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کنم این کتاب را در رایانه یا هر وسیله دیگری که دارید ذخیره راحتی بیشتر توصیه مینکته مهم: به منظور 

تان قرار نمایید. بدین ترتیب همیشه و صرف نظر از این که به اینترنت متصل باشید یا نباشید در دسترس

 گیرد.می

 گری
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 مطالب حقوقی

دهند و با خود تان را تغییر میاست که زندگی هاییاندیشهاین کتاب حاوی  آزادی و مسئولیت شما:

توانید از آنها برای آموزش و رشد میآورند. بدیهی است که های مهمی را همراه میحقوق و مسئولیت

آموزید با دیگران نمایم( که آنچه را که میتوانید )و شما را ترغیب میتان بهره گیرید. همچنین میشخصی

ی که باعث پدید اشتیاقهمان ای یا غیر آن و به منظور رشد شخصی تمرین کنید. امیدوارم با به صورت حرفه

 در میان مردم پخش کنید.به شکل وسیعی آنها را  خبرشده است  هااندیشهآمدن این 

درصدی استفاده از این مطالب را نیز به همراه دارند. شرط  011ها مسئولیت بدیهی است که این آزادی

شود و تمامی گیری از اینها این است که قبول کنید هیچ تضمینی از هیچ نوعی به کسی داده نمیبهره

پذیرید گردد و لذا مخاطرات احتمالی آن با خودتان است. به عالوه میتلقی میمحتوای این کتاب آزمایشی 

و همین طور هر فرد  unseentherapist.comو  emofree.comهای وبسایت ،که گری کریگ

 حقیقی یا حقوقی را که نقشی در این کتاب داشته است از هرگونه ادعا و مسئولیت حقوقی مبرا بدانید.

توانید آزادانه از اینها استفاده ا یکپارچگی مطلب را حفظ نماییم. هر چند که میبه ما کمک کنید ت

به منظور حفظ یکپارچگی مطلب و جلوگیری از آغشته شدن آن کنید ولی لطفا آن را تدریس ننمایید: 

 هایبه چیزهای دیگر باید فقط از یک منبع معتبر درس داده شود. در غیر این صورت از طریق سایر نظام

-گیری تجاری از آن را از طریق کتابگردد. لذا هیچ کسی اجازه تدریس یا هرگونه بهرهاعتقادی تحریف می

ها یا وسایل دیگر بدون اجازه کتبی گری کریگ یا وراث یا وبسایت ،مدارک ، هاآموزش ،هادیویدی ،ها



 

6 
 

تی افسمفونی ای ،تی رسمیافای ، تیافاپتیمال ای ،به همین ترتیب عبارات درمانگر نادیدهندارد.  او وکالی

شوند تا هیچ کسی نتواند تحت این عناوین یا عناوین مشابهی و غیره رسما به عنوان عالئم تجاری ثبت می

توانید آزادانه از اینها استفاده کنم که میشوند درس دهد. باز هم تاکید میکه موجب سردرگمی مردم می

 ه اشتراک بگذارید و تمرین کنید... ولی لطفا تدریس آنها را بر عهده ما بگذارید.آنها را با دیگران ب ، کنید
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 گری کریگ 0102کپی رایت 

 تمامی حقوق محفوظ است.

هیچ بخشی از این کتاب نباید به هیچ شکلی یا به هر شیوه الکترونیکی یا مکانیکی و از جمله ذخیره 

های بدون اجازه کتبی نویسنده تکثیر شود. تنها مورد استثنا استفاده از بخش ،های بازیابیاطالعات و سیستم

 راجع به این کتاب است. مباحثاتکوتاهی از آن در 
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 آغازیناهی اندیشه

تی )تکنیک رهایی ذهن( هستید باید بدانید افاگر شاگرد روش شفابخشی اولیه من ای پیشرفت اساسی:

تی )یا افتر و کارامدتر از ایگسترده ،ترپیشرفتی اساسی در فرایند آن است. عمیقکه درمانگر نادیده نشانگر 

تی افتان به بار آورده است عالقه زیادی به ای( است. شاید به دلیل مزایای زیادی که برای"ضربه زدن"

 نمود. تر جایگزین خواهیدرا با این فرایند پیشرفته نای داشته باشید. احتماال به مرور آضربه

توانند برای ای عالقه دارند هنوز هم میتی ضربهافکسانی که به ای

تی که در اففراگیری آن به استاندارد طالیی فرایند ضربات ای

موجود است   www.emofree.comوبسایت ما به نشانی

 مراجعه نمایند.

 

ها را از طریق خبرنامه ما رسانیبره روز ها و فوت و فن ،نکات ،اخبار مشترک خبرنامه رایگان ما شوید:

 :توانید به کمک این لینک به ما بپیوندیدکنید. این ضربان قلب فرایند ما است و میدریافت می

www.emofree.com/newsletter.html 

ترین ابزار آموزشی بر روی کره زمین است و اغلب از به تکرار بسیار اعتقاد دارم. این باارزش قدرت تکرار:

 آموزید.خصوصا درمانگر نادیده آشنا شوید آن را بهتر میای و ندیشهکنم. هر چه بیشتر با اآن استفاده می

http://www.emofree.com/newsletter.html
http://www.emofree.com/newsletter.html
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تان کرد شکر کنید. این خیلی بهتر از آن است که یک ای را مکررا در اینجا دیدید و کمی خستهپس اگر ایده

تان دارد اگر بر تان ریشه ندواند. به دلیل اهمیتی که درمانگر نادیده در زندگیببینید و در حافظهبار آن را 

 ام.ای به شما کردهشرمانهحیاتی نکوبم خیانت بی هایندیشهطبل این ا

 کنم. در این کتاب منتظر تکرار باشید.لذا... تکرار می

بینید که برای فرستادن بازخوردها و لینکی را میهای این کتاب در تمامی قسمت نکات و بازخوردها:

شاهده ها را ذیال مای از این لینکاید تعبیه شده است. مجموعهتجربیاتی که با درمانگر نادیده به دست آورده

 .نماییدمی

 عشق برای همه

 گری
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 با ردمانگر اندیده آشنا شوید

 است()کسی که غیرممکن برایش عادی 

شفادهنده "درمانگر نادیده همان 

 شما است. "معنوی درونی

او همیشه حاضر است و هرگاه 

بیاموزید که به طرز مناسبی از 

هایش بهره گیرید خواهید مهارت

تر از داروها، دید که خیلی قوی

اعمال جراحی و سایر کارهایی 

است که بشر به منظور درمان 

ی او نماینده انقالبدهد. انجام می

در زمینه شفابخشی است و 

 برد.نشاند و به کهکشان شفای فردی میگذارد و شما را بر فرشی جادویی میتان را کنار میباورهای کنونی

ترین درمان را در اینجا گردد. هرگاه بر آن مسلط شوید عالیاینجا است که غیرممکن به امری عادی بدل می

تان نسبت به تمامی رشته شفابخشی به کلی تغییر خواهد کرد. نیازتان به داروها و خواهید یافت و دیدگاه



 

11 
 

اعمال جراحی به حداقل خواهد رسید یا به کلی از میان خواهد رفت. اثرات جانبی نزدیک به صفر خواهند 

-پدید میای های خالقانههای سنگین تا حد زیادی اجتناب خواهید نمود. به جای آنها فرصتشد و از هزینه

 قرار خواهند داد. تانآیند که سطوح جدیدی از شفابخشی را در دسترس

توانید از درمانگر نادیده برای کمک به خود بهره گیرید. اگر پزشک، پرستار، درمانگر یا اگر بیمار هستید می

ای تهاجمی و هدریغ او قبل از پناه بردن به روشهای بیتوانید از حمایتهر نوع کاربر دیگری هستید می

 دارای اثرات جانبی برخوردار شوید.

 باشد.وی برای این که کارش را انجام دهد فقط نیازمند آمادگی شما و دعوتی درخور می

تان را افزایش دهید و به شکل مناسبی از او دعوت به عمل مادگیآموزید که چگونه آمیدر این صفحات 

پذیر است که موجب مزایای تاثیرگذاری، حتی در حین یادگیری، مآورید. این کار مستلزم فرایندی کامال انجا

 سازد.تان است که شما را محدود میتوانید تا هر جایی که بخواهید پیش بروید و فقط انگیزهشود. میمی

برای هر ناخوشی که  ،توانداید که میبیشتری برسید انگار که عصایی جادویی را به دست گرفتهتسلط اگر به 

گرفته  تا هر مساله  احساسی  مزایایی به بار آورد. این شامل همه چیز از سردرد معمولی ،تصورش را بکنید

های متداول اغلب که ظاهرا امیدی در برابر آنها نیست و روش ،هاییگردد و به بیماریرا بکنید میکه فکرش 

 رسد.نیز می ،شونددر رویارویی با آنها با شکست مواجه می

گردد. چند شده باشد نیز می شمردهبله، این شامل ناخوشی خودتان، حتی اگر عجیب، نادر یا غیرممکن 

 شوند.های بیشتری هم بعدا ذکر میآورم. مثالمثال از شاگردانم را در زیر می
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 شودکیم فیرل از افسردگی شدید خالص می

درمانگر نادیده برای اولین بار در چند ده سال گذشته "

به من این  امکان را داد که امروز صبح با بینش مثبتی 

زندگی از خواب برخیزم. داروها اثر ناچیزی  بهنسبت 

بر افسردگی من گذاشته بودند. افکاری که راجع به 

خودکشی داشتم ناپدید شدند و به کلی از یادم رفته 

 "ی شدید به چه شکلی است.است که افسردگ

 

گویه در انتهای ستون فقراتش داشت و همین طور -کامیل واشکه درد شدیدی 

 اعتیادش به سیگار از بین رفت

پس از چند جلسه کار با درمانگر نادیده بر روی "

ستون فقراتم  های شدیدا آسیب دیده انتهایمهره

ت. درد و ناراحتی ناشی از آن به کلی از میان رفته اس

یک سال است که از آنها خبری نیست. همچنین 

اعتیادی که بیش از بیست سال به سیگار داشتم نیز 

انگار که پس از سه جلسه کار با درمانگر نادیده در 

سه ماه قبل برطرف شده است. از آن زمان تاکنون 

 "ام.حتی یک نخ سیگار هم نخواسته
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-اش حس میرابطه با شادی درونیرا در  "مورمور عجیبی"مراجعه کننده جاگجیت 

 کند

ای کار کرد و این را جاگجیت سینگ الووالیا به کمک درمانگر نادیده بر روی مساله احساسی مراجعه کننده

 فرایند گزارش کرده است...انجام در حین 

پس از کمی گفتگوی ابتدایی از او خواستم چشمانش را "

کار را بر عهده  ببندد و درمانگر نادیده را دعوت نمودم تا

گیرد. پس از چند دقیقه )در واقع کمتر از دو دقیقه( وی 

چشمانش را گشود و لبخندی زد و گفت مورمور عجیبی 

کند و پاهایش به خاطر نوعی را در سراسر بدنش حس می

-توانست آنچه را که در درونش میلرزند. نمیاحساس می

ز گذشت باور کند. به ناگهان تمامی وجودش مملو ا

 "شادمانی شده بود.

 داندکارول اسمیت دیگر خودش را قربانی نمی

پس از یک جلسه با گری و درمانگر نادیده دیگر در "

که در اثر آنها خودم را  ،زیر فشار افکار دوران کودکی

 "نیستم. ،پنداشتمقربانی می
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 از بیماری کرون برای پتسی آنتونی آسودگیآرامش و 

درمانگر نادیده نه فقط مرا از دست بیماری "

کرون خالص کرد بلکه نوعی حس آرامش 

حس نیز در من باقی گذاشت. یک بار دیگر 

 "ام هستم.واقعی خودکنم می

 

 

 

 

 شوددکتر دومینیک مونت از نشانگان نشتی شکم آسوده می

اگر فوریت پزشکی وجود نداشته باشد به بیمارانم "

از پناه بردن به داروها و اعمال  کنم قبلتوصیه می

های تهاجمی پزشکی از جراحی یا سایر روش

درمانگر نادیده یاری جویند. او کارامد، مهربان و 

و در بهبودی من از نشانگان  باشدمیبسیار موثر 

 "نشتی شکم نقشی اساسی ایفا کرده است.

درمانگر نادیده در وجود همه ما هست و هیچ 

-فورا در خدمت شما قرار می استثنایی نیست. لذا

دار، سربازان تواند او را فرا بخواند و نتایج عالی از او بگیرد. زندانیان، زنان خانهگیرد. حتی یک کودک هم می
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کند که چقدر درس خوانده باشید. فقط باید بتوانید این قدیمی و پزشکان نیز همین طور. فرقی هم نمی

کند که ثروتمند یا فقیر، جوان یا پیر، مرد یا زن، ورزشکار یا معلول میکتاب را بخوانید. به عالوه فرقی ن

 آورد. ارمغانتان به باشید. او منتظر و مشتاق است که شفایی را که بسیار فراتر از توقعات شما است برای

را  های معنوی است و لذا با ترجیحات الهی هیچ کسی تعارض ندارد. اواو عصاره دوست داشتنی تمامی روش

، اهلل، شعور برتر، روح، ]ص[ های متعددی همچون عشق، خدا، منشا، آرامش، عیسی، بودا، یهوه، محمدبا نام

شناسند. مراجعه کنندگانی و بسیاری اسامی دیگر می کودشالقدس، یهووا، هادی، شعور درونی، رواخ هاروح

بنامند. سایرین او را با خاطره دوست داشتنی اند او را طبیعت یا امواج اقیانوس دادهام که ترجیح میداشته

کند که چه نامی بر او بنهید چون اند. فرقی نمیدانستهمادربزرگ، حیوان خانگی یا مربی خویش برابر می

 نفس ندارد.

خوانم نیست چون جسم و در نتیجه جنسیت ندارد. او را با ضمیر مونث می "فرد"به عالوه او در واقع یک 

توانید او را با ضمیر مذکر، خنثی تر و دلسوزتر از مردان هستند. ولی اگر بخواهید میا مالیمچون زنان عموم

 دهد.ابر و نسیم بخوانید. انتخاب با شما است. هر نامی که بر او بگذارید هویتش را تغییر نمیبه نام یا حتی 

التحصیل مهندسی کنم. من فارغپیشرفت حاضر را به عنوان فردی که خارج از حرفه شفابخشی است ارائه می

ام. در نتیجه از دانشگاه استنفورد هستم و هیچ آموزش رسمی در زمینه پزشکی، درمان و امثالهم ندیده

که در حرفه شفابخشی به وفور  ،در زیر باورهای دیگرانهایی داشته باشم چون توانم نوآوریآزادانه می

-های تاثیرگذار داشته است ولی آن پیشرفتا برخی نوآوریام. هر چند که پزشکی قطعنشده دفن ،موجودند

 آیند.کوچک به حساب می ،در مقایسه با آنچه که ممکن است از درون سرچشمه بگیرد ،ها

های اصلی تفکیک نگریم، آنها را به تکهمهندسان تمایل دارند امور را ساده سازند. فرایندهای پیچیده را می

آوریم. نتیجه گذاریم و بعد آن را به صورت فرایندی ساده درمیرا کنار میهای غیرضروری کنیم، بخشمی

 این کار در این مورد درمانگر نادیده و یگانه درمان طبیعی او برای همه چیز است.
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ها ولی گری، مگر مردم سال"شاید بگویید 

های مشابهی همچون دعا و شفای از روش

 "اند؟کردهاز راه دور استفاده نمی

اند ، البته. همان نتایج خیره کننده بودهبله

که کمک کردند در این مسیر گام بردارم. 

فرایند شفابخشی در ام یک آنچه که افزوده

تان متمرکز تان را بر روی مسائلرامش شخصی( است که به شکل منحصر به فردی ذهنکنار آن )روش آ

شود که قابلیت اتکا، عمق و دهد و موجب میسازد. این تمرکز قدرت بیشتری به دعاهای شفابخشی میمی

 تر شوند.تاثیرشان افزون

. این امر ندانداز شفابخشی افرایند همراه آن در حال تغییر دادن چشم وبرای همین است که درمانگر نادیده 

 انگیزیهای شگفتآید( که شامل مثال)بعدا در همین کتاب می "های شمابا نگاهی به فرصت"به سادگی و 

تا گرفته دی از سکته بوای از بهها گسترهزمایی است. این مثالآاز این ترکیب در عمل است قابل راستی

 گردند.های خون، معجزات بیمارستانی و غیره را شامل می، ناپدید شدن لختهترس از سگ

ث برانگیز بح وضوعاتتوانید بدون ورود به مدهد که چگونه میان میشاین یک کتاب کاربردی است و ن

ورزید با نیروی مند شوید. لذا در حالی که از حدسیات مربوط به الهیات اجتناب میالهیات از این مزایا بهره

های جاری توانید به ورای روشیابید. بدین ترتیب میتان دارید اتصال میشفابخشی عظیمی که در روح

 علت اصلی ناخوشی خویش را آشکار سازید.بنگرید و 

 علت ذهنی است. احساسی است نه جسمانی.و آن 

توانید بر پلی قدم بگذارید که به شفای نهایی و گردد و میبدین ترتیب تمامی رشته سالمتی ساده می

شود. درهای جدید، منتهی می ،کنندهای ساخته دست بشر حتی تصورش را هم نمیکه درمان ،مزایایی

 انتظارتان هستند.ثیرگذار در ااندازهای جدید و مزایای تچشم



 

17 
 

 پلی به سوی درمان نهایی

 خبریم.مان که در سمت دیگر پل قرار دارد بیهایایم و از درمان نهایی ناخوشیدر یک سمت پلی ایستاده

به وسیله  ،مانخبریم چون توجهبی

های باورهای متداولی که در حرفه

منحرف  ،اندشفابخشی ریشه دوانده

هنگفتی خرج های شده است. لذا پول

-کنیم تا هزاران دارو برای بیماریمی

کنیم آنها را های متعددی که فکر می

ایم بسازیم. بخش بزرگی از شناخته

اند. دلیلش فایدهاینها غیرضروری و بی

 را خواهید دید.

گرفته تا های دنیا با دقت روی بدن انسان، از سلول به عالوه محققان برجسته پزشکی در معتبرترین دانشگاه

های پیچیده مستلزم صرف بکارگیری این درمانکنند. های عصبی و فراتر از آن، کار میانتقال دهنده

های گسترده پزشکی و اخذ مجوزهای الزم است. بدیهی است که هزینه اینها برای بیمار بسیار زیاد آموزش

 ی شدن در بیمارستان هزینه نمود.ای را با یک هفته بستربه راحتی ممکن است درآمد چندماهه باشد.می

آورند و ممکن است شوند یا نتایج موقتی به بار میمی ها اغلب با شکست روبروبا این همه این تالش

 مشکل دارد. شیوه. پیدا است که این پدید آورندنیز را مشکالت بزرگتری 

-آنچه که تاکنون برایش سرمایها های او به کلی باز سوی دیگر پل در انتظار درمانگر نادیده است. روش

رام و قابل بکارگیری بر روی همه چیزند و هایش مالیم، آایم تفاوت دارد. روشهای هنگفتی کردهگذاری

 باشند.محدودیتی ندارند. هیچ آموزش خاصی هم الزم ندارند و رایگان می



 

18 
 

د. فعال همین قدر بدانید که او گردنشود. جزئیات بیشتر در ادامه ذکر میتاب معرفی میکاو در سراسر این 

تان است و او بر نگرد تا راه آسودگی را بیابد چون علت واقعی در آنجا نیست. بلکه در ذهنتان نمیبه جسم

به جای این که منابع عظیمی را نماید. برای همین هم هست که تا این اندازه موثر است. جا تمرکز میهمان

یابید گیرد. اگر به خوبی درک کنید درمیتان را هدف میاصلی ناخوشیعلت برای تخفیف عالئم صرف کند 

 تر هستند.تان، از سکسکه گرفته تا سرطان، صرفا عالئم این مساله عمیقهایکه تمامی بیماری

ها و کبد یکی از اعضای بدن است. ها، ریهگویم منظورم فقط مغز نیست. مغز همچون کلیهوقتی از ذهن می

توانند آن را در لموس است و لذا محققان پزشکی به هنگام تحقیقات علمی به دشواری میولی ذهن نام

نیز در همان جا هستند. قدرتش را از  تانوح قرار دارد و باورها و احساساتظرفی نگه دارند. بنیان آن در ر

 گیرد.بعد روحانی شما یا از آن سوی پل می

 هایکه باعث شفابخشی ،پل و به سوی مراتب عشق و آرامش اینجا هدف شما این است که به آن طرف در

 گردد.تر میتان نیز عمیقبروید. بدیهی است که هر چه بیشتر بروید شفابخشی ،شوندمی سطح باالتری

گرفت. ولی برای دستیابی توان این کتابی فشرده است چون پیام اصلی آن را به سادگی می بنیان اساسی:

های مفهومی آن را درک کنید. مثال فرایند عملی قبل از یادگیری روش عملی پایه ن نتایج بایدبه بهتری

شود )گام به گام با روش آرامش شفابخشی تنها در چند صفحه در بخش انتهایی کتاب شرح داده می

های جدید و توانید به آن بخش بروید و از پایهشخصی را ببینید(. اگر خیلی کنجکاو هستید اکنون می

شوند بگذرید. ولی بدانید که بدون درک آن مفاهیم مهم احتماال هم ی فکری که به آن فرایند منجر میاساس

ها بگذرید حتما اگر تصمیم دارید که از این قسمتبه لحاظ وقت و هم به لحاظ هزینه ضرر خواهید کرد. 

 باید به اینها برگردید تا تصویر کلی را نیز به دست آورید.

 دهم.چیست؟ در بخش بعدی توضیح می نوین اندیشهپرسید می
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 مقدهم – اندیشه نوین

شوند. دلیلش این است که باورهای قدیمی و باارزش باید های خیلی جدید اغلب با تردید روبرو مینوآوری

جای آنها را بگیرد. این فرایند ممکن است مملو از هیجان باشد  "اندیشه نوینی"بکر یا زیر سوال بروند تا فکر 

 چون تفکر در این حیطه جدید خوشایند و محرک است.

با این وجود مقاومت در برابر این گونه 

تغییرات امری عادی و قابل درک است. 

مان را حتی تمایل داریم باورهای قدیمی

نباشند  ماناگر همیشه هم در خدمت

ایم. با آنها . به آنها عادت کردهقدر بدانیم

راحت هستیم. نشانگر چیزهایی هستند 

که به آنها باور و امید داریم و حقیقت 

 پنداریم.می

در شما است. برخالف انتظاری که  اندیشه نوینهای ام در اینجا تثبیت پایهبه همین دلیل مهمترین وظیفه

مان را ثابت نمایم. این بخش ساده کار است شفابخشیشاید داشته باشید قصدم این نیست که اعتبار روش 

 توانید اعتبار غیرقابل انکار آن را دریابید.چون با بکارگیری آن بر روی مسائل خودتان می
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ام که با توالی منطقی در ادامه را به چند تکه قابل هضم تقسیم کرده اندیشه نوین آنبرای درک بهتر مفهوم 

 آیند.می

 کشد.تان را به چالش میاحتماال خیلی از باورهای اندیشه نوینباشید. ولی باید آماده 
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دانیممان را نمیاهی: علت واقعی انخوشیاندیشه نوین اول  
فهمیدیم این کتاب دیگر مان را میهایشود. اگر علت واقعی ناخوشیشروع می اندیشه نویناینجا است که 

یله حرفه دید این امر به خوبی به وسدانیم و همان طور که به زودی خواهید ضرورتی نداشت. ولی نمی

 ل واقع شده است.بوزشکی مورد قپ

زشکی احترام زیادی قائلم و پبرای شاغالن حرفه 

با بسیاری از آنان دوست هستم. طاقت آوردن در 

دانشکده پزشکی و گذراندن دوره انترنی مستلزم 

عالقه زیادی است و برآورده ساختن نیازهای 

 طلبد.بیشتری را می پیچیده بیماران عالقه

شوند چون پزشکان و پرستاران اغلب ناامید می

های زیاد در زمینه شان دور مانده است. با وجود صرف وقت و هزینهها از چشمانعلت اصلی بیماری

های ما را مدیریت کنند. پزشکان عالقمند تا حد زیادی مجبورند که فقط عالئم بیماری ،تحقیقات پزشکی

 آید.شان آرزو به حساب میهایی که ماهیت جسمی دارند هنوز برایدر مورد اکثر بیماریکشف علت حتی 

قات دلیلش آن است که محققان پزشکی تمایل دارند در جای نادرستی به دنبال علت بگردند. مثال تحقی

عدم تعادل شیمیایی در بدن ربط دارد. در نتیجه یک  هروند که افسردگی بپزشکی به این واقعیت اشاره می

کند بهتر شده است. ولی کنند و بیمار هم احساس میوارد بدن میرا ماده شیمیایی متعادل کننده )دارو( 

 گردند.شان برمیبیماران باید باز هم دارو مصرف کنند و در غیر این صورت عالئم
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س عدم تعادل شیمیایی نباید علت اصلی پپوشاند. ا عالئم آن را میکند. بلکه موقتلذا دارو مشکل را حل نمی

یابیم که آن هم صرفا یک عالمت است. نهایتا باید چیزی افسردگی باشد چون اگر به خوبی درک شود درمی

 شویم.تر میرا پیدا کنیم که باعث عدم تعادل شده است. در این صورت به علت واقعی نزدیک

رسد انجام داد. مثال با وجود این که در درمان توان برای هر بیماری که به فکرمان میهمین استدالل را می

 شان نیست.ها از کار اصلیگیرند ولی این بیماری به دلیل انحراف سلولسرطان رفتار سلول را هدف می

از طریق  های مهاجم راتوانند سلولگاهی اوقات می ،اندکه خودشان را وقف کارشان کرده ،پزشکان ما

پرتودرمانی یا شیمی درمانی بکشند و غده سرطانی را با جراحی درآورند. با وجود این که این فرایندها ممکن 

شان شده بوده ها از وظیفهآمیز باشند ولی به آنچه که در ابتدا موجب انحراف سلولاست تا حدی موفقیت

شوند و در مواردی سرطان پس از یک روبرو میشکست  بار اغلب بوهای مزپردازند. بنابراین روشاست نمی

 گردد.نشینی موقتی برمیعقب

محیط  ،اما اطالعات جالبی حاکی از این هستند که ژنتیک. دانندپزشکان هنوز علت ام اس را نمی"ام اس: 

 "زندگی فرد و حتی شاید نوعی ویروس نقشی در این قضیه داشته باشند.

ها به آن مبتال  برخی خانواده. اطمینان ندارند که علت میگرن چیستمتخصصان "سردردهای میگرنی: 

اند که با ژنتیک ارتباط دارد. ولی آشکار نیست که چرا بعضی به میگرن مبتال شوند و متخصصان دریافتهمی

 "شوند.شوند و دیگران نمیمی

دانیم که آسم نوعی بیماری التهابی است که فقط می. داند علت آسم چیستدر واقع هیچ کسی نمی"آسم: 

 "گذارد.اثر می تنفسبر مجرای 

ولی . اس( شناخته نیستبیپذیر )آیعلت دقیق نشانگان روده تحریک"پذیر: نشانگان روده تحریک

 "متخصصان سالمتی اعتقاد دارند ارتباط معیوب میان مغز و مسیر روده یکی از دالیل عالئم آن است.
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شاید ترکیبی از . شوددانند چه چیزی باعث آرتریت روماتوئید میپزشکان دقیقا نمی"اتوئید: آرتریت روم

تواند منجر کنند نوعی عفونت باکتریایی یا ویروسی میعوامل ژنتیکی و محیطی باشد. برخی محققان فکر می

چنین کاری بکند به تحریک بیماری در بعضی افراد شود. ولی تا به حال ویروس یا موجود دیگری که 

 "شناخته نشده است.

نامند. این بیماری را اسکولیوز ایدیوپاتیک می. در اکثر موارد علت اسکولیوز شناخته نیست"اسکولیوز: 

نتیک مربوط باشد ژرسد که به چند چیز و از جمله آید و به نظر میاغلب در کودکان و نوجوانان پدید می

 ها شایع است.چون اغلب در خانواده

هایی داشته باشید که از این بابت شما را شاید ژن. دانندپزشکان علت دقیق آن را نمی"بیماری شوگرن: 

 "تواند بیماری را تحریک کند.با مخاطره روبرو نمایند. عفونت ناشی از باکتری یا ویروس هم می

. شوددی میاچیدداند که چه چیزی باعث ایهیچ کسی دقیقا نمی"فعالی کمبود توجه: اختالل بیش

 "دانند که برخی چیزها در آن نقش دارند.ولی می

ها شایع احتماال نوعی اختالل ارثی است چون در خانواده. علت نارساخوانی آشکار نیست" نارساخوانی:

که در خواندن و  ،افراد مبتال به نارساخوانی هایی از مغزعملکرد قسمتاند ها نشان دادهاست. برخی پژوهش

 غیرطبیعی است. نقش دارند،زبان 

-های اضطرابی همچون سایر ناخوشیولی اختالل. معلوم نیست یاضطراب هایعلت دقیق اختالل"اضطراب: 

. در اثر تحقیقات دانشمندان بر روی ندهای ذهنی ناشی از ضعف یا نقص شخصیت یا تربیت ناصحیح نیست

که بسیاری از این اختالالت ناشی از چند عامل و از جمله تغییراتی در های ذهنی آشکار شده است ناخوشی

 "باشند.های محیطی میمغز و تنش

رند که شاید ناشی از عدم تعادل مواد بر این باو. علت دقیق اختالل هراس آشکار نیست"اختالل هراس: 

 "گردد )ژنتیکی(.منتقل میها های عصبی( در مغز باشد. همچنین در خانوادهشیمیایی )انتقال دهنده
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به ترس مرضی مبتال  تاناگر یکی از اعضای خانواده. های مرضی معلوم نیستعلت ترس"های مرضی: ترس

 "است بیشتر احتمال دارد که شما هم دچار شوید.

 ".علت دقیق اندومتریوز معلوم نیست": اندومتریوز

توانند ولی برخی چیزها می. آیدبه وجود می دانند سرطان خون به چه علتیمتخصصان نمی"سرطان خون: 

 "میزان مخاطره بعضی از انواع سرطان خون را افزایش دهند.

های اخیر ولی در سال. اندپزشکان علل اختالل دوقطبی را به طور کامل درک نکرده"اختالل دوقطبی: 

همچنین حاالت  که شامل اوج شیدایی و حضیض افسردگی شدید است و ،درک بهتری از طیف دوقطبی

 "اند.گوناگون بین این دو را یافته

عالئم آن در بسیاری افراد . دانندپزشکان علت نشانگان خستگی مزمن را نمی"نشانگان خستگی مزمن: 

رسد که پس از یک آسیب شدید آیند. در برخی موارد به نظر میپس از یک ناخوشی ویروسی پدید می

 "شود. هیچ علت واحدی برای آن شناخته نیست.مواد سمی ایجاد میجسمانی یا احساسی یا تماس با 

اتوپیک  -ترین نوع اگزما متداول. شوددانند که چه چیزی باعث اگزما میپزشکان دقیقا نمی"اگزما: 

به نوعی حساسیت شباهت دارد. ولی ناراحتی پوستی که در کودکان بیش ازبزرگساالن شایع  –درماتیت 

 "است نوعی واکنش حساسیتی نیست.

-دهد. لذا علیانداز ناامید کننده است و متاسفانه فقط حدود یک درصد از کل فهرست را نشان میاین چشم

اند پزشکان ما هنوز باید به دنبال علت واقعی ها صرف شدههای هنگفتی که برای یافتن درمانرغم هزینه

کنیم و هر چند که گاهی اوقات به ها بگردند. با این وجود به پزشکان اتکا میگستره وسیعی از بیماری

تشخیص نادرست  ،گیریمجراحی غیر ضروری قرار میاعمال یابیم ولی اغلب تحت هایی دست میموفقیت

 شویم.جانبی داروهای تجویز شده دچار میدهند و به اثرات مان میبرای
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در جایی که علل وجود ندارند  اند؟چه شاهدی از این بهتر که محققان پزشکی هدف نادرستی را نشانه رفته

 ماند. آنجا نیست.گردند. به جستجوی طال در وان حمام میبه دنبال آنها می

 

 ماند. آنجا نیست.به جستجوی طال در وان حمام می

یا هر وبسایت پزشکی دیگری بروید و به  WebMD.comتان بکنید. به وبسایت کار را برای ناخوشیاین 

را به ی در جستجوی خود چنین موارددنبال علت واقعی بگردید. اگر چیزی یافتید به من هم خبر دهید. 

به دیابت بیشتر  مبتالیان"یا  "آید ریشه ژنتیکی دارد...به نظر می"عنوان تعریف علت واقعی نپذیرید: 

احتمال تاثیرات دست دوم و  ."عوامل مخاطره عبارتند از..."یا  "احتمال دارد که به این بیماری دچار شوند...

ای بزنند و سعی های حساب شدهدهند که حدسعوامل مخاطره علت نیستند. اینها فقط پزشکان را یاری می

 توجیه کنند. کنند که از این طریق آنچه را که در حال وقوع است
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 اندیشه نوین دوم

 علت واقعی = احساسات منفی

 های گوناگون ما چیست؟علت بیماریپس 

، ها تجلی ترستر بر این که بیماریرود و به طور مشخصما به ذهن و نه به جسم اشاره می اندیشه نوین

-تاکید می ایم،ساختهکه در طول عمرمان بر روی هم انباشته  ،خشم، گناه و سایر احساسات منفی هستند

شود. بدین ترتیب علل تان را حل نمایید. روش این کار در همین کتاب شرح داده میورزد. مسائل احساسی

یابند. فکری ساده ها را برطرف خواهید ساخت. اگر آن علل نباشند عالئم بیماری هم کاهش میاصلی بیماری

 لی درست است.و به طور ک

دانیم که این به صورت شهودی می

توانیم حرف درست است. اغلب می

سنگینی احساس گناه، دغدغه ناشی از 

مان ترس و انفجار خشم را در جسم

حس کنیم. پزشکان دستگاهی برای 
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هم  توانند میزان صدمات ناشی از آن را اندازه بگیرند. ماسنجش شدت ترس و امثال آن ندارند و لذا نمی

یا راهزنان  -دانیم که این احساسات توانیم آن را در درون وجودمان حس کنیم و لذا میهمین طور. ولی می

 ربایند.سالمتی ما را می - سعادت

اند قویا به اند. تحقیقات متعددی که انجام دادهجالب این است که محققان پزشکی قبال از این دروازه گذشته

های ما دارند. بدیهی است که این نکته روند که احساسات منفی نقش مهمی در بیماریاین واقعیت اشاره می

که  باشدمیشناسی در حال ظهور ایمنیعصبکند. رشته جدیدی به نام روانمحتوای این کتاب را تایید می

-یگیری را نشان ماند همین جهتمحور آن همین کشف است.  تحقیقات روشنگر متعددی که انجام شده

 دهند. ولی متاسفانه تا به امروز چیز زیادی از این تحقیقات در نیامده است.

را پدید   "مواد شیمیایی منفی"ای از )به قول من( تحقیقات مزبور این مساله را که احساسات منفی مجموعه

فهرستی شود و در درازمدت ممکن است به می آکندهآن مواد  بدن از دهد.آورند مورد تایید قرار میمی

 های جدی منجر گردد.طوالنی از بیماری

ها را دور کند و اگر از آن حمایت شود به نحو قابل دستگاه ایمنی بدن به نحوی ساخته شده است که بیماری

دهد. ولی اگر به افکاری از قبیل نفرت، گناه، نگرانی، ترس و غیره اجازه ورود ستایشی این کار را انجام می

کنند و به ساز و شود و آنها دستگاه ایمنی را از منابعش تخلیه میمواد شیمیایی منفی می دهید بدن مملو از

 سازند.های جدی وارد میکار ترمیم جسم آسیب

کنند. شناسی برای این پدیده توجیهات معقول پزشکی ارائه میایمنیعصبتحقیقات علمی و از جمله روان

برای اثبات این که احساسات منفی )و مواد شیمیایی منفی که در پی آنها  ،لذا مشکل این نیست که دلیلی

وجود ندارد. بلکه مشکل این است که موسسات پزشکی در  ،اصلی بیماری هستند تآیند( علبه وجود می

 گیرند.های درمانی عالئم و نه علل را هدف میروش

یمنی بدن و ساز و کار ترمیم آن با موانع ا دستگاه تر باشندهر چه مواد شیمیایی منفی بیشتر و سمج

-ها در جسم ریشه میگردد و ناخوشیشوند. در نتیجه استعداد بیمار شدن بیشتر میافزونتری روبرو می
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شود در مسابقات ورزشی شرکت تان مرتبا تضعیف میدوانند. مثل این است که در حالی که خط دفاعی تیم

 زند.ه تیم مقابل هر طور که بخواهد گل میرسد کنهایتا کار به جایی میکنید. 

بینیم که گذارند. مثال میهای ظاهری این نوع صدمات آگاهیم چون فورا بر جسم اثر مینسبت به برخی گونه

شود. به همین ترتیب احساسات منفی فوران خشم موجب افزایش فوری ضربان قلب و فشار خون می

یا  سردرد ،مشکالت تنفسی، بالفاصله و به شکل ناخوشی در زیر شکمهمچون اضطراب و نگرانی نیز اغلب 

 گردند.گرفتگی گلو و قفسه سینه ظاهر می

ها مانیم. معموال ماهخبر میتر بیهای عمیقمتاسفانه اغلب تا وقتی که عالئم جدی پدید نیایند از این آسیب

ایمنی و ساز و کار  دستگاهشیمیایی منفی  کشد تا بار ناشی از موادها سال طول میها و حتی دهیا سال

 تری گردد و نهایتا به بیماری )مزمن( منجر شود.ترمیم را فرسوده سازد و موجب عالئم شدیدتر و بادوام

های جراحی و سایر روش ،پرتودرمانی ،همان طور که گفته شد در چنین مواردی حرفه پزشکی از داروها

. هر چند کندبه علل احساسی زیر مشکل توجهی نمی و نمایداستفاده میتهاجمی به امید جلوگیری از عالئم 

های ظاهری به بار آورند ولی مواد شمیایی منفی به تالش خود بر های پزشکی برخی موفقیتکه شاید درمان

 دهند.علیه جسم ادامه می

برای  ،تاکنون ابزار مناسبیشود. این امر قابل درک است چون متاسفانه تاکید اندکی بر این کشف مهم می

های پزشکی به جسم داده نشده است. آموزش به پزشکان، بار مواد شیمیایی منفیخنثی ساختن اثرات زیان

 دانند.را اغلب متعلق به رشته دیگری می "مسائل ذهنی"گرایش دارند و 

ایل دارند که این مشکل را اند آنان تمشان قرار نگرفتههایبه دلیل این که مسائل ذهنی در کانون آموزش

مانید. هر نرا تجویز  "مراقبه"یا  "مسافرت" ،"تغییر شغل"هایی همچون بدانند و درمان "تنش"ناشی از 

-چند که مراقبه قطعا گامی در جهت درست است ولی به تنهایی کافی نیست. برای همین هم هست که می

 های درمانگر نادیده بهره گیرید.گوییم از کمک
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را آموزش  "مسائل ذهنی"پزشکان و سایر پزشکانی هم که نگریستن به توان برای رواندالیل را میهمین 

عالئم را با دارو درمان کنند. در اینجا نیز  ،اند آورد. آنها نیز تمایل دارند که به جای هدف گرفتن علتدیده

 بپردازند.دهد که به ریشه مشکل درمانگر نادیده این امکان را به آنان می

من  "علت اصلی = احساسات منفی"تاکنون عده زیادی از پزشکان و پرستاران از فرایندهای  0335از 

کنم این که کل حرفه پزشکی اند. فکر میهای درخشان متعددی را برایم فرستادهو گزارش استفاده کرده

در هم آمیزند امری  ،آنها هستندآوری که در حال جمع ،نهایتا این علت واقعی را با علوم جسمانی عالی

 ناپذیر باشد.اجتناب

ترین نتیجه آن این خواهد بود که پزشکانی که کشد. ولی وقتی چنین شود واضحبدیهی است که طول می

درمانگر نادیده  ،های خشنپرتودرمانی و سایر درمان ،اعمال جراحی ،ترند قبل از پناه بردن به داورهاپیشرفته

 ند گرفت.را به کار خواه

یکی از این پزشکان پیشرفته دکتر گابریل روتن )هلندی( است. وی  با دکتر گابریل روتن آشنا شوید:

ای کنندهمرا دنبال نموده و به چنان نتایج خیره "علت اصلی = احساسات منفی"ها است که مفهوم سال

 روی آورده است.های نوین دست یافته که طبابت عادی خود را رها کرده و به این ایده

تی: افای -آید به طور خالصه تاریخچه آشنایی خود را با کشف قبلی من ای که در پی میوی در مقاله

دارد. سپس دالیل خود را برای تغییر شیوه طبابتش از پزشکی رایج به یاری بیان می -تکنیک رهایی ذهن 

ه کالمش بسیاری از نکات این کتاب را بازتاب توجه داشته باشید کدهد. گرفتن از درمانگر نادیده شرح می

شان شان علت اصلی مشکلوقتی توانستم به مراجعانم کمک کنم به جای پرداختن به عالئم"دهد. مثال: می

 "را بیابند بسیار آسوده شدم.
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 چگونه نسخه نوشتن را ترک کردم و دیگر هرگز به عقب ننگریستم

 نوشته دکتر گابریل روتن

ی درمانگر نادیده روش اصلی گری قبل از آخرین دستاوردش یعن"

تی )تکنیک رهایی ذهن( را به دنیا ارائه کرده بود. آن را در افای

-ها تن میو اکنون در دسترس میلیون نمودمعرفی  0335سال 

درمانی با طب باشد. ترکیب موثری از نوع خاصی از شناخت

ها ماه ،هاهای رایج را از هفتهروش افشاری است که مدت درمان ب

 ها به کسری از آن زمان کاهش داده است.یا سال

کشف کردم و فورا جذب آن شدم. خیلی با آنچه که به عنوان یک پزشک آموخته  0110تی را در سال افای

هیچ آموزش باشد و میالتحصیل دانشگاه استنفورد بودم فرق داشت. جالب این است که گری مهندس فارغ

تواند رود چون میمیاست و مجوزی هم ندارد. این مزیت بارزی به شمار رسمی پزشکی یا درمانگری ندیده 

شفابخشی را از طریق عینک منحصر به فردش ببیند. در نتیجه به رج از حرفه پزشکی به آن بنگرد و از خا

دیدگاه خاص خودش در مورد علت و معلول رسید و در پی آن نتایجی در شفابخشی به دست آورد که قبل 

 شدند.ممکن پنداشته میغیر ناز آ

ای که های گری را که در آن زمان در دسترس بودند مشاهده نمودم. نتایج اولیهکنجکاو شده بودم و لذا فیلم

شدم و ام گرفتم بسیار قابل توجه بودند. مثال اغلب به سردردهای میگرنی دچار میبر روی مسائل شخصی

دچار نشدم. چند ماه  هاسه ماه بعد به هیچ عالمتی از آن کردم. ولی ظرفداروهای قوی مصرف میشان برای

افتم. همه اینها در طول چند ماه ی بعد هم از کمردردی که به مدت بیست سال مرا ناتوان ساخته بود رهایی

 های گری و انجام روش آرامش شخصی پدید آمده بودند. با مشاهده فیلم "وامگیری مزایا"و صرفا از طریق 

تی پرداختم. در پی آن مسیر افجه مرا به عنوان یک پزشک جلب کردند و لذا با اشتیاق به ایمسائل فوق تو

نامم( ان میه کنندگتی بر روی بیمارانم )که اکنون آنان را مراجعافطبابتم را به کلی تغییر دادم و از ای
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ن را مدیریت نمایند و نحوه شاها و احساسات منفیتی تنشافاستفاده کردم. آنان را یاری دادم که با ای

توانستم تی را نیز به ایشان آموختم. نتایج حاصل خیلی بهتر از آن چیزی بود که با دارو میافبکارگیری ای

 بگیرم و لذا دیگر اصال دارویی تجویز نکردم.

صلی علت ا نمایمانم کمک ه کنندگتوانستم به جای این که صرفا به عالئم بپردازم به مراجعاین که می

نمودم. البته کفایتی و ناتوانی میهای قبلی احساس بیام بود. با روششان را بیابند موجب آسودگیمشکالت

این از ها دارند. اکثر پزشکان، اگر نگویم تمامی آنان، نقش مهمی در بیماریدانستم که احساسات منفی می

کنیم. احساسات منفی نه فقط نقش دارند بلکه نکته آگاهند. ولی ما از این آگاهی به قدر کافی استفاده نمی

 ها هستند.علت اصلی بیماری

کنم و از نتایجی که مراجعانم گری کار می "تیافاستاندارد طالیی ای"اکنون سیزده سال است که با روش 

های سالکردم. در آن تواند بشود ولی اشتباه میاین بهتر نمی ازکردم که ام. فکر میگیرند بسیار راضیمی

خراش شفا ما در طبقه اول آسمان"گفت تی را معرفی کرده بود از این که میافابتدایی که گری تازه ای

به  ،فهمم. پیدا است که گری با درمانگر نادیدهکردم. ولی اکنون منظورش را دقیقا میتعجب می "هستیم

 این زمینه برداشته است. درهم دومین گام مهم را  ،عنوان نوعی درمان طبیعی برای همه چیز

طلبد ولی نه فقط بر پایه عقل سلیم نامد( میمی اندیشه نوینرا )که او  یهر چند که این روش تفکر جدید

-هایی که در رشتهدهند که گری با درهم آمیختن پژوهشبنا شده است بلکه تحقیقات علمی نیز نشان می

گری با باورهای سنتی پزشکی نگرد. جهت درستی میاند به های پزشکی و فیزیک کوانتومی صورت گرفته

های اصلی که واقعا افکند و با بخشهمه چیز را به دور میمحصور نشده است و لذا به شکلی کامال مهندسی 

 کند.دهند از نو کار مینتیجه می

-است که خیلی بیشتر از سلف فراهم آوردهمان را برای ساده و موثریوی بدین شکل باز هم فرایند درمانی 

پردازد. هرچه نحوه ها میاش به علت واقعی بیماریتی قبلیافای حتی بهتر از روشدرخشد. های خود می

 بینم.های کمتری را در آن میآموزم محدودیتگیری از درمانگر نادیده را بیشتر میبهره
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نیاز است تمرکز نمایم و تاکید دارد که علت اصلی  دهد که در جایی که به شفادرمانگر نادیده مرا یاری می

شود. در ذهن، باورها و احساسات ما است. یا همان طور که گری ها در درون خود ما یافت میتمامی بیماری

گوید علت واقعی = احساسات منفی. این بخش بنیادین شفابخشی است و در همه جای دنیا و به وسیله می

های پزشکی همچون . هر جا هم که ممکن باشد باید قبل از پناه بردن به شیوهته شودفهمگان باید پذیر

احتمال دستیابی به آسودگی داروها، اعمال جراحی، پرتودرمانی و امثالهم از آن استفاده گردد. بدین ترتیب 

 رسند.های غیر طبیعی به حداقل یا به صفر میهای ناشی از روششود و تهاجمبیشتر می

های شفابخشی دلیل بود که یک بار دیگر روش طبابتم را تغییر دادم. این بار درمانگر نادیده و روشبه همین 

ها و مشکالت همچون موارد زیر ای از بیماریبر روی گستره نمالیمش را در کانون جلساتم قرار دادم و از آ

ل عملکرد مثانه، دی، یبوست، اختالاستیحمالت هراس، سردردهای میگرنی، پینتیجه گرفتم: 

های شلوغ، از مکان خاطرات ناگوار دوران کودکی، بحران خودکشی، بیماری منیه، ترس مرضی

 کوکسارتروسیس زانو،گونارتروسیس  پریشی، مشکالت بینایی، تب ینجه،آرتریت روماتوئید، روان

  اس(.افها، اختالالت بلع و نشانگان خستگی مزمن )سییتسلگن، حسا

های شفابخشی است و مطالعه این کتاب باید برای تمامی ای در شیوهنادیده الیق جایگاه برجستهدرمانگر 

های شفابخشی اجباری گردد. در را به روی سطوح جدیدی از شفا و سالمتی برای و کاربران روش نبیمارا

 کند.همگان باز می

 "دکتر گابریل روتن

 دهم.هایم ادامه میضمن تشکر صمیمانه از دکتر روتن به صحبت

کنید یاری استفاده میدهای خوای در زمینه سالمتی شاغل هستید و از روشاگر بیمار یا به صورت حرفه

 هرگاهدارید که به طور کامل بر نحوه ارتباط با درمانگر نادیده مسلط شده باشید. آخرین گام را وقتی برمی

 خواهد شد.نسوخ مشناسیم چنین شود پزشکی به شکلی که می
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های شفابخشی ساخته دست بشر را به نفع درمانگر نادیده به ولی تا آن زمان آیا باید پزشکی و تمامی روش

دارید دور افکنیم؟ خیر! حداقل نه هنوز. گذر از این پل فرایندی است و هر چند که هر گامی که برمی

-گذرند غیرواقعبه طور کامل از آن می مزایایی به لحاظ شفابخشی دربردارد ولی این که فرض کنیم همگان

 بینانه است.

اند که پس از تقریبا دو تا پنج گام و گزارش داده ممثال اگر برای گذر از پل باید صد گام برداریم شاگردان

اند. آید( به نتایج قابل توجهی دست یافته)بعدا در همین کتاب می "های شمانگاهی به فرصت"رسیدن به 

اند و با این وجود خبر از مزایای مستحکمی، که بعضا بسیار فراتر از ما( تازه شروع کردهش نآنها )همچو

توانید همان دهند. بدیهی است که شما هم میهای ما هستند، میهای بهترین پزشکان و بیمارستانقابلیت

 نیست.تان های پیش رویکارها و بلکه بیش از آنها را انجام دهید. هیچ محدودیتی در فرصت

 همچنین در این مرحله از یادگیری باید به سایر علل نیز بها بدهیم.

رسد عواملی خارج از حیطه آن علل شامل سبک زندگی )و از جمله رژیم غذایی( و تصادفات، که به نظر می

ولی حتی در چنین مواردی نیز احساسات با قدرت به ایفای نقش  شوند.باشند، میاحساسات منفی ما می

 پردازند.می

 اشمواد مخدر و سایر مواد سمی سازیم قطعا به سالمتیمان را آکنده از شکر، توتون، الکل، مثال اگر جسم

یابید که یکی از اهداف آنها این است های سمی را به دقت بررسی کنید درمیزنیم. اگر این شیوهآسیب می

شوند یا ما  "احساسی بهتر"ای احساسی باعث هکه با آرام ساختن تردید، ترس، گناه، خشم و دیگر آشفتگی

 ."آرام نمایند"را 

ای برند که درمانگر نادیده هم به شیوهتر بگوییم حداقل موقتا ما را به همان جایی میاگر بخواهیم دقیق

-گذریم و به او اجازه میدانید سبک زندگی به مرور که از روی پل میببرد. همان طور که شاید طبیعی می

. دلیلش این است که دیگر به مواد یابداحتماال تغییر می ما را به آرامش برساند تحریک که به جایدهیم 
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احساسات منفی  بینیم کهمینداریم. نیاز مصنوعی برای ایجاد هماهنگی درونی که در جستجویش هستیم 

 آنها را برطرف کنیم.توانیم با این فرایند نمایند و خوشبختانه مینقش اصلی را در این مشکل ایفا می

های جسمانی به احساسات منفی حل نشده ما بستگی دارد. تصادفات و آسیب ازشفا یافتن  مدتبه عالوه 

گردند و لذا های ضعیف یا آسیب دیده جسم ظاهر میعلت آن است که مسائل احساسی بیشتر در بخش

به نظر آید ولی در موارد متعددی شاهد تان عجیب گیرند. هر چند که این امر شاید برایجلوی شفا را می

درصد  51های ناشی از تصادفات را تا ام که کاستن از خشم، گناه و امثالهم روند بهبودی از آسیببوده

 تسریع نموده است.
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 اندیشه نوین سوم

 یک ردمان طبیعی ربای همه چیز وجود دارد

محور احساسات منفی حل نشده قرار  برهای ما ایم که علت اصلی بخش اعظم ناخوشیتا به اینجا آموخته

رسد ریشه جسمانی یا گوید که اکنون به جای مواردی که به نظر میدارد. به همین ترتیب، عقل سلیم می

 های احساسی تمرکز نماییم.شیمیایی داشته باشند بر درمان

ایم که هر یک از هزاران ناخوشی که ی ساخته دست بشر به این شکل شرطی شدههای شفابخشبا روش

دارد. لذا قرص بخصوصی را برای سردرد و قرص کامال متفاوتی  یشوند درمان خاصها به آنها مبتال میانسان

دهیم و برای خوریم. برای بعضی مشکالت تمرینات خاصی انجام میرا برای برطرف ساختن اضطراب می

کنیم. برای برخی تومورها پرتودرمانی و برای هایی را اعمال مییر موارد در رژیم غذایی خود محدودیتسا

 نمایند.اختالالت روده جراحی را توصیه می

گذارد. چنین باورهایی به شود به کلی از کنار طرز فکر چند درمانی میروشی که در این کتاب شرح داده می

 شوند...این کنار گذاشته مینفع 

 !یک درمان طبیعی برای همه چیز
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 "برای همه چیزها یک درمان طبیعی وجود دارد!"

زشکی و داروسازی پکننده است و اگر به خوبی درک شود بخش بزرگی از باورهای رایج در ای خیرهاین ایده

توان می ،اندناخوشی پدید آمدهشماری که برای ظاهرا تعداد بی را، گوید که هزاران درمانیمیریزد. را فرو می

 له همگان است کاهش داد.وسیبه فرایندی که قابل یادگیری به 

-هر چند که شاید این ایده را به طور خودکار بپذیرید ولی باز هم کنجکاو باشید که آیا درمانگر نادیده می

شوند را درک آسوده می این که دیگران"تان آسودگی به بار آورد؟ شاید فکر کنید تواند برای مشکل خاص

در نتیجه شاید وسوسه شوید که این کتاب را  "کنم، ولی من چطور؟ شاید مساله من فرق داشته باشد.می

دی ناشی استیپی"یا  "سالگی 91بیماری منیه در کمتر از "یا  "شکستگی انگشت پا"سریعا مرور کنید تا 

 ن ببینید.را در جایی از آ "از بدرفتاری جنسی در زمان کودکی

 آنها را نخواهید دید.

نیز نخواهید دید.  ،که توسط شفادهندگان نامی بر آنها گذاشته شده است ،اکثر هزاران ناخوشی دیگری را

 صرف آوردن فهرست آنها مستلزم نگارش کتابی به قطر چند برابر این است.
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شوند. آیند و تشدید میوجود میهای جسمانی ما به وسیله احساسات منفی به همان طور که دیدیم ناخوشی

دهند. های مختلفی در جسم ما خودشان را نشان میبدیهی است که چنین عللی به ذهن مربوطند و به شکل

سالگی شاید در یک فرد به بیماری پارکینسون منجر و همان انزجار در  09لذا انزجار از خیانت در سن 

بیماری مشکل نیست بلکه  در نتیجهسرطان حنجره شود.  دیگری باعث بروز هر چیزی از کمردرد گرفته تا

 مشکل است. عالمت

اگر در این صفحات به دنبال عالمت خاصی )بیماری یا ناخوشی( بگردید به معنی این است که پیام بنابراین 

 نرساند و آتان را به آرامش میدرمانگر نادیده علت واقعی )احساسات منفی( ناخوشی اید.اصلی را نگرفته

تان چه باشند علت واقعی گردد. صرف نظر از این که عالئمآرامش به نوبه خود موجب برطرف شدن عالئم می

 همین است. به عبارت دیگر عالئم جسمانی بازتابی از احساسات منفی حل نشده شمایند.

در خود گرد  های مختلفی از علت واقعی )گناه، ترس، انزجار و غیره( راها سال گونههمه ما در طول ده

ایم. نحوه بروز این عالئم در جسم در مقایسه با علت آنها از اهمیت کمتری برخوردار است. این بخش آورده

 ما است. اندیشه نوینمهمی از 

چند گزارش برای این که چگونگی آسوده شدن از چنین مواردی به وسیله درمانگر نادیده را بهتر درک کنید 

نگاهی "شوند که العاده باعث میکنم. این نتایج خارقه شاگردم شدند ذیال ذکر میساده از اولین کسانی را ک

 بیاندازید. "تانهایبه فرصت

 

 

 

 گری تماس با

 خبرنامه

 اطالعات بیشتر
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گاهی هب فرصت  اهی شمان

آیند حاکی از کسب نتایج تاثیرگذار به وسیله درمانگر نادیده بر روی همه چیز از هایی که در پی میگزارش

ا را پزشکان و های عادی گرفته تا موارد پزشکی ظاهرا ناامید کننده اند. هر چند که برخی از آنهناخوشی

اند به رشته کردهاند ولی اکثر آنها توسط بیمارانی که به خود کمک میسایر شاغالن حرفه پزشکی نوشته

 اند.تحریر درآمده

درمانگر نادیده برای مادر ایزابل واگوس بهبودی قابل توجهی از سکته قلبی به بار 

 آورد.می

-تی ضربهافنادیده بیاموزد روش ایایزابل واگوس قبل از این که راجع به درمانگر 

با ممارست بر روی مادرش که دچار سکته  ،ای )فرایند شفابخشی قبلی من( را

-در یک دوره هفت ماهه به کار گرفت. در نتیجه مادرش که نمی ،قلبی شده بود

توانست بدون کمک دو نفر راه برود قادر شد در حالی که فقط بازوی ایزابل را 

 متر راه برود. 0111گرفته بود 

آید. سال شدیدا معلول شده بود بهبودی قابل توجهی به حساب می 3چنین چیزی برای کسی که به مدت 

 رود.های پزشکی و بازپروری و غیره میاین خیلی فراتر از انتظاری است که به طور متوسط از درمان
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االتری رسیدند. در حین انجام نتایج به سطح خیلی بسپس با یک جلسه کمک گرفتن از درمانگر نادیده 

آنگاه  "خواهم به صورت آزمایشی راه بروم.اند. میاکنون پاهایم فرق کرده"فرایند مادر ایزابل اظهار داشت 

 متر راه رفت. 5111بدون کمک 

دارد و بینید. توجه داشته باشید که او به تنهایی قدم برمیرود میذیال لینک فیلمی را که مادرش راه می

 آید.آید یا اصال پیش نمیهای رایج به ندرت پیش میلنگد. چنین بهبودی از سکته با روشاندکی می فقط

 

 0لینک فیلم شماره 

 ام نوشت:ایزابل چند روز بعد این نامه را در پاسخ به پیگیری

 سالم گری!"

رفت. ولی امروز ماند و راه نمیپس از هر بار افتادن دو سه روز در خانه میمادرم دیروز زمین خورد. معموال 

ت که بیرون برود تا ببیند پاهایش در چه وضعی هستند. به خاطر واسدقیقه کار با درمانگر نادیده خ 5پس از 

 شود.زمین خوردن دیروز کمی عصبی بود و با این وجود خیلی مایل بود که برای قدم زدن از خانه خارج 

 خواهم دریا را ببینم.خواهد اندکی قدم بزند و در جواب گفت نه، میاز او پرسیدم که آیا می

 متر دیگر هم رفتیم تا به ساحل بعدی برسیم.  511متر( راه رفتیم و پس از آن  5111مثل روزهای قبل )

http://forughmand.persiangig.com/video/unseen%20therapist/01%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87.mp4
http://forughmand.persiangig.com/video/unseen%20therapist/01%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87.mp4
http://forughmand.persiangig.com/video/unseen%20therapist/01%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%81%20%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87.mp4
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 د.گردشود و او حالش هر روز بهتر میرفت در بهبودی دیده نمیهیچ عالمتی از پس

 متشکرم

 خدا تو را رحمت کند

 "ایزابل واگوس

یک سال بعد به عنوان آخرین پیگیری با ایزابل حرف زدم و دریافتم که بهبودی مادرش از سکته هنوز به 

 خوبی ادامه دارد.

دهد. بال کوربی احساس کرد که درمانگر نادیده کارش را از طریق او انجام می تای

-مدت نقاهت بعد از جراحی بر روی دندان شد وها برطرف همچنین ترسش از سگ

 هایش هم خیلی کاهش یافت.

کردم بسیار متعجب در حالی که برای یکی از دوستانم با درمانگر نادیده کار می"

 !خیلی دوست دارمشدم! این را 

ها داشتم برطرف شده است و اکنون توله سگی همچنین ترس شدیدی هم که از سگ

 دارم.

اخیرا از درمانگر نادیده خواستم مرا در مقابله با ترسی که از جراحی دندان و لثه داشتم یاری دهد.  ... و

روز به طول انجامید.  9تا در حین جراحی آرام باشم و دوران نقاهتم نیز به جای دو هفته فقط  کمکم کرد

 هیچ داروی مسکنی هم الزم نشد.

 "تای بال کوربی

اش را جا اپدید شد و حس کرد که درمانگر نادیده جمجمهن سردرد شدید گابریل روتر

اندازد.می  
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کرد رفته وقتی به اولین کارگاهی که گری کریگ برای درمانگر نادیده برگزار می"

آمدند دچار شدم. سردردهای بودم به یکی از سردردهایی که اغلب برایم پیش می

بودند که از زمان تولد مزبور عمدتا به خاطر مشکالت ناشی از مایعات مغزی 

 کشیدند.داشتم و معموال همچون میگرن چند روز طول می

 گری مرا به روی صحنه آورد و فورا دریافت که علت دیگر آن یک احساس پنهانی است: خشم.

گری ابتدا از شرکت کنندگان خواست که درمانگر نادیده را برای من فعال کنند و در این شفابخشی با من 

توانستم جریان انرژی را در تمامی بدنم حس کنم. می قادر بودمتجربه خیلی شدیدی بود چون  شریک شوند.

 نمایم.احساس گرفت عشقی را که به شکلی نرم و مالیم مرا دربرمی

گری سپس برای من با درمانگر نادیده کار کرد و پس از مدت کوتاهی نوعی تغییر را در مغزم احساس کردم. 

داد تا مشکل جا برای مایعات مغزی تغییر مکان می .ام در حال حرکت بودمجمهگویی که بخشی از ج

برطرف شود. سردردم تقریبا به سرعت برطرف گردید و فقط اندکی فشار باقی ماند. خیلی آسوده شدم و 

 سردرد هم یک ساعت بعد به کلی از میان رفت. هیچ فشار یا دردی باقی نماند.

گیرد که حتی نتوانم گردد؟ باز هم به شکلی درد میری به سر بردم. آیا برمیتمام روز را در نوعی ناباو

 چشمانم را باز کنم؟

تر و اندکی بهتر شده است. این هم یک اثر جانبی ام. دید چشمانم هم واضحاز آن زمان تاکنون دردی نداشته

 خوشایند!

 "گابریل روتر

 ناگوار دوران کودکی، باورهای منفی،دایان ووندروید بر روی تورم قوزک پا، خاطرات 

 گیرد.ای میکننده، گلودرد و سردرد نتایج خیرهگل مژه
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دردی  اصالشبی متوجه شدم که قوزک پای چپم به شدت ورم کرده است. 

آمد توانستم آن را به هیچ افتادن یا تصادفی ربط دهم. به نظر مینداشت و نمی

های قبل از آن موارد احساسی متعددی در . در ماهردکه هیچ دلیل مستقیمی ندا

پدید آمده بودند. تصمیم گرفتم که با درمانگر نادیده به آن بپردازم و  امزندگی

دانستم که چه چیزی موجب آن ورم شده است. لذا همسرم آلن نیز در این فرایند مرا یاری نمود. اصال نمی

توانست ... و باورهایی در مورد این که چه می ین ورمدیدیم بپردازیم: اآنچه که میبه بر آن شدیم که فقط 

شود و ورم باشد. ظرف چند دقیقه قوزک پایم به حالت طبیعی بازگشت. این مربوط به یک سال پیش می

 مزبور تا به حال برنگشته است.

رات ناگوار اطاز خ - پس از آن تجربیاتی از کار با درمانگر نادیده بر روی مسائل مختلف احساسی و جسمانی

برای هر یک از  ، سیاتیک، گلودرد و سردرد به دست آوردم.گل مژه دوران کودکی گرفته تا باورهای منفی،

 این موارد نتایج خیره کننده و بادوامی گرفتم.

 "دایان ووندروید

. ولی کردمبرانگیز فرایند بود. اغلب چند بار باید سعی میساکت شدن برایم بخش چالش"پانوشت از دایان: 

توانم انجامش دهم. حق با گری ارزید. اکنون ظرف چند لحظه میداد میای که میبه نتیجهتقریبا همیشه 

 .اهمیت دارداست. تمرین خیلی 

بدون این که بداند درمانگر نادیده در حال کار است از چند مراجعه کننده شری بیکر 

، مسائل نقرس ر ادرار،ناخوشی چالشی خالصی یافت: درد کلیه، سنگ کلیه، خون د

 مربوط به بلع، درد گردن و کتف، عفونت چشم، میگرن

ام مدتی بود که با چند چالش جسمانی روبرو شده بود و الیزابت مراجعه کننده" 

 های غذایی برطرفسعی داشت آنها را با ترکیبی از مداخالت پزشکی رایج و مکمل
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عدم دستیابی به نتایج ملموس ناامید شده بود با من تماس هایش خسته و از سازد. از آنجایی که از تالش

 جویم. گرفت تا از درمانگر نادیده برایش یاری

 از اوست( موارد متعددی از مشکالت جسمی را برشمرد: هادارای که با هم داشتیم )زیرخطدر گفتگوی اولیه

و همین طور دفعات  امم ساختههایکلیههایی که اخیرا در کنند. تعداد سنگدرد می همیشههایم تقریبا کلیه

ام. به در شست پای چپم دچار شده یدردناک نقرس مشاهده خون در ادرارم افزایش یافته است. اکنون به

خورم در ایجاد سنگ کلیه و سایر مشکالت نقش دارند. با رسد که تمامی غذاهایی که میعالوه به نظر می

دانم چه بخورم. تقریبا دو سال هم مشکل دارم. نمی هنوزخورم ولی میوه و سبزیجات می فقطوجود این که 

کنند و هایم نیز درد میخواهم از آن خالص شوم. به جز اینها گردن و کتفاست که چنین وضعی دارم و می

 شوم.گهگاه هم به سردردهای میگرنی دچار می

یست هم رفتم و ژمرا ببینند. در واقع به مالقات یک هماتولو بیشتری خواهند که پزشکانپزشکان از من می

فقط وقتم را تلف کردم. وی هیچ چیز جدیدی نگفت و حتی هنگامی که از او پرسیدم جواب داد که این در 

دانم که باید به عمق بیشتری بروم و علل احساسی تخصص من نیست و باید فرد دیگری را ببینم. اکنون می

 "رسم و به کمکت نیاز دارم. ممکن است مرا یاری دهی؟ترا بنگرم. می

ظرف حدودا یک هفته و در مواقعی که الیزابت خبر نداشت به کمک درمانگر نادیده به صورت غیابی برایش 

کار کردم. وقتی به قصد پیگیری حالش را پرسیدم خبر از نتایج ذیل داد. شادمانه آنها را با اجازه او به شما 

 "گویم.می

 ها )تقریبا همیشگی(کلیه درد

دانی پارسال به خاطر خوردن قارچ به درد شدیدی دچار شدم. مجبور شدم سفری را که همان طور که می"

و بعد  0-0به  3-01قرار بود با پسرانم بروم لغو کنم. به خاطر کاری که با درمانگر نادیده کردی شدت درد از 

قادر شدم پسرها را به سفر ببرم. خوشبختانه هوا هم بهتر از آن روزی بود که به صفر رسید. چند روز بعد 
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ای هم که به دلیل خوردن قارچ داشتم به کلی از میان ریزی کرده بودم. به عالوه سرگیجهقبال برایش برنامه

 رفت.

ام از یدت ناراحتهایم انجام دادی شدر اثر کارهایی که اخیرا به کمک درمانگر نادیده بر روی مسائل کلیه

 "نماید.رسیده و در همان حدود نوسان می 1-0به حدود  01-3

 سنگ کلیه

سال گذشته تعداد زیادی سنگ کلیه دفع کردم. به دنبال کاری که با درمانگر نادیده انجام دادی وجود چند 

 0-6چون ظرف اند بدون درد دفع شده دتاسنگ کوچک را حس نمودم ولی هیچ یک را مشاهده نکردم. قاع

 ام.هفته گذشته آنها را حس ننموده

 خون در ادرار 

. ولی اکنون فقط شاید شدمی ظرف چند ماه اخیر بدترین حالت برایم این بود که ادرارم به رنگ قرمز تیره

 ای یکی دو بار خون ببینم و ادرارم هم کمرنگ است.هفته

 درد شست پای چپ -نقرس 

-شود. ولی صبحکنم و شبانگاهان بدتر میرسید. هنوز هم هر روز آن را حس می 0-0به  5این هم از حدود 

 .0-0. در ادامه روز ... بله ... ولی فقط در حد یابمدرنمیها اصال آن را 

 مشکالت بلع

! اند هایم هر چند که جزئی ولی مهمتوانم خبر از بهبودی در این زمینه هم بدهم. بهبودیخوشحالم که می

های توانستم یک دانه آجیل یا دانه گیاهان بخورم )از خیلی خوراکیحدی حالم بد بود که حتی نمیقبال به 

ها یا شست پای چپم به شدت درد بگیرند توانم بدون این که کلیهکردم(. ولی اکنون میدیگر نیز اجتناب می

 خیلی کمتر آبدانه آجیل و یک قاشق غذاخوری تخمه کدو بخورم. ظرف یک هفته گذشته هم  3-9
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. قبل از این که با درمانگر نادیده کار کنی مجبور بودم هر روز مقدار زیادی از آن را امنوشیده غلیظی آلبالو

 ام.آن را از یاد برده نوشیدن گذرد که. ولی اکنون چند روز میبنوشم

را  -اش همه -و توانستم مقدار زیادی از آن سرخ کند برایم  گوشت و سبزی دیشب از شوهرم خواستم

م یشاندبخورم! بدیهی است که خیلی از تو و درمانگر نادیده تشکر کردم چون اکنون هم که به آن تجربه می

 "دانم که او در حال کار است.می

 درد گردن و کتف

-ارزیابی می 8-3در زمان این مکاتبه الیزابت شدت دردش را در هر دو کتف و همین طور در گردن حدود 

کنم یا نه. از زمان انجام کار نیز دانست که آیا من به کمک درمانگر نادیده کاری برایش میهم نمی کرد. اصال

 خبر نداشت. وی این طور برایم نوشت:

-سی دقیقه پیش که بیدار شدم به این فکر افتادم که تو به کمک درمانگر نادیده کاری برای گردن و کتف"

کنم حیرت های آن کاسته شد. اکنون که به آنها توجه میی جنبهای چون سرانجام از شدت برخهایم کرده

 6زنم شدتش نمایم! جلوی گردنم مشکلی ندارد. سمت چپ خیلی بهتر از سمت راست است و حدس میمی

 "هایم نیز مثل گردنم است.کند. شدت مشکل کتفنوسان می 2تا  3باشد. شدت در سمت راست بین 

 ین طور برایم نوشت: الیزابت پس از یکی دو روز ا

این واقعا عجیب است. شدت دردم در ابتدا به نحوی بود که گویی با خودرو تصادف کرده بودم و اکنون "

-های گردن و کتفنزدیک بود( در برخی قسمت 01)در واقع بیشتر به  01آزارد. دردم از فقط گهگاه مرا می

-کنم کار هیجانست. کمی هم نوسان دارد. حس میها به صفر رسیده او در بقیه قسمت 0-0هایم به حدود 

 "نماید.به اندازه کافی آن را توصیف نمی "عالی"دهی! کلمه انگیزی را همراه با درمانگر نادیده انجام می

 عفونت چشم
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ای خواستم از تو بپرسم که آیا در این مورد هم کاری کردهدر مورد چشمم باید بگویم که بهتر شده است! می

شد و هرگاه قطره تمام کردم بهتر میبیوتیک در آن ریختم. وقتی از آن استفاده میکمی قطره آنتی یا نه!

اند. ولی به خاطر درمانگر نادیده به هایی در چشمم باقی ماندههنوز جنبهگشت. عفونت بازمی گردیدمی

 قدری بهبود یافته است که از زمان آغاز آن در دو سال پیش به یاد ندارم.

 گرنمی

شود و در حین بروز یکی از آنها با من تماس گرفت و گفت الیزابت گهگاه به سردردهای میگرنی دچار می

شده است. کارهایی هم که معموال برای رفع سردرد  3.5دارم که باعث دردی با شدت  شدیدی میگرن"

 "توانی کمکم کنی؟اند. آیا میام سودی نبخشیدهدادهانجام می

با او تماس گرفتم تا حالش را جویا فردای روزی که همراه با درمانگر نادیده به صورت غیابی برایش کار کردم 

بعد از نیمه شب  0به بستر رفتم و ساعت  00:01آسوده شدم! دیشب ساعت "شوم. خوشبختانه اظهار داشت 

اپدید شد. دیگر دردی ندارم! از تو که بیدار شدم بخش عمده میگرن از میان رفته بود. بقیه آن هم تا صبح ن

 "کارهای زیادی برایم انجام دادید! ممنونم چون و درمانگر نادیده خیلی

های شفابخشی برایش در حال انجام داند تالشگوید در مواقعی که نمیجالب این است که الیزابت می

 شوند.هستند نتایج موثرتری نصیبش می

وقتی اصال خبر از انجام کار ندارم بهتر تاثیر  ام کهدهی دریافتهنادیده انجام میدر مورد کاری که با درمانگر 

توانم پیوسته از تو تشکر کنم یک بار دیگر انگیز است! از آنجایی که نمیکار غیابی تو واقعا حیرتپذیرم. می

کنم را نشان دهم! حس می ورزم و احساسم توانم به اندازه کافی بر این کلمات تاکید! نمیمتشکرم گویم...می

 "ام هستم!گیری آزادیکنم که در حال بازپسهایی هستند... و تا حدی هم حس میکه اینها موهبت

 شری بیکر
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اش پس از رهایی از درد شدید ناشی از یک نتیجه دیگر از شری بیکر: مراجعه کننده

 نماید.جراحی دندان حضور یک موجود روحانی را حس می

شد. پس از جراحی به مشکلی داشت و باید کشیده می "سانشاین" آسیاب دندان 

کاری کرده است. فکش کتککه گفت که صورتش مثل سنجابی شده شوخی می

شد. هایی دیده میود و داخل دهان و روی گونه راست و فکش کبودیبمتورم شده 

 رسید.به گفته خودش وقتی اثر داروهای مسکن کاهش یافت درد به استخوان 

آید ولتی که مستقیما از نیروگاه می 511واتی که به برق  91کافی بود فقط اندکی آب بنوشم تا مثل المپ 

شود. داروهای مسکن فقط وقتی وصل شده باشم سرخ شوم. گویی که برق زیادی به ناگهان وارد بدنم می

تاثیر کردند. ولی داروها باعث میزان مصرف آنها را )مطابق تجویز پزشک( به دو برابر رساندم تا حدی 

و تهوع شدیدم شدند و درد را نیز به کلی از بین نبردند. مشکلم این بود که با درد شدید سر  ، منگیسرگیجه

 کنم یا با اثرات جانبی داروها.

قدری برای این که حواسم پرت شود یک برنامه تلویزیونی را نگاه کردم و بعد اتفاق جالبی افتاد. در ابتدا به "

ای سمت راست پنهانی بود که آن را درک نکردم. حس بسیار عجیبی نمودم. انگار که سرانگشتان فرشته

چند  آن حس و درد .کرد. چند ثانیه طول کشید تا فهمیدم چه حسی استمیتغذیه  کم را آرام وف دهان و

 از میان رفتند. ثانیه بعد

کن نداشتم و فقط به دلیل برخورد مسواک با محل آن شب و تا چند روز بعد دیگر نیازی به مصرف مس

جراحی به درد دچار شدم. درمانگر نادیده درد اصلی را به طور دائمی از میان برد و از این بابت بسیار قدردان 

دانستم کار او بوده است. برای همین هم هست که با تو بود که می غریب! آن تجربه به قدری برایم یماو

 "ای یا نه.شفای من کرده برایینم کاری تماس گرفتم تا بب

شب قبل از جراحی دندان و همین طور صبح همان روز به من الهام شده بود که به نیت او با درمانگر نادیده 

از شفایی که به سویش  او دانستم. برایم جالب است که نه فقطهمراه شوم و علت این کار را هم دقیقا نمی
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بلکه تا چند ساعت بعد نیز اثراتش را درنیافت. تصادف؟ شاید. ولی آن تجربه به خبر بود شد بیفرستاده می

ی روحانی در کار است. به عالوه من نیز در آن زمان خاص شدیدا دقدری مرموز بود که او حس کرد موجو

 حس کردم که الزم است کاری برایش بکنم.

-آیند یا نمیین که نتایج جسمانی چه وقت پدید مینباید به انادیده ام که به هنگام کار با درمانگر دریافته

آیند توجه شود. شاید در مفهوم موهومی زمان تاخیری الزم باشد تا موجب تحولی در اندیشه شود یا شفای 

در شرایطی که  ،باشد. در هر حال در این مورد خاص نیرویی نادیده باعث حیرت یا سردرگمیآنی خیلی 

 کار خودش را کرد و او از درد آسوده گشت. ،دارو نتیجه نداده بود

گردم. با وجود این که چند ساعت قبل از آسودگی از افتم باز هم متعجب میهر بار که به یاد آن تجربه می"

کنم که او این بار شاید عمداً مرز زمان را درنوردید تا عمالً درد درمانگر نادیده را وارد کار کردی جداً فکر می

 "دانم که هنوز در حیرتم.دانم. فقط میزمان برایش وجود ندارد. نمی نشان دهد که

 شری بیکر

 یافتند بهبود زیادی اش پاتریکآرمل مونگر: مشکالت پروستات شریک زندگی

سال بود که به مشکالت پروستات مبتال بود.  5ام پاتریک شریک زندگی 

جریان ادرار و  ،ژن مخصوص پروستات(ای )آنتیاسسالی یک بار میزان پی

 سنجیدهپروستات نیز به وسیله اولتراساند  بعادشدند. ااش بررسی میتخلیه

 شد.می

گرفتند. جریان ادرارش نامنظم بود و های مزبور هر شش ماه یک بار انجام میظرف دو سال گذشته بررسی

جراحی قرار گیرد. پاتریک شد. یک سال و نیم پیش توصیه کردند تحت عمل مثانه به طور کامل تخلیه نمی

عمل شود. ولی کار به  ستخواآیند نمیکه اغلب پس از جراحی پیش می اختیاریبی به خاطر مشکالت

 عویق انداخت.تتوان جراحی را به جایی رسیده بود که اعتقاد داشتیم دیگر نمی
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 ر نادیده قرار دادم.مان مشکل پاتریک را در صدر فهرست درخواست کمک از درمانگدیروز در جلسه گروه

ای در سطح مناسبی قرار اسده نتایج تعجب کرد: پیهامروز همراه با پاتریک به دیدار پزشک رفتم. از مشا

 شد.بود و مثانه هم کامل تخلیه می گشتهداشت، جریان ادرار خوب بود، پروستات کوچکتر 

 "آرمل مونگر

. نیستکار درمانگر نادیده  "نتیجه ندادن"این به معنی چند ماه بعد عالئم مشکل پروستات دوباره بازگشتند. 

 بلکه به این معنی است که کار بیشتری باید انجام گیرد.

-ای به جای خشم احساس یگانگی میچند مورد از دکتر گابریل روتن: مراجعه کننده

یابد و بهبود می اشتهایی روانیبی شود،دی رها میاستیکند، سربازی از عالئم پی

 گردند.کمتر می ناشی از ضربه عالئم

اولین مورد جالب است چون مراجعه کننده به جای خشم نوعی حالت  

 دهد...یگانگی را حس کرد. دکتر روتن این طور شرح می

ثانیه وی  61مان را بستیم و پس از هایبود. چشم 01شدت خشم "

 ل شدیدی بهیخیلی عجیب است. م"کامال آرام شد و به من گفت 

خواستم باز هم از دستش عصبانی باشم ولی بخشودن او پیدا کردم. می

جنگد و بعد ما به هم پیوستیم و به ناگهان اندیشیدم که او نیز انسان است و با شیطان خودش )الکل( می

 "یکی شدیم.

 شوند.سه مورد دیگر از نتایجی که دکتر روتن با درمانگر نادیده گرفته است ذیال ذکر می

 دی ندارداستیی که دیگر عالئم پیسرباز
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نشین شده بود. سال خانه 5دی به مدت استیسربازی پس از گذراندن دو ماموریت در افغانستان به دلیل پی

، پریشیضد روانبخش، درمان رایج از طریق گفتگو با روانپزشک و همین طور استفاده از داروهای آرام

ی اینها مدرمانی قرار گرفته بود. تمابود. با دو روانشناس هم تحت شناختآور و ضدافسردگی را آزموده خواب

حسی او خواست دارو مصرف کند چون باعث بینتایج ناچیزی به بار آورده بودند. ناامید شده بود و دیگر نمی

 کردند.دی نمیاستیگردیدند و کمکی هم به کاهش عالئم پیمی

آشناست به من ارجاع داده شده بود. از درمانگر نادیده کمک  مبه وسیله پزشک دیگری که با رویکرد

خواستیم و ده جلسه یک ساعته بر روی خاطرات ناگواری که از افغانستان داشت و همین طور چند خاطره 

اش کار کردیم. همچنین در منزل نیز فرایند را بر روی باقی مانده خاطرات ناگوارش که ناگوار دوران کودکی

و لذا هر روز به مدت . نتایج حاصل موجب ترغیب او به ادامه کار شدند ند انجام دادداشتشدت کمتری 

دی در او از میان رفتند. اکنون استیحداقل یکی دو ساعت بر روی مسائلش کار کرد. ظرف سه ماه عالئم پی

 از ارتش بیرون آمده و کسب و کار خودش را به راه انداخته است.

 اختالل بلع

برد و به رنج میاشتهایی روانی بی ای همراه با مادرش به مالقات من آمد. چهار سال بود که ازساله 05دختر 

قبول کردم که بر رویش  بپردازموالدینش نیز ه شکل خطرناکی الغر بود. به شرط این که به صورت جداگانه ب

 کار کنم. آنها هم پذیرفتند.

مسائلش در منزل را داشته باشد و اهمیت این امر را برایش شرح کار بر روی  هبه دخترک گفتم که باید انگیز

شد باید دادم. موضوع را فهمید و جداً خواست که این روش را بیازماید چون اگر باز هم از وزنش کاسته می

گردید. سال قبل در یک درمانگاه مخصوص اختالالت بلع بستری شده و فقط در بیمارستان بستری می

ای که صورت گرفته بودند پس از سه ماه بستری های گستردهتر شده بود. با وجود تالشاندکی وزنش بیش

زیادی برای این که  هدرمان نشده بود. از این که زندانی شود متنفر بود و لذا انگیز اشاشتهایی روانیبیشدن 

 در منزل روی خودش کار کند داشت.
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عته داشتم و در آنها با درمانگر نادیده برای کار بر روی جلسه یک سا 00ماه با او )به تنهایی(  09در مدت 

یک مورد سوء استفاده جنسی )توسط پسرعمویش( و مسائل مربوط به خودانگاری ضعیف )از جمله مسخره 

اش را تهیه و برایش مشخص کردیم وقایع ناگوار زندگیشدن در مدرسه( کار کردیم. به اتفاق هم فهرستی از 

 .نمایدچه مسائلی همراه با درمانگر نادیده کار  روی که در منزل بر

رود و از ارتباط با چند وزنش به قدری زیاد شده است که دیگر در محدوده خطر نیست. باز هم به مدرسه می

 "هایی دارد.اش برنامهبرد. شاد است و برای آیندهاند لذت میکالسی که به دوستانش بدل شدههم

 عالئم ناشی از ضربه

نزدم آمد. یک سال و نیم پیش به هنگامی که پشت  ناشی از ضربه ای به خاطر عالئم شدیدساله 98بانوی 

امراض داروهای مسکن  ،بود. فیزیوتراپی به خودروی او زدهچراغ قرمز توقف کرده بود خودرویی از عقب 

 و درمان کایروپراکتیک را آزموده بود. بندگردن استفاده از استخوانی،

و از کار تدریس  شده بود. تمرکز کردن برایش دشوار 2-8همواره در مقیاس صفر تا ده حدود شدت دردش 

 شزشک برایپو ناامید و افسرده بود.  گشتهحافظه کوتاه مدتش دچار نقصان  .مرخصی استعالجی گرفته بود

در بقیه عمرش  داروی ضد افسردگی تجویز کرده بود. به این نتیجه رسیده بود که آسیب وارد آمده دائمی و

زشک معالجش هم با پکرد. حساس درماندگی و ناتوانی میعالئم ناشی از ضربه ا ناتوان خواهد بود. در برابر

 شوند او را ناامید ساخته بود.دچار عالئم مزمن می ضربه گفتن این که بسیاری از قربانیان

که در  ،اشاگوار بزرگ و کوچک زندگیجلسه یک ساعته بر روی وقایع ن 05با هم و به کمک درمانگر نادیده 

کار نمودیم. به اتفاق هم بر روی خاطرات ناگوار مهمش و بسیاری  ،آنها احساس درماندگی و ناتوانی کرده بود

و اثرات درازمدت آن داشت و همین طور چیزهایی که پزشک  ضربه از باورهای موروثی که در زمینه

یا خودش با جستجو در اینترنت به آنها رسیده  ه او گفته بودند ومعالجش و درمانگران دیگر در این مورد ب

 بود کار کردیم.
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برای استفاده از  را ماه( داروهای ضد افسردگی را کنار گذاشت. فهرستی از مسائل خاص 9جلسه ) 3پس از 

ر که روش آرامش شخصی تهیه نمودیم و به نوبت از درمانگر نادیده برای حل آنها کمک گرفتیم. همان طو

اش کار کردیم و وی در منزل به قبال هم گفتم در جلساتی که داشتیم بر روی بسیاری از وقایع ناگوار زندگی

 تنهایی به بقیه موارد پرداخت.

ماه( از میان رفت. در پایان کارمان احساس کرد که  3جلسه ) 01نقصان حافظه کوتاه مدتش پس از حدود 

دیگر دردی نداشت. قصد دارد چهار ماه بعد برای بررسی مجدد به نزدم گردنش دوباره طبیعی شده است و 

تواند هر شب بر روی مسائل فهرستش کار کند. در مدرسه دیگری شغلی یافته است بیاید. در این مدت می

با بدرفتاری همراه و با فرد جدیدی رابطه برقرار کرده )رابطه قبلی  .پرتنش بود(خیلی )شغل قبلی برایش 

 با مادرش که بیش از سه سال حرف نزده بود آشتی کرده است. و از مشکالتش بود(یکی 

انسداد  آوری از درد شدید ناشی ازپاتریشیا هوین وان فونگ به طرز حیرت

 شودآسوده می اسپوندیلیت

از پاتریشیا متشکرم که این ماجرای قابل توجه را برایم شرح داده  

گویم که آشنا نیستند می انسداد اسپوندیلیت است. برای کسانی که با

چسباند و موجب هایی از ستون فقرات را به هم میاین بیماری بخش

گوید گردد. کلینیک مایو میپذیری و درد شدیدی میعدم انعطاف

توان از وجود ندارد ولی می انسداد اسپوندیلیت هیچ درمانی برای"

 کاست.آن شدت عالئم و درد 

به ناگهان "گوید سال درد کشیدن این طور شد که می 61ه خواهید دید پاتریشیا پس از همان طور ک

آوردم که دریافتم که دیگر هیچ دردی در هیچ جای بدنم ندارم. از خوشحالی گریستم چون اصال به یاد نمی

انگر نادیده همچنین توجه داشته باشید که با پشتکار جلسات با درم "در طول عمرم چنین آسوده شده باشم.
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را ادامه داده و در طول راه مشکل گهگاه باز گشته است. این امر خصوصا وقتی به دنبال کشف علل احساسی 

 دهد.هستید روی می

ام. از آن زمان یعنی به مدت تقریبا سی رنج برده انسداد اسپوندیلیت سالگی از 03سال دارم و از  56من "

 عظیمی بر تمامی بدنم قرار گرفته بود. هماتوم یی کهگوام. سال در تمامی بدنم درد داشته

-مدتی طول کشید تا به کمک درمانگر نادیده به مزایای قابل توجهی دست یابم. اغلب با یک گروه کار می

رفتند. حتی یک بار مشکلم با شدت بازگشت و به و از دست می دآمدنکردم و مزایای حاصل برایم پدید می

حس صبح بی 01:61ام تا حدود ساعت بامداد از خواب بیدار شدم و تمامی باالتنه 6خاطر درد در ساعت 

 ام را به سوی دهانم ببرم و غیره.چیزی را بشویم یا فنجان قهوه ،توانستم به تنهایی لباس بپوشمماند. نمی

سه از مشکل در جلسات بعدی که با گروه و درمانگر نادیده داشتم بر روی دردهایم کار کردیم. در طول جل

که هر روز به تنهایی یا  ،کشید. سرانجام پس از دو ماهشدم و این امر هر بار کمی بیشتر طول میآسوده می

 این بحران التهابی از میان رفت. ،گرفتمدر گروه از درمانگر نادیده کمک می

که دیگر هیچ دردی در  در یک صبح شنبه و در حین کار با درمانگر نادیده اتفاق افتاد. به ناگهان دریافتم

آوردم که در طول عمرم چنین آسوده شده هیچ جای بدنم ندارم. از خوشحالی گریستم چون اصال به یاد نمی

 باشم.

های ام تمامی درمانکنم و قادر شدهبدیهی است که تا به امروز هم هر روز با درمانگر نادیده کار می

 !کنمدوباره زندگی میرا کنار بگذارم.  هاداروهای ضد التهاب و سایر مسکن ،شیمیایی

 "پاتریشیا هوین وان فونگ

 دیالیز کلیه دیگر برای رابرت رادر الزم نیست
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ای که به اندازه سر یک کودک بود شش سال پیش و به خاطر برداشتن غده 

 کلیه راستم را از دست دادم.

کرد و کار نمیمتاسفانه کلیه چپم که باقی مانده بود از زمان کودکی به خوبی 

کاهش یافت. حدود دو سال پیش ناکارایی آن  خیلیتوانایی آن در تصفیه خون 

 به حد خطرناکی رسید و متخصص کلیه گفت که باید به زودی دیالیز شوم.

توانستم به زندگی سالم بنا به گفته پزشکان امکان کند کردن روند ناکارایی وجود داشت ولی دیگر نمی

ام را بپذیرم. از مسیر پزشکی رایج کنار رفتم و کار با درمانگر گرفتم مسئولیت کامل سالمتیبازگردم. تصمیم 

 نادیده را آغاز نمودم.

نادیده عمیقا اعتماد دارم. ظرف چند روز درهای اطالعات  در جریان فرایند احساس کردم که به درمانگر

 انم دادند.صحیح به رویم گشوده شدند و راه جدیدی را به سوی سالمتی نش

 ی مشکلم را دریافت نمودم که باعث شد خیلی بهبود یابم."هادستورالعمل"جعبه ابزاری مملو از 

واحد )شفافیت کریتینین( تصفیه خون شروع کردم. این اندازه ناکارایی کلیه بدین معنی است که  0.1مثال با 

رسید. این حتی از نتایجی  0.69شد و به هفته مقدار آن بهتر  3باید دیالیز شدن را هم در نظر گرفت. ظرف 

 بود! 0.96 شام داشتم نیز بهتر بود چون در آن هنگام مقدارکه قبل از برداشته شدن کلیه

 از درمانگر نادیده متشکرم! از گری هم متشکرم!

 "رابرت رادر

 خوابدساله و ناآرام هلن بلوم به راحتی می 9فرزند 

توانست بخوابد. این بود که اتفاقات مدرسه نمیام به دلیل ساله 3پریروز دختر  

اهایم نشست و از هر دری سخنی گفت. از او خواستم که یک پنزدم آمد و بر روی 
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 و از درمانگر نادیده دعوت کردم. "او شدم"دقیقه آرام گیرد و بعد سراغ واقعه ناگوار مدرسه رفتم و 

ی کشید. پس از یک دقیقه او را به بسترش بردم. اثانیه احساس کردم آرام شده است. خمیازه 01پس از 

 خواهد به مدرسه برود.صبح فردا هم حالش خوب بود. اصال هم نگفت که نمی

 "هلن بلوم

ام )که مورد عمل جراحی قرار گرفته بود( دوباره سرشار از سمت چپ قفسه سینه"آلن واندروید: 

 "زندگی شد.

تحت عمل جراحی قلب باز قرار سال داشتم  2و زمانی که  0331در دهه  

آئورت در سویس باریکی مادرزادی  هایی که برایگرفتم )یکی از اولین جراحی

انجام پذیرفت(. در آن هنگام به دالیل فنی جراحی بسیار سخت و پیچیده بود. 

 ساعت هم طول کشید. 3

جزئیاتش بیش از آن  دوران بعد از جراحی هم به لحاظ جسمانی و هم به لحاظ احساسی خیلی سخت بود.

 .شرح دهماست که در اینجا 

تی )روش افم این را بگویم که قبل از این که راجع به درمانگر نادیده بیاموزم  از ضربات ایهخواولی می

پیشین تو( بر روی صدها جنبه مرتبط با جراحی و نقاهت استفاده کرده و نتایج عالی گرفته بودم. مثال پس 

تی توانستم آن را به حد طبیعی برسانم و افخونم همیشه باال بود و به خاطر ضربات ایاز آن جراحی فشار 

 از آن مهمتر هم این است که در همان حد باقی ماند.

آمد که کار بیشتری باید انجام شود... چیزی گم شده بود. نوعی بار بر رویم بود که ولی همیشه به نظر می

گر نادیده و همراه با همسرم دایان توانستم از عهده احساسات عمیق رفت. به کمک درمانهرگز کنار نمی

برآیم. کار با درمانگر نادیده باعث گردید که  ،یابمکه برای برخی از آنها هیچ اسمی نمی ،مربوط به جراحی

ام )که مورد عمل جراحی قرار گرفته بود( دوباره سرشار از زندگی شد. این که زندگی سمت چپ قفسه سینه
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بیرون رفته باشد احساس خیلی عجیبی دارد. همچنین آن بار همیشگی نیز از  نسال از آ 51رای تقریبا ب

 میان رفت.

 "آلن واندروید

شدند دو خاطره مهم را که باعث خشم در او می رویپیاده جوانا چایکوفسکا به هنگام

 کندخنثی می

 سالم گری"

کار با های صوتی که برای آموزش به تعدادی از فایلروی پیاده امروز در حین

دادم. در همان هنگام دو خاطره مهم که درمانگر نادیده تهیه کرده بودی گوش می

شدند خنثی گردیدند. قبل از این که شروع به دویدن کنم از خدا/ باعث خشمم می

درک و  ،دانش ،درمانگر نادیده خواستم آنها را به بهترین نحو شفا دهد. از او بینش

 دریافت نمودم. رویپیادهتغییر رفتار را طلبیدم. تمامی آنها را هم در حین 

 راهی عالی برای شفا یافتن! هیچ نیازی به انجام هیچ کار دیگری نیست. متشکرم گری!

 جوانا

 پیگیری

نها را آزمودم. آ  آن دو خاطره موجب خشم را "رویپیادهشفا گرفتن در حین "ساعت پس از  09امروز یعنی 

روی رفتم و باز هم به بود. چند ساعت بعد به پیاده 6به وضوح و با اغراق در نظر آوردم. شدت هر دوی آنها 

های صوتی درمانگر نادیده گوش دادم. همان کارهایی را که دیروز کرده بودم باز هم انجام دادم. از فایل

دست از هر احساس منفی بردارم.  خواستممیال کام .درمانگر نادیده شفا خواستم و ذهنم را باز نگه داشتم

 شان صفر باقی مانده بود.هفت ساعت بعد باز هم آن خاطرات را آزمودم. شدت

 با احترام
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 "جوانا

 شودای وارد میجکی هالستد به نور زیبا و گسترش یابنده

... و این نور زیبا و گسترش یابنده موجب سیلی از اشک شد و به معنای "

 "کلمه مرا از پای درآورد.واقعی 

 جکی هالستد پس از کمک گرفتن از درمانگر نادیده

شود و به عالوه ضربان تبدیل می "نعمت در آغوش"لیندا کار به  "زدهزندگی یخ"

 یابدقلبش نیز بهبود می

 سالم گری"

های بزرگ احساسی روبرو دانی در چند سال گذشته با چالشهمان طور که می

شاد "ام هرگز دوباره ام یخ زده بود. از این که خودم و زندگیزندگیام و بوده

وحشت کرده بودم. به کمک سمینارهای اینترنتی و کمک گرفتن هر  "نشویم

. همان طور که در سمینار قبلی است ام دوباره شاد شدهخودم و دیگران زندگی برایروزه از درمانگر نادیده 

-در چهار روزی هم که از آن سمینار می. به عالوه امنعمت قرار گرفته در آغوشبه تو گفتم حس کردم که 

ام... هر بار در حال یافتن راه خودم حوصلگی و ناامیدی هم داشتهبی ،خشم بدخویی، هایگذرد گهگاه دوره

باعث  بینم. واقعادهم و سمینارها را نیز مکررا میبرای بازگشت به نعمت هستم. اغلب تمریناتم را انجام می

 شوند.ام مینعمت در زندگی

کنم در نعمت هستم به زمان... و ... مواقعی که خیلی احساس میاین را تاکنون به تو نگفته بودم

شوند و هایم تقویت میکنم... و به خواب کمتری نیاز دارم... همه حسهای غذایی توجه نمیوعده

-شعف میکنم احساس را بر روی صورتم حس می . به هنگام راه رفتن که نسیمبرماز همه چیز لذت می

یابم که چهار ساعت درمینگرم و سازند ... و بعد ساعت را میسمان مسحورم میآ. بوی تابستان و آبی نمایم
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از آخرین باری که آن را نگاه کرده بودم گذشته است. حتی در روزهایی هم که با کسی قرار مالقات دارم این 

 . حس جالبی دارد.اندکنم. جزئیات همیشه برایم در جریان یجریان پیوسته را حس م

 "لیندا کار

پانوشت: گفتگویی را که راجع به بهبود ضربان قلبم با هم داشتیم به یاد داری. اکنون ضربان قلبم در حال 

دوم کنم عالی است. وقتی هم که میاست... مالیم و نرم... حس می 31باشد  21استراحت به جای این که 

با هر روزه رسد یکی از اثرات جانبی کار کردن زند. این هم به نظر میبار کمتر می 01تا  05در هر دقیقه 

 ام. خودش تغییر کرد.هیچ کاری برای تغییر دادن آن نکردهدرمانگر نادیده باشد. 

 شودآسوده می (دییپاوسی) مزمن انسداد ریه بیانکا وان هیروت از بیماری

متعددی از شفا یافتن به هنگام مشاهده سمینارهای اینترنتی ما و های گزارش 

ام. بیانکا وان هیروت )از شوند دریافت نمودهحتی آنهایی که زنده پخش نمی

 دهد.اش را شرح میفرانسه( جزئیات تجربه

-صبح روز بعد احساس کردم که نیازی به مصرف دارو برای ریه"گوید وی می

ام و دی مبتال شدهپیاوها پیش تشخیص داده بودند که به بیماری سیصرف نکردم. سالهایم ندارم... و لذا م

رود ام و حتی گاهی اوقات یادم میهر روز باید یکی دو بار دارو نفس بکشم. در واقع خیلی بهتر از قبل شده

 ...دادمهایم انجام میکه روزگاری باید هر روز کاری برای ریه

 "بیانکا وان هیروت

 کردندکی کریستوفر: بهبود روابط زوجی که همیشه دعوا می

های خویش در ای سالمتی و در حال افزایش مهارتکی کریستوفر کاربر حرفه 

زمینه کار با درمانگر نادیده است. وی زوجی را دید که دائما در حال دعوا با هم 
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برای کار با درمانگر نادیده بر روی آن دعواها ای بودند و بدون این که از جزئیات مطلع باشد آنها را به جلسه

دانست. نتایج حاصل دعوت نمود. بدیهی است که آنها به خوبی از مسائل آگاه بودند ... ولی کی چیزی نمی

 موجب حیرت کی شدند و او شرح ماجرا و پیگیری بعدی را برایم نوشته است.

 سالم گری"

ارد طالیی )ضربه زدن( آشنا بودند. به ایشان پیشنهاد کردم که با تی استاندافاخیرا زوجی را دیدم که با ای

ای را برگزینند و گفتم که نیازی نیست من آن را تی نیز آشنا شوند. از آنان خواستم که مسالهافاپتیمال ای

بدانم. اندکی با هم درگوشی حرف زدند و مشکل مشترکی را برگزیدند. از آنان خواستم شدت مشکل را در 

 است. 01یاس صفر تا ده بسنجند. هر دو با تاکید زیاد گفتند که مق

اندکی پس از آغاز جلسه مرد گفت که به دلیل این که تمام روز را زیر آفتاب بوده خسته شده است و دیگر 

تواند بیدار بماند. عذرخواهی کرد و گفت که دیگر قادر نیست در جلسه باشد. به او گفتم اهمیتی ندارد و نمی

به کار با زن پرداختم و با هم درمانگر نادیده را به جلسه دعوت  کند.ر بخوابد هم این روش کارش را میاگ

مرد را بیدار کردیم و از او پرسیدیم که شدت  سپسو بعد به صفر رسید.  6به  01نمودیم. شدت مساله از 

-رسیده است. اصال نمی به صفر 01مساله برایش چقدر است. وی با تعجب اظهار داشت که شدت آن از 

 توانست باور کند!

ای را هدف گرفته تواند به من بگوید که چه مسالهدو روز بعد به زن زنگ زدم. گفت که مشکلی نیست و می

بودند: دائما در حال دعوا با هم بودند و در روز جلسه هم چیزی نمانده بود که به خاطر آن از هم جدا شوند. 

-شان شدههای دیگری نیز نصیباند و بهبودیدرمانگر نادیده دیگر دعوا نکرده وی گفت که پس از جلسه با

 اند.

خورد(. دفعه بعدی که مرد زد )او دیگر نمیخورد بر سرش غر میقبال مرد به خاطر این که زن پنیر چدار می

 جدیدی بود.برای خرید پنیر به بقالی رفت پنیر دیگری گرفت که زن هم از آن خوشش بیاید. این رفتار 
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. جالب ایمشدهپس از آن جلسه با هم خیلی خوب "روز پس از جلسه هم با زن صحبت کردم و او گفت  3

هنوز هم با هم خیلی خوب هستند و به نظر زن این  "است. او فرد دیگری شده است و من نیز همین طور.

! متشکرم که مرا به آزمودن کند. خیلی عالی استآید و احساس متفاوتی میپیشرفت بزرگی به حساب می

 درمانگر نادیده ترغیب کردی!!

 "کی کریستوفر

آیند. لذا ممکن است در آینده مسائل پایان میتوانند بروز کنند به نظر بیها میمسائلی که میان زوج

 هایی برای کار با درمانگر نادیده و زیباتر ساختن رابطه هستند.جدیدی پدید آیند. اینها فرصت

 ،اعتیادها ،ایزابل ریس )درمانگر طبیعی( از نتایج تاثیرگذاری در مورد درددکتر 

 دهدگزارش می معده عفونت گوش داخلی و التهاب ،سینوزیت ،دوقطبی

 سالم گری"

بینم و تقریبا در مریض می 2-8اند. روزی دو هفته اخیر برایم خیلی جالب بوده

آورم. تغییرات تاثیرگذاری را در همه موارد از درمانگر نادیده دعوت به عمل می

-های مزمن شاهد هستم و در دیگران هم تغییرات معجزهمبتالیان به بیماری

 ام.آسایی را دیده

کنم وی سر آنها را به جلو و گیرم و از درمانگر نادیده دعوت میگاهی اوقات که سر بیمار را در دستانم می

توان به توانم با او همراهی کنم( و بعد میبه طوری که نمی دهد )گاهی اوقات خیلی سریع...عقب تکان می

درصد  31تقریبا درد را که در حال حرکت به سوی پایین بدن است مشاهده نمود. بدین ترتیب  واقع انرژی

کنم خورند و حس میهای آرواره تکان میگذارم. استخوان. دستم را نیز بر روی محل درد مییابدکاهش می

بینم که سرش کنم میچرخاند. وقتی هم که چشمانم را باز مینادیده سر بیمار را به درستی می که درمانگر

دارد تا جایی که ممکن بوده به چپ یا راست متمایل شده است. او سر بیمار را به مدت خیلی زیادی نگه می
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توانم سر او آماده نباشد نمیکنم. تا وقتی که های ریزی را حس میو من نیز تا وقتی که او آماده شود ضربان

 بیمار را تکان دهم.

 روند.بیماران تقریبا بدون استثنا با آرامش از نزدم می

کردم. اکنون سه ماه است که او را دیروز همراه با بیمارم بر روی اعتیاد به مواد مخدر، الکل و نیکوتین کار می

ام و او کامال آرام است. درمانگر نادیده کمک گرفته ایم ازبینم و در جلساتی که در سه هفته گذشته داشتهمی

های شدیدی برایش اتفاق کند و با این وجود دورهاش )برای آن دارو مصرف میهای دوقطبیبه عالوه دوره

 اند.افتند( هم کامال تثبیت شدهمی

 کنیم.یکند و فعال بر روی دست برداشتن از سیگار کار مبه عالوه دیگر مواد مخدر مصرف نمی

به نام لین است. او به خاطر سینوزیت مزمن  ایساله 35 ارترین تجربیاتم مربوط به بانویذیکی از تاثیرگ

نزدم آمد. پس از چند جلسه  معدهعفونت گوش میانی و التهاب  پوکی استخوان، )پس از شش بار جراحی(،

هایش سرازیر شدند و احساس ت اشکای که با مادرش داشکار با درمانگر نادیده بر روی مسائل حل نشده

 هایش باز شدند.اش برطرف شد و گوش، پیچش معدهگشوده گشتندهایش آسودگی نمود. سینوس

باشد و بدون هیچ نفسانیتی اختیار میده است. با اعتماد به نفس و شاد وی اکنون به کلی آدم دیگری ش

 قدرتش را به دست گرفته است.

. هر روز تمامی بیمارانم به نحوی تحت تاثیر بیش از اینها را برایت شرح دهم توانم مواردی خیلیگری، می

تراود. بعضی از آنها با تغییری اندک و شان میگیرند و آرامش به درون زندگیاین قدرت جالب قرار می

از این  گیرند. در تمامی موارد من نیز بخشیگردند و سایرین عمیقا تحت تاثیر قرار میآگاهی عظیم باز می

 فرایند عمیق هستم.

 ام وارد ساختی.ام. متشکرم که آن را به زندگیاز معجزه درمانگر نادیده سرشار شده

 "رحمت و نور بر تو ببارد، دکتر ایزابل ریس
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 بهبودی نوه دایان روی از اوتیسم شدید

 سالم گری،"

 است کمک ام که به اوتیسم شدید مبتالاخیرا از درمانگر نادیده خواستم به نوه

کند. چند لحظه پیش دخترم، یعنی مادرش، زنگ زد و از بهبودی آنی او برایم 

 گفت.

 "دایان روی

 با کلودیا لوگان آشنا شوید

های پزشکی نیز کمک ها و شیوهتوان همراه با درماناز درمانگر نادیده می

به گرفت تا به نتایج موثرتری دست یافت. برای این که دیدگاه عمیقی نسبت 

که پرستار  ،این کاربرد برانگیزاننده قدرت درمانگر نادیده بیابید از کلودیا لوگان

خواستم که برخی از تجربیات دست اولش را  ،آیدای به حساب میباتجربه

 مان شرح دهد.یبرا

که از هایی کلودیا همواره در حال یاری رساندن به بیمارانی است که مشکالت جدی دارند. منحصرا از مهارت

های کند و به مرور زمان دریافته است که شفابخشیکار با درمانگر نادیده به دست آورده است استفاده می

اش در حال عادی شدن هستند. برخی از تجربیاتی که وی از کار بر روی خودش و با بیماران به پیشرفته

های که در محیط ،ش را با عبارات فنیشوند. توجه داشته باشید که او تجربیاتدست آورده است ذیال ذکر می

 شان بیاید.دهد. امیدوارم پزشکان از ذکر این جزئیات خوششرح می ،روندبیمارستانی به کار می

 العاده پرستار باتجربه کلودیا لوگان از کار با درمانگر نادیدهتجربیات خارق
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داروهای تیروئید سینه پهلو، برجستگی مشکوک به سرطان سینه، دیگر نیازی به 

 ، نشتی دریچه میترال،دهلیزیفیبریالسیون  های خون،نیست، ناپدید شدن لخته

 مغز یک مرده "غیرممکن"، جراحی تومور مغزی، واکنش هماتوم زیر دورال

ای جامعه پزشکی به دنبال اعتبارسنجی بالینی اثرات درمانگر نادیده هستم و به عنوان یکی از اعضای حرفه"

کنم. این نتایج قابل توجه را به همکاران، پزشکان و بینم )یعنی اغلب( بسیار حیرت میه آن را میهر بار ک

اند. مشاهده ننمودهرا اند که هرگز چیزی شبیه به اینها تهاشام و آنان نیز در جواب اظهار دمتخصصان گفته

بر روی بیمار دیگری صورت یش تی اسکن یا آزماآرآی، سیاند که اعتقاد دارند امبه قدری غیرمنتظره

 اند.پذیرفته

 کنم:ام ذیال چند مورد را ذکر میهم با درمانگر نادیده به نتایج مهمی رسیده خودم

 سینه پهلو

بیوتیک وریدی دو ماه طول کشید. به کمک به سینه پهلوی مقاومی دچار شدم که با وجود مصرف آنتی

تا پنج کاهش یافت. پس از چهار دقیقه کار با درمانگر نادیده پزشکی رایج شدت آن )در مقیاس صفر تا ده( 

برداری با اشعه ایکس هم تایید نمود که سینه پهلو از میان رفته به کلی ناپدید شد و دیگر برنگشت. عکس

 است.

 خیم تبدیل شدمشکوک به سرطان سینه به خراش بافتی خوش "برجستگی"

تیار پزشک فکر کرد که شاهد بازگشت سرطان سینه بوده است. اشعه ایکس که فوقا شرح دادم دس در عکس

-سه ماه قبل ماموگرام انجام شده و همه چیز طبیعی بود. لذا وی خیلی نگران شد. دستور سونوسین )غربال

تشخیص داده شد.  غشا و عروق متری دارایسانتی 0گری سرطان سینه( داده شد و وجود یک توده 

 داد.گشت سرطان سینه، که قبال داشتم، میبازخبر از مشکوک بود چون 
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بر روی با درمانگر نادیده گروهی از کاربران و گری کریگ خواستم تا خودم همراه از آنجایی که وقتی می

 .مشخصی توافق کردیم مدتیک سونوسین دیگر در بر روی سر انجام توده کار کنم 

 0.6به طول خراش واضح  در پستان چپ با یک بعد از عمل و تابش اشعه نتیجه سونوسین بعدی: تغییر

سال پیش  08نبودند و فقط بافت خراش مربوط به جراحی که  غشا و عروق متر. این نتایج دیگر شاملسانتی

گر نادیده اکنون ازگشت بالقوه سرطان به کمک درمانبود تشخیص داده شد. به عبارت دیگر بگردیده انجام 

 ه بود.فقط به یک بافت خراش تبدیل شد

 دیگر نیازی به داروهای تیروئید نیست

مصرف  سال بود که سینتروید 01همچنین با درمانگر نادیده بر روی ناکارایی تیروئیدم کار کردم. بیش از 

خواهم دیگر دارو من همیشه پایین بود. به پزشک معالجم گفتم که می 9اچ و تیاسکردم. سطح تیمی

ها را دو ماه دیگر تکرار کنیم تا مشخص شود که دیگر به دارو نیاز ندارم. آزمایشمصرف نکنم و از او خواستم 

 در این مدت هم از درمانگر نادیده برای این مساله کمک گرفتم.

های بعدی برای اولین بار در مدت چند ده سال در محدوده طبیعی قرار داشتند. به عالوه نتایج آزمایش

نزدیک به حد باالیی طبیعی بودند. دیگر نیازی به از آن صورت پذیرفتند  هایی که پستمامی آزمایشنتایج 

 داروهای تیروئید نداشتم و لذا آنها را مصرف نکردم.

 تشخیص دادند. سمت چپ اندام تحتانی کمرمسه لخته خون را در  اخیرا وجود های خون ناپدید شدند:لخته

کردم حل ای که با گروهی از کاربران برگزار میجلسهاز درمانگر نادیده دعوت کردم که این مساله را در 

انگیزی دیگر وجود نداشتند. وقتی تشگف زهای خون به طرنماید. بالفاصله پس از آن اسکن انجام شد و لخته

 "که آنجا بودند! دانممی"پزشک معالجم نتایج را دید یک بار دیگر حیرت کرد و گفت 

 اند:اتفاق افتاده بیمارستانچهار ماجرای زیر هم در 
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برطرف شد و نشتی دریچه میترال از شدید به  شروع دوباره فیبریالسیون دهلیزی

 مالیم کاهش یافت

ضربه خورده بود و  اشجناغ سینه ای به هنگام دوچرخه سواری افتاده بود و آسیب دیده بود.مراجعه کننده

زند. نزد متخصص قلب رفت و او هم تشخیص کرد قلبش نامنظم میپس از آسیب دیدگی حس می

 خاطر کار زیادی که داشت استفاده از هیچ دارویی را آغاز نکرد. داد. بهفیبریالسیون دهلیزی مداوم 

دکو )اکودیاگرام دوبعدی( برایش داده شد و در پی آن تشخیص نشتی شدید دریچه میترال دادند. 0دستور 

 شده بود. او عوض خوکی ده سال قبل دریچه میترال

پس از آن باز قبل از این که باز هم به نزد متخصص قلب برود سه جلسه با درمانگر نادیده بر رویش کار شد. 

خفیف  ،به جای شدید ،که نشان داد ضربان قلبش عادی و نشتی دریچه میترالش برایش انجام شد ودک0هم 

شد و همگی تایید کردند که هرگز قفسه سینه مورد بحث واقع  - است. این امر توسط چند جراح قلب

ال بدون جراحی بهبود یابد یا فیبریالسیون دهلیزی مداوم بدون دارو یا راند نشتی شدید دریچه میتندیده

 برطرف گردد. دیوورژنکار

او سپس تحت عمل جراحی قرار گرفت. حین و پس از جراحی از درمانگر نادیده دعوت کردم که او را در 

ظرف یک او را اش جدا کردند و و نقاهت یاری دهد. در نتیجه سه لوله از پنج لوله را از سینه بهبودیمدت 

 قلب بیرون بردند. ییوسیروز از آی

 هماتوم زیر دورال، درد و ناتوانی در تشخیص جهات بهبودی قابل توجه از

بود. در حالی که وی را تا  ای زدهضربه ،که هفتاد و چند سال داشت ،اسبی به سر یک مراجعه کننده دیگر

کردم از درمانگر نادیده دعوت نمودم که او را در جریان همین جابجایی آسوده سازد. اورژانس همراهی می

 آیند. پدید می ناتوانی در تشخیص جهات درد شدید وهایی معموال در چنین آسیب دیدگی
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به صورت شدید نمایان نشدند. تنها توجیهی ولی پس از انجام آزمایش در بیمارستان هیچ یک از این عالئم 

 کار شفابخشی به وسیله درمانگر نادیده بود. که برای این نتیجه غیرمعمولی وجود داشت

بزرگی بر روی گونه چپ، چند دندان خرد شده در سمت  پارگی رغم وجودمعاینه اعصاب و سنجش درد علی

حاکی از درد کم با شدت  هماتوم زیر دورال وجمجمه  چپ، چند دندان لق شده در جلوی دهان، شکستگی

کرد و اظهار داشت در مسیر رساندن او به اورژانس وضعیتش را ارزیابی می همراهش بود. پزشک 01از  0-1

 است. در تشخیص جهات ناتوانو خیلی کم  هشیار که او خیلی

ساعت بعد انجام شد  00که  تی اسکن دیگر همرا تایید کرد. یک سیهماتوم زیر دورال  تی اسکن وجودسی

ماند و خبر  هشیارکوچکتر شده که این خیلی غیر طبیعی است. روز بعد هم هماتوم زیر دورال  نشان داد که

اش را از دست دانست که هشیاریاش در مورد اتفاقی که افتاده بود در حال بازگشت است. میداد که حافظه

آورد که در حالی که بر روی زمین افتاده بود چشمانش را باز  دانست. به یادداده بود ولی مدت آن را نمی

ها را شوند(. گردن و صورتش کمترین کبودیدرصد موارد تا یک ماه دچار فراموشی می 95کرده بود )در 

هایش به هنگام غذا خوردن احساس داشتند و هیچ سردردی گزارش نشد. فقط به خاطر شکستگی دندان

 کرد.ناراحتی می

طور به لحاظ اعصاب معاینه شد و هیچ نقص عصبی در او یافت و همین  درمانگران جسمانی و حرکتیتوسط 

-دید پشتش اصال درد نمیدر ستون فقراتش داشت از این که می درهم تنیدگی نگردید. از آنجایی که چند

وضعیتش  یر دورالهماتوم زکند حیرت کرده بود. با وجود این که به خاطر سن باال، آسیب شدید به مغز و 

ساعت مرخص گردید. )اغلب بیمارانی که وضعیت پرمخاطره  09پرمخاطره تشخیص داده شده بود ظرف 

هماتوم زیر دورال یا  شوند تا اطمینان یابندساعت در بیمارستان بستری می 98-20دارند حداقل به مدت 

 شوند.(ای ثانویه نمیهآیند یا باعث آسیبپدید نمی اپیدورال، کوفتگی هموراژیک یا ورم
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شود حیرت کرده مضطرب نمی ،از این که نزد اسبش برود ،دیدند او دو روز بعددوستانش از این که می

دی را استیزد و لذا هیچ یک از عالئم پینبود و با آرامش راجع به واقعه حرف می بیش از حد حساس بودند.

 نداشت که این هم غیرمعمول است.

 انگیز برای عمل جراحی تومور مغزینتایج حیرت

شدید و  تشنج) صرعپیراپزشکان را فراخواندند. در وضعیت  و در حال تشنج بود.با صورت بر زمین افتاده وی 

-طوالنی( قرار داشت و او را به مرکز آسیب دیدگی منطقه برده بودند. او را در بخش اورژانس دیدم. برایش ام

 تشنج دیالنتین درون وریدی تجویز کردند. د و برای کنترلتی اسکن انجام دادنآرآی و سی

ها را بگوید به نیابت از در حالی که منتظر متخصص اعصاب بودیم تا وضعیتش را ارزیابی کند و نتایج اسکن

ش به جای چند انروی سر و بازو هایخراش او از درمانگر نادیده دعوت نمودم. معاینه اعصابش عالی بود،

 بود. هشیار و عاقل آمدند و اوزه به نظر میساعته چند رو

لوب پیشانی  متری درسانتی 00آرآی را همراه با من دید. یک تومور وقتی متخصص اعصاب آمد نتیجه ام

قرار گیرد.  کرانیوتومی داده بودند. قرار شد به صورت اضطراری تحت تغییر خط میانی پیدا بود و تشخیص

 و استفراغ داشته است. تهوع اش همیشه تا یکی دو روزقبلیهای خودش گفت که پس از جراحی

العاده همان شب و صبح قبل از عمل از درمانگر نادیده به نیابت از او دعوت کردم. جراحی به شکلی خارق

کشد(. جراحی بر روی ساعت طول می 0-3غیر اضطراری معموال   کرانیوتومیساعت طول کشید ) 5کمتر از 

داشته باشند  تغییر خط میانی دارند و خصوصا اگر مسائل دیگری همچون کرانیوتومی هبیمارانی که سابق

 برد.زمان بیشتری می

خورد. پیدا بود که به تهوع و استفراغ پس از اش را میصبح روز بعد بر روی صندلی نشسته بود و صبحانه

زی به جراحی بازسازی نیافت شناختی هم از هیچ نوعی نداشت. نیاعمل دچار نشده است. هیچ عالمت عصب

 داشت. کرانیوتومی این هم غیرمنتظره بود چون سابقه که
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یو به بخش اعصاب منتقل شود. ولی سیاز آنجایی که رو به بهبودی بود انتظار داشتم که قبل از موعد از آی

بیماری را پس از عمل یو به خانه فرستاده شد. هرگز نشنیده بودم که سیدر واقع یک روز بعد از عمل از آی

یو به منزل بفرستند چه رسد به این که جراحی اضطراری بر رویش انجام سیجراحی انتخابی مستقیما از آی

زیر بالقوه، خونریزی ورم  چنین نبود چون همه بیماران را برای مشاهده کرانیوتومیشده باشد. قطعا در مورد 

 دارند.روز نگه می 0-9و غیره حداقل  دورال

و بالفاصله پس از عمل قادر به انجام همه کار  ی به خانه رفت، سگش را به گردش برد، به میهمانی رفتو

 شد. هیچ کسی هم نفهمید که جراحی مهمی بر رویش انجام گرفته است.

 آسودگی از غمی غیر معمولی و یک واکنش غیر ممکن از مغز مرده

اش هم فوت کرده بودند خیلی جایی که اخیرا دختر و نوهخواهر یکی از دوستانم رو به احتضار بود و از آن

نگران دوستم بودم. تشخیص داده بودند که خواهرش به سرطان ریه مبتال است و در همان بیمارستانی 

 اش را از دستگاه تنفس مصنوعی جدا کرده بودند تا بمیرند.بستری شده بود که دختر و نوه

و لذا به کمک درمانگر نادیده و از راه دور برایش کار  بزندنگران بودم که این مساله آسیب بیشتری به او 

خواستم بهترین مرگ ممکن برای خواهرش رقم بخورد و بدین ترتیب به دوستم نیز کمکی کرده کردم. می

 باشم.

ت که خواهرش در حال مرگ است و کشید. دوستم دریافبیمار در حال اغما بود و به کمک دستگاه نفس می

خواهر دیگرش را به درون اتاق خواند. در حالی که آن دو نشسته بودند بیمار به ناگهان چشمانش را گشود و 

 به دوستم و خواهر دیگرش خیره شد. سپس به میان آن دو و گوشه اتاق نگریست.

وجود چیزی را حس نمود. سپس  دوستم برگشت تا ببیند چه چیزی در گوشه اتاق است. چیزی ندید ولی

، آخرین نفسش را دیوار را تا سقف دنبال کردبا چشمانش  ،بستدر حالی که چشمانش را به آرامی می ،بیمار

 کشید، چشمانش را بست و از جسمش جدا شد.
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 ای قرار گرفته بود. آشفته یا غمگین نبود ودوستم به من اظهار داشت که او در وضعیت احساسی غیرمنتظره

نمود. او و خواهرش در اتاق ماندند، نوشیدند، شام خوردند و در واقع به نوعی احساس آرامش و خوشی می

 خاطرات خواهرشان را برای هم بازگو کردند.

اش و غم شدیدی که به خاطر مرگ قبلی توی گفت که اصال انتظار نداشته است که با توجه به تجربیا

راستی، "این چنین با آرامش یا دوست داشتنی باشد. سپس افزود دخترش نصیبش شده بود یک مرگ دیگر 

 "به تو گفته بودم که او دچار مرگ مغزی شده بود؟

اش را از دست داده بود و بیمار در بیمارستان بستری و سرطان ریه به مغزش گسترش یافته بود. هشیاری

به وضوح ، نمایده چشمانش را باز تشخیص مرگ مغزی داده بودند. با چنان تشخیصی اصال امکان نداشت ک

به آنان خیر شود، میان آن دو و گوشه اتاق را بنگرد و به آرامی چشمانش را به سوی سقف ببرد  تمرکز کند،

 و نفس آخر را بکشد.

 بیند.وقتی کسی دچار مرگ مغزی شده باشد در لحظات آخر عمرش با وضوح چیزی نمی

 ای بسیار غیرمنتظره بود.گویم که چنین نتیجهباز هم میبا وجود این که او حرفی نزده بود ولی 

 "، پرستارکلودیا لوگان

رویم و در آنجا علوم مستحکمی را که در ورای برتری های نوین میاکنون به سراغ بخش بعدی اندیشه

 نماییم.درمانگر نادیده در زمینه شفابخشی وجود دارند بررسی می
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 اندیشه نوین چهارم

 بسپاریمگوید گوش سرانجام باید هب آنچه هک علم چند دهه است هب ما می

گویند دنیا بسیار متفاوت از آن چیزی است که به ها سال است که به ما میخواهید دید که دانشمندان ده

 نوعی فریب جادویی دارد و توهم است.آید. نظر می

 بینیم واقعی نیست...این امر نقش مهمی در اندیشه نوین ما دارد چون اگر دنیایی که می

 مورد آن داریم زیر سوال ببریم!پس باید هر باوری را که در 

شود. اگر آن باورها بر اساس نیز می ،که درباره شفابخشی داریم ،بدیهی است که این شامل باورهای کنونی

 توهم باشند، که هستند، پس نباید به آنها اعتماد کنیم.

دهند آغاز فریب میمان ما را هایبررسی ویژگی توهمی دنیا را ذیال و با این واقعیت شناخته شده که حس

 گویند زیر سوال ببریم.نماییم. در این صورت باید واقعیت چیزهایی را که به ما میمی

تری مبنی بر مکرویم و در آن شواهد مستحترین علم بشری، میسپس به سراغ فیزیک کوانتومی، پیشرفته

-گر ما به طرز قانعهای مغالطهرغم آنچه که حسیابیم. علیشناسیم موهومی است میاین که دنیایی که می

گویند هیچ چیزی از بقیه چیزها جدا نیست. فقط یک یگانگی عظیم وجود دارد که ما از آن ای میکننده
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خبریم. درک این مساله خیلی اهمیت دارد چون منزلگه درمانگر نادیده در همان یگانگی است. به طور بی

 خالصه...

 یافته است!فیزیک کوانتومی جایگاه الوهیت را 

 بر روی باورهای کنونی ما باریده است. ها رادرب اندیشه نوین را به روی ما باز کرده و انبوهی از عالمت سوال

 رسد نیست!دهند. دنیا آن طور که به نظر میمان ما را فریب میهایعلم پایه: حس

چگونه گویند که دنیا مان میهایها به جسمحس مان اتکا داریم:هایبه حس

شنویم، بینیم، نمیاست. بدون آنها هیچ سرنخی در دست نداریم. چیزی نمی

کنیم. هیچ. هیچ احساس گرسنگی یا تشنگی به ما چشیم، بو یا لمس نمینمی

در برف قطب شمال فهمیم که گوید که غذا بخوریم یا چیزی بنوشیم. نمینمی

دانیم که مان حتی نمیهایایم. بدون حسیا این که بر روی فوران آتشفشان نشسته حال یخ زدن هستیمدر 

 جسمی داریم.

 هستند. همه چیزمان هایپس از نظر ما حس

کنیم. سپس های آنان را تفسیر میدر هر لحظه از عمرمان با آنها مشورت و گزارشکامال به آنها اتکا داریم. 

شود. از نماییم. این شامل همه چیز میها، گویی که دقیق هستند، عمل میشناسانه مطابق این گزارشوظیفه

و هر جنبه دیگر زندگی.  -تصمیم گرفتن  -پول خرج کردن  - تا اجتناب از خطر - گفتگوهای ساده گرفته

کنیم. این دهند اطاعت میشناسانه از هر ورودی که به ما میمان هستیم و وظیفههایاساسا زندانی حس

 اندیشیم.یا حداقل این طور می - دانیمچیزی است که می

 دهندمان ما را فریب میهایحس

دهند. مان میدهند. دنیای خیلی محدودی را نشانما را فریب می -به طرز بدی  -مان هایمتاسفانه حس

 سالگی وجود دارند. 03ابتدای فراگیری علوم در مدرسه در حوالی  درشواهد این امر حتی 
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کنند. مثال اگر کل ها فقط بخش بسیار کوچکی از دنیای مادی را درک میها و سایر حسدانیم که چشممی

-که شامل امواج رادیو، مایکروویو، مادون قرمز، ماورا بنفش، ایکس، گاما و غیره می -طیف الکترومغناطیسی 

های ما فقط مقداری شود چشم آنجلس تا نیویورک گستردهدر فاصله پنج هزار کیلومتری میان لس -شود 

نامند ولی باید به آن دهند. هر چند که این مقدار را طیف مرئی میمعادل با طول یک دست را تشخیص می

 بگویند

  باشدمیای کوچک مقداری که به طرز مسخره

 کنیم که واقعیت همین است!ولی ما فکر می

شود. ما خارج است. منظورم این است که گم می%( به کلی از حیطه آگاهی روزمره 33.33333بقیه آن )

 دهند.مان آن را تشخیص نمیهایهمین االن هم وجود دارد ولی حس

شنوند. این یعنی اکثریت بزرگی از صداهای های ما بخش خیلی کوچکی از طیف صوتی را میمثال گوش

 گردند.ها ما درک نمیموجود توسط گوش

دانیم چه بویایی ما هم خیلی محدود هستند. به عبارت دیگر اصال نمیهای چشایی و به همین ترتیب قوه

 خبر است.

گویند. حتی اصطالحاتی داریم که منعکس کننده ما واقعیت را می مقداربی هایایم که حسولی متقاعد شده

 گوییم...باورهای محکم ما به این توهمات هستند. چنین چیزهایی را می

 "دیدن یعنی باور کردن" □

 و "با چشمان خودم دیدم" □

 "های خودم شنیدم.با گوش" □

سالمتی و غیره داریم تقریبا به طور کامل بر پایه  ،روابط ،علم ،زندگی و نظام باورهایی که در مورد سیاست

های شوند. حساند. بقیه نادیده گرفته میتوانند درک کنند بنا شدهمان میهایاز آنچه که حس ٪1.11110
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های دهند که فقط همان تکهگذارند و این درک نادرست را به ما میتقریبا تمامی موارد دیگر را کنار میما 

 فهمیم وجود دارند.بسیار ریزی که می

 خبریماز هفت بعد بی

کان آگاهی از چهار بعد ممان فقط اهایحس لیاند که وجود ما یازده بعد دارد ودانشمندان مشخص کرده

ه ابعاد از ما پنهان و در زیر حیطه آگاهی ما نهفته یدهند. چگونگی بقعمق و زمان( را به ما می ،عرض ،)طول

 است.

تان اطالعی شما از آن موجب پیریتوانید به من بگویید که در بعد هشتم چه خبر است؟ آیا بیمثال آیا می

 کند )لبخند(؟است؟ الویس پریسلی در آن زندگی می نشود؟ راه حل فقر جهانی در آمی

 بعد دهم چطور؟ یا هفتم؟ آنها چه گوهرهایی از وجود ما را در خود دارند؟

هایی شوند چون حاوی اندیشهاینها سواالت عمیقی هستند که نیاز به توجه ما دارند. ولی کنار گذاشته می

شلوغ شده  آنش از بی باشد،میبا وجود این که موهومی  ،فراتر از آگاهی ما هستند. سرمان با امور زندگی

 است که به چنین مسائل عمیقی فکر کنیم.

 باشندهای شفابخشی مصنوعی ما شدیدا محدود میروش

اند و های شفابخشی مصنوعی ما در این سوی پل تماما بر پایه بخش ناچیزی از ادراک بنا شدهبه عالوه روش

برند. با این وجود همان طور که بهره می مقدار کم یا ناچیزیبه ها از قدرت درمانی خارج از این محدوده

 باشد.ای میالعادهنشده درمانگر نادیده قادر به کسب نتایج خارق دیدیم قدرت کشف

 پردازیماکنون به نقش مهم فیزیک کوانتومی می

 سازد!ای که تمامی باورهای ما را نابود مییشرفتهفیزیک کوانتومی: علم پ
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برد. راه فراری به واقعیت جدیدی است که هرگز می نماهایفراسوی حس فیزیک کوانتومی ما را به سفری

دهد گشاید. به این سوال هم پاسخ میهای عظیمی را بر ما میهای کاخ فرصتایم و دربانتظار آن را نداشته

 "دهند پس دنیای واقعی به چه صورت است؟مان ما را فریب میهایاگر حس"

 بشکافم. تانبگذارید موضوع را برای

ی رژاولین بار آلبرت اینشتاین بود که در اوایل قرن بیستم به ما گفت که همه چیز و از جمله بدن ما از ان

گویند که بدن جامد ها میبود چون حس "های ماخارج از حس"ساخته شده است. این هم کشف دیگری 

 انرژی. مرتعشهای است نه بسته

تومی به وجود آمد که به مطالعه چیزهای بسیار ریز )کوانتایی( در ابعاد بعدها علم جدیدی به نام فیزیک کوان

های ابتدایی ما اصال نهایت ریز هستند و حسکند که بیهای جذابی را کشف میپردازد و لذا پدیدهاتمی می

 ایم...توانند آنها را درک نمایند. از آنجایی که از اتم ساخته شدهنمی

 پردازد!جسمانی ما نیز میپس به مطالعه واقعیت 

این )به معنای واقعی کلمه( موهبتی خدادادی است چون این مطالعات به ابزار علمی ما در بررسی اسرار زیر 

در مسیر قرار گیرند راه واقعیت حقیقی را  گرمغالطههای اند. بدون این که بگذارند حسوجودمان بدل گشته

از تفکر  یآورند که مبنای شکل جدیددید میپها ناب و بدون دخالت حس افیدهند. لذا اکتشبه ما نشان می

 )اندیشه نوین( است.

آورد ولی ای از کشفیات نابود کننده باورها را فراهم میهر چند که فیزیک کوانتومی فهرست متقاعد کننده

دنیای حسی ما است )هورا( نماییم. آن کشف کامال خارج از حیطه ما در اینجا فقط به یکی از آنها توجه می

نماید و دیگر نیازی نیست که صرفا بر ایمان تکیه سازد. او را باورپذیر میو بنیان درمانگر نادیده را استوار می

 کنیم. آن کشف این است...

 جدایی غیرممکن است!
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تواند از نمی در سطح اتمی به هم متصلند. لذا جسم شماها تمامی اتمایم و ها ساخته شدههمه ما از اتم

ها بینید جدا باشید. همه این اتمتوانید از درختی که بیرون از پنجره میجسم من جدا باشد. شما نمی

 سازند به هم وصلند.های آبی که با پیوستن به هم اقیانوس را میهمچون قطره

 ازظاهرا جدا  یکه همه اشیا ،شما و من به معنای واقعی کلمه به هم متصلیم و در مخلوط عظیمی از یگانگی

و  ها و حیوانات خانگیاز خودروها گرفته تا کتاباست. وجود داریم. منظورم همه چیز  ،گیردهم را دربرمی

ابرها و هر چه که بین آنها است. همه با هم و با همه چیز یکی هستیم.  ،هاکوه ،هاهمین طور اقیانوس

 استثنایی وجود ندارد.

-ر کنندهیها سال است که پیش روی ما قرار دارد. این متحرود و دهمستحکم به شمار میاکنون این علمی 

 ترین خبر تمامی اعصار است.

کنیم توهم است و هیچ چیزی مان درک میهایچرا؟ چون به این معنی است که هر چه که از طریق حس

شنویم بینیم و میچیزهایی را می دهند.مان ما را فریب میهایبه صورت مستقل وجود ندارد. باز هم حس

 ه در واقع وجود ندارند. واقعیت حقیقی ما یگانگی است.ک

لذا فیزیک کوانتومی دالیل اثبات واقعیت حقیقی ما را که به کلی مستقل از دیدگاه من یا هر کس دیگری 

معتبرترین علم ما از شما آورد. دیگر به ایمان کورکورانه برای گذر از این پل نیاز ندارید چون میاست فراهم 

 نماید.حمایت می

العاده فیزیک کوانتومی افرادی با های خارقدانید که برای اکتشاف درست پیامالبد می

های متعددی که در چند دهه گذشته آزمایشذکاوت و پیشینه اینشتاین مورد نیازند. 

که کمتر کسی از آنها اند های قوی علوم و ریاضی بودهاند نیازمند پایهانجام گرفته

 برخوردار است.

محصول  "دانیم!؟ درون سوراخ خرگوشاصال چه می"های این علم بسیار پیچیده در فیلم خوشبختانه یافته

های کنم(. شامل گفتهاند )مشاهده آن را اکیدا توصیه میخالصه و به خوبی نشان داده شده 0119سال 
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 ،دکتر جو دیسپنزا ،دکتر ویلیام تیلر ،از جمله دکتر کنداس پرت ترین دانشمندان زمان مابرخی از برجسته

 شود.دکتر دین رادین و دکتر فرد آلن وولف می ،دکتر آمیت گوسوامی ،دکتر دیوید آلپرت ،دکتر جان هگلین

که به زمینه کنم تاکید میشوند. ذکر می ،آیندکه از آن فیلم مشهور به دست می ،ذیال برخی از نتایج مهمی

مان ما را هایو حس -ما همگی یکی هستیم  -است توجه کنید جدایی ما  عدمحاکی از  مشترک آنها که

 دهند. فریب می

 "همگی یکی هستیم و آن یگانگی عشق است. خدا است. ما از همدیگر یا از  ،در سطح بنیادین وجود

گویند ولی آن دیگری می های ما جور. البته حسهر چیز دیگری که در دنیا وجود دارد جدا نیستیم

 "توهم است.

 "کنیم از هم ناشی از این اشتباه مفهومی دانست که فکر میتوان تمامی مشکالت دنیوی ما را می

 ".جدا هستیم

 "های. از آنجایی که حسبینیم تصویری از باورهای ما به جدایی استدنیا به شکلی که آن را می 

ایم. چیزی خارج از ما نیست و هر آنچه که این را باور کرده دهندمان ما را فریب میمحدود

و بر طبق همان ایم تصویر باورهای خود را بر پرده دنیا انداختهبینند توهم است. مان میچشمان

 "نماییم. چیزی در خارج از ما وجود ندارد.تصویر نادرست عمل می

 "را تقویت کنند.باور نادرست جدایی تا  ندیینها صرفا مخلوق ذهن ماد ندارند. ازمان و مکان وجو" 

 "همان است  - فهمیم که دیدگاه نادرستی که در مورد جدایی داریم چقدر مخرب استاکنون می

ما همگی یکی  -فهمیم که این امر به کلی نادرست است شود. میکه باعث تمامی مشکالت دنیا می

 "با هم هستیم. در اصل وجود همگی به هم متصلیم. هستیم.

 "در عمیقترین واقعیتی که توسط علم و فلسفه کشف شده واقعیت بنیادین یگانگی است. عمیق-

 "شما و من به معنای واقعی کلمه یکی هستیم. ،ترین سطح زیراتمی وجود

 " دانم.را به منزله آغاز درک علمی روحانیت می - زمانیاین بی -این اتصال" 
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 "یابیم. تمامی دنیا از آن رشد یافته است فقط یک خدا وجود دارد و آن همه ما است. از آن رشد می

این توهم که هر یک از ما موجود آیند از آن و با هایی که به نظر جدا میو هر یک از شخصیت

 "اند.رشد یافته مستقلی هستیم

 "کنند که گویی در حال از دست طوری وصف می شود آن راای عرفانی نصیب مردم میوقتی تجربه

شان هستند. در واقع اگر به اندازه کافی پیش روند و حسی دادن حس معمول واقعیت مادی اطراف

شناسیم اساسا از به شکلی که آن را می ی مادیآنگاه تمامی دنیا از یگانگی مطلق به دست آورند

 "زنیم.و شعور خالص حرف میآگاهی خالص  ،از تجربه وجود خالص رود.میان می

 " ای از خودمان میکنیم بر جنبه. پس هر کاری که با هم میبین ما نیستواقعی هیچ جدایی-

 "کنیم.

 " .همگی به هم متصلیمجایی وجود ندارد که در آن ما تمام شویم و بقیه چیزها شروع شوند." 

 "به هم متصلیم. اساسا در  ترین چیز این است که همگی ما از طریق یک میدان انرژیبنیادی

بزرگترین مشکل این باید به کلی تفکر جدایی را کنار بگذارید چون کنیم. دریایی از نور شنا می

 "کنونی دنیا است.

 "یابد بهترین کار این است که به دیگران بیند. درمیآنگاه فرد دیگران را بخشی از وجود خودش می

کنید. کنید در واقع برای خودتان میدیگری میبرای عشق بورزد و آنان را قضاوت ننماید. آنچه که 

 ".فهمید که متصل و بخشی از یک خانواده بزرگ هستیدمی

یونیم چون دنیایی از مد اند،شان را وقف کارشان کرده، که زندگیپایانی را به این دانشمندانقدردانی بی

اند. هدیه آنان اگر به درستی درک شود هیچ مشابهی داده ماننشانفراوان را که حق مسلم ما است  ممکنات

 در طول تاریخ ندارد. مملو از ممکنات و در انتظار استفاده ما است.

گویند که نمی امادهند های فیزیک کوانتومی فاقد یک چیز هستند. راه ممکنات جدید را نشان میولی یافته

 توان به آنجا رسید. فاصله مزبور به وسیله درمانگر نادیده به خوبی پر شده است.چگونه می
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گویند بیاندیشید. منظورم این است که جداً به آن فکر کنید. هر باوری که اکنون به آنچه که دانشمندان می

 غیرممکن است...دنیا استوار و از آنجایی که جدایی  داریم بر فرض جدایی

 توانیم زیر سوال ببریم!مان را میتمامی باورهای

برای همین است که  و اند که به تغییر و تحول در طول زمان تمایل داردبر پایه توهمی بنا شدهمان باورهای

سال پیش داشتید  01یا  01ناپایدارند. مثال آیا باورهایی که اکنون راجع به دین یا سیاست دارید با آنچه که 

 یکسانند؟

 اند؟باورهایی که در مورد تربیت فرزندان یا طرز کار نظام آموزشی دارید چطور؟ در طول سالیان تغییر یافته

-تغییر باقی ماندهتان بیپول و پزشکی دارید. چند باور در طول زمان برای ،وابطر ،باورهایی هم درباره ازدواج

 تان به نظر پایدار بیایند چند تن از مردم با جزئیات آن باورها موافقند؟اند؟ حتی اگر برخی از باورهای

ورهای یکسانی یابند و پیدا نمودن دو نفر که باگویم که باورهای موهومی ما تغییر و تحول میباز هم می

اند ها بنا شدهآید. دلیلش آن است که آن باورها بر پایه فریب حسداشته باشند چالشی واقعی به حساب می

 اند.و باید تغییر و تحول یابند چون بر اساس حقیقت ساخته نگشته

 گردیم که جدایی غیرممکن است.اکنون به این واقعیت علمی بازمی

و هر وبالگ و گفتگوی تلویزیونی در سراسر دنیا  -ها و تیتر اول روزنامه -این باید مهمترین خبر اخبار شب 

پایانی که های بیباشد. باید در مدارس آموزش داده شود و سیاست جهانی را فرا بگیرد تا به جای هزینه

 کنیم.شوند بتوانیم به سوی یگانگی حرکت صرف تعارضات ناشی از جدایی می

 و باید مهمترین بخش فرایند نوین و نهایی شفابخشی باشد!

های گذریم و به حسآن فرایند نهایی شفابخشی در همین کتاب آمده است. اینجا است که از پل می

نگریم. اینجا است که چهارچوب ذهنی ایم میو باورهای نادرستی که نسبت به جدایی داشته گرمغالطه

نماییم. را با یک درمان طبیعی برای همه چیز جایگزین می "برای مسائل گوناگونهای گوناگون درمان"
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ما  گرمغالطهدرخشد. او نشانگر بعد یگانگی ما است و فراسوی باورهای اینجا است که نور درمانگر نادیده می

وعی ما هستند های مصنآسایی را که فراتر از روشتواند شفاهای معجزهبرای همین است که میبیند. را می

 انجام دهد.

اگر واقعیت یگانگی ما تا این اندازه دلپسند است چرا با محدود کردن خودمان  چرا جدایی را باور داریم؟

به اجسام موهومی خودمان را بیازاریم و به درد تعارض و مرگ دچار شویم؟ این یک سوال الهیاتی است و 

هایی برایش ساخته هایی راجع به آن نوشته و فیلمابهای آینده خواهد شد. کتباعث مباحثاتی در دهه

 خواهند شد.

برای همین است که ولی تا به امروز جوابی که برای همگان قانع کننده باشد به این سوال داده نشده است. 

ورزم. آنها را برای پیشرفت در این مسیر همان طور که قبال هم گفتم از مباحث مربوط به الهیات دوری می

 دانم.ضروری نمی

لذا نباید برای پاسخ دادن به این چرایی انرژی صرف کنیم. آن کار فقط ما را از وظیفه مهمتر و دست 

سازد. به عالوه هرگاه بر چگونه مسلط شدید چرا به امری تر این که چگونه به آنجا برسیم منحرف مییافتنی

 جزئی بدل خواهد شد.

 تجربیات یگانگی به سوی واقعیتخواهیم از اندیشه نوین برویم. میوقت آن است که به عمق بیشتری از 

 اند برویم.کسانی که در آن بیدار شده
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 اندیشه نوین پنجم

 توهج کنیمنیز باید هب حجم عظیم شواهد روحانی  هب عالوه

ای از شواهد مجموعه برانگیزاننده آورد،به عمل می یگعلم از اندیشه یگانکه های اساسی عالوه بر پشتیبانی

بررسی این  به هنگاماند. آوری شدهجمع "دالیل اثبات یگانگی"گذشته به عنوان روحانی هم در چند دهه 

 برای گذر از روی این پل به دست خواهید آورد. را تجربیات در این فصل اعتماد به نفس الزم

 مالقات من با الوهیت!

 منکوب کننده و باشکوه بود. ،اتفاق افتاد. غیرمنتظره 0388صبحگاهی در اکتبر 

به کسانی که تجربیات روحانی داشتند چیزهایی شنیده بودم. درباره تجربیات نزدیک به مرگ و سایر راجع 

شانس باشم که کردم که آن قدر خوشولی اصال فکر نمی .انواع مالقات با الوهیت نیز مطالبی خوانده بودم

 یکی از آنها نصیب من نیز بشود.

ولی چنان شد. شهود شخصی و مالقاتی با الوهیت. آنجا بود که با یگانگی یا 

مرا در همان قدرت شفابخشی عشق روحانی و درمانگر نادیده آشنا شدم. 
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 بینید سوق داد.جهت جدیدی و به سوی اندیشه نوینی که در این کتاب می

 مالقات

-انگیز کارهایی که باید انجام میفهرست رقت صبحگاهی پس از بیدار شدن در بستر دراز کشیده بودم و به

. نوعی ببلعمتوانستم ای برداشته بودم که نمیهای بیهودهای بود چون لقمهاندیشیدم. تجربه آزارندهدادم می

 "چه کسی به اینها نیاز دارد؟"خشکی را در جسمم حس کردم و با خودم فکر کردم 

این است که این طور نبود که در  ممتحول سازد شبیه نیست. منظورای که زندگی را دانم که این به واقعهمی

یابم که نگرم درمیم. ولی اکنون که به آن میاشحال غرق شدن یا افتادن از فراز ساختمانی بلندمرتبه ب

 ویژگی مهمی داشت که موجب مالقاتم با الوهیت شد. آن ویژگی این بود...

 دست از این دنیا برداشتم!

یا چیزی شبیه به آن نبود. بلکه شناخت عمیقی از این بود که یک چیزی با این دنیا جور فکر خودکشی 

 پذیرد؟کدام عقل سلیمی این را میفکر کردم آید. چیزی نادرست و مصنوعی بود. درنمی

 ،تردیدها ،هاشناسیم مملو از لذائذ گذرا و در احاطه نگرانیافکارم ادامه یافتند. این دنیا به شکلی که آن را می

بخش باشد. هر رسد که رضایتبیماری و نهایتا مرگ است. هیچ چیزی هرگز به نظر نمی ،درد ،هاجنگ

اهمیتش  -الی آخر و و دیگر و دیگر  -یابیم سرانجام در سایه هدف دیگری میهدفی که ظاهرا بر آن دست 

آل معموال رنگ واهیم. کمال دلبر ایدهخآوریم باز هم بیشتر میمیدهد. هر قدر هم که پول دررا از دست می

یابد. این روند شود و ظرافتش کاهش میآل هم پیر میسازد. جسم ایدهبازد و لذا دیگر ما را راضی نمیمی

 ادامه دارد.

ور بودم دست از این دنیا برداشتم و بالفاصله به عظمتی ناگفتنی وارد لذا در حالی که در این افکار غوطه

روحانی بود و هیچ جنبه مادی نداشت. احساس جدیدی بود که در آن فقط عشق واقعیت شدم. چیزی 

 داشت.
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در حالی که با  -آنگاه گویی که در حبابی خیالی که در درون دنیای مهمل ما وجود داشت زیسته بودم. 

 باب را ترکاند.انگار که کسی ح -افکارم به مزخرف بودن موارد فوق رسیده و دست از این دنیا برداشته بودم 

یک عشق روحانی.  -دنیا فورا ناپدید شد و واقعیت جدیدی به سرعت آن خال را پر کرد. عشقی فراگیر بود 

که فیزیک کوانتومی  ،بخش و جاریعشق شفابخشی که خارج از وصف است و همه چیز در آن یگانگی لذت

به هم متصل بود. اگر عشق انسانی بتواند استخری را پر نماید آن عشق اقیانوسی را لبریز  ،کشف کرده است

 خواهد کرد.

 تان شرح دهم.کنم آن را برایسعی می

ها از روید. توله سگهایی دوست داشتنی فرو میانتهایی از توله سگتصور کنید که به آرامی در اقیانوس بی

-تان را ببوسند و عشق بیصورت ،و برای این که پوزه خود را به شما بمالنداند حضور شما به هیجان آمده

شان دهند و سرخوشی از چشمانکشند و دم تکان میپایانی را نثارتان کنند صبر ندارند. از خوشی جیغ می

 بارد.می
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عشق  ،آن آمیزش چرا؟ چون بینند و در نشئه آمیختن آن با عشق خودشان هستند.فقط عشق را در شما می

برای این که خودش توان محدود نمود. را نمی -عشق روحانی  -سازد. عشق واقعی خودشان را افزون می

-در این اقیانوس توله سگی جذب یگانگی سرشار از وجد می رد.ک گذااباشد باید آن را با دیگران به اشتر

 .تان استافتادهتر از خود جدا که بسیار عظیمگردید میشوید. بخشی از چیزی 

ها، چون فقط همان است که وجود دارد. ترس باشد.مهم میعشق تنها چیزی است که در این اقیانوس 

روند و محافظت کامل و پذیرش بی قید و شرط جای ها و گناهان ما در این حالت سرخوشی تحلیل مینفرت

توانند در اقیانوس گردند چون نمیهای جسمانی هم غیرممکن میها و ناخوشیگیرد. اضطرابآنها را می

 عشقی که هیچ احساس منفی باعث آنها وجود ندارد باقی بمانند.

درمانگر نادیده در این حالت و این عشق و در دیگر سوی پل قرار دارد. همان قدرتی است که آرزو داریم 

 شود.برای شفا دادن جذب نماییم و وقتی از احساسات منفی خود بکاهیم چنین می

شویم. با دور انداختن احساسات منفی و تمرین حضور در تا هر حدی که بتوانیم این کار را بکنیم آزاد می

و تا ابد  -شویم با آن یکی می -پیوندیم گردیم. به عشق میها تبدیل میاقیانوس عشق به همان توله سگ

گیرد. ما یچ چیزی میان ما قرار نمیگردیم. همان به بازیگوشی مشغول میسرخوشانه با برادرها و خواهرهای

 ایم.عشق هستیم. یکی هستیم. به منزل رسیده

 آن همان خانه واقعی ما بود

به نوعی  وو در عین حال راحت  انگیزدر مالقاتی که با الوهیت داشتم در آغوش خالق قرار گرفتم. هیبت

 برایم آشنا بود. به منزل رسیده بودم.

که تمامی شعور و آگاهی در آن است و درمانگر نادیده تمامی  ،منزل واقعی ماهمان منظورم این است که 

مرگ و تمامی مسائل دنیوی در آن  ،هاناخوشی ،تردیدها ،هابود. نگرانی ،کندرا برآورده می مانینیازها

 اند.ناشناخته
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فای کامل است. این از در این وادی ناخوشی غیرممکن است و لذا درمانگر نادیده نشانگر توانایی عشق در ش

عظیمی که هیچ مرزی ندارد قرار  یرود و ما را در معرض شفابخشهای مصنوعی ما بسیار فراتر میدرمان

 دهد. بدیهی است که ماموریت ما این است که هر چه بیشتر از او کمک بگیریم.می

 های این عظمت ناگفتنییگانگی و دیگر ویژگی

در عوض  گردد.ور بودم چون در آن حالت زمان ناپدید میبا الوهیت غوطهدانم چه مدت در آن مالقات نمی

توانند آن را های دنیوی ما میپایان وجود دارد. ولی تا جایی که ساعتحس پر زرق و برقی از اکنون بی

 کنم فقط چند دقیقه در آن حالت بودم.بسنجند فکر می

تابانند. ذیال آنها بر مسیر نور می ،که در طول سفر از روی پل ،با این وجود خاطرات واضحی از آن تجربه دارم

 دهم:تان شرح میرا برای

 های مجزایی که داریم در تجربه متحد و رغم جسم. علیبریمدر حالتی از یگانگی به سر می

-می میهای فیزیک کوانتوخبریم به هم متصلیم. این به زیبایی با یافتهبی نعظیمی که اکنون از آ

 آمیزد.

 های و این باور موجب تمامی مسائل ما است. منظورم فقط ناخوشی به غلط به جدایی باور داریم

فقر و هر مشکلی که فکرش را بکنید  ، صدمات،احساسی و جسمانی نیست. بلکه علت غایی جنگ

ا است. تمامی این مسائل و از جمله مرگ در حالت یگانگی غیرممکنند. درمانگر نادیده از همانج

 تواند ما را در حل آن مسائل راهنمایی کند.آید و لذا میمی

آیند ولی در کار با درمانگر نادیده طعم مطبوع ها به نظر دور از دسترس میدانم که این حرفمی

پس از آن تبدیل آن طعم به واقعیت عظیمی را که فراتر از باور ما به جدایی است خواهید چشید. 

 ،تواند دنیایی را که گرسنه این معنای جدید زندگی است سیر سازدکه می ،غذایی خوشمزه و لطیف

 کار آسانی خواهد بود.
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 .در حالت یگانگی حقیقی فقط همین وجود دارد.  عشق روحانی تنها ماهیت حقیقی ما است

آیند با گناه و سایر احساسات منفی با وجود این که در حالت جدایی به نظر واقعی می ،ترس ،خشم

شوند و با کسب آگاهی از واقعیت حقیقی ما به مرور کم هایی که در اینجا توصیه میانجام تمرین

 گردند.می

 .که در  ،توانستم دوباره به آن حالت عشق خالصاگر می عشق منبع غایی شفابخشی است

گردم و بیمارستانی  واردشدم برسم و در آن بمانم قادر می ،جریان مالقات با الوهیت تجربه کردم

ها باز و تمامی ریه ،مفاصل ترمیم ،شد. تومورها کوچکترصرف حضورم در آنجا موجب شفا می

 توانید.گشتند. شما هم میهای موجود در بیمارستان نابود میناخوشی

برد و هر چه ارتباط بهتری با درمانگر را به سطح جدیدی می تاننامم. زندگیاین توانایی را لذت حضور می

ها جزئی باشند ولی با تمرین هیچ مرزی گردد. شاید در ابتدای کار بهبودیتر مینادیده برقرار سازید قوی

 برای گسترش آن نخواهید داشت.

 هزاران مالقات با الوهیت

اند و اند. برخی از آنها مثل من در حالی که زنده بودهبسیاری افراد تجربیات مشابه و با الوهیت مالقات داشته

اند. به صورت تجربیات نزدیک به مرگ اتفاق افتاده ،شوندکه در اینترنت هم فراوان یافت می ،یر مواردسا

 تعداد آنها خیلی بیش از آن است که بتوانید بخوانید. منظورم هزاران هزار است!

ی را در اینترنت جستجو کنید تا خودتان ببینید. به قدر "تجربیات نزدیک به مرگ"کافی است عبارت 

 توان آنها را نادیده گرفت.زیادند که نمی

رغم انبوه ها سال است که جامعه علمی به این تجربیات نزدیک به مرگ بهای ناچیزی داده است. علیده

اهمیت جلوه اند. خصوصا جراحان اعصاب این پدیده را بیدانسته "عجیب و غریب"های موجود آنها را گزارش

ناشی از فعال گشتن بخشی از مغز که مسئول  ،با نزدیک شدن مرگ ،این تجربیات اند کهاند. ادعا کردهداده
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اند صرفا هایی که با الوهیت صورت گرفتهاند که مالقاتباشند. لذا جراحان اعصاب ادعا کردهتوهم است می

 توهم اند و نباید آنها را جدی گرفت.

ثبات وجود او با انتشار کتاب  0100ولی اوضاع در سال 

به وسیله دکتر ابن الکساندر تغییر یافت. دکتر الکساندر  بهشت

که  ،جراح اعصاب است و خودش به نوعی بیماری نادر مغزی

 ،را از بین برد بخش مسئول توهمهایی از مغز و از جمله بخش

مبتال گردید. وقتی به حالت اغما افتاد و در مسیر مرگ قطعی قرار گرفت یکی از آن تجربیات نزدیک به 

 پدید آمد. ،که به دلیل از بین رفتن آن قسمت از مغز برایش غیرممکن بود ،مرگ

ان اش را به طور کامل بازیافت و کتابش را نوشت. این کار راه هرگونه مخالفت علمی با امکوی سالمتی

 مالقات با الوهیت را بست.

انجام   "انددر حال زنده بودن تجربیات روحانی داشته"های متعددی با کسانی که مثل من به عالوه مصاحبه

کنم که به همه آنها گوش آورم و شما را ترغیب میمیشان در زیر فهرست آنها را همراه با لینک. مداد

دهند و در عین حال یگانگی یا ود را با جزئیات متفاوتی شرح میبسپارید. توجه کنید که چگونه تجربیات خ

 ستایند.تراود میها میعشقی را که از این مالقات

و مشابه من  "انگیزحیرت"اولین مصاحبه با سالی شالنبرگ است و حتما باید آن را ببینید. سالی چند تجربه 

توجه داشته باشید که در طول آن دو هفته چگونه به داشته و یکی از آنها دو هفته به طول انجامیده است. 

به عالوه کال از نیاز به خوردن یا  توانسته است ببیند.کرده و فقط کمال را میصورت طبیعی زندگی می

 خبر بوده است.خوابیدن بی

 تماس با گری

 خبرنامه

 اطالعات بیشتر
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 اندیشه نوین ششم

 رد نهایت ردمانگر اندیده تنها شفادهنده واقعی است

هایش را درک کرده در همه جای این کتاب سخن از درمانگر نادیده است و تاکنون باید به خوبی توانایی

 باشید.

ها یا شاگردان ایاست. کاربران خاکی سالمتی اعم از حرفه بدیهی است که او همان درمانگر واقعی فرایند ما

آموزند که به دستیار باارزشش بدل شوند. این در تقابل مستقیم با خودیاری با کارورزی در کنار او می

کلید شفا را در دست دارند. پزشکان و سایر کاربران سالمتی شاه ،باورهای کنونی ما قرار دارد که درمانگران

 کند که کلید مزبور در دست درمانگر نادیده است.نیست. اندیشه نوین پافشاری می این طور

از همان اولین باری که در جریان شهودم  -هم بر روی خودم و هم بر روی دیگران  -کار درمانگر نادیده را 

 ام.با او آشنا شدم دیده

در حال پیشرفت در فرایند یت داشتم ممتازی که با الوهکرد که به خاطر مالقات نفسم در ابتدا فکر می

با وجود این که از جانب  ،"نتایجم"ها رنج کشیدم و نفهمیدم که . به دلیل آن درک سالدرمان هستم
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کنم گشودن درب و تنها کاری که من می "نتایج اویند"در واقع  ،شدندالعاده محسوب میبسیاری افراد خارق

 برای حضور اوست.

های دیگر درمانگر نادیده را نیز همراه با مرور تضعیف شد و امکان یافتم خیلی از ویژگیخوشبختانه نفسم به 

 کنم.حسی از قدردانی و اعجاب شاهد باشم. مشاهدات مزبور را ذیال ذکر می

 های اودیگر ویژگی

 :فهمد و در حالی که چشم بر روی حالت یگانگی وابستگی نادرست ما به باور جدایی را می صبر

پذیرد. لذا برای نتیجه گرفتن اصال الزم نیست عجله های ما را صبورانه میگشاییم لغزشی میطبیع

به مفهوم یگانگی یا هر تفکر روحانی دیگری که در این کتاب آمده است اعتقاد  011٪کنید یا 

های خودش را دارد. فقط کافی است داشته باشید. هر کسی سرعت و همین طور تردیدها و مقاومت

 کند.تان با شما کار میتان را باز نگه دارید. او مطابق با میزان آمادگیذهن

 :هیچ وقتنماید و جنگد. با مالیمت اشاره میکند. اصال هم نمیهرگز انتقاد یا مجادله نمی مالیمت 

 .ماندآورد و منتظر پذیرش آنها از جانب شما میتان فراهم میهایی را برایفرصتسازد. وادار نمی

 توانید با او مقابله کنید چون چیزی برای دفاع ندارد. از نظر او عشق حقیقت غایی نمی دفاعی:بی

خواهند است. عصاره وجود او )و ما( است و برای بودن نیاز به هیچ دفاعی ندارد. شکاکان اغلب می

 شود.رسند چون وی درگیر مباحثات نمیاین را به چالش بکشند ولی به جایی نمی

 زند. قضاوت مستلزم دهد برهم میچنین کاری آرامشی را که نشان می کند:هرگز قضاوت نمی

آورد. از نظر او آرامش ناپذیری سطوح بهتر و بدتر را به میان میمقایسه است و به شکل اجتناب

 اوت نیز هست.ضمشتمل بر حذف ق

پرسیدم که چه بگویم و چگونه م. دائما میکردبه هنگام نگارش این کتاب اغلب با درمانگر نادیده مشورت می

بگویم. لذا این کتاب حاصل تالشی مشترک است. یک بار از او خواستم که با صراحت بیشتری با شما حرف 

 آید.بزند. نتیجه در ادامه می
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گوش سپردم و  - شهایاندیشه -خوانید دقیقا همان کلماتی که او به کار برد نیست. بلکه به محتوا آنچه می

های این کتاب آنها را در قالب کلمات ریختم. به صورت خالصه شده است و تاکید بیشتری بر عصاره پیام

 تر شرح خواهم داد.نماید که بعدا دقیقهای دیگری را هم مطرح میهمچنین اندیشهورزد. می
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 ایپم ردمانگر اندیده هب شما

 گردید.رویکرد شما به شفابخشی ناقص است چون در جای نادرستی به دنبال علت می

 یهای احساسی و جسمانی شما در ذهن و نه در هیچ جای دیگر است. این امرعلت واقعی تمامی ناخوشی

-اید که تعداد بیدانید که حقیقت دارد. اغوا شدهمی جایی در وجود خودتان است واست. سرراست  و ساده

پایانی قرص را فرو برید و تحت پرتودرمانی و جراحی قرار گیرید تا در راه مقابله با عدم تعادل شیمیایی یا 

دیگر تصحیح ناکارآمدی جسم تالشی صورت پذیرد. اگر علت حقیقی را برطرف سازید چنین اقداماتی 

 ضرورت نخواهند داشت.

-دانم که برایسازد. میها و لذائذ آن را متجلی میدتان است که همه چیز و از جمله جسم و تمامی درذهن

تان مرکز فرماندهی گویم درخواهید یافت. ذهنرسد ولی درستی آنچه را که میتان این طور به نظر نمی

توانید از آن برای فهم یگانگی ما سازد. میکنید مشخص میتان است و چیزهایی را که ظاهرا درک میجسم

 اید.جدایی استفاده کنید. تا به حال مورد دوم را برگزیده گرمغالطه یا حالت

-تان عمل میتان هم مطابق باورهایگردد و ذهنگوید پدیدار میتان میتان به همان شکلی که ذهندنیای

که  ،تانگویم با باورهای کنونیدارید به دلیل آن است که آنچه را که مینماید. اگر مشکلی در باور کردن این 

 نمایید.مقایسه می ،گردنداند و مانع شفابخشی درست میکال بر پایه توهم بنا شده
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آید این سیاره موهومی را اشغال شما و من منشا مشترکی داریم. با هم و با بقیه اجسامی که به نظر می

هستیم. شما جسم نیستید. بخشی از ذهنی هستید که اساسا بسیار قوی است. در نتیجه اند یکی کرده

-های مجزا پر شده است برمیافکارتان از عهده هر کاری از جمله خلق دنیایی موهومی که با چیزها و بدن

 آیند.

تان محدود خواهید نیاید و تا وقتی که از پل و به سوی یگانگی گذر نکنید با افکار کنوتا به حال چنین کرده

که  ،و این کار را با مالیمت و گام به گام انجام خواهم داد تا به دنیایی باشکوهبود. شما را در گذر از پل یاری 

 وارد شوید. ،تان استفعال خارج از حیطه آگاهی

 ،فقر ،بینید همین باور به جدایی است. این نه فقط سالمتی بلکه سیاستعلت تمامی مشکالتی که می

شود. هیچ جدایی وجود ندارد . فقط یگانگی است که همه ما را به ها و هر چیز دیگری را هم شامل میجنگ

اند و تان و از جمله آنهایی که در مورد شفابخشی دارید بر پایه توهم جدایی بنا شدهپیوندد. باورهایهم می

 اصالحند.لذا خودشان هم موهومی اند. برای همین هم هست که نیازمند 

تان دهم. اگر تمرین و مشارکت کنید در سفر گویم نشاندر اینجا قصد دارم شواهد آنچه را که می

با شما همراه خواهم  ،کندکه تمامی آنچه را که اکنون در مورد شفابخشی باور دارید متحول می ،شفابخشی

 شد.

 چند نکته را باید درک نمایید.

ورزم. من از جنس عشق هستم و شما نیز عشق می کنید توانید تصوربه شما بیش از آنچه که اکنون می ،اوال

های تان را در ورای دربهر چند که عشقآورد. همین طور. عشق مشترک ما است که شفا به بار می

 اهیم گشود.ها را خواید ولی به تدریج و در طول این فرایند مشترک آن دربنادرستی پنهان ساخته

کنید دارید برطرف سازیم. فرقی هم توانیم هر مشکل مربوط به سالمتی را که فکر میبه اتفاق هم می ،بعد

دهید. سرطان و سردردهای میگرنی هیچ تفاوتی با ترس از ارتفاع یا مسائل کند که چه عنوانی به آن مینمی

نوعی نابخشودن. نابخشودن فقط  ،یکسانی دارنداضطرابی ندارند. این بدین دلیل است که تمامی آنها علت 
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جدا  ،که واقعا در آن حضور دارید ،کنید از آن یگانگیتواند از تعارضاتی ناشی شود که وقتی خیال میمی

-تواند خارج از آب زنده بماند و با این وجود تقالیش را میدهند. ماهی فقط مدت اندکی میهستید رخ می

گیرد. من هم نماینده محیط طبیعی اش بازگردد زندگی را از سر میی زندگیکند. هرگاه به محیط طبیع

تان را آن طور که باید از سر زندگی شما هستم و از طریق شفابخشی یادتان خواهم داد که چگونه زندگی

 گیرید.

 ،که خشم آید. بازیگر اصلی چیزهایی استهای مختلفی درمینابخشودن در دنیای جدایی به شکل ،بعد

برطرف  راتان هاینامید. به اتفاق هم نابخشودنآسیب و سایر انواع احساسات منفی می ،ترس ،گناه ،نفرت

 انجام خواهیم داد. یندتان آشناین احساسی که برایعناوخواهیم ساخت. این کار را با استفاده از همان 

ولی باید برقراری ارتباط با مرا  .شیدگویم باور داشته بانیازی نیست که به هیچ یک از چیزهایی که می ،بعد

توانیم به شکل مناسبی به علت حقیقی مشکالتی که فکر تمرین است که می تمرین نمایید. از طریق این

تر خواهد مان را ببینید باورتان هم قویکنید دارید بپردازیم. به مرور که مزایای شفابخشی کار مشترکمی

 شد.

-بی ،ایدکه توسط نابخشودن به خودتان وارد آورده ،غلب از درد غیرضروریدر وضعیت موهومی جدایی ا بعد

خبرید. بسیاری از افکار آسیب زننده شما در زیر سطح هستند و برای اهداف ما حداقل به صورت نسبی از 

آنها را آیند که تان عادی به نظر میاید و بقیه به قدری برایدید پنهانند. برخی از آنها را فراموش نموده

آورید و سایر موارد بر روی سطح و شمرید. بعضی از آنها به قدری دردناکند که به یادشان نمیمشکل برنمی

 در معرض دید قرار دارند.

توانم آن را حل کنم. باورها و اشکال مختلف ای یا بخشی از آن را پنهان سازید نمیاگر بخواهید مساله ،بعد

ودتان هستند و دخالت در اختیارات شما با عشق منافات دارد. ولی در به اختیار خ "محافظت احساسی"

-گاه بیرون خواهم آورد. بدین ترتیب میتان شما را یاری خواهم داد و آنها را از مخفیدسترسی به مسائل

 بگذاریم تا من هم به شما در حل آنها کمک نمایم. "بر روی میز"توانیم چیزهای بیشتری را 
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تان نیز به تدریج که با هم تمرین تان به جایی ببرم. اما آمادگیشما را بیش از میزان آمادگی توانمنمی ،بعد

 تر خواهد شد.یشم بیکنمی

باورهای متعددی دارید که در تقابل با حقیقت اند و سفر ما به سوی شفابخشی یک فرایند است.  سرانجام،

 نمایم.لذا بر ضرورت تمرین مجددا تاکید می بینانه است.لذا توقع محو فوری تمامی مسائل غیرواقع

˜ ˜ ˜ ˜ 

 چند اندیشه دیگر

تان دانید که چگونه به من گوش بسپارید. در تصحیح آن یاریارتباطات ما نیاز به کمک دارند. هنوز نمی

 دهم.می

له آنهایی دانم. همچنین از همه مشکالت و از جمتان را میهایدهم و تمامی خواستهدائما به شما گوش می

کنید دارید و همین طور مشکالت واقعی که در زیر آنها هستند باخبرم. منبع اصلی اطالعات شما که فکر می

روید چون برای کسان دیگری هستند که به جدایی باور دارند. بدین ترتیب اغلب در جهت نادرستی پیش می

 ورند.غوطه نآخواهید که خودشان در متحول ساختن توهم از دیگرانی توصیه می

مالیم و مطمئن  ،های سادهحلدانم و دائما در حال فراهم آوردن راهتان را میهایعلت تمامی ناخوشی

-تان توسط صداهای مداوم حاکی از جدایی پرت میشنوید چون حواسهستم. ولی به ندرت صدای مرا می

باشم و همین امر باعث می ،اندیشید هستیدیعنی متضاد آنچه که می ،شود. من نماینده یگانگی حقیقی ما

 هایم مقاومت نمایید.تیشود در برابر هدامی

حدی وجود دارد که در آن به من اعتماد ندارید. نگرانید که باورتان به جدایی را آشکار کنم و این کار دنیای 

 اید بساید.پر سر و صدایی را که به آن اخت گرفته

 و حق با شما است.
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 - ایدشود دست از دنیایی که ساختهآید که از شما خواسته میتان ناآشنا است و به نظر میبراییگانگی 

تر و در عین حال برای رسیدن به چیزی بسیار عظیم - بیماری و مرگی که با آن همراه است ،رغم دردعلی

 .عدم اطمینان و ناآرامی شود ،تواند موجب تردیدناشناخته بردارید. این جداً می

 .باشدمی برای همین است که این فرایند تدریجی

-شود. تا هر جایی که بخواهید میبین دنیای کنونی جدایی و منزلگه طبیعی یگانگی را شامل میفاصله  ،پل

-باز گردید یا ادامه دهید. هر چند که در عبور از پل یاری ،توانید از پل بگذرید و هرگاه بخواهید توقف کنید

 کنم.تان نمیهایولی هرگز دخالتی در خواستهتان خواهم داد 

تان بگیرید شواهد بیشتری پذیرید. هرگاه نتایج ملموسی در مورد مسائلتر میدر اثر تمرین حضور مرا راحت

شود. شاید در ابتدا کند باشد ولی به تدریج که در گوش سپردن تان میآورم نصیباز ارزشی که به همراه می

 روید.شوید با اطمینان بیشتری به آن سوی پل میمجرب میهایم به راهنمایی
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 اندیشه نوین هفتم

 فقط یک چالش داریم

تواند وارد جسم ما شود وفورا ما را به حالت یگانگی خودمان ببرد. در فرض بر این است که درمانگر نادیده می

 ایم و این کتاب هم دیگر ضرورتی ندارد.این صورت از پل گذشته

ست؟ چه چیزی آن قدر قوی است که ترمز پس چرا تاکنون چنین نشده است؟ چه چیزی مانع او گردیده ا

 ما! -کشد؟ پاسخ این است میاین قدرت غالب را 

همگی ما در یگانگی مشابهی با درمانگر نادیده شریک هستیم و لذا از همان قدرت برخورداریم. ولی از آن 

که قبال  ،اوقدرت مطلع نیستیم و برای همین هم هست که به کمک او نیاز داریم. همان طور که در پیام 

تواند ما را یاری دهد. این تنها محدودیت او و مشاهده کردید فقط تا جایی که به او اجازه دهیم می ،ذکر شد

در این صورت در  -یا آن را پنهان سازیم  -لذا چالشی برای ما است. اگر تصمیم بگیریم به چیزی بچسبیم 

 گیرد تا برطرفش سازد.دسترس او قرار نمی
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شان اید و مواردی که جداً خواهان برطرف شدنهتر این مفهوم تصور کنید کنار میزی نشستهبرای درک ب

را به سادگی و به سرعت  "روی میز"هستید بر روی آن و در معرض دید درمانگر نادیده قرار دارند. مسائل 

 دهید.توانید برطرف نمایید چون به راحتی به فرایند اجازه این کار را میمی

پنهان یا فراموش شده باشند در این صورت زیر میز  ،نگه داشته -هایی از آنها یا بخش -ولی اگر سایر مسائل 

( 0توانند چنین مواردی باشند )های آن میهستند و لذا اجازه کار بر روی آنها صادر نگشته است. مثال

( ترسی که فکر 6ید به آن بنگرید یا )خواه( احساس گناهی که نمی0خواهید آن را نگه دارید )نفرتی که می

 شود.تان میکردن به آن موجب اضطراب

 

 مان کندتواند کمکدهیم میچالش اصلی ما: درمانگر نادیده فقط تا حدی که به او اجازه می

 مانند.تا وقتی که آنها را نگه دارید حل نشده باقی و به صورت علل در زیر میز باقی می

مسائل بیشتری هم از زیر میز خوشبختانه این مشکل راه حلی هم دارد. هر چه فرایند را بیشتر تمرین کنید 

 گیرند.آیند و بر روی آن قرار میبیرون می
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-خواهیم باور داشته باشیم دخالت نمیگویم. درمانگر نادیده هرگز در اراده ما بر هر چه که میتر میواضح

ترس و سایر احساسات منفی که به  ،گناه ،فراموش یا پنهان کردن خشم ،برای حفظ کند. جلوی تصمیم ما را

بدل  "دیکتاتور فکری"گیرد. اگر چنین کند ناخواسته به کنند نمیما در چسبیدن به باور جدایی کمک می

 شود.می

دهد و باورهای  اش را تکاناین که درمانگر نادیده عصای روحانی -حداقل در ظاهر  - به عبارت دیگر شاید

د. ولی یفراموش شده یا پنهان ما را برطرف سازد به نظر امری خوشایند بیا یا نادرست و مسائل نگه داشته

کار به واقع  اینو  -کنیم است این کار به معنی ضایع نمودن حق تفکر و باور به آنچه که انتخاب می

 خوشایند نیست.

مان با حوصله شواهد فراوانی برای وضعیت طبیعی ما نشان در عوض اگر کمی تالش کنیم درمانگر نادیده

 داریم.مان برمیاز باورهای محدود کننده داند که هرگاه آماده شویم دستدهد و میمی

دهیم و لذا تردیدها و باورهای محدود کننده ما به تدریج به در اثر تمرین خواهیم دید که بیشتر شفا می

 آید.اشتیاق هم اعتماد به نفس و آنگاه اعتقاد پدید میشوند. پس از اشتیاق بدل می

بمباران  ،دهندها میی جدایییاساعته خبر از دن 09که  ،مانگرمغالطههای در طول این مدت توسط حس

دانیم. باور داریم که با سیم خاردارهای گوشتی نماییم. این چیزی است که میشویم. لذا جدایی را باور میمی

ایم و باید برای دستیابی به منابع عشق و حتی برای بقای خودمان با یکدیگر رقابت کنیم. محصور شده

گردد. آرامش غایی تا وقتی که فعاالنه گم می هیاهوی دائمی ت یگانگی خودمان نیز در اینلآگاهی ما از حا

 شود.حضورش را جستجو نکنیم مدفون می

شود و دائما در حال رقابت با آن است. لذا یگانگی را از ی میآن باور جدایی سد راه ما در جذب عجایب یگانگ

توان در یک کلمه خالصه گیرد. این موارد را میدارد و جلوی ارتباط با درمانگر نادیده را میما دور نگه می

 نمود...

 !اعتماد
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 بگذارید بیشتر توضیحش دهم.

یافتم که برای شاگردانم بحث علمی درباره این ها را به هزاران تن آموزش دادم درن که این اندیشهآپس از 

به  ،سازی واقعی آن است. خوشبختانه این امرتر از درک عمیق و درونیباور نادرست به جدایی خیلی آسان

تر تان آسانبرای ،آوریدگذرید و تجربه بیشتری از کار با درمانگر نادیده به دست میتدریج که از روی پل می

 خواهد شد. -تر و حتی طبیعی -

کمی سخت است قبال از مفاهیم دیگری که شاید تاکید بر باور نادرست ما به جدایی درک علت از آنجایی که 

است که مقاومتش در برابر  "نگهبان دروازه"ام. یکی از آنها خلق استعاره تر باشند استفاده کردهقابل هضم

هایی از آن را آشکار نماید و فقط گهگاه بخشبه شکل قدرتی که در پشت دروازه اعمال می ،درمانگر نادیده

های پیشین مرا بخوانید شاید گویم که اگر نوشتهنشان داده شده است. این را بدین دلیل می ،سازدمی

 شاراتی به نگهبان دروازه را در آنها ببینید.ا

ه نماییم. به عبارت دیگر اعتماد بخش شاریا عدم آن به عنوان مانع ما اتوانیم به اعتماد ولی در این کتاب می

از عشق است و برای بیشینه ساختن نتایج باید حاضر باشد یا تقویت شود. به عالوه درمانگر نادیده و  مهمی

ل کام "درک"د. لذا نآیتان چیز جدیدی به حساب میها است احتماال براینتمامی مواردی که او نماینده آ

 گویم که مساله اعتماد است.تان دشوار باشد. باز هم میبخش اعظم این کتاب شاید برای

 

 اعتماد بخش مهمی از عشق است.

ایم یا دوچرخه یا شود. مثال تا وقتی که توپ بیسبال را نزدهاعتماد چیزی است که با تمرین تقویت می

کنیم. به دیگران هم تا وقتی که ثابت کنند قابل اعتمادند ایم به طور کامل اعتماد نمیاندهرموتورسیکلت ن
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اعتماد  ،ایمتا وقتی که شخصا شواهدی مبنی بر واقعی بودن او ندیده ،کنیم. به درمانگر نادیده نیزاعتماد نمی

 نماییم.نمی

ماد کنیم. هر چه هم که بیشتر اعتبه دست آوریم بیشتر اعتماد می افزونتریهر چه شواهد )شفابخشی( 

و این آوریم شوند. در نتیجه شواهد بیشتری به دست میتر مینماییم ارتباطات ما با درمانگر نادیده سیال

پیش  ،که اکنون خارج از حیطه آگاهی ما است ،مارپیچ صعودی ما را به سوی یگانگی و عظمتی ناگفتنی

 برد. می

اب آن تجربه را با تمرین روش آرامش شخصی آوریم و در این کتلذا اعتماد را از طریق تجربه به دست می

 شود. آید ختم مینماییم. همه چیز به این فرایندی که در ادامه میکسب می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تماس با گری

 خبرنامه

 اطالعات بیشتر

https://www.emofree.com/gary.html?utm_source=unseen-therapist&utm_medium=pdf-download&utm_campaign=rollout&utm_content=footer
https://www.emofree.com/gary.html?utm_source=unseen-therapist&utm_medium=pdf-download&utm_campaign=rollout&utm_content=footer
https://www.emofree.com/newsletter.html?utm_source=unseen-therapist&utm_medium=pdf-download&utm_campaign=rollout&utm_content=footer
https://www.emofree.com/newsletter.html?utm_source=unseen-therapist&utm_medium=pdf-download&utm_campaign=rollout&utm_content=footer
https://www.emofree.com/?utm_source=unseen-therapist&utm_medium=pdf-download&utm_campaign=rollout&utm_content=footer
https://www.emofree.com/?utm_source=unseen-therapist&utm_medium=pdf-download&utm_campaign=rollout&utm_content=footer


 

114 
 

 

 گام هب گام با روش آرامش شخصی

یا همان همیار بسیار موثر ما در گذر از پل و دستیابی به قدرت شفابخشی  اکنون آماده روش آرامش شخصی

یگانگی و  ،ایم. کامال و به طور خودکار با اندیشه نوین و درک ما از فیزیک کوانتومیعشق درمانگر نادیده شده

ای است که نیازی برای یادگیری ندارد و فقط شامل روشی دو مرحلهآید. هیچ پیشدرمانگر نادیده جور درمی

 تواند فرا گیرد.هر کسی می

انتظار  امااین یک فرایند است و تمرین در آن نقش مهمی دارد. در این زمینه توانایی بالقوه زیادی دارید 

تان شاید نتایج اولیهلذا شوید و ای میرود که فورا به تمامی آن دست یابید. احتماال وارد حیطه ناشناختهنمی

 انگیز باشند. حتی شاید به نظر آید که وجود ندارند.حیرت در محدوده عالی تا

 چه انتظاری داشته باشیم؟

اعتماد و توانایی شما در برقراری ارتباط با درمانگر نادیده  ،آورید به میزان آمادگیمزایایی که به دست می

یابند. ممکن است گاهی اوقات گهگاه و بسته به مساله تغییر می تان،و لذا نتایج ،بستگی دارند. این معیارها

 د. ولی با پشتکار باز هم پیشرفت خواهید داشت.و دو گام به عقب رویدر حین گذر از پل سه گام به پیش 
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 آرامش شخصی

 "غیرممکن"های جسمانی درد یا محدودیت ،افسردگی ،ام چون اضطرابکاران بودهشعف برخی تازه هدشا

شان را باال هایکنند فقط شانهسایرین هم که هیچ تغییری را درک نمیشوند. می تقریبا بالفاصله کمرنگ

 گیرند.اندازند. اکثر مبتدیان در بین این دو حد قرار میمی

ها فوری یا حتی قابل تشخیص نیستند. دلیلش آن است که درمانگر همچنین باید بدانیم که همه شفابخشی

-بیند. مثال اگر شفای فوری را تهدیدی برای نظام باورهایرا میهای محدود ما نادیده بسیار فراتر از دیدگاه

که  ،تر و پنهانی راعمیق ایتان مسالهسازد. اگر ناخوشیاش میاندازد یا تدریجیتان بداند آن را به تاخیر می

نار اید شفابخشی کپوشاند تا وقتی که آمادگی بیشتری به دست نیاوردهمی ،را ندارید شآمادگی آشکار شدن

 دالیل زیادی هم وجود دارند که فراتر از درک فعلی ما هستند. شود.گذاشته می

با این وجود در حال یادگیری مهارت جدید 

بسیار هداف اانگیزی هستید که و حیرت

هایی . ثمرات تمرینرودبلندی را نشانه می

دهید بسیار بیشتر از هر که انجام می

 .یا غنیمت ساخته دست بشرندموفقیت 

 روش آرامش شخصی

 تواند باشد. مراحل آن از این قرارند:تر نمیفرایند زیربنایی ما از این ساده
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 تان اتفاق افتاده است مشخص کنید.ای را که در گذشته برایواقعه آزارنده -0

 برای حل کردن آن دعوت نمایید.ساکت و عاشق باشید و از درمانگر نادیده  -0

اساس کار جلسات ما با درمانگر نادیده است و خوشبختانه هر کسی از عهده انجامش ای این روش دو مرحله

 آید.برمی

های ما سازگار است گیرد. این امر با آموزهخواهید دید که ظاهرا هیچ کار فیزیکی در این روش صورت نمی

های جسمی های ما و از جمله ناخوشیکه علت حقیقی تمامی ناخوشی ،چون مسائل احساسی زیرین را

های کنار ریشه و نه صرفا چیدن آنها از علت حقیقی به کندن علفسبک کردن گیریم. هدف می ،هستند

های احساسی برسید احتماال مسائل جسمانی نیز روی زمین شبیه است. تا هر جایی که بتوانید به ریشه

 شوند.یا برطرف می ترکمرنگ

یعنی  ،0را بیشتر شرح دهم. بیایید با آنچه که واقعا از مرحله  برای کسب بهترین نتایج الزم است هر مرحله

 در نظر داریم آغاز نماییم. ،تان اتفاق افتاده استای که در گذشته برایمشخص کردن واقعه آزارنده

تان اتفاق افتاده است مشخص ای را که در گذشته برایآزارندهخاص . واقعه 1مرحله 

 کنید.

کنم. بگذارید این تمایز استفاده می "مساله"به جای  "واقعه خاص"که چرا از عبارت خواهید بدانید شاید می

 "کمر دردم"یا  "مشکل خشمم"تان توضیح دهم. شاید در ابتدا به نظر آید که عباراتی همچون مهم را برای

دهند و همان را شرح می تانحسبرای مشخص کردن مشکل کافی باشند. هر چه باشد این کلمات 

 خواهید برطرف سازید.احساسات را می

ها گرفته تا اضطراب و اختالل تنشی ناشی از از دردها و بیماری ،به آنهامشا ولی آن توصیفات و هزاران

اند. لذا باید مشکل را تر احساسی ناشی شدهعالئمی هستند که از علل عمیق ،دی(استیخاطرات ناگوار )پی
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-تر است هدف مییان نماییم. در غیر این صورت چیزی را که خیلی کلیبه صورت علل احساسی واقعی آن ب

 گیریم. 

تقیما بر روی عالئم سپذیرد. گاهی اوقات روش آرامش شخصی را مولی این امر گهگاه یک استثنا می

شود. این امر در مواقعی بینیم که مشکل ظرف چند لحظه ناپدید میگیریم و با تعجب میجسمانی هدف می

اند اتفاق افتد که هیچ بخشی از مساله پنهان نیست و به عبارت دیگر چیزهایی به اندازه کافی بر روی تومی

 تواند به آنها بپردازد.میز قرار دارند و درمانگر نادیده می

خوانیم. ولی می "ایمعجزات یک دقیقه"ایم. آنها را آوری نامی نهادهدر طول سالیان بر چنین نتایج حیرت

موقتی یا جزئی هستند. دلیلش این است که علل  "هاموفقیت"توجه داشته باشید که خیلی از این لطفا 

و از دید پنهانند. از آنجایی که مساله به صورت ناقص حل   "زیر میز"هایی از آنها هنوز احساسی یا بخش

 گردند.شده است عالئم جسمانی مربوط به آن نهایتا دوباره پدیدار می

نمایم. گونه آغاز میارزد و گاهی اوقات جلسات را اینگیری عالئم جسمانی به امتحانش مید هدفبا این وجو

دهد قدرت غیرقابل انکار درمانگر نادیده را برای دلیلش آن است که حتی وقتی هم که موقتی نتیجه می

 کند.مراجعه کننده آشکار می

دف گرفتن علل احساسی زیرین هستند و لذا باید به تر معموال مستلزم ههمان طور که گفتم نتایج بادوام

-یا همان تجربیات دشواری که در گذشته داشته  "وقایع خاص"تر برویم. بدین ترتیب به سراغ موارد مشخص

 رسیم.شوند میایم و شامل علل احساسات منفی ما می

 وقایع خاص

 بیایید واقعه خاص را تعریف کنیم.
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از گذشته شما  .کشددو دقیقه طول می صی است که بین چند ثانیه تا یکیهمچون فیلم کوتاه و خیلی خا

یان و نقطه اوجی دارد. اگر بیش از یک نقطه اوج پا ،آغاز ،هاگرفته شده است و بار احساسی دارد. شخصیت

 تر کنید تا فقط یکی داشته باشد.داشته باشد باید آن را کوتاه

است. هیچ اوجی  نکرد. )خیلی کلی است. جزئیات اندکی در آپدرم با من بدرفتاری می مثال نادرست:

 دهد.(ندارد. واقعه خاصی را شرح نمی

ام پدرم مرا در برابر دوستانم کتک زد و من عصبانی وقتی که در جشن تولد هشت سالگی مثال درست:

 ای که یک اوج احساسی هم دارد.(شدم. )خیلی مشخص است. واقعه

بندی آن بدین شکل اید بهتر است جملهن که جداً واقعه خاصی را هدف گرفتهبرای کسب اطمینان از ای

 باشد...

 شدم. وقتی ]فالن کس[ آن کار را کرد دچار ]احساس .....[ "

 رسید که یک اوج احساسی هم دارد.بدین ترتیب به واقعه خاصی می

 ها:مثال

 "کشیدم.وقتی معلم کالس سومم به من گفت احمق و من خیلی خجالت "

 "وقتی در امتحان ریاضی تقلب و بعد احساس گناه کردم."

 "وقتی از روی بام افتادم و خیلی ترسیدم."

 "وقتی توسط ایکس مورد سوء استفاده جنسی واقع شدم و احساس سرگشتگی کردم."

 "وقتی عمو جان را در تابوتش دیدم و خیلی غمگین شدم."

 "کسی مرا دوست ندارد.وقتی خانه را ترک کردم و احساس کردم "
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-آورید خواهید دید که تقریبا هر مساله احساسی را میدر کار با این فرایند تجربه به دست میبه مرور که 

دانست. خوشبختانه همین  ،اندتان اتفاق افتادهکه در گذشته برای ،توان ناشی از یک یا چند واقعه خاص

دهند. اگر به مان برای کار با درمانگر نادیده یاری میلسازی مسائوقایع خاص هستند که ما را در آماده

د که موارد بیشتری را از نهان درآوریم و برای برطرف گردخوبی مشخص شوند ماهیت جزئی آنها باعث می

 .بگذاریمساختن بر روی میز 

 تان مفید است.کنیم. لذا مطالعه چندین باره مبحث فوق برایبه زودی فهرستی از وقایع خاص شما تهیه می

ای را مشخص کنیم رویم. هرگاه واقعه خاص آزارندهاکنون به سراغ مرحله دوم روش آرامش شخصی می

 آنگاه باید...

 . ساکت و عاشق باشید و از درمانگر نادیده برای حل آن دعوت نمایید2مرحله 

به قدری مهم است که آن را به لطفا این بخش را برای یک یا چند واقعه چندین بار بخوانید و تمرین کنید. 

ها در نهایت و به صورت ام. این قسمتتقسیم نموده ،طلبدکه هر یک از آنها توجه شما را می ،قسمت 5

 برای هر واقعه خاصی استفاده نمایید. نتوانید از آشوند که میخطایی تبدیل میخودکار به روش بی

بیاید. ولی وقتی که حتی به کوچکترین  -و حتی عجیب  -در ابتدا این فرایند ممکن است به نظر غریب 

 اید.نتایج دست یابید سفرتان را به آن سوی پل آغاز کرده

تان خودکار خواهد شد. : هرگاه به نتایجی برسید این بخش برایانتظار داشته باشید موفق شوید -1 گام

مان های درمانگر نادیده در حل مسائلتواناییولی در ابتدا باید همان طور که قبال گفته شد به عدم اعتماد به 

ایم اعتماد کامل کمی دور از بپردازیم. ممکن است در این باره امیدوار باشیم ولی تا وقتی که به نتایج نرسیده

 دسترس ما است.

الزم کند. ناپذیری نیاز ندارید. یک انتظار ساده هم کفایت میکار به باور خللخوشبختانه به عنوان یک تازه

توانید این رفتار را در پیش گیرید. اگر در این زمینه به کمک نیاز نیست کار خاصی انجام دهید و لذا فورا می
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به کمکت نیاز "یا  "شروع کن"یا  "کارت را انجام بده ،درمانگر نادیده"توانید به خودتان بگویید دارید می

 اید.روی یاری وی باز نگه داشته تان را بهدهد ذهنیا هر چیز دیگری که نشان می "دارم

خواهید است و می "تانشفادهنده روحانی درونی"در واقع  همان طور که قبال هم گفتم درمانگر نادیده

همین توانایی را از وجودتان بیرون بکشید. برای همین هم هست که باید توقع دستیابی به موفقیت را داشته 

 ید.ورزاجتناب   "این غیرممکن است نتیجه دهد"یر ای نظباشید و از افکار ممانعت کننده

ساکت ماندن  ،سازدکه ذهن ما را مشغول می ،به دلیل گفتگوی درونی دستیابی به سکوت: -2 گام

کاران نیازی ندارند که در این تر باشید بهتر است. خوشبختانه تازهطلبد. هر چه ساکتبیشترین تمرین را می

 ببرند. امر به کمال برسند تا بهره

دایی بروم و از تلفن و سایر اصواتی که شتم و الزم بود به اتاق بی سر و صکت شدن مشکل داادر ابتدا با س

انجام دهم. کسانی  نیز شلوغ یدر رستوران راتوانم این کار کنند دور باشم. ولی اکنون میحواس را پرت می

 کنند با این فرایند به خوبی آشنایند.که مراقبه می

تا صفر بشمارید تا  01راحت بنشینید و یکی دو نفس عمیق بکشید. شاید بخواهید از  ،در جای ساکتی ،لذا

کنید توقع کمال نداشته باشید. تان بیرون نمایید. در چند بار اولی که تالش میرا از ذهن کمانه کننده افکار

 بدانید.ها برای آموختن مهارتی جدید و بسیار مهم آنها را اولین تالش

ای از یک عشق را به یاد آورید و خودتان را در آن احساس لحظه خاطره ورود به حالت عشق: -3 گام

سازد بلکه شما را هم در خالص غرق نمایید. این فکر متمرکز نه فقط قدرت شفابخش عشق را آماده کار می

 دهد.شدن از گفتگوی ذهنی یاری می

باشد و هالیوود بتواند از آن فیلم بسازد. فقط باید چیزی مخصوص  ینمایش الزم نیست لحظه عاشقانه خیلی

اید. ممکن است با حیوان دادهتان شیر میخودتان باشد. شاید یک خاطره خانوادگی یا زمانی که به کودک

ای اید. ممکن است لحظه عاشقانهای باشد که در آن دخیل بودهتان یا حتی مهربانی سادهخانگی یا معشوق
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توانید یک داستان یا لمس شدن مالیم از طرف شخص دیگری باشد. هزاران امکان وجود دارد. اگر نمیدر 

 موردی را بیابید یکی را بسازید یا تصور کنید که در حال لذت بردن از طبیعت هستید.

دهد. ص میدهید فورا تشخیام که درمانگر نادیده همیشه حاضر است و آنچه را که انجام میبه تجربه دریافته

 کند.لذا ساکت شدن و فرو رفتن در لحظه عاشقانه را به عنوان نوعی دعوت از خودش تلقی می

گام بعدی این است که به صورت ذهنی به سراغ واقعه خاص  فیلم ذهنی واقعه خاص را ببینید: -4گام 

تان مایید. فیلم را در ذهنخواهید برطرف نیابد که چه چیزی را میبروید. بدین ترتیب درمانگر نادیده درمی

 ببینید و به اوج احساسی آن توجه کنید.

کار را آسان بگیرید. نیازی نیست که با به نمایش درآوردن آن به شکلی پررنگ خودتان را بیازارید. اگر 

شود کمی از تمرکزتان کم کنید تا قابل تحمل شود. او به تان میباعث ناراحتیآن تمرکز بر اوج احساسی 

 تان به ارمغان آورد.برطرف شدن مساله و آرامش را برای ،تواند وضوحسپارد و باز هم میگوش می شما

شاید بهتر باشد هنگام انجام این روش با تشبیهاتی تصور کنید که درمانگر نادیده در حال کار است. مثال 

رود یا ارتعاش مداومی در بدنم ای احساسی را به رنگ سرخ یا توپی که باال و پایین میگاهی اوقات مساله

-گیرم. سپس درمانگر نادیده را به شکل آبشاری که با مالیمت سرازیر مینامم( در نظر می)اینها را تکانه می

توانید تصور کنم. همچنین مینماید تصور میشود یا نسیم خنکی که توپ سرخ را سرد و ارتعاش را کند می

های گوناگونی یا آن را در هوا شناور سازید. حالتاست شق پر شده کنید که اوج خاطره با سیالبی از ع

توانید با مواردی که فوقا ذکر شدند آغاز نمایید و بعد چیزهایی را که با وقایع خاص شما پذیرند. میامکان

 سازگارترند بسازید.

غلب به مسائل مهم و یا مواردی هایی را دریافت نمایید. آنها اهمچنین شاید با انجام این فرایند تصاویر یا پیام

تخفیف  -االن یا بعدا  -های جسمانی هم شاید روند. ناراحتیقرار دارند اشاره می "زیر میز"که پنهانند یا در 

تان شاهد چیزی نباشید. اشکالی ندارد. به یاد داشته باشید که هاییابند. در اینجا هم شاید در اولین تالش
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هیچ راه دقیقی برای این که همگان به نتیجه برسند وجود کنند و لذا خیلی فرق میکارید. شرایط مردم تازه

 ندارد.

کند و برای مبتدیان معموال بین دو تا ده دقیقه است. شخصا در این کار زمان الزم برای هر کسی فرق می

اگر تردید دارید  نمایم.خیلی تجربه دارم و زمان بسیار کمتری، معموال زیر یک دقیقه، را برایش صرف می

نباشید. همین که در حد معقولی تالش  "درست انجام دادنش"وقت بیشتری بگذارید. ولی زیاد هم نگران 

 های زیادی انجام خواهید داد و سرانجام اوضاع روبراه خواهد شد.کنید کافی است. تمرین

دن میزان مون رسید راه ساده آزهرگاه کارتان با یک واقعه خاص به پایا نتایج خود را بیازمایید: -5گام 

اش توجه کنید. تغییر کرده تان ببینید و به اوج احساسیتان این است که فیلم را مجددا در ذهنتاثیر تالش

است؟ شدت کمتری دارد؟ اصال سر جایش هست؟ احساسش عوض شده است؟ منظورم این است که اگر در 

شته است؟ آیا حتی در یافتن واقعه خاص هم مشکل دارید؟ ابتدا خشم بوده آیا اکنون به غم یا گناه بدل گ

 آید؟به جای آن واقعه خاص متفاوت یا مربوطی رو می

 تان فرق کرده است.هر یک از این نتایج عالمت موفقیت هستند چون ظرف چند دقیقه مساله

گویم که در این هم مید یا به نتایج جزئی یا موقتی رسیدید ناامید نشوید. باز ماگر هیچ بهبودی پدید نیا

نیاز دارید. اشقانه کارید و احتماال به تمرین بیشتری برای ساکت شدن و به وجود آوردن حالت عفرایند تازه

کنید ولی این بدین معنی نیست که همه چیز را از نهان به عالوه با وجود این که بر روی وقایع خاص کار می

داشته باشند که های پنهانی وجود د. شاید وقایع خاص مرتبط یا تکهایو بر روی میز قرار داده به در آورده

 .هنوز نیازمند کارند

های پنهان راه حل مفیدی دارد. احتماال وقایع خاص و مشکل وقایع خاص مرتبط و یا تکهخوشبختانه 

مشترک زیادی اید. صرف نظر از این که آنها را تشخیص دهید یا خیر وجوه داشته آزارنده متعددی در زندگی

 های پنهان مشابه.تکه وبا هم دارند. مثال شرایط مشابه، افراد مشابه، موضوعات مشابه، احساسات مشابه 
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لذا اگر از روش آرامش شخصی بر روی چند واقعه خاص آزارنده خود استفاده کنید از چند زاویه مختلف با 

شود و نتایج را با مجموعه های بیشتری میتکه های پنهان روبرو خواهید شد. این کار موجب بیرون آمدنتکه

 یابید.تری دست میهای درازمدت و شاخصآمیزد. با حفظ پشتکار به بهرهمزایای بزرگتری درمی

 دهیم. بیایید اکنون انجامش
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 انجام روش آرامش شخصی رب روی فهرستی از واقعی خاص

ای است. یم. کار سادهاهرسید ،ایمچینی برایش بودهکه تاکنون در حال مقدمه ،به همان فرایند اصلیاکنون 

اند بکار روش آرامش شخصی را به نوبت بر روی فهرستی از وقایع خاصی که در گذشته موجب آزارتان شده

های ساسی و ناخوشینمایید که بارهای احمی "تکانی احساسیخانه"گیرید. بدین ترتیب به شکلی می

 جسمانی ناشی از آنها کمرنگ شوند.

سازی ارتباط شما با درمانگر نادیده طرح این فرایند به منظور غنی

و نیازمند تمرین و پشتکار است. هر چه بیشتر تمرین کنید  گشته

توانید از این شود. فقط خودتان هستید که میتان بهتر میارتباطات

ای با مقدار انگیزه تنهاتان اینجا هم نتایج نهاییها بگذرید. در درب

 شوند.که دارید محدود می

 باید این کارها را بکنید.

تان و همه وضع کنونی جسمسازد ، از آنجایی که این فرایند احتماال شما را از عالئم جسمانی آسوده میاول

شود. شدت های گاه به گاه میتی ناراحتیعالئمی را که دارید بنویسید. این شامل دردها، عالئم بیماری و ح

شدت و صفر بدون شدت است.  نفعلی آنها را در مقیاس صفر تا ده بسنجید که در آن ده به معنی بیشتری
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شدت هر یک از عالئم جسمی را در کنارش بنگارید. نیازی نیست که خیلی دقیق باشید. فقط کافی است 

 تخمین خوبی بزنید.

آورد. مثال آنچه که برای مقایسه پدید میرا محکی در ادامه فرایند است که  این جهتاز اهمیت این تخمین 

تان برسد یا به کلی از میان برود. چنین مزایایی شاید پنهانی )و با قدرت( نصیب 6بوده ممکن است به  8

 گردند.اولیه مقایسه نکنید مورد توجه واقع نمی مقدارشوند و تا وقتی که آنها را با 

 مورد باشد. 011یا حتی  51تهیه کنید. بهتر است حاوی را واقعه خاص آزارنده  61فهرستی از حداقل ، دبع

واقعه خاص "که قبال تحت عنوان  ،هاییهر یک از وقایع خاص موجود در فهرست باید مطابق دستورالعمل

باشد. هر واقعه  ،شرح داده شدند "تر بهتر(تان اتفاق افتاده است )هر چه قدیمیای که در گذشته برایآزارنده

توانید آن را به سه خاص باید فقط یک اوج احساسی داشته باشد. اگر فرضا واقعه خاصی سه اوج دارد می

ها را واقعه خاص ار هر یک از این بخشم کبخش، که هر یک حاوی یک اوج باشد، تقسیم کنید. به هنگا

 گیریم.مجزایی در نظر می

های احساسی را در مقیاس صفر تا ده بنویسید. این کار را با مرور هر یک از اوج برای مسائل جسمی شدت

ای عالقهدر حال وقوع است انجام دهید.  االنفیلم ذهنی و توجه کردن به شدت احساس به شکلی که گویی 

اهمیت به دانستن شدت در زمان اصلی وقوع نداریم. باید شدت کنونی را برطرف سازید و لذا همان است که 

 دارد.

توانید عددی برایش مشخص نمایید حدس بزنید که بین صفر تا ده اید و نمیاگر شدت آن را سرکوب کرده

 های بعدی کافی است.چقدر بر شما تاثیر دارد. همین کار برای مقایسه

، روش آرامش شخصی را مطابق آنچه که شرح داده شد بر روی هر واقعه خاص انجام دهید. توقع کمال بعد

. در حال تمرین هستید و به مرور بهتر قرار ندهیدقضاوت مورد نداشته باشید. خودتان را هم در طول فرایند 

 خواهید شد.
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حداقل یک ساعت فاصله بیاندازید. پس از روزانه حداکثر بر روی سه واقعه کار کنید و بین هر دو مورد هم 

تان ببینید و شدت اوج رامش شخصی بر روی هر واقعه خاص باز هم فیلم را در ذهنآاستفاده از روش 

ای اگر برای واقعه سرکوب شدهدر حال وقوع است بسنجید و یادداشت کنید.  االناحساسی آن را گویی که 

 ا در مقیاس صفر تا ده حدس بزنید.حدس زده بودید دوباره میزان تاثیر آن ر

اید بهبود یافته که عالی است. در غیر این صورت هم مشکلی نیست. شدت اگر شدت اوج یا حدسی که زده

با انجام  توانید باز هم به آن برگردید. به عالوه شایدآن را بنویسید و سراغ واقعه خاص بعدی بروید. بعدا می

آن هم تخفیف یابد. علت آن است که همان طور که قبال روش آرامش شخصی بر روی سایر وقایع خاص 

 هایی از آنها ممکن است به مساله فعلی مربوط باشند.گفته شد سایر وقایع خاص یا بخش

را در  واقعه خاص به فهرست عالئم جسمانی خود رجوع کنید و شدت آنها 61، پس از کار بر روی بعد

احتمال دارد برخی از آنها کمرنگ شده یا از میان رفته باشند. این عالمت مقیاس صفر تا ده بسنجید. 

اند توجه نمایید. مثال: آیا تان تغییر کردهپیشرفت است. همچنین به بقیه مواردی هم که در زندگی روزمره

-مو چارلی یا آن همکار مزاحم بهتر کنار میاند؟ اکنون با رفتار آزارنده عتان کاهش پیدا کردهخشم و نفرت

تان در شغل، روابط جنسی یا ترید؟ اضطراب کمتری دارید؟ کاراییهای اجتماعی راحتآیید؟ در موقعیت

اند؟ همه اینها و هزاران مورد دیگری که ممکن است تان بهبود یافتههایبازی تنیس چطور است؟ حساسیت

 تان به ارمغان آورده است.که درمانگر نادیده برای تندهساتفاق بیفتند حاصل آرامشی 

واقعه خاص بعدی انجام دهید. این کار را آن قدر ادامه دهید تا همه وقایع  61، همان فرایند را بر روی بعد

تر و تان آسانتان را به درمانگر نادیده ارجاع دهید. توجه داشته باشید که انجام فرایند چقدر برایخاص

پایان های خودتان را برای ارتباط با او پدید خواهید آورد و از این منبع بیه است. نهایتا روشتر شدراحت

 عشق محظوظ خواهید شد.

تان شاید بخواهید که دوباره سراغ موارد آن بروید. پس از به پایان رساندن فهرست وقایع خاص سرانجام،

تان باید ثمرات اید و لذا دومین تالشاکنون ماهرتر شده کار بودید. ولیاولین باری که این کار را کردید تازه
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اند به فهرست وقایع خاص تان رو آمدهبیشتری به بار آورد. سایر وقایع خاصی را که در جریان اولین تالش

 بیفزایید.

شماری های واقعی و بیتان مفید باشد. در آنجا مثالهم برایتی افشاید ثبت نام در دوره اپتیمال ای توجه:

های بیشتر و غیره(. از کارهای درمانگر نادیده را خواهید دید )سمینار اینترنتی، فیلم جلسات، دستورالعمل

 مراجعه کنید. "از این به کجا بروم بعد"برای کسب اطالعات بیشتر به بخش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تماس با گری

 خبرنامه

 اطالعات بیشتر

https://www.emofree.com/gary.html?utm_source=unseen-therapist&utm_medium=pdf-download&utm_campaign=rollout&utm_content=footer
https://www.emofree.com/gary.html?utm_source=unseen-therapist&utm_medium=pdf-download&utm_campaign=rollout&utm_content=footer
https://www.emofree.com/newsletter.html?utm_source=unseen-therapist&utm_medium=pdf-download&utm_campaign=rollout&utm_content=footer
https://www.emofree.com/newsletter.html?utm_source=unseen-therapist&utm_medium=pdf-download&utm_campaign=rollout&utm_content=footer
https://www.emofree.com/?utm_source=unseen-therapist&utm_medium=pdf-download&utm_campaign=rollout&utm_content=footer
https://www.emofree.com/?utm_source=unseen-therapist&utm_medium=pdf-download&utm_campaign=rollout&utm_content=footer


 

118 
 

 

 اهی پایانیاندیشه

 کردم که...این کتاب را با ذکر این نکته آغاز 

 شما است. "درمانگر روحانی درون"درمانگر نادیده همان 

هایش به خوبی استفاده کنید خواهید دید که بسیار او همیشه حاضر است و هرگاه بیاموزید که از مهارت

 های انسانی برای شفابخشی است.تر از داروها، اعمال جراحی و سایر تالشقوی

 اید.دانستهصورت شهودی میولی احتماال اینها را حداقل به 

دهیم برخورداریم. که از قدرتی بسیار فراتر از آنچه که مورد استفاده قرار می "دانیممی"در درون خودمان 

 کند که رها شود. انگار که غول درون در زیر آگاهی ما پنهان است و التماس می

و مشتاقانه منتظر است از  از وجود همه ماباشد. او بخشی بدیهی است که آن غول همان درمانگر نادیده می

های قابل ایم از طریق دعا به او دست یابیم و با وجود این که موفقیتها سعی کردهحضورش آگاه شویم. قرن

 ایم قابل اتکا نبوده است.خواستهکه می هاایم ولی این روش آن قدرتوجهی در این راه به دست آورده

درمانگر "توانید از موهبت آورد و لذا بهتر میری برای فرایند دعا فراهم میاین کتاب قابلیت اتکای بیشت

ه و چگونگی ارتباط با او )دعا دخود بهره ببرید. در این کتاب درک بهتری از درمانگر نادی "روحانی درون

 ام.کردن( ارائه داده
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نمایید. در واقع ما خوبی درک میبدین ترتیب این اندیشه را که شما از او یا هر کس دیگری جدا نیستید به 

-ای را که فکرش را بکنیم حل میقدری با هم حضور داریم و قدرت غایی عشق هر مسالهدر یگانگی گران

 گشاید.نماید. این عصاره اندیشه نوینی است که ذهن ما را به روی این آگاهی می

اند به شماری که به رشته تحریر درآمدهتجربیات روحانی بیها سال است که هم فیزیک کوانتومی و هم ده

اند. با این وجود به دلیل فقدان روشی عملی برای دستیابی به این قدرت این راه حقیقت یگانگی اشاره داشته

 ایم.مان را اساسا نادیده گرفتهحل بدیهی مشکالت

ه روی آشکار شدن بسیاری دهد و اکنون که از آن برخورداریم دروازه باین کتاب همان راه عملی را شرح می

گذرید و های درمانگر نادیده باز شده است. اکنون سوال این است که شما تا چه اندازه از دروازه میاز اعجاب

 آمیزید؟ها درمیبا این کاخ نوین فرصت

صرف این که روش را بدانید کافی نیست. سود بردن از چند حاصل فرایند هم همین طور. در عوض باید با 

بهره برید.  "تاندرمانگر روحانی درونی"تان افزون شوند و دائما از زیبایی هایکار تمرین کنید تا مهارتپشت

 های جدید نهفته است.تان در این مهارتپاسخ تمامی مسائل

اید. این ندای درمانگر نادیده به کسانی نهایتا این که این کتاب را به صورت تصادفی برای مطالعه برنگزیده

را بنویسم و برای مطالعه در اختیارتان قرار داد. آیا  نکه آماده پیام عاشقانه اویند. از من خواست که آ است

شنوید؟ اگر چنین است این کتاب رایگان را از طریق لینک زیر به دیگران نیز بدهید. ندایش را می

www.unseentherapist.com 

توانیم آن را تکان دهیم، متحول و به گوی منبسط شونده به اتفاق هم بر دنیا تاثیر خواهیم گذاشت. می

 توانید باشید؟پایان بدل سازیم. دنبال چه پاداشی بزرگتر از این میعشق بی

 عشقهمراه با 

 گری

http://www.unseentherapist.com/
http://www.unseentherapist.com/
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توانید از طریق این لینک با من دهید. می اطالعمن  کنید بهپانوشت: کارهایی را که با درمانگر نادیده می

 www.emofree.com/gary.htmlتماس گیرید. 

 آید.در پی می "از این به کجا بروم بعد"پانوشت دوم: 
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 بعد از این هب کجا ربوم؟

 تیافدوره اپتیمال ای

دهد. بعضی افراد فقط به همین نیاز دارند. ولی برای اری را در دسترس شما قرار میذاین کتاب شفای تاثیرگ

 سایرین صرفا شروع کار است.

-پیانوی منحصر به فردی به شما داده شده است. اگر تمرین کنید میکنم. سازی میآن را با موسیقی مشابه

با آن بنوازید. ولی قضیه بیش از  ،که بسیار فراتر از نوای پیانوهای عادی است ،"موسیقی شفابخشی"توانید 

 فقط یک پیانو است.

 خیلی بیشتر.

-شوند تا تواناییاست. سازهای بیشتری در آنند و با هم ترکیب می تاندر واقع یک سمفونی کامل در انتظار

شاهکار "در کار با درمانگر نادیده چند برابر سازند. نتایج حاصل به واقع همچون سمفونی یا را های شما 

 خواهند شد. "موسیقی

 شود...تر به این نام خوانده میاین فرایند پیشرفته
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 تیافاپتیمال ایدوره 

تی افدرمانگر نادیده را با کارآمدترین ابزارها )سازها( یا همان روش شفابخشی اولیه من یعنی ای... چون 

آمیزد. این ترکیبی منحصر به فرد در رشته شفابخشی است و در هیچ جایی هیچ )تکنیک رهایی ذهن( درمی

ر چیزی هستند که با صرف آورید بسیار فراتر از ههایی که از طریق آن به دست میمعادلی ندارد. توانایی

تان خواهد هزار دالر و با کسب مدرک دکترا از دانشگاه استنفورد یا هاروارد نصیب 911هشت سال وقت و 

 کنم. خواهید دید.ولی به راحتی از آن دفاع میدانم که این ادعایی شجاعانه است شد. می

ساعت فیلم جلسات بهره  011ترش( افزون بر تی از مجموعه عظیم )و رو به گسافبه عالوه دوره اپتیمال ای

-های اجتنابکنند و پاسخ پرسشتی را زنده میافها و سایر مطالب پشتیبان اپتیمال ایبرد. این فیلممی

ای از مسائل خودتان و دیگران، با آنها روبرو خواهید شد ناپذیری را که، با ورود به این فرایندها و در گستره

 ورند.آفراهم می

توانید از این لینک استفاده نمایید. خواهید این گزینه را هم بیشتر بکاوید میاگر می

training.html-www.emofree.com/eft 

از تعلیم تی داریم. اگر پشتکار داشته باشید و افدر دسترسی هم برای صدور مدرک ایفرایند کامل و 

ترین شفا دهندگان دنیا قرار گیرید. اطالعات توانید در رده برجستهگان برگزیده من بهره گیرید میددهن

 certification.html-www.emofree.com/eftبیشتر در این لینک موجودند. 
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 تیافخالهص دوره اپتیمال ای

شود. پس از تی در اینجا ذکر میافسازهای دوره اپتیمال ایای از برخی ابزارها یا برای راحتی بیشتر خالصه

 آید.ای از محتویات پشتیبان آن میآن هم خالصه

  استفاده کنید. تانمراجعه کنندهیا دوست چگونه از روش آرامش شخصی برای 

ابزاری  دهد. این ابزار و نیز چندتوجه: این کتاب نحوه استفاده از فرایند بر روی خودتان را نشان می

کنند تا بتوانید بر روی دیگران و از جمله بر تان را چند برابر میگردند تواناییکه در پی ذکر می

 ها نیز کار کنید.روی گروه

 این کار به نیابت از گروه بزرگی از مردمرامش شخصی به وسیله شما و استفاده از روش آ نحوه .

 ام.دستیابی به مزایا انجام داده 31تا % 35% های پنجاه نفره یا بیشتر و بارا بر روی گروه

 همگان یک گروه بر روی یک فرد تمامی اعضایاستفاده از روش آرامش شخصی از سوی  نحوه .

 برند.از آن بهره می

  به صورت  تمامی اعضای گروه بر روی یکدیگراز سوی رامش شخصی تفاده از روش آاسنحوه

 برند.همزمان. در اینجا نیز همگان بهره می
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  بدین مخفی هستند.  ،در هر واقعه خاصی ،که اغلب های مربوط به هر کسیافتن جنبهنحوه

گذارید. تسلط بر این ایده ساده اغلب ترتیب موارد بیشتری را برای درمانگر نادیده بر روی میز می

 کند.جلسات صرفا خوب را به جلساتی عالی بدل می

  را به  ترین مسائلحتی پیچیده. این مفهوم اساسی "های میزهرویه و پای"نحوه استفاده از استعاره

 . کندتفکیک میقطعات کوچکتر و بسیار قابل انجامی 

  برای شروع آسان جلسه با کسی  "روش خنثی کردن خاطره ناگوار بدون گریستن"نحوه استفاده از

طرزی غیرمعمول شان به دارد. برخی افراد به صرف ذکر مسائل خاطرات بسیار ناگواریکه 

طرح شده است. بدین ترتیب  "کاستن از شدت"این فرایند برای کنند. احساسات شدیدی پیدا می

 توانند به موضوع بپردازند.مراجعه کننده و درمانگر نادیده با آرامش بیشتری می

  این ساکت شدن و ورود به فضای عاشقانهبرای  "ضربه زدن"نحوه استفاده از روش بسیار موثر .

 نماید.کار دستیابی به توانایی ساکت کردن گفتگوهای ذهنی ممانعت کننده را تسریع و تعمیق می

  هدفنحوه کشف وقایع خاص مربوط به یک مساله خاص. بدین ترتیب درمانگر نادیده از مزیت-

دی، بیماری ایکس، حمالت هراس، مدیریت خشم، استیبرد. مثال: پیبهره می گیری بهتر مسائل

 مرضی مشخص، ترس از صحبت کردن در جمع، مسائل مربوط به وزن و صدها مورد دیگر.ترس 

 برای مواردی که شاید پنهان، فراموش یا سرکوب شده باشند.  نحوه درخواست از درمانگر نادیده

 تان را بسیار گسترش خواهید داد.هایبا فراگیری آن توانایی

 تر برای مسائل پیچیدهفرایند لسات. بدین ترتیب در ج "اثر عمومیت یافتن"گیری از نحوه بهره

توانید شود. به جای این که الزم باشد روی ده تا بیست واقعه خاص کار کنید... میمی ترکوتاهاغلب 

 با خنثی نمودن فقط یک تا سه مورد به همان نتایج برسید.
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  های پنهان یا جنبهبه عنوان روشی ساده برای آشکار ساختن  "شرح ماجرا"نحوه استفاده از روش

روش به حساب  "نیروی محرکه"یک واقعه خاص. این ابزار برای بسیاری از کاربران  فراموش شده

 ید. کاربرد آسان و مزایای قطعی.آمی

  اند که . برخی افراد یاد گرفتهکندای که چیزی حس نمیمراجعه کنندهنحوه یاری رساندن به

توانند شدت آنها را در مقیاس صفر تا ده به شما بگویند. خاطرات ناگوارشان را سرکوب نمایند و نمی

گویند که شدت آن صفر است و لذا نقطه آغازی ندارید تا بتوانید میزان پیشرفت را همیشه می

 مشکل کار کنید و نتایج موثری بگیرید.توانید در حول و حوش بسنجید. به کمک این ایده می

  نجایی که محور فرایند . از آتواند واقعه خاصی را ذکر نمایدنمینحوه یاری رساندن به کسی که

و ای دارد تواند مانعی جدی باشد. خوشبختانه راه حل سادهما کار بر روی وقایع خاص است این می

 آورد.روی یک واقعه خاص به بار میدر بسیاری موارد نتایجی خیلی بهتر از کار بر 

 شده است. این به ندرت پیش می "بدتر"گوید نحوه یاری رساندن به کسی که پس از جلسه می-

های معقولی برای مدیریت آن و حتی رفتن به عمق بیشتری از ید. اگر اتفاق افتاد دالیل و راه حلآ

 علت واقعی وجود دارند. 

  نجایی که مسائل جسمانی و . از آافزودن به کارایی جلساتو  "رددنبال کردن د"نحوه استفاده از

 ای به بار آورد.تواند نتایج قابل مالحظهعلل احساسی آنها به هم مربوطند این روش وارونه می

 هنرمندی سازی فرایند. به کمک آن در این روش به بندی مجدد برای غنینحوه استفاده از قاب

بندی قاب ،شوید. در موارد پیچیدهدستیاری عالی برای درمانگر نادیده میبدل و در پی آن واقعی 

 دهد. تعداد جلسات الزم را از چند به یکی دو بار کاهش می ،مجدد خوب

 که درمانگر نادیده  ،ای. این روش برای مراجعه کنندگانیتی ضربهافنحوه استفاده از روش کامل ای

 ،کنندپندارند و لذا در برابر فرایند مقاومت میمی "از دسترس دور"را بیش از حد روحانی یا خیلی 

ایم. بدین ترتیب به ای )استاندارد طالیی( را نیز گنجاندهتی ضربهافمفید است. برای این افراد ای

 جای یک روش دو روش موثر برای دستیابی به آسودگی خواهید داشت.
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 خالهص مطالب ابیتشپن

پشتیبان گسترده و رو به تزایدی هم دارد. در آنها موارد زنده کار با درمانگر تی مطالب افدوره اپتیمال ای

ای )استاندارد طالیی( موجودند. شامل بیش از صد ساعت فیلم... و عالوه بر آن... تی ضربهافنادیده یا ای

اند استفاده کرده وهی هم از شرح موارد در آن است که توسط کسانی که از فرایندنبمقاالت متعددی است. ا

 بینید:اند. خالصه آنها را ذیال مینوشته شده

 :بیش از بیست و پنج سمینار اینترنتی زنده که در آنها افراد دیگری هم به  سمینارهای اینترنتی

اند. نتایج متعدد، پرسش و پاسخ و جلسات منظور شفا دادن مسائل گوناگون به من و درمانگر نادیده پیوسته

اند که گویی در سمینار های ضبط شده حضور یافتهروهی. بسیاری افراد به شکلی در این فیلمخصوصی و گ

اند. از آنجایی که در حالت یگانگی زمان وجود ندارد احتمال دارد خودتان هم با این واقعی شرکت داشته

 ها نتایجی بگیرید. فیلم

 :اند نوشته با درمانگر نادیده کار کردهبیش از هفتاد شرح مورد واقعی که توسط کسانی که  مقاالت

 تواند سکوی پرتاب خالقیت شما باشند.اند. هر یک از اینها میشده

 :کننده را ببینید و آسودگی دو بانو )تریشیا و آن( از درد شدید. نتایج خیره مدیریت درد

کنید. برخی از نکات  اقتباس های مجدد و غیره را از آنها برای استفاده خودتانبندیرویکردهای خالقانه، قاب

 آیند:مهم آنها در پی می
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  با خودرو تصادف کرد و پشت و یکی از پاهایش به شدت آسیب دیدند. عمل  0339در سال تریشیا

توانست ای داشت )میزندگی بدون درد و آزادانه 0118جراحی او را تقریبا به حالت عادی بازگرداند و تا سال 

اش افزود. در پنج های احساسیدر آن سال پدرش فوت نمود و احساس گناه بر تنشبدود و یوگا انجام دهد(. 

و  9( و پشت درد با شدت حدود 3یا  8(، گردن درد )3سال بعد از آن همواره سردرد )اغلب با شدت حدود 

 داشت. 5

ای دردهایش هدف گرفتیم و پس از چند ریشه تی را بر روی علل احساسیافهمان طور که خواهید دید ای

 حدس و خطا در چند جلسه دردش به نزدیک صفر رسید.

استفاده کند. فنتانیل  فنتانیل از این جهت مهم است که به خاطر دردهای شدیدش ناچار بود از آنوضعیت 

است. همان طور که  تر از مورفین و به گفته خودش بالقوه کشندهبرابر قوی 011بنا به گفته ویکیپیدیا 

)به همان شکلی که در این دوره انجام  شتی بر روی موارد احساسی متعددافگیری ایخواهید دید هدف

ه استفاده از فنتانیل دیگر الزم نبود. او هنوز هم برای کخواهید داد( شدت دردش را به قدری کاهش داد 

تی به وسیله خودش این هم افبا تداوم استفاده از ایاز درد به اوکسیکودون نیاز دارد. انتظار داریم  آسودگی

 اند.کمتر شود. بدیهی است که تمامی این موارد با اطالع و رضایت پزشک معالجش بوده

 :اند گنجانده شده "هشدارهای آبی و سفید"یازده فیلم کامل از جلسات. در هر یک از آنها  هنر ارائه

های آموزشی عالی و شامل دهند. این فیلمه توسط مرا نشان میبندی مجدد و غیرکه مواقع آزمایش، قاب

 ای هستند. عناوین آنها عبارتند از:رویکردهای بسیار هنرمندانه

 سرطان سینه 

 سرطان پروستات 

 بدرفتاری جنسی 

 بدرفتاری در دوران کودکی 

 خاطره ناگوار جنگی 

 فیبروز کیستیک 
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 صدمه به سر 

 اسدیآیافسی 

  رحمیهپاتیت سی و مسائل 

 خشم 

 نوروپاتی 

 :توانید همراه با آنها ضربه بزنید یا از درمانگر نادیده برای یازده جلسه که می وامگیری مزایا

شوند: مشاوره روابط، موانع پولی، بدرفتاری جنسی، دستیابی به مزایا استفاده کنید. شامل این جلسات می

، ترس از ارائه مطالب، ناراحتی در "!دهممیهیچ کاری را درست انجام ن"طرد شدن، خود را نشان دادن، 

باید دنیا "میان جمع، ترس مرضی از قرار گرفتن در جاهای تنگ، خاطره ناگوار دوران مدرسه، مادر الکلی و 

 ."را اصالح کنم

 :هایی که اضافه وزن دارند. در آنها دالیل احساسی پنج جلسه کامل با خانم پرخوری احساسی

 بسیار آگاه کننده و مملو از رویکردهای خالقانه.شوند. پرخوری هدف گرفته می

  بیست و دو جلسه کامل با بانویی که مشکالت  غم، گناه و بدرفتاری در دوران کودکی: -نانسی

شدند تا سرانجام آسودگی به کردند و باید آشکار میای داشت. آنها همدیگر را تقویت میمتعدد و پیچیده

روی کرده در بیست و چند سالگی به شکل مرگباری در مصرف مواد مخدر زیاده دست آید. مثال دختر نانسی

شد. مادر بسیار بدرفتار نانسی هم او را ترک کرده و این باور را در او به جای بود و این باعث غم شدید او می

ترش . این مساله باعث تشدید غمی شده بود که به خاطر مرگ دخ"اصل وجودش بد است"گذاشته بود که 

ای )استاندارد طالیی( انجام شدند چون تی ضربهافبر خودش تحمیل کرده بود. این جلسات با استفاده از ای

در آن هنگام سیر تحول فرایند ما به ظهور درمانگر نادیده نرسیده بود. لذا جلسات مزبور تمرینی عالی برای 

ضربه زدن فیلم را متوقف و درمانگر نادیده توانید در حین مسائل خودتان و کسب مهارت بیشتر هستند. می

یابید چون مسائل همه را برای حل مساله خودتان جایگزین نمایید. احتماال خودتان هم به نتایجی دست می

 ما یکسانند و فقط جزئیات آنها با هم فرق دارند.
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 ی گسترش دفتر یک کارگاه یک روزه شامل مفاهیم مهم بازاریابی برا ها:نکات بازاریابی و گنجینه

 شفابخشی شما. برخی از نکات مهم آن از این قرارند:

 ای که در بازی، فروش اجباری و یا تبلیغات زیرکانههای اخالقی بازاریابی بیش از حقهچرا با روش

 توانیم درآمد بیشتری کسب نماییم؟بازاریابی متداولند می

 باعث مراجعانی بیش از آنچه که بتوانید از های اخالقی بازاریابی اگر به درستی اجرا شوند روش

 شوند.عهده آنها برآیید می

 تواند بهترین بازاریاب زمانه ما باشد؟ اوپرا. چرا؟ او باور کردنی است.چه کسی می 

 کنند از صفر تی را دنبال میافبازی تعداد کسانی را که مطالب ایچگونه بدون تبلیغ یا هرگونه حقه

 ندم.ها تن رسابه میلیون

 دهد یا نمیتان انجام میباورپذیری بر پایه صداقت در ارائه محصول قرار دارد. آنچه را که محصول-

 دهد صادقانه بگویید.

 مردم نشان دهید.به دی و غیره خودتان را در صفحه تلویزیون ویبا تهیه دی 

 تان را با باشید و محصولای داشته العادهمحصول خارق ،سه قاعده مقدس بازاریابی: باورکردنی باشید

 صداقت ارائه کنید.

 خرند؟کنندگان/ مشتریان واقعا چه چیزی را میمراجعه 

 فهمند.تشعشع.... یک ساز و کار اساسی در بازاریابی است. مشتریان رفتار دورنی شما را می 

 یافتن یک مراجعه کننده جدید چقدر هزینه دارد؟ 

  نامحدودی دارند. نحوه اشاره کردن به آنها بدون این که بیش از اکثر مراجعه کنندگان مسائل تقریبا

 به نظر آیید. "گرتحمیل"حد 

 صصی در تبلیغات.خای بر ارزش کار تمقدمه 

 آورد.می ارمغانتان به تری را برایهای باکیفیتتخصصی کردن تبلیغات پاسخ 
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 تی به چه افبه کمک شما و ایاید به مراجعه کنندگان نشان دهید که با برداشت آنچه که کاشته

 های محدودی دارید.کنند که مهارتدر غیر این صورت باز هم فکر می یابند.مواردی دست می

 اند. این که آنها دوباره اهمیت یادآوری )فروش( نتایجی که مراجعه کنندگان تاکنون به دست آورده

 بازگردند و شما را به دیگران معرفی نمایند بسیار مهم است.

 .مزایای متعدد برگزاری جلسات رایگان 

  تبلیغ: بازخوانی انتقادی دو تبلیغ. نقاط قوت و ضعف و همین طور نکاتی در مورد ساخت تبلیغات

 موثر به وسیله خودتان.

 دهد.بازخوانی یک تبلیغ بسیار موفق که به زیبایی مزیت تخصصی کردن را نشان می 

  است.تالش برای جلب توجه همگان کاری اشتباه 

 کنند و انگیزه میاهمیت تخصصی کردن تبلیغات. بدین شکل مراجعه کنندگان بیشتر توجه می-

 یابند.

 تان. چرا تغییر یک ویژگی در طول زمان مهم است؟اهمیت آزمایش تبلیغات 

 توانید بکنید.عکس نیستید چه کار میچرا تصاویر در تبلیغات مهمند و اگر خوش 

 تان به شما مراجعه کنند. شود تعدادی بیش از توانباعث مید گردانجام  ارجاع متقابل اگر به خوبی

 مزایا و معایب این کار.

 ها و نکاتی برای انتشار آنها.مزایای خبرنامه 

 .نویسنده باشید. چیزهای باارزشی بنویسید و به مراجعه کنندگان بدهید 

  مراجعه کنندگان را به خوبی هدایت نمایید. در غیر این صورت  وچهارچوب کار را از قبل مشخص

 آیند.تان میشان )که شاید نادانسته آنها را به هم بریزید( سراغمراجعه کنندگان و  مشتریان  با توقعات

 .گفتگوهای شرکت کنندگان 

 اند گویم که جزئیات در این لینک آمدهباز هم می-www.emofree.com/eft

training.html 

http://www.emofree.com/eft-training.html
http://www.emofree.com/eft-training.html
http://www.emofree.com/eft-training.html
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