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 . هر ترجمه رایگانندبا اجازه نویسنده ترجمه شده و های همراه آن این کتاب و فیلم

 شود. محسوب می ایشان معنوی حقوق غصببدون اجازه و هر یک از آثار گری کریگ دیگری از 

 به مردم متاسفم. آنچه که  اندکه آثار گری کریگ را بدون اجازه و ناقص منتشر کرده کسانیبرای 

 هم  نویسنده شده است. تر از قبلفایدهو کمد اکنون قدیمی نفروشمیخبر بی

 مطلع و بسیار ناراضی است. اناز کارهایش

کتاب رایگان است و تحت هیچ شرایطی و توسط این 

 هیچ کسی نباید به فروش برسد
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بهتقدیم   

و از جمله دکتر وین دایر، لوئیز هی، دکتر بروس لیپتون و دکتر جوزف  تیافمیلیونها کاربر مشتاق ای

 . اندکه در گسترش آن در سراسر جهان نقش داشته مرکوال،

تی )درمانگر نادیده( نیز انجام افتر اپتیمال ایپیشرفتهتی این کار را برای روش افباشد که جامعه نوپای ای

 دهد. 

 به وسیله گری کریگ 2219-2222 ©کپی رایت 

 تمامی حقوق محفوظ است.

هیچ بخشی از این کتاب نباید بدون اجازه کتبی نویسنده، به هیچ شکلی یا هیچ روش الکترونیکی یا 

ازیابی اطالعات، تکثیر شود. فقط استفاده از جمالت سازی و بمکانیکی و از جمله انواع روشهای ذخیره

 کوتاهی از آن برای مرور کتاب مجاز است.
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 درباره نویسنده، گری کریگ

 

التحصیل )در رشته مهندسی( از دانشگاه استنفورد فارغ 1962به دنیا آمد و در  1942آوریل  13گری در 

 شد. او عمرش را وقف حرفه شفابخشی کرده است.

تی )تکنیک رهایی ذهن( است و این روش درمانی منحصر به فرد اکنون در سراسر دنیا افبنیانگذار ایوی 

کتاب هم  1222اند. بیش از زبان مختلف ترجمه شده 23در اختیار میلیونها تن قرار دارد. کارهای او به 

 تی )یا ضربه زدن( در سایت آمازون موجود است.افراجع به ای

شماری از شاغالن حرفه سالمتی و شاگردان روشهای خودیاری را متحول کار تعداد بی کارهای او طرز

کاهش زمان الزم برای درمان مسائل جسمانی و  12-92ساخته و در مقایسه با روشهای رایج موجب %

 اند.احساسی شده

تری فهاهای اساسیگیرد و ما را به سوی شآخرین پیشرفت او بعد روحانی )درمانگر نادیده( را هم دربرمی

 سازد.رهنمون می
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 :1فصل 

 مقدمه

 

راهی را که برای گشودن قدرت شفابخشی مدتها منتظرش شوید و در این کتاب با درمانگر نادیده آشنا می

-پدیدار می "غیرممکن"تواند این را بیاموزد و اگر بر آن مسلط شود شفاهای یابید. هر کسی میبودید می

رسند. هیچ دارو، جراحی یا سایر روشهای تهاجمی هم در مبتدیان هم به نتایج تاثیرگذاری میگردند. حتی 

 آن نیست.

-در اینجا با بکارگیری بعد معنوی )درمانگر نادیده( از پلکان معجزات باال می این فقط یک مقدمه است:

ع داشته باشید وسعت امکانات به رویم تا به شفایی فراتر از انتظاراتمان دست یابیم. همان طور که شاید توق

 ای بر اصول کار باشد.تواند مقدمهقدری زیاد است که این کتاب فقط می

اینها در دسترس همگان هستند و خصوصا برای شاغالن حرفه  شوند:آموزشهای پیشرفته ارائه می

پس از این "در بخش سالمتی و شاگردان جدی روشهای خودیاری بسیار باارزشند. این امر در اواخر کتاب و 

 شرح داده شده است. "به کجا برویم؟ پلکان معجزات

 از پشتیبانی رایگان من برخوردار شوید

 این یک همراه اساسی برای این کتاب است.
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شود و از طریق پشتیبانی این کتاب سرآغاز ماجراجویی جدید شما است چون به حیطه جدیدی وارد می

، پلکان "شفاهای غیرممکن"توانید اخبار، نکات، فوت و فنها، پاسخها، مییابد. رایگان من مدام گسترش می

تر معجزات و بروزرسانیهای مهم را دریافت دارید. این قلب کتاب درمانگر نادیده است و این صفحات را زنده

 .توانید اشتراکتان را لغو کنیدسازد. هیچ مسئولیتی هم در مقابل آن ندارید و هرگاه بخواهید میمی

 را کلیک کنید. اینجابرای دریافت پشتیبانی رایگان گری 

تی که از جانب گری افهرچند که این پشتیبانی رایگان است ولی با کمال میل حاضرم برای دانش ای"

 دکتر ماریون بیلیچ "شود پول بدهم.جاری می

گویی و آگاهی او آموزم. از بذلهتی گری بیش از هر جای دیگری در اینترنت میافایاز پشتیبانی رایگان "

 دکتر جیم پاسکو "بسیار خوشتان خواهد آمد.

-بخش. هر شماره را با اشتیاق میکند. سرگرم کننده و انگیزهپشتیبانی گری درمانگر نادیده را زنده می

 سونیا نووینسکی "خوانم.

 

 

-تان را تغییر میهایی است که زندگیاین کتاب حاوی اندیشه آزادی و مسئولیت شما: - مطالب حقوقی

توانید از آنها برای آورند. بدیهی است که میهای مهمی را همراه میدهند و با خود حقوق و مسئولیت

-که مینمایم( که آنچه را توانید )و شما را ترغیب میتان بهره گیرید. همچنین میآموزش و رشد شخصی

 ای یا غیر آن و به منظور رشد شخصی تمرین کنید. آموزید با دیگران به صورت حرفه

درصدی استفاده از این مطالب را نیز به همراه دارند. شرط  122ها مسئولیت بدیهی است که این آزادی

و تمامی  شودگیری 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 میمحتوای این کتاب آزمایشی تلقی می

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

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

https://www.emofree.com/NEWSLETTER
https://www.emofree.com/NEWSLETTER
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توانید آزادانه از اینها استفاده به ما کمک کنید تا یکپارچگی مطلب را حفظ نماییم. هر چند که می

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

های یر این صورت از طریق سایر نظامبه چیزهای دیگر باید فقط از یک منبع معتبر درس داده شود. در غ

-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 مدارک، وبسایتها، ها، آموزشدیویها، دی

تی افتی رسمی، سمفونی ایافایتی، افعبارات درمانگر نادیده، اپتیمال ایوکالی او ندارد. به همین ترتیب 

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

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

 آنها را با دیگران به اشتراک بگذارید و تمرین کنید... ولی لطفا تدریس آنها را بر عهده ما بگذارید.کنید، 

تی )تکنیک رهایی ذهن( هستید لطفا افپیشرفت اساسی: اگر شاگرد روش شفابخشی قبلی من یعنی ای

-به آن پیشرفتی اساسی به حساب میتی )درمانگر نادیده( نسبت افتوجه داشته باشید که اپتیمال ای

-گویند( است. شاید به ایهم می "ضربه زدن"تی )که اغلب به آن افتر و موثرتر از ایآید.عمیقتر، گسترده

ای خیلی عالقمند باشید چون مزایای زیادی برایتان به بار آورده است. ولی به مرور زمان احتماال تی ضربهاف

-تی ضربهافکنید. متن )رسمی( استاندارد طالیی ایر و بدون ضربه جایگزین میتآن را با این روش پیشرفته

 ای هنوز هم برای کسانی که به آن عالقه دارند در وبسایت ما به نشانی زیر موجود است.

https://www.EmoFree.com 
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 :2فصل 

 با درمانگر نادیده آشنا شوید

 )کسی که غیرممکن برایش عادی است(

 کیست؟درمانگر نادیده 

 شما است. "شفادهنده معنوی درونی"درمانگر نادیده همان 

هایش بهره گیرید خواهید دید که او همیشه حاضر است و هرگاه بیاموزید که به طرز مناسبی از مهارت

 اودهد. تر از داروها، اعمال جراحی و سایر کارهایی است که بشر به منظور درمان انجام میخیلی قوی

گذارد و شما را بر فرشی جادویی تان را کنار مینماینده انقالبی در زمینه شفابخشی است و باورهای کنونی

 برد.نشاند و به کهکشان شفای فردی میمی

ترین گردد. هرگاه بر آن مسلط شوید عالیاینجا است که غیرممکن به امری عادی بدل می درمان نهایی:

تان نسبت به تمامی رشته شفابخشی به کلی تغییر خواهد کرد. یافت و دیدگاهدرمان را در اینجا خواهید 

نیازتان به داروها و اعمال جراحی به حداقل خواهد رسید یا به کلی از میان خواهد رفت. اثرات جانبی نزدیک 

ای ههای سنگین تا حد زیادی اجتناب خواهید نمود. به جای آنها فرصتبه صفر خواهند شد و از هزینه

 قرار خواهند داد. تانآیند که سطوح جدیدی از شفابخشی را در دسترسای پدید میخالقانه

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

های تهاجمی و بردن به روش دریغ او قبل از پناههای 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
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تان را افزایش دهید و به شکل مناسبی مادگیآموزید که چگونه آمیدر این صفحات  یک روش قابل انجام:

پذیر است که موجب مزایای تاثیرگذاری، این کار مستلزم فرایندی کامال انجاماز او دعوت به عمل آورید. 

تان است که توانید تا هر جایی که بخواهید پیش بروید و فقط انگیزهشود. میحتی در حین یادگیری، می

 سازد.شما را محدود می

برای هر ناخوشی که  ،تواندمی اید کهبیشتری 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 ،شوندجه میدر رویارویی با آنها با شکست موا

بله، این شامل ناخوشی خودتان، حتی اگر عجیب، نادر یا غیرممکن  شود:شامل ناخوشیهای شما هم می

نگاهی "در فصل  های بیشترآورم. مثالگردد. چند مثال از شاگردانم را در زیر میشده باشد نیز می شمرده

 .اندشدهذکر  "فرصتهایتانبه 
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 شاگردانمچند مثال از 

 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 "

زندگی از خواب برخیزم. داروها اثر ناچیزی بر افسردگی من گذاشته بودند. افکاری که راجع  بهمثبتی نسبت 

 "به خودکشی داشتم ناپدید شدند و به کلی از یادم رفته است که افسردگی شدید به چه شکلی است.

~~~~~~~~~~ 

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

 به سیگار از بین رفتاعتیادش 
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ستون فقراتم درد و  های شدیدا آسیب دیده انتهایپس از چند جلسه کار با درمانگر نادیده بر روی مهره"

ناراحتی ناشی از آن به کلی از میان رفته است. یک سال است که از آنها خبری نیست. همچنین اعتیادی که 

پس از سه جلسه کار با درمانگر نادیده در سه ماه قبل بیش از بیست سال به سیگار داشتم نیز انگار که 

 "ام.برطرف شده است. از آن زمان تاکنون حتی یک نخ سیگار هم نخواسته

~~~~~~~~~~ 

-اش حس میرا در رابطه با شادی درونی "مورمور عجیبی"مراجعه کننده جاگجیت 

 کند

 

 

 

 

 

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

 فرایند گزارش کرده است...انجام در حین 

پس از کمی گفتگوی ابتدایی از او خواستم چشمانش را ببندد و درمانگر نادیده را دعوت نمودم تا کار را بر "

لبخندی زد و گفت  عهده گیرد. پس از چند دقیقه )در واقع کمتر از دو دقیقه( وی چشمانش را گشود و

توانست لرزند. نمیکند و پاهایش به خاطر نوعی احساس میمورمور عجیبی را در سراسر بدنش حس می

 "گذشت باور کند. به ناگهان تمامی وجودش مملو از شادمانی شده بود.آنچه را که در درونش می

~~~~~~~~~~ 
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 داندکارول اسمیت دیگر خودش را قربانی نمی

 

که در اثر آنها خودم را  ،جلسه با گری و درمانگر نادیده دیگر در زیر فشار افکار دوران کودکیپس از یک "

 "نیستم. ،پنداشتمقربانی می

~~~~~~~~~~ 

 از بیماری کرون برای پتسی آنتونی آسودگیآرامش و 
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درمانگر نادیده نه فقط مرا از دست بیماری کرون خالص کرد بلکه نوعی حس آرامش نیز در من باقی "

 "ام هستم.واقعی خودکنم حس میگذاشت. یک بار دیگر 

~~~~~~~~~~ 

 شوددکتر دومینیک مونت از نشانگان نشتی شکم آسوده می

 

 

 

 

 

 

کنم قبل از پناه بردن به داروها و اعمال توصیه میاگر فوریت پزشکی وجود نداشته باشد به بیمارانم "

های تهاجمی پزشکی از درمانگر نادیده یاری جویند. او کارامد، مهربان و بسیار موثر جراحی یا سایر روش

 "و در بهبودی من از نشانگان نشتی شکم نقشی اساسی ایفا کرده است. باشدمی

 نکات بیشتری راجع به درمانگر نادیده

گیرد. حتی نادیده در وجود همه ما هست و هیچ استثنایی نیست. لذا فورا در خدمت شما قرار می درمانگر

دار، سربازان قدیمی و تواند او را فرا بخواند و نتایج عالی از او بگیرد. زندانیان، زنان خانهیک کودک هم می

فقط باید بتوانید این کتاب را کند که چقدر درس خوانده باشید. پزشکان نیز همین طور. فرقی هم نمی

کند که ثروتمند یا فقیر، جوان یا پیر، مرد یا زن، ورزشکار یا معلول باشید. او بخوانید. به عالوه فرقی نمی

 آورد. ارمغانتان به منتظر و مشتاق است که شفایی را که بسیار فراتر از توقعات شما است برای
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نوی است و لذا با ترجیحات الهی هیچ کسی تعارض ندارد. او را های معاو 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

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

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

 نفس ندارد.

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

توانید او را با ضمیر مذکر، خنثی تر و دلسوزتر از مردان هستند. ولی اگر بخواهید میچون زنان عموما مالیم

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

پیشرفت حاضر را به عنوان فردی که  شود:به شما معرفی می –یک مهندس  –به وسیله یک غریبه 

التحصیل مهندسی از دانشگاه استنفورد هستم و هیچ کنم. من فارغخارج از حرفه شفابخشی است ارائه می

هایی داشته نوآوریتوانم ام. در نتیجه آزادانه میآموزش رسمی در زمینه پزشکی، درمان و امثالهم ندیده

ام. هر چند که نشده دفن ،که در حرفه شفابخشی به وفور موجودند ،در زیر باورهای دیگرانباشم چون 

در مقایسه با آنچه که ممکن است  ،هاهای تاثیرگذار داشته است ولی آن پیشرفتپزشکی قطعا برخی نوآوری

 آیند.کوچک به حساب می ،از درون سرچشمه بگیرد

های اصلی تفکیک نگریم، آنها را به تکهتمایل دارند امور را ساده سازند. فرایندهای پیچیده را میمهندسان 

آوریم. نتیجه گذاریم و بعد آن را به صورت فرایندی ساده درمیهای غیرضروری را کنار میکنیم، بخشمی

 ز است.این کار در این مورد درمانگر نادیده و یگانه درمان طبیعی او برای همه چی

 

 

 



 

15 
 

 

 

 

 

های مشابهی همچون دعا و شفای از راه دور استفاده ها از روشولی گری، مگر مردم سال"شاید بگویید 

 "اند؟کردهنمی

ام یک اند که کمک کردند در این مسیر گام بردارم. آنچه که افزودهبله، البته. همان نتایج خیره کننده بوده

تان را بر روی رامش شخصی( است که به شکل منحصر به فردی ذهنفرایند شفابخشی در کنار آن )روش آ

شود که دهد و موجب میسازد. این تمرکز قدرت بیشتری به دعاهای شفابخشی میتان متمرکز میمسائل

 تر شوند.قابلیت اتکا، عمق و تاثیرشان افزون

. این امر ندانداز شفابخشی ان چشمفرایند همراه آن در حال تغییر داد وبرای همین است که درمانگر نادیده 

انگیزی های 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.ن، معجزات بیمارستانی و غیره را شامل میهای خو، ناپدید شدن لختهترس از سگ

 وضوعاتتوانید بدون ورود به مدهد که چگونه میان میشاین یک کتاب کاربردی است و ن کتاب کاربردی:

-مند شوید. لذا در حالی که از حدسیات مربوط به الهیات اجتناب میبحث برانگیز الهیات از این مزایا بهره

-توانید به ورای روشیابید. بدین ترتیب میتان دارید اتصال میشفابخشی عظیمی که در روحورزید با نیروی 

 علت اصلی ناخوشی خویش را آشکار سازید.های جاری بنگرید و 

 و آن علت ذهنی است. احساسی است نه جسمانی.
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به شفای نهایی و توانید بر پلی قدم بگذارید که 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

 ثیرگذار در انتظارتان هستند.ااندازهای جدید و مزایای تچشم

-آید. در نتیجه نمیپشتیبانی اساسی: هر چند که این کتاب کاربردی است ولی مقدماتی نیز به حساب می

شوند باشد. به همین دلیل شما را های نامحدودی که از استفاده از آن ناشی میند حاوی تمامی گسترهتوا

 "شفاهای غیرممکن"ها و کنم که مشترک خبرنامه رایگانم که شامل اخبار، نکات و فوت و فنترغیب می

دهد و ما را تشکیل می های اساسی هم در آن هستند. نبض فرایندپلکان معجزات و به روزرسانیاست شوید. 

-توانید اشتراککنم که از این طریق به ما بپیوندید. بدیهی است که هرگاه بخواهید میلذا از شما دعوت می

بخش فارسی شود و در تان را لغو نمایید. ]خبرنامه رایگان گری کریگ با اجازه خودش به فارسی ترجمه می

 در دسترس شما قرار دارد. مترجم[ FarhadForughmand@ کانال تلگرامیا  اووبسایت 

  

http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
http://www.eft.ir/
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 : 3فصل 

 پلی به سوی درمان نهایی

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

 

منحرف  ،اندهای شفابخشی ریشه دواندهبه وسیله باورهای متداولی که در حرفه ،مانخبریم چون توجهبی

کنیم های متعددی که فکر میکنیم تا هزاران دارو برای بیماریهای هنگفتی خرج میشده است. لذا پول

 اند. دلیلش را خواهید دید.فایدهایم بسازیم. بخش بزرگی از اینها غیرضروری و بیآنها را شناخته

های دنیا با دقت روی بدن انسان، از سلول گرفته تا 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

 ای را با یک هفته بستری شدن در بیمارستان هزینه نمود.به 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

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

 باشند.محدودیتی ندارند. هیچ آموزش خاصی هم الزم ندارند و رایگان می
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گردند. فعال همین قدر بدانید که او شود. جزئیات بیشتر در ادامه ذکر میتاب معرفی میکاو در سراسر این 

تان است و او بر در ذهننگرد تا راه آسودگی را بیابد چون علت واقعی در آنجا نیست. بلکه تان 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 میعلت اصلی ناخوشیبرای تخفیف عالئم صرف کند 

 تر هستند.سرطان، صرفا عالئم این مساله عمیقتان، از سکسکه گرفته تا هایکه 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 ولی ذهن ناملموس است و لذا محققان پزشکی به هنگام تحقیقات علمی به دشواری می

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

 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 کتابی فشرده است چون پیام اصلی آن را به سادگی میاین  بنیان اساسی:

لی های مفهومی آن را درک کنید. مثال فرایند عمن نتایج باید قبل از یادگیری روش عملی پایهبه 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

فاهیم مهم احتماال هم شوند بگذرید. ولی بدانید که بدون درک آن ماساسی فکری که به آن فرایند منجر می

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 اندیشه نوینپرسید می
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:4فصل   

 اول تا سوم اندیشه نوین

 ای بر اندیشه نوینمقدمه

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. تمایل داریم باورهای قدیمی

ایم. با آنها راحت هستیم. انیم. به آنها عادت کردهنباشند قدر بد مانمان را حتی اگر همیشه هم در خدمت

 پنداریم.نشانگر چیزهایی هستند که به آنها باور و امید داریم و حقیقت 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 روش شفابخشیشاید داشته باشید قصدم این نیست که اعتبار 

 توانید اعتبار غیرقابل انکار آن را دریابید.چون با بکارگیری آن بر روی مسائل خودتان می

ام که با توالی منطقی در ادامه را به چند تکه قابل هضم تقسیم کرده اندیشه نوین آنبرای درک بهتر مفهوم 

 آیند.می
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 کشد.تان را به چالش میاحتماال خیلی از باورهای اندیشه نوینولی باید آماده باشید. 

دانیممان را نمیهای: علت واقعی ناخوشیاندیشه نوین اول  

فهمیدیم این کتاب دیگر مان را میهایشود. اگر علت واقعی ناخوشیشروع می اندیشه نویناینجا است که 

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

 ل واقع شده است.بوزشکی مورد قپ

 

زشکی احترام زیادی قائلم و با بسیاری از آنان دوست هستم. طاقت آوردن در دانشکده پبرای شاغالن حرفه 

 ساختن نیازهای پیچیده بیماران عالقه پزشکی و گذراندن دوره انترنی مستلزم عالقه زیادی است و برآورده

 طلبد.بیشتری را می

شان ها از چشمانشوند چون علت اصلی بیماریپزشکان و پرستاران اغلب ناامید می علت واقعی چیست؟

پزشکان عالقمند تا حد  ،های زیاد در زمینه تحقیقات پزشکیدور مانده است. با وجود صرف وقت و هزینه

هایی های ما را مدیریت کنند. کشف علت حتی در مورد اکثر بیماریزیادی مجبورند که فقط عالئم بیماری

 آید.شان آرزو به حساب میکه ماهیت جسمی دارند هنوز برای

دلیلش آن است که محققان پزشکی تمایل دارند در جای  گردند:در جای نادرستی به دنبالش می

عدم  هروند که افسردگی بقات پزشکی به این واقعیت اشاره میدرستی به دنبال علت بگردند. مثال تحقینا

کنند و وارد بدن میرا تعادل شیمیایی در بدن ربط دارد. در نتیجه یک ماده شیمیایی متعادل کننده )دارو( 
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مصرف کنند و در غیر این صورت کند بهتر شده است. ولی بیماران باید باز هم دارو بیمار هم احساس می

 گردند.شان برمیعالئم

س عدم تعادل شیمیایی نباید علت اصلی پپوشاند. کند. بلکه موقتا عالئم آن را میلذا 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 میه باعث عدم تعادل شده است. در این صورت به علت واقعی نزدیکرا پیدا کنیم ک

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

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

های مهاجم را از طریق توانند 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 وظیفهنحراف سلولآمیز باشند ولی به آنچه که در ابتدا موجب ااست تا حدی موفقیت

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

 گردد.نشینی موقتی برمیعقب

های مختلف یک روز صبح دو ساعت وقت گذاشتم تا علل ناخوشی دانند:قبول دارند که علت آن را نمی

باشد بیابم. های پزشکی موجود میکه یکی از بزرگترین و معتبرترین سایت WebMD.com را در سایت

ها باشد پیدا کنم. درواقع به وضوح قبول نتوانستم هیچ چیزی را که شبیه به علت واقعی هیچ یک از بیماری

این عدم آگاهی را  دهند که تا چه اندازهتوانند علت واقعی را درک کنند. موارد زیر نشان میدارند که نمی

 قبول دارند )تاکیدها از من هستند(.

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

 "زندگی فرد و حتی شاید نوعی ویروس نقشی در این قضیه داشته باشند.
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ها به آن مبتال  . برخی خانوادهعلت میگرن چیستمتخصصان اطمینان ندارند که "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 میداند 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.

. شاید ترکیبی از شوددانند چه چیزی باعث آرتریت روماتوئید میپزشکان دقیقا نمی"آرتریت روماتوئید: 

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

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

 "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

 شایع است.ها چون اغلب در خانواده

هایی داشته باشید که از این بابت شما را . شاید ژندانندپزشکان 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 میاچدیباعث ای داند که چه چیزیهیچ کسی دقیقا نمی"فعالی کمبود توجه: اختالل بیش

 "دانند که برخی چیزها در آن نقش دارند.ولی می
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ها شایع . احتماال نوعی اختالل ارثی است چون در خانوادهعلت 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 ناخوشی. ولی اختاللمعلوم 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 باوعلت دقیق اختالل هراس آشکار نیست"اختالل هراس: 

 "گردد )ژنتیکی(.تقل میها منهای عصبی( در مغز باشد. همچنین در خانوادهشیمیایی )انتقال دهنده

به ترس مرضی مبتال  تان. اگر یکی از اعضای خانوادههای 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 میآیدبه وجود میدانند سرطان خون به چه علتی متخصصان نمی"سرطان خون: 

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

های اخیر . ولی در سالاندپزشکان 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.سمی ایجاد می جسمانی یا احساسی یا تماس با مواد
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اتوپیک  -ترین نوع اگزما . متداولشوددانند 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

چه شاهدی از این بهتر که محققان  شویم.نبی داروهای تجویز شده دچار میدهند و به اثرات جامان میبرای

گردند. به جستجوی در جایی که علل وجود ندارند به دنبال آنها می اند؟پزشکی هدف نادرستی را نشانه رفته

 ماند. آنجا نیست.طال در وان حمام می

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

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

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

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

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

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

 : اندیشه نوین دوم

 احساسات منفیعلت واقعی = 

 های گوناگون ما چیست؟علت بیماریپس 
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، 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

 و به طور کلی درست است.

 

 

 

 

 

توانیم سنگینی احساس گناه، دغدغه ناشی دانیم که این حرف درست است. اغلب میبه صورت شهودی می

مان حس کنیم. پزشکان دستگاهی برای سنجش شدت ترس و امثال آن از ترس و انفجار خشم را در جسم

توانیم آن را در توانند میزان صدمات ناشی از آن را اندازه بگیرند. ما هم همین طور. ولی میندارند و لذا نمی

 ربایند.سالمتی ما را می - سعادتیا راهزنان  -دانیم که این احساسات یدرون وجودمان حس کنیم و لذا م

اند. جالب این است که محققان پزشکی قبال از این دروازه گذشته دانند:محققان پزشکی این را می

روند که احساسات منفی نقش مهمی در اند قویا به این واقعیت اشاره میتحقیقات متعددی که انجام داده

کند. رشته جدیدی به نام های ما دارند. بدیهی است که این نکته محتوای این کتاب را تایید میبیماری

که محور آن همین کشف است.  تحقیقات روشنگر متعددی  باشدمیشناسی در حال ظهور ایمنیعصبروان

چیز زیادی از این تحقیقات دهند. ولی متاسفانه تا به امروز گیری را نشان میاند همین جهتکه انجام شده

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

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

 منجر گردد.های جدی 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 دستگاه ایمنی را از منابعش تخلیه می شود و آنهادهید بدن مملو از مواد شیمیایی منفی می

 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

 تر باشندشیمیایی منفی بیشتر و سمجهر چه مواد  جلوگیری از کار دستگاه ایمنی و موارد دیگر:

شوند. در نتیجه استعداد بیمار شدن ایمنی بدن و ساز و کار ترمیم آن با موانع افزونتری روبرو می دستگاه

تان دوانند. مثل این است که در حالی که خط دفاعی تیمها در جسم ریشه میگردد و ناخوشیبیشتر می

رسد که تیم مقابل هر طور نهایتا کار به جایی میشود در مسابقات ورزشی شرکت کنید. مرتبا تضعیف می

 زند.که بخواهد گل می

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

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

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

 گردند.گرفتگی گلو و قفسه سینه ظاهر می
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ها مانیم. معموال ماهخبر میتر بیهای عمیقمتاسفانه اغلب تا وقتی که عالئم جدی پدید نیایند از این آسیب

ایمنی و ساز و کار  دستگاهکشد تا بار ناشی از مواد شیمیایی منفی ها سال طول میها و حتی دها سالی

 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 نمایدتهاجمی به امید جلوگیری از عالئم استفاده می

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  ،شود. این امر قابل درک است چون تاکنون ابزار مناسبیکی بر این کشف مهم میمتاسفانه تاکید اند

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 

شان قرار هایبه دلیل این که مسائل ذهنی در کانون آموزش درمانگر نادیده:های گیری از کمکبهره

 ،"تغییر شغل"هایی همچون بدانند و درمان "تنش"اند آنان تمایل دارند که این مشکل را ناشی از نگرفته

تنهایی مانید. هر چند که مراقبه قطعا گامی در جهت درست است ولی به نرا تجویز  "مراقبه"یا  "مسافرت"

 های درمانگر نادیده بهره گیرید.گوییم از کمککافی نیست. برای همین هم هست که می

را آموزش  "مسائل ذهنی"پزشکان و سایر پزشکانی هم که نگریستن به توان برای روانهمین دالیل را می

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

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

من  "علت اصلی = احساسات منفی"تاکنون عده زیادی از پزشکان و پرستاران از فرایندهای  1995از 

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

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

 ناپذیر باشد.اجتناب
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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 ،داورها ترند قبل از پناه بردن بهپیشرفته

 را به کار خواهند گرفت.

 با دکتر گابریل روتن آشنا شوید

 

 

 

 

 

علت اصلی = "ها است که مفهوم یکی از این پزشکان پیشرفته دکتر گابریل روتن )هلندی( است. وی سال

ای دست یافته که طبابت عادی خود را رها کنندهنان نتایج خیرهمرا دنبال نموده و به چ "احساسات منفی

 های نوین روی آورده است.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

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

توجه داشته باشید که کالمش بسیاری از نکات این کتاب را بازتاب دهد. 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.

 ه نسخه نوشتن را ترک کردم و دیگر هرگز به عقب ننگریستمچگون

 نوشته دکتر گابریل روتن

تی )تکنیک رهایی ذهن( را به دنیا افگری قبل از آخرین دستاوردش یعنی درمانگر نادیده روش اصلی ای
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ترکیب موثری باشد. ها تن میمعرفی نمود و اکنون در دسترس میلیون 1995ارائه کرده بود. آن را در سال 

ها یا ها، ماههای رایج را از هفتهدرمانی با طب فشاری است که مدت درمان با روشاز نوع خاصی از شناخت

 ها به کسری از آن زمان کاهش داده است.سال

کشف کردم و فورا جذب آن شدم. خیلی با آنچه که به عنوان یک پزشک آموخته  2222تی را در سال افای

باشد و هیچ آموزش التحصیل دانشگاه استنفورد می. جالب این است که گری مهندس فارغبودم فرق داشت

تواند رود چون میرسمی پزشکی یا درمانگری ندیده است و مجوزی هم ندارد. این مزیت بارزی به شمار می

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

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

 شدند.از آن غیرممکن پنداشته می

های گری را که در آن کنجکاو شده بودم و لذا فیلم نتایج قابل توجهی که بر روی مسائل خودم گرفتم:

ام گرفتم بسیار قابل توجه ای که بر روی مسائل شخصینتایج اولیهزمان در دسترس بودند مشاهده نمودم. 

کردم. ولی ظرف شان داروهای قوی مصرف میشدم و برایبودند. مثال اغلب به سردردهای میگرنی دچار می

سه ماه بعد به هیچ عالمتی از آنها دچار نشدم. چند ماه بعد هم از کمردردی که به مدت بیست سال مرا 

با مشاهده  "وامگیری مزایا"خته بود رهایی یافتم. همه اینها در طول چند ماه و صرفا از طریق ناتوان سا

 های گری و انجام روش آرامش شخصی پدید آمده بودند. فیلم

تی پرداختم. در پی آن مسیر افمسائل فوق توجه مرا به عنوان یک پزشک جلب کردند و لذا با اشتیاق به ای

نامم( تی بر روی بیمارانم )که اکنون آنان را مراجعه کنندگان میافغییر دادم و از ایطبابتم را به کلی ت

شان را مدیریت نمایند و نحوه ها و احساسات منفیتی تنشافاستفاده کردم. آنان را یاری دادم که با ای

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

 بگیرم و لذا دیگر اصال دارویی تجویز نکردم.

توانستم به جای این که صرفا به عالئم بپردازم به مراجعه کنندگانم کمک نمایم علت اصلی این که می

نمودم. البته کفایتی و ناتوانی میهای قبلی احساس بیام بود. با روششان را بیابند موجب آسودگیمشکالت
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ها دارند. اکثر پزشکان، اگر نگویم تمامی آنان، از این دانستم که احساسات منفی نقش مهمی در بیماریمی

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 گری کار می "تیافاستاندارد طالیی ای"اکنون سیزده سال است که با روش  درمانگر نادیده:

-تواند بشود ولی اشتباه میکردم که از این بهتر نمیام. فکر میگیرند بسیار راضینتایجی که مراجعانم می

ما در طبقه اول "گفت تی را معرفی کرده بود از این که میافهای ابتدایی که گری تازه ایکردم. در آن سال

فهمم. پیدا است که گری با کردم. ولی اکنون منظورش را دقیقا میتعجب می "خراش شفا هستیمآسمان

درمانگر نادیده، به عنوان نوعی درمان طبیعی برای همه چیز، دومین گام مهم را هم در این زمینه برداشته 

 است.

طلبد ولی نه فقط بر پایه عقل سلیم نامد( میشه نوین میهر چند که این روش تفکر جدیدی را )که او اندی

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

نگرد. گری با باورهای سنتی پزشکی اند به جهت درستی میهای پزشکی و فیزیک کوانتومی صورت گرفته

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

 کند.دهند از نو کار مینتیجه می

-مان فراهم آورده است که خیلی بیشتر از سلفوی بدین شکل باز هم فرایند درمانی ساده و موثری را برای

پردازد. هرچه نحوه ها میعلت واقعی بیماری اش بهتی قبلیافایدرخشد. حتی بهتر از روش های خود می

 بینم.های کمتری را در آن میآموزم محدودیتگیری از درمانگر نادیده را بیشتر میبهره

دهد که در جایی که به شفا نیاز است تمرکز نمایم و تاکید دارد که درمانگر نادیده مرا یاری می توجه بهتر:

شود. در ذهن، باورها و احساسات ما است. یا همان ن خود ما یافت میها در دروعلت اصلی تمامی بیماری

گوید علت واقعی = احساسات منفی. این بخش بنیادین شفابخشی است و در همه جای دنیا طور که گری می

های پزشکی و به وسیله همگان باید پذیرفته شود. هر جا هم که ممکن باشد باید قبل از پناه بردن به شیوه

همچون داروها، اعمال جراحی، پرتودرمانی و امثالهم از آن استفاده گردد. بدین ترتیب احتمال دستیابی به 
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 رسند.های غیر طبیعی به حداقل یا به صفر میهای ناشی از روششود و تهاجمآسودگی بیشتر می

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

ها و مشکالت همچون موارد زیر ای از بیماریمالیمش را در کانون جلساتم قرار دادم و از آن بر روی گستره

دی، یبوست، اختالل عملکرد مثانه، استیحمالت هراس، سردردهای میگرنی، پینتیجه گرفتم: 

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

 پریشی، مشکالت بینایی، تب ینجه، گونارتروسیس زانو، کوکسارتروسیسآرتریت روماتوئید، روان

 اس(. افها، اختالالت بلع و نشانگان خستگی مزمن )سیلگن، حساسیت

مطالعه این کتاب باید برای تمامی های شفابخشی است و ای در شیوهدرمانگر نادیده الیق جایگاه برجسته

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

 کند.همگان باز می

 

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

~~~~~~~~~~ 

ای در زمینه سالمتی شاغل هستید و از یا به صورت حرفهاگر بیمار  تسلط بر ارتباط با درمانگر نادیده:

دارید که به طور کامل بر نحوه ارتباط با کنید آخرین گام را وقتی برمییاری استفاده میدهای خوروش

 نسوخ خواهد شد.مشناسیم چنین شود پزشکی به شکلی که می هرگاهدرمانگر نادیده مسلط شده باشید. 

های شفابخشی ساخته دست بشر را به نفع درمانگر نادیده به د پزشکی و تمامی روشولی تا آن زمان آیا بای

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

-اقعگذرند غیرومزایایی به لحاظ شفابخشی دربردارد ولی این که فرض کنیم همگان به طور کامل از آن می

 بینانه است.
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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 

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

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

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

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

رسد عواملی علل شامل سبک زندگی )و از جمله رژیم غذایی( و تصادفات، که به نظر میاین  علل مرتبط:

ولی حتی در چنین مواردی نیز احساسات با قدرت به  شوند.باشند، میخارج از حیطه احساسات منفی ما می

 پردازند.ایفای نقش 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"های احساسی باعث که 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 دهیم که به جای

احساسات منفی  بینیم کهمینداریم. نیاز مصنوعی برای ایجاد هماهنگی درونی که در جستجویش هستیم 

 نیم.توانیم با این فرایند آنها را برطرف کنمایند 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

تان عجیب به نظر آید ولی در موارد متعددی شاهد گیرند. هر چند که این امر شاید برایجلوی شفا را می
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درصد  52های ناشی از تصادفات را تا ام که کاستن از خشم، گناه و امثالهم روند بهبودی از آسیببوده

 تسریع نموده است.

 : اندیشه نوین سوم

 یک درمان طبیعی برای همه چیز وجود دارد

محور احساسات منفی حل نشده قرار  برهای ما ناخوشیایم که علت اصلی بخش اعظم تا 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 ی شدههای شفابخشی ساخته دست بشر به این شکل شرطبا روش ایم:شرطی شده

دارد. لذا قرص بخصوصی را برای سردرد و  یشوند درمان خاصها به آنها مبتال میهزاران ناخوشی که انسان

خوریم. برای بعضی مشکالت تمرینات خاصی انجام قرص کامال متفاوتی را برای برطرف ساختن اضطراب می

کنیم. برای برخی تومورها هایی را اعمال میمحدودیتدهیم و برای سایر موارد در رژیم غذایی خود می

 نمایند.پرتودرمانی و برای اختالالت روده جراحی را توصیه می

شود به کلی از کنار طرز فکر چند روشی که در این کتاب شرح داده می آور:طرز فکری جدید و حیرت

 د...شوناین کنار گذاشته میگذارد. چنین باورهایی به نفع درمانی می

 

 "برای همه چیزها یک درمان طبیعی وجود دارد!"
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زشکی و داروسازی پکننده است و اگر به خوبی درک شود بخش بزرگی از باورهای رایج در ای خیرهاین ایده

توان می ،اندشماری ناخوشی پدید آمدهکه 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 این که دیگران آسوده می"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 42بیماری منیه در کمتر از "یا  "شکستگی انگشت پا"سریعا مرور کنید تا 

 را در جایی از آن ببینید. "از بدرفتاری جنسی در زمان کودکی

 دید. آنها را نخواهید

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.

های جسمانی ما به وسیله احساسات منفی به همان طور که دیدیم ناخوشی بیماری هم یک عالمت است:

های مختلفی در شوند. بدیهی است که چنین عللی به ذهن مربوطند و به شکلآیند و تشدید میود میوج

سالگی شاید در یک فرد به بیماری  14دهند. لذا انزجار از خیانت در سن جسم ما خودشان را نشان می

در رطان حنجره شود. پارکینسون منجر و همان انزجار در دیگری باعث بروز هر چیزی از کمردرد گرفته تا س

 مشکل است. عالمتبیماری مشکل نیست بلکه  نتیجه

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.
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در خود گرد های مختلفی از علت واقعی )گناه، ترس، انزجار و غیره( را ها 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 خارقشاگردم شدند ذیال ذکر می ساده از اولین کسانی را که

 بیاندازید. "تانهایبه فرصت

 از پشتیبانی رایگان من برخوردار شوید

 این یک همراه اساسی برای این کتاب است.

پشتیبانی شود و از طریق این کتاب سرآغاز ماجراجویی جدید شما است چون به حیطه جدیدی وارد می

، پلکان "شفاهای غیرممکن"توانید اخبار، نکات، فوت و فنها، پاسخها، یابد. میرایگان من مدام گسترش می

تر معجزات و بروزرسانیهای مهم را دریافت دارید. این قلب کتاب درمانگر نادیده است و این صفحات را زنده

 توانید اشتراکتان را لغو کنید.بخواهید میسازد. هیچ مسئولیتی هم در مقابل آن ندارید و هرگاه می

 را کلیک کنید. اینجابرای دریافت پشتیبانی رایگان گری 

تی که از جانب گری افهرچند که این پشتیبانی رایگان است ولی با کمال میل حاضرم برای دانش ای"

 دکتر ماریون بیلیچ "شود پول بدهم.جاری می

گویی و آگاهی او آموزم. از بذلهتی گری بیش از هر جای دیگری در اینترنت میافاز پشتیبانی رایگان ای"

 دکتر جیم پاسکو "بسیار خوشتان خواهد آمد.

-اشتیاق میبخش. هر شماره را با کند. سرگرم کننده و انگیزهپشتیبانی گری درمانگر نادیده را زنده می

 سونیا نووینسکی "خوانم.

 

 

 

https://www.emofree.com/NEWSLETTER
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 : 5فصل 

 های شمافرصت 

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

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

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

 اند.تحریر درآمده

 ایزابل واگوس

 

 

 

 

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

~~~~~~~~~~ 

ای )فرایند شفابخشی قبلی تی ضربهافاین که راجع به درمانگر نادیده بیاموزد روش ایایزابل واگوس قبل از 

در یک دوره هفت ماهه به کار گرفت. در  ،با ممارست بر روی مادرش که دچار سکته قلبی شده بود ،من( را

زابل را گرفته توانست بدون کمک دو نفر راه برود قادر شد در حالی که فقط بازوی اینتیجه مادرش که نمی

 متر راه برود. 2222بود 

آید. سال شدیدا معلول شده بود بهبودی قابل توجهی به حساب می 9چنین 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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نتایج به سطح خیلی باالتری رسیدند. در حین انجام یده سپس با یک جلسه کمک گرفتن از درمانگر ناد

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

 متر راه رفت. 5222بدون کمک 

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

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

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

 سالم گری!"

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

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

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

 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.  522متر( راه رفتیم و پس از آن  5222مثل روزهای قبل )

 گردد.شود 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.

 1لینک فیلم شماره 

http://eft.ir/News/50559/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-01-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81-%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87
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 1شری بیکر 

 

 

 

 

 

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

درد گردن و کتف، عفونت ، مسائل مربوط به بلع، نقرس خالصی یافت: درد کلیه، سنگ کلیه، خون در ادرار،

 چشم، میگرن

~~~~~~~~~~ 

ام مدتی بود که با چند چالش جسمانی روبرو شده بود و سعی داشت آنها را با الیزابت مراجعه کننده"

هایش خسته و از سازد. از آنجایی که از تالش های غذایی برطرفترکیبی از مداخالت پزشکی رایج و مکمل

 جویم. ناامید شده بود با من تماس گرفت تا از درمانگر نادیده برایش یاری عدم دستیابی به نتایج ملموس

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

طور دفعات  ام و همینهایم ساختهکنند. تعداد سنگهایی که اخیرا در کلیهدرد می همیشههایم تقریبا کلیه"

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

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 م. نمیهم مشکل دار 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

هم رفتم و  مرا ببینند. در واقع به مالقات یک هماتولوژیست 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 
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دانم که باید به عمق بیشتری بروم و علل احساسی تخصص من نیست و باید فرد دیگری را ببینم. اکنون می

 "ی؟ترسم و به کمکت نیاز دارم. ممکن است مرا یاری دهرا 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(درد کلیه

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

و بعد  1-2به  9-12قرار بود با پسرانم بروم لغو کنم. به خاطر کاری که با درمانگر نادیده کردی شدت درد از 

آن روزی بود که  به صفر رسید. چند روز بعد قادر شدم پسرها را به سفر ببرم. خوشبختانه هوا هم بهتر از

ای هم که به دلیل خوردن قارچ داشتم به کلی از میان ریزی کرده بودم. به عالوه سرگیجهقبال برایش برنامه

 رفت.

ام از هایم انجام دادی شدت ناراحتیدر اثر کارهایی که اخیرا به کمک درمانگر نادیده بر روی مسائل کلیه

 نماید.نوسان میرسیده و در همان حدود  2-2به حدود  12-9

 

  :سنگ کلیه

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

 2-3اند چون ظرف یک را مشاهده نکردم. قاعدتا بدون درد دفع شده هیچسنگ کوچک را حس نمودم ولی 

 ام.هفته گذشته آنها را حس ننموده

 

  ادرار:خون در 
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شد. ولی اکنون فقط شاید ظرف چند ماه اخیر بدترین حالت برایم این بود که ادرارم به رنگ قرمز تیره می

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

 

  :درد شست پای چپ -نقرس 

-شود. ولی صبحبدتر میکنم و شبانگاهان رسید. هنوز هم هر روز آن را حس می 1-2به  5این هم از حدود 

 .1-2یابم. در ادامه روز ... بله ... ولی فقط در حد ها اصال آن را درنمی

 

  :مشکالت بلع

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

های ل یا دانه گیاهان بخورم )از خیلی خوراکیتوانستم یک دانه آجیقبال به حدی حالم بد بود که حتی نمی

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

دانه آجیل و یک قاشق غذاخوری تخمه کدو بخورم. ظرف یک هفته گذشته هم خیلی کمتر آب  6-4

این که با درمانگر نادیده کار کنی مجبور بودم هر روز مقدار زیادی از آن را ام. قبل از آلبالوی غلیظ نوشیده

 ام.گذرد که نوشیدن آن را از یاد بردهبنوشم. ولی اکنون چند روز می

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

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

 دانم که او در حال کار است.می

 

  :درد گردن و کتف
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-ارزیابی می 1-9در 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 نادیده کاری برایش میدانست که آیا من به کمک درمانگر کرد. اصال هم نمی

 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 توجه می های آن کاسته شد. اکنون که به آنهاای چون سرانجام از شدت برخی جنبههایم کرده

 3زنم 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 1تا  6باشد. شدت در سمت راست بین 

 

 الیزابت پس از یکی دو روز این طور برایم نوشت: 

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

هایم های گردن و کتفنزدیک بود( در برخی قسمت 22)در واقع بیشتر به  12آزارد. دردم از گهگاه مرا می

-انکنم کار هیجها به صفر رسیده است. کمی هم نوسان دارد. حس میو در بقیه قسمت 1-2به حدود 

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

 

  :عفونت چشم

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 میوقتی از آن استفاده میبیوتیک در آن ریختم. یا نه! کمی قطره آنتی

اند. ولی به خاطر درمانگر نادیده به هایی در چشمم باقی ماندهگشت. هنوز جنبهگردید عفونت بازمیمی

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

 

  :میگرن
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 شود و در حین بروز یکی از آنها با من تماس گرفت و گفت یگرنی دچار میالیزابت گهگاه به سردردهای م

شده است. کارهایی هم که معموال برای رفع سردرد انجام  9.5میگرن شدیدی دارم که باعث دردی با شدت 

 توانی کمکم کنی؟اند. آیا میام سودی نبخشیدهدادهمی

 

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

 شوم. خوشبختانه اظهار داشت 

بعد از نیمه شب که بیدار شدم بخش عمده  1به بستر رفتم و ساعت  11:22آسوده شدم! دیشب ساعت 

 ناپدید شد. دیگر دردی ندارم! از تو و درمانگر نادیده خیلیمیگرن از میان رفته بود. بقیه آن هم تا صبح 

 کارهای زیادی برایم انجام دادید! ممنونم چون

 

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

 شوند.هستند نتایج موثرتری نصیبش می

ام که وقتی اصال خبر از انجام کار ندارم بهتر تاثیر دهی دریافتهیده انجام میدر مورد کاری که با درمانگر ناد

توانم پیوسته از تو تشکر کنم یک بار دیگر انگیز است! از آنجایی که نمیپذیرم. کار غیابی تو واقعا حیرتمی

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

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

 

2 شری بیکر  

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

 نماید.یک موجود روحانی را حس می

~~~~~~~~~~ 
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گفت که شد. پس از جراحی به شوخی میمشکلی داشت و باید کشیده می "سانشاین" آسیاب دندان 

ود و داخل دهان و روی گونه بکاری کرده است. فکش متورم شده کتککه صورتش مثل سنجابی شده 

شد. به گفته خودش وقتی اثر داروهای مسکن کاهش یافت درد به هایی دیده میراست و فکش کبودی

 تخوان رسید.اس

آید ولتی که مستقیما از نیروگاه می 522واتی که به برق  42کافی 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

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

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

 کنم یا با اثرات جانبی داروها.

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

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

کرد. چند ثانیه طول کشید تا فهمیدم چه حسی است. آن حس و درد چند دهان و فکم را آرام و تغذیه می

 ثانیه بعد از میان رفتند.

رف مسکن نداشتم و فقط به دلیل برخورد مسواک با محل آن شب و تا چند روز بعد دیگر نیازی به مص

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 اویم! آن تجربه به قدری برایم غریب بود که می

 ای یا نه.تا ببینم کاری برای شفای من کردهتماس گرفتم 

 

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

خبر بود بلکه تا چند ساعت بعد نیز اثراتش را درنیافت. تصادف؟ شاید. ولی آن تجربه به شد بیفرستاده می
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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.

 توقعات را کنار بگذارید: 

-آیند یا نمینباید به این که نتایج جسمانی چه وقت پدید مینادیده 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  ،نادیدهباشد. در هر حال در این مورد خاص نیرویی  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

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

 دانم که هنوز در حیرتم.دانم. فقط مینشان دهد که زمان برایش وجود ندارد. نمی

 

 شری بیکر

گابریل روتندکتر   

 

 

 

 

 

کند، سربازی از عالئم ای به جای خشم احساس یگانگی میچند مورد از دکتر گابریل روتن: مراجعه کننده

 گردند.یابد و عالئم ناشی از ضربه کمتر میاشتهایی روانی بهبود میبی شود،دی رها میاستیپی
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~~~~~~~~~~ 

مان را هایبود. چشم 12شدت خشم " کند:ای به جای خشم احساس یگانگی میمراجعه کننده 

 ثانیه وی کامال آرام شد و به من گفت  32بستیم و پس از 

خواستم باز هم از دستش عصبانی باشم ولی کردم. میخیلی عجیب است. میل شدیدی به بخشودن او پیدا 

عد ما به هم پیوستیم و جنگد و ببه 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

سربازی پس از گذراندن دو ماموریت در افغانستان به دلیل  :دی ندارداستیپی سربازی که دیگر عالئم

نشین شده بود. درمان رایج از طریق گفتگو با روانپزشک و همین طور سال خانه 5دی به مدت استیپی

روانشناس هم آور و ضدافسردگی را آزموده بود. با دو پریشی، خواببخش، ضد رواناستفاده از داروهای آرام

درمانی قرار گرفته بود. تمامی اینها نتایج ناچیزی به بار آورده بودند. ناامید شده بود و دیگر تحت شناخت

دی استیگردیدند و کمکی هم به کاهش عالئم پیحسی او میخواست دارو مصرف کند چون باعث بینمی

 کردند.نمی

من ارجاع داده شده بود. از درمانگر نادیده کمک  آشناست به 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

. نتایج حاصل موجب ترغیب او به ادامه کار شدند و لذا هر روز به مدت م دادند انجاشدت کمتری داشت

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.
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اشتهایی روانی همراه با مادرش به مالقات من آمد. چهار سال بود که از بیای ساله 15دختر  :اختالل بلع

برد و به شکل خطرناکی الغر بود. به شرط این که به صورت جداگانه به والدینش نیز بپردازم قبول رنج می

 کردم که بر رویش کار کنم. آنها هم پذیرفتند.

کار بر روی مسائلش در منزل را داشته باشد و اهمیت این امر را برایش شرح  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 گستردهدکی وزنش بیشتر شده بود. با وجود تالشان

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.

جلسه یک ساعته داشتم و در آنها با درمانگر نادیده برای کار بر روی  11ماه با او )به تنهایی(  14در مدت 

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

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

 .نمایدچه مسائلی همراه با درمانگر نادیده کار  روی منزل برکه در 

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

ای به خاطر عالئم شدید ناشی از ضربه نزدم آمد. یک سال و نیم پیش ساله 41بانوی  :ضربه عالئم ناشی از

به هنگامی که پشت چراغ قرمز توقف کرده بود خودرویی از عقب به خودروی او زده بود. فیزیوتراپی، 

 .بند و درمان کایروپراکتیک را آزموده بودداروهای مسکن امراض استخوانی، استفاده از گردن

و از کار تدریس  شده بود. تمرکز کردن برایش دشوار 1-1شدت دردش همواره در مقیاس صفر تا ده حدود 

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

داروی ضد افسردگی تجویز کرده بود. به این نتیجه رسیده بود که آسیب وارد آمده دائمی و در بقیه عمرش 
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زشک معالجش هم با پکرد. حساس درماندگی و ناتوانی میعالئم ناشی از ضربه ا ناتوان خواهد بود. در برابر

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

که در  ،اشجلسه یک ساعته بر روی وقایع ناگوار بزرگ و کوچک زندگی 15با 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

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

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

 بود کار کردیم.

برای استفاده از  را ماه( داروهای ضد افسردگی را کنار گذاشت. فهرستی از مسائل خاص 4جلسه ) 6پس از 

رامش شخصی تهیه نمودیم و به نوبت از درمانگر نادیده برای حل آنها کمک گرفتیم. همان طور که روش آ

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  6)جلسه  12نقصان حافظه کوتاه مدتش پس از حدود 

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

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

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

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

 ایزابل ریسدکتر 

 

 

 



 

48 
 

سینوزیت، عفونت دکتر ایزابل ریس )درمانگر طبیعی( از نتایج تاثیرگذاری در مورد درد، اعتیادها، دوقطبی، 

 دهدگزارش می گوش داخلی و التهاب معده

~~~~~~~~~~ 

 سالم گری

بینم و تقریبا در همه موارد از درمانگر نادیده مریض می 1-1اند. روزی دو هفته اخیر برایم خیلی جالب بوده

و در دیگران  های مزمن شاهد هستمآورم. تغییرات تاثیرگذاری را در مبتالیان به بیماریدعوت به عمل می

 ام.آسایی را دیدههم تغییرات معجزه

گاهی اوقات که سر بیمار را در  دهد:هایی از بدن را حرکت میدرمانگر نادیده گاهی اوقات قسمت

دهد )گاهی اوقات کنم وی سر آنها را به جلو و عقب تکان میگیرم و از درمانگر نادیده دعوت میدستانم می

توان به واقع انرژی را که در حال حرکت توانم با او همراهی کنم( و بعد میه نمیخیلی سریع... به طوری ک

یابد. دستم را نیز بر درصد کاهش می 92به سوی پایین بدن است مشاهده نمود. بدین ترتیب درد تقریبا 

بیمار را  کنم که درمانگر نادیده سرخورند و حس میهای آرواره تکان میگذارم. استخوانروی محل درد می

بینم که سرش تا جایی که ممکن بوده به چپ کنم میچرخاند. وقتی هم که چشمانم را باز میبه درستی می

دارد و من نیز تا وقتی که او آماده یا راست متمایل شده است. او سر بیمار را به مدت خیلی زیادی نگه می

 توانم سر بیمار را تکان دهم.باشد نمیکنم. تا وقتی که او آماده نهای ریزی را حس میشود ضربان

دیروز همراه با بیمارم بر روی اعتیاد به مواد  روند.بیماران تقریبا بدون استثنا با آرامش از نزدم می

بینم و در جلساتی که در سه هفته کردم. اکنون سه ماه است که او را میمخدر، الکل و نیکوتین کار می

اش )برای های دوقطبیام و او کامال آرام است. به عالوه دورهنادیده کمک گرفتهایم از درمانگر گذشته داشته

 اند.افتند( هم کامال تثبیت شدههای شدیدی برایش اتفاق میکند و با این وجود دورهآن دارو مصرف می

 کنیم.کند و فعال بر روی دست برداشتن از سیگار کار میبه عالوه دیگر مواد مخدر مصرف نمی
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به نام لین است. او به خاطر سینوزیت مزمن  ایساله 65 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(،

یش سرازیر شدند و احساس هاای که با مادرش داشت اشککار 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.

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

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

گیرند. در تمامی موارد من نیز بخشی از این گردند 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

 کلودیا لوگانپرستار 

 

 

 

سینه پهلو، برجستگی : العاده پرستار باتجربه کلودیا لوگان از کار با درمانگر نادیدهتجربیات خارق

های خون، فیبریالسیون مشکوک به سرطان سینه، دیگر نیازی به داروهای تیروئید نیست، ناپدید شدن لخته

 مغز یک مرده "غیرممکن"دهلیزی، نشتی دریچه میترال، هماتوم زیر دورال، جراحی تومور مغزی، واکنش 
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~~~~~~~~~~ 

های پزشکی نیز بهره بگیریم تا به نتایج درمانها و توانیم در کنار روشاز درمانگر نادیده می یادداشت گری:

تری نسبت به این طرز استفاده از قدرت درمانگر نادیده به شما برای این که بینش عمیقموثرتری برسیم. 

 ای است خواستم تجربیات دست اولش را در اختیارتان بگذارد.بدهم از کلودیا لوگان که پرستار باتجربه

 شوید

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

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

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

های که در محیط ،شوند. توجه داشته باشید که او تجربیاتش را با عبارات فنیدست آورده است ذیال ذکر می

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

 گوید:

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

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

اند. اند که هرگز چیزی شبیه به اینها را مشاهده ننمودهام و آنان نیز در جواب اظهار داشتهمتخصصان گفته

تی اسکن یا آزمایش بر روی بیمار دیگری صورت آرآی، سیاند که اعتقاد دارند امری غیرمنتظرهبه قد

 اند.پذیرفته

 

 تجربیات شخصی کلودیا از کار با درمانگر نادیده

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

بیوتیک وریدی دو ماه طول کشید. مقاومی دچار شدم که با وجود مصرف آنتیبه سینه پهلوی  سینه پهلو:
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به کمک پزشکی رایج شدت آن )در مقیاس صفر تا ده( تا پنج کاهش یافت. پس از چهار دقیقه کار با 

برداری با اشعه ایکس هم تایید نمود که سینه پهلو درمانگر نادیده به کلی ناپدید شد و دیگر برنگشت. عکس

 میان رفته است.از 

اشعه  در عکس خیم تبدیل شد:مشکوک به سرطان سینه به خراش بافتی خوش "برجستگی"

ایکس که فوقا شرح دادم دستیار پزشک فکر کرد که شاهد بازگشت سرطان سینه بوده است. سه ماه قبل 

گری سرطان غربالماموگرام انجام شده و همه چیز طبیعی بود. لذا وی خیلی نگران شد. دستور سونوسین )

متری دارای غشا و عروق تشخیص داده شد. مشکوک بود چون سانتی 1سینه( داده شد و وجود یک توده 

 داد.خبر از بازگشت سرطان سینه، که قبال داشتم، می

خواستم تا خودم همراه گروهی از کاربران و گری کریگ با درمانگر نادیده بر روی از آنجایی که وقتی می

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

 1.3به طول خراش واضح  در پستان چپ با یک بعد از عمل و تابش اشعه نتیجه سونوسین بعدی: تغییر

سال پیش  11نبودند 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 

 فقط به یک بافت خراش تبدیل شده بود.

همچنین با درمانگر نادیده بر روی ناکارایی تیروئیدم کار کردم.  دیگر نیازی به داروهای تیروئید نیست:

من همیشه پایین بود. به پزشک  4اچ و تیاسکردم. سطح تیسال بود که سینتروید مصرف می 22بیش از 

ها را دو ماه دیگر تکرار کنیم تا خواهم دیگر دارو مصرف نکنم و از او خواستم آزمایشمعالجم گفتم که می

 مشخص شود که دیگر به دارو نیاز ندارم. 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 آزمایشنتایج 

هایی که پس از آن صورت پذیرفتند نزدیک به حد باالیی طبیعی بودند. دیگر نیازی به نتایج تمامی آزمایش

 داروهای تیروئید نداشتم و لذا آنها را مصرف نکردم.

تشخیص دادند.  سمت چپ اندام تحتانی کمرم: اخیرا وجود سه لخته خون را در های خون ناپدید شدندلخته
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کردم حل ای که با گروهی از کاربران برگزار میاز درمانگر نادیده دعوت کردم که این مساله را در جلسه

وقتی  انگیزی دیگر وجود نداشتند.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 

 

 درمانگر نادیده بر روی بیماران بیمارستانتجربیات کلودیا در کار با 

 دهد:وی چهار ماجرا را شرح می

کاهش شروع دوباره فیبریالسیون دهلیزی برطرف شد و نشتی دریچه میترال از شدید به مالیم 

اش ضربه خورده ای به هنگام دوچرخه سواری افتاده بود و آسیب دیده بود. جناغ سینهمراجعه کننده یافت:

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

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

دکو )اکودیاگرام دوبعدی( برایش داده شد و در پی آن تشخیص نشتی شدید دریچه میترال دادند. 2دستور 

 او عوض شده بود. خوکی ده سال قبل دریچه میترال

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

خفیف  ،به جای شدید ،که نشان داد ضربان قلبش عادی و نشتی دریچه میترالش برایش انجام شد ودک2هم 

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

مداوم بدون دارو یا ال بدون جراحی بهبود یابد یا فیبریالسیون دهلیزی 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 

 بردند.قلب بیرون  ییوسیروز از آی

اسبی به سر یک مراجعه  بهبودی قابل توجه از هماتوم زیر دورال، درد و ناتوانی در تشخیص جهات:
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کردم ای زده بود. در حالی که وی را تا اورژانس همراهی میکننده دیگر، که هفتاد و چند سال داشت، ضربه

آسوده سازد. معموال در چنین آسیب از درمانگر نادیده دعوت نمودم که او را در جریان همین جابجایی 

 آیند. هایی درد شدید و ناتوانی در تشخیص جهات پدید میدیدگی

ولی پس از انجام آزمایش در بیمارستان هیچ یک از این عالئم به صورت شدید نمایان نشدند. تنها توجیهی 

 یده بود.کار شفابخشی به وسیله درمانگر ناد 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 جمجمه و چپ، چند دندان لق شده در جلوی دهان، شکستگی

کرد و اظهار داشت زیابی میدر مسیر رساندن او به اورژانس وضعیتش را ار همراهش بود. پزشک 12از  1-2

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

ساعت بعد انجام شد  12تی اسکن دیگر هم که را 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

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

ها را شوند(. گردن و صورتش کمترین کبودییدرصد موارد تا یک ماه دچار فراموشی م 45کرده 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  توسط درمانگران جسمانی و حرکتی

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

وضعیتش  هماتوم زیر دورالکند حیرت کرده بود. با وجود این که به خاطر سن باال، آسیب شدید به مغز و 

ساعت مرخص گردید. )اغلب بیمارانی که وضعیت پرمخاطره  24پرمخاطره تشخیص داده شده بود ظرف 

هماتوم زیر دورال یا  شوند تا اطمینان یابندساعت در بیمارستان بستری می 41-12داقل به مدت دارند ح

 شوند.(های ثانویه نمیآیند یا باعث آسیبپدید نمی اپیدورال، کوفتگی هموراژیک یا ورم
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رده شود حیرت کمضطرب 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.

وی با صورت بر زمین افتاده و در حال تشنج بود.  انگیز برای عمل جراحی تومور مغزی:نتایج حیرت

صرع )تشنج شدید و طوالنی( قرار داشت و او را به مرکز آسیب دیدگی  پیراپزشکان را فراخواندند. در وضعیت

تی اسکن انجام دادند و برای کنترل آرآی و سیمنطقه برده بودند. او را در بخش اورژانس دیدم. برایش ام

 تشنج دیالنتین درون وریدی تجویز کردند.

ها را بگوید به نیابت از د و نتایج اسکندر حالی که منتظر متخصص اعصاب بودیم تا وضعیتش را ارزیابی کن

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 اوساعته چند روزه به نظر می

لوب پیشانی  متری درنتیسا 11آرآی 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 روزهای قبلیخودش گفت که پس از جراحی

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

کشد(. جراحی بر روی ساعت طول می 2-6غیر اضطراری معموال   کرانیوتومیساعت طول کشید ) 5کمتر از 

داشته باشند  تغییر خط میانی دارند و خصوصا اگر مسائل دیگری همچون کرانیوتومی بیمارانی که سابقه

 برد.زمان بیشتری می

خورد. پیدا بود که به تهوع و استفراغ پس از اش را میروی صندلی نشسته بود و صبحانهصبح روز بعد بر 

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

 داشت. کرانیوتومی این هم غیرمنتظره بود چون سابقه که

یو به بخش اعصاب منتقل شود. ولی سیار داشتم که قبل از موعد از آیاز آنجایی که رو به بهبودی بود انتظ

یو به خانه فرستاده شد. هرگز نشنیده بودم که بیماری را پس از عمل سیدر واقع یک روز بعد از عمل از آی
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 یو به منزل بفرستند چه رسد به این که جراحی اضطراری بر رویش انجامسیجراحی 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 2-4و غیره حداقل  دورال

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

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

خواهر یکی از دوستانم رو به  آسودگی از غمی غیر معمولی و یک واکنش غیر ممکن از مغز مرده:

اش هم فوت کرده بودند خیلی نگران دوستم بودم. تشخیص احتضار بود و از آنجایی که اخیرا دختر و نوه

اش مبتال است و در همان بیمارستانی بستری شده بود که دختر و نوهداده بودند که خواهرش به سرطان ریه 

 را از دستگاه تنفس مصنوعی جدا کرده بودند تا بمیرند.

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

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

 باشم.

کشید. دوستم دریافت که خواهرش در حال مرگ است و بیمار 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 

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

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

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

 کشید، چشمانش را بست و از جسمش جدا شد.

ای قرار گرفته بود. آشفته یا غمگین نبود و دوستم به من اظهار داشت که او در وضعیت احساسی غیرمنتظره

ماندند، نوشیدند، شام خوردند و نمود. او و خواهرش در اتاق 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
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راستی، "دخترش نصیبش شده بود یک مرگ دیگر این چنین با آرامش یا دوست داشتنی باشد. سپس افزود 

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

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

، به وضوح نمایدتشخیص مرگ مغزی داده بودند. با چنان تشخیصی اصال امکان نداشت که چشمانش را باز 

ن دو و گوشه اتاق را بنگرد و به آرامی چشمانش را به سوی سقف ببرد به آنان خیر شود، میان آ 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 نتیجهبا وجود این که او حرفی نزده بود ولی باز هم می

 ، پرستارکلودیا لوگان

 

 گابریل روتر

 

اندازد.اش را جا میسردرد شدید گابریل روتر ناپدید شد و حس کرد که درمانگر نادیده جمجمه  

~~~~~~~~~~ 

کرد رفته بودم به یکی از سردردهایی وقتی به اولین کارگاهی که گری کریگ برای درمانگر نادیده برگزار می

سردردهای مزبور عمدتا به خاطر مشکالت ناشی از مایعات مغزی  آمدند دچار شدم.که اغلب برایم پیش می

 کشیدند.بودند که از زمان تولد 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.

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

توانستم جریان انرژی را در تمامی بدنم حس کنم. می قادر بودمشریک شوند. تجربه خیلی شدیدی بود چون 
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 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  .خورندام تکان میهایی از جمجمهحس کردم بخش

ام در حال حرکت بود. تغییر مدت کوتاهی نوعی تغییر را در مغزم احساس کردم. گویی که بخشی از جمجمه

داد تا مشکل جا برای مایعات مغزی برطرف شود. سردردم تقریبا به سرعت برطرف گردید و فقط مکان می

خیلی آسوده شدم و سردرد هم یک ساعت بعد به کلی از میان رفت. هیچ فشار یا  اندکی فشار باقی ماند.

 دردی باقی نماند.

گیرد که حتی نتوانم گردد؟ باز هم به شکلی درد میتمام روز را در نوعی ناباوری به سر بردم. آیا برمی

 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

 

 تای بالکوربی

 

 

 

ها دهد. همچنین ترسش از سگبال کوربی احساس کرد که درمانگر نادیده کارش را از طریق او انجام می تای

 هایش هم خیلی کاهش یافت.برطرف شد و مدت نقاهت بعد از جراحی بر روی دندان

~~~~~~~~~~ 

خیلی دوست کردم بسیار متعجب شدم! این را در حالی که برای یکی از دوستانم با درمانگر نادیده کار می

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

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

روز به طول انجامید.  4تا 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

 

 دایان ووندروید

 

ووندروید بر روی تورم قوزک پا، خاطرات ناگوار دوران کودکی، باورهای منفی، گل مژه، گلودرد و دایان 

 گیرد.ای میکنندهسردرد نتایج خیره

~~~~~~~~~~ 

توانستم آن را به دردی نداشت و نمی اصالشبی متوجه شدم که قوزک پای چپم به شدت ورم کرده است. 

های قبل از آن موارد . در ماهردآمد که هیچ دلیل مستقیمی ندانظر می هیچ افتادن یا تصادفی ربط دهم. به

پدید آمده بودند. تصمیم گرفتم که با درمانگر نادیده به آن بپردازم و همسرم  اماحساسی متعددی در زندگی

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

توانست باشد. ... و باورهایی در مورد این که چه می دیدیم بپردازیم: این ورمآنچه که میبه شدیم که فقط 

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

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

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.

 وندرویددایان و

 

 آرمل مونگر

 

 

 

 

 اش پاتریک بهبود زیادی یافتندشریک زندگیآرمل مونگر: مشکالت پروستات 

~~~~~~~~~~ 

-ای )آنتیاسسال بود که به مشکالت پروستات مبتال بود. سالی یک بار میزان پی 5ام پاتریک شریک زندگی

پروستات نیز به وسیله اولتراساند  بعادشدند. ااش بررسی میجریان ادرار و تخلیه ،ژن مخصوص پروستات(

 شد.می سنجیده

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

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

ل شود. ولی کار به عم 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

 مان مشکل پاتریک را در صدر فهرست درخواست کمک از درمانگر نادیده قرار دادم.دیروز در جلسه گروه
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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

 

کار  "نتیجه ندادن"چند ماه بعد عالئم مشکل پروستات دوباره بازگشتند. این به معنی  یادداشت گری:

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

 پاتریشیا هوین وان فونگ

 

 شودآوری از درد شدید ناشی از انسداد اسپوندیلیت آسوده میپاتریشیا هوین وان فونگ به طرز حیرت

~~~~~~~~~~ 

انسداد  از پاتریشیا متشکرم که این ماجرای قابل توجه را برایم شرح داده است. برای کسانی که با

چسباند و موجب هایی از ستون فقرات را به هم میگویم که این بیماری بخشآشنا نیستند می اسپوندیلیت

 انسداد اسپوندیلیت هیچ درمانی برای"گوید گردد. کلینیک مایو میپذیری و درد شدیدی میعدم انعطاف

 کاست.آن توان از شدت عالئم و درد وجود ندارد ولی می

به ناگهان "گوید سال درد کشیدن این طور شد که می 32شیا پس از همان طور که خواهید دید پاتری

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

همچنین توجه داشته باشید که با پشتکار جلسات با درمانگر نادیده  "در طول عمرم چنین آسوده شده باشم.

 را ادامه داده و در طول راه مشکل گهگاه باز گشته است. این امر خصوصا وقتی به دنبال کشف علل احساسی 



 

61 
 

 دهد.هستید روی می

ام. از آن زمان یعنی به مدت تقریبا سی رنج برده انسداد اسپوندیلیت سالگی از 26سال دارم و از  53من 

 عظیمی بر تمامی بدنم قرار گرفته بود. هماتوم ام. گویی کهسال 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 دآمدناصل برایم پدید میکردم و مزایای ح

حس صبح بی 12:32ام تا حدود ساعت بامداد از خواب بیدار شدم و تمامی باالتنه 3خاطر درد در ساعت 

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

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

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

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

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

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 شدهدرمانگر نادیده کار می بدیهی است که تا به امروز هم هر روز با

 !کنمدوباره زندگی میها را کنار بگذارم. داروهای ضد التهاب و سایر مسکن ،شیمیایی

 پاتریشیا هوین وان فونگ

 

 رابرت رادر
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 دیالیز کلیه دیگر برای رابرت رادر الزم نیست

~~~~~~~~~~ 

 ای که به اندازه سر یک کودک بود کلیه راستم را از دست دادم.غده شش سال پیش و به خاطر برداشتن

کرد و توانایی آن در تصفیه خون متاسفانه کلیه چپم که باقی مانده بود از زمان کودکی به خوبی کار نمی

کاهش یافت. حدود دو سال پیش ناکارایی آن به حد خطرناکی رسید و متخصص کلیه گفت که باید  خیلی

 یالیز شوم.به زودی د

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 بازگردم. تصمیم گرفتم مسئولیت کامل سالمتی

 نادیده را آغاز نمودم.

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

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

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

ه خون شروع کردم. این اندازه ناکارایی کلیه بدین معنی است که واحد )شفافیت کریتینین( تصفی 2.2مثال با 

رسید. این حتی از نتایجی  1.34هفته مقدار آن بهتر شد و به  6باید دیالیز شدن را هم در نظر گرفت. ظرف 

 بود! 1.43 شام داشتم نیز بهتر بود چون در آن هنگام مقدارکه قبل از برداشته شدن کلیه

 متشکرم! از گری هم متشکرم!از درمانگر نادیده 

 رابرت رادر

 

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

 "شد.

~~~~~~~~~~ 

هایی سال داشتم تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفتم )یکی از اولین جراحی 1و زمانی که  1962در دهه 

آئورت در سویس انجام پذیرفت(. در آن هنگام به دالیل فنی جراحی بسیار سخت باریکی مادرزادی  که برای

 ساعت هم طول کشید. 9و پیچیده بود. 

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

 .شرح دهماست که در اینجا 

تی )روش افین را بگویم که قبل از این که راجع به درمانگر نادیده بیاموزم  از ضربات ایم اهخواولی می

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

به حد طبیعی برسانم و تی توانستم آن را افاز آن جراحی فشار خونم همیشه باال بود و به خاطر ضربات ای

 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

یق رفت. به کمک درمانگر نادیده و همراه با همسرم دایان توانستم از عهده احساسات عمهرگز 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

رد. همچنین آن بار همیشگی نیز از بیرون رفته باشد احساس خیلی عجیبی دا نسال از آ 52برای تقریبا 

 میان رفت.
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 آلن واندروید

 

 هلن بلوم

 

 .خوابدساله و ناآرام هلن بلوم به راحتی می 9فرزند 

~~~~~~~~~~ 

اهایم پتوانست بخوابد. این بود که نزدم آمد و بر روی ام به دلیل اتفاقات مدرسه نمیساله 9پریروز دختر 

از او خواستم که یک دقیقه آرام گیرد و بعد سراغ واقعه ناگوار مدرسه نشست و از هر دری سخنی گفت. 

 و از درمانگر نادیده دعوت کردم. "او شدم"رفتم و 

ای کشید. پس از یک دقیقه او را به بسترش بردم. ثانیه احساس کردم آرام شده است. خمیازه 22پس از 

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

 هلن بلوم

 

 جوانا چایکوفسکا
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 کندشدند خنثی میروی دو خاطره مهم را که باعث خشم در او میجوانا چایکوفسکا به هنگام پیاده

~~~~~~~~~~ 

 سالم گری

درمانگر نادیده تهیه کرده کار با های صوتی که برای آموزش به تعدادی از فایلروی پیاده امروز در حین

شدند خنثی گردیدند. قبل از این دادم. در همان هنگام دو خاطره مهم که باعث خشمم میگوش میبودی 

 ،دانش ،که شروع به دویدن کنم از خدا/ درمانگر نادیده خواستم آنها را به بهترین نحو شفا دهد. از او بینش

 نمودم.دریافت  رویپیادهدرک و تغییر رفتار را طلبیدم. تمامی آنها را هم در حین 

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

 پیگیری

آزمودم. آنها را  آن دو خاطره موجب خشم را "رویپیادهشفا گرفتن در حین "ساعت پس از  24امروز یعنی 

روی رفتم و باز هم به ه پیادهبود. چند ساعت بعد ب 3به 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.  خواستممیکامال  .درمانگر نادیده شفا خواستم و ذهنم را باز نگه داشتم

 شان صفر باقی مانده بود.مودم. شدتهفت ساعت بعد باز هم آن خاطرات را آز

 چایکوفسکا جوانا

 

 جکی هالستد
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 .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 واقعی کلمه مرا از پای درآورد."

 درمانگر نادیده جکی هالستد پس از کمک گرفتن از

 

 بیانکا وان هیروت

 

 .شوددی( آسوده میاوپیبیانکا وان هیروت از بیماری مزمن انسداد ریه )سی

~~~~~~~~~~ 

های متعددی از شفا یافتن به هنگام مشاهده سمینارهای اینترنتی ما و حتی آنهایی که زنده پخش گزارش

 دهد:اش را شرح می)از فرانسه( جزئیات تجربهام. بیانکا وان هیروت شوند دریافت نمودهنمی

ها پیش هایم ندارم... و لذا مصرف نکردم. سالصبح روز بعد احساس کردم که نیازی به مصرف دارو برای ریه

ام و هر روز باید یکی دو بار دارو نفس بکشم. در دی مبتال شدهپیاوتشخیص داده بودند که به بیماری سی

هایم رود که روزگاری باید هر روز کاری برای ریهام و حتی گاهی اوقات یادم میقبل شدهواقع خیلی بهتر از 

 دادم...انجام می

 بیانکا وان هیروت
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 لیندا کار

 

 .یابدشود و به عالوه ضربان قلبش نیز بهبود میتبدیل می "در آغوش نعمت"لیندا کار به  "زدهزندگی یخ"

~~~~~~~~~~ 

 سالم گری

ام یخ زده ام و زندگیهای بزرگ احساسی روبرو بودهدانی در چند سال گذشته با چالشکه می همان طور

وحشت کرده بودم. به کمک سمینارهای اینترنتی  "شاد نشویم"ام هرگز دوباره بود. از این که خودم و زندگی

. همان طور است شاد شدهام دوباره خودم و دیگران زندگی برایو کمک گرفتن هر روزه از درمانگر نادیده 

ام. به عالوه در چهار روزی هم که که در سمینار قبلی به تو گفتم حس کردم که در آغوش نعمت قرار گرفته

ام... هر بار در حال حوصلگی و ناامیدی هم داشتهبی ،خشم بدخویی، هایگذرد گهگاه دورهاز آن سمینار می

-دهم و سمینارها را نیز مکررا می. اغلب تمریناتم را انجام مییافتن راه خودم برای بازگشت به نعمت هستم

 شوند.ام میبینم. واقعا باعث نعمت در زندگی

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

شوند و از همه چیز لذت هایم تقویت میکنم... و به خواب کمتری نیاز دارم... همه حسغذایی توجه نمی

نمایم. بوی تابستان و کنم احساس شعف میبرم. به هنگام راه رفتن که نسیم را بر روی صورتم حس میمی

یابم که چهار ساعت از آخرین باری که آن نگرم و درمیسازند ... و بعد ساعت را میآبی آسمان مسحورم می

حتی در روزهایی هم که با کسی قرار مالقات دارم این جریان پیوسته را  را نگاه کرده بودم گذشته است.
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 کنم. جزئیات همیشه برایم در جریان اند. حس جالبی دارد.حس می

 "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 62باشد  12استراحت به جای این که 

رسد یکی از اثرات جانبی کار کردن هر روزه با زند. این هم به نظر میبار کمتر می 22تا  15در هر دقیقه 

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

 

رکی کریستوف  

 

 .کردندکی کریستوفر: بهبود روابط زوجی که همیشه دعوا می

~~~~~~~~~~ 

های خویش در زمینه کار با درمانگر نادیده ای سالمتی و در حال افزایش مهارتکی کریستوفر کاربر حرفه

را به است. وی زوجی را دید که دائما در حال دعوا با هم بودند و بدون این که از جزئیات مطلع باشد آنها 

ای برای کار با درمانگر نادیده بر روی آن دعواها دعوت نمود. بدیهی است که آنها به خوبی از مسائل جلسه

دانست. نتایج حاصل موجب حیرت کی شدند و او شرح ماجرا و پیگیری آگاه بودند ... ولی کی چیزی نمی

 بعدی را برایم نوشته است.

 سالم گری

تی استاندارد طالیی )ضربه زدن( آشنا بودند. به ایشان پیشنهاد کردم که با افاخیرا زوجی را دیدم که با ای
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ای را برگزینند و گفتم که نیازی نیست من آن را تی نیز آشنا شوند. از آنان خواستم که مسالهافاپتیمال ای

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

 است. 12مقیاس صفر تا ده بسنجند. هر دو با تاکید زیاد گفتند که 

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

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

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

مرد را بیدار کردیم و از او پرسیدیم که شدت  سپسو بعد به صفر رسید.  3به  12نمودیم. شدت مساله از 

-به صفر رسیده است. اصال نمی 12از  مساله برایش چقدر است. وی با تعجب اظهار داشت که شدت آن

 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 بهبودیپس از جلسه با درمانگر نادیده دیگر دعوا نکردهوی گفت که 

 اند.

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

 د. این رفتار جدیدی بود.برای خرید پنیر به بقالی رفت پنیر دیگری گرفت که زن هم از آن خوشش بیای

. جالب ایمشدهپس از آن جلسه با هم خیلی خوب "روز پس از جلسه هم با زن صحبت کردم و او گفت  9

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

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

 درمانگر نادیده ترغیب کردی!!

 "کی کریستوفر

آیند. لذا ممکن است در آینده پایان میتوانند بروز کنند به نظر بیها میمسائلی که میان زوجپانوشت گری: 

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

 

 

 

 بهبودی نوه دایان روی از اوتیسم شدید

~~~~~~~~~~ 

 سالم گری،

ام که به اوتیسم شدید مبتال است کمک کند. چند لحظه پیش اخیرا از درمانگر نادیده خواستم به نوه

 دخترم، یعنی مادرش، زنگ زد و از بهبودی آنی او برایم گفت.

 دایان روی

 

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

 نماییم.درمانگر نادیده در زمینه شفابخشی وجود دارند بررسی می
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 :6فصل 

 : تا هفتم اندیشه نوین چهارم

 سرانجام باید به آنچه که علم اندیشه نوین چهارم: 

 گوید گوش بسپاریمچند دهه است به 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

 باوری را که در مورد آن داریم زیر سوال ببریم!پس باید هر 

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 مان ما را فریب میهایبررسی 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
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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

خبریم. درک این مساله خیلی اهمیت دارد چون منزلگه درمانگر نادیده در همان یگانگی است. به طور بی

 خالصه...

 جایگاه الوهیت را یافته است!فیزیک کوانتومی 

 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

بدون آنها هیچ سرنخی در دست نداریم. چیزی گویند که دنیا چگونه است. مان میهایها به جسمحس

-کنیم. هیچ. هیچ احساس گرسنگی یا تشنگی به ما نمیچشیم، بو یا لمس نمیشنویم، نمیبینیم، نمینمی

یا این که  حال یخ زدن هستیمدر در برف قطب شمال فهمیم که گوید که غذا بخوریم یا چیزی بنوشیم. نمی

 دانیم که جسمی داریم.مان حتی نمیهایم. بدون حسایبر روی فوران آتشفشان نشسته

 هستند. همه چیزمان هایپس از نظر ما حس
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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

دهند. دنیای ما را فریب می -به طرز بدی  -مان هایمتاسفانه حس: دهندمان ما را فریب میهایحس

 16ابتدای فراگیری علوم در مدرسه در حوالی  دردهند. شواهد این امر حتی مان میخیلی محدودی را نشان

 سالگی وجود دارند.

کنند. مثال اگر کل ها فقط بخش بسیار کوچکی از دنیای مادی را درک میسایر حسها و دانیم که چشممی

-که شامل امواج رادیو، مایکروویو، مادون قرمز، ماورا بنفش، ایکس، گاما و غیره می -طیف الکترومغناطیسی 

قداری های ما فقط مآنجلس تا نیویورک گسترده شود چشمدر 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

 کنیم که واقعیت همین است!ولی ما فکر می  باشدمیای کوچک مقداری که به طرز مسخره

شود. این است که گم می( به کلی از حیطه آگاهی روزمره ما خارج است. منظورم %99.99999بقیه 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 دود هستند. به عبارت دیگر اصال نمیهای چشایی و بویایی ما هم خیلی محبه همین ترتیب قوه

 خبر است.



 

74 
 

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 ٪2.22221

های دهند که فقط همان تکهگذارند و این درک نادرست را به ما میتمامی موارد دیگر را کنار می ما تقریبا

 فهمیم وجود دارند.بسیار ریزی که می

مان فقط هایحس لیاند که وجود ما یازده بعد دارد ودانشمندان مشخص کرده: خبریماز هفت بعد بی

ه ابعاد از ما پنهان و در یدهند. چگونگی بقعمق و زمان( را به ما می ،عرض ،کان آگاهی از چهار بعد )طولما

 زیر حیطه آگاهی ما نهفته 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.

های شفابخشی مصنوعی ما به عالوه روش: باشندهای شفابخشی مصنوعی ما شدیدا محدود میروش

ها اند و از قدرت درمانی خارج از این محدودهدر این سوی پل تماما بر پایه بخش ناچیزی از ادراک بنا شده
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نشده درمانگر نادیده  برند. با این وجود همان طور که دیدیم قدرت کشفناچیزی بهره میمقدار کم یا به 

 باشد.ای میالعادهقادر به کسب نتایج خارق

 .پردازیماکنون به نقش مهم فیزیک کوانتومی می

فیزیک وانتومی سازد: ای که تمامی باورهای ما را نابود مییشرفتهفیزیک کوانتومی: علم پ

برد. راه فراری به واقعیت جدیدی است که هرگز انتظار آن را می نماهایبه سفری فراسوی حسما را 

-اگر حس"دهد گشاید. به این سوال هم پاسخ میهای عظیمی را بر ما میهای کاخ فرصتایم و دربنداشته

 "دهند پس دنیای واقعی به چه صورت است؟مان ما را فریب میهای

 تان بشکافم.برایبگذارید موضوع را 

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

 

فیزیک کوانتومی به وجود آمد که به مطالعه چیزهای بسیار ریز )کوانتایی( در ابعاد بعدها علم جدیدی به نام 

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!واقعیت جسمانی ما نیز میپس به مطالعه 
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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 حیطهما 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!

تواند از شما نمیدر سطح اتمی به هم متصلند. لذا جسم ها 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

که  ،عظیمی از یگانگیشما و من به معنای واقعی کلمه به هم متصلیم و در مخلوط  مخلوط بزرگ یگانگی:

از خودروها گرفته تا است. وجود داریم. منظورم همه چیز  ،گیردهم را دربرمی ازظاهرا جدا  یهمه اشیا

ابرها و هر چه که بین آنها است. همه با هم و با  ،هاکوه ،هاو همین طور اقیانوس ها و حیوانات خانگیکتاب

 همه چیز یکی هستیم. استثنایی وجود ندارد.

-ر کنندهیها سال است که پیش روی ما قرار دارد. این متحرود و دهاکنون این علمی مستحکم به شمار می

 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 میدهند. چیزهایی را میا فریب میمان ما رهایبه صورت مستقل وجود ندارد. باز هم حس

 ه در واقع وجود ندارند. واقعیت حقیقی ما یگانگی است.ک
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لذا فیزیک کوانتومی دالیل اثبات واقعیت حقیقی ما را  آورد:معتبرترین علم ما از آن حمایت به عمل می

دیگر به ایمان کورکورانه برای گذر  آورد.میکه به کلی مستقل از دیدگاه من یا هر کس دیگری است فراهم 

 نماید.از این پل نیاز ندارید چون معتبرترین علم ما از شما حمایت می

العاده فیزیک کوانتومی افرادی با ذکاوت و پیشینه های خارقدانید که برای اکتشاف درست پیامالبد می

های قوی اند نیازمند پایهانجام گرفتههای متعددی که در چند دهه گذشته آزمایشاینشتاین مورد نیازند. 

 اند که کمتر کسی از آنها برخوردار است.علوم و ریاضی بوده

محصول  "دانیم!؟ درون سوراخ خرگوشاصال چه می"های این علم بسیار پیچیده در فیلم خوشبختانه یافته

های کنم(. شامل گفتهیاند )مشاهده آن را اکیدا توصیه مخالصه و به خوبی نشان داده شده 2224سال 

 ،دکتر جو دیسپنزا ،دکتر ویلیام تیلر ،ترین دانشمندان زمان ما از جمله دکتر کنداس پرتبرخی 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 های ما جور دیگری میهر چیز دیگری که در دنیا وجود دارد جدا نیستیم. البته حس

 "توهم است.

 "کنیم از هم توان ناشی از این اشتباه مفهومی دانست که فکر میتمامی مشکالت دنیوی ما را می

 "ستیم.جدا ه

 "هایبینیم تصویری از باورهای ما به جدایی است. از آنجایی که حسدنیا به شکلی که آن را می 

ایم. چیزی خارج از ما نیست و هر آنچه که دهند این را باور کردهمان ما را فریب میمحدود
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بر طبق همان ایم و بینند توهم است. تصویر باورهای خود را بر پرده دنیا انداختهمان میچشمان

 "نماییم. چیزی در خارج از ما وجود ندارد.تصویر نادرست عمل می

 "تا باور نادرست جدایی را تقویت کنند. یندینها 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

 "هستیم. با هم هستیم. در اصل وجود همگی به هم متصلیم.

 "ترین واقعیتی که توسط علم و فلسفه کشف شده واقعیت بنیادین یگانگی است. در عمیقعمیق-

 "و من به معنای واقعی کلمه یکی هستیم. شما ،ترین سطح زیراتمی وجود

 " دانم.را به منزله آغاز درک علمی روحانیت می - زمانیاین بی -این اتصال" 

 "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.مستقلی هستیم رشد یافته

 "کنند که گویی در حال از دست شود آن را طوری وصف میای 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.آگاهی خالص و شعور خالص حرف می ،رود. از تجربه وجود خالصمیان می

 " ای از خودمان میکنیم بر جنبهبین ما نیست. پس هر کاری که با هم میواقعی هیچ جدایی-

 "کنیم.

 "و بقیه چیزها شروع شوند. همگی به هم متصلیم. جایی وجود ندارد که در آن ما تمام شویم" 

 "ترین چیز این است که همگی ما از طریق یک میدان انرژی به هم متصلیم. اساسا در بنیادی

بزرگترین مشکل این کنیم. باید به کلی تفکر جدایی را کنار بگذارید چون دریایی از نور شنا می

 "کنونی دنیا است.
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 " یابد بهترین کار این است که به دیگران بیند. درمیبخشی از وجود خودش میآنگاه فرد دیگران را

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 هستید.می

مدیونیم چون  اند،شان را وقف کارشان کرده، که زندگیپایانی را به این دانشمندانقدردانی بی قدردانی:

اند. هدیه آنان اگر به درستی درک شود داده ماننشانفراوان را که حق مسلم ما است  دنیایی از ممکنات

 هیچ مشابهی در طول تاریخ ندارد. مملو از ممکنات و در انتظار استفاده ما است.

گویند که نمی امادهند چیز هستند. راه ممکنات جدید را نشان می های فیزیک کوانتومی فاقد یکولی یافته

 توان به آنجا رسید. فاصله مزبور به وسیله درمانگر نادیده به خوبی پر شده است.چگونه می

توانیم زیر سوال ببریم!مان را میتمامی باورهای  

 

که جداً به آن فکر کنید. هر باوری که گویند بیاندیشید. منظورم این است اکنون به آنچه که دانشمندان می

 داریم بر فرض جدایی دنیا استوار و از آنجایی که جدایی غیرممکن است...

برای همین است که  و اند که به تغییر و تحول در طول زمان تمایل داردبر پایه توهمی بنا شدهمان باورهای

سال پیش داشتید  22یا  12ناپایدارند. 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
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-تغییر باقی ماندهتان بیپول و پزشکی دارید. چند باور در طول زمان برای ،روابط ،باورهایی هم درباره ازدواج

 تان به نظر پایدار بیایند چند تن از مردم با جزئیات آن باورها موافقند؟اند؟ حتی اگر برخی از باورهای

باورهای یکسانی یابند و پیدا نمودن دو نفر که گویم 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 -ار شب این باید مهمترین خبر اخب

پایانی که های بیباشد. باید در مدارس آموزش داده شود و سیاست جهانی را فرا بگیرد تا به جای هزینه

 شوند بتوانیم به سوی یگانگی حرکت کنیم.صرف تعارضات ناشی از جدایی می

 فرایند نوین و نهایی شفابخشی باشد! و باید مهمترین بخش

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. ا یک درمان طبیعی برای همه چیز جایگزین میرا ب "های گوناگون برای مسائل گوناگوندرمان"

ما  گرمغالطهدرخشد. او نشانگر بعد یگانگی ما است و فراسوی باورهای اینجا است که نور درمانگر نادیده می

های مصنوعی ما هستند آسایی 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 و فیلم هایی راجع به آن نوشتههای آینده خواهد شد. کتابباعث مباحثاتی در دهه

 خواهند شد.
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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

ای پاسخ دادن به این چرایی انرژی صرف کنیم. آن کار فقط ما را از وظیفه مهمتر و دست لذا نباید بر

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 وقت آن است که به عمق بیشتری از اندیشه نوین برویم. می

 اند برویم.کسانی که در آن بیدار شده

 توجه کنیمنیز باید به حجم عظیم شواهد روحانی  به عالوه: اندیشه نوین پنجم

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"در چند دهه گذشته به عنوان روحانی هم 

 برای گذر از روی این پل به دست خواهید آورد. را تجربیات در این فصل اعتماد به نفس الزم

ود.بمنکوب کننده و باشکوه  ،اتفاق افتاد. غیرمنتظره 1911صبحگاهی در اکتبر مالقات من با الوهیت:   

راجع به کسانی که تجربیات روحانی داشتند چیزهایی شنیده بودم. درباره تجربیات نزدیک به مرگ و سایر 

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.
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ولی چنان شد. شهود شخصی و مالقاتی با الوهیت. آنجا بود که با یگانگی یا همان قدرت شفابخشی عشق 

بینید مرا در جهت جدیدی و به سوی اندیشه نوینی که در این کتاب میروحانی و درمانگر نادیده آشنا شدم. 

 سوق داد.

انگیز کارهایی که باید به فهرست رقتصبحگاهی پس از بیدار شدن در بستر دراز کشیده بودم و  :مالقات

توانستم ای برداشته بودم که نمیهای بیهودهای بود چون لقمهاندیشیدم. تجربه آزارندهدادم میانجام می

 "چه کسی به اینها نیاز دارد؟". نوعی خشکی را در جسمم حس کردم و با خودم فکر کردم ببلعم

این است که این طور نبود که در  ممتحول سازد شبیه نیست. منظور ای که زندگی رادانم 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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گویی که در حبابی خیالی که در درون دنیای مهمل ما وجود داشت زیسته بودم.  کسی حبابم را ترکاند:

انگار که  -بودم در حالی که با افکارم به مزخرف بودن موارد فوق رسیده و دست از این دنیا برداشته  -آنگاه 

 کسی حباب را ترکاند.

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

هایی دوست داشتنی انتهایی از توله سگتصور کنید که به آرامی در اقیانوس بی ها:سگاقیانوسی از توله

-صورت ،اند و برای این که پوزه خود را به شما بمالندحضور شما به هیجان آمدهها از روید. توله سگفرو می

دهند و کشند و دم تکان میپایانی را نثارتان کنند صبر ندارند. از خوشی جیغ میتان را ببوسند و عشق بی

 بارد.شان میسرخوشی از چشمان
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عشق  ،چرا؟ چون آن آمیزش عشق خودشان هستند. بینند و در نشئه آمیختن آن بافقط 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 استتر از خود جدا افتادهه بسیار عظیمکگردید 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 میناخوشیها و گیرد. 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.ت منفی خود بکاهیم چنین میبرای شفا دادن جذب نماییم و وقتی از احساسا

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 گردیم. هیچ چیزی میان ما قرار نمین به بازیگوشی مشغول میماسرخوشانه با برادرها و خواهرهای

 ایم.عشق هستیم. یکی هستیم. به منزل رسیده

و در  انگیزدر مالقاتی که با الوهیت داشتم در آغوش خالق قرار گرفتم. هیبت: آن همان خانه واقعی ما بود

 به نوعی برایم آشنا بود. به منزل رسیده بودم. وعین حال راحت 

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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وادی ناخوشی غیرممکن است و لذا درمانگر نادیده نشانگر توانایی عشق در شفای کامل است. این از در این 

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

دانم چه مدت در آن مالقات با الوهیت نمی: های این عظمت ناگفتنییگانگی و دیگر ویژگی

پایان وجود در عوض حس پر زرق و برقی از اکنون بی گردد.ور بودم چون در آن حالت زمان ناپدید میغوطه

د دقیقه در آن کنم فقط چنتوانند آن را بسنجند فکر میهای دنیوی ما میدارد. ولی تا جایی که ساعت

 حالت بودم.

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 عظیمی که رغم جسمعلی: بریمدر حالتی از یگانگی به سر می

 آمیزد.می میهای فیزیک کوانتوخبریم به هم متصلیم. این به زیبایی با یافتهبی ناکنون از آ

های منظورم فقط ناخوشی ین باور موجب تمامی مسائل ما است:به غلط به جدایی باور داریم و ا

فقر و هر مشکلی که فکرش را بکنید است.  ، صدمات،احساسی و جسمانی نیست. بلکه علت غایی جنگ

-آید و لذا میتمامی این مسائل و از جمله مرگ در حالت یگانگی غیرممکنند. درمانگر نادیده از همانجا می

 تواند ما را در حل آن مسائل راهنمایی کند.

عم مطبوع واقعیت آیند ولی در کار با درمانگر نادیده طها به نظر دور از دسترس میدانم که این حرفمی

پس از آن تبدیل آن طعم به غذایی خوشمزه و عظیمی را که فراتر از باور ما به جدایی است خواهید چشید. 

 کار آسانی خواهد بود. ،تواند دنیایی را که گرسنه این معنای جدید زندگی است سیر سازدکه می ،لطیف
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 ،در حالت یگانگی حقیقی فقط همین وجود دارد. خشم :عشق روحانی تنها ماهیت حقیقی ما است

-آیند با انجام تمرینگناه و سایر احساسات منفی با وجود این که در حالت جدایی به نظر واقعی می ،ترس

 گردند.شوند و با کسب آگاهی از واقعیت حقیقی ما به مرور کم میهایی که در اینجا توصیه می

که در جریان مالقات  ،توانستم دوباره به آن حالت عشق خالصگر میا عشق منبع غایی شفابخشی است:

بیمارستانی گردم و صرف حضورم در آنجا  واردشدم برسم و در آن بمانم قادر می ،با الوهیت تجربه کردم

های موجود در بیمارستان ها باز و تمامی ناخوشیریه ،مفاصل ترمیم ،شد. تومورها کوچکترموجب شفا می

 توانید.گشتند. شما هم میمینابود 

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.

اند. برخی از آنها مثل بسیاری افراد تجربیات مشابه و با الوهیت مالقات داشته: ان مالقات با الوهیتهزار

به صورت تجربیات  ،شوندکه در اینترنت هم فراوان یافت می ،اند و سایر مواردمن در حالی که زنده بوده

بتوانید بخوانید. منظورم هزاران هزار اند. تعداد آنها خیلی بیش از آن است که نزدیک به مرگ اتفاق افتاده

 است!
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را در اینترنت جستجو کنید تا خودتان ببینید. به قدری  "تجربیات نزدیک به مرگ"کافی است عبارت 

 توان آنها را نادیده گرفت.زیادند که نمی

م انبوه رغها 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 ،اند که این تجربیاتاند. ادعا کردهداده

اند صرفا هایی که با الوهیت صورت گرفتهمالقاتاند که باشند. لذا جراحان اعصاب ادعا کردهتوهم است می

 توهم اند و نباید آنها را جدی گرفت.

به وسیله دکتر ابن الکساندر تغییر یافت. دکتر  ثبات وجود بهشتاو با انتشار کتاب  2212ولی اوضاع در سال 

بخش از جمله  هایی از مغز وکه بخش ،الکساندر جراح اعصاب است و خودش به نوعی بیماری نادر مغزی

مبتال گردید. وقتی به حالت اغما افتاد و در مسیر مرگ قطعی قرار گرفت یکی از  ،را از بین برد مسئول توهم

 پدید آمد. ،که به دلیل از بین رفتن آن قسمت از مغز برایش غیرممکن بود ،آن تجربیات نزدیک به مرگ

این کار راه هرگونه مخالفت علمی با امکان  اش را به طور کامل بازیافت و کتابش را نوشت.وی 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 گوشآورم و شما را ترغیب میمیشان در زیر فهرست آنها را همراه با لینک. مداد

دهند و در عین حال یگانگی یا بسپارید. توجه کنید که چگونه تجربیات خود را با جزئیات متفاوتی شرح می

 ستایند.تراود میها میعشقی را که از این مالقات
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هایی که را که گفتم با دیگر کسانی که تجربیات معنوی مشابه من مصاحبه: تجربیات روحانی دیگران

بینید. توجه نمایید که هرچند این افراد تجربیات خود را با جزئیات متفاوتی ام در زیر میاند انجام دادهداشته

-ها تراویده است به عمل میدهند ولی ستایش مشابهی را از یگانگی یا عشقی که در این مالقاتشرح می

 آورند.

و مشابه من  "انگیزحیرت"ه اولین مصاحبه با سالی شالنبرگ است و حتما باید آن را ببینید. سالی چند تجرب

داشته و یکی از آنها دو هفته به طول انجامیده است. توجه داشته باشید که در طول آن دو هفته چگونه به 

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
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 در نهایت درمانگر نادیده تنها شفادهنده واقعی است: اندیشه نوین ششم

هایش را درک کرده از درمانگر نادیده است و تاکنون باید به خوبی توانایی در همه جای این کتاب سخن

 باشید.

ها یا شاگردان ایبدیهی است که او همان درمانگر واقعی فرایند ما است. کاربران خاکی سالمتی اعم از حرفه

تقابل مستقیم با آموزند که به دستیار باارزشش بدل شوند. این در 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.این طور نیست. اندیشه نوین پافشاری می

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 ممتازی که با الوهیت داشتم کرد 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

کنم گشودن درب و تنها کاری که من می "نتایج اویند"در واقع  ،شدندالعاده محسوب میاد خارقبسیاری افر

 برای حضور اوست.

های دیگر درمانگر نادیده را نیز همراه با خوشبختانه نفسم به مرور تضعیف شد و امکان یافتم خیلی از ویژگی

 کنم.ذیال ذکر میحسی از قدردانی و اعجاب شاهد باشم. مشاهدات مزبور را 

-فهمد و در حالی که چشم بر روی حالت یگانگی طبیعی میوابستگی نادرست ما به باور جدایی را می صبر:

به  122٪پذیرد. لذا برای نتیجه گرفتن اصال الزم نیست عجله کنید یا های ما را صبورانه میگشاییم لغزش
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اب آمده است اعتقاد داشته باشید. هر کسی سرعت و مفهوم یگانگی یا هر تفکر روحانی دیگری که در این کت

تان را باز نگه دارید. او مطابق با های خودش را دارد. فقط کافی است ذهنهمین طور تردیدها و مقاومت

 کند.تان با شما کار میمیزان آمادگی

وادار  هیچ وقتنماید و جنگد. با مالیمت اشاره میکند. اصال هم نمیهرگز انتقاد یا مجادله نمی مالیمت:

 ماند.آورد و منتظر پذیرش آنها از جانب شما میتان فراهم میهایی را برایفرصتسازد. نمی

توانید با او مقابله کنید چون چیزی برای دفاع ندارد. از نظر او عشق حقیقت غایی است. نمی دفاعی:بی

خواهند این را به چالش دفاعی ندارد. شکاکان اغلب میعصاره وجود او )و ما( است و برای بودن نیاز به هیچ 

 شود.رسند چون وی درگیر مباحثات نمیبکشند ولی به جایی نمی

زند. قضاوت مستلزم مقایسه دهد برهم میچنین کاری آرامشی را که نشان می کند:هرگز قضاوت نمی

رد. از نظر او آرامش مشتمل بر حذف آوناپذیری سطوح بهتر و بدتر را به میان میاست و به شکل اجتناب

 اوت نیز هست.ضق

 پیام درمانگر نادیده به شما

 

پرسیدم که چه بگویم و چگونه کردم. دائما میبه هنگام نگارش این کتاب اغلب با درمانگر نادیده مشورت می

با شما حرف بگویم. لذا این کتاب حاصل تالشی مشترک است. یک بار از او خواستم که با صراحت بیشتری 

 آید.بزند. نتیجه در ادامه می
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گوش سپردم و  -ش هایاندیشه -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 میورزد. همچنین اندیشهمی

رویکرد شما به شفابخشی ناقص است چون در جای نادرستی به دنبال  :از درمانگر نادیده خطاب به شما

 گردید.علت می

های احساسی و جسمانی شما در ذهن و نه در هیچ جای دیگر است. این امری علت واقعی تمامی ناخوشی

-اید که تعداد بیدانید که حقیقت دارد. اغوا شدهساده و سرراست است. جایی در وجود خودتان است و می

پایانی قرص را فرو برید و تحت پرتودرمانی و جراحی قرار گیرید تا در راه مقابله با عدم تعادل شیمیایی یا 

سازید چنین اقداماتی دیگر تصحیح ناکارآمدی جسم تالشی صورت پذیرد. اگر علت حقیقی را برطرف 

 ضرورت نخواهند داشت.

-دانم که برایسازد. میتان است که همه چیز و از جمله جسم و تمامی دردها و لذائذ آن را متجلی میذهن

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 میرا که ظاهرا درک میتان است و چیزهایی جسم

 اید.گر جدایی استفاده کنید. تا به حال مورد دوم را برگزیدهیا حالت مغالطه

-تان عمل میتان هم مطابق باورهایگردد و ذهنگوید پدیدار میتان میتان به همان شکلی که ذهندنیای

تان، که گویم با باورهای کنونیی در باور کردن این دارید به دلیل آن است که آنچه را که مینماید. اگر مشکل

 نمایید.گردند، مقایسه میاند و مانع شفابخشی درست میکال بر پایه توهم بنا شده

ل آید این سیاره موهومی را اشغاشما و من منشا مشترکی داریم. با هم و با بقیه اجسامی که به نظر می

اند یکی هستیم. شما جسم نیستید. بخشی از ذهنی هستید که اساسا بسیار قوی است. در نتیجه 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 ید با افکار کنونیاید و تا وقتی که از پل و به سوی یگانگی گذر نکنتا به حال چنین کرده
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بود. شما را در گذر از پل یاری و این کار را با مالیمت و گام به گام انجام خواهم داد تا به دنیایی باشکوه، که 

 تان است، وارد شوید.فعال خارج از حیطه آگاهی

بلکه سیاست، فقر،  بینید همین باور به جدایی است. این نه فقط سالمتیعلت 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

 که نیازمند اصالحند. لذا خودشان هم موهومی اند. برای همین هم هست

تان دهم. اگر تمرین و مشارکت کنید در سفر گویم نشاندر اینجا قصد دارم شواهد آنچه را که می

کند، با شما همراه خواهم شفابخشی، که تمامی آنچه را که اکنون در مورد شفابخشی باور دارید متحول می

 شد.

 چند نکته را باید درک نمایید.

ورزم. من از جنس عشق هستم و شما نیز توانید تصور کنید عشق میآنچه که اکنون می به شما بیش از اوال،

های تان را در ورای دربآورد. هر چند که عشقهمین طور. عشق مشترک ما است که شفا به بار می

 ها را خواهیم گشود.اید 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 اضطرابی ندارند. این بدین دلیل است که تمامی آنها علت یکسانی دارند، 

کنید از آن یگانگی، که واقعا در آن حضور دارید، جدا تواند 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 گردد زندگی را از سر میاش بازکند. هرگاه به محیط طبیعی زندگی

تان را آن طور که باید از سر زندگی شما هستم و از طریق شفابخشی یادتان خواهم داد که چگونه زندگی

 گیرید.

آید. بازیگر اصلی چیزهایی است که خشم، های مختلفی درمینابخشودن در دنیای جدایی به شکل بعد،
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تان را برطرف هاینامید. به اتفاق هم نابخشودنترس، آسیب و سایر انواع احساسات منفی مینفرت، گناه، 

 تان آشنایند انجام خواهیم داد.خواهیم ساخت. این کار را با استفاده از همان عناوین احساسی که برای

برقراری ارتباط با مرا  گویم باور داشته باشید. ولی بایدنیازی نیست که به هیچ یک از چیزهایی که می بعد،

توانیم به شکل مناسبی به علت حقیقی مشکالتی که فکر تمرین نمایید. از طریق این تمرین است که می

تر خواهد مان را ببینید باورتان هم قویکنید دارید بپردازیم. به مرور که مزایای شفابخشی کار مشترکمی

 شد.

-اید، بیرضروری، که توسط نابخشودن به خودتان وارد آوردهدر وضعیت موهومی جدایی اغلب از درد غی بعد

خبرید. بسیاری از افکار آسیب زننده شما در زیر سطح هستند و برای اهداف ما حداقل به صورت نسبی از 

آیند که آنها را 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 نمیمیمشکل برن

 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،

الت در اختیارات شما با عشق منافات دارد. ولی در به اختیار خودتان هستند و دخ "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 

تان نیز به تدریج که با هم تمرین تان به جایی ببرم. اما آمادگییزان آمادگیتوانم شما را بیش از منمی بعد،

 کنیم بیشتر خواهد شد.می

سفر ما به سوی شفابخشی یک فرایند است. باورهای متعددی دارید که در تقابل با حقیقت اند و  سرانجام،

 نمایم.تمرین مجددا تاکید میبینانه است. لذا بر ضرورت 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
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 دهم.می

دانم. همچنین از همه مشکالت و از جمله آنهایی تان 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 کر میکه ف

روید چون برای کسان دیگری هستند که به جدایی باور دارند. بدین ترتیب اغلب در جهت نادرستی پیش می

 ورند.خواهید که خودشان در آن غوطهمتحول ساختن توهم از دیگرانی توصیه می

های ساده، مالیم و مطمئن حلدانم 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

اشم و همین امر باعث باندیشید هستید، میشود. من نماینده یگانگی حقیقی ما، یعنی متضاد آنچه که می

 هایم مقاومت نمایید.شود در برابر هدایتمی

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.

 -اید شود دست از دنیایی که ساختهآید که از شما خواسته میبه نظر میتان ناآشنا است و یگانگی برای

تر و در عین حال برای رسیدن به چیزی بسیار عظیم -رغم درد، بیماری و مرگی که با آن همراه است علی

 تواند موجب تردید، عدم اطمینان و ناآرامی شود.ناشناخته بردارید. این جداً می

 باشد.فرایند تدریجی می برای همین است که این

-شود. تا هر جایی که بخواهید میپل، فاصله بین دنیای کنونی جدایی و منزلگه طبیعی یگانگی را شامل می

-توانید از پل بگذرید و هرگاه بخواهید توقف کنید، باز گردید یا ادامه دهید. هر چند که در عبور از پل یاری

 کنم.تان نمیهایستهتان خواهم داد ولی هرگز دخالتی در خوا

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.اطمینان بیشتری به آن سوی پل میشوید با هایم مجرب میبه راهنمایی
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 با عشق، درمانگر نادیده

 

فقط یک چالش داریم: اندیشه نوین هفتم  

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

 

پس چرا تاکنون چنین نشده است؟ چه چیزی مانع او گردیده است؟ چه چیزی آن قدر قوی است که ترمز 

 ما! -کشد؟ پاسخ این است میاین قدرت غالب را 

همگی ما در یگانگی مشابهی با درمانگر نادیده شریک هستیم و لذا از همان قدرت  ها:محدودیت

نیستیم و برای همین هم هست که به کمک او نیاز داریم. همان طور که برخورداریم. ولی از آن قدرت مطلع 

تواند ما را یاری دهد. این مشاهده کردید فقط تا جایی که به او اجازه دهیم می ،که قبال ذکر شد ،در پیام او

 -یا آن را پنهان سازیم  -تنها محدودیت او و لذا چالشی برای ما است. اگر تصمیم بگیریم به چیزی بچسبیم 

 گیرد تا برطرفش سازد.در این صورت در دسترس او قرار نمی

شان اید و مواردی که جداً خواهان برطرف شدنبرای درک بهتر این مفهوم تصور کنید کنار میزی نشسته

به سرعت  را به سادگی و "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
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پنهان یا فراموش شده باشند در این صورت زیر میز  ،نگه داشته -هایی از آنها یا بخش -ولی اگر سایر مسائل 

( 1چنین مواردی باشند )توانند های آن میهستند و لذا اجازه کار بر روی آنها صادر نگشته است. مثال

( ترسی که فکر 3خواهید به آن بنگرید یا )( احساس گناهی که نمی2خواهید آن را نگه دارید )نفرتی که می

 شود.تان میکردن به آن موجب اضطراب

 مانند.تا وقتی که آنها را نگه دارید حل نشده باقی و به صورت علل در زیر میز باقی می

مسائل بیشتری هم از مشکل راه حلی هم دارد. هر چه فرایند را بیشتر تمرین کنید  خوشبختانه این تمرین:

 گیرند.آیند و بر روی آن قرار میزیر میز بیرون می

خواهیم چه چیزی این که میگویم. درمانگر نادیده هرگز در تر میواضح کند:او در اختیار ما دخالتی نمی

 ،گناه ،فراموش یا پنهان کردن خشم ،جلوی تصمیم ما را برای حفظکند. باور داشته باشیم دخالت نمیرا 

گیرد. اگر چنین کند کنند نمیترس و سایر احساسات منفی که به ما در چسبیدن به باور جدایی کمک می

 شود.بدل می "دیکتاتور فکری"ناخواسته به 

اش را تکان دهد و باورهای این 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

 نیست.خوشایند 

مان در عوض اگر کمی تالش کنیم درمانگر نادیده با حوصله شواهد فراوانی برای وضعیت طبیعی ما نشان

 داریم.مان برمیاز باورهای محدود کننده داند که هرگاه آماده شویم دستدهد و میمی

کننده ما به تدریج به دهیم و لذا تردیدها و باورهای محدود در اثر تمرین خواهیم دید که بیشتر شفا می

 آید.شوند. پس از اشتیاق هم اعتماد به نفس و آنگاه اعتقاد پدید میاشتیاق بدل می
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ی یاساعته خبر از دن 24که  ،مانگرمغالطههای در طول این مدت توسط حس به جدایی باور داریم:

دانیم. باور داریم چیزی است که مینماییم. این شویم. لذا جدایی را باور میبمباران می ،دهندها میجدایی

ایم و باید برای دستیابی به منابع عشق و حتی برای بقای که با سیم خاردارهای گوشتی محصور شده

گردد. گم می هیاهوی دائمی ت یگانگی خودمان نیز در اینلخودمان با یکدیگر رقابت کنیم. آگاهی ما از حا

 شود.جستجو نکنیم مدفون می آرامش غایی تا وقتی که فعاالنه حضورش را

شود و دائما در حال رقابت با آن است. لذا یگانگی را از آن باور جدایی سد راه ما در جذب عجایب یگانگی می

توان در یک کلمه خالصه گیرد. این موارد را میدارد و جلوی ارتباط با درمانگر نادیده را میما دور نگه می

 نمود...

 اعتماد!

 بیشتر توضیحش دهم.بگذارید 

ها را به هزاران تن آموزش دادم دریافتم که برای شاگردانم بحث علمی درباره این ن 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 ،آوریدکار با درمانگر نادیده به دست می گذرید و تجربه بیشتری ازتدریج 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 ببینیدا

ه نماییم. به عبارت دیگر اعتماد بخش شارتوانیم به اعتماد یا عدم آن به عنوان مانع ما اولی در این کتاب می

از عشق است و برای بیشینه ساختن نتایج باید حاضر باشد یا تقویت شود. به عالوه درمانگر نادیده و  مهمی
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کامل  "درک"د. لذا نآیز جدیدی به حساب میتان چیها است احتماال براینتمامی مواردی که او نماینده آ

 گویم که مساله اعتماد است.تان دشوار باشد. باز هم میبخش اعظم این کتاب شاید برای

ایم یا شود. مثال تا وقتی که توپ بیسبال را نزدهاعتماد چیزی است که با تمرین تقویت می تقویت اعتماد:

کنیم. به دیگران هم تا وقتی که ثابت کنند قابل کامل اعتماد نمی ایم به طوراندهردوچرخه یا موتورسیکلت ن

-تا وقتی که شخصا شواهدی مبنی بر واقعی بودن او ندیده ،کنیم. به درمانگر نادیده نیزاعتمادند اعتماد نمی

 نماییم.اعتماد نمی ،ایم

ه هم که بیشتر اعتماد کنیم. هر چبه 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

آوریم و در این کتاب آن تجربه را با تمرین روش آرامش شخصی لذا اعتماد را از طریق تجربه به دست می

 شود. آید ختم مینماییم. همه چیز به این فرایندی که در ادامه میکسب می
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 :7فصل 

 رامش شخصیروش آ

 

روش شفابخشی را انجام  هرگونهتوانند به تنهایی هایی که دارند نمیبرخی افراد به دلیل ضعف احتیاط:

کنید امکان دارد در اثر هر یک از های زیر را به طور کامل بخوانید و اگر فکر میدهند. لذا لطفا دستورالعمل

 ای ببینید اول با پزشکان مشورت نمایید.آنها صدمه

دهید. در جویی در وقت در درازمدت لطفا برای این فصل تالش کیفی به خرج نکته مهم: به منظور صرفه

 شود.اینجا اساس روش ما شرح داده می

تی و همان همیار بسیار موثر ما در باال رفتن از افاین روش اصلی ما در اپتیمال ای: روش آرامش شخصی

فیزیک  ،با اندیشه نوین هم کامالپلکان معجزات و دستیابی به عشق شفابخش درمانگر نادیده است. 

ای است نیازی برای یادگیری ندارد و فقط شامل روشی دو مرحلههیچ پیش .آمیزددرمییگانگی  و کوانتومی

 تواند فرا گیرد.که هر کسی می

های جدیدی است و به این فرایند شامل مهارت مثل فراگیری رقص است: چه انتظاری داشته باشیم؟

ناآشنا حس عجیبی یادگیری رقص شباهت دارد. اگر در رقصیدن مبتدی باشید به هنگام یادگیریِ حرکات 

کار اعتماد به نفس خواهید های اولیه را فرا خواهید گرفت و به عنوان یک تازهخواهید کرد. ولی نهایتا گام
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رسد. با تمرین کردن این های تند و خیلی چیزهای دیگر مییافت. سپس نوبت به والتز، رومبا، سالسا، قدم

غیرممکن  "هایرقص"انسانی به دست خواهید آورد و  اندازهای نوینی از تجربیاتهای جدید چشممهارت

پذیر خواهند شد. تمرین کردن، هم در رقص و هم در روش آرامش شخصی، موجب تان انجامکامال برای

 کمال است.

خواهید از درون وجودتان به دست آورید به صرف لطفا توجه داشته باشید که آن قدرتی را که می ولی

جهد و به شکلی جادویی همه چیز را فورا گردد. از میان صفحات آن بیرون نمیپدیدار نمیمطالعه این کتاب 

راند و به اوج آرامشی بخشد. تمرین کردن خیلی مهم است و شما را در پلکان معجزات به باال میشفا نمی

 شود.تان میرساند که موجب شفاهایی فراتر از باورهای کنونیمی

های زیادی برخوردارید. ولی به یاد داشته باشید که رسیدن به بیشترین مزایا به یتدر این زمینه از قابل

های تان در برقراری ارتباط با درمانگر نادیده بستگی دارد. اینها همچون قدممیزان آمادگی، اعتماد و توانایی

 یک رقص جدید و همگی قابل دستیابی اند.

ها همچنین باید بدانیم که همه شفابخشیبیند: د ما را میهای محدودرمانگر نادیده فراتر از دیدگاه

های محدود ما فوری یا حتی قابل تشخیص نیستند. دلیلش آن است که درمانگر نادیده بسیار فراتر از دیدگاه

-اندازد یا تدریجیتان بداند آن را به تاخیر میبیند. مثال اگر شفای فوری را تهدیدی برای نظام باورهایرا می

پوشاند تا تر و پنهانی را، که آمادگی آشکار شدنش را ندارید، میای عمیقتان مسالهسازد. اگر ناخوشیاش می

شود. دالیل زیادی هم وجود دارند اید شفابخشی کنار گذاشته میوقتی که آمادگی بیشتری به دست نیاورده

 که فراتر از درک فعلی ما هستند.

مربوط به آمادگی، مختص درمانگر نادیده نیستند. بلکه  "هایدیتمحدو"این های عمومی: محدودیت

های شفابخشی ساخته بشر وجود دارند. دلیلی اصلی این که هایی عمومی اند و در تمامی روشمحدودیت

ها هستند. به عالوه بازگشت موقتی آیند نیز همینهای بشری اغلب موقتی به نظر مینتایج حاصل از روش

گیرند و این که چرا مردم تمایل به استفاده ای که در ورای مزیت ثانویه قرار میاخودآگاهانهمشکل، دالیل ن
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کنند. لذا میزان آمادگی شما بخشی از معادله ما اند، ندارند توجیه میشان تجویز شدهاز داروهایی را، که برای

-هستند که اینها را بهبود می دهد. خوشبختانه هم اندیشه نوین و هم تمرینات ما به نحویرا تشکیل می

 دهند.

تواند باشد. مراحل آن از این تر نمیزیربنایی ما از این ساده روش: ای آرامش شخصیروش دو مرحله

 قرارند:

 تان اتفاق افتاده است مشخص کنید.ای را که در گذشته برایواقعه آزارنده -1

 کردن آن دعوت نمایید.ساکت و عاشق باشید و از درمانگر نادیده برای حل  -2

ای اساس کار جلسات ما با درمانگر نادیده است و خوشبختانه هر کسی از عهده انجامش 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 ناخوشیقیقی تمامی ناخوشیکه علت ح ،چون مسائل احساسی زیرین را

های کنار ریشه و نه صرفا چیدن آنها از روی علت حقیقی به کندن علفتخفیف گیریم. هدف می ،هستند

 ترهای احساسی برسید احتماال مسائل جسمانی نیز کمرنگزمین شبیه است. تا هر جایی که بتوانید به ریشه

 شوند.یا برطرف می

در نظر  1رای کسب بهترین نتایج الزم است هر مرحله را بیشتر شرح دهم. بیایید با آنچه که واقعا از مرحله ب

 آغاز نماییم. ،تان اتفاق افتاده استای که در گذشته براییعنی مشخص کردن واقعه آزارنده داریم،

اهمیت  است مشخص کنید. تان اتفاق افتادهای را که در گذشته برای. واقعه خاص آزارنده1مرحله 

کنم. استفاده می "مساله"به جای  "واقعه خاص"خواهید بدانید که چرا از عبارت میشاید  وقایع خاص:

حالت کلی دارند و  "مشکل"یا  "مساله"عباراتی نظیر  تان توضیح دهم.بگذارید این تمایز مهم را برای

روند تا علل. مثال خودانگاری بیشتر عالئم به شمار می دهند. لذا اینهاتوصیفی عمومی از ناراحتی به دست می
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ها و ها، بدرفتاریاند. اگر به خاطر طرد شدنضعیف عالمتی است که عللی )وقایع خاصی( در زیر آن نهفته

داشت. مشکل هم بدون سایر اتفاقات تحقیرآمیز در پیشینه فرد نبود عالمت خودانگاری ضعیف زیربنایی نمی

 اند وجود داشته باشد.توزیربنا نمی

ترین اهداف ما در اینجا برقراری ارتباط مناسب با درمانگر نادیده یکی از اصلی زبانی برای درمانگر نادیده:

آورند. بدیهی است که با هدف گرفتن است و برای این امر وقایع خاص زیربنای کالمی مهمی را پدید می

های خاصی ایم. جوابا در ایجاد مشکالت کلی نقش داشتهکنیم که واقعاحساسات خاصی که داریم قبول می

باشند. فراگیری این امر مستلزم اندکی حدس و خطا دهد معیاری واقعی از حضورش میهم که او به ما می

 است. ولی هرگاه بر آن تسلط یابید راهی دائمی برای گفتگو با شعور درونی خود خواهید یافت.

نمایند. این بخش را به خوبی یاد ا به نحوه کار بر روی وقایع خاص هدایت میبدیهی است که همه اینها ما ر

ای به دست آورید یا ظاهرا العادهشود موفقیت خارقبگیرید چون نحوه استفاده شما از آن است که باعث می

 شکست بخورید.

 راه با بار احساسی، همکوتاه" ذهنیفیلم " واقعه خاص یک پس بیایید ابتدا واقعه خاص را تعریف کنیم:

از همه پایان و  ،آغاز ،هاشخصیتو کشد دو دقیقه طول می و خیلی خاصی است که بین چند ثانیه تا یکی

تر کنید تا فقط ی دارد. اگر بیش از یک نقطه اوج داشته باشد باید آن را کوتاهاحساس نقطه اوجمهمتر یک 

 یکی داشته باشد.

گندد و در زمان حال معموال اوج احساسی حل نشده است که )اغلب ناخودآگاهانه( در درون شما می نکته:

تان گردد. اگر از درمانگر نادیده به درستی استفاده نمایید شود که موجب مسائل کنونیبه شکلی بازپخش می

 شود.ف میرسید که باعث کمرنگ شدن ناخوشیهای مختلاین آشفتگی به آرامش روزافزونی می

 است. هیچ اوج نکرد. )خیلی کلی است. جزئیات اندکی در آپدرم با من بدرفتاری می مثال نادرست:

 دهد.(ی ندارد. واقعه خاصی را شرح نمیاحساس
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بسیار ام پدرم مرا در برابر دوستانم کتک زد و من وقتی که در جشن تولد هشت سالگی مثال درست:

 ای که یک اوج احساسی هم دارد.(واقعهعصبانی شدم. )خیلی مشخص است. 

بندی آن بدین شکل اید بهتر است جملهبرای کسب اطمینان از این که جداً واقعه خاصی را هدف گرفته

 باشد...

 ".کنمآن را حس می[ یاحساساوج ] و هنوزوقتی]آن اتفاقی که افتاد[ "

 

 دارد.رسید که یک اوج احساسی هم بدین ترتیب به واقعه خاصی می

 ها:مثال

 "وقتی معلم کالس سومم به من گفت احمق و من خیلی خجالت کشیدم."

 "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."

 "تابوتش دیدم و خیلی غمگین شدم.وقتی عمو جان را در "

 "وقتی خانه را ترک کردم و احساس کردم کسی مرا دوست ندارد."

-آورید خواهید دید که تقریبا هر مساله احساسی را میبه مرور که در کار با این فرایند تجربه به دست می

 دانست.  ،اندتان اتفاق افتادهکه در گذشته برای ،توان ناشی از یک یا چند واقعه خاص

 چند مثال:

 معی جکه در آنها در جلوی  تبدیل نمودتوان به وقایعی ترس از صحبت کردن در میان جمع را می

 اید.خجالت کشیده
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 توان به گفتگوهای خاصی یا اولین دقایقی که خبر فوت او را غم از دست دادن یکی از عزیزان را می

 تبدیل نمود. های تشییع جنازه و غیرهشنیدید یا یکی از صحنه

 اید تبدیل کرد.توان به وقایع خاصی که در آنها خشمگین شدهمسائل مربوط به خشم را می 

 اید تبدیل توان به وقایع خاصی که در آنها رفتار نامناسبی داشتهمسائل مربوط به احساس گناه را می

 نمود.

 .و غیره 

مان برای کار با درمانگر نادیده یاری سائلسازی مخوشبختانه همین وقایع خاص هستند که ما را در آماده

د که موارد بیشتری را از نهان درآوریم گرددهند. اگر به خوبی مشخص شوند ماهیت جزئی آنها باعث میمی

 .بگذاریمو برای برطرف ساختن بر روی میز 

واقعه خاص به طور کلی ظرفی برای بار )اوج(  کلید موفقیت کار کردن روی اوج احساس است:

 احساسی است و نهایتا اوج احساس است که باید برطرف شود. جمله مربوط به واقعه خاص را به یاد بیاورید...

 ".کنمآن را حس می[ یاحساساوج ] و هنوزوقتی]آن اتفاقی که افتاد[ "

م تغییر دهیم ولی واکنش احساسی شما به آن )خشم، توانیآنچه که در واقعه خاصی اتفاق افتاده است را نمی

توان تغییر و تخفیف داد یا از میان برد. اینجا است که های احساسی( را به واقع میغم، گناه یا سایر اوج

شود به اندازه کافی مشخص کنید تا او به ای را که موجب اوج احساس میدرخشد. واقعهدرمانگر نادیده می

رسید و اندکی از پلکان کند به آزادی بیشتری میاش کند. هر بار هم که این کار را میفنیراحتی ضربه

 روید.معجزات باالتر می

به دلیل همین نیاز به مشخص کردن احساس است که واقعه خاص مورد نظرتان باید فقط یک نقطه اوج 

است که بخواهید در یک احساسی داشته باشد. ترکیب نمودن چند احساس در یک واقعه خاص  مثل این 

وحش همزمان از همه حیوانات مراقبت کنید. هر حیوانی نیازهای خاصی دارد )رژیم غذایی، محیط و باغ
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-غیره( و باید مستقال مورد رسیدگی قرار گیرد. به همین ترتیب اگر واقعه خاصی موجب خشم و ترس می

 گردد بهتر است به هر یک جداگانه پرداخته شود.

دانید که آیا بیش با بیش از یک احساس روبرو هستید یا خیر. شاید با خشم شروع از پیش نمی اغلب اوقات

کنید و بعد به غم تبدیل یابد. این عالمت خیلی خوبی از موفقیت است چون احتماال بدین معنی است که 

چنین تغییری خشم تخفیف یافته و اکنون با احساس دیگری)غم( جایگزین شده است. فعال فقط بدانید که 

ممکن است و اگر احساس دیگری رو آمد مجددا و به شکلی که گویی واقعه خاص دیگری که حاوی روج 

توانید یک واقعه خاص و پیچیده را احساسی متفاوتی است از اول بر روی آن کار کنید. بدین ترتیب می

 پاکسازی نمایید.

های جسمانی دیدید از کرد عالئم بر روی ناراحتیهمان طور که در استفاده از روی به شدت آن نمره دهید:

کنیم که شدت هر واقعه خاصی یا همان اوج احساسی آن را برطرف سازد. در اینجا درمانگر نادیده دعوت می

از آغاز کار بسنجید. برای این کار  قبلهم برای مقایسه بهتر است شدت احساس ناشی از هر واقعه خاص را 

در  اکنونتان ببینید و شدت اوج احساسی آن را به شکلی که گویی خاص را در ذهنتوانید فیلم واقعه می

حال وقوع است تخمین بزنید. سپس آن را برای مراجعه بعدی یادداشت نمایید. به دانستن شدت احساس در 

ه آنچه است که باید برطرف شود ن کنونیای نداریم. چون شدت زمانی که واقعه اتفاق افتاده بوده است عالقه

 که در گذشته بوده است.

اکثر خاطرات ما به خوبی در چهارچوب وقایع خاص  ممکن است به ذهن برسند:که سواالت دیگری 

توان آنها را با استفاده از روش آرامش شخصی برطرف ساخت. ولی گیرند و به جز چند استثنا میجای می

ر یک کتاب مقدماتی نظیر این جواب داد. توان دسواالت دیگری هم ممکن است به ذهن برسند که نمی

 مثال:

 "اگر واقعه خاصی را به یاد نیاورم چه کنم؟"  

 "اگر واقعه خاص ظاهرا بار چندانی نداشته باشد چه کنم؟"  
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 "اگر با یک واقعه خاص شروع نمایم و بعد در میانه روش ذهنم سراغ مورد دیگری برود چه کنم؟ 

بعد از این به کجا "شود. )فصل دیگر در کتاب کار پیشرفته جواب داده میبه این سواالت و بسیاری موارد 

ها را ببینید(. فعال فقط روی آن دسته از وقایع خاصی که به راحتی در چهارچوب این دستورالعمل "بروم؟

 گیرند کار کنید. همین کار برای شروعی مستحکم کافی است.قرار می

 تان مفید است.کنیم. لذا مطالعه چندین باره مبحث فوق برایهیه میبه زودی فهرستی از وقایع خاص شما ت

ای را مشخص کنیم رویم. هرگاه واقعه خاص آزارندهاکنون به سراغ مرحله دوم روش آرامش شخصی می

 آنگاه باید...

لطفا این بخش را برای یک یا چند : . از درمانگر نادیده برای حل آن دعوت نمایید2مرحله 

که هر یک از آنها  ساده، قسمت 3واقعه چندین بار بخوانید و تمرین کنید. به قدری مهم است که آن را به 

مانند و نهایتا باید کنارشان های کمکی دوچرخه میاینها به چرخ ام.تقسیم نموده ،طلبدتوجه شما را می

 توانید از آن بر روی هر واقعه خاصی استفاده کنید برسید.خطایی که میبگذارید تا به روش بی

دارید هایی که در یک رقص جدید برمیمثل قدمو حتی  -در ابتدا این فرایند ممکن است به نظر غریب 

آغاز باالی پلکان معجزات بیاید. ولی وقتی که حتی به کوچکترین نتایج دست یابید سفرتان را به  -عجیب 

 یابید.آن و تا جایی که انگیزه داشته باشید به مزایای بیشتری دست می پس از اید.کرده

ای بیفتید. این همان روشی است تان را ببندید، نفس عمیقی بکشید و به یاد لحظه عاشقانهچشمان: 1 گام

ایم. راهی برای دعوت از های جسمانی استفاده کردهکه قبال هم از آن در رویکرد عالئم بر روی ناراحتی

زنند نیازی نیست. فقط همراه با فرشتگانی که شیپور می "لحظه هالیوودی"و به یک درمانگر نادیده است 

ای را به یاد آورید یکی بسازید. آن هم توانید لحظه عاشقانهیک لحظه عاشقانه را به یاد آورید. همین. اگر نمی

 دهد.نتیجه می
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یابد. بگویم که او همواره حاضر است و فورا آنچه را که در حال انجامش هستید درمی توانماز روی تجربه می

نباشد از طرف او به عنوان دعوت  "کامل"ای برسید و حتی اگر لذا همین که سعی کنید به لحظه عاشقانه

آن "باید  کنند کهشوند چون فکر میشود. برخی مبتدیان در این امر به تنشی غیرضروری دچار میتلقی می

اید و نیازی نیست که نتیجه هنوز به آنجا نرسیده . لطفا شما یکی از آنان نباشید."را درست انجام دهند

 بگیرید.

گویید سپس به واقعه خاص و نقطه اوج احساسی آن توجه کنید. بدین ترتیب به درمانگر نادیده می: 2گام 

تان به نقطه اوج تان ببینید و حواسرا در ذهنخواهید برطرف سازد. فیلم مزبور که چه چیزی را می

های ویژه آن را برای خودتان دردناک اش باشد. کار را بر خود آسان بگیرید. نیازی نیست که با جلوهاحساسی

تان قابل تحمل گردد کمتر توجه کنید تا برایتان مینمایید. اگر توجه کردن به اوج احساسی موجب ناراحتی

تان آرامش به تواند آن را پاکسازی و برطرف کند و برایسپارد و میدیده باز هم گوش میشود. درمانگر نا

 ارمغان آورد.

کنید آن را به مبتدیان شاید بد نباشد که از یک تشبیه بهره گیرند. لذا وقتی به نقطه اوج احساسی توجه می

ه را نسیم خنکی از نور عشق در نظر تان تصور نمایید. آنگاه درمانگر نادیدصورت ارتعاشی در اطراف قلب

تان شدت آن را کمتر، کمتر، کمتر... تا به صفر و در چشم ذهن "سازدخنک می"بگیرید که آن ارتعاش را 

 ثانیه انجام دهید و بعد تکرارش کنید. 32رساند.این کار را برای می

-د بسازید و شاید تصاویر یا پیامشوید ممکن است تشبیهات دیگری برای خوتر میبه مرور زمان که باتجربه

هایی را هم از جانب درمانگر نادیده درک نمایید. اگر چنین شد آنها را بنویسید. آنها اغلب به مسائل یا موارد 

توانید در جلسات بعدی که با روند. آنها را نیز میاشاره می "در زیر میز قرار دارند"مهمی که پنهان یا 

 شت برطرف کنید.درمانگر نادیده خواهید دا

ای را فایل صوتی زیر برای راهنمایی شما در دو گام فوق تهیه شده است. فرض بر این است که واقعه آزارنده

از شروع کار اندازه  قبلکه یک اوج احساسی دارد به خوبی مشخص کرده و شدت احساس ناشی از آن را 
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توانید هر جا لی اگر به زمان بیشتری نیاز دارید میایم وهایی در فایل وارد ساختهاید. هرچند که وقفهگرفته

 که بخواهید آن را متوقف نمایید.

  فایل صوتی

توانید تاثیر آن را با نتیجه را بیازمایید. هرگاه کارتان با یک واقعه خاص به پایان رسید به سادگی می :3 مگا

آن آزمایش کنید. به دنبال تغییرات باشید و  به نمایش درآوردن مجدد فیلم ذهنی و توجه به اوج احساسی

 آنها را بنویسید.

از  بعدتواند پدید آید این است که اوج احساسی آن خیلی بهتر شود. شدت آن را ترین تغییری که میمحتمل

مقایسه کنید. ممکن است به کلی برطرف گردد و  قبل کار در مقیاس صفر تا ده بسنجید و آن را با شدت

های مبتدیان، که دستیابی به آن با اش را به یاد آورید. در این صورت یکی از موفقیتید خاطرهاصال نتوان

 تان شده است.ها به طول انجامد، نصیبها یا ماههای رایج شاید هفتهروش

همان طور که قبال هم گفته شد شاید دریابید که احساس مثال از خشم به غم یا گناه تغییر کرده است. این 

توانید مجددا روش آرامش شخصی را انجام ای از موفقیت است. برای تکمیل کار میتغییری مهم و نشانه

 دهید. ولی این بار باید به احساس جدید توجه نمایید.

تان متوجه واقعه خاص دیگری بشود. این نیز به معنی موفقیت است چون احتمال دیگر آن است که ذهن

-اولیه برطرف شده یا بهبود یافته است و اکنون مورد جدیدی جای آن را میدهد که واقعه خاص نشان می

 گیرد. برای موفقیت بیشتر روش آرامش شخصی را بر روی این واقعه خاص جدید به کار بندید.

کنید ولی این بدین معنی نیست با وجود این که بر روی وقایع خاص کار می وقایع خاص مخفی چطور؟

های اید. ممکن است وقایع خاص مرتبط یا تکهخانه درآورده و بر روی میز گذاشتهنهانکه همه موارد را از 

 پنهانی باشند که هنوز باید به آنها نیز بپردازید.

http://eft.ir/News/50740/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87
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حل خوبی دارد. احتماال وقایع خاص های پنهان راهخوشبختانه مشکل وقایع خاص مرتبط و یا تکه راه حل:

نظر از این که از این نکته آگاه باشید یا خیر، آنها وجوه مشترک و، صرفتان دارید آزارنده متعددی در زندگی

های تکه وهای مشترک، افراد مشترک، موضوعات مشترک، احساسات مشترک زیادی با هم دارند. مثال زمینه

 پنهان مشترک.

های پنهان تکه لذا اگر روش آرامش شخصی را بر روی چند واقعه خاص آزارنده به کار برید از چند زاویه با

-سازد و اینها همراه با هم نتایج بیشتری برایمختلف روبرو خواهید شد.  این امر موارد بیشتری را آشکار می

تان خواهد ای نصیبکنندهآورند. اگر پشتکار داشته باشید این روش در درازمدت مزایای خیرهتان به بار می

 نمود.

 اکنون بیایید انجامش دهیم.

 آرامش شخصی بر روی فهرستی از وقایع خاصانجام روش 

یم. کار اهرسید ،ایمچینی برایش بودهکه تاکنون در حال مقدمه ،اکنون به همان فرایند اصلیفرایند اصلی: 

ای است. روش آرامش شخصی را به نوبت بر روی فهرستی از وقایع خاصی که در گذشته موجب آزارتان ساده

نمایید که بارهای احساسی و می "تکانی احساسیخانه"ترتیب به شکلی  گیرید. بدیناند بکار میشده

 های جسمانی ناشی از آنها کمرنگ شوند.ناخوشی
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و نیازمند تمرین و پشتکار است. هر  گشتهسازی ارتباط شما با درمانگر نادیده طرح این فرایند به منظور غنی

ها بگذرید. توانید از این دربقط خودتان هستید که میشود. فتان بهتر میچه بیشتر تمرین کنید ارتباطات

 باید این کارها را بکنید. شوند.ای که دارید محدود میبا مقدار انگیزه تنهاتان در اینجا هم نتایج نهایی

تان و همه سازد وضع کنونی جسماز آنجایی که این فرایند احتماال شما را از عالئم جسمانی آسوده می اول،

شود. همان های گاه به گاه میرا که دارید بنویسید. این شامل دردها، عالئم بیماری و حتی ناراحتی عالئمی

طور که قبال توضیح داده شد شدت فعلی آنها را در مقیاس صفر تا ده بسنجید که در آن ده به معنی 

ئم جسمانی دارید های قبل را در کنار توصیفی که از عالبیشترین شدت و صفر بدون شدت است. این شدت

های بعد مقایسه نمایید. نیازی نیست که خیلی دقیق باشید. فقط کافی است که بنویسید تا بتوانید با شدت

 تخمین خوبی بزنید.

مورد باشد.  122یا حتی  52واقعه خاص آزارنده را تهیه کنید. بهتر است حاوی  32فهرستی از حداقل  بعد،

واقعه خاص "هایی، که قبال تحت عنوان رست باید مطابق دستورالعملهر یک از وقایع خاص موجود در فه

شرح داده شدند، باشد. هر واقعه  "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 بخش، که هر یک حاوی یک اوج باشد، تقسیم کنید. به هنگام کار هر یک از این بخش

 گیریم.مجزایی در نظر می

های احساسی را در مقیاس صفر تا ده بنویسید. این کار را با مرور برای مسائل جسمی شدت هر یک از اوج

اینها در حال وقوع است انجام دهید.  االنفیلم ذهنی و توجه کردن به شدت احساس به شکلی که گویی 

زنید در کنار واقعه شان تخمین میتوانید عددی را که برایاز کار هستند و می قبلهای احساسی اوج شدت

ای به دانستن شدت در زمان اصلی وقوع نداریم. باید شدت کنونی را عالقهسید. در اینجا هم خاص بنوی

 برطرف سازید و لذا همان است که اهمیت دارد.
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توانید عددی برایش مشخص نمایید حدس بزنید که بین صفر تا ده اید و نمیاگر شدت آن را سرکوب کرده

 های بعدی کافی است.مقایسهچقدر بر شما تاثیر دارد. همین کار برای 

 روش آرامش شخصی را مطابق آنچه که شرح داده شد بر روی هر واقعه خاص انجام دهید.  بعد،

توانید بر روی هر تعداد واقعه خاص که بخواهید و هر قوت  که بخواهید کار کنید ولی شاید هرچند که می

هر روز بر روی حداکثر سه واقعه خاص کار کنید و کنم بهتر باشد در ابتدا آهسته پیش بروید. لذا توصیه می

دقیقه فاصله بیاندازید. در اینجا دنبال کیفیت کار هستیم نه  15بین کار بر روی هر دو مورد هم حداقل 

 سرعت و لذا باید با احتیاط جلو بروید.

ید تا شدت اوج پس از هر بار استفاده از روش آرامش شخصی بر روی یک واقعه خاص فیلم ذهنی آن را ببین

ای شدتی را حدس وجود دارد بسنجید. اگر قبال برای واقعه سرکوب شده االناحساسی آن را به شکلی که 

به حساب  بعدیگذارد. این سنجش اید دوباره حدس بزنید که در مقیاس صفر تا ده چقدر بر شما اثر میزده

 بنویسید. قبلیاید. این را هم در کنار سنجش می

زنید، بهتر شده را با هم مقایسه کنید. اگر شدت اوج، یا حدسی که برای آن می بعدو  قبلهای اکنون شدت

در غیر این صورت هم مشکلی نیست. شدت آن را بنویسید و سراغ واقعه خاص بعدی است این عالی است. 

ش شخصی بر روی توانید به آن برگردید. به عالوه شاید با انجام روش آرامبعدا میدر صورت لزوم بروید. 

سایر وقایع خاص آن هم تخفیف یابد. علت آن است که همان طور که قبال گفته شد سایر وقایع خاص یا 

 هایی از آنها ممکن است به مساله فعلی مربوط باشند.بخش

واقعه خاص به فهرست عالئم جسمانی خود رجوع کنید و شدت آنها را در  32پس از کار بر روی  بعد،

ا ده بسنجید. احتمال دارد برخی از آنها کمرنگ شده یا از میان رفته باشند. این عالمت مقیاس صفر ت

اند توجه نمایید. مثال: آیا تان تغییر کردهپیشرفت است. همچنین به بقیه مواردی هم که در زندگی روزمره

-همکار مزاحم بهتر کنار میاند؟ اکنون با رفتار آزارنده عمو چارلی یا آن تان کاهش پیدا کردهخشم و نفرت

تان در شغل، روابط جنسی یا ترید؟ اضطراب کمتری دارید؟ کاراییهای اجتماعی راحتآیید؟ در موقعیت



 

112 
 

اند؟ همه اینها و هزاران مورد دیگری که ممکن است تان بهبود یافتههایبازی تنیس چطور است؟ حساسیت

 تان به ارمغان آورده است.یده برایاتفاق بیفتند حاصل آرامشی هستند که درمانگر ناد

واقعه خاص بعدی انجام دهید. این کار را آن قدر ادامه دهید تا همه وقایع  32همان 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 بیوشتر شده است. نهایتا رراحت

 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 تالشدهکار بودید. ولی اکنون ماهرتر شاولین باری که این کار را کردید تازه

اند به فهرست وقایع خاص تان رو آمدهبیشتری به بار آورد. سایر وقایع خاصی را که در جریان اولین تالش

 بیفزایید.

-رویم. برای کسانی که بیش از آشنایی اولیه از طریق این کتاب را میهای پایانی میاکنون به سراغ اندیشه

 اند.اشاراتی صورت گرفته "بعد از این به کجا بروم"ش خواهند در بخ
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 :8فصل 

 بعد از این به کجا بروم؟

 تیافدوره اپتیمال ای

 )پلکان معجزات(

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.

پس از فارغ شدن از مطالب مقدماتی گام بعدی این است که به پلکان معجزات:  –های پیشرفته آموزش

های ساخته دست پلکان معجزات پل بزنید و بدین ترتیب به بسیار فراتر از محتوای این کتاب و تمامی روش

های کمتری با محدودیت بشر و همین طور پزشکی برسید. بدیهی است که هر چه از این پلکان باالتر بروید

 تان معنی خواهد داشت.کمتر برای "غیرممکن"روبرو خواهید شد و کلمه 

 

 تی از این قرارند:افبخشهای مهم دوره اپتیمال ای

 32 ترین مسائل مبتدیان شوند چالشیدرس پیشرفته )که پیگیری آنها آسان است( و حتی باعث می

 هم برطرف شوند.
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  جلسات خودیاری که در آنها درمانگر نادیده را با موفقیت بر روی گستره ساعت فیلم  52بیش از

اند و به شما این ام. این فیلمها به طرز خاصی تهیه شدهبکار برده "غیرممکن"وسیعی از مسائل 

 آموزید حل نمایید.روش کار را در باالترین سطح می در حالی کهدهند که مسائلتان را امکان را می

 دهم.طریق وبینارهای زنده که در آنها به طور مستقیم به سواالتتان جواب می پشتیبانی از 

 آموزید با سایر اعضا تمرین توانید آنچه را که میگروههای تمرینی رایگان که با عضویت در آنها می

 کنید.

  شود در دسترس تمامی اعضا قرار ساعت فیلم جلسات می 122مجموعه وسیعی که شامل بیش از

 گیرد.می

 ای )برای کسانی که طالب آنند(.تی ضربهافتر و فیلمهای ایآموزشهای گسترده 

 شود...پلکان معجزات به این نام ارائه می

 تیافدوره اپتیمال ای

تی افیا همان روش شفابخشی اولیه من یعنی ای... چون درمانگر نادیده را با کارآمدترین ابزارها )سازها( 

آمیزد. این ترکیبی منحصر به فرد در رشته شفابخشی است و در هیچ جایی هیچ )تکنیک رهایی ذهن( درمی

آورید بسیار فراتر از هر چیزی هستند که با صرف هایی که از طریق آن به دست میمعادلی ندارد. توانایی

تان خواهد دالر و با کسب مدرک دکترا از دانشگاه استنفورد یا هاروارد نصیبهزار  222هشت سال وقت و 

 کنم. خواهید دید.ولی به راحتی از آن دفاع میدانم که این ادعایی شجاعانه است شد. می

 عشق برای همه، گری

 از پشتیبانی رایگان من برخوردار شوید

 این یک همراه اساسی برای این کتاب است.

شود و از طریق پشتیبانی سرآغاز ماجراجویی جدید شما است چون به حیطه جدیدی وارد میاین کتاب 

https://www.emofree.com/eft-training.html
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، پلکان "شفاهای غیرممکن"توانید اخبار، نکات، فوت و فنها، پاسخها، یابد. میرایگان من مدام گسترش می

تر صفحات را زنده معجزات و بروزرسانیهای مهم را دریافت دارید. این قلب کتاب درمانگر نادیده است و این

 توانید اشتراکتان را لغو کنید.سازد. هیچ مسئولیتی هم در مقابل آن ندارید و هرگاه بخواهید میمی

 را کلیک کنید. اینجابرای دریافت پشتیبانی رایگان گری 

تی که از جانب گری افمال میل حاضرم برای دانش ایهرچند که این پشتیبانی رایگان است ولی با ک"

 دکتر ماریون بیلیچ "شود پول بدهم.جاری می

گویی و آگاهی او آموزم. از بذلهتی گری بیش از هر جای دیگری در اینترنت میافاز پشتیبانی رایگان ای"

 دکتر جیم پاسکو "بسیار خوشتان خواهد آمد.

-بخش. هر شماره را با اشتیاق میکند. سرگرم کننده و انگیزهرا زنده میپشتیبانی گری درمانگر نادیده 

 سونیا نووینسکی "خوانم.
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