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 شانزدهم فصل

 برتر های حیطه از راهنمایی دریافت

 

یدد دست به اطالعات کائنات برتر های حیطه از بیاموزید توانید می شما  امدوا  کده طدور همدان درسدت. آور

 هرزمدان  در. شدوید همندوا آنهدا بدا توانیدد مدی کده هستند هم بسیاری برتر اموا . دارد وجود آدمها پاتیک تله

 لمد  را رادیدویی مدو  توانیدد نمدی کده گونه همان. دارند قرار دسترستان در راهنمایی و اطالعات برتر سطوح

 . .باشید داشته را کار این میل و اراده آنکه مگر دید و کرد لم  شود نمی هم را اموا  این بیبینید  یا کنید

 محتدوی برخدی و دانشدند  محتدوی بعضی دارند؛ وجود اطالعات از مختلفی سطوح هستند؟ چه اموا  این

گددر. بخدد  آرامدد  بینشددهای و آموختنیهددا  انددوا  کددار   کلیدده توانیددد مددی کنیددد  همنددوا سددطوح ایددن بددا را خددود ا

گاهیهای گاهیهایی و شده شناخته ا  ذهدن را آنها. گیرند می قرار دسترستان در شوند شناخته باید هم باز که آ

 از بسددیاری. اسددت موجددود فضددا و زمددان از خددار  کدده حیددات نیددروی مشددتر  انددر ی کددل. انددد نامیددده کیهددانی

کتشدافات  از بسدیاری. اندد کدرده ضدب  را سطح این علمیشان اختراعات به دستیابی برای بزرگ دانشمندان  ا
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 کارتدان در اطالعدات ایدن از توانیدد مدی شما. است فرکان  این با شدن همنوا خاصل جدید مفاهیم و ها ایده

 از کسدانی آن. جوییدد سدود آن از شددنتان سعادتمند راه در یا دهید  افزای  را خالقیتتان آن با کنید  استفاده

  دهندد  راه خدود زنددگی درون بده را آرامد  کده کوشدند مدی و اندیشدند مدی جهدانی در آرام  و صلح به که شما

 در وقتهددا تمددا  در بخدد  التیددا  امددوا  ضددب  هسددت دسترسشددان در کدده را بخشددی آرامدد  امددوا  تواننددد مددی

 محبدت بدا راهنمدایی کمدک بده نیداز هروقدت. اسدت آرامد  و همددردی عشق  آن جوهر. دارد قرار دسترستان

 هدر و ببریدد بداا را انرژیتدان و شدوید همندوا آن با آن کمک به تا شماست اختیار در امواجی مثل همیشه دارید

 جریدان در غالبا مشغولند  مشاوره کار به که کسانی و درمانگران. بخشید التیا  است محبت محتا  که را آنچه

 فرکدان  ایدن بدا را خویشدتن وقتدی. شوند همنوا آن با توانند می همه کنند؛ می استفاده سطح این از کارشان

گاهتدان داند  مداورای سدطحی از برخاسدته که قاطعیتی با که کنید می احساس کنید  می همنوا  اسدت  خودآ

 .بکنید چه و بگویید چه که دانید می
 

  مه شفقت و محبت داشتن مستلز  واقعی بخشی التیا 

 .است دیگران برای هم و خودتان برای
 

گر گر کنید  می استفاده دست از ها کردن لم  یا بدنی کار در ا  انر ی یا بخشی التیا  به مربوط اطالعات از ا

یدد پد  کنیدد  مدی کمک مرد  به کلماتنان با افکار  صدا  طریق از و جویید می سود  اسدتفاده امدوا  ایدن از دار

 بدا چده و خدانوادگی   زنددگی با چه کارش  با چه - میکنید کمک دیگران به شکلی به که شما از هریک. کنید می

 ایدن کنیدد  مدی کمدک دیگدران بده کده هرزمدان. شدود می همنوا بخشی التیا  و محبت مو  این با - دوستان 

  همندوا بخد  التیدا  سدطوح ایدن بدا وقتدی. میکنیدد منعک  را آن بخ  التیا  خاصیتهای و گیرید می را مو 
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 بداا نیدز را خدود دوسدتی خویشتن دهید  می افزای  را خود بخشی التیا  قدرت که قدر همان حتما شوید می

 .برید می

بیهای و پایه بلند استادان از توانید می همیشه  در کده آنهدایی از هدم بگیرید  ارشاد و راهنمایی معنوی مر

 نیرومنددی روحهدای از بسدیاری. دارند قرار دیگری های حیطه در که آنهایی از هم و دارند عینی حضور زمین کره

 دسترسشدان در افراد راهنمایی برای و اند داده تشکیل عشق و آرام  از کانونی نیستند حیات قید در دیگر که

یرا مینامید  راهنما را آنها شما. هستند  یداری آنهدا از کده هرکسی نیز و بشریت کنند کمک که هستند این برای ز

گاه آن وجود از چه دارید  راهنمایی شما همگی. آورد دست به نیرومند بصیرتی و بین  خواهد می  باشدید  آ

 جدو و جسدت کده پاسدخی هدر. بفرستد اطالعات برایتان تواند می مختلف راههای از شما راهنمای. نباشید چه

 بده دارندد دوسدت راهنماهدا. اسدت موجدود آنجدا همیشه آورید دست به خواهید می که هراطالعاتی کنید  می

گاه تجربه و معرفت برتر سطوح به رسیدن به خود توانایی از کنند کمک شما  کنند یاریتان خواهند می شوید  آ

 بده گیریدد مدی زنددگی از کده را درسدهایی اینکده نده. کنیدد کشدف را جانتدان دائمی راهنمای و خود شخص خود که

یدد مدی چدی کده ببینیدد کنندد مدی کمکتان آنها بلکه نخورد  دردتان  سدریعتر تدان رشدد دروس در بتوانیدد تدا آموز

 شدما بده را موقعیدت هدر از ای یافتده گسترش منظر توانند می بخواهید  آنها از و کنید سؤال هرگاه. کنید حرکت

خ اتفاقی چه که کنید در  دهد فرصت که بگذارند اختیارتان در اندازی چشم و بنمایانند   گونده بده و دهد می ر

 ای یافتده توسدعه و خردمندانده زاویده چندین از را موقعیتی هر وقتی. کنید عمل تری دلسوزانه و آمیزتر محبت

 سرخوشدتر و مهربدانتر خویشدتن توانیدد مدی بهتدر و شدود مدی تر راحت برایتان درد و رنج کردن رها کنید  بررسی

 .بگیرید آغوش در را خود
 

 .دهید فرا گوش آن به آنگاه و بطلبید را آن است کافی شدن هدایت برای
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گر  همنوا اطالعات و راهنمایی سطوح این از هریک با توانید می باشید  داشته را اش اراده و میل چنانچه ا

یدد خدود اراده از کده تصدویری شما است ممکن چیست؟ اراده و عز . شوید : گویدد مدی کده باشدد بخشدی آن دار

 انجدا  که شود می حاصل زمانی اراده از درست استفاده.« کرد خواهم وادار کار فالن انجا  به را خویشتن من»

 شدما. دهیدد انجدا  را کدار آن کنیدد جدز  را عزمتدان زور بده باشید مجبور آنکه بی که بدارید دوست آنقدر را کاری

 خود اما ندارید کاری انجا  به میل وقتی که اید دیده و اید  دیده اید داشته می دوست که را کاری انجا  نتایج

خ اتفاقی چه کنید  می آن انجا  به وادار را  بده راجد  یا کنید می کاری انجا  به وادار را خود که زمانی. دهد می ر

 .آورید نمی دست به خوبی نتایج هستید مردد و دودل آن

 و ترسها را شما توجه کانون هرچه. دارید می دوست که چیزی به نسبت روشن و واضح تمرکزی یعنی اراده

 خواهیدد مدی شما که جایی به لیزر پرتو مانند توجه این هرچه نکند  تر سست و تر رنگ بی مقاومتها و تردیدها

 . شود می بیشتر کار آن به شدن جلب برای تان اراده توانایی شود  هدایت

 چده بده دانیدد نمدی بعدد اما کنید  می فکر آنها به اغلب هستید  چیزهایی طالب که گویید می شما از بعضی

یدد نمدی دست به را آن علت  زمدان باشدید  داشدته تردیدد خواهیدد مدی آنچده بده دسدتیابی مدورد در هرچده. آور

 و روشدنید و مطمدنن خدود خواسدته بده نسبت وقتی اما. بیاورید دست به را آن تا کشید خواهد طول بیشتری

 طالدب تدان اراده کده زمانی کنید فرض. کنید می جلب خود سوی به خواهید می را آنچه است  متمرکز تان اراده

 شدی  آن بده دسدتیابی سدمت بده را شدما وجدود آنگداه  یابدد  مدی را آن و رود مدی کائنات درون به است  چیزی

 کائندات برتر های حیطه با ارتباط و پاتیک تله دریافت جمله از بخواهید  را هرچه تواند می اراده. کند می جذب

 .بیاورد برایتان را

بدی  دهندده  التیدا  که شما از کسانی آن یدد میدل و اراده  انگیدزه  بسدیاری مقددار مشداورین یدا و مر  کده دار

گاهانده را آن شدما کده باشد چیزی است ممکن بخشیدن شفا. کند می پذیر امکان برایتان را بخشیدن التیا   آ
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 شدن تر خوب و مهارت کسب برای اما  «اید افتاده آن دا  در» رسد می نظر به که باشد چیزی یا گزینید  می بر

 و درسدت ایسدتگاه بده را شما که است گیری شماره اراده. کنید تمرکز زیادی اراده و عز  روی که اید بوده مجبور

 فورمدول هدی  ذهدن  یدا کلمدات یدا دسدت بدا شدفادادن غیدب  علدم بده دسدتیابی بدرای. کند می وصل مناسب

گر. نیست کار در سحرآمیزی پیشده  نویسدنده  - باشید کسی دارید آرزو ا  قهرمدان  کدار  در موفدق شخصدی هنر

 طدر  از مدوجی همیشده. دهیدد انجدا  را کدار ایدن عمدل و حرکدت بدا کده کنیدد اراده و عز  است کافی - کانال یک

 در هسدتند مسدیری چندین طالدب و خواهدان کده کسدانی آن برای برتر مسیر سمت به هدایت جهت برتر سطوح

 مناسددب کده مدوجی بدا را شدما خدود بده خدود بکنیدد کداری یدا شدوید کسدی کده ایدن بده تدان اراده. اسدت دسدترس

 .میکند همنوا شماست

یدد دوسدت شدما از بسدیاری  مشدداغلی در شدما از بسدیاری. کنیدد کمدک آدمهدا بده تدری مسدتقیم طدور بده دار

 کدار بایدد آیا باشید دودلی این در است ممکن. باشد جهت هم حیاتتان هد  با کنید نمی احساس که هستید

. برسدانید انجدا  بده چیست  دانید نمی اینکه رغم علی را  آن باید که هست مأموریتی آیا دهید  انجا  دیگری

 آن واقعدا و هسدتید بخد  التیدا  شدما کده اسدت آن نشدان  کنیدد  مدی فکدر مطالدب ایدن بده شدما کده اصل این

 اقبدال یدا اتفاق نا  به چیزی قضیه این در. اید داده انجا  اید نهاده گا  عرصه این در خاطرش به که را التیامی

گر. ندارد وجود گر یا دهید انجا  باید.  اینجا کاری چه که بدانید خواهید می ا  شدفا و کدردن خددمت راه مایلیدد ا

 نقطده. دهیدد انجدا  را کدار آن خواهیدد مدی بگیریدد تصدمیم که است این گا  نخستین گیرید  پی  را بخشیدن

کنون که است جایی همین شرو   .اطرافیانتان به کمک و خدمت یعنی - هستید ا

گر مثال  طور به  ایدن دهیدد انجدا  بایدد کده کداری تنهدا شدوید  مدرتب  خود معنوی راهنمای با خواهید می ا

گدر. کندد هددایت تجربده آن سدمت بده را شما تا کنید درخواست کائنات از و کنید جز  عز  که است  اراده و عدز  ا

 مایلیددد اینکدده بدده شددما اطمینددان درجدده. شددد خواهددد تددان نصددیب ببندیددد  کددار ایددن در را خددود تصددمیم و راسدد 
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 جلدب خدود زنددگی بده را راهنمدا یدک سدرعتی چده بدا کده کندد مدی تعیدین کنیدد  جلدب خدود سوی به را راهنمایی

 را شدما راه دادن نشدان در تدا ببینیدد را آدمهدایی یدا کتابهدایی که کنند توصیه شما به است ممکن. کرد خواهید

 .کنند یاری

 هددفی دنبدال بده کده اسدت موردی آوردن خاطر به راهها نخستین از یکی میکنید؟ متمرکز را خود اراده چطور

 فعلدی واقعیدت درون بده را انر ی آن اندیشید  می گذشته تجربه این به وقتی. اید آورده دست  به و اید بوده

یدد  دسدت به را چیزی بودید مصمم سخت که بیاورید خاطر به را زمانی. دهید می راه خود  دسدت  بده و بیاور

 لمد  را آنهدا کردید  نگاه را اتومبیلهایی رفتید  بیرون. خواست می ای تازه اتومبیل دلتان کنید فرض. آوردید

 فدراهم را آن پدول و خواندیدد  شدان دربداره مطدالبی کردیدد  فکدر آنهدا بده راجد  کردیدد  راننددگی آنهدا با یا کردید 

 خدر  بده چیدزی آوردن دسدت بده بدرای کده تعهددی و خودگذشدتگی از سدطح بده. خریدیدد را اتومبیل و ساختید

 . دارید احتیا  چیزی چه به خواهید می چه آن به دستیابی برای که دید خواهید بیندازید  نظری دادید

گر. اید گذاشته بسیاری زمان اید خواسته می که چیزهایی از بعضی به رسیدن برای احتماا  بداز گذشته به ا

کندده و گهگداه احتمداا یدا ایدد  نکرده آن به یافتن بردست تمرکز کافی حد به مورد آن در که یابید می در گردید  پرا

 دسدت بده را آن توانیدد مدی کده نداشدتید بداور اما اید  کرده می فکر آن به غالبا هم شاید.  بودید کرده فکر آن به

 .بیاورید

 

 ا. گذرد می فکر هزار پنجاه تا چهل روزانه ذهن از

  شوند  هدایت هدفی سوی به افکار آن از هزار دو تا هزار گر

 . رسید خواهید هد  آن به ا  سریع
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کثر  ایدن چدرا که پرسید می خودتان از بعد و کنید  می فکر چیزی به بار سه یا دو شاید یا یک روز طی در شما ا

 اندر ی خدود درون دنیدای از کنیدد  فکدر بیشدتر ای مسدأله دربداره هرچده. هسدتند اندر ی افکار. برد می زمان قدر

 .کنید خلق بیرونی دنیای در کردید فکر بدان را آنچه تا گیرید می بیشتری

یدد چیدزی به که ای عاطفی انر ی شدت و اعتقاد میزان و کنید می چیزی صر  که افکاری تعداد  تعیدین دار

یدد چیدزی آوردن دسدت بده بدرای کده ای احساسدی بداور. کدرد خواهیدد خلدق سدرعتی چده با را آن که کنند می  دار

. کنندد مدی بداز واقعیدت درون به را افکار پای شما باور شدت با متناسب احساسات. است اهمیت حائز سخت

یدد مدی دسدت بده را آن سدریعتر باشدید داشدته کمتدری تردید چیزی به رسیدن در هرچه  نظدر در را ویتریندی. آور

 پرتدر ویترین آن اندیشید  می خواهید می آنچه به بار هر. دهد می نشان خواهید می شما که چیزی که بگیرید

گر. شود می واقعیت ویترین آن آید  بدست دقیق مقدار وقتی و شود می  فکدر خاصدی چیدز بده راجد  کدرات بده ا

 اعتقداد میدزان بده دارد بسدتگی بدرد  مدی کدار ایدن کده زمانی مقدار شد؛ خواهد متجلی خاصی نقطه در کنید  می

گر. بود خواهد شدنی کار این که این به شما  این بیاید  دست به دیگری شخص طر  از باید خواهید می آنچه ا

یدد خودتدان شخصدی واقعیت روی کنترل فق  شما زیرا شود  نمی آن شامل مورد  آنهدا واقعیدت روی نده و دار

 .نیاید دست به چیز آن شود می باعث معموا بدهند  را آن ندارند دوست که آدمهایی از چیزی خواستن

 باشدید  داشدته هیجدان بیشدتر هرچده آورد  خواهیدد دسدت بده را چیدزی که باشید داشته باور بیشتر هرچه

 انتظدار و شدوق و شدور هرچده و کنیدد  اسدتفاده خدود شداد عواطف از هرچه کنید  تجسم را آن ذهنتان در هرچه

 و تدرس از ناشدی عواطدف کده باشید داشته خاطر به اما. آورد خواهید دست به را آن سریعتر باشد  بیشتر شما

یرا آورند  می وجود به باشید کرده تمرکز آن روی را آنچه نیز تردید  چیدزی از وقتی. اید کرده فکر آنها به مدا  که ز

خ خواهیدد نمدی کده آنچده به واق  در هستید  آن نگران یا هراسید می  ویتدرین کدار ایدن و اندیشدید  مدی دهدد ر

خ خواهم می آنچه»  .شود می واقعیت لبالب ویترین این که باشید مطمنن و کند  می پر را ها( دهد ر
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گدر  مددی کدده وجودتدان در چیزهددایی بده بنگریددد  تردیددهایتان بدده کنیددد  متمرکدز روشددنتر را خدود اراده مایلیددد ا

«  تدوانم مدی مدن» ویتدرین یکدی کده هست ویترین دو اینجا در.« بیاور  دست به را این توانم نمی من: »گویند

 از مملدو کده هاسدت «تدوانم نمدی من» ویترین یکی و است  آفرین شادی عواطف و مثبت افکار از پر که هاست

گددر. اسددت منفددی افکددار و تردیددد و تددرس  افکددار اندددازه بدده تعدادشددان امددا باشددید  داشددته بسددیاری مثبددت افکددار ا

 نیرومند باید خواهید می که چیزی داشتن آرزوی. آورید وجود به توانید نمی چیزی هی  شما باشد  منفیتان

 کدردن خلدق برای که ای انر ی از نگرانید  با هراسید می چیزی از که هربار. باشد آن آوردن دست به از ترس از تر

 را آنهددا از یکددی کدده هربددار بلکدده نکنیددد  برخددورد بددد آمیددز تددرس تفکددرات آن بددا. میکاهیددد بیشددتر کنیددد مددی آزاد آن

 .بنشانید کنارش در را مثبت افکار کردید  شناسایی

 یعندی کنیدد  چنین که شدید مصمم و کنید  دریافت راهنمایی خواهید می که شد محرز برایتان آنکه از پ 

 در امدوا  دریافدت. آورد خواهیدد دسدت بده را آن آنگاه کردید  پیدا موردش در انگیزی هیجان و مثبت احساس

خ زدنی هم به چشم در و ذهن از خار  گداه ای ایدده از ذهنتدان اینکده محد  بده. دهدد می ر  کمدی شدود  مدی آ

کز به اطالعات قبل   .اید کرده دریافت را آن تر پی  شما دیگر عبارت به شده؛ وارد برترتان مرا

 

گر   کنید  تمرکز برتر های حیطه روی و بنگرید باا به ا

 .آورید می دست به باشید داشته نیاز که کمکی و اطالعات هرنو 

 

گداهی شما همه. آید می دست به «درونی دیدن» صورت به اغلب برتر های حیطه تجربه  تجربده را دروندی آ

خ اتفداق ایدن و است وقو  شر  در اتفاقی اینکه احساس نو  یک ششم  ح  نو  یک اید  کرده . دهدد مدی ر

گاه است ممکن مثال  طور به   آدمهدا بده اوقدات از بعضدی. نددارد خدوبی وضد  هسدتید او با که شخصی شوید آ
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 اصدال معرفدت و بصدیرت اضدافی تعدد با جز آن دانستن امکان که برید می پی آنها مورد در چیزی به و نگرید می

 .ندارد وجود

 بالفاصدله پاتیدک تلده پیامهای. دارید جدیدی افکار و دائمی های مکاشفه و بینشها زندگیتان مورد در شما

گاهانده هشدیاری هی  و شوند  می دریافت  شدما بده تدوانم نمدی مدن. نددارد وجدود آنهدا دریافدت نسدبت ای آ

یدرا شدوید  مطلد  برترتدان راههدای از خدود پاتیدک تلده دریافدت بده نسبت چطور که بگویم  از خدار  امدر ایدن کده ز

گاهی خ آ گهدان. شدوید مدی مطلد  آن از خدود دروندی ودیدد افکار طریق از نخست. دهد می ر  بدرای بینیدد مدی نا

گاهتان خود در یا و اید  یافته دست نوینی شیوه به مشکل با برخورد خ ای دگرگونی آ  نخسدتین ایدن که داده  ر

کثر که است عالمتی . ایدد کرده دریافت را پاتیک تله مو  که است این دهنده نشان و آورید می دست به شما ا

 هدای موقعیدت دیگدر کده یابیدد مدی در زود خیلدی شدد  وارد شدما احساسدی وجود درون به راهنمایی این وقتی

کن  آن قدیمی  .کنند نمی ایجاد شما در را سابق عاطفی وا

 تواندد مدی و یافتده گسدترش شدما خویشدتن کده بینیدد مدی دهیدد مدی راه خدود دل به را مو  این که هنگامی

 فکدری ارتباط ایجاد به کنید می شرو  حاا. کند ح  حاا نمیکرد  ح  قبال که مواردی در را بخشای  و عشق

یدد  مدی خدود جسدم درون بده را آن کده هنگدامی. متفداوت و نو هایی شیوه به  بدا خدود فیزیکدی جسدم غالبدا آور

گاهی  .دهید می تغییر آن از را خود آ

 گدذارد نمدی کده اسدت خودتدان شدخص عز  و اراده فقدان مان  تنها است؛ موجود همیشه اطالعات آنجا در

گر. کنید دریافت را مو  آن  کده اسدت ایدن دهیدد انجدا  بایدد کده کداری تنها کنید  کسب بیشتری دان  مایلید ا

 جدایی بده کده ایدد پرداختده دنیدوی افکدار به دیدید هروقت. کنید تمرکز آن روی و بکنید را کار این بگیرید تصمیم

 بده آن جدای بده گیریدد  کدار بده عدالیتری راههدای در توانسدتید مدی کده دهیدد می هدر را وقتی و برند  نمی راهی

کت ای لحظه چند سپ . بیندیشید خواهید می اش درباره بیشتری اطالعات که ای مسأله  خدود و شدوید سدا
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 مدی دسدت بده تدازه بصدیرت یدا اطالعدات کلدی سداعت دو یکدی ظدر . کنید آماده پذیرا و باز مو  دریافت برای را

 دست به را آن بخواهید که است این دهید انجا  باید که کاری تنها است؛ آسان کیهانی ذهن از دریافت. آورید

 یا ببینید را آن دارد امکان بگشایند؛ راه سویتان به کتابی یا و دوست یک طریق از است ممکن اطالعات. آورید

 سداختن آرا  و کدردن راحدت و کدردن سدکوت بدا. یابدد راه سدویتان به ای تازه فکر شکل به است ممکن. بشنوید

 بدا. اسدت آمدده دسدت به دریافت آن که بپذیرید که است مهم این. کنید هدایت را آن توانید می بهتر ذهنتان

 ..کنید می تقویت آفریدن در تواناییتان به نسبت را خود ایمان تان  اراده و عز  به آن کردن متصل

 از هرچه. کنید می تعیین راسختان اراده و عز  با را خود سرنوشت و زندگی که مستقل هستید انسانی شما

گاه هایتان دریافته با هایتان خواسته بین ارتباط  وجدود بده بدرای تواناییتدان که یابید می در بیشتر باشید  تر آ

 مدی رسدمیت بده را آن و کنیدد  مدی پیددا ای تدازه ایدده یدا فکر هروقت. یابد می افزای  خواهید می آنچه آوردن

 .گشایید می بیشتر کردن دریافت جهت را خویشتن وجود دریچه شناسید 

 

 .آورد می سویتان به سریعتر را آنها اهدافتان نوشتن

 

 اینکده آرزوی یدا و کدردن  خددمت بدرای بیشتری فرصتهای یا باشد  دان  مثال شاید خواهید می شما آنچه

 کده چیدزی هدر یدا باشدد  تدازه ای حرفده یدا کداری موقعیدت یدک کردن پیدا تان خواسته شاید. شوید روحی کانال

 دار  قصد من: »آورید در کائنات برای روشنی پیا  صورت به را آن و بنویسید کاغذ روی را خود قصد. بخواهید

کندون و کدنم کشدف را خدود درمدانگری و رواندی تواناییهدای دار  قصدد مدن» یدا «بنویسم کتابی  را کدار ایدن دار  ا

 نتیجده بده توانید می سریعتر باشد  روشنتر راهی هر در نهادن گا  برای شما خواست هرچه.« دهم می انجا 

 .کنید می جلب خود سوی به فراوانی راهنماییهای و اطالعات و. برسید
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 خواسدتار کارتدان مدورد در کده کنیدد تلقدین خودتدان به گرفتید  قرار آرامی فضای در وقتی که است آن دیگر راه

یدد آنگداه و بشناسدید  را تازه بینشهای که بخواهید. هستید ای تازه بینشهای  را خدود جریدان خواسدتتان بگذار

 ندیم حتی یا آینده روز نصف در را هرچه دارد  احساسی چه برتر سطوح دریافت بدانید اینکه برای فق . کند طی

 .کنید مرور کند می خطور ذهنتان به آینده ساعت

یرا «بشناسم؟ را کائنات برتر تفکرات و خود  افکار بین تفاوت چگونه: »که اند پرسیده من از ها خیلی  نمی ز

 تفداوتی هی  «کرد؟ ای خردمندانه فکر که بود خود  ذهن یا بود  الها  یک بود  مکاشفه یک این آیا: »که دانید

گاهی سطح از فراتر اندیشه برتر سطوح از پاتیک تله دریافت و در . ندارد  وقتدی نخسدت. شماسدت هوشدیار آ

گاه آن از کند  می برخورد تان اندیشه فرایندهای به که گاه آن از زودتر شما از بعضی. شوید می آ  شدوید  مدی آ

گاه برای دیگری راههای. کنید می داشتن انر ی احساس و بخشید می التیا  را کسی وقتی مثال  ایدن از شدن آ

 را آن چطددور :پرسددید مددی لددذا. اسددت فراتددر دانسددتن حدددود و حددد از شددما واقعددی دریافددت  امددا هسددت  مسددأله

گدر «کنم؟ دریافت بهتر را آن چطور بشناسم؟ گدر کنیدد  دریافدت بهتدر را آن بخواهیدد ا  باشدد  ایدن شدما آرزوی ا

گر. کرد خواهید دریافت بهتر را آن آنگاه گاه بیشتر راهنمایی دریافت از که باشید مایل ا گداه حتما شوید  آ  تدر آ

 .شد خواهید

 در وقتدی است ممکن مثال  طور به.  است خار  شما معمول حد از آید می نظر به که دارید فکری که هربار

گهان روید می راه خیابان  اطالعداتی برتدری حیطده از کده اسدت آن نشدانه به کنند خطور ذهنتان به ای تازه فکر نا

 تجربده ندو  ایدن معموا بگوید؛ شما به چیزی آسمانی ندای که دارید انتظار شما از بسیاری. اید کرده دریافت

خ ها . اسدت آمدده پدیدد خودتدان تصدور یدا ذهدن از انگدار کده میکنیدد احساس را آن طوری معموا. دهند نمی ر

گاه چیزی دریافت از وقتی  دنیدای اسدت  یافتده راه شدما فدر  دنیدای بده دیگدر اطالعات آن معموا شوید  می آ

 آن کیفیدت امدا کنیدد  مدی احسداس خودتدان افکدار مثابده به را ها ایده شما. شماست جسم و افکار همان فر 
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 مهربانانده منظدر یدا جدیددی نگدرش شدوند می باعث دارند؛ متفاوتی سرشت. است برتر احساس آن از ها ایده

 شده همنوا راهنمایی از برتری سطح با که است آن نشانه کنید  می ای تازه فکر وقتی. کنید پیدا چیزها به تری

 بده و ایدد  گرفتده پاتیدک تلده پیامهدای کده کنیدد مدی قبدول تر راحت بدهید  بیشتری اعتبار فکر آن به هرچه. اید

  تدر کنندده کسدل مددا  پیشدینتان سدطوح بده کدردن فکدر کده یابیدد مدی در. داد خواهیدد ادامده بیشدتر آنهدا گرفتن

 همدان بده پدرداختن دیگدر باشدد  آفرین موهبت قدر این تواند می الهامها و بصیرتها دریافت که حاا شود؛ می

 .شود می کننده خسته برایتان ذهن در مشکالت

 

گر  به را آن بسا چه و دهید  راه خوی  درون به تر مستقیم را راهنمایی خواهید می ا

 .کنید آغاز نشستن آرا  با کنید  متصل خود شخص راهنمای

 

گاهی از بسیاری متغیر حاات  تلویزیون وقتی شوید  می غرق کتابی در وقتی. کنید می تجربه روز طی در را آ

یدد  مدی سداز بدا کنیدد  مدی نقاشی با خیالبافی وقتی میکند  تان جلب زیبایی موسیقی وقتی میکنید  نگاه  نواز

گاهی تبدیل و تغییر دارید  خدالق سرشدت یعنی راست  سمت مغز به مربوطند حاات این. کنید می تجربه را آ

 یدا راسدت قسدمت در راهنمدایی. کنندد مدی برتر راهنمایی دریافت به را کمک بیشترین که هستند حااتی. شما

 مجدرد اطالعدات بده تبددیل منطدق و حافظده و مغز چپ قسمت طریق از آن از پ  شود؛ می دریافت مغز خالق

کت و آرا  شما که هرزمان. شوند می  .دارید قرار پذیراتری حالت در هستید  سا

 را خدود توجده و کنیدد بیدرون سدر از را بیهدوده و افتداده پدا پدی  افکدار که است این زمانها این در شما چال 

 اندر ی توانیدد مدی کنیدد  فکدر دیگدر آدمهدای بده پدذیرش آرا  حالدت این در وقتی. کنید باا به متمرکز و معطو 
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گر. کنید دریافت را ایشان ذهنی یا احساسی  ممکدن اندیشدید  می آنها به وقتی باشند  رنج در یا افسرده آنها ا

یدافتی پداتی تلده طریدق از وقتدی. بیابدد کداه  هدم شدما خدود انر ی است  بده بکنیدد  کائندات برتدر سدطوح از در

 نیدروی توانیدد مدی شدوید  روشدنایی از تدر سرشدار و مهربدانتر اینکده محد  بده. رفت خواهید برترتان خویشتن

 نیدز بدااتر شداید هاشدان بعضدی یدا) ندرود بداا اندازه آن به آنها انر ی دارد امکان. ببرید باا نیز را دیگران وجود

گاهی با را خود اطرافیان همه طنین توانید می شما اما بروند  .ببرید باا را آن و کنید همنوا برترتان آ

 بددنتان بده. دهیدد فدرا گدوش کده بگیریدد تصدمیم سپ . کنید طلب راهنمایی نشینید  می آرا  که هنگامی

 سدوزش قبیدل از جسدمی احسداس جدور یدک شدوید مدی متمرکدز بداا طدر  به که زمانی است ممکن. کنید توجه

یدد. کنیدد بیدان روشدن و واضدح را خود سؤال و بطلبید  راهنمایی. بکنید  اتفداقی و خدودی بده خدود افکدار نگذار

گر. سازند معطو  خود به را تان توجه  طلبید می راهنمایی برای  که مطلبی روی بر دقیقه پنج مدت به فق  ا

 شدما طلدب. یافدت خواهیدد دسدت برتدر نگرشدی بده ای  تدازه تفکدر نحدوه به کوتاه زمان همین در شوید  متمرکز

 .شماست شنیدن توانایی میزان مشکل تنها شود؛ می شنیده همیشه

 گوییدد  مدی سدخن آنهدا بدا کنیدد  مدی لم  را آدمها فرستید؟ می دیگران سوی به بخ  التیا  مو  چگونه

کز از که است این شما نیت وقتی. کنید می منتقل بیرون به را خود دان  و نویسید می  بده خدود وجود برتر مرا

: بگوییدد شاید. آیند می پدید جا همان از هم کردنتان لم  و هایتان  نوشته کلماتتان  شوید  مرتب  دیگران

 شدیوه بده را بددن بخشدیدن التیدا  بدرای یا خیر  یا بر  می کار به را صحیح کلمات آیا که بدانم توانم می چطور»

گر «میکنم؟ لم  درست  آن بدرای همیشده کلمدات و کدردن لم  صورت این در باشد  بخشیدن التیا  قصد ا

  کده شماسدت فردیدت و ذهدن فقد . نددارد وجدود خطدایی هدی  سدطح ایدن در. شدد خواهدد واقد  مفیدد شخص

 اسدتفاده هررونددی از بخشید  التیا  و دهید شفا را افراد کنید قصد هرگاه. کند ایجاد خطا و قضاوت تواند می
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 باشدد  یدافتن التیدا  طالدب بایدد نیز مقابل طر . بود خواهید بخ  التیا  برگزینید  را تکنیکی هرشکل کنید 

یرا گر ز  .بود نخواهد کارگر کنید کوش  و سعی آنچه هر نباشند آماده آنها چنانچه ا

گر البته  مشخصأ شما نیت صورت این در برآیید  شخص آن پ  از خواهید می و کنید  می خشم احساس ا

گر. نیست بخشیدن التیا   کنیدد  اسدتفاده آمیدز محبدت کلمدات از خدود خشدم کدردن پنهدان بدرای کنیدد سدعی ا

گددر. ندددارد جددای تزویددری و دروغ هیچگوندده سددطح ایددن در. بخشددید نخواهیددد التیددا  را آدمهددا  التیددا  قصددد بدده ا

 تدأییری - کدار دفتدر خواربارفروشدی  مغدازه - نهیدد پدا کده کجدا هدر بده صورت این در افتید  راه به افراد بخشیدن

گر حتی گذاشت  خواهید بخ  التیا  گاهانه کارتان این ا  .نباشد آ

 

 .دارد خودتان به بستگی گرفت خواهد کارتان که خاصی فر  ایجاد

 

 محددودیتی. برگزینیدد کده ای زمینده هدر و کنیدد انتخداب کده هرفرمدی در شماسدت دسدترس در کده راهنمایی

بیت  و تعلیم خواه علو   خواه بخ   التیا  هنرهای خواه باشد  کار خواه ندارد   به اراده. دیگر زمینه هر یا تر

 اصلی عملکرد. کند می جلب دارید نیاز زمینه آن در که راهنمایی و اطالعات آن سمت به را شما کاری هر انجا 

کز یابیدد کند یاریتان کند  همنوا زندگیتان برتر هد  با را شما که است این پاتی تله برتر مرا  چده انجدا  بدرای در

یدد نیداز کدار آن انجدا  بدرای کده را اطالعاتی و اید  نهاده زمین کره به پا کاری  کدار وقتدی. سدازد فدراهم برایتدان دار

 مدی افدزای  برتدان و دور برآدمهدای آمیز محبت نفوذی برای تواناییتان کنید  تجربه را برتر سطوح این در کردن

 حیطده بدا خدود کدردن همندوا بدرای کده چیدزی تنها. شوید می تواناتر خود درون چشمهای با دیدن برای.  و یابد

 .بکنید را آن قصد که است این دارید نیاز راهنمایی برتر های
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 تمرین

 چده بدوده  تصمیم یک چه.  بیندیشید بودید کرده طلب راهنمایی آن برای گذشته سال در که چیز پنج به -١

 .انتخاب یک یا معضل  یک

کنون هم که زندگیتان در چیزی به -۲   راهنمدایی بنشدینید  آرا . بیندیشید خواهید می راهنمایی برای  ا

 :کنید یادداشت اینجا در را افکار آن. خیر یا رسند می ذهنتان به ای تازه افکار آیا که کنید توجه و بطلبید 
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