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� �	���ون ��و" ا��ری 	
	د ��م دا��ر�ن و دا��	�دان 	�	�   "ا�������ن 	��

��دش� "ذ�رش و���ت 	و�ود در �	�م ا

�ور آ)�هو $دم دوم از "�% $دم در �#ت ����ر � *�  �,�	ل �و�

��ل و �� ����ر و���ت  �� �ذ�رش و���ت �و�ودی � دار�د در 	���ت ����� �را �رای ر � ھر �و
  �ر �� دار�د. �و�ود ��ن

���  �(ً در آن �&ر�� �ر�د. و�� رو	�، �&��، %�$�،  �� �$� �+�ن � و�� و 	�*ت �و�ود ���
 �د ، در�  �$� در ���م ا���د و 	�1ت اش0(/ و�� ز�ده � �، ��$�،  ���$�، %�ط+� و ��*�.ا����%

  ر�ن ��ل آن.���ر�ن و 0و

3 را � ��ر ��+� دارد��و&ط ���	ت ��ور �� � /ورت �� 0ود آ��ه و 0ود  و �����ً ��ر &�ده ��&ت آ
�� در&�� آن �� ��ر�م، آ�را  ��روی %�دت �� ��د�ل �ده ا&ت 0ود � ��ر در %�ل ���ده �� �ود و �

 ، د%وا�� و �� ��ردردی داردا&ت، ا&� �ر��� &رط�ن�0/� د�3ر �5(ً: ��ذ�ر�م و و �$� �4و�م. 
���ل و  ده ھ�در ز�ده �� روز�ره �� و د�3ر ���ل ا&ت ، در �	ل ��ر ������د �� ھ�&�� و ھ�&ر���

 د�وا��4 ا&ت �طور . ا�ن %�ل از �ظر �ردا��ذ�رد ���ل د�4ری دارد، آ��6 را �$� �+� و��ت %����
و 	�*ت ��و�� را � ھ���� �/�ب �ودن �  و*� او را *��: �4و�م � ا&�م����5ل: �ن �ر�ض &رط
در  ی �&��، رو	� و %�$�رض د�4ر�+� &رط�ن و �� دھ� �د=�ق راز  ا��.&رط�ن ا&ت را ��ذ�رم
6+� ا&ت،� �6�در ����ر  �� ��ور آ��ه ���وان �ذ�رش و �$� �+�ن و�� �و�ود ا&ت �ز�را ��  �ذ�رش آ

آن ��ش ���ن ����ده ��زی ��ود. �� ز��� آن رو � رو	 �� �و&ط 0ود �� 0$ق  وا&��م  ���ت �و�وده �
�� �وا��م ��ش 0(ق � �ت �و�ود را در ��ی د�4ری �&��و ���<�م،�0*ق و�� �ده ا&ت را رد ���<�م و

در و�ود ��&ت و ���6 �� ا&��م � ا�رژی ��+� ا�رژی ��+� آن 	�*ت  و �+� �0ش را در 0ود ا���د ���م.
=ول 0داو�د ����ل ا&ت �: "از �و 	ر�ت از  .ا�رژی �+� �0ش ��د�ل �� �وا��م ���ا�رژی ��5ت � را �

 �ن �ر�ت"

���� 3� ��دھ� 	��ت ادا� ا�رژی آ�را ���<� �� رد � را آ�  ،�&م رد ��+��و*�د ا�رژی  و�� �
���  د�3ر 	�*�� �� و���ت 0واھ�د ��� ا�ر. دھد ادا� ا����%� ���$� و  روا�ط ،%�ل ،روح �و�د �

 ��5ل: .���د ھم �د �0$� و*و ��ذ�ر�د آ�را �س ،���د دور 0ود از آ�را ��0واھ�د و &�زد را	ت�� را� �و� 
����ده ا&ت &رط�ن � �/�ب ��� و�ود �4و�ما&ت  ��6ر ه ا�دد� &رط�ن � �/�ب  � ��� 	�1 و 
��� ا�&�ن ���وان � �� ا�د �ده د�3ر و�� ا�ن ���   در .��ذ�رد و �4و�د �$� را &رط�ن�/�ب �ودن �
��$� �0$� ��ر اول ا�ن =دم�  آن �ذ�رش �رای را 0ودروح، %�ل و �&م  ��� ا�ر و*�. ر&د �� �ظر �
��ھد و &�&�م 	����ت �ر 0ود را ����وز�د ا&��د 	�*ت ا�ن %��ل 0ود � �دا��د و ���د ��ز  �ھر �و

 ��5ت در ز�ده �� 0ود 0واھ�د �ود.  ����رات
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�د ، ��ھ���ر �را�ط� /ورت � �Cره و �� ز�ده �	�ط ��ر، �	ل ،اند رز� وا*د�ن، �� ، ���$� ���لھ��
 	�*ت � را ��� �دنو  �� �ردد، (Adrenaline) و ادر��*�ن Cortisol  �ور��زول ا رازدار ��%ث  دوام

و ��و<�  ر�د از /ورت ا�ن در �. ��دھد =رار )(Schutzmodusدار دوام د �%�

(Wachstumsmodus) ده �$و��ری و�ود &�*م�ر �� ��رد. را�دن در 	�*ت آ��ده ��ش دوام دار = و 

در   (Biochemic) ����رات ��و����: &�ب�	�ط�، ���$�، رو	� و Cذا<�  ��و ز���و ز�4��ل ھ�ی 

%�س ا*��ل ��%ث �ده و  (psychologic)&���و*وژ�: و�ود �رد�ده � ا�ن ����رات &�ب ����(ت 

 را راه Immunsystem �� د �%� &�&�م ��ف �� ��01ره� �� �رد�د،  (BioLogic) ��و*وژ�: ھ�ی
 در و�ود ا�&�ن �63رده ��$�ون 	�ره 	��ت اش را 5=رار ا&ت ھر  .��د �� ��ز &رط�ن ا���د �رای���

���ف  ، ز��ن � &�&�م د �%� �دن ����ر &�رس دوام دار��و�ض �� ��د �د�د �� �63رده ��$�ون 	�ره
را �دھد 	�رات �&��ل %�ل ��وده و �0رج از  (Apoptose)�� 	�رات ��ود و ��وا�د د&�ور �رگ ط�

 و*� � 	�رات &رط��� ��د�ل ���و�د.0ود ادا� داده ز�ده �� � و�ود  	���� در ھم ��و&�ء  &�&�م 
&�ب  را �و�� �و�ود 0ود �ذ�ر � و %وا�$�  %�س ا*��ل ���وان �دون �رس و �4ر � �دی ا�را ا�ر

�رد�ده و در �:  �0ر�ب �&رط���6داب ر�د 	�رات  �رطرف ����م، و ��ف &�&�م د �%� �ده 	ل
�+� �+� .��رود �رض 0ود از ھ��ن راھ� � ا�ده �ود 0ودی ی�رو& ���� �0ودی  یدر ا�ن ز��

�ظر  &رط�ن /د ھ� ��5ل و�ود دارد، � در د �ر 0ود �+�<� &رط�ن در طب ط��� �5ت ا&ت. ���د �
 ھ�� ���و  21و  20=رن  ���رب�&��ر �� ���� �$وه ��د و*� I �/وری از ا�ن طرزا*��ل �دار�د 

��� ھر �رض و ھر 	�*ت را �� �����رب �0/� 0ودم ا�ن 	���ت را ��5ت ��وده ا&ت،  وا��د �Cر 
�ده  اً ا�5ر�  ھ�ی �دون ا&�ط��ب %�$��ت و ����%  (Chemotherapy)����وی ھ�یاز ���ود �0ود �

�+�  �دھ�د. ا�د، �	ت ���رول آورده 

��� از دو&��ن �$�0 �زد�: �ن �/�ب �Cyste
1
Cده ای � �&ؤ*�ت ��ظ�م و ��ر�رد ( Cدهء ����راس 

&رط��� �ودن آن  ا
�	�ل�س از 3�د�ن ������ت دو��وران طب  � �ود ��ر را در و�ود � %6ده دارد)
(Cyste)  د.را��0ص ��ذ�ره ���د %�$��ت �ود. %�$��ت  �س از ������ت �� داد  �ر آن �د �����ز��د 

��ود �آرزو  "و�� 	و�ود "ذ�رش����م " �ر	&بوی  �زرگ � �� 0طر �رگ ھ�را �ود.�$�0  
�د� � دھد و�ودش %(��� ؟آ�� �: ھ+� ��د � ��ر�N %�$��ت ا&ت �رود  ؟3���� از ا%��ی  �� 

��ود ا����ل %�$��ت �ود=رار �ود � �ر�ض �  اش �$��ت �ود ر�زش �رد ر�زش ���ل اش � ��0*ف %. 
��ود ھم ش �ردن�ز /ل ر ؛��*ب آن ا&ت �  /ل . ا�ن ر�زش � �� �ب ھ�را �ود &�ب آن �د �
 دارای �6داب %$��،��و*وژ�: �ده /ورت ��4رد%�$��ت � ��ر�N ���ن �$� �( ا�ن �: ا�+�ق �/�د � 

 روی آن �	ث 0واھم ��ود)��د � در ���* ای �دا������ :���و  ��ز ���د��ت و �د�ن �ر��ب از %$� و�وا
�� �ذرد او �ور و ���ر �وده ا/(ً ���ل �دی �دارد. ا�روز او آن  �: &�ل از آن ��ر�N �� 	�ل �

)����ش  ، �	�*ت را �ذ�ر � و در �6ت 0ورد �دن و از ��ن ر �ن آن ��$Meditationدوام دار د&ت  (

���شو �د�ن �ر��ب  زده  را � 0ورد  ،و ���5ر 0ود �+�<� ��  ��ل &��0ن &�&�م د �%� 0ود � وا&ط$��
�دن و �دون ا%راض �ر�� ر&��ده ا&ت.  

                                                           
1
  آن ��� �وف � ���� اور��ن �/�ب �ده در 
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او1ً �&ؤ*�ت �� ��رد � 	�*ت �و�ود ��  ی �+� ��ز �� ���<�د.��� راه را �� �ذ�رش 	�*ت �و�ود �را
 �0ر�5���ً �$� �� �و<�د � �و�ود�ت اش.  �ط در�ن 	�*ت  �ری و 0ود 0$ق ��وده ا�د. �5(ً &رط�ن را 

ا�رژی ��+� �رس از &رط�ن را  ،���وا��د ����ر در 	�*ت را &�ب �ده�+�ن و%�(ً �ذ�ر �ن ا&ت �  ��دم
�+� ���+�  در �&م و روح ��ن � ا�رژی ��5ت �� ود ��� در و��طور 0ود��ر �0ش ����ر داده، �رو&

)���م  ����� در طب ن �د�ده راا�. ��د��%�ل  � د&�ور  �ری ��ن آ�Cز �Placebo effectو<�د  (� ��

 ��� �� �وا��د �4و<�د �ن �/��م �ر � ام  .ر&�ده ا&ت� ا��5ت  %$�� ��ر� و �	����ت در ��ر ھ�/د�
   .��و�د �� ز�م م�� ���م 	�رات و�ود راو �ذ�ر �ن و�� �و�ود � /	ت �وم و ا�ن �$� �+�ن 

�� ھر �3زی � در ز�ده �� ��� ا�+�ق  	��ت ا�ن =دم ھ���� �/��م �رای ����ر در و�� �و�ود ا&ت.
 �د او ا����&ت.ا�ن و�� ��0واھد د�ده �ود، ا ��د � 0وب و �و  �+�6م �ردد�: ���� و �+6وم دارد 

�و 6+�  و�ر�ن ��ر� ز�ده �� �: �+6وم  د. ھ�3��ن در درد ��ک �ر�ن 	�*ت، در �د�ذ�ر ���: راز 
�*ق ز�ده در ا&�س 0 ��دار �و و درک �ن � 0ود ،���� اش آن ا&ت راز �: �	+ء ا&ت �. ا�ن ا&ت

3 �� ا�روز در ز�ده �� ات 0$ق �ردی .�� ات ا&��� آن ا	�رام �4ذار و را �د&ت ��ر،  �&ؤ*�ت آ�
از را  �د�ده ھ�ی �د�6 ��4ر و ��/��م �و �رای ادا� و ا���م 0و� ،0وب و �د ��س از ��ر� و �	$�$

ھ�ی �و �5ل، /	ت،  �د�ده. ��� و �3زی ھ�ی �و 0$ق �ن ��و�ض �و&ط ��ور آ��ه ���	ت ��ور 0ود
 ،�*�	���  �	�ط  ���$�، روا�ط /$R ا��ز، �	�ت ورز�دن �&ب آ��ھ� 0ودی در0و�&�در �: �	�ط ا

. ���د �ذ�ر داد � /	�ت . ا�ن ا&ت ا���0ب �د�دذت ��ر*�ده �� ز و از و �Cره 0$ق ��� �� ھ�&�� ھ�
�� ��ن ا�5ر�ترای ��ظ�م �� ھ�ی  وق�&�ا&ت � �	ت ظ$م و &�م �:  �/دی  ھ� ا�&�ن 99% ��&��ت ا

 �ر0ورد �/د. ���&��ت و روا�ط �� �:  �/د � % �� �: 99	��م در ���� �� و ��6ن =رار دار�د 

C وه ھ� ��&ت ��*��ر�4ر، ���وز�ر، ظ�*م، �0<ن وا&����ر �ر را���ود �� ا�ن  ���ا�ن �رد. �$� 	ل  
&��&� ا&ت � در �	�وای ا�ن  %$�� و �ی %��قھ �&�$زم �	ثا�0(ف %��ق ا����%� و ط����� 

��د.� ���ء ط�� *���  

  ����ن =دم دوم

  


