیشتر از نحوه ضربه زدن 

 تی مراجعه کنید.افاستاندارد طالیی ای

 لطفاً در تمامی مسامئل درمانی با تزشکان مشورت کنید.

http://cdn.persiangig.com/dl/uSMnx/vkmCU29KpL/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%2025%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4
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 پنجم فصل

 هاپاالیش

جویی در وقت و تعمیق آیند موجب صرفهابزارهایی که در ادامه می

از مطالب استاندارد  عیناً شوند. اکثر آنها راتی میافجلسات اتتیما  ای

به شما در مشخص کردن جزمئیات موارد ایم و تی گرفتهافطالیی ای

برانگیز یاری خواهند داد. بدین ترتیب نگهبان دروازه کمتر خواهد چالش

 تنهان کند. دیدهتوانست آنها را از درمانگر نا
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 هایافتن جنبه

 رسیدروید و به نتایج بهتری میساله میبا این کار به عمق م

های مثل تکهای احساسی هستند. تر مسالههای کوچکها بخشجنبه

در "مانند و تا وقتی که راه تیدا کردن آنها را ندانیم ممکن است تاز  می

شان، اغلب رغم ماهیت تنهانی، علیدیدهبمانند. درمانگر نا "تشت صحنه

 سازد.ش برطرف میآنها را به شیوه معمو  خود

 

 های تنهان مساله هستندها تکهجنبه
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ولی به یاد داشته باشید که او با میزان آمادگی هم بیمار و هم فرد 

شود. لذا شاید الزم درمانگر )که تحت تاثیر نگهبان دروازه اند( محدود می

ها او را یاری دهیم. هدف از این بخش از کتاب باشد در تیدا کردن جنبه

 مین است.نیز ه

شویم و چون نیت آسودگی هم ها از وجودشان آگاه میبا تیدا کردن جنبه

توانیم به درمانگر یابیم و بهتر میبیشتری می "ضریب آمادگی"داریم 

 اجازه دهیم کارش را بکند. دیدهنا

اند ممکن ها، برطرف نشدهها، یا همان جنبهتس تا وقتی که همه تکه

ید شدتی را حس کنید و شاید هم به نظر آید است در مساله کلی که دار

... یا ... مساله نهایتاً  "تی به خوبی کار نکرده استافاتتیما  ای"که 

ولی در خورد. در کارش شکست می دیده... یا ... درمانگر نا "گرددبازمی"

اید اغلب دیگر بر سر جای هایی که برطرف کردهواقع آن دسته از جنبه

-مانده ناشی میهای باقیکنید از جنبهه حس میکتی خود نیستند و شد

 شود.
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در اغلب مسامئل، برای آسودگی کامل، معموالً باید از برطرف شدن همه 

تر و تیدا کردن ها اطمینان یابیم و این کار نیازمند نگاهی عمیقجنبه

 هایی از مساله است که هنوز توجه الزم دارند.تک بخشتک

 مثال: تصادف خودرو

از مراجعه کنندگانم هنوز از عالمئم خاطره ناگوار تصادف خودرو که  یکی

برد. وقتی از او ترسیدم که چه سا  تیش اتفاق افتاده بود رنج می 40

 شود گفت:چیزی از آن تصادف موجب آزارش می

توانم آن را های خودرو! هنوز هم میهای خودرو! نور چراغنور چراغ"

 ".آیدببینم که به سویم می

 

 های خودرونور چراغ
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های خودرو به کار گرفتم و بعد فرایند را بر روی احساس ناشی از چراغ

 دهد. وی گفت:اشتباهاً از او ترسیدم که آیا تصادف هنوز آزارش می

 "لرزم.بله. هنوز خیلی شدید است ... در واقع از درون می"

هیچ تیشرفتی  آمد کهبه نظر می ،کردملذا، اگر بیش از این واکاوی نمی

. ولی مشکل این بود "اندنتیاه نداده"هایم نصیبش نشده است و تالش

را ترسیدم. از او راجع به تصادف )مساله کلی( و نه  نادرستیکه سوا  

 ای خاص( ترسیدم.های خودرو )جنبه یا تکهچراغ

های خودرو هنوز تو آیا چراغ"نهایتاً متوجه اشتباهم شدم و سوا  کردم: 

 "آزارند؟را می

 "است. منه. ولی هنوز صدای ترمزش در گوش"تاسخ داد 
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 جنبه: صدای ترمز

بینید؟ حتماً همین طور است. آیا تکه )جنبه( دیگری از مساله را می

ها برطرف شده بود و او، گویی که اصالً چنان چیزی وجود مشکل چراغ

لی حاال نداشته است، آن را کنار نهاده بود. به خوبی حل شده بود. و

آزارد. وقتی صدای ترمزها صدای ترمزها )جنبه جدید( است که او را می

اثر کردم دریافتم که هنوز به خاطر این که خیلی سرعت داشته نیز بیرا 

کند و از دست تزشکان و وکالیی که در قضیه است احساس گناه می

های بیشتر. گاهی اوقات یک تصادف دخیل بودند خشمگین است. جنبه
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های متعددی داشته باشد و تا وقتی که تواند جنبهاطره ناخواسته میخ

 اند کارتان تمام نشده است.همه آنها برطرف نشده

 اثر کردن یک واقعه )مثل تصادف(:بی

خواهید بر روی آن کار کنید چیز خاصی است که در ای که میاگر مساله

های آن را ان جنبهتوتان اتفاق افتاده است معموالً به راحتی میزندگی

اند، حرکات یا لحن صدا، چیزهایی یافت. کلماتی که مردم بر زبان آورده

توانند در اید، یا هر جزمئیات دیگری میکه دیده یا شنیده یا حس کرده

 شدت احساسی که دارید سهمی داشته باشند.

 مسائل کارایی:

یان نید یا صحبت کردن در مر سعی دارید در بازی گلف تیشرفت کاگ

آیند های متفاوتی را که رو میتان دشوار است باید بتوانید تکهجمع برای

ببینید. در گلف ممکن است نوع خاصی از ضربه زدن به توپ یا آنچه که 

کنید باشد. در صحبت کردن میان جمع قبل از ضربه زدن به آن فکر می
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اید شاید نگران تعداد شنوندگان، محل یا موضوع سخنرانی هستید یا ش

هم فرد خاصی در بین حضار است که موجب باال رفتن شدت مشکل در 

تان با مانع شود. صرف نظر از این که در کدام بخش از زندگیشما می

هایی در کارند که موجب افزایش شدت اید معموالً جنبهروبرو شده

ها و رو های تحریک جنبهگردند. یکی از بهترین راهاحساس در شما می

 نها این است که در شرایط واقعی قرار گیرید.آوردن آ

کنید مسامئل یا وقایع دیگری از تان کار میهایبه مرور که بر روی جنبه

تان مربوطند و لذا آیند. آنها معموالً به مانع کنونیها به یادتان میگذشته

 آورد.تغییر تمرکز از موارد قبلی به اینها اغلب نتایج قدرتمندی به بار می

 ئل احساسی:مسا

های ناشی از جامعه، های محیط کار، اضطرابکنتر  خشم، روابط، تنش

های متداولی از مسامئل احساسی هستند و خودانگاری ضعیف و غیره مثا 

تواند تمامی رفتارهای های خود را دارند. کنتر  خشم میهر یک جنبه

وط به امئل مربشوند دربرگیرد. در مسفرد یا کسانی را که محرک آن می
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تان یا آشفتگی تری باشید که موجب آزارهای جزمئیروابط به دنبا  چیز

های خاصی را توانند وضعیتمیهای ناشی از جامعه گردند. اضطرابمی

 سازند به بار آورند.ر مقایسه با دیگران بیشتر مشکلکه د

های بیشتری داشته باشد، جنبه به عنوان یک قاعده کلی، هر چه مساله

اناامد. از سوی دیگر برخی مسامئل دن آنها هم بیشتر به طو  میحل کر

احساسی نیز هستند که فقط یک جنبه دارند و تس از یکی دو بار از آنها 

جای داد.  "ایمعازات یک دقیقه"توان در میان آنها را میشوید. رها می

های سایر موارد، همچون مثا  تصادف که قبالً شرح داده شد، جنبه

 دارند و نیازمند تشتکار بیشتری هستند. متعددی

 

 .کنیمای که رو بیاید به عنوان مشکل مستقلی برخورد میبا هر جنبه
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ای است. های جدید را بیابید برطرف ساختن آنها کار سادههرگاه جنبه

کافی است هر یک از آنها را مشکل مستقلی در نظر بگیرید و به درمانگر 

حل کند. قبل و بعد از هر بار حتماً شدت آن اجازه دهید آن را  دیدهنا

 جنبه و نه شدت مشکل کلی را بسناید. 

 ها:تغییر یافتن جنبه

های یابد، همانند نور چراغوقتی شدت یک جنبه مشکل کاهش می

تان به طور خودکار به جنبه بعدی، مثل خودرو در مثا  تصادف، توجه

شود. جنبه نخست دیگر صدای ترمزها، که نیازمند کار است معطوف می

گیرد. اگر در رسد و جنبه جدید به آرامی جای آن را میمهم به نظر نمی

ستید و روش شناسایی آنها را بلدید با این بخش از ه هاجستاوی جنبه

ماند چون های تیاز میفرایند به دفعات روبرو خواهید شد. به کندن الیه

 بینید.ر زیر آن میکنید الیه دیگری دیک الیه را که برطرف می

کنید شاید ای کلی، نظیر تصادف، کار میاز سوی دیگر اگر روی مساله

تشخیص دهید. بدین ترتیب  ،روندآیند و میکه می ،را هایینتوانید جنبه
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مانند و چه چیزی درباره آنها بدانید یا ندانید ها در تشت صحنه میجنبه

ه به این که به کدام شوند. در عمل ممکن است، بستموجب شدتی می

نمایید نوسان کند یا حتی کنید، شدت مشکلی که حس میجنبه فکر می

 افزایش یابد.

اید چه اتفاقی افتاده است شاید در نتیاه صرفاً به دلیل این که نفهمیده

. ولی "کندکار نمی"تی افبه اشتباه به این نتیاه برسید که اتتیما  ای

. بدون کار کرده استمحکمی از این است که  ها نشانههمین تغییر جنبه

 های کوچکترش مشاهده تیشرفت دشوار است.تفکیک مساله به تکه

ها را نشان تی بر روی جنبهاففیلمی که استفاده از اپتیمال ای

 دهد.می

 هاجنبه – 41فیلم 

تی به مردم با کری افاین جلسه را دو سا  قبل از اعالم اتتیما  ای

داشتم. خصوصاً برای منظور ما از این بخش مفید است چون در آن 

مبتدی بودم. در آن زمان هنوز اسم اتتیما  هنگام من نیز همچون شما 

http://forughmand.persiangig.com/video/optimal%20EFT/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%2026%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4
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را ابداع نکرده بودم. در عوض آنها را  دیدهتی یا استعاره درمانگر ناافای

نامیدم. با این وجود اصو  مورد تی بدون ضربه و آرامش روحانی میافای

 دهد.نظر را به خوبی در عمل نشان می

ه برای نیمه دوم مفید سازد کای را میزمینهنیمه او  این فیلم تیش

که واقعه خاصی را مشخص کند و  خواستماست. در حین آن از کری 

ای درماندگی شد. سپس جنبههمین امر موجب رو آمدن احساس 

تان خیلی مفید )خشم( را تیدا و برطرف کردیم. مشاهده آن باید برای

 باشد.
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 ایده کردهآزمایش کاری ک

ه معیاری برای سناش موفقیت به آزمایش از این جهت اهمیت دارد ک

های دهد و به سویی که نگهبان دروازه در برابر تالشتان میدست

رود. به وسیله آن کند نشانه میمقاومت می دیدهشفابخشی درمانگر نا

اند. بدون آن شاید به توانید دریابید که چه کارهایی هنوز اناام نشدهمی

ای سطحی را تایان کار بدانید. در نتیاهبه راحتی فریب بخورید و رسیدن 

های تیشرفته متعددی را ارامئه کنیم و بعد روشایناا با اصو  کار آغاز می

 خواهیم کرد.

 اصول کار:

 سناید؟تی را میافچگونه میزان تیشرفت حاصل از اتتیما  ای
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کنید( از احساس توانید بپرسید که خودتان )یا فردی که با او کار میمی

اید یا خیر. تاسخ ساده بله یا خیر به این سوا  به رخوردار شدهبهتری ب

 باشد.معنی اناام یک آزمایش ابتدایی می

ولی آیا بهتر نیست که بدانیم مشکل تا چه اندازه بهبود تیدا کرده است؟ 

درصد تیشرفت حاصل شده  500درصد یا  20درصد یا  40مثالً آیا 

تی افباز هم به اتتیما  ای دهد که آیااست؟ چنین سناشی نشان می

 سازد.انگیزه شما را نیز برای تکمیل کار بیشتر می ونیاز است 

یک راه ساده اناام این کار قبالً در دروس ذکر گردید. در آناا توصیه 

کردیم که شدت مشکل را در مقیاس صفر تا ده قبل و بعد از اناام 
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وجود مشکل و ده به  تی تخمین بزنید. صفر به معنی عدمافاتتیما  ای

تواند داشته باشد. لذا اگر که مشکل میاست معنی شدیدترین حالتی 

رسیده باشد  9از آن به  "تس"بوده و  2از فرایند  "قبل"نمره مشکل 

( نشان از نیاز 4اید و )( تخمیناً به تیشرفتی اساسی دست یافته5یعنی )

 تی دارد.افبیشتر به اناام اتتیما  ای

ز این مقیاس صفر تا ده در میان درمانگران متداو  است و به استفاده ا

شود. هرچند که نام مقیاس تشخیص فردی میزان آشفتگی خوانده می

ن طور که گهگاه برای و مفید برای اکثر افراد است ولی آروشی ساده 

رود. روش تی الزم است به عمق موضوع نمیافاناام کیفی اتتیما  ای

 نماید.آید( این کمبود را جبران میه در ادامه میتیشرفته آزمایش )ک

به قدری از صفر فاصله همیشه گاهی اوقات مراجعه کنندگانم  راهنمایی:

اند صفر به چه معنی است. در دانستهاند که در واقع اصالً نمیداشته

بدهند ولی در واقع شدت  9یا  4، 5نتیاه ممکن است خبر از شدت 

چنین مواردی، اگر حدس بزنم که به درستی  در شان صفر باشد.مشکل
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 "دانید که صفر نیست؟از کاا می"کنند، شاید از آنان بپرسم قضاوت نمی

 شود.تی بیشتر میافبدین ترتیب دقت فرایند اتتیما  ای

 پیشرفته هایآزمایش

تی را افتر آزمایش نتایج حاصل از اتتیما  ایدر ایناا چند روش عمیق

ترند و تمامی دهیم. از مقیاس صفر تا ده تیشرفتهار میمورد بررسی قر

هایی از فرایند را که در آنها گذارند. بخشبین میفرایند را زیر ذره

. سازندر ما آشکار میگردد بمقاومت )نگهبان دروازه( مانع تیشرفت می

شود ها یا مسامئل مربوط نشان داده میاین مقاومت معموالً به شکل جنبه

تی به افتوان با دستور اساسی اتتیما  ای سایر مشکالت می و همچون

 آنها ترداخت.
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 دهیمبین قرار میتمامی فرایند را زیر ذره

ها فقط به شرطی باید استفاده لطفاً توجه داشته باشید که از این روش

های اندیشید مشکل تا حد زیادی حل شده است و با آزمایشکنید که می

باید در نزدیکی فقط گردید. از اینها های آن میماندهاقیعمقی به دنبا  ب

بهره جویید. لطفاً  ،که احتما  دردناک بودن مشکل کمتر است ،تایان کار

 در تمامی مسامئل درمانی با تزشک مشورت کنید.

 در صورت امکان در شرایط واقعی آزمایش نمایید

های که جنبهرود این بهترین روش آزمایش است چون بیشتر احتما  می

اغلب وقتی در شرایط واقعی خود را بنمایانند.  ،مانده یا مسامئل مربوطباقی
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-شوند. مثا که انتظارشان را نداشتید ظاهر میهایی گیرید جنبهقرار می

 توانند چنین مواردی باشند: های آن می

زمایش خشمی که نسبت به یکی از والدین بدرفتار خود آ (5)

 واید با مالقات اداشته

 ترتاب آزاد بسکتبا  در شرایط دشوار یک مسابقه واقعی (4)

 بلند نبا نگریستن از فراز یک ساختما عآزمایش ترس از ارتفا (9)

توان در شرایط واقعی آزمایش کرد و لذا بدیهی است که همیشه نمی

 آیند بهره گیرید.هایی هم که در زیر میتوانید از روشمی

 تجسم واضح

شته باشد. منظور این است که مساله یا واقعه را شاید نیازی به توضیح ندا

به وضوح در ذهن خود ماسم سازید و ... شدت آن را افزایش دهید. آن 

شنوید و همین طور در بینید یا میرا بزرگتر کنید و در آنچه که می

ها و ابعاد اغراق و واقعاً سعی نمایید آشفته شوید. اگر توانستید شدت رنگ
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احتماالً حداقل یک جنبه دیگر وجود دارد که باید به  آن را بیشتر کنید

 آن بپردازید.

خواهند درد آنچه را که ترسند چون نمیبسیاری افراد از اناام این کار می

اندیشند در آناا است تحمل نمایند. شاید تا بدین جا تیشرفتی عالی می

قع داریم اند و )هر چند که توتی به دست آوردهافاز کار با اتتیما  ای

آنان را  ،زمایشا صفر باشد( نگرانند که این روش آشدت مشکل اندک ی

 سره به درد بازگرداند.دوباره یک

به همین دلیل است که بسیاری افراد به واقع مساله را به وضوح تاسم 

بندند و با احتیاط از فرازش به کنند و در عوض چشمان خود را مینمی

. برای همین است که نیستبی نگرند. این آزمایش خوآن می

دهم تا از صحت اناام این ها میهای کاملی به مراجعه کنندهدستورالعمل

 آزمایش اطمینان یابم.

 روش شرح ماجرا
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این روش شبیه تاسم واضح است و تنها فرقی که با آن دارد این است 

دهد. اگر حین شرح ماجرا شدتی شرح می با جزمئیاتشکه فرد ماجرا را 

 نمود باید به آن نیز بپردازید.بروز 

 استفاده از وسایل کمکی

و  ،نمایندیادآوری میدر ایناا از وسایلی همچون عکس، که خاطرات را 

کنیم. این روش خصوصاً در ها استفاده میهمین طور صداها و فیلم

مواقعی که امکان آزمایش در شرایط واقعی وجود ندارد مفید است. هدف 

های مربوط به ها و چالشاحساسی برانگیخته و جنبهاین است که مسامئل 

تان را ( عکسی از یکی از نزدیکان5آنها مشاهده شوند. مثالً شاید شما )

( صدای شلیک 4تان را بسناید، )که فوت کرده است ببینید تا میزان غم

گرد را بازتخش نمایید تا واکنش خود را نسبت به وقایع اسلحه یا با 

مهاجمان "( صحنه مارها را در فیلم 9ری بیازمایید یا )جنگی یا بدرفتا

مشاهده کنید تا تیشرفتی را که در زمینه برطرف  "شدهگمصندوق 

 است اندازه بگیرید.تان شده ساختن ترس از مار نصیب
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-مثالً از یک ماموعه تلویزیونی برای کمک به رابرت، امریکایی آفریقایی

نگاری ضعیفی داشت، بهره بردم. توستی خوداتباری که به دلیل سیاه

تی بهبود یافت تا افاحساس عدم کفایتش به طور تیوسته با جلسات ای

-ریشه"این که به قصد آزمون نتایج از او خواستم که ماموعه تلویزیونی 

را که درباره بردگان سیاه در امریکا بود ببیند. از این کار امتناع ورزید  "ها

 هد توانست آن را ببیند.و اظهار داشت که هرگز نخوا

! موقعیتی عالی برای دستیابی به نتایج خوبچه "با خودم اندیشیدم که 

 "تر نصیبم شده است.عمیق

جزمئیات مسامئل رابرت را تیوسته  "هاریشه"آلی بود چون ایده فرصت

داد. نتیاه یک تحو  موقعیتی برای حل آنها به او میکرد و گوشزد می

ن، به خاطر آنچه که اجدادش قادر شده بودند بر کامل بود چون او اکنو

 نگرد. و خودش با غرور می "هاریشه"آن غلبه کنند، به 

 "این را بگو ..."
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ها یا وقایع خاص و همین طور توان برای آزمایش جنبهاز این روش می

 مسامئل عمومی )کلی( استفاده کرد.

نشان دهنده روش کار ساده است. از فرد بخواهید که عبارتی را که 

کرده است با صدای بلند بگوید و باشد که قبالً او را تحریک میچیزی می

-از او بپرسید که در مقیاس صفر تا ده تا چه اندازه به نظرش درست می

 آید.

تواند چیزی شبیه به این عبارت آزمایش برای جنبه یا واقعه خاص می

 باشد...

 "فکر کرد من احمقم" 

 "خندیدندشتند میهایم داهمه همکالسی" 

 "به من تااوز شد" 

 "تقصیر من بود" 

نقاط "شوند و نشانگر های خود فرد گرفته میاین عبارات معموالً از گفته

 مساله هستند.  "حساس
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 برای مسامئل کلی اینها را به کار برید...

 "امفایدهبی" 

 "به من تااوز شد" 

 "مادرم مرا دوست ندارد" 

 "تحقیر شدم" 

 "مرا ترک کرد یگربه خاطر کس دی" 

 "خیلی تنها هستم" 

 "حقم بود که طرد شوم" 

 "تقصیر من بود" 

اغلب بهتر است قبل و بعد از آزمایش شدت احساس ناشی از عبارت را 

 تی مطلع گردید.افبسناید تا از نتیاه حاصل از کار با اتتیما  ای

را این "اگر شدت مساله کم شده باشد فرد باید بتواند به راحتی عبارت 

ها یا وقایع خاص دیگری را بر زبان آورد. در غیر این صورت جنبه "بگو ...

یک راه تیدا کردن آنها این است که از فرد بخواهید نیازمند کارند. 
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خود را به هنگام ذکر آن عبارات بیان نماید. هر چه که  "گفتگوی ذهنی"

دید یا های جشما را به جنبه گویدمیدر واکنش به آن عبارت به خود 

 سازد.وقایع مربوط رهنمون می

 نقش بازی کردن

توانید این به معنی بازی کردن مادد یک خاطره یا واقعه است. مثالً می

اند صداها، وضعیت قرارگیری و حرکات بدن کسانی را که موجب آزار شده

-آورند یا خیر. حتی میتقلید کنید تا ببینید که آیا هنوز شدتی تدید می

را بازی کند و در  مقابل تان بخواهید که نقشیکی از دوستانتوانید از 

 تی اناام دهید.افحین اجرای نقش توسط او اتتیما  ای

 گیر کنیدفرد را غافل

با اناام کاری غیرمنتظره نتایج حاصل را بیازمایید. بسته به این که بر 

ی زیر توانید با اناام یکی از کارهاروی چه موضوعی کار کرده باشید می

( حرکات کسی را که بدرفتاری کرده است 5فرد را به تعاب وادارید: )

( به نحوی تشت به او کنید که نشان دهنده طرد وی 4تقلید نمایید، )
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( 2( صدای خود را همچون شوهر یا رمئیس سابقش باال ببرید یا )9باشد، )

را  های فرداستفاده کنید. سپس واکنش ،بسته به شرایط ،از تصورات خود

خورد یا خشمگین، بنگرید. آیا بهت زده شده است؟ آیا تیچ و تاب می

ها یا موارد دیگری شود؟ در این صورت به دنبا  جنبهترسان یا تحقیر می

بگردید چون باز هم کار دارید. از سوی دیگر چنانچه هیچ واکنشی جز 

لبخند و رفتارهای مالیم ندیدید به شواهد محکمی از موفقیت دست 

 اید.فتهیا

فرد  40تی و افآید. به همراه چند کاربر ایمثا  متداولی در تی می

روزه شفابخشی حضور یافتم. یکی از جلساتم  1یک کارگاه دار در مشکل

خاطرات ناگواری  . وینامیم(ی میندای بود )که او را سساله 10با خانم 

ها به تایین داشت و در خردسالی بارها توسط تدرش کتک خورده و از تله

ترت شده و به دیوار کوبیده شده بود. دامئماً مضطرب و مراقب خطرات 

احتمالی، خصوصاً از جانب مردان، بود. در همان یکی دو دقیقه او  جلسه 

تصادفاً دستم را باال بردم تا سرم را بخارانم و او بالفاصله به خود تیچید و 

 ."کنم مرا کتک نزنخواهش می"فریاد زد 
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هایش را ر طو  جلسه به من گفت که تدرش معموالً بدرفتاریسندی د

هایش را آمد و ناگهان کتفکرد که از تشت سر او میاین طور شروع می

گرفت. همین را مساله بنیادین دانستم و یک ساعت بعدی را صرف می

نمودم. بهتر و بهتر شد و در هایش از تشت واکنش او به لمس شدن کتف

این که تیچ و تاب بخورد یا هرگونه واکنش دیگری از  تایان جلسه بدون

 هایش را لمس کنم.توانستم از تشت کتفخود نشان دهد می

 

خواهم او را هایش از تشت میدانست که با لمس کتفولی سندی می

گیرانه بیازمایم. انتظارش را داشت و لذا آزمایش به شیوه تدرش غافل

را بازسازی کنم به فکرم  نو  جلسه آنبود. راهی هم برای این که در ط

ساعتی صبر کردم و چند ساعت بعد که وی را  مدتینرسید. این بود که 

در سرسرا و سرگرم صحبت با دیگران دیدم و در شرایطی که اصالً 
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گیرش نمودم. هایش را گرفتم و غافلانتظارش را نداشت از تشت کتف

کس دیگری که دست  ولی با کما  خوشحالی مشاهده کردم که مثل هر

اش گذاشته شود رویش را به سوی من برگرداند. هیچ واکنشی بر شانه

 حاکی از وحشت، هراس یا هر چیز غیر معمولی نداشت.

فهمیدم که کار بر روی آن مساله کرد میموفقیت! ولی اگر وحشت می

 ای مهم و حیاتی گرفتم.تمام نشده است. نتیاه

اطرات ناگوارش به تایان رسیده است؟ به آیا بدین ترتیب کار بر روی خ

واقع نه. در کودکی بسیار مورد بدرفتاری قرار گرفته بود. ولی موفق شده 

م و همین کار بر یبودیم به خوبی از عهده یکی از مسامئل بنیادینش برآی

 کند.تر میروی سایر مسامئل را آسان

 عبارات محرک

که باعث شدت گرفتن  برانگیزی به فرد بگوییدبه ناگهان چیز چالش

 اید شود. ای که بر روی آن کار کردهمساله
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  مثالً به کسی که مساله طرد شدگی دارد چیزی شبیه به این

 "دیگر با تو به جایی نخواهم رفت."بگویید 

 ای در ارتباط با گناه دارد چیزی شبیه به این به کسی که مساله

 "آن واقعاً تقصیر تو بود."بگویید 

 ارزشی روبرو است چیزی شبیه به این ا مساله کمبه کسی که ب

 "کنم استحقاق بهتر از این را داشته باشی.فکر نمی"بگویید 

 طلبی است چیزی شبیه به این اش قدرتبه کسی که مساله

در دفتر کار من اناام را  عملیدیگر اجازه نداری چنین "بگویید 

 "دهی.

ر حین جلسه موجب توانید از هر یک از کلمات و جمالتی که دمی

برانگیخته شدن وی گردید استفاده نمایید یا عبارات خود را بسازید. 

-توجه داشته باشید که در این روش طرز بیان عامل مهمی به شمار می

اگر شدت مشکل وی به واقع خیلی کم شده باشد و به ناگهان رود. 

د نشان چیزی بگویید معموالً واکنشی معقو  و حتی همراه با مزاح از خو

 کشند.های دیگری انتظار شما را میدهند. در غیر این صورت جنبهمی



 

166 
 

گیر کردن فرد است با این تفاوت که در آن از این روش شبیه به غافل

 شود.کلمات به جای اعما  استفاده می

 سواالت دشوار

نقطه مقابل روش مالیمی است که اغلب در  ،آزمودن این روش مهمِ

شود. در ایناا هدف این است که با تداو  توصیه میهای درمانی مشیوه

ای را که در فرد باقی مانده است آشکار های صریح هر مسالهطرح سوا 

های متداو  همیشه بر مالیمت اصرار دارند و هر چند که کنیم. در روش

این کار در اکثر مواقع دیگر جای تقدیر دارد ولی ممکن است بسیاری از 

ضرر فرد تمام شود.  رده باقی گذارد و از این بابت بهمسامئل را دست نخو

 باید بیشتر کند و کاو کنید و این کار گاهی اوقات به قاطعیت نیاز دارد.

ای از خشونت تیچیده شده است ولی کار هر چند که این روش در لفافه

رود. افراد، اگر این روش را به درستی ای به شمار میبرومندانهآبسیار 

هایی را که برای فهمند و قدر تالشد، نیت مشفقانه شما را میاناام دهی

دانند. اگر مهارت دهید میکاوش احساسات مدفون شده از خود نشان می
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شان که در درون ،فرسایی راو تعهد شما نباشد آنان شاید بار مسامئل طاقت

 ها سا  به دوش کشند.ده ،جوشندمی

توانید چیزهایی بوده است میبرای کسی که شاهد تصادف یا حتی مرگ 

 شبیه به اینها را بپرسید:

 استخوان از توست بیرون زده بود؟ 

 توانستی اعضای بدنش را ببینی؟می 

 کردی؟بوی خون را حس می 

 ای؟تا به حا  به جنازه دست زده 

 توانید چنین سواالتی بپرسید:از کسی که به او حمله شده است می

 بوی دهانش چگونه بود؟

 دید؟دیگری هم می آیا کس

 آیا استحقاق آن را داشتی؟

 وقتی سرت به زمین خورد چه احساسی داشتی؟
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-وفایی روبرو شده است میاز کسی که جدایی دشواری داشته یا با بی

 توانید این طور بپرسید:

 آیا او اصالً تو را دوست داشت؟ 

 آیا آنها در بستر تو با هم مشغو  بودند؟ 

 قات کرد؟آیا او با دوستانت مال 

از این  بعداین رویکرد خشن را جز در موارد معدود و استثنا، فقط باید 

گیرید. هر  که از حل همه یا بخش اعظم مشکل اطمینان یافتید به کار

زمایش برای تخمین میزان تیشرفت در طو  های آچند که برخی روش

اند ولی روش سواالت دشوار همچون چکشی است که جلسه تدید آمده

گردد. اگر در های کانی میماندهای به دنبا  باقیمعدن طالی متروکهدر 

ابتدای جلسه از این روش استفاده کنید شاید موجب تدید آمدن 

 های غیرضروری در فرد شوید.ناراحتی
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تواند مسامئل بسیار شدید و این روش، اگر به درستی اناام شود، می

 فرصتز آن استفاده کنید که عمیقی را رو بیاورد و لذا فقط وقتی باید ا

 کافی دارید.

 استفاده از مزاح

استفاده از مزاح بخشی از شیوه من است و سهمی در درمان دارد. سطح 

کاهد. مساله می "جدیت"برد و از انرژی طرفین را در جلسه باال می

به تالشی که  ،همچنین یک ابزار آزمایش عالی است چون واکنش فرد

را راجع به  بسیاریتواند نکات می ،دهیدان میبرای مزاح از خود نش

میزان تیشرفتش به شما نشان دهد. اگر چهره درهم کشد و ناله سر دهد 

اید به نقطه ید در این صورت مزاحی که کردهآو به نظرش تحقیرآمیز 

حساسی خورده است و شواهد مهمی حاکی از نیاز به کار بیشتر در 

خند و مالیمت روبرو شدید عالمئمی از حل اختیار دارید. اگر هم که با لب

 اید.مساله دریافت داشته
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 ابزاری باارزش –کشف وقایع خاص 

تر و برطرف ساختن های سادهنحوه تفکیک موارد پیچیده به تکه

 مقاومت نگهبان دروازه

 های آنشرح استعاره میز و پایه

به جدایی( و در این بخش بار دیگر به سراغ نگهبان دروازه )باور نفس ما 

)اصالح  دیدههای شفابخشی درمانگر نانیاز مداوم او به مداخله در تالش

رویم. او تیچیده ساختن مسامئل و تنهان نمودن عاشقانه آن باور( می

جزمئیات را بسیار دوست دارد و با این کار اغلب چشم ما را از تاداشی که 

های شفابخشی سازد. این امر برای تمامی روشدر تیش داریم دور می

تی و تزشکی صادق است. افها و از جمله ایانسانشده توسط ابداع 

شفای کامل )بخشایش واقعی( تا هر حدی که نگهبان دروازه فعا  باشد 

 آید.به دست می
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 نگهبان دروازه

بخش از کتاب نحوه آشکارسازی جزمئیات تنهان و این خوشبختانه در 

بینیم. بدین شان را میاجزای سازندهترین مسامئل به تفکیک حتی تیچیده

که شاید نگهبان دروازه تمایل به مخفی کردن  ،های مهمی همترتیب تکه

تر آیند و راه را برای حل کامل، به حیطه آگاهی ما میآنها داشته باشد

نمایند. همچنین مقاومت کلی نگهبان دروازه نیز کاهش مساله هموار می

 یابد.می
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 ای هستندسازنده هر مساله وقایع خاص اجزای

-خاص ابزار باارزشی برای تاکسازی باقیتوانایی ما در فروتاشی وقایع 

 باشد.برای اناام کارش می دیدهو اجازه دادن به درمانگر ناها مانده

کنیم. ما تمایل کند و کاو وقایع خاص را با طرح چالش متداولی آغاز می

ببینیم و لذا از  "نگریکلی عینک"داریم که مسامئل خود را از ورای 

 گیریم. مثالً...عناوین کلی برای توصیف آنها بهره می

 "کنم ارزش تذیرفته شدن را ندارمحس می" 

 "استحقاق امنیت مالی را ندارم" 

 "توانم با کسی صمیمی شومبه راحتی نمی" 
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 "با اختیار داشتن مشکل دارم" 

 "اعتماد کنم کسیتوانم به به دشواری می" 

 "گزینمره شریک نامناسبی برای خودم برمیهموا" 

 "کنممی بام را خراهای مالیموفقیت" 

 "خودانگاری ضعیفی دارم" 

 "ترس مرضی از جاهای تنگ دارم" 

 "کنمدر مواقع احساسی ترخوری می" 

 "شغل ترتنشی دارم" 

 "داندارزش میمادرم مرا بی" 

 "کنندمردان با من خوب رفتار نمی" 

 " ترسمجمع میاز صحبت کردن در" 

 "ترسماز طرد شدن می" 

اند و در نتیاه مسامئل فوق خیلی کلی و به صورت عمومی بیان شده

توانم بگویم که دارند. ولی خوشبختانه می یهای متعددها یا تکهجنبه

تواند مسامئل کلی را به همین شکلی که گاهی اوقات می دیدهدرمانگر نا
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به فرو رفتن در جزمئیات نیست. اگر  اند تاکسازی نماید و نیازیبیان شده

چنین شد لطفاً در آزمایش نتیاه تشتکار به خرج دهید. بدین ترتیب 

 ای سطحی را با چیزی درست و حسابی اشتباه نخواهید گرفت.نتیاه

 ی باشد آنگاه تالش در جهت حلختن به جزمئیات ضروراولی اگر ترد

ی )یا هر چیز دیگری( به تافمسامئل کلی با یکی دو بار اناام اتتیما  ای

 ،که از چوب بلوط ساخته شده است ،کوشش در خرد کردن میز محکمی

ماند. اگر به اندازه کافی بر یک یا دو با یک ضربه مشت بر روی آن می

توانید تیش تایه میز ضربه بزنید شاید لق شود ولی بیش از این نمی

 بروید.

میز را نگه  هات( را که رویهای میز )جزمئیرویکرد بهتر این است که تایه

افتد. ها را ضعیف کنید یا بردارید میز میاند هدف بگیرید. اگر تایهداشته

 سادگی و قدرت کار بر روی وقایع خاص در همین نکته نهفته است.

 تیافای عالی برای اپتیمال ایاستعاره - هایشمیز و پایه
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در کار با مسامئل کلی  دهیم تااین استعاره بسیار مهم را بیشتر شرح می

های میز هستند که مان بیاید. وقایع خاص همان تایهبیشتر به کمک

اند. همان طور که به زودی خواهید مساله کلی یا رویه میز را نگه داشته

های میز بپردازید همیشه بهتر از این تی به تایهافدید اگر با اتتیما  ای

 است که رویه میز را هدف بگیرید.

 "ترسماز طرد شدن می"تر شود موضوع کلی این که موضوع واضحبرای 

 گزینیم.را از فهرست فوق برمی
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تی برای رویه میز یا افبه جای این که از اتتیما  ای مثال طرد شدن:

استفاده کنیم موضوع را به وقایع خاص  "ترسماز طرد شدن می"همان 

یم. هرچند که همه نمایهای میز( تفکیک میتشکیل دهنده آن )تایه

توانید مطمئن باشید که کسانی که ولی می ترسندمیمردم از طرد شدن ن

 در این زمینه دارند. مثالً: یا وقایع خاصی این طورند تاربیات

  وقتی کالس سوم بودم معلم مرا در برابر همه کالس شرمنده

 کرد.

 ان شرکت نکرد ام از دبیرستالتحصیلیوقتی تدرم در جشن فارغ

 موزان جدا ماندم.آمن از سایر دانشو 

  از تو "وقتی دوست صمیمی دوران دبیرستانم به من گفت که

 ."امخسته شده

 اری مرا تنبیه و در اتاق ذوقتی هشت سا  داشتم و در روز شکرگ

 زندانی کردند.

  تا وقتی مثل خواهرت الغر نشوی "وقتی مادرم به من گفت که

 "هرگز شوهر تیدا نخواهی کرد.
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 با  کنار گذاشته شدم.از تیم بیسی وقت 

توانند باعث شوند که یابید که هر یک از این وقایع چگونه میآیا درمی

های دردناک ؟ هر یک از این واکنش"آه، باز هم طرد شدم"فردی بگوید 

توانند باعث گردند که از طرد شدن به شوند و میما ذخیره می وجوددر 

ها یا مخاطراتی که تواند بر انتخابر میهر قیمتی اجتناب ورزیم. این ام

 حاضریم در زندگی بکنیم تاثیر بگذارد.

نقش دارند و  "ترسماز طرد شدن می"های میز در ایااد مساله این تایه

و ترس از طرد شدن  اند دهند. آنها علت اصلیبنیان مشکل را نشان می

-وی چنین مسالهتی را بر رافصرفاً عالمت است. برای این که اتتیما  ای

یکی گردیم و آن علل را یکیهای میز میای به کار گیریم به دنبا  تایه

را  زای که از میان رود )یا ضعیف شود( میکنیم. هر تایهخنثی می

 رنگ گردد.د و مساله طرد شدن کمزسازد تا نهایتاً فرو بریتر مینامتعاد 

ها در یک واقعه خاص فرض کنیم که شما قادر به تیدا کردن تمامی جنبه

مانند و این امر در و ترداختن به آنها هستید و وقایع خنثی شده باقی می
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مندی شود. بدین ترتیب به شکل نظامطو  زمان و با آزمایش تایید می

توانید بر روی مسامئل خود کار کنید و در نتیاه اعتماد به نفس و می

گردند تان میی نصیبتافهایی که با اتتیما  ایهمین طور موفقیت

 یابند.افزایش می

 به دنبال وقایع قدیمی و بنیادی بگردید -نکته 

ب کردیم به شاید متوجه شده باشید که همه وقایعی که برای مثا  انتخا

تر بیشتر شدند. علت این است که وقایع قدیمیدوران کودکی مربوط می

ری را برای میز تهای قویاحتما  دارد که بنیادی باشند و لذا تایه

های میز ابعاد و استحکام متفاوتی تشکیل دهند. تصور کنید که تایه

دارند. در این صورت آیا بهتر نیست که او  سراغ بزرگترها برویم؟ هر چه 

تان به عقب بروید و واقعه مربوطی را تیدا کنید بیشتر در تاریخچه زندگی

 تر است.احتما  این که تایه بزرگتری را ساخته باشد بیش

 اثر عمومیت یافتن –نکته 
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های آید که تایهباشید. اغلب تیش می نبه دنبا  اثر عمومیت یافت

مختلف میز موضوع مشترکی دارند و لذا کندن برخی از آنها بر سایرین 

گذارد. مثالً بسیاری از مسامئل طرد شدگی به یکی از والدین، نیز اثر می

فتاری قرار گرفتن یا جنگ مربوط مدرسه یا تاربه خاصی نظیر مورد بدر

ها یا صدها تایه داشته باشد نیز اغلب با ای دهحتی اگر مسالهشوند. می

بینیم که تی میافتایه به کمک اتتیما  ای 40یا  50، 1برطرف نمودن 

 ریزد.به خاطر اثر عمومیت یافتن تمامی میز فرو می

های آن و اثر عمومیت هاستعاره میز و تای آیددر تی میفیلم کوتاهی که 

دهد. لطفاً توجه داشته باشید که این بخش از کتاب از یافتن را نشان می

تی )استاندارد طالیی( گرفته افتی یعنی راهنمای ایافسلف اتتیما  ای

 تی نیز اعتبار دارد.افتر ایشده است. استعاره در این سطح تیشرفته

 های آنمیز و تایه – 47فیلم 

 های دیگری از وقایع خاصمثال

http://forughmand.persiangig.com/video/optimal%20EFT/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%2027%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4
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رد شدگی محدود تی بر روی وقایع خاص به طافاستفاده از اتتیما  ای

توان آن را برای ترس، خشم، گناه، غم، خاطرات ناگوار و شود و مینمی

هر مساله احساسی که بخواهید به کار ببرید. همچنین برای تمامی علل 

رود. اگر آن موارد را ها نیز به کار میاحساسی مشکالت جسمانی و کارایی

د به روشی برای اند تفکیک نماییبه وقایع خاصی که موجب آنها شده

 یابید.رهایی از تقریباً هر مشکلی دست می

توان بیش از حد تیچیده نیست چون می ایبدین ترتیب دیگر هیچ مساله

تی افتر تفکیک و تمامی آنها را با اتتیما  ایهای کوچکآن را به تکه

 آیند:خنثی نمود. چند مثا  متداو  در تی می

  و خاطرات است بوده شاید برای کسی که قبالً سرباز

از آن دوران دارد تشخیص اختالل تنشی ناشی از  یناگوار

ای کلی این مساله دی( داده باشند.استیوقایع ناگوار )پی

خاص مربوط به جنگ ناشی  اقعهاست چون از تعداد زیادی و

شده است. باید هر یک از وقایع جنگی را مشخص کنید و یک به 
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ف قرار دهید. هر گاه تعداد کافی از تی هدافیک با اتتیما  ای

رود و دی هم از بین میاستیآنها خنثی شوند دلیل وجود تی

ها، خاطرات مزاحم، سردردها، حمالت هراس میز همراه با کابوس

 ریزد.ای که سرباز قدیمی به آنها دچار بوده است فرو میو غیره

  خشم نیز همیشه دالیلی دارد و وقایع خاصی باعث آن

مثالً به گذشته خود بنگرید و وقایع خاصی را به یاد  اند.دهبو

آورید که شما را خشمگین کرده بودند. آیا هنوز هم در زیر 

-هستند؟ آیا متوجه میسطح و منتظر فوران به صورت خشم 

تی افنثی ساختن آن وقایع به کمک اتتیما  ایشوید که با خ

ر نتیاه کمتر یابد و دشما کاهش می "خورجین خشم"محتوای 

 گردید؟خشمگین می

  مسائل مربوط به کارایی در کسب و کار، ورزش و صحبت

ه در وقایع خاصی شکردن در جمع نیز تقریباً همیشه ری

رهای وقایع خاص، در این موارد، معموالً احساسات و باو دارند.

شوند. مثالً: د که مانع کارایی مینماینای ایااد میمحدود کننده
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( اگر در بیسبا  4) "دارها طماعند،تو "گفت ( تدرم 5)

آید همان طور که هایم از من بدشان میکالسیهمتیشرفت کنم 

( آن 9سا  داشتم همین طور شد، ) 7تسرعمویم هم وقتی که 

گویند که صدایم توانم بخوانم چون دوستانم مینت باالتر را نمی

رایم کف بزنند که بایستند و برا ( لیاقت این 2شود و )زنانه می

ندارم چون معلم کالس هشتم مرا مسخره کرد و موجب 

ذهنی داریم و  وانعام شد. همه ما رودی مملو از این مشرمساری

گردند. فروتاشی تمامی آنها در تشت سد شخصی ما جمع می

ای جدید و اندازهشکند و چشمتی سد را میافآنها به کمک ای

 اید.گشان میماری را به رویذتاثیرگ

 العالج )به نظر من( های صعبمسائل جسمانی و بیماری

-تزشکی و اکثر روش تقریباً همیشه دالیل احساسی دارند.

-افهای دیگر تمایل دارند آنها را نادیده بگیرند. ولی اتتیما  ای

تی رویکرد منحصر به فردی دارد. همان طور که قبالً دیدیم این 

اند. اگر وقایع خاص را شده دالیل احساسی از وقایع خاصی ناشی
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تی خنثی کنید مسامئل جسمانی اغلب تخفیف افبا اتتیما  ای

 گردند.یابند یا ناتدید میمی

 واقعه خاص چیست؟

کنید باید مطمئن شوید بر روی یک واقعه خاص کار می برای این که

 را برگزینید که از این معیارها تیروی نماید: یچیز

 "و ترجیحاً از دوران کودکی باشد. کوتاهی از گذشته "فیلم 

  بر آن بنهید. "وقتی که ..."بتوانید نامی همچون 

  دقیقه به طو  اناامیده باشد. 9تا  5در زمان وقوع حداکثر 

 .حداقل حاوی یک نقطه اوج )ترجیحاً فقط یک نقطه اوج( باشد 

 هایی داشته باشد.شروع، تایان، طرح کلی و شخصیت 

 یابید؟وقایع خاص را چگونه می

تذیرد که شما را به این کار معموالً از طریق طرح سواالتی اناام می

برند. هرچند که هیچ تاربیاتی که در ارتباط با مساله کنونی دارید می
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وجود ندارد ولی برای  ،که در تمامی موارد کارآمد باشد ،سوا  جادویی

هایی که شروع هم نیاز به نبوغ خاصی نیست. مفهوم کلی آن را در مثا 

 یابید.آیند درمیذیالً می

 اولین باری که حس کردید کسی شما را دوست ندارد کی بود؟ 

 آیا زمانی را سراغ دارید که در آن شدیداً طرد شده باشید؟ 

 ای که در اثر آن شدیداً احساس گناه کرده باشید سراغ آیا تاربه

 دارید؟

 ای در یاد چه واقعهای که در مورد ...... دارید شما را به این مساله

 اندازد؟گذشته می

 اید آسیب داشته /ای که از ترس/ بدرفتاریشدیدترین تاربه

 کدام است؟

  تان اتفاق واقعه احساسی خاصی قبل از تدیدار شدن بیماریآیا

 افتاد؟

 هایی برای کار بر روی وقایع خاصراهنمایی
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رت ممکن است به اکثر افراد باید در این راه هدایت شوند. در غیر این صو

برسند که چند ساعت یا بیشتر طو  بکشند. برای  "وقایع خاصی"

اید که طو  مناسبی اطمینان از این که واقعه خاص مناسبی را برگزیده

 ها به عنوان راهنما استفاده نمایید:هم دارد از این ویژگی

 کشید؟اگر از این واقعه فیلم تهیه شده بود چقدر طول می 

اناامد آن را به نحوی به یک ند دقیقه به طو  میاگر بیش از چ

تا سه دقیقه کوتاه کنید که مهمترین نقاط اوج احساسی تمامی 

-واقعه در آن باشند. یکی از اشتباهات متداو  این است که واقعه

نند که بتوانند آن را ظرف یک تا سه دقیقه برای یگزای را برمی

ای نیاز داریم که واقعه شان تعریف کنند. ولی در ایناا بهدوست

عمالً بین یک تا سه دقیقه طو  کشیده باشد. مثالً شاید بتوانید 

تان چیزهایی بگویید. ظرف چند دقیقه راجع به طالق به دوست

توشی نمایید. ولی در این حالت باید از بسیاری از جزمئیات چشم

تری باشید که شدیدترین اثر احساسی های کوتاهبه دنبا  زمان

 اند.بر شما داشته را
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 اگر فقط چند دقیقه  این فیلم کوتاه چند نقطه اوج دارد؟

کشد احتماالً نقاط اوج متعدد ندارد. ولی معموالً بهتر طو  می

است واقعه خاص فقط یک نقطه اوج داشته باشد. اگر چند نقطه 

شروع  شانیکی به آنها بپردازید و از شدیدتریناوج دارد یکی

-افروتاشی شدیدترین مورد به وسیله اتتیما  اینمایید. اغلب ف

 کند.تی سایرین را هم تضعیف می

 این سوا  دو هدف را  اگر این فیلم نام داشت نامش چه بود؟

-( عبارت کوتاهی برای استفاده در اتتیما  ای5کند: )دنبا  می

نهد و تاکید می ی( بر واقعه خاص4نماید و )تی ایااد میاف

فراهم  تانبراینیز ذاشتن با سایر وقایع مرتبط را امکان تمایز گ

 آورد.می

 توانید بر اگر بخواهید قطعاً می چه مدت پیش اتفاق افتاد؟

-روی واقعه هفته قبل ضربه بزنید ولی احتماالً هر یک از جنبه

شوند. بهتر است تری ختم میهای آن واقعه به مسامئل کلی
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انی که مشکل تدید آمده االمکان از دوران کودکی یا از زمحتی

 است شروع کنید.

 کنید؟میتوانید واقعه خاصی را به یاد آورید چه اگر نمی - نکته

ید ولی به مرور شاید ابتدا احمقانه به نظر آ بسازید. هر چند که این کار

ترین قعلت آن است که واقعه ساختگی هم از عمیبسیار موثر خواهد بود. 

تواند حتی از بعضی موارد واقعی ید و لذا میآهای احساسات فرد میگوشه

های خوبی دست ام و به موفقیتهم مفیدتر باشد. بارها این کار را کرده

 ام.یافته

 وقایع خاص در برابر احساسات خاص -نکته 

شوند توجه کنیم. نهایتاً باید به احساساتی که از وقایع خاص ناشی می

و کارایی اند و باید فرو  اینها علل اصلی مسامئل احساسی، جسمانی

اند و به تی این نکته را بد فهمیدهافبپاشند. برخی از کاربران اتتیما  ای

-دنبا  احساسات خاص میبه ه به دنبا  وقایع خاص بروند ک جای این
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گردند. با وجود این که این روش وارونه اناام دادن کار است ولی باز هم 

دهد. حتی ی نتایای به دست میتافبه دلیل قدرتمندی اتتیما  ای

تواند به بخشی از روی نشده باشد باز هم میتیری هم که به درستی نشانه

 د:نافتهدف بخورد. ولی اغلب به دو دلیل از کما  مورد نظر دور می

 شوند که در اپتیمال ایوقایع خاص باعث احساساتی می-

شان هستیم و برعکس آن درست نیست و تی به دنبالاف

لذا جستاوی  باشند.ساسات علت وقایع خاص نمیاح

احساسات بدون شناسایی علل زیربنایی آنها )وقایع خاص( 

بر وقایع خاص بنیان کار تاکید رود. می راشتباه آشکاری به شما

دهد و موقعیتی برای تی را تشکیل میافکیفی با اتتیما  ای

 آورد.تر فراهم میعمیقآسودگی 

  اغلب از عباراتی  خاص وجود ندارد.چیزی به اسم احساس

 ،گویی که موارد مشخصی هستند ،همچون ترس، خشم و غم

در واقع صرفاً عناوینی کلی اند. مثالً  اینها کنیم ولیاستفاده می
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غم از دست دادن یکی از عزیزان فقط نوعی ناراحتی نیست. اگر 

یا به ورای آن بنگرید اغلب چیزهایی از قبیل ترس از تنها ماندن 

خاطر این که در زمان حیات متوفی کاری اناام احساس گناه به 

 10بینید. یک بار نشستم و فهرستی از شده یا نشده است را می

شد آنها را در قالب ترس تهیه کردم که به راحتی میرا احساس 

توان ترس از ها را میبیان نمود. مثالً وسواس شستشوی دست

رس از فاش شدن کار، افسردگی را توان تها، گناه را میمیکروب

 .ارزشی دانست و این فهرست ادامه داردتوان ترس از بیمی

 گیرینتیجه

آمیز با وقایع خاص عامل بسیار مهمی در کارهای عمیق و موفقیت

راست به سراغ . اگر بر روی آنها کار کنید یکهستندتی افاتتیما  ای

مند برای حل هر بار یک تکه روشی نظامبه روید و منشا اصلی مشکل می

 یابید.از مشکالت بزرگتر دست می
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 روش آرامش شخصی

 تواند اناامش دهد.مطابق با عقل سلیم ... و قوی است و هر کسی می

تان تهیه کنید و بگذارید درمانگر و آزارنده زندگی فهرستی از وقایع خاص

اثر سازد. تی بیافمندی به کمک اتتیما  ایآنها را به شکل نظام دیدهنا

روز بارهای  90اگر هر روز بر روی دو یا سه واقعه خاص کار کنید تس از 

اید. با کار بر روی منفی )خشم، غم، گناه، ترس و غیره( را برطرف کرده

واقعه به باالترین شکل درمانگری یعنی بخشایش واقعی  90تا  10

برای خود درآورید  شوید. اگر این کار را به صورت نوعی عادتنزدیکتر می

که  ،ای راکشد که به دشواری خواهید توانست واقعه آزارندهطولی نمی

 بیابید. ،ارزش گناانیدن در فهرست را داشته باشد
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 آرامش شخصی

بدیهی است که به تدریج که بارهای احساسی حاصل از وقایع خاص را بر 

. کاهش های درونی کمتری نیز خواهید داشتگذارید تعارضزمین می

های درونی به آرامش شخصی بیشتر و رنج احساسی و جسمانی تعارض

اناام این کار برای بسیاری افراد قطع کامل مسامئلی شود. کمتر منار می

های دیگر هیچ اثری بر روی آنها اند و روشرا، که یک عمر داشته

. نظرتان درباره آرامش در یک تاراگراف آوردبه بار میاند، نگذاشته

 یست؟چ

 جزئیات روش
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آورید ای که به یاد میفهرستی از تمامی وقایع خاص آزارنده -5

تهیه کنید. برای تهیه آن از معیارهایی که برای وقایع خاص ذکر 

 شدند بهره جویید. یعنی:

 "کوتاهی از گذشته، ترجیحاً حداقل چند سا   "فیلم

 ارجحند(. تیش، باشد )وقایع دوران کودکی معموالً

 بر آن بگذارید. "وقتی که ..."می همچون بتوانید نا 

 .در زمان وقوع بین یک تا سه دقیقه طو  کشیده باشد 

  حاوی حداقل یک نقطه اوج احساسی باشد )بهتر است

 فقط یک نقطه اوج احساسی داشته باشد(.

 هایی داشته باشد.شروع، تایان، طرح و شخصیت 

 :یاری واقعه را بیابید. بس 10باید بتوانید حداقل  نکته

 کنند.افراد صدها مورد تیدا می

در کنار نام هر فیلم شدت واقعه را که عددی بین صفر تا ده  -4

 است بنویسید. مثالً:

 ( 2وقتی تدرم مرا در آشپزخانه کتک زد) 
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 ( 1وقتی ساندویچ سوزی را دزدیدم) 

  وقتی سر خوردم و چیزی نمانده بود که در گراند

 (7کانیون بیفتم )

 هایم کالسیدم و موقع سخنرانی هموقتی کالس سوم بو

 (2مرا مسخره کردند )

 ( 7وقتی مادرم مرا در گناه زندانی کرد) 

 ( 1وقتی خانم آدامز به من گفت احمق) 

تس از این که شدیدترین وقایع خنثی شدند آنها را از فهرست  -9

خط بزنید و به دنبا  رده بعدی به لحاظ شدت باشید. شاید به 

نها را آتان برسند. وقایع دیگری به ذهن رویدتدریج که تیش می

 شان کار کنید.نیز به فهرست بیفزایید و بر روی

واقعه مادداً به سراغ فهرست  1تس از خنثی نمودن حدود  -2

بروید و شدت هر یک از آنها را باز هم بسناید. به مرور که اثر 

بینید که شدت مواردی هم که شود میعمومیت یافتن وارد می

 گردد.اید کمتر و کمتر میآنها نپرداخته اصالً به
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کنند اکثر افراد تس از کار بر روی چند دوجین واقعه حس می -1

 ،اند. ولی حتی اگر شما موارد بیشتری داریدکه خیلی بهتر شده

های احساسی و برد تا از محدودیتو یکی دو سا  زمان می

آیا  ،دجسمانی که اکنون با آنها دست به گریبان هستید رها شوی

شود تان میارزد؟ به عالوه یک تاداش هم نصیببه زحمتش نمی

اگر بتوانید همه این کارها را به تنهایی اناام دهید آنگاه  -

 د.گردتان ماانی تمام میدستیابی به آزادی برای

 نکات

 توانید برای واقعه خاصی شدتی بین صفر تا ده را اگر نمی

-که آن را سرکوب نموده اریدمشخص کنید فرض را بر این بگذ

رسد بر روی آن ای که به فکرتان میتی را از هر زاویهافای اید و

اناام دهید. بدین ترتیب احتما  زیادی وجود دارد که آن را حل 

 کنید.
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   به هنگام تهیه فهرست شاید به نظر آید که برخی وقایع در حا

یچ شوند. این امر هتان نمیحاضر موجب هیچ ناراحتی برای

اشکالی ندارد. روی آنها نیز کار کنید. صرف این که آنها را به یاد 

 .شان استبه حل کردنشما  آورید حاکی از نیازمی

 موارد احتیاطی

  یا وقایع شدیداً  ایدقرار گرفتهبدرفتاری مورد اگر به مدت طوالنی

اند شاید تهیه فهرست شما را تان اتفاق افتادهناگواری برای

تری، مثالً ازد. در این صورت هر بار فهرست کوتاهتر سآشفته

مورد، از وقایعی که شدت کمتری دارند تهیه  1مشتمل بر 

ردید به سراغ سایر و هرگاه که احساس راحتی بیشتری ک نمایید

که به را،ای موارد بروید. به عالوه دریافت کمک از فردی حرفه

یریت بر تواند از عهده مدخوبی هم آموزش دیده است و می

 نیز از نظر دور ندارید. ،تان برآیدهایآشفتگی
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 کنید شاید بخواهید آن را قطع نمایید. لطفاً اگر دارو مصرف می

 ای اناام دهید.ورزیدهزیر نظر تزشک  فقطاین کار را 
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 تشعشع عشق

تی برای برطرف ساختن افیکی از ابزارهای مهم اپتیمال ایاین 

 است موانع آگاهی از حضور عشق

شوند شایسته بارها مشاهده و هایی که در ایناا ارامئه میماموعه فیلم

د تا عشق را در نکنشما را راهنمایی می تمرین از جانب شما هستند.

وجودتان گسترش دهید و نهایتاً آن را به همگان و حتی کسانی که از 

که  ،آید تشعشع نمایید. در طو  مسیر موانع شخصیتان نمیآنها خوش

شوند. بدیهی تان آشکار میبرای ،ر ارتباط با آگاهی از حضور عشق داریدد

توانید آنها گردید و هرگاه تدیدار شوند میاست که دنبا  همین موانع می

هر چه به موانع بیشتری تی تضعیف یا برطرف کنید. افرا به کمک ای

زونتری مانند و حضور عشق در ما غلبه افبپردازیم تعداد کمتری باقی می

 یابد.می

شود ولی برای دستیابی به هر چند که روش کار به راحتی درک می

-افایبا وجود این که نظم و دقت است.  ،بهترین نتایج نیازمند تشتکار
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تواند هم به کار گرفته شود، می کلیتی، حتی اگر به صورت سطحی و 

تی افاز ایتر موقتاً موانع را از سر راه کنار بزند ولی استفاده عمیق

)اتتیما  یا استاندارد طالیی( برای برطرف ساختن مسامئل بزرگتر ضروری 

 است. 

تی افاین فیلم در مراحل بسیار ابتدایی تیدایش اتتیما  ای نکته مهم:

برطرف "تهیه شده است و در آن از استاندارد طالیی )ضربه زدن( برای 

شود. این کار تل بهره گرفته می "ساختن موانع آگاهی از حضور عشق

های بدون ضربه ایااد نمود. با هر ای و روشهای ضربهمفیدی میان روش

 توانید به نتیاه برسید.دو روش می

-این روش را به کمک یک داوطلب به نام کلودیا در سه فیلم نشان می

گردم و موانع مختلف دهم. همان طور که خواهید دید میان حضار می

های توانید فرصتکاوم. میصل از این روش را میهای حاحلآنها و راه

آیند درک کنید. فیلم تیگیری گوناگونی را که بدین طریق به دست می

بر توانایی فرایند  ،آورم. به تاکیدی که اووضعیت کلودیا را هم در آخر می
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توجه کنید.  نمایدمی ،ایعشق در تشخیص مسامئل ریشه تشعشع

 د.روخصوصیت مهمی به شمار می

در ابتدا با یکی از اعضا به نام بریل گفتگویی راجع به عشق دارم و در آن 

کاویم و آن را کنیم، میعشق را، به شکلی که در دنیای ملموس درک می

گذاریم. این راهی تی میافاز دوره معازات و اتتیما  ای در کنار نظراتی

 عملی به سوی تشعشع عشق است.

 تشعشع عشق )بخش او ( – 42فیلم 

 تشعشع عشق )بخش دوم( – 49فیلم 

 تشعشع عشق )بخش سوم( – 90فیلم 

 تشعشع عشق )تیگیری( – 95فیلم 

 

  

http://cdn.persiangig.com/dl/fu0jJ/7sLDfjyp7w/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%2028%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4
http://cdn.persiangig.com/dl/HxfIa/9MHuELIRZF/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%2029%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4
http://cdn.persiangig.com/dl/I51l4/IHejPGW7k9/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%2030%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4
http://cdn.persiangig.com/dl/xedDg/dd5kQJxDfe/%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%2031%20%D8%A7%D8%B2%2031.mp4
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 های بیشترایده

توجه: در ایناا فرض بر این است که شما با تمامی مطالبی که در بخش 

 اند آشنا هستید.تاالیش آمده

هر چند که همه آحاد بشر در عمق وجودشان مشکل مشابهی دارند )باور 

کند. برخی افراد رق میجدایی( ولی جزمئیات و رویکردها برای هر کسی ف

نمایند و لذا استاندارد طالیی )ضربه در برابر هر چیز روحانی مقاومت می

-تر است. سایرین صرفاً با هدف گرفتن اتتیما  ایشان مناسبزدن( برای

توانند به نتیاه برسند. تی بر روی عالمئم یا شاید یکی دو واقعه میاف

کرده است و باید از همه ابزارهای  نگهبان دروازه چیزهای زیادی را تنهان

 تاالیش استفاده نماییم و به عمق جزمئیات برویم.
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هر چند که هیچ دو نفری عین هم نیستند ولی اغلب رویکردی دو 

ای در تس ذهنم وجود دارد. بدیهی است که به فراخور حا  هر مرحله

م که کندهم و با این وجود فکر میای در آن میکسی تغییرات گسترده

 تان مفید باشد.الگوی آن برای

 خواهم که عالمئم جسمانی )مثل مشکالت می دیدهاز درمانگر نا

ها، درد، ناراحتی و غیره( را برطرف کند یا به مسامئل سینوس

دوست داشتنی "، "به اندازه کافی خوب نیستم"کلی )مثل 

و غیره( بپردازد. گاهی  "کنندبه سادگی مرا طرد می"، "نیستم

شود. ولی ضروری کند و کار تمام میت همین کفایت میاوقا
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است که آزمایش کامل اناام تذیرد تا اطمینان یابیم که هیچ 

 .اندیک از جزمئیات مهم توسط نگهبان دروازه تنهان نمانده 

  اگر رویکرد فوق کافی نباشد از ابزارهای بخش تاالیش استفاده

و سایر جزمئیات ها کنم تا مساله را به وقایع خاص، جنبهمی

تفکیک نمایم و هر تکه از مساله را به شکلی همه جانبه مورد 

دهم تا اطمینان یابم که در حد توانم مسامئلی در آزمایش قرار می

 ام.قرار داده نادیدهبرابر درمانگر 

 تان مفید باشد.امیدوارم برای


