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  ها و باورهاي ترس جرأت غلبه بر
  .خود را دارند کننده محدود
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  نویسندگان و متخصصین در مورد کتابنظرات 

  موفقیت و آرامش در دستان شما و پدیدآورندگان آن
  

بـه موفقیـت    رسـیدن هاي موجود صرفاً در مـورد چگـونگی    بسیاري از کتاب
به صورت گـام بـه گـام    موفقیت و آرامش در دستان شما کنند. کتاب  صحبت می

انـد از   را مسـدود کـرده   تـان  توان موانعی که راه موفقیت دهد که چگونه می نشان می
  میان بردارید.

  "روش سدونا"نیویورك تایمز با نام هیل دوسکین، نویسنده کتاب پرفروش منتخب 
  

انـد   سال را براي کسب موفقیت صرف کرده چندیناین کتاب براي کسانی که 
ها است. جک کنفیلد  بخش نبوده معدن طالیی از جواب رضایت شان اما نتایج تالش

منبـع مطمئنـی    موفقیت و آرامش در دستان شـما  کتـاب  و باشد میموفق  از افراد
  رو است. پیش يها سالبراي 

  فابریزیو مانسینی، رئیس کالج پارکر چیرو پرکتیس
  

این کتاب را بسیار با ارزش خواهند یافت زیرا  ،دستیابی به موفقیت عالقمندان
، تکنیـک جدیـد رسـیدن بـه موفقیـت را ارائـه       موفقیت و آرامش در دستان شما

نتـایج سـریع و    بـه  و هایی از افکارشـان را بـازآفرینی کننـد    بتوانند جنبهدهد که  می
سهم قابـل تحسـینی در زمینـه توسـعه ذهـن       تواند می . این کتاببرسنداي  برجسته
  داشته باشد.انسان 

  "EFTافزایش قدرت "دکتر پاتریسیا کارینگتون، نویسنده کتاب 
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پرسـیدند چـرا موفقیـت بـراي      درون خود مـی   زمانی بود که افراد با مراجعه به
د؟ جک کنفیلد یکی از پیشگامان موفقیت در جهـان  افت ها به سادگی اتفاق نمی خیلی

هـاي مشخصـی را بـراي کسـانی کـه       با پامال برونر تیمی را تشکیل دادند و جـواب 
حامـل   موفقیت و آرامش در دستان شـما دهنـد.   پرسیدند چرا من نه؟ ارائه می می
  .ستا اینجاآن  چگونگی توانید و که بله شما می است پیام این

  لیسا نیکوالس، نویسنده کتاب پر فروش منتخب نیویورك تایمز با نام 
  "چی مهم نیست"

  
کننده اولـین دلیلـی اسـت کـه باعـث عـدم        دانیم که وجود عقاید محدود ما می

دهد  نشان می موفقیت و آرامش در دستان شماشود. کتاب  می کامیابیتالش براي 
توانیـد بـا قـدرت و     و لذا می حذف کنیداین عقاید محدودکننده را که دقیقاً چگونه 

به شیوه موثر دست به عمل بزنید. بـه جـک و پـامال بـراي خلـق ایـن اثـر تبریـک         
  دهند. هاي جدید موفقیت را نشان می گویم که جنبه می

  با نام باب پروکتور، نویسنده کتاب پر فروش منتخب نیویورك تایمز
  "اید شما ثروتمند بدنیا آمده" 

  
را دقیقاً نشان آن  گوید چه کنید بلکه چگونگی انجام تنها به ما مینه  این کتاب

موفقیت و آرامـش در  ایم این کار را تاکنون انجام دهـیم.   دهد و چرا ما نتوانسته می
  هاي زندگی است. براي ایجاد موفقیت در تمام زمینه کاربرديکتابی دستان شما 

  "و زنان توقف ناپذیر يیرتوقف ناپذ"سینتیا کرسلی، نویسنده کتاب پر فروش 
  
  



     9  نظرات نویسندگان

دنیا را افسون کـرد   "سوپ جوجه براي روح"کتاب  يها داستانجک کنفیلد با 
 مربـی  کیـ بخشـید. حـاال او بـا     انگیزه همگیخود به  "اصول موفقیت"و با کتاب 

انجـام کارهایشـان را بگوینـد. ایـن      رمـوز تا  است موفقیت تیمی تشکیل داده دیگر
 همـان بلـ   د سـاخت کـه بـه تمـام آرزوهـاي     قسمت بخشی است که ما را قادر خواه

  بگوییم.
  "خواندن تصویري و ذکاوت طبیعی"پاول شل، نویسنده کتاب 

  
 توسـط کـه   باشد میاي  العاده بسیار فوق اثر موفقیت و آرامش در دستان شما

نوان شخصی که به اجزاي بدنم فکـر  مده است. به عبه رشته تحریر درآ زبده يافراد
ام الگوهاي مختلف قفل شدن  کار بگیرم و کسی که اخیراً توانستهه کردم تا مغزم را ب

العـاده   خـارق  ياثـر  رارا بشناسم، این کتـاب   انسانتجربه شادي و موفقیت در بدن 
 م دهیـد. از نتـایج  این کتاب را بخرید. مراحل گفته شده را انجاکنم  توصیه می. افتمی

 بـراي تمـامی سـنین و مشـاغل و افـراد      راضی خواهید بود. خواندن این کتـاب آن 
  شود.  می پیشنهاد

  "ایجاد موفقیت تا آخر"استوارت امی، مربی آموزشی و نویسنده کتاب پر فروش 
  

این فرصتی براي شما است که خرد عمیق مردي عاقل، دوست و مشاور تمـام  
درك کنیـد و   گویـد  میرا که آنچه  .در اختیار بگیریدرا تماماً  کنفیلدام، جک  زندگی

  بهبود خواهد یافت. آنبه محض انجام  آن شیوهو  شماه کار ببرید و زندگی ب
  مارك ویکتور هانسن، نویسنده همکار جک کنفیلد در کتاب پرفروش 

  "سوپ جوجه براي روح"
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هـاي سـاده    موفقیت و آرامش را به افراد عالقمند به انجام تمـرین کنفیلد جک 
موفقیـت و  است. اگر خواهان پیشرفت بیشتر هسـتید، کتـاب    این کتاب تقدیم کرده

  بهترین گزینه است. آرامش در دستان شما
  کتاب پر فروش منتخب نیویورك تایمزنویسنده ، اکر تی.هارف

  "افراد میلیونر اسرار ذهن" 
  

هاي متمادي به مردم بـا دادن انگیـزه بـراي دسـتیابی بـه آرزوهایشـان        سال من
رویکرد کامالً جدیدي براي  موفقیت و آرامش در دستان شماام. کتاب  کمک کرده

دهد. با توجه به اینکه توانایی انجام امور به طور مـوثر   کشف موانع موفقیت ارائه می
العـاده بـراي افـرادي     کی از کلیدهاي موفقیت است، این کتاب منبع فـوق یو کارآمد 

  باشد که خواهان پیشرفت در زندگی شخصی و کاري خود هستند. می
و رئیس دانشگاه برایان  موفقیت و انگیزشی کتابعنوان  45 نویسنده، برایان تریسی

  تریسی 
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  مقدمه مترجمین

  
  

ما در زندگی به دنبال راهی براي زندگی بهتر، آسایش بیشتر و شرایط 
هاي  خوانیم و بسیاري از راه میو مقاله ها کتاب  ؛ بدین منظور دههستیمتر  مطلوب

 مان در زندگی چندانیتغییر ، ها همه این وجوداین  باکنیم  پیشنهادي را امتحان می
واقعاً چرا اما . بگردیمکنیم باید به دنبال راهی بهتر  به ناچار فکر می شود، نمیایجاد 

مان  ببریم و چرا براي رسیدن به اهداف پی آل ایدهزندگی  یک توانیم به راز ساده نمی
شادي و برخی دیگر در غم و در ثروت و  افراد چرا بعضی از همچنان سرگردانیم؟

ها  کنند و بعضی در فقر و گمنامی زندگی می برخی؟ چرا برند می به سراندوه 
 سوالکنند؟ و صدها  کی پس از دیگري فتح مییهاي پیروزي و موفقیت را  قله

   گر درونی است. دیگر که همگی ناشی از عدم شناخت ذهن و نیروي هدایت
اد یارائه شده در این کتاب  (Tapping)کنیک تپینگ تاستفاده از با توانید  شما می

سبک زندگی آرامش ببخشید و  تان به بدن ،بگیرید که چگونه با مدیریت استرس
و  تغییر دهید. همچنین چگونه با افزایش خالقیت ممکن خود را به بهترین وجه

  . هاي بهتر براي کسب درآمد و ثروت بیشتر داشته باشید ایده مثبت ایجاد نگرش
ابزاري قدرتمند براي تحول و پیشرفت زندگی در سطوح مختلف شامل تپینگ 

ت گرفته نشأ طب سوزنیاز  تپینگگرچه باشد.  ابعاد روحی، هیجانی و جسمی می
توسط بسیاري از  . این تکنیک جدیداي دارد است ولی امروزه در غرب جایگاه ویژه

ر دارویی براي کاهش استرس و ک ابزار غییشناسان بالینی در غرب به عنوان  روان
دهنده نقش   گیرد. همچنین تحقیقات اخیر نشان اضطراب مورد استفاده قرار می
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مزمن  هاي ترسو روانی،  روحیبر بسیاري از مشکالت تپینگ مثبت و مفید  درمانی
ترین اصول علمی بنا شده است  تکنیک تپینگ بر اساس منطقی .بوده استو استرس 

  نوآوري مهم در اختیار خود دارید. بنابراین شما یک 
، جک کنفیلد و پامال موفقیت و آرامش در دستان شمانویسندگان کتاب 

برونر که از جمله افراد متخصص در زمینه موفقیت و نگرش مثبت و تکنیک تپینگ 
باشند گام به گام همراه شما بوده و اصول موفقیت را به صورت عملی و  می

تا با جایگزینی باورهاي مثبت تپینگ بازگو و اجرا کرده  کاربردي با کمک گرفتن از
  و محدودکننده به اهداف عالی خود برسید. و خالقانه به جاي افکار منفی

  
  حدیث سعیدي -ساسان جعفرنیا             
  1393 خرداد             
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  پیشگفتار

  
 رسـیدم بـه انتهـاي آن   من این کتاب را صفحه به صفحه خواندم و زمـانی کـه   

  واقعاً ناامید شدم.
بـدي دارد یـا شـما     نتیجـه کـه کتـاب    زمانینه به شکل معمول ناامیدي مانند 

شوید قسمتی از عمـر خـود را    کنید بلکه شبیه حالتی که متوجه می بدي می اسحسا
  نظیر بود.  بسیار عالی و بی آن مطالب اید. من ناامید شدم چون تلف کرده

کردم این بود که چرا من ایـن کتـاب را    کر میفآن  که تمام مدت به موضوعی
، ناامیـدي  اسحسـ اان معنی است کـه مـن   بد ؟ این موضوعام هسال پیش نخواند 10

توانسـتم پـول    نداشتم. من متوجه شـدم کـه مـی    دست پاچگیاضطراب، استرس یا 
  و خیلی چیزهاي دیگر داشته باشم.برتر هاي کاري  بیشتر، روابط بهتر، موفقیت

ان خود پتانسیل تغییر واقعی در زندگی را دارید. اگر زمـان بسـیار   شما در دست
هنوز بـه  اید و  ، شرکت در سمینارهاي موفقیت گذراندهتحقیقزیادي را به خواندن، 

هستید احتماالً قسـمت مهمـی از پـازل را نداریـد.      خود يدنبال دیدن نتایج آرزوها
، باورهـاي  مقاومت آزاد شـده صورت مفاهیمی مانند ه قسمت مهم پازل که معموالً ب

شود در این  بیان می موارد سایر، احساسات منفی و هاي روحی محدودکننده، آسیب
  مطرح شده است. جالباي بسیار  کتاب به شیوه

شده اسـت   تان احتماالً برخی از رفتارها و الگوها را که در گذشته سبب توقف
توانید زمان بسـیاري   شما میرید. ندا آنهادانید، اما روش عملی براي رهایی از  را می

را صرف صحبت کردن در مورد ترس از شکست خوردنتان کنیـد، آن را از زوایـاي   
مختلف تشریح نمایید، با مربیان و مشاوران درباره آن صـحبت کنیـد و مـواردي از    
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را با ابزاري مشخص نکنید مانند روشـی کـه تپینـگ     آنها، اما تا زمانی که این دست
(Tapping) دهد، به هیچ جایی نخواهید رسید. نجام میا  

توانید به طور سریع به  نکته هیجان انگیز این است که شما با تکنیک تپینگ می
و در هشـت سـال گذشـته     (Tapping). نتایجی که من از ضربه زدن موفقیت برسید

 ار. بعضی افراد ایـن نتـایج   بیانگر خارق العاده بودن آن استام  مطالعه دیده زمان در
دانند اما این افراد قدرت ذاتی بـدن   و بعضی واقعاً معجزه می خوانند میمعجزه  شبه

 از خـود باورهاي محدودکننده، ترس و احساسـات منفـی را    دور کردندر درمان و 
  اند. درك نکرده

سـوپ  "اش بـراي نوشـتن کتـاب     العـاده  موفقیت خـارق  عالوه برجک کنفیلد 
شـهرت جهـانی دارد.    ت و خـود انگیـزي،  یوفقعنوان مربی مه ، ب"جوجه براي روح

کننده بـوده   زندگی و کماالت وي در تمام سطوح مالی، احساسی و اجتماعی متحیر
او گـوش کنـیم تـا    مطالـب   باشد که بـه  يا نهتواند کار عاقال نظرم این میه است و ب

  بتوانیم تالش کنیم نتایجی مشابه نتایج وي به دست آوریم.
تپینـگ   برونـر کـه پیشـرو در زمینـه علـم در حـال رشـد       جک کنفیلد با پامال 

(Tapping) )انـد  و روان درمانی با کمک تلقین است، تیمی تشکیل داده )ضربه زدن 
که نتایج  اثريتر  و شاید از همه مهمآن  هاي تا کتابی کامالً مرتبط با زندگی و چالش

  د.نآورد تهیه کن مهمی را به ارمغان می
 تکنیـک اقدام به ترکیب اصول و مبـانی موفقیـت بـا     کنفیلداین نکته که جک 

اي  نیست که شما گوشه این کتابیهیجان انگیز است:  بسیارکرده  (Tapping)تپینگ 
 آن رافکر کنید یا آرزو کنیـد کـه خودتـان    آن  صورت انفعالی در مورده بنشینید و ب

سمت ایجـاد   یک کتاب راهنما است که شما را مرحله به مرحله به اینانجام دهید. 
  کند. هدایت می عالیتغییر بسیار مثبت در زندگی و حصول نتایج 
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کـه عمیقـاً    براي اولین بـار  دست آورید،ه شما این تجربه را بکه  این به محض
توانـد تمـام رویاهـاي شـما را تحقـق ببخشـد و        اید که می درك کنید ابزاري را یافته

چیز دیگري که شـما را عقـب    باورهاي محدودکننده گذشته، احساسات منفی و هر
  خواهد بود. لذت بخشبقیه کتاب حتماً بسیار مطالعه نگه داشته است از بین ببرد، 

تکنیـک   باشد.آن  صفحه اول 30لذا امروز شروع کنید حتی اگر صرفاً خواندن 
  و قدرت اصول موفقیت براي تغییر زندگی خود را تجربه کنید. تپینگ

  
  نیک اورتنر                                                          

 Tapping Solution مدیر اجرایی موسسه
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  مقدمه
  

 شـوند؟  هاي خوب در جهان موفـق نمـی   چرا بسیاري از مردم با وجود تکنیک
درباره اصـول معنـوي، قـوانین جهـانی و     صوتی زیادي  هايو نوار ها فیلم، ها باکت

، ســمینارها آموزشــیهــاي  هــا و کارگــاه مفــاهیم موفقیــت وجــود دارد. ســخنرانی
از  هاي زیادي نیز وجود دارد اما دستیابی بـه موفقیـت هنـوز بـراي بسـیاري      وکنگره
وسوسـه انگیـز و   بخـش و اغلـب    هاي الهام جدي است. با وجود ایده یچالشمردم 
  شود. منتهی به نتیجه نمی آنها، استفاده از جالب

 دانسـتن ما را به هدف و مقصد برساند. تواند ش نمیبه تنهایی ک نقشه یداشتن 
هـاي حفـاظتی    با مکانیسـم  ها انسانکافی نیست. به تنهایی باید انجام دهید نیز آنچه 

 کننـد  ایجاد مزاحمت مـی  مداخله ورسیدن به هدف  مسیراند که اغلب در  خلق شده
ها نفر از تالش براي تغییـر وضـعیت از جـایی کـه هسـتند و بـه        در نتیجه میلیونو 

  .شوند می خواهند باشند، ناامید جایی که می
کوتاه کردن این فاصـله طراحـی شـده     برايمطالب موجود در آن این کتاب و 

  .است
 را اه موفقیـت غلبـه بـر موانـع موجـود در ر     يهـا  روشچند افراد همیشـه   هر

هـا کـار    هـا یـا سـال    بـه مـاه   کننده بوده و نیاز خسته قدیمی يها روشاما  شناسند می
هـاي جدیـدتر در حـال     سخت، تمرکز شدید و مـداومت سرسـختانه دارد. تکنیـک   
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سازند تا از نگرانی به آرامش، از تـرس بـه    پیدایش و ارائه هستند که شما را قادر می
هـا،   هم در فواصل زمانی کم ماننـد هفتـه  آن  یت برسیداطمینان، و از توقف به موفق

  ها. روزها و حتی دقیقه
ها است. ما در فصول بعد دقیقاً توضـیح   کی از این تکنیکی (Tapping)تپینگ 

آن  خـواهیم  را انجام داد اما اول مـی آن  خواهیم داد که تپینگ چیست و چگونه باید
توانیـد انتظـار    هـا مـی   این تـدریس چیزي را که شما با خواندن این کتاب و تعقیب 

  داشته باشید مطرح کنیم.
میـز بـراي مـوارد متفـاوتی ماننـد      آ صورت موفقیته در سراسر جهان ب تپینگ

و دردهاي مزمن مورد اسـتفاده قـرار    آسیباسترس پس از  اختالالت، هراس،  ترس
ت قـدرت  د سفر خود را به سمتوانی گیرد. شما با استفاده از این تکنیک ساده می می

با تغییر باورها و احساسات که سبب تردید، خود تخریبی، تنبلـی و  فردي و درونی 
  د.آغاز کنی بسیاري موارد دیگر

شغل (پامال این تکنیک را براي ایجاد درآمد  را براي افزایش تپینگهر دوي ما 
کنـیم امـا ایـن     ) استفاده میبکار گرفتمیلیون دالري در کمتر از سه سال مورد  یک

 غلبـه بـر  روابـط،   بهبود بخشیدن بهاین تکنیک را براي  چنین همغاز است. ما آقط ف
ـ  باورهاي محدود صـورت طبیعـی در هنگـام    ه کننده و کاهش ترس و اضطراب که ب

نیـز  از مـردم  بسیاري دیگـر  به و  دهیم انجام می شود می ظاهربزرگ  کارهايشروع 
  کنیم. براي انجام همین کارها کمک می

بـراي حـذف    صـرفاً  ه عنوان روش و تکنیکـی بسـیار کارآمـد   ب بتدادر ا تپینگ
بـا باورهـا یـا     آنهـا  ی. اما حذف باورهاي منفی بدون جـایگزین ات منفی بوداحساس

نصف کار اسـت. بـراي رسـیدن بـه      انجامهاي مثبت و جدید تنها  احساسات و ایده
تجربه احساسات خـوب و نهادینـه کـردن باورهـاي     به شما نیاز  نامحدود، موفقیت
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به شما نشان خواهد مطالب موجود در آن در این کتاب و تپینگ قوي دارید. فرایند 
  توانید این کار را انجام دهید. داد که چگونه می

  
د بـراي برداشـتن موانـع    نـ توان مـی تپینـگ  هاي  این موضوع که چگونه تکنیک

شوند را بـا کـار کـردن روي اصـول مطروحـه در       موجود در مسیر موفقیت استفاده 
ایـم.   نوشـته جـک کنفیلـد و جانـت سـویتزر انتخـاب کـرده        اصول موفقیتکتاب 

ها براي عبور از هر گونه محـدودیت یـا مـانع کـه      توانید با استفاده از این تکنیک می
ه کند کـ  دارد، حرکت کنید و فرقی نمی تان باز می شما را از ایجاد موفقیت در زندگی

عالوه، هر چند این کتاب تـا حـد زیـادي بـه ایـن      ه چه تعریفی از موفقیت دارید. ب
صورتی نوشته شده است کـه خـود کتـابی مسـتقل     ه اصول موفقیت اشاره دارد اما ب

را مطـرح کـرده بـر اسـاس روش     آن  باشد. روش تکنیک سـوپ سـنگ کـه پـامال    
  سوپ سنگ به شرح ذیل است: باستانیهاي  افسانه

  
ه روستاي بسیار فقیري رسید و مقداري غذا خواست اما به او ب رهگذري

لبخندي زد و گفت این مشـکلی نیسـت    ويگفته شد که غذایی وجود ندارد. 
نظیر بپزد. دیگ پـر   سوپی بیآن  تواند صرفاً با پختن زیرا او سنگی دارد که می

ورد. آپیچیـده شـده از جیـبش در    اي ورده شد و مسافر به دقـت بسـته  آاز آب 
  و در دیگ انداخت. درآوردسنگ بزرگ را آن  سپس

کرد و گفت که سنگ خـوب پختـه    مزهسوپ را  رهگذرگرم شد که آب 
که باید عـالی   گونه همانگفت به به، این بهشتی است. واقعاً  سپسشده است. 
شـد.   بهتر هـم مـی   کرد اضافه میآن  پیاز به اي اما اگر فقط تکه شدهباشد عالی 
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در داخـل دیـگ کـه     آن راکه مقداري پیاز دارند و لذا  یادآوردندبه روستائیان 
  بود انداختند.آن  سنگ در

، شـده کردن گفت عجب عـالی   مزهپس از چند دقیقه بهم زدن و  رهگذر
چـه   کـرد  اضـافه مـی  آن  تقریباً کامل است. اما اگر فقط چند تکه هویج هم بـه 

ه تکـاپو افتـاده و چنـد تکـه     شد. روستائیان بالفاصله ب اي می العاده غذاي خارق
  هویج فراهم کرده و در داخل دیگ انداختند. 

بسـیار  کـه سـوپ    گفتدوباره  تا رهگذرکار جلو رفت  به همین ترتیب
شـد. در زمـان کوتـاهی دیـگ      دیگر اضافه مـی  عالی شده است اگر چند جزء

کردنـد هـیچ    هم در روستایی کـه افـرادش فکـر مـی     نآمعطر سوپ آماده شد 
  وجود ندارد.غذایی 

  
بـه شـما نتـایج     نیـز  معرفی شـده در ایـن کتـاب    تپینگهاي  ترین تکنیک ساده

 متصـل  تپینـگ  تکنیـک که اجزاي اضـافی را بـه    گونه هماند. نده اي می العاده خارق
بسـیار   يهـا  بخـش دهیـد کـه در    مـی نشـان   تـان به خود کنید منبعی بسیار بزرگ می

هـاي   تکنیـک  یـک از  کـه هـر   گونـه  همان. کنیدتوانید استفاده  مختلفی از زندگی می
کـه شـما در هنگـام    را ، یک اصل قوي موفقیت و نیـز مقـاومتی   شود بیان می تپینگ

 بیـان شـود و سـپس    اصل مواجهه هستید نیز مطرح مـی آن  کار بردنه تالش براي ب
براي حذف این مقاومت استفاده کنید.  تپینگتوانید از تکنیک  شود که چگونه می می

هـا را بـراي    در مورد مشتریانی کـه ایـن تکنیـک    فراوانیطالعات موردي م همچنین
  شود. اند نیز ارائه می جهش نتایج به سمت باال استفاده کرده
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  .این کتاب را فقط نخوانید
  .است ؟ بسیار عالیاست توجه شما را جلب کرده مطالب گفته شدها یآ
امیـدواریم کـه    کتاب را نخوانید. مسلماً فقطتر خواهیم گفت:  صورت دقیقه ب

تر این کتـاب   اي تر و پایه مهمنقش شما این کتاب را محرك و الهام بخش بیابید. اما 
هـا را در قالـب    مجموعه قدرتمندي از تکنیـک است.  آموختندادن و  آگاهی جهت
ـ  رزوها و اهـداف آد به نده که به شما اجازه می آسان یاد خواهید گرفت اي شیوه ان ت

ـ  صـورتی اسـتفاده شـود کـه     ه دست یابید. این ابزار نیز مانند هر ابزار دیگري باید ب
ایـن کـه   تـر   لذت ببریـد و مهـم  آن  کارایی داشته باشد. لذا این کتاب را بخوانید، از

   کتاب را انجام دهید. کارهاي مطرح شده در
 یتید فـایل هسـ  تر کتاب یک دفتر یا مجله بردارید یا اگر راحتاز  براي استفاده

آن  کتاب را در هنگام خواندن يها بخشبرخی از  در کامپیوتر خود ایجاد کنید. باید
کنید تا بتوانید روند پیشرفت خود را مـورد ارزیـابی قـرار    ثبت صورت یادداشت ه ب

خود را پیگیري نمایید. شما این کار را  حرکت رو به جلويتوانید  بنابراین میدهید. 
. تـان را جشـن بگیریـد    انجام خواهید داد تا میزان پیشرفت خود را ببینید و موفقیت

به راحتی بعـد از مـدتی    اید انجام دادهاید و چه کارهایی  اگر ثبت نکنید که کجا بوده
ه خـود  شدبت ثاطالعات  اید را فراموش خواهید کرد. حتماً میزان پیشرفتی که داشته

ـ  صـورت  ه را داشته باشید. نیازي نیست که این نوشته فانتزي یا تمیز باشد اما باید ب
  باشد. مکتوب

. انجـام ایـن کارهـا    اسـت  شدهها و مراحل کاري در سراسر کتاب ارائه  تمرین
هـا را   تمـرین کـه   ایـن  توسط شما بسیار مهم است. اگر فقط کتاب را بخوانید بـدون 

بخـش باشـد امـا تمـام نتـایج       ممکن است کتاب براي شما الهام انجام دهید هر چند
هـا و   را بـا تمـرین   هحـ وهاي مطر العاده خوب را بدست نخواهید آورد. تکنیک فوق
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آن  توانید بـه  که می تغییريو مطمئن باشید که با میزان  گفته شده انجام دهیدمراحل 
ود در انجـام ایـن   دست یابید شگفت زده خواهید شد. براي پشتیبانی و حمایت خـ 

عنوان کتاب کـار  ه اف را که حاوي مراحل کاري و ب دي توانید فایل پی کارها شما می
ــایت  ــود و   www.tappingintoultimatesuccess.comدر سـ ــود دارد را دانلـ وجـ
  استفاده کنید.

طراحـی   آزمـایی عنـوان خود ه وجود دارد که ب یدر انتهاي هر فصل چک لیست
ها موافق باشید و بـه درسـتی همـه سـواالت را پاسـخ       شده است. اگر با تمام جمله

بـه   توانیـد  می واید  اد گرفتهیفصل را آن  بخش اعظم مشخص است کهنگاه آدهید 
  فصل بعد بروید.

 عمـل و چـرا ایـن روش    تپینـگ  تکنیـک  در مورد اصلی و مهمما با اطالعات 
توانیـد بـراي شـروع     شکل تکنیک که می نتری ادهسبا کنیم. سپس  کند شروع می می

توانید  . شما میشوید آشنا میاستفاده کنید آن  از  حذف موانع موجود در راه موفقیت
زمایش کنید. در ادامـه فصـل   آاد گرفته و یدر زمانی کوتاه  را تغییر زندگیابزارهاي 

مرحلـه   و دوشـود   مـی توضـیح داده   هـا  ترس ها، مبحث مهم ترسحذف عنی یدوم 
  م.ای کرده ارائهباشد را  بهترو تر  قوي تواند که می تپینگاضافی براي ایجاد فرایند 

کـه چگونـه    گیـریم  اد مـی یـ در فصل سوم، غلبه بر باورهـاي محـدود کننـده،    
به باورهاي قوي چیسـت.   آنهاگیرند و فرایند تغییر  باورهاي محدود کننده شکل می

د نتـایج  نـ توان اصـول کـه مـی    تـرین  مهـم موفقیـت،   ، مبـانی سپس در فصل چهـارم 
ممکـن  ورند و نیز چگونگی غلبه بر مـوانعی کـه   آانگیز براي شما به ارمغان  شگفت
توضـیح داده   جلـوگیري کننـد  هـاي قـوي    ایـده  گونـه  ایـن از زندگی کردن با است 

  د. نشو می
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 شـده  ارائـه  تپینـگ تـر   خالقانـه  هاي تکنیک ودر فصل پنجم، تسریع موفقیت، 
تواند موفقیت نهایی را بـه   که می اموريبراي انجام  آنهاونگی استفاده از و چگ است

  شوند.  د مطرح مینورآارمغان 
را خواهید آموخت  يانگیز در فصل ششم، درمان گذشته، تکنیک جدید هیجان

کننده قدیمی را از بـین ببـرد. در فصـل هفـتم،      تواند قدرت خاطرات ناراحت که می
هاي مناسب خود جهت ایجاد دیدگاه و رسیدن بـه   جاد تکنیک، با ایتازه فرديایجاد 

کنید. در فصل هشتم، ایجاد عـادات جدیـد    را دارید شروع می شاناهدافی که آرزوی
توانید بخش اعظمی از کارهاي خـود   کنیم که چگونه می براي موفقیت را بررسی می

تر به سمت جلو حرکت کنیـد.   را بر روي سیستم اتوماتیک بگذارید که بتوانید آسان
توانید  می آنهاخواهید کرد که از  تپینگهاي مناسب  شروع به انجام تکنیک چنین هم

استفاده کنید. در فصل نهم، موفقیت مالی،  خود زندگی يها بخشبراي تقویت همه 
پرداخته آن  غلبه بر يها روشبه موانع عمومی جهت ایجاد ثروت در زندگی شما و 

  شود. می
تر دریابیـد مـا عالمـات و نمادهـاي      بتوانید نکات کلیدي را راحت آن که براي

  ایم: زیر را مورد استفاده قرار داده
  
  .اند مشخص شده ●ها یا افکار که با عالمت  لیست ایده ●
  .اند مشخص شده عبارات مربوط به تپینگ با عالمت  ●
العـاتی اسـت   حاوي اط (Tapping) تپینگمشخص با نام نکات  يها بخش ●

  د.نگرد که سبب افزایش میزان تاثیر تپینگ می
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 هـا  بخـش انـد زیـرا ایـن     نوشته شده تر پررنگبا حروف  تپینگهاي  تکنیک ●
تکنیـک  چاپ شـده در مـورد    آثارکلمات یا عباراتی هستند که از دیگر شامل 
  اند. گرفته شده تپینگ

 آنهـا توانید  ارائه شده است. شما می خاکستري کادرموفقیت در  يها داستان ●
  در نظر بگیرید. و درك بهتر مطالب گرفتن ایدهعنوان مثال و نیز جهت ه را ب
  
جدیـد یـک ورزش    مطلبر است حال این ب  زمان يمطلب جدیدهر ادگیري ی
. ایجاد موفقیـت  باشد موفقیت رسیدن بهبراي  جدید یموسیقی یا تکنیک سازتیمی، 

 آن راچنـان کـه    نآنامیـد و   موفقیت می آن راشما آنچه  ه معنی، موفقیت بنامحدود
کنید نیاز به توجه و تمرین دارد اما نیاز به کشمکش و تقـال نـدارد. شـما     تعریف می

کـه در ایـن    گونه همانتوانید اصول این تکنیک را تنها در چند دقیقه یاد بگیرید.  می
هاي  احساسات پیچیده، موقعیتکنید قادر خواهید شد  و کوشش می بررسی مراحل،

تـر حـل    سـاده  تر و چالش برانگیز، و باورهاي محدودکننده در طول زندگی را ساده
  کار ارزش زمان گذاشتن را دارد.  کنید. این 

توانیـد تصـور کنیـد همـه در      و نتایجی کـه بـه سـختی مـی     نامحدودموفقیت 
کند که  ا کمک میبه شم تپینگ تکنیک این است که کتابهستند. هدف  تان دسترس

در گذشـته  آنچـه   تـر از  کامـل  بهتر و با قدرت به سمت موفقیت پیش بروید و حتی
  اید. داده انجام 

  
  جک کنفیلد و پامال برونر
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  تکنیکی جدید براي
  ایجاد موفقیت

  
  

. شـما  شـوید خواهید در زنـدگی خـود موفـق     می ، حتماًباشیدما  مثلاگر شما 
حفـظ   آن راخواهید به اهدافتان دست یابید، شـیوه زنـدگی خاصـی را ایجـاد و      می

کنید، ارتباطات عالی داشته باشید، از سالمت جسمی خود لـذت ببریـد و احسـاس    
  کنید. شعفشادي و 

1 
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مردم چاپ شـد و یکـی    براي کمک به "اصول موفقیت"کتاب  2004در سال 
هاي نوشته شده تاکنون در مورد چگونگی دستیابی بـه   ترین کتاب از بهترین و کامل

نـوع نتـایجی کـه    آن  کتـاب نتوانسـتند بـه   آن  موفقیت بود. اما چرا تمام خوانندگان
  شان برسند؟ هاي مختلف زندگی خواستند در زمینه می

جهی به نتایج قابل تـو  "موفقیت اصول"مسلماً افراد زیادي با استفاده از کتاب 
 تـالش کتـاب  آن  هـاي ارائـه شـده در    براي انجام ایـده  اند اما بقیه صرفاً دست یافته

ـ ا هموفـق شـد   اي کردند. اگر شما یکی از آنان هستید شاید در زمینه د امـا در زمینـه   ی
  اید. خواستید به نتیجه نرسیده وري که میط تان آن دیگري از زندگی

تنها موفقیت در یک زمینه نیست، داشتن تنها موفقیت مـالی   موفقیت نامحدود
روابط انسانی ضعیف است نیست. داشتن صرفاً روابط انسانی خوب بـا  که  حالی در

وجود مشکالت سالمتی نیست. و در نهایت موفقیت نامحدود به معنی تمرکز کردن 
اشـد. موفقیـت   ب ها نمـی  از زندگی و صرف نظر کردن از دیگر جنبه اي زمینه فقط بر

هاست. موفقیت نامحدود تنهـا رسـیدن بـه اهـداف      نامحدود، موفقیت در همه زمینه
به معنـی توانـایی در حـذف تمـامی موانـع موجـود در راه       از آن تر  نیست بلکه مهم

، راحتی و رمز و راز رسیدن به هدفهایتان است. مراحل این تکنیک شامل مسیري از
انع پرکشـمکش، غیـر قابـل تحمـل و غیـر قابـل       انگیز است نه مو هاي هیجان چالش
  عبور.

این کتاب به این منظور تهیه شده است که به موفقیت نامحـدود دسـت یابیـد.    
ها و سدهایی که شما را از زندگی بر پایه اصـول موفقیـت    این کتاب موانع، مقاومت

را بـراي  تپینـگ   بنـام  يانگیـز  و تکنیک جدیـد هیجـان   نمودهد مشخص ندار باز می
. هنگامی که شما بتوانید احساسات منفـی را حـذف و   دهد می ارائهف این موانع حذ

 یبر باورهاي محدودکننده خود غلبه نمایید قادر خواهید بود بـه موفقیـت بـا روشـ    
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خواهیـد برویـد    به جایی که می و جدید و قوي دست پیدا کنید. از جایی که هستید
  خواهید رسید. کنید تصور میآنچه  تر از تر و حتی ساده سریع

  نگاهی خواهیم انداخت: ذیلبه موارد  مسیردر این 
  

    .چه باید کردآن  چرا تغییر چالش برانگیز است و در مورد ●

  .ها آن يرگذاریو دلیل تأث انگیزشهاي  ن تکنیکیروزتر جدیدترین و به  ●

  .دارد چگونگی حذف احساسات منفی که شما را از عمل کردن باز می ●

  آنها.هاي باوري و چگونگی تغییر  درك سیستم ●

  .پیشنهادات مشخص براي غلبه بر موانع به منظور اجراي اصول موفقیت ●
  

در این کتاب عمل کنید و تمرینـات گفتـه شـده را     ارائه شده هاي روش بهاگر 
حذف کرده  درون خود راتوانید احساسات منفی  میکه  دیشو متوجه میانجام دهید 
اید دست بـه   راکد بوده هایی که قبالً جدید ایجاد کنید، و در زمینه و قوي و باورهاي

رزو داریـد در هـر   آتوانیـد مـوفقیتی را کـه     هاي جدید می عمل بزنید. با این توانایی
  .کنید خلقتان  بخشی از زندگی

آن  بخـش برگردیـد و بخوانیـد.   آن  بـه  اکنوناید  اگر قسمت مقدمه را نخوانده
که تا حد  است مهمی است در مورد چگونگی استفاده از کتاب بخش حاوي مطالب

گیریـد   اد مـی یـ آن  زیادي سبب افزایش لذت و ارزش گذاردن بـه چیزهـایی کـه از   
  خواهد شد.
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  به راحتی تغییر ایجاد کنم؟ توانم در زندگی خود من نمی چرا
ممکـن  خواهیم در زندگی خود تغییراتی ایجاد کنـیم.   گوئیم که می ما اغلب می

ورید، وزن خود را کم کنید، ارتباط جدید یـا بهتـري   آاست بخواهید پول بیشتري در
غاز کنید یا تفریح جدیدي را انتخاب کنید. هنوز هم ایـن  آبسازید، شغل جدیدي را 

  همه چالش وجود دارد؟ رسد. چرا براي هر تغییر این کار به نظر سخت می
ا اصطالحاً یکه ذهن به دو بخش زیر بنایی در این واقعیت نهفته است  دلیل

شود: یک بخش مسئول استدالل منطقی(عقالنـی) و افکـار    یدو نیمکره تقسیم م
ایـد.  نم هـا را پـردازش مـی    آگاهانه است و دائماً با استفاده از زبان (گفتار)، ایده

را  هـا  دادهاحساسی بوده و با استفاده از تصاویر و به طور همزمـان،  بخش دیگر 
   .ندک پردازش می

  
خودآگـاه   از بخش اسـتداللی و تر  قوي مغز بسیارناخودآگاه  بخش احساسی و

از  % 95 تواند اطالعات بیشتري را پردازش نمـوده، و تقریبـاً   است. این بخش میآن 
دهـیم   انجـام مـی   به طـور روزمـره  د و اعمالی را که نرس افکاري را که به ذهن ما می

به سمت خود و بیـرون رانـدن خـاطرات     کند و با کشیدن خاطرات خوب کنترل می
  شود. منفی تحریک می

ـ  بخش استدالل فرض کنیم و بخش احساسات را بعنوان فیلاگر  عنـوان  ه را ب
تواند فیل را تا زمـانی   می بان فیلنگاه چالش در تغییر را درك خواهید کرد. آ، بان فیل

یـا مسـیر    دارد رود مـی آن  نسبت به مسیري کـه در  زیاديتمایل  ويکنترل کند که 
نداشته باشد وگرنه اگر فیل نخواهد حرکت کند یا بخواهد بـه مسـیر    وجود دیگري

  .خواهد شدبسیار کم آن  براي کنترل بان فیلدیگري برود شانس 
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اراده قـوي و عـزم راسـخ بـراي      دارايمطالعات نشان داده است که وقتی شما 
محـدود اسـت. اراده    خیلیقیت موفباز هم احتمال دستیابی به  باشید میایجاد تغییر 

معنی است  بدانعنوان منبع تمام شدنی مطرح شده است. این ه قوي و عزم راسخ ب
هـا موجـودي    زمینـه  سـایر بیشتر استفاده کنیـد در   موضوعی خاصدر آن  که اگر از
 يکنیـد کـه شـروع بـه کـار      دارید که خرج نمائید. لذا اگر سعی مـی از اراده کمتري 
کنید، تکیه بر قدرت اراده بـه تنهـایی    به طور همزمانکاهش وزن  همچنین جدید و

  میز نخواهد بود.آ موفقیت براي انجام این کارها در هر دو بخش احتماالً
استداللی) به هزاران و  احساساتی هاي (بخش بان فیلوم تعارض بین فیل و مفه

اسـتفاده قـرار    زمان موردآن  بسیاري از يها روشها و  گردد. تکنیک سال پیش برمی
ایـن کارهـا    با هم را تنظیم کنند که عمومـاً  بان فیلفیل و  عملکرداند تا بتوانند  گرفته

  بوده است. صاحب خویشمبتنی بر تالش براي رام کردن فیل جهت اطاعت از 
، غـم ، خشـم باشـد تـرس،    مـی ناخودآگـاه   فیل که همان بخـش احساسـاتی و  

کند. ایـن   ن دنبال کردن هدف تجربه میاضطراب و دیگر احساسات منفی را در زما
بـا آن  از ضعف نیست بلکه روشی است که مغز  يا انهمشکل اخالقی یا نش موضوع،

براي این طراحی شده اسـت کـه میـزان حفاظـت مـا از      ناخودآگاه  .در ارتباط است
ـ  واقعـاً آنچـه   توانـد بـین   خطر را ارزیابی کند. اما این بخش از مغز به خوبی نمی ه ب

 منتظـر بـزرگش   يهـا  انبـا دنـد   يکه ببر خطرناك است مانند حالتی اقعیوصورت 
نند طرد شدن یا شکسـت  صورت احساسی خطرناك است ماه که بآنچه  شماست و

و  اقـدام  نعهاي احساسـی مـا   شود. به همین دلیل این بازدارنده خوردن تفاوتی قائل
توانند سـبب   می کننده. عالوه بر این، باورهاي محدودشوند میمان  رسیدن به اهداف

  پذیر است. امکان تید که موفقندان فلج شدن فیل شوند و نمی
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مانند این است: فیـل از   افراد بسیاري از دستیابی به موفقیت باز می که آن دلیل
تر کردن هرچه بیشتر کارها، شما  کارهایی که باید انجام دهد، متنفر است. براي ساده

 و مسیر مشخصی، انگیزه دهید. در کمترین جهتبایست به فیل براي حرکت در  می
بعضی از  بان مقاومت نکند. ، فیل باید حالت خنثی داشته باشد تا در برابر فیلحالت
  ر عبارتند از:یها براي تغی روش

  
ــداف -1 ــر اه ــراي کــاهش قــدرت آرزوهــاي احساســی.   تغیی ــا تــالش ب ی

شـما هـیچ چیـز     کننـد. اگـر   هاي آزاد و رها از این روش استفاده مـی  فیلسوف
  شود. تر کنترل می نخواهید و هیچ آرزویی نداشته باشید در نتیجه فیل راحت

تـان دور   کـه شـما را از اهـداف    ییبراي کارهـا  نتایج بازدارندهایجاد  -2
شود ممکن  اگر فیل فکر کند انجام کاري به نتیجه وحشتناکی ختم می کند. می

  .داردن روش موفقیت بسیار محدودي ی. اآن منصرف شود است از انجام

ایـن روش در حقیقـت روشـی     .بـان  فیـل تالش براي تقویـت کنتـرل    -3
باشد. با تعریف و  احساسی است که در ظاهر مانند روش منطقی و عقالنی می

آیـد. در حقیقـت    تر به نظر مـی  بان قوي ایجاد هویتی براي سختی و کنترل، فیل
دست یافته است و کنتـرلش   "سرسخت رفیق"فیل به احساس خوبی در قبال 

تـر شـده اسـت. در فصـل      هاي تجلیل از این هویـت، آسـان   نیز به دلیل مشوق
  بعدي در مورد احترام گذاشتن به شخصیت بیشتر صحبت خواهیم کرد.

گردد دیگـر نیـازي بـه     هنگامی که فعالیتی به عادت بدل می ایجاد عادات. -4
نبوده و میزان نیروي صرف شده جهت انجام کار نیز کمتر است.  بان فیلتوجه 

 تواند انرژي زیادي بگیرد. ایجاد عادت یا فکر می
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امـا بـه   براي بعضی افراد و با درجات مختلف کارایی دارنـد.   ها روشتمام این 
بسیار بیشتري براي کاهش مقاومت یا  اسحساتر است،  دلیل این که فیل بسیار قوي

  .کند تا بتوانید در مسیر اهدافتان حرکت کنید ات منفی ایجاد میهمان احساس
کننـده خـود را بـا    اورهـاي محدود اگر بتوانید احساسات منفی را کم کـرده و ب 

  تر خواهد بود. باورهاي قوي و مثبت جایگزین کنید موفقیت شما بسیار ساده
  .دارد کاربرد (Tapping)جا همان جایی است که تکنیک تپینگ  این

  
  دهد جواب می تکنیک تپینگچرا 

ایـن   ،میالدي مورد استفاده قرار گرفـت  70زمانی که تپینگ براي اولین بار در دهه 
گذاري شـده بـود (کـه نـام کامـل آن،       النهارهاي طب سوزنی پایه تکنیک بر اساس نصف

شـد کـه    گونـه تصـور مـی    است). ایـن  meridian tappingالنهار یا  ضربه زدن به نصف
هـاي سیسـتم انـرژي     سازي ناهنجاري النهارهاي انرژي منجر به پاك این نصف سازي پاك

ـ  شود(رفع گسستگی سیستم انرژي بدن می بدن می ن یشود) و لذا احساسات منفی را از ب
  .  برد می

ـ ا افتـه ی اما امروزه ما بر پایه مطالعات علمی اخیر بـه درك جدیـدي دسـت     م. ی
شـود، بلکـه در    اولیه بلوغ متوقف نمیهاي  مشخص شده است که رشد مغز در سال

تواننـد ایجـاد شـوند.     کند. ارتباطـات عصـبی جدیـد همیشـه مـی      هر سنی تغییر می
ه ما نیز عمل نماید. وقتی آسیب روحی یا اتفـاقی  یتواند عل متأسفانه این موضوع می

  کنـیم، مـا مسـیرهاي عصـبی     شود، تجربه مـی  را که سبب تحریک احساس منفی می
بـه  . کنند اییم که از برانگیخته شدن مجدد این احساس منفی حمایت مینم یایجاد م

 اي داشته باشید که شما را به این باور برساند کـه مـردم بـد    عنوان مثال وقتی تجربه
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گردیـد کـه ایـن     ذات یا خطرناك هستند، شما به دنبال شواهد و مدارك دیگري می
  .گیرید باور را تقویت کند و شواهد خالف آن را نادیده می

که باورهاي محدودکننـده یـا تضـعیف    سازیم  مسیرهاي عصبی میهمچنین ما 
فراینـد ایجـاد ایـن     .نمایند ایم تقویت می اي را که در لحظه آسیب دیدن داشته کننده

گویـد: بشـر    مسیرهاي عصبی بسیار سریع است و اریک کاندل برنده جایزه نوبل می
را تنهـا ظـرف یـک     یفکـري مشخصـ   تواند ارتباطات عصبی مربوط به الگـوي  می

  !ساعت، دو برابر کند
به این دلیل  (PTSD)و اختالالت استرس پس از آسیب  ها ترسشرایطی مانند 

زیادي را  کند که مسیرهاي عصبی دي ایجاد میبازخور وجود دارند که مغز چرخه
کتاب مشاهده خواهید کرد، تجارب در گونه که  کند. همان سازد و تقویت می می
شوند که در  صله در طول زندگی سبب ایجاد ترس و باورهاي محدودکننده میحا

گیرد و این  ها شکل می درون مغز ارتباط دائمی باهم دارند. این حالت در همه انسان
اند نیست. براي تغییر خود  صرفاً مربوط به افرادي که دچار آسیب روحی حاد شده

  شود، قطع کنید. ونه الگوها میگ که سبب ایجاد این را باید چرخه بازخوردي
ها و باورهاي محدودکننده معموالً به شما  به بیان ساده، درك و آگاهی از ترس

دهد. شخصی را در نظر بگیرید که داراي ترس از پرواز  ها را نمی توانایی غلبه بر آن
تـر   است، او شاید به صورت خودآگاه بداند که پـرواز از راننـدگی بـا ماشـین ایمـن     

هـاي خـاص ضـمیر     با این وجود، این دانستن آگاهانـه، مـانع از بـروز نشـانه    است. 
  .شود ناخودآگاه وي در هر بار سوارشدن او به هواپیما نمی

کند به یادآورید. اگـر شـما بـه     اي که شما را عصبانی یا ناراحت می حال تجربه
تفکر در مورد آن ادامه دهید یا حتی اگر سعی کنیـد ایـن تفکـر را نادیـده بگیریـد،      

کنید. ایـن حقیقـت    مسیرهاي عصبی استرس و نگرانی بیشتر و بیشتري را ایجاد می
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فراینـد ایجـاد    ردد کـه مـا  گ شود، سبب می تر می که با گذشت زمان این فرایند قوي
کنیم، چرا کـه هـر احسـاس منفـی یـا بـاور       گونه ارتباطات عصبی منفی را قطع  این

 شود و نه بهتر. اي در طول زمان فقط بدتر می محدودکننده
 ضربه زدن کند. این فرایند را قطع میضربه زدن با سر انگشتان یا همان تپینگ 

آرامش با به جاي ترس و ناراحتی، فرستد تا مغز  هایی را به مغز می سیگنال
کورتیزول به طور قابل  مقدارالعمل نشان دهد. این موضوع ثابت شده است که  عکس

شود. هر  امر به نوبه خود سبب کاهش استرس می یابد که این اي کاهش می مالحظه
خواهید  کنید چه درباره کاري باشد که می اي فکر می کننده زمان که به مسئله ناراحت

کند تا  کمک میجام دهید و یا خاطره ناخوشایندي باشد، استفاده از تکنیک تپینگ ان
  ناراحتی احساس شده را خنثی کنید و بتوانید به حالت آرامش برگردید.

و پژوهشگر تکنیـک رهـایی    "روح در ژن شما"داوسون چرچ نویسنده کتاب 
  گوید: ربه زدن) میدر مورد میزان کارایی تپینگ (ض (EFT)از احساسات ناخوشایند 

  
هـاي پیونـدي در امتـداد     کند که در بافـت  ضربه زدن بار پیزوالکتریکی ایجاد می
 گردد. زمـانی کـه خـاطره آسـیب روحـی      مسیر با کمترین مقاومت الکتریکی منتقل می

شود، در کنار آگاهی از محل بدن که خاطره اولیه آسیب روحـی   ادآوري و مرور میی
کند که با خاطره   ضربه زدن، پیامی از امنیت به بدن ارسال می دارد، را در خود نگه می

و اثر حافظه یادآوري شده را خنثـی   شده، همخوان (متجانس) نیست کیاحساسی تحر
  .کند می

  
تکنیک تپینگ با بررسی علوم قدیمی حاصـل از روانشناسـی، دانـش حرکـات     

وجـر کاالهـان،   بدن و دیگر موارد حاصل شده است. پیشکسوتان این علم شـامل ر 
کرایـگ   جان دیاموند، جورج گودهرت، فرانسین شاپیرو، پاتریسیا کارینگتون و گري
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کننـد ابتـدا کـار     کار می تپینگهستند. بسیاري از افرادي که در حال حاضر در زمینه 
هـاي زیـادي دارد.    آغاز کردند که این بخش خـود تفـاوت   EFTخود را با یادگیري 

مطرح شـده   EFT تکنیک مقدمات ه در این کتاب بر پایهشد ارائه مطالببسیاري از 
اضـافه  آن  سیا کارینگتون مواردي را بهیتوسط گري کرایک است که بعدها دکتر پاتر

و توضـیح   شـرح کرده است. امـا اصـطالحات اسـتفاده شـده در ایـن کتـاب بـراي        
وسیله دیگران ارائـه شـده اسـت، توسـط مـا      ه جز نکاتی که به هاي تپینگ ب تکنیک

کنیم مگر جایی که اصطالح  . در این کتاب در مورد تپینگ صحبت میندا مطرح شده
آن  کرایگ بیان شـده باشـد کـه در    توسط گري EFTمشخص دیگري که در تکنیک 

  گردد. هاي اصلی مطرح شده توسط گري کرایگ ارائه می نیز همان نام ها بخش
  

  تپینگ مزایاي زیادي دارد:
  
  .انجام دهند آن راتوانند   می همه افراداي ساده است که  به اندازه ●

بدین معنی که تزریق و یـا عمـل جراحـی صـورت     زند ( آسیبی به بدن نمی ●
  ).شود یا ماده شیمیایی نیز استفاده نمی داروگیرد، و هیچ  نمی

  تجهیزات یا مکان خاصی ندارد. بهنیاز  ●

  است.تر  یعسر ها بسیار تکنیک سایرنسبت به  ●

براي هـر  در هر موقعیت یا  آن رابه اندازه کافی قابل انعطاف است که بتوان  ●
  موضوعی استفاده کرد.

  .تکنیک تپینگ را انجام دهیدتوانید توسط خودتان  شما می ●

  ارزد. دهد، پس به انجامش می نیز جواب می شک حتی در صورت تپینگ ●
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کمک به خود است. امـا اگـر شـما بـر روي      براي بسیار خوب یتکنیک تپینگ
کـه   کنیم میکنید پیشنهاد  دیدگی عمیق، یا دیگر موارد جدي کار می سیبآمشکل یا 
  . بگیرید کمک تپینگهمراه براي  دیگري به عنوان از شخص

  
  را شروع کنید تپینگ
توانید این بخـش را    آشنایی زیادي دارید، می EFTاگر شما با تپینگ یا  نکته:(

  بگذرید)آن  سریع بخوانید یا کالً از
خواهیم بر روي نقـاطی   ر را داشته باشد، ما میین تأثیتر شیکه تپینگ ب براي این

که حساسیت الکتریکی مشخصی دارند ضربه زدن را انجام دهیم. این نقاط با بعضی 
سال گذشته مشابه اسـت و مـا ایـن     5000شده در طب سوزنی طی  از نقاط استفاده

ـ نامیم. هر چند صدها نقطه ا می )acupoint(» نقاط طب سوزنی«نقاط را   ینـ یچن نی
  رد.نقطه سروکار دا 20وجود دارد اما تپینگ با کمتر از 

ج معرفی خواهیم کرد تا شما در هر بار بتوانید تعـدادي  یما این نقاط را به تدر
 که سعی کنید تپینـگ را چنـد بـار انجـام دهیـد      ها را یاد بگیرید. به محض این از آن

   شوند این نقاط فعال می نقش ثانویه
نقطه اصلی وجود  8 تپینگشنا شوید. در آوضیحات زیر قبل از شروع با ت لطفاً
  اهمیت خاصی دارند.دارد که 
در یک سمت بدن نشان داده شده است اما بایـد   چند بعضی از نقاط صرفاً هر

طرف بدن هستند این نقاط نیـز   ها زوج و در دو که اندام ییها بخشتوجه داشت در 
یک نقطـه وجـود    در باالي سر صرفاًعنوان مثال، ه سمت بدن وجود دارند. ب دو در

 دارد اما در مورد نقطه باالي ابرو باید گفت که دو نقطه در طرفین بـدن وجـود دارد:  
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بـاالي بینـی و دیگـري در     راست و دقیقـاً  چشم يکی در ابتداي بخش شروع ابروی
  چپ. چشم يابتداي بخش شروع ابرو

توانیـد بـا یـک     شما مـی شد و  در ابتدا تپینگ صرفاً براي یک طرف بدن ابداع 
دست به نقاط سمت دیگر بدن ضربه بزنید. بسیاري از افراد هر سمت بدن را با دست 

ـ     تپینـگ دهند. بعضی افراد بـراي   همان سمت مورد ضربه قرار می ه بـه نقـاطی کـه ب
باشند با هر دو دست این کار  صورت متقارن هستند و به صورت جفت در طرفین می

تواند نقطه باالي ابروي راست را مورد  وان مثال دست راست میدهند. بعن را انجام می
صـورت  ه ضربه قرار داده و دست چپ براي ضربه زدن به نقطه باالي ابروي چپ ب

  شود.  شود. سپس در نقطه چانه صرفاً یک دست استفاده می همزمان استفاده می
جـام  در یک سمت بـدن ان  و زدن را با یک دست ضربهتوصیه ما این است که 

کـه بـا ایـن     . زمـانی باشـد  مـی  تر دهید و از دستی استفاده کنید که براي شما راحت
دو دست ایـن تکنیـک را انجـام دهیـد تـا       هر توانید با شنا شدید میآتکنیک بیشتر 

  توانید این کار را انجام دهید. تر می بتوانید بفهمید که با کدام دست راحت
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  تپینگ. در نقاط مهم -1شکل 

  
بـار ضـربه    7تـا   5هر نقطه بـین   روي استفاده از سر انگشتان میانی و اشاره خودبا 

صـحبت  تپینـگ  بزنید و سپس به نقطه بعـدي برویـد. (از آنجـایی کـه اغلـب در زمـان       
 5کنید لذا در مورد دقت در شمارش دفعات نگران نباشید، اگر حتی بیشتر یا کمتـر از   می
نقطـه را   8ید مشکلی نیست). زمانی که شما تمام ایـن  بار نیز ضربه زدن را انجام داد 7تا 
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اید. تصویر فوق را براي مشخص شـدن   ضربه زدید یک دور کامل از تپینگ را انجام داده
  نقاط مورد ضربه مالحظه کنید و خیلی در مورد دقت کار نگران نباشید.

 انجام دهید. این حرکت ماساژ نیسـت  مداوماما  مالیمصورت ه زدن را ب ضربه
اي از نقـاط مـورد    اد انجام شـود. اگـر در نقطـه   یبا زور ز تپینگلذا نیازي نیست که 

نقطـه را رهـا کنیـد و از ایـن     اسـتثناً آن  سیب دیدگی وجـود دارد  آمشکل یا  ضربه
تکنیک استفاده نکنید و نگران نباشید زیرا اشکالی ندارد. یکـی از دالیلـی کـه گفتـه     

ت اشاره و میانی انجام دهید ایـن اسـت کـه بـا     زدن را با هر دو انگش ضربهشود   می
  .دهید قرار می ضربهرا مورد  از نقاط این کار قسمت بیشتر و بزرگتري

  
  تپینگپیشرفت در میزان  گیري اندازه

در هنگام ضربه زدن ضروري است که میزان پیشرفت خود را در هـر موضـوع   
ایـن   کنیم. استفاده می SUDSگیري کنید. براي انجام این کار ما از مقیاسی بنام  اندازه

باشـد. هنگـامی کـه     مـی  ناراحتیذهنی  واحدهاي عبارت در حقیقت مخفف عبارت
 بـراي د و تکنیک تپینـگ را  یکن براي اولین بار بر روي موضوعی مانند ترس کار می

: شـدت  د پرسیدیکنید یکی از اولین سواالتی که از خود خواه منظور استفاده میاین 
 10تـا   0از  آن رابـراي مشـخص شـدن میـزان شـدت،       این احساس چقدر اسـت؟ 

 10به این معنی است که هیچ شدتی وجود ندارد در حالی کـه شـماره    0. ددهی نمره
  ت است.دهنده حداکثر شد نشان

 یمقیاسـ  باید به یاد داشت آن اسـت کـه   SUDSنکته مهمی که درباره مقیاس 
ذهنی و درونی است. بدین معنی که این ارزیـابی خـود شـما از شـدت عصـبانیت،      
ناراحتی یا ترس تان است. بنابراین پاسخ درست یا غلط در این مورد مطرح نیست. 

  ه صحیح باشد.پاسخ درست، جوابی است که به نظر شما در آن لحظ
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کـار  ه توانید ب گیري شدت حوادث گذشته نیز می ن مقیاس را در مورد اندازهیا
که هفته گذشته یا سـال گذشـته اتفـاق افتـاده اسـت       اي حادثهشما درباره آیا  ببرید.

 شـما واقعـاً   اسحسااین آیا  هنوز اضطراب و نگرانی دارید؟ چقدر اضطراب دارید؟
، سعی کنید تا اطمینان حاصـل کنیـد کـه بـین     نهمچنی؟ حسرتعصبانیت است یا 

که االن در مورد همان اتفاق دارید چه فرقـی   یاسحسااید و  که قبالً داشته یاسحسا
شما ممکن است کمتـر یـا بیشـتر باشـد. بـا اسـتفاده از        اسحساوجود دارد. شدت 

کـه در حـال    کنیـد گیـري   خواهیـد انـدازه   می (SUDS)واحد ذهنی ناراحتی مقیاس 
  و با چه شدتی دارید. یاسحساحاضر نسبت به اتفاق مشخصی چه نوع 

دهـد کـه    شدت احساسات به شما اجـازه مـی   بندي درجه براي یایجاد سیستم
دوره  یـا چنـد   میزان پیشرفت خود را در کاهش شدت این احساسات پـس از یـک  

  .کنیدارزیابی  تپینگ
  

ایـد   اد گرفتـه یـ آنچـه   رسد که از فرا می آن ، زمانتپینگاولیه  نقاطبا یادگیري 
 آنهـا که ممکن است در زندگی خود به  ها ترسها و  جهت حذف بعضی از ناراحتی

فرا رسیده است که از تکنیک ساده و قوي آن  استفاده کنید. حال زمان اید شدهدچار 
  استفاده کنید تا مرحله انتقال مثبت انجام شود. تپینگ

  
  

  تپینگغاز آمرحله عمل: 

  نگاه کنید. را باشد می تپینگ مهم که شامل نقاطکتاب  1شکل 
  بزنید. ضربه به تمامی نقاط مشخص شده در تصویر
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شروع کنید. در مورد اتفاقی کـه در هفتـه گذشـته رخ     SUDSکار را با مقیاس 
داده و ایجادکننده اضطراب یا ترس بوده اسـت فکـر کنیـد. پـس از فکـر کـردن بـا        

بدهید و مشـخص کنیـد کـه    آن  به 10تا  0اي بین  ته شده نمرهاستفاده از مقیاس گف
خاطر داشته باشید که این مقیاس صرفاً ذهنی اسـت و  ه چه مقدار است (بآن  شدت

جواب درست یا غلط در این مورد وجود ندارد). قادر بودن به شناخت احساسـات  
ع موجود در مسیر سازد که بتوانید موان شما را قادر می آنهاخود و نیز ارزیابی شدت 

  موفقیت خود را شناخته و برطرف کنید.
  

  چک لیست فصل
  .شناسم را می تپینگهشت نقطه 

  .ام گرفته ادیرا  SUDSروش استفاده از مقیاس 
           

  
  



     41  ها حذف ترس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها ترسحذف 
  
  

  داریم؟ زیادي چرا ما ترس
 گونـه  ایـن  انسان تجربه باشد. در حقیقت قابل اسحساترس شاید فراگیرترین 

  عمل کند. ءعنوان مکانیسم بقاه که ترس باست  ریزي شده برنامه
پنجاه هزار سال پیش بستگی به دوري از خطر و به خاطر سـپردن   ء بشر دربقا

دهنـد   ه زنـدگی را در معـرض خطـر قـرار مـی     هایی کـ  مربوط به موقعیت اطالعات
برنـده   تیـز و  يهـا  انخاطر داشتید که کدام دره داراي ببرهایی با دنـد ه داشت. اگر ب

دانسـت بیشـتر    است احتمال زنده ماندن شما نسبت به کسی که این موضوع را نمی

2 
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داد لـذا بشـر بـا احسـاس      بود که امید به زندگی را افزایش مـی  یاسحسابود. ترس 
  تکامل یافت. ترس

کنـد.   را حفـظ نمـی   انسـان  ،ریزي در جوامـع امـروزي ماننـد قـدیم     این برنامه
بـود امـروزه    گریـز ناشی از وجود حالت جنگ یا  ما که در حقیقت صرفاً يها ترس

شامل دریافـت تهدیـد    ها ترسگیرند.  می منشاءزندگی روزمره  يها ترسدیگر از اس
د. تـرس از دسـت دادن جایگـاه    نباشـ  سالمتی، شخصیتی یـا ارتبـاط اجتمـاعی مـی    

کـه از فشـار بـر     گـردد  اجتماعی یا عدم پذیرش توسط اجتماع سبب مشکالتی مـی 
ماننـد   شـدید  حـاالت توانـد بـه    روي نوجوانان توسط همساالن شـروع شـده و مـی   

  ختم شود. بعضی کشورها  درهاي انجام شده  کشی نسل
 ان صـرفاً دیگـر  که براي لیکننده دارد در حا ترس براي بعضی افراد حالت فلج

گیرند و  چالش در نظر می نوعیکننده است. بعضی افراد حتی ترس را  کمی ناراحت
بـا   گونـه  این. اگر بتوانید کنند برخورد می حرکتشان مسیر ازاي  عنوان مرحلهه بآن  با

کارهاي بیشتر و بزرگتـري را در   قطعاً کنید غلبهترس برخورد کنید یا بر ترس خود 
  زندگی انجام خواهید داد.

  
    حال از سر بگذرانیددر هر آن را و  را احساس کنید ترس

  موفقیت) پانزدهم(اصل 
، یا تـالش بـراي گفـتن    "هر شکل بهاحساس ترس و عمل "فه سفل در گذشته

ستداللی و ا ینعقال یترس واکنشبه هر حال بهترین گزینه بود.  "نترس"به خود که 
داشـته  آن  عقلـی و منطقـی بـراي    و نگرانـی  نیست. هر چند که ممکن است دالیل

بـه   شـود کـه معمـوالً    متفاوت از مغز ناشی مـی  کامالً یباشیم اما خود ترس از بخش
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 بـه حـدي   هـا  تـرس  گونـه  ایـن دهد. گاهی  هاي منطقی پاسخ نمی مباحث و استدالل
شامل ترس  ها ترساین  .کنند بندي می را در گروه فوبیاها دسته آنهاشدید هستند که 

از ارتفاع، ترس از صحبت کردن در انظار عمومی، ترس از فضاهاي بـاز یـا بسـته و    
هاي کمتر نیز ممکـن اسـت ایجـاد     در شدت ها ترس. این گونه باشند دیگر موارد می

  شوند.
  

  .جلوي موفقیت شما را بگیرد تواند ترس حتی اگر به اندازه فوبیا قوي نباشد می
  

نباید بـه شـکل    روي موفقیت شما اثر منفی داشته باشد حتماًکه  این ترس براي
اي  تواند سبب شود که تجـارت حرفـه   فوبیا باشد. ترس از ایجاد شبکه همکاري می

توانـد سـبب    مـی براي آشنایی جهت ازدواج به موفقیت نرسد. ترس از سوال کردن 
بماند. شما حتی ممکن است بدانید که چه ترسی داریـد   مجرد شود که فردي تنها و

باشد. بسیاري از افـراد در   یاز انجام فعالیت ییا ناراحت عدم تمایلصورت ه و بیشتر ب
بسیار ماهر هستند و  شود می آنهاکه سبب ایجاد ترس در  یبه تعویق انداختن فعالیت

  کافی ندارند. وقت آن  کنند که براي انجام مطرح می گونه اینسپس 
وجـود دارد. تمـرین    تپینـگ امکان کاهش یا حذف ترس با استفاده از تکنیـک  

بـه موفقیـت   تپینـگ بـراي دسـتیابی    بعدي اولین مرحله یادگیري جهت اسـتفاده از  
  است.نامحدود 

  
  ساده تپینگ: تپینگتکنیک 

را خواهید  فرصتساده را بخوانید. سپس شما این تپینگ  اي مرحله پنجفرایند 
  استفاده کنید.موضوعات مورد نظر  بارهداشت که این تکنیک را در
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  : شناخت ترس خودتان1مرحله 
داریـد   تدریس هراسو  گروهیهر چند ممکن است شما فکر کنید که از کار 

، اما باید بدانید کـه  ترس دارید شنایی براي ازدواجآیا سوال کردن از شخصی جهت 
هاي شما، تصور از آنچه که در نتیجـه   ترسعی شما نیستند. واق يها ترساین موارد 

  انجام دادن این کارها رخ خواهد داد، است.
  

  یا اجتماع ترس دارم. گروهمن از وارد شدن به یک مثال: 
ـ    زیرا من تصور میچرا؟  عنـوان  ه کنم که ممکن است ذهن من قفـل کـرده و ب

  احمق در نظر گرفته شوم. یآدم
  عنوان موجودي احمق دیده شوم ترس دارم.ه بکه  این من ازترس حقیقی: 

  
  .سوال کنمازدواج  جهت بیشتر آشنایی براياز ماري  ترسم من میمثال: 
  شوم. نه و من شرمنده می تکنم که او خواهد گف چون من تصور میچرا؟ 

  من از شرمنده شدن ترس دارم.ترس حقیقی: 
  

را یادداشـت   آنهـا دارید همه  خود را بنویسید. اگر بیش از یک ترس يها ترس
  کنید.

  
  گیري میزان ترس خود : اندازه2مرحله 

گاه شـوید.  آن آ خواهید این کار را انجام دهید تا بتوانید از تغییر شدت شما می
کنـد. مـثالً میـزان شـدت      تپینگ گاهی اوقات بسیار سریع و به طور موثر عمل مـی 

چنـد دقیقـه ضـربه زدن نظرتـان      دهیـد، بعـد از   مـی  10موضوعی را که به آن  نمره 
در نتیجـه اگـر میـزان شـدت را مشـخص نکـرده باشـید         اسـت.  4اش نمـره  درباره

  گیري کنید. توانید میزان پیشرفت خود را نیز اندازه نمی
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آن  کـه در  (SUDS) واحدهاي ذهنی نـاراحتی  اي نمره 10با استفاده از مقیاس 
دهید. بـه خـاطر داشـته     مرهشدیدترین احساس است به شدت ترس خود ن 10نمره 

باشید که این سیستم در حقیقت واحدهاي ذهنی هسـتند و لـذا جـواب درسـت یـا      
اي که به ذهن شـما   مهم است. اولین نمره تانغلط وجود ندارد و تنها برداشت خود

رسد را درست تلقی کنید و همان را در نظر بگیرید. اگـر   در مورد شدت ترستان می
ت احساس خود را خیلی سخت و چـالش برانگیـز یافتیـد    دهی به شد موضوع نمره

بـه انـدازه تـوپ    آن  بزرگیآیا  با دست خود اندازه بگیرید. آن راسعی کنید بزرگی 
  است، اندازه توپ بسکتبال است یا اندازه توپ بیسبال است؟ پینگ پنگ

عنـوان مثـال   ه . باز خود دور کنندبعضی افراد تمایل دارند که احساساتشان را 
ر در زمان بچگی به شما گفته شده است که گریه نکنید این بدان معنی اسـت کـه   اگ

شما با احساساتتان نباید زندگی کنید. اگر بـاور داریـد کـه احساسـات منفـی ماننـد       
عصبانیت اشتباه هستند ممکن است نخواهید که بـه خـود اجـازه داشـتن احسـاس      

 تپینـگ  تکنیـک و اسـتفاده از   . اما بدانید که توجه به احساسـات بدهیدعصبانیت را 
چـه   آن هر دهیداجازه به خود را حذف کند و لذا  آنهاترین روش  تواند به سریع می

سیب آزمانی است که بر روي  ءکنید (دقت کنید که تنها استثنا اسحسا هسترا که 
کنید. در این حالت مشاوره و کمک گرفتن از شخص دیگري  می بسیار شدیدي کار

  ها بسیار موثر خواهد بود).  سیبآ گونه اینبراي حذف  در انجام تپینگ
  بنویسید.در کنارش   را نیزآن  بعد از مشخص کردن ترس خود، شدت

  
  بر روي ترس خود ضربه زدن : 3مرحله 

اکنون از نکات تپینگ که در فصل قبـل بصـورت کلـی بیـان کـردیم اسـتفاده       
کنـیم.   ترس خود را بیان می و کردهکنیم. ضربه زدن را از بخش باالي سر شروع  می



46   موفقیت و آرامش در دستان شما 

برید اجازه دهید که ترس را  نام می آن رافقط کلمات را نگوئید بلکه در هنگامی که 
طور کامل حس کنید (یک استثنا: اگر ترس شدید دارید که اعصاب شـما را بهـم   ه ب

 را شـده  داده توضـیح  فصـل  ریزد بخش پایین آوردن شدت را که در آخـر ایـن   می
است که دوبـاره در هنگـام ضـربه     باالي ابرو زدن بخش ضربه بعدي نقطه بخوانید).

حس کنید. این ضربه زدن را در مورد بقیـه   آن راکنید و  زدن باید ترس خود را بیان
 آن راها نیز انجام دهید و در هر بـار ضـربه زدن تـرس خـود را بیـان کـرده و        نقطه

  کنید. اسحسا
عبـارات  کنـد   جمالت یا عباراتی که تمرکز شما را بر روي موضوع حفظ مـی 

توانید در هر بار ضربه زدن یک جمله خاص را بگویید  خوانیم. شما می می ادآوريی
یا این که این جمله را در زمان ضربه زدن و تمرکز بر روي ترس خود تغییر دهیـد.  

ایـن اسـت کـه     باشد میي که مهم استفاده از کلمات دقیقاً عین هم مهم نیست: چیز
تمرکـز بـر روي    بـراي  شما را به احساسی که باید داشته باشید برساند. کلمات فقط

  اید یا خیر. احساس شما هستند لذا نگران نباشید که شما درست گفته
زدید به این معنی اسـت کـه    ضربهاولین باري که هر هشت نقطه گفته شده را 

کـه   ادآوريیـ مثـالی از عبـارات    ،ایـد. در ادامـه   دادهرا انجـام   تپینـگ شما یک دور 
  شود: ارائه می ذیلاستفاده کنید در  تپینگدو دور  اجرايتوانید در  می

  
  :سـوال    ازدواج  جهـت   آشنایی بیشتر  براي  ماري از   ترسم می  منباالي سر

 کنم.
  :ترسم که او نه بگوید و من شرمنده شوم. من میباالي ابرو 

  :ترسم که او نه بگوید و من شرمنده شوم. من میکنار چشم 

  :من شرمنده خواهم شد.زیر چشم 

  :شوم. اگر او نه بگوید من خیلی شرمنده میزیر بینی 
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  :شوم. اگر او نه بگوید من تحقیر میچانه 

  :توانم به چشم او نگاه کنم؟ اگر او نه بگوید من چطور میترقوه 

  :خیلی شرمنده خواهم شد.من زیر بازو 

  :من خیلی شرمنده خواهم شد.باالي سر 

  :شوم. اگر او نه بگوید من خیلی شرمنده میباالي ابرو 

  :آور است. فکرکردن به این موضوع شرمکنار چشم 

  :من شرمنده خواهم شد.زیر چشم 

  :بگوید چگونه ادامه دهم؟ نه اگر اوزیر بینی 

  :یا نه؟ دونم بپرسم نمیچانه 

  :شوم. اگر او بگوید نه، من خیلی شرمنده میترقوه 

  :من خیلی شرمنده خواهم شد.زیر بازو  
  

  دور انجام دهید. 2را بیش از  تپینگتوانید  اگر دوست داشته باشید می
  

  : ارزیابی ترس خود4مرحله 
گیري کنیـد. تعـدادي از    نفس عمیق بکشید و دوباره میزان ترس خود را اندازه

  صورت زیر است.ه تواند اتفاق بیافتد ب هاي ممکن که می حالت
  
گـاهی اوقـات زمـانی کـه      شدت احساس شما ممکن است افزایش یابد. -1

 که تـرس را  این جايه کنید ب می اسحسا آن راشما به موضوع ترس خود برگشته و 
 یاحساسـات امـر خـوب    ادآوريیرا خواهید یافت. آن  شدت بیشتري از کنید،بیرون 

ترین راه براي رسیدن به نتیجه با استفاده از تپینگ است. اگـر شـدت    است، و سریع
ایـد.   احسـاس انجـام داده   ادآوريیـ احساس شما بیشتر شد شما کار خـوبی جهـت   

بالفاصله دوباره ضربه زدن را آغاز کنید و ایـن کـار را تـا زمـانی انجـام دهیـد کـه        
  احساس ترس شما کاهش یابد.



48   موفقیت و آرامش در دستان شما 

اگر این حالت اتفـاق افتـاد    ممکن است کاهش یابد. شدت احساس شما -2
عدد جدید شدت احساس خود را بنویسید. اگر هنوز این عدد، عددي بـاالي صـفر   

  .کنید تکرارصورت گفته شده در صفحات قبل ه است دوباره ضربه زدن را ب
ایـن حالـت    تغییـري نکـرده اسـت.   ممکن است شدت احساس شما  -3

ایـد. اگـر وارد    خود فـرو نرفتـه   اسحسافتد که شما واقعاً به تواند زمانی اتفاق بیا می
نیـاز باشـد کـه تـالش      شـاید و  کنیـد  حذف آن راتوانید  نمی نشوید، خود اسحسا

خود را مشخص کنید. (البته موضوعات دیگـري   اسحسنوع ابیشتري کنید تا دقیقاً 
را در  هـا  آنتواند سبب تداخل با کاهش شدت احسـاس شـوند و    نیز هستند که می

داشـته   بـه پشـتکار   هاي بعدي مورد بحث قرار خواهیم داد). ممکن است نیـاز  فصل
تغییـري  آیا  باشید و لذا باید چندین دور دیگر کار ضربه زدن را انجام دهید تا ببینید

دهد یا خیر. اگر شدت احساس شما تغییـر کـرد بـه     در شدت احساس شما رخ می
هـاي بعـد بیشـتر خواهیـد آموخـت کـه        فصـل تپینـگ در   بارهتمرین بعد بروید. در

  به صفر برسانید. احساس راتواند به شما کمک کند که شدت  می
احسـاس  کـه   این جايه شاید ب نوع احساس شما ممکن است تغییر کند. -4

شما  اسحساکنید  که به نه گفتن ماري به خود فکر می اکنونشرمندگی داشته باشید 
 همهصورت که  برسد به این تان کر دیگري به ذهنبه عصبانیت تغییر کند یا شاید ف

 اسحسآن ا افتد شما اغلب د. زمانی که این حالت اتفاق مینگوی همیشه به من نه می
 یاسـ حسااید و حس اولیه ترس شما بـه   کاهش داده آن رارا حذف کرده یا حداقل 

کامالً تازه  ییا فکر جدید موضوع اسحساتر است. حال این  شود که مهم تبدیل می
است و لذا باید به مرحله اول برگردید و مراحل را به ترتیب اجرا کنید اگرچـه   نوو 

  جدید شما عصبانیت است نه ترس. اسحسا
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کمرنگ  شروع بهترس شما هنوز شدید باشد اما  اسحساممکن است  -5
پشـت پـرده توصـیف     یاسـ حساصورت ه بعضی از افراد این حالت را ب ن کندشد
در این حالت ضربه زدن را ادامه دهید و شدت این حس معموالً شروع بـه   کنند. می

  شود. کمرنگ شدن کرده و ناپدید می
  

  : توجه به تغییرات خود5مرحله 
ممکن است متوجـه شـوید   شود  و کم می کردهکه ترس شما فروکش  به مرور

کنیـد   فکرعنوان مثال ممکن است به این ه . بکه باورهایتان نیز در حال تغییر هستند
کنیـد او   مـی  کـه تصـور   ایـن  به شما نه بگوید کم اسـت. یـا   که ماري این که احتمال

همچنان به همان احتمال قبلی ممکن است به شـما نـه بگویـد امـا دیگـر احسـاس       
خواهید  شرمندگی مانند قبل را ندارید. حتی ممکن است به خود افتخار کنید که می

  سوال کنید. جهت ازدواج شنایی با ويآ، در مورد شجه به جواببدون تو
هدف این است که ترس شما به نمره صفر برسد و هر گونه احساسـات منفـی   

توانند در مسیر حرکت کردن شما قرار گیرند، را پاك کنیـد (بـراي اطالعـات     که می
عـدي در  ب هـاي  ما در فصـل  .بیشتر به نکته بعدي در مورد ضربه زدن مراجعه شود)

  هاي دیگر براي تغییر باورهایتان صحبت خواهیم کرد.  مورد تکنیک
 

  نکته تپینگ: پاك کردن کل موضوع
توضیح داده شد نوع احساس شما ممکن است تغییـر   4وضعیتی که در مرحله 

شود. جنبه اصطالحی است که اشاره به  در نظر گرفته می "تغییر جنبه"کند به عنوان 
تواند سبب ایجاد حالت یا وضعیتی  افکار متفاوتی دارد که میجزئیات، احساسات و 

  شود که شما درحال تالش براي پاك کردن آن هستید.
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  زیر باشد: هاي قسمتتواند شامل  بعنوان مثال ترس از پرواز می
  
  ترس از بلند شدن هواپیما ●
  ترس از نشستن هواپیما ●
  ترس از فضاي محدود ●
  ترس از بودن در آسمان ●
  ترس از وجود افراد زیاد ●
  کنترل و خیلی موارد دیگر عدمترس از  ●
  

موجود بایـد مـورد    يها بخشبراي حذف کامل ترس از پرواز، هر کدام از این 
 کند پر قدرت عمل میاست که  یسریع فرایند تپینگقرار گیرد. خوشبختانه  بررسی

جلسـه تپینـگ بـراي    به داستان جو در فصل ششم، درمان گذشته، که دربـاره یـک   (
  ).ترس از پرواز است، مراجعه کنید

 هاي موضوع آگاهی داشـته باشـید و   در زمان تپینگ مهم است که از تمام جنبه
حتـی اگـر کـل    گیري کنید.  توانید میزان موفقیت و پیشرفت خود را اندازه گرنه نمی

 موقعیت هنوز پاك نشده باشد، پاك کردن هر فکـر یـا احسـاس متفـاوت در مـورد     
  .مشخص، موفقیت بزرگی است یموضوع
  

 (APEX PROBLEM)اپکس  نکته تپینگ: مشکل
ـ  تپینـگ تکنیک قـوي   کاربرد توسطدلیل تغییر در افکار و احساسات که ه ب ه ب

بسیاري از افراد گاهی میـزان تغییـرات ایجـاد     ،دهد صورت ناگهانی و شدید رخ می
اي اسـت کـه روگـر     همان نکتهگیرند. این  اي را که رخ داده است دست کم می شده

غیـر   یکه بیـانگر تمایـل مـردم بـه توضـیح اتفـاق       نامید اپکس را مشکلآن  کاالهان


