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 مقدمه نويسنده
 

 

صيورت  ر هي  صيورت گرفيت. بيه    1998شناسيی انيرژی در جيو ی     چاپ اول کتاب روان

به تحصيیل  مشغول  که در حالی شروع شدو  1992یادگیری و نوشتن من در اواخر سال

تخصصيی در  سپس با سفر در ایيا ت متحيده بيه تعليیم      بودم؛شناسی  در زمینه جنبش

شناسی انرژی پرداختم. من ميأمور تبلیيب بيودم تيا ایين       های بسیار روان شگفتیزمینهء 

                                                       ر دسترس همگيان قيرار دهيم تيا صيرفا  منحصير بيه        رویکرد درمانی را به گونه وسیعی د

.به ایين  کنند افرادی نشود که به کلینیك تخصصی من در هرمیتاژ پنسیلوانیا مراجعه می

، ای نه تنها در آمریکا بلکه در منياطق بسيیاری از کانيادا    طور فزایندهبه  تصوراین  ترتیب

تبيدیل بيه   ، آسیا و دیگر نقاط ،آفریقای جنوبی، آمریکای مرکزی و جنوبی، استرالیا، اروپا

مربيوط بيه انتشيار اوليین چياپ کتياب       ، اقبيال هيم جانبيه   ایين   از واقعیت شد. بخشيی 

 پيژوهش حمایيت   وهيا   کتياب هيا،   مقاليه به  بخشی دیگر مربوطو بود شناسی انرژی  روان

کيه اراده   مربیيانی بيود  درميانگران و   نیز مرهيون شناسی انرژی و  بخشی رواناثر کنندهء

 و با آن بدوند. شتهاین مشعل را برداتا  نمودند

تالش کردم تا چاپ دوم را به منظور انعکاس جوانب مهيم در ایين زمینيه بيا رعایيت      

شناسيی انيرژی بيه قيدری سيریع رشيد        اصل چاپ اولیه آن آماده سازم. بهر صورت روان

تواند با آن رقابت کنيد. رویکردهيای بسيیاری     کند که هیچ حجمی در این اندازه نمی می

اوقاتم را صرف آميوزش و   اغلبزیرا ، ا آشنا هستمبا آنه گذرا صورتوجود دارد که من به 

 TMهيای تشخیصيی و درميانی از طریيق انيرژی)      روش بيا عنيوان  هایی  رویکرد گسترش

(ED×
(ECT)و درمان انرژی آگاهی  1

تحيت   مدر جلد ویراسيته کتياب دیگير    کرده ام. 2

 یکردهيا عنيوان روی  ارا بهایی  فصل، «2002؛شناسی انرژی در روان درمانی  روان» عنوان

 ميذکور  . کتياب آورده امنظریيه و کاربردهيای آن فيراهم    ، شناسی انيرژی  روان در یکلید

   مکمل کتاب حاضر می باشد.

                                                 
1  Energy Diagnostic And Treatmen Methods  

2 Consciousness Therapy Energy 



12    شناسی انرژیروان 

 

تيالش  ، مشيابهی را داراسيت  هيای   سير فصيل  نیيز  شناسی انيرژی   روانکتاب  با اینکه

، ای راهنمای آزميون ماهیچيه  ، پژوهش بالینی، علمیهای  را با پشتوانهها  بخشتا ام  نموده

به همین ترتیيب  . سازمتر  غنیی تخصصشناسی انرژی و منابع  روان با رویکردهای مرتبط

شناسيی انيرژی نیيز بيه آن اضيافه       رویکردهيای روان  تعياریف دیگير  و  بیشيتر های  نمونه

 اند.   گردیده

شيناختی را ميورد بحي      های روان یا مدلها  الگو بعضیفصل یك به طور مختصر در 

 -مدل سيیبرنتیك  ، مدل شناختی، محیطی -مدل رفتاری، روان پویائی: مدل داده امقرار 

انتقيال   توصيیفی از بيا  بيه دنبيال آن   شيناختی و بیوشيیمی و    ميدل عصيب  ، یكاسیستم

 و سيازوکارهای کوانتيومی   L میدانهای، تولید نیروی مجدد، های عصبی الکتریکی دهنده

 .هموار نموده امانرژی  مدلبرای مسیر را 

کيه کيارایی آشيکاری در درميان      ميی پيردازد  ررسی چهار مدل درميانی  ببه فصل دو 

 -بینيایی  افتيراق شيامل  هيا   دارد. ایين روش  2هيا تيرس  و  1پس از ضيربه  استرساختالل 

(V/KD)جنبشی
 حرکت چشمو پردازش مجدد حساسیت زدائی ، 3

4
 (EMDR)  ، کاهش

5آسیب وقوع
(TIR)  6درمان زمینه تفکرو

(TFT) پذیرش حاضر در  قابلباشند. عناصر  می

مورد بحي    در برخی جزئیات با تمرکز ویژه بر عنصر حاضر در انرژی زیستیها  این روش

 قرار گرفته اند.

طب سيوزنی و   بهدهد. در ابتدا  فصل سوم سیستم انرژی بدن را مورد بررسی قرار می

همچنيین  می پردازد. ، هستند زیستی های انرژی وجود سیستم موید که پژوهشتعدادی 

 و 9مبتنيی بير گيل وگیياه     هایدارو،  8هومیوپاتی، 7ژنتیکی ساختارهای زمینه این فصل 

 دهد. مورد بح  و بررسی قرار می را های تجربی درباره دعا و نیایش پژوهش

                                                 
1 Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) 

2 Phobia 

3 Visual/Kinesthetic Dissociation 

4 Eye Movement Desensitization And  Rreprocessing (EMDR) 

5 Traumatic Incident Rreduction (TIR) 

6 (TFT) Thought Field Therapy 

7 Morphogenetic 

8  Homeopathy 

9 Flower Remedies 
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شناسيی کياربردی و    شناسيی انيرژی در جنيبش    هيای روان  فصل چهارم شامل منشاء

1 های آن همچون لمس برای سالمتی تعدادی از شاخه پیگیری
(TFH)

شناسيی   جنبش،  

2بالینی
(CK) 3شناسی آموزشی ) و جنبش

(Edu-K شناسيی   جنيبش  ین نفوذناست. همچ

بيه طيور مختصير ميرور     نیيز   5و راجير جيی کا هيان    4کاربردی در فعالیت جان دیاموند

 شود.   می

 اختصاصيی به طيور  را های جان دیاموند در روان درمانی  فصل پنجم بسیاری از روش

شناسيی کياربردی و    جنيبش  بيرای نخسيتین بيار   او  یکيرد . رومورد بررسی قرار می دهد

 را برای تشيخیص و درميان مشيکالت    6طب سوزنیانرژی های  مبتنی بر گذرگاهسیستم 

روان پویيایی بيه کيار    هيای   کرد با دانستهیا به عبارت دیگر ترکیب این روی شناختی روان

 برد.

درميان زمینيه   های پیشرفته راجر. جی. کا هان را که به موضوع  فصل ششم سیستم

ها  توالیدهد. این فصل به معرفی نظریه  مورد بح  و بررسی قرار می، کند اشاره میتفکر 

سيموم انيرژی   ، روانشناختی وارونگی، های تشخیصی انرژی شیوه، های درمانی یا الگوریتم

. را به طور خالصه مرور ميی کنيد  تفکر  زمینهدرمان  مربوط بههای  پژوهشو می پردازد 

تفکر و بررسيی چنيد    زمینههای روحی از طریق درمان  عالوه بر آن به شیوه درمان ضربه

 .نیز می پردازدرد در این زمینه وم

رده شيده اسيت. ایين عنيوان بيه      آو "راهنمای انرژی درميانگر  "فصل هفتم با عنوان 

، شيیوه رفتيار  ، سيازگاری  در ميورد مسيائلی همچيون   کسب اطالعات از مراجع  وآمادگی 

، ای راهنمای آزميون ماهیچيه  ، توضیح روش، گذاریمقیاس ، هماهنگی، درماناعتماد به 

هم تصحیح در ، مبتنی بر بحرانوارونگی ، وارونگی روانشناختی، اصول درمان زمینه تفکر

بيرای تنظيیم گسيترده    پيردازد. عيالوه بير آن     سموم انرژی و غیره ميی ، ریختگی عصبی

، اضييطراب، اعتیيياد، هييای روحييی ضييربه، خيياصهييای  فييوبیمشييکالت بييالینی همچييون 

تيوالی  نظيایر آن   وبيزه  ، خشيم ، افسردگی بيالینی ، اجباری اختالل وسواس، وحشتزدگی

                                                 
1 Touch For Heath (TFH) 

2 Clinical Kinesiology(CK) 

3 Educational Kinesiology(Edu-K) 

4 John Diamond 

5 Roger I. Callahan 

6The Acupuncture Meridian System  
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ایين  درميان پیشينهاد ميی شيود. در     نکات درمانی و ارجاع به عنوان بخشی از الگيوریتم  

مرتبط بيا آن نیيز   های  زمینه تفکر و الگوریتمهای  شامل بسیاری از درمانبخش از کتاب 

 انيرژی  هيای روان درميانی   روش بيرای دیگير   مقدمهایبه می شود. همچنین این فصل 

(ESR)شامل رهاسازی فشار هیجانی
1   ،  

2نگهداری پیشانی/ پيس سيری  
(F/O)  ، آزاد سيازی هیجيانی  هيای   تکنیيك(EFT)

3  ،

(TAT)تاپاس  طب فشاریتکنیك 
5های تشخیصی و درمانی انرژی  روش،  4

(ED×TM) ،

(NAEM)روش پاکسازی عواطف منفيی  
 ی)انيرژ  -عصيب  تکنیيك حسيی  ،  6

7
(NEST و

8فرآیند شفا با انرژی نور 
(HELP) پردازد.   می 

 شناسی انرژی و همچنيین  در روان معاصرهای  مرور پژوهشبه  هشتسر انجام فصل 

ميی  آینيده پیشينهاد   هيای   پژوهشبرای  راهایی  می پردازد و مسیربالینی  بررسی مسائل

و رویکردهایی در رابطيه   ارتباط توالی نکات درمانی مطرح می شوددر مورد  ید. سئوالکن

زمینيه  ميرتبط بيا انيرژی در    هيای   با ارزیابی درميان زمینيه تفکير و دیگير روان درميانی     

اخيتالل  ، منتشير اضيطراب  ، اعتیاد، های روحی ضربهها،  فوبیبالینی همچون های  موضوع

شيود.   پیشينهاد ميی  هيا،   از حيوزه دیگير  تعيدادی  و  10پرخاشگری -خشم، 9هویت هتجزی

گیيرد. مين    مورد بح  قيرار ميی  فعالیت فردی نیز انرژی به  روان درمانی پیوندهمچنین 

هييای  از آزمييون و سييوء اسييتفاده اسييتفاده مييوارد راهنمييای "ای تحييت عنييوان  ضييمیمه

ایين   از فصول قبل به بررسيی تر  بسیار عمیق کهام  در انتهای کتاب آوردهرا  "ای  ماهیچه

 .  می پردازدموضوع مهم 

تخصصيی در  مقدميه   یيك  فيراهم آوردن  هيدف  ارا ب "شناسی انرژی روان"کتاب من 

روان درميانگران و دیگير   ، روانپزشيکان ، روانشناسيان مفیيد و ميورد توجيه    ای کيه   زمینه

 در صيدد عالقيه منيد نميودن    نوشتم. همچنین ، می باشدسالمتی  و حامیاندانشجویان 

                                                 
1 Emotional Stress Release(ESR) 

2 Frontal / Occipital (F/O) 

3 (EFT) Emotional Freedom Technique 

4 Tap As Acupressure Technique (TAT) 

5 Energy Diagnostic And Treatment Methode(ED×TM) 

6 Negative Affect Erasing Method 

7 Neuro – Energetic Sensory Technique(NEST) 

8 Healing Energy Light Process (HELP) 

9 Dissociative Identity Disorder 

10 Anger - Rage 
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به شخصيه آنهيا را   که بودم چرا درمانی  هایرویکرد ارزیابی و بررسی اینبه  پژوهشگران

 ود.این مقاصد صادقانه من از ویراست دوم این کتاب ب. بسیار تاثیر گذار یافته ام

 1سالها پیش هنگامی که من دانشجوی سال اول دانشگاه بودم کتيابی از اریيك فيروم   

به بیان امید به برانگیختن جوانان برای ورود به مشياغل یياری رسيان     در آن خواندم که

حيوزه   تيا بيه  حرفهای آن کتاب بيه مين الهيام کيرد و ميرا تشيویق نميود         می پرداخت.

و من به این خياطر سپاسيگزارم. بيه هميین دلیيل       شوموارد  شناسی و روان درمانی روان

بيه کيار بيردن    ، امیدوارم که کتاب حاضر الهام بخش باشيد و جوانيان را جهيت مطالعيه    

های موثر جهت سعادت و شادکامی همه مردم تشویق شیوه ها و پیشبرد مفاهیم و  روش

خيوش  ، نميائیم  با کمك یکدیگر دنیا را مکيان سيالمتری   می توانیمنماید. من به این که 

 .بین هستم

 دکتر فرد پی .گالو 

                                                 
1 Erich Fromm 



 

 

 

 

 



 

 

 

 مقدمه مترجمان
 

تالش برای کمك به بشر به منظور رهانیدن وی از مصيائب ناشيی از مشيکالت مختليف     

خدمت تخصصی پژوهشگران و درمانگرانی است که با آشينایی   نیتر مهم، روانی -یجسم

 به فنون درمانی مصر هستند در حد توان این وظیفه را به نحو احسن به انجام برسانند.

ی هيا  یميار یباکنون دیگر زمان آن فرا رسیده است که توجه خود را از کنترل عالئيم  

، عصيب شيناختی  ، شيناختی ، عياطفی ، محیطيی -رفتاری، ناشی از اختال ت روان پویایی

ی درمانی معطوف نمود. به این ترتیب ندهایفرای عصبی به ها دهندهسیبرنتیك و انتقال 

 قابل دست یابی است.، ی انسانیها دهیپدتوجه به درمان از طریق کل نگری در 

از جمليه  ، ی درميانی هيا  حوزهی انرژی زیستی و گسترش آن در ها ستمیساستفاده از 

نگرشی جامع و قانونمند نسيبت   ها ستمیس. این روند یمی تخصصی به شمار ها کمكاین 

انيرژی در  شناسيی   متکی به تجربه و عنصر گرایی نیسيتند. روان       صرفا دارند و  ها انسانبه 

بيه عبيارت دیگير    ، نگرد یمواقع سیستمی است که به فرایند درمان به عنوان یك شبکه 

بلکه روی تمامیت بیمار به عنوان یك شبکه مرتبط متمرکيز   پردازد ینمبه بیماری       صرفا 

 .  شود یم

 خواهنيد  یمي به طور قطيع  ، ی متنوع روی دهندها قالبی ذکر شده در ها اختاللاگر 

ی سيوق  تير  یکلي ونمندی در مورد بیمار را متذکر شوند و توجه را بيه اصيول   ی قانها امیپ

                                          انيرژ ی برگردانيدن سيالمتی و تعيادل در     شناسيی   اصول کلی در روان، دهند. در حقیقت

 روان است.–جسم 

همياهنگی  ، یی همچيون تيداوم  هيا  دروازهاین اصول کلی برای عملیاتی شدن خود از 

                                       تنظیم کردن فعالیت مواد  مرتبط با جسيم  ، ها آنروان و ایجاد یکپارچگی در  -دوباره بدن

تسهیل نميودن ایين   ، میزان کردن روابط موجود بین عناصر سازنده جسم و روان، و روان

ی مربيوط بيه جسيم و روان    ها تیهوو در نهایت فایده بخش نمودن و آرام سازی ، عوامل

 .استه مشاهدنتایج این کارکردها مشخص و قابل        اعدتا قو  کنند یمعبور 

از یکيدیگر          کيامال  بنابراین باید توجه نمود که بدن انسان ماشین نیست که اجزاء آن  

بتواند به طور جداگانيه  ، مجزا بوده و مستقل عمل کند و اگر یکی از اجزاء آن آسیب دید

 تعمیر شود.
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ژی را بيه دریيایی تشيبیه کيرد کيه هميه       روانشناسيی انير  ، برای درك بهتر توان یم 

. ليذا  کننيد  یمي موجودات و اجزاء در آن شناورند و با زبان انرژی با یکدیگر ارتباط برقرار 

 کاوی را داشت. ا جهت تفحص در این دریا باید ابزار  زم برای دری

در اینجا ابزار اندازه گیری دقیق بیماری و عوامل بیماری زا چندان کيار سياز نیسيت    

هسته اصلی این رویکرد است. ، که درك روابط اجزاء با یکدیگر و با بیمار)یا همان دریا(بل

چرا که هیچ چیز در طبیعيت ميرز   ، ی بسیاری وجود داردها ابهامالبته در این مورد هنوز 

ی قابل محو شدن در دیگری است مانند محو شيدن  ا دهیپدمشخص و دقیقی ندارد و هر 

روشين و  ، سیاه به خاکستری تیره  و یا بعد از ظهر و غروب، صبح در ظهر، شب در صبح

. به عبارت دیگر همه چیز نسبی است و بيا توجيه بيه ایين     گردد یمبا خره سفید مبدل 

ی رایج بير پایيه فرضيیه ارسيطویی اسيت کيه       ها درماننکته باید اذعان داشت که مبنای 

طبقه بندی شيده و مجيزا   معتقد بود همه حوادث و اعمال انسانی بر اساس موضوع تضاد 

 هيا  آنی مختلف وجيود دارد کيه کينش و واکينش     ها قطباز یکدیگر است. در امر تضاد 

، یی کيه از اجيزا مجيرد   هيا  قطب. شود یمموجب بروز مشکالت مختلف  گریکدنسبت به ی

بلکه با هيم در تضياد   ، . سیاه ربطی به سفید ندارداند شدهساکن و غیر قابل تغییر درست 

کيه   بهم تبدیل شيوند. در حيالی   توانند ینمدو قطب اجزاء جداگانه هستند و و  باشند یم

و از  باشيند  یمي روی یك تيداوم خطيی و یيا دایيره      ها قطب، در منطق روانشناسی انرژی

 یکدیگر جدا نیستند.

تا  دیگشا یمی جدید به روی عالقه مندان عرصه پژوهش و درمان ا چهیدراین کتاب  

ی درمانی و همچنین گستردگی و تنيوع عالئيم و   ها وهیشو  ها هینظربا وجود دامنه وسیع 

ی هيا  رنيج دستاوردهای بیشتری برای کمك به افيراد جامعيه و کياهش آ م و    ، ها یماریب

 انسانی فراهم نماید.

یادآور می شویم که کتاب حاضر آخرین نسخه موجود از نویسنده )فرد. پی گالو( می 

در انتهيا از زحميات    زمانی نداشته و نخواهد داشت. باشد و نکات ذکر شده در آن تبعیت

همکار گرامی آقای کورش مهدیون که با بازخوانی و مطالعه دقیق متن در ارائه هير چيه   

 تشکر و قدر دانی می نماییم.، بهتر این کتاب به ما یاری رساندند

 

 دانش های  با آرزوی توفیق روز افزون در عرصه 


