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مقدمه مترجم
باربـارا برنـان ( 19فوریـه  ،)1939فیزیکدانـی اسـت کـه در سـالهای جوانـی در مرکـز پـرواز فضایـی
گادارد ناسـا بـه فعالیـت پژوهشـی اشـتغال داشـت و بـا شـروع دهـۀ  ۱۹۷۰حیـن اجـرای طرحهـای
تحقیقاتـی در مواجهـه بـا مفاهیمـی چـون میـدان انـرژی و اختلال آن در بعـد کیهانـی ،بـه مطالعـه
و بررسـی میـدان انـرژی انسـان عالقهمنـد شـد و آمـوزش انرژ یدرمانـی را از مؤسسـۀ سـنتز روانتنـی
واشـنگتن آغـاز کـرد و سـپس بـه مطالعـه شـیوههای درمانـی شـمنهای بومـی امریـکا روی آورد .پـس
از آن ،بـا تغییـر مسـیر شـغلی و ورود بـه عرصـه درمانگـری ،تجربیـات خـود را پـس از گذشـت حـدود
 20سـال ،در نخسـتین اثـر خـود« ،هالـه درمانـی بـا دسـتان شـفابخش» در سـال  1987منتشـر نمـود.
ایـن کتـاب بـه  26زبـان دنیـا ترجمه شـد و در شـمار یکـی از منابع موثق انرژ یدرمانـی قرار گرفت.
در سـال  ،1377بـا انتشـار ترجمـه آن توسـط مهیـار جاللیانـی ،ایـن اثـر در زمـره آثـار اصلـی ایـن حـوزه
شـناخته شـد و بارهـا تجدیـد چـاپ گردیـد .بـا اینکـه «ظهـور نـور» ،اثـر بعـدی باربـارا در سـال  1993بـا
تمرکـز بـر فراینـد درمـان نگاشـته شـد ،امـا بـرای ترجمـه مـورد عنایت واقع نشـد.
او در سـال  2011بهعنـوان نودوچهارمیـن انسـان تأثیرگـذار معنـوی جهان در فهرسـت نشـریه واتکینز
معرفـی شـد و آخریـن اثـر خـود را در سـال  2017بـا عنـوان «نورشـفابخش درون» منتشـر کـرد .بـا توجـه بـه
ترتیـب زمانـی آثـار وی ،ایـن اثـر ضمـن برخـورداری از جامعیـت ،مفاهیـم جدیـدی را بـرای اولیـن بـار
مطـرح میکنـد و مـا را بـا آخریـن نظریههـا و روشهـای انرژ یدرمانـی آشـنا میسـازد.
درمانگـری و توجـه بـه شـیوه خـاص انرژ یدرمانـی ،از سـالها قبل مورد اقبال کشـورهای مختلف
قـرار گرفتـه و در ایـن زمینـه کتابهـای زیـادی نگاشـته شـده و شـخصیتهای مختلفـی در آن
فعالیـت میکننـد .هـر یـک از ایـن افـراد ،متأثـر از عقایـد ،نظـام فکـری ،جهانبینـی و فرهنـگ قومـی
خویـش ،از منظـر خـود ،ایـن هنـر و مهـارت را توضیـح داده و تدریـس میکننـد کـه گاه در اصـول

|  | 6نـ ـ ــور ش ــفابخش درون

و مبانـی ،اختالفـات و اشـتراکاتی دیـده میشـود .ایـن حـوزه ،در کشـور مـا نیـز ،توجـه عالقهمنـدان
و مخاطبـان زیـادی را بـه خـود جلـب نمـوده اسـت .بـا وجـود پیشـینه و قدمـت فرهنـگ معنـوی
مذهبیمـان ،چنیـن توجهـی طبیعـی اسـت.
ترجمـهی آخریـن اثـر او ،اقـدام کوچکـی اسـت؛ امـا امیدواریم در جهت آشـنایی بـا مهارتهای
انرژ یدرمانـی از زبـان یکـی از اسـاتید مطـرح جهانـی مؤثـر و رضایتبخـش باشـد .بدیهـی اسـت
آنچـه در ایـن ترجمـه ارائـه شـده ،مـورد نقـد یا تأیید کامل مترجم نیسـت .همانطور که اشـاره شـد،
مقصـود مـا ،ارائـه نظریـات و روشهـای متخصـص ایـن حـوزه بـا عقایـد خـاص و از منظـر شـخصی
ایشـان است.
در پایـان ،از نگارنـده کتـاب ،خانـم باربـارا برنـان؛ از ویراسـتار گرامـی ،خانـم سـپیده جواهـری؛
از صفحـهآرا ،خانـم شـفیعی؛ از انتشـارات طالیـی و آقـای بهشـید صالحـی کـه سرپرسـتی ارتبـاط بـا
انتشـارات را بـر عهـده داشـتند و همـهی خواننـدگان عزیـز قدردانـی میکنـم.

میـناعــلوی
آبان ماه 1399
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تحسین کتاب «نورشفابخش درون»
«بیش از  ۲۵سـال اسـت که آثار باربارا برنان را دنبال میکنم .او با اسـتعداد 1درمانگری خود هزاران
نفر را درمان کرده اسـت .باربارا در کتاب «نورشـفابخش درون» ،راهنمایی برای درمان درونی نوشـته
اسـت« .نورشـفابخش درون» متنـی جـذاب بـرای کسـانی اسـت کـه درصـدد ادراک نقـش انـرژی در
سلامت ذهنـی ،فیزیکـی و روحـی هسـتند .انـرژ یای کـه نقـش آن ،رهایـی فـرد از الگوهـای مخـرب
و آسـیبهای روحـی سرکوبشـدهای اسـت کـه مانـع از زندگـی بـه بهتریـن شـیوۀ ممکن میشـود».
                                                      جیمز ون پراگ ،نویسندۀ کتاب پرفروش «قدرت عشق» در نیویورکتایمز

«کار تقدیـر اسـت کـه کتابهایـی مثـل «نورشـفابخش درون»  -ماننـد افـرادی کـه دوستشـان دار یـد
 در زندگـی سـر راه آدم قـرار میگیرنـد! باربـارا آن برنـان فیزیـکدان آموزشدیـدۀ ناسـا و یـک عـارففوقالعـاده اسـت .او اینجاسـت تـا شـما را بـه سـفر تغییردهنـدۀ ذهـن و گشـایشدهندۀ قلـب ،بـه
درون نظـام عالـم وجـود و وجـود الهیتـان ببـرد .بـا او همـراه شـویم».
                                                                رابرت هولدن ،نویسندۀ «تغییر مقدس» و «زندگی تو را دوست دارد»

ً
«شـناخت باربـارا برنـان مسـتلزم آشـنایی بـا اثـر «نورشـفابخش درون» اسـت .او واقعـا انسـانی خـوب،
معلمـی دوستداشـتنی و یـک رفیـق اسـت؛ زندگـی معنـوی دارد و «معجـزه» و نظـم شـفادهندهاش
را بـه هـر کاری کـه انجـام دهـد مـیآورد .بیـش از چهـل سـال اسـت کـه باربـارا را میشناسـیم .وقتـی
بـرای اولیـن بـار همدیگـر را دیدیـم ،او دانشـمندی خوشفکـر در ناسـا بـود .کمـی پـس از آن ،بـا ورود به
دنیایـی دیگـر  -دنیـای قلـب و درمـان  -خـود را در سـطوحی عمیقتـر نشـان داد».
                                         برت و مایرا شاو ،بنیانگذاران کار  ۵۰ / ۵۰و نویسندگان کتاب «قلدر دهنگشاد»
1.gift
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تحسین کتاب «دستهای شفابخش»
«ایـن کتـاب بـرای همـۀ درمانگـران مشـتاق و ارائهدهنـدگان خدمـات مراقبتهـای پیراپزشـکی،
یک ضرورت اسـت و الهامبخش همۀ کسـانی اسـت که میخواهند انسـان واقعی را درک کنند».
الیزابت کابلر راس

«کار باربـارا برنـان ،بازکـردن ذهـن اسـت .تصـور او از نقشـی کـه بیمـاری ایفـا میکنـد و اینکـه چگونـه
ً
درمـان محقـق میشـود ،قطعـا بـا تجربـۀ مـن سـازگار اسـت».
                                                                       برنی اس .سیگل نویسندۀ کتاب «عشق ،پزشکی و معجزات»
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تحسین کتاب «ظهور نور»
«تنهـا چیـزی کـه بـرای درمـان نیـاز داریـم نـور و عشـق اسـت ،و باربـارا برنـان ایـن را بهوضـوح درک
ً
میکنـد« .ظهـور نـور» مـا را بـه اعمـاق جدیـدی از دانـش درمانگـری میبـرد .قویـا مطالعۀ ایـن کتاب را
توصیـه میکنـم».
									     	             «لوئیز هی»

«باربـارا برنـان در رابطـۀ میـان علـم و هنـر درمانگری ،پیشـگام اسـت .کتاب او سرشـار از دانش و خرد
عمیقـی اسـت کـه از تجربـه و تمریـن مسـتقیم سرچشـمه میگیـرد .تقدیـر ایـن اسـت کـه بـه یـک اثـر
کالسـیک تبدیل شـود».
                                                                                    یریاکس سی .مارکیدس ،نویسندۀ کتاب «آتش در قلب»

«باربـارا برنـان تلفیقـی کمیاب و ضروری اسـت از یک دانشـمند ،یـک درمانگر و یک معلم .کتاب او
ابـزار قدرتمنـدی بـرای همـۀ مـا فراهم آورده تا با هنجارهای جدید سلامتی مطلوب زندگی کنیم».
                                                                                                     باربارا مارکس هوبارد ،نویسندۀ کتاب «مکاشفه»

ً
«مـن کـه شـخصا اسـتعداد درمانگـری باربـارا برنـان را تجربـه کـردهام ،بـا افتخـار کتـاب او را تأییـد
میکنـم .او روشهـای تحقیـق در پیشـینۀ گسـتردۀ علمـی خـود را با قدرت شـهودی و خرد ذاتی خود
ترکیـب میکنـد .بهموجـب پژوهشهـای او و بـا ایـن انجمـن بـزرگ« ،پزشـکی» مـدرن توسـعه یافتـه و
انسـانی شـده اسـت.
                                                    دکتر رالو می ،نویسندۀ کتابهای «عشق و اراده» و «گریستن برای اسطوره»

| | 11

فهرست کوتاه
سپاسگزاری
پیشگفتار سردبیر
فهرست شکلها
مقدمه :ابزارهایی برای زندگی در قرن بیستویکم
بخش اول :درمان انسدادها و آزادسازی انرژی آفرینشگر
 .1سیستم آ گاهی انرژی انسان
 .2فرایند آفرینشگری ما از طریق سیستم آ گاهی انرژی
 .3درمان انسداد فرایند آفرینشگری
 .4درهمتنیدهشدن زندگی
 .5ابزارهایی برای بازآفرینی زندگی
بخش دوم :درمان آفرینشگریمان از طریق سطح چهارم میدان :روابط
« .6حس برتر» در عمل
 .7ورود به واقعیتهای سطح چهارم
 .8جهانها ،اشیا و موجودات واقعیت سطح چهارم
 .9فیزیک واقعیت سطح چهارم
.10دیگر پدیدههای واقعیت سطح چهارم :وابستگیها ،ایمپلنتها و فرازمینیها
.11دوگانگی شدید در جهانهای اثیری زیرین
.12نیت منفی و جهان اثیری

|  | 12نـ ـ ــور ش ــفابخش درون

.13میدان انرژی در حالت احتضار
.14زندگی پس از مرگ
.15ترمیم ریسمانهای ارتباطی
.16درمان ریشههای سنتی اجدادی
.17وحدت مفاهیم پایه
پیوست :بررسی  HEFو HSP
کتابشناسی
فهرست نمایه

| | 13

فهرست تفصیلی
فهرست کوتاه 11.............................................................................................
فهرست شکلها22..........................................................................................
مقدمه 31....................................................................................................
مسیر من ،زندگی من33.................................................................................
دانشگاه ویسکانسین  -مدیسون 34....................................................................
مرکز پرواز فضایی گادارد ناسا34........................................................................
مؤسسه سنتز روانتنی36................................................................................
انرژی وجودی40........................................................................................
بخش اول :درمان انسدادها و آزادسازی انرژی آفرینشگر47..................................................
فصل اول :سیسـ ــتم آ گاهی انرژی انسـ ــان 47................................................................
فراتررفتن از دنیای فیزیکی سهبعدی 47................................................................
سیستم آ گاهی انرژی انسان (50.............................................................. )HECS
ستارۀ وجود 51..........................................................................................
هارا 53..................................................................................................
میدان انرژی انسان (54.......................................................................... )HEF
بدن فیزیکی 62.........................................................................................
خودبازنگری فصل  :1چند تمرین برای حس کردن  HECSو 63.................................. HEF
فصل دوم :ف ـ ــرآیند آفرینشگری ما از طریق سیستـ ــم آ گاهی ان ــرژی 65.......................................
ارتعاش آفرینشگر زندگی از طریق 65...........................................................HECS
چگونه رابطۀ بین جنبههای  HECSبه ظهور ایدۀ ابعاد منجر میشود؟ 66.............................
مروری بر فرایند آفرینشگری از طریق 67.......................................................... HEF

|  | 14نـ ـ ــور ش ــفابخش درون

چگونه فرایند آفرینشگری از طریق ابعاد هستۀ وجودی و هارا شکل میگیرد؟67......................
ارتعاش آفرینشگر از طریق 69.....................................................................HEF
ارتعاش آفرینشگر در سطح هفتم 69............................................................. HEF
ارتعاش آفرینشگر در سطح ششم 69............................................................. HEF
ارتعاش آفرینشگر در سطح پنجم 70.............................................................HEF
ارتعاش آفرینشگر در سطح چهارم 70............................................................ HEF
ارتعاش آفرینشگر در سطح سوم 70.............................................................. HEF
ارتعاش آفرینشگر در سطح دوم 71............................................................... HEF
ارتعاش آفرینشگر در سطح اول 71............................................................... HEF
شفافسازی بیشتر درباره ارتعاش حیات72...........................................................
علت و معلول 73.......................................................................................
چهار مرحله ارتعاش آفرینشگر حیات 74..............................................................
ارتعاشهای حیات75..................................................................................
نتایج یک فرایند آفرینش شفاف از طریق 76................................................... HECS
خودبازنگری فصل  :2سؤاالتی از خود دربارۀ  HECSو فرایند آفرینشگریتان 78.......................
فصل سوم :درمـ ــان انسداد فرایـ ــند آفرینشگـ ــری 79.........................................................
فرایند آفرینشگر مسدود یا تحریفشده 80.............................................................
چه بلوکهایی در  HEFقرار دارد و در کجا واقع شدهاند؟82...........................................
واقعیت دوگانه و واقعیت کلنگر 85....................................................................
آ گاهی کودک 92........................................................................................
چگونه بلوکها بر فرایند آفرینشگری و زندگی ما تأثیر میگذارند؟95...................................
پاکسازی بلوک از  HEFبرای آزادسازی نیروی آفرینشگر 97............................................
انرژی آفرینشگر خود را آزاد کنید تا زندگی خود را از نو خلق کنید98...................................
خوبازنگری فصل  :3سؤاالتی از خود دربارۀ انسداد فرایند آفرینشگریتان99..........................
فصل چهارم :دره ـ ـمتنیدهشـ ــدن زندگی101..................................................................
راه دیگری برای مشاهدۀ بلوکهایتان101................................................................
درهم تنیدگی زندگی از طریق ایجاد بلوک 102...........................................................
ایجاد بلوک در رحم 102..................................................................................
ایجاد بلوک کمی پس از تولد 103........................................................................

| | 15

ایجاد بلوک در دوران کودکی و پس از آن104.............................................................
چرخۀ معیوب ناامیدی ،سرخوردگی و خودناتوانی 105..................................................
ساختار چرخۀ معیوب 105..............................................................................
شکستن چرخۀ معیوب 109.............................................................................
مراحل شکستن چرخۀ معیوب110......................................................................
ایجاد خود بالغ مثبت برای حل مسائل مربوط به اختیار 116............................................
خودبازنگری فصل  :4سؤاالتی از خود دربارۀ درهمتنیدگیهای زندگیتان119..........................
فصل پنجم :ابـ ــزارهایی برای بازآفـ ــرینی زنـ ــدگی 121.........................................................
مفاهیم کلنگر 121.......................................................................................
آفرینش زخمها و دفاعهای زندگی122...................................................................
چرخۀ معیوب 123......................................................................................
گذر از چرخههای درمانی آفرینشگر 124. ...............................................................
چطور برای خودتان درد میآفرینید؟125................................................................
درد سخت ،درد نرم126. ................................................................................
منشأ یک واکنش عاطفی126. ..........................................................................
رهاکردن واکنشهای عاطفی و غیرمنطقی127.........................................................
رشد در مسیر مارپیچی 129..............................................................................
مقابله با صداهای منفی درون 130......................................................................
دخالت خود برتر در نیروی آفرینشگر شما131...........................................................
ایجاد مانترای شخصی132.............................................................................
مسیر مارپیچی به درون هستۀ وجودی 133.............................................................
هستۀ وجودی134.......................................................................................
خوددرمانی نیاز به شناسایی هستۀ وجودی دارد134...................................................
حرکت در زمینۀ وجودی خود135.......................................................................
لذت آفرینش 136.......................................................................................
لذت آفرینش را در خود آزاد کنید136...................................................................
آفرینش هستۀ وجودی 137..............................................................................
خودبازنگری فصل  :5ابزارهای هیوآن برای بازآفرینی زندگیتان 140.....................................
بخش دوم :درمان انسدادها و آزادسازی انرژی آفرینشگر141..................................................

|  | 16نـ ـ ــور ش ــفابخش درون

فصل ششم« :حـ ــس برتـ ــر» در عمـ ــل 143...................................................................
ماهیت حس برتر (143...........................................................................)HSP
پایۀ 143........................................................................................... HSP
چاکراها اندامهای حسی انواع خاص  HSPهستند144................................................
تفاوتهای مهم اطالعات حاصل از نور بازتابیافته و اطالعات حاصل از تابش یا نور ایجادشده146.
توسعۀ 147.........................................................................................HSP
مکانیک  HSPبرای بازکردن درزبندهای ادراکی درون چاکراها 148....................................
مشکالت معمول هنگام یادگیری بازکردن 153....................................................HSP
چگونه خود را در سطح میدانی که میخواهید مشاهده کنید ،تنظیم کنید154.......................
تغییر روش استفاده از ذهن برای پردازش اطالعات 155................................................
پنج حالت ذهن در یوگا سوترای پاتانجلی 155.........................................................
رقص بین حالتهای فعال و شاهد ذهن در 156................................................. HSP
انبساط و انقباض در 158......................................................................... HSP
تمرینی برای یادگیری نحوۀ ایجاد ارتباط حرکتی در 159......................................... HSP
رقصیدن بین ذهن فعال و شاهد 161....................................................................
ماهیت اطالعات 162. ........................................................................... HSP
 HSPو سطوح  HEFکه متناظر با دنیای فیزیکی ،دنیای سطح چهارم و دنیاهای معنوی است 163..
سطوح قدرت در  HEFبرای مهارتهای مختلف  HSPو مهارتهای درمان163......................
ایجاد انسجام در 165............................................................................. HEF
 HSPبا ادراک فیزیکی متفاوت است 165..............................................................
پروتکل استفاده و ارائۀ اطالعات  HSPدر مشاغل حمایتی و درمانی 169. .............................
پروتکل برای اطالعات 169. .......................................................................HSP
برخی نکات مهم دیگر171...............................................................................
خودبازنگری فصل  :6سفر شخصی شما برای بازکردن 171........................................ HSP
فصل هفتم :ورود به واقـ ــعیتهای سـ ــطح چهـ ــارم173......................................................
سرزمین مسطح173.....................................................................................
نظریۀ چندجهانی در درمان 174........................................................................
شمنهای بومی آمریکا175..............................................................................
ادیان الهۀ باستان175...................................................................................

| | 17

دیدگاههای فرهنگی امروز از جهانهای دیگر 176......................................................
 HEFو جهانهای آ گاهی انرژی178....................................................................
بازکردن  ،HSPسفر شخصی شما178...................................................................
تجربۀ جهان سطح چهارم با 179..................................................................HSP
چگونه تجربیات دوران کودکی بر حس برتر تأثیر میگذارد؟ 182........................................
چگونه تجربیات دوران کودکی بر دیدگاه ما از واقعیت جهان سطح چهارم تأثیر میگذارد؟182.......
تأثیر تجربیات منفی دوران کودکی بر حس برتر 183.....................................................
اولین تجربههای من از تعامل بین جهانها 184........................................................
چند مورد از اولین تجربههای ابتدایی و خودبهخودی سطح چهارم من 186...........................
تالش برای برو نفکنی آ گاهی هوشیارم به یک کتاب 188..............................................
سردرگمی در جهان سطح چهارم 189..................................................................
خودبازنگری فصل  :7کاوش در مبانی پایه در رابطۀ شما با  HSPو موارد ناشناخته189................
فصل هشتم :جهـ ــانها ،اشیا و موجـ ــودات واقعیت ســــطح چهـ ــارم191......................................
سفر از طریق واقعیت سطح چهارم191..................................................................
موضوعات واقعیات سطح چهارم193..................................................................
فهرست موضوعات جهان واقعیت سطح چهارم 194..................................................
موجودات واقعیت سطح چهارم 194...................................................................
فهرست موجودات جهان واقعیت سطح چهارم 195...................................................
شکلهای روانشناختی197............................................................................
جهانهای واقعیت سطح چهارم و ساکنان آنها 197..................................................
جهان سیستم باور 199..................................................................................
پوستۀ قلمرو اختالالت در اطراف زمین203............................................................
استفادۀ نادرست از پوستۀ قلمرو اختالالت برای تبلیغ 204. ...........................................
مسئولیت فردی ما در آفرینشهای جهانی 205. ........................................................
جهان و موجودات واقعیت سطح چهارم که توسط انسان ایجاد شدهاند205. .........................
آیندۀ جهانهای واقعیت سطح چهارم 206.............................................................
خودبازنگری فصل  :8روشنکردن درک خود نسبت به واقعیتهای سطح چهارم206..................
فصل نهم :فـ ــیزیک واقعیت سـ ــطح چهـ ــارم 255............................................................
ساختار پایۀ جهان اثیری 256...........................................................................

|  | 18نـ ـ ــور ش ــفابخش درون

فیزیک جهان واقعیت سطح چهارم یا جهان اثیری256................................................
راههای خروج از واقعیت پایینتر سطح چهارم261. ....................................................
نتیجهگیری 263.........................................................................................
خودبازنگری فصل  :9روشنکردن درک خود از جهان واقعیت سطح چهارم 264.......................
فصل دهم :دیـ ــگر پدیدههای واقعیت سـ ــطح چهـ ــارم :وابستگیها ،ایمپلنتها و فرازمینــــیها265..........
وابستگیهای اثیری در میدان265......................................................................
ماهیت قدرت اثیری266................................................................................
قدرت اثیری برای دوگانگی یا وحدت ،به نیت بستگی دارد 267.......................................
تجربۀ من با اشیای اثیری268...........................................................................
تجربۀ من با موجودات اثیری 270.......................................................................
موجودات فرازمینی معروف به 275................................................................. ET
دیدارهای نزدیک با الیزابت کابلر-راس 277............................................................
خودبازنگری فصل  :10کاوش در تجربههای خود با دیگر پدیدههای اثیری281.........................
فصل یازدهم :دوگـ ــانگی شدید در جهـ ــانهای اثیری ز ی ـ ــرین283...........................................
راه جدید ورود به تاریکی واقعیت اثیری پایینتر 286............................................. HEF
تشخیص اینکه چه زمانی نیت منفی تالشی است برای برقراری ارتباط286...........................
موجود «شیطانی» سیاه 288.............................................................................
اولین باری که بهعنوان «درمانگر» به «جهنم» سفر کردم295............................................
مأموریت این هزارۀ جدید298...........................................................................
خودبازنگری فصل  :۱۱کاوش در تجربیات دوگانۀ خود298.............................................
فصل دوازدهم :نیت منفی و جهان اثیری299................................................................
طلسمها ،نفرینها و موجودیت آنها 299...............................................................
جادوی سیاه چیست و چرا اینقدر قوی است؟300.....................................................
تجربۀ من از جادوی سیاه ،طلسم ،و نفرین 301.........................................................
مروری کلی بر موجودات ،اشیا ،نفرینها و طلسمها در سطح چهارم 309........................HEF
کارما 311.................................................................................................
خودبازنگری فصل  :۱۲کاوش در تجربیات خود با نیت منفی 312.....................................
فصل سیزدهم :میـ ــدان انـ ــرژی در حالت احتضـ ــار 313......................................................

| | 19

دیدارهای پس از مرگ314...............................................................................
آخرین خداحافظی پدرم315............................................................................
مامان منتظر است تا خواهرانش بیایند 317.............................................................
مارجری318.............................................................................................
ادامۀ حضور مارجری 321...............................................................................
مرگ در  HEFچطور نمایش داده میشود؟ 321.........................................................
آمادهشدن برای مرگ به روش شرقی 325................................................................
چطور میتوانید با مرگ عزیزی بهخاطر او و خودتان کنار بیایید؟ 325..................................
سوگواری در مرگ عزیز 326..............................................................................
خودبازنگری فصل  :13روشنشدن دربارۀ مرگ327.....................................................
فصل چهاردهم :زندگـ ــی پس از مـ ــرگ 329..................................................................
کار رابرت مونرو330......................................................................................
رهایی از مرگ331.......................................................................................
زندگی در خط زمان پیش نمیرود331..................................................................
خودبازنگری فصل  :14تجربیات زندگی شما پس از مرگ 333..........................................
فصل پانزدهم :ترمیـ ــم ریسمـ ــانهای ارتباطـ ــی335..........................................................
اتصاالت ریسمانی ما335...............................................................................
چهار نوع ریسمان336...................................................................................
ترمیم ریسمانهای ژنتیکی و ارتباطی 337..............................................................
چگونه ریسمانهای ژنتیکی ایجاد میشوند؟ 338.....................................................
تأملی در ارادۀ الهی 340.................................................................................
ارادۀ خداوند مشیت الهی بهواسطۀ نور است340..................................................... .
رشد ریسمان ارتباطی در رحم 342......................................................................
خالصۀ اطالعات از ریسمانهای ما 342...............................................................
ترمیم ریسمانهای ژنتیکی و ارتباطی 344..............................................................
مهارتهایی که درمانگر باید درترمیم ریسمان ارتباطی داشته باشد345...............................
ریسمانها و درزبندهای سالم346......................................................................
خودبازنگری فصل  :15ترمیم ریسمانهای ارتباطیتان 348............................................

|  | 20نـ ـ ــور ش ــفابخش درون

فصل شانزدهم :درمـ ــان ریش ـ ـههای اجدادی سـ ــنتی349....................................................
سردرگمی دربارۀ ریشهها349............................................................................
ریشههای ما 350........................................................................................
ریشههای اجدادی سنتی (تارها) 351..................................................................
مسئلۀ ریشههای سنتی طی فرایند مرگ356............................................................
درمان یک زن با مشکل اجدادی شبیه مشکل روت 358...............................................
درمان ریشههای اجدادی سنتی دبرا 359...............................................................
نتایج ترمیم ریشۀ اجدادی سنتی دبرا 361..............................................................
خودبازنگری فصل  :16یافتن سنتهای ناسالم در تبار خانوادگی شما361............................
فصل هفدهم :وحـ ــدت مفـ ــاهیم پایه 363...................................................................
ایجاد صلح جهانی363.................................................................................
تابش در سراسر حجاب 372............................................................................
هیچوقت نمیتوانیم شما را تنها بگذاریم 372..........................................................
گامنهادن در هردو جهان 373...........................................................................
از درمان فرد تا درمان ارتباط 375........................................................................
شما گام بعدی هستید 375.............................................................................
آموزهها و تکامل انسان376..............................................................................
پیشنیازهای رهبری در درمان جهانی 377.............................................................
تابش بر زمین379........................................................................................
مراقبۀ وحدت380.......................................................................................
خودبازنگری فصل  :17مفاهیم واحد هیوآن381........................................................
پیوست383..................................................................................................
اندازهگیریهای اتاق تاریک 383.................................................................. HEF
مشاهدۀ تأثیر ذهن بر یک گیاه با انرژی 386........................................................Psi
تأثیر خروجی اندازهگیری شدۀ پرتو لیزر با 387..................................................... HEF
فیلمبرداری از  HEFدر ساختمان سازمان ملل391.....................................................
آزمایش کوتاه سریع از علم شفای برنان با دستگاه 393........................................... AMI
مشاهدۀ مارسل وگل حین شارژ کریستال 394..........................................................
مشاهدۀ خاخام کمربندسیاه با استفاده از لمس نرم395...............................................

| | 21

مشاهدۀ متخصصان جراح فراروانبین از فیلیپین397.................................................
مقایسۀ مشاهده از راه دور و  HSPبا دکتر راسل تارگ 400................................................
خودبازنگری پیوست :کاوش بررسیهای شخصی  HEFو 401................................... HSP
کتابشناسی 401...............................................................................................
انتشارات پژوهشی مرکز پرواز فضایی گادارد ناسا 401...................................................
انتشارات پژوهشی سازمانهای دیگر401................................................................
کتابها402. ............................................................................................
فهرست نمایه 403...........................................................................................

|  | 22نـ ـ ــور ش ــفابخش درون

فهرست شکلها
فصل اول
شکل  .1-1خأل مخملی سیاه
شکل  .2-1ستارۀ وجودی
شکل  .3-1لولههای هارا
شکل  .4-1هارا
شکل  .5-1سطح اول بدن اتری
شکل  .6-1کلیۀ مشاهدهشده در سطح اول
شکل  .7-1سطح دوم بدن عاطفی
شکل  .8-1سطح سوم بدن ذهنی
شکل  .9-1سطح چهارم بدن اثیری
شکل  .10-1سطح پنجم الگوی اتری
شکل  .11-1سطح ششم بدن آسمانی
شکل  .12-1سطح هفتم الگوی کتری
شکل  .13-1سطوح هفتگانۀ میدان هالهای
شکل  .14-1هفت چاکرای اصلی و جریان نیروی عمودی
شکل  .15-1سیستم آ گاهی انرژی انسان
فصل دوم
شکل  .1-2محور هارای ترازشده
شکل  .2-2فرایند روشن آفرینشگری درحالیکه از طریق  HEFبهسمت تجلی فیزیکی حرکت میکند

| | 23

فصل سوم
شکل  .1-3نیروی دفاع کنونی در HEF
شکل  .2-3دفاع مجاز منفعل در HEF
شکل  .3-3دفاع تهاجمی منفعل در HEF
شکل  .4-3آناتومی بلوک
شکل  .5-3فرایند آفرینشگری مسدودشده
شکل (6-3الف) .درمانجو با بلوکی در چاکرای سوم
شکل (6-3ب) .بلوک در حال باالرفتن از جریان نیروی عمودی
شکل (6-3ج) .بازیابی بلوک درمانجو در میدان او
شکل (6-3د) .بازگشت بلوک به محل استراحت طبیعی با انرژی منفی اضافهشده
شکل (7-3الف) .پاکسازی بلوک در میدان درمانجو توسط درمانگر؛ درمانگر انرژی وارد بلوک میکند
شکل (7-3ب) .پاکسازی بلوک در میدان درمانجو توسط درمانگر؛ درمانگر انرژی بیشتری وارد بلوک
میکند؛ بلوک از جریان نیروی عمودی باال میرود.
شکل (7-3ج) .پاکسازی بلوک در میدان درمانجو توسط درمانگر؛ درمانگر آ گاهی انرژی بلوکنشده را در
سطوح باالتر  HEFادغام میکند.
شکل  .8-3جزئیات آزادسازی یک بلوک
فصل چهارم
شکل  .1-4تأیید و بازتأیید چرخۀ معیوب آ گاهی کودک
شکل  .2-4شکستن چرخۀ معیوب و چرخش بهسمت هستۀ وجودی
فصل ششم
شکل  .1-6چاکرا ،حرکت دورانی بیوپالسما  HECSبهسمت چاکرا
شکل (2-6الف) .درزبندهای چاکرا و جریان نیروی عمودی ،هفت درزبند با جریان نیروی عمودی
شکل (2-6ب) .هفت درزبند چاکرای بزرگنماییشده
شکل (3-6الف) .درمانگر در حال کشیدن اطالعات (درد) درمانجو به بدن خود ،نادرست
شکل (3-6ب) .درمانگر  HSPرا به سودوپاد میآورد تا به درمانجو متصل شود ،درست
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شکل  .4-6نمودار میدان همدوس
فصل سیزدهم
شکل  .1-13سفر اثیری ،ریسمان نقرهای ارتباط بین بدن فیزیکی و بدن اثیری را حفظ میکند
شکل  .2-13مدار  HEFدر هنگام مرگ
فصل پانزدهم
شکل  .1-15اتصال ریسمانی بین فرد مایل به تولد و مادر
شکل  .2-15بلوک عمیق تاریک متراکم درون چاکرای قلب از بارداری جلوگیری میکند
شکل  .3-15اتصالهای ریسمانهای ارتباطی بین فرزند و والدین
شکل (4-15الف) .اختاللهای ریسمانی بین دونالد و مادرش
شکل (4-15ب) .بهبودی میدان دونالد و مادرش پس از درمان
شکل  .5-15آناتومی سالمت ریسمانها و درزبندها
فصل شانزدهم
شکل (1-16الف) .آسیب در ریسمانهای چاکرای ششم ،درک روشن واقعیت را مسدود میکند
شکل (1-16ب) .ردشدن ریسمانها از طریق درزبندها
شکل (1-16ج) .نقاط کور در درزبندها
شکل (2-16الف) .مراحل ریشهدرمانی ،آغاز درمان با قطع ریشهها
شکل (2-16ب) .مراحل ریشهدرمانی ،بازکردن ریشهها
شکل (2-16ج) .مراحل ریشهدرمانی ،همۀ نسلها درمان میشوند
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سپاسگزاری
از همـۀ کسـانی کـه بـه مـن و کارم اعتقـاد دارنـد ،قدردانـی میکنـم .راهنماهـای معنـوی مـن ،بخـش
بزرگـی از زندگـیام را سـاختهاند و در انتقـال پیامـی کـه کتـاب «نورشـفابخش درون» بـه همـراه دارد،
نقـش مهمـی داشـتهاند .تـا ابـد مدیون همسـرم الی ویلنر هسـتم که خردورزی و درایت این را داشـت
کـه کمکـم کنـد ایـن سـفر پرشـکوه را طـی کنم.
از همـۀ همـکاران وفـادار و فـداکارم سپاسـگزاری میکنـم :از دایـان داج کـه بینـش و رهبـری
ماهرانـۀ او ایـن کتـاب را از رؤیـا بـه ثمردهـی رسـاند ،از اسـتوارت آدامـز کـه از زمـان پیشنو یـس کتـاب
تـا تکمیـل آن بـا دقـت ،فـداکاری و مهارتـی مثالزدنی روی آن کار میکـرد .از دنیس مولو که بهخوبی
مدیریـت ایـن پـروژه را برعهـده گرفـت و در نقـش مشـاور تصویرگـری و مشـاور سـردبیر ،نـگاه ارزشـمند
خـود را ارائـه کـرد و از همـکاران مؤسسـۀ درمانـی باربـارا برنـان کـه همیشـه از مـن حمایـت کردهانـد .تـا
ابـد از همـۀ آنهـا سپاسـگزارم.
از کمـک لیـزا وناسـترند در تبدیـل ایـن کتـاب بـه واقعیـت ،و از نقـش مارکـوس آورلیـان پومایانـا
فلـورت و بونـا یـو در تصویرگـری زیبایشـان ،صمیمانـه متشـکرم.
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پیشگفتار سردبیر
بـه نظـر مـن باربـارا برنـان را بهراحتـی میتـوان تأثیرگذارتریـن درمانگـر بـا دسـتهای شـفابخش ،و
روشـنبین قـرن بیسـتویکم دانسـت .کار او بهوضـوح رؤیایـی و پیشـرو اسـت .نظریههـای بار بـارا
برنـان درمـورد میـدان انـرژی انسـان ( )HEFهنـوز هـم همه جا نقل میشـوند .درواقـع ،نظریههای او در
 HEFبا روایت کلی میدان انرژ یدرمانی ،تطبیق و تلفیق یافته اسـت .این نظریهها در اطالعرسـانی
ً
و راهنمایـی بسـیاری از روشهـای انرژ یدرمانـی کـه اخیـرا ابـداع شـدهاند ،مؤثـر بودهانـد .جنبههـای
دیگـر کار او ،ماننـد اهمیـت نیتمنـدی روشـن کـه بسـیار دور از ذهـن مینمـود ،ثابـت شـده اسـت.
تردیـد نـدارم کـه مؤسسـه ،کارگاههـای آموزشـی ،کتابهـا ،دانشـجویان ،و حـوزۀ نفـوذ کلـی او ،ا گـر
نگوییـم میلیونهـا نفـر ،دسـتکم هـزاران نفـر را در سراسـر جهـان تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت.
مـردم بهوضـوح مجـذوب داسـتانهای زندگـی بار بـارا شـده بودنـد .میخواسـتند درمـورد دوران
کودکی ،تواناییهای شفابخشی او و دنیای غیب پدیدههای ذهنی که او قادر به دیدن و تجربۀ آنها
بـود ،بداننـد .ایـن موضوعـات ،اغلـب مایـۀ پرسـشهای مکـرر دانشـجویان و مخاطبـان سـخنرانی او
بودند .مطالب باربارا طیف گسـتردهای از موضوعات از مطالب شـخصی تا جهانی را دربرمیگرفت،
امـا محـدود بـه ایـن موضوعـات نبـود و موضوعـات متنوعـی را از جملـه سلامت ،شـفا ،روانشناسـی،
معنویـت ،فرشـتگان و شـیاطین شـامل میشـد .هـر موضوعـی کـه میتوانسـت بـه کسـی کمـک کنـد،
خـارج از محـدوده بهشـمار نمیرفـت.
حـاال بـرای اولیـن بـار ،خواننـده میتوانـد داسـتان زندگـی باربـارا را از زبـان خودش بشـنود .با توجه
بـه اینکـه باربـارا برنـان در دهـۀ  ۱۹۴۰و در یـک مزرعـه در ویسکانسـین بزرگ شـد ،انتظار مـیرود برخی
از ایـن مطالـب قدیمـی یـا حتـی ِدمـده باشـد .بـه اذعـان خـودش ،تـا زمانـی کـه بـه دانشـگاه نرفـت،
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بهجـز گاوهـای نـر ،چیـزی ندیـد .باربـارا دوران کودکـی را در دورهای تجربـه کـرد کـه هنـوز تنبیـه بدنـی
در میـان بیشـتر والدیـن رایـج بـود .او در دورهای بـه سـن بلـوغ رسـید کـه بیتردیـد همهچیـز متفـاوت با
دنیـای امـروز بـود .بااینحـال ،هـم از دیـدگاه جهانـی و هـم از دیـدگاه شـخصی ،پیامی که بار بـارا ارائه
میدهـد ،متعلـق بـه زمـان و دورۀ خاصـی نیسـت .از دیـدگاه جهانـی ،بشـر امـروز نیـز ماننـد گذشـته
درگیریهـای مشـابهی دارد و از دیـدگاه شـخصی ،بهعنـوان انسـان ،همـۀ مـا تمایـل دار یـم زندگـی
معنـاداری داشـته باشـیم و پتانسـیل آفرینشگریمـان را بـه حداکثـر برسـانیم.
«نورشـفابخش درون» کتابـی اسـت کـه بـه شـرح زندگـی او بـا تمرکـز بـر پدیدههایـی میپـردازد کـه
باربـارا برنـان را در عرصـۀ درمـان از دیگـران متمایـز کـرده اسـت .بـا وجـود تفاوتهـای کار بار بـارا بـا
سـایرین ،کشـمکش او بـرای همسوسـازی دو وجـه از وجـودش  -دانشـمند و درمانگـر  -در سراسـر
کتـاب مشـهود اسـت .بسـیاری از مـا مشـتاق دیـدن ،احسـاسکردن و تجربـۀ جهـان غیـب هسـتیم؛
ایـن امـر میتوانـد بیـان سـادهای از اشـتیاق بـه ارتبـاط بـا یکـی از بسـتگان فوتشـده باشـد و در اینجا
یکـی از بزرگتریـن اسـتعدادهای باربـارا نهفتـه اسـت :توانایـی او در سـاختن پلی بین دنیای آشـکار و
غیـب و همراهسـاختن خواننـده بـا خـودش بـرای عبـور از ایـن دنیـای آشـکار.
«نورشفابخش درون» دربارۀ فرایند آفرینشگر برای تجلی زندگی رؤیایی شما است!
در بخش اول ،باربارا برنان پیکربندی سیستم آ گاهی از انرژی انسانی  HECSرا بررسی میکند.
سـپس بـه توضیـح فراینـد آفرینشگـری میپـردازد کـه در  HECSجریـان دارد .هنگامـی کـه ارتعـاش
آفرینشگـر از حالـت انسـداد خـارج شـود ،میتوانیـم اشـتیاق خـود را آشـکار کنیـم .متأسـفانه همـۀ ما
بلوکهایـی داریـم کـه جریـان آفرینشگـر را متوقـف میکننـد .ایـن بلوکهـا جاهایـی هسـتند کـه مـا
انـرژی خـود را بهدلیـل زخمیشـدن و آسـیبدیدن در دوران کودکـی متوقـف کردهایـم .ایـن بلوکهـا
از ایجـاد آنچـه میخواهیـم جلوگیـری میکننـد و مـا را در چرخـهای معیـوب از الگوهـای تکـراری بـه
دام میاندازنـد .باربـارا مـا را در مراحـل آزادکـردن ایـن بلوکهـا راهنمایـی میکنـد .وقتـی بلوکهـا آزاد
میشـوند ،انـرژی آفرینشگـر بـرای جریان آزاد اسـت .نتیجـۀ نهایی تنها تجلی فیزیکی اشـتیاق قلب
مـا نیسـت ،بلکـه ریشـۀ وجـودی و نـور وجـودی بیشـتری به همـراه دارد.
مانند اثر قدیمی «دسـتهای شـفابخش» خوانندگان با تأثیر گسـتردۀ HEFبهعنوان ابزاری برای
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تجربـۀ مـا از واقعیـت آشـنا میشـوند .بخـش دوم نیـز خواننـده را بـه سـفری بیسـابقه از سـطح چهـارم
یـا اثیـری ،یعنـی سـطح  HEFمیبـرد کـه ایـن جهـان اسـرارآمیز و اغلـب کـژ فهمیدهشـده و تأثیـرات
عمیـق آن را بـر مـا ،روابـط مـا و انسـانیتمان روشـن میسـازد .سـطح چهـارم پلـی بیـن جهـان فیزیکـی
سـهبعدی و جهان معنوی باالتر اسـت .سـطح چهارم همهچیز را از اشـیا گرفته تا موجودات و افکار
دربرمیگیـرد .ایـن سـطح رابطـه اسـت .بـه ایـن ترتیـب مـا همیشـه بـا سـا کنان سـطح چهـارم از طر یـق
قانـون «همسـان همسـان را جـذب میکنـد» در حـال ایجـاد همبسـتگی هسـتیم .از آنجـا کـه سـطح
چهـارم در واقعیـت سـهبعدی وجـود نـدارد ،این سـطح برای چشـم غیرمسـلح قابلمشـاهده نیسـت.
بااینحـال ،از زمانهـای بسـیار قدیـم ،فرهنگهـای مختلفـی ایـن جهـان را توصیـف کردهانـد و بـه
آن دسترسـی داشـتهاند.
بخـش دوم بـا توصیـف نحـوۀ عملکـرد حـس برتـر و چگونگـی درک سـطوح  HECSآغـاز
میشـود .قبـل از اینکـه بتوانیـم سـطح چهـارم را بفهمیـم ،ابتـدا بایـد آن را ادراک کنیـم! سـپس
باربـارا توضیـح مفصلـی در ایـن بـاره میدهـد .سـطح چهـارم و چگونگـی عملکـرد آن بـا جهـان
فیزیکـی متفـاوت اسـت .باربـارا نمونههـای زیـادی از اقدامـات درمانـی خـود را ارا ئـه میدهـد ،از
جملـه تجربیاتـش در کار بـا اشـیا و موجـودات مختلـف ،مشـاهدۀ سـطوح پایینتـر سـطح چهـارم
و رو یارویـی بـا جـادو ی سـیاه.
شگـری را بـا «کپسـولهای
باربـارا بلوکهایـی را در سـطح چهـارم تعریـف میکنـد کـه فراینـد آفرین 
زمـان» متوقـف میکننـد کـه بهصـورت بالقـوه در زندگیهـای گذشـته رخ دادهانـد .او فراینـد آزادکردن
ایـن انـرژی آفرینشگـر مسدودشـده را از طریـق درمـان کپسـول زمـان توصیـف میکنـد .بار بـارا توضیح
میدهـد کـه چگونـه  HECSتحـت تأثیـر رونـد مـرگ و سـفر بـدن اثیـری قرار میگیـرد .از آنجا که سـطح
ً
چهارم یک سـطح رابطه اسـت ،انواع ریسـمان را در آنجا مییابیم .این ریسـمانها معموال بهصورت
نامرئـی اطالعـات را بیـن دو فـرد منتقـل میکننـد؛ برای مثال ،با والدین و سـپس بـا افرادی که با آنها
ارتبـاط شـخصی داریـم ،ریسـمانهای ژنتیکـی ایجـاد میکنیـم .ایـن ریسـمانها میتواننـد سـالم یـا
دارای اختاللهایـی باشـند کـه در فراینـد آفرینشگـری مـا اخلال ایجـاد کنند .ریشـههای نیاکان که
بـه ریسـمانهای ژنتیکـی آسـیب میرسـانند ،ما را به اجـداد خود متصل میکننـد و دارای نظامهای
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بـاور کاذبـی هسـتند کـه در طـول چندیـن نسـل مانـدگار میشـوند .باربـارا برنـان توضیحـات مفصلی
درمـورد ترمیـم ریسـمانهای ژنتیکـی و نیـز ریشـههای نیا کان ارائـه میدهد.
همچنیـن شـاعرانههایی را از مجـرای راهنمـای خـود ،هیـوآن ،ارائـه میدهـد کـه بیشـتر مفاهیـم
ارائهشـده در ایـن کتـاب را توضیـح داده و ادغـام میکنـد .درنهایـت ،هـر فصـل بـا سـؤاالتی بـرای
تشـویق خواننده برای بررسـی بیشـتر و کار با مطالب ارائهشـده در آن فصل ،به پایان میرسـد .از سـفر
خـود لـذت ببریـد ،چـون از خـودکاوی بـه مسـیری هدایتشـده ،از راه رابطـۀ میـان دنیـای فیزیکـی و
معنـوی سـفر میکنیـم .در پایـان سـفر ،درک بیشـتری از اینکـه چگونه آفرینشگر زندگی خود هسـتید،
بهدسـت میآوریـد.

                                                                                                               لیزا وناسترند
                                                                                                             دانشآموختۀ بی.بی.اس.اچ ،سال 1995
                                                                                                             رئیس دپارتمان ای.و.پی
                                                                                                رئیس سابق بخش مطالعات پیشرفتۀ بی.بی.اس.اچ
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مقدمه

ابزارهایی برای زندگی در قرن
بیستویکم
شما با یک پا در واقعیت جسمانی و با پای دیگر در واقعیت معنوی
ایستادهاید،چیزی کهبینایندواست،زمینمستحکموجودشماست.
«هیوآن»

در کتـاب اول خـود ،بـا عنـوان «دسـتهای شـفابخش :راهنمایـی بـرای درمـان از طریـق میـدان
انـرژی انسـان» ،در درجـۀ اول بـر سـاختار و عملکـرد هفـت سـطح اول میـدان انـرژی ،رابطـۀ آن با بدن
انسـان و بهکارگیـری آن بـا دسـتها تمرکـز کـردم .دسـتهای شـفابخش ،درک روشـنتری از چرایـی و
چگونگـی شفابخشـی دسـتان مـا ارائـه میدهـد.
در کتـاب دوم ،بـا عنـوان «ظهـور نور :سـفر شفابخشـی شـخصی» ،بر روشنسـاختن فرایند درمانی
خـود کـه میتوانیـم زندگیمـان را بـا آن بیافرینیـم ،تمرکـز کـردم .فراینـد درمـان مـا از طر یـق سیسـتم
آ گاهـی انـرژی انسـان  HECSپیـش مـیرود کـه از چهـار بعـد تشـکیل شـده اسـت :بـدن فیزیکـی،
میـدان انـرژی انسـانی ،هـارا ،و جوهـر وجـودی.
در کتـاب سـوم و حاضـر ،یعنـی «نورشـفابخش درون :سـلوک شـخصی مـن و مفاهیـم پیشـرفته
درمـان بـرای آفرینـش زندگـیای کـه مشـتاق آنیـد» ،توضیـح میدهـم کـه چگونـه بـا یادگیـری درک،
درمـان ،رهایـی ،و اسـتفاده از انرژ یهـای آفرینشگـر زندگـی کـه از جوهـر وجـودی شـما ،از مرکـز
وجودتان نشـئت میگیرد ،عمر طوالنی داشـته باشـید .انجام این کار ،به معنی یادگیری شـناختن و
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آشناشـدن بـا بخشهـای عمیقتـر وجودتـان اسـت .خوبیهـا و تاریکیهـای درونتـان را دربرمیگیرد.
بـرای آزادکـردن انرژ یهـای آفرینشگـری ذاتـی خـود ،بایـد یـاد بگیریـد کـه بـه اشـتیاق روحتـان،
شگـری در درون
منبـع عمیقتـر نـور ،عشـق و زندگـی درون خـود احتـرام بگذاریـد .ایـن منبـع آفرین 
شـما ممکن اسـت بسـیار قدرتمندتر از چیزی باشـد که بتوانید تصور کنید .یادگیری اینکه بپذیرید
چنیـن منبعـی وجـود دارد و بـودن بـا آن ،زندگـی شـما را بـرای همیشـه تغییـر خواهـد داد .هـر موجـود
زنـدۀ روی زمیـن ،و بهاحتمـال زیـاد در هـر کجـای دیگـر ایـن جهـان ،نـور وجـودی درونـی ،یـا جوهـر
وجـودی دارد کـه بـرای هرکـس منحصربهفـرد اسـت .درواقـع ،ایـن نـور شـما هسـتید!
از تو دعوت میکنم که در این سفر با من همراه شوی.
این سفر تو خواهد بود.
سفر هرکسی هم منحصربهفرد و هم شخصی است.
به خودت اجازه بده همان کسی باشی که هستی.
کسی که هستی ،الهی است.
بگـذار ایـن جوهـر نفـس کـه نـور اسـت در بدنـت ،در میدانـت ،در چهـار بعـد وجـودت و
در زندگـیات بدرخشـد.
بگذار این نور الیتناهی به جهان بتابد.
این کار ،تو را در جایجای زندگی فراتر از آرزوهای شگفتانگیزت میبرد.
تو را به زندگی رؤیایی که تابهحال میتوانستی داشته باشی میآورد!
با من همراه شو!
هنوز فکر میکنی چنین رؤیایی ممکن نیست؟!
این همان چیزی است که همۀ عمر آرزویش را داشتی!
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مسیر من ،زندگی من
در اینجـا مختصـری از داسـتان زندگـیام را آوردهام تـا شـاهدی باشـد از مسـیری کـه طـی کـردم و مـرا
سهـای زندگـی
بـه جایـی کـه االن هسـتم رسـاند .یادگرفتـن احتـرام بـه گذشـته ،احترامگذاشـتن بـه در 
اسـت ،مهـم نیسـت چـه درسهایـی بودهانـد .پـس داسـتان کوتاهـم را مـیآورم:
در کلبهای در اوکالهاما در مزرعۀ بزرگی از گندم متولد شدم .بند ناف دور گردنم پیچیده شده
بـود و چشـمانم آبـی بـود .هیـچ دکتـری در آنجـا حضـور نداشـت .مـادرم میگفـت نمیدانسـتند زنـده
میمانـم یـا نـه ،چـون در بـدو تولـد هیـچ صدایـی از مـن درنیامـد ،اما بعد ،بـه قول مادرم «سـروصدات
شـروع شـد و هنـوز هـم تمـوم نشـده!» .البتـه که حـرف او را بـاور کـردم .در کل ،آدم دروغگویی نبود.
کمـی بعـد از تولـد مـن ،پـدر و مـادرم ما را بـه ایالت دیگری بردند .بعد ،از خانـهای به خانۀ دیگری
ً
رفتیـم .بـه نظـرم یـک سـال در میـان نقلمـکان میکردیـم .در ایـن سـن ،دائمـا هـر چیـزی را از واقعیـت
گرفتـه تـا دلخور یهـای اطرافیانـم ،زیـر سـؤال میبـردم .هیچوقـت واقعیتـی را کـه بـه نظـر دیگـران
میآمـد ،درک نمیکـردم .بهنظـر میآمـد همهچیـز بـه قانـون ختـم میشـود :فالن چیـز را نبایـد بگوییم،
فلان کار را نبایـد انجـام دهیـم .اینطـور رفتـار کنیـم و فلان موضـوع را ولـو مضحـک بایـد بـاور کنیـم،
ً
بـه نظـر نمیرسـید کـه هیچوقـت ،آدمهـا دربـارۀ چیـزی کـه واقعـا فکـر یـا احسـاس میکننـد ،صـادق
باشـند .فقـط وانمـود میکردنـد چنیـن احساسـی دارنـد.
ً
مـن مثـل بقیـه فکـر نمیکـردم .اصلا عالقهای نداشـتم شـبیه دیگـران باشـم ،حتی در دبیرسـتان!
بیشـتر دوسـت داشـتم مثـل بقیـۀ دخترهـا نباشـم .قـرار بـود اقتصـاد داخلـی را مطالعـه کنیـم.
میخواسـتم فیزیـک و ریاضـی بخوانـم ،امـا بعـدش کل دبیرسـتان بـه مـن رأی دادنـد کـه ملکه بشـوم.
میدانسـتم رأی مـیآورم ،امـا نمیدانسـتم چـرا .حتـی دوستپسـر هـم نداشـتم .بهعنـوان ملکـۀ مادر،
مجبـور شـدم از پسـری بخواهـم کـه بـا مـن برقصـد .خیلـی خجالتـی بـودم .باالخـره از یـک بازیکـن
ً
فوتبـال خواهـش کـردم .اصلا او را نمیشـناختم و قبـل از آن ،حتـی بـه او سلام هـم نکـرده بـودم!
گفـت :باشـه .از آنجـا کـه همدیگـر را نمیشـناختیم ،حتـی نمیدانسـتیم چطـور بـا هـم حـرف بزنیـم.
از اینکـه مـادرم لباسهایـم را دوختـه بـود ،خجالـت میکشـیدم .بقیـه لباسهـای رسـمی و شـیکی
داشـتند کـه پـدر و مادرشـان برایشـان خریـده بودنـد .زمـان برایـم بهکنـدی میگذشـت.
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دانشگاه ویسکانسین  -مدیسون
از آنجـا کـه پـدر و مـادرم پولـی بـرای پرداخـت شـهریۀ دانشـگاه نداشـتند ،در دوازدهسـالگی شـروع
بـه کار کـردم .در بـاغ همسـایهها کار میکـردم و از بچههایشـان پرسـتاری میکـردم .در دبیرسـتان،
بـه کارکـردن ادامـه دادم .سـرپایی نوشـابههای شـرکت  A&W Root Beerهـووآرد را میفروختـم.
بعـد از آن پیشـخدمت شـدم ،و بعـد مهمانـدار یـک رسـتوران خـوب .در اواسـط دانشـگاه مجبـور
شـدم یـک تـرم مرخصـی بگیـرم تـا پـول دربیـاورم .بـه ایـن خاطـر ،از نیمهشـب تـا طلـوع آفتـاب در یـک
کارخانـۀ درسـازی کار میکـردم .بعـد از اینکـه درهـا از یـک دسـتگاه برشدهنـدۀ بـزرگ بیـرون میآمـد،
بـرای کوبیـدن ترکهـای جدارههـای در ،بایـد چکـش مـیزدم .فکـر میکنـم ایـن بدتریـن کاری بـود کـه
تـا آن موقـع داشـتم .پـس از کسـب درآمـد کافـی ،از یـک کالـج دولتـی بـه دانشـگاه ویسکانسـین ()UW
در مدیسـون رفتـم .بعدهـا در اولیـن کار پژوهشـیام در  ،UWروی یـک قایـق تحقیقاتـی کار کـردم کـه
در طـول دریاچـۀ مندوتـا حرکـت میکـرد و مـن رطوبـت و دمـای هـوای بـاالی دریاچـه را اندازهگیـری
یکـرد .ایـن آزمایـش بـرای
میکـردم .همانطـور کـه هـوا بـر فـراز دریاچـه میوزیـد ،بخـار آب را جـذب م 
ایـن بـود کـه دریابیـم بـا وزش بـاد ،رطوبـت هـوا چقـدر افزایـش مییابـد .مدرک لیسـانس خود را در رشـتۀ
فیزیـک از گـروه فیزیـک دریافـت کـردم و سـپس مـدرک کارشناسـی ارشـد خـود را از گـروه هواشناسـی
در  UWگرفتـم .در گـروه هواشناسـی ،بـه جـای یادگرفتـن نحـوۀ پیشبینـی آبوهـوا ،بـر فیز یـک جـو بـاال
تمرکـز کـردم .موضـوع پایاننامـۀ کارشناسـی ارشـدم ،طراحـی و سـاخت هواسـنج رادیومتـر مادو نقرمـز
چندسـویه بـود کـه روی ماهـواره (تیـروس  ،)۳سـومین ماهوارۀ پرتابـی ایاالتمتحده قرار گرفت .اسـتاد
مـن ،دکتـر ورنـر سـوآمی بـود .او عضـو شـورای علمـی مشـاورین رئیسجمهـور جـان اف کنـدی بـود.

مرکز پرواز فضایی گادارد ناسا
اولیـن کار مـن ،بعـد از دانشـگاه ،بهعنـوان یـک فیزیـکدان تحقیقـات ناسـا ،در مرکـز پـرواز فضایـی
گادارد بـود .در دورهای کـه وارد ناسـا شـدم ،خیلـی زود ایـن اتفـاق افتاد .روی ابزارهای سـنجش از راه
یکـردم ،و
دور کار میکـردم کـه بـا ماهـوارۀ نیمبـوس  ۲پـرواز میکردنـد .آنهـا را میسـاختم ،آزمایـش م 
هـم قبـل از پـرواز در آزمایشـگاه و هـم هنـگام پرواز روی ماهوارههـا کالیبره میکردم .دسـتگاه رادیومتر
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مادو نقرمـز بـا وضـوح متوسـط ،و بهاختصـار  MRIRبـا ماهـوارۀ نیمبـوس  ۲بـه پـرواز درآمـدMRIR .
تابـش از زمیـن را در پنـج بانـد بـا طولموجهـای مختلـف ،از فرابنفـش تـا طیـف مرئـی ،تـا مادو نقرمـز
در طیـف الکترومغناطیسـی اندازهگیـری میکـرد .روی دادههـای ایـن ابزارهـا کار کـردم ،و مقاال تـی
درمـورد اطالعاتـی کـه بهدسـت مـیآوردم ،نوشـتم و منتشـر کـردم.
وقتـی در تفسـیر دادههـای ماهـوارهای مشـکل بهوجـود آمـد ،از هواپیمـای کانـور ( ۹۹۰بـا نـام
گالیلـه) بـرای تأییـد دادههـا اسـتفاده کردیـم .محقق اصلـی اندازهگیریهـای هواپیمـای  MRIRبودم
تـا دادههـای ماهـوارهای  MRIRتأییـد شـود .تـا جایـی کـه ممکـن بود ،درسـت زیر ماهـوارۀ نیمبوس 2
کـه از بـاالی سـرمان عبـور میکـرد ،بهسـرعت پـرواز میکردیـم .ایـن کار را در نقـاط مختلفـی از زمیـن
انجـام دادیـم ،ماننـد حوضـۀ آب شـور بسـیار غلیـظ دریـای سـالتون در کالیفرنیـای جنوبـی ،بیابـان
بسـیار خشـک بـه نـام سـاالر دو آتاکامـا در آرژانتیـن ،جنگلهـای سـبز پرپشـت در سرچشـمههای
آب آمـازون بـه نـام ریـو نگـرو ،یخهـای قطـب شـمال ،فلات قـارۀ سـرد قطـب جنـوب ،در طوفانهـای
اقیانـوس اطلـس و اقیانـوس آرام بـر فـراز چندیـن ارتفـاع مختلـف اقیانـوس و انـواع مختلـف امـواج.
همـۀ اینهـا بـرای اندازهگیـری تفـاوت در نـور بازتابیافته و تاباندهشـده از سـطوح مختلـف زمین ،در
ارتفاعـات مختلـف ،بـرای تنظیـم اثـرات جـو بـود.
مـا ،بـه تمـام ایـن اندازهگیریهـا بـرای مقایسـه با دادههـای ماهوارهای نیاز داشـتیم .بین سـفرهای
اکتشـافی ،روی دادههـا کار میکـردم تـا راههایـی بـرای تصحیـح دادههـای ماهـوارهای کـه توسـط
اتمسـفر اصلاح شـده بـود ،پیـدا کنـم .کارم را در گادارد دوسـت داشـتم .هنـوز هـم تـا امـروز دلـم بـرای
آن کار تنـگ میشـود.
چنـد سـال بعـد ،درحالیکـه هنـوز مشـغول تحقیـق در گادارد بـودم ،در آمریـکا ،بهخصـوص
در واشـنگتن دی.سـی ،کـه در آن زندگـی میکـردم ،چیزهایـی در شـرف تغییـر بـود .آزادی زنـان و
شـورشهای نـژادی ،سـرخط خبرهـای مهمـی در واشـنگتن شـده بـود و تمـام کشـور را تحـت تأثیر قرار
داده بـود .از آنجـا کـه مـن فیزیـکدان بـودم ،بـه آزادی زنـان فکـر نکـرده بـودم ،امـا بعـد متوجـه شـدم
شـغلی کـه دارم ،در آن زمـان بـرای زنـان بسـیار غیرمعمـول اسـت .درواقـع ،مـن تنهـا زن فیزیکدان در
بخـش خـودم بـودم تـا اینکـه مری توبین اسـتخدام شـد .بعد ،مـا دو نفر تنها دانشـمندان زن در بخش
خودمـان بودیـم .بـه گمانـم ز نهـای بیشـتری در گادارد کار میکردنـد ،امـا نـه در بخـش مـا.
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در آن زمـان ،در منطقـهای از واشـنگتن زندگـی میکـردم کـه بیشـتر جامعـۀ سیاهپوسـتان بـود .آن
زمـان کـه در ویسکانسـین بـزرگ شـدم و در اوایـل زندگـی شـروع بـه کار کـردم ،هرگـز بـه نـژاد یـا گرایـش
سگـرا رفتار میکردند ،آشـنا
جنسـی فکـر نکـرده بـودم .بـا بیعدالتیهایـی کـه با سیاهپوسـتان و همجن 
نبـودم .بعضـی از همـکاران مـا در گادارد ،سیاهپوسـت بودنـد .من و مری هیچوقت به سـفر ،کرایهکردن
نحـال،
ماشـین و سـواری بـا دوسـتان همـکار افالطونیمـان بـرای تماشـای مناظـر فکـر نمیکردیـم .باای 
یـک روز کـه در حـال رفتـن بـه یـک شـهر جنوبـی ایاالتمتحـده بودیم ،دو نفـر از دوسـتانمان از همراهی
ما امتناع کردند .شـوکه شـدیم و نتوانسـتیم بفهمیم چرا اینقدر از دسـت ما عصبانیاند! نمیدانسـتیم
چـه اشـتباهی کردهایـم .بعـد ،خودشـان گفتنـد آنهـا سیاهپوسـت هسـتند و اینجـا هـم جنـوب
ایاالتمتحـده اسـت .خیلـی خطرنـاک بـود .شـوکه شـده بودیـم از اینکـه سوارشـدن در یـک ماشـین در
کنـار همکارانمـان خطرنـاک اسـت .بـا ایـن موضوع ،شسـتم خبردار شـد که در این کشـور چـه میگذرد
و فکـرم حسـابی درگیـر شـده بـود .از ایـنرو ،از حقـوق برابـر بـرای همـه حمایـت کـردم .حتـی بـه جنبـش
حقـوق زنـان پیوسـتم و بـرای حقـوق برابـر زنـان راهپیمایـی کـردم .ایـن کار را در حالـی انجـام دادم کـه
همیشـه در حرفـهام مـورد احتـرام بـودم و در ناسـا حقوقـی برابر با حقوق مردان همـکار دریافت میکردم.
دریافتـم کـه بسـیاری از زنـان در آمریـکا حقـوق کمـی دریافـت میکننـد .این زنگ هشـداری بـود که مرا
از خـواب بیـدار کـرد .کمکـم بـه مسـائل دیگـری در زندگی فکر کردم .با وجود تمام مسـائل اجتماعی که
در واشـنگتن بهوجـود آمـد ،شـروع بـه تغییـر کردم .به فضـای درون انسـان و فرایندهـای روانی عالقهمند
شـدم .آخر هفتهها شـروع کردم به شـرکت در کارگاههای بیوانرژیک .آنقدر خوشـم آمد که دورۀ آموزش
درمانگـری بیوانرژیـک را در مؤسسـۀ سـنتز روانتنـی در واشـنگتن آغـاز کـردم.

مؤسسه سنتز روانتنی
دو سـال تماموقـت ( ۴۰سـاعت در هفتـه) بـرای رواندرمانـی بـدن در مؤسسـۀ سـنتز روانتنـی در
واشـنگتن آمـوزش دیـدم .در ایـن مـدت بـا میدانهـای انـرژی انسـان ( HEFهـا) آشـنا شـدم .یکـی از
کسـانی کـه گـروه آموزشـی مـرا اداره میکـرد ،آن زمـان بـر اثـر آبمرواریـد نابینـا شـده بـود ،امـا بهوضـوح
میتوانسـت جریـان انـرژی را در بـدن دانشـجویان گـروه ببینـد و توصیـف کنـد .تصمیـم گرفتـم ببینـم
او چگونـه «میبینـد» تـا از کاری کـه انجـام مـیداد ،تقلیـد کنـم .در کمـال تعجب جـواب داد! زمانی
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یکـرد ببینـم.
کـه یـاد گرفتـم از کاری کـه انجـام مـیداد تقلیـد کنـم ،توانسـتم آنچـه را کـه توصیـف م 
ابتـدا از چیـزی کـه میدیـدم شـوکه شـدم ،چـون تا آن زمـان ،هرگز چنین چیزی به گوشـم نخـورده بود.
همچنـان بـا مشـاهدۀ روشـمند عملکـرد  HEFخـودم ،زمانـی کـه از درک برتـر ( )HSPبـرای مشـاهدۀ
 HEFمراجعانـم اسـتفاده میکـردم ،مهارتهایـم را تقویـت میکـردم HSP .روشـی سـاده بـرای دریافـت
اطالعـات بـا اسـتفاده از حـواس طبیعـی اسـت ،امـا بیشـتر افـراد از تـه دل آن را بـاور ندارنـد و نمیداننـد
چطـور از آن اسـتفاده کننـد؛ بنابرایـن توانایـی انجـام ایـن کار را هـم ندارنـد .اصطلاح حـس برتـر را ابداع
کـردم چـون در آن زمـان اصطالحـات مربـوط بـه روان یـا روشـنبینی به معنای چیزهـای عجیبوغریب
بودند .از این مشاهدات ساده چیزهای زیادی یاد گرفتم و تصمیم گرفتم تا چندین سال ،چیزهایی
را کـه در دیگـران میبینـم بیـان نکنم.
بسـیار شـگفتزده شـدم وقتـی دیـدم  HEFبهطـور سیسـتماتیک و منطقـی کار میکنـد .متوجـه
شـدم میـدان انـرژی انسـان و میدانهـای انـرژی طبیعـی زمیـن کـه بـا  MRIRدر گادارد سـنجیده
بـودم ،چقـدر شـبیه هـم هسـتند .بااینحـال ،تفاوتهایـی هـم داشـتند .از بـدن خـودم اسـتفاده
کـردم .چقـدر شـگفتآور بـود! ایـن میـدان حتـی در بعضی مـوارد ماننـد میدان  MRIRعمـل میکرد؛
ً
بنابرایـن ،صرفـا بـه ایجـاد و تنظیـم دقیـق توانایـی خودم ،برای درک  HEFبا مشـاهدات بیشـتر درمورد
ایـن پدیـده بـا  HSPخـود ادامـه دادم .از  HSPام بـرای مشـاهدۀ پدیـدۀ  HEFدر درونـم و در بیـن افـراد
اسـتفاده کردم .در حین آموزش برای تبدیلشـدن به یک درمانگر بیوانرژیک ،درحالیکه فرایندهای
روانشـناختی شـخصی را طـی میکـردم ،اثـرات متقابـل  HEFرا تماشـا میکـردم .زمانـی کـه درمانگـر
و رهبـر گـروه شـدم ،ایـن روش مشـاهده را ادامـه دادم .چیزهـای زیـادی درمـورد سیسـتمهای معمـول
ً
دفاعـی انـرژی افـراد یـاد گرفتـم کـه نهایتـا بـه بـروز مشـکالتی در سلامتی فیزیکـی آنها منجر میشـد.
از اینکه چه میزان اطالعات از طریق  HSPدر دسـترس بود ،شـگفتزده شـدم .افکار ،احساسـات
یشـد.
و حرکات فرد همگی قبل از اینکه در دنیای فیزیکی اتفاق بیفتد در  HEFنشـان داده م 
بـرای روشنشـدن نحـوۀ کار  HSP، HEFخـودم را همزمـان بـا مشـاهدۀ  HEFمراجعانـم ،بـا تغییـر
تمرکـز سـریع از آنهـا بـه خـودم مشـاهده کـردم .مشـاهدات مـن نشـان داد کـه حجـم عظیمـی از
اطالعـات بهتفصیـل در میدانهـای بیوانـرژی طبیعـی وجـود دارد.
این شامل اطالعاتی درمورد سالمت درمانجو ،علل بیماری ،رابطۀ میان عملکرد ذهنی و عاطفی،
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چگونگی تأثیر عملکرد  HEFبر سلامت بدن و نیز انتخابهای زندگی درمانجو و سـبک زندگی ناشـی
از آن انتخابها میشـد .در این زمینه در کتاب «دسـتهای شـفابخش» نوشـتهام.
در کتـاب «ظهـور نـور» ،بـر فراینـد درمـان از طریـق چهـار بعـد ،یـا  - HECSبـدن فیزیکـی ،میـدان
انـرژی انسـان ،هـارا ،و هسـتۀ وجـودی -تمرکـز کـردم .همچنیـن نشـان دادم کـه چگونـه تعاملات
انسـانی را میتـوان از منظـر چهـار بعـد درک کـرد .بـرای اولیـن بار بهواسـطۀ مجراگری کـه حین آموزش
درمـان دریافـت میکـردم ،بـا ایـن چهـار بعـد آشـنا شـدم.
همیشـه کمـی زمـان میبـرد تـا بـه ایدههـای جدیـد عـادت کنیـم ،بهخصـوص ایدههایـی کـه
ً
شـخصا بـر مـا تأثیـر میگذارنـد .گاهـی از آموزههـای مذهبی بـرای متوقفکـردن شـکلگیری ایدههای
جدیـد اسـتفاده میشـود! علـم ،مـا را از بسـیاری از روشهـای قدیمـی رهایـی بخشـیده اسـت.برای
سـالیان کلیسـا چنیـن آمـوزش مـی داد کـه زمیـن مرکـز عالـم اسـت .زمیـن قلمـرو انسـان اسـت و قلمرو
بهشـت در آسـمان بـر فـراز افلا ک بـه دور زمیـن در چرخـش اسـت .با ایـن وضع بود که علم بهسـختی
زاده شـد! هنگامیکـه گالیلـه بـا تلسـکوپ خـود از نزدیـک بـه زمیـن نـگاه کـرد و دیـد کـه زمیـن مرکـز
جهـان نیسـت ،او را بدعتگـذار نامیدنـد و کلیسـا او را بـه زنـدان انداخـت .سـالها بعـد ،زمانـی کـه
پاسـتور سـعی کـرد نظریـۀ ریشـۀ بیمـاری را ارائـه دهـد ،مـردم او را مسـخره کردنـد و گفتنـد« :چطـور
ممکـن اسـت چیـزی بـه ایـن کوچکـی کـه حتـی قـادر بـه دیـدن آن نیسـتیم مـا را بکشـد؟» ولـی اکنون
بهعنـوان دانـش رایـج پذیرفتـه شـده اسـت .یـاد گرفتهایـم کـه به علـم اعتماد کنیـم .علـم دیدگاههای
مـا را از واقعیـت بهکلـی تغییـر داده اسـت .ایـدۀ کنـش از راه دور و مفهـوم میـدان نیـرو بـرای توضیـح
پدیدههـای طبیعـی قابلمشـاهده ماننـد گرانـش و الکترومغناطیـس ضـروری اسـت .یـک نفـر باید به
ایـن موضـوع فکـر میکـرد و اسـحاق نیوتـن و جیمـز کالرک ماکسـول ایـن راه را طی کردنـد .کار آنها از
نظـر علمـی ثابـت کـرد کـه بـرای اثرگـذاری روی چیـزی ،نیـازی بـه لمـس فیزیکـی آن نیسـت.
علـم وقتـی باورهـای قدیمـی مـا را بـه چالش میکشـد ،مـا را شـگفتزده میکند .اکنـون به جهان
نـگاه میکنیـم و جهانهـای ممکـن دیگـر را میبینیـم .روی مریـخ آب هسـت! زندگـی در آن وجـود
ً
دارد؟ بلـه ،مـا میکروارگانیسـمها (نـه آدمهـای سـبز کوچـک خیالیمـان) را در آن پیـدا کردیـم .اخیـرا
با کاوشـگر کاسـینی کشـف شـده که در فضای بینسـتارهای ،بیشـتر از زمین ،آب وجود دارد .وای،
ایـن مطلـب جدیـدی اسـت! همانطـور کـه از قبـل میدانسـتیم ،دلیـل پیدایـش آب ایـن اسـت کـه
ارتبـاط نزدیکـی بـا زندگـی بیولوژیکـی دارد.
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پـس چـرا فـرض نمیکنیـم زندگـی ،حتـی زندگـی هوشـمند ،در همـه جـا هسـت و نـادر نیسـت؟
بله ،باید نشـان دهیم که چرا این فرضیه رد شـده .چرا نگوییم« ،زندگی باید به شـکلهای مختلف
ً
باشـد! احتمـاال زندگـی همـه جـا هسـت! بیاییـد سـعی کنیـم آن را بـه شـکلهای شـگفتانگیزش
پیـدا کنیـم!» ایـن فقـط زمانـی اسـت کـه علـم در سراسـر جهـان ،حیـات را پیـدا کنـد .مـا تـازه شـروع
کردهایـم بـه نگاهکـردن.
روزی بـا کمـک علـم ،ابزارهایـی را بـرای یافتـن و اندازهگیـری حوزههـای آ گاهـی از انـرژی کـه (از
دیـدگاه مـن) بخـش بنیـادی زندگـی هسـتند ،توسـعه میدهیـم .بااینحـال بـرای تحقیـق درمـورد
چیـزی ،بایـد درمـورد پدیدههـای مشاهدهشـده کنجـکاو شـد .در ایـن صـورت ،دربارۀ آنچه مشـاهده
میشـود و اینکـه چـه چیـزی را بایـد در آن جسـتوجو کـرد بایـد ایـده داشـت.
حتی بهتر اسـت برخی تجربیات شـخصی داشـته باشـید که کنجکاوی شـما را برای پیداکردن
سـؤاالت مناسـب تحریک کند .سـپس از طریق مشـاهدات میتوان سـؤاالتی را مطرح کرد .سـؤاالت
بـه سـؤاالت بیشـتر منجـر میشـوند و درنهایـت بـه برخـی فرضیـات بـرای بررسـی بیشـتر میانجامنـد.
درنهایـت میتـوان یـک فرضیـه را درنظـر گرفـت ،آن را بـا شـواهد تجربـی بررسـی و درنهایـت ،با تالش،
آن را اثبـات یـا رد کـرد .همیشـه چیـز بیشـتری در افـق وجود دارد.
کار ناسـا را دوسـت داشـتم و بـرای دانشـمندانی کـه بـا آنهـا کار کردم احترام قائل بـودم .ما برخی
از اولیـن کسـانی بودیـم کـه افتخار حضور در بخشـی از اکتشـافات اولیـه را پیدا کردیم.
امـا بـا شـروع دهـۀ  ۱۹۷۰و تغییـر اوضـاع ،بیشـتر بـه فضای درون عالقهمند شـدم .تمرکـز در فضای
درون را آغـاز کـردم تـا دریابـم چـه چیـزی در درونـم نیـاز بـه بهبـود و رشـد دارد .مـن جلسـات فراینـد
شـخصی داشـتم تـا واقعیـت درونـیام را کشـف کنـم ،اینکـه چطـور ایـن واقعیـت ایجـاد شـد و چطـور
تجربیـات دوران کودکـی بـر تجربـۀ مـن از واقعیـت تأثیـر گذاشـت .انتخابهایـی را کـه در روابـط
شـخصی داشـتم بررسـی کـردم و آنهایـی را کـه سـالم نبودنـد تغییـر دادم .کاوش در «فضـای درون»
برایـم آنقـدر جالـب شـد کـه تصمیـم گرفتـم آن را بهطـور رسـمی مطالعـه کنـم؛ بنابرایـن از موقعیـت
تحقیقاتـی خـود در گادارد اسـتعفا دادم .در فـرم اسـتعفای رسـمی بایـد دلیـل اسـتعفا را مینوشـتم.
جمالتـی را نوشـتم از یـک آهنـگ مشـهور بـه نـام «مانـداالی بـزرگ» کـه درمـورد جایگرفتـن یـک نقطـه
روی چـرخ زندگـی صحبـت میکـرد کـه چطـور در لحظـهای کوتـاه از زمـان تغییـر میکنـد.
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رئیـس محبـوب مـن در گادارد ،دکتـر بیـل نوردبـرگ کـه در کوههـای دورافتـادۀ اتر یـش متولـد
شـده بـود ،همیشـه خوشقلـب و مهربـان بـود .همیشـه بـه او احتـرام میگذاشـتم و از کارکـردن بـا
او لـذت میبـردم .پـس از خوانـدن فـرم اسـتعفای مـن ،مـرا بـه دفتـر خـود خوانـد و بـا لحنـی دوسـتانه
پرسـید:
«باربارا! مانداال چیست؟!!!»
و هردو خندیدیم!

***
انرژی وجودی
چندیـن نـوع روانشناسـی بدنمحـور را در واشـنگتن در برنامـهای آموزشـی کـه توسـط جیمـز کا کـس،
ً
دی.تـی.اچ 1تدویـن شـده بـود در مؤسسـۀ سـنتز روانتنـی کـه بعـدا بـه انجمـن فـرد کامـل نامگـذاری
شـد گذراندم .سـپس برای داشـتن اطالعات بیشـتر ،با دکتر جان پیراکوس 2که در تأسـیس مؤسسـه
بیوانرژیـک در شـهر نیویـورک بـا دکتـر ال .الون 3همـکاری داشـت ،بـه مطالعـۀ بیوانرژ یـک پرداختـم.
دکتـر الون نویسـندۀ کتابهـای مشـهوری همچـون «زبـان بـدن» اسـت.
گهـا و شـکلها در سراسـر فضـای درون و
در طـول آن دورۀ آموزشـی بـود کـه شـروع بـه دیـدن رن 
اطـراف بـدن کـردم .همانطـور که به مشـاهدۀ این پدیدۀ «نورمانند» ادامه دادم ،کنجکاو شـدم که این
پدیـدۀ جدیـد (بـرای مـن) ،بـا کارهـای تحقیقاتـی قبلـیام در دانشـکدۀ تحصیلات تکمیلـی دانشـگاه
ویسکانسـین و در مرکـز پـرواز فضایـی گادارد ،چـه ارتباطـی دارد؟
بعد از آن بود که تنها متوجه شدم این پدیده در ادبیات باطن مورد بحث قرار گرفته و بهصورت
اسـرارآمیز درآمـده اسـت .بـه آن «هالـه» میگفتنـد؛ اصطالحـی که هیچوقت آن را دوسـت نداشـتهام.
در اطـراف کسـانی کـه میتوانسـتند ایـن هالـه را درک کننـد« ،هالـهای» از خاصبودن وجود داشـت.
ً
هیچوقـت آن را اسـرارآمیز قلمـداد نکـرده بـودم؛ چـون اسـرارآمیز نیسـت .صرفـا پدیـدۀ طبیعـی را
1.James Cox, D.Th.
2.John Pierrakos, M.D.
3.Dr. Al Lowen.
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ً
مشـاهده میکنـم کـه درواقـع کاملا شـبیه چیـزی اسـت کـه در ناسـا اندازهگیـری کـرده بـودم .تنها یک
ً
تفـاوت عمـده وجـود دارد .ایـن پدیـده ارتبـاط نزدیکـی بـا زندگـی دارد و مسـتقیما بـا تجربـۀ زندگـی
مرتبـط اسـت .مسـئلۀ بـزرگ در آنچـه اکنـون میدانـم ایـن اسـت کـه ایـن پدیـده هیچوقـت بهخو بـی
اندازهگیـری نشـده اسـت .فکـر میکنـم بـه ایـن دلیـل اسـت کـه اندازهگیریهـای بیشـتری بـرای درک
آن مـورد نیـاز اسـت ،ماننـد درک بهتـر آ گاهـی و تجربـۀ آ گاهانـه زندگـی .آیـا راهـی بـرای اندازهگیـری
آن وجـود دارد؟ پـس چنیـن مطالعـهای بهصـورت مسـئلۀ مشـترک علـم فیزیـک ،عصبشناسـی و
ً
روانشناسـی ،و احتمـاال رشـتۀ جدیـدی کـه هنـوز کسـی از آن خبـر ندارد ،درآمده اسـت .تا فرارسـیدن
زمـان حـل ایـن مسـئله ،بـا آنچـه درمـورد ایـن پدیـدۀ شـگفتانگیز ارائـه میدهـم میتوانیـم چیزهـای
زیـادی درمـورد خودمـان و دنیـای زنـدهای کـه بخشـی از آن هسـتیم یـاد بگیریـم.
بهدلیـل نبـود تجهیـزات علمـی بـرای مشـاهده یـا اندازهگیـری ایـن پدیـده ،از توانایـی خـودم
بـرای مشـاهدۀ آن بـا  HSPاسـتفاده کـردم .بـا اسـتفاده از  ،HSPبـه سـؤاالت و مشـاهدات بیشـتری
ً
هدایـت شـدم .بارهـا و بارهـا از آنچـه مشـاهده کـردم ،متحیـر شـدم .اصلا آن چیـزی کـه انتظـار
داشـتم نبـود و خیلـی زود یـاد گرفتـم کـه بسـیاری از ایدههـای از پیـش تصورشـدهای را کـه در بـارۀ
مـن خجالتـی ،خجالـت میکشـیدم و میترسـیدم ،و سـالها بود که
ایـن پدیـده داشـتم ،رهـا کنـمِ .
ایـن راز را مخفـی نگـه میداشـتم.

ً
مـا در مراحـل اولیـۀ کشـف میدانهای انرژی حیاتی قـرار داریم .علم هنوز واقعا روی این موضوع

کار نکـرده اسـت .حتـی اگـر همـۀ تحقیقـات در ایـن زمینـه گـرد هـم آید ،بسـیار ناچیز اسـت؛ بنابراین
تـا زمانـی کـه علـم بـه جلـو حرکـت کند ،بـه  HSPخود بـرای جمـعآوری اطالعـات درمـورد میدانهای
انـرژی حیاتـی و نقـش بنیـادی آنهـا در زندگـی شـخصی و نیـز خود زندگی تکیـه خواهم کرد.
با روحیۀ جسـتوجوگری ،در این اکتشـاف بزرگ که تازه آغاز شـده اسـت ،به من ملحق شـوید.
امیـدوارم ایـن کتـاب بـه شـما کمـک کنـد درمـورد میدانهـای انـرژی حیاتـی در اطـراف و درون خـود
کنجـکاو شـوید .هـر روز افـراد بیشـتری آنهـا را تجربـه میکننـد .هـر روز افـراد بیشـتری عالقهمنـد
میشـوند .چـرا؟ چـون بـه مـا کمـک میکنـد تـا بسـیاری از تجربیـات زندگـی را درک کنیـم کـه بـا
پارادایـم پذیرفتهشـدۀ فعلـی (و محـدود) از معنـای حیـات در بـدن فیزیکـی توضیحدادنـی نیسـت.
میخواهـم بـا ایـن فرضیـه شـروع کنـم کـه زندگـی و بـدن فیزیکـی مـا سرشـار از انـرژی اسـت.

|  | 42نـ ـ ــور ش ــفابخش درون

خـب ،مـا ایـن را از قبـل میدانیـم و اندازهگیـری شـده اسـت .میدانهـای مغناطیسـی و جریانهـای
الکتریکـی در سراسـر بـدن وجـود دارنـد .بلـه ،آنهایـی کـه متراکمتـر 1هسـتند ،اندازهگیـری آنهـا
آسـانتر اسـت .حتـی مریدینهـای طـب سـوزنی را نیـز میتـوان اندازهگیـری کـرد .بسـیاری از کسـانی
کـه آنهـا را اندازهگیـری میکننـد ،فـرض میکننـد کـه نوسـانات انـرژی اندازهگیـری شـده از بـدن فقـط
یشـود ا گـر افـراد بهتـری
در درون و توسـط بـدن ایجـاد میشـود ،امـا آیـا اینهـا همـۀ آن هسـتند؟ چـه م 
وجود داشـته باشـند که اندازهگیری آنها دشـوارتر باشـد؟ چه میشـود اگر بعضی از میدانها از بدن
باشـند و بعضـی دیگـر در بـدن نباشـد؟ چـه میشـود اگـر میدانهـای دیگـری کـه لطیفتـر هسـتند،
درواقـع پیـش از بـدن فیزیکـی (یـا قبـل از آن) باشـند؟
ً
نهـا اسـت کـه
چـرا فـرض کنیـم کـه اصلا بدنهـای انـرژی وجـود ندارنـد ،درحالیکـه انسـانها قر 
تجـارب و ادراک خـود را از آنهـا بـه زبـان و شـکلهای مفهومـی فرهنگهایشـان توصیـف میکننـد؟
چـرا فـرض کنیـم کـه آنهـا قبـل و بعـد از بـدن وجـود ندارنـد ،درحالیکـه بـدون اینکـه زحمـت
اندازهگیـری آنهـا را بـه خـود بدهنـد ،بهوسـیلۀ بسـیاری از فرهنگهـا توصیـف شـدهاند؟
زمانـی کـه سـیب روی سـر نیوتـن افتـاد ،بـه جاذبـه فکـر کـرد؛ چـون دیـد چـه اتفاقـی افتـاده اسـت.
ایـن سـبب کنجـکاوی او شـد .ایـن اتفاقـی بـود کـه بـرای مـن افتـاد .شـروع کـردم بـه دیـدن چیزهـا.
قتـر نگاه میکردم ،بیشـتر
کنجـکاو شـدم .جسـتوجوی پدیدههـا را شـروع کـردم .هرچـه بیشـتر و دقی 
میدیـدم .درمـورد ایـن موضوع در دسـتهای شـفابخش نوشـتم .میدانهای انرژی اطـراف همهچیز
نهـا بهعنـوان میدانهـای
در طبیعـت  -درختـان ،گیاهـان ،حیوانـات  -را تجربـه کـردم و بـه آن میدا 
انـرژی حیاتـی اشـاره کـردم (بـه آنهایی اشـاره کردم که با عنوان میدانهای انرژی انسـانی ،انسـانها
را احاطـه کـرده بودنـد)؛ بنابرایـن ،بـرای مـن بعـد از سـالها مشـاهدات ،میدانهـای انـرژی حیاتـی به
قسـمتی عـادی از جهـان طبیعـی تبدیـل شـد .میدانهـای انـرژی انسـانی بهعنـوان بخشـی از میـدان
انـرژی حیاتـی عمـل میکننـد ،بخش بسـیار مهمی از آن .روزی ،ایـن میدانها بخش طبیعی زندگی
مـدرن خواهـد بـود ،شـاید در قـرن بیسـتویکم .قرنهـا اسـت کـه ایـن دانـش بـرای بسـیاری از مـردم
بومـی در سراسـر زمیـن رایـج بـوده اسـت .بـهزودی ابـزار اندازهگیـری آن را ایجـاد خواهیم کـرد ،مانند هر
چیـز دیگـری کـه درمـورد آن کنجـکاو بودهایـم .پس امیدوارم که این کتاب شـما را هـم کنجکاو کند.
1.coarser
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کنجکاوی
کنجکاوی به مشاهده منجر میشود
سبب تحقیق میشود
به کشف میانجامد
با کنجکاوی کاربردهایی را درک میکنیم که زندگیمان را بهبود میبخشد!

وقتی کنجکاو شـدم ،شـروع کردم به مشـاهدۀ پدیدهها .سـؤاالت زیادی از خودم پرسـیدم و بعد
هـر وقـت کـه میشـد ،ایـن دنیـای جدیـد آ گاهـی از انـرژی را کاوش کـردم .بـا هـر پاسـخ ،قـدم دیگـری
بـه درون ناشـناختهها برداشـتم .هـر پاسـخ بـه سـؤاالت دشـوارتری میانجامیـد کـه جهانبینی کنونی
ً
و عمومـا پذیرفتهشـدۀ مـا را بـه چالـش میکشـید .آیـا میدانهـای انـرژی حیاتـی وجـود دارنـد؟ آیـا بـا
نحـوۀ زندگـی مـا ،بـا وضعیـت سلامتی مـا ،بـا نحـوۀ آفرینـش زندگـی مـا ،بـا مـرگ مـا مرتبـط هسـتند؟
چطـور؟ آیـا آنهـا فراتـر از آنچـه مـا زندگـی فیزیکـی مینامیـم ،وجـود دارنـد؟ آیـا زندگـی فراتـر از حیـات
فیزیکـی اسـت؟ آیـا ایـن زندگـی مـا خواهـد بـود یـا نـه؟ بهشـت از دیـدگاه مدر نتـر امـروزی چیسـت؟
جهنـم چیسـت؟ بـا توجـه بـه اینکـه اکنـون جهـان را در مقایسـه بـا زمـان تولـد ادیـان بـزرگ امـروزی
میبینیـم ،روش رضایتبخشـی بـرای توصیـف آن وجـود دارد؟ آیـا میتوانیـم راهـی بـرای درک ایـن
مـوارد پیـدا کنیـم کـه بـرای تجربـۀ زندگـی امـروز مـا قابلاسـتفادهتر باشـد؟ چگونـه چنیـن اطالعاتـی
کمـک میکنـد تـا زندگیهـای سـالمتر و شـادتری بیافرینیـم کـه در آن ،قـدرت بازسـازی زندگـی خـود
را آنگونـه کـه میخواهیـم پیـدا کنیـم؟ خـب ،پـس خواننـدۀ عزیـز ،زندگـی بـرای شـما معنـی خاصـی
دارد؟ چـه معنایـی؟ زندگـی شـما چقـدر طـول میکشـد؟ موضـوع ایـن کتـاب ایـن اسـت کـه چگونـه
بـا درک و اسـتفاده از میدانهـای انـرژی حیاتـی خـود ،و درواقـع درک خودمـان ،زندگـی رؤیایـی (و
سلامت) خـود را آنطـور کـه در رؤیایمـان اسـت بسـازیم؟
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بخش اول
درمان انسدادها و آزادسازی
انرژی آفرینشگر
«وقتیزمانتغییرفرامیرسد،تغییرطبیعیاست.ایناز درونآشکار
میشود و ما را آزادتر میسازد تا زندگی خود را براساس هدف زندگیمان
دوبارهبسازیم».
«باربارا برنان»
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فصل اول

سیستم آ گاهی انرژی انسان
َ
عشق ،قبل از زندگی وجود دارد .عشق ،نفس زندگی است .قبل از اینکه
اولین نفس کشیده شودبهصورت معنوی یا مادی عشق قبل از نور پ
است .اصل وجود شما عدم است ،یا هیچ بودن.عشق از خأل بهعنوان
نیرویآفرینشگرپدیدمیآید.
«هیوآن»

بـرای رسـیدن بـه نورشـفابخش درون ،ابتـدا الزم اسـت کـه سیسـتم آ گاهـی انـرژی انسـان ()HECS
مطالعـه شـود تـا بتـوان سـاختار و نحـوۀ عملکـرد آن را مشـخص کـرد .ایـن موضـوع را بهتفصیـل در دو
کتـاب اولـم ،دسـتهای شـفابخش و ظهـور نـور توضیـح دادهام .دوبـاره بهطـور خالصـه آن را مـرور
میکنـم و اطالعـات جدیـدی را بـه آن اضافـه میکنـم.

فراتررفتن از دنیای فیزیکی سهبعدی
همهچیـز از زمـان کودکـی شـروع شـد ،در مزرعـهای در ویسکانسـین بـزرگ شـدم .اولیـن ورود مـن بـه
واقعیتهـای فراتـر از بـدن فیزیکـی ،سـالها ناشـناخته ماند .نمیدانسـتم وارد فضاهـای تجربۀ زندگی
میشـوم کـه فراتـر از سـه بعـد طبیعـی دنیـای فیزیکـی هسـتند کـه همـه بـه آن عـادت کردهایـم .چـون در
ً
مزرعـه زندگـی میکـردم ،از وجـود چرخههـای حیـات کاملا آ گاه بـودم .کشـت محصـول فصلـی ،تولـد

