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 به موسسه تجسم خالق دکتر آرام خوش آمدید.

شروع به فعالیت کرده و در زمینه های مختلف از جمله  67موسسه از سال  ینا

، طب انرژی، تفکر خالق، تجسم خالق، انرژی درمانی برگزاری دوره های آموزشی

, ارتباط موثر، حس ششم و تله پاتی، بینیخودهیپنوتیزم، هاله ، راهااعجاز چاک

 و... فعالیت دارد.چشم سوم ، لینیکندا

 درباره دکتر آرام

اسی و ندر زمینه روانش کتاب. 05ش از بیلف، ، مدرس، مو مترجم

 فراروانشناسی

 های دسترسیآدرس موسسه تجسم خالق و مسیر 

 مترو: میدان هفت تیر

 اتوبوس: میدان هفت تیر

  1، طبقه اول، واحد 93شخصی: میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام، پالک 

 52100952029تلفن: 

 کروکی موسسه تجسم خالق
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 در جستجوی تعادل .72

 قدرت رویاها-رویابینی .72

 قدرت شگفت انگیز دعا .72

 مدی تیشن دو قلب .03

 راهبر درون .01

 خلوتگاه درون .07

 دوست داشتن بدن .00

 شفای کودک درن .03

 آلفای ذهنی .03

 نفس به اعتماد و ترس بردن بین از . 03

 آرامش به نیاز -استرس مدیریت . 02

 ناخودآگاه با ارتباط -پاندول . 02

 شفابخش فكر . 02

 سپاری بخاطر و خالق یادگیری . 33

 ثروت بجذ -ها واقعیت خلق . 31

 روح پرواز - کریستال نقش . 37

 مدیریت زمان . 30

 آهنگ زندگی . 33

 تجسم خالق . 33

 خالق باشیم . 33

 اریكسونی هیپنوتیزم . 32

 آسان هیپنوتیزم . 32

 سریع هیپنوتیزم خود . 32

 راهنمای کامل طب سنتی . 33

 موسیقی درمانی . 31

 ذهنی آدمك . 37

 

 انرژی درمانی مقدماتی.1

 پیشرفته درمانی انرژی . 7

 پرانایی درمانی روان . 0

 درمانی کریستال . 3

 ممتاز محصل . 3

 چاکراها و کندالینی . 3

 جادویی بدن . 2

 کاربردی هیپنوتیزم . 2

 پرانا . 2

 یادگیری خالق . 13

 حرکات انرژی زا . 11

 مغناطیس درمانی . 17

 هنر شفای مغناطیسی . 10

 هیپنوتیزم پیشرفته . 13

 دستبند مغناطیسی . 13

 راز . 13

  باشید خوشبخت. 12

 چاقی از رهایی . 12

 کنید برآورده را آرزوهایتان . 12

 اعتیاد از رهایی . 02
 سالمتی . 02
 خاطرات و افکار مزاحم . 00
 شاد زیستن . 02
 آسان و سریع یادگیری . 02

 آدمی باورهای خودشناسی . 02

ذهنی ریزی برنامه . 02

 دیگر آثار مترجم
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 .هستندزیزانشان عشفای خود و  وکمک  که به دنبال انرژی درمانی به درد کسانی میخورد

 

 پیشرفته کتاب انرژی درمانی

 داستانی از زبان نویسنده این کتاب :

 پرفسور بيش از آنكه بخواهد ذن را بياموزد .رفت تا ذن را بياموزد)استاد ذن ( ار يك ريشي پرفسوري به ديد

در فنجان پروفسور چاي ريخت و آنقدر  )ريشي( مايل بود صحبت كند و استاد را تحت تاثير خود قرار دهد. 

 .اينكه فنجان كامل لبريز شد ادامه داد تا

از عقايد و  ديگر جا ندارد! استاد ذن در جواب به آرامي گفت: توپروفسور با عجله گفت: فنجان پر شده و 

پروفسور با احترام سري فرود  ! اي. براي ياد گرفتن بايد فنجانت را خالي كني نظرات از پيش آموخته پر شده

 .آورد و ساكت ماند

م از اينها بي انگيز هستند و از قوانين نهفته طبيعت سود ميجويند كه بيشتر مرد معجزات وقايعي شگفت

  ! شكنند بلكه در حقيقت بر پايه آن قوانين قرار دارند .معجزات قوانين طبيعت را نميعنداطال

 چو كوك سوي

 ما را ه را برای خدمت و کمک به دوستان و عزیزانتان برای شما باز کرده ایم .

 دکتر آرام به صورت محدود این دوره را به صورت کارگاه برگزار می کنند

 

  ستفاده از قدرت شگفت انگیز انرژی از سد بیماری ها عبور کنید.با ا

 شما چقدر از قدرتی که در دستانتان وجود دارد استفاده می کنید؟
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 نگاهی کلی به سر فصل ها :
 هاي رنگي پرانا .1

 يازده چاكراي اصلي .2

 هاي درمان پرانايي پيشرفته تكنيك .3

 كاربرد هاي عمومي .4

 درمانهاي پراناي پيشرفته .5

 اه دفاعي و ايمنيدستگ .6

 اختالالت چشم، گوش و گلو .7

 اختالالت پوستي .8

 هاي دستگاه قلب و گردش خون  ناراحتي .9

 هاي دستگاه تنفسي ناراحتي .11

 روده اي -هاي معده اي ناراحتي .11

 ناراحتي هاي مجاري ادرار .12

 بيماري هاي دستگاه تناسلي .13

 بيماري هاي غدد درون ريز ) هورموني ( .14

 اي ت استخواني و ماهيچهالالاخت .15

 ت خونيالالاخت .16

 ت مغز و دستگاه عصبيالالاخت .17

 تومور و سرطان .18

 درمان دستوري .19

 شفابخشي الهي .21
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 چکیده  سر فصل ها

 "پراناهای رنگی  " 1فصل 

هاي چاكرائي ،بهبود بسيار سريع ايجاد  درمانگري پرانائي پيشرفته، با استفاده از پراناهاي رنگي و تكنيك

  .نمايد ن ميهاي شديد را درما ميكند وناراحتي

تر از پراناي سفيد است. استفاده از پراناي رنگي به جاي پراناي  تر و پرقدرت پراناي رنگي تخصصي

  .ست كه به جاي پزشك عمومي به يك متخصص رجوع كنيما مثل اين سفيد درست

 کاربرد پراناهای رنگی :

 تقويت اعضا يا بخشهاي كم كار و ضعيف -1

 هاي هوائي همنبسط كنندة رگهاي خوني و لول -2

 بهبود بخشيدن به سيستم گردش خون -3

 آلرژي -4

 هاي داخلي و خارجي زخم -5

 خستگي يا ضعف عمومي -6

 فلج -7

 به هوش آوردن بيماران بيهوش -8

 كردن عمر آنها طوالنيتجديد حيات بيماران درحال مرگ يا  -9
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 "یازده چاکرای اصلی" 2فصل 

انرژي به آنها، شرايط روحي و رواني  بر كنترل اعضاي حياتي بدن و رسانيدن عالوه چاكراهاي اصلي

 .كنند فرد را نيز كنترل مي يك

 معرفی چاکراها :

 چاكراي قاعدهاي .1

 چاكراي جنسي .2

 چاكراي منگمين .3

 چاكراي ناف .4

 چاكراي طحال .5

 چاكراي شبكه خورشيدي .6

 چاكراي قلب .7

 چاكراي گلو .8

 چاكراي آجنا .9

 چاكراي پيشاني .11

 چاكراي تاج .11

 

 

 

وابسته دارد كه هريك از آنها چاكراي فرعي ناميده هر چاكراي اصلي يك يا چند چاكراي 

فرعي ممكن است خود يك چاكراي فرعي ديگر به نام ميني چاكرا داشته  ميشود. هر چاكراي

 .باشد

 هاي انرژي است. اين گرداب كالبد انرژي انسان مملو از چاكراهاي كوچك و بزرگ يا گرداب

 .سوزني نيز ارتباط دارند هاي انرژي با نقاط طب
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 "گیرنده درمان پیش" 9فصل 

تدريج تحليل ميروند و خالي ميشوند. اين خود به سبب تخريب ه رفتن سن انسان چاكراها ب باال با

 اعضاء آن است. تدريجي بدن و

 ها تحت درمان پرانايي ، كاهش فشار و كند كردن روند پيري، توصيه ميشود انسانسالمتبراي بهبود  

 .گيرنده قرار بگيرند پيش

انجام  گيرنده را يا دوبار در هفته درمان پرانايي پيش كتر ميتوان بر حسب نيازشان ي براي افراد مسن

 .را انتخاب نمود طوالني تريداد. براي جوان ترها ميتوان فاصله زماني 

 زیر مجموعه های این فصل

 رژيم غذاي مناسب .1

 تنفس درست .2

 ورزش مناسب .3

 بهداشت اثيري درست .4

 )بهداشت احساسي و ذهني (مناسب و درستاحساسات و افكار  .5

 گذشت و مهرباني .6

 روابط انساني مناسب .7

 طراوت نشاط و .8

 يشيوه درست زندگ .9

 گيرنده درمان پرانايي پيش .11

گيرنده  هاي داده شده در اين عمل و قرار گرفتن تحت درمان پرانايي پيش هر فرد با پيروي از راهنمائي

 .تري داشته باشد تواند زندگي شادتر و سالم مي بطور منظم
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 " رفتههای درمان پرانایی پیش تکنیک " 4فصل 

 .يك درمانگر پرانايي هر چند هم كه پر قدرت باشد، بايستي مباني يك درمان پرانايي را حفظ كند

عنوان مثال حتي اگر يك درمانگر بسيار قوي باشد باز هم خود بيمار بايد آماده پذيرايي باشد يا ه ب

 پذيرش سازد.  ادهدرمانگر او را آم

 .ها و مفاهيم بنيادي را بخاطر داشته باشد درمانگر بايد در امر درمانگري پرانايي تكنيك

 زیر مجموعه های این سرفصل :

 اصول درمان پرانايي .1

 اسكن كردن .2

 انرژي دادن با پراناهاي رنگي .3

 تكنيك چاكراهاي قاعدهاي و كف دست .4

 تكنيك چاكراهاي گلو و كف دست .5

 اي تاج و كف دستتكنيك چاكراه .6

 رشته روحي .7

 جلو و پشت بدن (هاي انرژي كانال)بهبود ارتباط بين نصف النهارهاي  .8

 آرامش و لبخند جريان انرژي را افزايش ميدهد .9

 از انرژي دادن با چشم بپرهيزيد .11

 فتهرعمل جارو كردن عمومي پيش .11

 )رفع انباشتگي پرانايي)فته رعمل جارو كردن موضعي پيش .12

 ي حساسها پاكسازي اندام .13
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 "کاربردهای عمومی" 3فصل 

هاي گفته شده در اين  هاي درماني يا روش فته ميتوانند از بيشتر تكنيكردانشجويان درمان پرانايي پيش

ران با تجربه و گه درمانتر ويژ رفتههاي پيش آساني استفاده كنند، اما تعدادي از تكنيك كتاب به

 اشد. ب متخصص مي

 "مومیکاربرد های ع "زیر فصل های

 فعال كردن چاكرا .1

 ) يا متوقف كردن چاكراها (بستن چاكرا  .2

 تقويت كردن .3

 متمركز كردن .4

 درمان نوزادان و سالمندان .5

 تسكين درد .6

 سر درد .7

 سردرد ميگرني .8

 دندان درد .9

 پيوره .11

 دوراه اي و چاكراي ميان انرژي دادن به چاكراي قاعده .11

 چگونگي تقويت كردن پاها .12

 چگونگي تقويت دستها .13

 وانشكستگي استخ .14

 ضرب ديدگي .15

 ) له شدگي(كوفتگي  .16

 توانيد خودتان درمان كنيد. و ديگر آسيب ديدگي ها را مي .17
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 "دستگاه دفاعی و ایمنی " 7فصل 

باشد. سيستم استخوان در  دستگاه دفاعي و ايمني غالباً تحت كنترل سيستم استخوان و دستگاه لنفي مي

. دستگاه لنفي در كنترل چاكراي گلو است و از آن گيرد اي است و از آن انرژي مي چاكراي قاعده كنترل

 .گيرد انرژي مي

 زیر مجموعه های این سر فصل :

 دستگاه لنفي .1

 عفونت و التهاب .2

 تحريك كردن و تقويت مغز استخوان .3

 تحريك كردن و تقويت كردن طحال .4

 تحريك كردن و تقويت تيموس .5

 بهبود و تقويت دستگاه دفاعي و ايمني .6

 دهاي جزئي و شدي عفونت .7

 هاي پوستي عفونت .8

 هاي چشمي عفونت .9

 هاي گوش عفونت .11

 هاي دستگاه تنفسي عفونت .11

 اي روده –هاي معدهاي  عفونت .12

 هاي كبد عفونت .13

 هاي مجاري ادراري عفونت .14

 هاي آميزشي بيماري .15
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 " چشم، گوش و گلو اختالالت " 6فصل 

 .گيرند ا انرژي ميها تحت كنترل چاكراهاي تاج، پيشاني و آجنا هستند و از آنه ها و گوش چشم

 .دارد كل بدن بستگي سالمتها همچنين به  ها و گوش وضعيت چشم

 زیر مجموعه های این فصل :

 ها ها و گوش چشم .1

 بيني، دوربيني، آستيگماتيسم، چپ چشمي، لوچي واگرا نزديك .2

 هاي چشمي عفونت .3

 ها سرخي مزمن چشم .4

 (ناشي از رسوبات زجاجيه)هاي پشت چشم  لك .5

  گلوكوم .6

 ريدآب مروا .7

 هاي گوش بيروني عفونت .8

 هاي گوش مياني و دروني عفونت .9

 ناشنوائي .11

 پارگي پردة گوش .11

 گرفتگي گوش .12

 ناشنوائي عصبي .13

 (Tinnitusگوش )احساس صدا و وزوز در  .14

 سرگيجه .15

 اوريون، و التهاب لوزه (التهاب حنجره)گلو درد، الرنژيت،  .16
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 "اختااللت پوستی " 0فصل 

 .اي كثيف است مزمن و شديدپوستي چاكراي قاعده هاي به ناراحتي مبتال در بيماران

 :كنند كنترل مي هاي گوارش و سوخت و ساز و دفع را چاكراهاي ناف و شبكة خورشيدي، دستگاه

 .متي پوست اثر دارندالبنابراين بر ميزان س 

 زیر مجموعه های این فصل :

 خارش -1

 اگزما و آماس پوست -2

 جوش زدن خفيف -3

 هاي شديد مزمن جوش -4

 (يا كورك مزمن)زمندملهاي م -5

 آلرژي پوستي -6

 پرورياسيس -7

 موهاريزش  – نازك شدن مو -8

عوامل احساسي ممكن است بر چاكراي  اثر كار كردن چاكراي شبكة خورشيدي بر در بسياري از موارد بد

 .شود اي اثر معكوس بگذارد كه به صورت بيماري پوستي نمايان مي قاعده
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 " ناراحتیهای قلب و دستگاه گردش خون " 3فصل 

گيرد و از آن  اي انرژي مي نجا كه قلب فيزيكي اساساً ازماهيچه ساخته شده است، از چاكراي قاعدهاز آ

 پذيرد. تأثير مي

 كار كردن آن نقش دارد.  در بد معموالشبكة خورشيدي قرار دارد كه  قلب همچنين تحت تأثير چاكراي 

هاي  سات منفي عامل مهمي در ناراحتييا احسا در بسياري از موارد، اگر نگوييم در بيشتر آنها، استرس

 .شوند قلبي محسوب مي

 زیر مجموعه های این فصل :

 بيماري عروق كرونر -انسداد جزئي قلب  .1

 بي نظيمي ضربان قلب .2

 التهاب قلب يا روماتيسم قلبي .3

 هاي قلب آسيب ديدگي دريچه -بزرگ شدن قلب  .4

 ناراحتي مادرزادي قلب .5

 سخت شدن رگها .6

 ها واريس سياهرگ .7

 بردن فشار خون االب .8

 پايين بودن فشار خون .9

 سكته .11

  .باشد قلب يا انباشته از پرانا يا خالي از آن و يا هر دو حالت مي

 .باشد علت اصلي ناراحتي مي معموالاست زيرا  پاكسازي كامل چاكراي شبكة خورشيدي خيلي مهم
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 "ناراحتی های تنفسی  " 15فصل

 دستگاه تنفسی
 باشد مي خورشيدي شبكة چاكراي و قلب چاكراي گلو، چاكراي آجنا، رايچاك كنترل در تنفسي دستگاه

  .گيرد مي انرژي ها آن از و

  .دهد مي انرژي آن به و كند مي كنترل را بيني آجنا چاكراي

 .دهند مي انرژي آن به و كنند مي كنترل را ناي گلو، ثانويه فرعي چاكراي و گلو چاكراي

 .دهد مي انرژي آنها به و دارد كنترل در را ها ريه ورنش ها ( ) ب ،ها نايژه قلب پشتي چاكراي
 انرژي آن به و كند مي كنترل ،است ها ريه حركات مسؤل كه را، ديافراگم خورشيدي شبكة چاكراي

 .دهد مي

  .دهد مي انرژي ها ريه پايين به همچنين

 شبكة چاكراي در يينااپر انباشتگي سبب است ممكن استرس و يا اضطراب روحي و رواني مشكالت
 گردد، خورشيدي

 .انجامد مي تنفسي مشكالت به و گذارد مي منفي اثر ديافراگم بر ترتيب بدين كه

 

  این فصلزیر مجموعه های 
 دستگاه تنفسي .1
 سينوزيت مزمن .2
 سرفه مزمن .3
 النزا، ذات الريهعفونت هاي ريه: برونشيت، آنف .4
 بيماري سل .5
 آسم .6
 (Emphy Semaنفخ يا امفيزم) .7
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 "روده ای -ناراحتی های معده ای " 11فصل 

 دفع و ساز، و سوخت ، گوارش دستگاه
 .گيرد مي انرژي آنها از و است ناف و خورشيدي شبكة و گلو چاكراهاي كنترل تحت دستگاه اين

 كنترل را مري و بزاقي هاي غده و دهان ، فك فرعي چاكراهاي و گلو، ثانويه ،چاكراي ناف چاكراي
 دهند مي انرژي آنها به و كنند مي

 مي انرژي آن به و كنند مي كنترل را اي روده - اي معده دستگاه ناف و خورشيدي شبكة چاكراهاي

 .دهند
 .دهد مي انرژي آنها به و كند مي كنترل را معده و لوزالمعده كبد، ، خورشيدي شبكة چاكراهاي

 

 این فصلزیر مجموعه های 

 دفع و ساز، و سوخت ،گوارش دستگاه .1
 بلع در اشكال .2
 استفراغ و اسهال .3
 يبوست .4
 شكم درد .5
 هاضمه سوء .6
 روده و معده زخم .7
 )هموروئيد( بواسير .8
 فتق .9

 كلسترول بودن باال .11
 روده و معده هاي عفونت .11
 حاد آپانديس .12
 لوزالمعده حاد التهاب .13
 صفرا كيسة سنگ .14
 هپاتيت .15

 اشكال در سوخت و ساز .16
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 "مجاری ادرارناراحتی های  " 12فصل

 ادرار دفع دستگاه
  .گيرد مي انرژي آنها از و است جنسي و مين منگ چاكراهاي كنترل تحت ادرار دفع دستگاه
 .دهد مي انرژي هاآن  به و كند مي كنترل را ميزناي و ها ،كليه مين منگ چاكراي

 را )ادرار خارجي مجراي( وپيشابراه مثانه ، جنسي چاكراي و كند مي كنترل را خون فشار همچنين

 .دهد مي انرژي هاآن به و كند مي كنترل
  .دارد خود خاص فرعي چاكراي يك نيز مثانه و دارد فرعي چاكراي يك كليه هر

  .دارد اثر مثانه بر نيز اي قاعده چاكراي
 .گيرند مي انرژي نيز خورشيدي شبكة چاكراي از ها كليه

 شده باشتهان قرمز پرانائي انرژي صورت به مدت دراز در عميق خودخوري و عصبانيت موارد برخي در
 به .شود مي آنها كردن بدكار سبب وسيله بدين و ريزد مي ها كليه به خورشيدي شبكة چاكراي از آنگاه
 ها كليه به شدت به است ممكن مدت طوالني منفي احساسات موارد برخي در كه است دليل اين

 د.برسان آسيب
 پرانا از انباشته كامالً ها ليهك و خورشيدي شبكة چاكراي كه شود مي مشاهده ،كردن اسكن هنگام در

 .باشند مي

 این فصلزیر مجموعه های 
 ادرار دفع دستگاه .1
 مثانه و ادرار مجاري هاي عفونت .2
 كليه التهاب و عفونت .3
 كليه سنگ .4
 ادرار تحريك .5
 ها كليه ترميم و بازسازي .6
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 "بیماری های دستگاه تناسلی " 19فصل
 دستگاه تولید مثل

  گيرد. مي انرژي آن از و است جنسي چاكراي كنترل در اول درجة در تناسلي دستگاه

 .دارد اثر آن بر كند مي كنترل را ريز درون غدد دستگاه كه نيز آجنا چاكراي

 تحت نيز و باشد مي برتر خالقيت مركز كه است گلو چاكراي تأثير تحت همچنين تناسلي دستگاه 
 .دهد مي انرژي جنسي چاكراي به اساساً كه است اي قاعده چاكراي تأثير

 مي انرژي ها آن به و كند مي كنترل را پروستات و ها بيضه و تناسلي آلت ، جنسي چاكراي مردان در
 . دهد

  گيرند. مي انرژي ها آن از و باشند مي ها بيضه فرعي چاكراهاي كنترل در همچنين ها بيضه
 مي انرژي آنها از و باشد يم دوراه ميان فرعي چاكراي و پروستات فرعي چاكراي كنترل در پروستات

 .گيرد

 این فصلزیر مجموعه های 
 قاعدگي دردناك .1
 نا منظم بودن قاعدگي يا قطع شدن قاعدگي .2
 التهاب فرج، التهاب مهبل، التهاب گردن رحم .3
 كيست تخمدان .4
 تومور خوش خيم .5
 افتادگي رحم .6
 بزرگ شدن پروستات .7
 ناتواني جنسي .8
 ناباروري .9

 زشيبيماري هاي آمي .11
 زنان باردار .11
 اجتناب از سقط جنين .12
 جلوگيري از سقط جنين .13
 آسان نمودن زايمان .14
 سرعت دادن به بهبودي پس از زايمان .15
 زايمان در منزل .16
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 ") هورمونی( ریز درون غددبیماری های  " 14فصل
 ریز درون غدد دستگاه
 كند. مي كنترل را ريز درون غدد دستگاه آجنا چاكراي

  كنند. مي كنترل را وآن دهند مي انرژي صنوبري غدة به پيشاني ، تاج چاكراهاي

 هاي غده گلو چاكراي .دهد مي انرژي آن به و كند مي كنترل را هيپوفيز غدة همچنين آجنا چاكراي

 مي كنترل را تيموس غده قلب چاكراي .دهد مي انرژي آنها به و كند مي كنترل را پاراتيروئيد و تيروئيد

  دهد. مي انرژي آن به و كند

 غدد جنسي چاكراي .دهد مي انرژي آن به و كند مي كنترل را خورشيدي لوزالمعده شبكة چاكراي

 دهد. مي انرژي آنها به و كند مي كنترل را جنسي

 چاكراهاي.گذارد مي اثر جنسي غدد بر نيز است بدن باالي در جنسي چاكراي همتاي كه گلو، چاكراي

 .دهند مي انرژي آنها به و كنند مي كنترل را كليوي فوق غدد اي قاعده و مين منگ

 فوق غدد بر بنابراين گذارد، مي اثر اي قاعده و مين منگ چاكراهاي بر خورشيدي شبكة چاكراي
  .اثردارد نيز كليوي

 هاي اندام و باالئي فرعي و اصلي چاكراهاي كردن هماهنگ و تنظيم در تيموس غدة و قلب چاكراي
 كنند. مي كمك آجنا چاكراي به ، مربوطه

 .اثردارد سر درون هاي اندام و پاراتيروئيد غدد تيروئيد، غدة گلو، ، خون فشار ، قلب بر تيموس غدة

 .دارند قرار خورشيدي شبكة چاكراي باالي كه است آنهائي ، باالئي چاكراهاي از منظور

 این فصلزیر مجموعه های 
 ريز درون غدد دستگاه .1
 انسولين از استفاده در بدن ناتواني اثر بر ديابت .2
 انسولين نبودن كافي علت به لوزالمعده ديابت .3
 تيروئيد پركاري .4
 ريز درون غدد هاي بيماري .5
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 " اختالالت استخوانی و ماهیچه ای " 10فصل
 ای ماهیچه و استخوانی دستگاه

 و ها دست روي فرعي چاكراهاي و اي قاعده چاكراي كنترل در عمدتاً اي ماهيچه و استخواني دستگاه
 .گيرد مي انرژي آنها از و باشد مي پاها

  .دارد بستگي آجنا چاكراي به زيادي بسيار ميزان به اي قاعده چاكراي درست كاركرد
 و گردد اي قاعده چاكراي كردن كار بد سبب تواند مي طوالني مدت به نامناسب رواني وضعيت

 .نجامدبيا استخوانها و ها ماهيچه سيستم در اختالل به بدينوسيله

 این فصلزیر مجموعه های 

 اي ماهيچه و استخواني دستگاه .1
 ديسك فتق و سياتيك  پشت پايين درد .2
 اسكوليوزيس يا ها مهره ستون جانبي انحناي .3
 روماتيسم يا آرتروز .4
 ها تاندون و ها ماهيچه التهاب .5
 گردن شدن خشك .6
 شانه درد .7
 نقرس .8
 استئوآرتريت – كننده تخريب آرتروز .9

 ) روماتيسمي آرتروز( روماتوئيد آرتريت .11
 سيستمي اريتماتو لوپوس .11
 ورزش در ديدگي آسيب .12
 ماهيچه گرفتگي .13
 زاللي كيسة التهاب .14
 عضله كشيدگي .15
 خوردگي پيچ .16
 فتق .17
 تاندون پارگي .18
 تاندون پارگي .19
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 " خونی  اختالالت " 17فصل 
 خون
 كه دهد مي انرژي آن به و كند مي كنترل را بدن اسكلت يا استخواني دستگاه اي قاعده چاكراهاي

 توليد اي قاعده چاكراي بنابراين گردد. مي كند مي توليد را خوني هاي سلول كه استخوان مغز شامل
 )هيپوفيز غدة طريق از(  اي قاعده چاكراي درست كاركرد كند مي كنترل نيز را خون هاي گلبول

 .دارد آجنا چاكراي به بستگي

 و باسن ، دست كف ، آرنج ، بغل زير فرعي راهايچاك يعني هايش وابسته طريق از اي قاعده چاكراي
 .دهد مي انرژي آن به و كند مي كنترل پاها و ها دست در را استخوان مغز پا، كف و زانو

 .باشد مي اي قاعده چاكراي كنترل در نيز ها مهره ستون در استخوان مغز

 چاكراي ، طحال خود يقطر از طحال چاكراي ، معده و كبد طريق از عمدتاً خورشيدي شبكة چاكراي
 مي اثر خون كيفيت بر كوچك و بزرگ هاي روده طريق از ناف چاكراي و ها كليه طريق از مين منگ

 گذارند.
 .نمايند مي تصفيه را خون بزرگ رودة هاو كليه ، طحال كبد،

 این فصلزیر مجموعه های 

 خون .1
 خوني كم .2
 حاد آلرژي .3
 ) خودش هاي بافت با بدن مقابلة(  اتوايميون بيماري .4
 لوسمي يا سرطان خون .5
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 " عصبی دستگاه و مغز اختالالت " 16فصل
 عصبی دستگاه و مغز
 .گيرند مي انرژي آنها از و هستند پيشاني و تاج چاكراهاي كنترل در عصبي دستگاه و مغز

 .دهد مي انرژي آنها به و دارد اثر عصبي دستگاه مغزو بر نيز آجنا چاكراي

 گوش ها، چشم مغز، خون كه كند مي كنترل را دروني كاروتيد هاي رخرگس سر، پشت فرعي چاكراي
 كنند. مي تامين را سر درون هاي اندام ديگر و ها

 تحت رسانند مي خون سر پوست و صورت به راكه خارجي كاروتيد هاي سرخرگ همچنين چاكرا اين
 .دهد مي انرژي آنها به و دارد كنترل

  .دهد مي انرژي سر ناحية كل به سر پشت فرعي چاكراي
 سر به كه كاروتيدي هاي سرخرگ بر گلو ثانويه فرعي چاكراي گلو، چاكراي ، فك فرعي چاكراهاي

  .دهند مي انرژي آنها به و دارند اثر روند مي
 آنها مربوطة هاي واندام باالئي چاكراهاي كردن هماهنگ و تنظيم به تيموس غدة و قلب چاكراي

 .كنند مي كمك

 این فصلهای  زیر مجموعه

 عصبي دستگاه و مغز .1
 بِل فلج .2
 صورت تيك .3
 حسي بي .4
 صرع .5
 پاركينسون بيماري .6
 )مغز هاي پرده والتهاب نسج التهاب(  مننژيت و آنسفاليت .7
 عقب ماندگي ذهني .8
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 "تومور و سرطان " 10فصل
 ثيركت .شود مي ناميده سرطان بدخيم تومور نوع هر .باشند مي بدخيم و خيم خوش نوع دو بر تومورها

 قرمز پرانائي انرژي از طوالني مدتي بدن از بخشي يا اندام اگر و باشد مي پرانائي انرژي نيازمند سلولي
 بينان روشن  .بيانجامد تومور تشكيل و سلولها عادي غير رشد به كه است ممكن گردد، انباشته چركين

 بينند. مي چركين قرمز ژيانر از انباشته باشد تومور به مبتال كه را اندام يا بدن از قسمت يك

 باشد: می متعدد روشهای از ترکیبی نیازمند سرطان درمان
 دانشمندان عهدة به دهد مي تشكيل را مناسب پزشكي درمان كه آنچه : مناسب پزشكي درمان .1

 نوع دارد حق بيماري هر. بگيرند تصميم اش درباره كه شد خواهد گذاشته بيماران و پزشكان ،
 برداشته بايد گيرد مي بيمار از را حق اين كه مصنوعي قانوني موانع .كند خابانت را خود درمان

 .شود
 .مناسب پرانائي درمان .2
  مناسب غذائي رژيم .3
 وضعيت رواني مناسب. .4
 استفاده از قانون بخشش و قانون ترحم. .5

 فصل این های مجموعه زیر

 : تومور هاي خوش خيم .1
 سرطان .2
 درمان پرانائي مناسب .3
 رژيم غذايي مناسب .4
 وضعيت رواني مناسب .5
 قانون بخشش و قانون ترحم .6
 روش پرانائي عمومي براي درمان سرطان .7
 سرطان ريه .8
 سرطان پستان .9

 سرطان كبد .11
 سرطان قولون .11
 سرطان مغز .12
 سرطان چشم .13
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 " درمان دستوری " 13فصل 

 مفاهیم اساسی

 (زيكييعني كالبد بيوپالسمائي و كالبد في)درمان دستوري بر اساس اين مفهوم است كه بدن 

 است؛ بنابراين قدرت دريافت و پيروي از دستورها را دارد. داراي آگاهي

 شود. مي آگاه فيزيكي ناميده بدن، ضمير نيمه ( هشياري)هوش يا آگاهي  

 كار ميرود كه پايين تر از سطح هشياري معمولي است.ه آگاه به اين علت ب عبارت نيمه 

 .اه فيزيكي، ميتوان سرعت بهبودي را افزايش دادآگ ضمير نيمه با دادن دستورهاي مكرّر به 

 زیر مجموعه های این سر فصل :

 تشخيص رواني -1

 (بصري) درمان دستوري ديداري  -2

 درمان دستوري با كالم -3

 بردن سرعت ارتعاش البا -4

 هاي درمان دستوري محدوديت -5

  

http://www.aramgroup.ir/


25 
 

 www.aramgroup.ir    ....................................................................................... سایت مجموعه تجسم خالق 

 280-22828388     ............................................................................................ شماره تماس موسسه تجسم خالق

 

 " شفابخشی الهی " 25فصل 

ميشود سرچشمة انرژي شفابخش الهي خدا است  در درمان الهي از انرژي الهي براي شفا دادن استفاده

 .سرچشمة كل زندگي است كه

 انرژي شفابخش همچنين ممكن است از روح فرد درمانگر به روح بيمار و سپس به كالبدهاي اتريك

 .وفيزيكي بيمار انتقال يابد

 زیر مجموعه های این سرفصل :

 تلقين براي قابليت دريافت -1

 لمس كردن چاكراي قلب -2

 كراي پيشاني و كف دستتكنيك چا -3

 دعا كردن -4

 نقطة ورود -5

 نزول نورالهي -6

 درمان گروهي -7

 تلفيق درمان دستوري و درمان الهي -8

 (نان مقدس)شفا بخشي با مراسم عشاء رباني  -9
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 (درمانگری)درمانی انرژی دوره

 راه را برای بهتر زندگی کردن برای شما هموار کرده ایم.ما 

 می توانید قدرت دست هایتان را در کارگاهانرژی درمانی دکتر آرام فعال کنیدشما 

 قدرت و توانایی که است قدرتمندی بسیار درمانی روش پرانیک درمانی انرژی روش

 .دید وضوح این دوره به در توان می را آن

, بستن,  کردن باز,  دادن انرژی,  پاکسازی, اسکن, چاکراها با کار تخصصی آموزش

 در ،دور راه از درمان,  درمانی خود, دستوری های درمان,  کردن پر,  تضعیف, تقویت

 .دوره انجام می شود این

 شود : می داده آموزش درمانی انرژی سطح 3 دوره این در

 متوسطه و اتیمقدم سطح -1

 پیشرفته درمانی انرژی سطح -2

  درمانی روان سطح -9

  درمانی کریستال سطح -4

 روانی دفاع سطح -0

 :  محصوالت این مجموعه شامل

 . باشد می ... و( pdf آموزشی )ویدئو، فایل صوتی،  های فایل دی،  سی کتاب، تکنیک،

 ! نکته ای که خیلی ها از آن اطالع ندارند !

 یادگیری آسان و نتایج شگفت انگیز

 .کنید درمانا عوارض بیماری های خود و دیگران رسریع و بدون 

 .است عمل و علم از ای آمیزه هنری هر و است هنر یک درمانی انرژی

 هایی تکنیک مرتب انجام با و دهد می رقرا شما اختیار در را علم درمانی انرژی دوره

 .آموزید می را درمانی انرژی هنر میشود، داده آموزش شما به که
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 با استفاده از قدرت انرژی بر روی چاکراهای بدن و کانال های انرژی که در درمانگری

طب سنتی هم از آن ها استفاده می شود بر روی سیستم بهبودی بدن عمل می کنه و 

 . دهد برابر افزایش می 0الی  6بهبودی را 

  : راه های ارتباطی

 سایت موسسه تجسم خالق:

 www.aramgroup.ir 

 کانال تلگرام موسسه تجسم خالق: 

https://t.me/aramgroup 

 :صفحه اینستاگرام موسسه تجسم خالق

https://www.instagram.com/dr_aram_group/ 

 : خالق تجسم موسسه تماس شماره

22828388-280 

 :اعتقادات و باور های این کتاب از 

 شود آن را در نطفه خفه کنید دوانید قبل از اینکه بیماری ایجاتمی 

 !، دچار شگفتی و هیجان می شویدرویی که درونتان هستاز نیشما 

 نید دقیقا چکار کنید.ااگر بد هست، وقالعادهفری درمانگ
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