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 فصل نهن

 

 :روشنایی درون به سفر

 عالیتر سیر سوی به انرژی رفتن باالتر

 

. بسطیار وهطار  سطو  تطا گرفتطه تطر سطتت و تطر نطاوووو  سطوو  از دارد، کائنطا  در وتعطددی سطوو  انرژی

 خطو  قوب دو فراسوی برتر سوو . شوند وی ظاهر ونفی افکار و سنگین عواطف شکل به تر ناوووو  سوو 

 نیطروی و روشطنایی و عشط،، سطوو  سطوو ، ایطن. رونطد وطی فراتر عواطف و تند احساسا  از و دارند قرار بد و

 یطافتن تعطالی هطای شطیوه تطرین ساده از یکی و نهفته عورتی دروس سوو  تهام در. اند شونده افزون شتصی

  پیططدا تعططالی هططن وقتططی. کنططین تلقططی رشططد بططرای فرصططتهایی و چالشططها عنططوان بططه را دروس ایططن کططه اسططت ایططن

 هطر. کطرد رشطد تطوان نهطی چطال  بطدون. شطود وی عوض آنها سرشت بلکه روند، نهی بین از چالشها کنید، وی

 در را شطها یطا و کنیطد، رشطد سطریعتر و برویطد بطاالتر کنطد وطی کهکتطان یطا باشید داشته آنها به نسوت که ووضعی

 . دارد وی نگه بیشتر انرژی ستت سوو 
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 شططوند نهططی انجططام شططها ویططل طوطط، کططه وسططائلی بططه نسططوت هرچططه بیایططد، بططدتان بیشططتر وشططک   از هرچططه

 سطتت سطوو  ایطن. وانطد خواهنطد بطاقی بیشتری زوان ود  شها وشک   بدهید، نشان بیشتری وقاووت

 فکرتطان افتیطد وطی دام بطه انطرژی آن در کطه زوطانی. کشطد وطی پایین را انسان که وانند وی شنی بات ق به انرژی

 حرکطت باالتر سوو  سهت به که هنگاوی اوا. کنید وی تلقی وشک   را آنها شها که چرخند چیزهایی وی حول

 دسطت بطه توانطد وطی جانتان آنچه به کردن فکر به کنید وی شرو  و آیند وی در جنو  به نیز افکارتان کنید، وی

 را خود وعنوی وسیر توانید وی چوور و سازد، وتحول را شها شتصیت تواند وی جانتان چگونه اینکه به آورد،

 بایطد انرژی کردن درک برای. هستید خویشتن شناخت پی در خودتان خاص گونه به شها از هریک. کنید دنوال

 اندیشطید وطی آنچطه و هسطتید کطه چیطزی بطه نسطوت و کنیطد خویشطتن صرف وقت و نیرو بشناسید؛ را خویشتن

گاه گاهی توانید وی افکارتان به کردن توجه با. شوید آ  وقوله به و کنید ثوت را آنها. دهید افزای  را خود خودآ

 تفکرتطان سطو  کطه بینیطد خصوصطی، روابط  به اندیشیدن وقوله وث  وقوله، هر در. کنید تقسین وتتلف های

 .باالست چقدر

 کطه افکطاری اند؛ گرفته قرار تر ستت و پایینتر سوو  در بردارند در تتریوی خود یا و هستند ونفی که افکاری

 .اند گرفته قرار عالیتر و تر ظریف سو  در بتشند، بهوود یا بینانه، خوش وثوت،

 شطت  ارادة و عطزم عطالیتر، انطرژی سطهت بطه رفطتن و انطرژی سطتت سطوو  از آوطدن بیطرون راههطای از یکی

کید با فق  توانید وی شها. است  و وشطک   بطا جنگیطدن. برویطد بطاالتر واقعا بروید، باالتر وصههید براینکه تأ

 شطود، وواحثطا  درگیطر که است وند ع قه ذهن اوقا  از بعضی. برد وی فرو گل در را شها وسائل با کشهک 

 .بهانید باقی انرژی پایینتر سوو  در شود وی باعث خود این و بورزد، وقاووت و بجنگد
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 را آن اراده و عطزم کطه کنیطد تلقطین خودتطان بطه کنید، حل را آن نتوانستید که برخوردید ای وسأله به هروقت

 کنطد خل، باشید خواهید وی آنچه از تصوری که دارد را این قدر  شها تتیل. کنید ترقی و بروید باالتر که دارید

 .دهد سوق باالتر طرف به را شها ترتیب بدین و
 

 کنید. رشد سریعتر که کند وی کهک شها به خود دانستن وح، در شها قدر 
 

 بطرای خیطر، یطا بدانیطد را آن چرایطی اینکطه از اعن دهید، وی انجام که هرکاری کنید تلقین خود به که بیاووزید

یرا اید، کرده انتتا  تحول برای را سریعی وسیر شها از بسیاری. است بوده وناسب تان رشد  خواسطتید وی ز

 را جانتطان سطفر از بسطیاری قسطهتهای عهرتطان ططول در خواهیطد وطی شطها از بسطیاری. کنیطد پیدا تحول یکواره

 .برگزینید را تکاول سراشیب وسیر آرام، و گام به گام وسیری انتتا  جای به و کنید، تکهیل

 بطه. اسطت پیشطرفت بطه قصد و کردن تعهد تحول، شرو . شود وی آغاز خویشتن دگرگونی با سیاره دگرگونی

گطاه شهاست چالشهای پس در که پیاوهایی به نسوت و کنید توجه عواطفتان و افکار  در رفطتن فطرو از. باشطید آ

  کططه چیزهططایی بططرروی. شططها رویططاروی نططه شططهایند کنططار در گططویی کططه بنگریططد چنططان آنهططا بططه کنیططد؛ پرهیططز وسططائل

 وصههید که دادید نشان کائنا  به آنکه وحض به. خواهید نهی که چیزهایی بر نه شوید وعووف خواهید وی

. بکنیطد چطه کطه ویکننطد راهنهطایی را شطها کطه شطد، خواهیطد تطازه نظطرا  از سرشار کنید، پیشرفت و بروید باالتر

 .دادن نشان شها به را راه کند وی شرو  کائنا 

 سطعی شها از برخی. هستند ناپذیر پایان و نشدنی حل هایتان چال  که کنید وی احساس شها از بسیاری

 غطذایی رژیطن خطود، ظطاهر بطا شطها از بعضی. کنید برقرار دیگران با صهیهانه ای رابوه یا عهی، وحوتی کنید وی

 ههگی راه؟ آن یا است صحی  راه این آیا که کنید بحث و جر خود با است وهکن. روید وی کلنجار ورزش یا خود،

گاهی این شها گر. شهاست وناسب راه کدام بدانید که دارید را درونی آ  دهید فرا گوش درونتان خویشتن به ا
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یطد را شطعورش و خطرد کطه یابیطد وی در یطد اط عطا  از انوطوهی شطها. دار کنطون هطن کطه دار  وطی راه سطویتان بطه ا

چطه  از بدانیطد کطه باشطد ایطن هسطتید رو روبطه آن بطا شطها ههطه که چالشهایی ترین عظین از یکی شاید. گشایند

 کتطا . شطوند وطی سرازیر شها سیاره به سیل وانند اط عا . نکنید استفاده کدام از و کنید استفاده اط عاتی

یطد، چطه کنطد وطی پیشطنهاد شها به که است فراوان ووالعه جهت یطد، چطه بتور  چطه و بکنیطد احسطاس چطه نتور

گطر کنیطد وطی احسطاس شطها از بعضطی. ایطد کطرده قطاطی ها داده این ههه وورد در که دانن وی. نکنید احساس  ا

 کطار دائهطا خودتطان روی و کنیطد توعیطت قواعطد کلیطه از کنیطد، وناسطب غطذاهای خطوردن بطه وادار را خود چنانچه

 اوطا باشطد، وطنظن و ونسجن تحول خواهد وی دلشان ذهن و ونیت. شد خواهید وتحول و کاول آدوی کنید،

 .نیست چنین جان

  انجطام ههطه کطه کطاری کطه آوطوزد وطی چنطین شطها بطه گطروه، بطه داشطتن تعلط، آرزوی و کودکی ریزیهای برناوه

یطد تفطاو  کطاو  دیگطری با شها از هریک اوا. است وناسب و صحی  دهند وی  و نطو  غطذاییتان، نیازهطای. دار

 . دارد تفاو  دیگری با کارتان و آرزوهایتان روابوتان، آفتا ، نور و ورزش به احتیاجتان ویزان

 

  ندارد، وجود خاصی صحی  راه جانتان وسیر کردن دنوال یا یافتن تکاول برای

 .برگزینید راه بهترین عنوان به را کدام که شهاست به بسته
 

گاه  کتابهطای تهطام وقتطی. اسطت وناسطب برایتطان کطدام کطه گفت خواهد شها به شتصیتان انرژی از بودن آ

 اوتحطان بایطد را کطدام: »نپرسطید خودتطان از گردیطد، وطی وزن کردن کن طرق یافتن پی در را خود خانه در ووجود

 انجام هستید وند ع قه که کارهایی ههان «بدهن؟ انجام دارم دوست را کدام  :بپرسید عوض در بلکه «کنن؟

یطد را آزوودنشطان صطور کطه چیزهطایی ههطان برید، وی لذ  آنها خواندن از که کتابهایی ههان دهید،  بطرای ندار
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. نیسطت وناسطب فعلیتان وجود برای دهید، انجام باید و وجوورید ویکنید احساس که آنهایی. وناسوند شها

 را دنوطال دیگطران هطای برناوطه کنید وجوور کنید، وادار را خود و کنید استفاده تان اراده قدر  از توانید وی شها

 وطی بازنطده ههیشطه را خطود کطه اسطت آنگطاه. کطرد خواهد خنثی کنید وی را آنچه درونیتان ون پیوسته اوا کنید،

 را شطها کطه نیسطت اراده نیروی این که دانید وی خو  خودتان. هستید ای اراده بی آدم کنید وی فکر یا خوانید

  کطه تغییراتطی و ویکنطد چنطین کطه اسطت شطدن تطر نیروونطد و بهتطر بطه عزوتطان بلکطه بتشطد، وطی تکاوطل و تحول

خ طویعی طور به گذارید وی  بطر و باشطند، جطاری لحظطه بطه لحظطه کطه دهیطد اجطازه خطود احساسطا  بطه. دهنطد ر

 از و بیاسطایید و باشطید آرام فقط  غطذا وطورد در وثطال ططور بطه. کنیطد شناسطایی را آنهطا و کنیطد عهطل آنهطا وونای

گطر حتطی آید؟ وی لذیذ نظرتان به چی و دارید را غذایی چه خوردن هوس کنید سؤال خودتان  بطه وافطری ویطل ا

 و ارتعطاش حفط  بطرای بطدنتان شطاید اسطت بد شها، برای گویند وی که چیزی یا کردید احساس شک   خوردن

 .است شک   شناسد وی که ونوعی تنها و است، ووجود شک   در که باشد داشته ووادی به نیاز خود طنین

یابیطد بگذارید کنار را «بایدها کلیه اینکه وحض به اوا کنید، احساس خوردن به کهی نیاز شها دارد اوکان  در

 . وفیدترند برای  که دارد دیگری چیزهای به شدیدی ویل بدنتان طویعت که

 کنیطد، کسطب «بایطد» را دانشی چه و بتوانید باید را کتابهایی چه که این و است ویان در کتا  صحوت وقتی

گراف یک خواندن فق  گاهی که باشد حواستان  بطه خواهیطد وطی را آنچه تا است کافی کتابی از صفحه یک یا پارا

 و خطو  برایتطان کطه چیزهطایی بطین تفطاو  شطناختن نحوه و است دادن تشتی  کیفیت وا حرف. آورید دست

 .وضرند و بد که چیزهایی و وفیدند

یطد، واقعیطت از را خطود خطاص ططر  شها از هریک  زنطدگی فلسطفه خطاص و شتصطی تصطورا  ططور ههطین دار

 ویکطنن پیشنهاد شها به ون که چالشهایی از یکی. خود خاص شتصی اعتقادی سیستن یک و فرد، به ونحصر

 یطک بطرای برناوطه و طر  چیست؟ شتصی برناوه و طر  اوا. کنید توجه خودتان برناوه و طر  به که است این
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 وهکطن دیگطری کطس بطرای.« وجطود نطدارد وحوطت و عشط، کطافی حطد به کائنا  در که باشد این است وهکن نفر

 طرحهطای.« بیطنن وی لوهه ویکنن، باز کسی روی به را خودم وجود دریچه که بار هر: »بگوید که باشد این است

بی آنها وونای. اند شده ساخته زندگیتان تجار  و کودکی وونای بر شها  تان انرژی کردن جاری از که است تجار

 داشطته دوسطتتان خواسطتید وی یا داشتید وی دوست که کسانی ویژه به دیگران، سوی از آنها پذیرفتن نحوه و

 .اید آورده دست به باشند،
 

گر  کند، نهی کار خو  زندگیتان از ای حیوه ا

 .دهید تغییر دارید حیوه آن در که را باورهایی از یکی باید
 

 زور بطه الوتطه. کنیطد نظطر تجدیطد قولیتطان برناوطه در یا و کنید، آغاز را ای تازه برناوه با که رسیده آن وقت حاال

 نظطر در و برویطد باالتر و بیابید تعالی پد وصهن که این کردن تلقین با و آراو  با. دهید تغییر را آن توانید نهی

 نظرتان به وولب این است وهکن. دهید تغییر را آن توانید وی بیفتید وسائل به راجع وشاجره دام در ندارید

کیطد کطه ههطین. دهیطد انجطام بایطد کشطهک  از رهطایی بطرای کطه اسطت کاری تنها این اوا بیاید، انگاری ساده  تأ

 .نهایانند وی شها به را پاستها و حلها راه کن کن کائنا  بروید، باالتر وصههید که کردید

کن انرژیهای از جستن بیرون های شیوه از دیگر یکی گاه ونفی، وترا  پطاتیکی تلطه عطاطفی پیاوهطای از بطودن آ

یرا فرستید، وی بیرون که است  بیطرون هرچطه. بگذارنطد سطزایی بطه تطأثیر افطراد روی کطه دارنطد را آن قطدر  آنهطا ز

یطرا بفرسطتید، بیطرون بطه را خطود عواطف و افکار وسؤولیت، احساس با. گرفت خواهید پس را ههان بفرستید  ز

 .گردند وی باز شها سوی به که ویکنند ایجاد را شرایوی و رویدادها شوند وی جاری کائنا  در وقتی آنها
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 خطود آینطده به را آنها یا و بفرستید، دیگران سوی به را وثوتتان افکار و عواطف چوور که بیاووزید توانید وی

 آهطن واننطد فرسطتید وطی بیطرون به که فکری هر. شد رو خواهید روبه ههانها با دوباره که جایی یعنی بتابانید،

یرا کند، وی عهل ربا  وطنعکس طریط، از را کطار ایطن و. گردانطد وطی بطر شطها سطوی بطه را خورهطا و رویدادها افراد، ز

 .گشت برخواهد سویتان به چه که دهد وی نشان و دهد وی انجام ویکنید فکر آن به که وسائلی آن کردن

 

 .یابد دست آراو  به تا کنید کهک بشریت به توانید وی افکارتان ساختن وتحول با
 

خ رویطدادهایی کائنطا  در تطا شطود وطی باعث فرستید وی بیرون به که هرفکری  سطوی بطه را آدوهطا و دهطد، ر

  سططیاره کلططن دگرگططونی باعططث فرسططتید وططی بیططرون بططه کططه هرفکططری بیشططتر، هططن ایططن از حتططی و. کنططد جططذ  شططها

 ایطن بطا بگطذارد، تطأثیر سطیاره کل انرژی روی جد این تا بتواند تنهایی به کسی که نکنید احساس شاید. شود وی

 افکطار هرچطه.  بیشطتر هطن بلکطه کنطد، خنثطی را ونفی إندیشه هزارها تواند وی بت  التیام و واال تفکر یک ههه،

 سطازید وطی وتحطول را افکارتطان کطه زوطانی. شطوند وطی خنثطی بیشتری ووتذل افکار باشند، عالیتر بت  التیام

 آدوهطای کطه نیسطت هطن نیطازی. کنید وی یاری نیز را برتان و دور آدوهای بلکه کنید، نهی کهک خودتان به فق 

 ههسطایه در و رود وطی بیطرون بطه وثوت شفابت  افکار. باشید کنارشان در جسها یا و بشناسید را برتان و دور

 کند. وی یاری دارند ویل تعالی سهت به که کسانی ههه به و ویکنند رسوخ تان جاوعه در و هایتان

بینهططای دیططد از گططویی ایططد، نشسططته زوططین کططره برفططراز درسططت کططه کنیططد خیططال   تهاشططا را آن واهوارهططای دور

 اندیشه در یا و هستند، دنیوی وسائل فکر به شها پای زیر انسانهای از زیادی تعداد که کنید خیال و کنید، وی

 غرقند. ووتذلتر های
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  گردنططد، وططی وشک تشططان بططرای پاسططتهایی دنوططال بططه و هسططتند شططان روزانططه زنططدگی بنططد در کططه آدوهططایی

. اسطت دگرگطونی شطرف در بشطریت. کننطد فرستید استفاده وی بیرون شها که بتشی التیام انرژی از توانند وی

 آن وقطت. کهوطود و تضطاد دیگر طرف در و است، نعهت وفور و آراو  طرف یک دارید؛ قرار چهارراه یک سر شها

گطاه هطرروزه پیشطرفت وونطای بر خویشتن شتصی افکار به نسوت که رسیده  وتنفطر چیطزی از کطه هربطار. شطوید آ

یطد وطی کوچک را خودتان که هربار شوید، وی خشهگین خودتان به نسوت که هربار ویشوید،  کطن دسطت و پندار

 بطه کطه هربطار. کنطد انتتطا  را کهوودهطا سطیاره کطل ویکنیطد کهطک واقطع در کنید، وی ظلن خودتان به و گیرید وی

 دوست را چیزی یا بکنید خوبی احساس که دهید وی اجازه آورید، دست به بیشتر که دهید وی اوکان خودتان

 .برگزیند را نعهت وفور که کنید وی کهک سیاره کل به بدارید،

 

 تهرین

 اتووویطل، پطول، خطانواده، کطار، دوسطتان،) کنیطد فهرسطت کنیطد وطی فکطر آنهطا بطه که را ای اساسی وسائل -١ 

 یعنطی. کنیطد بندی درجه ۱۱ تا ۱ از دارید آنها به که وثوتی احساس ترتیب به را آنها( غیره و س وتی غذا، لواس،

 .ترین وثوت یعنی ۱۱ ترین، ونفی

۱. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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7. 

8. 

9. 

۱۱. 

 اند؟ چگونه عالیتان و وثوت افکار - 2 

 ایجطاد آن از وثوتی تصویر توانید چگونه وی که بنویسید و کنید انتتا  اید شهرده ونفی که را ای حیوه -٣ 

 .کنید

 

 


