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مقدمــه                 



انسان همواره به نوعی در جستجوی آرامش درون بوده است، که من آن 
و  فنون  تاریخ،  طی  در  جستجو  این  در  او  می نامم.  »دل آرامی«  تجربة  را 
روش های گوناگونی برای تجربة رهایی از نگرانی و احساس های ناخوشایند 
و دستیابی به آرامش درون کشف کرده است. یکی از این روش های ساده 
و موثر برای تجربة رهایی، »متد سدونا1« است. رهایی از افکار و احساسات 
زندگی  در  اگرچه  می شود.  منجر  درون  آزادِی  تجربة  به  سدونا«،  »متد  با 
ممکن است به طرق مختلف رهایی را تجربه کرده باشید ولی هنگامی که با 
بکارگیری »متد سدونا« آگاهانه بر »رها کردن« تمرکز می کنید، قادر خواهید 
»متد  کنید.  تجربه  روزمره خود  زندگی  در  به سادگی  را  کردن«  »رها  بود 
سدونا« فوق العاده  است، زیرا روندی است که شما می توانید در هر زمان و 
هر جایی از آن استفاده کنید تا با ذهنی باز و آزاد هر بخشی از زندگی تان را 

که مایلید، گسترش و ارتقاء دهید. 
آریزونای  ایالت  سدونای  شهر  در  لونسون2  لستر  توسط  سدونا«  »متد 
1. Sedona Method
2. Lester Levenson
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آمریکا تدوین و ارایه شد. لستر لونسون درسال 1909 به دنیا آمد و درسال 
1952 پزشکان تشخیص دادند که مبتال به بیماری هایی است و مدت کوتاهی 
بیشتر زنده نمی ماند. در آن زمان او زندگی خود را چنین مورد سوال قرار 
داد: »زندگی ام چه شد؟ شادی و سرور زندگی ام کجاست؟«. پس از سیر و 
سلوکی درونی دریافت که »دوست داشتن به جای دوست داشته شدن« پاسخ 
این سوال است و از آن پس تمرکز زندگی اش را بر دوست داشتن و رهاکردن 
افکار و احساسات ناخوشایند قرار داد. به تدریج حال و احوالش کاماًل رو 
به بهبودی نهاد. راهی شهر سدونا شد و در آنجا سکنی گزید. برنامه هایی را 
در جلسات نشست1 جهت آرامش و رها کردن افکار و احساس با دیگران 
برگزار کرد که از دل آن جلسات، متدی برای رهایی از افکار و احساسات 
به نام »متد سدونا« پدید آمد. لستر لونسون چهل و دو سال پس از آن تاریخ، 
زنده ماند و در سال 1994 درگذشت. وی قبل از فوتش »متد سدونا« را به دو 
تن از بهترین شاگردانش، هیل دواسکین2 و لری کرین3 سپرد. دواسکین بعد 
از وی برگزاری برنامه ها و تعلیمات مربیان را به عهده گرفت. »متد سدونا« بر 
پایه این جمله معروف لستر لونسون بنا شده است که می گوید: »ما در اصل 
موجودات نامحدودي هستيم كه تنها با معيارهاي محدودكننده اي كه درذهنمان 

هست، محدود مي شويم«.

چگونه در مسير سدونا قرار گرفتم

من در سال 1987 با برنامه های تحول4 در رشد شخصی در لس انجلس آشنا 
شدم و بر اساس اعتماد به دوستی عزیز که معرف من به این برنامه ها بود، در 
آنها شرکت کردم. در آن زمان من از نظر حرفه ای و مالی فرد بسیار موفقی در 
1. Satsang
2. Hale Dowskin
3. Larry Crane
4. transformation programs
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آمریکا بودم، به عنوان یک آرشیتکت و شهرساز، شرکت ساختمانی بزرگی 
داشتم و بسیار پرمشغله بودم. در روز اول برنامه در ذهنم مکالمات مختلفی 
حضور داشت و مدام به خود می گفتم »من برای چه اینجا هستم!«. با وجود 
این مکالمات در روز دوم برنامه بود که در یکی از پروسه های مربوط به 
گذشته، یک مرتبه با برنامه، با گذشته و کودکی، و با خودم ارتباط برقرار 
کردم و این برای من نقطة عطفی اساسی شد. پس از پایان آن برنامه، در 
برنامه های زیادی در این حوزه شرکت کردم و در حوزة رشد شخصی از 
برنامه های تجربی رشد شخصی و  جان و دل فعال شدم. در سال 1989 
حرفه ای به نام »بنیان« را به زبان فارسی در آمریکا برای جامعه ایرانی به 
وجود آوردم و پس از مدتی تحصیالت دانشگاهی خود را در مقطع دکترای 
را  و حرفه ای خود  آموزشی  فعالیت های  تمامی  و  دادم  ادامه  روان شناسی 

معطوف به حوزة »تحول و تغییر شخصی و حرفه ای« کردم.
در طی سال های فعالیت »بنیان«، برنامه های زیادی در زمینة »چگونگی 
بودن« با احساسات برگزار شد. در طی یکی از این برنامه ها در سال 1993 
با نام موسسة »سدونا« آشنا شدم و از طریق خبرنامه آنها را دنبال می کردم. 
در همان زمان در یکی از جلساتی که توسط هیل دواسکین در لس آنجلس 
برگزار  شد شرکت کردم. پس از پایان این نشست، با توجه به تجربیاتم از 
بنیانگذاری نظریه و متد بنیان و 7 سال سابقة مربی گری آن، به صورت رسمی 

برای برنامه تربیت مربی1 این متد در اکتبر 1995 دعوت شدم.
حضور من در این برنامه با داستان جالبی همراه بود که شاید برای شما 
جذاب باشد. روز اول برنامه سدونا برایم خسته کننده و بیش از حد ساده بود 
و به نظرم آمد که بهتر است برنامه را ترک کنم. این مطلب را با دوستم در 
میان گذاشتم و او به من پیشنهاد داد که آن شب را در شهر سدونا بمانم و روز 
بعد تصمیمم را بگیرم. آن شب هالوین بود و من از دوستم درخواست کردم 

1. training for trainers
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که مرا به مزار لستر لونسون ببرد. برایم گفت که مزار لونسون در تپه های 
نزدیک مرکز موسسة سدونا قرار دارد و در این شب خاص می ترسد مرا به 
آنجا ببرد. باالخره راضی اش کردم که مرا همراهی کند و حدود 12 شب به 
محل مزار رسیدیم؛ مزاری تنها و در نهایت سادگی. کنار مزار در سکوت 
و با احترام به سادگی این متد و بنیانگذار آن، مدتی نشستم. پس از آن در 
سکوت راهی اتاقم در مرکز موسسة سدونا شدم؛ اتاق شماره 13. شب هنگام 
در خواب دیدم که پشت در خانة قدیمی دوران کودکی ام ایستاده ام. در بسته 
است. از مادرم کلید در خانه را می خواهم. می گویم من چیز مهمی در خانه 
جا گذاشته ام و حتمًا باید وارد شوم. مادرم تاکید می کند که کلید را به خودت 
داده ام. کلید دست خودت هست. در این حال بودم که از خواب پریدم. انگار 
اولین بار بود این اتاق را می دیدم. خورشید داشت در آسمان باال می آمد و 
پرتوی نوری از پنجره وارد اتاق می شد. پرتوی نور را دنبال کردم. در کنار 
تخت خواب کتابی از لستر لونسون بود. روی کتاب بزرگ نوشته شده بود: 
»کلید1«. یک لحظه خوابم به خاطرم آمد و منقلب شدم و در ذهنم تداعی شد 
که کلیدی که در گذشته جا گذاشته ام، اینجاست و ادامة این برنامه پیام خواب 
من است. با همان حالت منقلب به کالس رفتم، خواب را تعریف کردم، و 
اعالم کردم که می خواهم بمانم و برنامه را ادامه دهم. در پایان برنامه تنها 
کسی بودم که به عنوان مربی انتخاب شدم و مجوز برگزاری »متد سدونا« را 

به عنوان مربی رسمی دریافت نمودم. 
پس از تجربة برگزاری چند برنامة آموزش متد سدونا به زبان انگلیسی 
در لندن و لس انجلس، و با وجود تجربه شگفت انگیزی که خودم از حضور 
در برنامه های سدونا داشتم، بر آن شدم که »متد سدونا« را به زبان فارسی در 
فضای بنیان ارائه نمایم. بنابراین به تدوین برنامة مقدماتی »متد سدونا« برای 
فارسی زبانان با بهره گیری از فرهنگ ایرانی و حکمت شاعرانی چون حافظ و 

1. The Key
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موالنا اقدام کردم. به منظور موثرتر شدن برنامه، بازی های تجربی ای طراحی 
کردم که در برنامه های اصلی »متد سدونا« موجود نبودند. بعدها این بازی ها 
را به موسسه سدونا ارائه کردم که مورد استقبال قرار گرفت. اولین برنامه در 
لس آنجلس ارایه شد و پس ازآن در ایران، امارات، مالزی، و ترکیه به دفعات 

ارائه گردید.
تجربه متد سدونا برای من کلید رهایی بود و رسالت خود دانستم که »متد 
سدونا« را نیز چون »متد بنیان« عزیز بدارم. امروز پس از سال ها کار در این 
حوزه، »متد سدونا« را موثرتر از هر متدی برای رهایی انسان از درگیری های 
ذهنی می دانم. متد سدونا از طریق برنامه های گروهی و تجربی ارائه می گردد1 
بنابر تجربه سالیان، هیچ چیزی در حوزة رشد شخصی جای تجربه را  و 
نمی گیرد. با این وجود بسیار مشتاق بودم امکانی ایجاد کنم تا افرادی که در 
برنامه ها شرکت نکرده اند نیز بتوانند طعمی از رهایی را بچشند، و این منشاء 
نگارش این کتاب شد تا خواننده بتواند با مطالعة این کتاب و به کارگیری 
تمرین های آن رهایی را تجربه کند. از آنجا که از ابتدای گام نهادن در مسیر 
تحول، قصدم که ایستادن برای رشد انسان هاست، شفاف بوده است، نوشتن 
این کتاب را بخشی از رسالت خود دانستم. در نوشتن آن هر لحظه این شوق 
برایم حضور داشت که هر کس که این کتاب به دستش می رسد و تمرین هایش 
را انجام می دهد، بتواند حتی برای لحظه ای آرامش درون، »سکون زنده2«، و 

نامحدود بودن وجودش را در فضای یکی بودن هستی تجربه کند.
دواسکین  هیل  نوشتة  سدونا  کتاب  از  بخش هایی  برگردان  حاضر  اثر 
)با هماهنگی نویسنده و ناشر(، برنامه مقدماتی »متد سدونا«، و تجربه های 
شخصی من در طی سال ها آموزش این متد است؛ و جهت بهره گیری هرچه 
بیشتر خواننده، به زبانی ساده و کاربردی تدوین شده است تا بتوان آن را به 

1. برای تجربة »متد سدونا« می توانید با ایمیل Info@Sedona.ir مکاتبه نمایید.
2. imperturbability
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سهولت تمرین کرده و در موارد زندگی روزمره خود به کار برد.
معیارها،  از  هستی  ظرف  لحظه ای  برای  سدونا«  »متد  به کارگیری  با 
قضاوت ها، افکار، احساسات، خواسته ها، و ... تهی می شود و در این فضای 
تهی امکان تجربه های نو گشوده می گردد. مژده آن که این تجربه هر لحظه 
می تواند در اختیار ما باشد، همانگونه که موالنا می گوید: »هر نفس نو می شود 
دنیا و ما/ بی خبر از نو شدن اندر بقا«. این متد برای من و انسان ها فرصت 
تجربة حضور و نو بودن را ایجاد کرده است. هرچه این متد را بیشتر به کار 

برید، به تدریج مانند نفس کشیدن، انجام آن راحت تر و طبیعی تر می شود. 
در این جا بر خود الزم می دانم از لستر لونسون و هیل دواسکین و تمام 
افرادی که در شکل گیری و ماندگاری متد سدونا مشارکت داشته اند، سپاس 
و قدردانی به عمل آورم. نام این کتاب را به حرمت موالنا جالل الدین بلخی، 

و کالم ایشان »ساکِن روان« می گذارم. 

      وه چه بی رنگ و بی نشان که منم   کـی ببينم مـرا چنان کـه منم
      کـی شـود ايـن رواِن من ساکن   اين چنين »ساکِن روان« که منم

فرشته میرهاشمی





فصل اول    انسان در سفر زندگی



شکل گيری تجربه و عملکرد انسان
در سفر زندگی، انسان تجربه هایی در مواجهه با وقایع زندگی دارد. هنگام 
روبرو شدن با هر واقعه ای انسان پدیده را با حواس پنجگانه دریافت می کند 
و آنچه را که دریافت کرده است، توسط ذهنش که به آن »مترجم ذهنی« 
می گوییم معنی می کند و سپس احساسش براساس آن معنی حضور می یابد. 
این »مترجم ذهنی«، معانی را از تجربه  در مواجهه با وقایع در زمان کودکی 
کرده،  دریافت  پنجگانه  با حواس  را  پدیده  هر  کودک  است.  کرده  کسب 
احساسی برایش حضور می یابد، و بعدها  افکار به تدریج بر روی آن شکل 
می گیرند و معنی را در ذهن شکل می دهند. هنگامی که کودک بزرگ می شود 
آنچه را که یادگرفته است در ذهنش به »فرهنگ لغات« تبدیل می شود و ذهن 
به صورت مترجمی همزمان، وقایع را بر اساس آن ترجمه و معنی می کند. 
تجربه های گذشته از کودکی، که با احساس شکل گرفته، تبدیل به ظرفی 
می شود که افکار و معانی در آن شکل می گیرد و دوام می یابد و بتدریج 

باورهایی را شکل می دهد که اساس عملکردهای ما می باشند.  
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»مترجم ذهنی« شخص آماده است که در روبرو شدن با وقایع زندگی، 
بینایی  )به ویژه  پنج گانه  از حواس  را  به آن وقایع  ابتدا اطالعات مربوط 
و شنوایی و المسه( دریافت، و سپس آن را در ذهن ترجمه و معنی کند. 
به وجود  افکاری در شخص  این ترجمه و معنی، احساسات و  براساس 
می آید که ما به آن »برداشت ذهنی« می گوییم و عملکرد بیرونی بر اساس 
آن شکل می گیرد. در نتیجه می بینیم که این احساسات و افکار درونی است 

که عملکرد بیرونی شخص شامل گفتار و رفتارش را شکل می دهد.

منطقة امن عادت ها

از آنجایی که معنی تجربه های گذشته در »فرهنگ لغات« ذهنی براساس 
اساس  بر  نیز  عملکرد  انتخاب  می باشد،  گذشته  در  کودک  احساس 
تجربه های گذشته و انتخاب های گذشته صورت می گیرد که با تکرار به 
صورت اتوماتیک در می آید و محدوده ای را ایجاد می کند که به آن »منطقة 
امن عادت ها1« گفته می شود. از آنجا که به خاطر تکرار، عادتی و اتوماتیک 
شده است به نظر امن و راحت می آید و از آنجا حتی درگیری ها و مسایل 
زندگی و طریق مواجهه با آن نیز عادت می شود. در »منطقه امن عادت ها« 
و  نتایج  این رو  از  و  می آید  در  ثابت  و  خطی  صورت  به  زندگی  مسیر 
تجربة زمان »گذشته« به زمان »حال« می آید و لذا »آینده« نیز مثل »حال« و 
»گذشته« خواهد شد. درواقع زمانی بسیاری از ما در مساله ای »گیر« می کنیم 
1. comfort zone
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که به احساسات و افکار و عملکردمان آگاهی نداریم و به صورتی تکراری 
و اتوماتیک در منطقة امن عادت ها درگیر مانده ایم و دنبال راه حل مساله 
در »گیر« می گردیم. در همین راستا از انیشتین نقل قولی هست که »اگر 
کاری را که همیشه می کنید باز انجام دهید، دیوانگی است که انتظار نتیجة 
دیگری داشته باشید«. به عبارتی دیگر، راه حل مساله را در همان سطح 

مساله نمی توان پیدا کرد.

تحول و تغيير

انگیزه و  باید  از آن  بیرون آمدن  برای آگاهی به »منطقة امن عادت ها« و 
شوق آزادی و رشد داشته باشید همانطور که لستر لونسون می گوید:

شما براي تحول و تغییر1، باید یک شوق قوی داشته باشید زیرا آن 
چنان درگیر گذشته ها هستید كه براي رهایی از آن باید به همان 
اندازه كه شخِص درحال غرق شدن در پِی هوا براي نفس کشیدن 

است در پی آن باشید که تغییر و تحول را تجربه كنید.
1. transfomation & change

در مورد خودتان لحظه ای مکث کنید و ببیند در چه مواردی عملکرد و 
نتیجه تان مثل گذشته است، در حالیکه برایتان مهم است نتیجة دیگری 
داشته باشید. موردی را انتخاب کنید و عملکرد مربوط به آن و نتیجه ای 

که داشته اید را مشخص کنید.
مورد                                عملکرد                                نتیجه
...........................            ...........................            ...........................

تمرين: آگاهی راجع به عملکرد و نتایج


