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 فصل ششن

گاه آوردن گاه به ناخودآ  خودآ

 

 انیریی درک اینکیه حیی  در. بشوید خواهید وی که کس آن تا دارید اختیار در را نیاز وورد ابزارهای تهام شها

 اطرافتیان انیریی از کیه هنگیاوی. بسیایید هین وتحول را تان درآوده تجربه به انریی توانید وی گیرید، وی فرا را

گاه . دهیید افیزای  را برتیری ایی  و ببریید پی است برتر انریی شها انریی که وواقعی به توانید وی شوید وی آ

 کنیید وتهرکیز آنچنیان را عزوتیان و سیایید وتحول دارید ذه  در که را تصاویری که دهد وی فرصت شها به ای 

 .یابید تحول و گسترش و بروید باالتر شوید، تر شفاف بتوانید که

 سیویتان به چیز آن که ای شیوه با وتناسب که است اههیت حائز خواهید، وی بیشتر چیزی کائنات از وقتی

. سیازد بیرآورده وهکی  نحیو ویثررتری  و سیریعتری  بیه را شیها خواسته آن کائنات تا باشید پذیرا و باز آیند وی

 بدی  بگذارید، کنار را خود تصورات و حاالت از بعضی شود الزم بیاورید دست به بتوانید چیزی آنکه برای شاید
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 رفیت  بیاالتر بیرای را خیود که وقت ههان. سایید فراهن را ووقعیتهایی آنها شر از رهایی برای توانید وی ترتیب

 .بریزید دور اید داشته باالتر ورحله آن به رسیدن شیوه وورد در که را تصاویری هرگونه باید بینید، وی آواده

گاه آوردن با گیاه خود به ناخودآ ییرا شیوید، وتحیول سیریعتر توانیید ویی آ گیاه ی  کیه اسیت نیوری ذهی  خودآ

گاه  وجیه هیچ به ناشناخته های برناوه و پنهانی های ضربه دیگر که است وقت آن. سازد وی وتحول را ناخودآ

 بیرای. بیفکنیید نظر خود درون به پاسخ یافت  برای که شده داده شها به توانایی و بود نخواهند شها رهنهون

گاه تبدیل گاه، خود به ناخودآ  آنگیاه. دهیید قرار توجه وورد هست وضعیتی هر بر و دور که را نوری کنید سعی آ

 بیه پاسیخها باشیید، داشیته ذهنتیان از اسیتفاده بیه نییازی تفکیر و تحلییل و تجزییه بیرای آنکیه بیی دید خواهید

گر. گشایند وی راه سویتان . ایید داشیته نگیه دسیتهایتان در را وضیعیت کنیید فکیر هسیتید، پاسیخی دنبیال بیه ا

 در برتیری ووجیود ییا و برتر خود به را آن آنگاه و بینید وی یافته راه تصویر آن درون به که را روشنایی آن فکرکنید

گذار کائنات  .کنید وا

 

 . نیستید ناشناخته های برناوه و پنهانی های ضربه اسیر شها

 .را دارید ها پاسخ یافت  و خوی  درون به نگریست  توانایی شها
 

 گیوش سیسس و کنیید سیثال کیه اسیت ایی  دهیید انجیام باید که کاری تنها گردید وی پاسخی دنبال به وقتی

 کیه اسیت تصیویری آنهیا از یکیی کیه شوند، وی شها ظاهر بر سسردن گوش ای  حی  در چیزهایی البته. فرادهید

 دیگیر یکیی. کنید وی عهل چگونه واقعیت ای  که ای  و دارید آید وی حساب به واقعیت نظرتان به آنچه از شها

 آراوی  بیه نییاز کیه زوانی درست و کند، وی وراجی وقفه بی که است ذهنی آید وی راهتان سر بر که چیزهایی از

 .ویکند دنبال را فکر ههان ودام دارید، دیگر ای شیوه به تفکر یا



 راهنهای وردوان حساس                                                                                                          طریقت وعرفت   -اقتدار   
 

 
3 

 

https://t.me/kermanbabak 

@kermanbabak 
www.kermanbabak.com 

www.azartaksir.ir 
 

گاه آوردن گاه به ناخودآ یید قرار آن در که ووقعیتی هرگونه با چال  یعنی خودآ گیر. دار  کنیید ویی احسیاس ا

خ اتفاقی ییادی وقت دارید حی  ههان در واقع در کنید، نهی درک را آن شها که داده ر  و تجزییه حیل، صیرف را ی

کائنات وی فرستید. پاسیخهایی آنیی بیه سیوی  و تحلیل کنید، دارید شهعلی از انریی را به سوی  شناخت  وی 

کنیید ییا پاسیخ را بیه شیکل خاصیی دریافیت  گر توقع داشته باشید، پاسیخ خاصیی دریافیت  گردند. ا شها بر وی 

گسترده تر ویی بندیید. بهتیر آن اسیت هیر سیوالی  ویی خواه یید پرسیید و یی  کنید، راه را بر دریافت پاسخهای 

کردیید  گر هر وطلبیی را انتخیاب  که پرسیدید، آن را به حال خود بگذارید . ا هفته راجع به آن بیندیشید. ههی  

کیه شیده بیه آن فکیر نکنیید، بیه تهیام انیریی هیای تیازه ووجیود در اطیراف آن ووقعییت   حتی بیرای یی  روز هین 

 پی وی برید.

گیاه بیه چییز و کیار شیوه دیگر برای تبدیل ناخودا کیه آرام تنهیا بنشیینید و روی تصیوراتتان  علیوم ایی  اسیت 

گیر  کاویل و درسیت نخواهید بیود. ا گر در وورد وسأله ای دودلی نشان دهید، هیچ ی  از پاسخ هایتیان  کنید. ا

کیه بیه پاسیخ درسیت  گیر بیه خیود بقبوالئیید   چنانچه پاسخ صحیح را دریابید تردید و دودلی نخواهیید داشیت. ا

که  ویکنید از ای  وضعیت رهایی یابیدوی رسید، به  کیه چیرا بعضیی اتفاقیات  خود  گر وتوجیه نهیی شیوید  . ا

که وسائل را کنید  خ وی دهند، پی  خود تصور  کنیید. ویی تانیید بیه  برای شها ر به سرعت و به راحتی حل وی 

کرده اید. که به راحتی درکشان  کنید، و رویدادهایی را به یاد بیاورید   خاطرات خود رجوع 

کیه از  یید. هیر تصیویری  کیه از خویشیت  خیود دار خ  دهد ناشی از تصویری اسیت  هر اتفاقی در زندگی شها ر

گییاهی  کیاو   در دسیترس آ کنیید. ایی  تصییاویر  خیود بییرون بفرسییتید ووقعیتهیایی را بیه سییوی خیود جلیب وییی 

کردن به هر ووقعیتی آن را تغییر دهی گاه شها قرار دارند. وی توانید با نگاه  که خودآ د، و به تبع آن تصویری را 

 ا ز خود دارید تغییر دهید.
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کیه در آن  کردید، و به چیزی جز ووقعیتی  گوش وی  گر وی شد دقایقی وی نشستید، ووسیقی آرام بخشی  ا

که به سرعت ابودید فکر  کردید، وی دیدید   و کنیید خیار  خیود فکیر از را آن توانید وی و اید ز پس آن برآودهوی 

گاهی، برتر سطوح به رسیدن برای. بیندیشید آن به دامو نیست نیازی گیها برخی وجود آ  یکیی. اسیت الزم ویژ

گرذه . است تهرکز آنها از  وقیت ها هفته شاید آنها حل باشد، وعطوف وختلف ووضوع ده به ههزوان شها ا

گر. بخواهد کندگی فشار، احساس و کنید وی فکر ییادی وسائل به دیدید ا گر یا کنید، وی شلوغی و پرا  وتوجه ا

 هیر. ییادنید حید از بیی  ایید کیرده وشیغول بدانها را خود ذه  که وسائلی بدانید ندارید، کافی وقت که شدید

گییر. دارد را خییود خییا  برتییر غایییت هسییتید وی بییا کییه کسییی هییر و دارد را خییودش خییا  برتییر هییدف ای لحظییه   ا

 آنجیا کیه وقتیی وقیدار افیزودن طریق از توانید وی را کار ای  کنید، حرکت انریی برتر سطوح سوی به تا اید آواده

 .دهید انجام کنید وی صرف

گاه آن علت از توانید وی است پایی  تان انریی وقتی  از بیی  چییزی چیه کیه گفیت خواهن شها به. شوید آ

 دربیاره کیه وج تی یا روزناوه خواندن دنیوی؛ و ونفی وسائل درباره کردن صحبت آورد وی پایی  را انریی ههه

 بیدنتان اسیتراحت جرییان به ندادن گوش باشند، داشته بهتری دلیل آنکه بی نویسند، وی وبارزه و رنج و درد

 و آیرده، را شیها که ای گذشته به کردن فکر ،دارید را اش انریی وقتی نکردن فعالیت اید، خسته که وقتی نکردن

یید ویی دوسیت کیه را کیاری کیه بریید وی باال را تان انریی زوانی آینده شها از هراس گیر. دهیید انجیام دار  بیرای ا

 و برخاسیت  بیا بکنیید، دیگیری کیار خواهیید وی که یابید وی در حال ای  با و اید، کرده تعیی  هدفی کاری انجام

یابیید اسیت وهکی . بیرد خواهیید باال را خود انریی دیگر کار آن انجام  ییا کیرده تغیییر تیان شیده تعییی  هیدف در

 .اید داشته الزم اشتیاقتان تشدید برای آنچه درست شود، ایجاد ای وقفه دارد اوکان
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  وفیدند، دیگران حال به که کنید تهرکز برچیزهایی وقتی

 ند.بیاب دست چیزها آن به که دهید وی را اوکان ای  آنها به
 

 

گاهی با. دارد وجود بسیاری راههای تان انریی ارتقای برای  بیا آییا. کنیید آغیاز گوییید وی دیگران به آنچه از آ

یید  آنهیا بیه نسیبت ای وحتروانیه بیین  آییا کنیید  ویی تقویت را ایشان خود های گفته  انگشیت هرچییز بیر دار

گیر - کیرد خواهد رشد خا  چیز آن بگذارید، یید انگشیت ویردم ضیعف نقیا  روی ا  و اشیکال ذهنتیان در و بگذار

گر. یافت خواهند گسترش اشکاالت ههان کنید، بزرگ را ایرادشان  پی  خوب که هست وضعیتی زندگیتان در ا

 .کنید وی حادتر را آن بودن رهر بی بیندیشید، آن رهری بی به بیشتر هرچه رود، نهی

  حفیی  را تصییویر آن و بیننیید وییی یکییدیگر در را بهترینهییا شییوند، وییی هیین عاشییق بییار نخسییتی  نفییر دو وقتییی

گهان. کنند وی  رخیت گذشیته ونفی الگوهای فههند وی و دهند انجام ای تازه کارهای قادرند که یابند وی در نا

گر. اند بربسته  آنهیا بیه توانیید ویی بزرگیی کهی  کنیید، ترسیین ذهی  در را آدوهیا سرشیار و شاد و ووفق تصویر ا

 .بکنید
 

 .سایید وی خود از تصویری چه که باشد حواستان گویید، وی سخ  دیگران با وقتی
 

 با که هنگاوی وصیبتها  و وشک ت دردهای از یا گویید وی سخ  نعهت وفور و شادی سعادت، از دارید آیا

گیر کنیید تصیور اسیت وهکی . سیازند وی تصاویری شها از آنها کنید وی صحبت دیگران  وضیعیت از دیگیران بیه ا

گر وعتقدم و  اوا. است دروغگویی - نیست چنی  که حالی در - بگویید سخ  زندگیتان پربار  بگویید ههه به ا

 خودتیان انیریی و کلهیات بیه روز طیی. کیرد خواهید پییدا واقعییت اویر ای  کوتاهی ودت در دارید، پرباری زندگی
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 بیه دارنید تردییدها یابید، ویی کیاه  دارد تیان انیریی کردیید احسیاس هرشیکل به که ای  وحض به. کنید توجه

 دستیابی برای و بکشید عهیقی نفس. کنید درنگ آید، نهی خوشتان هستید آنچه از و گشایند وی راه ذهنتان

 دیگیران و کنیید ویی ونتشیر خود از دقیقه تصاویری به دقیقه شها. بنگرید خویشت  درون به بهتر، تصویری به

 .گویند وی پاسخ آنها به و گیرند وی را آنها

گر خ شیها بیرای اتفیا  فی ن چیرا بدانیید خواهیید وی ا . دانیید ویی را دلییل  کیه بقبوالنیید خیود بیه داده، ر

یرا است، وههی وسأله بخشای   شیهرید، وی کار خطا را خودتان و کنید وی زنده را ونفی ای خاطره که بار هر ی

یید ویی فیراهن را آینیده در آن وجدد بروز احتهال  شیود، ویی وتولید ای تیازه خیود غالبیا بحرانیی لحظیات در. آور

 خردسیال، کیودکی واننید تیازه، خیود ایی . گذاشیته هستی جهان به پا بحرانها ههان با که خودی کودک، خودی

 هیر ووجیود آن حیال ایی  بیا اویا. باشید نکیرده کسیب اویور ییبیای و کاویل اداره بیرای را الزم وهارت است وهک 

 بیه را پیا تیازه ووجیود ایی  اشیتباهات تصیاویر و بازگردیید گذشیته بیه نیسیت درسیت. کند وی رشد بیشتر دقیقه

 .بکشید رخ 
 

 .نیاورد بیشتری روشنایی و نور زندگیتان به نوعی به که کنید نهی کاری هرگز شها
 

 در شیها وجیود از ای تیازه پیاره تیازه، خیودی که ببینید و برگردید اید گذرانده سر از که بحرانی هر به توانید وی

 کیه اسیت بخشیی شهاسیت، وجیود نیروونیدتر و روشینتر بخی  تیازه، بخی  ایی . اسیت شده وتولد بحران آن

 .است بیشتر شها رشد و شها، وجودی حقیقت شها، زندگی با پیوندش

کنون هن است وهک   بیرای را خیود تیا باشیید، دشیواری ووقعییت ییا چالشی، بحرانی، ایجاد شرف در هن ا

 ایید داده انجیام را آنچیه اسیت وهکی . رویید ویی روشینایی دنبیال به ههواره شها. کنید آواده تازه خودی تولد

 را دییدتان و بازگردیید عقیب بیه کیه اسیت اههیت حائز پس نکنید، تعبیر آوده وی بر دستتان از که کاری بهتری 
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 چیه وضیعیت آن ببینیید. ایید آووختیه چیه راه ایی  در ببینیید و ببخشیایید، و کنیید رهیا را خودتیان دهیید، تغییر

گیهایی  کنید تیان یاری با و کند هدایت تر ژرف واقعیتی به را شها شاید. آورد وی یا آورده وجود به شها در را ویژ

یابیید خواهیید، که نهی چیزهایی به بردن پی با تا یید اسیت وهکی . خواهیید ویی را چیزهیایی چیه در  کیه بیاووی

  نیسییتید کییه چیییزی بییه وقتییی. شییوید تییر وتهرکییز و تییر، وثبییت تییر، نیروونیید تییا ببینییید را خییود روشیینایی چگونییه

 دسییت بییه فییردا هسییتید، طییالب  اوییروز شییها هرکییدام را هرچییه. شییوید آن کوشییید وییی واقییع در اندیشییید، وییی

 .نباشد دارید انتظار شها که شکلی آن به است وهک  ونتها آورد، خواهید

گیر و کنیید دقیت آنهیا کلهات به. کنید توجه آنها انریی به صحبت حی  در کنید وی برخورد هرکه با  احسیاس ا

 خواهیید در. کنیید دقیت صیحبت ووضیوع به باشید، هوشیار العاده فو  یابد وی کاه  دارد تان انریی کردید

گر که هست وطالبی که یافت  نییز وطیالبی آن کنار در و رود، وی باال تان انریی کنید صحبت آن درباره دیگران با ا

گر که هست  کنیید، عیو  را ووضیوع توانیید ویی شیها. یابید ویی کیاه  تیان انیریی کنید صحبت آنها به راجع ا

 کیه فکیری هیر. اسیت وشیغول افکیاری چیه بیه ذهنتیان کیه کنیید توجیه. ببرد باال را وتقابل تأریر سطح که طوری

. کنید ویی هدایت روید وی بعد که جایی سوی به را شها که است ههان باشید، داشته ذهنتان در وردن ووقع

 اندیشید  وی برترتان خویشت  و برتر بین  به بار ی  وقت چند کنند  وی سیر کجا شها افکار روز طی در

 

گاه آوردن برای   فکنید بی نظری تان زندگی های حیطه ت  ت  به برتر خود در ناخودآ

 کدام است  و  برتر بین  بسرسید و
 

گر که حالی در شوید، خود دنیوی زندگی روزانه جزئیات درگیر است الزم کنید فکر شاید  خیود بیر را خود تهرکز ا

 یعنیی بگیریید، نظیر در را خیود باری پر حد. حلند قابل راحتی به جزئی وسائل ای  بگذارید، برترتان وسیر و برتر
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 افیزای  را دریافتیهای خیود که دارد وجود راهی آیا کند، عطا نعهت شها به کائنات گذارید وی حد چه تا ببینید

گر. است وهن بسیار ترتان درونی های انگیزه جست  دهید   علیت ببینیید خواهیید ویی بیشتری پول چنانچه ا

 هسیتید  آن فاقید حاضیر حیال در کیه دهید وی شها به را چیزی چه بیشتر پول داشت  ویکنید فکر چیست  آن

گر چیست  چیز ف ن خواست  از شها انگیزه  را هرکیاری پشیت در نهفتیه وحرک نیروی بشناسید، را تان انگیزه ا

: بگوییید شیاید. سازد فراهن خواهید وی را هرچه تواند وی که است ای وحرکه نیروی انگیزه. شناخت خواهید

گر»  بیی  چییزی ههیشیه ووارد ای  در. بودم خوشبخت ،«بود ام زندگی در فرد ف ن یا کار، ف ن خودرو، ف ن ا

گیر. دارد وجیود دیید بتوانید چشین آنچه از  توانیید ویی بشناسیید، چیزهیا ایی  داشیت  بیرای را قلبیتیان انگییزه ا

 داشیته بیشیتری خرسیندی و اونییت خواهیید ویی شیاید. کنیید بیرآورده بسییاری هیای شییوه بیه را نیازهایتان

یید دسیت بیه بیشیتر ییا باشیید، ع قیه وورد بیشتر بکنید، بیشتری وحبت و آراو  احساس تا باشید گیر. آور  ا

گونی هیای شییوه به توانید وی بکنید، لهس دارید آریو را آنچه واهیت یید دسیت بیه را آن گونیا گیر. بیاور  بیرای ا

کید خاصی برچیز هایتان خواسته به رسیدن  بیرای را زنیدگی وختلف طریق به تواند وی واقعا کائنات نوریید، تأ

 .سازد پربار شها

 خیود از توانیید وی هن - دارید انتخاب حق نوع دو کنید، حل را آنها وایلید که کنید وی فکر وطالبی به وقتی

 تان برتر خویشت  به را وسأله توانید وی که یا کند، عطا شها به ووضوع آن از برتری بین  که بخواهید برترتان

گذارید  .شود وی حاصل برترتان خود از ها نتیجه بهتری . باشد وسأله آن وراقب بخواهید او از و وا

 از خاصیی تصیاویر بخواهیید دوسیتانتان از. بیافرینیید خودتان از ای تازه و برتر تصاویر که است اههیت حائز

گیر. هسیتید ووفیق دهیید ویی انجیام کیه کیاری در شها که کنند تصور وث  باشند، داشته شها  ای تیازه تصیاویر ا

گیر. بیازگردد قیدیه  تفکیر هیای شیوه به تا شود وی وسوسه بیشتر ذهنتان باشید، نداشته  وجودتیان ههیه ا

 سیفر، قبییل از بیود، خواهید آفری  شادی برایتان چیزهایی چه زندگی در که ای  به راجع باشد افکاری از سرشار
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 ایی  در شیود، ویی وتناسیبتر و تیر نیروونید که هیرروز جسهی ، عاشقانه روابط داشت  بیشتر، آزاد وقت داشت 

 .کنید فکر دنیوی و وادی آور رنج و کهنه وسائل به کنید نهی پیدا فرصت صورت

 انیریی توانیید وی شها. دهید وی گسترش کنید وی احساس که را ای انریی یافتند تکاول تصاویرتان وقتی

گر. کنید وهار شوید وی وواجه آن با که را ای  بیا کیه گوینید ویی سیخ  شیها درباره ای شیوه به آدوها بینید وی ا

 تصیاویر دریافت پذیرای و باز اینکه جای به کنند، وی یاد شها از احتراوی بی با یا نیست، ههاهنگ برترتان دید

گیر. بفرستید آنها سوی به را خودتان شخص تصاویر باشید، آنها  انسیانی چشین بیه را شیها آنهیا خواهیید ویی ا

کی که بفرستید تصاویری خودتان از بنگرند توانا و نیرووند گر. باشد شها توانایی و نیرووندی از حا  و بیدی به ا

 شیهردن کیار خطیا بیرای بیشیتری ووارد آنها و فرستید وی آنها سوی به را تصویر ههی  بیندیشید، خود خطای

 .کرد خواهند پیدا شها
 

  شوند، وی باز و کنند وی رشد دارند که بنگرید چشن ای  به ههه به

 .دید خواهید چنی  نیز را خود نتیجه در
 

 اهدافشیان به گویی که بنگرید آنها به چشن ای  به. دیگران سوی به وثبت تصاویر فرستادن به کنید شروع

 بیه را سیایری  و خویشیت  از وتعیالی تصیاویر ارسیال وسیثولیت توانید وی. ووفقیتند قری  و اند یافته دست

 گوهرها ای  وجود بینید وی را آنها وقتی. ببینید و بیابید را آنها وجود در نهفته پنهانی های گوهر. بگیرید عهده

گیر. بگوییید سیخ  شان ییبایی و رشد از پیشرفتهایشان، از بسذیرند، آنها در را  از ای ونفیی داسیتان خواسیتند ا

 کهکشیان و کنیید بیازی را دلسیوز آدم جیور یی  نقی  بلکه نکنید، ههدردی آنها با کنند نقل برایتان شان زندگی

گیر. ببیننید کنید ویی عطیا آنها به وضعیت ای  که را وحاسنی که کنید   صیحبت ونفیی وطالیب از آدوهیا شینیدید ا

 برترتیان غاییت از تصیویری دهیید تغیییر را صیحبت ووضیوع و بفرسیتید وثبیت تصاویر آنها سوی به کنند، وی
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 کیه وانیید ویی در. رفت خواهند سو آن به کنند وی خطور ذهنتان به که تصاویری و افکار صورت ای  در بسایید،

 بییه وقتییی. اییید سییاخته خیود از کییه هسییتند چیزهییایی ییا هسییتند واقعییی آینیید وییی ذهنتیان بییه کییه تصییاویری آییا

 آنهیا ییا کنید وی دارید که است کاری ای  آیا که دروانید است وهک  برید وی پی دارید وسیرتان از که تصوراتی

 .نادرست هستند اط عاتی یا ایدآلی افکاری فقط

 

گرطالب  .کنید اعتهاد کنند خطور وی ذهنتان به که پیاوهایی به هستید راهنهایی ا

 

 باشید چییزی شاید. سازند آشکار برایتان را بعدی گام و باشند آسان است وهک  راهنهاییها اوقات بعضی

 سیالها و واههیا راه کیه هسیتید آن طالیب شیها از بعضیی. ناویه نوشت  یا و پست اداره به رفت  قبیل از دنیوی

 کیه حیالتی اسیت، احتهیالی حیاالت از یکیی فقیط هین وسییر آن شناخت  حال ای  با ولی بشناسید، را خود بعد

. یابیید ویی دشیوار را کردن آغاز و. وانید وی در آینده وسیر در شها از بعضی. سازد وحدود را شها است وهک 

یابید شاید حتی گر. نیست کننده خوشحال و کننده راضی هن ییاد پی  از آینده کل دانست  در  بی  چنانچه ا

کنون آنچه از یید دسیت بیه داشیت  اعتهاد و اطهینان طریق از را آن توانید وی خواهید، وی دارید ا  ههیی . آور

یید ویی دسیت بیه چییزی هسیتید، سرشاری طالب شوید وصهن که  بیشیتر نییز کردیید ویی تصیور آنچیه از کیه آور

گر. است  وهکی  هسیتید بیین  آن فاقید فعی  و کنید چه تان زندگی با که بیابید دست بینشی به خواهید وی ا

 آویاده بیین  آن به دستیابی برای دارید هن حاضر حال در است وهک . باشد زوان وسأله فقط وشکل است

گیاهی بخواهیید هرچیه بیه نسیبت توانید وی شها. شوید وی گیر. کنیید پییدا آ  سید ویانعی کنیید ویی احسیاس ا

 هییر تییوان روشیینایی وییی از تصییوری بییا. کنییید پیییدا را پاسخشییان سییثالها پرسیییدن بییا توانییید وییی شییده راهتییان

گذاشت کائنات به را وشکلی هر حل و ساخت وتحول را وضعیتی  .سازد برطرف را آن شکل بهتری  به تا وا
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گیاهی از ناشی شادوانی درک عالیتری  به دستیابی اوقات از بعضی  و نیسیتید تنهیا کیه اسیت اویر ایی  بیه آ

گیر. اسیت فیراهن ههیشیه بخواهید که  و راهنهایی چنانچه  را آنچیه هیر بسیوندیید کائنیات بیه باشیید آویاده ا

گیر نیستید؛ تنها شها. آورید دست به توانید وی بخواهید  کیه یابیید ویی در کنیید تهرکیز اهیدافتان برواالتیری  ا

 پیول، کهی ، آدوهیا گیذارد؛ ویی پایتیان جلو راههایی و کند وی که  شها به کائنات. بازند رویتان به درها تهام

 هیدفتان واالتیری  دنبال به. بکنید را کار ای  حاال ههی . ببندید پیهان. کنند وی نثارتان حهایت و عشق پند،

یید خوبتیان وضیعیت بهتیری  از کیه را تصیوری. شیوید رهسسار  روییدادهای پیذیرای و بیاز و کنیید حفی  ویدام دار

 .باشید شگفت

 اش وعنیی شیها از بعضیی بیرای است وهک . دارید تصاویری بیشتر دوستی خویشت  وفهوم از شها ههه

گر. وشکلی حل یا و باشد، بهتر شغلی  اسیت آن چیال  نخسییت  هسیتید، بیشتری دوستی خویشت  طالب ا

 پیی  دوسیال کیه را آنچیه هیر. سیایید وتحیول را تیان دوسیتی خویشیت  ذهنیی تصاویر توانید وی آیا ببینید که

کنون قوی احتهال به پنداشتید وی دوستی خویشت   دسیت آن بیه کیه زویانی حیال ایی  با. اید آورده بدست ا

 و هسییتید چییی طالییب حاضییر حییال در ببینییید. نکردییید احسییاس داشییتید وییی انتظییار کییه را ای ع قییه آن یافتییید

گر وثال، طور به «  چیست خا  چیز ای  پس در نهفته واهیت: ))بسرسید  ییسیت  بیرای ای تازه وکان طالب ا

 است وهک  خواهید  وی چه شها واقعا چیست  شها خواسته ای  پس در نهفته واهیت ببینید هستید

کنییون هیین. باشییید بیشییتر روشیینایی یییا سییکوت و آراویی  طالییب  هییای شیییوه بییه را اینهییا تهییام توانییید وییی ا

گونی  .آورید دست به گونا

گیر حتیی تابانیید، ویی آن درون به انریی اندیشید وی آینده به که هربار  را کارهیا هرگیز وی : »بگوییید ییرلیب ا

خ بیراین اتفیاقی چنیی  چیرا دانن نهی» یا «دهن نهی انجام درست  بیودم نکیرده را کیار ایی  کیاش ای» ییا «داد ر

 .کنید وی هدایت آینده یا حال، گذشته، سوی را به انریی بکنید، هراظهاری
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گر گیاه فرسیتید ویی آینیده سیوی بیه کیه افکیاری صیدم یی  بیه نسیبت حتیی توانستید وی ا  را آنهیا و شیوید آ

 .بود بیشتر دارید اوروز که تصاویری کلیه از که بردید وی لذتی واه ی  ظرف در سایید، وتحول

 هیر شیها. کنید ویی پیدا تحقق بکنید، خودتان به حتی یا خودتان، دوست به یا خودتان درباره که هراظهاری

گر. تابانید وی خود از انریی دقیقه  دیگران کنید، وجسن را آن کنید، صحبت آن از هستید، بهتری آینده طالب ا

گاه آن از را  و افتخیار قیدرت، عالیتری  ای . بیاورید وجود به خواهید وی را آنچه توانید وی شها فقط. سایید آ

 .است شده داده شها به که است ای هدیه

 
 

 تهری 

 کنید؛ درک را آن وایلید که برگزینید را خود زندگی از ووقعیتی -١ 

یابید اینکه برای شاید . آویوزد ویی چیه شیها به ووقعیت آن یا اینکه اید آورده وجود به را وضعیت آن چرا در

 .کنید یادداشت اینجا را آن

 نگیه خود دستهای در را آن ووقعیت که کنید خیال. بیاسایید و ببندید، را خود چشههای بنشینید، آرام -۲ 

گیذار شیها برتیر خویشیت  بیه را آن و افکنیده پرتیو ووقعییت ایی  درون به روشنایی که کنید خیال. اید داشته  وا

 آن جیز بیه دیگیر چییز هییچ بیه دقیقه ده تا پنج ودت به. ویکنید دریافت را پاسخها دارید کنید خیال. است کرده

 .فکرنکنید وضعیت

یید کیه ههچنیان ببینید -٣    تیان شخصیی نییروی بیه چگونیه وضیعیت ایی  رویید ویی فیرو وضیعیت آن در دار

 و اعتهیاد شیکیبایی، عشیق، قبییل از) روحیی خصوصییات نیوع چیه ببینیید آویوزد  ویی چیه شها به افزاید  وی

 .شد خواهید غر  آن در سریعتر کنید، درک را ووقعیت ای  که هنگاوی آید  وی پدید شها در دارد اغها 

 


