يکی از مراجعات شايع به متخصصان بھداشت 

روانی مشکالت مربوط به ازدواج و روابط
عاطفی است و اغلب خانواده درمانگران عمدتا
با زوجھا کار ميکنند و اصطالح زوج درمانی
به تدريج جايگزين اصطالح قديمیتر ازدواج
درمانی ميشود

ﺳﻮاﳍﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﻗﺒﻞ از ازدواج

-1آيا ما بايستی ازدواج کنيم؟ چرا؟ 

-2آيا ازدواج ما را به تکامل نزديک می کند؟ 

-3آيا يکی از مھمترين اھداف زندگی ازدواج است؟
-4آيا بدون ازدواج نمی شود کامياب بود؟ 
-5آيا زوج من مرا درمان می کند وبقول سقراط من نيمه گمشده 
دارم؟)189،19عراف -اوست که شمارا ازنفس واحدی آفريد وجفت وی را
ازآن پديد آورد تا بدان آرام گيريد.نجم-45ذاريات-49مومنون-27رعد-3
ھود-40مجادله-1زمر-6نسا-1،20بقره-172،35،230انبيا-90دخان-54
احزاب-37طه-117تکوير-7الرحمن-52ق-7لقمان-10شعرا-7حج(5

-6آيا من رسالتی دارم در زندگی؟ 
-7آيا برای رسيدن به رسالت وھدفم تنھا از طريق ازواج ميسراست؟ 


اﺳﭙﺮم در ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﻮپ )ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻴﭙﻮر رﲪﯽ(

ﲣﻤﮏ

ﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ...اﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ

ﲪﻠﻪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎ ﺑﻪ ﲣﻤﮏ

ﺑﺮﺧﻮرد اﺳﭙﺮم ﺑﺎ ﲣﻤﮏ

دو اﺳﭙﺮم در ﲤﺎس ﺑﺎ ﲣﻤﮏ

اﺳﭙﺮم ﺑﺮﻧﺪﻩ

ﺑﺮش اﺳﭙﺮم ﭘﺲ ازورود ﺑﻪ ﲣﻤﮏ

روز ﭘﻨﺠﻢ-ﺷﺸﻢ

روز ﻫﺸﺘﻢ .ﺟﻨﲔ ﺑﻪ دﻳﻮار رﺣﻢ ﭼﺴﺒﺪﻩ اﺳﺖ

ﻣﻐﺰ ﺟﻨﲔ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﲑد

روز ۲۴ام .ﺑﻌﺪ از  ۱۸روز ﻗﻠﺐ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﲑی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ
ﺟﻨﲔ ﻳﮏ ﻣﺎﻩ ﻫﻴﭻ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد

ﻫﻔﺘﻪ 4

ﻫﻔﺘﻪ 4‐5

ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ :ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ۹ﻣﻴﻠﯽ ﻣﱰ .ﺑﻪ وﺿﻮح ﺻﻮرت ﺟﻨﲔ
ﺑﺎ ﺳﻮراخ ﭼﺸﻢ و ﺑﻴﻨﯽ و دﻫﺎن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ

ﭼﻬﻞ روز ﺑﻌﺪ

ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺸﺘﻢ .ﺟﻨﲔ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﮐﻴﺴﻪ رﲪﯽ رﺷﺪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ

ﻫﻔﺘﻪ دﻫﻢ .ﭘﻠﮏ ﻫﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ .در روزﻫﺎی آﺗﯽ
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ

ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ .ﺟﻨﲔ از دﺳﺖ ﻫﺎﻳﺶ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﳏﻴﻂ ﭘﲑاﻣﻮﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﺷﺒﮑﻪ ای از رگ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺪن در ﺣﺎل
ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺖ و اﻳﻦ رگ ﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺪن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد

ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺠﺪﻫﻢ .اﺑﻌﺎد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ۱۴ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﱰ .اﮐﻨﻮن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪا ﻫﺎی ﺑﲑون را درک ﮐﻨﺪ

ﻫﻔﺘﻪ ﻧﻮزدﻫﻢ

ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎٌ 20ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﱰ .ﻣﻮﻫﺎی ﭘﺸﻤﺎﻟﻮﻳﯽ ﺑﺮ روی ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﻧﻮزاد
.اﳚﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﻮﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻻﻧﻮﮔﻮ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ

ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم

ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﺷﺸﻢ

ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ .ﺟﻨﲔ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪﻩ و ﻧﻮزاد آﻣﺎدﻩ ﺗﺮک رﺣﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻳﻦ زﻣﺎن
ﺟﻨﲔ ﺑﻪ ﲰﺖ ﭘﺎﻳﲔ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺪ ﺗﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺎرج ﺷﻮد

ﻫﻔﺘﻪ  ۳۶ام ﻧﻮزاد ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ دﻳﮕﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﲑون را ﺧﻮاﻫﺪ
دﻳﺪ

اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﻴﺢ

انتخاب ناصحيح

زوج درمانی بر مشکالتی که بين زن و شوھر 

موجود است تمرکز می کند .ولی معموالً خود
اين زن و شوھر ھا ،عالوه بر ناسازگاری در
روابط زناشويی ،خودشان ھم دارای مشکالتی
ميباشند .به عنوان مثال ،اگر شما بصورت
مداوم با ھمسر خود مشاجره می کنيد ،احتماالً
بصورت مزمنی مظطرب ،عصبانی يا افسرده
)يا ھر سه اينھا( ھستيد .يا اگر در کنترل رفتار
خود دچار مشکل می باشيد ،با ھمسرتان نيز
بيشتر مشاجره خواھيد نمود.

در زوج درمانی روانشناس به فرد و ھمسرش کمک می کند تا 

موارد مشاجره انگيز در زندگی زناشويی را شناسايی نموده و به آنھا
کمک کند تا تصميم بگيرند که ايجاد کدام تغييرات در رابطه
زناشويی و رفتار ھر يک از ھمسران ضروری است تا ھر دوی
آنھا از روابط زناشويی احساس رضايت پيدا کنند.
استفاده از روشھای ديگری برای ارتباط با ھمسر و يا تغييرات
شخصی برای برطرف نمودن مشکالت روانشناسانه فرد می تواند از
جمله اين تغييرات باشد .زوج درمانی در بردارنده آموزش نحوه
برقراری موثرتر ارتباط با ھمسر و بھتر گوش دادن به وی باشد.
ھمسران می بايست بياموزند که نبايستی با يکديگر در رقابت باشند
و اھداف زندگی مشترک خويش و نحوه تقسيم وظايف در
رابطه زناشويی را تعيين نمايند.

فرايند زوج درمانی شامل يک زن و شوھر و يک 

فرد آموزش ديده و متخصص در اين زمينه می باشد
که در خصوص احساسات و افکارشان بحث می
کنند.ھدف در زوج درمانی کمک به زنان و مردان
است تا ھمديگر را بھتر درک کنند و اگر تصميم
دارند و يا می خواھند که تغيير کنند ،به آنھا کمک
شود تا به خواسته و ھدفشان برسند
گاھی اوقات فرآيند زوج درمانی بسيار شبيه روان 

درمانی فردی است و گاھی اوقات ھم شبيه يک
دوره مديتيشن و گاھی نيز آموزشی است.ترکيب اين
سه روش است که زوج درمانی را موثر می سازد.

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭼﻪ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﻣﺮدم ﻧﺰد زوج درﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ
ﺑﺮﻧﺪ؟
الف( کاھش رابطه يا ارتباط کالمی
ب( بحث و جدل ھای ھميشگی
ج( برآورده نشدن نيازھای عاطفی و احساسی
د( نگرانی ھای مالی
ھـ( تضاد و اختالف نظر بر سر بچه ھا
و(فقدان ظاھری محبت در خانواده يا رابطه نامشروع يکی
از زوج ھا با فرد ديگری
ی( اتفاقات غم انگيزی مانند بيماری و يا مرگ يکی از 
اعضای خانواده.

درﻣﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺳﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت زوج ﻫﺎ ﮔﻮش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ
ﮐﻪ آ ﺎ اﻓﮑﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﳘﭽﻨﲔ ﺑﻪ آ ﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﻮد ﺗﺎ
زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺧﻮد را روﺷﻦ و ﻣﻌﲔ ﮐﻨﻨﺪ
درمانگرھای شروع می کنند با:
 (١مشکالت و اين که زن و شوھر آنھا را چگونه می بينند؟
 (٢تاريخچه ای از ارتباطات خود
 (٣و تاريخچه زندگی فردی ھر کدام از طرفين )زوج ھا(
اين کار ،درمانگر راقادر می کند تا تفاھم بيشتری را برقرار سازد و
ارزيابی ھای خود از موقعيت را به بحث بگذارد و باالخره ،راھکارھا و
نوع درمان را مشخص کرده و پيشنھاد دھد
مشکالت شخصی مانند اعتماد به نفس پايين ،بيماری ،استرس کاری و 
غيره ...بر روی شريک زندگی و روابط بين آنھا تأثير می گذارد .پس
معموالً بھتر است ھر دو زوج در جست وجوی کمک برآيند تا اين که ھر
زوج قادر شود ،مشکالت زوج ديگر را درک کند و درمانگر نيز
مشکالت را از ھر دو ديدگاه بشنود و بررسی کند.

نگرانی ھای رايج در مورد زوج درمانی 
من فكر می كنم مشكالت شخصی ام موجب تنش در 

زندگيمان می شود ،آيا من به تنھايی بايد از يك درمانگر
كمك بگيرم يا ھر دو با ھم؟
مشكالت شخصی مانند اعتماد به نفس پايين ،بيماری ،
استرس كاری و غيره ...بر روی شريك زندگی و روابط
بين آنھا تأثير می گذارد .پس معموالً بھتر است ھر دو زوج
در جستجوی كمك برآيند تا اين كه ھر زوج قادر شود،
مشكالت زوج ديگر را درك كند و درمانگر نيز مشكالت را
از ھر دو ديدگاه بشنود و بررسی كند و سپس وی می تواند
درمان فردی يا زوج درمانی را پيشنھاد دھد.

اگر من به كمك احتياج داشته باشم ،به اين معنی است كه من ديوانه يا 

روانی ام؟
جستجوی كمك برای مشكالت شخصی يا مشكالت زناشويی به معنی 
بيماری ھای روانی نيست .آن به معنی بالغ شدن و يا آماده شدن برای
اداره كردن مسائل و مشكالت است ،كه اگر بدون حل باقی بماند ممكن
است به استرس ھای قوی تر و يا از ھم پاشيدن زندگی منجر شود.
اگر ھمسر من رفتن پيش درمانگر را رد كرد ،من چه بايد بكنم؟ 
زوج ھا معموالً بايد ھمديگر را به مشاركت تشويق كنند حتی اگر در 
گذشته مخالف بوده و رد كرده اند .موافقت و تفاھم بر سر رفتن نزد
درمانگر می بايست به گونه ای از طرف ھمسر احساس شود كه يعنی
»تو درست می گويی و من تقصير دارم« به ويژه اگر پيشنھاد طوری
باشد كه او را عصبانی می كند .استرس و نگرانی شما در مورد زندگی و
روابطتتان ،ھمسرتان را به فكر وا می دارد .اگر يكی از دو زوج احساس
كند كه مسئله جدی است درصدد گرفتن كمك برمی آيد.

آيا اين كه ما نياز به زوج درمانی داريم ،به اين معنی است 

كه زندگی ما از ھم پاشيده است و روابط ما قطع شده
است؟
خير ،در جستجوی كمك برآمدن نشانه شكست نيست .بھتر 
است قبل از اين كه مشكالت بزرگتر شوند ،تقاضای كمك
كنيم .كه نتيجه آن بستگی به يك سری عوامل دارد.
 2عامل مھم در اين زمينه :
 - 1چقدر و تا چه اندازه زوج ھا حاضرند بر روی 
مشكالتشان كار كنند؟
 - 2روابط درست برای آنھا تا چه اندازه ای مھم است؟ 

ﺷﻴﻮﻫﻬﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در زوج درﻣﺎﻧﯽ
 (١نظريه سيستم خانواده :اين نظريه بر الگوھای ارتباط ،کنش و واکنش در
محيط خانواده به عنوان يک سيستم تاکيد دارد و ھدفاش آشنايی زوجين با قواعد
و الگوھايی است که ناآگاھانه در اين سيستم عمل ميکنند.
 (٢زوج درمانی رفتاری :در اين نوع رواندرمانی ،از شيوھھای رفتار درمانی
مانند تبادل رفتاری ،تعليم دادن نحوه برقراری ارتباط و آموزش مشکلگشايی
استفاده ميشود.
 (٣زوجدرمانی متمرکز بر عواطف :اين شيوه بر عواطف زوجين که باعث
ايجاد تمارض ميان آنھا ميشود تاکيد دارد و از طريق شناساندن اين
عواطف،سعی بر تغيير رفتارھا دارد.
 (۴زوجدرمانی روانپويشی :در اين شيوه فرض بر اين است که رفتارھای
زوجين در بزرگسالی ناشی از الگوھای رفتاری دوران کودکی آنھاست و سعی
بر اين است که زوجين با شناخت اين موضوع احساسات فعليشان را از
احساسات و تجربيات گذشتھشان نسبت به والدينشان جدا کنند.
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ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﺸﻖ ﺑﺎزی

مرحله اول  :مقدماتی) انگيزش و تحريک(
اين مرحله مربوط به تحريکات روحی زنان و مردان است.مردان برخالف
زنان برای عمل جنسی حتمآ بايد تحريک شوند .اما زنان بدون اينکه تحريک
شوند قادر به عمل جنسی ھستند و ميتوانند بدون ھيچ مقدمه ای پذيرای رابطه
جنسی با مرد باشند .با اين تفاوت که از اين عمل جنسی لذتی نميبرند.
تحريکات روحی مرد برای يک عمل جنسی لذتبخش عبارتند از:قيافه ظاھری
زن-فرم پستانھای زن-رنگ موھا-نظافت و بی مويی آلت تناسلی زن-طرز
رفتار و لحن سخن گفتن زن-اندام و بدن و بوی خوش زن.لباسھای زن
بخصوص لباسھای زير
در اين مرحله بعلت بوسيدن و تماس و مالش آلت تناسلی و پستانھا و تحريک
کليتوريس )برجستگی نوک باالی آلت تناسلی خانومھا ( زن و مرد احساس لذت
کرده و برای انجام عمل جنسی آماده ميشوند.دراين مرحله در صورتيکه نقاط
شھوتی زن که عبارتند از )کليتوريس -پستانھا  -زير بغل -باسن -والله گوش
– رانھای زن ( توسط مرد تحريک شده باشدغدد آلت تناسلی زن شروع به
ترشح کرده و جدار داخلی آلت تناسلی زن )فرج(را ليز کرده و زن را برای
پذيرش آلت تناسلی مرد آماده ميکنند.

 وقتی بر اثر تحريک ،خون در اندام جنسی جمع ميشود کليتوريس سفت ميشود و در
ھمان لحظه مھبل شروع به ترشح مقداری ماده ليز کننده ميکند ،ھمچنين سطح داخلی
ديوار لوله واژن بر اثر نوعی فرآيند تعريق ،با يک ماده ليز کننده پوشيده ميشود.
سياھرگ مھبل گشادتر و پر از خون شده ،رنگ مھبل تيره تر ميشود .در ھمين زمان
ميزان ضربان نبض و فشار خون به طور قابل مالحظھای باال ميرود.
وقتی را که زوج ھا برای پيش نوازی صرف می کنند ،صرفا جنبه عاطفی ندارد .در 
بدن زنی که برای داشتن رابطه جنسی آماده ميشود ،تغييراتی صورت می گيرد که
دخول را ساده تر می کند .علت اين است که بدن زنان طوری طراحی شده که در
ھنگام دخول حداکثر آمادگی را برای باردار شدن فراھم کند ،بنابراين وقتی که خانمی
آمادگی الزم را بر اثر پيش نوازی پيدا می کند ،رحمش به سمت باال کشيده می شود و
اين کار به طول واژن اضافه می کند تا توانايی گنجايش آلت مردانه را داشته باشد در
اين حالت ديواره ھای واژن پر خون شده و مواد لغزنده ای را ترشح می کنند که دخول
را آسانتر می کند .اين ديواره ھا بر اثر پيش نوازی مناسب از يکديگر جدا شده و جای
دادن آلت مردانه را در واژن ساده تر می کنند .بنابراين می بينيم که پيش نوازی
خوشايند و به مقدار کافی تا چه حد می تواند در کيفيت رابطه جنسی تاثير داشته باشد

 پس برای به ھيجان آوردن زن و آماده کردن او بايد ابتدا اورا مورد نوازش قرار
داد.اندام او را مالش داد .پستانھايش را بخصوص نوک آنھا را مالش داد.رانھای او را

بماليد .الله گوشش را مالش دھيد.شانه ھا و گردن و کمر زن را نوازش داده و مالش
دھيم .گرفتن بوسه از صورت و لبان زن بسيار محرک است .کردن زبان مرد در دھان
زن او را تحريک ميکند.نوازش کردن موھای زن در شھوتی کردن زن مفيد است.

اﺑﻄﻪ
ر
اﻳﺠﺎد
:
دوم
ﻣﺮﺣﻠﻪ
 در اين مرحله آلت تناسلی مرد که به حالت نعوظ)راست شده(درآمده و آماده است تا

داخل مھبل زن شود .و از طرفی بر اثر معاشقه و عشقبازی و نوازش زن  ،زن ھم
آماده شده تا آلت مرد را در داخل مھبل خود جای دھد .پس آلت مرد بايد به آرامی

داخل آلت تناسلی زن)فرج زن(فرو برده شود.اين عمل بايد خيلی آھسته و در کمال
ظرافت انجام شود تا زن بخوبی بتواند ھمزمان با مرد لذت ببرد.
 بعد از فرو کردن آلت تناسلی مرد به داخل آلت زن ھمراه با بوسه و نوازش بايد
تحريک نقاط شھوتی زن را که قبآل ذکر کردم ادامه دھيد.ھمچنين گفتن بعضی از
جمالت شيرين و عشقی در تحريک زن موثر است.بعد از فرو کردن آلت مردبه داخل
آلت تناسلی زن غددموجود در آلت تناسلی زن ترشحات فراوانی ميکنندکه عمل ورود و
خروج آلت مرد را آسان ميکنند.ھمچنين در اين مرحله زن به تناوب و برعکس حرکات
باسن مردخود را حرکت ميدھدو عضالت مھبل )فرج(خود را منقبض و منبسط
ميکند.که اينکار سبب تشديدواکنشھای ھيجانی شده و کمک ميکند تا زن و مرد با ھم به
مرحله اوج لذت جنسی برسند.

 بافت ديواره يک سوم خارجی واژن به علت پرخون شدن ،متورم ميشود که در نتيجه،
موجب تنگی ورودی دھانه مھبل ميگردد .به اين مرحله سکوی ارگاسم ميگويند .در
اين مرحله به نظر ميرسد ]کليتوريس[ در زير يک کالھک رفته يا به داخل کشيده
ميشود اما در حقيقت ،کليتوريس به عنوان يک گيرنده تحريکات ،درجھت پاسخ به
تحريک مستقيم نواحی مجاور کمک ميکند .رحم ،لوله رحم و تخمدان بزرگتر شده و
تنفس ،ضربان نبض و حرکات زن سريعتر ميشود.مرحله تلمبه زدن
 اين مرحله که ھمان اوج لذت جنسی است و طرفين نھايت لذت را از ھم ميبرند .در
اين مرحله ھيجانات جنسی به نھايت شدت خود ميرسندو مرد آلت تناسلی خود را
بدرون آلت تناسلی زن)مھبل زن(فشار ميدھد و ميکوبد.که به اين مرحله تلمبه زدن
ميگويند.










ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ

که مرد ھمراه با لرزش بدن و فشار دادن آلت خود به عمق مھبل زن  ،مايع لذتبخش خود را
درون آلت تناسلی زن ميريزد.و اوج لذت جنسی مرد فرا ميرسد.در صورتيکه عمل جنسی
درست انجام شده باشد زن نيز ھمزمان با مرد به اوج لذت جنسی ميرسد.زنھا برای بيان حالتی
که در موقع رسيدن به اوج لذت جنسی به آنھا دست ميدھد جمالت زيررا ذکر ميکنند):احساس
خارش و مور مور شدن در تمام بدن-موجھای پياپی که از ھر جھت می آيند-مانند بالنی که داخل
بدن منفجر ميشود(
لوله واژن به طور ريتميک شروع به منقبض شدن ميکند .تعداد نبض و ميزان فشار خون باال
ميرود .افزايش انقباض عضالت و مملو از خون شدن سياھرگ موجب رسيدن به اوج لذت
جنسی ميشود..
آخرين مرحله خمودگی و سستی است که در اين حالت زن و مردی که به اوج لذت جنسی رسيده
باشند احساس رضايت ميکنند که توام با يک نوع خستگی و رخوت است.عکس العملھايی که در
ھنگام انجام عمل جنسی و بعد از آن در زن و مرد بوجود می آيند عبارتند از:باال رفتن فشار
خون-افزايش ضربان قلب-گشاد شدن رگھا و افزايش گردش خون و درنتيجه قرمز شدن چھره
و بدن-کاھش ادراک حواس پنجگانه-افزايش ترشحات بزاق و بينی و اشک و غدد تناسلی-
گشاد شدن مردمک چشم-راست شدن موھای بدن .بازو بست کردن دھان  .وبيان صداھای غير
عادی است.
اوج لذت جنسی در زن ديرتر از مرد دست ميدھد واين مدت از  ۴تا  ١٠دقيقه است.بھمين دليل
تحريک نقاط شھوتی زن )که قبال ذکر کردم( قبل از فرو کردن آلت تناسلی مرد درون آلت
تناسلی زن الزم است.اوج لذت جنسی در زن عميقتر و توام با احساس آرامش بيشتری است
وگاھی ممکن است در اثر ھمين سستی و رضايت عضالت مضيقه شل شده و چند قطره
ادرارخارج شود.
مدت رسيدن به اوج لذت جنسی در مردھا از  ٢الی  ۴دقيقه است.تعداد ودفعات عمل جنسی در
طول مدت ازدواج در مرد کم می شود ولی بھمين نسبت ميل به نزديکی و انجام عمل
جنسی برای رسيدن به اوج لذت جنسی در زنھا زياد می شود.

ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ
مرحله آخر :آرامشدر اين مرحله ،احتقان يک سوم خارجی واژن و 

احتقان عروقی تغيير کرده و از بين ميرود .ضربان نبض کاھش يافته و
بافتھا از تورم خارج ميشوند.رنگ تيره واژن به رنگ اوليه باز گشته و
اندامھای جنسی به حالت طبيعی اوليه خود بر ميگردند .بدن آرام و
سست شده و گاھی عرق ميکند .قابل ذکر است در پاسخ فيزيولوژيکی
زن به تحريکات جنسی ،اعضاء غير تناسلی بدن نيز واکنشھايی دارند از
جمله :تغييراتی در پستان ،در بعضی موارد احساس اجبار در دفع ادرار
در طول آميزش يا پس از آن ،افزايش فشار خون ،افزايش ضربان قلب،
افزايش تعداد دم و بازدم و نفسھای عميق ،تعريق ) اين واکنش در افراد
متفاوت است ،در مرحله رسيدن به آرامش بعضی احساس گرمای شديد
ميکنند و بعضی احساس سرما .در بسياری موارد در قسمتھای مختلف
بدن قطرات عرق جاری ميشود(.

 .10ﻣﺮدﻫﺎ ﮔﻮش ﻛﺮدن را ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ
 .11ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻦ  ،ﺑﺨﺸﺶ و ﺳﺒﻚ ﻛﺮدن ﺻﻨﺪوق ذﻫﻦ
 .12Factاﺻﻼح دﻳﺪ
اﻟﻒ( ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮب اﺣﺴﺎس ﺧﻮب آراﻣﺶ و ﻟﺬت
ب( ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺪ اﺣﺴﺎس ﺑﺪ اﻇﻄﺮاب  ،ﻧﮕﺮاﻧﻲ  ،ﺗﻨﻔﺮ
 .13ﻛﻨﺘﺮل ذﻫﻦ
اﻟﻒ( ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺒﺮ را در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ
ب( ﻓﻜﺮم را در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ
.14The pious are, those who spend (in Allah's way) both in
prosperity and adversity; and restrain (their) anger and forgive
others; and verity, Allah dose like the good – doers.
)(Ale – Imran – 134
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻔﻘﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﺮاء و اﻟﻀﺮاء و اﻟﻜﻀﻤﻦ اﻟﻐﻴﻆ و اﻟﺤﺎﻓﻴﻦ ﺗﺤﻦ اﻟﻨﺎس و اﷲ ﻳﺤﺐ
اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ
ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻛﻪ در ﻓﺮاﺧﻲ و ﺗﻨﮕﻲ اﻧﻔﺎق ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﻓﺮو ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ و از ﻣﺮدم در
ﻣﻲﮔﺬرﻧﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران را دوﺳﺖ دارد.

ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺠﺎد ﻣﺬاﻛﺮه و ﻧﺤﻮه

ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ :

ﺑﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ :
ادب ﺗﺎﺟﻲ اﺳﺖ از ﻧﻮر اﻟﻬﻲ

ﺑﻨﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺮو ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﻲ

 .2اﻧﺠﺎم ﮔﻔﺘﮕﻮ )ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮﻓﻖ  1000ﻛﻠﻤﻪ
در روز رد و ﺑﺪل ﻣﻲﺷﻮد در ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ  50ﻛﻠﻤﻪ(
 .3ﺑﻴﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت )اﺳﺘﻔﺎده از واژهﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت  ،ﻋﻠﺖ اﺣﺴﺎس ﺑﺪﺗﺎن
را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪﻫﻴﺪ(
ب( ﻋﻠﺖ ﺑﻴﺮوﻧﻲ :
اﻟﻒ( ﻋﻠﺖ دروﻧﻲ  :ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﺳﺮﻛﻮﺑﻲ و ﺳﺮﺧﻮردﮔﻲ
 .4ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺷﻨﻴﺪاري ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻤﺎت ﮔﻮش ﻧﻮار ﺗﻮﺳﻂ
آﻗﺎﻳﺎن و ﺑﻠﻌﻜﺲ آﻗﺎﻳﺎن دﻳﺪاري ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﺳﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي
ﺧﻮد و ﻣﻨﺰل ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ

اﺳﺘﺮس ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
ﺑﺎ آب ﺧﻨﻚ -Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
 اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ ﻛﺎﻫﺶ ورود ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺑﺪن ورزش ﺗﻔﺮﻳﺢ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺲ ﻃﻨﺰ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺧﻠﻮت ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺧﻠﻮت ﻛﻨﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﻮن دوﺳﺘﻲ و آراﻣﺶ دﻫﻨﺪه .6اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﺮاي ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ در آﻗﺎﻳﺎن )ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺸﺎوره و اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺎبﻫﺎي ﺧﻮب(
 .7ﺗﺤﺴﻴﻦ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮدن ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ

 .8از اﻧﺘﻘﺎد دوري ﻧﻤﻮده و ﺑﺠﺎي آن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﻮال ﻛﻨﻴﺪ
 .9ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻜﻨﻴﺪ
اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﺪ .10Motivationﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ
 .11ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎراﺋﻴﺪ
 .12ﻣﺮور ذﻫﻨﻲ ﻛﻨﻴﺪ .ﻗﺒﻞ از ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺣﺮفﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ زد ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ
 .13ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم )ص( رﻳﺤﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻨﻴﻢ
 .14اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻨﺘﺮل
 .15ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮي را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻴﻢ وﻗﺖ ﻣﻌﻴﻨﻲ را ﺻﺮﻓﺄ ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ
 .16ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻨﻴﺪن را ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﮔﻮش دادن و ﻫﻤﺪﻟﻲ ﻛﺮدن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻧﺮژي ﺑﺪ ﻣﻲﺷﻮد

 .17ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻔﺘﮕﻮ رو در رو ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و وﺳﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﺪ
 .18ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ )ﺣﻜﺎﻳﺖ زن ﻣﺎﻫﻲﮔﻴﺮ(
 .19در ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ
اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮي ﻣﻨﻄﻘﻲ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ.
 .20اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ و از آن اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ
 .21ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دارد ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻲ ﻫﻢ .در ﻣﻬﻤﺎﻧﻲ ﻣﺎ و ﻛﺎرﻫﺎي
ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎري اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﺪﻟﻲ و ﻫﻤﻔﻜﺮي و ﻫﻤﻜﺎري
و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دارﻧﺪ.
 .22ﺑﺎ ﻫﻢ اﺗﺤﺎد دارﻧﺪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻲرﺳﻨﺪ و
ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه را ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﻔﻬﻤﺪ در درون ﺧﻮد ﺣﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ
 .23ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﺳﻠﻴﻘﻪﻫﺎي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ آﮔﺎه ﺑﻮده ﺑﻪ آن اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻋﻤﻞ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ

 .24ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺷﺮم ﻣﺴﻤﻮم ﻧﺪارﻧﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺪون
ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻳﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺑﺮاز ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ
 .25ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از ﺣﺪود ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﻲﮔﺬارﻧﺪ
 .26ﻧﮕﺮان ﺳﻼﻣﺖ روﺣﻲ و ﺟﺴﻤﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮده و از ﻫﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ
 .27در ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﻟﺤﻀﺎت ﺧﻮﺷﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ را ﻣﺮور ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و دﻧﺒﺎل
ﺧﺎﻃﺮات ﺗﻠﺦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺷﺎدي و ﻧﺸﺎط زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 .28ﺑﺮاي ﻓﺎﻣﻴﻞﻫﺎ و ﻫﻤﺴﺎﻳﻪﻫﺎي ﺧﻮد اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺬﻳﺮاي ﻓﺎﻣﻴﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
)ﺿﻌﻒ ﻣﺮدان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺧﺼﻮﺻﺄ ﭘﺪر و ﻣﺎدر(
 .29از اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد ﺧﺒﺮ دارﻧﺪ و ﭼﻴﺰي را از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ و
ﭘﺲاﻧﺪاز را ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ) .اﻳﻦ ﻣﺎل ﻣﻨﻪ ﻳﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﻨﻪ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد ﻧﺪارد(
 .30اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻫﻢ اﻓﻘﻲ ﻧﮕﺎه ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﻋﻤﻮدي ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺴﻲ ﺧﻮد ﺧﻮد را ﺑﺮﺗﺮ ﻧﻤﻲداﻧﺪ

 .32ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎء اﺣﺴﺎس ﺑﺮﻧﺪه ﺑﻮدن  ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن و اﻣﻴﺪ داﺷﺘﻦ
ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺧﻮد را ﺑﺎزﻧﺪه ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮرده ﻧﻤﻲداﻧﻨﺪ
 .33ﻋﻼﻗﻪ  ،ﻋﺸﻖ  ،ﻣﺤﺒﺖ  ،ﺻﻔﺎ  ،ﻳﻜﺪﻟﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در
ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ.
 .34از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻴﺠﺎ و ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارﻧﺪ
 .35اﮔﺮ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ دﻧﺒﺎل ﮔﻨﺎﻫﻜﺎر
و ﻣﻘﺼﺮ ﻧﻤﻲﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻠﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ
.36در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ  ،آراﻣﺶ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﺮس و
اﺿﻄﺮاب

 .37ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﻤﻮدن و راﺿﻲ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺧﻮد
 .38زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﺮس از ﻃﻼق ﻳﺎ ﺣﺮف ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﻲ
ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ آنﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ اول ﺧﻮد ﺑﻌﺪ دﻳﮕﺮان
 .39زن و ﺷﻮﻫﺮ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻚ
ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺎري ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﺼﻮﺻﻲ و زﻧﺪﮔﻲ دﻳﮕﺮان ﻧﺪارﻧﺪ
 .40ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻲ دارﻧﺪ
 .41زن و ﻣﺮد در ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
و روﺑﺮوي ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ .رﻓﻴﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺧﻮد واﻛﻨﺶ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲدﻫﻨﺪ
 .42اﺧﻼق ﻧﻴﻜﻮ و ﺧﻮش اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رﻣﺰ و اﺣﺴﺎس ﮔﻔﺘﮕﻮ اﺳﺖ

نمی خواهم

تالش نمی
کنم

من نمی خواهم

یاد نمی گیرم

نمی توانم

مردود می شوم

تالش نمی
کنم

من نمی توانم

یاد نمی گیرم

مردود می شوم

ﺑﺤﺚ ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻧﺮژﻳﻬﺎ !! اﻧﺮژی ﻣﺜﺒﺖ  -اﻧﺮژی
ﻣﻨﻔﯽ)روش ﻣﺪﻳﺘﻴﺸﻦ(

 تمام اتفاق ھايی که دور و بر ما ميوفته ،نتيجه ی انرژی
ھاست.
دوست مون انرژی!
شغل مون انرژی!
ھمسر مون انرژی!
اتفاقات ،دونه دونه ،انرژی!
 قانونی داريم در فيزيک به اسم قانون "دوبروی"!
 قانون دوبروی به زبان ساده ميگه که:
ھر ذره در حال ساطع کردن مدام انرژی از خود است.

 خودکار  ،مداد ،پرده ،بدن من و شما و خالصه ھمه
چيز در حال ساطع کردن مداوم انرژی از خودشون
ھستند.

اين انرژی ھا چه ھستند؟ چه کار می کنند؟
 بحث مفصلی است که تا جايی که به تکنيک ھای
موفقيت مربوط ميشه ،براتون توضيح ميدم.

از اين انرژی ھا حتی عکس و فيلم تھيه شده که می بينيد

دﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎی اﻧﺮژی

ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎی اﻧﺮژی اﻧﺴﺎن

ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎی اﻧﺮژی اﻧﺴﺎن

ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎی اﻧﺮژی اﻧﺴﺎن

بيمارستان ميالد تھران دوربينی رو خريداری
کرده که از انرژی ھای اطراف بدن بيماران
تصوير برداری می کنه و با توجه به تحليل اون
انرژی ميشه تشخيص داد که عضو بيمار و
گستردگی بيماری چطور ھست


در ادامه ويژگی ھاله ھا را بررسی خواھيم
کرد! ھاله ھای انرژی انسان دو ويژگی دارند
که اين دو ويژگی رو بقيه انرژی ھا ندارند.

 (1 انرژی بدن من و شما قابل ھدايت به يک سمت مشخص
است.
 اگر به چيز مشخصی فکر کنيم انرژی ما به سمت اون چيز
مشخص ميره.
خيلی وقت ھا ميشه که به کسی زنگ می زنيم و ميگه:
 "چه خوب شد زنگ زدی!" " داشتم بھت زنگ می زدم!" "داشتم بھت فکر می کردم!" "حالل زاده!"" -دل به دل لوله کشی شده!"

و ﻧﮑﺘﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﺟﺎﻟﺒﺶ اﻳﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﳏﺾ اﻳﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻﯽ در ﻫﺮ ﺟﺎی دﻧﻴﺎ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ
اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻣﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﲰﺖ اون ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ او ﻣﲑﺳﺪ ﺑﺪون ﺳﭙﺮی ﺷﺪن زﻣﺎن.
اﺻﻼ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ اﻳﺮان ﺑﺎﺷﻢ و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎﺷﻪ .در ﻓﻴﺰﻳﮏ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻦ "ﺟﻬﺶ
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ".ﻳﻌﻨﯽ اﻧﺮژی ﻣﺎ از زﻣﺎن ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﭘﺲ ﺑﻪ ﳏﺾ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻴﺰی ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻴﻢ اﻧﺮژی ﻣﺎ ﭘﻴﺶ
او ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ.

يه وقتايی دارين تو خيابون راه ميريد .حس می کنيد که يکی 

داره نگاه تون می کنه .برمی گرديد می بينيد که واقعا داره
نگاه تون می کنه .شما چطور حس کردی که يکی داره نگاه
تون می کنه؟ قبول دارين کسی که به شما نگاه می کنه ،داره
به شما فکر ھم می کنه؟
انرژی اون شخص رو دريافت می کنيد و نتيجه ی تحليلی
که مغز شما از اون انرژی می کنه ،ميشه حس شما .شکل
پر رنگ اين رو ميگن "تله پاتی" که آدم ھا ياد می گيرن با
تبادل انرژی فکر ھمديگه رو بخونن.

 (2 انرژی من و شما مثبت و منفی ميشه ولی انرژی اجسام ھميشه
خنثی است.
 اگر ما حالمون خوب باشه ،اگر آرام باشيم ،اگر داريم مھر ورزی می
کنيم ،اگر داريم لطفی می کنيم ،اگر داريم دعا می خونيم انرژی ما
مثبت است.
اگر حالمون بد باشه ،اگه داريم غر ميزنيم ،اگه داريم بد و بی راه ميگيم،
اگه عصبانی ھستيم ،اگه استرس داريم ،اگه نگران ھستيم ،اگه اضطراب
داريم انرژی ما منفی است.
و اما انرژی اجسام خنثی است ولی انرژی من و شما ميتونه انرژی
اجسام رو ھم مثبت و منفی بکنه.

آدم ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻦ )ﻓﮑﺮ ﻫﺎی ﺧﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﻦ – روﺣﻴﻪ ﻋﺎﻟﯽ دارن(
اﻧﺮژی ﺷﻮن ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ.
آدم ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﻫﺴﱳ )روﺣﻴﻪ داﻏﻮﻧﯽ دارن( اﻧﺮژی ﺷﻮن ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ

 تا جايی که ميتونی "از آدم ھای منفی حذر کن"
 و تا جايی که می تونی "بچسب به آدم ھای مثبت"
چون انرژی اونھا روی من و شما اثر می گذارد.
 آدم مثبت ديدی ،چی کار می کنی؟ بچسب بھش!
آدم منفی ھم ديدی ،در رو!
 چون "افسرده دل ،افسرده کند انجمنی را"
 يک ماه با يه آدم غرغرو راه برو ،بعد از يک ماه خودت ھم راه ميری،
غر ميزنی.
قديم يه موضوعی بود به نام "مجاورت" .اگر عارفی و يا پھلوانی بود،
عده ای به نام "مريد و نوچه" دور و بر اينھا بودن .اين مريد ھا و نوچه
ھا ھمش حس خوبی داشتن .اين حس خوب به خاطر چی بود؟
به خاطر انرژی فوق العاده مثبت اون عارف و پھلوان!

ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎی اﻧﺮژی در ﭘﻴﺮاﻣﻮن دو ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺪن ﻣﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ).ﭼﺸﻢ ﻫﺎ و
دﺳﺖ ﻫﺎ(.
 ﺣﺎﻟﻤﻮن ﺧﻮب ﻧﻴﺴﺖ -ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﻢ -ﻏﺮ ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﻣﺎ دروازﻩ ی اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژیﻣﻨﻔﯽ اﻧﺪ.
دوﺳﺖ ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮب ﻧﻴﺴﺖ ﺣﻖ ﻧﺪاری وارد ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺸﯽ

به محض اينکه شما با حالت منفی وارد خونه
ميشی و شروع به سالم کردن به ديگران می
کنيد ،انرژی منفی رو از طريق چشم ھاتون به
اعضای خونه منتقل می کنيد .نتيجه اين ميشه
که نيم ساعت بعد يا داريد ميزنيد تو سر ھمديگه
يا ھر کدوم خسته و کوفته و داغون يه گوشه
خونه ولو شديد!

اول کيسه زباله انرژی ھای منفی رو بذار پشت
در ،بعد وارد شو.

ﺣﮑﺎﻳﺖ ﮔﻠﺪون و آب دادن

 عکس اين ھم صادق است.
وقتی حالمون خوبه ،چشم ھای ما دروازه انتقال انرژی ھای مثبت است.
وقتی حالتون بده ،به عزيزاتون نگاه نکنيد.
وقتی حالتون خوبه ،تا می تونيد به عزيزاتون نگاه کنيد.

 ھلند بزرگترين صادر کننده ی گل جھان است .دانشمندای ھلندی تستی رو
انجام دادن .بچه ھای مھد کودکی رو بردند در مزارع گل و گفتن شما در
بين مسير ھايی که بين رديف ھای گل وجود داره بازی کنيد و راه بريد و
بدويد ولی به گل ھا صدمه نزنيد.

ديدند جاھايی که بچه ھا رو بردن و بچه ھا اونجا بازی کردند ،گل ھای
اونجا ھم با نشاط تر شدند و ھم شاداب تر ،و زود تر ھم رشد کردند.
نتيجه ی تحقيقات شون رو به دولت ھلند اعالم کردند.

ھلند بخشنامه ای رو داد به مھد کودک ھا که ھر مھد کودک موظف است
ھفته ای يک روز ،مھد کودک رو تعطيل کنه و بچه ھا رو ببره در مراکز
پرورش گل و بچه ھا اونجا بازی کنن

دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﻳﺰ ،ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﻣﺎ اﮔﻪ ﺣﺎﻟﻤﻮن ﺧﻮب ﺑﺎﺷﻪ ،دروازﻩ ی
اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺣﺎﻟﻤﻮن ﺑﺪ ﺑﺎﺷﻪ ،دروازﻩ ی اﻧﺘﻘﺎل
اﻧﺮژی ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ

و اﻣﺎ ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﭼﻴﺴﺖ؟
 وقتی ما از درون حالمون خراب و از بيرون می خوايم نشون بديم
حالمون خوبه ،نتيجه چيزی ميشه به نام چشم زخم!
 مثال:
من يه نوزاد دارم ،ھر چی ميدم ميخوره ،لپ از لپ دونش نميزنه بيرون!
مثل آدم ھای استخونی .ميرم خونه فاميل .اون ھا يه نوزاد دارن ھم سن
نوزاد من ،ولی لپش مثل دو تا ھلو! اونم از اين ھلو زعفرونی ھا! ميرم
لپش رو ميکشم و ميگم "تپل مپل عمو چطوره؟" ولی تو دلم ميگم "بچه
بترکی! چی ميدن تو ميخوری!
دوستان چشم خيلی قدرتمند است .مرتاض ھا يه کارايی می کنن با چشم! 
مثال با چشم به قطاری که داره با سرعت  80کيلومتر ميره نگاه می کنن
و قطار يه دفعه متوقف ميشه! اين توقف ناگھانی قطار ھم چشم زخم
است!

و اﻣﺎ اﻧﺮژی دﺳﺖ ﻫﺎ

 بيشترين مقدار انرژی در دست ھا است .بيشترين مقدار
انرژی رو اول دست ھا دارن و بعد چشم ھا .تا به حال
کسانی رو که انرژی درمانی می کنن ديديد؟
با چی انجام ميدن؟ با دست .چرا؟
چون بيشترين مقدار انرژی در کف دو دست است.
 ما وقتی يه جايی از بدن مون درد می گيره ،روش دست
ميزاريم و بعدش ھم درد مون آروم ميشه.
در حقيقت خودمون داريم به خودمون انرژی ميديم ،بدون
اينکه متوجه بشيم!


در آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻳﻪ ﻋﺪﻩ ﻧﻮزاداﻧﯽ رو اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدن و ﺑﻪ ﻣﺎدرﻫﺎ ﺷﻮن ﮔﻔﺘﻦ ﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  20دﻗﻴﻘﻪ اﻳﻦ
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ رو ﻧﻮازش ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﻮازش ﻣﻴﺸﺪن ،ﻧﻔﺦ ﺷﮑﻤﺸﻮن ،ﺑﯽ ﺗﺎﺑﯽ ﻫﺎﺷﻮن ،ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ رو در
اﻳﻦ ﺳﻦ اذﻳﺖ ﻣﻴﮑﻨﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﻳﻪ ﺷﻮن ﻣﻴﺸﻪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺷﺪ!

 دوستان بچه ھايی که زود به دنيا ميان رو ميگن "نارس" و اين بچه ھا رو
ميزارن توی دستگاه تا به رشد مطلوبی برسن و زنده بمونن .اما متاسفانه
بيشتر اين بچه ھا می ميرند!

در آمريکا تحقيق جالبی شد ،از مادران بچه ھای نارس خواستند که
روزانه در کنار محفظه ی شيشه ای قرار بگيرند و از سوراخ ھايی که
در محفظه وجود داره سر و بدن بچه شون رو نوازش کنن.
نتيجه تحقيق نشون داد که مرگ و مير بچه ھای نارسی که توسط
مادرشون نوازش ميشدن فوق العاده کمتر از بچه ھای نارسی بود که
نوازش نمی شدند! چرا؟
چون اين بچه ھا انرژی مثبت رو از طريق دست ھای مادرانشون دريافت
می کردن .و اين قضيه به صورت کامال علمی اثبات شده که نوازش سر
کودکان در رشد مغز اون ھا شديدا تاثير مثبت دارد

با آرزوي موفقيت
رضا ناظری

http://rezanazeri.ir
rezanazeri273@gmail.com

