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 فصل سوم

 درک و هدایت انرژی نامرئی  

 موجود در اطراف شما

 

رر  دمتای دور و ورتان  دور تا دور شممما  ر اا انرژی اسممتن ایر انرژی ور  ممورر افاار و احسمماسمماتی اسممت 

رر  یعنی امیر، دردممت، حیوانممار همممر اا دود انرژی سمممماط  -امیر می  یممد هوروا می دهنممدن انرژی اا دود 

رر رنندن در  امیر هر ماانی، محلر ای و اجتماعی انرژی متفاوتی داردن هرجایی وسمممتر ور ارتفاعز اا  همی 

یا انرژی متفاوتی وا جای دیگر دارد؛ شترها انرژی دیگری دارند تا شترستانتان در عالم همر چیز انده  سطح در

رنیدن رند و شما می توانید یاد وگیرید ایر انرژی را احساس   است و انرژی ساط  می 

مونی می توانید انرژی را  مونا رردن انرژی هسمممتیدن ور شمممیوه های  شمممما عامل فول العاده ای ورای حر 

مور فرا دادن، دیدن، ووییدن، حا ر، افاار و احسممماسمممتای فی یای،  رردن،  رنید، اا طریم لمر  احسممماس 

رر اطالعار اراند رنید  رائنار را ور شیوه هایی احساس  ما ودهد، و وا تمریر وسیاری ور ش هشما می توانید 

رر دود را وا  رنیدن می توانید ویاموکید   ممرف، دود را اا ن ر جسمممی، عاطفی و روحی، وا انرژی افراد هماهنی 
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حضمممور داشمممتر واشمممد یا دیرن می توانید ور  مممور فاری،  افراد وفم دهیدن حال دواه  ن شمممجس جسمممما   رهم

رما شمممما نیاا دارند  رر ور  رسممممانی  رر ور دلور افراد در واورهای درونی و  یدن البتر مطل  واشمممید  پی وبر

رر  رر قلبا  تمایل ور افشممای  ن ندارند نمی توانید ور کور وارد شمموید، کیرا جان قادر اسممت  نکر را  محدوده ای 

 نمی دواهید افشا شود  نتان ساادن

ماهی پیدا رر در رؤیاهایتان  شما می توانید چنان ور عواطف و افاار دیگران و حتی رویدادهای  ینده   رنید 

رر ور  رنید  مونر ای احساس  مذرد ور  رردیدن ورای  نار  نکر را در اطرافتان می  هم  ن را اماان  ذیر تصور نمی 

رر  میریتای داص دارید  رارمیرید نیاا ور وعضی متارتتا و موض   رنید و ور  شما اماان دهد اطالعار را تفسیر 

 البتر تمایل ور توجر و تمریر در ایر موارد داشتر واشیدن ویاموکید، نتا را می توانید ور راحتی  رهم
 

ممماه شممممویممد راهنمممای درون دود را وتتر   هرچممر ویشممممتر وتوانیممد اا انرژی دیگران  

 می شناسیدن
 

رنید، ویشممتر قادرید  ممدای راهنمای درون و درد  ورتر  دودتان را  هر چر وتوانید ویشممتر انرژی را احسمماس 

مام  رر ورای وشممنویدن  رر دیگران ور سممویتان می فرسممتند،  ینده ای  ماهی اا چیزهایی  وعدی عبارر اسممت اا  

مذاردن  دود رقم اده اید، و اینار ویاموکید انرژی تان چر تأثیری ور دیگران می 

رنید  رر در  ن اندمی می  دائما  شممما تصمماویر و افااری ور سمموی دیگران می فرسممتیدن ورای  نار واقعیتی را 

ما شیدن   شتر وا ماهانر دا ستید وقوفی دود  سوی دیگران می فر رر ور  صاویری  هانر ور وجود  ورید واید اا ت

رننده،  رننده ای را ور سمموی دود وفرسممتید و وا فرسممتادن تصمماویر درمان  می توانید در دیال تصمماویر درمان 

رردن انرژی واید ود رر ورای حر  رنیدن نجسممتیر متارتی  رردن دیگران را نیز درمان  ان  ردادت، توانایی توجر 
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شا  رنار نشستر و تما شما مفتوم  رنیدن  سی  ساوتتان مشاهده و ورر رر چطور دیگران را وا  ستن ویاموکید  ا

رر راج  ور  نتا اطالعار ویشمممتری می دواهیدن  رردن را می دانیدن در  غاا ور تماشمممای حیطر هایی ونشمممینید 

رم شید،  رم رهنمودها، ایده ها و افاار جدیدی راج  ور  ن پیدا دواهید  وقتی مشتاقانر ور مسألر ای ویندی

 رردن

رنید  یافت می  رر در رنید ور اطالعاتی  رر وانمود  مام وعدی ایر اسممممت  رردن،   ر اا نشمممسمممتر و توجر 

یدن وقتی نجسمممت شمممروم ور هماهنی شمممدن وا  یند رنید هاعتماد و اطمینان دار ، ممار دود یا دیگران می 

ست ور دریافتی شا می تواند  ا سادتر ایدن  رر  یا  ن را اا دودتان ن سید  رنید و اا دودتان وپر شا  رر دارید 

رر در مورد  نکر  رند  رر مان  شممما اا ادامر دادن نشممود، پیوسممتر شممما را وادار  مر مادامی  یاور شممما واشممد ا

رر انکر را ا رار را ور ن قرار دهید  رنید دقیم و مشمممجس تر واشمممیدن  غاا  رنید واور احسممماس می  حسممماس می 

 رنیدن

مرفتر، یا  رت ونشممینید تا وبینید چر چیزی در وعضممی اا محدوده های اندمی تان جلو رویتان قرار  هرماه سمما

ور  ن  رر اطالعار ویشمممتری راج   ور مسمممیری  یا  ید و  رن جا   رر می دواهید ات ید   ور تصممممیمی ویندیشممم

میرندن قصد شما ور شنادتر  ینده،  هر شما را ور  می دواهید،  ره  ره ایر اطالعار در دسترستان قرار می

منی  مرداندن وعضی اا اوقار اطالعار ور شال احساسی  سوی  ینده می ورد و اطالعاتی را ور سویتان واا می 

ررد انت ار چندانی  رر دواهید  مرددن اا تورور ای  مثل احسممماس شمممادمانی یا ناراحتی ور سممموی شمممما واا می 

شتر واشیدن وسیار  رر دروارندا رر هر اثری اقدامار اوتدایی دود قضاور نانید،  هاهمیت دارد  ولار وگذارید 

 رر می دواهند وگذارندن

رند واید موقتا  اا داوری وپرهیزدن هر انسمممان دالقی واید وجز  رر سمممیر دالقر ای را  غاا می  نویسمممنده ای 

رر دارد اطالعار جدید مر وجودر را در تمام مدتی  رنار وگذاردن البتر عیبوو و قضممماور  ی ور دسمممت می  ورد 
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اطالعار ارانده دواهد وود، اما در  غاا وتتر است جلو سیر دالقر را واا وگذاریدن  روعدها ایر وجز ورای تصفی

رردن وپرهی یدن عیبوو نباشممید و  رنید ور دریافت نشممانر ها، اا داوری  رر نجسممت شممروم می  همکنیر وقتی 

کیرا سد راه نشانر ها « ناند دارم اا دودم ایر مطلب را می ساام؟»یا « یا غلط؟ یا ایر درست است »نپرسید: 

رنید، کیرا وعدها در   می شمممودن وگذارید سمممیر نشمممانر ها ادامر یاودن شممماید حتی وجواهید  نتا را یادداشمممت 

رر  نکر در موق  انوام ور ن ر سممماده و  شممماار می نمود وعدها اغلب ور ن ر عمیم دواهد مر  می یاوید   مدن ا

رنید  ادار  ن را دواهید  مر  نتا را یادداشمممت  رردن و ا ورداشمممتتا را یادداشمممت نانید  نتا را فرامور دواهید 

 دیدن

وااتاب، وجز وسیار عمده ای اا حقیقت وجودتان ور حساب می  یدن در دنیا هر عملی عار العملی دارد 

رر وتوانید عار العمل هر عملتان را وبی مر شما دود را وا انرژی هماهنی و شروم ور و ایر متم است  نیدن ا

رنیدن چند ماه وعد،  ید وتتر اسممممت ثبت  میر رر واا می  ررده اید، احسمممماسممممار و عواطفی را  یافت اطالعار  در

رر چگونر ایر احسمماس ها وا تصمممیمار شممما و  نکر ر  می دهد  رر وبینید  احتما   سممجت متحیر می شمموید 

ماه شدننمناس هارتباط داردن ایر شیو  بی است ورای  غاا  
 

رردن مشاده دل و متروان واشید، همان قدر انرژی را احساس دواهید   هر قدر 
 

رنید، دلتان را وگشایید و وا اندیش عشم،  نتا را در  غور وگیرید، نر  روقتی دود را وا سایریر همساا می 

رندن طرف  رسممی همسمماا می  رر دود را وا انرژی  رنید  وا نگرر انتقادن انسممان وی عشممم و عیبوویی را موسممم 

ماه،  رمقاول، دریک ررد )حتی ور طور نادود  مونر اطالعار ور روی او واا نجواهد  وجود دود را ورای اوراا هیچ 

یرا  ن ان رژی انتقاد میز ور مثاور یا جور تواوا ور حسممماب دواهد  مدن حا  رور  رام و وا یا در حد یا انرژی( ک



 راهنمای مردمان حساس                                                                                                          طریقت معرفت   -اقتدار   
 

 
5 

 

https://t.me/kermanbabak 

@kermanbabak 

www.kermanbabak.com 

www.azartaksir.ir 

 

مرددن طرف مقاول دل دود را ور روی  رر ور دنبال اطالعار می  رنید  مالح ر و دوسممممت داشمممتنی را موسمممم 

رنی رردن انرژی می  رر شروم ور حر  مشاید و اا ایر عشم و محبت لذر می وردن وقتی  د، مرمای وجود او می 

رر احتما   وا واقعیت  نر تنتا ور رنج و  شممفتگی دیگران پی می ورید، ولار سممیسممتمتای متفاور واقعیت را نیز 

مر وا مردم اا در شمممفقت و مسمممامحت و رواداری در  یید، قادر  رنیدن ا شمممما جور در نمی  یند شمممناسمممایی می 

ماه هستند، ولی وا  ت ور انرژی سجت ها نسب دواهید شد اطالعار ارانده تر ویشتری ور دست  وریدن دیلی

رر ایشمممان واور  مونر ای  رر وا واقعیت معلومشمممان و وا اندمی ور  رنند  ایر حال وقتی چیزی را احسممماس می 

مر می دواهید انرژی دیگران را ور درسمممتی احسممماس  دارند جور نیسمممت، دودشمممان را وا  ن وفم نمی دهندن ا

رر وسیاری اا  دمتا  مونرنید، واید وپذیرید  دیگری می اندیشند و ور چیزهای دیگری اعتقاد دارند، و نباید  رور 

رنیدن رار تلقی    نتا را دطا

رر هسمممتند دوسمممت وداریدن  مونر  وردواری یعنی اینار وتوانید ن ریار متفاور را وپذیرید و مردم را همان 

مر میل ور شممایبایی داشممتر واشممید، می توانید ور مجاطرار و رمی دسممت وزنیدن ه داص  هر انسممانی ور شممیوا

مر وتوانید در مورد هم رنید دریاوید  ردودر ور دنیا می نگردن ا رر می شناسید یا وا ایشان وردورد می  رسانی 

رشف دواهید  رر چر چیزی در وجود  نتا منحصر ور فرد،  ااد، واا، و دوست داشتنی است، راهتای تااه ای را 

رر دودتان  اادتر، وااتر و  راری جذاب و ررد ورای  ن  رشممف شممیوه های نگرر مردم ور دنیا  متروان تر شممویدن 

سممیال تر می شمموید و انعطاف اجور وگشممایید،ودل دود را ور روی واورهای جور ردل نشممیر اسممتن وقتی دریک

رنید، یاودن ورای اینار دودتان را سمممبا تر  راهز می  تان  وا هم نا ذیری  واشمممید و  نقطر  رانعطاف  ذیر 

رر  شمممما وجورند، دود را وفم دهیدن ویشمممتر انسممممانتا در وجود  رمی توانند ور درد نتایج مورد عالقن رهایی 

رر می توانند ور درد نتایج  ردودشممان تثبیت و متمررز شممده اندن انعطاف  ذیر واشممید و وا هم نقطر ن رهایی 

ر هشما وجورند، دود را وفم دهیدن دنیا ور یا شیو رمورد عالق رند،  رار می  رر  نتا دنیا دا ی  ر همانی است 
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را می وینندن ایر عدم انعطاف  ذیری واعث می شممود حیطر های محدودی اا  اادی و انتجاب پیز رو داشممتر 

رر در وند رور ررده اید  مرفتار مانده اندن ایر افراد علی رغم وی  واشممندن شممما افرادی را مشمماده  های دا ممی 

 حا لی اندمی شان، تمایلی ور تغییر ندارندن 

مونر ای  رممار اسممت ایر افراد اا انرژی سممایریر سممجت وی دبر واشممندن نگاه  نتا ور هم چیزهای دنیا ور 

مذارند و دودشمممان تأثیری ور  نتا  مویی فقط  ن چیزها ورایشمممان تأثیر می  رر  مذارندن  نتا چنان ور اسمممت  نمی 

مویی اندمی دور محور  رر  مونر می وینند، غالبا  دود را  اندمی می نگرند  رر دنیا را ایر  ایشممان می چرددن اا  نوا 

رر تصمممور  رنندن اا  نوا   در تغییر دادن مسمممائل ورای نیل ور پی  مدهای مورد ن رشمممان ناتوان احسممماس می 

رائنار هستند غالبا   رنند مررز  رنند می  رارها و اعمالشان ایواد می  رر وا  رنشتایی  اا احساسار دیگران و وا

رر  مر می دواهید دنیایی را  مر می دواهید در اندمی تان هدایت انرژی را در دسممت وگیرید، ا ماه هسممتندن ا نا 

رنید،  رر اندمی را اا نگاه دیگران ن اره  رنید واضمممح وبینید، واید طالب ایر شممموید  رر ممار در  ن اندمی می 

ید، قضمممماور نانید، نوعی  رنید، دود را واا وگذار رامال  متفاور واشممممدن وقتی چنیر می  اسممممت وا نگاه شمممما 

رنیدن رردن،دوست داشتر و ماجراجویی را در دود حفظ  رشف   احساس 

 

رردن انرژی ور حساب می  یدن رقدرر تجیل شما نیرومندتریر وسیل  حر 
 

رنید قدرر تجیل اسممتن ور شممما قدرر  رردن انرژی می توانید اا  ن اسممتفاده  رر ورای حر  نیروی دیگری 

رر در  اا نیرومندتریر  یوند سممممادتارهای اعتقادی نباشممممد، یاتجیل اعطا شممممده تا چیزی ویافرینیدن تجیلی 

ید، وا ا رر ور تجیل می  رداک رردن انرژی ور حسمممماب می  یدن هنگامی  رار  دود وا انرژیتای اوزارهای حر  یر 

متعالی تر و ظریف تری مرتبط می شویدن تجیل محدود ور امان و ماان نیست، محدود ور جسم فی یای شما 
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رار را وا نوعی شممادی و تفریح و یا جود حر  رامز انوام می  رنید، غالبا  ایر  نیسممتن وقتی چیزی اودام می 

 دهیدن ایر حالت قویا  شتودی استن

رنار شجس  قدرر تجیل و تصور ممار است ایواد ترس هم واند، مثال  وقتی شجس مورد عالقر تان را در 

رنید،یا وقتی نگران صور  سید ناند ور ویماری دیگران  دیگری ت شوید،یا وقتی می تر رارتان می  اا دست دادن 

رر انگار می دان رنید  رر اا تجیلتان در ایر جتت اسممتفاده  ید چر اقدامی واید مبتال شمموید، ولی وتتر  ن اسممت 

رنید،و  رر شما را دوست دارند در ن ر موسم  رسانی  رنیوانید،یا  مر یا دود را سالم و دوشبجت موسم  دن ا

رمتری داشتر واشد،  مر پی  مد احساستان سنگینی و سجتی  رننده وارد شوید،ا اا در انرژی سبا و سرمرم 

رنید دقیم تر دواهید وودن وقتی رر می  سی  رنید،  رام ونشینید  غالبا  در احسا می دواهید انرژی را احساس 

رر  رنید  رار را انوام دهید، وانمود  مر نمی دانید چگونر فالن  رار را انوام دهیدن ا رر قادرید ایر  رنید  و وانمود 

رردن و  نکر واقعا  ر  می دهد را ن ماه فرل میان وانمود  یرا نادود  سمی دانید، ک شنا شما می  ماه  دن نادود 

یدن واقعیت ویرونی شمممما اسمممتفاده  هر  نکر رنید واقعی اسممممت می  ذیرد و اا  ن ورای  فر رر وانمود می  را 

رر  مویم  ور دیگران می  رردن مر  رنند»دواهد  ور سممموی دودشممممان جذب  مویند « هدفشممممان را   و  نتا می 

رنید می دانید  مویم وانمود  ور  نتا می  رار را انوام دهندن   ر شمممیوه م ثر واق  و ای -نمی دانند چگونر ایر 

 می شودن

رر می دانید چر  رنید  رندن تصممور  رر می دانید دیگری ور چی فار می  رنید  رر می نشممینید، وانمود  هنگامی 

ید و  رت های دالل را جلب  یده  تا ا ید  ند رار وب ور  تان را  ها ی نایی  مام توا رردن ت جا  دواهید   تصممممیمی ات

رر می توانند  رردن انرژی و سممفر ور درون  ینده شمموند، موسممم پی  مدهای احتمالی ای را  اوزاری ورای حر 

 رنیدن
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رندن رردن حواس، امان را تسری  و انرژی را هدایت می   متمررز 
 

رردن حواس مثل داشتر  رتو لی ر است در مقایسر وا نور معمولین اا توانایی های دود در تمررز  متمررز 

رن رردن انرژی استفاده  یدن تمررز حواس شما را مستقیما  ور سوی  نکر جست و جو حواس و دقت ورای حر 

رنید،و فار  اا مسممائل دیگر، فقط  رر حواسممتان را ور موضمموعی متمررز می  رندن هنگامی  رنید هدایت می  می 

رنیدن  ودان می اندیشید، در واق   هنتان را مانند  رتو لی ری ور سوی موضوم هدایت می 

رر  هنتان ودیر نحو هدای رائنار شممما را تحت تأثیر قرار هنگامی  ت شممد، دیگر سممایر انرژیتای موجود در 

ید و  نکر ودان متمررز شممممده اید ورایتان روشمممر  میر  نمی دهندن تحت حمایت و حفاظت  ن حر قرار می 

رر ور درون  ینده می رود و وارد وجود شمممجس دیگری  رر تمررز مانند  رتو لی ری اسمممت  رنید  می شمممودن دیال 

رندن می شممود و ر مشمماید، و  ن حیطر را روشممر می  رر در پی  اسممجز هسممتید می  اه ورود ور هر مسممألر ای را 

رر انرژی و  رند  رر اا شممما سمماط  می شممود و چون سممیم تلگراف راهی ایواد می  مانند  رتویی اا انرژی اسممت 

ماه شوید نگاه دود را روی  ن مت مر می دواهید اا چیزی   ماهی ور طرف شما ورمردندن ا رنید، کیرا ور هر   مررز 

رردن رنید، همان را ایواد دواهید   چر توجر تان را معطوف 

رر  یا ایر انرژی شمممما را تحلیل می ورد ی رنید  ماه شممموید، معمو   می دواهید مشمممجس   اوقتی اا انرژی  

مر توجر دود  رنیدن ا رنترل انرژی تان می توانید ایر مسألر را روشر  رندن شما اا طریم تن یم و  تقویتتان می 

رر تحلیل رفتر اید، توانایی دویز را در شنادتر  رنید  ررده اید و احساس می  را ور موقعیت دا ی معطوف 

رردن حقیقت وپذیریدن وقتی درمیر هر موقعیتی هسمممتید، می ت رر  یا  ن موقعیت و احسممماس  وانید پی وبرید 

رنند وقوف  رر شمممما را تقویت می  رندن نسمممبت ور چیزهایی  دارد شمممما را تحلیل می ورد یا دارد تقویت می 
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رر توجر دود را معطوف سماکید، همان را ور سموی دود جذب دواهید  رنید، کیرا ور هر چیزی  رسمب  ویشمتری 

 رردن

مرفتر اید  مر در موقعیت دشواری قرار  وذر محبت وپاشیدن عشم و محبت شما را ا

رندن  شفا می وجشد و اا شما حمایت می 
 

رر در  رنند  نتایی هسمممتند  رر شمممما را تقویت می  رر موقعیتتا، مردم،یا افااری  توجر داشمممتر واشمممید 

ماهی،  مشمممایندن اندمی در پی   رنند، دلتان را می  رنند، رشمممد شمممما را حمایت می  چارچوب مثبت عمل می 

مر در موقعیت دشواری  انرژی و شما می  موادن ا عشم استن هر موقعیتی چیز ویشتری اا  نکر هستید ور 

رنید ور افشمماندن وذر  رر ورایتان مشممال  فریده یا، انرژی تان را تحلیل ورده، شممروم  مرفتر اید، موقعیتی  قرار 

ر ثار  رر محبت ن یدن همیر  یل نرو ررد تحل هد  تان دوا رما  ید، ایر محبت عشمممم و محبت کیرا محبت  ن

ررد و مان  اا تحلیل رفتر انرژی دواهد شدن  حمایتتان دواهد 

رنیدن یعنی ودن دود را در وضمممعیتی  رام و  رنید، دود را متمررز و متعادل  پیز اا  نار انرژی را احسممماس 

رر میریدن هنگامی  رردن دود را فرا رنترل   هنیار   سمموده قرار دهید و عواطف تان را  رام سمماکیدن واید تانیا 

رر  یا ضمممروان قلبتان افزایز می یاود،  یا احسمممماس تنز  رنید   تان را ور طرف دیگران می فرسمممتید، دقت 

رنیدن  رر اا طریم  ن انرژی را احسممماس  رند؟ اینتا همان راهتایی هسمممتند  رنید،  یا ودنتان تغییراتی می  می 

رر در  هنت رنید  رر دودر ا وا دیگران وفم می دهید توجر  مذرد، کیرا هرچر دودتان را دقیم ان چر می هنگامی 

رنید، داده ها و اطالعار ویشمممتری می ت رنترل  متان ر  رسمممی وودید و نا مر در فلار  رنیدن ا توانید جم   وری 



 راهنمای مردمان حساس                                                                                                          طریقت معرفت   -اقتدار   
 

 
10 

 

https://t.me/kermanbabak 

@kermanbabak 

www.kermanbabak.com 

www.azartaksir.ir 

 

مرفتر اید رر نگران وضممعیت مالی تان  هسممتید، در واق  شممما نگرانی طرف مقاول را   ایرالبتر  -متوجر شممدید 

 نواشید نداشتر تان مالی وضعیت مورد در  ای نگرانی  ن اا  پیز رر است  ورتی در 

مر  ید  ینده ور روشمممید می ا  طریم اا  ولار  هنتان طریم اا  نر اطالعار غالبا وبینید، را چیزی پیامد تا ونگر

 رنید، اتجا  تصمیمی مسیری ور راج  میانید سعی وقتی است ممارن مردند می واا  شما سوی ور جسمتان

 منقبض نوعی ور ودنتان و میرد، می دارد تنفستان رر شوید می متوجر رنید، می فار  انتجاوتا اا  یای ور چون

 دارند میانید احسممماس رر هسمممتند  ینده اا  عالئمی اینتان رنید می ناراحتی احسممماس تان معده در  و شمممده،

مر ن مویند می چیزی شممما ور اید اندیشممیده ودان رر راهی درواره رر ا  درون در  میانید فار  دا ممی راه ور امانی 

  ینده هموارهن هست رار  ایر ورای هم وتتری شیوه رر میگوید شما ور دارد ودنتان رردید، سنگینی احساس

 و روشر احساس تا دهید، تغییر  اندری میانید فار   نتا ور رر را مسائلی رنید، توسم را شدنی و ممار های

مر ن  ورید دسمممت ور شمممادی ن ویاامایید را دیگری حلتای راه نداد، شمممما ور سمممبای احسممماس  نتا اا  یا هیچ ا

 رر ایر محض ور و  یید، می حسممماب ور انرژی رردن حر اوزار  شمممما کیرا رنید، رنترل را دودتان رر ویاموکید

  رنیدن می پیدا را موجود سرنجتای و  اسجتا رم رم رنید، می تن یم را دودتان

مرفتید، اطالعار رلیر  نار اا   ر ن  ید می حساب ور وعدی مام دریافتتا تعبیر   رردید، ضبط را  ن حتی یا را 

سیاری تردیدهای و شا رر دریاوید شایدن رنید مرور  و وجوانید را  نتا ونشینید سیار  رنند، می وروا  دارند و  و

ید رر دارد اهمیت ید مبارک را  نتان رنند ایواد مان  ورایتان تردیدها اوقار ایر در  نگذار ید و وشممممار  وگذار

 اسمممت ممار میگشممممایید، اطرافتان انرژی درک ور هایتان توانایی روی ور  را دود وجود وقتین شممموند نا دید

 همر مورد در  تقریبا موضمموم ایرن ندارد واور  رنید می احسمماس را  نکر رر هسممت درونتان در   ممدایی دریاوید

مر   ر اسمممت،  مممادل  اسمممت، واا  دلتان رر امانی تان نانید اشمممتباه دودتان درواره وردید پی چیزی چنیر ور ا

 ور توانید می نشمموید، فرومایر وارد انرژی مونر ایر اا  نوم هر  یا تقلب، شممجصممی، نف  منیت، در  اا  رر مادامی
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 رنید می  وری جم  رر را اطالعاتی دارد اماان اوقار اا  ماهین واشمممید داشمممتر اعتماد میانید احسممماس  نکر

مر ن رند می ددمت تان منیت ور مویی رر ویاید ن ر  ور چنان  اا  هم و رنید وررسمممی دقیم واید وود، طور  ایر ا

مر ن رنید اسمممتفاده انرژی رردن حر در  تان توانایی اا  هم و  هر  اا  ون ویفتد اتفال مایلید رر هسمممت چیزی ا

 تضممعیف احتما  رردن احسمماس واضممح در  تان توانایی  ممورر ایر در  هسممتید، درمیرر سممجت عاطفی، ن ر 

 و نیست، رار  در  شجصی نف  هیچ  رامند، عواطف رر  یند می دست ور امانی اطالعار روشنتریرن است شده

  هم واا  تمریر، حیر در  البترن رنید رما دیگران ور رر مردید می اطالعار دنبال ور دلیل ایر ور فقط شمممما

 عاطفی احسممماس مطلبی، درواره رر امانی حتی  ورید، دسمممت ور دودتان درواره ای ارانده اطالعار توانید می

 نرنید می

 ام ررده  رر  رر تانیاتایی رلیر اا  و نشمممینید می  رام را روا  یان دارد مشمممالی شمممما دوسممممت رنیم فرض

 ن او چشمممم دریکر اا  دنیا دیدن ور رنید می شمممرومن رنید احسممماس را دوسمممتتان انرژی تا رنید می اسمممتفاده

  را مطلب ایر شمممان دارد وجود رنج هنوا  درون در  و شمموند نمی واق  م ثر  رر هسممتند واورها وعضممی وینید می

  احسمماس را انرژی ایر رر وقتین واوسمممتگی و محبت اا  احسممماسمممی وا فقط رنید، می مشممماهده داوری هیچ وی

ست، رار  در  شجصی نف  نوم هیچ رنید، می ست رار  در  تقلبی هیچ نی شیر میل یا فقط ولار نی  حقیقی و  ت

 ن دیگران ور رما ور است

ید می دسممممت ور رر اطالعاتی ور  اا  و واشممممد، شمممما وا رر وجواهید ورترتان دویشمممتر اا ن رنید اعتماد  ور

 ون شممموید تر  متعالی اطالعار  ن ورای رانالی رر وجواهیدن رنند یاری را شمممما وجواهید رائنار ورتر  نیروهای

مر ن وگشممایید  ید می سممویتان ور رر اطالعاتی روی ور  را دود وجود دریکر  روشممنایی ایواد من ورتان و قصممد ا

مر ن ررد دواهند یاری جتت ایر در  را شممما میانید دریافت  نکر اسممت، دیگران و دودتان اندمی در  ویشممتر   ور ا
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  افزایز سمممرعت ور تان انرژی رردن احسممماس توان رردن، ددمت حر وا دلتان، تر اا  رنید، رفتار  شمممال ایر

 ننشود مشوده شما روی ور رر داشت نجواهد وجود دری و یاود می

 

  وانید دواهید می رر چیزهایی ور اندیشیدن  رف را دود وقت

 ندواهید نمی رر چیزهایی نر
 

 ن رار را فضمایتان اا  ویشمتری وجز وانید، هاتان دواسمتر اا  تصماویری ارسمال  مرف رمتری وقت هرچر

 الگوهای اا  رر تری نیافتر رشممممد و ناالتر  تصمممماویر  یا رنند، می  ر  دارند شمممما اا  رر انت اراتی مورد در  دیگران

ستر قدیمیتان صاویر   ن دواهید، می  نکر  وردن دست ور جای ور شمان اند وردا  ایر ررد دواهید اندمی را ت

 مثاور ور دواهید می  نکر تجیل و تصممور ن شممود می شممما فی یای جتان در  شممما قدرر منشممأ تصممویری جتان

صاویر ن وساکید را  ن واق  در   نار اا  پیز است چیزی مدل سادتر ن رنند می هدایت شما ودن در  را انرژی ت

مر   و تصممماویر  اا  توانید می همیشمممر رنید، فصمممل و حل را  ن دواهید می رر هسمممت تان اندمی در  موقعیتی ا

یافت را شمممالتایی و تصمممماویر  رر امانی غالبأن وجواهید رما نمادها  دیدن، دواب ااطریم مثال میانید، در

 التیام  نتا وسممیلر ور اینار وراین وشممناسممید را نمادها معنی و ویاوید  نتا ورای منطقی توجیر و تفسممیر  مایلید

 ن ودانید را  نتا معنای الزاما رر نیست نیاای شوید درمان و یاوید

سال طریم اا  توانید می صاویر  ار ضعیتی هر  توانید مین وجشید التیام را سایریر نمادها و ت  همان ور را و

 نمادها درواق ن وبجشمممید التیام نیز  رردن نمادینر و رردن تصمممور  وا وجشمممید، می التیام رلمار وا رر  سمممانی

 ور حا  همیرن نیسممتند متصممل شممما اعتقادی ن امتای ور  نتا کیرا رلمار، تا ترند شممفاوجز و تر  مسممتقیم

  ن اا  وجشممی شممفا تصممویر  طالب ون وجواهید  اسممجی  ن ورای رر چیزی ور ویندیشممید، اندمیتان اا  وضممعیتی
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 ور تصممویری وضممعیت ایر رل اا  یا اسممت وضممعیت ایر درمیر  رر دیگری شممجس اا  توانید می  یا وبینیدن واشممید

مر ن  ورید دسمممت   شمممما انرژی و وقت مان  و  فریند می مشمممال ورایتان رر شمممجصمممی  هسمممت شمممما اندمی در  ا

 سالحی وا دارد رر ویاید ن ر  ور چنیر است ممارن وبینید نمادیر شال ور را شجس  ن رنید سعی شود، می

  فرو او نیروی مقاول در  دائما رر وبینید دیواری حام در  را دود اسممممت ممار و  ید، می سمممویتان ور مجرب

 مثال ور یید،  ن  ر اا  نمادها وجشیدن التیام و دادن تغییر  طریم اا  وضعیت ایر وا توانید می شمان ریزد می

  ذیر  انعطاف  سممتیا مثل شممما دیوار  و شممده تبدیل نااری مقوای ور مجرب سممالر  ن رر تصممور  ایر وا شمماید

ید او دسممممت اا  را قدرر اهرم توانید می نمادها وا رردن واای طریم اا ن اسممممت شممممده  هر  شمممیوه ایر وا و وگیر

 نوجشید التیام را وضعیتی

یانتای ند وجود ای انرژی جر یاره رر دار ید می وجواهید رر هرامان و رنند می احاطر را سممم تا اا  توان   ن

مر ن رنید اسمممتفاده  جریان ور رر رنید تصمممور  و واشمممید عمیقی نفر توانید می هسمممتید فی یای انرژی طالب ا

 دا ی های ایده ور  انسان میلیونتا هرامانی، در ن اند شده متصل دارند حیاتی سرشار  نیروی رر افرادی رلیر

 ناند ررده تمررز 

 رر اند رسممانی اا  ای نمونر رنند، می رار  رور امینر در  رر رسممانی و اندیشمممندان، عااسممان، نویسممندمان،

 دواهید می رر هر نکر  وری جم  یا افزایز ورای شمممود می سمممماط   نتا اا  رر ای انرژی اا  توانید می شمممما

مر  حتی) را دود و وبندید را چشممممتایتان فقطن رنید اسمممتفاده  رار  رر رسمممانی تمام وا( تجیلتان وا فقط شمممده ا

  را شمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممما

یان وا را دودن رنید هماهنی رنند می تا انرژی ثمروجز و شممممدید جر   تنفر طریم اا ن رنیدن هماهنی  ن

 فرد سممموی ور را رائنار ورتر  نیروهای راهنمایی و رما وا و رنید ورقرار  جتانی ارتباط افراد سمممایر  وا توانید می

 نماییدن جذب
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https://t.me/kermanbabak 

@kermanbabak 

www.kermanbabak.com 

www.azartaksir.ir 

 

مر ن است موجود دنیا در  وجواهید رر انرژی هرنوم  عشقی توانید می دواهید می ویشتری محبت و عشم ا

 دواهد قرار  تان فی یای واقعیت در  عشممم ایر کود یا دیر ن رنید تنفر میگردد سممیاره مرد و اسممت موجود رر را

مر ن مرفت  رسانی تمام وا را دود توانید می اید، شده مشال دچار   ن تامیل در  و رنید می رار  ای ورنامر روی ا

 تأثیری تواند می دهید، می انوام رر هررارین رنید همسمممماا هسمممتند موفم هایشممممان ورنامر تامیل در  رر

 انرژی وا شمممدن وهمسممماا  رردن حر در  تان توانایی اا  دیگران و دود تاامل وراین واشمممد داشمممتر شمممفاوجز

 تاامل ور رمای دود نوور ور همیر و دهید، مسمممترر را  ن توانید می رر اسمممت متارتی ایرن رنید اسمممتفاده

 نررد دواهد دودتان

 

 تمریر

ر ویند می رر دودر شالی همان ور را او اندمی و ورم ینید شناسید می رر را شجصی -١   ندهید شر

 رنید؟ رما ار شجصی رشد در  فرد ایر ور توانید می چگونر -۲ 

 ن وساکید رنید رما او ور توانید می رر ای نحوه اا   هنتان در  تصویری


