
فصل بيستم

بحران درمان

 "ريچارد، خبر بد اين است كه به جای ف��رار از درد، م��ا باي��د ب��ا آن روب��رو ش��ويم. فرارهي��چ مرحل��ه اي از اي��ن

 پروسه نيست. رسيدن به مراح��ل جدي��د قدرتمن��دی هم��انطور ك��ه ت��و رس��يدی، ب��ه ت��و ت��وان و ق��درت ك��افي ب��راي

 رسيدن به مراحل بعدي را مي دهد، كه هميشه به تو احساس خوبي نخواه��د داد." "هم��انطور ك��ه مت��وجه ش��دي

به خاطر آوردن تمايلت در مرحله بعدي پروسه درمانت بسيار مهم است."  

 "با رفتن به مرحله خلص شدن و رها شدن، همانطور كه ت��و الن در آن هس��تي، احس��اس م��ي كن��ي انرژيه��اي

 قديمي و گذشته ات تجربيات حال و حاضر تو هستند، در حاليكه نيستند. تمام مشكلت به نظر حادتر مي رسند

 چرا كه شما به اعماق جديدي وارد شده ايد، قسمتهايي كه سالها و يا حتي نس��لها آن را مخف��ي ك��رده بودي��د. اي��ن

قسمت از كار و پروسه درمان، بحران درمان ناميده مي شود.

 بحرانهای درمان را معمول در سه مرحله تجربه خواهيد كرد. وقتي ان��رژي وارد سيس��تم ب��دن م��ي ش��ود ب��اعث

 بروز نشانه هايي مي شود، وقتي كه عليم انرژي مخرب با استفاده از دارو سركوب شده اند، آنها سيس��تم ب��دن

 را ترك نمي كنند بلكه وارد عميقترين سلولهاي بدن مي شوند. زماني كه اين اتفاق مي افتد چه انرژي سركوب

 شده فيزيكي، ذهني يا بصورت عليم احساسي باشد، در سيستم بدن به صورت همان بيماريه��اي ق��ديمي ظ��اهر

 مي شوند. به همان صورت و با همان شدت مشابه در سيستم بدن، به صورت همان بيماريهاي قديمي ك��ه وارد

 شده اند خود را نشان مي دهند. تمايل و خواست شخص مانند روغن كيه��اني اس��ت ك�ه مراح�ل ره�ا س�ازي اي��ن

انرژيهاي منفي را سرعت بخشيده و آسان مي كند."

 "ريچارد، از نظر فيزيكي، همانطور كه انرژي رها مي شود، بصورت عليم فيزيكي و با كاهش انرژي خ�ود

 را نشان داده و آزاد مي شود و از نظر ذهن��ي ب�ه ص�ورت افك��ار منف��ي ظ�اهر م�ي ش��ود و از نظ�ر احساس�ي ب��ه

 صورت همان احساسات قديمي كه هميشه مورد سركوب قرار گرفته اند خود را نشان مي ده�د. آزاد ش�دن اي�ن

انرژيها حتي مي تواند به صورت افسردگي ظاهر شود. تمام اينها حالتي هستند كه انتظار مي رود."

 "درست است، مايكل. در گذشته م�ن ت��و را ب�ه دي��وانه ب��ودن مته�م م�ي ك�ردم، ام�ا ح�ال واقع�اY دارم ب�ا گوش�هايي

 متفاوت، معاني متفاوتي مي شنوم. حس بسيار عجيبي است كه خ�ودم خواس�تار تجرب��ه داوطلب��انه و عم�دي درد

 هس��تم. اگ��ر چ�ه م��ن ي��ك مش��كل دارم. اگ�ر بخ��واهم تم��ام اي��ن علي��م را ك��ه گف��تي تجرب��ه كن��م از كج��ا بفهم��م اينه��ا

بحرانهاي درمان هستند يا واقعاY بيمار هستم." 



 "بالخره، تو بايد با آن چه كه در سيستم بدنت مي گذرد روبرو شوي و در مورد م��اهيت آن نش��انه ه��ا و علئم

 تصميم بگيری. سه سيگنال هستند كه به تو نشان مي دهن��د ت��و در ح�ال درم��ان هس��تي ي�ا ن�ه. اول، ت��و ب��ه س�طح

جديدي از توانايي و سر زندگي مي رسي. 

دوم، تو كارهاي درونيت را انجام مي دهي و به مرور، كارهاي «درست» بيشتري انجام خواهي داد. 

 سوم، سموم بيشتري از بدنت خ��ارج م��ي كن��ي؛ از ه��ر ك��دام از اي��ن كاناله��اي خ�ارج كنن��ده مث��ل پوس��ت، شش��ها،

روده ها، مثانه و يا مخاط بدن و خروجي و كارايي آنها نيز افزايش پيدا مي كند.

 اگر جواب شما به تمام اين سوالت بله است، شما وقتي نشانه هاي بيماري را داري�د احتم�الY بحرانه�اي درم�ان

 را مي گذرانيد. زمان آن فرا رسيده كه از اين ابزار استفاده كنيد، تمايل خود را به خاطر بياوريد و ب��ا خواس��ت

خود استراحت كنيد. 

انديشه كليدي:

 وقتي درد داريد دو راه حل پيش روي شماست. يكي درمان است. انتخ��اب ديگ��ر، مه��م نيس��ت چ��ه باش��د،درد را

درون شما باقي می گذارد.


