
 هوالرحمن

 و دست در خفیفی دردهای با اولش .بودم گریبان به دست غریبی و عجیب دردهای با که بود سالی 8 حدود

 همتوج منو وقت بی و وقت و شب نصف و شب جائیکه تا گرفت شدت دردها این رفته رفته اما شد شروع پاهام

 .کردمی خودش

 خصمش برای ولی نیستم و نبودم رفتن دکتر اهل خیلی چه اگر کنم مراجعه دکتر به گرفتم تصمیم باالخره

 .بدم آی آر ام و آزمایش مدل صد و کنم امتحان رو واجور و جور دکتر صدتا شدم مجبور بیماریم علت شدن

 لیک از بعد تونست روماتولوژ متخصص یک باالخره. شدمین دیده مشکلی هیچ آزمایشات همه در که بود جالب

 .بده تشخیص منو بیماری زیاد آمدهای و رفت و حال شرح و آزمایش

 و بعجی بیماری یک اسم کامل خونسردی با بودم رفته دکتر پیش نهایی جواب و آزمایش نتیجه برای که روزی

 و یشهم بدتر روز به روز متاسفانه و نیست درمان قابل بیماری این گفت و بودم نشنیده قبال که آورد رو غریب

 .بشینی ویلچر روی بشی مجبور دیگه وقت چند تا ممکنه

 گاهن .دردناکه چقدر بیماری این میدونم خوب من گفت و داد نشونم رو پزشکی کتابهای از یکی عکس بعدشم

 باید و بشه کم دردهات تا میدم دارو بهت من ولی!!  میکنه درد شدت از موهاشو داره خانم این عکس این به کن

 .کنی مدارا این با

  ادد دست بهم حالی چه مطب در تنها تنهای ،بود داده بهم دکتر که اطالعاتی و عکس این دیدن با کنین تصور

 درد پا و دست من که بودند متوجه اونها البته .خانوادم حتی بزنم حرف کسی با دردهام مورد در نداشتم عادت

 در چون نداشتم مورد این در دادن توضیح برای ای عالقه هیچ منهم و معمولیه درد یک کردندمی فکر ولی دارم

 .کردمین حل رو مشکلی هیچ واقع

 .اومدم شکسته دلی با و گرفتم دارو کلی خالصه

 خودم به شدم بلند خواب از وقتی روز یه باالخره بودم آلود خواب دائم ولی کردممی مصرف داروها رو تمام ماه 2

 دیگه و گذاشتم کنار رو ها قرص که شد همون و خوابیمی همش ؟وضعیه چه این ؟کردی مسخره خودتو گفتم:

 .نرفتم ماهیانه های چکاپ برای

 .گرفتممی قرار بیشتری استرس و فشار تحت که زمانی الخصوص علی میشد بیشتر روز هر درد اما



 نیرویی ولی کردممی وحشت افتادممی مطب تو دکتر های حرف یاد وقت هر کنم چکار درد این با دونستممین

 از اتفاقی صورت به روز یک اینکه تا بیاد سرم به ممکنه بال اون باورکنه خواستمین که داشت وجود من درون

 .شدم آشنا نوینمیخودآرا کانال بامیقدی دوستان از یکی طریق

 هیچ ولی بودم شنیده موردش در چیزهایی قبال چه اگر درمان نوع این بود مجهول و مبهم خیلی برام اولش

 من دردمند روح جورایی یه که بود جذاب اونقدر برام کانال مطالب چرا دونممین اما .نداشتم ازش دقیقی تصور

 .دادمی آرامش رو

 کسی یبرا مشکالتمو و دردها که بود سخت برام خیلی اینکه وجود با و بگیرم تماس که گرفتم تصمیم باالخره

 رو جزئیات از خیلی درمانم برای بودم مجبور ولی .بگم ندیدم عمرم تو تصویرشو حتی و شناسمشمین که

 .بدم توضیح

  جواب درمانگرم سئواالت به فقط و فهمیدممین و دیدممین چیزی هیچ درمان روش این در که بود جالب

 .شدممی توصیه ایمان و آرامش و صبر به و دادممی

 شدت از پاهام که کردم احساس پاشدم خواب از وقتی روز یک که طوری گذشت سخت خیلی اول روز سه دو

 کترد کتاب تو که تصویری فقط لحظه اون در .برم راه و بایستم اونها روی نیستم قادر من و شهمی فلج داره درد

 و ایمان و صبر به دعوت مهندس آقای طرف از هم باز اما ،بودم شده امید نا خیلی  .آمد یادم به بودم دیده

 .شدم آرامش

 از که شدمی باعث بود داده قرار وجودم در خداوند که ایمانی اندک البته و صبر جز نداشتم ای چاره من

 .نشم امید نا رحمتش

 سر پشت رو دیروز چطور شدمین باورم که طوری کرد پیدا کاهش ناگهانی صورت به درد روز اون فردای

 .شهب شروع دوباره درد حمالت مبادا که بودم نگران بازم ولی کنم ورزش دوباره تونستم حتی شوقم از .گذاشتم

  :بود این جواب فقط زدممی حرف مهندس آقای با نگرانیهام از وقت هر

 .باشید داشته ایمان و کنید توکل ،باشید صبور

  مردم نیازهای برآوردن برای که دارد بندگانی زمین در خداوند که دارم باور جمله این به وجودم تمام با

 .قیامتند یافتگان ایمنی حقیقت به اونها و کوشندمی

 .دارم بیشتری سالمتی و بهبود احساس روز هر من و میگذره من درمان شروع از ماه 2 از کمتر



 رو جدید درمان راههای بتونه آگاهی و علم قدرت با که بشرداده به رو توانایی این که کنممیشکر رو خداوند

 رو دردی تا میزنن خودشون زندگی لذت و وقت از که ایمانی با انسانهای وجود خاطر به شاکرم و کنه کشف

  .برگردونن دیگران به رو شادی و سالمتی و کنند درمان

 .آن ناپذیر جبران عوارض و شیمایی داروهای از استفاده به نیاز نه داره فیزیکی حضور به نیاز نه که درمانی

 که درد رفتن ازبین واسطه به فقط نه بوده زندگیم اتفاقات انگیزترین شگفت از یکی درمان روش این من برای

 احساس قلبم در که گشایشی و آرامش آوردن بدست سبب به بلکه ،بود معجزه یک شبیه سال 8 از بعد البته

 .کنممی

 شوم آن ناید وهم در آنچه  شوم پران ملک از دیگر بار

 

 

 

 

 


