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 سیزدهن فصل

  و درون وگوی گفت ذهن،

 شها شخصی انرژی پخش شبکه

 

  تعیدین او نیدز آفرینیدد ودی را آنچده و زنددگی گذرانددن نحوه. است انرژی از نیرووندی پخش ورکز شها ذهن

  جدذ  سدویتان بده را چیزهدای  و روندد ودی بیدرون شدها وجدود از آنهدا هسدتند  وغناطیسی شها افکار. کند وی

 .کنید وی فکر آنها به راجع که کنند وی

یدرا اسدت، وهدن بسیار شها درونی گوی و گفت  چده کده کندد ودی تعیدین خویشدتن بدا گفتنتدان سدخن شدیوه ز

 .کنید وی جلب را اشیائی و افراد و رویدادها

 دیگدران و خدود بدا وقتدی کده اسدت آن وهدن زنددگی، در شدادتر رویددادهای آفریددن برای بودن، روشنتر برای

 بده و بیدرون بده آنهدا آفرینندد  ودی را واقعیت شها افکار. کنید استفاده عالیتر افکار و کلهات از گویید وی سخن

 تهایدل رویدد، ودی اندرژی از ظریفتدری هدای حیطده به وقتی. گذارند وی تأثیر افراد سایر بر و روند وی دنیا سوی

 افکدار بده اندیشدیدن بده کنیدد شروع که این وحض به. ببرید باال آنها کیفیت افزودن طریق از را خود افکار دارید

کتر،  طنین کائنات برتر سطوح در و دهید وی تغییر را جسهتان وغناطیسی خاصیت آویزتر، وحبت و وهربانتر پا

 .کرد خواهید انداز
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  بدددی آدم را خودتددان گهگدداه آیددا. کنیددد آغدداز را کددار ایددن درونتددان گددوی و گفددت کددردن نظدداره بددا توانیددد وددی شددها

کافی کوشش که گویید وی خودتان به آیا بینید؟ وی   را خود و اید دستپاچه و هول ههیشه آیا نیستند؟ هایتان 

یددد وددی فشددار در یددد؟ وددی وجددود بدده ونطقددی غیددر ووقعیتهددای و گذار  را سددایرین تددا کوشددید وددی پیوسددته آیددا آور

 شکسدت بندابراین و هسدتید شدها او نداراحتی وقصدر باشد ناراحت کسی چنانچه کنید وی فکر و کنید خوشحال

 چه ببینید گردید وی ودام آیا آنها؟ وحاسن تا هستید وسائل وعایب جستن پ  در بیشتر شها آیا اید؟ خورده

 آنهدا فاقدد یدا کده اسدت چیزهدای  به وعطوف بیشتر تان توجه آیا نیست؟ درست یا شود نهی انجام خو  کاری

 نیستند؟ وناسب برایتان اصوال یا هستید

 کنتدرل را شدها او نده کنیدد وطیدع را خود ذهن شها اینکه آووختن یعنی درونتان گوی و گفت کنترل آووختن

 بهتصادفًا  که افکاری اینکه نه کنند، وی خطور ذهنتان به افکاری چه کنید انتخا  بیاووزید، بتوانید یعنی. کند

 نظدر بدا. اسدت جدان قلهدرو در ذهدن آوردن تحدول، هدف از بخشی. کنند هدایت را شها کنند وی خطور ذهنتان

 آن بهتدر کده )ایدد شدده ورتکدب کده اشدتباهاتی تهدام بخشدودن و دوسدتی خویشتن درونی، گوی و گفت بر کردن

 داشته توجه کلهات، افشای و بیان حین در. برید وی باال را تفکرتان سطح( بناوین کردن تجربه را آنها که است

 .دارید احساسی چه و کنید وی استفاده کلهاتی چه از که باشید
 

 .ویدهد افزایش را ذهنتان ارتعاش آویز، وحبت و عالی کلهات وداوم اظهار
 

گددر یددادی سددالهای. نشددوید نگددران کنیددد تهرکددز خاصددی برافکددار طددوالنی زوددان ودددت توانیددد نهددی چنانچدده ا  ز

 حتدی کده هربار. یابد دست آراوش و تهرکز از ای نقطه به ذهن تا است الزم راسخ اراده و عزم و وداوم وشاهده

. بگوییدد تبریدک خودتدان بده. کنیدد تهرکدز خدود برتدر افکدار و هدا ایدده بر شدید ووفق دقیقه دو یا یک ودت برای
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 دنبدال بده. سدازید برتدر وعطدوف افکدار بده را خود توجه که باشید داشته خاطر به کردید فکر آن به راجع که هربار

 .کنید وی بهتری احساس گویید وی خود به را آنها وقتی که باشید کلهاتی

گر  اسدتفاده وثبت کلهات از خود وجود نیروی بردن باال برای هستید، افسرده یا وضطر  که شدید وتوجه ا

: بگوییدد قبیدل ایدن از کلهاتی خود به. درآورید بیان به را آنها که نیست نیازی. هستند قلبی کلهات اینها. کنید

 و پددر بشدداش، وتعهددد، دهنددده، نیروونددد، انسددانی وددن: »بگوییددد.« اراده عددزم، وضددوح، عشددق،»

 کده بخشدی الهام و زیبا کلهات تهام به «هستن زالل و راحت آسوده، پرشور، سبک، باطراوت، پیهان،

یدد بیدان به را آنها که نیست نیازی وجودتان بخش ترین ژرف به دستیاب  برای. بیندیشید شناسید وی . درآور

 جهدان سراسدر در ذهدن ویلیونهدا در کده آسودگی ارتعاش روی به را خویشتن کنید، وی ادا را آراوش کلهه وقتی

یدرا شدوید، ودی وتصدل بخدش آراودش رویددادهای و افکار به. گشایید وی است ووجود  اندرژی بیروندی دنیدای ز

 و عدالی جهدتت از گوییدد ودی سدخن خدود بدا کده زوانی. شوید ههنوا آن با بتوانید که دارد قدر آن بخش آراوش

 برتدر کلهدات ایدن از. تدتش از نیداز بد  و بدودن، بخش الهام ختق،: قبیل از کلهاتی کنید، استفاده وثبت

گاهانه گر. کنید - استفاده آ  افکارتان که دید خواهید بگویید، را کلهات این بارها فقط کنید، وی بدی احساس ا

 .کنند وی تغییر

  اینکه جای به. کنند وی بیان را حال زوان که کنید استفاده کلهاتی از کنید، وی گو و گفت خودتان با که زوانی

 بده را آنچده بتفاصدله ذهن.« کنن وی را کار این االن: »بگویید ،«داد خواهن انجام را کار این روزی یک: »بگویید

گدر. کندد ودی تفسیر ویدارید، بیان خویش خویشتن  ایدن شدها ذهدن.« بدود خدواهن خوشدحال ودن: »بگوییدد ا

کندون هدن کده رویدادی عنوان به نه را آن و گیرد وی بتفاصله را جهله  عندوان بده بلکده اسدت، وقدوع شدرف در ا

خ آینده در که ووهبتی  کده کنید دقت. کرد نخواهید تجربه را آن هرگز یعنی این و) آورد وی وجود به داد خواهد ر
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 کنیدکده صدحبت ای گونده بده آن بده راجع عوض، در نگذارید  وا آینده زوان به خواهید وی حاضر حال در را آنچه

کنددون هددن گددوی  یددد را آن ا  اوددروز وددن. ویدددارم دوسددت هسددتن اوددروز کدده شددکلی ههددین بدده را خددودم وددن: »دار

کنون ون. خوشحالن  کنید وی بیان را آن که زوانی است وهکن.« دارم را خود جان وونس حاال ون. دارم پول ا

 .کند وی پیدا واقعیت زودی به اوا نیاید، واقعی نظر به

گر  سداختن بده. کندد ودی شدروع و گیدرد ودی را گفتده ایدن شدها ذهدن ،«نیسدتن خدو  کدافی قدر به: »بگویید ا

 کده کنیدد وجسدن. نبینیدد «کدافی» را خدود رویددادها آن پد  در شدها شدوند ودی باعث که ای خارجی رویدادهای

گدر. کنندد ودی خطدور ذهنتدان بده روز طدی در فکدر ، 0۴۴۴۴۴ تدا ۰۴۴۴۴  بده تبددیل را آنهدا تدای 0۴۴۴ تنهدا بتوانیدد ا

. داد خواهیدد تغییدر سدرعت بده گذرانیدد ودی سدر از که را چیزی واهیت کنید، شاد و آویز وحبت روشن، افکاری

 ایدن بده نیدازی تدان تجربده دادن تغییدر بدرای. شدد خواهدد دگرگدون سخت زندگیتان از شها تجربه واه یک ظرف

یرا نیست، آویز وحبت و عالی افکار ههه  .هستند ونفی افکار از نیرووندتر بسیار عالی و آویز وحبت افکار ز

 

  بگویید سخن ای گونه به کنید پیدا دارید آرزو که خصلتهای  از

کنون هن گوی  که  . دارید را آنها ا
 

گر کنون ون: »بگویید باشید، ونظن انسانی دارید آرزو ا  خدواهن ودنظن ودن. » نده و «هسدتن ونظهی آدم ا

. دهیدد ودی تغییدر را خدود فیزیکدی جسن ستوت و عواطف جو، کنید، استفاده عالیتر کلهات از که ههین.« بود

 ودی ههنوا دارند سر در را برتر افکار ههان که افرادی سایر با کن کن بلکه کنید، وی بهتری احساس تنها نه آنگاه

 تدر بخدش آراودش و تدر، لدذتبخش تدر، وحبدت بدا سرشدارتر، کده آفرینندد ودی رویددادهای  خود زندگی در و شوند

 . هستند



 راهنهای وردوان حساس                                                                                                          طریقت وعرفت   -اقتدار   
 

 
5 

 

https://t.me/kermanbabak 

@kermanbabak 
www.kermanbabak.com 

www.azartaksir.ir 
 

گزیرم و وجبورم باید،» کلهات وقتی چه ببینید  گوییدد ودی سدخن خویشتن با وقتی آیا. برید وی کار به را «نا

 را وقصودشدان وخالف و شوند، وی شورش کلهات ووجب این غالبا کنید؟ وی استفاده کلهات این از پیوسته

 صددای یا زند، وی حرف دارد خشهگین والدی گوی  که کنید وی صحبت ای گونه به خود با آیا. شوند وی باعث

 از کده شددید وتوجه که زوانی شوید؟ روان خویشتن شخص انرژی با دهد وی فرصت شها به که دارید وهربانی

 از - دهیدد تغییدر جدایزتر و وتیهتدر چیدزی به را آن توانید وی آیا ببینید گویید، وی سخن قبیل این از و وجبورم

 آغداز در. است سرکش اسبی کردن رام وثل ذهن با کارکردن علی درآورید؟ پیشنهادی حالت به دستوری حالت

 بیدرون بده را شدها ذهنتدان دارد اوکدان آووزید، وی را کردن تهرکز که زوانی. کند طغیان است وهکن شها ذهن

 در جانتدان رهبدری تحدت بیشدتر|  را خدود ذهدن وقتدی. بیندیشید خواستید وی که آن جز چیزی به و کند، پرتا 

 کددام بده تدا شدوند، ودی راهشدان سد یا کنند وی کهک برتان و دور آدوهای به یا افکارتان که برید وی پ  آورید،

  بدر یدا و آیندد کدار بده سدایرین و شدها نفدع بده یدا توانندد ودی فرسدتید ودی بیدرون بده کده را افکاری. بیندیشید یک

یدد و نددارد، حضدور کده کنیدد ودی صحبت شخصی درباره کنید فرض. تان علیه . کنیدد ودی انتقداد شوعدایب از دار

 شاید. بشنود گویید وی شها را آنچه تواند وی پاتیک تله طریق از حضورش عدم رغن علی که شوید وی وتوجه

 شدها. کندد ودی شدن بدتر و قدرت نقصان احساس خودش واهیت از اوا شود، وی گفته شها طرف از که نداند

 .کنید وی جذ  خود سوی به اندیشند وی شها به که را کسانی انتقاد هن

 کاهش هن و ببرید باال را برتان و دور افراد انرژی هن توانید وی دهید وی راه تان ذهن در که افکاری با شها

. یابدد ودی افدزایش نیدز دیگران بر تأثیرتان توانای  یابد، افزایش انرژی کردن حس در شها توانای  وقتی. دهید

 یدک بده  وداا سرشناس، یا گهنام، باشید انسانی توانید وی شها. است شاول را بسیاری ظریف انرژیهای تفکر

 احسداس شداید. گزینندد برودی را گهنداوی در زنددگی بزرگدان از بسیاری باشید، داشته تأثیر بشر نوع روی اندازه

 هدی  کده کنیدد احسداس ههده این با اوا دارید، عهده به وههی وأووریت هستید، خاصی خیلی ووجود که کنید
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 عظین وأووریت براینکه وبنی دارد وجود ای عاویانه تفکر. دهید نهی انجام احساستان بخواند این با که کاری

 بکنندد هدن پراههیتدی کارهای باید که کاولی جانهای از بسیاری. بود وشهور باید که است این وعنیش داشتن

گدر. برانگیدزد را ای خدانواده یدا کندد درگیدر را دوسدتان از کدوچکی گدروه شدها کدار شاید. گزینند بروی را گهناوی  بدا ا

 جواودع یدا آدوهدا وعیارهدای بدا یدا اندیشدد ودی وسدائل شکل به فقط که کنید قضاوت خود شخصی وعیارهای

کی کدره این بر که را کاری ارزش توانید نهی دیگر،   کده اسدت جانتدان چشدن بدا فقدط بفههیدد، ایدد داده انجدام خدا

 .وبشناسید ببینید بشر بنایا بر را خویش زندگی تأثیر توانید وی

 

 آودن برای را راه وهکن، سطح عالیترین به یافتن تحول با

گذاشته عقب در که گام آن  . بگشایید اید جا

 

خ پاتیک تله عرصه در شده انجام بشر نوع برای که عظیهی کارهای بیشترین  افکدار آفریددن بدا است، داده ر

 کده کسدانی آن بدرای را راه یابدد، تحدول پلده یدک کده ووجدودی هر بفههند، را آنها ههه نیست نیازی که پرطنین،

 گیرید، وی فرا را خود عبرت دروس شوید، وی برتری افکار دارای وقتی. کند وی آسانتر اویند پشت گام یک فقط

 تفکدری خطوط طریق از شها. کنید وی بشریت به ای ارزنده کهک کنید، وی ساطع را بیشتری آراوش و عشق و

 ودردم بدر العداده فوق تأثیر الزوه که نکنید فکر. گذارید وی تأثیر بسیاری افراد روی کنید، وی ساطع بیرون به که

 در افدراد از بعضدی. بنویسدید کتا  یا شوید، ظاهر تلویزیون پرده بر باشید، وشهور حتها که است این گذاشتن

 کده هرکجا. بگشایند بشریت برای را راه پیوستند، کائنات ذهن به وقتی تا آووزند وی چیزهای  ها زوینه بعضی

 .اید کرده بشر نوع به کهکی بیاورید وجود به تری وهربان و تر، خردوندانه برتر، افکار
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 آراودش بده آدوهدا وقتدی که ای گونه به دارند، سیاره برای آراوش و صلح از عظیهی نگرش که هستند کسانی

 ووجدودات و گذرانندد ودی را تنهدای  بسدیار زنددگیهای آنهدا. شدوند ههندوا بینش آن با توانند وی اندیشند، وی

  کدده کدداری تنهددا. انددزوا گوشدده در غالبددا و ویکننددد زندددگی تنهددا و ناشناسددند واقعددا هسددتند، وهربددانی و آرام بسددیار

 پاتی تله با بتوانند آنند آرزووند که کسانی ههه تا کنند، وی حفظ را آراوش و صلح بینش که است این کنند وی

 های  شیوه به خودتان، شخصی اوواج انتشار و پاتیک تله طریق از شها از بسیاری. یابند دست تصاویر آن به

 .گذارید وی تأثیر زوین کره بر شناسید، وی را آنها هن خودتان که

  تعیدین کنیدد ودی جلدب خدود سدوی بده کده را چیدزی تنهدا نده فکرتان سطح. هستند ربا آهن وانند شها افکار

یدد ودی تدأثیر چیزهدای  چده روی شدها کده کندد ودی وشدخص ههچندین بلکده کندد، وی   برتدر افکدار بده وقتدی. گذار

 رابطده برتدر سدطوح بدا ذهنتان وقتی. کنید وی پیدا ارتباط کائنات برتر وکانهای و نیروها با کن کن اندیشید، وی

 در تدرس و رنج تر تیره افکار وقتی. کنید وی جذ  خود زندگی به بیشتری و عالیتر روشنای  کن کن کند، وی پیدا

 وراحدل بده دسدتیاب  اسدت وهکدن و کنیدد، ودی جذ  خویشتن سوی به کائنات از را ههانها وشابه دارید، سر

یرا بیابید، تر دشوار را باالتر  .کنند وی عهل پایینتری سطح در که شوید وی ورتبط افرادی با ز

 رواندی تسدلط و دوسدتی خویشدتن از خاصدی سدطوح به که زوانی تا آفرینند، وی را واقعیت افکارتان اینکه با

 چدرا کده باشید کرده تعجب شاید. دارد وجود کردن بروز به تان توانای  و شها افکار ویان ای پرده نیابید، دست

 را خدود انددام شدها اسدت وهکدن وثال، طور به. بیافرینند خواهید وی را آنچه نیستند قادر ههیشه شها افکار

کنش تنتان اوا کنید، تصور باریک  را بداریکتری واقعیدت افکارتدان چدرا کده پرسید وی خودتان از. ندهد نشان وا

گر البته. سازند نهی وتجلی  هدر کده نیستید وایل واقع در ندارید، آویزی وحبت چندان نظر انداوتان وورد در ا

 سدطح بده ای وحددوده بده راجدع هایتدان اندیشده کده زودانی تدا. شدود وتجلی بتفاصله انداوتان به راجع فکری

گدر. خواهد بود وانع ای پرده وحدوده آن در فکر آن خلق و فکر بین نیابد، ارتقاء عالیتری  را وضدع ایدن وایلیدد ا
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 اندام از نکند ببینید و کنید دقت. بیندیشید تر وهربانانه انداوتان به راجع که بیاووزید توانید وی دهید، تغییر

 افکاری به تبدیل را آنها سپس دارید، سر در ناوهربانانه فکرهای انداوتان درباره نکند اید، کرده نظر صرف خود

 تدر پذیرندده و تدر وهربانانده افکدار بده را اندداوتان بده راجدع افکدار کلیده کده هنگداوی. کنید تبدیل وثبت و پذیرنده

 ونفی تصاویر چون شود، وی پذیر اوکان هست شها تصور در که ظریفتری اندام داشتن حق آنگاه کنید، تبدیل

 .برسانند صدوه بالقوه که نیستند دیگر شها

گر . برآییدد کدار ایدن عهدده از توانسدتید نهی شها شد وی خلق بتفاصله داشتید سر در که هرفکری چنانچه ا

گر. کرد وی تغییر روز به روز تان خانه. کرد وی تغییر سریع حد از بیش زندگیتان  افکارتدان سدرعت بده چیدز ههده ا

 کده ایدد آورده وجدود بده حجاب  شها بنابراین. باشد داشته حاصلی توانست نهی شها دنیای شد، وی دگرگون

 .است گرفته قرار افکارتان تجلی و شها بین

گدر. سدازید وتجلدی سدریعتر را خدود اندیشه توانید وی وهربانانه، و وتعالی های حیطه در  بده ای حیطده در ا

. بدود خواهد وخر  سخت حیطه آن در افکارتان فوری ساختن وتجلی اید، نیافته تسلط خود ناوهربانانه افکار

گر  حیطده آن بده راجدع کده افکداری کلیده بده آیدد، نهدی فراچنگتدان چیز آن و آورید، دست به را چیزی کوشید وی ا

 .بکنید ونفی افکار تک تک جایگزین را تری وتعالی افکار و بیفکنید نظری دارید خود زندگی

یدد ذهندی های گره است، وشهور بشر «ذهنی اخوت» به که چیزی جها از هریک در شها  اهدداف از یکدی. دار

 افکداری دارید نیاز شها کار، این انجام برای. بدهید تر وهربانانه و برتر ارتعاشی را ذهنتان که است این جانتان

گر. کنید کسب واقعیت برتر سطوح از بلکه انسانها، از نه  هدر یدا هراحساسدی کنیدد، فکر دیگران به راجع بیهوده ا

گر. کنید وی جلب خود سوی به دارند هنگام آن در آنها که را فکری سطح  بده را ایشدان رندج باشدند، رندج در آنها ا

 ایشدان سدوی بده کنیدد، ودی فکدر دیگران به یوقت که است این وهن ههین دلیل، به. کنید وی جلب خود سوی

یرا بفرستید، وحبت کنندد ودی خدود از آندان را آنچده توانیدد نهدی بفرسدتید ایشدان سوی به وحبت که وقتی ز  پرا
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گر. بگیرید  کنیدد رهاشدان و بفرسدتید وحبدت آنهدا سدوی بده آیند، وی ذهنتان به دارند آدوها که شدید وتوجه ا

خ زندگیشان در آنچه با آنها ووقعیت درگیر را خود بروند  یرا نکنید، دهد وی ر گر ز  واقعیدت کدن کن کنید، چنین ا

 . کرد خواهید خودتان واقعیت به تبدیل را آنها

 

 .کنید کنترل را افکارتان توانید وی شها

 

  و اتفداقی افکدار نگدذارد و کندد انتخدا  کنیدد ودی فکدر را آنچده کده دهیدد تعلدین را خدود ذهدن توانیدد وی شها

 یابندد، ودی راه یافتده تعلین ذهنی به که افکاری. کنند اسیر خود چنگ در را شها و یابند راه ذهنتان به گاهی گه

 توانیدد ودی. بزنیدد پس را ونفی افکار وکرر، گفتن نه با توانید وی شها. شده برگزیده و انتخاب  هستند افکاری

 دوسدت کده افکداری بده اندیشدیدن از که بیاووزید توانید وی. سازید جایگزین را برتر کلهات و افکار که بیاووزید

 .کنید ابا ندارید

گونی تکنیکهای . کنیدد انتخدا  را چیدزی کده اسدت ایدن آنهدا از یکی دارد وجود ذهنتان دادن تعلین برای گونا

کاول یک و را شهع یا کریستال، گل، یک وثت گر. کنید آن روی بر کردن تهرکز صرف وقت دقیقه   دیگدری فکدر هر ا

گر. رفت خواهند کنار افکار آن چیز، آن روی بر تهرکزتان دادن اداوه با که کنید فرض فقط کرد، خطور ذهنتان به  ا

یددد یددد وددی آن بدده واقددع در شددود، حیددران و آشددفته ذهنتددان نگذار  ویکنیددد هدددایتش شددها کدده چیددزی بدده کدده آووز

 اندیشدیدن بده را خدود ذهدن توانیدد وی ودت چه برای ببینید. دهید انجام سرگروی وحض را کار این.بیندیشد

 یدک از را چیدز آن بدر تهرکزتدان زودانی وددت توانیدد ودی آیدا ببینیدد. کندد ودی هددایت خواهید وی شها چه آن به

 .برسانید دقیقه پنج به دقیقه
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 جزئیدات بدا را شدیء آن ذهنتدان در و ببندید را چشهانتان سپس بنگرید، شیء آن به که است آن بعدی گام

بین ویکندد کهک شها به اور این. کنید خلق دوباره - آن واهیت و بافت، رنگ، - کاول  یاریتدان و شدوید تدر تیدز

یدرا باشدید، تدر دقیدق دروندی هدای یافتده بده نسدبت کده دهیدد، تعلدین را خود ذهن که کند وی   را چیدزی اغلدب ز

 تصدویری در حفدظ شدها توانای  شود وی باعث کار این. اید دیده را دیگری چیز که گوید وی ذهنتان و بینید وی

 شیء آن یا گل آن تا کنید، باز و ببندید را هایتان چشن بروید، عقب و جلو قدر آن. شود بیشتر ذهنتان در ثابت

 را آن چشدههایتان بدا وقتدی کده اسدت انددازه ههدان شدها درون در آن واقعیت گوی  که طوری کنید، احساس را

 در بینیدد، ودی ذهنتدان درون در را هرچده کده بگیریدد یداد کندد ودی کهدک شدها بده تهدرین این.  کردید وی تهاشا

گر. سازید واقعی بیرونی دنیای  چیدز آن دیددن به کنید شروع و ببینید، زیبای  خود بر و دور که بگیرید تصهین ا

 قدبت کده جاهدای  در حتدی دید، خواهید را زیبای  جا ههه زودی به کنید، ایجاد خود درون در را تصاویر آن و زیبا

 .بودید نکرده تجربه با ندیده زیبای 
 

  عشقهای و ردها،خ   آلها، براید تهرکز با دیده تعلین ذهن

 .آفریند وی درونی و عاطفی آراوش برتر
 

 گدذر هنگدام بده را افکدار جریدان فقدط دقیقده، پدنج تدا یک از ودتی، که است این ذهن دادن تعلین دیگر شیوه

 راهدش سدر بدر کده چیدزی هدر را توجهش که ببیند دارد دوست ندیده تعلین ذهن. کنید وشاهده ذهن، از کردن

 چیزهدای و کائنات عتئن با که هستند ای لحظه های انگیزه و جذابیتها این. کند وی وعطوف خود به گیرد، قرار

یددرا باشددید، خدود افکددار جریددان وراقددب. کنندد وددی چنددین گدذرا،  بیددرون از وحرکهددای را افکددار از بسدیاری چاشددنی ز

 روابدط و آدوهدا دیگدر افکدار. کنندد وی روشن - بر و دور آدوهای و تلویزیون تلفنی، وکالهه وثل به شده هدایت
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 شدده هددایت درون از وحرکهای بیاووزین که است آن هدف. کنند روشن را چاشنی ذهن قادرند نیز پاتیک تله

 در آنچده طریدق از تا باشد خودتان طرف از بیشتر بیندیشید چه به اینکه وورد در گیری تصهین تا باشین داشته

خ پیراوونتان  بداال گذرندد وی خاطرش از سرعت به که افکاری براساس را عواطف ندیده تعلین ذهن. دهد وی ر

 .کند وی پایین و

گر. شود خاووش هایش پرگوی  آورد دست به برتری اطتعات آنکه از پیش باید ذهن  پرگدوی  ایدن بتوانیدد ا

 ارتعداش بدرای را راه باشدید، نداشدته فکدری هدی  و کنیدد، آراوش احساس درون از سازید، وتوقف ای لحظه را

که تهرین. اید کرده باز برتر گونی افکار کنید   کده کنیدد ایجداد خدود در را حدس ایدن. دهیدد جدای خدود ذهن در گونا

 .هستند شها درونی پرگوییهای وحصول غالیشان بلکه نیستند شها آن از افکارتان

 غالبدا و روندد ودی و آیندد ودی سدرعت به افکار. است دوانده شاخه اطراف به که است آنتنی وثل شها ذهن

ج ونابع شان انگیزه و ونشأ  در جانتدان هددایت و کنتدرل تحدت را آنهدا کدن کدن اینکده تدا شهاسدت، وجدود از خار

 دلیدل ایدن بده غالبدا اودر این. شود نهی پیدا کبود گنبد زیر که کنید وی فکر چیزی به چگونه که کنید توجه. آورید

 خودتدان، افکدار به نباید شها. آورید وی دست به هستید ورتبط آنها با که آدوهای  سایر از را افکارتان که است

 درونیتدان گدوی و برگفدت نظدر توانیدد ودی کدار ایدن بدرای. بدهیدد خدود بده خدود پاسخ سایرین، افکار به بالطبع و

یدد نهدی دوسدت کده افکداری جایگزین را وهربانانه و عالی و خو  افکار ودام باشید، داشته  بددین و بکنیدد، دار

 .ببخشید تعالی را خود افکار ترتیب

 

 دهید تغییر را دیگران و خود بین ووجود انرژی توانید وی وثبت کلهات کهک به
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یدد ارتبداط آنها با که افرادی و دوستان با توانید وی ذهنتان تعلین برای را دیگری تفریحی تهرین  انجدام دار

 آیدا. آیندده یا حال یا گویند وی سخن گذشته زوان که به ببینید ویکنند، صحبت شها با آدوها این وقتی. دهید

 خویشدتن کده کنندد ودی اسدتفاده تفکدری و کلهدات از یا بخشد، وی تعالی را شها که کنند وی استفاده کلهاتی از

  احسداس آنگداه. بگنجانیدد ظریفتدر و عدالیتر کلهدات گوهایتدان و گفدت در آورد؟ ودی خاطرتدان بده را شها ضعیف

  لددذت بیشددتر کنیددد، وددی صددحبت تددر کننددده دلگددرم کلهددات بددا هرچدده و یافتدده، افددزایش تددان روشددنی کدده کنیددد وددی

گر. برید وی یدد زبدان بده کلهاتی ببرید، باال را آنها انرژی خواهید وی ا  آنگداه باشدند، عدالی و آویدز وحبدت کده آور

 بریدد، ودی کدار بده را کلهدات ایدن کده هنگداوی. آیدد وی وجود به شها خود و آنها انرژی در تغییراتی چه که بیینید

 . کنید وی جلوگیری دیگران پایین سطح پاتی تله با شدن ههنوا از و یابید وی التیام خودتان

 ودی در. کنیدد ودی پیددا ارتعداش تشدریک اندیشدند، ودی برتدر سطوح این در که دیگری ذهن هزاران با کن کن

گدر. اید شده شفافتر و نیرووندتر که یابید کی وکدان دنیدا: »گویدد ودی قبیدل ایدن از چیدزی کسدی دیدیدد ا  ترسدنا

 جهدان: ))قبیدل از دیگدری سدخن ذهن در بشود، شها وجود واقعیت از بخش این که خواهید نهی شها و است

 ونفدی کلهدات و کنیدد استفاده خود ذهن از توانید وی شها. کنید جایگزین را «است آفرینی شادی و اون جای

 آینده شدها کده یافدت خواهیدد در. کنیدد جدایگزین برتدر، و ظریفتدر وهربدانتر، افکدار بدا را آنها کنید، خنثی را دیگران

. دهیدد ودی قدرار نیدز دیگران دسترس در را آن و کنید وی ونعکس را باالتر سطحی از نوری کنید، وی بلند دیگری

گاه  شدادی و سبکی احساس دیگران به نسبت چنان است وهکن کنید استفاده روند این از چنانچه که باشید آ

 .شوند طالبتان و بنگرند وحبو  وصاحبی چشن به شها به ههه که کنید

گدر حتدی کنیدد، خداووش را افکارتدان توانیدد ودی آیدا ببینیدد هسدتید دیگدران بدا که وقتی . دقیقده چندد شدده ا

کنش   کده طرقدی بده. نگیریدد ای ذهندی ایدراد هدی  ویگویندد آنهدا آنچده درباره و نکنید، قضاوت ندهید، نشان وا

کت ذهندی بدا بلکده نکنید، فکر پاسخها به نیندیشید  کنید کهک آنها به توانید وی گدوش  هایشدان حدرف بده سدا
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 را، احساسدها ودثت یابیدد، ودی در گویند وی دارند آنچه در را تری عهیق های نکته کن کن که بینید وی. فرادهید

 .دهید انجام سرگروی و شادی با را کار این را، تصویرها و را، تصورها

 افکدار وددام. شدوید وسدلط شخصدیتان اندرژی شدبکه درونیتدان، گدوی و گفدت تفکراتتدان، بر توانید وی شها

  را، خدود ذهدن. کنیدد جدایگزین را عدالیتر افکدار آنهدا جدای بده و. کنید رد کنند وی خطور ذهنتان به که را ای ونفی

خ اطرافتان در که هراتفاقی رغن علی گرفتن صرف را زوانی. کنید وعطوف برتر های ایده بر دهد، وی ر  تهرکز فرا

گر. کنید وهارش دوست یک وثل و سازید وطلع را ذهن کنید،  وحبدت از ونبعی اطرافیانتان برای کنید، چنین ا

 .شد خواهید روشنای  و

 

 تهرین

کلهداتی کلهده بهتدرین حدرف هدر بدرای و بگیریدد نظدر در را الفبا حروف -١   کندد ودی خطدور تدان فکدر بده کده را یا

 . برگزینید

 هد گ ع ش ذ ج الف

 ی ل غ ص ر چ  

  م ف ض ز ح پ

  ن ق ط ژ خ ت

  و ک ظ س د ث
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 بده دهیدد، انجام رانندگی هن هنگام بازی یک. کنید وی احساسی چه خو  کلهات این نوشتن با ببینید -0

 . بسازید را کلهات عالیترین حروف آنها با و کنید نگاه واشینها نهره

 بده که فکری هر از و کنید، تهرکز آن بر  کاول دقیقه یک کریستال، ظرف یا گل وثت کنید، انتخا  را شیئی -۳ 

 است؟ یا آسان وشکل زوان ودت آن در شدن وتهرکز که ببینید. کنید کند جلوگیری وی خطور ذهنتان

 خداطر بده دقیقدا را آن بسدته خصوصدیات چشدن با توانید وی آیا ببینید و بگیرید دست در را شیء ههان -۰ 

 .آورید

 

 

 


