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ختمک



اما نه معمولی... يه قرار مالقات



محله اسپرم ها به ختمک



برخورد اسپرم با ختمک



دو اسپرم در متاس با ختمک



اسپرم برنده



پس ازورود به ختمک اسپرمبرش 



ششم-روز پنجم



جنني به ديوار رحم چسبده است. روز هشتم



مغز جنني شکل می گريد



می دانيم که . روز قلب شروع به شکل گريی می کند ۱۸بعد از . ام۲۴روز 
جنني يک ماه هيچ استخوانی ندارد



هفته 4



هفته 5‐4



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



چهل روز بعد



جنني به سرعت در کيسه رمحی رشد می  . هفته هشتم
کند



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



جنني از دست هايش برای شناخت . هفته شانزدهم
حميط پريامونش استفاده می کند



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



اکنون می . سانتی مرت ۱۴ابعاد تقريبا . هفته هجدهم
تواند صدا های بريون را درک کند



هفته نوزدهم



موهای پشمالويی بر روی سر و صورت نوزاد . مرتسانتی 20هفته بيستم تقريباٌ 
شناسندمی اين موها را با نام النوگو . اجياد می شود .



هفته بيست و چهارم



هفته بيست و ششم



در اين زمان . جنني کامل شده و نوزاد آماده ترک رحم می شود. شش ماه بعد
جنني به مست پايني می چرخد تا راحت تر بتواند خارج شود



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



انتخاب صحيح



انتخاب ناصحيح



 زوج درمانی بر مشکالتی که بين زن و شوھر
ولی معموالً خود . موجود است تمرکز می کند

اين زن و شوھر ھا، عالوه بر ناسازگاری در 
روابط زناشويی، خودشان ھم دارای مشکالتی 

به عنوان مثال، اگر شما بصورت . ميباشند
مداوم با ھمسر خود مشاجره می کنيد، احتماالً 
بصورت مزمنی مظطرب، عصبانی يا افسرده 

يا اگر در کنترل رفتار . ھستيد) يا ھر سه اينھا(
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 
زوج درمانی در بردارنده آموزش نحوه . جمله اين تغييرات باشد

.  برقراری موثرتر ارتباط با ھمسر و بھتر گوش دادن به وی باشد
نبايستی با يکديگر در رقابت باشند    ھمسران می بايست بياموزند که

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 
ھدف در زوج درمانی کمک به زنان و مردان .کنند

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 
ترکيب اين .دوره مديتيشن و گاھی نيز آموزشی است

.سه روش است که زوج درمانی را موثر می سازد



معموًال چه قبيل مشکالتی را مردم نزد زوج درمان ها می 
برند؟

کاھش رابطه يا ارتباط کالمی) الف
بحث و جدل ھای ھميشگی ) ب
برآورده نشدن نيازھای عاطفی و احساسی) ج
نگرانی ھای مالی ) د
تضاد و اختالف نظر بر سر بچه ھا) ھـ
فقدان ظاھری محبت در خانواده يا رابطه نامشروع يکی )و

از زوج ھا با فرد ديگری
 اتفاقات غم انگيزی مانند بيماری و يا مرگ يکی از ) ی

.اعضای خانواده
 



درمانگر ها نفر سومی هستند که به مشکالت زوج ها گوش می دهند تا اين  
ا کمک شود تا  ا افکار و احساسات خود را بيان کنند و مهچنني به آ که آ

زمينه مشکالت و مسايل خود را روشن و معني کنند

:درمانگرھای شروع می کنند با
مشکالت و اين که زن و شوھر آنھا را چگونه می بينند؟) ١
تاريخچه ای از ارتباطات خود) ٢
)زوج ھا(و تاريخچه زندگی فردی ھر کدام از طرفين ) ٣

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 

پس . بر روی شريک زندگی و روابط بين آنھا تأثير می گذارد... غيره
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، 
بر روی شريك زندگی و روابط ... استرس كاری و غيره
پس معموالً بھتر است ھر دو زوج . بين آنھا تأثير می گذارد

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 
آن به معنی بالغ شدن و يا آماده شدن برای . بيماری ھای روانی نيست

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 
موافقت و تفاھم بر سر رفتن نزد . گذشته مخالف بوده و رد كرده اند

درمانگر می بايست به گونه ای از طرف ھمسر احساس شود كه يعنی 
به ويژه اگر پيشنھاد طوری » تو درست می گويی و من تقصير دارم«

استرس و نگرانی شما در مورد زندگی و . باشد كه او را عصبانی می كند
اگر يكی از دو زوج احساس . روابطتتان، ھمسرتان را به فكر وا می دارد

.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؟
 بھتر . خير، در جستجوی كمك برآمدن نشانه شكست نيست

است قبل از اين كه مشكالت بزرگتر شوند، تقاضای كمك 
. كه نتيجه آن بستگی به يك سری عوامل دارد. كنيم

  :عامل مھم در اين زمينه 2
 چقدر و تا چه اندازه زوج ھا حاضرند بر روی  - 1

مشكالتشان كار كنند؟ 
 روابط درست برای آنھا تا چه اندازه ای مھم است؟ - 2



شيوههای مورد استفاده در زوج درمانی

اين نظريه بر الگوھای ارتباط، کنش و واکنش در : نظريه سيستم خانواده) ١
محيط خانواده به عنوان يک سيستم تاکيد دارد و ھدفاش آشنايی زوجين با قواعد 

. و الگوھايی است که ناآگاھانه در اين سيستم عمل ميکنند
در اين نوع رواندرمانی، از شيوھھای رفتار درمانی : زوج درمانی رفتاری) ٢

مانند تبادل رفتاری، تعليم دادن نحوه برقراری ارتباط و آموزش مشکلگشايی 
. استفاده ميشود

اين شيوه بر عواطف زوجين که باعث : زوجدرمانی متمرکز بر عواطف) ٣
ايجاد تمارض ميان آنھا ميشود تاکيد دارد و از طريق شناساندن اين 

. عواطف،سعی بر تغيير رفتارھا دارد
در اين شيوه فرض بر اين است که رفتارھای : زوجدرمانی روانپويشی) ۴

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



ازدواج



شناخت تفاوت ها. 1

انتخاب درست يكسان بودن اولويت ها. 2

ايجاد هدف مشترك. 3

ايجاد پيشرفت براي هر دو  طرف نه يكي نه وافين. 4

ايجاد امنيت. 5

صداقت در زندگي. 6

استفاده از مشاوره. 7

)نقات قوت و نقاط ضعف و چالش ها(شناخت خود و همسر . 8

orgasmاصالح رابطه جنسي رسيدن به . 9



مراحل عشق بازی 
 انگيزش و تحريک( مقدماتی: مرحله اول(
مردان برخالف .اين مرحله مربوط به تحريکات روحی زنان و مردان است

اما زنان بدون اينکه تحريک . زنان برای عمل جنسی حتمآ بايد تحريک شوند
و ميتوانند بدون ھيچ مقدمه ای پذيرای رابطه  شوند قادر به عمل جنسی ھستند 

.با اين تفاوت که از اين عمل جنسی لذتی نميبرند.جنسی با مرد باشند 
ظاھری   قيافه:مرد برای يک عمل جنسی لذتبخش عبارتند از تحريکات روحی

طرز -نظافت و بی مويی آلت تناسلی زن-رنگ موھا-فرم پستانھای زن-زن
لباسھای زن .و بوی خوش زن  اندام و بدن -رفتار و لحن سخن گفتن زن

بخصوص لباسھای زير
مرحله بعلت بوسيدن و تماس و مالش آلت تناسلی و پستانھا و تحريک  در اين

زن و مرد احساس لذت )   برجستگی نوک باالی آلت تناسلی خانومھا(کليتوريس 
نقاط دراين مرحله در صورتيکه .کرده و برای انجام عمل جنسی آماده ميشوند

والله گوش  -باسن -زير بغل -پستانھا  -کليتوريس(شھوتی زن که عبارتند از 
توسط مرد تحريک شده باشدغدد آلت تناسلی زن شروع به ) رانھای زن –

را ليز کرده و زن را برای )فرج(ترشح کرده و جدار داخلی آلت تناسلی زن 
. 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
در ھمين زمان . سياھرگ مھبل گشادتر و پر از خون شده، رنگ مھبل تيره تر ميشود
.ميزان ضربان نبض و فشار خون به طور قابل مالحظھای باال ميرود

 در . وقتی را که زوج ھا برای پيش نوازی صرف می کنند، صرفا جنبه عاطفی ندارد
تغييراتی صورت می گيرد که بدن زنی که برای داشتن رابطه جنسی آماده ميشود، 

علت اين است که بدن زنان طوری طراحی شده که در . دخول را ساده تر می کند
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 
اين ديواره ھا بر اثر پيش نوازی مناسب از يکديگر جدا شده و جای . را آسانتر می کند

بنابراين می بينيم که پيش نوازی . دادن آلت مردانه را در واژن ساده تر می کنند
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
رانھای او را .پستانھايش را بخصوص نوک آنھا را مالش داد. اندام او را مالش داد.داد

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

.نوازش کردن موھای زن در شھوتی کردن زن مفيد است.زن او را تحريک ميکند



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

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

اين عمل بايد خيلی آھسته و در کمال .فرو برده شود)فرج زن(داخل آلت تناسلی زن
.ظرافت انجام شود تا زن بخوبی بتواند ھمزمان با مرد لذت ببرد

 ھمراه با بوسه و نوازش بايد بعد از فرو کردن آلت تناسلی مرد به داخل آلت زن
ھمچنين گفتن بعضی از .تحريک نقاط شھوتی زن را که قبآل ذکر کردم ادامه دھيد

بعد از فرو کردن آلت مردبه داخل .جمالت شيرين و عشقی در تحريک زن موثر است
عمل ورود و   آلت تناسلی زن غددموجود در آلت تناسلی زن ترشحات فراوانی ميکنندکه

ھمچنين در اين مرحله زن به تناوب و برعکس حرکات .خروج آلت مرد را آسان ميکنند
خود را منقبض و منبسط )فرج(باسن مردخود را حرکت ميدھدو عضالت مھبل 

شده و کمک ميکند تا زن و مرد با ھم به   که اينکار سبب تشديدواکنشھای ھيجانی.ميکند
.مرحله اوج لذت جنسی برسند

 ،بافت ديواره يک سوم خارجی واژن به علت پرخون شدن، متورم ميشود که در نتيجه
در . به اين مرحله سکوی ارگاسم ميگويند. موجب تنگی ورودی دھانه مھبل ميگردد

در زير يک کالھک رفته يا به داخل کشيده ] کليتوريس[اين مرحله به نظر ميرسد 
ميشود اما در حقيقت، کليتوريس به عنوان يک گيرنده تحريکات، درجھت پاسخ به 

رحم، لوله رحم و تخمدان بزرگتر شده و . تحريک مستقيم نواحی مجاور کمک ميکند
مرحله تلمبه زدن.تنفس، ضربان نبض و حرکات زن سريعتر ميشود

در . اين مرحله که ھمان اوج لذت جنسی است و طرفين نھايت لذت را از ھم ميبرند
و مرد آلت تناسلی خود را اين مرحله ھيجانات جنسی به نھايت شدت خود ميرسند

که به اين مرحله تلمبه زدن .و ميکوبد فشار ميدھد )مھبل زن(بدرون آلت تناسلی زن
.  ميگويند



مرحله تخليه 
 که مرد ھمراه با لرزش بدن و فشار دادن آلت خود به عمق مھبل زن ، مايع لذتبخش خود را

در صورتيکه عمل جنسی .ميرسدو اوج لذت جنسی مرد فرا .درون آلت تناسلی زن ميريزد
زنھا برای بيان حالتی .درست انجام شده باشد زن نيز ھمزمان با مرد به اوج لذت جنسی ميرسد

احساس :(که در موقع رسيدن به اوج لذت جنسی به آنھا دست ميدھد جمالت زيررا ذکر ميکنند
مانند بالنی که داخل -موجھای پياپی که از ھر جھت می آيند-خارش و مور مور شدن در تمام بدن

)بدن منفجر ميشود
تعداد نبض و ميزان فشار خون باال . لوله واژن به طور ريتميک شروع به منقبض شدن ميکند

افزايش انقباض عضالت و مملو از خون شدن سياھرگ موجب رسيدن به اوج لذت . ميرود
..جنسی ميشود

آخرين مرحله خمودگی و سستی است که در اين حالت زن و مردی که به اوج لذت جنسی رسيده 
عکس العملھايی که در .باشند احساس رضايت ميکنند که توام با يک نوع خستگی و رخوت است

باال رفتن فشار :ھنگام انجام عمل جنسی و بعد از آن در زن و مرد بوجود می آيند عبارتند از
گشاد شدن رگھا و افزايش گردش خون و درنتيجه قرمز شدن چھره -افزايش ضربان قلب-خون
-افزايش ترشحات بزاق و بينی و اشک و غدد تناسلی-کاھش ادراک حواس پنجگانه-و بدن

وبيان صداھای غير . بازو بست کردن دھان . راست شدن موھای بدن-گشاد شدن مردمک چشم
.عادی است

 بھمين دليل .دقيقه است ١٠تا  ۴اوج لذت جنسی در زن ديرتر از مرد دست ميدھد واين مدت از
قبل از فرو کردن آلت تناسلی مرد درون آلت ) که قبال ذکر کردم(تحريک نقاط شھوتی زن 

اوج لذت جنسی در زن عميقتر و توام با احساس آرامش بيشتری است .تناسلی زن الزم است
وگاھی ممکن است در اثر ھمين سستی و رضايت عضالت مضيقه شل شده و چند قطره 

.  ادرارخارج شود
 تعداد ودفعات عمل جنسی در .دقيقه است ۴الی  ٢مدت رسيدن به اوج لذت جنسی در مردھا از

طول مدت ازدواج در مرد کم می شود ولی بھمين نسبت ميل به نزديکی و انجام عمل 
.برای رسيدن به اوج لذت جنسی در زنھا زياد می شود جنسی

  



آخر   مرحله
 در اين مرحله، احتقان يک سوم خارجی واژن و آرامش   :آخر   مرحله

ضربان نبض کاھش يافته و . احتقان عروقی تغيير کرده و از بين ميرود
رنگ تيره واژن به رنگ اوليه باز گشته و .بافتھا از تورم خارج ميشوند

بدن آرام و . اندامھای جنسی به حالت طبيعی اوليه خود بر ميگردند
قابل ذکر است در پاسخ فيزيولوژيکی . سست شده و گاھی عرق ميکند

زن به تحريکات جنسی، اعضاء غير تناسلی بدن نيز واکنشھايی دارند از 
تغييراتی در پستان، در بعضی موارد احساس اجبار در دفع ادرار : جمله

در طول آميزش يا پس از آن، افزايش فشار خون، افزايش ضربان قلب، 
اين واکنش در افراد ( افزايش تعداد دم و بازدم و نفسھای عميق، تعريق 

متفاوت است، در مرحله رسيدن به آرامش بعضی احساس گرمای شديد 
در بسياری موارد در قسمتھای مختلف . ميکنند و بعضی احساس سرما
.)بدن قطرات عرق جاری ميشود



مردها گوش كردن را بايد تمرين نمايند و ياد بگيرند. 10
قانون بالن ، بخشش و سبك كردن صندوق ذهن. 11

اصالح ديد . 12 Fact
برداشت خوب  احساس خوب  آرامش و لذت) الف
برداشت بد  احساس بد  اظطراب ، نگراني ، تنفر) ب

كنترل ذهن . 13
كنترل خبر را در اختيار داشته باشيم) الف
فكرم را در اختيار داشته باشم) ب

14 . The 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 اهللا يحب 
المحسنين

همانا كه در فراخي و تنگي انفاق مي كنند و خشم خود را فرو مي برند و از مردم در 
.خداوند نيكوكاران را دوست دارد. مي گذرند



شرايط ايجاد مذاكره و نحوه 
:ارتباط مناسب 



:به زن و شوهر
ادب تاجي است از نور الهي            بند برسد برو هر جا كه خواهي

كلمه   1000تحقيقات انجام شده در خانواده موفق (انجام گفتگو . 2
)كلمه 50در روز رد و بدل مي شود در خانواده ناموفق 

استفاده از واژه هاي متفاوت ، علت احساس بدتان  (بيان احساسات . 3
)را به ديگران نسبت ندهيد

:  علت بيروني ) پيشرفت                        ب: علت دروني ) الف
سركوبي و سرخوردگي

استفاده از كلمات گوش نوار توسط . خانم ها شنيداري هستند. 4
آقايان و بلعكس آقايان ديداري هستند ايجاد سكل مناسب براي  

خود و منزل توسط خانم ها



:استرس عبارتند از
ويتامين  - C با آب خنك 

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 -

مراجعه  (ايجاد انگيزه بيشتر آموختن براي ارتباط موثر در آقايان . 6
)به مراكز مشاوره و استفاده از كتاب هاي خوب

تحسين و تشويق كردن همديگر. 7



از انتقاد دوري نموده و بجاي آن مي توانيد سوال كنيد. 8

تبليغ مستقيم نكنيد. 9

براي زندگي . 10 Motivation ايجاد كنيد 

به همديگر توجه كنيد و خود را براي همديگر بيارائيد. 11

قبل از گفتگو به پيامدهاي حرف هايي كه خواهيد زد فكر كنيد. مرور ذهني كنيد. 12

ريحانه هستند بايد بدانيم چگونه برخورد كنيم) ص(خانم ها به سخن پيامبر اكرم . 13

استفاده از قانون كنترل. 14

هنگام گفتگو كارهاي ديگري را انجام ندهيم وقت معيني را صرفأ براي گفتگو تعيين كنيد. 15

مردها بايد شنيدن را ياد بگيرند گوش دادن و همدلي كردن باعث تخليه انرژي بد مي شود. 16



تلويزيون و وسايل ديگر خاموش باشد.هنگام گفتگو رو در رو باشيد.17

)حكايت زن ماهي گير(به همديگر توجه كنيد . 18

نسبت به هم . در بين اعضاي خانواده به من چه و يا به تو چه وجود ندارد. 19
.احساس مسئوليت كرده و به گفتگوي منطقي اعتقاد دارند

افراد به يكديگر اعتماد دارند و از آن اعتماد سوء استفاده نمي كنند. 20

در مهماني ما و كارهاي . تا جايي كه امكان دارد با هم هستند نه بي هم. 21
همدلي و همفكري و همكاري . مربوط تنها نيستند و تنها كاري انجام نمي دهند

.و هماهنگي دارند

با هم اتحاد دارند در مسائل متفاوت گفتگو مي كنند به تفاهم مي رسند و . 22
سوء تفاهم بوجود آمده را بدون اينكه كسي بفهمد در درون خود حل مي كنند

به عقايد و سليقه هاي يكديگر آگاه بوده به آن احترام گذاشته و عمل . 23
مي كنند



نسبت به همديگر شرم مسموم ندارند يعني خواسته هاي طبيعي خودشان را بدون . 24
نگراني يا خشونت ابراز مي كنند

به حريم يكديگر احترام گذاشته و از حدود مشخص شده پا فراتر نمي گذارند. 25

نگران سالمت روحي و جسمي يكديگر بوده و از هم مراقبت مي كنند. 26

در بيشتر اوقات لحضات خوشي را كه با يكديگر بوده اند را مرور مي كنند و دنبال . 27
خاطرات تلخ نيستند و دوست دارند هميشه در شادي و نشاط زندگي كنند

.  براي فاميل ها و همسايه هاي خود احترام قائل هستند و پذيراي فاميل يكديگر هستند. 28
)ضعف مردان نسبت به خانواده خود خصوصأ پدر و مادر(

صرفه جويي و . از امور مالي خود خبر دارند و چيزي را از يكديگر پنهان نمي كنند. 29
)اين مال منه يا حقوق منه در اين خانواده وجود ندارد. (پس انداز را با هم انجام مي دهند

افراد به هم افقي نگاه مي كنند نه عمودي يعني كسي خود خود را برتر نمي داند. 30



همه اعضاء احساس برنده بودن ، موفق بودن و اميد داشتن  . 32
مي كنند و هنگام گفتگو خود را بازنده يا شكست خورده نمي دانند

عالقه ، عشق ، محبت ، صفا ، يكدلي خود را به يكديگر در  . 33
.گفتار و رفتار نشان مي دهند

از يكديگر انتظار بيجا و توقع نامناسب ندارند. 34

اگر مشكلي پيش بيايد به راه حل فكر مي كنند دنبال گناهكار  . 35
و مقصر نمي گردند بلكه دنبال راه حلي منطقي مي گردند

در كنار هم احساس امنيت ، آرامش مي كنند نه ترس و .36
اضطراب



هر يك از طرفين پيوسته به فكر خوشحال نمودن و راضي نگه داشتن . 37
يكديگر هستند نه خود

زن و شوهر به خاطر بچه ها يا ترس از طالق يا حرف مردم زندگي  . 38
نمي كنند آن ها براي هم زندگي مي كنند اول خود بعد ديگران

زن و شوهر در گفتگو مي توانند به دنياي اختصاصي يكديگر نزديك . 39
شوند اما در گفتگو كاري به مسائل خصوصي و زندگي ديگران ندارند

با درخواست هاي يكديگر برخورد مثبت و منطقي دارند. 40

زن و مرد در گفتگو و مذاكره بايد بدانند در كنار هم هستند نه در مقابل . 41
رفيق هستند و از خود واكنش منفي نشان نمي دهند. و روبروي همديگر

اخالق نيكو و خوش اخالقي مهمترين رمز و احساس گفتگو است. 42
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یاد نمی گیرم یاد نمی گیرم 

من نمی توانم من نمی توانم مردود می شوممردود می شوم

نمی توانم نمی توانم 

تالش نمی 
کنم

تالش نمی 
کنم

یاد نمی گیرمیاد نمی گیرم

مردود می شوممردود می شوم



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

 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
دوبروی"قانون   قانونی داريم در فيزيک به اسم!"
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 
ھاله ھای انرژی انسان دو ويژگی دارند ! کرد

.که اين دو ويژگی رو بقيه انرژی ھا ندارند



1 (بدن من و شما قابل ھدايت به يک سمت مشخص   انرژی
.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" -



نکته فوق العاده جالبش اينه که من به حمض اينکه به شخص خاصی در هر جای دنيا که فکر کنم و 
. انرژی های من بالفاصله به مست اون حرکت می کنه و بالفاصله به او مريسد بدون سپری شدن زمان

جهش  "  در فيزيک به اين ميگن. اصال مهم نيست که من ايران باشم و طرف مقابل آمريکا باشه
پس به حمض اينکه ما به چيزی فکر کنيم انرژی ما پيش .يعنی انرژی ما از زمان عبور می کند".کوانتومی

.استاو حاضر 



 حس می کنيد که يکی . يه وقتايی دارين تو خيابون راه ميريد
برمی گرديد می بينيد که واقعا داره . داره نگاه تون می کنه

شما چطور حس کردی که يکی داره نگاه . نگاه تون می کنه
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 
شکل . که مغز شما از اون انرژی می کنه، ميشه حس شما

که آدم ھا ياد می گيرن با   "تله پاتی"  پر رنگ اين رو ميگن
.تبادل انرژی فکر ھمديگه رو بخونن



  2 (ميشه ولی انرژی اجسام ھميشه   انرژی من و شما مثبت و منفی
.خنثی است

 اگر ما حالمون خوب باشه، اگر آرام باشيم، اگر داريم مھر ورزی می
انرژی ما  کنيم، اگر داريم لطفی می کنيم، اگر داريم دعا می خونيم

.است  مثبت

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 

.است  انرژی ما منفی داريم

و اما انرژی اجسام خنثی است ولی انرژی من و شما ميتونه انرژی 
.اجسام رو ھم مثبت و منفی بکنه



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

شون منفی است انرژی) روحيه داغونی دارن(آدم هايی که منفی هسنت 



از آدم ھای منفی حذر کن"  تا جايی که ميتونی"
بچسب به آدم ھای مثبت"  و تا جايی که می تونی"

.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
افسرده دل، افسرده کند انجمنی را"  چون"
 ،يک ماه با يه آدم غرغرو راه برو، بعد از يک ماه خودت ھم راه ميری

.غر ميزنی

اگر عارفی و يا پھلوانی بود، ". مجاورت"قديم يه موضوعی بود به نام 
اين مريد ھا و نوچه . دور و بر اينھا بودن" مريد و نوچه"عده ای به نام 

اين حس خوب به خاطر چی بود؟. ھا ھمش حس خوبی داشتن
!به خاطر انرژی فوق العاده مثبت اون عارف و پھلوان



چشم ها و (.هاله های انرژی در پيرامون دو قسمت از بدن ما تراکم بيشتری دارند
.)دست ها

چشم های ما دروازه ی انتقال انرژی  غر ميزنيم -عصبانيم -حالمون خوب نيست -
.منفی 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 
نتيجه اين ميشه . اعضای خونه منتقل می کنيد

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



دانشمندای ھلندی تستی رو . ھلند بزرگترين صادر کننده ی گل جھان است
بچه ھای مھد کودکی رو بردند در مزارع گل و گفتن شما در . انجام دادن

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 

.  رشد کردند  اونجا ھم با نشاط تر شدند و ھم شاداب تر، و زود تر ھم
.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
اون ھا يه نوزاد دارن ھم سن . ميرم خونه فاميل. مثل آدم ھای استخونی

ميرم ! اونم از اين ھلو زعفرونی ھا! نوزاد من، ولی لپش مثل دو تا ھلو
بچه "ولی تو دلم ميگم " تپل مپل عمو چطوره؟"لپش رو ميکشم و ميگم 

!چی ميدن تو ميخوری! بترکی
 ! مرتاض ھا يه کارايی می کنن با چشم. دوستان چشم خيلی قدرتمند است

کيلومتر ميره نگاه می کنن  80مثال با چشم به قطاری که داره با سرعت 
اين توقف ناگھانی قطار ھم چشم زخم   !و قطار يه دفعه متوقف ميشه

!است



و اما انرژی دست ها
بيشترين مقدار . بيشترين مقدار انرژی در دست ھا است

تا به حال . انرژی رو اول دست ھا دارن و بعد چشم ھا
کسانی رو که انرژی درمانی می کنن ديديد؟

چرا؟  .با دست  با چی انجام ميدن؟
.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

   



دقيقه اين  20در آمريکا يه عده نوزادانی رو انتخاب کردن و به مادرها شون گفتن که روزانه حداقل 
.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



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

!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 
چرا؟ !نوازش نمی شدند

چون اين بچه ھا انرژی مثبت رو از طريق دست ھای مادرانشون دريافت 
و اين قضيه به صورت کامال علمی اثبات شده که نوازش سر . می کردن

کودکان در رشد مغز اون ھا شديدا تاثير مثبت دارد



با آرزوي موفقيت
ناظریرضا 

http://rezanazeri.ir
@gmail.com273rezanazeri


