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مقدمه
این راهنما رایگان می باشد .چنانچه شما بابت آن هزینه ای پرداخت کرده اید ،به احتمال زیاد مورد
کالهبرداری قرار گرفته اید .من با تمام توان این راهنما را به گونه ای تهیه کرده ام که دنبال کردن مطالب
آن برای شما ساده و آسان باشد .شما باید در مورد انجام این تمرینات واقعأ جدی باشید .در غیر اینصورت
سودی از استفاده ی آن عایدتان نخواهد شد.
این راهنما کوتاه می باشد .پنج روش در این راهنما وجود دارد .شما نمی توانید از انجامِ روش اول و دوم
بعلت ابتدائی بودن آنها ممانعت نمائید .زمانیکه در روش اول و دوم خبره شوید ،بمیزان زیادی در خود
پیشرفت ایجاد خواهید کرد .روش های  4 ،3و  5اختیاری می باشند.
این روش ها می توانند تا حدودی کسل کننده باشند ،اما درصورتیکه آنها را با پشتکار انجام دهید،
می توانند موجب بیدار سازی شهودِ درونی شما شده ،شالوده ی درونی شما را پایه ریزی کنند ،و زندگی
شما را متحول نمایند.
روشهای بسیاری برای انجام کارهای درونی وجود دارد .من تنها به ذکر تمرینات خود بسنده کرده ام ،زیرا
مهم است که اصالت خود را با موعظه در مورد چیزی که تمرین کرده ام حفظ نمایم تا اینکه چیزی را
تمرین کنم که درباره اش موعظه می کنم.
در دسامبر  ، 2020به ناگاه می دانستم که باید این راهنما را بنویسم .من صمیمانه امیدوارم که این راهنما
به نوعی به شما کمک نماید .شما مورد عشق هستید .شما با ارزش هستید .شما کافی هستید .شما زیبا
هستید.
همراه با عشق و برکت!
زون جَن ملقب به Inner Practitioner

2

کارِ درونی چیست؟
کارِ درونی فرآیند توسعه ی آگاهی از آنچه در درون شما اتفاق میفتد و تمرین آگاهانه در جهت کاهش
اثرات منفی آن بر روی شما می باشد.

کارِ درونی به دو بخش تقسیم می شود:
 -1آگاه شدن از طریق ممارست ،برآنچه در درون شما در حال اتفاق افتادن می باشد.
 -2تمرین در جهت کاهش تأثیر منفی آن بر روی شما.
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شهودِ درونی شما
آگاهیِ شما از شهودِ درونیتان نشأت می گیرد .شهودِ درونی شما بطور شبانه روز و هفت روز هفته همراه
شما بوده و دقیقاً از آنچه در درون شما اتفاق می افتد آگاهی دارد .اکثر قریب باتفاق مردم ،آسیب دیده و
به گونه ای شرطی شده اند که شهودِ درونی خود را نادیده بگیرند .در نتیجه آنها اغلب از چیزی که در
درونشان در حال اتفاق افتادن است ،بیخبر هستند.
شما نیاز دارید از آنچه در درونتان در حال اتفاق افتادن است مطلع باشید .نیازی نیست بدانید که چرا این
اتفاق در حال افتادن است -این بخش مربوط به حوزه ی التیام و کارهای سایه می باشد.
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قبل از شروع -اتاق خواب خود را مرتب کنید
زمانی را جهت مرتب کردن اتاق خواب یا کل خانه صرف کنید .محیط زندگی بیرونی شما انعکاسی از
محیط زندگی درونی شماست .این کار کمک بزرگی درجهت انجام کارِ درونی شما خواهد بود.
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قبل از شروع -تنفس پرانیک انجام دهید
تنفس پرانیک موجب افزایش انرژیِ حیات ،کاهش استرس ،تمدد اعصاب ،کاهش ضربان قلب و فشار خون،
بهبود ثبات عضالت بنیادی ،و ثبات تدریجی ذهن شما می گردد .تنفس پرانیک برای انجام کارهای درونی
بسیار مفید می باشد.
دهان خود را ببندید.
با زبان کام (سقف دهان) خود را لمس کنید .این عمل موجب اتصال مسیرهای انرژی بخش جلوئی و پشتی
بدن شما می گردد.
از طریق بینی و با دیافراگم نفس بکشید (تنفس شکمی).
هوا را به داخل ریه ها بدهید و تا  7بشمارید (دم).
مکث کرده و تا  1بشمارید.
هوا را بیرون دهید و تا  7بشمارید (بازدم).
مکث کرده و تا  1بشمارید.
تکرار کنید.
این روش تنفس پرانیک  7-1-7-1می باشد.
در صورت امکان ،لطفاً روش  6-3-6-3را انجام دهید .این روش مشکل تر می باشد ،ولی انرژی حیات شما
را بیش از روش  7-1-7-1افزایش می دهد.
قبل از انجام کارِ درونی ،بمدت  3الی  10دقیقه تنفس پرانیک را انجام دهید.
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روش  -1احساسات خود را شناسائی کنید
این روش بسیار مهم است چرا که شما را نسبت به اتفاقاتی که در درونتان در حال افتادن است آگاه
می سازد .تغییر پایدار ،بدون وجود آگاهی امکان پذیر نیست.
هرگاه احساساتی می شوید ،نفس عمیق بکشید ،بدن خود را شل و رها سازید ،و احساسی را که تجربه
می کنید شناسائی نمائید .بعنوان مثال عصبانیت ،تنفر ،ترس ،نا امیدی ،حسادت ،خوشحالی ،غم و غیره.
این احساس را جائی در تلفن همراه خود بنویسید .در صورتیکه قادر به شناسائی دقیق آن نیستید ،بنویسید
حس ناشناخته  .میانبری در کار نیست .تا حد ممکن تمرین کنید .طبعاً به کرات با شکست مواجه خواهید
شد .نا امید نشوید و به تمرین ادامه دهید.
بعد از یک هفته به احساسات ثبت شده نگاه کنید .شما شروع به دیدن یک چرخه ی احساسی می کنید.
متوجه خواهید شد که ندانسته زمان زیادی را صرف این چرخه ی احساسی می کنید.
ممارستِ بیشتر شما باعث می شود که بیشتر متوجه اتفاقات درونی خود شوید .فهم این موضوع ناشی از
افزایش آگاهی شما بوده و موجب بیداری شهودِ درونی شما می گردد .این روش آسان نیست .در واقع ،این
ت
یک روش دشوار ذِن محسوب می گردد .به تمرین کردن خود ادامه دهید تا جائیکه این روش به طبیع ِ
ثانوی شما تبدیل گردد .این روش یکی از سریع ترین راهها در مسیر تغییر زندگی و بهبود سرنوشت شما
محسوب می شود.
زمانیکه احساس کردید در این روش کامالً خوب هستید -به حس خود اعتماد کرده و وارد مرحله ی بعدی
یعنی روش  2شوید.
ت ثانوی :رفتار یا صفتی اکتسابی است که به واسطهی اعمال و بکارگیری طوالنی ،ذاتی و طبیعی به نظر میرسد.
* طبیع ِ
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روش  -2احساسات خود را ببینید
تا اینجا ،شما می توانید اکثر احساسات خود را شناسائی کنید .این آگاهی جدید به معنای اینست که شما
دیگر بشکل خودکار ( )Autopilotزندگی نمی کنید .بنابراین ما وارد مرحله ی بعدی می شویم-
احساسات خود را ببینید.
هرگاه احساساتی می شوید ،به آرامی نفس بکشید ،بدن خود را شل و رها سازید ،احساسی را که تجربه
می کنید ،شناسائی کنید (روش  ،)1افزایش میزان این حس ،تأثیر آن روی خود ،و ناپدید شدن آن را
مشاهده کنید.
بعنوان مثال شما عصبانی هستید و این احساس را بعنوان عصبانیت شناسائی می نمائید (روش :)1
 .1شما باال رفتن میزان این حس را در خود می بینید.
 .2شما می بینید که چگونه موجب می شود تا فکر کنید بیگناه هستید.
 .3شما می بینید که چگونه موجب می شود تا فکر کنید که شما درست و طرف مقابل اشتباه است.
 .4شما می بینید که چگونه موجب می شود تا فکر کنید این غیرمنصفانه است.
 .5شما می بینید که چگونه موجب می شود تا دیگران را سرزنش نمائید.
 .6شما می بینید که چگونه موجب می شود که بخواهید به آنان حمله کرده و تنبیه شان کنید.
 .7شما می بینید که عصبانیت تان کمتر می شود
 .8شما می بینید که عصبانیتِ شما از بین می رود.
به احتمال قوی این روش در ابتدا مشکل بوده و ممکن است بدفعات شکست بخورید .این مسئله کامالً
طبیعی و عادی می باشد .تمام تالش خود را در جهت دیدنِ احساسات منفی خود بکار برید .هرچه بیشتر
تالش کنید این روش آسان تر خواهد شد.
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هیچ میانبری در کار نیست .فقط باید به تمرین کردن ادامه دهید .این تمرین موجب افزایش آگاهی شما
شده و شما را هرچه بیشتر به شهودِ درونی خود نزدیک می سازد.
در واقع این یک تمرین دشوار ذِن می باشد .این واقعیت که شما می توانید شاهد احساساتِ خود باشید،
بمعنی اینست که شما احساساتتان نیستید -شما ،آن چیزی که در درونتان قابل مشاهده است نیستید.
(* شما افکار و احساسات خود نیستید بلکه آنها را تجربه می کنید)
این تمرین آگاهی شما را بطور جدی افزایش می دهد .به تمرینِ این روش آنقدر ادامه دهید تا تبدیل به
طبیعتِ ثانوی شما شود .شما تغییرات بسیاری را تجربه خواهید کرد .این یکی از سریعترین راههای تغییر
زندگی و بهبود سرنوشت شما محسوب می شود.
بدون تمرین واقعی ،دگرگونی و شکل گیری درونی تقریباً غیر ممکن هستند .عالوه بر این ذهن شما
همیشه می تواند به گونه ای شما را بفریبد که فکر کنید بدون تمرین قادر به شکل دهی هرچیزی هستید.
زمانیکه احساس کردید در این روش کامالً خوب هستید -به احساس خود اعتماد کرده و وارد مرحله ی
بعدی یعنی روش  3شوید.
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روش  -3با واکنش تحریک شده ی (ماشه ای) خود رو در رو شوید
تا اینجا ،شما قادر به شناسائیِ اکثر احساسات خود بوده و می توانید ببینید که چگونه آمده و رفته اند.
هرچند که بدلیل عدم التیام ،شما مجدداً در شرایط خاص و از طریق افرادی معین ،از لحاظ احساسی
تحریک خواهید شد.
حتی اگر شما بتوانید احساسات خود را شناسائی و مشاهده نمائید ،بمحض تحریک ،شما آگاهی خود را از
دست خواهید داد و به حالت خودکار بازگشته و بطور ناخودآگاه چیزهائی گفته و یا کارهایی را انجام
خواهید داد.
در این مرحله شما نیازی به دانستن اینکه چرا تحریک شده اید ،ندارید -این مسئله مربوط به بحث التیام
و کارهای سایه می باشد -بلکه باید با واکنش تحریک شده ی خود رو در رو شوید ،که شامل  3قسمت
می باشد:
 .1بدانید چه زمانی تحریک می شوید
 .2آگاهانه در لحظه ای که تحریک می شوید ،بمانید
 .3تمرین کنید که از اتفاقِ افتاده شده متأثر نشوید.
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*مختصری در مورد واکنش های ماشه ای (توضیح مترجم)
اگر ماشه ی تفنگی را بچکانیم پاسخ آن شلیک گلوله خواهد بود .به همین ترتیب در زندگی فردی نیز موقعیت هائی
وجود دارد که تحریک کننده بوده و درست مثل چکاندن ماشه عمل می کند .این عوامل ماشه چکان یا تحریک کننده
باعث رفتارهای ناسازگارانه و پرخاشگرانه می شود و چنانچه کاری جهت اصالح واکنش خود نسبت آن ها انجام ندهیم تا
آخر عمر با ما خواهند ماند .در این موارد زمانیکه شخصی در یکی از موقعیت های ماشه چکان قرار بگیرد واکنش یا
رفتاری بدون توجه به زمان و مکان از خود بروز خواهد داد .معموأل این موقعیت های ماشه چکان در یکی از موارد
"نفتغ" دسته بندی می شوند-1 :ناآشنا-2 ،فقدان کنترل-3 ،تهدیدی برای ایگو و یا -4غیر قابل پیش بینی.
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بدانید چه زمانی تحریک می شوید
یکی از بهترین روشهای دانستن این است که به یاد بیاورید که بدن شما در لحظه ای که تحریک شدید
چه حسی داشت .بعنوان نمونه:
 .1فشار داخلی.
 .2سفتی عضالت.
 .3تنگیِ نفس.
 .4احساس ناگهانیِ سنگینی ،ناخوشایند بودن ،کوچک و حقیر بودن.
 .5بطور ناگهانی حس می کنید که غباری روی هوشیاری شما را گرفته و نمی توانید به وضوح فکر
کنید.
 .6و سایر موارد...
امکان دارد بدن شما بگونه ای کامالً متفاوت از موارد باال احساس کند .بنویسید که بدنتان در زمان تحریک
شدگی چه حسی داشت .اگر ناگهان متوجه وجود احساسات بیشتری شدید ،فهرست خود را به روز نمائید.
روزانه فهرست خود را مرور کنید تا از طریق فکر کردن به احساس بدنتان ،به خود یادآوری کنید .هرچه
بیشتر این فهرست را جهت یادآوریِ خود مرور کنید ،ناگهان بیشتر از زمان تحریک احساس خود مطلع
خواهید شد.
با مرور روزانه ی این فهرست شما به ذهن ناخودآگاه خود می گوئید تا در زمان تحریک شدن به شما
یادآوری نماید .ذهن ناخودآگاه شما بطور شبانه روز و هفت روز هفته با شما می باشد و همه چیز را به
خاطر می سپارد .شما می توانید از طریق تکرار ،ذهن ناخودآگاه خود را برنامه ریزی نمائید.
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زمانیکه شما تحریک می شوید ،لحظه ای وجود خواهد داشت که ناگهان متوجه تحریک شدن خود
می گردید .این دانستنِ درونی ،یا آگاهیِ شماست یا یک یادآوری از طرف ذهن ناخودآگاهتان.
در صورتیکه این دانستنِ درونی اتفاق نیفتاد ،نگران نباشید همه چیز کامالً خوب است .همچنان به مرور
روزانه ی فهرست خود ادامه داده و مطمئن باشید که در نهایت اتفاق خواهد افتاد .به خودتان زمان داده و
با مالیمت برخورد نمائید .این یک مرحله ی مهم است که باید بطور طبیعی رخ دهد.
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در لحظه ای که می دانید تحریک شده اید بمانید
لحظه ای که می دانید احساستان تحریک شده است ،یک موقعیت طالئی می باشد .هرچند که این لحظه
بسرعت خواهد گذشت و شما به زودی از طریق فرآیند ربایش آمیگدال آگاهی خود را از دست خواهید
داد.
*ربایش آمیگدال ( )Amygdala hijackبه یک پاسخ شخصی و عاطفی اشاره دارد که در پاسخ به محرک خارجی،
فوری ،پرتالطم و بیش از اندازه می باشد ،زیرا این امر تهدید عاطفی بسیار قابل توجهی را برانگیخته است.

ترفند این است که از طریق یک حرکت سریع بدنی ،در این لحظه ی آگاهی بمانید .خودِ من ،انگشت
شستِ دستِ غالب خود را در کف دستم گذاشته ،دستم را مشت کرده و می فشارم و با این کار حس
ناخوشایند زودگذری در دستم ایجاد می کنم.
این حرکت بدنیِ ناگهانی و حس درد ایجاد شده معموأل من را به زمان حال بازگردانده و در لحظه ی
آگاهی نگه می دارد .با انجام این کار من می توانم مانع از انجام واکنش سریع نسبت به محرک خارجی و
از بین رفتن آگاهی خود در لحظه بشوم.
شما همچنین می توانید چند حرکت سریع بدنی را بطورهمزمان با هم انجام دهید .بعنوان مثال ،می توانید
نفس عمیق کشیده و مشت خود را فشار دهید .هرکاری که بدون صدمه زدن به شما بتواند به ماندنِ شما
در لحظه ی آگاهی کمک کند ،می تواند مفید واقع شود.
به تمرین کردن خود ادامه دهید تا این عمل به طبیعتِ ثانوی شما تبدیل شود .شما می توانید با روش
خاص خودتان ،تمرینِ حرکت ناگهانی بدنی را انجام دهید .این حرکت می تواند یک نفس عمیق یا
چرخاندن گردنتان به سمت چپ باشد .هیچ درست یا غلطی در کار نیست .هرچیزی که برای شما کار
می کند را انجام دهید.
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تمرین کنید تا از واکنش خود به تحریک خارجی متأثر نشوید
وقتی شما عکس العمل سریع (بدون فکر و صرفاً بالفاصله در پاسخ به محرک خارجی) انجام ندهید ،شما
آگاه بوده و می توانید تمرین نمائید که از واکنش خود به محرک خارجی متأثر نشوید .شما نیاز خواهید
داشت که با هیجانات فیزیکی و احساسات منفی خود رو در رو شوید.
بعنوان مثال ،زمانیکه من توسط محرکی خارجی تحریک می شوم ،معوأل با موقعیت های ذیل رو به رو
می گردم:
 .1فشار درونی.
 .2سفتی عضالت.
 .3تنگیِ نفس.
 .4احساس ناگهانیِ سنگینی ،ناخوشایند بودن ،کوچک و حقیر بودن.
 .5بطور ناگهانی حس می کنم که غباری روی هوشیاریم را گرفته و نمی توانم به وضوح فکر کنم.
 .6و سایر احساسات...
از آنجائیکه من آگاه هستم و سریع عکس العمل نشان نمی دهم ،می توانم با این موقعیت ها رو در رو شوم.
بدن شما ممکن است حسی کامالً متفاوت از موارد باال داشته باشد .بنابراین ،شما ممکن است با موقعیت
های کامالً متفاوتی رو در رو شوید.
نخستین کاری که باید در اینحالت انجام دهید ،تنفس عمیق و یا تنفس پرانیک است تا بتوانید بدن و
دستگاه عصبی خود را رها و آرام نمائید .این عمل مشکل ترین بخش این قسمت محسوب می شود.

به تنفس عمیق یا تنفس پرانیک تا جائیکه بدن و دستگاه عصبی شما آرام و رها شود ،ادامه دهید.
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اگر قادر به آرام کردن بدن ودستگاه عصبی خود نیستید ،به دستشوئی رفته،کمی آب به صورت خود بزنید.
در صورت امکان در دستشوئی بنشینید .به تنفس عمیق یا تنفس پرانیک ادامه دهید .بدن و دستگاه عصبی
شما بتدریج آرام خواهد گرفت.
حرکت بعدی مشاهده ی عواطف منفی خود می باشد -مهارتی که در روش  2تمرین کرده و یاد گرفتید.
هیچ میانبری در کار نیست .شما فقط باید به تمرین خود ادامه دهید تا در هرکدام از این کارها بهتر شوید.
در نهایت به جائی خواهید رسید که انجام این کارها برایتان طبیعی خواهد بود.
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روش  -4دست از شکوه کردن بردارید
در این مرحله ،شما نیازی ندارید که بدانید چرا شکوه می کنید -این مربوط به حوزه ی التیام و کارهای
سایه است .هرچند که بیشتر مردم معموأل بدلیل اینکه می خواهند حس بهتری داشته باشند ،شکوه
می کنند.
من سالها پیش یک تصمیم درونی مبنی بر توقف شکوه کردن گرفتم .این روشی است که من بکار بردم:
 .1یک تصمیم درونی برای توقف شکوه کردن بگیرید.
 .2هدف خود را برای توقف شکوه کردن تعیین نمائید.
 .3بدانید که چه زمانی می خواهید شکوه نمائید.
 .4تمرین کنید که شکوه کردن را متوقف نمائید.
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تصمیم درونی بگیرید که شکوه کردن را متوقف نمائید

تصمیم درونی یک تصمیم آگاهانه است که از طریق قلب انجام می شود .قلب شما استادِ واقعی است ،نه
نفسِ شما (ایگو) .نفس تنها یک خدمتگزار است .زمانیکه قلب تصمیم می گیرد ،نفس پیروی می کند.

در مورد توقفِ شکوه کردن جدی باشید .از طریق قلبتان بخواهید که دست از شکوه بردارید .یک تصمیم
درونی بگیرید که شکوه کردن را متوقف کنید .کائنات تصمیم درونی شما را شنیده و پاسخ خواهد داد.
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قصد خود را برای توقف شکوه کردن تعیین کنید
هر روز صبح قصد کنید که شکوه کردن را متوقف سازید .قصد شما بسیار قدرتمند است .به ذهن ناخودآگاه
شما می گوید که شما چه می خواهید .همچنین به کائنات اعالم می دارد که شما چه می خواهید.
هرچه بیشتر قصد کنید که دست از شکوه کردن بردارید ،ذهن ناخودآگاه شما بیشتر در زمان شکوه کردن
به شما یادآوری خواهد کرد ،و کائنات در پاسخ به شما کمک بیشتری خواهد کرد.
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بدانید چه زمانی می خواهید شکوه کنید
یکی از بهترین روش های دانستن ،این است که به یاد داشته باشید بدن شما در زمانی که می خواستید
شکوه کنید چه حسی داشت .بعنوان مثال:
 .1فشار درونی
 .2سفتی عضالت
 .3تنگیِ نفس
 .4احساس ناگهانیِ غیر منصفانه بودن شرایط
 .5احساس ناگهانی اینکه شرایط بسیار خسته و کسل کننده است
 .6و موارد دیگر...
بدن شما ممکن است حسی متفاوت از موارد فوق داشته باشد .بنویسید در زمانیکه می خواستید شکوه
کنید بدن شما چه احساسی داشت .چنانچه به ناگاه متوجه احساسات بیشتری شدید ،فهرست خود را به
روز کنید.
این لیست را بطور روزانه مرور نمائید تا از طریق فکر کردن به خودتان یادآوری نمائید که بدنتان چگونه
حسی داشت .هرچه بیشتر فهرست خود را جهت یادآوری مرور نمائید ،بیشتر خواهید دانست که چه زمانی
می خواهید ناگهان شروع به شکوه نمائید.
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از طریق مرور روزانه ی این فهرست ،شما به ذهن ناخودآگاه خود می گوئید تا به شما یادآوری کند که
می خواهید شکوه کنید .ذهن ناخودآگاه شما بطور شبانه روز و هفت روز هفته با شما می باشد و همه چیز
را به خاطر می سپارد .شما با تکرار کردن می توانید به ذهن ناخودآگاه خود برنامه بدهید.
وقتی می خواهید شکوه کنید ،در عرض یک لحظه ناگهان متوجه می شوید که می خواهید شکوه را شروع
کنید .این دانستنِ درونی ،یا آگاهی شماست یا یک یادآوری از طرف ذهن ناخودآگاهتان.

در صورتیکه این دانستنِ درونی اتفاق نیفتاد ،نگران نباشید همه چیز کامالً خوب است .به مرورِ روزانه ی
فهرست خود ادامه دهید و مطمئن باشید که اتفاق خواهد افتاد .به خودتان زمان داده و با مالیمت برخورد
نمائید .این مرحله مهم بوده و بطور طبیعی اتفاق می افتد.
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تمرین به توقف شکوه کردن نمائید
زمانیکه می دانید که می خواهید شکوه کنید ،یعنی آگاه هستید و می توانید تمرین کنید تا از انجام آن
ممانعت بعمل آورید .این مسئله ممکن است در ابتدا مشکل و غیر طبیعی به نظر برسد.
این بدین معناست که درگذشته بارها بطور ناخودآگاه شکوه کرده اید و یک الگوی درونی ایجاد نموده اید.
اغلب مشکل و غیر طبیعی است که بر خالف این الگوی درونی عمل کنید.
ابتدا ،دست غالب خود را مشت کرده و شست خود را درکف دست خود جا دهید ( یا روش خودتان را اجرا
نمائید) ،سپس مشت خود را فشار داده و احساس ناخوشایند زودگذری ایجاد نمائید .این حرکتِ ناگهانی
بدن و حس ناخوشایند موقت معموالً شما را به زمان حال بازمی گرداند.
سپس ،نفس عمیق کشیده یا تنفس پرانیک انجام دهید تا بدن خود را شل و رها سازید .به تنفس عمیق
و تنفس پرانیک تا جائیکه بدن شما آرام شود ادامه دهید.
اگر نمی توانید بدنتان را آرام کنید ،به دستشوئی رفته ،کمی آب به صورت خود بزنید .در صورت امکان در
دستشوئی بنشینید .به تنفس عمیق یا تنفس پرانیک ادامه دهید .بدن شما به مرور آرام خواهد گرفت.
زمانیکه بدن شما آرام است ،نیاز شما به شکوه کردن فروخواهد نشست .میانبری در کار نیست .شما تنها
باید به تمرین کردن ادامه دهید و درنهایت در این فرآیند بهتر خواهید شد .هرچه بیشتر تمرین کنید ،این
فرآیند آسانتر و طبیعی تر خواهد شد.
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روش  -5جستجو برای تأیید دیگران را متوقف کنید
در این مرحله شما نیازی به دانستن اینکه چرا به دنبال تأیید دیگران هستید ،ندارید -این مسئله مربوط
به حوزه ی التیام و کار سایه می باشد .هرچند که اغلبِ مردم به دنبال تأیید دیگران هستند تا حس
نا امنیِ درونیشان را کمترکنند.
واقعیت این است که هیچ کسی نمی تواند شما را تأیید کرده و به شما اعتبار دهد ،این تنها ذهن خودآگاه
شما است که می تواند شما را واقعاً تأیید نماید .به زبانی دیگر ،اعتبار از درون شما می آید نه بیرون.
سالها پیش ،من یک تصمیم درونی جهت متوقف کردن جستجو برای تأیید دیگران گرفتم .این روشی است
که من مورد استفاده قرار دادم:
 .1یک تصمیم درونی بگیرید که دست از جستجوی تأیید دیگران بردارید.
 .2قصد کنید که در جستجوی تأیید دیگران بودن را متوقف نمائید.
 .3بدانید که چه زمانی دنبال تأیید دیگران هستید
 .4تمرین کنید که جستجوی تأیید دیگران را متوقف نمائید
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یک تصمیم درونی در جهتِ ترکِ درجستجوی تأیید دیگران بودن بگیرید
تصمیم درونی تصمیمی خودآگاهانه است که شما با قلب خود می گیرید .قلب شما استادِ واقعی است نه
نفسِ شما (ایگو) .زمانیکه قلب تصمیم می گیرد ،نفس اطاعت می کند.
در مورد ترکِ در جستجوی تأیید دیگران بودن ،جدی باشید .از طریق قلب خود بخواهید که جستجو برای
تأیید دیگران را متوقف نم ائید .یک تصمیم درونی بگیرید که دست از جستجوی تأیید دیگران بردارید.
کائنات تصمیم درونی شما را شنیده و پاسخ خواهد داد.
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هدف خود برای توقف در بدنبال تأیید دیگران بودن ،را مشخص کنید
هر روز صبح هدف خود ،برای توقف در بدنبال تأیید دیگران بودن ،را مشخص نمائید .هدف شما بسیار
قدرتمند می باشد .به ذهن ناخودآگاه شما می گوید که شما چه می خواهید .همچنین به کائنات می گوید
که شما چه می خواهید.
هرچه بیشتر اهداف خود را در جهت متوقف سازی جستجوی تأیید دیگران تعیین نمائید ،ذهن ناخودآگاه
شما در زمان جستجوی تأیید دیگران بودن را بیشتر به شما یادآوری خواهد کرد ،و به همان نسبت کائنات
در پاسخ به شما کمک بیشتری خواهد نمود.
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بدانید چه زمانی می خواهید دنبال تأیید دیگران باشید
یکی از بهترین روش ها برای د انستن ،این است که به یاد داشته باشید بدن شما در زمانی که می خواستید
بدنبال تأیید دیگران باشید چه احساسی داشت .بعنوان مثال:
 .1احساس عدم امنیت
 .2احساس خأل درونی
 .3نیازبه بودن با دیگران (داشتنِ رابطه)
 .4می خواهید دیگران با شما موافقت کنند تا شما حس بهتری داشته باشید
 .5و سایر موارد...
ممکن است شما احساسی متفاوت از موارد فوق داشته باشید .بنویسید زمانیکه می خواستید در جستجوی
تأیید دیگران باشید ،چه حسی داشتید .اگر ناگهان متوجه عواطف و احساسات بیشتر بدنی شدید ،فهرست
خود را به روز کنید.
روزانه این فهرست را مرور کنید تا از طریق فکر کردن به احساسات بدنی و عواطفتان ،به خودتان یادآوری
کنید .هرچه بیشتر این فهرست را جهت یادآوری به خودتان مرور کنید ،بیشتر بطور ناگهانی خواهید
دانست که چه زمانی در جستجوی تأیید دیگران هستید.
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با مرور روزانه ی این فهرست ،شما به ذهن ناخودآگاه خود می گوئید که زمانیکه در جستجوی تأیید
دیگران هستید ،را به شما یادآوری نماید .ذهن ناخودآگاه شما بطور شبانه روز و هفت روز هفته با شما
می باشد و همه چیز را به خاطر می سپارد .شما می توانید از طریق تکرار ،ذهن ناخودآگاه خود را برنامه
ریزی نمائید.
زمانی خواهد رسید که شما بمحض اینکه می خواهید بدنبال تأیید دیگران باشید ،ناگهان متوجه این حس
درونی خود خواهید شد .این دانستنِ درونی  ،آگاهیِ شما یا یک یادآوری از طرف ذهن ناخودآگاه شما
می باشد.
در صورتیکه این دانستنِ درونی اتفاق نیفتاد ،نگران نباشید همه چیز کامالً خوب است .به مرور روزانه ی
این فهرست ادامه داده و مطمئن باشید که اتفاق خواهد افتاد .به خود زمان داده و با مالیمت رفتار نمائید.
این مرحله بسیار مهم بوده و باید بطور طبیعی اتفاق بیفتد.

27

تمرین کنید تا بدنبال تأیید دیگران بودن را متوقف نمائید
زمانیکه شما می دانید که می خواهید بدنبال تأیید دیگران باشید ،شما آگاه بوده و می توانید تمرین به
متوقف کردن آن نمائید .ممکن است در ابتدا برایتان مشکل باشد .این به این دلیل است که شما در گذشته
بدفعات در جستجوی تأیید دیگران بوده و بدین ترتیب شرطی شده اید.
در ابتدا دست غالب خود را م شت کرده و شست خود را درآن قراردهید (یا روش خاص خودتان را امتحان
کنید) با اندکی فشار درد خفیف موقتی ایجاد نمائید .این حرکت ناگهانی بدن و حس ناخوشایند زودگذر
شما را به زمان حال برمی گرداند.
در مرحله ی بعد نفس عمیق کشیده یا تنفس پرانیک انجام دهید تا بدن خود را شل و رها سازید .به انجام
تنفس عمیق یا تنفس پرانیک ادامه دهید تا جائیکه بدنِ شما آرام بگیرد.
در صورتیکه قادر به آرام کردن بدن خود نیستید ،به دستشوئی رفته ،کمی آب به صورت خود بزنید .در
صورت امکان در دستشوئی بنشینید .به تنفس عمیق ادامه داده یا تنفس پرانیک انجام دهید .بدن شما
بتدریج آرام خواهد گرفت.
زمانیکه بدن شما آرام است نیازِ به جستجو برای تأیید دیگران محو خواهد شد .هیچ میانبری در کار نیست.
شما فقط نیاز دارید که به تمرین بیشتر ادامه دهید و در این فرآیند بهتر شوید .هرچه بیشتر تمرین کنید،
این عمل آسانتر خواهد شد.
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یک الگوی مفید از روش  4و 5
روش  4و  5یک الگوی مفید دارند
 .1تصمیم درونی بگیرید که  ..........را متوقف نمائید.
 .2هدف خود را برای متوقف کردن  ..........تعیین نمائید.
 .3بدانید که در چه زمانی می خواهید  ..........نمائید.
 .4تمرین کنید تا  ..........را متوقف نمائید.
بعنوان مثال ،میخواهید دست از راضی کردن دیگران بکشید بنابراین  =..........راضی کردن دیگران است.
 .1تصمیم درونی بگیرید که راضی کردن دیگران را متوقف نمائید.
 .2هدف خود را برای توقف راضی کردن دیگران تعیین نمائید.
 .3بدانید که در چه زمانی می خواهید دیگران را راضی نمائید.
 .4تمرین کنید تا راضی کردن دیگران را متوقف نمائید.
بخش  1و بخش  2همانند روش  4و  5می باشند.
بخش  3به احتمال زیاد متفاوت است چراکه وقتی شما می خواهید دیگران را راضی کنید ،ممکن است
احساسات درونی و احساسات بدنی شما فرق داشته باشند.
بخش  4همانند روش  4و  5می باشد
شما می توانید این روش را برای تمرین آگاهانه ی متوقف کردن تقریباً هرچیزی در مورد خودتان بکار
برید.
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درباره ی من
اسم من زون جَن ( )Zon Janاست و متولد تایوان می باشم .زمانیکه  13سال داشتم به لوس آنجلس
مهاجرت کردم.
در گذشته فردی ضعیف و متزلزل بودم .در اینجا برخی صفاتی که نمایانگر شخصیت من در گذشته بود را
ذکر می کنم :سوء استفاده ی عاطفی ،بدنبال توجه اطرافیان ،بسیار وابسته ،کنترل گر ،دروغگو ،اهل دوز
و کلک و متقلب ،خودشیفته ،خودشیرین ،متظاهر ،و بدنبال تأیید دیگران .افرادی با ارتعاشات پائین را
جذب می کردم که به من آسیب می زدند ،و من نیز متقابالً یاد گرفتم که به آنها آسیب عاطفی وارد نمایم.
زمانیکه  33ساله بودم ،اکثر قسمتهای بدنم آسیب دیده بودند .سپس با شخصی عارف مالقات کردم که
بدن من را شفا داد .این شخص عارف با استفاده از قدرتهای فوق طبیعی خود به من مکتب بودایی را
آموزش داد .من پس از گذشت  26ساعت متوالی تحت فشار درونی دوام آورده و سرانجام این شخص موفق
به شکستن هسته ی درونی خودشیفته ی من شد و توانست قلب مرا بیدار نماید.
پس از تولد دوباره ام گریستم ،چراکه تمام آسیب هائی را که به خود و دیگران زده بودم را به چشم دیدم.
با تمام کسان ی که از طریق من صدمه خورده بودند تماس گرفته و عذرخواهی کردم .تاکنون با وجودیکه
بکرات آگاهی های بسیاری را تجربه کرده ام ،اما در سکوت در میان سایرین زندگی کرده و به انجام
تمرینات درونی و تمرینات سایه پرداختم.
در اکتبر  ،2017ناگهان متوجه صدائی از درونم شدم که به من می گفت باید شروع به پست کردن در
توئیتر نمایم .من این پیام را چهار بار نادیده گرفتم و در نهایت بار پنجم وارد توئیتر شدم.
در نوامبر  ، 2017ناگهان بخش اعظمی از ذهن من بصورت خنثی (بیطرف) درآمد .در نتیجه من بدفعات
تغییرات بسیار درونی و آگاهی های زیادی را تجربه نمودم .در حال حاضر برخی چیزهائی که در کتابهای
معنوی توضیح داده شده اند ،به واقعیت درونی من تبدیل گردیده اند.
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در فوریه  ،2018مادرِ زمین امواج انرژی بسیاری را بطرف جهان ارسال کرد .این خود تغییرات بسیاری را
برای من بهمراه آورد .تا سال  ،2019بسیاری چیزها بر من آشکار و واضح گردید .بعنوان مثال ،من در حال
حاضر می دانم که به اشتراک گذاری واقعیتِ درونی من در توئیتر بخشی از قرارداد روح من می باشد.
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Contact Me
Twitter https://twitter.com/MindTendencies2
Instagram https://www.instagram.com/mindtendencies2
Blog https://innerpractitioner.com
Newsletter https://tinyletter.com/Inner_Practitioner
Email innerpractitioner@gmail.com
Buy Me Coffee https://www.buymeacoffee.com/mindtendencies2
Spiritual Twitter Products https://www.spiritualtwitter.com
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