
 زندگی باور می خواهد،
 آن هم از جنس امید؛

 ه  اگرسختی راه به تو یک سیلی زد،ک
 یک امید از ته قلب به تو گوید که خدا هست هنوز ...

 
 ،مدهیچ کاری از دستم بر نمیو عملا  که یادم میاد به شدت سرماخورده بودم  بند به بند استخوانهای بدنم  درد میکرد طوری

دوست اینکه  و شدید به دارو داشتم از ترس تشخیص اشتباه روماتیسم مفصلی دکتری در سالهای قبل نیاز ،بی قرار بیتاب و

قای آبا  ون اگه نیازی به دارو بود، مصرف بشه موضوعآبعد از  داشتم یکی دو روز اول سیستم ایمنی خودم فعالیت کنه و

دقیقه  2-3یلی برای من تکان دهنده بود شاید به فاصله خ ،در میون گذاشتم ایشون هم با لطف زیادشون پذیرفتن مهندس

 دلنشینی  بین رفت احساس سبکی فوق العاده یکباره ازتمام درد، مریضی، سنگینی  -بدون اینکه متوجه انجام درمانشم  -

 شده بود وخوب  لطف ایشون برطرف شده بود حالم خوب بههم  احساسات منفی گیر افتاده درونم  ،اون چون غیر ازم داشت

  گرفته بودم کنسل کردم. که برای رفتن به دکتر آژانسییکه به طور

یه  و رو تجربه کردم که نشون از قوت گرفتن سیستم ایمنی من بود - درجه 04چه بسا  -شدید  یه تبحدود شب بود که 

دنیا  و تمام  قید و بندها آزاد شدم بیدار که شدم هیچ علمتی از ناراحتی هام نبود، احساس میکردم از !ساعته 91 آرام خواب

 .قدردانش باشم  با تمام زیباییهاش فقط برای من خلق شده تا شکرشو نسبت به خالق به جا بیارم  و

 حها با درد کلیه از خواب بیدار میشدم این موضوعمشکل در کارکرد کلیه هام بود به طوریکه صب درمان بعدی من درد و

دیگه  کلیه هام باور کنید نسبت به احساسات گیر افتاده منفی در بعد از سرماخوردگی بیشتر میشد، با درمان ایشون  خصوصا

 و شاید بهتر باشه بگم کل فراموشش کردم! مشکل و دردی رو حس نکردم

شاید هم افول کرده بودم  جا میزدم و در ،ن نداشتمآسعی در ارتقاء  ،ام واجباتم بودروزمرگی انج درمان سوم به دلیل عادی و

در من شده  یاس، ترس، رنجش، تاریکی و دوری از خدا ((احساسات خیلی بدی  باعث ایجاد اون نمیبردم و طوریکه لذتی از

ای باریکی که باز هشاید بهتر باشه که راحت بگم شیطان از راه ،اطرافم رو گرفته بود هم زیادی انرژیهای منفی -بود 

( پیدا کرده  ) نسبت به عواقب دوری از خدا گاهیآمن تا حد زیادی در درمان اولم آخه  گذاشته بودم به من نزدیک شده بود

 . بودم

اینکه چند سال  علی رغمبود  کمی با درمان سوم داشت مربوط به خطرات تلخ گذشتهخیلی درمان چهارمم که فاصله 

قرار میگرفتم دوباره احساس مشابه توی شرایط  کنار اومده بودم باهاش اما هرموقع که  تا حدی من میگذشت و ونازش

بابت وجودش به در نوبت های درمان قبلی چند بار  قلبم را می آزرد که این مورد به تشخیص خودشون بود و شدیداا ،رنجش

معجزه، بعد از اون  دقیقه ای شاید بهتر باشه بگم معجزه و واقعاا 5اینکه روزش فرا رسید، درمانی گاهی داده بودن تا آمن 



نگرانی ها دلواپسی  ،تعلقاترنجها،  شده بود احساس میکردم روحم از تمامروم آهمه چیز یکباره فراموش شد، انگار تمام دنیا 

ی عاشورا هوای تاسوعا و درمان سوم گرفته بودم و حال و گاهی که ازآ این حس خوب به همراه درمان و آزاد شده ها

طوری که با کوچکترین تلنگری )مثل اذان( از حال پروازه، روحم مدام در احساس میکردم به من سبکی داده بود که  حسینی

 ..میشدم . دخود بی خو

معجزه ای از ناحیه خدا  این نوع درمانوبیراه نیست  ،سان را گرفتهخلصه کنم در این دنیایی که مشکلت زیادی گریبان ان

بنده الیق او که این  خدای مهربان و ارزکه فقط به انسانهایی که لیاقتشو دارند عطا میشه وچه خوبه بابتش سپاسگ بدونیم

 ؛ شاکر و قدردان باشیم.   قرار میدهند  در اختیار ،همنوعانشون ودیعه رو به خوبی برای حل مشکلت

 .ر مهرتانسپاسگزار الطاف پ


