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 مقدمه

غلبه بر  هایروش مؤثرترینبهترین و کتابی که اکنون در دست شماست، 

با یادگیری این  بدین معنی که آموزد.را به شما می عالم رؤیاهاو کنترل  هاکابوس

و  ل ذهن ناخودآگاه را به دست گرفتهها، قادر خواهید بود کنترل کامتوانایی

 خویش باشید! عالم رؤیاهایپادشاه 

، تالش برای شناخت بشر کاوش تریناساسی، تاریخطول  ، درشکبدون 

و سایر  شناسینرواعلوم مختلف  پیشرفت توانیمحتی بوده است.  خویشواقعیت 

 یاعده .دانست ریناپذانیپا واکاوی این مستقیم یا غیرمستقیم یجهینترا  علوم دیگر

 ریرناپذییتغ، مجبور او را دیگر گروهیو  ؛دانندیم ریرپذییتغو  مختار ،انسان را آزاد

برای کشف  یهر تالش درمجموع و .دانندمی شدهنییتعسرنوشت از پیش تابع  و

 تینهایب وسعتاز  کوچک اریبس یاذره، درواقع دسترسی به واقعیت انسان اسرار

 !دینمایم کرانیباز دور، دریایی که  ی ناچیزاقطرهست. او

به معنی به دست آوردن  Lucid Dreaming ایآگاهانه  رؤیابینی

کنترل »برای شروع  یامقدمهتنها  و .است عالم رؤیاهاخویش، در  «خودآگاهی»

 بارهزاران  ،عالم رؤیاهاتوانایی کنترل این در حالی است که  .است «عالم رؤیاها

ذاتی، این استعداد را  صورتبهبرخی افراد  .استرؤیابینی آگاهانه  از ارزشمندتر

اما خبر خوب ! نمیبیم آگاهانه هایؤیار و بالاستثنا خود من همیشه .باشندمیدارا 

این  زیرا تمامی را بیاموزد. این کارممارست  و هر فردی قادر است با تمرین کهاین

 و کامالً تجربی هستند. عملی بوده 100% هاآموزش

 استفاده خواهیم نمود! «ناخودآگاهریزی مجدد ذهن برنامه»ما از روش 
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 :اهداف کلی این کتاب به ترتیب زیر است

 .و داشتن خواب راحت هابختکو  هاکابوس ،هاترساز بین بردن  -1

)از یک قطره تا  خیالی تمامی این عالمو اینکه ؛ عالم رؤیاهاآشنایی با واقعیت  -2

 خود ماست. و افکار فقط حاصل تصوراتیک دریا( 

 .هاکابوسو شجاعت در برابر  ، فناناپذیریناپذیریآسیب آموزش -3

؛ و خواهیم شکسترا در هم  یان ترس! لشکرفترخواهیم  هاکابوس شکاربه  -4

 !ختساخواهیم را تار و مار  هاآنتمامی 

آن  به کنترل خویش درآورده و پادشاه را عالم رؤیاهاتمامی نیروهای پایان  در -5

 .خواهیم بود عالم

تمام و کمال  صورتبهخویش را  یخودآگاهانهممکن قادر نباشم تا تجربیات 

، فقط پایانبی یمبارزهبه شما عرضه نمایم؛ اما همیشه به یاد داشته باشید در این 

البته شما در این  خواهد بود!  کنندهتعیینشماست که  (تالش و کوشش)تصمیمات 

 (عالم رؤیاهادر )راه تنها و سرگردان نخواهید بود. این کتاب راهنما و محافظ شما 

 .دینمایمیاری  شمارا، عالمبنیادین آن  هایپیچیدگیدر کشف اصول و  و .است

تمرینات به این  ؛ وپله به پله است هایآزمونما در این کتاب شامل  هایآموزش

تا بهترین وضعیت خودآگاهی  دهندمی اجازهکه به شما  اندگردیدهنحوی طراحی 

را  عالم رؤیاهای نیروها تا میاگذاشتهباز  کامالً  دست شما را و خویش را بیابید.

 .، کنترل نماییددیپسندیمو  که دوست دارید گونهآن
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. سپس کنیممیاولیه شروع  هایآموزشابتدا با  که روش کار بدین گونه است

عملی  هایروش» سرانجام و .گذاریممیبه ترتیب تمرینات گوناگون را پشت سر 

قادر خواهیم بود، بدون هیچ ترسی به  در پایان .آموزیممیرا  «عالم رؤیاهاکنترل 

 بپردازیم. به اکتشاف و حکم رانی آنجاا گذاشته و در پ رؤیاها سرزمین

 هاکابوستمرین و ممارست من، برای رهایی از دست  هاسالاین کتاب حاصل 

 دربررا سال گذشته  دوازده، طی ماز تجربیات عظیمی بخش که .است هاترسو 

آموختن این تجربیات به شما  با به یاری خداوند متعال، بتوانم . امیدوارمردیگیم

 را بپردازم. یشدوستان گرامی، به نحوی زکات دانش خو

علتی دارد. پس حتی  ،نکنید که طبق قانون علیت، هر معلولیهرگز فراموش 

کافی است علت را بیابیم و آرزوهای  و نیستند؛ علتبیآرزوهای ما نیز  ترینبزرگ

را به  هاآن ،از شکست ترس به خاطر مبدل سازیم! نه اینکه واقعیت بهخود را باید 

 دست فراموشی بسپاریم.

؛ شما قادر انجامدمیکه بیش از یک سال به طول  آموزشی یدورهبا اتمام این  

هیچ ترس و  دیگر پسازآن و !باشید دنیای شخصی خودتان پادشاه تاخواهید بود 

  کابوسی در کار نخواهد بود.

 

 توجه

فقط نظرات شخصی بنده بوده و  ،ی این کتابهاآموزشتمامی نکات و »

 «.باشندیمی تجربیات من هیپافقط بر 



 رؤیاها آفریدگار/   12
  

 

 وقت طالست!

به سراغ اصل  راستیک. پس ایمگفتهکم  بازهماز ارزش زمان هرچه بگوییم، 

زیر پاسخ  سؤالدر این مبحث به  .است «سرگرمی» یمسئلهآن  روم؛ ومیمطلب 

 .خواهیم داد

 چرا سرگرمی؟

سراغ  رویممی راستیک؛ و گردیممیبر سرکاراز  وکوفتهخستههنگام غروب، 

یا  ؛پرکن وقت وبیشکم هایبرنامهکنترل تلویزیون! و بعد از چند ساعت تماشای 

 حوصلگیبیبا اعصاب خراب و  ؛مانند فیسبوک ،شبکه های اجتماعیاستفاده از 

 ..ست.وصف حال اکثر ما ،این داستان .رویممیخود  خواباتاقبه تمام 

وقت و مکان مناسب  ،کاریمن مخالفتی با سرگرمی ندارم! ولی معتقدم هر 

د! یعنی باید اول برای نخانواده در اولویت قرار دارخود فرد و  طلبد ومیخود را 

پس  ؛ وکنیم. سپس نیازهای خانواده را برطرف سازیم ریزیبرنامه یشزندگی خو

 سالم و مفید بپردازیم. هایسرگرمیاز انجام این دو مهم، اگر دوست داشتیم به 

؛ از دیدهیمبه سالمت جسمانی و روانی خود و خانواده اهمیت پس اگر واقعاً 

همین امروز تصمیم بگیرید که هرگز وقت و زندگی خود را بیهوده تلف نکنید. 

باور  هستید شماریب یهاییتواناشما انسانی با فقط کافی است به این موضوع که 

عامل موفقیت نیست؛ بلکه ذاتی استعداد داشتن داشته باشید! تا ببینید که تنها 

 است. هاتیموفقخودباوری علت اصلی تمامی 



 

 ل اولفص

 

 

 



 

 علم و دانش بشر است؟ حدومرزخارج از  عالم رؤیاهاآیا 

 شیرین، فقط به شانس ما بستگی دارد؟ رؤیاهایآیا داشتن 

 وجود دارد؟ هابختکو  هاکابوسآیا راهی برای خالصی از 

 هستیم؟ دفاعبیو  وپابستهدست کامالًآیا ما در عالم خواب، 

 ؟نمایدمیما را در این راه یاری  آیا او در نزد کیست؟ عالم رؤیاهاراز کنترل 

 یدورهدر هر  و .مطرح بوده است سؤاالتاین  همواره، از ابتدای خلقت انسان

همیشه متنوعی داشته است.  هایپاسخ و هر مذهبی، جغرافیایی یمنطقهزمانی، هر 

البته توضیح است.  سرشار از الهام و اعجاز بوده سرزمینیانسان،  عالم رؤیاهای

 کامل این موضوع، خارج از مبحث این کتاب است.

ذهن  وانفعاالتفعلناشی از  رؤیاهای واکاویدر این کتاب، ما فقط به تحلیل و  

چون  و ؛شوندمیما را شامل  رؤیاهای 99%بیش از  که ؛پردازیممیناخودآگاه انسان 

پس بدین سبب، ! گذردمی عالم رؤیاهاحیات ما در  هایسالاز  سومیکحدود 

منطقی است که  کامالًاز اهمیت ویژه و حیاتی برخوردار است! و  «خواب»موضوع 

اصول و مبانی کنترل »یادگیری  درراهخود را  یسرمایهبخشی اندک از وقت و 

 هزینه نماییم. رؤیاهالذت بردن از  ینحوهو  «خواب
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جایی که افکار ما به . بازتابی از اطالعات ذهن خود ما است درواقع رؤیایک 

 هاییترسی شیرین و یا یهاآرزو توانندمیاین افکار پنهان  !پیوندندمیحقیقت 

از  (Backup) ایپسمانده، بینیممیدر خواب  آنچههر  درمجموع باشند. پیچیده

ظاهری واقعی  اگرچه! دنیایی که انگیزشگفتو  عالمی وسیع .تجسم نفس ما است

 !دارد؛ ولی در حقیقت، تخیلی بیش نیست

 واقعی است؟پس چه چیزی 

هر چیزی که . باشد لمسقابلواقعیت، چیزی است که  کنیدمیاگر فکر 

س واقعیت یعنی . پبینیممییا  کنیممی، لمس شنویممی، کنیممی، بو چشیممی

 !شوندمیو در آنجا تفسیر  که از اعضای بدن به مغز رفته هاییسیگنال

همانند دقیقاً ، کنیممیحس  عالم رؤیاهادر  آنچهالزم است که بدانید، هر 

یا لمس  شنویممی، بینیممی آنچههر  با این تفاوت که در عالم واقعیت !واقعیت است

در ولی  .شوندمیاز اعضای بدن به مغز رفته و در آنجا تفسیر  هاییسیگنال ،کنیممی

؛ بلکه مغز ما شوندمیحسی توسط اعضای بدن ما تولید ن هایسیگنال عالم رؤیاها

 .نمایدمیرا به ما القا  موردنظرده و احساسات نمو سازیشبیهرا  هاآن

ولی  ت.ما اسذهن خود  یساخته ،، دنیایی خیالیرؤیا یک که دانیممیما  یهمه

و خیالی بودن آن را از  ؛ آن را باور کردهگذاریممیپا  عالم رؤیاهاآنکه به  محضبه

و در زندانی که ! گردیممیتوسط دنیای تخیل خویش مسخ  زمانی که !بریممییاد 

 !شویممیخود ماست، به زنجیر کشیده  (ذهندست ) یساخته

یعنی  .دهدمینشان  ایطنزگونه صورتبهبعد این موضوع را  یصفحهتصویر 

 !شویممیواقع  موردتهاجمتوسط ذهن خودمان فقط و فقط در عالم خواب، ما 
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زمانی که  و .مانیمنمی وپابستهدستخیالی،  یدنیااین  اسارت درما  یهمهاما 

شک  خیالی واین دنیای پوچ  واقعیت بهما به رشد کافی برسد و  نفساعتمادبه

 !این زندان را در هم بشکنیم تاقادر خواهیم بود  ،کنیم

خروج از این  ینقشهفقط  و کابوس( رؤیا)اسرار  من در این کتاب و کتاب قبل

ولی  همان مسیری که خودم چندین سال پیش پیمودم. !دهممیزندان را به شما 

 ...، فقط به دست خود شما خواهد بودزندانپیمودن این راه و رهایی از این 

 ؟کندیمذهن ناخودآگاه چیست؟ و چگونه کار 

 ؟چگونه ولی است؟ کنترلقابلآیا ذهن ناخودآگاه ما 

 گیریم؟ به دستبخش را یزندگآیا اکنون قادریم کنترل این سالح مرگبار و 
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 «ذهن ناخودآگاه»به نام  بخشیزندگسالحی مرگبار و 

 را ممکن نمود؟ غیرممکنیهر  توانمی، نفساعتمادبهچرا با 

 ؟آیدمیچرا از هر چه بترسیم، همان بال به سرمان 

 است؟مهمان ناخودآگاه  ،احساساتآیا 

و جواب  مهم و اساسی این است که علت وجود ناخودآگاه چیست؟ سؤال

 100% و کنترلما است!  «سیستم کنترل خودکار بدن»ناخودآگاه  ذهن ؛ساده است

. نمایدمیسلول به سلول ما را کنترل  این سیستم قدرتمند، ما را به دست دارد! بدن

آنی ما  هایواکنشو  زدن، پلک سیستم تنفس، ضربان قلب بندیزمانمثالً تنظیم و 

اختراعات ابداعات، ، سواریدوچرخه یلقباز خطرات! حتی انجام کارهایی  در برابر

سایر همچنین  موسیقی و نقاشی، مانندهنر،  هایزیرشاخهو اکتشافات، تمامی 

بسیار مهم این است  ینکتهولی  هزاران عمل دیگر! تنیس، فوتبال و مانند ،هاورزش

ما  و احساسات ، غرایزنداشته و توسط افکار ایارادهاین سیستم از خود هیچ که 

و  کنندیم ترشح، غدد فوق کلیوی آدرنالین ترسیمیممثالً وقتی  .گرددمیکنترل 

 ترس!احساس یعنی کنترل ذهن ناخودآگاه توسط  .رودیمباال ما ضربان قلب 

سالح و احساسات، برای به دست گرفتن این منطق، غرایز  میانپیکاری دائمی 

، با تصمیماتی که اتخاذ هرلحظهدر  و !، در جریان استبخشیزندگمرگبار و 

 تا ابد ازل این همان جنگ .جنگیمیمکه در کدام جبهه  کنیمیم تعیین، نماییمیم

 آری؛ جدال واقعی خیر و شر در درون خود ماست.است! 

 پیروز این مبارزه کیست؟
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 شد. دزیرا غذای این اژدها خواهی !دبه جنگ با ذهن ناخودآگاه نروی یخالدستهرگز 

، کنترل و...( یدوستانساناگر عقل و احساسات مثبت )شامل عشق، محبت، 

 لیپیشرفت و تعالی گام خواهیم برداشت! و درراهگیرند؛ ناخودآگاه ما را به دست 

 ،این سالح به دست غرایز و احساسات منفی )شامل ترس، خشم، غرور زمانی که

 بود. انتخاب با خود ماست!؟زوال و نابودی، عاقبت ما خواهد  .حسادت و...( بیفتد

ولی حتی شاید اکنون بگویید من می توانم ذهن ناخودآگاهم را کنترل نمایم. 

همین سخن شما ممکن است ناشی از غرور کاذب )که خود یک احساس منفی 

 است... بارتأسف گویای این حقیقت تصویر زیر است( باشد.
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 دارید؟ «خودآگاهی»آیا شما 

به یاد دارید که تمامی تغییرات و اتفاقات  (و کابوس رؤیااسرار )از کتاب قبل 

 ؛ وشودیمتوسط ذهن ناخودآگاه او کنترل  ،یک فرد معمولی عالم رؤیاهایدر 

در دست  یاچهیبازمانند او ه است! اریاختیب هایش تقریباًرؤیا کنترل خود فرد در

 ..احساسات و غرایز خویش است.

عالم در  با تشخیص و یا تولید تناقضات شما در آنجا آموختید که چگونه

 «هایتانرؤیاکنترل »را به دست آورده و سپس به  خویش ، خودآگاهیرؤیاها

 را شمارا کنار زده و دست ذهن ناخودآگاه  هاپردهاما این بار قصد داریم  .بپردازید

 میخواهیم ؛ وودلحظه دیگر هیچ فریبی در کار نخواهد ب نیازاپسبرایتان رو کنیم! 

 !متحت کنترل خویش درآوری کامالًرا ذهن ناخودآگاه 

مادی و م و آگاهی کامل از تمامی جوانب خودآگاهی به معنی داشتن عل

البته مراتب و و  ناخودآگاه است!ذهن بر  تسلط دیکلشاه ؛ ومعنوی خویشتن است

عالم خودآگاهی در »ما در این کتاب فقط به موضوع  .درجات خاص خود را دارد

فقط به میزان  ،عالم رؤیاهادر های شما وضعیت و میزان توانایی .میپردازیم «رؤیاها

 :نماییممی بندیتقسیمما آن را به درجات زیر  ؛ وداردنفس شما بستگی اعتمادبه

 توسط ذهن ناخودآگاه. اهایرؤکنترل تمامی  :)اجباری(رؤیابین ناخودآگاه  -0

 از واقعیت. ایرؤداشتن خودآگاهی ضعیف؛ و تشخیص  :تناقض یاب -1

 .هاکابوسو  هاترسو حذف  ؛داشتن خودآگاهی نسبی :رؤیابین -2

 .هاکابوسنمودن  سالخیداشتن خودآگاهی باال؛ و  :کشکابوس -3

 !عالم رؤیاهاداشتن خودآگاهی مطلق! پادشاهی  :آفریدگار رؤیاها -4
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 کنترل ذهن ناخودآگاه به دست ماست؟ یا کنترل ما به دست اوست؟!

شامل تمامی  است. این گروه ترنییپااز همه  صفر یشمارهدر بین این پنج گروه، 

خودآگاهی  گونهچیهو  .نندیبیمناخودآگاه  یهاخوابافرادی است که فقط 

در این  هاانسان 99%بیش از  متأسفانه .ندارند یشخو یاهایرؤ)اختیار( در کنترل 

. البته با دهندمیتشکیل  هاکابوسرا  شانهایخواب 90% بیش از و گروه قرار دارند!

شانسی(  کامالً صورتبه همآنی شفاف )رؤیا یتجربههزار، قادر به  بهاحتمال یک 

 .خواهیم پرداختدر فصل سوم به تشریح این پنج گروه  خواهند بود.
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 ؟آوریمنمیرا به یاد  هایمانخوابرا اکثر چ

برخی هم  .آورندیمهایشان را به یاد رؤیااغلب مردم فقط تعداد بسیار کمی از 

 !بینندنمیخواب  اصالً، پس آورندنمیکه چون چیزی به یاد  کنندمیفکر  (اشتباهبه)

 که مشکل کجاست؟ ایدپرسیدهاز خود  تاکنونآیا 

 بیابید؟ ایکنندهقانعهیچ جواب  ایدتوانستهآیا 

 متافیزیک متوسل شویم؟یا  یعیماوراء طبآیا باید به علوم 

 اختالالت خواب را درمان نمود؟ توانمیآیا بدون دارو هم 

بر اساس تجربیات شخصی من، علت این مشکل بسیار واضح است! و جواب 

 رؤیابینیدو گونه  اصوالًبدین معنی که ما  !ما نهفته است رؤیابینی ینحوهدر  هم آن

 :شایع داریم

 (و اجباری احساسی ،)ناآگاهانه ناخودآگاه رؤیابینی -1

 )منطقی( آگاهانه رؤیابینی -2

را  هاآنکه آیا  کندمی، تعیین گیرندمیما در کدام گروه قرار  رؤیاهای کهاین

سه  ریتأثپس بهتر است ابتدا بدانیم که یک رؤیا تحت  به یاد خواهیم آورد یا نه!

به ترتیب: احساسات، غرایز و منطق )خودآگاه(  هامحرکعامل اساسی است. این 

 هاآنهر یک از این عوامل بر رؤیاهای ما،  یرگذاریتأثو با توجه به درصد  هستند.

این از در ادامه به توضیح هر یک واهند بود. آگاهانه یا احساسی و ناخودآگاه خ

 .پردازیممی هاگروه
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 (و اجباری احساسی ،)ناآگاهانه ناخودآگاه رؤیابینی -1

 و .شوندمیرا شامل  )افراد عادی( ما رؤیاهای 99%بیش از  هاخواباین دسته از 

)البته تحت  شوندمیو کنترل تمام و کمال توسط ذهن ناخودآگاه تولید  صورتبه

هیچ دخل و  )منطق( ذهن خودآگاهکه  .(سایر احساسات، غرایز وهاترس تسلط

 یحافظهدسترسی کامل به فقط  ناخودآگاهذهن چون  و .ندارد هاآنتصرفی در 

چون  ،و کسب خودآگاهی خویش از خواب ز بیدار شدنپس ا ما دارد! بلندمدت

 قادر نخواهیم بود خاموش بوده است! کامالً رؤیادر زمان این  ضمیر خودآگاه ما

 را به یاد بیاوریم.خویش ناخودآگاه  رؤیاهای یسادگبه

نیز  هاآن، ذهن خودآگاه شوندیمافراد معمولی وقتی بیدار به عبارت دیگر، 

در زمان خواب، ذهن خودآگاه کامالً خاموش است! و  کهیدرحال !شودیمبیدار 

 فقط ذهن ناخودآگاه فعال است.

 آگاهانه رؤیابینی -2

به معنی به دست آوردن  Lucid Dreaming ای آگاهانه رؤیابینی

عالم کنترل »برای شروع  یمقدمه و .است عالم رؤیاهاخویش، در  «خودآگاهی»

برخی افراد  و یک هنر است رؤیاهاتوانایی کنترل  .رودمیبه شمار  «رؤیاها

هر فردی قادر  کهایناما خبر خوب  .باشندمیذاتی، این استعداد را دارا  صورتبه

 ممارست آن را بیاموزد. و است با تمرین

ذهن  ،ما برای مدتی )منطق( ذهن خودآگاه، این نوع از خواب دیدن در

را  عالم رؤیاهایمانکنترل سپس ! و گرددیمیا بر آن مسلط  ناخودآگاه را کنار زده

که  افتدمیفقط در دو حالت اتفاق ! که البته این تعویض قدرت یمگیرمیبه دست 

 .میپردازیم هاآندر ادامه به توضیح 
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و  خودآگاهی خویش را به دست آوردهاتفاقی،  کامالً صورتبهوقتی  :اولحالت 

که  شویممیدر اواسط یک خواب متوجه  کهوقتیهمان  !بینیممیشفاف  رؤیاهای

در این  !«مبینمیمن دارم خواب » گوییممی؛ و به خود دیدن هستیم رؤیادر حال 

 عالم رؤیاهایاز  هاییبخشبسیار کوتاه، توانایی کنترل  زمانیمدتحالت، برای 

. ولی بریممیو برای چند لحظه از خواب خود لذت  !آوریممیخویش را به دست 

پادشاه  عنوانبهاز عمرش را  شبیکمانند گدایی که  .شویممیسریعاً بیدار 

 بگذراند!

عالم کنترل  هایروشکه ما از قبل  افتدمیاتفاق زمانی این وضعیت  :دومحالت 

در این باشیم.  «عالم رؤیاها یکنندهکنترل»یک  درواقعو  ؛را تمرین نموده رؤیاها

و  هاترس، «مجدد ذهن ناخودآگاه ریزیبرنامه»با  تا حالت قادر خواهیم بود

و  گیریم!خود کنترل کامل ذهن ناخودآگاه را به دست و را کنار زده  هاکابوس

 !باشیمخویش  عالم رؤیاهایپادشاه 

انجام  ، فقط توسط ذهن خودآگاهرؤیاها یآگاهانهعمل کنترل چون البته 

خویش را  یآگاهانه رؤیاهای بازهمحتی پس از گذشت چندین سال،  ؛پذیرندمی

 .آوریممیواضح و شفاف به یاد  کامالً صورتبه

  :نکته

، غرایز و هاترسآرزوها، ناخودآگاه یک فرد عادی، معموالً ذهن محتوای 

 تغییربه معنی  مجدد ذهن ناخودآگاه ریزیبرنامهاو هستند.  آوراضطراب خاطرات

 یجابه ،احساسات مثبتو منطق یعنی جایگزین نمودن  محتوای آن است! اکثر

 .احساسات منفی سایر و حیوانی ، غرایزهاترس
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 ؟میآوریمرا )که کامالً ناخودآگاه هستند( به یاد  مانیهاکابوسچرا 

باید ابتدا و برای درک بهتر آن است!  جالب واقعاً، این وضعیت عجیبتوضیح 

 که قبالً هم گفتم، طورهمانتوجه نمایید. ( در صفحه ی بعد) نمودار ذهن انسانبه 

و ما در حالت  بلندمدت ما دارد!ی ناخودآگاه دسترسی کامل به حافظهذهن  فقط

بسیار مهم این  سؤالاما  .میکنیمخود استفاده  مدتکوتاه یحافظهمعمولی فقط از 

 خود دسترسی داشته باشیم؟ بلندمدت یحافظهبه  میتوانیماست: چگونه 

ما از آری جواب همین است.  !آیداز هر چه بترسیم، همان بال به سرمان می

ذهن قادر به کنترل  کهما ) پنهان یهاترس اما. میترسیم هاکابوسیادآوری مجدد 

به  بلندمدت یحافظهاطالعات مربوط به آن کابوس را از  ناخودآگاه هستند(

به را  مانیهاکابوس تا ما قادر خواهیم بود و .ندینمایممنتقل  مدتکوتاه یحافظه

 .میادآوری

از دست سبب این بیماری  .است یاشدهشناخته، بیماری شوک براثرفراموشی 

هیچ درمان قطعی  تاکنون ؛ وشودیم مدتکوتاه یحافظهاز  ی زیادیهابخش رفتن

 یحافظهدوباره  توانندیمولی به نظر شما، این افراد چگونه برای آن وجود ندارد. 

یک  سازیشبیهیعنی با جواب همان شوک است! خود را به دست آورند؟ 

و این ذهن به  ناخودآگاه ما هستندذهن قادر به کنترل  هاترس)چون اذب کترس

 یحافظه یرفتهازدست( اطالعات دسترسی کامل دارد بلندمدت یحافظه

 .گرددیم( بازیابی بلندمدت یحافظهاطالعات ) اصلی ، مجدداً از منبعمدتکوتاه

را به  مانیهاکابوسکه قادریم بدترین  گونههمان این یک درمان قطعی است!

مجدداً نیز را و دیگران خود  یرفتهازدست یحافظه؛ قادر خواهیم بود تا میادآوری

 بازیابی نماییم.



 25/   رؤیا چیست؟
  

 

 .دهدیمنشان  را )افراد معمولی( انسانذهن  نمودار زیر وضعیت




