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 پانزدهن فصل

  ذهنی ارتباط یا پاتی تله

 غیرکالوی ارتباط درک یعنی

 

 از هریک. غیرکالوی یا( ذهنی) پاتیک تله ارتباط و کالوی ارتباط دارد، وجود کردن برقرار ارتباط نوع دو اساسا  

 ییک وثیل شیها. کنیید ویی دریافت حسی یا ذهنی یا را پاتیک تله پیاوهای. اید کرده تجربه را ذهنی ارتباط شها

 تله های رشته شها. ویکنید دریافت پیاوهایی خود دوستان و اجتهاع از ودام که هستید سیار پخش ایستگاه

کنون که افرادی طرف از تنها نه که دارید پاتیکی  خواهیید نییز آینیده در کیه افیرادی سیوی از بلکیه شناسید، وی ا

 بیه ویدام فراوانیی انیریی هیای رشیته. شیوند ویی وصیل شیها بیه نییز شیناختید وی سابق که کسانی و شناخت

ج آن از و آیند وی درونتان  شیها پیونید وسییله کیه کرد تشبیه رادیویی اوواج به توان وی را اینها. شوند وی خار

 .هستند دیگران با

 آید وی درون به که را آنچه هر و کنید، وحکن را هایش گره کنید، کن را آن صدای که بیاووزید توانید وی شها

ج و  دریافیت کیه اویواجی تیری  بلنید. کنیید تبیدیل وثبیت انیریی بیه را ونفیی انریی و کنید، تنظین شود وی خار
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 ضیعی  و خفیی  گشیایید  ویی ایشان روی به را دلتان و دارید وی دوستشان که است که  آن طرف از ویکنید

 دور شیها از کیه دوسیتانی ییا ایید شیناخته ویی پییش سیالها کیه آینید ویی افیرادی طیرف از غالبیا هیا زوزویه تری 

 طیور بیه را پیاوهیا ایی  چگونیه و کنیید، کنتیر  را آنها فرکانس و بلندی چگونه بدانید که است ای  وهن. هستند

یرا کنید، دریافت ذهنی یا حسی  یا وفید و وثبت پیوندتان آیا که کنند وی تعیی  شها پاتیک تله روابط کیفیت ز

 .بود خواهند ونفی و بازدارنده

 هیر شیها، شیهر و بروحلیه اسیت وشیتهل که هستید بزرگتری اجتهاع از بخشی ذهنی، ارتباط لحاظ به شها

 انیریی از انبیانی هراجتهیاعی. واقعینید بسییار تفکرها ای  دارد  خود وختص خاصی جهعی تفکرهای اجتهاعی

 وارکتهییا، سییوپر کتابفروشیییها، رسییتورانها، از.  گیرییید وییی جییا ههییه از را خییود اجتهییاع پیاوهییای شییها. اسییت

 شییود  وییی تجربییه ظریفییی سیی   در انییریی. گذرنیید وییی کنارتییان از کییه اتووبیلهییایی از حتییی و خواربارفروشیییها،

. گشیایند وی راه سویتان به ویکنند تعیی  اجتهاعتان افراد اندیشه که ارتعاشاتی طریق از پاتیک تله پیاوهای

 .دارد را خودش فرد به ونحصر انرژیهای وجهوعه اجتهاعی هر

 دریافیت را اطرافتان افراد افکار و احساسها توانید وی کنید، وی صرف غذا و نشینید وی رستورانی در وقتی

 از هرچیه. گیریید ویی را خیود ههسیایگان احساسیهای و افکار و اجتهاعتان، گروهی تفکرهای شها ههگی. کنید

 .شود وی نیرووندتر پاتیک تله دریافت باشید نزدیکتر افراد به جسهی نظر

 

 .بشناسید را خود اجتهاع در ووجود گروهی تفکر
 

 هیی  آییا اسیت  بهتیر حالتیان ویکنیید زنیدگی آن در کیه وکیانی از غییر جایی در که اید رسیده نتیجه ای  به آیا

 بیا دارد اوکیان باشیید  نداشیته ای عالقیه چنیدان دیگیری وکیان بیه و بدارید دوست را وکانی در بودن که شده



 راهنهای وردوان حساس                                                                                                          طریقت وعرفت   -اقتدار   
 

 
3 

 

https://t.me/kermanbabak 

@kermanbabak 
www.kermanbabak.com 

www.azartaksir.ir 
 

یید قیرار آن در که اجتهاعی و خود ههسایگان یگروه تفکر  خیود ههسیایگان بیه. نباشیید ههاهنی  و سیازگار دار

 برداشیتی کن کن که دید خواهید.وجودشان، واقعیت و باورهایشان سیستن به آنها، س  به. بیندازید نگاهی

 .آورد خواهید دست به زندگیتان وحیط بر و دور گروهی تفکرات از

 حتیی. هسیتید وند عالقه ایشان به که کسانی یا دوستان، - نزدیکترند شها به که آنهایی پاتیک تله تأثیرات

. پاتییک تلیه هایی گیرنده هن و هستید پاتیک تله هایی فرستنده هن نسبتی به شها ههگی. است تر نیرووند

 اویر ایی  غالبیا. شیوند ویی حاصیل پاتیک تله دریافت و ارسا  طریق از نخست بخشیها التیام و ارتباطات کلیه

 از کیه اسیت نهفتیه تصیاویر و احساسها از طیفهایی گویند وی آدوها که کلهاتی زیر در اوا است، کلهات با ههراه

 .شوند وی فرستاده پاتیک تله طریق

 وخیتص توانید ویی ایسیتگاه یک وثا  طور به. دارد بسیاری کانالهای که است تلویزیون یک وثل شها ذه 

. باشیید داشیته وجزا ایستگاه یک دوستانتان از هریک برای دارد اوکان. باشد والدینتان یا و زنتان شوهرتان،

 .کنید دریافت را پیاوها از یک کدام که بیاووزید توانید وی. آیند وی سویتان به پیام هزاران روز طی در

 داشیته را پیایی  انرژیهیای کیه ووظفید و وقید شها آیا هستید  پاتیک تله پیاوهای آن ههه قربانی شها آیا

یرا باشید،  را پیی  توانیید ویی آییا کیه دارد آن بیه بسیتگی اویر ای  دارند  پایینی و ضعی  انریی اطرافیانتان که ز

کثر. نه یا کنید انتخاب خواهید وی که را جایی و بگردانید  یعنیی کنیید، ویی تجربیه را حسیی ذهنیی ارتبیاط شها ا

کیز طرییق از را پیاوهیا کیه اسیت آن بهتیر. کنید وی دریافت را دیگران حس گیر. کنیید دریافیت وجودتیان برتیر ورا  ا

 آنهییا کییه ویکنییید فکییر و گییردآوری را دیگییران احساسییهای ویکنییید، دریافییت حسییی طییور بییه را اطالعییات چنانچییه

 .هستید چه خودتان دانید نهی دیگر شها از بسیاری که است نحو ههی  به. هستند خودتان احساسهای

. کننید ویی پخش بلند صدای با را ووزیکی طرفتان یک های ههسایه و اید، نشسته آپارتهانی در کنید فرض

 تلویزیون اتاق یک هن خودتان خانه در. کنند وی پخش بلندی کالسیک ووسیقی دیگرتان طرف های ههسایه
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 را وتفیاوتی کیاوال ووسییقیهای شیها پیایی  و بیاا طبقیه هیای ههسایه. رادیو دیگر اتاق و کند وی پخش برناوه

 وجسین. رسد وی گوشتان به وختل  آپارتهانهای از هن دیگری بلند صداهای براینها عالوه و کنند، وی پخش

 حد چه تا برپاست، که صدایی و سر ههه ای  با شرای ی، چنی  در وجودتان نیروی با کردن حاصل تهاس کنید

گیاه سی   در قضیه ای . کنید وی تجربه روز طی شها از بسیاری که است چیزی ای . بود خواهد دشوار  ناخودآ

خ کان پرحرفیها و پاتیک تله صدای اوا دهد، وی ر  .است باقی کها

 دهیید گوش پیاوها کدام به که بگیرید تصهین سپس و کنید کش  را پیاوها وحتوای که بیاووزید توانید وی

 برترتیان ضیهیر در کین کن بلکه. نکنید دریافت احساسی را پیاوها که بیاووزید توانید وی. نکنید گوش کدام به و

 دیگیران و خیود برتیر خییر جهیت در برتان و دور پاتیک تله پیاوهای از چ ور که بیاووزید توانید وی. کنید دریافت

 .کنید استفاده

 ناراحیت و عصیبی شیدید  ببینید خواستید وی که کسی آن یابید وی در و شوید وی اتاقی وارد که کنید فرض

 وسیالل کلییه بیه نسیبت کیل در و ایید، شیده نگرانتر بسیار نیز زندگیتان وورد در کنید وی احساس یکباره. است

کثر. کنید وی بیشتری اض راب احساس  به را دیگران عاطفی پاتیک تله انریی که کنید درک آنکه بی غالبا شها ا

 عصیبی واقعیا وی   :کنیید فکیر فقط دارد اوکان. کنید وی پیدا حسی چنی  اید پذیرفته و اید داده راه خود درون

 اید کرده توجه هرگز آیا. کنید دریافت هستید جایی به رفت  عازم که زوانی را پیاوها است وهک  حتی.« هستن

 تیر، خسیته ییا خوشحالتر شوید، وی نزدیکتر او ونز  به هرچه روید، وی خاصی شخص دیدن به دارید وقتی که

 دیگیران طیرف از کیه ای عیاطفی پیاوهیای رفت  بر دارند دالت اینها ههه شوید  وی تر وض رب یا و تر، ناراحت

 کیه دهیید تشیخیص بگیریید یاد اینکه تا. آیند وی خودتان وا  شبیه نظر به احساسات ای . شود وی فرستاده

 .اند یافته راه سویتان به دیگران طرف از پیاوها
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  توانید نهی بشناسید را خودتان شخص انریی که زوانی تا

 .ویگیرید چه پاتیک تله نظر از که بدانید
 

گیاه خودتیان، شیخص در ووجیود انیریی بیه نسیبت آنکه برای  روی خیزیید برویی خیواب از کیه صیب  شیوید، آ

یید، قبیل روز بیا وتفیاوتی احسیاس هیرروز کیه بینیید ویی. شوید وتهرکز خودتان  بیه وتفیاوتی ووضیوعهای و دار

 بیه روز آن کیه ای تیازه چیزهیای بیه راجی  چیه و دیید، خواهیید کیه افیرادی ویورد در چیه - کنید ویی خ یور ذهنتان

 دیید خواهیید کیه را افیرادی پاتییک تله انتقالهای هنوز شوید، وی بیدار خواب از وقتی. گشایند وی راه سویتان

گیاهی بیشیتری  و ایید، نگرفته یید خیود یچیسیت از را آ  وهکی  «  دارم احساسیی چیه: »بپرسیید خودتیان از. دار

یابید است  از برخاسیت  هنگیام به احساسها بر تهرکز. اید برخاسته خواب از خرسند یا وشعوف ونقبض، که در

 .کنید استفاده آن از بتوانید روز تهام تا دهد وی شها دست به ع فی نق ه خواب

 کیه کیاری بیه دارد اوکان. کرد خواهید والقات را نزدیکان از یکی با دوستی شخصی، هنگام شب که دانید وی

ییید دسییت در ای پییرویه بییرای کییه کییاری بییه یییا و بیندیشییید، داد خواهییید انجییام  یییا و خییانواده کییار، بییه شییاید. دار

 ههاهنی  کیرد خواهید والقات که آنهایی با را خود ذهنی، ارتباط طریق از اینکه وحض به. کنید فکر دوستانتان

گیر. دهیید ویی راه خویشیت  درون بیه را ایشان انریی کن کن کنید،  تجربیه را خودتیان احساسیات او  چنانچیه ا

گاه خودتان در تغییری هرگونه از هستید دیگران کنار در هروقت توانید وی کنید،  فکیر دیگیران به وقتی. شوید آ

 وی بر خواب از شاداب و سرحا  بسیار وثا ، طور به. کنید دقت خود وجود در انریی تغییر نوع هر به کنید، وی

 و عصیبی کین کین افتیید، ویی خیود ههکیاران بیا زدن کلیه و سیر و رفیت  کیار سر فکر به اینکه وحض به اوا خیزید،

گیر. کنیید ویی حوصیلگی بیی و افسردگی احساس زندگیتان به نسبت که شوید وی وتوجه. شوید وی وض رب  ا

  و افسیرده «شیها» کیه کنیید فکیر دارد اوکیان بیوده، خیوب حالتیان برخاسیتید خیواب از وقتیی که نیاوردید یاد به
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گییر. اییید حوصییله بییی   کییه شیید خواهییید وتوجییه داشییتید، حییالی چییه خییواب از برخاسییت  ووقیی  کییه بفههییید ا

 .اید داده راه خود وجود درون به را ههکارانتان عصبانیت و حوصلگی بی

گر  ویکنیید فکیر آنهیا بیه وقتیی کنیید، سیاا  خودتیان از اندیشیند، ویی چگونیه شها درباره آدوها دانید نهی ا

گر دارید  احساسی چه آنها به نسبت  کیه ندانید بیندیشید، آنها به که آن از پیش یا برخاستید، خواب از وقتی ا

ییید، احساسییی چیه خ احساسییتان در تفییاوتی چییه کنییید وییی فکیر آنهییا بییه وقتییی بفههییید بیود نخواهییید قییادر دار   ر

گر. دهد وی  احسیاس یا خواهند، نهی را شها آنها که کردید احساس یا شدید غهگی  کردید، فکر آنها به وقتی ا

 تفیاوتی چیه داشیتید آنها به کردن فکر از پیش که احساسی به نسبت احساسات، آن که کنید توجه کردید، فشار

کنشی چه شها به نسبت آدوها که یافت خواهید در احساسی وجه از آنگاه. اند کرده  .دهند وی نشان وا

یید آنهیا بیا ای غیرکالویی ارتبیاط چیه که دانند وی س وح از بعضی در آدوها گیر. دار  در ذهی  افیراد بعضیی بیا ا

 را تیو رفتیار ایی  تحهل دیگر و . باشی داشته رفتاری چنی  و  با خواهن نهی: »بگویید آنها به و باشید جن 

گیاه فرسیتید ویی سویشان به آنچه از آنها ،.«داد نخواهن انجام را کار فالن و کار فالن و  ندارم،  و شیوند ویی آ

 کلهیات دقییق وعنیی آنهیا اسیت وهکی . شیوید رو بیه رو بیشیتری وقاوویت و چالش با آنها طرف از دارد اوکان

 بیه دارد بسیتگی کننید، دریافیت شیها جانیب از احساسیی صورت به تنها را شها پیام دارد اوکان. نگیرند را شها

 رو بییه رو آن بییا هیین راب ییه ههییان در و بییود خواهیید احساسییی آنهییا دریافییت کییردن  دریافییت در ایشییان توانییایی

 هین شیوند ههنیوا شیها با که وقتی و داد خواهد ناخوشایندی احساس ایشان به شها پیاوهای. شد خواهند

گر. بکشند کنار شها از را خود دارند دوست شدت به احتهاا  خواهنید نهی که باشید کسانی اندیشه در سخت ا

 وتوقی  را «شیها» افکیار کیردن دریافت روند که داشت خواهند را قدرت ای  ههیشه آنها باشند، خبر با شها از

گر. سازند کی افکاری ایشان سوی به پس بکشند، کنار را خودشان آنها خواهید نهی ا  آویز وحبت پذیرش از حا

 .بفرستید
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گر  کیردن فکیر صیرف را وقتشان نیز ایشان آیا کنید، وی دیگران به کردن فکر صرف را خود وقت ساعتها شها ا

 .دارید را آن دانست  توانایی شها ویکنند  شها به

گر  بدانیید پس کنید، وی زیاد حساسیت یا و وقاووت احساس ایشان به نسبت کنید وی فکر آنها به وقتی ا

گر برعکس،. کنند وی تلقی خود حقوق به تجاوز را شها افکار و کنند نهی فکر شها به آنها که  آنها به اندیشیدن ا

 شیها بیا پاتییک تله ارتباط بدانید پس بینید، وی آسان را آنها به راج  پردازی خیا  و یابید وی آفری  شادی را

 .اند پذیرفته باز آغوش با را

 

 . کنند وی فکر چه به دیگران بفههید که دارید را آن توانایی شها

 

 و روشی  را انیریی تیوان نهیی حیاد عواطی  بیا. برسیید آسوده و وتهرکز احساسی به که است آن نخست گام

گر. کرد احساس واض   آرام را خویشیت  و باشیید راحیت اندیشید، ویی چیه بیه دیگیری کیه بدانیید خواهیید ویی ا

کت را ذهنتان توانید وی هرچه و سازید،  جای به را خودتان که باشید داشته تهایل شاید دارید، نگه آرام و سا

 کیه ای نهفتیه احسیاس آن اندیشیید، وی دیگران به وقتی ههیشه تقریبا. بنگرید را خود و بگذارید دیگری کس

گیر. دارند شها به نسبت کنند وی فکر شها به وقتی نیز ایشان که است احساسی ههان دارید، آنها به نسبت  ا

 ویوارد. دارنید را حیا  ههیی  شیها ویورد در نییز آنهیا احتهیاا هستید، وردد دارید، آنها به که احساسی وورد در

یید توانیید ویی کیه اسیت چیزی نهفته احساسهای اوا نباشند، هن وشابه است وهک  خاص  آنهیا بیه و بیاووز

 .کنید اعتهاد

گر وثا ، طور به  و احساسیها بیه کنید، برقیرار ارتبیاط شیها بیا ونتظریید و اسیت نکرده تلف  شها به شخصی ا

یرا بیندازید، نظر خودتان عواط  . گیرنید ویی را شیها احساسات و افکار کنند وی فکر شها به که زوانی دیگران ز
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گر  واییل و دارم نهیی دوسیت را خیودم بیا برخیوردت نحیوه واقعیا و : »باشید گفته شخص آن به خود ذه  در ا

 تلیه پیاوهیای آدوهیا کیه بدانید. گیرد نهی تهاس او که باشد آن دلیل ای  شاید ،«باشی ام زندگی در تو نیستن

 آن فرسیتید، ویی بییرون بیه ای قاطعانیه تصیهیهات وقتیی نزدییک روابیط در خصوصیا گیرنید، ویی را شها پاتیک

  فیرا را شیها ویردم وقیت چیه کیه بدانیید توانیید ویی ههیشیه شها. شوند وی دریافت دیگران توسط فورا پیاوها

 .شوید ولحق آنها به پاتیک تله طریق از تا خوانند وی

ییید ارسییا  پیاوهییایی آنهییا بییرای توانییید وییی. اسییت دلپییذیر و آسییان بسیییار آنهییا بییه ذهنییی پیوسییت   و بدار

 احسیاس آنکیه بیی توانیید ویی. باشید داشته سنگینی احساس دلتان در آنکه بی کنید، احساس را حضورشان

 .کنند وی چه آنها که کنید تصور دهد، دست شها به طردشدگی با افسردگی غن،

 بیه کنید، وی پخش شها را آنچه. گذارید وی تأثیر دیگران روی فرستید، وی بیرون به عاطفی پیاوهای وقتی

 ارتبیاط نظیر از بشیر نیوع. شیود ویی گرفتیه هسیتند قالل ارزش برایتان و دارید وی دوستشان که افرادی وسیله

خ آن در التیاوها بیشتری  که است س حی آن ای . شود وی باز دارد ذهنی  .دهند وی ر

 

 فرستید وی که را پاتیکی تله پیاوهای توانید وی

 .بگیرید خود کنتر  در کنید وی دریافت یا 
 

 نخواهیید قیرار آنهیا کنتیر  تحیت دیگیر بگیریید، فیرا را پیاوهیا پاتیک تله دریافت و ارسا  کردن، کنتر  وقتی

یید قیرار دیگیران تأثیر تحت پاتیک تله طریق از حدی تا شها ههه. داشت  سیایری  کیه بدانیید خواهیید ویی. دار

 ههنیوا آن بیا چگونیه بدانیید اسیت کیافی فقیط دارید  را اور ای  دانست  توانایی. ویکنند فکر چ ور شها درباره

 انرژیتان خیزید بروی خواب از که صب  که است ای  دیگران احساسی تأثیر از خویش کردن رها راه اولی . شوید
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بینی و تنظیین را خیود انیریی دالهی  روز طیی در سیپس کنید، احساس را  ویکنیید عیادت ویدتی از بعید. کنیید بیاز

بینی را افکارتان و عاطفی حاات اغلب،  چیه کنیید توجیه هسیتید، کسیی کنیار در کیه بیار ییک کین دسیت. کنیید بیاز

 و اضی راب و وشیکل احسیاس یکبیاره آییا بیدتر  ییا اسیت بهتیر حالتیان کنیید ویی احسیاس آیا دارید  احساسی

 بیشتر  شادوانی احساس یا کنید وی آشفتگی

ییید بینی و تنظییین را خییود وجییود کییه بیاووز   را دیگییران عییاطفی انییریی پاتیییک تلییه طریییق از وقتییی. کنییید بییاز

یید، کیاری چیه بیه وییل اینکه درک با. است خودتان شخص انریی که کنید وی فکر ههیشه تقریبا گیرید، وی  دار

  را ایی  تهیری  طرییق از تنهیا. گذارنید ویی تیأثیر شیها روی دیگران وقت چه که دهید تشخیص کن کن توانید وی

 جسین احساسیات و افکیار عواطی ، بیه ببینیید، را کسیی رویید ویی وقتیی. نیدارد وجود ویانبری راه آووزید، وی

 تغیییر چگونیه حیاات ایی  که کنید کنتر  روید، وی کسی دیدن به پیاده یا سواره وقتی. کنید توجه خود فیزیکی

گاهی. کنید بررسی را خود حاات نو از هستید هن او حضور در که زوانی. کنند وی  باعی  بیودن، تیأثیر تحت به آ

کز به بگذارند، تأثیر شها بر اید گذاشته که را آدوهایی احساسی انریی شود وی  .دهید سوق تان برتر ورا

 بیه درون، راهنهیای بیا شدن ههساز در خود توانایی گسترش طریق از که هستید ای  پی در شها از بسیاری

 توانند وی خودتان شخص فکری الگوهای و دیگران احساسی پیاوهای. شوید وتصل برترتان ضهیر به طریقی

 ییافت  بیه تهاییل کیه کنیید، کار خودتان شخص فکری الگوهای با توانید وی شها. کنند ایجاد اختال  اور ای  در

 نیاز فکری الگوهای دادن تغییر. تفکرند تر تازه و برتر های شیوه وستلزم که تا دارند، هستی تر وأنوس راههای

 دوییدن کیه روزی نخسیتی . اسیت ورزش و نیروش کیردن شروع وانند درست. دارد راسخ بسیار عزم و تهرکز به

 کیه آووختیید اینکیه وحیض بیه. کنیید تقوییت کین کین را خیود وجبورید دوید  نهی وایل پنج حتها کنید، وی آغاز

 احساس دیگران روحی و عاطفی انریی گرفت  نحوه وورد در شوید، ههنوا آن با و کنید ورور را خود احساسهای

 .آورد خواهید دست به تری واض 
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یید ویی دوسیت کیه کسیانی از خیود احساسی کانون در شها  پاتییک تلیه پیاوهیای دارنید، ویی دوسیتتان و دار

 چنیان انسان دو آن در که آویزی وحبت روابط دارند، را صهیهانه رواب ی آرزوی وردم بیشتر. کنید وی دریافت

 بیا. زنید ویی حیدس و کند وی بینی پیش دارد نیاز و خواهد وی دیگری که را چیزی هریک که پیوندند وی هن به

گیر. دارد ویی بیاز شیدن آن درگییر از را افراد از بسیاری ژرف، پیوند آن از ترس ههه، ای   هسیتید آنچیه بیه شیها ا

گاه  .ندهید ک  از را خود و بپیوندید دیگران به ژرفی از حد آن در توانید نهی نباشید وتهرکز و آ

 

گر  هستید، دیگران با صهیهانه و عهیق راب ه طالب ا

 .هستید کی بدانید خودتان نخست
 

 در ببینید. بیاورید خاطر به برخاستید خواب از که را ووقعی آن ای لحظه غهگینید  خوشحالید  اوروز آیا به

یید نظیر در را روز آن طیی در خودتان حا . داشتید حالی چه ووق  آن  ییاد بیه نیو از را خیود عواطی  از بعضیی. آور

 تیأثیر تحیت شیها آییا. کنیید دقیت خیود عیاطفی انیریی تغییر به و کنید نگاه اید بوده او با که شخصی به بیاورید 

 اید  گرفته قرار کردید وی فکر آنها به یا بودید کنارشان در که افرادی سایر

 ایید کیرده دریافت را دیگران عواط  کودکان وانند چون است، وههی وسأله انرژیتان عاطفی پذیرفت  درک

 دوران شیها بیشیتر. سیازید وتحیو  ییا دهیید، تغیییر را آنهیا بگیریید، را عواطی  آن جلیو چگونه که نبودید بلد و

 آرزوهیا، بیه نسیبت پاتییک تلیه نظیر از. ایید کیرده بررسی دقت به بارها هستید کی دانستید نهی که را تان کودکی

 وییل دیگیران هیای خواسته پنداشتید وی غالبا که اید بوده پذیرا و باز قدری به دیگران انتظارات و ها خواسته

 آن. سییردرگهید و گیییج خییویش هویییت وییورد در شییها از بسیییاری نتیجییه در. اسییت خودتییان شخصییی خواسییته و
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 در خواه تان حرفه در خواه.  هستید دیگران به کهک یا دادن، وشاوره بخشیدن، التیام طالب که شها از کسانی

 .هستید باز بسیار پاتیک تله نظر از - دوستیها

گاه اطرافیانتان احساس به نسبت و اید، کرده رشد حساس کودکانی صورت به شها از بسیاری  ایید، بیوده آ

 وشکالت آودن بار حساس و شهودی انسان یک وثل. است باریده وی سرتان بر اطرافیانتان از پیاوها باران و

 احساسیات بیرای ایید، کیرده تجربیه را نهیایتی بیی حساسییت شیها از بسییاری. دارد ههیراه به فردی به ونحصر

 احسیاس چنیان را دیگیران آزردگیهیای و خودتیان شیخص احساسیات تیا ایید بیوده قالل بیشتری ارزش سایری 

 بیه را دیگیران و کنیید، حهاییت دیگیران از رنیج و درد برابیر در کوشییدید و ایید، شیده آزرده خودتان گویی که کردید

 آویدن بیار حساس. شود نهی داده شها به آن وناسب پاسخ ید شد وی وتوجه غالبا که داشتید دوست حدی

 نیه» - ایید شینیده دووجهیی را دیگران یا و والدی  پیاوهای که باشد ای  وعنیش است وهک  پاتیک تله نظر از

 ایی  توانید ویی وعنییش. کنیید ویی احسیاس را غین یا و اض راب که آن حا  است، خوب حالن اوروز و  جانن

یید تحهیل شیها کیه آن حیا  باشیند، ظیالن و سینگد  گونیه ایی  توانند وی آدوها چ ور اید وانده که باشد  ندار

یرا بیازارید، را کسی  فقیط یا اند، عاطفه بی و سرد انسانها آیا که اید وانده کنید  وی احساس را دیگران درد که ز

 .کنید درک و وشاهده را اطرافتان وسالل بعضی توانید وی که هستید شها

یید فیرق سیایری  بیا نیوعی به کردید وی احساس که بود ای  آودن بار حساس وعني شها از برخی برای . دار

 سیختی چییز برایتیان اجتهیاعی زنیدگی و ودرسیه و نیسیتید جور دیگران با که کردید وی احساس کودکی در شاید

 و شیوید ههاهنی  خود وحیط با کاوال تا کردید وی استفاده خود حساسیت از شها از بعضی برعکس،. آود وی

 .بیاورید دست به خواهید وی را آنچه

 درک کیه اسیت ایی  وهین. کنند وی حل است ههراه بودن پاتیک تله با اوروزه که را وشکالتی دارند ها خیلی

 درون در کیه اسیت پیاتیکی تلیه توانیایی از ناشیی هستید آنچه شناخت  در وجودتان ناتوانی از بخش آن که کنید
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بی شها از بسیاری. است ووجود شها  خیود آنچیه از بیشیتر خیلیی حتیی شیاید ایید، داشته ذهنی ارتباط از تجار

 پخیش ههزویان کیه تلویزیونی واجراهای آن تهام و رادیو ایستگاههای وورد در قبال که وثالی. اند خواسته وی

 آدوهای انتظارات شها دوران آن در. کند وی صدق هن کودکیتان دوران با شها برخورد وورد در زدم، شدند وی

 توانسیتید وی دوران آن در. کنید راضی و خشنود را آنها کوشیدید وی شها بیشتر و کردید، وی برآورده را زیادی

 چنانچیه شیها از بعضیی هرچنید کنیید، ع ا ایشان به خواهند وی دیگران را آنچه که است آن تر ساده که ببینید

 انجییام از کیرد، راضیی را ایشیان هرگیز شیود نهیی کیه آوید ویی نظیر بیه ییا و بودنید، ویلتیان خیالف هیا خواسیته آن

 کیه پیاتیکی تله کنتر  از جلوگیری برای شها از بسیاری. کردید وی وقاووت و زدید وی باز سر هایشان خواسته

 .زدید وی طغیان و خشن به دست کنند اعها  شها روی داشتند سعی دیگران

 

گر و است، وعضلی نشود درک وقتی پاتی تله  شود، فههیده ا

 . آید وی حساب به ووهبتی و وساولیت

 

گر  توانیید ویی کنیید، ویی دریافیت را پیاوهیا توانیید ویی کیه انیدازه ههیان به هستید، پاتیک تله آدوی شها ا

یید تعهید و وساولیت دیگران به نسبت فرستید وی بیرون به که پیاوهایی برابر در شها. بکنید هن ارسا  . دار

کثر  پییام توانیید ویی نییز کلهیات بیا اویا کنیید، ویی دریافیت و فرسیتید ویی پیام وجودتان احساس ورکز از شها ا

 تجربیه را احساسیی پیاتی تله افراد ههه تقریبا. دهد وی سوق ذهنی س   به را ارتباطتان کار ای  کنید، ارسا 

 ییا وااتیر سیایری  بیه نسبت را شها که است چیزی ای . کنند وی ذهنی پاتی تله وعدودی تعداد اوا کنند، وی

 کیه آن وگیر باشید، نییز آفیری  وعضیل اسیت، ویوهبتی که اندازه ههان است وهک  پاتی تله. سازد وی تر ارج 
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 بیییرون بییه و بگیرییید را پیاوهییایی بتوانییید شییود وییی باعیی  بییودن پاتیییک تلییه. بگیرییید فییرا چیزهییایی آن دربییاره

 بگذارید  تأثیر دیگران روی توانید وی چگونه شده نصیبتان که ووهبتی ای  با ویدانید آیا. بفرستید

 دقیت هیی . نهایاننید ویی را خیود روز طی در که دارید خود برای خاصی فکری الگوهای خاصی، فکر طرز شها

 که شود، وی فکری الگوهای بعضی گرفتار خود به خود ذهنتان ویکنید رانندگی یا روید وی راه وقتی که اید کرده

 بهتیری کار وقتی اندیشید، وی آن به که چیزی یا خاص وشکلی دنیوی، وسالل ونز ، کار در آن انعکاس شاید

ییرا دهیید، سیوق برتیری انیریی سی   بیه را افکیار ایی  ووظفیید شیها شیود  وی پیدا ندارید،  را آن دیگیران کیه ز

 بندیید عهید کیه دارد آن بیه نیاز نخست فکری عادات ای  تغییر. گیرند وی قرار آن تأثیر تحت و کنند وی دریافت

گاهانه کردید، احساس را آنها حضور وقتی سپس و سازید، دگرگون را آن   ارتقا برتری س وح به را آنها بکوشید آ

 .دهید

 وع یوف ویکنیید انتخیاب خودتیان که جایی به را ذهنتان توجه و گیرید، فرا را کردن تهرکز که است وهن ای 

گهیای ایید بیه ویادی، و دنیوی وسالل به پرداخت  جای به و سازید یید عیالیتر آ  ایی  وهین. بیندیشیید و بپرداز

گر است  دهیید ویی انجیام کیه کیاری نیوع بیاینید  جزلیی ییا و اههییت بیی نظیر بیه دهیید ویی انجیام کیه کارهایی ا

 و تکاویل نشیانه اندیشیید ویی آن بیه راجی  که ای نحوه و دهید وی انجام را آن که ای شیوه بلکه ندارد اههیتی

 خواهیید کنید، کنتر  آیند وی اههیت بی نظر به که وساللی درباره را افکارتان که کنید تهری . شهاست تحو 

 .کنید وشاهده نیز وههتر و بزرگتر چیزهای وورد در را خودتان افکار که اید کرده پیدا را آوادگی ای  که دید

 بیه نسیبت و گوییید ویی سیخ  آنها با کنید، وی بح  و جر دیگران با دارید ذهنتان در که ببینید است وهک 

 حقیقیت گیویی کیه کنید وی بح  وسالل به راج  آنها با چنان ببینید است وهک . شوید وی خشهگی  ایشان

 طیرف وسییله بیه فرسیتید وی بیرون به کلهات طریق از که را آنچه هر. دارید آنها با حضوری و زنده گویی و گفت

 ای  که ندارند را توانایی ای  ههه البته. احساسی تا است ذهنی بیشتر پاتی تله ای . شود وی دریافت وقابل
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 ههچیون را آنهیا افیراد از بعضیی. کننید دریافیت فرسیتید ویی سویشیان بیه شیها کیه روشینی ههان به را کلهات

 وهکی . انید شیده شیها بیا ذهنیی بحثیی و جیر دچار کنند وی فکر دیگران. کنند وی حس شها سوی از احساسی

یابید شوید وی جه  هن دور که بعد دفعه است  دفعیه کیه کنیید ویی آغیاز جیایی از را کالویی پاتی تله گویی که در

 .بودید گذاشته کاره نیهه ذهنی پاتی تله در پیش

گر یید عهیده به وساولیتی هستید، پاتیک تله آدوی شها ا  بیی  دانیید نهیی کنیید وانهیود توانیید نهیی - دار

گیاهی نور دانش ای  به توانید وی و دارید ژرفی دانش. است وقوع شرف در اتفاقی چه دیگر طرف و شها  خودآ

ییرا کنیید، خیالی شانه فرستید وی بیرون به که آنچه وساولیت زیربار از توانید نهی. بتابانید  بیه خشین وقتیی ز

 را دیگیران خشین اویواج. فرسیتید ویی شناسیید ویی کیه کسیانی تهیام سیوی بیه را آن واقی  در کنید ویپرا بیرون

 را خشیهتان شیها کنید فکر شاید. دهید وی راه خویشت  وجود درون به را آنان خشن اوواج و کنید وی تشدید

گیاه اویا کیرده، عصبانیتان که فرستید وی شخصی سوی به تنها  پاتییک تلیه روابیط سی   در خشین کیه باشیید آ

 ویی افیرادی ههیه سیوی بیه و بییرون بیه را انیریی ایی  هسیتید، وهربیان و آرام وقتیی. گییرد وی فرا را دنیا تهام

گر که فرستید  .کنند استفاده آن از توانند وی باشند وایل ا

 

 .ویکنند دریافت را شها انریی آنها کنید، وی فکر دیگران به وقتی

 

 ویی وی  بیه نییز ایشیان کیه وعناسیت بیدان آییا ویکینن فکیر وردم به و  که زوانی: »شده ساا  و  از بارها

 ای سیاده پاسیخ و اسیت جیالبی بسییار پرسیش ایی  «اسیت  کیرده فکیر دیگیری بیه نخسیت کسی چه اندیشند 

 .ندارد
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 نییز آنهیا احتهیاا و اندیشیید، نهیی آنها به وعهوا که آدوهایی به کنید، وی فکر آدوها به اختیار بی که زوانی

 دسیت بیه آنهیا از روشینی و صیاف تصیویر راب ه، صاف و آبی آسهان د  از. کنند وی فکر شها به زوان ههان در

گر آنگاه.  آورید وی  . ویکنید شخص آن به کردن فکر صرف را زیادی ودت و دارید، بازی راب ه کسی با ا

 در است وهک  هن وقابل طرف به ویکنید بح  و جر یا صحبت او با یا کنید، وی او از ذهنی ساالهای یعنی

 بیرایش شیده ضیبط پییش از نیواری کنید، وی فکر او به وقتی کنید فرض. نکند یا و بکند فکر شها به زوان ههان

 دریافیت زویانی را شها پیام وقابل طرف. شوید ورتبط هن به ثانیه ههان در حتها که نیست ازم. فرستید وی

یید ویی ارسیا  که روشنی ههان به را شها پیاوهای آدوها است وهک . باشد داشته پذیرا حالتی که ویکند  دار

 . .کرد خواهند دریافت را آنها ای گونه به حا  هر به اوا نکنند، دریافت

 نهیی دوست را برخوردش شیوه که گویید وی او به و کنید وی بح  و جر شخصی با ذهنتان در که کنید فرض

گر. دارید  شیها و شید خواهید شنیده شها پیام( باشد دریافت به قادر یعنی) باشد نیرووند شدید شخص آن ا

گاه است جریان در که بگووگویی از گیر اوا. شد خواهید آ  اوکیان باشید، نکیرده رشید پاتییک تلیه نظیر از شیخص ا

خ آنچیه از شیاید و کنید، دریافت خشن یا و وقاووت از احساسی صورت به فقط را شها افکار که دارد  دهید ویی ر

ییید وییی ارسییا  کییه ای ثانیییه آن درسییت را شییها ارسییا  او کییه دارد اوکییان. کنیید سییردرگهی و خشیین احسییاس  دار

 خییا  باشید گرفتیه قیرار تفکیر، سیکوت، از حیالتی در.  گرفیت قیرار دریافت وضعیت در که بعدا اوا نکند، دریافت

 بیه.  باشید شیده ضبط نواری در که پیاوی وانند را، پیام آن به است آرام ذه  که حالتی هر یا و وراقبه پردازی،

 شها که وقتی. کنید تشبیه تلف  با گیری شهاره به توانید وی را بیرون به پیام ارسا . گرداند وی بر شها سوی

یرا گوید پاسخ شها به تواند نهی کس هی  گیرید، وی شهاره  گییری شیهاره وقتیی فقط. است بسته ارتباط که ز

یید ویکنیید فکیر دیگیری شیخص به وقتی. کنید برقرار ارتباط آنها با توانید وی یافت خاتهه  بییرون بیه پییاوی دار

 شیده وتوجیه شیاید. فرسیتید نهیی پییام هسیتید، کسی حرف به دادن گوش سرگرم که زوانی. دارید وی ارسا 
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 ههیه بعید دقیقیه شش - پنج اوا زند  نهی زن  کس هی  اید، نشسته کسی تلف  انتظار در وقتی گاه که باشید

 علیت. نکنیید هین فکیر تلفی  به حتی و باشد گرم کاری به سرتان شها شاید لحظه آن در. زنند وی تلف  شها به

 و دریافت را آن افراد تا برد وی زوان دارید وی ارسا  بیرون به پیاوهایی وقتی که ههیشه نه) اغلب است ای 

 ههیان بیه گوینید، نهی جواب تلف  به نیستند ونز  افراد وقتی که گونه ههان درست. کنند عهل آن وبنای بر

کت کافی حد به افراد تا برد وی زوان نیز شکل گیر. کننید دریافیت را شها پیام تا شوند آرام و سا  کیه زویانی آنهیا ا

کت فرستید وی بیرون به را پیاوتان  را پییام دارد اوکیان - وراقبیه و پیردازی خییا  حیا  در احتهیاا.  باشند سا

 .کنند عهل آن وبنای بر و دریافت بالفاصله

 پییاده «ذهنیی نیواری» در را خیود ذهنیی ارتباطهای کنید، فکر ایشان به و باشید ورتبط عهیقا وردم با وقتی

گر زوان هر و ههیشه که کنید وی ح دیگران پیاوهای دریافت قضیه که زوانی. است دسترس در بخواهید ا  و ر

 و کنیید، خیاووش بگذارید، را نوارها آن که کنید انتخاب دارید حق شها که اید نیاووخته شها از بسیاری است،

 اجیرا نوار تهام گذارید وی شها از بسیاری. بشنوید وایلید که برگزینید را هایی ق عه آن فقط و کنید، روش  باز

 .کند نگرانی و اض راب ایجاد است وهک  نباشند، خوب آن وحتویات چنانچه که شود،

یید توانید وی چگونه  را آنهیا خواهیید ویی کیه زویان هیر و کنیید ههنیوا ذهنیی نوارهیای بیا را خویشیت  بیاووز

 بیه آنهیا ارتباط که دهید وی اجازه و کنید وی روش  را ضبط کنید، وی فکر وردم به که هرزوان بشنوید  بگذارید

 و آنهیا بیه نکیردن فکیر با خواه کنید، خاووش را آن خواستید هرزوان که دارید را آن توانایی شها. بیاید سویتان

ییرا وثبیت، آوییز وحبیت تصاویر ارسا  با خواه یید ویی ارسیا  تصیاویری کیه زویانی ز  و اندیشیه توانیید نهیی دار

گر. کنید دریافت را آنها احساسهای  فرسیتاده برایتیان دوسیتی احتهیاا کیه را ای شده ضبط نوار نیستید وایل ا

 کیه چیزهیایی ییافت  و اندیشییدن طرییق از. نکنیید فکیر دوسیت آن بیه فقیط کیه اسیت ای  راهش تنها بشنوید،

ی شخصییی بییه کییردن فکییر از توانییید وییی شییها هسییتند، آفییری  شییادی و جالییب  فکییر کییه زوییان هییر. کنییید خییوددار
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 ایشیان از قیدرت بیا و زیبیا تصیاویری آوییز، وحبیت و واا افکیار توانید وی کند، وی خ ور ذهنتان به دوستانتان

 .گرفت خواهید قرار ایشان پیاوهای تأثیر تحت کهتر ترتیب بدی  بفرستید، آنها برای

 

 .اند کننده سرگرم و زا انریی برتر، و نو افکار تجربه و فکری عادات تغییردادن

 

گاهانیه توانیید ویی کنیید، ویی فکیر خیود روز آن وأووریتهیای و وساولیتها به و کنید، وی رانندگی که زوانی  آ

 بیه توانیید ویی. بیندیشیید هین بکنیید دنییا بیه توانیید ویی کیه کهکی و وسیرتان خود، برتر هدف به که بکوشید

 و درون، آراویش شیرط، و قیید بیی وحبیت قبییل از - بیندیشید باشید داشته داشتید دوست که هایی خصلت

 .خرد

گاهانه باشد ازم شاید  وعهیولی، افکیار جیای بیه که دهید تعلین را خود ذه  وکرر و برگزینید، را افکار ای  آ

 بیه ذهنتیان کیه زویانی تا بهانید، باقی ی ثانیه چند فقط س وح ای  در شاید کار آغاز در. بپردازد وسالل ای  به

 کنیید، پییدا کیردن فکیر بیرای تیری بینانه روش  ووضوعات که وقتی. کند عادت برتر اصو  و آروانها به پرداخت 

 .گذاشت خواهید کنار یافتند وی راه وجودتان درون به س وح آن از که را پیاوهایی و خود کهنه فکری الگوهای

گر. کنید استفاده صوت ضبط نوار کردن خاووش برای تکنیک ههی  از توانید وی  طیرف از کیه نیستید وایل ا

 را ذهنتان که کنید پیدا چیزهایی. نکنید ههنوا آنها با را خویشت  پس کنید، دریافت پیاوهایی اشخاص بعضی

 خواهیید ق ی  آنهیا بیا را خود ارتباط و هئ ، و آهسته کار، ای  با باشد، آفری  شادی و زا انریی و کند وشغو 

 .کرد

 در ویثال کیه کنیید فیرض را ویوردی دهیید  گوش دارید دوست که پیام از قسهت آن به تنها توانید وی چگونه

 احسیاس کنید ویی خ یور ذهنتیان بیه او فکیر هرگاه. شوید وی افسرده ویکنید، فکر کس فالن به وقتی یابید وی
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 شیوید وتأس  او برای دارد اوکان. کنید فرسودگی احساس است وهک  یا گیرد، وی فرا را شها وجود سنگینی

یابیید و بشوید تان راب ه در سختی دوران دچار شاید. برآید زندگیش عهده از بتواند او که کنید آرزو و  فکیر کیه در

 .ویکند افسرده را شها آن به کردن

گاهانه بشنوید را فرد آن شده ضبط نوار خوب قسهت تنها آنکه برای  اندیشید وی او به که زوانی بکوشید آ

گر. باشید وتهرکز کاوال  بیه تیا ویگشیایید پیاوی هر روی به را خود وجود دریچه بکنید، کسی فکر در غرق را خود ا

گر البته،. یابد راه درونتان  روی کیه وعنیی بیدی  کنیید، درک را خیود وضعیت بیندیشید فرد آن به آنکه از پیش ا

 پیاوهیای توانیید ویی کنیید، نفیس بیه اعتهیاد و راحتیی و آراویش احسیاس کنیید، تهرکیز خودتیان شیخص انریی

گیر. دهیید راه خیود درون بیه فرسیتد ویی شیها سیوی بیه او جیان کیه را بیشیتری آویز وحبت  دریافیت جیای بیه ا

 بیه آنهیا ارتبیاط از بخشیی چه که کنید کنتر  توانید وی بفرستید، آنها سوی به را خود آراوش دیگران، وشکالت

گاهانه توانید وی کند، وی فرسوده را شها که شخصی وورد در. بیاید سویتان   قبیل از افکاری که کنید انتخاب آ

 خیود د  حاا و کنن، صحبت تو جان با جانن عهق از خواهن وی و  بینن، وی عالی و وهربان انسانی ترا و »

گیر. بفرسیتید سیویش بیه«  گشیاین ویی تیو حرفهیای شنیدن برای را  گیردد ویی بیاز سیویتان بیه کیه احساسیی از ا

 التییام سیویش بیه توانیید ویی هین و کنیید سید را احسیاس آن دریافیت جلیو توانید وی هن آید، نهی خوشتان

 .بفرستید

 شیکلی هیر به آنها که کنید فرض. کنید تجربه آدوها به نسبت را خود شفقت و وحبت التیام، فرستادن برای

 افکیار فرسیتادن. ببینیید را آنهیا جیان زیبیایی و عظهیت دادهانید، سیاوان و سیر زندگیشان به است وناسب که

گیر. کند وی بهتر را شها پاتیکی تله پیاوهای کیفیت بخش، التیام و آویز وحبت  ویی فکیر شخصیی بیه کیه هربیار ا

 گردنید ویی بیاز سیویتان بیه کیه پیاوهیایی در بفرسیتید، سیویش بیه هین کننیده حهایت و آویز وحبت افکار کنید،

 .کرد خواهید وشاهده را فاحشی تفاوت
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 دیگران به کردن فکر از جلوگیری برای

 .دارد وجود بسیاری راههای 

 

گاهانیه کننده سرگرم و آفرینند شادی که وساللی برروی یید وقیت. کنیید تهرکیز آ  تخییالت و تصیورات و بگذار

 بایید. باشیید داشیته آویاده را افکیار آن کنید، ویی خ یور ذهنتیان به دیگری شخص فکر هرگاه و بکنید، لذتبخش

 خواهنید بیاز سیویتان بیه ههچنیان صیورت ایی  غیر در کنید، ق   را ورد یا زن آن به کردن فکر که باشید وصهن

 .دهید پرورش را خود ذه  تا است ای العاده فوق و وناسب فرصت ای . گشت

 هرگاه. اید گشوده رویشان به را خود قلب که ویکنید برقرار ارتباط افرادی آن با بیشتر پاتی تله طریق از شها

گر. است افکارتان کردن خاووش شها چالش باشد، داشته وجود ای گره دلتان در  نوارهیایی بیه خواهید نهی ا

گاه دهید، گوش پیوسته اند شده فرستاده سویتان به که  کسیی بیه دهیید اجیازه خودتیان بیه بیار هر که باشید آ

 دریافیت شیوند ویی فرسیتاده سیویتان بیه را آنچیه هر که ویدهید قرار شرای ی در را خویشت  واق  در کنید، فکر

 ویی وسیتعد و بیاز نییز کنید ویی تجربیه دارد دیگیری شیخص کیه احساسیاتی هرنیوع دریافت برای عالوه به. کنید

گر. شوید کی که بفرستید فکری ا  .داد نخواهید راه خود وجود درون به را دیگر شخص انریی باشد، عشق از حا

گر  او واقی  در بگیذارد، شها اختیار در را آن کنید وی وادار را او پاتی تله طریق از و خواهید وی کسی از چیزی ا

 رسییدن بیرای احتهیاا شیها بکشد، کنار شها از را خودش بیشتر طرف هرچه. رانید وی خود از و زنید وی پس را

یید ویی اصیرار بیشیتر وقصد به گیر. ورز  احسیاس بدهیید، او بیه نخواهیید کیه کنید و البیه شیها از چییزی کسیی ا

کنش و اید، گرفته قرار فشار در که ویکنید گیر. بکشیید «کنار را خود که است ای  طبیعیتان وا  و کشییدن کنیار بیا ا

 وقابیل طیرف کیه یابیید ویی در احتهیاا کنیید، ایجیاد فضیایی درونتیان در بتوانیید هدفتان و زندگی روی بر تهرکز

گر. کند برقرار ارتباط شها با دارد اشتیاق گر خواهید، وی کسی از چیزی ا  شیها بیا کننید، فکیر شیها به که وایلید ا
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یید آنهیا از را خیود توجیه تهیام کیه اسیت ایی  آن بیه دستیابی راه کنند، توجه شها به یا باشند، کثیر. بردار  شیها ا

 و سیازید، ویی وتهرکیز او روی را انرژیتیان کلییه اندیشید  وی خاصی شخص به دالها.  کنید وی را کار ای  عکس

 در ههیشیه کیه شیها، انیریی و پیاوهیا بیا آنهیا واقی  در. خواهیید ویی کیه شیود ویی چیزی آن عکس دقیقا نتیجه

 ویی ذهنشیان هربیار وقتیی باشیند شیها وصیاحبت طالیب آنها باید چرا. شوند وی بهباران است، پیراوونشان

  هستید  آنها با شده ضبط نوار یک روی پیوسته شها آساید

گر یید خودتیان زنیدگی بیه و نیندیشیید او بیه کیه کنید تالش خواهید، وی توجه کسی از ا  آن بیه بیار هیر. بپرداز

 آن کیه ببینیید و بفرسیتید نیوری ییا و بکنیید، دیگیری وسیأله به وع وف را خود توجه و تهرکز کردید، فکر شخص

یابید که نکنید اوتحان دالها. شود وی ناپدید شها ذه  در شخص  آییا یعنیی) نیه ییا است کارگر عهل ای  آیا در

کنون ورد یا و زن آن  نق یه بیه بایید شیها. است شخص آن سوی به انریی فرستادن نوعی ای   (دارند  توجه ا

 شیخص آن کیه زویانی. شیود ایجاد خاللی واقعا که باشید خودتان شخصی کار و زندگی درگیر چنان که برسید ای

  جلییب و کشیییده شییها سییوی بییه طییرف کییه اسییت صییورت اییی  در. نباشیید آنجییا چیییزی کنیید وییی احسییاس را شییها

 .شود وی

 ویکنید، ع یا شیها بیه را آن کسیی کنید وجسن و هستید چیزی طالب که زوانی کنید وی فکر شها از بسیاری

 ایجیاد وقاوویت شخص آن در نحو ای  به شها شود، وی برعکس وعهوا ای . آورد خواهید دست به را چیز آن

 .کنید وی

 

گر   کنید وجسن را زوانی خواهید، وی کسی از چیزی ا

 . بودید داده دیگری شخص به شها را خاص چیز ههان که
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گر وثا ، طور به  بیاورید خاطر به را زوانی کنند، یاری را شها خانه کار در خواهید وی و دارید هایی ههخانه ا

گیر. کردیید کهیک پیشینهاد او بیه و بودیید کسی ههخانه شها خود که  وهربیانتر شیها بیا خاصیی شیخص وایلیید ا

 .اید بوده وهربان کسی به نسبت که کنید وجسن را اوقاتی باشد،

 شیها که زوانی تجسن و دهد وی انجام شها برای کاری دارد شخصی اینکه تصور بی  هست فاحشی تفاوت

 طلیب را آن بارهیا ذهی  ییا لفظ و خواهید وی کسی از چیزی کنید فرض. اید داده انجام دیگری برای را کار ههان

کثر. کنید کنش آن به نسبت کشیدن کنار با افراد ا گر. دهند وی نشان وا  از کنیید پیر را خیود ذهی  ایی ، جای به ا

 خواهید را تصیاویری کنید، فکیر شیها به او هربار اید، کرده تقدین دیگران به را چیزها ههان که زوانهایی اندیشه

 کیه کنید ویی آغاز کارهایی انجام به شود، ههنوا شها تصاویر با وقتی. اید کرده پر آن با را خود دور شها که گرفت

 .اید داده انجام دیگران برای آورید وی یاد به دارید شها

گاه و بدانید هرچیز، از پیش کنید  برخورد کنند وی فرسوده را شها که افرادی با چگونه  شیها تیا کیه باشیید آ

 ،«کننید فرسیوده ویرا آنهیا خیواهن نهی و : »بگویید شاید. کنند فرسوده را شها توانند نهی آنها ندهید اجازه

گر. دهید وی را اجازه ای  آنها به دارید س وح از برخی در اوا  خویشیت  ورزهیای و حد و وحدودیتها خود شها ا

 افراد ای  وسیله به و  :بگویید روش  و واض  بسیار باید شها. کنند نهی رعایت را آن نیز آنها نکنید، تعیی  را

 خسیته و فرسیوده صیورت ایی  در گرفیت، نخیواهن عهده به را آنها زندگی وساولیت و  شد، نخواهن فرسوده

گر. شد نخواهید  را شیها انیریی توانند نهی دیگر نگیرید، عهده به را ایشان سعادت و خوشی وساولیت شها ا

 خواهید ییاری را آنهیا که بفرستید، آراوش و عشق از ناشی افکار آنها سوی به توانید وی هن شها البته. بگیرند

 .کرد

 و باورهییا از ناشییی بیشییتر بلکییه آییید، نهییی وجییود بییه داشییت  پاتیییک تلییه ارتبییاط از قییدرها آن شییدن فرسییوده

. گیریید ویی زنیدگیتان در ووجیود افیراد بیه نسبت حقوقتان و حق پیراوون که تصهیهاتی و شهاست شخصیت
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گیر. کنید پرهیز دارند انتظاراتی شها از که افرادی با ههنوایی از توانید وی  کیه کنیید احسیاس کیار ایی  جیای بیه ا

 احسیاس کنیید، کهکشان باشید آواده ههیشه ویلتان رغن علی و دهید، فرا گوش شکایاتشان به که ودیونید

 اویا.« کینن راب یه ق ی  آنهیا بیا کیه نیسیت راهیی هیی : »بگوییید است وهک . یافت خواهد اداوه فرسودگیتان

کید خودتان به که ای  اولینش هست، راههایی  .بکنید را خودتان زندگی دارید حق صد در صد که کنید تأ

 شیها روی تواننید ویی آنهیا وقیدار ههیان کنیید، وسیاولیت احساس دیگران سعادت به نسبت که وقدار هر

گییر. بگیرنیید شیها از و کننیید نفییوذ اعهیا  ییر و قصییور احسییاس از فقیط تواننیید وییی آنهیا ا  شییها دادن قییرار سییل ه ز

 ایشیان بیه را اجیازه ایی  لیذا و هسیتید ویدیون آنها به که دارید باور شها که است ای  برای فقط کنند، استفاده

گر. دهید وی  نخواهید ناراحتی احساس حد ای  تا کنید، وحو  خودشان عهده به را ایشان زندگی وساولیت ا

 خییوب احساسییات سییازند، نیروونیید را خییود تواننیید وییی خودشییان فقییط: »بگویییید خودتییان بییه توانییید وییی. کییرد

 و خسیتگی احسیاس دیگیر ایشیان بیا داشیت  ارتبیاط از شیها آنگیاه ،«کننید هدیه خودشان به را آن و بیافرینند،

 حیس شیها کیه بیاورنید فشیار و کننید نفیوذ اعها  شها روی توانند وی زوانی تنها آنها. کرد نخواهید فرسودگی

 اجازه آنها به کنند رهایتان و بگذارند یتان تنها خواهد نهی دلتان که کنید وی احساس چون و توانند، وی کنید

 . بگیرند شها از که دهید وی

 نهیی را او آوییز وحبیت و خیوب افکیار پاسیخ و داشیت وی با سردی و تند رفتار که ای ههسایه درباره خانهی

گر. کند چه ههسایه ورد ونفی انریی با که بود وانده او. خواست چاره و  از داد  آدوهیا طیرف بیه عشیق ویدام ا

 شیاید دهند، نهی نشان ای انریی نوع هی  یا و دهند وی پاسخ ونفی انریی با آنها که بینید وی و فرستید وی

 بایید خیانن ایی  ویورد، ایی  در. بفرسیتید عشیق و انیریی آنها سوی به شها خواهند نهی که باشد ای  خاطر به

 او پیی در و شید آزاد ویرد کیرد، را کیار ایی  زن آن وقتیی. کیرد ویی ق ی  را اش ههسایه طرف به خود انریی ارسا 

 از بیشیتر خیلیی وحبت ای  ورزید  وی وقاووت وقابلش در که شد وی سرشار زن آن انریی از چنان ورد. برآود
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ی او سوی به افکار فرستادن از زن واق ، در. برآید اش عهده از او که بود آن  ویرد واه یک عرض در و کرد خوددار

 .بکند زن آن به تواند وی کهکی یا کاری آیا پرسید و آود

ییادی نیاراحتی و درد کنیید ویی فکیر خاصی شخص به وقتی چرا  عاطفییای گیره دچیار و آیید ویی سیراغتان بیه ز

 تنهیا گیاهی، گییرد  ویی شها از را آویز وحبت و خوب افکار داشت  اوکان که رسد وی نظر به که شوید وی سخت

کت راه یید توانیید ویی. کنیید بلنید و ببریید بیاا را خیود ذه  صدای که است ای  عواط  کردن سا  بیه کیه بیاووز

 کشیید، نهیی بییرون را درد صیدای شها. باشید نداشته چه داشته باور را آنها چه بگویید، عالی کلهات خودتان

ییرا نکنیید، بید اسیت رنیج دچار که وجودتان از بخش آن با. کنید وی تر بلند را برترتان خود صدای بلکه  کیار ایی  ز

گر. کند وی بیشتر را آن شدت  ای  رود، وی پیش بد چیز ههه نیست، شدنی: » گوید وی وجودتان از بخش آن ا

 حتی. بگویید وثبت و عالی سخنان بارها و بارها خود به ذهنتان در ،«است بیزار و  از یا کرده، طرد ورا شخص

گر  ویی ذهی . کنیید پافشیاری رود، ویی بییراه و راه افکارتیان کیه بینید وی و کنید تهرکز کلهات روی توانید نهی ا

کن برعواط  صد در صد و کاوال تواند  .شود حا

 

 و بخش الهام سخنان پی در پی بیان با توانید وی شها

ید آرام را خود احساسات آویز وحبت  .ساز

 

 ابیزار اندیشه. یابید تسلط وجودتان تر ضعی  برخویشت  کند پاریتان تا شده ع ا اندیشه ووهبت شها به

 کیه جیایی به را خرد نور تواند وی که است انگیزی حیرت وسیله شها ذه . است شخص دگرگونی برای وفیدی

گر. بتاباند فرواست حکن برآن جهل و تاریکی  بیه انید، انداختیه پیا از را شیها احساسیاتتان کنیید ویی احسیاس ا
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ییید قبیییل اییی  از تلقینییاتی نوشییت   و خیییر بییرای چیییز ههییه. ویکنیید عهییل و لییق ههییاهنگی در کالنییات: » بپرداز

خ و  برتر وصلحت کنون و . دهد وی ر  تکیرار بارهیا و بارهیا را آنهیا و بیندیشیید  چیزها ای  به  و زیبا کالناتی ا

 پییش وی  صالح و خیر جهت در و است وثبت چیز ههه: »گوید وی که کنید صدایی از سرشار را خود ذه . کنید

 را خیود افکیار صیدای کنیید، وثبت افکار از سرشار را ذهنتان هرچه.« است ونظن و ههاهن  چیز ههه رود، وی

 آراوش و تعاد  ههاهنگی، وثال.  کنید تلقی  را جان اصو  و وعنوی حقایق خود، به. دهید وی کاهش بیشتر

گر. را . خواهیدکرد آرام را شها احساسات کن کن آنها فراوان طنی  دهید، اداوه وثبت و خوب سخنان بیان به ا

 اراده و باشیید وصیهن واقعیا بایید شیها. نیدارد وجود آسانی حل راه هی . است تهری  و انضباط کار ای  ازوه

 .داد خواهد دست دلخواهتان نتایج گاه آن ببرید، برتر وکانهای به را خود خویشت  که کنید

 

 تهری 

 راج  چیزهایی چه کردید  وی احساسی چه. کنید تهرکز برخاستید خواب از وضعی چه با اوروز که ای  به -١ 

 داشتید  ذه  در اوروز به

 بیا کیرد تفیاوتی چیه صیحبت با دیدار زوان از پیش شها انریی داشتید  صحبت با دیدار کسی چه با اوروز -۲ 

 کنیید  پییدا یافیت راه درونتیان بیه وقابیل شیخص انیریی کیه را لحظیاتی توانیید وی آیا آن  از بعد یا دیدار ووق 

 . کنید تهیه اید داشته که هایی احساس و اید دیده اوروز که افرادی از فهرستی

 :داشتن که احساسی              :دیدم که افرادی

 آن که کنید فرض و بگیرید نظر در نداشتید دوست او با دیدار هنگام به که را عواطفی یا احساس نوع هر -۳ 

 احسیاس دوبیاره کیه کنیید احساس و بکشید عهیق نفس. کنید وی ناپدید و وحو روشنایی در را افکار و عواط 

 .اید کرده پیدا تهرکز و تعاد 


