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  كنترل درد
  

  . نوشته بر گرفته شده اندمرديت پرسش و پاسخهاي زير از نامه تاييديه اي كه هالي هولمز 
  

  ؟  استفاده از ئي اف تي براي كنترل دردهاي شديد چه نظري داريدةدربار: پرسش 
  

و هـم بـراي   استفاده از ئي اف تي براي كنترل درد يكي از مفيدترين راهها هم براي كاربر ئي اف تـي  : پاسخ  
د تغيير وضعيت فـردي را از احـساس درد بـه آرامـش و               يرف چند دقيقه بتوان   ظاينكه  .  آن است    ةدريافت كنند 
  .جسمي و روحي :  اغلب دردهاي ما دو جنبه دارند. د خودش نعمتي است يراحتي ببين

  
  ؟ آيا ميتوانيد مثالي از كنترل دردهاي شديد ارائه كنيد:  پرسش

  
روزي به منشي دفتر زنگ زد و گفت كـه در           .  از همكاران ما و متخصص هيپنوتيسم است         بتسي يكي : پاسخ  

شـدت دردش در    . چون چهار روز بود كه به پشت دراز كـشيده بـود             . طول هفته نميتواند هيچ بيماري را ببيند        
  . استه بودوي فقط براي رفتن به دستشويي از بستر برخ. مقياس صفر تا ده بين هشت تا ده در نوسان بود 

  
  ؟ عالئم او چه بودند: پرسش 

  
 به نظر ميرسيد تنها كمـي       كهمصرف ميكرد   1وي ويكودن    .  در حال تشنج بودند    ت پشتش دائماً  عضال :پاسخ  

  . چهار روز بود كه چشم بر هم نگذاشته بود. دردش را كاهش ميداد 
  

اي شديد آشـنا شـده       با ئي اف تي به عنوان روشي براي كنترل درده          آيا وي قبالً  : پرسش  
  ؟د بو
  

 دروس پايه ئي اف تي را نگذرانده بود و فقط چند ماه پيش كه مچ پايش درد ميكرد و مـن                      ةبتسي دور : پاسخ  
  . براي آن بر او ضربه زدم تا حدي با دستور اساسي آشنا شد

  
  ؟  كاربرد ئي اف تي به عنوان روشي براي كنترل درد چه بودةنتيج: پرسش 

  
تازه در آن هنگام بود كه فهميد سيستم انـرژي و  . اري شد و دردش كاهش يافت     ج اشك از چشمانش     :پاسخ  

 دقيقه ضربه زدن 45پس از .  عضالتش چگونه احساسات و نفرتها را بصورت ناخودآگاه در خود نگاه داشته بود            
با وجود  . خواست بخوابد   آن قدر خسته شده بود كه ديگر نميتوانست ضربه بزند و مي           . بود  "  2" شدت دردش   

  . اينكه چهار روز بود راه نرفته بود از بستر خارج شد و مرا تا دم درب همراهي نمود و تشكر كرد
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     نكته
 هر چند كه ئي اف تي موجب دستيابي به نتايج باليني قابل توجهي شده است ولي بايد در نظر داشت كه هنوز در مرحله آزمايش قرار دارد و لذا كاربران

به عالوه گري كريگ و فرهاد فروغمند هيچ مدرك پزشكي ندارند و ئي اف تي را . آن و مردم عادي بايد مسئوليت كامل استفاده از آن را به عهده بگيرند 
اكيداً . هده نمي گيرند صرفاً به عنوان وسيله اي براي كمك به مردم در اختيار آنان قرار مي دهند و لذا مسئوليت استفاده از آن را در هيچ شرايطي به ع

در . مراجعه كنند ) در انواع شاخه هاي سالمتي ( توصيه مي شود افرادي كه مايلند از ئي اف تي بر روي مشكل خاصي استفاده نمايند به افراد حرفه اي 
 .هر حال مسئوليت استفاده از آن به عهدة خود استفاده كنندگان است 

  


