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 راهنمای

روابطتست ردیاب مسائل مربوط به   

 

www.marvi5.ir 

www.selfhealings.ir 

 

 لطفا جهت رزرو وقت مشاوره های سلف هیلینگ به این شماره پیامک دهید:

09122726042 
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 .است (بقلان ) مربوط به حافظه پنه مسائلیافته تست  توسعه، تست ردیاب مسائل مربوط به روابط

 .است بطاور مربوط به بر اساس این درک است که هر مسئله ای که در زندگی داریم یک مسئلهآن 

مناسب به  ین پاسختعی برای دریافت و تفسیر سیگنال ها و در کلی ترین دیدگاه می توان گفت که مغز ما

ر اساس بت یا بر اساس عشق اس هر سیگنالی نوعی پاسخ می طلبد، سیگنال یا. آن طراحی شده است

دگی ننده زنکهدید تو حمایت از رشد تعبیر می شود یا به عنوان  ایمن، یا به عنوان حفظ سالمت ترس

  .یر می شودناسالم خطرناک و مهار رشد تعب

ن ما ا در بدتی رمتفاو زمسیگنال های مربوط به آنها مکانیعشق و ترس انرژی های متضادی هستند و 

 ت و بقاحفاظ ترس و وحشت برای زممکانیموفقیت و رشد مبتنی بر عشق و  زم، مکانیفعال می کند

 است. 

قط رس را فتشق و عاست.  یا مسئله ترس ودر پایان می توانیم بگوییم که هر موضوعی یا مسئله عشق 

مربوط  ا مسائلتبط بمر و مشکلی به همین دلیل است که هر مسئله. در زمینه روابط می توان تجربه کرد

 . ابط استور به

ونه ی ما چگرس هاتابط استفاده می کنیم تا تشخیص دهیم که دردها و ومسائل مربوط به ر تستما از 

یکدیگر بر  د ما بااط مجددر مورد دیدگاه خود و دیگران و در نتیجه نحوه ارتبنیافته ما را  شفاخاطرات 

 .تعیین می کندتعریف و  گروه هااساس درک بنیادی 

ه ن است کدر ای تفاوت .یکسان است حافظه پنهان دیابر ا  سواالت تستب این تستاالت موجود در سو
 .، تفسیر می کنیموندروابط نیز نامیده می شاصلی  گروه هایدیگر که  گروه 10ما نتایج را از دریچه 

 
نوعی  ،اضافی های گروههر یک از این  .هستند اصلی روابطهای  گروهاجزای  عمومی، گروهدوازده 

ین ا میانگیوریتم توسط یک الگ گروه های اصلی روابطاست و امتیازات  عمومی گروهترکیب از دوازده 
 .برنامه ریزی شده محاسبه می شود
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 :مولفه اصلی ایجاد کننده مشکالت روابط10

 . رفتار6. درد                                     1

 . تعهد7. واکنش به درد                        2

 . ارتباط8                          . برنامه ریزی3

 . همدلی9                                . نگرش4

 نمره گیرافتادگی. 10                             . قضاوت5

 

 ردطبا  . درد )میانگین عشق، شادمانی، آرامش و بردباری(: هنگامی که به جای مهربانی1

 شدن مواجه می شویم، به جای عشق ورزیدن می ترسیم و همچنین خشم، رنجش،

 شود. می ریزی وجودی ماناکامی، تندی، بدخلقی را تجربه می کنیم، آن بخشی از برنامه 

 -ییم، مزمانی که درد را تجربه می کن . واکنش به درد )میانگین عشق، اعتماد، بخشش(:2

 توانیم با ترس یا عشق واکنش دهیم.

داده شما  پایگاه و خلیاین هارد دیسک دا . برنامه ریزی )میانگین باور، مهربانی، خوبی، و اعتماد(:3

منفی  لمسائاست. اگر داریم  مثبت جهت گیری بر اساسی ما تمامی مکانیزم های طبیع .است

اعث ت که بریزی وجودی ما بر پایه ترس اس کنیم، به این دلیل است که برنامه را تجربه می

 شود.  اختالل در عملکرد ما می

ی کنیم حبت مآنچه ما در اینجا درباره آن ص . نگرش )میانگین جمالت مثبت و باورهای شما(:4

 .ی شوداشی ممثبت ن ریزیبلکه یک نگرش طبیعی است که از برنامه  ،مثبت اجباری نیستیک نگرش 
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ه ست ک. قضاوت )میانگین تواضع، بخشش، و خوبی(: قضاوت بسیار نزدیک به کینه جویی ا5

ا تنه منفی ترین مسئله در زندگی هر فرد است. قضاوت باعث می شود که قضاوت شوید، نه

 .خودتان حتی توسطتوسط بقیه مردم، بلکه 

 دیگر  اساس. رفتار )میانگین اقدامات زیان بخش، و خویشتنداری(: رفتارهای ما همواره بر6

فتار مره رنگرش و قضاوت شکل می گیرند. ن گروه ها مثل درد، واکنش به درد، برنامه ریزی،

روی  د،اششما میانگین بین اقدامات زیان بخش و خویشتنداری شما است. اگر این نمره کم ب

 برسد.  7+سپس به  ،و  5+، 3+رفتارتان باال و به حیطه مثبت، نهایتا به  آن ها کار کنید تا نمره

 

 مولفه اصلی 3

هر یک  ی برایتوضیح مختصر، مهم ترین فاکتور در هر مشکل موجود در روابط هستند. مولفه اصلی 3

 . ها ارائه شده است از آن

د فردی گیری تعهد زمانی اتفاق می افتد که شما تصمیم می . تعهد )میانگین رفتار و بخشش(:7

 خوشی روزهایر د -را دوست داشته باشید و این تعهدی است که همیشه دوست داشته باشید

 و ناخوشی. 

روابط شامل  ربوط بهسائل ممارتباط کامالً حیاتی است زیرا همه . ارتباط )میانگین مهربانی و باورها(: 8 

صلی این نکته ا م امانیهمه ما به روش های مختلف ارتباط برقرار می ک. نیز می شودیک مسئله ارتباطی 

 شقع اب حقیقت را ..در نظر بگیریم. عشقرا با حقیقت  ...بیان کنیم با عشق حقیقت را همیشه است که

 دهیم. انجام 
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وما لزه . همدلی )میانگین اعتماد و عشق(: این مورد به نزدیکی و صمیمیت برمی گردد ک9

ح شبیه رابطه جنسی نیست؛ این مربوط به نزدیک بودن، صمیمیت و عشق ورزیدن در سط

 است.  خیلی عمیق

ه آنها به من تقریبا تمام افرادی ک. نمره گیرافتادگی )میانگین رفتار، عشق، و اعتماد(: 10

ی از اعضای یک )یا فرد مقابل آن ها و یا مشاوره داده ام و درمان کرده ام گیر افتاده بودند

 اننددرست مخانواده شان دچار این مشکل شده بود و دیگران را نیز درگیر کرده بود(. 

یط ز آن شراا نکهتوانید انجام دهید مگر ای در چاله ای گیر افتاده باشد، کاری نمی خودرویی که

  .خارج شوید

 انجاما رفظه پنهان تست مسائل مربوط به حامسائل مربوط به روابط، تست ردیاب  ایجادقبل از  نکته:

 -به میرا محاس طاصلی رواب گروهدر آن  ارائه شده عمومیهای  گروهو میانگین هر یک از می دادیم 

  .کردیم

را  روهگ ن چهارک از آهر ی امتیازما درد: میانگین عشق، شادمانی، آرامش و بردباری. مثال  ،به عنوان

 (،-2مانی)شاد،(-3 ز)امتیاق دارای که عش فرض کنید. چهار تقسیم می کنیم ها را بر می کنیم و آن جمع

 -گروه) چهارعدد ا تقسیم بر ب( می شود.  8) امتیاز آن ها مجموعدر  ( هستند. 1 بردباری)و  (،-4 )آرامش

 . ی رسیمم (2) میانگینبه  عمومی(های 

 . هستند اصلی های گروهو  گروهدوازده  میانگین اصلی،های  گروه هایبرخی از 

 وی است( تندارتعهد، میانگین رفتار )که خود میانگین اقدامات زیان بخش و خویشبه طور مثال: 

( باشد؛ در -5(، و خویشتنداری )4بخشش می باشد. فرض کنید که امتیاز اقدامات زیان بخش )

راین امتیاز است، بناب (-5امتیاز بخشش) ( می شود. فرض کنید که-1نتیجه میانگین رفتار )

 ( است.   -5، و بخشش )(-1است؛ میانگین رفتار ) (-3تعهد )
 

 .مشاهده می کنیم اصلی گروه 10را در ترکیب های مختلف در  گروهما دوازده 
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فای شوقتی  هاینک و؛ ها به هم مرتبط هستند اکنون می توان به راحتی مشاهده کرد که چگونه همه آن
 ،ردمی گذا ت تأثیرکه جزء آن اس اصلی گروه، چگونه بر هر خاص شروع می کنیم گروهرا در یک  مسائل

ا روی اص که مبطه خنه فقط یک را و باعث بهبود روابط به طور کلی می شود، شفاو اینکه چگونه این 
  .آن تمرکز کرده ایم

 

تمایز  وندخدا با ، ونیگراد ،ابط کار می کنیم، بین سه نوع رابطه با خودور گروه هایبه طور کلی وقتی با 

 . مشکل داریم ،به درجات مختلف ،ما در هر سه ازو هر یک  ؛قائل می شویم

، این امر مظر بگیریندر  بهتر است هر سه نوع را ،را با خود درمان می کنیم ابطووقتی مسائل مربوط به ر

  .و بالعکس تأثیر مثبت خواهد داشت وندبر روابط با دیگران و با خدا

 .شدصی بامی تواند به طور کلی یا متمرکز بر شخص خا "دیگران"ابط با ومسائل مربوط به ر

 (دیگران، خدا خود،دارای کدهای سفارشی برای هر یک از سه نوع رابطه ) ابطوراهنمای کدهای ر کتاب
  .است اصلی گروهو ده  عمومی گروهو برای هر یک از دوازده 

؟ اوت استمتف بخشا کدهای سفارشی در کتاب راهنمای کدهای شفاب گروهچرا کدهای سفارشی دوازده 
 .ها از رویکردی متفاوت و با تمرکز بر روابط توسعه یافته اند زیرا آن

 "منبع زندگی کدهای"یک قدم فراتر می رود. برای هر نوع رابطه  2کدهای شفابخش  راهنمای کتاب

 :شود رابطه منبع مختلف تقسیم می 9به  "با دیگران"خاصی وجود دارد، اما اکنون نوع 
 

 رسمه. 6                                    ردام. 1

 ناگتسب. 7                                     ردپ. 2

 (دادجا) یلسن. 8             گرزب ردام و گرزب ردپ. 3

 (یگداوناخ ریغ) نارگید. 9                               نادنزرف. 4

                       ردارب و رهاوخ. 5
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 .دخوب است که پس از مدتی یک ارزیابی مجدد انجام دهید تا پیشرفت را پیگیری کنی

خاص  ک رابطهرفتن یگمسائل مربوط به روابط را می توان به طور کلی یا با در نظر  تست ردیاب نکته:

تفاوت در مصاویری تایجاد  رابطه خاص باعث آنبه احتمال زیاد متفاوت خواهد بود، زیرا نتایج انجام داد. 

 ، می شود.متفاوتی را ایجاد می کند اتافکار و احساس خود ما که حافظه پنهان

 

 

 

 


