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 فصل چهارم

کردن انرژی دیگران  حس 
 

که نسبت به خود دارید و خالصی از فکرر       بسیاری از شما مدام دارید توانایی خود را برای حفظ احساسی 

گسترش می  که با شما جور نیستند  گروه یا جسمی  دهید. انرژی یک جور جریران هروا اسرت. با برا از کردن به 

کنده شده. تحرت  که در اطرافتان پرا کرد  گذرد و رد می شود. آن را می توان چون بوی خوشی تصور  کنارتان می 

کرنش ن ران  که تصمیم بگیرید نسبت به آن انررژی چگونره وا گرفتن یا نگرفتن بستگی به آن دارد  تأثیر آن قرار 

کمترر دهید و تا چه حد از  گاه تر باشید، نفوذهرای ییرونری  گاه باشید. هرچه نسبت به خوی تن خویش آ آن آ

کمتری از خود داشته باشید و هرچه نسبت به آنچه هسرتید  گاهی  می توانند روی شما تأثیر بگذارند. هرچه آ

کنید، انرژی یی تر می تواند روی شما تأثیر بگذارد. کمتری  گاهانه توجه   آ

کی خوشرحا ید و همگی شما تا حدودی  گاه هستید. بدون شک می دانید  نسبت به افکار و احساساتتان آ

که از این هم عمیق تر  که آیا افکارتان مثبت هستند یا منفی. شما می توانید ییاموزید  کی افسرده، می دانید 

گراه  که می توانرد روی شرما ترأثیر بگرذارد آ گردش انرژی و شیوه ای   شروید. شرما بروید و از جریانهای ظریف و 

کنید. کنش ن ان دادن به انرژی آن را هدایت   می توانید ییننده انرژی اطرافتان باشید، و در عوض وا
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گذرانررده ایررد. ییندی ررید، امررروز چرره احساسرراتی داشررته ایررد  آیررا  کرره   برررای دقیقرره ای بازگردیررد برره روزی 

که با افراد متفاوتی بوده اید چه احساسی داشتید  احتماال طیف وسیعی از  می توانید به خاطر ییاورید زمانی 

گرفته تا احساس خ م، عجر،،  کرده اید: از افکار و تجربه های بزرگ، شاد و مثبت  احساسات مختلف را تجربه 

که با ای ان بوده اید. کن هایی بوده اند نسبت به افرادی   نگرانی، یا افسردگی. بعضی از احساسهای شما وا

کره هررکس شریمی بردنی خراا خرود را دارد، مردم دائما انرژی شان را پخ کنند. درست همران طرور  ش می 

کنرد. انررژی را مری تروان نر روعی همان طور هم انرژی خاا خود را پخش می  کررد. درسرت بره همران د ک  تلقری 

گدها نی، به هم شباهت ندارند. آدمهای دور و بر  کدام از دانه های برف شبیه به هم نیستند،  که هیچ  اندازه 

گذارند.شما ت  أثیرهای متفاوتی روی شما می 

کررده ایرد یرا صراف  وقتی با شخص خاصی هستید نسبت به وضعیت بدنتان ه یار باشید. ببینید آیرا قروز 

کررده ایرد   گرفته اید یا آنها را در پ ت خود قرار داده اید و سرینه سر ر  ایستاده اید  آیا دستها را از جلو به هم 

کرده اید یا به پ ت   آیا سر را راست نگه داشرته آیا شانه ها را به عقب داده  کمر به جلو خم  اید یا به جلو  آیا 

کنید سرنخهایی به شما خواهد داد. که با مردم برخورد می   اید یا پایین انداخته اید  بدنتان درباره نحوه ای 

کرره دیگررران   روی شررما ه رریاری نسرربت برره برردن، تفکرررات و عواطفترران برره شررما فرصررت میدهررد تررأثیری را 

گذارند  را ب ناسید. می 

که چره احساسری داریرد. بره عواطرف خرود توجره  کنید  که تماس داشتید دقت  فردا یا هفته آینده با هرکس 

گرفتره ایرد.  که از آنها تأثیر  کنید. شاید تا وقتی به آنچه برای شما اتفاق می افتد عمیق ننگرید احساس نکنید 

گهان راجع ب کسی نا کره ترا ده دقیقره  ریش ممکن است در حضور  ه وضعیت ما ی تان نگران شوید، در صورتی 

 درباره پول احساس خویی داشتید. شما انرژی او را به درون خویش راه داده اید.
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گر چنانچه متمایل به سمت جلو هستید انرژی تان را دارید از دست می دهید و به فضرای دیگرران ف رار  ا

گر به سمت عقب متمایل شده کنید و ای ان قویا به طرف شما  می آورید. ا اید، دارید از انرژی آنها پرهی، می 

یرا یی شرک  که با شانه های صاف راحت ایستاده اید یا ن سته اید، در اوج قدرت قرار دارید، ز می آیند. وقتی 

کنید. با ثابت قررار دادن  کنترل  که به شما فرصت می دهد انرژی اطرافتان را  هرردو این حا تی از تعادل است 

 پا بر روی زمین، با تنفس موزون و شانه های صاف می توانید خوی تن برتر خویش را بروز دهید.

کنرار  گراه خواهیرد شرد. وقتری در  گذارنرد آ که دیگران روی شرما مری  شما با نگریستن به افکارتان از تأثیری 

که به چه مسائلی فکر میکنید  وقتی با شخ ص خاصری هسرتید شراید آدمهای متفاوتی هستید ه یار باشید 

کائنات می باشید. وقتی با دیگری هسرتید ممکرن  که دائما در فکر ع ق و محبت و دگرگونی و زیبایی  یایید  در

که دارید به مسائل الینحل می اندی ید و اینکه زنردگی تران چقردر دشروار اسرت، و چقردر  است متوجه شوید 

که با دیگرران هسر گذرانیرد، افکارتران را کار انجام ن ده در  یش دارید. زمانی  کره بره تنهرایی مری  تید و اوقراتی 

که دیگران برافکرار شرما  کنید، قادر نخواهید بود تأثیری را  کنید. تا ندانید وقتی تنها هستید چطور فکر  تنظیم 

کنید.  گذاشته اند شناسایی 

گهان احساس  که دیگران روی عواطف شما میگذارند نی، باشید. ممکن است نا کنید خسته مراقب تأثیری 

اید، یا شاد و پرانرژی هستید، یا اینکه فرسوده اید یا افسرده یا خ مگین یا مضطرب. به تفاوتهای آنهرا توجره 

گام این  که چطور تحلیل نروید بلکه از طریق ارتباط با سایرین فعال و پرانرژی شوید. نخستین  کنید. ییاموزید 

که چره وقرت حضرور شخصری، هرچنرد گاه باشید  که آ ج،ئری، شرما را فرسروده میکنرد و تحلیرل مری بررد.  است 

کار می شمارید. به  کنید به وسیله شخصی تحلیل رفته ای خود را خطا  که احساس می  بسیاری از شما زمانی 

گوید:  کنم»خودتان می  کافی سعی نمیکنم او را خوشحال  شاید مرن حررف نامناسربی زده »و یا « حتما به حد 
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کرافی خروب و مهربران نبروده ام»، «داخته امشاید به اصل مطلب ن ر»، «ام گراه بره دنبرال «. شاید بره حرد  آن 

کنید. کوشید دیگران را خ نود  گردید و می   کارهای خطای احتما ی خود می 

 

کار ن مارید.  دیگران و خودتان را خطا

 

کامل بدانید، نمی توانید با دیگران رابطه سا م و ا تیام بخش کار یا نا گر خوی تن را خطا  داشرته باشرید.  ا

گر در مورد رابطه ای احساس بدی دارید، به خودتان بگویید:  کاملم»ا که هستم  گراه « من به همین شکل  آن 

کنیرد. نسربت بره احساسرات،  در خود عمیق تر شوید. وقتی با آن شخص حرف می زنید انررژی خرود را تنظریم 

کنید و پرسید: گاه باشید. دائم خود را بررسی  آیا حا م خروب اسرت  آیرا احسراس میکرنم » افکار و جسمتان آ

کره باعری مری شرود نسربت بره خودتران « خوب هستم یا خوب نیستم  کسی باشرید  کنار  ابدأ د یلی ندارد در 

کن رهای  گراهی خوی رتن را از قروای محرری انررژی مروقعیتی افر،ایش دهیرد، از  کنیرد. هرچره آ احساس بدی 

که در مورد خودتان مطا ب یی تری به شم گزینید.متقابلی  گویند  یامهای یی تری بر می   ا می 

که ظاهرا میخواهد فقط از خودش سخن بگویرد و مایرل  کنید  کسی صحبت می  کنید با  به طور مثال، فرض 

نیست درباره شما چی،ی ب نود. احساس میکنید تحقیر شده اید و خ مگین می شوید، و یا شراید احسراس 

گر به کره شرما خودتران بره احساسرات  کنید او برایتان ارزشی قائل نیست. ا یاییرد  درون خود بنگرید، شراید در

کره  کرده اید  گوش فرا نمی دهید و با ارزشی برای آنها قائل نیستید، و یا  یامهای درونی بسیاری دریافت  خود 

کنید.  به آنها توجه نمی 

که  ریس  درون خرود را ا تیرام هر نوع رفتار متقابل می تواند درباره خودتان مطلبی به شما بگوید. هنگامی 

کنیرد.  که دیگر آن نوع رفتارهای متقابل را به سوی خود جلب نمی  می بخ ید و تغییر می دهید، در می یایید 
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کرار  کنرد قررار ندهیرد مگرر آنکره در  که بخواهد شما را تحلیل ببرد یا از انرژی تان اسرتفاده  کسی  کنار  خود را در 

م مری بخ رید، انررژی را هردایت میکنیرد و آنهرا نمری تواننرد باعری ا تیام دادن باشید. وقتی اشخاا را ا تیرا

کنید. )مگر آنکه شما انررژی آنهرا را بگیریرد و یرا آنهرا در مقابرل درمران شرما  که شما احساس تهی بودن  شوند 

کنیرد تحقیرر شرده ایرد و  کره در آن احسراس  مقاومت بورزند.( هیچ د یلی ندارد خود را در شرایطی قررار دهیرد 

 مهری قرارگرفته اید. مورد یی

گرر وضرعیتهای  یچرا طی روز م کنیرد تحقیرر شرده ایرد، حتری ا کره احسراس  گذارید به وضعیتی دچار شروید 

کررده باشرند. ایرن ناشری از براوری  کارمندی، م تری ای، یا مکا مات تلفنی ای ایجراد  که مثال  ناچی،ی باشند 

که بسیاری از شما بدان معتقدند مبنی براینکه درست نیست از آدمهرای دور و برتران انتخرایی  فرهنگی است 

گرر بخواهیرد آنهرا بخ ری از  کنیرد. و یرا ا که باید وقت و انرژی خود را صرف دیگرران  کنید  بکنید. شاید احساس 

کررد، از همره  کره بایرد بره همره محبرت  کنیرد. بعضری از شرما معتقدیرد  زندگی شما ب وند. باید به آنهرا توجره 

کرد و به همه توجه ن کره بایرد احساسرات او را حمایت  کسری بره معنرای ایرن نیسرت   ان داد. دوست داشتن 

کنیرد،  که تحول شگرفی به خود دیده انرد بررسری  گر زندگی موجوداتی را  کنید. ا مهمتر از احساسات خود تلقی 

که راههای بسیاری برای محبت به دیگران وجود دارد، از جمله ری و یی پرده بودن و رفترار زشرت  خواهید دید 

کی از محبت و همد ی است. گفتن حا  دیگران را تحمل نکردن است، ا بته ری سخن 

کره  کنیرد. در روابرط روزمرره بدانیرد  ییش از هر چی، باید به هدف برتر خود متعهد باشرید و بره خرود محبرت 

کره بره شرما داده شرد ه مجبور نیستید برای دیگران وقت و انرژی بگذارید. اینهرا عرا یترین موهبتهرایی اسرت 

کند در طول عمر خود چقدر تحول خواهید یافت.که  است و نحوه استفاده تان از آنهاست  تعیین می 
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 کنید ن ان آن است  هرگاه احساس خ م، تحقیر و فرسودگی می

 که دریچه وجود خویش را به روی شما نگ وده اند.

که برای ان ا تی کنند  گونه ای دریافت  ام بخش نیست، شاید برای اینکره ممکن است آنها انرژی شما را به 

کنند. ممکن است آنهرا یرین خرود و شرما دیرواری بک رند و انررژی شرما را نخواهنرد.  خودخواهی شان را ارضا 

گرر بره طررف جلرو خرم شرده ایرد و سرعی کنیرد، ا که احساس تهی برودن مری  که به هر نوعی در می یایید   زمانی 

کنید خودتان را به دیگران برسانید و برای به دست آوردن توجه آنها ا تماس میکنید، یا احساس می  کنید  می 

کارتان را ندانسته اند یا از شما حمایت نکرده اند، بدانید دیگر موقع آن  تحلیل رفته اید، تحقیر شده اید، قدر 

که از خود ی رسید چرا باید در چنین موقعیتی باقی بم  انید.است 

کره بره ضرربه روانری  کنید بریبه ای یی د یل باعی تحلیل و تحقیرر شرما شرده از چیر،ی  وقتی احساس می 

کره برا خرود چره  کنیرد  کائنرات مبنری براینکره دقرت   م هور شده زجر میک ید. این ارتباطات  یامهایی اسرت از 

کره نمری تواننرد آن را  کنید، و چگونه انرژی خود را به آنهایی مری دهیرد  کننرد و در واقرع آن را هردرمی   دریافرت 

کسری ضرربه دیرده یرا « ه دار»می دهید. من نام این  یامها را   کردیرد از  گذارم. به محض اینکره احسراس  می 

کره برا دوسرتان و افرراد  یرد، بره روابطری  ی برا او دار که او را دیگر نخواهید دید یا ارتباط دورادور تحقیر شده اید 

ییندی ید. ممکن است شما خود خوی تن را بره نروعی حقیرر بره حسراب آوریرد. مورد عالقه تان دارید یی تر 

کائنات از طریق  یامهایش نتواند در مورد آن روابط ن،دیک به شما دسترسی یابد، برای اینکره توجره شرما  گر  ا

کند بریبره ای را بره سررابتان مری فرسرتد. ایرن فقرط ه رداری اسرت براینکره در برخری از حیطره هرای  را جلب 

گراه بره زن کنیرد، و آن  کرم میگیریرد. از آن شرخص بره خراطر ایرن ه ردار قردردانی  دگی خودتران را در آن دسرت 
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کنید:  کنید. سؤال  من در چه موردی نیروی وجرودم را ییررون میردهم و براز »روابطتان با دیگران دقیق تر نگاه 

 «نمی ستانم  پس

که می شناسید ا تیام بخ ی کسانی را  کثر شما دوست دارید  کنید و برا دیگرران ا کمک  د، دوست بدارید، و 

کره دوست ران  کره افررادی   روابط مهرآمی، و صمیمانه داشته باشید. زمانی روابط مهرآمیر، بره دسرت مری آیرد 

کنید همسایه هایی  کنید باز و پذیرای دریافت محبت و انرژی شما باشند. مجسم  می دارید و یاری شان می 

که مایل بودید به آنه کنیرد، در نتیجره دائمرا بررای آنهرا هردایایی مری فرسرتادید. از طررف می داشتید  ا محبت 

یر بار منت شما باشند خ مگین می شدند، و چون نه وقرت و نره مریلش را دارنرد هردایای  دیگر آنها از اینکه ز

کره از شرما قردردانی ن رده و از  کار شما من،جر می شدند. شرما احسراس میکنیرد  گویند، از این  شما را پاسخ 

خودتان سؤال میکنید چرا از شما ت کر نکرده اند و یا چرا آنها نی، به نوعی به شما محبت نکرده اند. متعجرب 

کنیرد.  ج دادیرد، امرا براز احسراس خرویی نمری  که چرا با اینکه این قدر سرخاوت و بخ رش بره خرر خواهید بود 

که محبت به دیگرران بره جرا نیسر که می یینید مواقع بسیاری هست  ت. آنهرا ممکرن اسرت از شرما همین طور 

 برنجند؛ زیرا نیازی به محبت و ا تیام مرحمتی شما نداشته اند.

 

گر طا ب روابطی ا تیام بخش هستید مراقب باشید   ا

 که چه مقدار محبت بدهید و چقدر بستانید.

 

یرا بسیاری از شما علی ربرم  که بدانید چه قدر ظرفیت دریافت محبت دارید. ز اینکره این خیلی مهم است 

یراد براز و پرذیرای دریافرت چیر،ی نیسرتید. هروقرت  یرد نسربت بره دیگرران دهرش داشرته باشرید، ز دوست دار
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کره در  که موقع آن اسرت  که به ای ان می دهید نمی دانند، بدانید  که دیگران قدر چی،هایی را  کردید  احساس 

کنید.   مورد باز بودن خود و دریافتتان از دیگران تجدید نظر 

کنید: برای همه ش که قدرتان را ندانند. از خودتان سؤال  نکند ییش از ظرفیت دریافتش به »ما  یش آمده 

که باعی فرسودگی شما شوند.« او ع ق داده ام  گذارد  کار شما راه دیگری در اختیار دوستانتان می   این 

کننررد نگیرنررد،  کرره هدیرره مرری  گررر پاسررخ انرررژی ای را  کرره درگیررر ا تیررام بخ رری هسررتند ا ممکررن اسررت کسررانی 

ک ش ندارند. برای هر دو طرف ا تیرام دهنرده و ا تیرام  کنند تحقیر شده اند و دیگر  فرسوده شوند و احساس 

کره ا تیرام  گیرنده هیچ چی،ی انرژی بخش تر از جریان دو طرفه ع ق و محبت نیست. در واقع آن وقرت اسرت 

گیررد. ا تیرام دهنرده دقیقر کند و رشد صورت مری  گرفتره واقعه تحقق  یدا می  کره انررژی  کسری  ا همران قردر از 

کره  کننده از طریق ا تیام دهنرده شراداب و نیرومنرد مری شرود. زمرانی  که شخص دریافت  است شارژ می شود 

گر انرژی را دریافت نکنند احساس فرسودگی مری کنید، ا کنیرد  نسبت به دیگران نقش ا تیام دهنده را ایفا می 

یا گر شما ییش از آنچه می توانند در کنید. و ا کنند به ای ان محبت بدهید آنان را فرسوده می   فت 

کرره انرررژی ترران شررروع   عواطررف منفرری از قبیررل خ ررم، اجبررار، آزردگرری، همی رره زمررانی پدیررد مرری آینررد 

یررر نظررر بگیریررد، در  کررردن افکررار، عواطررف و جسررمتان خررود را ز گررر بررا بررسرری  کنررد برره تحلیررل رفررتن. ا  مرری 

که آیا تبادل انرژی مسا که در حال تهی شدن و تحلیل رفرتن هسرتید می یایید  گر دریافتید  وی هست یا خیر. ا

که میکنید دوست نمی دارید، چه  که و احساسی را  کنید  نخست بدانید  می توانید افکار، عواطف اقدامی می 

کائنرات و از جانتران  کنید. می توانید به درون وجود خرود رفتره از  کنترل  کن های جسمی تان را صددرصد  و وا

گرفته اید. که چه درس عبرتی  کنند تا مسائل را روشنتر ببینید و برایتان بگویند   بخواهید شما را یاری 

کنیرد تبرادل انررژی برابرر نیسرت.  کره باعری شرده احسراس  گرفته اید  بسیاری از شما در موقعیتهایی قرار 

کند و آن را به شما پرس نمری دهرد. هرچر کنید شخصی دائم از شما پول قرض می  کوشرید فرض  ه یی رتر مری 
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پول خود را پس بگیرید حاصلی ندارد، و شما خ مگین تر مری شروید. مری توانیرد بره درون خوی رتن برویرد و 

کی از اینکه من انرژی ام را دارم از دست می دهرم و بررای براز پرس سرتاندن »ی رسید:  آیا این نمادی است حا

که در « پو م باز نیستم  کردن به محدوده هایی  کنید، می توانیرد راجرع بره با توجه  آن احساس فرسودگی می 

کنیررد، و مرری توانیررد آن  یامهررا را در قا ررب مبررارزه جوییهررا و   نحرروه جریرران انرررژی ترران  یامهررای بسرریاری  یرردا 

کره مری خواهیرد  یرد دال برر اینکره شرما اسرتحقاق داشرتن تمرام چی،هرایی را  گر باوری دار تجربه ها در آورید. ا

که هم برای شما و هم برای دیگران ا تیام ندارید، به خودتان تأ که می توانید روابطی داشته باشید  کنید  کید 

 بخش باشد.

کنید. ممکن اسرت ییندی رید :  که احساس میکنید احتیاطهایی می  آیرا مرن »همه شما در مورد انرژی ای 

که حقیر به حساب آمده ا کنم، آیا واقعا احساس میکنم  م و فرسوده شده ام. واقعا این انرژی را احساس می 

نگران شک و تردیدهای خود نباشید. آنها می تواننرد « و یا اینکه امروز فقط خسته ام و این طور تصور میکنم 

کرره مررانع مرری شررود یرریش از حررد برره وسرریله جریانهررای  معرررف بخررش نیرومنررد وجودترران هررم باشررند، بخ رری 

کلیررد ایررن مسررأ ه ایررن اسررت گون انرررژی اطرافترران جررذب شرروید.  یررد تردیرردهای خررود را برره  گونررا کرره ییاموز

که با شما از بعضی از مسائل  گوشتان می رسد  کنید. بعضی از اوقات آوای ناباورانه ای به  دوستانتان تبدیل 

گویرد:  کرل آن فقرط یرک »زندگیتان سخن میگوید. ایرن صردا مری  شراید ایرن مسرأ ه هرگر، تحقرق نیابرد. شراید 

آن صردای نراچی، « بره دسرت نیراورم. شراید حرق برا مرن نیسرت. رؤیاست. شاید من هرگ، آنچره را مری خرواهم

یرررا همررواره از آن صرردا  گرروش فرررا دهیررد. بررا آن سررخن بگوییررد. ز نابرراوری مرری توانررد بسرریار بررزرگ باشررد. برره آن 

 اطالعات ارزنده ای به دست می آورید.

گفتن ی چه می تواند باشد  بسیاری از شما با نه من مرأیوس : »آن  یام، یا در واقع حاصل آن صدای شکا

کرد به این صردا پاسرخ  کرد. من در هرحال سعی خودم را خواهم  نخواهم شد. من ایمان خود را حفظ خواهم 
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کنید، همان موقع آن صدا بره هردف خرود دسرت  ی می جنگید و مبارزه می  گویید. وقتی با آن صدای شکا می 

ک یدن بخش نیرومند وجود شما و ت که عبارت است از ییرون   قویت آن.یافته، 

بعضی از اوقات شک و تردیدها به نظر توانکاه مری آینرد، و بررای اینکره صردای نیرومنرد شرما شرنیده شرود 

یرد م رکوی مری شروید، چره در مرورد قردرتتان، چره در  کره دار کردید  باید بلندتر از آن باشد. هروقت احساس 

یرد، چره در مرورد راه و روشرتان، برا آن صرد که از چی،ها دار کره چره مورد تعبیری   ا سرخن بگوییرد و از او ی رسرید 

کره در آن  می خواهد به شما بگوید. از او ی رسید چره هدیره ای بررای شرما دارد. هرقردر ایرن را زودترر ی ذیریرد 

کررد آنچره را  کت خواهرد شرد و یاریتران خواهرد  صدای شک پاداشی برایتان نهفته است، این صدا سریعتر سا

 می طلبید به دست آورید.

صدای تردید و شک نوعی چا ش اسرت بررای آنکره ببینیرد ترا چره حرد بره خودتران اعتقراد داریرد.   یام دیگر 

که احساسات خرود را براور  کنید یا خیر، درس شما این است  که واقعا احساس فرسودگی می  وقتی نمی دانید 

کره یرین شرما کنیرد تحلیرل رفتره ایرد، بره محرکهرای انررژی ای  کرم احسراس مری  گرر خیلری  و طررف  کنید. حتی ا

کررد مگرر آنکره واقعرا در  کره احسراس فرسرودگی نخواهیرد  کنید. اطمینان داشرته باشرید  مقابلتان هست نگاه 

 شرف تحلیل رفتن باشید.

کرردن انررژی هسرتید   عواطف مری تواننرد شرما را بره سروی پاسرخها سروق دهنرد، امرا وقتری در حرال حرس 

کننرد و چررا شرما دارای عواطرف می توانید مانع از ایجاد ارتباطی روشن با شهود خود  شوید. عواطرف چره مری 

 هستید.

کنید. کنند واقعیت را خلق  کمکتان می   عواطف 
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کنید و بخواهید، سرریعتر مری توانیرد آن را ییافرینیرد. عواطرف  کنید، دوست بدارید، آرزو  گر چی،ی را باور  ا

کند، و به که انرژی شما را تخلیه  کره شرما  خود را دوست بدارید، اما نگذارید  عواطف دیگران نی، اجازه ندهیرد 

کره خرود شرما  را تحلیل ببرند. عواطف دیگران به همان اندازه می توانند انرژی شرما را تحلیرل یرا از یرین برنرد 

کنرد، مگرر  کس قادر نیست با عواطف نیرومند، منفری یرا حراد خرود بره شرما صردمه وارد  اجازه می دهید. هیچ 

عواطررف باشررید. احساسررات دیگررران بنابراصررل طنررین یررا انعکرراس، عواطررف آنکرره شررما خررود نیرر، دارای همرران 

کنید، قادر خواهیرد برود  کند. وقتی عواطف شخصی خودتان را آرام  که در درون شماست ییدار می  م ابهی را 

کنید. کنترل   عواطف حاد دیگران را نی، 

کروچکترین احساسرات منفری درون خرود  کنید  بره  گروش فررا دهیرد  ریش از چگونه عواطف خود را آرام می 

گویرد، راههرایی را  آنکه بحرانی بره وجرود آورد. خرود برترتران همرواره از طریرق عواطرف تران برا شرما سرخن مری 

گروش ندهیرد، ایرن عواطرف قردرت یی رتری  کمتری دارد بردان  گر وقتی عواطفتان شدت  ن انتان می دهد. ا

گوش فرا می دهید نی،  یدا  کنند. وقتی به عواطف سایرین  که بره  می  گر زمانی  درست به همین شکل است. ا

وسیله مردم اندکی ناچی، شمرده می شوید توجره نکنیرد، امکران دارد آنهرا آنقردر بره تخلیره و فرسرودن انررژی 

کره شرما  کردن شما ادامه بدهند  که باالخره متوجه شوید. امکان دارد آنها آن قدر به خسته  شما ادامه دهند 

کردن رابطه  و یا با اظهار آنچه خواسته شماست، باالخره مانع آنها شوید. یا از طریق قطع 

یرادی از شرما توقرع دارنرد،  گرفتره انرد، یرا ز کم  که در آن شما را دست  وقتی متوجه موقعیتهایی می شوید 

انررژی منفرری را ییررون بریزیررد. نخسرت، محکررم و قروی برراقی بمانیرد و راسررت بایسرتید، برره جلرو یررا عقرب خررم 

ک کره احساسراتتان را در قا رب ن وید: وقتی در  یرد  کره شرما را تحلیرل مری برنرد، ییاموز یرد  نار افررادی قررار دار

گر شده فقط خطاب به خودتان باشد.  کلمات بریزید، حتی ا
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کردن انرژی دیگرران از فضرای دور و برر شرما سرخت  ی  کلمات نهادن برای پا احساسات خویش را در قا ب 

کنیرد. خ رم خرود را در  کارساز است. نسبت به دیگران ابراز خ م ج  نکنید، بلکره خ رم را از سیسرتمتان خرار

کنیرد،  ج  کره خ رم را از بردنتان خرار کره موجرب شرود  ضبط صوت و یا نوار یرا نوشرته ای بریزیرد. هرر فراینردی 

گرفته اید. که از دیگران  کردن خود از انرژی ای  ی   فرایندی است از بهبودی و پا

 عرررراطفی  هرا ببندنرررد. وقتررری در مرررورد مسرررأ ه ای شررردید عواطرررف مررری تواننرررد راه دری روشرررن انررررژی

کنید، مطمرنن شروید  کائنات درخواست پاسخ  می شوید، دیدن مسیر بهتر دشوارتر می شود.  یش از آنکه از 

گرررفتن پاسررخ در درونترران وجررود دارد. و بسرریاری از شررما وقترری برره  کت و آرام بخررش الزم برررای  کرره فضررای سررا

گرروش فرامرری دهیرر کرره خواهیررد داد سررخنان دیگررران  کنیررد، برره پاسررخهایی   د، در ذهنترران دائمررا صررحبت مرری 

کار را یی تر انجام دادن کنید. من این  که باید در عوض آن مطلب بگویید فکر می  « می اندی ید، به چی،هایی 

کنیرد و «. بودن»می نامم تا  که ذهنتان دائما م غول است، در عا م خرود سریر مری  انجام دادن یعنی وقتی 

کت هستید و به قصد و با تمرک، به آنچره یک مک که شما بسیار سا ا مه درونی با خود دارید. بودن یعنی زمانی 

گوش فرامی دهید. گویند   دیگران می 
 

گاه  گوش فرا دهید. آن   با ذهنی آرام به سخنان دیگران 

کنید.  می توانید جریان انرژی یین خود و سایرین را هدایت 

 

گاه تحت تأثیر انرژی سرایرین قررار بگیریردهرچه ذهن شما م غو تر باش که ناخودآ . د، مستعدتر هستید 

یرد  یامرد آن را  گوش می دهید هرچه مکا مه درونری تران آرامترر باشرد یی رتر قادر که به صحبت دیگری  وقتی 

کنار دیگران هسرتید برودن  که در  گاه تر شوید. زمانی  کن های متقابل جسم و عواطف تان آ کنید و از  هدایت 
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کاری نکنید، به چی،ی نیندی ید و به که هیچ  کنید  کنید. تمرین  چی،ی پاسخ ندهید. فقط نسبت بره  را تمرین 

گفتره  کره آنچره را  کنیرد  کنتررل  گاه باشید.  کلمات آ صداها، بوها، فضا، تأثیر متقابل انرژی در سطحی فراتر از 

کرره انبرروهی از اطالعررات برره سررویتان سرررازیر  کنیررد. خواهیررد دیررد   مرری شررود چگونرره م رراهده و احسرراس مرری 

 می شود.

کرره سررا گررر ببینیررد روابطرری  کرره مرری پنداشررتید عررا ی و ا تیررام بخررش بنررابراین ا  بق داشررته ایررد،  یونرردهایی 

کره احتمراال بررای نخسرتین برار حقیقترا متوجره  کنیرد. اینجاسرت   بوده اند، چنین نیستند، شاید سخت حیرت 

که آیا دیگران دارند به شما انرژی می دهند یا نه.   می شوید 

ک گاه شوید. از  یامهایی  که در آن هستید آ کائنات دائما بررای از دنیایی  ه به وسیله نیروهای مثبت و برتر 

کنید. گاه شوید، و ییش از هرچی، به خودتان توجه   شما ارسال می شوند آ

 

 تمرین

کنیررد. بررا انرررژی، جسررم، عواطررف و ذهررن خودهمسرراز شرروید تررا درکرری از  -۱  آرام بن ررینید و برردنتان را شررل 

یندی رید. ذهنتران را آرام بره ییررون از خرود معطروف واقعیت خود به دست آورید. س س بره شخصری آشرنا ی

کره از طررف دیگرران بره سروی شرما برر   کنید و دریچه دل خود را بگ ایید و آرام به هر نروع تصرویر یرا احساسری 

کنیرد. بره هرگونره  گوش فرادهید. حال به تفاوت یین احساسات خودتان و احساسات دیگران توجره  گردد  می 

گردیرد. هرر حا رت یرا تغییری در بردن یرا عواطرف  کنیرد، سر س بره واقعیرت وجرود خرود براز  یرا افکارتران توجره 

که به دست آوردید به خاطر بس ارید.  برداشتی را 
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کره دریافرت میکنیرد بره ایرن شرخص بدهیرد و بردین  -۲  هر نوع اطالعات مثبت یا ییرنش محبرت آمیر،ی را 

گ کنید. متناسب با آنچه می  یررا از طریرق ایرن وسیله تجربه خود را با وی تقسیم  یرید پاسخی درخور بدهیرد، ز

کنید.  پاسخها بهتر می توانید دریافتهای خود را درست و دقیق تفسیر 


