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  پیشگفتار

  قدرت اراده پرفروشِ کتابِ دایر مؤلف .دبلیو .نوشته دکتر وین

هـایی اسـت کـه     شکتابی را که در دست دارید حاوي بعضی از قدرتمندترین آمـوز 
هـایی   تحـت تـأثیر آمـوزش    عمیقاًمن . توان به آنها دست پیدا کرد حال حاضر میدر

در واقـع بسـیار خوشـحالم کـه از مـن      . شـود  قرار گرفتم که در این کتاب ارائه مـی 
عطفـی اسـت در     ي کوتاهی بر این کتاب بنویسم کـه نقطـه   ي هقدمخواسته شده تا م

خوانیـد اقبـالی خـوش داریـد کـه در       چنین و شما که این کتاب را می ي اینها کتاب
عالوه بـر  . گیرید که با منبع انرژي خلقت ارتباط دارند ر میفکري کسانی قرا ي حوزه

گویند که براي شما قابل فهم  آن، این صداهاي مرتبط با روح الهی به زبانی سخن می
آموزند تا هم  طرحی را به شما میآنها . توانید به آنها عمل کنید تی میاست و به راح

  .خواهید به انجام رسانید می د و هم بتوانید سرنوشتی را کهرا درك کنی نآ

من آن است که اگر هنوز آمادگی خواندن و به کار بستن این خـرد  ي  پیشنهاد اولیه
کهن را ندارید، در ابتداي امر چند هفته آن را با خود به این طرف و آن طرف ببرید 

راه بردارد و بگذارید سر ز تا انرژي درونی آن هر گونه مقاومت جسم و جان شما را ا
این انرژي با آن بخش شکل نیافته و بدون حـد و مـرز درون شـما کـه روح یـا بـه       

  .شود ارتعاشاتی همسان پیدا کند تعبیري دیگر اتصال وجود شما با خالق نامیده می



هـیچ  «اینشـتین در جـایی گفتـه،    . ده اسـت ما از نوسانات انرژي به وجود آم کائنات
گیـري   یعنی هر چیز با تواترهاي قابل انـدازه » افتد مگر چیزي حرکت کند اتفاقی نمی

تـر و خردتـر تقسـیم     سفت و سخت را به ذرات کوچک ي هماد. آید به ارتعاش درمی
 .رقص ذرات و فضاهاي خـالی . بینید در انتها هنوز هم ماده در رقص است کنید و می

نشأت گرفتـه   ئیانشرسید، خواهید دید از م وقتی به ذرات بسیار کوچک کوانتوم می
بـاالترین و  . طلبـد  که ارتعاشات پرشتاب آن قوانین ازلی و ابـدي را بـه مبـارزه مـی    

شـما و هـر چیـز و هـر کـس در چنـین       . ها، انرژي خلقت نام دارد ترین انرژي سریع
هـا پـا    هـا، فکرهـا و منیـت    ء، جسـم ي اشـیا وجود آمده و سپس به دنیاارتعاشاتی به 

  هـا،  کـه دنیـاي مشـکالت، بیمـاري    دنیاي انـرژي بـود   هنگام ترك این . گذاشته اید
  .ها آغاز شد کمبودها و ترس

کند تا در جمیـع جهـات بـه سـوي      بخصوص به شما کمک می  هاي آبراهام، شآموز
. گـردد  او بـازمی خالقی بازگردید که همه چیز از او نشأت گرفته و همه چیز به سوي 

انرژي احساس و نگاهی دارد که مـن آن را در کتـاب قـدرت اراده شـرح      أاین منش
توانیـد از خـردي    درصد بـه آن منشـأ نیـرو مـی     صددر این کتاب با اتصال . ام داده

ایـن موضـوع در هـر    . بینانه برخوردار شوید و هرگز در وجود آن شک نکنیـد  روشن
  .ي عطفی نامیدم همین دلیل انتشار آن را نقطهبه . ستا پاراگراف این کتاب آشکار

گیرید که هدفشان  در این کتاب در ارتباط آگاهانه با افراد صادق و متعهدي قرار می
ایـد کـه سرشـار از     کنند که از جایی آمده آنها به شما یادآوري می. سعادت شماست



خود جذف کنیـد  توانید نیروهاي برتر را به سوي  اکنون هم می  فراوانی و برکت بوده،
توانیـد در برابـر آن    شـما جـاري شـوند یـا مـی      هاي زندگی بگذارید در تمام جنبهو 

در نتیجه از منبع خلقت که سراسر عشق و برکت و فراوانی است دور . مقاومت کنید
  .بمانید

پایان عشق  شما از منبع بی. ساده در عین حال تکان دهنده است پیام این کتاب کامالً
وقتی خود را با انرژي آرامش عشق هماهنگ کنید، دوباره به آن . اید و سعادت آمده

شوید یعنی نیروي بـروز و تحقـق    منبع متصل شده و با کسب آن نیرو سعادتمند می
کنیـد و در   و برکت را به سوي خـود جـذب مـی   سعادت   کنید، ها را پیدا می خواسته

فقر و کمبود حاکم بـود فراوانـی غالـب خواهـد شـد، بـا دسـتیابی بـه          جایی که قبالً
پـیش روي شـما    ،هاي حساس رهنمودهاي الهی که به شکل افراد مناسب و موقعیت

منشأ آفرینش نیز بدینگونـه عمـل   . توانید به ثروت و مکنت برسید شود، می ظاهر می
  .توانید همانند او باشید اید می و چون شما از این منشأ برخاسته کند می

هـاي آبراهـام مطلـع     از آمـوزه  من یک روز تمام را با استر و جري گذراندم و کامالً
به روح الهی اتصـال   بنابراین از من بپذیرید با دو نفري روبرو هستید که کامالً. شدم

توانـد بـه کـل     زنـدگی شـما را مـی    اند که شتهدارند و سفري را پیش روي شما گذا
جري و استر هیکس به همان اندازه که من در نوشـتن ایـن پیشـگفتار    . دگرگون کند
  .ها را به شما منتقل کنند دانند تا این آموزش ام وظیفه خود می مشتاق بوده



کنم تا این کتاب را بخوانید و مطالب آن را فوراً به کار بندید، آنها  شما را تشویق می
وقتی نگـاه  «. ها سعی در آموزش آن داشتم کنند که من سال مطلبی را ارائه می همان

بنـابر  » .کننـد  نگرید تغییـر مـی   خود را بر چیزها تغییر دهید چیزهایی که به آنها می
. گیـرد  آنست که دنیاي جدیدي را تجربه کنید که درست جلو چشمان شما شکل می

ن متصـل شـوید و زنـدگی پرنشـاط و بـا      خواهید به آ این دنیا را منشأ انرژي که می
  .سازد سعادتی را بگذرانید براي شما می

  .گرانبها بنویسم متشکرم که اجازه دادید این چند کلمه را در این کتاب واقعاً

  .ي شما را همه -شما را دوست دارم

  وین

  

   



  مقدمه

  چگونه از لحظه حال خود راضی باشیم؟

ایم و تمـام حیـات مـا در     از آنجا آمده. همه ما متعلق به نقطه سرآغاز هستی هستیم
کل این جهـان را بـه هـم متصـل     چیزي که . گیرد خاکی از آن نشأت می ي این کره

فرمـا   هـاي الهـی حکـم    در دنیایی که انرژي. گیرد از حکمت ازلی سرچشمه می  کرده،
تمـام  . اي است خالی از هر گونه واژه  ها جریان دارد، هستند، آن چیزي که بین انسان

خود   به همین دلیل با کمک نیروي ارتعاش،. ارتعاش است  آن چیزي که وجود دارد،
هایی که با ارتعاشـات مـا    به این ترتیب آن دسته از انسان. شناسانیم ران میرا به دیگ

به خودمان  سیعی از افراد شبیهکشانیم و دایره و هماهنگ هستند را به سمت خود می
  .کنیم هم جمع می ررا دو

این ارتعاشات همچنـان    ما حضوري فیزیکی در آن داریم، ي در دنیاي مادي که همه
مهـم   ي ها از این نکتـه  اما بیشتر انسان. شوند وجود دارند و مسبب اتفاقات زیادي می

شـما  . کننـد  مـی اداره  تر، کائنات همه چیز را در این دنیا به زبانی ساده. غافل هستند
هـا را بـا خـود بـه      این انـرژي   بخش مهمی از این جریان هستید و از سرچشمه الهی،

ایـن موضـوع   . بنابراین وجود شما تماماً مقدس و سرشار از عشق اسـت . همراه دارید
ي  اما همه ایـن نکتـه  . دهد قدرت الزم براي ساخت یک زندگی رویایی را به شما می

یرمـادي خـود را فرامـوش    غهسـتند کـه آن همتـاي    زیادي  افراد. دانند مهم را نمی



ایـن موضـوع   . ها فقط به زندگی دنیایی توجه کننـد  اند و این باعث شده که آن کرده
هـدف مـا هـم    . ها فاصله انداخته است بین این افراد و همچنین سرچشمه حقیقی آن

در ایـن دنیـا   . ها بیـاوریم  اننسعد فراموش شده را به یاد اهمین است که آن ب دقیقاً
آگـاهی واقعـی     آن چیزي که اهمیت دارد،  ک کنند،متوانند به شما ک تنها کلمات نمی

. آیـد  این آگاهی هم فقط از طریق تجربیات شخصی هر کسـی بـه دسـت مـی    . است
هدف زنـدگی ایـن     هدف زندگی این نیست که همیشه به دنبال کسب دانش باشید،

هـدف  . هاي خود به کـار بگیریـد  ورزهاي کسب شده را براي تحقق آ است که دانش
نید که چه کسـی هسـتید و قـرار    اصلی زندگی این است که شما به خودتان اثبات ک

 اگر بتوانید به این پرسش پاسـخ دهیـد،  . است در این زندگی به چه جایگاهی برسید
باید چه کاري انجام دهید و بیهوده انرژي خود را صـرف کارهـاي    دانید که دقیقاً می 

  .هید کردانتیجه نخو یسطحی و ب

  .خواهید آن را بشنوید چیزهایی هستید که میي  شما شنونده

 شاید در اینجا و در همین لحظه ما با شما در مورد آگاهی و اهمیت آن حرف بـزنیم، 
به همین . شنوید که براي شنیدن آن آمادگی کامل دارید را می اما شما تنها چیزهایی 

بـه   .آیـد  وجود مـی  به هزاران برداشت مختلف  دلیل در مورد یک جمله بسیار ساده،
مطالعـه چیزهـاي بیشـتري    بار د، در هر یهمین دلیل اگر چند بار این کتاب را بخوان

مـورد موضـوعات ایـن کتـاب ارائـه       دستگیرتان خواهد شـد و نظـرات مختلفـی در   
خود با خداوند پـی ببریـد و    ي کند که به رابطه این کتاب به شما کمک می. دهید می



. دسـت خواهیـد یافـت     جاست،به این حقیقت که جایگاه واالي شما در این زندگی ک
این توانایی از . شما توانایی این را دارید که زندگی خود را تغییر دهید و از نو بسازید

توانیـد بـه آرزوهـاي خـود      با این نیروي عظیم الهی مـی . ازل به شما داده شده است
توانند مسـیر   طور خواهند کرد که میهایی به ذهنتان خ روشمل بپوشانید و ي ع جامه

 .تان را تغییر دهند دگیزن



  اول بخش
 .دیممکن است شما آنها را فراموش کرده باش م،یدان یآنچه ما م

 .است تیتان حائز اهم یآوردن آنها برا ادیکه به  ییزهایچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3



 اول فصل

 لحظه نیدر هم تیرضا احساس

 ديالبته با م،یکن یصحبت م یدانش ازل هياز زاو شماو با  ميشو یم دهیآبراهام نام ما

با  یما تفاوت چندان نيبنابرا د؛يآمده ا ديپد یاز دانش ازل زیکه شما ن ديريرا بپذ نيا

است و شما و جسمتان در  یدانش ازل کياز  یخود پرتو یماد یای. دنميندار گريکدي

  .دیهست یو دانش ازل یادامه آن انرژ قتیحق

 یزبان م،يندار ازیبه زبان ن رايز م؛یکن یما از کلمات استفاده نم ،یماد ریغ میاقل نيا در

ارتعاش  یدر واقع نوع یماد ری. زبان غميندار شنیدن  یبرا یحرف زدن و گوش یبرا

کنند؛ به  یمهدف را دنبال  نیهم زیما ن یماد ریجامعه و خانواده غ یاست و اعضا

که  یو کسان میکن یم یمعرف گرانيارتعاشات خود را به د قيما از طر گر،يعبارت د

 قتیحق زین یماد یایدر دن یزیچ نیشوند. چن یدارند، گرد ما جمع م یهدف مشابه

  .دينکته را فراموش کرده ا نياز شما ا یاریدارد، گرچه بس

 قدرتمند تیو با ن یعیکه به طور طباند  یماد ریاز موجودات غ یمجموعه ا آبراهام،

 نیکه قوان میکن یادآوريخود،  یامتداد ماد یعنيتا به شما،  ميدن گرد هم آورده اش

 اديبه  میکمک کن شمااست که به  نيکنند. قصد ما ا یرا اداره م زیکائنات همه چ
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 یمقدس و دوست داشتن یموجود د؛یهست یانرژ شمهکه شما ادامه آن سرچ دياوریب

  .ديه ادش داريپد یماد تیتوأم با لذت در زمان و مکان و واقع تیخالق یبرا که

 چیهستند و ه زین یماد ریغ یهمتا کياند، صاحب  یجسم ماد یهمه آنها که دارا

 عیبه آن گستره وس یابیافراد امکان دست نيمورد وجود ندارد. همه ا نيدر ا يیاستثنا

از  یاریهمه بس نيوجود ندارد. با ا يیاستثنا زیمورد ن نيرا دارند و در ا یماد ریغ

شده اند و  دیکه در آن ساکن هست یا ارهیس یماد عتیطب دهيشور نموجودات چنا

آنها و سرچشمه زالل  نیرا در خود پرورش داده اند که ب یمقاوم یرفتار یچنان الگوها

 گريد بار دخواهن یکه م یاست که به کسان نيشان فاصله افتاده است. هدف ما ا یانرژ

  .میکمک کن اورندیآن رابطه را به خاطر ب

 یدسترس یماد ریروشن غ یراه ارتباط نيبه ا یموجودات بشر یکه تمام یطيشرا در

خود  یاگر هستند همچنان به عادات فکر ايو  ستندیاز وجود آن آگاه ن یاریبس دارند،

  .ارندکند، وفاد یمتقابل آگاهانه، مقاومت م ریتأث نيکه در برابر ا

شود و  یمقابل مان گشوده م یشفاف و روشن یارتباط چهياوقات، در یگاه نهايهمه ا با

تواند به وضوح  یکه م یبه کس یسازد ادراک خود را به صورت ارتعاش یما را قادر م

جا از  نياست که در ا یزیآن چ نيا م؛یانتقال ده د،يکرده و منتقل نما افتيآن را در
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آنچه  هیشب یروش ،یخود را به صورت ارتعاش یدانسته ها اافتد. م یاستر اتفاق م قيطر

عالئم را  ني. استر اميینما یارسال م د،یشناس یم يیويآن را با عنوان عالئم راد شماکه 

همه در حال حاضر  نيدهد. با ا یآن را به شما انتقال م ینموده و معادل کالم افتيدر

 یکه م نيخود را از ا یو خوشنود تيضار میانوجود ندارد تا ما بتو یمناسب یلغات ماد

  .ميابراز دار م،یشما قرار ده اریخود را در اخت یروش دانسته ها نيبا ا میتوان

 تياحساس رضا ديکه در آن قرار دار یگاهيلحظه از جا نيدر ا ميدواریام مانهیصم

که به  ديارقرار د یگاهياگر در جا میدانی. ما مدیکه کجا هست نيصرف نظر از ا د،یکن

جلوه  بیتواند به نظرتان عج یکلمات چقدر م نيمراتب از خواسته تان به دور است ا

که در  ديببر ینکته پ نيا تیبه اهم یوقت میده ینان میبه شما اطم تیکند. اما با قاطع

 دیکل یگريصرف نظر از هر مسئله د - دیکن تياز وضع خود احساس رضا یطيهر شرا

 دیرا به دست خواه ديهرآنچه که آرزو دار ايرفاه  ،یلوب، تندرستمط یبه زندگ یابیدست

  .آورد

از خود و  ینگاشته شده اند تا شما شناخت بهتر لیدل نيبه ا ژهيصفحات، به و نيا

اما کلمات به  نديایب دی. ممکن است نوشته ها به نظرتان مفدیکسب کن انتانیاطراف

تان حاصل  یشخص اتیتجرب قينها از طرشما ت یواقع ی. آگاهستندیآموزنده ن يیتنها

تنها  نياما ا د،ياندوز یو تجربه م یمداوم آگاهشکل که شما به  یطيشود. در شرا یم
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 تيمحقق شدن آرزوها، کسب رضا اتیتجرب نيهدف از کسب ا ست،ین یهدف زندگ

  .دیستینکته است که شما واقعأ ک نيابراز مستمر ا یشماست. هدف از زندگ یو خوشنود

  

 دیرا دار دنشیشن یکه آمادگ دیشنو یرا م یزیتنها چ شما،

 یاما شما تنها آنچه که آمادگ میزن یتان حرف م یما با شما در سطوح مختلف آگاه 

نخواهد بود.  کسانيکتاب  ني. برداشت همه از اديدار یم افتيدر ديرا دار دنشیشن

است که از  یکتاب نيا آموخت. دیخواه یشتریب زیکتاب چ نيشما با هر بار مطالعه ا

برند بارها و بارها مورد مطالعه قرار خواهد  یم یآن پ تیکه به اهم یجانب کسان

 قتیحق نيکمک خواهد کرد تا به رابطه خود با خداوند و ا یگرفت و به موجودات ماد

  .ببرند یهستند پ (یکه واقعا که )چه کس

 یم به کجا د،يکه بوده ا د،یهست واقعا که دیکتاب به شما کمک خواهد کرد تا بدان نيا

  .دیکه باش دیخواه یو م ديرو

 دینخواه انيرا به پا یزیهرگز، هرگز چ ديکند متوجه شو یکمک م شماکتاب به  نيا

کند اما از همه  یتان کمک م ندهيو آ نهیشیشناخت ارتباط تان با پ یرساند، به شما برا

  .کند یم داریلحظه ب نین را در هماز قدرت نهفته در درونتا یکه آگاه نيمهم تر ا
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و چرا تمام قدرت شما  دیکه شما خالق سرنوشت خود هست ديآموز یکتاب م نيا در

 تيهدا وهیکتاب شما را با ش نيکه ا نيلحظه نهفته است و سرانجام ا نیدر هم

  .سازد یبا ارتعاشات تان آشنا م يیاحساسات و همسو

 یکند تا با دانش ازل یشد که به شما کمک م دیآشنا خواه يیکتاب با روشها نيا در

 یطي. در شرادیبرس ديرا دار شيو به آنچه که آرزو دیارتباط برقرار کن گريخود، بار د

 نیهمسو با قوان که خاطرات شما یطيراش و در ديریگ یروش ها را به کار م نيا شماکه 

 یبه سو یزندگ یشما برا یعیشور وشوق طب -شوند  یم داریکائنات در وجود شما ب

  .گردد یتان باز م
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 دوم فصل
  میکن یما به قول خود در برابر شما عمل م

  دیستیکه ک میکن یم یادآوریبه شما  ما

 د؟یخواه یچه م دیدانیم ايآ

 د؟یسرنوشت خود هست نندهيکه شما آفر دیدانیم ايآ

 د؟يبر یتان لذت م یآرزوها یجياز تکامل تدر ايآ

 د؟یکن یتازه را در درونتان حس م یزوآر کيشوق  ايآ

 یجيتدر ریمن از س ،یآر» د،یده یکه پاسخ م دیهست يیاگر شما جزو معدود انسان ها

 یاریکنم که هنوز بس یحس م یطيکه خود را در شرا نيبرم و از ا یلذت م ميآرزوها

 یدگو تجربه زن دیستیک دیدانی، در آن صورت م«محقق نشده اند خوشحالم مياز آرزوها

  .دارد یچه معنا و مفهوم

اگر  د،یهست نیبرآورده نشده غمگ تانيکه آرزوها نياز افراد از ا یاریاگر مانند بس اما

خود  یکار طياگر از شرا د،یکن یاما مداوم احساس کمبود م ديدار یشتریپول ب یآرزو

 یخود نم شرفتیپ یبرا یو راه ديگرفتار شده ا دیکن یاما احساس م ديندار تيرضا

را  شيکه تمام عمر آرزو یاگر رابطه ا ايکند،  ینم یراض را شمااگر روابط تان  د،یابي
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 یرسد، اگر جسم تان آن گونه که م یهمچنان دور از دسترس به نظر م ديداشته ا

 نیمهم و در ع اریدر آن صورت نکات بس ست،یمطلوب ن طيسالم و در شرا دیخواه

  ..ميبگذار انیآنها را با شما در م میليوجود دارند که ما ما یحال قابل فهم

خواسته ها و  به یابیراه دست میليما رايز م،یدهیشما قرار م اریاطالعات را در اخت نيا ما

 یوقت میاز هدف ماست، چون مطمئن یتنها بخش کوچک ني. البته ادیابیتان را ب یآرزوها

به  یفهرست د،یکن دایپقرار دارد دست  تانيکه در فهرست آرزوها يیزهایبه همه آن چ

 نيکتاب به ا نيرو ا نيرا خواهد گرفت. از ا شيمراتب جامع تر و بلند باالتر از آن جا

 دياوریتان قرار دارد به دست ب یآنچه را در فهرست آرزوها شمامنظور نوشته نشده تا 

  میآگاه یجدوجهد نیممکن بودن چن ریما از غ رايز د،یآنها را خط بزن کي کيو 

را که  یمحتوم تیاست که خاطره آن قدرت و موفق نيکتاب ا نيا از نوشتن ام هدف

. مياوریب ادتانيبه  گريزند، بار د یموج م ديکه از آن زاده شده ا یدر اعماق سرچشمه ا

و شادمانه  یشيبودن، مثبت اند نیخوشب گاهيتا به جا میبه شما کمک کن میخواه یم

وجود  یزیچ ایکه در دن میکن یادآوريشما  به میخواه ی. مديکردن باز گرد یزندگ

 میسينویکتاب را م ني. ما ادیبه آن برس اي دیداشته باش د،یانجام ده دیندارد که نتوان

کتاب متقابال  نيضمن مطالعه ا زیو شما ن ميچون به شما وعده نوشتن آن را داده بود

  .کرد دیعمل خواه ديکه داده بود یبه قول
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 «خواهم کرد! یشادمانه زندگ»: دیگفت

خواهم کرد با  یانسانها زندگ ريسا انیم ،یماد تیمن در زمان، مکان و واقع»: دیگفت 

 نيتالش خواهم کرد تا خود را از ا رفت،يرا خواهم پذ یتيروشن و شفاف هو یدگاهيد

 یمانمنظر بشناسند احساس شاد نيمرا از ا زین گرانيکه د نيبشناسم و از ا دگاهيد

  «خواهم کردم

احاطه کرده اند و واکنشم  يیزهایبادقت مشاهده خواهم کرد اطرافم را چه چ»: دیفتگ

ارزشمند و مورد عالقه ام خواهد  یزهایموجب خلق چ مينما یبه آنچه که مشاهده م

  .«شد

  ميها دگاهيطور ارزش د نیمورد عالقه ام را خواهم دانست، هم یزهایارزش چ»: دیگفت

 «.را

  آنهاست.( نيم ترمه ني: )و ادیگفت سپس

 یآن انرژ رايخود آگاه خواهم بود، ز یشخص یها دگاهيد تیاز قدرت و اهم همواره

و ذره ذره افکارم و هر آنچه که  اتمین/ماتمیکه خالق کائنات است، در تصم یماد ریغ

 .است یخود آن را ممکن سازم، جار دگاهيدارم از د الیخ
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 دیهست «یمنبع انرژ»از آن  یکه بخش دیدانستیتان، م یاز تولد جسم شیما پپس ش

موجود  کيکه با بدل شدن به  دیدانست یو م د،يمتمرکز شده ا یکه در قالب ماد

. در دیفتیجدا ب ديکه از آن سرچشمه گرفته ا یتوانست از منبع دیهرگز نخواه یانسان

  .دیداشت یآگاه یخود با آن منبع انرژ یازل بطهصورت به را نيا

شوم  یجار یماد تیقالب جسم و زمان، مکان و واقع نيدارم در ا : دوستدیگفت شما

 یعنيقدرتمند،  یآن انرژ یسبب خواهد شد با تمرکز رو طیحضور در آن مح رايز

 يیايجنبش و پو ،یمنحصر به فرد بسازم: در پرتو چنان تمرکز یخود، از خودم موجود

 «د.بوهمراهم خواهند  یتوأم با شادمان یو زندگ

 دیستیشما ک میدان یم

آن ذات پرقدرت  دیدانستی. مديشد زیجسم شگفت انگ نيگونه بود که شما وارد ا نيا

 اديهمواره به  د،يشده ا یرا که از آن جار یخود و آن سرچشمه باشکوه یعنيشادمان 

  .دیقطع کن یتوانست ارتباط تان را با آن منبع انرژ دیداشت و هرگز نخواه دیخواه

 که در حال حاضر یطيصرف نظر از شرا م،یکن یادآوريبه شما  میخواه یما م اکنون

  .ديکنار بگذار یارتباط تان را با آن منبع انرژ دیتوان یباز نم ديآن قرار دار در
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آن شخص مطمئن و شادمان، که همواره  یباز به سو میبه شما کمک کن ميآماده ا ما

آن جلب  یبه سواست؛ )که توجهش را  یگريد زیشگفت انگ زیچ یدر جست وجو

 یکمکتان م یبه راحت د،یستیک شما میدان ی. از آنجا که مديبه خود باز گرد یعنيکند( 

  .دیستیک دياوریب اديتا به  میکن

 کجا که از میکن یم یادآوريبه شما  یادگس به د،ياز کجا آمده ا میدان یآنجا که م از

  .ديآمده ا

 شما را در جهت میتوان یو آسوده مراحت  م،یدان یشما را م یآنجا که آرزوها از

  .میکن يیراهنما ديرا دار شيبه آنچه آرزو دنیرس

 دیبه آن برس اي دیانجام ده د،یآن را داشته باش دیوجود ندارد که نتوان ایدر دن یزیچ

 آن را داشته دیوجود ندارد که نتوان ایدر دن یزیکه چ میکن یادآوري شمابه  میليما

اهداف  نيبه ا دنیدر جهت رس شمابه  میخواه یو م د،یبه آن برس اي دیانجام ده د،یباش

  .میکمک کن

 یحت م،يدوست دار ديدر حال حاضر در آن قرار دار شمارا که  یطيهمه ما شرا نيا با

از نقطه  دنیسفر )رس نيا میدانیما م رايز د،ینداشته باش یاگر خودتان به آن عالقه ا

  .( چقدر لذت بخش استدیبدانجا برس دیخواه یه مک يیتا جا ديکه در آن قرار دار یا
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 یرا که در دوره زندگ یو ادراک یهر نوع طرز تلق میبه شما کمک کن میخواه یم ما

 ليتان زا یو شادمان يیايشود تا پو یو وجود آنها موجب م دیکش یم دکيخود  یماد

را که در ذره  یتا دانش قدرتمند میکمک کن شمابه  میخواه ی. ما مدیگردد را رها کن

  .ديفعال ساز گريدارد، بار د انيذره وجود شما جر

خود بهره مند  یشناخت واقع یبرا وسته،یسفر آهسته و پ نيو از ا دیآسوده باش پس

خود را آنگونه که ما  دیرس یکتاب م نيا یانيبه بخش پا یوقت میمشتاق اری. بسديشو

و از  ديدوست بدار م،يدوستتان دارخود را چنان که ما  د؛یبشناس م،یشناس یشما را م

 .ديلذت ببر م،يبر یشما لذت م یگتان آنچنان که ما از زند یزندگ
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 سوم  فصل
  دیساز یخود را محقق م تیشما خود، واقع

 

 یوجود تیعبارت که شما واقع نيو استر، با ا ینه چندان دور، دوستان ما، جر یزمان

 نيرابرتز به ا نیج ثیش یکتابها قياز طر آنها. مواجه شدند «دینيآفر یخود را م

حال پر زحمت  نیآور و در ع جانیه یدگاهيد نيبرده بودند از نظر آن در ا یموضوع پ

بودند که بتوانند کنترل  دواریام زیما، آنها ن یماد اناز دوست یاریمانند بس رايبود، ز

: دادیآنها را آزار م یيسؤاالت ابتدا یاما برخ رند،یخالقانه سرنوشت خود را در دست بگ

 م؟يیانتخاب نما م،یخلق کن میخواه یرا که م یتیکند ما واقع یم تيکفا قتا،یحق ايآ»

  « م؟یعمل کن انبد ديما مناسب است چگونه با یبرا یروش نیاگر چن

  مطلق استوار است یآزاد یشما بر مبنا یهست شالوده

. دیکن یخود را خلق م یوجود تقیکه خود، حق ديزاده شده ا یفطر یآگاه نيبا ا شما

کند  یسع یاز وجود شماست که به محض آنکه کس يیمانند جز یآگاه نيدر واقع ا

 یم یتان شود، شما بالفاصله در درون خود احساس ناسازگار یفرد تیمانع از خالق

. گرچه دیتان هست یزندگ قتیکه خود خالق حق ديزاده شده ا یآگاه ني. شما با ادیکن
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که وارد اجتماع  یدارد، اما زمان انيقدرتمند جر یکلش درون شما به یشوق شورو نیچن

محقق شدن  یبرا نيريکه سا دیکن یم یقواعد رفتنيشروع به پذ جيبه تدر ديشو یم

که  یآگاه نيهمه در درون شما همچنان ا نيکنند. با ا یم کتهيتان به شما د یزندگ

 یآزاد دیدان یحضور دارد. م د،یتتان هس یزندگ یشامدهایو پ اتیشما خالق تجرب

تان مطلقا و تنها با  اتیتجرب یبنا تايکه نها نيوجود شماست، ا یاصل یربنايمطلق ز

  .خود شماست

. شما ديشو یخوشحال نم دیچه کن ديبه شما بگو یگريکه کس د نيما هرگز از اش

اما در  د،يرندا یتان شود دل خوش یواقع یمانع انجام خواسته ها یکه کس نيهرگز از ا

 یکنند روشها یکه تصور م انتانیوارده از جانب اطراف یدر اثر فشارها ان،یطول سال

اراده خود را  جيبهتر از روش شماست، به تدر تيهاتجربه شده آنها ارزشمندتر )و درن

 ینظر آنها برا رشيپذ دیکن ی. غالبا حس مدیده یتان از دست م یزندگ تيهدا یبرا

تالش  رشياما با پذ د،يینما نییتان را تع یزندگ ریاست که خود مس تان ساده تر از آن

به خاطر  زیشما ن وبرد تا شما را با خود هماهنگ سازد  یکه جامعه به کار م يیها

حقوق خود چشم  نيتر یاز اساس یکيناخواسته از  د،ینه یدردسر کمتر به آن گردن م

  .تان یفرد تیمطلق و کامل خالق یاز آزاد یعني. دیکن یم یپوش
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به طور  دیتوان یو هرگز نم دیده یاز دست نم یتان را به سادگ یآزاد شماهمه  نيا با

شماست. اضافه  تياصول موجود نيتر یاز اساس نيا رايز د،یکامل از آن صرف نظر کن

 ،یاز سر ناچار اي گرانيبا د یحق انتخاب به قصد همراه نياز ا یبا چشم پوش شمابر آن 

 يد.دار یخالف روح خود گام بر م جهتتان و در  تعیبرخالف طب

 شما را خلق کند اتیتواند تجرب ینم یگریکس د چیه

 ینوشته شده است، برا یبا آن سرچشمه انرژ شماکتاب درباره اتحاد دوباره  نيا 

خود شما  قت،یکه در حق یو قدرت یسرشت کین ،يیآن روشنا سویشما به  دنیبازگردان

 یبه آن دانش نهمنظور نوشته شده تا به شما کمک کند آگاها نيا کتاب به ني. ادیهست

 یم و همواره ديهمواره آزاد بوده ا د،یهست یشما موجود آزاد ديگو یکه م ديباز گرد

 ديبسپار گرانيتان را به د تيتحقق موجود دی. اگر بخواهدیآزادانه انتخاب کن دیتوان

ممکن  یگريکس د چیه یواقع براخاطرتان فراهم نخواهد شد. در  تيگاه رضا چیه

  .نديافریشما را ب یوجود تیکه واقع ستین

از  یبخش زیکه در واقع شما ن -کائنات  نیو قوان یازل یروهایمحض آن که با ن به

کشد؛  یانتظارتان را م ،یماد فاتیخالقانه، فراتر از توص یانرژ د،يهمسو شو ديیآنها

 دیخواه یآن گونه که م ی. و وقتدیتو سرنوشت خود هس اتیشما خالق تجرب رايز

 .ديینما یرا تجربه م یخاطر فراوان تيرضا د،یکن یم تيسرنوشت تان را هدا
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 شما  یرمادیو غ یماد وجود

بر فراز  ستادنيبه منزله ا ن،یزم ارهیس یرو یماد تیحضور در زمان و مکان و واقع

منحصر  یها تیخالق یخود برا یها دگاهيد یاز آن جا رو دیتوان یاست که م يیسکو

  .دیبه فردتان تمرکز کن

قرار  زیجسم شگفت انگ نيکه به شکل موقت در ا دیهست یماد ریغ یهمان آگاه شما

. آن موجود دیمنحصر به فرد خود را احساس کن یها تیتا شور وشوق خالق ديگرفته ا

 یر حالاست؛ د شرویمملو از تفکرات پ د،یکن یم فيرا تعر« خود»که شما با آن  یماد

 ني. اشودیم یکه در درون شما جار ستشما یسرچشمه وجود قتیدر حق یکه آگاه

 میهستند که شما تمام و کمال و از صم یپرشور و جذبه، زمان یوصف ناشدن یلحظه ها

  .کند انیشما خود را ب قيتا از طر دیده یتان فرصت م یقلب به سرچشمه وجود

 انيجر تان درون وجودتان یواقع عتیطب دیده یاوقات شما به طور کامل اجازه م یگاه

 دیابيمنظور نوشته شده تا به شما کمک کند در نيکتاب به ا نياوقات نه. ا یو گاه ابدي

 یتان درون جسمتان جار یواقع عتیطب دیکه اجازه ده ديرا دار نيا يیهمواره توانا

 یسرچشمه هست آگاهانه و به طور کامل با خود، که در واقع ديریبگ ادي یود. وقتش

خواهد  یو شادکام یکرد مطلقأ شاد دیآنچه تجربه خواه د،یشماست، ارتباط برقرار کن

  .بود
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 یانرژ توانست به طور مداوم با سرچشمه دیآگاهانه افکارتان خواه تيو هدا يیراهنما با

ارتباط  - دیکن یم یتلق یو با هر آنچه آن را مظهر خوب یادمانش خود با خداوند، با

  .دیه باشداشت

 مطلق، اساس و شالوده جهان شماست سعادت

از آن  زیکه همه چ یو شالوده سرچشمه ا هيپا است؛یدن نيو اساس ا هيسعادت پا

 یاست که بر شما جار یزی. چردیگ یاز آن سرچشمه م یانيو هر جر ابدي یم انيجر

که  يیا. درست مانند هودیاست به آن فرصت بده یدارد. کاف انياست و درونتان جر

  .دیو آرامش آن را درون وجود خود بکش یبا گشادگ ديبا دیکن یم ستنف

ارتباط شما با سرچشمه سعادت تان  دیاست که آگاهانه اجازه ده نيکتاب درباره ا نيا

تان،  یزندگ تیبه خلق واقع دیتا بتوان دیستیواقع ک دیداشته باش اديبرقرار گردد. به 

 د،یتجربه باشکوه قصد آن را داشت نيو ا یجسم ماد نياز ورود به ا شیآنگونه که پ

 ريناپذ انيپا یمطلق خود را همراه با روشها یآزاد دیاشتد الیکه خ يی. جاديبپرداز

  .ديابراز دار یو با شادکام تیخالق

 یچقدر هماهنگ دیدان یدارد؟ م انيجر شماعادت درون س زانیچه م دیبفهم دیتوان یم

 نیچقدر مورد تحس دیدانیبرقرار شده است؟ م شماه خاطر ب دادهايو رو عيوقا انیم
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شما  اتیتجرب لیتکم یو کل کائنات برا ارهیس نيکه مخلوقات ا ديتوجه دار د؟یهست

  ؟همراه و همسازند گريکديچقدر با 

ده ش نیچقدر تحس د؟یچقدر مقدس و متبرک د؟يا هيچقدر محبوب و گرانما دیدانیم

شما را دوست  زیما ن د؟یهست تیخالق نيا ندياز فرا یريناپذ يیو چه بخش جدا د؟يا

دنبال  میخواه ی. مدیمقدس خود را بشناس تيموجود جيشما به تدر میخواه ی. مميدار

شواهد  نيا دیما هر لحظه که شما اراده کن رايز د،یآن باش یبرا یشواهد و مدارک افتني

ردن دوستان، ثروت، تحقق داد. با به صف ک میآنها را به شما نشان خواه د،ینیرا بب

و  عيکردن وقا فيمشاهده شما. با رد یبرا یگريد یبايز یزهایخواسته ها و چ

هدف  ونکه بد یمشترک، وقت تیهمراه با خالق اتیبا فراهم کردن تجرب دادها،يرو

که در آن  یو لذت بردن از لحظه ا یبه صرف شادکام یبه مقصود دنیرس ايخاص 

 .ديگذار یت مقرار مالقا یبا کس دیهست

جز حرکت  یباشد. شما چاره ا نیچن دياست. با ريشما اجتناب ناپذ یحرکت رو به جلو

شما  - ديا امدهین ایدن نيبه ا شرفتیفقط به قصد پ شماهمه  ني. با اديبه جلو ندار

  .علت بودن شماست نيا د؛یاز حد را تجربه کن شیب یتا دل خوش ديینجايا
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 چهارم فصل
  جا به آنجا برسم؟ نیاز ا توانم یچگونه م

باشد:  نيا ميشنو یخود م یکه همواره از جانب دوستان ماد یسوال نيتر شیب ديشا

 د؟کش یقدر طول م نيرا دارم ا شيکه آرزو یزیبه چ دنیچرا رس

 .ديبه آن عالقه ندار یکه به قدر کاف ستین لیدل نيبه ا - 

 .دیستیکه باهوش ن ستین لیدل نيبه ا - 

 .دیستین یکه موجود ارزشمند ستین لیدل نيبه ا - 

 شماست.  هیکه سرنوشت عل ستین لیدل نيبه ا - 

  .قبال سهم شما را گرفته است یکه کس ستین لیدل نيبه ا -

است که ارتعاشات شما با  نيا ديا دهیکه تابه حال به خواسته تان نرس نيا علت

! تنها نکته مهم نیت؛ فقط هماس لیتنها دل نيا ست؛یتان هماهنگ ن یارتعاشات آرزوها

از آن  اي د،یشيندیموضوع ب نيو به ا دیصبر کن یاست که اگر کم نيدر حال حاضر ا

  .ديینما يیارتعاشات خود را شناسا یناهمخوان نستتوا دیخواه د،یمهم تر، آن را حس کن

  ارقدم به قدم افک ،یجياست که آرام و تدر نيا دیانجام ده ديکه با یتنها کار اکنون
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. آرامش دیهستند، رها کن یناهماهنگ نيدر ا لیو مقاوم خود را که تنها عامل دخ ستايا

درست  د،یاست که در حال کنار گذاشتن آن مقاومتها هست نيشما نشانه ا شيرو به افزا

 نياز ا يیزهایو چ تیخشم و عصبان ،یفشار روح لیاز قب یکه احساسات بیبه همان ترت

  مقاومت شماست شيااز افز ینشانها ل،یقب

 کشد یانتظارتان را م رونیدر ب سعادت

شما قابل  یکه مسئله را برا میاشاره کن یمقوله به موضوع نيقبل از ورود به ا میليما

در  رونیاست، شما را دوست دارد و در واقع ب یفهم سازد: سعادت به حدوفور جار

 قياز طر د،يیچه نگو د،يیچه بگو د،يرا دار شيکشد. هر آنچه آرزو یانتظارتان را م

گردد و به آن پاسخ داده  یم افتيشود، از جانب آن سرچشمه در یارتعاشات ارسال م

ادراک  کي. دیآن را بده یشود. اکنون با شماست که به خود فرصت ادراک حس یم

 . در هر نوبت

. ديا ستادهيا شرویتفکرات پ یو بر بلندا دیهست یسرچشمه انرژ یامتداد ماد شما

از ظاهر شدن به صورت  شیدور و پ اریبس یشما، از گذشته ا یو مکان یزمان تیقعوا

به حرکت درآمده است. هر آنچه  شهيبا قدرت اند د،ینیب یکه اکنون آن را م یجسم

 د،ینامیم یآن که او را سرچشمه از ل انباز ج دینیب یاطراف خود م یماد طیدر مح

که آن سرچشمه  یبی. درست به همان ترتخلق شده است یرمادیبه شکل غ نياز ا شیپ

22



 یایدن دیتوان یم زیآورده، شما ن ديشما را پد یایشما و دن یرمادیغ یدگاهيبا د یانرژ

  .ديبساز دخو یشرویبه کمک تفکر پ ،یماد تیزمان، مکان و واقع نيخود را در ا یماد

 دياز آن سرچشمه جدا شو دیتوان ینم شما. 

 نخواهد شد.  هرگز از شما جدا زیسرچشمه ن 

 میشياند یبه سرچشمه م میکن یبه شما فکر م یوقت . 

 میکن یبه شما فکر م میشياند یبه سرچشمه م یوقت.  

  .دارد ینم از شما شود به شما عرضه يیرا که منجر به جدا یهرگز فکر یازل سرچشمه

 يیجدا ديیکامل شما خواهد شد ارائه نما يیرا که موجب جدا یفکر دیتوان یما نمش

 یکه دارا دیشيندیب یبه افکار دیتوان یکلمه دارد( اما م کياز  شیبه مراتب ب یمفهوم

 منبع شما با آن یعیرابطه طب انیاند و م یبا سرچشمه هست یارتعاشات کامال متفاوت

  .مینام یرا مقاومت م تیوضع نياندازند. ما ا یفاصله م یانرژ

 دگاهيآن سرچشمه از جانب شما و داشکال در تماس با  جاديا ايشکل مقاومت  تنها

همواره و به طور کامل در دسترس  ی. سرچشمه ازلردیگ یشما صورت م یماد یها

 یخواند. اغلب اوقات شما آمادگ یخود م یشما را به سو شهیشماست و سعادت هم
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ها  نياز ا شیب میبه شما کمک کن میلياوقات نه، ما ما یگاه یول ديريآن را بپذ ديدار

  .ارتباط برقرار شود نيا دیآگاهانه اجازه ده یلو به شک

رود  یبوده م شیافکار شما فراتر از آنچه که از پ ،یماد ریغ یعنوان امتداد آن انرژ به

. به محض آن که همسو با دیرس یم یمتفاوت ماتیتصم اي جيبه نتا شماتضاد،  نيو در ا

 انيکرده، درون شما جر را خلق ایکه دن یماد ریغ یآن انرژ دیخواسته تان عمل کن

  .سرنوشت شماست نيخواهد بود. ا یروزیعشق و پ روشوق،آن شو جهیکه نت ابد،ي یم

 میداشته باش يیکه توجه مان را جلب کنند، آرزوها میداشته باش یاهداف ديما با همه

خود را از سرچشمه  یآکندگ میوجودمان را به صدا در آورند تا بتوان یکه ناقوس ها

 یزیآرزو همان چ ني. امیاست احساس کن یاز اوست و درونمان جار زیچ که همه یا

  .دساز یم یبودن را ابد شهیاست که هم

 شما یفرد یخواسته ها یتکامل ریس

به افکار  یشما بستگ ارهیس یتکامل ریس رايز د،يریخود را دست کم نگ یخواسته ها

. ديآنها دار یو هماهنگ میدر تنظ یعس مداوم یو سازنده شما دارد که به شکل شرویپ

 تيواول یریشکل گ یبرا یمناسب نهیزم دیکن یم هیآنها تک یکه رو يیتفاوت ها ايتنوع 

 ديتفاوت ها گرفتار آمده ا انهیکه در م یطيازند. در شراس یتان فراهم م یفرد یها
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سرچشمه  یعالئم از سو نيتابانند که ا یم یاز خود عالئم ارتعاش دتانيجد یآرزوها

لحظه است که کائنات گسترش  نيشود . در ا یو به آنها پاسخ داده م افتيدر یهست

  .ابدي یم

به همه  یکه آن سرچشمه ازل ستین نيا ست،یکائنات ن یکتاب مربوط به گستردگ نيا

همه  رايز ست،یشما هم ن یستگيراجع به شا ینه، حت ايدهد  یشما پاسخ م یخواسته ها

است که چگونه  نيکتاب درباره ا نيوجود دارند. ا شیشاپیهستند که پ یجزو نعمات نهايا

 افتيدر دیکن یآنچه را طلب م دیتا بتوان دیارتعاشات قرار ده نيا ریخود را در مس

  .ديدار

 تمرکز آگاهانه بر خواسته ها علم

به  زدیانگ یاطرافتان در شما بر م طیهر آنچه را مح میما کمک کنبه ش میخواه یما م

 یوجود قتیآگاهانه حق تیاز خالق یشوروشوق ناش میليما رايز د،یبشناس آگاهانه یشکل

 گر،يد سک چینه ه د،یکن یخود را خلق م یوجود تیواقع شما. ديیخودتان را تجربه نما

است که معموال در  لیدل نی. به همدینداشته باش یمسئله توجه نياگر خود به ا یحت

و با تمرکز آنها را ارائه  دیرا آگاهانه بشناس افکار خود ی. وقتدیکن یم یانجام آن کوتاه

 یزیهمان چ ني. ادیهست شيخو یوجود قتحقی ہدر آن صورت شما سازند د،يینما

  .دیقصد انجامش را داشت ديجسم شو نيوارد ا دیتگرف میتصم یاست که وقت
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 با توجه،« به شما داده خواهد شد. دیبخواه»تفکرند:  کيتنها  شما یو باورها آرزوها

اتفاق  یزیچ دیدر واقع طلب کردن است )خواه آرزو کن ني. ادیو از ته دل بخواه اقیاشت

است آن را در درون خود  ی. کافدیاز کلمات استفاده کن ستین یازی(، نفتدین اي فتدیب

 یلذت م نيکنم، من از ا یم نیرا تحس نيدارم، من ا يیآرزو نی: من چندیاحساس کن

  .جذب کردن است شيخو یسرآغاز به سو يیآرزو نیچن نيا بیترت نیبرم و به هم

افکار تازه و آرزوها  یبرا رايز د،يشو یخسته نم تیخالق اي شرفتیگاه از پ چیه شما

آن  دیخواه یوجود دارد که م یزیوجود ندارد. همراه هر فکر تازه، چ یحدومرز چیه

و  دیبخش تینیرا عآن  دیخواه ی. مديبا آن آشنا شو د،يمالک آن شو د،یرا تجربه کن

 دایکار خود پ جهینسبت به نت یديجد دگاهيشود د یموجب م یتجل ني. اديساز یمتجل

تازه هرگز  یآمال و آرزوها شيرو لیدل نیندارد، به هم یاني. تفاوت و تنوع پادیکن

است که  نیندارد، چن یانيهرگز پا زین« طلب کردن» جهیشود و در نت یمتوقف نم

شوق  یرو تفاوت ها و آرزوها ني. از استديا یباز نم انيز از جرهرگ زین «يیپاسخگو»

  .سر راهتان گسترده است یريناپذ انيپا زیبرانگ

 شما وجود ندارد، یبرا یحدومرز چیکه ه دیبرس جهینت نيکه با آرامش به ا یزمان

شوند. آن سرچشمه هرگز از  یمداوم درونتان زاده م یکلش تازه به یآمال و آرزوها

  جاودانه است زیشما ن اتیتجرب ني. بنابراستديا یشما باز نم یبه خواسته ها يیوپاسخگ
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آرام  یکم هنوز محقق نشده است ديرا دار شيکه آرزو یزیلحظه چ نيپس اگر در ا .

  .ديریبگ

و  تياحساس رضا ديو آنچه که دار دیاست که شما از آنچه که هست نيما ا یآرزو

آنچه به  یقدم کياست: در  نيا دگاهيد نيالقانه ترو خ ني. مناسب تردیکن یخوشحال

عدم  اي یقرار یب د،يبا حس ترد - ستديو مشتاقانه با نانهیخوش ب ديآ یتان م یسو

 تیخالق یبرا وهیش نيتر قیدق ني. ادینکن یآن مانع تراش افتيسر راه در یستگيشا

  .آگاهانه است
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 پنجم فصل
 .کند یرا با هم هماهنگ م زیشناخت، همه چ هیاصول ساده و اول

از  زیکه همه چ یهست که همه جا حضور دارد، در کل کائنات و سرچشمه ا یانيجر

شالوده همه کائنات و  ني. اردیگ یاز آن سرچشمه م یانيو هر جر ابدي یم انيآن جر

از  یاریبس یآگاهاند و انسانها یمنبع انرژ نياز وجود ا یشماست. گروه یماد یایدن

 .آن قرار دارند ریتأث حتهمه ت نيع اند. با وجود ااطال یآن ب

بهتر  اي ديیآن برآ یو در جست وجو ديجهان خود آشنا شو هیشما با اصول اول اگر

 زیکه شالوده و اساس همه چ یمنبع انرژ نياز ا یبا آگاه د،یآن را حس کن ميیبگو

 دیست درک خواهخود و هر آنچه را که در اطرافتان ه اتیاست، به وضوح مفهوم تجرب

 .کرد

 دهد یبه دست م یثابت و استوار جیمنسجم، نتا وهیش کی

که منجر به شناخت شما از نحوه  اتیاضير هیدرست مثل تجربه موفق درک اصول اول

 د،يخود دار یایشناخت دن یبرا یو قاعده استوار وهیشود، اکنون ش یآنها م یریبه کارگ

محکم  یقواعد به قدر نيبار خواهد آورد. اشما به  یبرا یمحکم و مستحکم جيکه نتا

 د،یکن ینیب شیخود را پ ندهيآ اتیسازند دقیقة تجرب یرا قادر م شماو باثبات اند که 
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که درک آن قبال  یزیچ د،یخود را بشناس یعلت تجارب قبل دیتوان یعالوه بر آن م

 د.ممکن نبو تانيبرا

از تجربه  تا کرد دیاحساس نخواه ینقربا کيخود را  نده،يدر آ اينسبت به گذشته  گريد

. سرانجام با دیکن یشرمندگ ايتان احساس ترس  یناخواسته در زندگ یزهایکردن چ

 یم بیترت نيبه ا د،يشو یتحقق سرنوشت تان آشنا م یقدرت خالقة مطلق خود برا

که چگونه همه  نيا دنيو از د ديیتوجه خود را به قدرت خالقه خود معطوف نما دیتوان

فرد شما دست به دست هم داده اند به طور کامل  صربهمنح یخلق آرزوها یبرا زیچ

آن  یفقط گروه یاستعداد برخوردارند ول ني. همه انسانها به طور بالقوه از اديلذت ببر

  .سازند یرا محقق م

روزمره  یاز تجارب متضاد و متفاوت زندگ یتان که ناش یفرد یآرزوها يیشناسا با

 توانند به طور کامل محقق یآرزوها م نينکته که ا نير دانستن اطو نیشماست و هم

 نیو با شناخت چن ینیقي نیکرد. با داشتن چن دیرا تجربه خواه یرینظ یوند، لذت بش

 کي نيتکو انیبود که فاصله م دیکه همواره ثابت و استوارند: شما قادر خواه یاصول

 .دیآن را کوتاه تر کن افتنيصرف و تحقق  یآرزو

  تواند سهل و سريع یم د،يرا دار شيکه هر آنچه آرزو دیابي یشما در م رانجامس
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  .شما شود اتیبه تجرب بدل

  دیهست یارتعاش یطیدر مح یارتعاش یموجود شما 

نه؛ به  اي دیدر ارتباط کامل هست یبا سرچشمه هست دیحس کن دیتوان یخود م شما

و  شتریباط شما با آن سرچشمه بارت یعني د،يدار یاحساس خوب یوقت گر،يعبارت د

 ارتباط تان با آن کمتر شده است. احساس یعني د،يندار یهروقت حس و حال خوب

 ارتباط، و احساس بد کردن به مفهوم مقاومت در یداشتن مترادف با برقرار خوب

  .آن سرچشمه است برابر

 «یعاشارت یموجود»گوشت و خون و استخوان،  یعنيخود،  یدر قالب ماد یحت شما

ارتعاش است.  ینوع زین دیکن یاطراف خود تجربه م یماد طیو هر آنچه در مح دیهست

اطراف  یایدن دیتوان یارتعاشات م نيا ليتبد یخود برا يیشما تنها با استفاده از توانا

 یم یزیچشم، ارتعاش را بدل به چ قياز طر شما گر،يبه عبارت د د؛یخود را بشناس

  .ديصداها را بشنو دیتوان یارتعاش م ليتبد نیهم قيراز ط د؛ینیب یکه م دیکن

 اي يیچشا ،يیايزبان و نوک انگشتان شما هستند که آن ارتعاشات را به بو ،یعني نيا

. اما بدون دیشناس یاطراف خود را م یایکنند و به کمک آنها شما دن یبدل م يیبساوا

  .هستندمفسران ارتعاشات شما، احساسات شما  نيشک کار آزموده تر
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 شما، مفسران ارتعاشات شما احساسات

که در حال حاضر  افتي دیدر خواه قیخود، به طور دق یاحساس ینشانه ها یبا توجه رو

که  ی. با دقت و سهولتديکرده ا یچگونه زندگ نياز ا شیو پ دیکن یم یچگونه زندگ

حساسات که از ا یديو با شناخت جد دیتجربه نکرده باش نياز ا شیممکن است تا پ

 ندهيدر آ نديخوشا اتیآنها را جهت کسب تجرب دیتوان یم د،يبه دست آورده ا ودخ

  .دیکن تيو هدا میتنظ

 گاهيجا نيتوانست علت حضور خود را در ا دیخواه د،یکن یتوجه به آنچه حس م با

 شرفتیبه پ د،یلذت بخش، همان گونه که از ابتدا قصد داشت یکلش و به دیدرک کن

نه تنها به  د،یستیکه واقعا ک نيو ا شيخو شتنيبا خو ی. با ارتباط حسدیهخود ادامه د

 یایبلکه با دن ديگرد یگذرد و چرا، واقف م یم هتان چ یخصش یاینکته که در دن نيا

 یسؤال ب چیه گري. دديشو یآشنا م زین ديمتقابل دار ریموجودات که بر آنها تأث ريسا

گسترده  دگاهيت. شما از عمق وجود، با کمک دداش دیتان نخواه یایدرباره دن یجواب

در حال حاضر  هک ني: اديشو یآشنا م زیخود با همه چ یماد اتیو تجرب یماد ریغ

 .شد دیکه خواه نيو پس از ا ديکه بوده ا نياز ا شیپ د،یستیک
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  ششم فصل

  عتیقانون طب نیجاذبه، قدرتمندتر قانون

 

تاباند و متقابال عالئم هماهنگ با  یاز خود م یکند، عالئم یم دیتول یارتعاش یفکر هر

هر  یعني. قانون جاذبه مینامیرا قانون جاذبه م نديفرآ نيدارد، ما ا یم افتيخود را در

قانون قدرتمند  دیتوان یشما م بیترت ني. به ادنیخود کش یخود را به سو هیشب زیچ

کنار هم  گريکديکار مشابه آن اف قيکه از طر دیکائنات بدان انندهگرد یجاذبه را به نوع

  .رندیگ یقرار م

و  دیکن یخود را روشن م یويکه راد ديشو یمتوجه م یاصل را شما زمان نيا مفهوم

. شما انتظار ديینما یم میتنظ د،یآن هست افتيبه در ليکه ما یموج یتان را رو رندهیگ

 دیشود بتوان یپخش م 1۰1طول موج اف ام  یمورد عالقه تان رو یقیموس یوقت ديندار

که  دیدان ی. شما مديدار افتيدر ۹۸.۶اف ام  یعنيخود  یويراد یموج فعل یآن را رو

مورد  نيدر ا زیبا فرستنده هماهنگ باشد. قانون جاذبه ن ديتان با یويراد یامواج ارتعاش

  .است دهیبا شما هم عق
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 يیراهها ديبا د،یفرست یپرتاب باال م یکوس تان را از یارتعاشات آرزوها یوقت پس

کامل با ارتعاشات منتشره از جانب آنها قرار  یمداوم و در هماهنگ یتا به شکل دیابیب

  .ديیظهور و بروز آنها را مشاهده نما دیو بتوان ديریگ

  د؟یکن یتوجه م زیشما به چه چ

 یشود. ارتعاشات یاز جانب شما م یموجب ارسال ارتعاشات دیکن یبه هر آنچه که توجه م

 تانيهستند که برا یتان و نشان دهنده نکات یمعادل خواسته ها ديدار یل مکه ارسا

  .دارد تیجذاب

 نيا دیبکن ديکه با یتنها کار د،يرا دار شيهست که آرزو یزیلحظه چ نيدر ا اگر

به موجب قانون جاذبه  یصورت نی. در چنديیآن متمرکز نما یاست که توجه خود را رو

به تجربه  اي ز،یچ کيخواهد آمد. شما با فکر کردن به تان  یبه سو دیخواه یآنچه م

 یکه طبق همان قانون به سو ديآور یوجود م هب یارتعاش د،يرا دار شيکه آرزو یا

  .شود یشما جذب م

 د،ياما آن را ندار دیکن یهست که در حال حاضر آرزو م یزیاگر چ ب،یترت نیهم به

در آن صورت قانون جاذبه  د،يینمانداشتن آن متمرکز  یاست توجه خود را رو یکاف

شود  یموجب م نيدارد و ا یمتناسب با نداشتن ارسال م یبا آن، ارتعاشات یدر هماهنگ
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قانون  ني. ادياوریوقت به دست ن چیه د،يو ندار دیشداشته با دیکن یآنچه را که آرزو م

 است.

 کنم؟  یخود جلب م یرا به سو یزیتوانم بفهمم چه چ یکجا م از

است که ارتعاشات هماهنگ با آن  نيا ديرا دار شيکه آرزو یاتیبه تجرب یابیستد دیکل

است که  نيارتعاش هماهنگ ا نيبه دست آوردن ا یراه برا ني. ساده تردیابیآرزو را ب

آن را تجربه  شیشاپیکه پ دیکن ودوانم د،يدار اریدر اخت دیخواه یآنچه م دیتصور کن

که به  یطي. در شراديیتجربه متمرکز نما نيردن از ا. افکار خود را بر لذت بديکرده ا

زمینه  د،یکن یم شکشیمداوم آن ارتعاشات را پ یکلش و به دیشياند یافکار م نيا

  .ديساز یرا فراهم م يیآرزو نیچن یتجربه واقع یمناسب برا

ذهن خود را  ايآ دیده صیتشخ دیتوان یم یبه سادگ د،یکن یتوجه به آنچه حس م با

که افکارتان  یعلت نداشتن آن. زمان یبرعکس، رو اي ديمتمرکز کرده ا تانيوهاآرز یرو

 یم یاحساس نی. دامنه چنديدار یباشد احساس خوب تانيهماهنگ با ارتعاشات آرزوها

 یفکرتان را رو اما اگر رد،یتا مسرت را در بر گ اقیاشت ،یدواریتا ام تيتواند از رضا

تا  یدلسرد ،یتا نگران ینیبدب نیاحساسات شما ب د،یمتمرکز کن یزینداشتن چ اينبودن 

  .خواهد بود ریمتغ ،یخشم، عدم اعتماد به نفس تا افسردگ
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 دیهمواره خواه د،يشو یهم چنان که آگاهانه از احساسات خود مطلع م بیترت نيا به

که  نيهرگز از ا بیترت ني. به ادیبکن ديخود چه با تیخالق رندهيدانست با بخش پذ

داشت. احساسات شما  دینخواه یروند، برداشت نادرست یم شیگونه پ نيائل اچرا مس

 دیخواه دیآورند که اگر به آنها توجه کن یفراهم م تانيبرا یرینظ یب تيهدا وهیش

  .دیقرار ده د،يرا دار شيهرآنچه آرزو ریتوانست خود را در مس

به کمک  دینخواه چه د،یچه بخواه د،يآور یآن را به دست م د،یهرچه فکر کن به 

 یقانون قدرتمند جاذبه کائنات، شما اصل و جوهر آنچه را که معموال به آن فکر م

 ديرا دار شيکه آرزو يیزهایاگر مرتب به چ ني. بنابرادیخوان یخود م یبه سو دیکن

اگر مرتب به  بیترت نیخواهد داد؛ و به هم ابآن را بازت شما یتجربه زندگ دیفکر کن

  .تان بازتاب همان خواهد بود یتجربه زندگ د،یفکر کن دیخواه یآنچه نم

 یاست. وقت ندهيآ عيوقا یبرا یزيبرنامه ر هیشب یزیچ دیکن یبه آن فکر م هرآنچه

 یزيباز هم برنامه ر دینگران ی. وقتدیهست یزيدر حال برنامه ر دیکن یم یسپاسگزار

  .(فتدیاتفاق ب یزیواهد چخ یشما نم لیاست که قوه تخ یمعموال زمان ی)نگران دیکن یم

شما  یوقت نياست، بنابرا یارتعاش تیخاص یدارا یتيهر موجود و شهيهر تفکر، هر اند و

 تيارتعاش موجود د،يساز یمتمرکز م یموضوع یرو -ولو به مدت کوتاه  -فکر خود را 

35



 شتریدهد که توجه شما را به خود جلب کرده است. هرچه ب یرا بازتاب م یزیشما چ

 شتریب یهماهنگ نيهرچه ا وگردد؛  یارتعاش شما با آن هماهنگ تر م دیفکر کن به آن

جذب خواسته تان  یبرا یریجهت گ نيشود. ا یتر م کيود، خواسته تان به شما نزدش

 رونیاز جانب شما ب یگريکه ارتعاشات د یگذارد، تا زمان یم یهمچنان رو به فزون

هماهنگ  راتییکند، هرآنچه که با آن تغ رییکه نوع ارتعاشات شما تغ یبتابد. هنگام

  .شوند یشما جذب م یسو ههستند ب

متعجب  ديآ یم شیپ تانيکه برا یاتیاز تجرب گريد د،يبا قانون جاذبه آشنا شو یوقت

را  آنها کي کي یفکر نديفرآ کي قيکه شما خود از طر دیفهم یم رايشد؛ ز دینخواه

مگر آنکه از  دهدینم یتان رو یدر زندگ یتجربه ا چی. هديخود جلب کرده ا سویبه 

خود فرا خوانده باشد. از آنجا که قانون قدرتمند جاذبه  یتفکر آنها را به سو قيطر

 دیابيکه در یشود، درک و شناخت کامل آن ساده است. زمان ینم يیاستثنا چیشامل ه

فکر  زیچه چ به دیکه، بدان نيکرد، و مهم تر ا دیآن را تجربه خواه دیکن فکربه هر چه 

خود  اتیمطلق تجرب تيهدا دیتوان یکه م ديریگ یقرار م یتیآنگاه در موقع د،یکن یم

  .ديریرا در دست بگ
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 شما چقدر عمده اند؟ یارتعاش یها تفاوت

 یشما، هنگام سپاسگزار یارتعاشات فکر نی. بمیکن یجا به چند نمونه اشاره م نيدر ا 

بود، تفاوت  یکه هست، م نياز ا ریکاش او غ دیکن یکه آرزو م یاز همسرتان و زمان

 یرگیاز چ یبازتاب - يیاستثنا چیه یب -وجود دارد. ارتباط شما با همسرتان  یاریبس

را  یتفکر نیچن جيبه تدر د،ینکرده باش نیاگر شما آگاهانه چن ینوع افکار شماست. حت

  .ديدر ذهن خود خلق کرده ا

 هيهمسا یاوقات نسبت به خوشبخت شتریبهتر، اگر ب یمال طيداشتن شرا یشما برا اقیاشت

 اقیارتعاشات اشت رايز د،یجامه عمل به خود نخواهد پوش د،یکن یتان احساس حسادت م

  .تفاوت دارند گريکدياز حس حسادت کامال با  یکسب ثروت و ارتعاشات ناش

 ساده و آگاهانه یتوانست به شکل دیخود، شما خواه یارتعاش عتیشناخت طب با

 یکه آرزوها ديشو یمتوجه م نيو با تمر جي. به تدردیرا خلق کن شيخو تيموجود

 دیکه شما نتوان ستین ایدر دن زیچ چیه رايبرآورده شوند، ز یتوانند به سادگ یشما م

  .دیبه آن برس اي دیانجام ده د،یآن را داشته باش

 دیهست یارتعاش یانرژ زندهیبرانگ شما  

 د؛ياریهش یموجود شما 
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 د؛ينمندتوا 

 د؛یهست یارتعاش  

 د؛یهست تهیسيقوه الکتر یدارا  

 د؛یهست یبع انرژمن  

 د؛يسازنده ا 

 دیهست شرویصاحب افکار پ.  

که  دیهست یو به کار برنده آن قدرت زندهیموجود برانگ نيو فعال تر نيخاص تر شما

ارد. حضور د ريناپذ انيپا یکلش کرات را خلق کرده و در کل کائنات رو به تکامل، به

 تیزمان و مکان و واقع نيقصد در ا نيهوشمند و خالق، به ا یشما به عنوان موجود

از  شیفراتر از آنچه که تا پ يیتان را به جا یها شهيدتا افکار و ان ديحضور دار یماد

جلوه  بی. گرچه در آغاز ممکن است به نظرتان عجدیکن يیوجود داشته راهنما نيا

 یموجود ارتعاش کيخود را به عنوان  دیکن یهد بود که سعخوا دیمف تانيکند، اما برا

که آن را اداره  ینیاست و قوان یارتعاش دیکن یم یکه در آن زندگ یجهان رايز د،يريبپذ

  .هستند یارتعاش زیکنند ن یم

 نیچرا اوضاع و احوال چن دیو بدان ديکائنات هماهنگ شو نیکه آگاهانه با قوان یزمان

تان  یو ابهام ها یسردرگم نیدهند، فهم و درک، جانش یم از خود نشان یواکنش
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 یتجربه ا نی. با شروع چنردیگ یرا م ديترس و ترد یجا نانیو اطم یو آگاه شودیم

  .گردد یشما باز م یبه سو یشاد

 با هم هماهنگ اند  تانیارتعاش آرزوها و باورها یوقت

با  ديارتعاش وجود شما باجهت  نیکنند. به هم یرا جذب م گريکديهمانند،  زیدو چ

 افتيبه شکل کامل در دیخواه یتان هماهنگ باشد تا آنچه را م یارتعاش آرزوها

آن تمرکز  داشتنن یآنچه را که عمدتا رو دیانتظار داشته باش دیتوان ی. شما نمدیکن

تفاوت  گريکديبا  ارینداشتن و داشتن بس یفرکانس ها رايز د،ياوریبه دست ب ديکرده ا

هماهنگ  گريکديبا  یاز نظر ارتعاش ديبا تانيخواسته ها و باورها گر،يبه عبارت د دارند؛

 هکوتاه ب ینگاه نجاي. در اديدار افتيدر دیکن یآنچه را که آرزو م دیباشند تا شما بتوان

  :ميانداز یبزرگتر م یريتصو

 یموجود اله کي دگاهيشوند از د یکه موجب م یبا تجارب د،يحضور دار نجايا شما

 نیکه چن یطي. در شرادیخود را بشناس یفرد یها تيناآگاهانه، اولو ايخاص، آگاهانه 

کند، به  یم نیشنود و شما را تحس یتان را م یافتد، سرچشمه، که ندا یاتفاق م یزیچ

را  نيا يیدهد، خواه شما توانا یدرخواست شما پاسخ م یکیسرعت به ارتعاشات الکترون

  .نه اي دیقالب کلمات بگنجان که آن را در دیداشته باش
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درخواست خود از  یکه خواسته شما چه باشد برا نيصرف نظر از ا ب،یترت نيا به

درخواست  - دیآن را انتقال ده ارانهیهوش یحس قيتنها از طر اي دیکلمات استفاده کن

وجود  يیاستثنا چیمورد ه نيشود. در ا یو به آن پاسخ داده م دهیشما در هر لحظه شن

  .خواهد شد ادههمواره به شما د د،یارد. بخواهند

شود. با  یشما بهره مند م یاز بقا ابد،ي یم انياز آن جر زیکه همه چ یا سرچشمه

منحصر به فرد  یشوند آرزوها یهمانها که موجب م -تان  یعرضه تجارب خاص فرد

د و شنو یخواسته شما را م یآن که سرچشمه هست لیو به دل رندیبگشکل درون شما 

شود. چه اتفاق  یماست گسترده تر م همهکه کانون توجه  يیایدهد دن یبه آن پاسخ م

 !یزیشگفت انگ

همه  و شما، طرز نگاه شما به اطرافتان، شما، فرهنگ یو مکان یزمان طيشرا یفعل روند

 مودهیپ یتکامل ریشمار، س یب ینسل ها یسازند، ط یرا م شما یها دگاهيآنچه که د

که منجر به بروز  يیدگاههايو د امدهایدنبال کردن آمال و آرزوها، پ تقیاست. در حق

. اما آنچه ستین ريزمان و مکان شده است، امکان پذ نينقطه نظرات خاص شما در ا

در شما شده،  یخاص دگاهيد نیاست که آنچه موجب چن نيا ميیبه شما بگو میخواه یم

شما وجود ت، مسئله اتفاق افتاده اس نياست که ا نيمهم ا -ندارد  تیوجه اهم چیبه ه

شود.  یو به شما پاسخ داده م دیکن یطلب م د،یکن یدرک م د،یشياند ی. شما مديدار
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 ردیگ یاز آن سرچشمه م یانيو هر جر ابدي یم انياز آن جر زیکه همه چ یسرچشمه ا

  .شود یشما بهره مند م یدگاههايشما و د یاز بقا

. ما بیترت نیبه هم زیما ن یبرا ست،ین ديه مورد تردوج چیشما به ه تیاهم نيبنابرا

. ارزش شما مورد سؤال میکن یاز حد و اندازه شما را درک م شیبه طور کامل ارزش ب

که آن سرچشمه  ديشما استحقاقش را دار میدانیطور. ما م نیهم زیما ن یبرا ست،ین

 نیچن که میدانیمشما پاسخ دهد، و  یکند به آرزوها یکه همه جهان را خلق م یهست

آنچه  افتيدر ریشمار، خود را از مس یب لياز شما بنا به دال یاریکند. اما بس یم

  .ديداریدور نگه م ديرا دار شيآرزو

 دیخود را دوباره کشف کن رفتنیپذ هنر

و  دیسعادت کشف کن رفتنيپذ یخود را برا یذات يیتوانا گريشما بار د میخواه یما م

تان  اتیمداوم و نامحدود در تجرب یود در کائنات به شکلسعادت موج دیاجازه ده

 ۔که سعادت  نيا رشي. پذمینام یم رفتنيرا، هنر پذ ینظم نیشود. ما قبول چن یجار

 ديگرد یآن باز م یو به سو ديریگ یء وجود شما و آنچه از آن سرچشمه مجز جزء که

 یعني رفتنيباشد. هنر پذ داشته انيدرونتان جر دیکه هست یدهد . تا زمان یم لیرا تشک

 راث،یاست و م یذات د،يکه استحقاقش را دار یا یدر مقابل خوشبخت نياز ا شیکه ب نيا

  .دیمقاومت نکن ،شماست یسرچشمه و جزو هست
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 نيوجود ندارد. ا یآموزش مقدمات ايدوره  چیجا ارائه شده ه نيدرک آنچه در ا یبرا

ارزش خود را درست از همان  دیتوان یا مشم ميیقصد نوشته شده که بگو نيکتاب به ا

لحظه،  نیاطالعات هستند. در هم نيا افتيشما آماده در د،يريبپذ ديکه قرار دار يیجا

  .ستشما اریاطالعات در اخت نيو ا
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  هفتم فصل

  دیو سازنده هست شرویسرشار از تفکرات پ شما

 

و سازنده در آن قرار  شرویافکار پبا  یکه شما به عنوان موجود یگاهيبه جا میليما ما

با  ،یماد یایو دن یجسم ماد نيدر ا ديجا حضور دار نيا یوقت رايز م،یاشاره کن ديدار

  .ديقرار دار م،يکه ما حضور دار یگستره ا هیال یشما در منته-یماد اتیتجرب

شما را  تيشده که موجود یزیوجود داشته منجر به چ نياز ا شیکه تا پ هرآنچه

از بدو تولدتان تا کنون منجر  یجسم ماد نيشما در ا یفرد اتیو تجرب دهدیم لیتشک

توسط آن سرچشمه  نياز ا شی. هر آنچه که پديیشماده که اکنون ش یبه خلق موجود

تجربه  ردیگ یاز آن سرچشمه م یانيجر رو ه ابدي یم انياز آن جر زیکه همه چ یا

تجربه  نیزم ارهیس یرو یماد یزندگ نيو در قالب ا شما یشده است، اکنون از سو

  .شود یم

 یم شيدارد که منجر به خلق آرزوها یشما تجارب ارهیس یرو یآنجا که هر انسان از

 یتکامل ریس یبه معنا ،یکالم انیکه با ب ديآ یم ديها پد زهیاز انگ یشود، مجموعه ا

 تيباشد، اولو رشتیب یمتقابل شما بر عالم هست ریرو هرچه تأث نياز ا . شماست ارهیس

43



 یقدرتمند انيجر یطيشرا نیشما شاخص تر خواهد شد. در چن یو پرتوافکن یفرد یها

و  یشخص یتهاياولو قيکه از آن طر ردیگ یسر راه تان قرار م یمنبع انرژ یاز سو

از شما  شیپ یاریبس یاز آنجا که انسانها گر،يد انیدارد؛ به ب یم افتيشما را در یفرد

از  یقدرت فراوان ناش لیکنند و به دل یم یزندگ زیو هم اکنون نکرده اند  یزندگ

مناسب خود  گاهيجا ندهيدر آ زیتجارب شما ن تیآنها، موفق یشدن آرزوها ختهیبرانگ

 یاز انرژ یانيمتقابل جر یشما به شکل یفعل ینحو آرزوها نی. به همافتيرا خواهد 

  .برخوردار شوندتوانند از آن  یم ندهيآ یکنند که نسل ها یم دیتول

 

 تواند آن را برآورده سازد یکائنات م د،یآرزو کن دیبتوان اگر

را درون شما  یخاص یآرزوها ،یماد تیزمان و مکان و واقع نياگر حضور شما در ا 

 جست را که شما در یجيخواهد نتا یاست که کائنات م نيمفهومش ا زد،یانگ یبر م

با هر  شرفت،یپ یشما برا يینجا که توانافراهم سازد. از آ تانيبرا دیهست شيوجو

 ديممکن است از د یشرفتیپ نیچن ابد،ي یم شيافزا ديآور یکه به دست م یتیموفق

 یکسان یاما برا د،يایشوند خارق العاده به نظر ب یکه تازه با قدرت آن آشنا م یکسان

 اتشانیتجربمداوم در  یو انتظار دارند سعادت به شکل دکه از قبل با آن آشنا شده ان

تان  یبه سو یخوشبخت انيرسد. گرچه جر یبه نظر م یکامال عاد یباشد، امر یجار
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تالش  ديآگاهانه با آن همسو شو ی. اما وقتدیاگر متوجه آن نباش یشود . حت یم یجار

 ایدر دن یزیچ دیابي یمدر  رايآورد، ز یبه بار م یبخش تر تيرضا جيخالقانه شما نتا

 .دیبه آن برس دیو نتوان دیرا داشته باش شيوجود ندارد که آرزو

 

 خواهد داد. جهینت دیچه نفهم د،یبفهم چه

 انيپا یب یایدن نيا یها یدگیچیندارد با پ یبه دست آمده لزوم جياستفاده از نتا یبرا 

سعادت که  انيبه آن جر یدسترس یاما برا د،يو رو به گسترش به طور کامل آشنا شو

را به  ین کلماتیمنظور ما چن ني. بددیکن دایپ یالزم است راه سر راه تان قرار دارد،

در  دیتوان یاست. شما م یجار ایسعادت در دن انيجر کي: تنها ميینما یشما ارائه م

 کسانيبودن در هر صورت  یاما نحوه جار د،يريآن را بپذ اي دیمقابل آن مقاومت کن

  .است

به  د،يبگرد «یکيتار دیکل»و دنبال  دياتاق کامال روشن شو کيوارد  ستیقرار ن شما

مطلق را درون اتاق  یکيکه تار دیکن دایپ یدیکل دیانتظار داشته باش دينبا گر،يعبارت د

که  است یدیکل دیکن یم دایکه پ یزی. تنها چ ردیرا بگ يیروشنا یکند و جلو ريسراز

 نیدرست به هموجود دارد .  یکينور تار بتیدر غ رايکند، ز یدر مقابل نور مقاومت م

وجود ندارد، اما ممکن است در مقابل آنچه که آن « شر»به عنوان منبع  یزیچ ب،یترت
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 انبه عنو یزیوجود داشته باشد. درست همان گونه که چ یمقاومت دیدان یم «یخوب»را 

 .nوجود داشته باش یمقاومت ،یذات یوجود ندارد، اما ممکن است مقابل تندرست یماریب

 

 کرد دینخواه افتیدر یپاسخ درخواست، بدون

دارد و  افتيتواند خ رد آبراهام را در یکه م نيا لیاوقات افراد، استر را به دل یگاه

آنها قرار دهد  اریدر اخت گرانيجهت استفاده د یگفتار اي یداریآنها را به شکل شن

ته اشاره نک نيبه ا دياحال ب نیاما در ع م،یکن یم یاز او قدردان زیکنند. ما ن یم نیتحس

موازنه  کياز  یما از جانب استر تنها بخش یو انتقال ارتعاشات ارسال افتيکه در میکن

فرستاده نخواهد  یپاسخ چیه -است  يیکه مقدم بر پاسخگو -است، بدون درخواست 

  .شد

از شما  شیپ ینسل ها اتیاز تجرب زیگفت انگش یهم عصر شما به شکل یانسانها

که در آنها شکل  يیکه آنها کسب کردند، آرزوها یتجارب قيوند. از طرش یبرخوردار م

که به عنوان  ديیشما نيآغاز شد. امروز ا ختنیبود که برانگ نیگرفت و زاده شد. چن

از شما درخواست کرده اند،  شیپ یها نسلاز منافع آنچه  شرویصاحبان افکار پ

 نيو اکنون ا دیده ی. هم زمان شما به درخواست کردن ادامه مديشو یبرخوردار م

 ني. به اابدي یمنوال ادامه م نیو وضع به هم د،يزیانگ یرا بر م گرانيکه د ديیشما
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دم  کهو سعادت،  یاز خوشبخت یلیس د،یابیب رفتنيپذ یبرا یاگر راه دینیب یم بیترت

 ريتان سراز یدارد و منتظر جرئت و شهامت شماست، چگونه به سو انيدست تان جر

چرا کمتر  دیستی. )متوجه نديبا آن را آماده کرده ا یشات همسوارتعا ايشود. آ یم

چون صاحبان افکار  د؟یبا او صحبت کن نهیزم نيدر ا دیکه بتوان دیکن یم دایرا پ یکس

  .(ستندین اديآنقدرها ز شرویپ

 لیدل به برند، و یرنج م یو تلخ کام یروح یکه از ضربه ها یروزها هستند افراد نيا

 لیاست. به دل خروش تند و پر جوش و زین شانيره شان، خواسته هاروزم ینوع زندگ

به طور متقابل به  زین یگروه، سرچشمه هست نيا یپر جوش وخروش بودن خواسته ها

 یروح جاناتیکند گرفتار ه یکه درخواست م یدهد، و از آنجا که فرد یآنها پاسخ م

 بیترت نيشود. به ا ینمکند بهره مند  یم افتيکه در یاست، شخصا از منافع پاسخ

منافع  رنديپذ یپاسخها را م نيکه ا یفعل یاز نسل ها یگروه یحت اي - ندهيآ ینسل ها

  .دارند یم افتيدرخواست ها را در نيا

از سعادت و همه  ی: سرچشمه ادیتا بدان میکن یکمک م شماشناخت به  قياز طر ما

. دیبا آنها همراه و همسو باش ديگونه امکانات به وفور در دسترس شماست، اما شما با

  .ديدار افتيدر یزیچ د،یکن یکه در مقابل آنها مقاومت م یدر حال دیتوان یشما نم
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 .شود یدر درونتان جا سعادت، دیو اجازه ده دییها را بگشا چهیدر

قدرتمند  انيکه از آن جر یبه عنوان کس د،يکه هم اکنون قرار دار یطيخود را در شرا

 دیکن ی. سعديغوطه ور یخوشبخت انيکه در جر دی. مجسم کندینیبب برخوردار است،

. ديیسرچشمه احساس نما نيبرخوردار از منافع ا شرو،یپ یخود را به عنوان صاحب فکر

  .ديکه استحقاقش را دار دیو به خود بقبوالن دیلبخند بزن

عادت از آن سرچشمه س یاستحقاق برخوردار دیکه احساس کن نيا یشما برا يیتوانا

شما  طيشرا یدارد. تحت بعض یتان بستگ یزندگ یفعل طيبه شرا ديترد یب د،يرا دار

است که ضمن  نيما ا ینه. آرزو طيشرا یو در بعض دیخوشبخت اریبس دیکن یاحساس م

از موهبتها و انتظار  یکه حس برخوردار ديببر ینکته پ نيکتاب، به ا نيمطالعه ا

 یو حس ناکام  شماست رشينشان دهنده سطح پذداشتن،  یخوب در زندگ یشامدهایپ

است که  نيما ا دی. امشماست نشانگر سطح مقاومت دنیو انتظار حوادث بد را کش

همه  ديآن را دار يیتوانا دیاحساس کن د،یده یهمچنان که به خواندن کتاب ادامه م

 یم ريناپذ انيخود را که منجر به مقاومت شما در برابر آن سرچشمه پا یعادات فکر

  .ديشوند، کنار بگذار

را که در  یآن نوع افکار تانيماد یدر طول زندگ شمااگر  دیرا بدان نيا میخواه یم

انتخاب  کنند یسعادت مقاومت م انيپا یتان با ارتعاشات سرچشمه ب يیمقابل همسو
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 - دیکنندگان آن سرچشمه باش افتياز در یکي دیتوانست یهم اکنون م د،ينکرده بود

  .دیآن هست یا امتداد واقعشم رايز

  رد اي رشيپذ تیکه مسئول دیهست ی( تنها کسدیکن ی)و هر آنچه که احساس م شما

 یبرا انتانیکه ممکن است نظر اطراف ی. در حالديخود را بر عهده دار یموروث سعادت

 یبه خود شما بستگ زیهمه چ تيشما اثر بگذارد. باز در نها یرو انيرد آن جر ايقبول 

 ايشود  یسعادت درونتان جار دیو اجازه ده ديیها را بگشا چهيدر دیتوان ی. شما مدارد

به آنچه که متعلق به شماست منع  یرا از دسترس شماکه  دیانتخاب کن یکه افکار نيا

 یمداوم به سو یسرچشمه به شکل د،یخواه مقاومت کن د،يريکنند . به هر حال خواه بپذ

 ینظرخواه ديو همواره آماده قبول تجد ريناپذ یخستگ ،یدارد. تمام ناشدن انيتان جر

 ما.ش

 دیقرار دار یعال طینقطه به آن نقطه در شرا نیاز ا دنیرس یبرا شما

 یرییتغ چیندارد ه یضرورت ،یآگاهانه ارتباط تان با سرچشمه خوشبخت رشيپذ یبرا

 یماریجه بمتو د،یباش یزندان دیتوان یم د،يآ ديشما پد رامونیپ اي طیمح طيراش در

 نیچن در یدر آستانه طالق. حت ايد یباش یدر حال ورشکستگ د،یاالعالج خود شده باش

 میخواه یم نی. همچندیحاال شروع کن نیهم د،يقرار دار یشما در نقطه مناسب یطيشرا
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 کائنات ہساد نیاست که با قوان یتنها کاف د،يندار یبه زمان طوالن ازین شماکه  دیبدان

  .باشد رفتنيدف تان پذو ه دشوي آشنا

 عازم از کجا دیدان یم د،یران یم گريبه نقطه د یخود را از نقطه ا هینقل لهیکه وس یزمان

 یدور یکه عازم جا ديريپذ ی. مدیفورا به آنجا برس دیتوان یکه نم دیدانی. مديیکجا

به  دنیکه مشتاق رس یطي. در شرادیرس دیخواه ديکه با یو به موقع به مقصد دیهست

است چنان  دیاما بع د،یممکن است در طول راه خسته هم شده باش د،یمقصد هست

که سفر را  ی. شما از نقطه اديریم به بازگشت بگیراه تصم انهیکه در م ديدلسرد شو

سفر  نياز ا یخستگ لیراه به دل نیتا ب ديرو یآن قدر جلو و عقب نم د،یکن یشروع م

  .دياز حال برو یتمام نشدن

آن  که در ینقطه ا انی. شما فاصله مديفر را ندارس نيانجام ا يیکه توانا ديیگو ینم

و در جهت مقصد خود  ديريپذ یرا م دیبه آنجا برس دیليکه ما یتا نقطه ا ديقرار دار

 ديرا با يیو چه کارها ديدار ازین يیزهایچه چ دیدان ی. مدیده یبه حرکتتان ادامه م

 رکه در آن قرا یاز نقطه ا دنیکه رس ديببر ینکته پ نيبه ا شما میلي. ما مادیانجام ده

 نیتواند به هم یم -ها  هیدر تمام زمن - دیبه آنجا برس دیليکه ما یتا نقطه ا ديدار

  .باشد یسادگ

50



 هشتم فصل
  دیهست یو فرستنده ارتعاش رندهیگ کیشما 

 

و از تجارب  دیابيکردن و خلق کردن را در تيهدا یتا مفهوم واقع ديآماده ا شما اکنون

  .ديخود لذت ببر یماد یزندگ

 کي د،یباش دیشناس یکه آن را با عنوان خود م یموجود ماد کياز آنکه  شیپ شما

 یکنند، شما را با چشمان خود م ینگاه م شمابه  گرانيد ی. وقتدیهست یموجود ارتعاش

به مراتب  ینوند، اما شما خود را به روشش یخود م یتان را با گوش ها یو صدا نندیب

 کي: شما ديینما یم یشود به آنها و به کائنات معرف دهیشن اي دهيتر از آنکه د یقو

  .ديساز یرا منتشر م یخود عالئم یکه در تمام لحظات زندگ دیهست یفرستنده ارتعاش

مداوم  یبه شکل ،یداریبه هنگام ب د،يجسم متمرکز شده ا نيکه در ا یاز لحظه ا شما

و فورة پاسخ  افتيهستند و به سرعت در يیقابل شناسا یسادگکه به  یعالئم خاص

 یشما در پاسخ به عالئم ندهيحال و آ طي. شراديدار یشوند، از خود ارسال م یداده م

کل کائنات در  ب،یترت نیکند. به هم یم رییتغ هروع بش د،يدار یکه اکنون ارسال م

  .ردیگ یخواسته شما قرار م ریلحظه تحت تأث نیهم

51



 . دیکه در حال حاضر تمرکز بافته ا دیهست یابد یتیشخص شما

 هستند که شما اکنون یشما مستقیمة و دقیقا تحت تأثیر عالئم ندهيشما، حال و آ یایدن

که در  نياست، اما ا یابد یتیخصش در واقع دیکه شما هست یتی. شخصديداریارسال م

 یموجب تمرکز نوع دیشياند یم زیلحظه به چه چ نیو در هم دیستیحال حاضر ک

  .قدرتمند است اریشود که بس یم یانرژ

که  دیو مجهز به نشانگر هست یساده، قابل فهم، ذات یسامانه راهنما کيصاحب  شما

جهت آنچه بر آن تمرکز کرده  نیکند توان و قدرت خود و همچن یبه شما کمک م

 دیابيکند در یمک مکه سامانه راهنما به شما ک نيو از همه مهم تر ا د،یرا بشناس ديا

نه. احساسات شما  ايهست  یانرژ انيهمسو با جر ديکه انتخاب کرده ا یافکار ايآ

 يیهمسو صیتشخ یبرا یراه گر،يشما هستند؛ به عبارت د یسامانه راهنما ینشانه ها

  .لحظه نیاز تولد و در هم شیطور با اهداف تان، پ نیتان و هم یشما با سرچشمه وجود

 بودند یتنها افکار ساده ا یند شما، زمانقدرتم یباورها

 یفکر یشده هنوز وجود دارد. هروقت شما رو دهیشيبه آن اند یکه زمان یزیهر چ

هر آنچه که  ني. بنابراديازس یارتعاشات آن را در درون خود فعال م د،یتمرکز کن

اما اگر توجه خود را از آن  ،فکر فعال شده است کي دیکن یاکنون به آن توجه م

 رفعالیغ یشود. تنها راه آگاهانه برا یفعال م ریغ ايآن فکر خاموش و  د،يمنحرف ساز
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 یتنها راه آگاهانه برا گر،ياست؛ به عبارت د گريفکر، فعال ساختن تفکر د کيکردن 

  .تازه است یجهت فکرتان، توجه کردن به فکر رییتغ

اما اگر به  ست،یمند ندر آغاز ارتعاش آن چندان قدرت د،یکن یتوجه م یزیبه چ یوقت

شود. از  یتر م یارتعاشات آن قو د،یصحبت کردن راجع به آن ادامه ده اي دنیشياند

شما بدل  یتواند به فکر اصل یآن موضوع م ،یهر موضوع یرو یرو با توجه کاف نيا

و آن  ديساز یارتعاشات آن را مکرر م د،یکن یتمرکز با توجه م یفکر یرو یشود. وقت

فکر تکرار  نيا دیتوان یشود، حاال م یاز ارتعاشات شما م یبخش عمده افکر بدل به 

  .دیشده را باور خود بنام

 شوند یقدرتمندتر م د،یبه افکارتان توجه کن شتریب هرچه

 تان ممکن یاست، برا ستادهياز آنجا که قانون جاذبه پشت سر گسترش افکار شما ا

 یبا آن را تا حد يیآن که همسو یب د،يمعطوف دار یزینخواهد بود توجه خود را به چ

 د،يشو یم دهیآن کش یبه سو شتریب د،یتر فکر کن قیعم ی. هرچه به موضوعديريبپذ

  .شود یتر م شیارتعاشات شما با آن موضوع ب يیهمسو جهیدر نت

شود که نشان  یم ختهیدرون شما برانگ یارتعاشات، احساسات نيا شيمحض افزا به

به  ،یتان است. به عبارت یشما با سرچشمه هست يیهمسو کاهش اي شيدهنده افزا

53



شما از هماهنگ بودن  یشود، درک حس یجلب م یکه توجه تان به موضوع نيمحض ا

شود. اگر موضوع همسو با  یتان، قدرتمندتر م یوجود قتیفکر با حق نينبودن ا اي

ه بروز منجر ب یهماهنگ نيشناسد، ا یتان آن را م یباشد که سرچشمه وجود یزیچ

همسو باشد،  ریاگر در جهت خالف و غ یشود؛ ول یاحساسات خوب در درون شما م

  .شود یم یدر شما جار نديبه صورت حس و حال بد و ناخوشا یعدم هماهنگ نيا

 خواند  یشما آنها را به درون فرا م توجه

 یو به بخش عمده ا ابدي یکند گسترش م یکه توجه شما را به خود جلب م یهر فکر

 ايباشد و  یزیفکر در جهت خواستن چ نيشود، خواه ا یم بدل از ارتعاشات شما

  .خواند یتان فرا م اتیآن. توجه شما، آنها را درون تجرب نخواستن

 يیاستثنا چیمورد ه نيجاذبه شکل گرفته است، در ا هيآنجا که کل کائنات بر پا از

 یم که یزیچ یرو یوقت نيبنابرا . قاعده است نیمشمول هم زیندارد. همه چ وجود

خود  اتیتجرب مهیدر واقع آن را ضم د،يیگو یو به آن بله م دیکن یتمرکز م دیخواه

و به آن نه  دیکن یتمرکز م دیخواه یکه نم یزیچ یرو یطور وقت نیهم د،يینما یم

نه گفتن به  اي. شما با بله ديینما یخود م اتیتجرب مهیباز هم آن را ضم د،يیگو یم

  .وجود ندارد يیاستثنا چیدر قانون جاذبه ه رايز دیکن یرد نم ايرا قبول آن  یزیچ
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خوب  یدهند، در لحظه ها یاز خود نشان م یتوجه نیآنها که غالبا چن بیترت نيا به

کنند  یآن تمرکز م یکشند. چون هرچه که رو یبد رنج م یموفق اند و در لحظه ها

کنند آن را  یتوجه م یبه مسئله ا شتریآنها ب یدارد. وقت یارسال م یعالئم ارتعاش

نقطه جاذبه  عالئم را به عنوان نيکائنات ا جهیتدر ن سازند،یم شيارتعاشات خو مهیضم

ناظر  کيفرد به عنوان  نيدهد. بنابرا یرا م تیاهم تيو به آنها نها رديپذ یآنها م

د شروع ب ايکند که امروز خوب شروع شد و بهتر تمام شد و  یم یریگ جهینت نیچن

  .اوقات موفق است شهیاست، هم شيکه آگاه و دوراند یشد و بدتر تمام شد. اما کس

افراد مختلف  ات،یتجرب ت،یموقع ط،يراش قانون جاذبه، ،یهر موضوع یتوجه مکرر رو با

دهد که هماهنگ و مطابق با ارتعاشات  یو امکانات گوناگون را سر راه تان قرار م

افکار  نيتر تیاهم یو ب نيکوچک تر نير شما هستند، بنابرادا شهير التيتما ايعادات 

قدرتمند شما همواره در  یوند و باورهاش بدل شماقدرتمند در  یتوانند به باور یم

  .بر عهده دارند یتان نقش اتیتجرب
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 نهم فصل
  شما یاحساس یپنهان در واکنش ها یارزش ها 

  

شما با حس  يیايطور حس بو نید، همتان تفاوت دار يیشما با حس شنوا يینایب حس

هستند؛  یارتعاش میمفاه یتفاوت دارند، اما همگ گريکديتان. گرچه همه آنها با  يیبساوا

 ستیشما ن يینایحس ب نيکه داغ است، ا ديشو یم یاجاق کينزد یوقت گر،يبه عبارت د

به شما شما هم  يیايبو اي يیچشا ،يین طور حس شنوایاجاق داغ است. هم ديگو یکه م

 شودیم کيبدنتان به اجاق نزد یاجاق داغ است، بلکه وقت دیکنند که بفهم یکمک نم

  .ديشوند متوجه داغ بودن آن شو یموجود در پوست شما سبب م یحس گرها

 ديآمده ا ایحساس و رو به تکامل به دن دهیچیپ یارتعاش میاز مفاه یبا مجموعه ا شما

 نی. شما با همدیو آنها را درک کن يیرا شناسا خود اتیکنند تجرب یکمک م شماکه به 

. دیکن یاطرافتان استفاده م یماد یایشناخت دن یخود برا یکيزیروش از پنج حس ف

 شتریب یارتعاش مید، مانند احساساتتان که با ارسال مفاهيدار زین یگريد یشما حسگرها

  .کمک کنند یزندگ یشامدهایلحظه، به شما در مواجهه با پ نیتوانند در هم یم
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 نشانه نقاط جاذبه شما هستند احساسات

 نيشما در تمام لحظات هستند و از ا تيموجود یارتعاش یاحساسات شما نشانه ها 

خود  یارتعاشات ارسال دیتوان یم د،يشو یبه محض آن که از احساسات خود آگاه م رو

که  نيجاذبه و ا قانون یعني ؛یآگاه نيا نیب دیکه بتوان ی. زماندیکن يیشناسا زیرا ن

 دیخواه د،یکن جاديا یدارند هماهنگ یارسال م يیها امیلحظه چه پ نيارتعاشات شما در ا

 ،یشناخت نی. با چنديریکامل نقطة جاذبه قدرتمند خود را در دست بگ تيهداتوانست 

 تيهدا دیکن یکه انتخاب م یریخود را در مس یزندگ یشامدهایپ دیتوان یشما م

  .ديینما

با سرچشمه تان هستند و از آنجا که  شمارابطه  یع احساسات شما تنها نشانه هاواق در

 یدرباره رابطه خود با سرچشمه هست ديدار ازین اي دیخواه یهر آنچه م شمااحساسات 

 ادياحساسات  تيما غالبا از آنها با عنوان سامانه هدا ند،يگو یم شمارا به  دیتان بدان

  .میکن یم

خود با آن منبع  یشگیاز ارتباط هم ديشو یجسم ماد نيوارد ا دیگرفت میتصم یوقت

هستند که  یثابت یکه احساسات شما شاخصه ها دیدانست یو م دیداشت یآگاه یهست

  .دهند یقرار م ینحوه ارتباط تان با منبع هست انيشما را در جر یهر لحظه از زندگ
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ن بود، نه احساس خطر و که همواره در دسترستا یقدرتمند یشناخت چنان راهنما با

 .یواقع یو شادمان يیحس ماجراجو کيتنها  د،يکرد یم ینه سردرگم

  

 هستند یشما با منبع انرژ یینشانه همسو احساسات

است، اگر چه هرگز  یشما با سرچشمه هست يیهمسو زانیاحساسات شما نشان دهنده م

با آن قطع  یبه کل که رابطه تان ديشو رهمسویغ یچنان با سرچشمه هست دیتوان ینم

تا  يیاز همسو یتواند گستره ا یم دیکن یکه به آنها توجه م یشود، اما افکار

. ردیرا در بر گ د،یخودتان هست قتیکه در حق یرمادیبا آن سرچشمه غ يیرهمسویغ

 يیهمسو زانیم یتوانست در هر لحظه ا دیخواه نيبا صرف وقت و تمر بیترت نيبه ا

 یبرا يیبه طور کامل جا یوقت رايز د،یده صیخود تشخ یوجود تیخود را با واقع

که در برابر  یبود و به نسبت مقاومت دیموفق خواه ديریخود در نظر بگ یسرچشمه هست

 . ناموفق د،یاز خود نشان ده يیهمسو نيا

 نيا ی. وقتديکامل برخوردار یاز آزاد تیخالق یو برا دیهست یموجودات مختار شما

به طور  د،یتمرکز کن دیبا آن همسو هست یه که به لحاظ ارتعاشآنچ یو رو دیرا بدان

 قتیحق متضاد با آن یکه به افکار یکرد، اما زمان دیخواه یقطع احساس شادمان
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و  ار؛یاخت داشت. حس اسارت و نداشتن دیبا آن خواه ريکامال مغا یاحساس د،یشيندیب

  .دشو یرا شامل م یتا ناتوان یاز شادمان یفیاحساسات ط نيا

 دیریبه سعادت کمک بگ دنیرس یاحساسات خود برا از

از  یموج دیکن یاندازد، حس م یم نیطن شماکه درون  دیکن یفکر م یزیبه چ یوقت

نمونه  ،یعشق و آزاد ،ی: احساس شادديآ یدرون جسمتان به حرکت در م یهماهنگ

شما  رد ینیکه طن دیشياند یم یزیبه چ یهستند و برعکس وقت يیهمسو نياز ا يیها

ترس و أحساس  ،یشود. افسردگ یم داریدر جسمتان ب یکند حس ناهماهنگ ینم جاديا

  .اند يیرهمسویغ نيا یاز نشانه ها یاز پا درآمدن و درماندگ

 یم یبه خاک رس اثر دنیکه مجسمه سازان با شکل بخش بیبه همان ترت درست

قادر به  یبه انرژ دنیبخش شکل قياز طر زیاست، شما ن نديآنها خوشا یکه برا نديآفر

با فکر کردن به  د،یبخش یشکل م ی. شما با قدرت تمرکز خود به انرژدیهست تیخالق

گوش  د،یسينو یم یوقت د،یزن یم رفح یآوردن و تجسم آنها، وقت اديبه  اء،یاش

به  د؛یپروران یخود آن را م الیدر خ ايو  ديآور یم اديبه  د،یکن یسکوت م د،يسپاریم

  .دیدهیشکل م یخود به انرژ یرات فکرکمک تصو
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به خاک، هر  دنیو شکل بخش نيمثل مجسمه سازان که با صرف وقت و تمر درست

افکارتان،  یبا تمرکز رو دیتوان یم زیکنند، شما ن یبه دقت خلق م لنديآنچه را که ما

 و به همان گونه که مجسمه سازان با دیکند شکل ده یرا خلق م ایکه دن یا یبه انرژ

از  دیتوان یم زین شماکنند،  یخود را حس م یدستان خود، نحوه خلق پنداره ها

  .ديریبه سعادت کمک بگ یابیدست یاحساسات خود برا
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  دهم فصل
  دیباش داشت ای دیده انجام د،یباش دیخواه یم آنچه به یابیدست یبرا روش سه

 

 :شود یم شامل را همرحل سه و است ساده یمفهوم لحاظ به تیخالق نديفرآ

 دیکن طلب( شما وظیفة) اول مرحله  

 يیپاسخگو( غیرشما وظیفة) دوم مرحله  

 به را در) ديريبپذ اي دیکن افتيدر را شده داده پاسخ شما فهیوظ) سوم مرحله 

 (. ديیبگشا شيرو

 .دیکن طلب مرحله اول:

 به خود ولا مرحله ديا کرده تمرکز آن یرو که یطیمح یها یشگفت و تنوع لیدل به

 یم شکل شما یذات یها تياولو که است گونه نيا افتد، یم اتفاق یسادگ به و خود

 که یپرشور و قیدق هوشمندانه، ناخودآگاه، یآرزوها جمله از ز،یچ همه. رندیگ

 . شماست روزمره یزندگ متضاد اتیتجرب نیهم جهینت شوند، آشکار یروز ديدواریام

61



 از سرشار طیمح نيا درشما  گرفتن قرار یعیطب و یجانب محصول (کردن طلب) آرزو

 .افتد یم اتفاق یعیطب طور به اول مرحله نيا بنابر. است تضاد و تنوع

 .دهدیم پاسخ کائنات مرحله دوم:

 شما فيوظا جزء اصل در رايز است، ساده اریبس شما یبرا دوم مرحله به یدسترس 

 .ستین

 طلبشما  آنچه هر. است خداوند یروین یعني ؛یماد ریغ یانرژ آن کار مرحله، نيا

 داده پاسخ آن به و دهیشن او جانب از بالفاصله استثنا بدون بزرگ، اي کوچک د،یکن یم

 زانیم هر. دارد کردن طلب استحقاق و یستگيشا شخص ،یآگاه زانیم هر با. شود یم

 داده اشم به د،یبخواه. شود یم داده پاسخ آن به بالفاصله و شده شمرده محترم یآگاه

 ر.با هر شد، نخواهد

 یا گونه به اوقات شتریب اما شود یم انیب کلمات قالب در یگاه «شما درخواست»

 رونیب تان، افتهي پرورش و یفرد یها تياولو از مداوم انيجر کي شکل به ،یارتعاش

 داده پاسخ آن به و شده شمرده محترم آنها از کي هر و ؛یگريد از بعد یکي. تابد یم

  .شودیم
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 یم اجابت يیدعا هر شود، یم برآورده يیآرزو هر شود، یم داده جواب یسؤال هر به

 نيا با است ممکن یاریبس که نيا علت اما. ردیگ یم پاسخ یا خواسته هر گردد،

 طول در نشده برآورده یآرزوها به مثال عنوان به و نديدرآ جدل و بحث در از قتیحق

 کردن لیتکم و سوم مرحله تیاهم به هنوز آنها که است نيا کنند، اشاره شان یزندگ

 دهيناد زین دوم و اول مراحل است ممکن مرحله، نيا لیتکم بدون رايز اند؛ نبرده یپ آن

 . شوند گرفته

 .دیریبپذ را آن مرحله سوم:

 سامانه یوجود علت واقع در نيا. است رفتنيپذ هنر یریکارگ به نحوه سوم مرحله

 موج طول شما آن در که است یا مرحله همان نيا. شماست احساسات تيهدا

 همان درست. دیکن یم میتنظ تان یآرزوها ارتعاشات موج طول با را خود ارتعاشات

 امواج جهت در را تان یويراد چیپ تان عالقه مورد یها برنامه شنیدن  یبرا که طور

 ماهنگه تانيآرزوها فرکانس با ديباشما  ارتعاشات موج طول د،یکن یم میتنظ آن

 تا. ديا کرده خواست در آنچه افتيدر یعني م،ینام یم رفتنيپذ هنر را نيا ما. باشد

 آنها به که آن رغم به تان،يها خواسته د،یباش نگرفته قرار افتيدر ریمس در که یزمان

 محقق تانيآرزوها و اجابت تان یدعاها. مانند یم جواب یبشما  ديد از شده، داده پاسخ
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 که لیدل نيا به بلکه اند، نشده دهیشن تانيها خواسته که آن لیدل به نه شوند؛ ینم

 نکرده باز شان یرو به را در جهت نیهم به و ست،ین هماهنگ آنها با تان موج طول

 . ديا

 نخواستن ای خواستن: دارد بخش دو یا مسئله هر

 دیاهخو یم آنچه به که دیکن یم تصور اغلب شما دارد، بخش دو واقع در یا مسئله هر

 آنچه به یعني د؛یکن یم فکر آن خالف جهت در کامال اما کند، یم فکر دیباش داشته

 یعني باشد؛ خوب حالم خواهد یم دلم» گريد عبارت به د؛یباش داشته دیخواه ینم که

 گرفتار خواهم ینم یعني باشم؛ داشته یمال تیامن خواهم یم» ،«باشم ماریب خواهم ینم

 . «باشم تنها ندارم دوست یعني کنم؛ برقرار ارتباط یکس با اهدخویم دلم» ،«شوم یپول یب

. است یارتعاش کامل یهماهنگ یمبنا بر ديآور یم دست به اي و دیشياند یم بدان آنچه

 یرو تان یزندگ در آنچه و دیخواه یم آنچه نیب که بود خواهد دیمف اریبس نيبنابرا

 دنیرس از شیپ دیبتوان که نيا دتریمف آن از. دیکن جاديا آگاهانه ارتباط ینوع دهدیم

 امیپ و دیبشناس را خود احساسات یوقت. کجاست مقصدتان که دیده صیتشخ ،يیجا به

 در یا تجربه دیکن صبر دیستین ناچار د،یکن درک دهند یم شما به که را یمهم یها

 یحس قيطر از شما. دیکن يیشناسا را خود ارتعاشات جهت تا ديایب شیپ تان یزندگ

 . ديرو یم سو کدام به قایدق ديیبگو دیتوان یم ديدار هک
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 آن نداشتن نه باشد متمرکز یزیچ داشتن یرو دیبا شما توجه

 به رايز د،ینباش چه دیباش آگاه آن از چه د،يآ یم شیپ خود به خود تیخالق نديفرآ 

 هزاد شما درون مکرر شکل به ها تياولو شما، اتیتجرب در موجود تضاد و تنوع لیدل

. دیکن یم اعالم خواسته کي شکل به را آن دیبدان یحت که نيا بدون ،شما و شوند یم

 یهست سرچشمه د،یهست خود یها تياولو اعالم حال در شما که یا لحظه در

 جواب آن به بالفاصله جاذبه قانون طبق و کند یم افتيدر را شما یارتعاش درخواست

 قرار یانرژ سرچشمه آن با همسو یرتعاشا لحاظ به شما ديبا لحظه نيا در دهد، یم

 . دیباش داشته

 نيا شده داده جواب تان خواسته به که ديشو ینم متوجه اوقات غالب که نيا لیدل

 یزمان وقفه شما( سوم مرحله) رفتنيپذ و( اول مرحله) کردن طلب نیب معموال که است

 به گرفته شکل ماش درون که ییآرزو تضاد، از یناش لیدل به اگر یحت. دارد وجود

 آرزو اصل یرو کامال را خود توجه که آن یجا به معموال شما شود، تابانده رونیب

 یم توجه شده آرزو آن آمدن وجود به باعث که یتضاد به شتریب د،یینما متمرکز

 باشند، آرزو اصل دهنده نشان که آن از شتریب شما ارتعاشات صورت نیا در د،یکن

  .دیا کرده آرزو را یزیچ نیچن اصوال چرا که هستند نیا انگرینما
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 هم. است کرده دایپ ریتعم به اجیاحت کم کم و شده یميقدشما  لیمباتو مثال، عنوان به

 یديجد لیباتوم دیکن یم آرزو ندارد، هم را سابق يیبايز که رسد یم نظرتان به زمان

 کند، یم جاديا شما در ديجد لیباتوم کي داشتن که ینانیاطم لیدل به. دیباش داشته

 کامل طور به را ارتعاش نيا یهست سرچشمه شود، یم تابانده وجودتان از آن یآرزو

 . دهد یم پاسخ آن به متقابال و کند یم افتيدر

 آن د،يندار یآگاه تیخالق یا مرحله سه نديفرآ و کائنات قانون از شما که آنجا از

 فکر فورا آنکه یجا به نيرابناب است؛ گذر و کوتاه شما در بخش یشاد و تازه حس

 و) ديببر لذت نو نیماش کي داشتن فکر از و دیکن تازه شوق و شور آن متوجه را خود

 متوجه حواستان ،(ديساز هماهنگ خود ديجد شهياند با را خود ارتعاشات بیترت نيا به

 داشتن یآرزو دیده یم نشان و دیهست آن صاحب حاضر حال در که شود یم ینیماش

 نيا از گريد»: دیکن یم یریگ جهینت نیچن شما. شود یم یناش کجا از نو نیماش کي

 نیماش آن به کردن نگاه با دیباش متوجه که آن یب و «ديآ ینم خوشم یميقد نیماش

اتومبیل  نه و دیکن یم یميقداتومبیل  آن متوجه را خود ارتعاشات گريد بار نديناخوشا

 به «دارم الزم نو نیماش کي واقعا من»: ديیگو یم یوقت. ديدار را شيآرزو که یديجد

 اشاره خود یميقد نیماش نانیاطم رقابلیغ عملکرد و ها یافتادگ خش ها، یرفتگ فرو

 . دیکن یم
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 تیموقع ارتعاشات ناخواسته ديآور یم نواتومبیل  داشتن یبرا که یا بهانه و اشاره هر با

 ارتعاشات با يیهمسو از را دخو یوضع نیچن در و دیکن یم تيتقو را خود نديناخوشا

 . ديساز یم محروم ديا کرده طلب که آنچه افتيدر و ديدار که یا تازه یآرزو

 به را دیخواه یم آنچه د،یخواه ینم چه دیدان یم شتریب که یزمان تا بیترت نيا به

 که یديجد یبايزاتومبیل  یرو عمدتا شما اگر گر،يد عبارت به آورد؛ دینخواه دست

 باز شما یسو به را راهش او صورت آن در د،یکن تمرکز دیهست آن اشتند به ليما

 متمرکز خود یفعل نانیاطم قابل ریغ نیماش یرو را خود فکر همه اگر اما کند، یم

 .ديایب تان طرف به تواند ینم اعتماد قابل ینو نیماش د،يینما

 و ديجدتومبیل ا به کردن فکر نیب عمال دیبتوان که ديایب دشوار نظر به است ممکن

 قائل یزيتما ديا انداخته راه به کرنا و بوق آن به راجع مرتب که تان یميقداتومبیل 

 صیتشخ ديشو آگاه خود احساسات تيهدا سامانه وجود از که آن محض به یول د،يشو

 . بود خواهد ساده اریبس تانيبرا آن

 دیدار دست در را تان یآرزوها خلق دیکل اکنون

 نشان دیکن یم حس آنچه و هستند شما جاذبه نقطة برابر شما افکار که دیابيدر اگر

 که هرآنچه خلق دیکل که برد دیخواه یپ شماست، مقاومت اي رفتنيپذ زانیم دهنده
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 یزیچ درباره مداوم طور به شما ستین ممکن. ديا گرفته اریاخت در را دیکن یم آرزو

 ممکن که طور همان درست د،يایب در کار از بد آن جهینت و دیباش داشته خوب احساس

 گرچه. ديدرآ کار از خوب جهینت و دیباش داشته بد احساس یزیچ به راجع ستین

 که دیشيندیب یافکار به شما است ممکن اما ندارد، وجود یماریب منبع عنوان به یزیچ

 ممکن که طور همان درست. ابدي انيجر شما در یسالمت یعیطب ریس شود آن از مانع

 در هم آن شوند، شما یزندگ در وفور و یفراوان یعیطب ریس از مانع شما ارافک است

 مداوم یشکل به سعادت ندارد؛ وجود یدستیته و فقر منبع عنوان به یزیچ که یطيشرا

 محدود اي کند را آن انيجر که یافکار با شما اگر و کند یم باز شما یسو به را راهش

 . کرد دیخواه احساس خود یزندگ راسرس در را آن حضور دینباش آشنا سازد یم

. است چگونه دیهست دنبالش به که يیآرزو با شما رابطه حاضر حال در که ستین مهم

 گريد بار بهتر، افکار یسو به افکارتان تيهدا با و ديدار که یحس به کردن توجه با

 شماست یذات که یخوشبخت و سعادت چشمه سر با را خود يیهمسو توانست دیخواه

 . ديینما قراربر

 نيا هرچه خالص، و مطلق یماد ریغ یانرژ آن امتداد عنوان به دیباش داشته ادي به

 مثال عنوان به. داشت دیخواه یبهتر احساس باشد شتریب خودتان شتنيخو با یهماهنگ

 شيخو یوجود تیواقع با هماهنگ یارتعاش دیکن یم یسپاسگزار یزیچ بابت یوقت
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 اما د،یهماهنگ خود یوجود تیواقع با ديدار دوست را انخودت با یکس یوقت. ديدار

 بروز که یارتعاش لحظه آن در د،یکن یم يیجو بیع یگريد کس اي خودتان از یوقت

 احساس خود درون که یا یمنف حس آن و ندارد یهمخوانشما  قتیحق با دیده یم

 الیخ و ديا تابانده خود از یمقاومت ارتعاش شما که است نيا دهنده نشان دیکن یم

 . ديندار را خود یرمادیغ بخش و یماد وجود نیب خالص و ناب ارتباط رفتنيپذ

 یتیاهم. ميبر یم نام سرچشمه اي یمعنو یهست عنوان با شما یماد ریغ بخش از غالبا ما

 دیبدان که است مهم اما د،یبنام چه را یزندگ یروین با یانرژ منبع آن شما که ندارد

 آن راه سر ینحو به وقت چه و دیده یم را ارتباط نيا کامل یاربرقر اجازه زمان چه

 زانیم که هستند يینشانگرها شما احساسات که نيا گريد و د،یکن یم جاديا تيمحدود

 . دهند یم نشان مداوم یشکل به ارتباط آن برابر در را شما مقاومت اي رشيپذ
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  ازدهمی فصل

  شاد یودموج به دیتوان یم پشتکار و نیتمر با

 دیشو بدل آگاهانه تیخالق صاحب و

 دیتوان یم بهتر و بهتر د،يشو یم آشنا خود احساسات با آگاهانه یشکل به یوقت 

 و منضبط آگاهانه، تیخالق یدارا یموجود به و ديینما تيهدا را تان یهست سرچشمه

 ینرژا تمرکز با توأم تيهدا به توانست دیخواه نيتمر قيطر از. ديشو بدل شادمان

 را اهایدن که یانرژ نيا به ماهر ساز مجسمه کي مانند درست و دیابي دست خالقه

 تيهدا خود یفرد تیخالق یبرا تالش جهت در را آن و دیده شکل کند یم خلق

 . ديینما

 و شدت اول،: دیباش داشته توجه ديبا عامل دو به خالقه یانرژ یرو تمرکز هنگام

 یبستگ اول عامل. آن برابر در کردن مقاومت اي نرفتيپذ زانیم دوم و یانرژ سرعت

 کردن مشخص نیهمچن و خود یآرزوها شناخت صرف شما که دارد یزمان مدت به

 یا زهیانگ د،يا داشته را یزیچ یآرزو یاديز مدت یوقت گر،يد عبارت به د؛يا کرده آن

 نیهم و بار نیاول یبرا که است یزیچ از شیب مراتب به ديدار آن تحقق یبرا که

 را يیتضادها و کرده فکر یموضوع به یمدت یوقت طور نیهم. ديا پرداخته آن به امروز

 تانيآرزوها اند، کرده کمک نظرتان شدن مشخص یبرا شما به که ديا کرده تجربه
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 برآورده یقدرت اي سرعت نیچن با تان یآرزوها بار کي یوقت. کند یم عمل قدرتمندتر

 شده مواجه چگونه دوم عامل با دیکن حس که است ساده اریبس شما یبرا شود، یم

 .کردن مقاومت اي رفتنيپذ: ديا

 متوجه لحظه نیهم در و د،یکن یم فکر ديا داشته را شيآرزو مدتها که یزیچ به یوقت

 شما درون یقدرتمند یمنف یانرژ است، نشده برآورده هنوز آرزو نيا که ديشو یم

 شما که است یقدرتمند یانرژ یدارا که دیشياند یم یزیچ به رايز رد،یگ یمشکل 

 آنچه دیکن تصور خود شیپ اگر که یصورت در. دیستین همسو آن با یارتعاش لحاظ به

 احساسات صورت آن در است، شدن برآورده حال در ديا داشته را شيآرزو مدتها

 . بود خواهد اقیاشت اي انتظار با همراه شما

 با همسو لحظه نيا در د،يیبگو تان احساس به توجه با دیتوان یم شما بیترت نيا به

 برابر در اي د،يريبپذ را آن ديدار الیخ. آن با مخالفت جهت در اي دیهست تان یآرزوها

 به را آن تحقق اي دیکن کمک آن به دیخواه یم لحظه نیهم در. دیکن مقاومت آن

 . ديندازیب ریتأخ
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 آنهاست کردن تیهدا موضوع بلکه ست،ین افکارتان کردن مهار هدف

 گوشه در آنچه هر به که يیجا - امروز شرفتهیپ اریبس یفناور لحاظ به اجتماع در 

 افکار توسط مداوم یشکل به شما. ديدار یعيسر یدسترس افتد، یم اتفاق تان ارهیس کنار

 ديشو یم بمباران دهند قرار حمله مورد را تان اتیتجرب است ممکن که يیها شهياند و

 دسترستان در یگريد اریبس افکار که یحال در افکارتان کردن مهار بیترت نيا به و

 توجه که است نيا روش نيتر یعیطب نيبنابرا. ديآ یم ممکن ریغ نظر به دارد قرار

 . ديینما معطوف دارد قرار تان چشمان یجلو آنچه به را خود

 ميیبگو میخواه یم بلکه د،یکن مهار را خود افکار که میکن قيتشو را شما ميندار الیخ ما

 منظورمان که آن از شیب یحت. ديینما تيهدا را آنها دیکن تالش شود یم که يیجا تا

 به رايز است، احساساتتان به یدسترس یبرا یراه کردن دایپ باشد، افکارتان تيهدا

 همسو یبرا راه نيتر ساده دیباش داشته دیخواه یم که یحس به یابیدست رسد یم نظر

 . ديدار باور را آن بودن خوب که است یارتعاش با رتانافکا نگهداشتن

 خود یسو به و داده سروسامان را شما افکار ،يیرایگ یروین با شیشاپیپ جاذبه قانون

 اریبس کمک جاذبه، قانون با آگاهانه یهمکار و شناخت، داشتن نيا بنابر. کند یم جذب

 . دکر خواهد افکارتان تيهدا یبرا شما یها تالش به یاديز
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 فکر آن د،يینما یم متمرکز یفکر یرو را خود توجه هروقت دیباش داشته ادي به

 که دهد یم پاسخ آن به فورا جاذبه قانون نيبنابرا شود، یم فعال شما درون بالفاصله

 فعال زین دارند يیهمسو شما یفکر ارتعاشات با که یگريد افکار که است نيا شيمعنا

 قدرتمندتر تر، برجسته یفکر به را آن و ديوندیبپ خود دهش فعال فکر به اکنون شوند یم

 شما فکر دیده یم ادامه خود تمرکز به شما که یحال در. ديساز بدل تر جذاب و

  مشابه افکار به ديا کرده فعال را آن شما که یقدرتمند فکر آن و ابدي یم گسترش

 . رود یم شیپ و شود یم ملحق خود

 شوند یم غالب فکر به بدل اشم کارآزموده افکار که یوقت

 تیفعال ینوع د،یکن یم متمرکز یموضوع یرو مداوم یشکل به را خود ذهن هروقت 

. شود یم غالب اي کارآزموده فکر به بدل که ديساز یم فعال خود درون را یارتعاش

 یم ظاهر شما دوروبر فکر آن با هماهنگ لوازم و اسباب فتدیب اتفاق یزیچ نیچن یوقت

 هماهنگ آنها با که یگريد افکار یسو از بیترت نیهم به زینشما  یقبل کاراف. شوند

 در اند بوده همسو شما برتر فکر با که یلوازم و اسباب اکنون. شدهاند جذب بوده

 یها دگاهيد دوستان، با یوگو گفت ها، مجله مقاالت: شوند یم آشکار شما اتیتجرب

 موجب شما تمرکز یوقت: دهد یم نشان را خود جيتدر به جاذبه نديفرآ... و تان یفرد
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 اي خواسته - لوازم و اسباب شود یم شما درون در آزموده کار ارتعاش کي شدن فعال

 . است قانون کي نيا کنند؛ یم باز شما یفرد اتیتجرب یسو به را خود راه ناخواسته

 دیشو بدل آگاه و خالق یموجود به مؤثر یشکل به دیتوان یم چگونه

 د،يینما توجه خود احساسات به مؤثر یکلش به دیبتوان آنکه از شیپ دیباش اشتهد ادي به 

 یم تنها شما. دارد انيجر که است یا سرچشمه تنها سعادت که ديريبپذ ديبا ابتدا

 ديريپذ یم را آن یوقت دیبدان اما. دیکن رد را آن اي ديريبپذ را انيجر نيا دیتوان

 سرچشمه و منبع تنها نيا گر،يد عبارت به د؛يماریب دیکن یم رد را آن یوقت و تندرست

 از شما. دیکن یم مقاومت برابرش در اي ديريپذ یم را آن ايشما  که است یتندرست

 . دیهست یطيشرا چه در حاضر حال در ديیبگو دیتوان یم ديدار که یحس قيطر

 اشم. دیکن تيرضا احساس که است فرض شما بر د،یباش موفق که است فرض شما بر

 اجازه آن به اگر و دارد انيجر درونتان مداوم یکلش به سعادت و دیمحبوب شما د،یخوب

 . شود آشکار شما اتیتجرب در گوناگون یها شکل به تواند یم دیبده

 یارتعاش یانرژ ینوع شیشاپیپ ديینما یم معطوف آن به را خود توجهشما  که هرآنچه

 همزمان زین شما ديینما یم تمرکز آن یرو که آن محض به و اندازد یم انيجر به را

 خود ارتعاشات و دیکن یم تمرکز یزیچ یرو هروقت. ديشو یم مرتعش آن، ارتعاش با
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 ود،ش یم تر ساده تان یبرا آن انجام بعد نوبت دیکن یم احساس د،يدار یم ارسال را

 انندم که دیابي یم دست آن با یارتعاش یذات ليتما ینوع به خود موقع به که نيا تا

 و فکر نيا یرو یکاف تمرکز با. شود یم تر ساده و ساده جيتدر به یگريد نيتمر هر

 یم باور را آن که شود یم خلق شما در یزیچ ارتعاش، نيا کردن تجربه طور نیهم

 . دینام

 یطوالن مدت یوقت گر،يد عبارت به :است آزموده کار ارتعاش ینوع قتیحق در باور

 جاذبه قانون ديوش یم کينزد فکر آن مقوله به هروقت دینپرورا یم خود در را یفکر

 سازد یم مواجه يیزهایچ با را شما و رديپذ یم شما جاذبه نقطه عنوان به را باور آن

 یافکار با تان یزندگ اتیتجرب یوقت بیترت نيا به. هستند ارتعاشات آن با همسو که

... بله»: که ديریگ یم جهینت اند، هماهنگ ديا کرده نینگس و سبک را آنها ها مدت که

 یول دیبنام «تیواقع» یدرست به را آن شما است ممکن که یحال در« .دارد تیواقع نيا

 به را خود توجه که زیچ هر. میبخوان «خلقت» اي «جاذبه» را آن که میده یم حیترج ما

 ستيبا ديگو یم جاذبه قانون. شود یم «تیواقع» به بدل شما یبرا ديدار معطوف آن

 نيا در. شماست افکار یرگیچ از یبازتاب ن،يريسا طور نیهم وشما  یزندگ شود، نیچن

 . ندارد وجود يیاستثنا چیه مورد
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 د؟یا کرده یریگ میتصم افکارتان تیهدا یبرا ایآ

 دیهست یکس تنها شما خود د،يریگ یم تان اتیتجرب آگاهانه تیخالق به میتصم یوقت

 خود افکار تيهدا به میتصم آگاهانه یوقت. ديریبگ دست در را افکارتان تيهدا ديبا که

 .ديبگذار اثر خود ارتعاشات یریگ جهت بر آگاهانه توانست دیخواه ديریبگ

 کرده بحث آنها به راجع اي رفتهيپذ ده،يد را مسائل همواره که یروش به دیتوان ینم شما

 قبال که طور همان. ديبگذار اثر خود ارتعاشات جهت بر حال نیع در و دیده ادامه ديا

 برنامه و دیکن میتنظ ۶3۰ متوسط موج طول یرو را خود یويراد دیتوان ینم م،يا گفته

 موج طول ديبا. ديدار افتيدر شود یم پخش ،1۰1 ام اف موج طول یرو که را یا

 . باشند همسو گريکدي با شما ارتعاشات

 تان یانرژ منبع با ماش يیهمسو عدم اي يیهمسو از یناش د،یکن یم احساس آنچه هر

 یماد تيموجود انیم یارتعاش یها تفاوت که هستند يینشانگرها شما احساسات. است

 دیکن یم یسع و توجه احساسات نيا به شما یوقت. سازند یم آشکار را شما یدرون و

 احساسات تيهدا سامانه از که است یا لحظه د،يینما تمرکز خوب احساسات یرو

 گرفته نظر در یماد جسم نيا به ورودتان هنگام که ديا کرده استفاده یجهت در خود

 . ديبود
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 خود یارتعاش یمحتوا کند یم کمک شما به که است یدیکل احساسات تيهدا سامانه

 که نيا یواقع صیتشخ. دیده صیتشخ را خود یفعل جاذبه نقطه قایدق و دیبشناس را

 اما. است دشوار اوقات یهگا دیهست آن فاقد آنچه با سهيمقا در د،یخواه یم چه

 حاضر حال در و ديدار را شيآرزو که یزیچ داشتن به نسبت تان یاحساس صیتشخ

 تمرکز تان یآرزوها و خواسته یرو کامال یوقت رايز ،است ساده اریبس دیهست آن فاقد

 یرینظ یب احساس و دهند یم بازتاب را آن وضوح بهشما  یتابش ارتعاشات د،یکن یم

 یبد حس د،یکن یم تمرکز ديدار را شيآرزو واقعا که آنچه نداشتن یرو یوقت. ديدار

 دیکن یم چه خود ارتعاشات با دیبدان دهند یم امکان شما به همواره احساسات. ديدار

 آگاهانه دنیشياند با و احساساتتان به توجه با نيبنابرا. دیده صیتشخ را آنها جهت و

 در را خود آگاهانه یشکل به دیتوان یم ارندگذ یم اثر احساساتتان بر که یافکار یرو

 . شد خواهد تانيآرزوها شدن محقق به منجر که دیده قرار یارتعاشات موج طول ریمس

 د؟یریبپذ یارتعاش یموجود عنوان به را خود دیتوان یم ایآ

 نندیبب یارتعاش یموجود چهيدر از را خود که ندارند عادت ما یماد دوستان از یاریبس

 است، رندهیگ و فرستنده یدارا که کنند مجسم يیويراد مانند را خود توانند یمن قطعا و

 دیبدان آنکه از شیب مراتب به و دیکن یم یزندگ یارتعاش یایدن در شما همه نيا با

 خود و ديشو آشنا یابي جهت نيا با یوقت. دیهست تهیسيالکتر و ارتعاش ،یانرژ یدارا
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 کند، تجربه و جذب را زیچ همه تواند یم که ديريبپذ یارتعاش یموجود عنوان به را

 آغاز آگاهانه تیخالق یسو به را خود ريدلپذ سفر دیتوان یم که است صورت آن در

 یم افتيدر را آنچه و احساسات افکار، نيا نیب ارتباط دیبتوان جيتدر به یوقت. دیکن

 الزم یبزارهاا همه شما اکنون. ديا دهیرس یمقصد نیچن به یعني د؛ينما درک دیکن

در همه د،یخواه یم که يیجا به دنیرس و ديدار قرار آن در که يیجا از عبور یبرا

 .ديدار اریاخت در موارد
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 دوازدهم فصل
  شماست اریاخت در احساساتتان تعادل نقطه مهار 

 را هرچه آنها هستند، خود یباورها مهار به قادر که کنند باور توانند ینم مردم شتریب

 نیچن یول دهند،یم قرار یابيارز مورد را آنها و نندیب یم افتد یم اتفاق اطرافشان در هک

 عمر آنها. ندارند یتسلط ردیگ یم شکل دورنشان که يیباورها بر که کنند یم احساس

 درست و یناخواستن اي یخواستن بد، اي خوب یها گروه به زهایچ یبند میتقس به را خود

 . گذرانند یم غلط اي

 دیکن مهار اند، آورده دیپد گرانید که را یطیشرا دیبتوان شما ستین مکنم

 یم رد را هیبق و ديیتأ اند آورده وجود به گرانيد که را يیزهایچ از یبعض مردم یوقت 

. طيشرا مهار یعني است، رممکنیغ درواقع که نديآ یم بر یتيمأمور انجام درصدد کنند،

 ،یگروه اي یفرد قدرت از استفاده با خود، عادتس حفظ یبرا کنند یم یسع آنها

 که يیایدن در اما. کنند یم یتلق زیآم ديتهد را آن که نديبرآ یطيشرا مهار درصدد

 یسع شتریب آنها هرچه. ندارد وجود حذف و طرد عنوان به یزیچ است، انیبن جاذبه،

 شتریب ها تهناخواس آن با شان ارتعاشات يیهمسو برانند عقب را ها ناخواسته کنند یم

 یم اضافه خود اتیتجرب به را یشتریب ناخواسته یزهایچ یوضع نیچن با و شود یم

( کنند یم ثابت خود به را نيا) گردد یم تيتقو آنها در باور نيا طيشرا نيا در. کنند
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 شده یپردردسر و بد کار گرفتار کردند یم فکر که بوده آنها با حق اول همان از که

 قانون نسبت همان به دیکن دفاع تان یباورها از شتریب هرچه ر،گيد عبارت به اند؛

 . کرد خواهد یشتریب کمک آنها ساختن محقق یبرا شما به جاذبه

 است؟ یواقع قتیحق یکس چه قت  یحق

 د،يا کرده متمرکز آن یرو را خود فکر که آنچه جوهر ز،یچ هر به یکاف توجه با

 یم توجه شما فکر یماد ۂجلو به گرانيد یوقت. شود یم ظاهر یماد شکل به سرانجام

 اعم یماد جلوه نيا. زود اي ريد کند، دایپ بسط و شرح تا کنند یم کمک آن به کنند

 . ردیگ یم خود به «قتیحق» عنوان نه، اي ديا خواسته را آن که باشد همان که نيا از

 یم خلق دخو اتیتجرب در که «یقيحقا» یبرا شما دیباش داشته ادي به میخواه یم ما

 یم تجربه را یزیچ یکس که یلیدل تنها دیبفهم یوقت. ديدار کامل انتخاب حق دیکن

 نکته نيا درک صورت آن در دارد، یم معطوف آن به که است یتوجه از یناش کند

 کرده توجه آن به یکس که دارد وجود لیدل نيا به «قتیحق» که است ساده تان یبرا

. «دارد قتیحق چون کنم توجه مسئله نيا به ديبا»: ديیگو یم یوقت نيبنابرا .است

 خواستند ینم که یزیچ یرو را شان توجه گرانيد ديیبگو که است نيا مثل درست

 زیچ آنها چون پس» کردند؛ خود اتیتجرب وارد خواستند ینم را آنچه و کردند متمرکز

 .«کنم نیچن ديبا هم من کردند، اضافه خود اتیتجرب به را یا ناخواسته
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 انیب آنها با را خود قيحقا دیتوان یم شما که دارند وجود یاریبس زیانگ شگفت یزهایچ

 دیخواه یم شما که هستند هم یزیانگ گفتش چندان نه یزهایچ حال نيا در د،یکن

 یتجارب آگاهانه انتخاب یمعنا به آگاهانه تیخالق. ديبساز آنها یمبنا بر را خود قيحقا

 . کنند یم بنا را شما قيحقا که است

 .ردیگ یم قرار ریتأث تحت شما جاذبه نقطه

 کوچک اریبس آنها هیاول ارتعاشات متمرکزند، ریغ و یکلشما  شده فعال افکار یوقت تا 

 ه،یاول مراحل نيا در نيبنابرا. ندارند یچندان کشش اي جذب قدرت اصطالح به و است

 همه نيا با. دیکن ینم حس موضوع آن به خود توجه بر دال یمدرک چیهشما  احتماال

 یارتعاش يیهمسو در که یگريد افکار جذب اما د،ینیب ینم یشواهد هنوز شما چه اگر

 قدرت حال در فکر نيا گر،يد عبارت به است؛ یریگ شکل حال در هستند افکار نيا با

 همسو، ارتعاشات یدارا افکار جهینت در ،است شيافزا به رو آن يیرایگ قدرت و گرفتن،

 به شما رندیگ یم شدت افکار نيا که یطيشرا در. هستند آن به شدن ملحق حال در

 سرچشمه با یفکر ارتعاشات نيا رشد ايآ که دیرس یم آن با یحس برداشت ینوع

 حس آن نشانه باشد داشته وجود يیهمسو نيا اگر. نه اي دارد يیهمسو شما یهست

 نباشد همسو شما یدوجو قتیحق با اگر و دیکن یم احساس خود در که است یخوب

 . بود خواهد يیرهمسویغ نيا نشانه نيبهتر ديدار که یبد حس
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 بچه چه باشد گفته شما به مادربزرگتان است ممکن ديبود کوچک یوقت مثال، عنوان به

 با یلیخ. داشت یخواه یموفق و خوب یزندگ حتما... دارم دوستت یلیخ... یهست یخوب

 در را یخوب حس ها گفته نيا ،«.کرد خواهد ستفادها یلیخ وجودت از ایدن... یاستعداد

 اگر یول. داشت يیهمسو شما وجود عمق با یارتعاش لحاظ به چون خت،یانگ یم بر شما

 خوشم ازت ،یبکش خجالت خودت از ديبا.. یهست یبد بچه چه: گفت یم شما به یکس

 شما توجه رايز آمد، یم دردناک نظرتان به کلمات نيا ،«یا عرضه یب یلیخ... ادینم

 دیدانست یم آنچه و ديبود واقعا که آنچه از یارتعاش لحاظ به شد یم موجب آنها به

 . دیفتیب جدا

 منبع با شما يیرهمسویغ اي يیهمسو روشن و قیدق نشانه دیکن یم حس که یزیچ

 رفتنيپذ الیخ ايآ گفت خواهند شما به شما احساسات گريد کالم به. است تان یانرژ

 تان یهست سرچشمه با ارتباط مقابل در دیخواه یم که دیهست یطيراش در اي ديدار

 .دیکن مقاومت

 شما احساسات تعادل نقطه نشانه شما یروح حاالت

 افکار که جاذبه قانون به توجه با کار، نيا جيتدر به دیکن تمرکز یفکر یرو یوقت

 زبان به رو نيا زا و شود یم تر ساده تان یبرا دهد، یم قرار دسترستان در را یمشابه
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 یارتعاش رفتار کي به ،یارتعاش زبان به و یتلق طرز اي یروح حالت ینوع به ،یاحساس

 . دیابي یم دست تعادل نقطه به اصطالح به اي گرفته خو

 اضافه خود اتیتجرب به را یزیچ چه دیخواه یم دهد یم نشان یخوب به شما اتیروح

 ارتعاشات از یروشن نشانه ،یزیچ رهدربا شما یکل احساس ايشما  اتیروح. دیکن

 فعال شما درون یموضوع ط،یمح قيطر از هرگاه گر،يد عبارت به شماست؛ کارآزموده

 تعادل نقطه اي کارآزموده ارتعاشات سطح نيباالتر به بالفاصله شما ارتعاش شود، یم

 . رسد یم شما

 یجد یمال مشکل دچار تان نيوالد ديبود بچه یوقت ميیبگو ديبگذار مثال عنوان به

 از عالقه مورد یزهایچ ديخر یبرا یناتوان و پول کمبود از ینگران و ترس و بودند

 داشتن یبرا تان خواسته مقابل در غالبا .داشت انيجر خانه در همواره که بود یمباحث

 شهینم لیدل تو خواستن... ستین خرس علف پول»: شد یم داده جواب شما به یزیچ

 یکسر و کم با یریبگ ادي ديبا خانواده افراد هیبق مثل هم تو» اي «یاشب داشته اونو یبتون

 « .هست که نهیهم... یکن سر ها

 تعادل نقطه اي یفکر نگرش ،«نداشتن» با مرتبط افکار معرض در گرفتن قرار لیدل به

 رو نيا از. کند یم دایپ نزول خود سطح نيتر نيیپا به یمال تیموفق به دیام یبراشما 

83



 به شما یفکر نگرش با یروح حالت دیکن یم فکر آن یفراوان اي پول به اجعر یوقت

 . دهد یم جهت رییتغ خشم اي ینگران ،یدیناام سمت به رو سرعت

 کشتهاتومبیل  حادثه اثر در دوستانتان از یکي مادر است ممکن یکودک دوران در اي

 در را یردناکد دهيپد نیچن که یکس با کينزد معاشرت صورت نيا در ،باشد شده

. کرده یم نگران تان نيوالد یسالمت به نسبت را شما همواره کرده تجربه یکودک دوران

 قرار و آرام آنها برگشت وقت تا شما کردند یم سفر يیجا بهاتومبیل  با آنها هروقت

 دوست را آنها که یکسان سالمت درباره ینگران عادت کم کم رو نيا از. دینداشت

 تیامن عدم و یناامن با شما احساسات تعادل نقطه و افتي ترشگس شما در دیداشت

 . شد همراه

 .گذشت در یقلب کتهس علت به یناگهان طور بهشما  بزرگ مادر ديبود نوجوان یوقت اي

 درباره که ديدیشنیم خود مادر از مکرر شکل به شما حادثه، نيا از بعد یسالها طول در

 بايتقر. است نگران!( شما جمله از) فرزندانش اي و خود یبرا یزیچ نیچن وقوع احتمال

 به بدل أو هنگام نابه سکته ديآ یم انیم به تان مادربزرگ به راجع یصحبت وقت هر

 است یقو شما بدن که آن وجود با. شود یم موضوع نيآفر وحشت و یاحساس بخش

 رد صدا به درونتان در یجسم ضعف از ینگران د،یهست سالم یجسم لحاظ به شما و
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 یم را خود یجسم ضعف شما احساسات تعادل نقطه زمان، مرور به نيبنابرا. ديآ یم

 .رديپذ

 .ابدی رییتغ تواند یم شما احساسات تعادل نقطه

 داشتن خوب حس از تواند یم شما احساسات تعادل نقطه که یبیترت همان به درست

 نیهم به درست دهد، جهت رییتغ یناامن و بد احساس یسو به کردن تیامن احساس و

 حس طرف به بد حس از. ديدرآ گردش به آن عکس جهت در تواند یم هم بیترت

 دیتوان یم خود آزموده کار فکر کمک به اي و یموضوع یرو توجه با شما رايز خوب،

 . دیابي یدسترس خود احساسات تعادل نقطه به

 افکارشان دهند یم اجازه بلکه دهند، ینم ارائه یفکر آگاهانه مردم اغلب همه نيا با

 یم اظهارنظر آنها افتد، یم اتفاق یزیچ: شود جلب گذرد یم اطرافشان در که آنچه به

 آنجا از و دهند یم نشان یاحساس واکنش کنند یم مشاهده که آنچه به نسبت کنند،

 که رندیگ یم جهینت نیچن کنند، یم یناتوان احساس نندیب یم که آنچه مهار در که

 شما میخواه یم ما. ندارند نندیب یم آنچه مقابل در خود یعاطف یها واکنش بر یکنترل

 .ديدار تسلط خود احساسات تعادل نقطه بر مطلق طور به که دیبدان
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 تعادل - نقطه به آگاهانه یابیدست العاده فوق تیاهم با شما میخواه یم نيا بر عالوه 

 خواهد تان یسو به د،یباش داشته را یزیچ انتظار یوقت رايز د،يشو آشنا خود احساسات

 آن، یارتعاش ذات اما باشد، داشته یگريد شکل آن اتیجزئ است ممکن گرچه آمد؛

 . بود خواهد تان خواسته با کامل يیهمسو در همواره
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 زدهمیس فصل
  کنند ییراهنما را شما تان احساسات دیبگذار 

 منبع آن یماد امتداد شما که است نيا دارد تیاهم آن یادآوري که یگريد مهم نکته

 شما درون و شما یسو به یهست سرچشمه آن ريناپذ انيپا انيجر و دیهست یانرژ

 جسم که آن از شیپ سرچشمه نيا. ديیشما که یموجود نیهم یسو به دارد، انيجر

 داشته انيجر باشد، آمده ایدن به دیشناس یم «خود» عنوان با را آنشما  که تان یماد

 «مرگ» را آنچه شما یماد جسم که یزمان از پس یحت داشت، دخواه همچنان و

 . دیکن تجربه دینامیم

 استثنا بدون شود، یم دهینام «مرگ» را آنچه اهیگ و وانیح انسان، ،یا زنده موجود هر

 یزیچ مرگ نيبنابرا. است یابد ،ماست یوجود تیواقع که روح. کند یم تجربه

 یشکل به خود یماد جسم در شما اگر. یبدا روح آن دگاهيد در یرییتغ مگر ستین

 و ماند دیخواه جاودانه عتیطب در صورت آن در د،یباش تماس در تان روح با آگاهانه

 یزیچ نیچن ،یدگاهيد چنان با رايز د،یبترس «یافتگي خاتمه» نام به یزیچ از دينبا گريد

 .(دیهست یابد یآگاه شما رايز ندارد، یانيپا شما بودن ندارد وجود
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 چقدر تان،يآرزوها به توجه با لحظه نيا در که دهندیم نشان شما به شما احساسات

 چه دیابيدر دهند یم امکان شما به نیچن هم. ديا کرده متمرکز خود در را یانرژ منبع

 که است یزیچ به توجه با ديدار سر در که است يیآرزو با همسو افکارتان از مقدار

 يیآرزو یرو لحظه نيا در که دهدیم نشان شما وشوق شور حس مثال عنوان به د؛يندار

 یزیچ آرزومند شدت به که دهدیم نشان زین انتقام و خشم حس. ديا کرده تمرکز

 یمهم یآرزو حاضر حال در که دهد یم نشان یخمودگ اي یخستگ حس اما د،یهست

 . ديندار سر در

 یم لذت آن از و دیکن یم فکر تان یآرزوها به د،یهست یزیچ خواهان واقعا که یوقت

. است هماهنگ تانيآرزوها یفکر ارتعاشات با شما یفکر ارتعاشات لحظه نيا در د،يبر

 ديدار که يیآرزو درون شما قيطر از یمقاومت اي تيمحدود چیه بدون یهست سرچشمه

 یم واقعا را یزیچ که یزمان. مینام یم رفتنيپذ را آن ما که یزیچ همان است؛ یجار

 جهت در که است روشن دیکن یم یدیناام اي ترس ت،یعصبان ساساح اما دیخواه

 بیترک به رهمسویغ یارتعاش شما صورت نيا در د،يا کرده تمرکز تان یآرزوها عکس

 نشان دیکن یم حس حاضر حال در که هرچه شما یمنف احساسات زانیم و ديیافزا یم

  .است تانيآرزوها به دنیرس برابر در شما مقاومت زانیم دهنده
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 . دیاموزیب را خود احساسات به کردن توجه

 شما اقیاشت و آرزو -بد خواه خوب، احساس خواه-قدرتمندند و یقو احساسات یوقت

 . است فیضع زین شما یآرزو قدرت اند فیضع احساسات که یزمان. است قدرتمند

 که است یا لحظه ضعیف خواه ،یقو خواه - اند مثبت و خوب تان احساسات یوقت

 . دیده یم را تانيآرزوها شدن محقق جازها شما

 یليتما یطيشرا چنان در فیضع خواه ،یقو خواه - اند یمنف و بد تان احساسات یوقت

 . ديندار تانيآرزوها شدن محقق به

 بازتاب نيبنابرا هستند، شما یارتعاش نیمضام شاخصه مطلق طور به شما احساسات

 یم کمک شما به لحظه هر در آنها. نديآ یم حساب به شما یفعل جاذبه نقطه از یقیدق

. نه اي دیبده تانيآرزوها به یفرصت لحظه نیهم در دیخواه یم ايآ ديشو متوجه تا کنند

 هم دياش .دیباش داشته خود احساسات بر یکنترل دیتوان ینم دیکن تصور است ممکن

 احساسات به یگريد روش بهشما  میليما ما اما د،یکن مهار را آنها ديبا دیکن یم فکر

 اجازه و دیکن توجه تان احساسات نوع به میکن یم قيتشو را شما ما: ديشو کينزد خود

 . هستند که باشند یارزشمند یها شاخصه همان آنها دیده
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 دیگو یم شما به را یمهم نکته شدن یته احساس

 شما شده کم نیماش نيبنز مقدار که دهد یم نشان تاناتومبیل  باک عقربه یوقت 

 یبرا و ديريپذ یم شود یم ارائهشما  به که را یاطالعات د؛یکن ینم مالمت را بهعقر

 که است نيا نشانه شما در بد احساس بیترت نیهم به. دیکن یم اقدام بنزين زدن

 ستین هماهنگ تان یهست سرچشمه با که دهند یم بروز خود از یارتعاشات شما افکار

 باکتان ديیبگو دیتوان یم) ابدي انيجر وجودتان درون یانرژ منبع آن دیده ینم اجازه و

 (. است شدن یخال به کينزد

 حال در شما که اند نکته نيا دهنده نشان اما کنند، ینم خلق یزیچشما  احساسات

 یریمس در را شما تان احساسات اگر. دیکن یم جلب خود یسو به را یزیچ چه حاضر

 یکار مورد نيا در ديبا پس کنند ینم تيهدا ديدار را آنجا به دنیرس یآرزو که

 . ديینما یریگ سوخت دوباره را خود ارتباط بهتر افکار انتخاب با: دیده صورت

 

 ست؟ین طور نیا است مثبت فکر کی بودن یخوشبخت دنبال

 شده نوشته مثبت افکار قدرت درباره یاریبس مقاالت ميا کرده اشاره قبال که همچنان 

 از نيا از بهتر یرهنمود چیه تاکنون. میهست یا هينظر نینچ هواداران از زین ما و است

 رايز« .باش ات یخوشبخت دنبال»: است نشده شنهادیپ شما به تان یماد دوستان قيطر
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 داشته قرار خود یانرژ منبع یهمسو ديبا قطعا شما ،یخوشبخت یوجو جست یبرا

 ریدرگ را خود یوقت اما است، یحتم شما سعادت مداوم، يیهمسو نيا در و دیباش

 د،یبتابان خود «یخوشبخت» با رهمسویغ یارتعاشات شود یم منجر که ديساز یم یطيشرا

 شما به جاذبه قانون رايز شود، یم بدل رممکنیغ یامر به «یخوشبخت» به یابیدست

 خود یويراد رندهیگ که نيا مثل. دیباش داشته را یارتعاش جهش آن که دهد ینم اجازه

 متوسط موج طول یرو که را یآهنگ تا دیباش کرده میتنظ 1۰1 ام اف موج طول یرو را

 . ديبشنو شودیم پخش ۶3۰

  

 دیدار را افکارتان تیهدا ییتوانا شما

 هستند که آنگونه را زهایچ ديدار حق شما. ديدار را خود افکار تيهدا يیتوانا شما

 که را یا نهيگز هر ،دیکن مجسم خود ذهن در باشند دیليما که آنگونه را آنها اي دینیبب

 یزیچ هر ديدار حق شما. قدرتمندند دو هر مشاهده، اي لیتخ یرو از خواه دیکن انتخاب

. دیکن مجسم را آن دیليما که گونه آن اي دياوریب خاطر به افتاده اتفاق که گونه همان را

 ادي به شده تان یناراحت موجب اي شما نديخوشا موجب که را یزیچ ديدار حق شما

 .ديورایب
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 د،یخواه ینم که یکار در اي د،یکن شرکت د،یخواه یم که یکار در ديدار حق شما

 برابر که کنند یم جاديا شما درون یارتعاشات شما افکار صورت هر در د،ینکن مشارکت

 شما ارتعاشات با هماهنگ یشکل به عيوقا و طيشرا صورت آن در .شماست جاذبه نقطه

 . ندکن یم يیآرا صف تان مقابل در

 د،يینما متمرکز دیگرفت میتصم که زیچ هر یرو را تان توجه که ديدار را يیتوانا نيا شما

 دیليما آنچه به و منحرف دیخواه ینم که یزیچ از را خود حواس دیتوان یم نيبنابرا

 فکر آن به مدتها که است یزیچ از یناش شما یدرون ارتعاش که یزمان اما. دیکن جلب

 د،یبتابان خود از آن یهمسو یارتعاشات که است نيا به شتریب ماش ليتما د،يا کرده

 .باشد نيا از ریغ ماجرا بخواهد دلتان چقدر که نيا از نظر صرف

 دیتوان یم دیبدان که یوقت خصوص به ستین یدشوار کار شما یارتعاش یالگو تغییر

 کنند، یم عمل ارتعاشات نيا چگونه دیبدان یوقت بار کي. دیده رییتغ جيتدر به را آن

 درباره احساساتتان که، نيا تر مهم همه از و گذارند یم اثر شما اتیتجرب بر چگونه

 هر یسو به عيسر و مداوم یشرفتیپ توانست دیخواه ند،يگو یم چه شما ارتعاشات

 .دیباش داشته دیکن یم آرزو آنچه
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 . میبود شما یماد جسم یجا ما اگر

 شما یجا به کائنات یروین فتد،یب اتفاق یزیچ ديشو موجب که ستین شما فهیوظ نيا

 دیتوان ینم شما. دیخواه یم که است یزیچ کردن مشخص شما کار. کند یم نیچن

 کمک شما به شما اتیتجرب نيبنابرا د،یکن متوقف را تان یها انتخاب یدائم فهرست

 تان یزندگ شما، یشخص و یفرد دگاهيد از ديینما مشخص. ناخودآگاه اي آگاه کنند، یم

 اي آگاهانه شنهادیپ هر به. باشد بهتر هست حاضر حال در که آنچه از تواند یم چگونه

 . شود یم داده پاسخ یهست سرچشمه یسو از (تان درخواست اي) شما ناآگاهانه

 آنچه کنند یم کمک شما به زیآم اغراق یشکل به که ديا کرده یزندگ یتجارب با یوقت

 آنچه زیآم مبالغه یشکل به و بیترت همان به دیتوان یم د،یده صیتشخ دیخواه ینم را

 در د،یآگاه دیخواه ینم آنچه از زحمت به اگر اما. دیده صیتشخ زین دیخواه یم را

 دیکن یم آرزو یزیچ یوقت. دیستین دیخواه یم آنچه با هماهنگ و همسو صورت نيا

 آن نداشتن از و دیخواه یم یزیچ یوقت. دیستین همسو شد، نخواهد یعمل ديمعتقد که

 شما آنچه هر که ديشو یم مواجه یکس با یوقت. دیستین همسو دیکن یم اندوه احساس

 در ما اگر. دیستین همسو د،یکن یم حسادت احساس او به و دارد اریاخت در ديدار آرزو

 یها انتخاب و آرزوها با همسو را خود که بود نيا بر تمرکزمان م،يبودشما  یماد قالب

 . ميکرد یم دنبال را يیهمسو نيا راه آگاهانه ما - میده قرار مان
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 شوند رانده عقب به توانند ینم شما یذات یآرزوها

 شما درون از مداوم و یعیطب یشکل به شما یها انتخاب اي ها خواسته آرزوها، همه

. کند یم نیچن که ديدار قرار کائنات نقطه نيباالتر در شما رايز رند،یگ یم سرچشمه

 با ایدن نيا یابد سرشت. دیبران عقب به را تانيآرزوها دیتوان ینم شما لیدل نیهم به

 . شوند برآورده شما یها خواسته تا خواهد یم اصرار

 :است تکامل به رو یتناهيال یایدن نيا شالوده و اساس

 شود؛ یم تعمق و تفکر باعث تنوع  

 شود؛ یم انتخاب باعث تفکر و تعمق  

 شود؛ یم خواستن سبب انتخاب 

 شود یم داده پاسخ همواره ها خواسته به . 

 یبرا عمده سؤال کي تنها د،یکن یم خلق را خود یزندگ تجارب شما که نيا به توجه با

 که ميآرزوها با همسو یارتعاش لحاظ به را خود توانم یم چگونه: دارد وجود دنیپرس

 دهم؟ قرار هست اتمیتجرب از یناش

 همه در - آگاهانه و ديینما توجه دیکن یم احساس آنچه به: است ساده اریبس پاسخ

 . زدیانگ یم بر شما در را یخوب حس آنها به کردن فکر که دیشيندیب يیزهایچ به موارد
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 چهاردهم فصل
  دیدانست یم ورودتان از شیپ که ییزهایچ

 

 که شرو،یپ یایدن در دیهست یمخلوقات شما که دیباش داشته ادي به است سودمند اریبس

 سرچشمه کردن تيهدا لذت از تا ديا گرفته شکل یماد تیواقع و مکان و زمان در

 . ديشو برخوردار تان یماد یزندگ اتیتجرب در یهست

 و دیخالق یموجود شما که دیدانست یم د،يشو جسم نيا وارد دیگرفت میتصم یوقت

 هرگاه دیدانستیم .شماست خاص یها تیخالق ختنیبرانگ یبرا يیجا نیزم عرصه

 آمده جانیه به تانيآرزوها خلق فکر از شما د.ش خواهد داده شما به دیکن خواستدر

 یجار شما درون تانيآرزوها شدن محقق یبرا سرچشمه آن دیدانست یم و ديبود

 . بود خواهد

 :دیدانست یم نیهمچن شما

 یسو به همواره ،یخوشبخت و سعادت ،یشادمان یبرا مداوم یجو و جست با 

 . داشت دیخواه رب گام تانيآرزوها

 کرد دیخواه لذت احساس تان،يآرزوها یسو به حرکت نديفرآ در . 
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 را خود ارتعاشات تا ديبرخوردار کامل عمل یآزاد از شما ن،یزم نيا عرصه در 

 . دیده قرار یزندگ زیانگ شگفت اتیتجرب کسب جهت یرینظ یب تیموقع در

 یکاف فرصت شما است، زیانگ شگفت جهان نيا اساس و هيپا سعادت که آنجا از 

 اتیتجرب قالب در را افکارتان خود، افکار مداوم ارائه قيطر از داشت دیخواه

 . دیده شکل یزندگ نديخوشا

 احساس تضاد، عرصه نيا به گذاشتن قدم از شما نيبنابرا است، فراوان سعادت 

 . ديکرد ینم ینگران اي خطر

 شما کار و دیکن خابانت را خود خاص یزندگ کرد خواهد کمک شما به تنوع 

 . کرد خواهد شرفتیپ تانیزندگ دیکن نیچن یوقت است، افکارتان تيهدا

 خوب شما یوجود شالوده و اساس و دیهست یانرژ منبع آن یجاودان امتداد شما 

 . است مطلوب و

 یهست سرچشمه به نیچن هم و یذات سعادت به توانست دیخواه یسادگ به شما 

 . ابندي انيجر شما در اوممد یشکل به دیده اجازه تان

 ديشو جدا آن از کامال اي دیفتیب دور تان سرچشمه از دیتوان ینم هرگز . 
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 شناخت دیخواه را افکارتان یوسو سمت خود واسطه یب احساسات کمک به شما 

 ديا گرفته قرار تان یآرزوها به کينزد ايآ گفت خواهندشما  به بالفاصله آنها و

 .آنها از دور اي

 به چقدر افتي دیخواه در لحظه لحظه دیکن یم حس آنچه قيرط از شما 

 نيا شما نيبنابرا کند، برقرار ارتباط شما با دیده یم اجازه سعادتتان سرچشمه

 . ديکرد انتخاب رینظ یب یزندگ کي در شرکت شوق به را ینیزم تجربه

 ست،ین ممکن افکارتان عيسر و یفور اندنينما که دیدانست یم نیهمچن شما 

 بردن لذت و یریگ میتصم ،یابيارز ،یدهشکل  یبرا یکاف فرصت شما نيابرابن

 فکر کي انیم که یا فاصله به ما. داشت دیخواه اریاخت در را تیخالق نديفرآ از

 مناسب فرصت. ميیگو یم «یزمان ليحا» دارد وجود آن یماد عرضه و خام

 آن با قیتطب یراب یفرصت زد؛یانگ یم بر شما در را یحس فکر، کي ارائه یبرا

 هر مدام و آرام رشد از بردن لذت و مطلق انتظار بهتر، یحس به دنیرس فکر،

 . دیکن یم یتلق خود یآرزو آنچه
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 ستم؟ین موفق چرا پس دانم،یم آنقدر اگر

 طور نیهم. دیکن یزندگ ديدار را شيآرزو آنچه بدون شما که ندارد وجود یلیدل چیه

 مطلق طور به شما رايز د،يینما تجربه دیکن ینم آرزو را هآنچ که ندارد وجود یلیدل چیه

 . ديدار برعهده را خود اتیتجرب مهار

 دور را خود غالبأ رايز کنند، یم مخالفت ینظر نیچن با شما یماد دوستان اوقات یگاه

 نیهم به د،يآ یم سراغشان به ندارند را شيآرزو که یزیچ اي نند،یب یم شانيآرزوها از

 کنند یم جروبحث شما با ستندین خود اتیتجرب سازنده آنها مطمئنا نکهيا هدربار لیدل

 .اند نکرده نیچن خود حق در آنها که نيا. 

 به یگريد شکل احوال و اوضاع کردند، یم مهار را خود اتیتجرب واقعا آنها اگر اما 

 را تان یزندگ اتیتجرب مهار قدرت هموارهشما  که دیبدان میخواه یم. گرفت یم خود

 تجربه ديدار را شيآرزو آنچه برخالف یزیچ شود یم موجب که یلیدل تنها. ديدار

 ديدار را شيآرزو آنچه از ریغ یزیچ یرو را خود توجه شتریب شما که است نيا دیکن

 . ديا کرده متمرکز
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 کنم؟ حساب جاذبه قانون یرو توانم یم واقعا ایآ

 به شما استثنا، بدون. شود یم شما فکارا در تعادل جاديا موجب همواره جاذبه قانون

 ن،يتمر با و زمان مرور با. دینخواه چه د،یبخواه چه د؛یرس دیخواه دیکن فکر هرآنچه

 اغوا دهد،ینم بيفر را شما هرگز است، ثابت همواره جاذبه قانون که ديشو یم متوجه

 پاسخ دیکن یم ارسال شما که یارتعاشات به قایدق رايز ازد؛س ینم سردرگم و کند ینم

 تابانند یم که یارتعاشات نوع از یاریبس که شود یم یناش آنجا از یسردرگم. دهد یم

 خود افکار آنها که نيا دانند ینم آنچه اما دارند يیآرزو چه که دانند یم. ستندین آگاه

 . ندينما یم ارائه و میتنظ شانيآرزوها عکس جهت در را

 یب خود ارتعاشات از هرگز گريد د،يشو شناآ خود احساسات تيهدا سامانه با یوقت

 لحظه همان در و دیابي یم یآگاه خود ارزشمند احساسات از موقع به د؛یمان ینم خبر

 به. راندیم آن از اي خواند یم تان یآرزوها سوی به را شما یفکر ايآ ديوش یم متوجه

 شالوده. دیکن حس ها نهیزم همه در را تانيآرزوها به یابیدست راه که ديآموز یم جيتدر

 اما د،یکن رد اي ديريبپذ را آن دیتوان یم است، استوار سعادت اساس بر شما جهان

 را گريکدي همانند، زیچ دو: ديگو یم جاذبه قانون. است یخوشبخت و سعادت بر اساس

 دیکن یم جلب آن یسو به را خود توجه که آنچه هر جوهر؛ نيبنابرا کنند؛ یم جذب
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 د،یباش داشته را آن دینتوان که ندارد وجود یزیچ پس. شود یم اهرظ شما اتیتجرب در

 . است قانون نيا. دیبرس آن به اي دیده انجام

 !بروم گو هید سن به کسیفون قیطر از توانم ینم من

 چگونه پس( است درست واقعا که میده یم قول شما به) باشد درست نهايا همه اگر

  کنند؟ یم تجربه خواهند ینم واقعا که را يیزهایچ مردم از یاریبس که است

 سن در که است نيا ميآرزو و هستم زونايآر کسیفون در من: دیکن توجه سؤال نيا به

 ساده اریبس سؤال نيا پاسخ برسم؟ آنجا به توانمیم چگونه. باشم ایفرنیکال یگو هيد

 نس به رو اگر ادهیپ یپا اياتومبیل  ،يیهوا - تان نقل و حمل لهیوس از صرفنظر: است

 گو هيد سن به سرانجام د،يبرو سمت آن به مداوم طور به و دیکن حرکت گو هيد

 کردن گم لیدل به راه نیب در و دیکن حرکت گو هيدسن  طرف به اگر اما. دیرس دیخواه

 و گو هيد سن نیب مکرر شکل به طور نیهم و ديبرگرد کسیفون سمت به باز ریمس

 دیخواه بر کسیفون طرف به ردرگمس و جیگ سرانجام د،یباش چرخش در کسیفون

 . گشت

 که همچنان و ديبرگرد عقب و جلو به گونه نیهم را تان یزندگ هیبق دیتوان یمشما 

 یم را خود جهت شما که آنجا از اما دینرس گو هيد سن به هرگز است تصور قابل
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 تمام که درس ینم نظر به یمنطق مسافران، هیبق و یا جاده عالئم کمک با و د،یشناس

 سفر د،یکن دایپ را گو هيد سن راه دینتوان و دیبمان رگردانس زونايآر یصحرا در عمر

 باور کامال سفر انجام تصور و است درک قابل کامال شهر دو نيا نیب یلومتریک ۴5۰

 یراه است یکاف دیباش سفر نيا انجام به عالقمند شما اگر. رسد یم نظر به یکردن

 . دیکن دایپ شيبرا

 مسئله هر یسو به ديدار قرار آن در که یا نقطه از سفر که دیابيدر شما میخواه یم ام

 سفر یسادگ به است یشدن انجام یسادگ به دیبرس آنجا به دیخواه یم که جا هر و ،یا

 . ديدار قرار ریمس یکجا دیده صیتشخ یقت گو، هيد سن به کسیفون از

 کار ثروت وفور یسو به یمال کمبود از فرس رسد یم نظر به نکهيا علت مثال، عنوان به

 حرکتبه  عکس جهت در و ديا زده دور ریمس در یوقت که است نيا است، یدشوار

 شما، فرس که نيا لیدل تنها و ديا نبوده جهت رییتغ نيا متوجه ديا داده ادامه خود

 و بخش لذت رابطه آن و کامل ارتباط یسو به ارتباط نداشتن از را شما نتوانسته

 که یکلمات و افکار قدرت از شما که است نيا برساند دیداشت را شيآرزو که ارزشمند

 .ديا نبوده آگاه گرداند یبرم کسیفون به گريد بار را شما
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 ديیآشنا برساند گو هيد سن به کسیفون از را شما توانند یم که یعوامل تمام با شما 

 رابطه کي به رابطه نبود از ،یندرستت به یماریب از را شما تواند یم که یعوامل از یول

 دیده انجام دیخواه یم که یکار هر یبرا یآزاد یسو به یمال کمبود از اي و کامل

 . ديندار یاطالع گونه چیه برسانند،

 یافکار نوع از هرگز ديشو آشنا دارند یم انیب یروشن به تان احساسات آنچه با یوقت

 در ايآ که بود دیخواه متوجه همواره و اندم دینخواه خبر یب دیپروران یم سر در که

 از شدن دور درجهت اي دیکن یم حرکت تان یآرزوها و اهداف یسو به یفعل طيشرا

 به دیهست شيوجو جست در که را یتیشفاف دیکن یم احساس که آنچه از یآگاه. آنها

 جهت در دیبدان یوقت. شد دینخواه گم صحرا در هرگز گريد و داد خواهد شما

 یلیتخ سفر از و گرفت دیخواه آرام یکم صورت آن در د،یکن یم حرکت تانيهاآرزو

 .برد دیخواه لذت خود
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  پانزدهم فصل
 رشد، به رو حال نیع در و کامل یموجود شما

 . دیهست رشد به رو کامل عالم نیا در رشد، به رو کامل یایدن در

 

 :است تیاهم زيحا تان یبرا ريز نکات دانستن

 شما تیخالق یبرا یمساعد طیمح دیکن یم یزندگ آن در شما که یماد یایدن 

 . سازد یم فراهم

 یفرد یآرزوها و ها انتخاب یرو کند یم کمک شما به موجود یها یگوناگون 

 .ديینما تمرکز تان

 سوی به بالفاصله یزندگ خالقه یروین رد،یگ یم شکل شما درون يیآرزو یوقت 

 اریبس نيا که گذارند، یم يیکوفاش به رو تکائنا و ابدي یم انيجر شما یآرزو

 .است ارزشمند

 ندارد یضرورت آن ادامه منظور به ت،یخالق نديفرآ از شما آگاهانه درک. 

 ختهیبرانگ باعث ديا شده متمرکز آن در یماد شکل به شما که يیشرویپ طیمح 

 .دارند یسهم آن در که شد خواهد یکسان همه در ديجد یآرزوها شدن
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 کوچک اي بزرگ چقدرشما  نظر به که نيا از نظر صرف ،یانتخاب اي آرزو هر 

 از یانيجر هر و ابدي یم انيجر آن از زیچ همه که یا سرچشمه یسو از د،يایب

 .شد خواهد داده پاسخ آن به و شده دهیشن ردیگ یم سرچشمه آن

 کائنات شود، یم داده پاسخ یآگاه و درک قيطر از يیآرزو هر به که آنجا از 

 . ابدي یم رشگست

 شود یم شکوفا تنوع و یگوناگون گذارد، یم گسترش به رو کائنات یوقت. 

 شود یم گسترده شما اتیتجرب تنوع، و یگوناگون شدن گسترده با. 

 شوند یم شکوفا تان یآرزوها تان، اتیتجرب يیشکوفا و رشد با. 

 شود یم تر گسترده آنها به يیپاسخگو تان، یآرزوها يیشکوفا با. 

 یب قتیحق در و ارزشمند اریبس که یزیچ ابد،ي یم گسترش کائنات گونه نيبد 

 .است رینظ

  و رشد حال در ريناپذ انيپا یکلش به که دیکن یم یزندگ یطیمح درشما 

 یم زاده شما درون یديجد یآرزوها مداوم یشکل به رو نيا از است، یگستردگ

 .شود یم دهدا پاسخ آنها به یهست سرچشمه یسو از بالفاصله که شوند

 دیابي یم دست یا تازه دگاهيد به ديا کرده طلب آنچه مقابل در پاسخ گرفتن با 

 . دیکن طرح یگريد خواسته تا زدیانگ یم بر را شما نيا و
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 بود خواهد ريز شکل به همواره شما، نیهمچن و کائنات گسترش بیترت نيا هب: 

 دیکن یم یزندگ گسترش به رو کائنات در شما. 

 است یگستردگ به رو دیکن یم یزندگ آن در که یماد یایدن. 

 دیهست يیشکوفا و رشد حال در یموجود شما. 

 نه اي دیباش آگاه آن از خواه است، منوال نيبد وضع. 

 بیترت نیهم به زین شما و اند گسترش حال در ريناپذ انيپا یشکل به کائنات. 

 است مطلوب و خوب اریبس نيا. 

 دیینما مشارکت خود ریدلپذ ییشکوفا و شدر در آگاهانه، یشکل به دییایب

 اگر که نيا»: ميگذار یم انیم درشما  با را خود دگاهيد مشتاقانه لیدل کي به تنها ما

 و رشد. ديینما مشارکت خود ريدلپذ گسترش و شرفتیپ در آگاهانه است ممکن

 بتموه ،یماد تیواقع و مکان و زمان نيا در شما شرفتیپ. است موهبت شما يیشکوفا

 بخش تيرضا مراتب به شما یبرا نيبنابرا. است موهبت زین جهان نيا گسترش. است

 .دیباش داشته یسهم خود شرفتیپ در خود تعمق، یرو از و آگاهانه که است تر
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 شانزدهم فصل
  دیهست ها تیخالق کیشر شما ناهمگون، باشکوه یایدن نیا در

 د،یکن فکر آن به راجع یحت اي د،یکن جسمم را یزیچ که دیباش داشته را نيا يیتوانا اگر

 مثل درست عالم نيا رايز دارد، آن کردن برآورده یبرا را الزم منابع و يیتوانا کائنات

 مملو ایدن نيا جزء جزء دارد، اریاخت در راشما  ازین مورد مواد همه کامل آشپزخانه کي

 نیع در و وفور از پر ندازا چشم نيا. ديندار اي ديدار را آنهاشما  که است يیزهایچ از

 سبب تمرکز، نیهم و دیکن تعمق و تفکر آن یرو دیتوان یم که است يیجا کمبود، حال

 . شود یم جاذبه قانون شدن فعال

 بدون. دیخواه ینم را یزیچ چه ديیبگو دیتوان ینم د،یخواه یم چه که دیندان اگر

 نيبنابرا. بود نخواهد نممک زین تانيها خواسته صیتشخ دیخواه ینم که آنچه صیتشخ

 خواسته که است یزندگ اتیتجرب معرض در گرفتن قرار قيطر از که گفت توان یم

 در و روز از قهیدق هر در يیانتخابها نیچن واقع در. شوند یم زاده شما یواقع یها

شما  افتهي پرورش یلولهاس یحت. تراود یم رونیبشما  از تان یزندگ مختلف مراحل

 یسو از یا خواسته هر. تابانند یم را خود یها خواسته و دارند را دخو اتیتجرب زین

 .يیاستثنا چیه بدون شود، یم داده پاسخ آن به بالفاصله و درک یهست سرچشمه

106



 شوند برآورده تانیها خواسته تا دیریبپذ را ها ناخواسته

 تکائنا در تضاد و یناهمگون کاش یا که کنند یم آرزو یماد دوستان اوقات یگاه

 نداشته وجود آن در یا ناخواسته زیچ چیه که هستند يیایدن حسرت در. بود کمتر

 جهت آن از تنها را یماد یهست نيا شما که میده یم شرح شان یبرا همواره ما. باشد

 تصورات یمشت طحس به را آنها و ديشو مند بهره موجود اتیتجرب از که دیکن ینم تجربه

. شد خواهد یافتگي خاتمه به منجر نيا رايز د،یده لیتقل اند موافق آنها با همه که خوب

 داد؛ وجود ابراز فرصت زیچ همه به ديبا و است یگستردگ و يیشکوفا به رو جهان نيا

 ینم که را آنچه ديبا ديدار را شيآرزو که آنچه تجربه و درک یبرا گر،يد عبارت به

 فکر آنها یرو و انتخاب را تان یها خواسته دیباش قادر آنکه یبرا. دیبشناس دیخواه

 .شوند شناخته و یمعرف ديبا آنها یدو هر دیکن

 .دیا امدهین نجایا به شکسته یایدن کی ریتعم یبرا شما

 یم گر جلوه را خود تان یماد اتیتجرب قيطر از ،شما یرمادیغ یانرژ منبع که آنجا از

 که آنجا از و ماستش یمتعال و شرویپ افکار جهینت قتیحق در شما یماد تجارب سازد،

 افکار دیتوان یم د،يا کرده هماهنگ سرچشمه آن با یخوب به را خود خالقه تجارب شما

 . دیبگستران داشته وجود کنون تا آنچه هر یفراسو تا را خود
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 به قيطر نيا از و ديشو یماد جسم نيا وارد دیگرفت میتصم شوق و شور با یوقت

 هم از یجا جهان، نيا که دیافتيدر یرمادیغ دگاهيد آن کمک به د،يبپرداز تیخالق

 نيا به آن مرمت هدف به زین شما و باشد داشته ریتعم به اجیاحت که ستین یا دهیپاش

 . ديا امدهین ایدن

 دیتوان یم افراد ريسا با شما آن در که يیجا د،یافتي تیخالق یبرا یمکان را ایدن نياشما 

 گرانيد تا ديا امدهین یماد یایدن نيا به شما. دیکن فيتعر را خود ت،یخالق کمک به

 تا ديا آمده ایدن به شما. دهند انجام یگريد کار تا دیکن منع کنند یم که یکار از را

 .دیبشناس را تعادل تیاهم و تضادها ارزش

 از و ديريبپذ را نيا اگر شماست، تیخالق کيشر ،شما ارهیس در یماد موجود هر

 آورد دیخواه دست به آنچه صورت آن در ديببر لذت آرزوها و ها خواسته یناهمگون

 . بود خواهد تان اتیتجرب شدن محقق و خاطر تيرضا ،يیشکوفا

 

 دیزینر تان کیک داخل دیندار دوست که را یمواد

 قابل هیاول مواد از مملو یها آشپزخانه در که دینیبب یآشپز سر تیموقع در را خود

 یم آنچه از یروشن تصور شما که میکن فکر نطوريا ديیایب. است کار مشغول تصور
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 هیاول مواد بیترک از دیتوان یم چگونه که دیدانیم و ديدار ذهن در دیکن هیته دیخواه

 .دیکن هیته یسادگ به دیخواه یم را آنچه

 قرار تان دسترس در که یمواد از یاریبس ديشو یم متوجه ديرو یم شیپ که یحال در

 وجود از حال نیع در د،یکن ینم استفاده آنها از نيبنابرا ستند،ین کارتان مناسب دارند

 کمک تان تیخالق به که دیکن یم استفاده یمواد از صرفا شما. دیستین ناراحت آنها

 ستندین مناسب نظرتان مورد کیک هیته یبرا که را یمواد بیترت نيا به و کنند یم

 . ديگذار یم کنار

 یبرخ و اند هماهنگ شما تیخالق با مجهز، خانهآشپز نيا در موجود هیاول مواد از یبرخ

 کند، خراب را کتانیک است ممکن آنها از یبعض از استفاده گرچه همه نيا با. نه گريد

 د،یکن دور چشمتان یجلو از اي ديزيبر رونیب خانه آشپز از را آنها دینیب ینم یلزوم

 از و دیبخواه دتانخو آنکه مگر شوند شما کیک داخل ستین قرار آنها دیدان یم چون

 کدام و شوند یمشما  تیخالق بهبود موجب مواد نيا از کي کدام دیدان یم که آنجا

 . سازد ینم نگران را شما هیاول مواد در تنوع همه نيا وجود کنند یم بيتخر را آن کي
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 .دارد وجود یکاف یفضا ناهمگون اتیتجرب و افکار همه یبرا

 در یگوناگون یباورها و ها خواسته ات،یتجرب دانست یم شما وجود یماد ریغ بعد 

. ديکرد ینم حس آنها مهار اي حذف یبرا یلیدل زین شما و دارد وجود ایدن مردم انیم

 یکاف یفضا یا تجربه و شهياند نوع هر یبرا گسترده جهان نيا در که دیدانستیم

 تیخالق رطو نیهم و اتیتجرب مهار آگاهانه که بود نيا شما یاصل قصد. دارد وجود

 . ديشو گرانيد تیخالق مائع دیبخواه که آن یب د،يریبگ دست در را خود یها

 رايز ،دادیم زهیانگ شما به بلکه کرد ینم ترس دچار را شما تنها نه یگوناگون و تنوع

 تضاد معرض در دیدانست یم و دیهست خود اتیتجرب خالق شما از کيهر که دیدانستیم

 .ختیانگ برخواهد شما درون را یخاص شاتياگر گرفتن، قرار یناهمگون و

 دادن صیتشخ درست بر لیدل کنند انتخاب یگريد راه نيريسا است ممکن که نيا

 که بود گونه نيبد. برعکس طور نیهم و ستین آنها دادن صیتشخ نادرست اي شما

 . ديکرد درک را ها یناهمگون ارزش شما
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 .است گونه نیا شما جهان ییشکوفا ندیفرآ

 که یا لحظه از. شوند یم خلق تضاد و تنوع نیهم دل از شما یآرزوها و ها ستهخوا

 ریمس در را خود جاذبه، قانون کمک به کند، یم نيتکو به شروع شما یها تياولو

 يیکوفاش دوران پس آن از. دهد یم قرار است هماهنگ آن با یذات لحاظ به آنچه

 . شود یم آغاز آن عيسر

 نيا به یشياند مثبت با و دیکن یم توجه خود یدرون سح بهشما  آنکه محض به

 به تياولو نيا د،يشو یم همسو آن با و دیکن یم فکر خود گرفته شکل تازه خواسته

 شما درون آرزو که است گونه نيا. شود یم شما اتیتجرب وارد یسادگ به و یآرام

 .ردیگ یمشکل 

شما  در زین یا افتهي تکامل دگاهيد تان، یآرزوها یماد ۂجلو شدن برآورده با همراه اما

 رییتغ ینوع به است مرتبط شما با آنچه هر و شما مشخصه ارتعاشات و ديآ یم ديپد

 درون یتازها یتهاياولو گريد بار و ديریگ یم قرار یناهمگون طیمح در شما. کند یم

 .دشو یم تابانده شما لهیوس به تانيآرزوها از یديجد شعاع اکنون. شود یم خلقشما 

 با همسو را خود کند یم یسع رد،یگ یم شکل شما درون آرزو نيا آنکه محض به

 . برود يیشکوفا به رو گريد بار و دهد قرار ارتعاشات
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 با نديخوشا و مثبت افکار به دنیشياند و ديدار که یحس به توجه با شما گريد بار کي

. شود یم بدل شما تایتجرب از یبخش به آسان و آرام آرزو نيا و ديشو یم همسو آن

 احاطه را شما گريد بار تضادها از یا مجموعه که ديا افتهي دست یگاهيجا به شما اکنون

 ديجد یآرزو کي شيزا یبرا یشعاع تابش موجب گريد کباري مجموعه نيا اند، کرده

 . شد خواهد شما در

 نيرت یمتعال شما که است لیدل نیهم به و شود یم شکوفا جهان که است گونه نيا

 انيپا یب یآرزوها تولد یبرا را نهیزم ارزشمند تضاد نيا. ديدار قرار يیکوفاش نيا نقطه

 نيبد. دهد یم پاسخ آن به یهست منبع ،يیآرزو هر تولد با و سازد یم فراهم یا تازه

 یم ادامه مطلق و خالص ،یجار شهیهم ان،يپا یب منبع آن يیشکوفا و گسترش نحو

 . ابدي

 .دیببر لذت خود سفر از پس، د،یرس دیواهنخ آنجا به هرگز

 یتیموفق هر چگونه که دیابيدر خود خالقانه دگاهيد کمک به آگاهانه، شکل به یوقت

 یایدن نيا در خود سهم به صورت آن در شد، خواهد یا تازه یآرزو خلق به منجر

 دیاهنخو وقت چیه که افتي دیخواه در زمان مرور به. برد دیخواه یپ شتریب رشد روبه

 به نسبت خود یآگاه مانع دیتوان ینم هرگز رايز د،یبرسان انيپا به را یزیچ توانست

. ديشو پرورانند یم شما در را یديجد یآرزو و خواسته همواره که ،یرونیب یتضادها
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 یابد یموجود شما که فکر نيا با یوقت. است شده خلق اساس نیهم بر کائنات تمام

 و ستنديا ینم باز انيجر از هرگز تان یآرزوها که دیستدان د،یگرفت آرام یکم دیهست

 را يیزهایچ همه جذب قدرت (جاذبه قانون طبق) شود یم زاده که يیآرزو هر که نيا

 ممکن صورت آن در دارد، اریاخت در داند یم الزم خود شدن محقق و رشد یبرا که

 در و دياوریب داي به شده ساخته آن براساس کائنات کل که را یفراوان سعادت است

 لذت خود سفر از شما که است یزمان نيا. ديریبگ آرام شيخو تيموجود یابد عتیطب

 . برد دیخواه

 د،يشو نائل تانيآرزوها به شهیهم یبرا بار کي به سرانجام که است نيا هدفتان اگر

 نيا يیکوفا ذاتش رايز شد، دینخواه یهدف نیچن به دنیرس به موفق که دیبدان ديبا

 رايز د،یبرسان انيپا به را یزیچ دیتوان ینم هرگز شما. ردیگ یم چالش به را آن جهان

  دیتوان ینم وقت چیه نطوریهم د،یکن متوقف را بودن دیتوان ینم وقت چیه

 زاده یگريد خواسته همواره تان یآگاه از صورت نيا در. ديریبگ را خود یآگاه یجلو

 . آورد یم دنبال به را یگريد پاسخ باز که شود یم

 وصف بالقوة لذت يیکوفاش نيا در و است، يیکوفاش نيا از يیجزشما  یابد ذات

 . است پنهان یريناپذ
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 .دیکن درک را خود رامونیپ تکامل و تعادل

 درونتان از یا تازه یآرزو و شوند یم شما درون در آرزوها خلق موجب تضادها پس

 شما کنند تابش به شروع تان یآرزوها ارتعاشات آنکه محض به. تابد یم رونیب به

 . شد خواهد داده شما به دیبخواه زمان هر. کرد دیخواه افتيدر را آن پاسخ

 یبرا نو، یها شهياند به مداوم کردن فکر: دیکن توجه مسئله نيا یتکامل ریس به اکنون

 بتابند رونیب شما از مداوم یشکل به ارتعاشات شود یم موجب تان، اتیتجرب شرفتیپ

 . شود داده پاسخ آنها به مداوم یشکل به و

 شما، خود مانند درست ،یآگاه از زانیم هر: دیکن توجه خود جهان تکامل نحوه به

 یم داده پاسخ آن به و دهیشن يیآرزو هر که، يیجا در. بخشد یم بهبود را خود طيشرا

 . شود یم داده جواب آن به و شده شمرده محترم یدگاهيد هر و شود،

  ندارد وجود یرقابت شود، یم رفتهیپذ یدرخواست هر که آنجا از

 نيا که یطيشرا در. شودیم رفتهيپذ یدرخواست هر و است تیاهم حائز یدگاهيد هر

 یهست منابع یبرا رود، یم يیشکوفا و رشد به رو يیخطا چیه یب زیانگ شگفت جهان

 طور نیهم د،ندار وجود یانيپا و محدوده چیه ازندس یم برآورده را آرزوها نيا که
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. ستین متصور یانيپا است، یجار شهیهم ینهر چون که یسؤاالت به يیپاسخگو یبرا

 . ندارد وجود یرقابت ليدال نيا به توجه با پس

 دارند تیاهمشما  یبرا که یمنابع به بتواند که ستین ممکن یگريد کس یبرا

 در گرانيد یبرا هک را یمنابع یخودخواه با دیتوان ینم زین شما و کند دایپ یدسترس

 مورد ها خواسته همه. شود یم داده پاسخ آرزوها همه به. دیده هدر شده گرفته نظر

 شانيآرزوها و اند محبوب همه. ماند ینم جواب یب کس چیه. رندیگ یم قرار ديیتأ

 کس و ديا برنده همواره د،یباش همسو خود یهست سرچشمه با یوقت. ابدي یم تحقق

 . دارد وجود یکاف مقدار به زیچ همه. ديشو برنده شما ات ببازد دينبا یگريد

 است ممکن آنکه لیدل به - قتیحق نيا یادآوري یبرا ما یماد دوستان اوقات یگاه

 مشکل دچار باشند شده رو روبه يیها یکاست و تنگناها با گرانيد با خود اتیتجرب در

  ست،ین منابع بودن اي کمبود بر یلیدل هستند شاهدش آنها آنچه اما. شوند یم

. اند رفتهينپذ اند کرده درخواست را آنچه پاسخ آنها که است نيا از یا نشانه بلکه

 تحقق رفتنيپذ یعني سوم؛ مرحله اما شده، لیتکم دوم مرحله شده، لیتکم اول مرحله

 . است افتهین
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 ست،ین منابع کمبود آن علت است اوردهین دست به کرده درخواست را آنچه یکس اگر

 یکمبود چیه. است نگرفته قرار شيها خواسته با همسو که است نيا از یناش لکهب

. ندارد وجود یرقابت ها سرچشمه به یابیدست یبرا. ستین کار در ینبود ندارد، وجود

 . ديا کرده درخواست که است یزیچ رفتنينپذ اي رفتنيپذ تنها
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  هفدهم فصل
  دیباش کجا دیلیما و دیدار قرار کجا

 دهيد اند، شده نصب هااتومبیل  در امروزه که را ریمس نییتع یجهان سامانه کنون تا ايآ

 در که يیها ماهواره به را یعالئم دارد قرار تان هینقل لهیوس سقف در که یآنتن. ديا

 قرار آن در که را یریمس تیموقع دیبتوان تا دارد یم ارسال اند گردش در آسمان

 د،يینما کنترل صفحه داخل را دلخواهتان مقصد که نيا محض به. دیکن مشخص ديدار

 ارتانیاخت در ديریبگ شیپ در مقصد طرف به یفعل نقطه از ديبا که را یریمس وتریکامپ

 نيبهتر و دیکن یط ديبا را یمسافت چه ديگو یم شما به توریمان صفحه. دهدیم قرار

 از) سامانه دیکن حرکت به عشرو که نيا محض به. دينما یم شنهادیپ شما به را ریمس

 یم مقصدتان به را شما که کند یم یمعرف شما به را یخاص ریمس( متن اي کالم قيطر

 . رساند

 وظیفه د؟يبود آنجا وقت همه نيا چرا د؟يبود کجا: پرسد ینم شما از یابي جهت سامانه

 دیخواه یم که يیجا به دیهست که يیجا از کند کمک شما به که است نيا تنها آن

 آنها یاصل فهیوظ. دهند یم انجام راهنما سامانه نيا هیشب یکار شما احساسات. دیبرس

 دیبرس آنجا به دیخواهیم که يیجا تا مبدأ، نیب فاصله کند کمک شما به که است نيا

 . دیکن یط را
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 ساده دیبتوان تا ديدار قرار کجا در تیموقع لحاظ به دیبدان که است مهم تينها یب نيا

 یبرا د،یباش دیخواه یم کجا و ديیکجا که نيا: نکته دو هر درک. دیبرس مقصد به تر

 . است تیاهم حائز اریبس ديدار رو شیپ که یسفر در آگاهانه یریگ میتصم

 گرانيد غالبا و ديدار قرار یاديز یطیمح عوامل ریتأث تحت خود یجسم شکل در شما

 آنها اتیتجرب بر مثبت یشکل به که آن یبرا کنند یم یپافشار اي خواهند یم شما از

 قرار یانتظارات و مقررات ن،یقوان رگبار ريز شما. دیده رییتغ را خود روش د،يبگذار اثر

 نحوه درباره همه که رسد یم نظر به نیچن و اند شده وضع گرانيد توسط که ديدار

 ديدار قرار آن در که یریمس نیب که ستین یعمل شما یبرا اما. دارند ینظر شما رفتار

 یباق یرونیب عوامل يیراهنما انتظار در فیبالتکل دیبرس آنجا به دیخواه یم که يیجا و

 . دیبمان

 جلو مرتب گرانيد کردن خوشنود جهت ر،یمس آن و ریمس نيا نیب شما اوقات یگاه

 دیتوان ینم شما د،یده یم خرج به که یتالش از نظر صرف. ديشو یم دهیکش عقب و

 تنها نه جهت نیهم به. ديبردار گام گرانيد نگهداشتن یراض هتج در مداوم شکل به

 و ديبر ینم لذت دیکن یم که یکار از زین خود بلکه د،يشو ینم آنها یخوشنود باعث

 دیکن یط دیخواه یم که را یریمس ديشو یم کشانده مختلف جهات به که آن لیدل به

 . دیکن یم گم نديفرآ نيا در
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 .شماست یخوشحال دیبده دیوانت یم که یا هیهد نیبزرگتر

 رايز. شماست یخرسند و یخوشحال دیبده یکس به دیتوان یم که یا هيهد نيبزرگتر 

 با کامل یشکل به د،یکن یم یسپاسگزار اي یخوشبخت احساس و دیهست خوشحال یوقت

 ديدار قرار يیهمسو از یا نقطه نیچن در یوقت و ديیهمسو مطلق زالل سرچشمه آن

 توجه نيا از ديا کرده تمرکز آن یرو خود هدف عنوان به شما که یکس هر اي زیچ هر

 . شود یم مند بهره شما

 اي دیباش چنان شيآرزوها شدن برآورده خاطر به شما که ستین نيا ازمندین کس چیه

 یدسترس سعادت سرچشمه آن بهشما  مانند آنها همه رايز خواهد، یم او که دیکن چنان

 ینم که نيا از.( دارند یدسترس سرچشمه آن به ستندین متوجه که) آنها غالبا. دارند

 از و برند یم رنج کنند یخوشبخت احساس که دهند قرار یگاهيجا در را خود توانند

 یبهتر حس جاديا موجب رسد یم نظرشان به که دیکن رفتار یقيطر به خواهند یم شما

 خود یشادکام مسئول را شما نکهآ لیدل به تنها نه آنها همه، نيا با. شد خواهد آنها در

 آنها رايز. ازندس یم محدود زین را خود بلکه شوند یم شما یناراحت موجب دانند یم

 آنها یشادکام یبرا یکنترل نیچن اگر و کنند کنترل را یکس رفتار نحوه توانند ینم

 . شوند یم دردسر دچار واقعا صورت آن در باشد، یضرور
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 .ندارد یبستگ کنند یم گرانید که یکار به شما یخوشحال

 به تنها و ستین وابسته کنند یم آنچه گريد که نيا به شما یخوشبخت و یخوشحال

 شما به یربط گرانيد یخوشحال هم طور نیهم. دارد یبستگ شما خود ارتعاشات تعادل

 ،یا لحظه هر در یکس هر رايز. است وابسته آنها خود یارتعاش تعادل به تنها و ندارد

 به همواره شما احساس. اوست خود یانرژ باتیترک از یناش دارد که یحال و حس هر

 که است یشعاع آن و شما یآرزوها نیب یارتعاش تعادل نشانگر روشن و شفاف یشکل

 . ديا کرده فعال را آن خود دگاهيد از و دیتابان یم خود از

 از که یعاشاتارت کنند درک افراد که ستین نيا از تر مهم جهان نيا در یزیچ چیه

 نشانگر دیکن یم احساس شما آنچه. نه اي دارد يیهمسو شانيآرزوها با تابانند یم خود

 ،یخوب حس هر. نه اي ديا رفتهيپذ را خود یهست سرچشمه با ارتباط ايآ که است نيا

 هر و - سعادت و یسرزندگ ،یسالمت اندازه هر ،ینعمت وفور هر ،یمؤثر تیخالق هر

 طور نیهم و یفعل وحال حس نحوه به یبستگ دیکن یم یتلق وبخ را آنها که آنچه

 چه و دیستیک واقعأ که نيا. دارد تان یوجود تیواقع با شما یارتعاش یحس رابطه

 . دیپروران یم سر در يیآرزو
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 کند یم دورتر آن از ای تر کینزد گو هید سن به را شما یا شهیاند هر

 هيد سن به کسیفون از دردسر یب سفر کي به کردن فکر که یبیترت همان به درست

 از ،یمال تیامن به یمال یناامن از زیآم تیموفق یسفر به دنیشياند است، ساده گو

 از سفرتان در. بود خواهد ساده تان یبرا تیشفاف به یردرگمس از ،یتندرست به یماریب

 فاصله شما رايز بود، نخواهد راهتان سر یاديز یها ناشناخته گو هيد سن به کسیفون

 حرکت دیدانیم و ديدار قرار ریمس یکجا در دیدان یم د،یکن یم درک را نقطه دو نیب

 ديشو آشنا خود احساسات تيهدا سامانه با یوقت. دارد یمفهوم چه خالف جهت در

 عالوه. دیبرس دیخواه یم کجا به و دیهست کجا دیدان یم شد، دینخواه سردرگم گريد

 جهینت به که ديشو یم متوجه ابدي یم راه ذهنتان به که یا شهياند و حس هر با نيا بر

 . ديا شده دورتر آن از اي کينزد تان خواسته يینها

 و ديوش یم گم ديریبگ قرار خود تيهدا سامانه از ریغ یگريد زیچ نفوذ تحت شما اگر

 نیب فاصله داند ینم شما قدر به یگريد کس چیه رايز د،یافت یم دور تان خواسته از

 وجود با. است چقدر دیبرس آنجا به دیخواه یم که يیجا و ديدار قرار آن در که يیجا

 یآرزوها مداوم یشکل به اما کنند، ینم درک راشما  یآرزوها وضوح به آنها که نيا

 عمیقة دیکن یم حس آنچه به یوقت تنها نيبنابرا. کنند یم اضافه بیترک نيا به را خود

 . دیکن حرکت تان اهداف یسو به مداوم یشکل به توانست دیخواه د،يینما توجه
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 است؟ آن به گفتن یآر یمعنا به ز،یچ کی به گفتن نه چرا

 یایدن که است یمعن نيبد نيا. است شده بنا جاذبه قانون براساس شما یارتعاش جهان

 و ديبدار یزیچ معطوف را خود توجه یوقت کند؛ ینم رد را یزیچ و است رندهيپذ شما

 که یزیچ به اگر حال نیع در. دیکن یم خود ارتعاشات مهیضم را آن ديیوبگ بله آن به

 به اگر یول د،يینما یم خود ارتعاشات مهیضم را آن هم باز د؛يیبگو نه د،یخواه ینم

 آن به که را یزیچ دیتوان ینم شما. شد نخواهد قاعده نيا شامل دینکن توجه یزیچ

 ضمیمه را آن شما، توجه بار هر رايز د،یکن یمستثن قاعده نيا از ديا کرده توجه

 .يیاستثنا چیه یب. کرد خواهد تان ارتعاشات
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 هجدهم فصل
 دیده رییتغ را خود یارتعاش امواج جیتدر به دیتوان یم شما

 

 ستین یمعن نيبد لزوما دیده رییتغ را خود فکر طرز ديریبگ میتصمشما  که نيا صرف

 طيشرا در که یافکار مورد در جاذبه قانون رايز .دیکن نیچن حاال نیهم دیتوان یم که

 به دینتوان شما که ستین یفکر البته،. دارد يیحرفها ديدار یدسترس آن به خود یفعل

 آن به سرانجام دینتوان شما که ستین یا نقطه چیه که همانطور.  دیابي دست آن

 افکار با یارتعاش حاظل به که دیابي دست یافکار به بالفاصله دیتوان ینم شما اما. دیبرس

 . دارند کامل تفاوت تان یشگیهم

 دارد شما از یبهتر حال و حس یفعل طيشرا در که دوستانتان از یکي اوقات یگاه

 د،ياوریب رو مثبت افکار به و ديبگذار کنار را یمنف افکار کنند قيتشو را شما است ممکن

 یم که ستین نيا هومشمف دارد قرار یتیموقع چنان در دوستتان که نيا صرف اما

 را یموج طول دهد ینم اجازه شما به جاذبه قانون رايز بکشاند، آنجا به را شما تواند

 دایپ یسادگ به دیکن یم ديیتأ را آن معموال که است یارتعاشات از دورتر مراتب به که
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 آن به دینتوان است ممکن باز دیباش داشته یبهتر حس دیبخواه شما اگر یحت. دیکن

 سرانجام که دیابيدر شما میليما ما. دیشيندیب است، ليما دوستتان که ینديخوشا رافکا

 طول یجيتدر و آگاهانه یشکل به یوقت. دیکن دایپ یدسترس افکار آن به توانست دیخواه

 دست دیخواه یم که یتیموقع به توانست دیخواه د،یده رییتغ را خود ارتعاشات موج

 . دیابي

 و دیبشناس را خود تيموجود یارتعاش یمحتوا دیتوان یم رههموا که دیکن کشف یوقت

 آگاهانه مهار دیتوان یم صورت آن در د،يشو آگاه خود جاذبه نقطه از قيطر نيا از

 یارتعاش یها یژگيو احساساتتان که دیابيدر یوقت. ديریبگ دست در را خود اتیتجرب

 یجيتدر و آگاهانه یلشک به توانست دیخواه صورت آن در دهند، یم بازتاب راشما 

 . دیابیب را خود ارتعاشات تعادل نقطه

 دیبرسان دارد قرار دسترستان در که یاحساس نیبهتر به را خود

 نيبنابرا. کند یم جاديا یمتفاوت یاحساس واکنش همواره متفاوت فکر طرز کي انتخاب

 داشته یهترب حال تا کنم انتخاب را افکارم تعمق با کنم یم یسع»: ديیبگو دیتوان یم

 که است نيا تر ساده مراتب به و بهتر فکر اما .است مناسب اریبس میتصم نيا« .باشم

 انتخاب با کنم یم یسع نيبنابرا. باشم داشته یبهتر حس خواهد یم دلم»: ديیبگو

 .«کنم دایپ یخوب حس شودیم حالم بهبود باعث که يیفکرها
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 ینوع متوجه را خود فکر تمام و دیاشب خود سعادت دنبال» که است نيا تان میتصم اگر

 دنیرس یبرا تان تالش ست،ین کينزد آن به یحت وجه چیه به که ديا کرده یزندگ از

  بود؛ نخواهد زیآم تیموفق سعادت، به

 به است یشگرف یارتعاش تفاوت چنان یدارا که را یفکر تواند ینم جاذبه قانون رايز

 آن به که ینديخوشا افکار به دنیشيندا یبرا گرفتن میتصم اما. دهد ارائه شما

 .است ممکن کامال د،يدار یدسترس

 خود احساسات به نسبت که است نيا در یاحساس ارتعاش اریمع به یابیدست دیکل

 دینخواه د،يدار یاحساس چه دیندان اگر رايز د،یباش حساس آن به نسبت یحت اي آگاه،

 سفر ریمس در دیبدان که نيا بدون تاس ممکن). ديدار قرار یا مرحله چه در که دیفهم

 .( دیباش کسیفون به بازگشت راه در و زده دور

 د،یده صیتشخ دیکن یم حس حاضر حال در را آنچه و دیکن صرف وقت یکم اگر اما

 یسو به که است نيا دهنده نشان تان حال و حس در یبهبود هر صورت آن در

 در که دارد نيا از نشان یمنف حس نوع هر که یحال در. ديدار یم بر گام تان اهداف

 . دیهست حرکت حال در غلط ریمس
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 دنبال همواره که است نيا یاحساس ارتعاش اریمع صیتشخ یبرا راه نيبهتر نيبنابرا

 و مقاوم افکار کردن رها از یناش که یحس. دهدیم آرامش شما به که دیباش یحس

 است، یجار شما درون رههموا سعادت سرچشمه. است منعطف افکار با آن ینيگزيجا

 دیکن مقاومت برابرش در هرچه و ديدار یبهتر احساس ديريبپذ را آن شتریب چه هر

 .داشت دیخواه یبدتر حال
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 نوزدهم فصل
  دیدار یحس چه خود به راجع دیدان یم شما تنها

  

 است راه در که دیبدان د،يدار را یزیچ انتظار یوقت . 

 است راه در که دیبدان د،يدار باور را یزیچ یوقت. 

 است راه در که دیبدان د،یترس یم یزیچ از یوقت . 

 دارد، اشاره ديآ یم تان یسو به که یزیچ سمت به همواره شما اتیروح اي یتلق طرز

 نیچن شما که نيا. دیبمان یباق خود یفعل جاذبه نقطه گرفتار دیستین ناچار هرگز شما اما

 معنا نيا به د،یکش یم دکي خود یماد یزندگ در را یاتیروح اي برداشتها باورها، افکار،

 در را خود اتیتجرب خالقانه مهار شما. دیده ادامه آنها کردن جذب به ديبا که ستین

 خود جاذبه نقطه احساساتتان، تيهدا سامانه به توجه قيطر از دیتوان یم و ديدار دست

 . دیده رییتغ را

 تانيباورها د،یستین آنها دوباره تجربه به ليما که دهستن يیزهایچشما  اتیتجرب در اگر

 . دیده رییتغ ديبا را
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 را آنها ديجد افکار به دنیشياند با دینتوان شما که ستین یجد آنقدر یتیموقع چیه

 یزهایچ به اگر. است نيتمر و تمرکز مستلزم فکر رییتغ همه نيا با. دیده رییتغ

 باور را یشگیهم یزهایچ همان و دیکن رفک شهیهم مانند اگر د،یکن توجه یشگیهم

 . کرد نخواهد رییتغ زیچ چیه د،یباش داشته

 دوستان اوقات یبعض دیبمان ساکن دیتوان ینم هم شما است حرکت در همواره یزندگ

 از را خودم توانم ینم. است نیهم وضعم مدتهاست. ام کرده ریگ» نديگو یم ما یماد

 « .ام افتاده ریگ. کنم خالص وضع نيا

 نیهم ،یانرژ منبع د،یبمان حرکت یب و ساکن ستین ممکن میکن یم دیتأک همواره ما

 . کند یم رییتغ زیچ همه. اند حرکت در همواره ،یزندگ خود طور

 افکار به شما که یطيشرا در که است نيا ديا شده گرفتار دیکن یم فکر که نيا علت اما

 همان در مکرر یشکل به آنها اما دکنن یم رییتغ طيشرا د،یکن یم فکر تان یشگیهم

 . کنند یم رییتغ شما یفکر جهت

 نيا. دیشيندیب یگريد افکار به ديبا کند، رییتغ یگريد نوع به طيشرا دیخواه یم اگر

 و ديجد یها راه آشنا، یها مقوله به یدسترس یبرا که است نيا مستلزم تنها کار

 . دیابیب ناشناس
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 کنند درک را شما یها خواسته و احساسات توانند ینم نیریسا

 مقررات، د،يعقا با شماریب یافکار. کنند يیراهنما را شما اند مشتاق معموال گرانيد

 یم ارائه د،یکن یزندگ چگونه ديباشما  که نيا مورد در مختلف شنهاداتیپ و طيشرا

 انتيآرزوها به یابیدست یبرا شما که را آنچه ستندین قادر آنها از کي چیه اما دهند،

 ديدار قرار کجا که نيا و شما یارتعاش نیمضام توانند ینم آنها. کنند درک ديدار ازین

 ریخ تین یوقت یحت ندارند، را شما يیراهنما یبرا الزم طيشرا نيبنابرا. بشناسند را

 برخوردار الزم طيشرا از هم باز خواهند، یم را شما یخوشبخت و سعادت تنها و دارند

 اما بگذارند کنار را یخودخواه کنند یم یسع آنها از یاریبس که یحال در. ستندین

 قائل یتفاوت دارند شما یبرا که يیآرزو و شانيفرد یآرزو نیب ستین ممکن شانيبرا

 . شوند

 شماست مناسب زیچ چه داند ینم یگرید کس چیه

 یطیمح تکامل دیتوان یم ايآ شود، یم داده او به کند طلب که هر دياوریب خاطر به یوقت

  ند؟ینک درک را دارد کردن انتخاب فرصت یدگاهيد هر با یکس هر آن در که

 «رفتنيپذ هنر» عنوان با کسیه - آبراهام یآموزش یکارگاهها از یکي در که دیکن تصور

 یبرا شما و شوند یم لیتشک یک و کجا ها دوره نيا که دیدان یم. ديا کرده شرکت
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 که را یماتیتصم همه ینسب آرامش با نيبنابرا د،يا گرفته نظر در یوقت آن در شرکت

 .ديینما یم اتخاذ دیدان یم خودتان مناسب

 یم نگاه شود لیتشک ندهيآ سال است قرار که ینشست پنجاه بايتقر فهرست به شما

 متوجه. دیکن یم انتخاب است تر مناسب همه از تانيبرا که را یزمان و مکان و دیکن

 اما شود، برگزار تان یزندگ محل شهر در جلسات نيا از یکي است قرار که ديشو یم

 دنبال پس دارد، تناقض ديا کرده میتنظ را آن تر شیپ که یگريد برنامه با آن خيتار

 .ديگرد یم نيگزيجا

 آن چارچوب در و است هماهنگ کامال شما وقت با که ديخور یبرم یخيتار به بعد

 که ديشو یم متوجه حال نيا در. دیکن انتخاب را یگريد جلسه دیکن یم یسع خيتار

 برگزار دیداشت را دنشيد یآرزو شهیهم که یشهر در است قرار نارهایسم نيا از یکي

 نشست آن در شرکت یبرا و دیزن یم تلفن کسیه - آبراهام بنگاه به شما پس شود،

 د.یکن یم رهیذخ را تان یصندل

 یبرا که دیدان یم د،یکن ینم یزندگ ناریسم یبرگزار محل شهر در شما که آنجا از

 یشکل به نيبنابرا. ديدار ازین جا به اقامت، یبرا و برگشت و رفت لهیوس به دنیرس

 یم میتصم: دیکن یم یزير برنامه نوع چند و فکر تان یازهاین و ها خواسته یرو قیدق
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 تنها که دیکن یم انتخاب را یهتل. دیکن سفر مایهواپ با یزمان عامل به توجه با ديریگ

 فیتخف که دیهست یگروه جزو شما چون. دارد فاصله نشست محل با ابانیخ چند

 شما نيا بر عالوه).دیکن استفاده یتر مناسب نرخ از دیتوان یم شود یم تان حال شامل

 .( ديآ یم خوشتان کند یم استفاده آنها از یا رهیزنج هتل نيا که يیتشکها نوع از

 گر،يد متعدد یها بنگاه نیب از ديشویم شستن یبرگزار محل شهر وارد آنکه محض به

 هتل، به تان راه رس .دیکن یم هيکرا ینیماش تان، عالقه مورداتومبیل  هيکرا بنگاه از

 با آن نرخ نيا بر عالوه و دارد یدلچسب یغذاها که دیزنیم رستوران کي به یسر

 یخوش قاتاو هم و ديا دهیرس خودتان به خوب هم واقع در. است هماهنگ تان بودجه

 .ديا گذرانده را

 در که یاتیتجرب به توجه با بود گفته شما به کسیه - آبراهام یانتشارات بنگاه اگر اما

 بر آنها. شدیم چه کنند، یزير برنامه بهتر تان یبرا توانند یم دارند ناریسم یبرگزار

 بودند، دهیشن خود مختلف یها نشست در کننده شرکت هزاران از که آنچه یمبنا

 . کردند یم یزير برنامه تان یبرا

 شهر در که یناریسم در است بهتر حایترج گفتند یم تان یزندگ محل به توجه با آنها

 یم نام ثبت تان یبرا نشست همان در نيبنابرا. دیکن شرکت شود یم برگزار خودتان
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 مشانیتصم در است، تعارض در ديدار که یگريد برنامه با که گفتند یم یوقت. کردند

 در تان عالقه مورد شهر در تا فرستادند یم تیبل تان یبرا و کردند یم دنظريتجد

 . دیکن شرکت نشست

 یبنگاه د،یکن انتخاب دیتوان یم که یپرواز نيبهتر درباره آنها ب،یترت نیهم به درست

 لیم دیتوان یم که يیغذا نوع و د،یبخواب آن در که یهتل د،یکن هيکرااتومبیل  آن از که

 ريدلپذ و مطلوب تان یبرا وجه چیه به است ممکن ها انتخاب نيا. دادند یم نظر ،دیکن

 .ديریبگ میتصم يیها یزير برنامه نیچن یبرا خودتان است بهتر نيبنابرا نباشد،

 تر مناسب و تر جالب شد خواهد داده او به کند، طلب که کس هر دياوریب ادي به یوقت

 حضور بدون کائنات رايز. دیکن انتخاب دیواهخ یم را آنچه خودتان که بود خواهد

 زیچ چه داند ینم کس چیه. کند یم عمل بهتر يیکارآ با ،شما جانب از یا واسطه

 زیچ چه دیده یم صیتشخ موقع به خودتان شما. خودتان مگر.  است بهتر شما یبرا

 . است نيبهتر تان یبرا
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 ستمیب فصل
  شد خواهد تمام خودتان یآزاد یبها به گرانید یآزاد کردن مختل

 یم را آنچه دیبتوان آنکه از شیپ اما ، شد خواهد دادهشما  به دیکن طلب هرگاه بله،

 لیدل. دیباش هماهنگ آن با یارتعاش لحاظ به ديبا دیکن اضافه خود اتیتجرب به دیخواه

 تندهس آن خواهان که آنچه کنند ینم باور اي آورند ینم ادي به مردم از یاریبس که نيا

 چگونه یارتعاش لحاظ به که ستندین آگاه که است نيا شد خواهد داده پاسخ و آورده بر

 در افکار نيا که یاحساسات افکارشان، با آگاهانه ارتباط یچگونگ از آنها. کنند یم عمل

 ارتباط نیچن بدون شما اند، اطالع یب شود یم آشکار که یجينتا و زدیانگ یم بر آنها

 . دیابیب تان یآرزوها با را خود ارتباط نقطه توانست دیاهنخو ،یا آگاهانه

 یعني د،یکن تمرکز ديندار را آن که نيا یرو یول دیخواه یم یزیچ چه دیبدان یوقت

 اما شود، یم تان خواسته بهشما  یابیدست مانع وجودتان از خارج یزیچ که ديا رفتهيپذ

 . ندارد قتیحق یزیچ نیچن که دیبدان ديبا

 که است نيا ديدار را شيآرزو که شود یم یزیچ افتيدر از مانع که یلعام تنها

 . دارد تفاوت تان یآرزوها با شما یفکر عادات
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 ديدار را شيآرزو که آنچه رفتنيپذ یبرا خود يیتوانا طور نیهم و افکار قدرت از یوقت

. ديریبگ دست در را خود اتیتجرب آگاهانه خلق دیتوان یم صورت آن در د،يشو آگاه

 یراه کردن دایپ تا ديا کرده متمرکز افکارتان جهینت یرو را خود فکر شتریب شما اگر اما

 . کرد دیخواه گم را راهتان یسادگ به صورت آن در آنها، به دنیرس یبرا

 است شده خلق کرده تمرکز آن بر که یکس توسط ،یتیواقع هر

 هست، چه درونم ميگو یم قطف من آبراهام،» کنند یم استدالل نیچن افراد اوقات یبعض

 یتیواقع که نيا از قبل شما ميیگو یم آنها به ما و «کنم یم آشکار را ماجرا تیواقع من

 مگر ديريپذ ینم را یتیواقع شما. ديا آموخته را آن با دنش رو روبه نحوه دیکن خلق را

 یکس که رددا وجود لیدل نيا به تنها یتیواقع هر رايز د،یکن خلق را آن دیبخواه که آن

 . است دهیبخش تيموجود آن به خود افکار تمرکز با قبال

 که دارد را ارزشش نيبنابرا است، یواقع زیچ کي نيا خب»: ديبگو یکس است ممکن

 خلق دیکن توجه بدان را آنچه هر شما ميیگو یم جواب در هم ما. «میکن توجه آن به

 بر عمدتا که است تر مناسب رایبس تان یبرا نيبنابرا. را خود قتیحق کرد، دیخواه

 آشکار جيتدر به که آن، یرونیب یها جلوه به و ديینما تمرکز دیکن یم حس که آنچه

 تمرکز هستند که گونه همان زها،یچ یرو فقط اگر رايز د،یشيندیب تر کم شوند یم

 . ديانداز یم ریتأخ به هست درونتان که را یزیچ گسترش و شرفتیپ د،یکن
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 است مورد نيا در شده، یآور جمع گرانيد و شما اتیتجرب به راجع هک يیآمارها تمام

 درباره آمارها نيا. است انداخته انيجر به را یانرژ آن نهايا از شیپ یکس چگونه که

 .ستین یفعل متداول سخت و سفت یها تیواقع

 گرانيد اتیتجرب از یریآمارگ سرگرم که هستند یاریبس افراد ،شما یفعل اجتماع در

 و مناسب به را آنها و گذرانند یم اتیتجرب نيا سهيمقا به را خود عمر تمام آنها. اند

 را مختلف مسائل ضعف و قوت نقاط. کنند یم یبند دسته غلط اي درست نامناسب،

 یم که یارتعاشات که کنند یم درک را موضوع نيا ندرت به و کنند یم قيتفر و جمع

 خود قدرت از یشناخت چیه گروه نيا. ارندند قرار آنها به خدمت جهت در تابانند

 آنها یزندگ شتریب. اند انداخته انيجر به خالف جهت در را خود یانرژ رايز ندارند،

 آنها با ارهیس نيا یرو که شود یم یکسان اتیتجرب و رفتارها به زدن آنگ صرف

 . شانيفرد تیخالق قدرت شناخت نه و کنند، یم یزندگ

 رسد یم نظرشان به رايز کنند، یم احساس ینديناخوشا طياشر در را خود رو نيا از

 یباورها و برخوردها افراد، به آنها. دارد نيريسا رفتار به یبستگ سعادتشان اي یخوشبخت

 یب نديگو یم نه آنها به. دهند یم صیتشخ نامناسب را آنها و کنند یم اشاره گرانيد

 و ندينما یم خود ارتعاشات مهیضم خواهند ینم که را آنچه هر که کنند درک که آن
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 اتیتجرب از یبخش به ناخواسته یزهایچ آن چگونه که نيا از یآگاه بدون بیترت نيا به

 . شوند یم ترسوتر و کارتر محافظه روز به روز شود، یم بدل شان

 شوند تان اتیتجرب وارد شما دعوت بدون توانند ینم ناخواسته یزهایچ

 ینم حاصل گرانيد یها خواسته و رفتارها مهار با واستهناخ اتیتجرب اي ترس از يیرها

 . دیکن میتنظ را خود یارتعاش جاذبه نقطه که است سریم یزمان شما یآرزو. شود

 چه خود یارتعاش جاذبه نقطه با که نيا از یآگاه بدون و جاذبه قانون از اطالع بدون

 ديبا یول کرد، درک رونیب طيشرا مهار یبرا راشما  تالش علت توان یم د،یکن یم

 به. دیکن مهار است کرده احاطه را شما که یطیمح و طيراش دیتوان ینم شما که دیبدان

 نيا از گريد د،يوش آگاه خود افکار یچگونگ از و دياموزیب را جاذبه قانون که آن محض

 رايز داشت، دینخواه دل به یوحشت شوند ظاهر شما اتیتجرب در ناخواسته امور که

 اتیتجرب وارد تواند ینم یا ناخواسته زیچ چیه شما دعوت بدون که انستد دیخواه

 اگر. ستین کار در یتیقطع چیه نباشد، جاذبه براساس که يیایدن در چون. شود تان

 یزیچ ارتعاش اگر و آمد نخواهد تان سراغ به دینباش هماهنگ یزیچ ارتعاشات با شما

 . آمد خواهد سروقتتان مطمئنا ديريبپذ را
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 خود از عتیطب با هماهنگ یارتعاشات زین کودکان یعني ،شما نیب افراد نيکوچکتر یحت

 اند کرده احاطه را آنها که یکسان ارتعاشات تأثیر تحتشما  مانند درست و تابانند یم

 شما مانند زین آنها. کنند یم خلق را خود تیواقع فقط آنها همه نيا با. رندیگ یم قرار

 تولد از قبل بلکه شوند، ینم خود یزندگ خلق سرگرم یدما جسم به ورود محض به

 . آورند یم در حرکت به کنند یم تجربه اکنون که را آنچه شان یجسم

 یماد ریغ بعد با خواهند یم که خود یماد دوستان از که یجدل و بحث نيتر بزرگ

 و کنند یزندگ تا اند آمده نجايا اکنون چرا که نيا و مينوش یم شوند، آشنا خود یازل و

 به راجع یاندک اطالعات که کوچک بچه نيا است ممکن چطور» :است نيا نند،يافریب

 شما میخواه یم ما «شود؟ شناخته مسئول اتشیتجرب خلق یبرا دارد یماد یایدن

. شما مثل درست است، طیمح نيا در یزندگ آماده کامال کوچک موجود نيا که دیبدان

 . دهد صیتشخ را راهش تا شده زاده ساتاحسا تيهدا سامانه کي با زین او

 شکل یماد تیواقع و مکان و زمان در وشوق شور با شما مانند درست کودکان نيا

 با یهماهنگ یبرا مداوم طور به که هستند یفرصت دنبال به مشتاقانه و اند گرفته

 .دینباش یگريد کس چیه با آنها نگران. کنند یریگ میتصم شان یهست سرچشمه

 حال در شما نظر نقطه که نيا از نظر صرف است، جهان نيا روش و نظام عادت،س

 . باشد چه حاضر
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 سرچشمه آن با ارتباط یبرا که را آنچه هر شما احساسات که دیباش داشته ادي به

 تمرکز آن بر که يیآرزو خلق یبرا که نيا: نديگو یمشما  به ديازمندین بدان یهست

 از لحظه، نيا در ايآ که نيا نیچن هم. ديا آورده دگر خود در زهیانگ چقدر ديا کرده

 . نه اي ديدار قرار تانيآرزوها با یارتعاش یهماهنگ در یاحساس و یفکر نظر

  درخت؟ وجود ای بود شما سرعت لیدل به

 برخورد درخت کي با و دیبران ساعت در لومتریک 1۶۰ سرعت با را تاناتومبیل  اگر

 لومتریک هشتاد سرعت با اگر که یحال در کرد، دیهخوا تجربه را یبد تصادف د،یکن

 یم شما. بود خواهد متفاوت کامال طيشرا دیکن تصادف درخت همان با ساعت در

  د؛يریبگ نظر در تانيآرزوها قدرت مانند را خوداتومبیل  رعتس دیتوان

 یآرزوها یرو یشتریب مدت اي و دیباش یزیچ خواهان شتریب هرچه گريد عبارت به

 واقع در درخت. کرد خواهد حرکت یشتریب شتاب با تان یانرژ د،یباش کرده کرف تان

. میشياند یم آن به که یمتضاد افکار اي میده یم خرج به که است یمقاومت از یلیتمث

 یآرزوها برابر در مقاومت که طور همان ،ستین ینديخوشا زیچ درخت با تصادف

 . ستین نديخوشا قدرتمند و قیعم
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 به اي بکاهند خود اتومبیل سرعت از توازن، عدم جبران یبرا کنند یم یسع یبرخ

 البته. کنند یم رها را آنها و شوند یم خود یآرزوها و ها خواسته منکر گريد عبارت

 مراتب به آنها یبرا اما شوند، یم شانيآرزو قدرت ینسب کاهش به موفق اوقات یگاه

 .نديبرآ خود مقاومت سطح کاهش صدد در که است بهتر

 کل. ديا کرده متمرکز آن بر را فکرتان که است یتضاد یعیطب جهینت شما یآرزو

 در شما اگر بیترت نيا به. زدیبرانگ شما در را یديجد یآرزو تا برپاست کائنات

 یروین خالف جهت در شما قتیحق در د،یکن زیپره خود ديجد یآرزو از که دیتالش

 . ديدار یم بر گام کائنات

 یشتریب یآرزوها د،یکن غلبه تانيبرآرزوها کنار و گوشه که ديشو موفق اگر یحتشما 

 یماد جسم نيا در هدف کي به تنها شما رايز کرد، خواهند رشد درونتان همچنان

 یقطع یهدف با که نيا: ديا گذاشته قدم پرشکوه و تضاد پر یایدن نيا به و شده ظاهر

 خلقشما  دگاهيد قدرتمند یلنزها هچيدر از را ایدن که یانرژ منبع آن یرو روشن، و

 تان یآرزوها تداوم از تر یعیطب ایدن در زیچ چیه رو نيا از. دیکن تمرکز کند، یم

  .ستین
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 است نهفته خوب حس کی به اقیاشت ،ییآرزو هر پشت

 به یابیدست صورت در نباشد معتقد آن صاحب که ندارد وجود ایدن در يیآرزو چیه 

 طيشرا به مربوط خواه ،باشد یماد آرزو نيا خواه .داشت خواهد یبهتر حال و حس آن

 نهفته یبهبود به دیام يیآرزو هر قلب در. اطراف طیمح اي و یزندگ طيراش ،یجسمان

 صددرصد بلکه ست،ین ثروت اي اءیاش یزندگ در تیموفق اریمع بیترت نيا به است،

 . دیکن یم حس تان یزندگ از که است یلذت زانیم

 یزندگ هدف اما شرفت؛یپ و رشد یزندگ جهینت و است یآزاد یمبنا بر یزندگ اساس

 ست،ین آرزوها یتجل و ظهور یاصل موضوع که روست نيا از .است یشادمان و لذت

 د؛یکن یم حس حاضر حال در که است یزیچ آن بلکه

 تا ديا شده تضادها قلمرو و یماد یایدن نيا وارد قصد نيا باشما  گر،يد عبارت به 

 ارتباط کرده خلق را ایدن همه که یا سرچشمه آن با تا دیخواه یم چه دینک مشخص

 آنچه که لیدل نيا به نه د؛يساز یجار تان یها خواسته یسو به را آن و دیکن برقرار

 ،یانرژ داشتن انيجر نفس که لیدل نيا به بلکه دارند تیاهم دیکن یم توجه ها بدان

 . است یزندگ اساس و اصل
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 .دیده ینم نشان خود از یمقاومت چیه د،یریپذ یم یوقت

 با کامل طور به ديريپذ یم یوقت و دیهست یانرژ منبع آن امتداد شما هست ادتاني 

 یم رد را ارتباط نيا یوقت و است خوب حالتان دیباش داشته ارتباط تان یهست منبع

 د،یقعش خود شما. دیهست مطلق و ناب یانرژشما . ستین مساعد چندان حالتان دیکن

 را گرانيد د،یقائل احترام خود یبرا د،يعالقمند خود به د،يدار را خوب یزهایچ انتظار

 . دیقدرشناس یذات طور به و دیقائل احترام شانيبرا و ديدار دوست

 را آنها دیتوان یم که هستند شما یوجود ابعاد نيتر مهم از خود به عشق و یقدرشناس

 آنچه هر از یارتعاش لحاظ به خودتان، طور نیهم و گرانيد از یقدرشناس. دیده پرورش

 . ترند هماهنگ یهست سرچشمه با م،يا بوده آن شاهد ایدن در که

 یجار افکار که جا آن از د،یکن یم تمرکز دیدان یم را آن قدر که یزیچ یرو وقت هر

. دیکن ینم حس یتضاد چیه اند، کينزد اریبس یانرژ منبع کي عنوان به -شما  به تان

 نيبنابرا د،يندار خود به نسبت یمقاومت چیه د،یکن یم یقدرشناس احساس اشم

 نيا در. شوند یم میتنظ یسپاسگزار و لذت عشق، یرو شما یاحساس ینشانگرها

 . ديدار یخوب اریبس حس لحظات
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 شما احساسات جهینت د،یهست خود از يیجو بیع اي یکس از انتقاد حال در اگر اما

 تفاوت تينها یب شما یهست سرچشمه با انتقاد از یناش عاشاتارت رايز ست،ین مساعد

 شما یوجود تیواقع با که دیشياند یم یفکر به که آنجا از گر،يد کالم به. دارد

 خود یها انتخاب با کشمکش ینوع لحظه، نيا در احساستان کمک به ستین هماهنگ

 . دیکن یم حس

 فوق موجود چه ديبگو شما به کند یم دیتمج و نیتحس راشما  که تان مادربزرگ یوقت

 نيا زندیانگ یم برشما  در را یخوب حس کلمات نيا که نيا علت د،یهست یا العاده

 . شوند یم تان یوجود تیواقع یرو شما تمرکز موجب که است

 دينما سرزنش ديا کرده که یکار خاطر به را شما انتانيآشنا از یکي اي آموزگار اگر اما

 یوجود تیواقع با که ديریگ یم قرار یفکر تأثیر تحت رايز د،یکن یم یبد احساس

 . ندارد مطابقت شما

 خود یوجود تیواقع با ايآ دیابيدر دهند یم امکان شما به لحظه هر در شما احساسات

 و دیموفق و ابیکام ودش برقرار ارتباط نيا دیده اجازه یوقت. نه اي دیهست ارتباط در

 . نه دینده اجازه یوقت
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 دیباش خودخواه یکاف قدر به دیبا سعادت، با ییهمسو یبرا

 هم ما. میدهیم یخودخواه درس که کند متهم را ما یکس است ممکن گاهیب و گاه

 خودخواه آنقدر شما اگر چون ميآموز یم شما به را یخودخواه ما واقع در. میموافق

 . ديندار دنیبخش یبرا یزیچ ديشو هماهنگ خود یهست سرچشمه با دیبخواه که دینباش

 ايآ کنم تصاحب توانم یم که را آنچه یخودخواه با اگر» کنند یم ینگران ابراز یبرخ

 برداشت از یناش ینگران نيا اما «ام؟ اوردهین در هیبق چنگ از را آن یانصاف یب با

 وجود یتيمحدود یفراوان و وفور به یدسترس یبرا کنند یم فکر که آنهاست نادرست

 یباق یزیچ گرانيد یبرا بردارند را کیک از یشتریب برش اگر که اند نگران آنها. دارد

 یم اضافه شان درخواست نسبت به همه کیک سهم واقع، در که یحال در ماند نخواهد

 . شود

 شده بمینص یسالمت از یشتریب سهم که نيا از من» ديیبگو ستین ممکن وقت چیه

 فرد تا بمانم ماریب ندهيآ سال نيچند تا دارم الیخ نيبنابرا کنم، یم ریتقص احساس

 رايز برخوردار من یسالمت سهم از باشد داشته فرصت است یماریب دچار که یگريد

. ديساز ینم محروم بودن سالمت از را یگريد وجه چیه به خود، یسالمت با دیدان یم

 یول کند وارد لطمه یگريد به آگاهانه است ممکن خودخواه فرد که اند نگران یبعض
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 برساند، صدمه یگريد فرد به دارد ارتباط یهست سرچشمه با که یکس ستین نممک

 . ندارند یسازگار گريکدي با ارتعاشات نيا رايز

 چیه. بود خوشحال هم یلیخ دم،يد را یا حرفه قاتل کي چهره من»: نديگو یم یا عده

 همه نيا با« .برده هم لذت کرده که یکار از گفت یم و کرد ینم هم یندامت اظهار

 و خود احساسات قيطر از شما. ديندار او احساسات به قیدق یدسترس یبرا یراهشما 

 یم نگاه موضوع به دارد وجود تان یفعل یفکر طيشرا و شما خواسته نیب که یارتباط

 . ديندار او احساسات قیدق درک یبرا یراه چیه یول د،یکن

 ینم باشد هماهنگ و سوهم یهست سرچشمه آن با یکس اگر که ماست یجد باور نيا

 یتدافع موضع اي و یفکر انسجام عدم طيشرا در آنها. برساند بیآس یگريد به تواند

 نقش که دیبدان ديبا. ارتباطشان هنگام در نه و زنند یم يیها خشونت نیچن به دست

 مطلق ناب یانرژ همانشما  د،یکن نیچن یوقت است، شتنيخو با ارتباط ،یخودخواه يیغا

 . ديا گرفته خود به یماد شکل که دیهست

 گونه چیه داشتند ارتباط خود یهست سرچشمه با شما ارهیس در موجودات همه اگر

 قدرت به افراد اگر. نداشت وجود یناراحت اي نانیاطم عدم حسادت، ، خشونت حس

 هر. آمدند یبرنم گرانيد کردن کنترل و مهار درصدد بردند، یم یپ شيخو یوجود
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 ارتباط .شماست شتنيخو با شما ارتباط قطع از یناش یخشم اي یناامن حس نوع

 .آورد یم ارمغان به تان یبرا سعادت تنها سعادت، منبع با شما( خودخواهانه)

 از( یکس هر) گرانيد که ندارد یلزوم دیبدان شما میخواه یم ما که نيا تر مهم همه از

 یوقت. بداند یزیچ ديآموز یم نجايا در تان یزندگ اتیتجرب بهبود یبراشما  که آنچه

 د،یکن برقرار ارتباط دارند شما با همسو ارتعاشات که یافکار با آگاهانه و دیستیک دیبدان

 خواهد آشکار تان یزندگ ابعاد یتمام در سعادت و بود، خواهد همسو شما با زین ایدن

 .شد

 

 .رفتیپذ دینخواه را آن د،یباش نداشته را انتظارش اگر

 تحقق یبرا یانرژ زانیم چه شما که است نيا نشانگر یحس هر د،یباش داشته ادي به 

 دیده یم اجازه شده متمرکز یانرژ نيا از زانیم چه به و ديا کرده رهیذخ تانيآرزوها

 اگر. بگذارد ریتأث د،يدار ذهن در که يیآرزو مورد در تان یفعل یباورها و افکار بر

 خود یآرزو یرو دقت به که نيا یعني ،یمنف اي مثبت خواه د،يدار یقدرتمند حس

 . ديا کرده آرزو نيا صرف را خود یانرژ از یاديز حجم و ديا کرده تمرکز
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 شما که نيا یعني خشم و ترس ،یتنگ دل مانند.  دارد یمنف بار قدرتمند حس نيا یوقت

 . دارد مثبت بار قدرتمند حس نيا یوقت اما د،یکن یم مقاومت تان یآرزوها مقابل در

 ینم خرج به یمقاومت چیهشما  که است نيا نشانه ۔عشق و انتظار جان،یه شوق، و رشو

 ديا کرده جمع خود در آرزو آن به دنیرس یبرا که یانرژ منبع جهت نیهم به دیده

 اجازه لحظه نیهم در شما و شود ینم گرفته چالش به شما یسو از یارتعاش لحاظ به

 . ( دیده یم را تان یآرزوها شدن محقق

 از قتایحق و واقعا که است یزمان تیخالق یبرا طيشرا نيبهتر رسد یم نظر به نيبنابرا

 اقیاشت از یبیترک یوقت و است ريپذ امکان دیخواه یم که را یزیچ ديمعتقد قلب میصم

 شما اتیتجرب در را خود سرعت و یسادگ به زیچ همه رد،یبگ شکل درونتان در باور و

 یوقت شد، خواهد یعمل دیستین مطمئن که دیخواه یم یزیچ یوقت اما دهند، یم نشان

 ینم محقق یسادگ به آرزو نيا د،یده ینم را شدنش برآورده احتمال که ديدار يیآرزو

 .ديريپذ ینم خود یفعل اتیتجرب درون را آن رايز شود

 . کند غلبه فیضع باور کي بر تواند یم قدرتمند یآرزو کي اگرچه 
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 .کند یم جادیا شما در یخوب حس آرزو، کی داشتن صرف

 که یزیچ تجربه هنگام که ینديناخوشا حس کنند یم تصور مردم از یاریبس متأسفانه

 یرو تمرکز هنگام که است یحس هیشب د،يآ یم وجود به آنها در ندارند را انتظارش

 همان آرزو کي داشتن صرف ستندین متوجه آنها. شود یم جاديا آنها در شانيآرزوها

 درون کردند یم احساس شان یجوان دوران در که را یدیام و اقیاشت ،یزگتا حس

 . زدیانگ یم بر آنها

 کند یم جاديا شما در را یارتعاشات رايز است، همراه یفیلط حس با داشتن آرزو صرف

 تا ديگشا یم جاذبه قانون یبرا را راه و ابدي یم ادامه یا نشده ینیب شیپ ندهيآ تا که

 . سازد هماهنگ گريکدي با را ائلمس شما جانب از

 تعمق با آنکه یبرا - افکارتان یرو آگاهانه کار نیهمچن و احساسات شناخت ارزش

 البته و است آگاهانه تیخالق همان واقع در. دیکن کار خود احساسات یرو یشتریب

 . مینام یم رفتنيپذ هنر را آن که است یزیچ همان آن مفهوم
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 د؟یرسب آنجا به دیخواه یم چرا

 دلم کنم، ینم تيرضا احساس هستم آن در که يیجا از»: ديگو یم یکس اوقات یبعض

 پول باشم، نداشته وزن اضافه نباشد، ماریب جسمم که يیجا برسم؛ آنجا به خواهدیم

 «د؟یبرس آنجا به دیخواه یم چرا»: میپرس یم ما« .باشم داشته یبهتر رابطه اي شتریب

 . «ستمین یراض دارم قرار آن در که یتیموقع از چون»: است نیچن غالبا پاسخ

 دیبرس آنجا به دیخواه یم که يیجا درباره که است مهم اریبس ميیگو یم آنها به ما

 است خبر چه آنجا که نيا مورد در را شما یحس-نیتخم میکن یسع و میبزن حرف

 آنجا به اندتو ینم زند یم حرف بودن آنجا حس درباره یکس که یزمان تا رايز م،یابیب

 . کند دایپ یدسترس

 دیشيندیب ديدار قرار آن در حاضر حال در که یتیموقع درباره ديا کرده عادتشما  اگر

 فکر یتر متفاوتشکل  به که نيا یبرا - تان ارتعاشات یناگهان رییتغ د،یکن صحبت و

 اهدخو شما به جاذبه قانون قتیحق در. بود نخواهد یا ادهس کار. دیبزن حرف و دیکن

 شما یفعل یارتعاش نقطة از دورتر مراتب به که یاحساسات و افکار به یدسترس که گفت

 .دیشيندیب یگريد افکار به توانست دیخواه تالش یکم با اما ست،ین ممکن دارند قرار
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 به و دیکن عوض را موضوع دیتوان یم بهتر، حال و حس داشتن جهت اراده و عزم با 

 همه نيا با د،یکن دایپ دست هستند یبهتر یحس عاشاتارت یدارا که یگريد افکار

 . است یجيتدر ینديفرآ معموال یارتعاش رییتغ

 يیجا جابه در یسع نیهمچن و جاذبه قانون از یچیسرپ یبرا مداوم تالش واقع در

 یم افراد یدیناام و یدلسرد باعث که هستند یا عمده عوامل از ارتعاشات، نوع عيسر

دست  در را خود یزندگ اتیتجرب مهار که رسند یم جهینت نيا به اآنه سرانجام و شوند

 ندارند.
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 کمی و ستیب فصل
 .دیهست عقب د،یدار الزم یابیکام یبرا که یا هیثان ۶۸ از هیثان ۱۷ تنها شما

 

 فعال خود درون را آن ارتعاشات شما ،یموضوع یرو کردن تمرکز قهیدق چند با تنها

 هرچه. ديگو یم پاسخ ارتعاشات آن به جاذبه قانون که کشد ینم یطول و ديساز یم

 یم تر ساده تانيبرا آن یرو تمرکز ادامه د،یکن متمرکز یزیچ یرو را افکارتان شتریب

 یموضوع جوهره و عصاره که را یگريد ارتعاشات جاذبه قانون قيطر از رايز شود،

 . دیکن یم جذب خود یسو به د،يا کرده فکر آن به که هستند

 نيا هرچه و گردد یم فعال شما در یهماهنگ ارتعاش ،یزیچ یرو تمرکز هیثان 17 با

 به را یشتریب مشابه افکار جاذبه قانون شود یم تر واضح ارتعاشات و دتريشد تمرکز

 اما ندارند یچندان جذب قدرت ارتعاشات مرحله، نيا در. دارد یم ارسال شما یسو

 در و شود یم تر گسترده ارتعاشات قدرت دیده هادام خود تمرکز و توجه به شما اگر

 به ارتعاشات قدرت د،یکن تمرکز کامال یموضوع یرو هیثان ۶۸ قدر به که یصورت

 . دينما آشکار را خود یرونیب یها جلوه که رسد یم یا مرحله
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 در د،یکن فکر آن یرو هیثان ۶۸ و ديبرگرد یموضوع سمت به مکرر، یشکل به یوقت

 بدل شما غالب شهياند به فکر آن روز چند اي ساعت چند ها وقت یبعض یکوتاه مدت

 با یهمسو یرونیب یها جلوه د،يريبپذ غالب فکر عنوان به را آن شما یوقت و شود یم

 . دیده رییتغ را آن که یزمان تا د،یکن یم تجربه را آن

 

 : دیباش داشته ادی به

 هستند شما جاذبه نقطه با یمساو شما افکار . 

 دینخواه چه د،یبخواه چه د،يآور یم دست به دیشيندیب آن به هرچه . 

 پاسخ ارتعاشات نيا به جاذبه قانون و هستند شما ارتعاشات برابر شما افکار 

 . داد خواهد

 کنند یم دایپ قدرت شوند، یم تر یقو و تر گسترده شما ارتعاشات که جيتدر به 

 . سازند آشکار را خود یرونیب یها جلوه تا

 در آنچه هر و (دیکن یم حس نيبنابرا و) دیشياند یم هرچه به گر،يد رتعبا به 

 . است یارتعاش يیهمسو ینوع همواره شود، یم ظاهر شما اتیتجرب
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 دینهراس خود مهارنشد؛ افکار از

 ینم طول یاديز زمان معموال که) شودیم رفتهيپذ و درک جاذبه قانون آنکه محض به

 نسبت ابتدا در مردم از یاریبس( ندارد وجود آن رد یبرا یشاهد نيکوچکتر و کشد

 یم آشنا جاذبه قانون قدرت با آنها که نیهم. کنند یم یناراحت احساس خود افکار به

 که شوند یم نگران نيا از جهینت در و ندينما یم خود اتیذهن یبررس به شروع شوند،

 .نندک یم جلب خود یسو به را یزیچ چه شان نشده مهار افکار قيطر از

 ستندین شده یگذار فشنگ سالح مانند آنها د،یباش خود افکار نگران که ندارد یلزوم

 اما است، قدرتمند جاذبه قانون چه اگر. کنند جاديا یقدرتمند و یفور بيتخر که

 قيطر از شما افکار آنکه وجود با و است شده نهاده سعادت بر شما اتیتجرب اساس

 محض به - ديدار اریاخت در یاديز فرصت شما شود، یم تر جذاب و تر گسترده تمرکز

 نشان خود از یکمتر مقاومت که یافکار به که خود نديناخوشا حال و حس با يیآشنا

 .ديریبگ را دلخواهتان جهینت بیترت نيا به و دیشيندیب دهند یم

 آن برابر در اي ديريبپذ را سعادت مختلف درجات دیتوان یم شما دیباش داشته ادي به

 . است یجار همچنان سعادت سرچشمه همه نيا با د،یکن قاومتم
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 به تانيبرا را یخوب جينتا بهتر فکر کي انتخاب یبرا یمختصر تالش یحت نيبنابرا

 در که يیجا از د،یکن یم انتخاب آگاهانه شما یطيشرا نیچن در. آورد خواهد ارمغان

. ديبرو دیخواه یم که يیاج به د،یشياند یم آن به که یموضوع هر اي ديدار قرار آن

 خود احساس قيطر از آگاهانه و دیکن انتخاب تأمل با را یفکر شما که آن محض به

 تيهدا سامانه از زیآم تیموفق یشکل به د،يینما درک را آن یبهبود و شرفتیپ

 و آرزو آنچه یسو به آزادانه دیتوان یم اکنون و ديا کرده استفاده خود احساسات

 داشته را آن دینتوان که ندارد وجود یزیچ رايز - ديبرو شیپ ديدار را استحقاقش

 . دیبرس آن به اي دیده انجام د،یباش
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 دوم و ستیب فصل
  شما یاحساس یراهنما مختلف درجات

 

 یمتفاوت یارتعاش یموجها طول یدارا مختلف احساسات که ديیبگو است ممکن شما

 یارتعاش یموجها طول نشانگر شما احساسات :ميیبگو تر قیدق میبخواه اگر اما هستند،

 سرچشمه با شما يیهمسو زانیم احساسات که دیباش داشته ادي به یوقت. هستند شما

 است نيا نشانه دیباش داشته یبهتر وحال حس هرچه و دهند یم نشان را تان یهست

 که موضوع نيا درک صورت آن در د،یکن یم حرکت تان یآرزوها با همسو چقدر که

 . بود خواهد تر ساده تانيبرا ديیگو پاسخ خود احساسات به ديبا ونهچگ

 د،يیآشنا مسائل نيا با شما که معناست نيا به تان یهست سرچشمه با مطلق يیهمسو

 : که نيا

 د؛يآزاد یموجود شما  

 د؛يقدرتمند  

 د؛یخوب   

 د؛یمحبت و عشق با  
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 د؛يارزشمند  

 د؛يدار یمقصود  

 است مناسب زیچ همه . 

 در شما د،یبشناس را خود یواقع ذات شوند موجب که دیشيندیب یافکار به قتو هر

 و است کامل يیهمسو یمعنا به نيا رايز د،يدار قرار تان یواقع شتنيخو با يیهمسو

 اگر است؛ ارتباط آن از یناش جانیه اوج کنند یم جاديا شما در افکار آن که یاحساس

 درست اس،یمق نيا در يیهمسو حس ديریبگ نظر در اتومبیل باک کي عنوان به را آن

 .است نيبنز باک بودن پر برابر

 مدرج خطوط اي عقربه یدارا که ديریبگ نظر در را یزانیم اي درجه گر،يد عبارت به

 زانیم( پر) درجه است، تان یانرژ سرچشمه با شما یارتباط تیوضع از ینشانها و است

 تان یهست سرچشمه با ارتباط برابر در راشما  مقاومت زانیم( یخال) درجه و رفتنيپذ

 . دهدیم نشان
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 :رسد یم نظر به نیا هیشب یزیچ شما احساسات درجه

  یسپاسگزار/  اعشق یآزاد/  یتوانمند حس/  یآگاه /لذت. 1

 وشوق شور. 2

 یشادمان/  اقیاشت/  هیجان. 3

 باور /مثبت انتظارات. ۴

 ینیب خوش. 5

 یدواریام. ۶

 تيرضا. 7

 یگدلتن ۸

 ینیبدب. ۹

 یقرار یب یآزردگ /خشم. 1۰

 درآمدن پا از. 11
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 یدیام نا. 12

 ديترد. 13

 ینگران. 1۴

 سرزنش. 15
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 نیهم و شود یم گرفته کار به یمشابه کلمات مختلف یزهایچ انیب یبرا که آنجا از

 یها برچسب نيا رود، یم کار به مشابه یزهایچ انیب یبرا مختلف کلمات طور

 در. دهد ینم دست به کند یم احساس یفرد هر که آنچه از یقیدق فيتعر یاحساس

 از را شما افانحر و یسردرگم موجبات تواند یم مختلف یها برچسب از استفاده واقع

 . سازد فراهم تان یاحساس یآگاه از یواقع هدف صیتشخ

 یاحساس یجو و جست در آگاهانه شما که است نيا دارد تیاهم همه از شیب که آنچه

 احساس آن انیب یبرا که یا کلمه رايز شود، یم تان طيشرا بهبود موجب که ديیبرآ

 . ندارد یچندان تیاهم شود یم گرفته کار به

 

 بهبود را خود یاحساس مختلف درجات آگاهانه یشکل به که نیا یبرا یا نمونه

 .دیبخش

 به زیچ چیه دیکن. ینگران احساس شده باعث که افتاده اتفاق تان اتیتجرب در یزیچ 

 هر و ديا شده یخفگ دچار که رسد یم نظر به. ديدار یبد حس ست،ین خوب نظرتان

 احساس ثابت بايتقر وضع فیتوص یبرا کلمه نيبهتر. است دردناک تان یبرا یفکر

 . است یافسردگ تان،
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 دیتوانست یم اگر د،یداشت یبهتر حس ديشا د،یکن آغاز را یتیفعال دیتوانست یم اگر

 کارتان متوجه را تان حواس و خارج تان ذهن از شده تان یناراحت موجب که را آنچه

 یم ديبپرداز آنها به راگ که هستند یشمار یب افکار. دیداشت یبهتر حس ديشا دیکن

 .دیکن رها یافسردگ از را خود دیتوان

 اما ست،ین ممکن تان یبرا آنها به یدسترس یارتعاش ليدال به حاضر حال در چه اگر 

 آن دیدان یم و شود بهتر تان حال تا یزیچ هر دیکن فکر یزیچ به ديدار الیخ اگر

 خود احساسات درجه سرعت هب دیتوان یم آورند، یم ديپد شما در را یحس چه افکار

 آگاهانه سپس و یزیچ هر - دیشيندیب یزیچ به: یفکر نديفرآ کي. دیبخش بهبود را

 اي داده شيافزا قبل به نسبت را شما آرامش احساس ديجد فکر نيا ايآ دیکن یابيارز

 فکر د،یکن حس و دیکن فکر موضوع کي به مرتب دیتوان یم شما بیترت نيا به. نه

 . دیابي دست آرامش یا ذره به تا: دینک حس و دیکن

 قولش به یکس اي کرده، یعصب را شما که گفته یزیچ یکس میکن فرض مثال عنوان به

 شده شما تیعصبان موجب که مسائل نيا به هروقت دیهست متوجه است، نکرده وفا

 توأم یفکرها انیم در گريد عبارت به د؛یکن یم فراموش را تان یافسردگ دیکن یم فکر

 را شما بسته یمکانها از ترس د،يندار یتنفس مشکل گريد دیکن یم حس ت،یعصبان با

 . است شده بهتر یکم تان حال و کرده رها
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 احساسات تيهدا سامانه از مؤثر استفاده یبرا یاتیح و مهم گام کي به شما اکنون

 خشم حس انتخاب که ديشو متوجه آگاهانه و دیکن صبر یکم: ديا افتهي دست خود

 تان، یارتعاش وضع بهبود آگاهانه درک با. است یافسردگ آور خفقان حس آن از بهتر

 درجه یارتقا و بهبود یسو به شما جهینت در و ردیگ یم آرام شما در یدرماندگ حس

 شتنيخو با کامل ارتباط به بازگشت یعني د؛یکن یم حرکت خود احساسات از یآگاه

 . خود یواقع

 کند؟ حذر بر خشم اساحس از مرا دیبا یکس چرا

 یحت اي ،یزيغر طور به ترس، اي یافسردگ مانند یمقاوم ارتعاشات قيطر از شما معموال

 که هستند یاریبس افراد اما د،يا شده آشنا خشم یدهندگ نیتسک جنبه با ناخودآگاه،

 شما درون آنها البته.  است مورد یب شما تیعصبان که کنند قانع راشما  خواهند یم

 غالبا آنها. کنند احساس را آلوده خشم افکار از یناش بهبود توانند ینم نيبنابرا ستند،ین

 یافسردگ گرفتار را شما گريد بار تا ديینما مقابله خود خشم با که کنند یم هیتوصشما  به

 به ديا توانسته آلود خشم افکار انتخاب با که ديدش متوجه آگاهانه شما یوقت اما. کنند

 به را خود تیعصبان و خشم چگونه دیدانیم آگاهانه صورت آن در د؛یبرس آرامش

 حاال و ،یدلسرد: مثال عنوان به دهد؛ نشان خود از یکمتر مقاومت که دیبکشان یسمت

 . ديگرد باز کامل یهماهنگ یسو به خود، احساسات درجه بهبود با
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 .است تیاهم حائز قدر نیا یبهبود زانیم نیتر کوچک چرا

 یوقت طور نیهم د،یبرس کجا به دیخواه یم و ديا گرفته قرار کجا دیدانب یآگاه با یوقت

 نه، اي ديدار قرار دیبرس آنجا به دیليما که يیسو و سمت در ايآ دیده صیتشخ دیبتوان

 مهار یبرا شما یدرماندگ حس. سازد متوقف را شما تواند ینم زیچ چیه صورت آن در

 درحال جهت کدام به دیدان ینم که است آن از یناش شتریب تان یزندگ اتیتجرب

 یم که یریمس از غالبا آنها، میمفاه و خود احساسات از قیعم درک بدون. دیحرکت

 . دیافت یم دور دیابي دست بدان دیخواه

 احساس نوع دو قتیحق در اما دارد وجود احساسات فیتوص یبرا یاریبس کلمات

 همراه شناخت در یشيافزا زانیم هر. بد احساس اي خوب احساس: ندارد وجود شتریب

 مطلق و ناب قدرتمند، سرچشمه آن از راشما  رشيپذ زانیم ،یاحساس درجه بهبود با

 .دهد یم نشان یهست

 است آن یها نشانه از یآزاد یقدردان عشق، لذت، مانند یاحساسات که کامل ارتباط

 چون یساتاحسا که ارتباط، نيا کامل قطع و شماست یتوانمند یايگو خود یخود به

 . شماست یناتوان نشانه آورد یم ديپد شما در را یافسردگ اي ترس اندوه، ،یدیناام
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 یارزش با اریبس کار دياوریب ديپد احساساتتان در بهبود یذرها عمد دیبتوان شما اگر

 افکار مهار یحدود تا شما که دارد نيا از نشان یبهبود نيکوچکتر رايز د،يا داده انجام

 با کامل طور به دیباش نتوانسته هنوز است ممکن گرچه. ديا گرفته تدس در را خود

 بیترت نيا به و کرد دینخواه یناتوان احساس گريد اما ديینما برقرار ارتباط خود

 .است ساده نسبتا بلکه ر،يپذ امکان تنها نه دورودراز سفر آن از شما بازگشت

 

 نه ای شماست حال مناسب ت،یعصبان دیدانیم شما فقط

 را خود خشم ینیتسک جنبه آگاهانه بتواند است یجد یافسردگ دچار که یفرد اگر 

 به است، کرده انتخاب را آلود خشم افکار عمدة که بداند تر مهم آن از و کند کشف

 یافسردگ چنگال از بیترت نيا به و ابديباز را خود یفرد قدرت توانست خواهد سرعت

 .ابدي يیرها

 نقطه آن از و نماند یباق تیعصبان و خشم گاهيجا در او که نيا دارد تیاهم آنچه البته 

 . ابدي یدسترس یسرخوردگ حس جمله از تر، ميمال افکار به
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 یحت اي) اند نکرده درک را احساسات یارتعاش نیمضام یمعنا هنوز که هستند یاریبس

 صرارا با همانها و (ستیچ آنها یوجود علت اي دارند یمفهوم چه احساسات که نيا

 .دهند یم ارائه یمشورت نظرات خشم ابراز علیه اديز

 و رندیبگ قرار است یعصبان که یکس مقابل در ندارند دوست مردم از یاریبس رايز 

 افسرده فرد همان به گريد بار یعصبان فرد که دهندیم حیترج یخودخواه با یاریبس

 شان خشم که یحال رد است زير درون معموال آنها یافسردگ رايز شود، بدل ناتوان

 . ردیگ یم دربر را انیاطراف همه و دارد یرونیب جنبه

 خود یبهبود لهیوس عنوان به را تیعصبان شما که داند ینم شماست رونیب که یکس

 مناسب دیکن یم احساس که یآرامش قيطر از که ديیشما تنها نيا د،يا کرده انتخاب

 . دیده یم صیتشخ را آن بودن

 دینخواه د،یکن تيهدا را خود ديدار که یحس کمک به ديرینگ میتصم یوقت تاپس 

 . دیباش داشته تانيآرزوها یسو به یمداوم شرفتیپ توانست
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 .رمیبگ را جهینت نیبهتر تا برم یم کار به را تالشم حداکثر

 و خشم مرحله همان در ديندار الیخ کنند احساس اگر نند،یب یم راشما  که يیآنها 

 هدف که دانستند یم آنها اگر. داشت خواهند یبهتر حس قطعا د،یبمان یباق تیعصبان

 باور و ینیب خوش یسو به یناراحت و خشم از پس که است نيا تیعصبان از شما یاصل

 شما اکنون که يیجا به نسبت بود ممکن د،يبردار گام دیدان یم خوب را آنها آنچه هر

 . دادند یم نشان خود از یشتریب يیبایشک ديدار قرار آن در

 اي یافسردگ از یناش عجز احساس لیدل به یعیطب شکل به که هستند یاریبس افراد

 یاعضا یوقت اما رند،یگ یم کمک نفس یبقا یبرا یابزار عنوان به خشم از ترس،

 گريد بار کنند، یم نکوهش را آن تیعصبان و خشم شان مشاوران اي دوستان خانواده،

 یم ادامه همچنان و همچنان چرخه نيا و روند یم فرو یناتوان و عجز قالب همان در

 .خشم به یافسردگ و خشم به یافسردگ خشم، به یافسردگ ابد،ي

 که است نيا خود بر تسلط احساس و یفرد قدرت زیانگ شگفت حس یابيباز دیکل

 و تالش با د،يدار یوحال حس چه که نيا از نظر صرف ديریبگ میتصم حاال نیهم

 شما در را یخوب حس که یافکار به یابیدست د؛يآور دست به را جهینت نيبهتر کوشش

 ینم یطول د،یکن نیچن بار چند یوقت. هستند ارتانیاخت در حاال نیهم و زندیانگ یم بر
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 نيا. آورد یم وجود به شما در یخوب حس که دیابي یم یگاهيجا در را خود که کشد

 ! دهد یم جهینت که است یراه

 

 . برسم توانم یم جا همه به برسم آنجا به یحس لحاظ به اگر

 به من در را احساسات نیبهتر که بروم یافکار دنبال به دارم الیخ حاال نیهم»

 «.برسم شتریب و شتریب شتر،یب آرامش به خواهم یم. آورند یم وجود

 :دیباش داشته ادی به

 فیخفت را شما یدرماندگ اي ریتقص ترس، ،یدیناام اندوه، ،یافسردگ حس ،خشم 

 . دهدیم

 ،دهد یم نیتسک را شما خشم حس انتقام . 

 نشاند یم فرو شما در را انتقام حس ت،یعصبان. 

 ،دهد یم نیتسک را شما تیعصبان سرزنش. 

 نشاند یم فرو شما در را سرزنش حس ،یناراحت. 

 ،کند یم کم را شما یناراحت رنجش . 

 دهدیم فیتخف را شما یدگیرنج ،ینیبدب. 

165



 کنند یم رها ینیبدب حس از را ماش مثبت، انتظارات. 

 دهد یم یدواریام شما به ینیب وشخ. 

 رندیگ آرام شما مثبت انتظارات شود یم باعث لذت . 

 آشنا خود احساسات تيهدا سامانه با توانست دیخواه شما نيتمر با و زمان مرور به

 که یمشآرا به مداوم طور به ديریبگ میتصم یوقت. نديگو یم چه آنها دیبدان و ديوش

 یخوب حال و حس اوقات شتریب د،یابي دست آورد یم همراه به افتهي بهبود حس کي

 . شود ظاهر تان اتیتجرب در ديدار آرزو هرچه داد دیخواه اجازه و داشت دیخواه

 است؛ یضرور افتد یم اتفاق تانيبرا که هرآنچه شناخت جهت ديدار که یحس به توجه

شما  در احساسات نيبهتر به دنیرس از بعد که یشآرام و دیکن یم حس چگونه که نيا

 به را یافکار چگونه شما دهدیم نشان که است یقیدق و یواقع اریمع د،يآ یم ديپد

 . دیکن یم جذب خود یسو

 چطور؟ باشند نداشته ییآرزو کنند یم آرزو که آنها

 یعني آرزو. میدانیم ديجد احتماالت از ريدلپذ یآگاه داشتن مفهوم به را داشتن آرزو ما

 حس یمعنا به آرزو داشتن. زیانگ گفتش يیشکوفا کي انتظار و تازه و رها یحس داشتن

 کار به را آرزو کلمه نکهيا نیع در یاریبس اما شماست، درون در یزندگ شدن یجار
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 را حسرت مفهوم غالبا آنها یبرا آرزو. کنند یم احساس یمتفاوت کامال زیچ برند، یم

 تمرکز باشند داشته اي کنند تجربه لنديما که یزیچ یرو نکهيا نیع رد آنها رايز دارد،

 که نيا ضمن آنها بیترت نيا به. کنند یم فکر زین آن فقدان به حال نیع در اند، کرده

 فکر آنها. تابانند یم خود از آن فقدان یهمسو یارتعاش کنند، یم استفاده آرزو کلمه از

 کي در اما ندارند، که است یزیچ خواستن مانند درست آرزو داشتن حس کنند یم

 . ندارد وجود نداشتن و فقدان حس عنوان به یزیچ صرف، یآرزو

 در شد، خواهد داده شما به دیکن طلب هروقت که دیباش سپرده ذهن به اگر نيبنابرا

 . بود خواهند مقاومت عدم بر یمبتن و مطلق شما یآرزوها صورت آن

 و ندارند اریاخت در وفور به حاضر حال در که کنند یم آرزو را یزیچ مردم از یاریبس

 شندياند یم شانيآرزو به آنها. اند کرده فکر آن به که است یانیسال موارد یبعض در

 که آنچه کرد خواهند باور موقع به اما ندارند، یدسترس آن به حاضر حال در که نيا و

 نداشتن یرو را شان ذهن شند،ياند یم خواهند، یم که یزیچ یعني) کنند یم احساس

 است یهمان مشابه( آورند دست به را آن چگونه دانند ینم اما کنند، یم متمرکز آن

 جهت در بلکه ستند،ین محض یآرزو کي دنبال به آنها. کند یم حس شان یآرزو که

 یزیچ فقدان اي نداشتن جهت در آنها ارتعاشات اوقات غالب. دارند قرار آن مخالف

 . آن کسب جهت در تا است
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 نگه جدا شانيآرزو از را خود یارتعاش طور به کنند، چه بدانند آنکه بدون یحت نهاآ

 یها خواسته نشدن محقق و یکند علت ابندي یم در که کشد ینم یطول. دارند یم

 . دارد آنها به نسبت شانيآرزو که است یمشابه حس شان،

 داشته يیآرزو ستین مناسب ميابر شده گفته من به آبراهام،»: گفت ما به یزمان یفرد

 گريد و. کاهد یم تميموجود یمعنو بعد از کنم آرزو یزیچ اگر شده گفته من به. باشم

 اما»: ميداد پاسخ ما« .دارد ميآرزوها همه کردن رها به یبستگ من یخوشبخت که نيا

 کي خود ،یکن حفظ را وجودت یمعنو بعد اي یباش خوشبخت یخواه یم که نیهم

 «ت؟سین آرزو

 دور آنها به یابیدست از اي و يیراهنما تانيآرزوها سمت به را شما تا میستین نجايا ما

 خود اتیتجرب خالق شما که دیابيدر میکن کمکشما  به که است نيا ما کار. میکن

 نيا در و طیمح نيا در شما اتیتجرب اثر در یعیطب شکل به شما یآرزوها و دیهست

 با کامل يیهمسو در میکن کمک شما به ماست یزوآر نيا. شوند یم زاده کالبد

 . ديشو تان یآرزوها خلق به موفق دیبتوان و ديریگ قرار خود سرچشمه
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 رها را تان یآرزوها کنند یم شنهادیپ شما به یبرخ چرا که میکن یم درک را نيا ما

 شما اتارتعاش یفعل تفاوت از یناش شما یمنف احساسات رايز شود، بهتر حالتان تا دیکن

 شدن همسو و دورزدن کار آرزوها، گذاشتن کنار اما است، تان یآرزوها ارتعاشات با

 شده ایمه و آماده کائنات تمام رايز ساخت، خواهد دشوارتر را تان یهست سرچشمه با

 سرچشمه با يیهمسو یبرا راه نيتر ساده نيبنابرا. دیکن خلق یديجد یآرزوشما  تا اند

 تان مقاومت گذاشتن کنار یرو که است نيا بهتر، یحس داشتن جهینت در و تان، یهست

 . دیکن تالش

  است؟ تحقق قابل شما یآرزوها یمنطق لحاظ به ایآ

 اتفاق تر عيسر یبعد مراحل کند یم کمک شما به تانيآرزوها تجسم یبرا شما يیتوانا

 دیستین مجبور د،يبساز دیخواه یم هرچه خود التیتخ در دیتوان یم شما. فتندیب

 انجام خود ذهن در دیتوان یم یکار هر شما. ديبساز بزرگتر اي تر کوچک یزهایچ

 .دیده

 التیتخ از آنقدر ميیگو یم فقط م،یزن ینم یحرف یبعد یمنطق یامدهایپ درباره ما 

 آنها ساختن ظاهر که شوند آشنا تانيبرا چنان شما بزرگ یاهايرؤ تا دیکن استفاده خود

 . باشد شما یبعد گام یمنطق جهینت
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 در یبزرگ خانه که کردند یم فکر موضوع نيا به بزرگش دختر و مادر مثال، عنوان به

 قرار مسافران اریاخت در مهمانسرا صورت به را آن و کنند یداريخر بايز منطقه کي

 دایپ آن شدن یعمل یبرا یراه میتوانست یم ما اگر»: گفت مادرش به دختر. دهند

 یم که آنچه همه افتاد یم اتفاق نيا اگر. شدمیم خوشبخت مرمع هیبق یبرا من م،یکن

 « .شد یم جبران بود، نشده ممکن حال تابه و خواستم

 نگرفته قرار خود مناسب یجا در هنوز او یآرزو ارتعاشات که ميداد حیتوض شيبرا ما

 نظر به یافتنین دست که است بزرگ آنقدر تان یآرزوها یوقت. شود محقق آرزو نيا تا

 . ندارد قرار شدن ظاهر آستانه در که نيا یعني رسد، یم

 طور به یزیچ چه که کند یم داریبشما  در را یحس نیچن تانیآرزوها یوقت

 یعمل آستانه در آرزو نیا صورت آن در افتاد، خواهد اتفاق یبعد گام در یمنطق

 . است شدن

  برد دیخواه لذت آن مراحل تمام از د،یدار تسلط تان احساسات بر دیکن حس یوقت

 یمحل در شما ارتعاشات حاضر حال در ايآ ديیبگو دیتوان یم احساستان قيطر ازشما 

 ساختن برآورده اجازه کائنات یروین به که باشد نيا دهنده نشان که دارند قرار

 ..... نه اي ديا داده را تان یآرزوها
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 دیهست تانيآرزوها نساخت ظاهر آستانه در ايآ افتي دیخواه درشما  نيتمر کمک به

 خود احساسات بر دیبتوان یوقت که نيا تر مهم همه از اما. آن یساز آماده مرحله در اي

 . برد دیخواه لذت مراحل نيا همه از دیباش داشته تسلط

 لذت شود یم تانيآرزوها شناخت باعث که تضاد و تنوع معرض در گرفتن قرار ازشما 

 با دگاهيد از که یزیچ د،يدار سر در که يیهاآرزو جانیه از نیهمچن برد، دیخواه

 . است شده یجار شما درون از و گرفته سرچشمه شما ارزش

 ديندار قرار تانيآرزوها ارتعاشات با همسو که یوقت خود، آگاهانه جانیه از شما 

 با يیهمسو به آگاهانه بازگشت شوق از که طور همان برد، دیخواه لذت

 . تانيآرزوها

 شود، آن نيگزيجا بودن کوین از نانیاطم احساس و شود دور شما از ديترد یوقت 

 . کرد دیخواه یآسودگ احساس

 همه که نيا مشاهده طور نیهم و فتدیب اتفاق است قرار که يیزهایچ حس از 

 شدن گر جلوه شما. برد دیخواه لذت است گرفته قرار خود یجا سر زیچ

 . کرد دیخواه نیتحس را تانيآرزوها

 که نيا مثل درست د،يا کرده خلق را تانيآرزوها تعمق با و آگاهانه که نيا از 

 . برد دیخواه لذت د،یباش ساخته خود دستان با را گل از یا مجسمه
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 اتیجربت ثمره دنيد از نیچن هم و تان احساس با خود دوباره و دوباره يیهمسو از 

 .شد دیخواه خرسند تان

 شما که یهنگام. بپرورانند شما در را یديجد یآرزوها تا برقرارند کائنات تمام 

 یزندگ و یسرزندگ احساس قتایحق ديبرو شیپ تان یآرزوها انيجر با همراه

 .کرد دیخواه یواقع
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  ش دومـــبخ
 

 روشهایی برای کمک به شما جهت رسیدن به آنچه که در حال

 حاضر به یاد دارید 
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 هو دو روش تجربه شد آشنایی با بیست
  رای بهبود نقطه جاذبه تانب 

 

 د؟یا پوشانده را آن یرو ایآ
 یادآوري شما به دیدانستیم همواره که را يیزهایچ از یاریبس کتاب، از بخش نيا تا

 و تفکر صاحب د،یهست یانرژ منبع آن ادامه که ديآور یم ادي به شما اکنون م،يکرد

 هدف نيا با. است گرفته شکل یماد تیواقع و مکان زمان، در که دیهست یا شهياند

 . دیبکش باال داشته وجود تاکنون که آنچه یفراسو تا را خود فکر یشادمان با که

 لحظه هر در که دیهست یدرون یراهنما سامانه کي صاحب شما که ديدار ادي به اکنون

 حال در و ديدار ارتباط خود یهست سرچشمه با چقدر دیبدان تا کند یم کمک شما به

 . دیهست آن یرايپذ حد چه تا حاضر

 خود شتنيخو با نسبت همان به دیباش داشته یبهتر حال و حس هرچه ديدار ادي به

 و مهم یا رابطه که نيا یعني د؛یباش داشته یبدتر حال هرقدر و ديیهمسو و هماهنگ

 . ديا رفتهينپذ را یاساس

174



 دیده انجام د،یاشب داشته را آن دینتوان که ندارد وجود ایدن در یزیچ که دیدانیم حاال

 یخوب حال و حس که باشد نيا شما یاصل هدف اگر که ديدار ادي به. دیبرس آن به اي

 مفهوم ديبا د،يببر ديدار قرار آن در که یطيشرا از را استفاده حداکثر و دیباش داشته

 . دیابيدر را بردن لذت یذات حس

 خود یبرا دیتوان یم که آزاد آنقدر قتیحق در) ديآزاد شما که ديدار ادي به اکنون

 که است یافکار پاسخ ردیگ یم قرار راهتان سر که آنچه هر و (دیکن درست دوبندیق

 . دیشياند یم آن به

  از یارتعاشات د،یکن فکر تان ندهيآ اي حال گذشته، به هروقت که ديدار ادي به اکنون

 . شماست جاذبه نقطة برابر که دیتابان یم خود

 رايز ست،ین کار در یعدالت یب نوع چیه و است طرفیب همواره ذبهجا قانون که دیدانیم

 به توجه با شما که است یارتعاشات همان به پاسخ در ديآ یم شیپ تانيبرا آنچه هر

 . دیتابان یم خود از افکارتان

 جز به و شماست جهان اساس و اصل سعادت که ديدار ادي به که، نيا تر مهم همه از

 یم تجربه همواره را حضورش د،یده ینم ورود اجازه آن به خود یکارها با که یموارد
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 ،یسالمت از یا سرچشمه همه نيا با د،یکن رد اي و ديريبپذ را آن دیتوان یم شما. دیکن

 . است یجار همواره ديدار را شيآرزو که یخوب یزهایچ همه و يیروشنا ،یفراوان

 به یچشمها سر اي «شر» نام به ینبعم. ندارد وجود یکيتار دیکل که ديدار ادي به اکنون

 مقاومت آن برابر در اي ديريبپذ را سعادت شما است ممکن. ندارد وجود یماریب نام

 . شماست خود یکارها جهینت افتد یم اتفاق تان یبرا آنچه هر اما د،یکن

 

 ؟بخشم بهبود را آن بخواهم که هست یزیچ ایآ

 یلزوم پس است، ريدلپذ و نديخوشا تان یبرا ها نهیزم همه در تان یفعل یزندگ اگر

 هست تان یزندگان در یزیچ اگر همه نيا با. دیکن مطالعه را کتاب نيا دنباله ندارد

 آن دیخواه یم و ديا داده دست از یزیچ - دیبخش بهبود را آن تیفیک دیخواه یم که

 تواند یم ريز روش -دیکن رها را آن دیليما که یا ناخواسته زیچ اي دياوریب دست به را

 . باشد ارزش با اریبس شما یبرا

 یم تانيآرزوها به شما یابیدست از مانع که است یزیچ تنها شما مقاوم یفکر عادات

 در را آنها شما اما، دیبخشینم استحکام را یافکار نیچن عمدا شما آنکه وجود با و شود

 .ديا کرده انتخاب مرحله به مرحله و ذره ذره خود، یماد یزندگ
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 شود، تان یارسال ارتعاشات رییتغ به منجر که دینکن یکار اگر: است روشن زیچ کي

 . شد نخواهد جاديا شما اتیتجرب در یرییتغ چیه صورت آن در

 یطراح قصد نيبد دیکن یم مالحظه کتاب یبعد صفحات در که يیها ستورالعملد

. ديبگذار کنار را خود سرسختانه یفکر یالگوها جيتدر به کنند کمک شما به که اند شده

 بهبود باره کي را خود یفکر یالگوها دیتوان ینم شما که یبیترت همان به درست

. کرد دیخواه رها را آنها سرانجام یول دیکن رها را آنها دیتوان ینم زین کبارهي د،یبخش

 ،(میکنیم استفاده روش مترادف عنوان به یباز کلمه از ما) یباز به یباز روش، به روش

 طور به که ديشو یم یفرد به بدل شما مداوم، صورت به اما جيتدر به و روز هب روز

 شود. یجار درونتان سعادت دیدهیم اجازه یعیطب

 و دهد یم یرو شما اتیتجرب در که آنچه دنيد از کنند یم مشاهده را شما که آنها

 نانیطما با شما و شوند، یم زده گفتش نندیب یم شما در وضوح به که یشعف و وجد از

 یسعادت رميبپذ تا ام کرده دایپ یراه من»: ديیگو یم ديا دهش زاده آن با که یتیقاطع و

 « .ام آموخته را رفتنيپذ هنر من. شود یجار درونم است من یذات که
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 روشها نیا از استفاده یبرا یشنهاداتیپ

. میکن یم ارائه اشم به را دستورالعمل نيا العاده، فوق انتظارات و اریبس شوق و باشور ما

 وارد آنکه یب د،يینما مطالعه را آن دیداشت فرصت هروقت میکن یم شنهادیپ شما به ما

 دیکن احساس اگر د،یخوان یم را دستورالعمل که یحال در. ديشو آن یعمل یها بخش

 شما. ديساز یعمل را آنها موقع همان شد دیخواه وسوسه قطعا دارد یآن ریتأث شما یرو

 بعد و دیکن شروع زدیانگ یم بر را شما شوق شورو شتریب که کدام هر با دیتوان یم

 شروع یبرا نقطه نيبهتر نيا. ديشو کار به دست د،یداشت را آن یاجرا فرصت یوقت

 . است

 و دیکن اجرا و انتخاب زین یاتفاق شکل به را ها دستورالعمل از کي هر دیتوان یم شما

شما  به کتاب نيا در مندرج یها دستورالعمل از کي هر. ديشو مند بهره آن ديفوا از

 نيا با. دیبخش بهبود را خود ارتعاشات و ديبگذار کنار را مقاوم افکار کرد خواهد کمک

 د،یده یم نشان خود از حاضر حال در که یمقاومت زانیم و شما یآرزو قدرت همه

 . باشد یگريد از شیب شما یبرا ها روش نيا از یکي ارزش شود موجب است ممکن

 هیشب که ديشو متوجه است ممکن آنها، از استفاده موارد و ها روش نيا مطالعه ضمن

 تیوضع با مناسب روش دیتوان یم نيبنابرا. است دادن رخ حال در تان یزندگ در آن

 از یا گسترده فیط ،یواقع یزندگ که جا آن از همه نيا با. دیکن انتخاب را خود
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 و سفت نیقوان جا نيا در دارد، یم عرضه شما به ار احساسات نیهمچن و اتیتجرب

 تان اتیتجرب به توجه با و حاضر حال در دستورالعمل کدام که ندارد وجود یسخت

 . ديریگ کار به را همان لزوما ديبا و شماست حال مناسب

 

 .میبزن کنار راه سر از را ها درخت دییایب

 تمرکز تان یآرزوها یرو یشنرو به کنند یم کمک شما به دستورات نيا از یبعض 

 به لیدل هر به اگر اما. دیببخش یشتریب قدرت خود جاذبه نقاط به نیچن هم و ديینما

 از شیب تمرکز موجب تواند یم که یدستورالعمل د،یده ادامه خود حد از شیب مقاومت

 . آورد بار به معکوس جهینت تواند یم عمال شود، شما در یانرژ حد

 با تصادف عوارض میگفت و ميداد ارائه شما بهاتومبیل  سرعت مورد در یا نمونه قبال

 مراتب به کند یم حرکت ساعت در لومتریک 1۶۰ سرعت با کهاتومبیلی  یبرا درخت

 . است حرکت حال در ساعت در لومتریک ۸۰ سرعت با که استاتومبیلی  از شتریب

 خلق یبرا شما که تاس یا خالقه یانرژ منزله بهشما اتومبیل  سرعت ما، مثال در

. شماست مقاومت اي متناقض افکار نماد خت در و ديآور یم گرد خود در تانيآرزوها

 سرعت از کاستن ماند یم یباق که یراه تنها که رسند یم جهینت نيا به افراد غالب
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 را درخت میکن قيتشو را شما میخواه یم که میهست یآموزگاران ما اما است،اتومبیل 

 . ديبردار خود راه سر از

 به تا شده یطراح منظور نيبد میکن یم یمعرف شما به کتاب نيا در ما که يیها روش

 بخش لذت یزیچ چیه رايز د،يبردار خود راه سر از را یمقاومت نوع هر کند کمک شما

 دیکن یسپر ديدار عادت آن به که یسرعت همان با را تان یزندگ که ستین نيا از تر

 . باشد گرفته قرار تانراه سر یدرخت آنکه یب

 

 .باشند شما یراهنما احساسات دیده اجازه

 نيا. دیکن یم یزندگ را تان یزندگ اتیتجرب به احساساتتان پاسخ يیاستثنا چیه یب شما

 نيا و کنند یم يیراهنما مناسب یها روش انتخاب یسو و سمت به را شما احساسات

 ،یکل طور به. است دتریمف تانيابر حاضر حال در آنها از کي کدام یریکارگ به که

 مناسب تان یبرا دارد یتر نيیپا شماره که یروش باشد، بهتر تان حال و حس هرچه

 تان یبرا باالتر شماره یدارا دستورالعمل دیباش داشته یبدتر حال چه هر و است تر

 . است دتریمف
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 داشته توجه آن به ديبا روشها نيا از کي هر از استفاده از شیپ که یزیچ نيتر مهم

 در. دیباش داشته یحس چه دیليما و ديدار یحس چه حاضر حال در که است نيا دیباش

 آنها از کي هر یریگ کار به یبرا یاحساس محدوده کي به ما ،یدستورالعمل هر یابتدا

 ديدار حاضر حال در که یحس محدوده در که ها روش نيا از کي هر. ميا کرده اشاره

 . بود خواهد شروع یبرا یبمناس نقطه گنجند، یم

 .میکن شروع خود حال و حس بهبود با دییایب

 مانند زنند؛ یم دور شما یزندگ خاص اتیتجرب وحوش حول روشها نيا از یبعض

 هر در تیموفق با توان یم را ها دستورالعمل نيا شتریب اما ،یمال رفاه اي یجسم سالمت

 . گرفت کار به یمورد

 به رو تان یزندگ ها دستورالعمل نيا از استفاده با که تشماس به ما یقطع قول نيا

 و حس آنکه یب دیکن استفاده روش نيا از دیتوان ینمشما  رايز گذاشت، خواهد بهبود

 یفکر مقاومت گذاشتن کنار بدون دیتوان ینم شما حال نیع در. شود بهتر شما حال

 خود جاذبه نقطه یوقت .دیباش داشته یخوب حال و حس تان، جاذبه نقطه بهبود و خود

 جانیه و شور تجارب، ارتباطات، ع،يوقا ط،يشرا تان یبرا جاذبه قانون د،یبخش بهبود را

 قانون نيا. ابدي رییتغ شما ارتعاشات جهت تا آورد یم فراهم یقدرتمند یها نشانه و

 ! است
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 را نهاآ از یبعض. گرفت خواهند قرار شما عالقه مورد جيتدر به ها، روش نيا از یبرخ

 هرگز است ممکن را آنها از یبرخ که یحال در د،یده قرار استفاده مورد روز هر دیليما

 را آن دادن ادامه و دیکن استفاده بار کي فقط است ممکن یتعداد از. ديرینگ کار به

 . دیکن امتحان خاص طيشرا در فقط را یبرخ و دیندان دیمف

 که میدان یم رايز د،یکن استفاده ها شرو نيا از یراحت بهشما  که ماست یآرزو نيا

 تین نيا با روشها نيا ما، دگاهيد از. ندينما دگرگون راشما  یزندگ اتیتجرب توانند یم

 دیهست شما خود واقع در که یانرژ آن با کنند کمکشما  به که اند شده یطراح یقو

 گشت دیاهخو باز خود یذات لذت آن به شما ها دستورالعمل نيا کمک به. ديشو همسو

 که است یزیچ آن هر تحقق یبرا شما به کمک آن، گريد یجانب یايمزا از البته و

 . ديدار را شيآرزو

 د؟یا پوشانده را آن یرو ایآ

 یزندگ کي حفظ یبرا طور نیهم و تان اتیتجرب آگاهنه مهار جهت شما، احساسات 

 یبرا شما که یبیترت همان به درست. اند یضرور اریبس نديخوشا اتیتجرب با توأم

 داشبورد یرو اي دیکن ینم حس یب را انگشتانتان نوک گرما، به نسبت يیزدا تیحساس
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 را سوخت سنجش عقربه یرو که دیچسبانینم «سیف یهپ» برچسب کي تاناتومبیل 

 یرو دیستین ليما قطعأ د،ينشو تان نيبنز باک بودن یخال متوجه شما تا بپوشاند

 یواقع احساس از ریغ یگريد زیچ دیکن وانمود و ديربگذا سرپوش زین خود احساسات

 . دیکن یم حس تان

 

  تان ارتعاشات نوع رییتغ یبرا یانرژ ساختن متمرکز

 یانرژ ساختن متمرکز حال در د،يآور یم خاطر به را دور تجربه کي از یبخش یوقت

 الح در دهد، یرو ندهيآ در است ممکن که دیکن یم فکر یا مسئله به یوقت. دیهست

 یزندگ از لحظه نیهم در یا نکته به اگر طور نیهم و د،یهست یانرژ ساختن متمرکز

 یرو شما که ستین مهم. ديساز یم متمرکز را تان یانرژ باز د،یکن یم توجه تان

 متمرکز حال در شما صورت هر در د،یباش کرده تمرکز خود حال با ندهيآ گذشته،

 شود یم سبب ديا کرده تمرکز اي جهتو آن به که آنچه و دیهست یانرژ ساختن

 . دهند یم لیتشک را شما جاذبه نقطه که دیبتابان خود از یارتعاشات

 خود درون را یارتعاش د،یکن یم یزیچ تجسم اي یادآوري تفکر، به شروع شما یوقت

. ديساز یم فعال را آن گريد بار کي د،یشيندیب یزیچ به دوباره اگر د،يساز یم فعال
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 ملموس و آشناتر تان یبرا ارتعاشات ديگرد باز ها شهياند و افکار آن به شتریب هرچه

 یزمان تا بود خواهد تر ساده مراتب به تان یبرا آنها یساز فعال جهینت در شوند، یم تر

 آنجا از. شوند شما یوجود غالب و مسلط ارتعاشات به بدل ارتعاشات نيا سرانجام که

 که را آنچه هر کنند، یم فاياشما  یارتعاش یلگوا در یتر مهم نقش ارتعاشات نيا که

 . سازند یم آشکار شما اتیتجرب در دیهست همسو آنها با

 که نيا یکي: ديدار رو شیپ یقطع راه در خود ارتعاشات شناخت یبرا شما نيبنابرا

 تمرکز آن بر که آنچه رايز) افتند یم اتفاق يیزهایچ چه تان اتیتجرب در دیکن توجه

 که نيا گريد(. هستند همسو یارتعاش لحاظ به افتد یم اتفاق تان یبرا آنچه و دیکن یم

 سمت بازخورد مداوم یشکل به شما احساسات رايز) است چگونه وحالتان حس دینیبب

 (.سازند یم آشکار تانيبرا را شما جاذبه نقطه نیهمچن و ارتعاشات یسو و

 

 .دیباش داشته آگاهانه تیخالق دیبتوان تا دیباش آگاه دیبا شما

 کند یم بروز آن از که یا جهینت و خود احساسات و افکار نیب شما یوقت ما نظر به 

 یم ،یآگاه نيا ضمن شما رايز د،يآ یم ديپد یزیانگ شگفت وضع دیکن برقرار ارتباط

 یرتريدلپذ یزهایچ تا ديینما ليتعد و جرح ینحو به را خود افکار تفکر و تعمق با دیتوان
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 حساس آگاهانه، تیخالق بعد نيتر بخش تيرضا اما. دیکن جذب خود یسو به را

 دیتوان یم صورت آن در رايز د،يدار خود افکار به نسبت که است یاحساس به بودن

 حال و حس که یجهت به زدیانگ یم برشما  در را یبد حس که یفکر یسو و سمت

 آن از شیپ را خود جاذبه نقطة وضع بیترت نيبد و دیده رییتغ دهدیم شما به یبهتر

. است تر ساده اریبس. دیبخش بهبود -شود آشکار تان یزندگ در یا ناخواسته زیچ که

 جهت تعمق، با و آگاهانه. ردیگ قرار تان راه سر یناخواستها یماد جهینت که آن از شیپ

 . دیده رییتغ بهتر احساسات یسو به را خود افکار

 با توأم تيهدا مفهوم به آگاهانه تیالقخ شناخت ديشو یم متوجه که کشد ینم یطول

 و نديخوشا افکار آگاهانه انتخاب از شما. است بهتر حال و حس یسو به افکارتان تفکر

 یافکار از یحت. کرد دیخواه خاطر تيرضا احساس افکار، نيا جينتا مشاهده نیهمچن

 مطلوب چندان زین ديآ یم بار به آنها از که یجينتا و ستندین نديخوشا چندان که

 قدرت ازشما  یآگاه اکنون رايز کرد، دیخواه کسب خاطر تيرضا ینوع باز ست،ین

 افکار، نیب ارتباط جاديا بدون. دهد یم شما به را افکارتان بر تسلط حس جاذبه قانون

 در که آنچه به یا آگاهانه تسلط گونه چیه شما آن، از حاصل جينتا و احساسات

 . داشت دینخواه دهد یم یرو اتتانیتجرب
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  د،یکن کنترل را گرانید دیکن یسع هرچه

 .داشت خواهد وجود یگرید کنترل رقابلیغ طیشرا باز

 کنند یم یزیچ به واکنش صرف را خود یفکر ارتعاشات عمده بخش افراد از یاریبس

 آنها به یا العاده فوق احساس نندیب یم یا العاده فوق زیچ یوقت نند؛یب یم را آن که

 قبول آنها حال نیع در. دارند یبد احساس نند،یب یم یبد زیچ یوقت دهد؛یم دست

 یم که را آنچه ستندین قادر رايز کنند، مهار را خود احساسات توانند ینم که دارند

 . ندينما کنترل نندیب

 رايز گذرانند، یم طيشرا کنترل یبرا تالش به را خود عمر شتریب مردم از یاریبس

 نيا از نظر صرف اما. داشت خواهند یبهتر احساس طيراش کنترل با کنند یم تصور

 هرگز تیموفق زانیم نيا شوند، یم گرانيد رفتار کنترل به موفق زانیم چه تا که

 . ديآ یم وجود به یگريد کنترل رقابلیغ طيشرا همواره رايز کند، ینم تيکفا

 آنها رايز د،یستین برخوردار یا خالقه قدرت چیه از گرانيد یزندگ درباره شما

 که همانطور درست تابانند، یم آنهاست خود جاذبه نقطه با برابر که را خود ارتعاشات

 . دیتابان یم هستند شما جاذبه نقاط با برابر که را خود ارتعاشات شما
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 .است ندیخوشا افکار انتخاب یمعنا به تفکر با توأم تیخالق

 پول اگر شد؛ خواهد بهتر محال شود عوض اوضاع اگر»: نديگو یم افراد از یاریبس

 زوج اي کنم، دایپ یبهتر شغل کنم، مکان نقل یبهتر خانه به باشم، داشته یشتریب

 ميندار یمخالفت موضوع نيا با ما« .شد خواهد بهتر حالم کنم، انتخاب را خودم مناسب

 تواند یم نامطبوع و بد یزهایچ دنيد از بهتر نديخوشا و خوب یزهایچ مشاهده که

 . است عقب به چرخش ینوع نيا اما بخشد، بهبود را شما یهوا و حال

 آن به نسبت شما تا کند رییتغ طيشرا که ستین مفهوم نيا به فکر با توأم خالقیت

 انتخاب را یفکر که نيا یعني فکر با توأم تیخالق. دیباش داشته یبهتر حس راتییتغ

 مثال عنوان به. کند رییتغ طيشرا شود باعث و بخشد بهبود را تان یهوا و حال که دیکن

 تان عشق سرچشمه با را خود ارتباط دیبخواه آنقدر که نيا یعني دوشرطیق یب عشق

 دهند، یم را ارتباط نيا اجازه شما به که ديبرو یافکار دنبال به آگاهانه که دیکن حفظ

 دخو جاذبه نقطه دیبتوان شما یوقت. شود منجر کجا به آن جهینت که نيا از نظر صرف

 طيشرا د،یکن مهار دهند یم یبهتر حال و حس شما به که یافکار آگاهانه انتخاب با را

 . کنند نیچن ديبا آنها ديگو یم جاذبه قانون. کنند رییتغ ديبا شما دوروبر
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  در موجود افکار دیتوان یم تنها شما

 . دیکن جذب را خود یارتعاش حوزه

 رسد، یم نظر به ساده اریبس آگاهانه و خودخواسته تیخالق مسئله»: نديگو یم یبرخ

 قدر نيا افکارم کنترل چرا «دارم؟ مشکل قدر نيا آن انجام یبرا من چرا دانمینم اما

 یبرا آنها که نيا مثل دارند؛ دست در مرا عنان ميفکرها انگار است؟ دشوار ميبرا

 !کنند یم فکر خودشان

 نيبنابرا و است یقدرتمند نونقا جاذبه، قانون که دیباش داشته ادي به خوب، اریبس

 به است دور شما یارتعاش جاذبه نقطه از کامال که را یفکر دیبتوانشما  ستین ممکن

 قرار تان یارتعاش حوزه در که را یافکار دیتوان یم تنها شما. دينگهدار و دياوریب چنگ

 یقیموس قطعه کي از یزمان آمده شیپ تانيبرا ايآ. دیکن جذب خود یوس به دارند

 یخوب حس وجه چیه به ديشنو یم را آن گريد بار یوقت بعدها یول دیباش برده لذت

 ممکن یحت د،يزد یم لبخند ديدیشن یم را قطعه نيا یوقت اول بار نکند؟ جاديا شما در

 یحت و دهد یم آزار را شما یقیموس قطعه نيا حاال اما شود، ختهیبرانگ احساساتتان بود

 یقیموس قطعه آن با شما يیهمسو دیکن یم تجربه را آن هک آنچه. کند یم ناراحتتان

 با یقیموس دیهماهنگ و همسو شيخو یوجود تیواقع با یوقت گر،يد عبارت به است؛

 همسو خود با یوقت اما کند، یم داریب شما در را یخوب حس و زدیآم یم درهم شما
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 یادآوري شما هب سعادتتان سرچشمه با را شما یارتعاش یها تفاوت یقیموس د،یستین

 یم عمل چگونه شما یمقاومت ارتعاشات لحظه نيا در و دیستیک واقعأ که نيا. کند یم

 . کنند

 حس کردن یشوخ اي گذاشتن سر به سر با توانند یم تان دوستان که هست یموارد

 تواند یم کردن یشوخ اي زدن مشت نیهم اوقات یگاه اما کنند، داریبشما  در را یخوب

 اورند،یب سرحال راشما  دندش یم موفق کار نيا با آنها یزمان اگر. کند تربد را حالتان

 جاديا اگرچه رايز است، بوده خودتان باشما  يیهمسو نوع به مربوط مواقع، شتریب در

 یارتعاش بزرگ یها جهش آوردن وجود به اما است، ممکن ساده و کوچک ارتعاشات

 . است ممکن ریغ یحت اي دشوار

 

 .دینکن مقاومت که است نیا روش نیا هدف

 منظور نيبد صرفا دستورالعمل نيا که شد دیخواه متوجه ،یبعد صفحات مطالعه با

 یفعل یارتعاش تیوضع. بخشد بهبود را شما جاذبه نقطه جهت جيتدر به که شده هیته

 شما نيبنابرا. کند یم تفاوت مختلف یزمانها و مختلف افراد در که است یزیچ شما
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 یم احساس خود در ها دستورالعمل نيا بردن کار به از پس که یحس قيطر از تنها

 . نه اي هست حالتان مناسب یفعل طيشرا در روش نيا ايآ که دانست دیخواه د،یکن

 به که ديا کرده تجربه را یافکار وگو، گفت و تفکر ،یادآوري مشاهده، قيطر از شما

 جاذبه نقطه بر اکنون که همانها اند، دهش باور اي و توان پر افکار به بدلشما  در جيتدر

 موجب دیکن یم تمرکز آن بر اي دیشياند یم آن به که یفکر هر. دارند تسلط شما

 به نسبت شما زمان، مرور به لیدل نیهم به. شود یم شما در یاحساس واکنش کي

 نقطه را آن ما که همان. ديریگ یم شیپ در یخاص یها روش ،یخصوص به یزهایچ

 . مینام یم شما یحساسا جاذبه

 حاضر حال در هرچه. شود یم شامل را دو و ستیب تا کي شماره ريز یها دستورالعمل

 یدارا یها روش د،یباش تر کينزد خود سعادت سرچشمه به یارتعاش لحاظ به شما

 کنند؛ کمک شما به تان شتنيخو با کامل يیهمسو یبرا توانند یم بهتر تر نيیپا شماره

 فهیوظ باالتر شماره یدارا یروشها دیباش دورتر خود سرچشمه از حظهل نيا در هرچه

 . داشت خواهند عهده بر را يیهمسو نيا ساختن کينزد

 عادتتانس سرچشمه با اریبس یکينزد لیدل به که دیباش یکسان جزو است ممکن شما

 به ندا شده ارائه دوازده شماره از بعد که را يیها روش که دیباش نداشته یازین اصوال
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 محدوده از یکم شما شود موجب یخاص طيشرا است ممکن همه نيا با. ديبند کار

 شماره یها روش از یکي از دیتوانیم شما یطيشرا نیچن در د،يشو دور خود یارتباط

 . بود خواهد يیاستثنا مورد کي نيا البته. دیکن استفاده باالتر

 

 شما احساسات روند در آگاهانه راتییتغ جادیا

 نيآخر از ديندار ادي به اصوال که دیباش یکسان جزو شما است ممکن گريد یوس از

 شما که آنگونه تان، یزندگ طول در. گذرد یم مدت چه دیداشت یخوب حس که یبار

 شما مداوم شکل به که دیباش پرورانده را یا جاذبه نقطه است ممکن د،ینیب یم را آن

 دستورالعمل شش اي پنج نيبنابرا. دارد یم نگه دور سعادت با ارتباط محدوده از را

 روش با اگر ديشا. داد نخواهند نیتسک را شما و کرد نخواهند شما به یکمک اصوال هیاول

 د،يینما آرامش احساس یکم دیکن شروع ميا داده ارائه شما به جا نيا در که یآخر

 تا که ستین مهم که است نيا دیباش داشته توجه آن به میخواه یم که یمهم نکته اما

 د،یکن یم حس را آن یسرعت چه به اي و شود یم داریب شما در یخوب حس اندازه چه

 هرچند - دیکن یم آرامش احساس آگاهانه شما که نيا است مهم که یزیچ تنها

 خواسته خود یها تالش به پاسخ در آرامش زانیم نيا که ديشو یم متوجه و محدود

 آن در د،یکن آرامش احساس دیبتوان که یزمان رايز د،يا داده خرج به که است یا
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 قرار یریمس در اکنون و ديا گرفته دست در را خود اتیتجرب خالقانه مهار صورت

 . رساند خواهد دیکن آرزو کجا هر به را شما که ديدار

 موج طول زانیم بردن باال ها دستورالعمل نيا از کي هر هدف که دیباش داشته ادي به

 که است نيا ها دستورالعمل نيا از کي هر هدف»: ديیبگو نیچن دیتوان یم شماست،

 منظور« .بکشم یراحت نفس مقاومتها دست از که نيا اي بگذارم، کنار را کردن مقاومت

 . است من یاحساس جاذبه نقطه بهبود با و احساسات بهبود آنها همه

 ديشا و ديبا که چنان د،يا کرده انتخاب را ها روش از یکي که لحظه چند از پس اگر

 روش و ديبگذار کنار را آن است نشده قبل از بهتر تان حال اي ديندار یخوب احساس

 . دیکن دنبال را یديجد

 .دیببر لذت آنها همه از و دیریبگ آرام یکم

 یم استفاده گريکدي به ليتبد قابلشکل  به یباز اي روش، دستورالعمل، کلمات از ما

 به تا کنند یم کمکشما  به قدرتمند یها العملدستور که یحال در رايز م،یکن

 برابر در است ممکن ديشو کينزد آنها به یشوخ سر ازشما  اگر د،یبرس تانيآرزوها

 که دینیبب یابزار همچون را آنها که نيا تا دیده نشان خود از یکمتر مقاومت آنها

 یعمل استفاده یبرا شما تیموفق زانیم. ديدار ازین بدان شکسته ءیش کي ریتعم یبرا
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 شتریب هرچه. دارد یبستگ تان مقاومت گذاشتن کنار یبرا شما يیتوانا به روشها نيا از

 . داد دیخواه نشان خود از یکمتر مقاومت ديبرو ها روش نيا سراغ یشوخ سر از

 دنبال به و یاحساس جاذبه نقطه کند یم کمکشما  به ها روش نيا از آگاهانه استفاده

. شد دیخواه خود طيشرا در یفور بهبود شاهدشما . دیده رییتغ را دخو جاذبه نقطه آن

 جاذبه نقطه توانست دیخواه شتریب نيتمر با و ها یباز نيا شروع روز همان از یحت

 . دیبخش بهبود یزندگ مسائل از یاریبس در را خود

 

 .دیهست شیخو یوجود قتیحق خالق شما لحظه نیهم در

 یقیدق پاسخ شما یزندگ اتیتجرب. دیهست خود اتیتجرب قخال نادانسته اي دانستهشما  

 . نادانسته اي دانسته د،یتابان یم خود از افکارتان جهینت در که هستند یارتعاشات به

 تیواقع که یموجود از تا میکن کمک شما به که است نيا ما یشنهادیپ روش از هدف

 که ديشو یفرد به بدل دکن یم خلق یتوجه یب سر از اي ناآگاهانه یشکل به را شيخو

 شما ها روش نيا از استفاده با. نديآفر یم را شيخو تيموجود آگاهانه و خواسته خود

 کنترل تحت ابعاد همه در را خود یزندگ اتیتجرب قیدق یشکل به توانست دیخواه

 . دیباش داشته
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 تحولم را شما یزندگ تواند یم که را، دستورالعمل نيا وشوق شور و عشق تينها با ما

 . میده یم هيهد شما به یبزرگ عشق آن همراه و میکن یم شنهادیپ شما به سازد،
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 :اول روش

  اندازه و حد یب یقدرشناس 
 

  د؟یکن استفاده روش نیا از دیبا وقت چه

 دیکن ليتبد بهتر حال کي به را خوب نسبتا یروح حال کي دیخواه یم یوقت. 

 ديینما تيتقو یزیچ اي یکس با را خود رابطه دیخواه یم یوقت . 

 دیکن حفظ را خود مثبت احساسات جاذبه نقطه یآگاه و علم با دیخواه یم یوقت. 

 را آن اي د،یکن حفظ ديدار لحظه نیهم در که را یخوب حس دیخواه یم یوقت 

 .دیبخش بهبود

 است دیمف تان جاذبه نقطه یبرا که یزیچ یرو یآگاه و علم با دیخواه یم یوقت 

 .دیکن کزتمر

 انجام فکر به و ديا ستادهيا صف در اي د،یهست یرو ادهیپ با یرانندگ حال در یوقت 

 .دیهست یا مبتکرانه کار

 را یمنف احساسات بالقوه تواند یم که دینیب یم یزیچ خود انداز چشم در یوقت 

 .دیباش داشته تسلط خود ارتعاشات بر دیخواه یم شما و زدیبرانگ شما در
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 خشم ریمس در را شما بالقوه شماست همراه که یکس یها گفته اي انافکارت یوقت 

 .دیکن کنترل را موضوع نيا دیخواه یم شما و کند یم تيهدا تیعصبان و

 وحال حس دیخواه یم و اند آمده سراغتان به یمنف احساسات که دیآگاه یوقت 

 . دیده رییتغ را خود

 شما احساسات یریگ جهت محدوده

 یریگ جهت محدوده که است دیمف شما یبرا یزمان اندازه و حد یب یقدرشناس روش

 :باشد ريز شرح به شما احساسات

  یسپاسگزار/  عشق/  یآزاد/  یتوانمند احساس/  یآگاه/  لذت( 1

  ینیب خوش( 5

 و ديگرد باز 22 فصل به دیستین مطمئن خود احساسات يیهمسو یفعل طيشرا از اگر)

 .( ديینما هیته خود یبرا یا نسخه یاحساس ختلفم درجات گانه 22 فهرست آن از

 انتظارات که آنجا از. ديدار را مثبت یزهایچ وقوع انتظارشما  میکن فرض ديبگذار

 نقطه یفعل شنهادیپ دارد، قرار پنج تا کي شماره نیب یعني چهارم مرتبه در مثبت

 با از یکي ن،يا لحظه نيا در. است اندازه و حد یب یقدردان شما احساسات يیهمسو

 . دیکن استفاده آن از دیتوان یم که شماست یبرا ها روش نيتر ارزش
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 دارد، انجام تیقابل مکان و زمان هر در که است يیها یباز از اندازه و حد یب یقدردان

 دیبتوان اگر. ردیگ یم انجام تان ذهن به نديخوشا افکار تيهدا با تنها یباز نيا رايز

 چندان یول کند، کمک نديفرآ نيا بهبود به تواند یم دياوریب کاغذ یرو را خود افکار

 . . ندارد یضرورت

 توجه است نديخوشا تان یبرا که آنچه به یآرام به و ديندازیب دوروبرتان به ینگاه

 شگفت چقدر دیکن دقت است نديخوشا نظرتان به که یموضوع به توجه ضمن. ديینما

 بیترت نيا به. ديینما تمرکز آن بر یشتریب مدت سپس است، دیمف و بايز ز،یانگ

 . ابدي یم شيافزا شما در مثبت احساسات

 . ديینما یقدردان ديدار که یحس از و دیکن توجه خود افتهيبهبود احساس به اکنون

 که است یا لحظه از قدرتمندتر مراتب به اکنون افتهي انيجر درونتان که یخوب حس

 یگريد نديخوشا موضوع تا دیکن نگاه دوروبرتان هب باز اکنون. ديبود کرده آغاز را کار

 . دیابیب خود توجه جلب یبرا را

 به را شوند یم شما یقدردان موجب و زندیانگ یم بر را شما توجه که يیزهایچ افتني

 دیابیب آور مالل موضوع کي شما ستین قرار روش نيا در رايز د،یکن بدل هدف کي

 شتریب هرچه. است شتریب ارتعاشات به دنیرس یابر ینيتمر نيا. دیکن هیتک آن یرو و
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 در را خوب احساس که یارتعاشات ینگهدار و حفظ د،یکن هیتک نديخوشا یزهایچ یرو

 که را موجها طول نيا شتریب چه هر و شد خواهد تر ساده تان یبرا زندیانگ یم بر شما

 افراد ات،یتجرب افکار، جاذبه، قانون د؛یکن حفظ آورند، یم وجود بهشما  در یخوب حس

 خواهد قرار تان راه سر دارند یهماهنگ شما کارآزموده ارتعاشات با که یبهتر اءیاش و

 .داد

 که است نيا دیکن یم آغاز را روز که چنان هم به شما یاصل تياولو که آنجا از

 را کمتر مقاومت با یارتعاش شما د،یابیب شود یم تان یشاد موجب که را يیزهایچ

 . ديساز یم تر مستحکم تان یهست سرچشمه با را خود ارتباط و دیکن یم تجربه

 انیم وندیپ لهیوس نيتر قدرتمند ،یقدرشناس و لذت از یناش ارتعاش که آن لیدل به

 قرار یتیموقع در را شما ها دستورالعمل نيا شماست، وجود یرمادیغ و یماد بخش

 . ديارد افتيدر یتر روشن یرهنمودها خود درون از که دهند یم

 داشت خواهند یکمتر مقاومت شما ارتعاشات موج طول دیباش قدرشناس شتریب هرچه

 نیهمچن. شد دیخواه برخوردار یبهتر یزندگ از دیباش داشته یکمتر مقاومت هرچه و

 دیخواه عادت باال ارتعاشات داشتن حس به شما اندازه، و حد یب یقدرشناس نيتمر با

 مقاومت موجب که - خود یقبل یرفتارها یالگو به گريد بار اگر که ینحو به کرد،
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 قدرتمندتر ارتعاشات نيا که آن از شیپ و بالفاصله د،يگرد باز شوند یم شما یارتعاش

 د،یابیب یقدردان یبرا یشتریب یزهایچ هرچه. کرد دیخواه حس را آنها حضور شوند

 خود در یشتریب یقدردان به لیمشما  حس، نيا شيافزا با. داشت دیخواه یبهتر حس

 یم ادامه شکل نیهم به بهتر احساس و شتریب یقدردان چرخه نيا و دیکن یم احساس

 مثبت احساسات و افکار نيا با قدر آن خود قدرتمند جنبش با جاذبه قانون. ابدي

 يیهمسو نيا شوق از تان قلب ديشو یم متوجه کشد ینم یطول که دينما یم یهمراه

 . است آمده در خواندن آواز به خودتان شتنيخو با

 شکل به شما ندارد وجود یمقاومت چیه آن در که - زیانگ شگفت یحس ارتعاش نيا در

 که ديریگ یم قرار یارتعاش نقطه آن در. ديشو یم زیچ همه یرايپذ یزیآم مبالغه

 و شود یم شروع خوب. شود یم یجار تان اتیتجرب در یسادگ به دیکن آرزو هرچه

 ! ابدي یم ادامه بهتر

 قرار باال ارتعاشات به کينزدشما  ارتعاشات دیکن یم شروع را یباز که یهنگام اگر

 یم حس بهتر احساسات با یمکان در را خود سهولت و سرعت به شما باشد، داشته

 و حس نيا و ديدار فرصت که یزمان تا ود خ اندازه و حد یب یقدردان به پس. دیکن

 ديديد و ديکرد امتحان را یباز نيا اگر. دیده ادامه دارد، انيجر شما در خوب حال

 به خوب فکر کي از کردن تمرکز دیرس نظرتان به و ديندار یمناسب چندان وحال حس
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 صورت هر در که نيا یعني - کند ینم جاديا شما در یجنبش و حرکت گريد فکر کي

 ديربگذا کنار را روش نيا است بهتر پس. شود یم شما آزار موجب دستورالعمل نيا

 . دیکن انتخاب را باالتر نمره با یدستورالعمل و

 نيتمر د،یندان تان یهست سرچشمه با ارتباط و جاذبه قانون به راجع یزیچ شما اگر یحت

 هر و دیکن نيتمر را رفتنيپذ هنر د،یبدان آنکه یب شما شد خواهد موجب روش نيا

 خواهند یجار شما اتیجربت درون ديا کرده نییتع و فيتعر تانيآرزوها عنوان به آنچه

 شما ارتعاشات در یمقاومت نوع چیه دیباش یقدردان یهوا و حال در شما یوقت. شد

 آنچه از شود یم سبب شما، جانب از مقاومت دادن نشان تنها. داشت نخواهد حضور

 . دیفتیب جدا ديدار را شيآرزو

 جهت در را خود یارتعاش یموجها طول واقع درشما  اندازه، و حد یب یقدردان هنگام

 در روز هر که یزیچ همان د،یکن یم میتنظ ديدار را شيآرزو که یاتیتجرب قبول

. است داده پاسخ شما به یهست سرچشمه و ديا کرده درخواست را آن خود اتیتجرب

 آماده واقع در د،یهست یقدردان یهوا و حال در شما که یوقت. يیاستثنا چیه یب

 آن یرو به را در) ديدار قرار تیخالق نديفرآ پله نيرآخ در اکنونشما . دیرفتنيپذ

 (. ديا گشوده
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 تأمل و فکر به را قهیدق پانزده یال ده حدود روزانه که است مناسب اریبس شروع یبرا

 انتخاب منافع از بردن لذت روز چند از پس د،یده اختصاص نديفرآ نيا درباره قیدق

 و گاه یمتوال یروزها که شد دیخواه متوجه تان، افتهي ارتقا ارتعاشات حفظ و آگاهانه

 یخوب حس که لیدل نيا به فقط د،يا پرداخته موضوع نيا به مختلف طيشرا در و گاهیب

 .زدیانگ یم بر شما در را

 

 : دیکن فکر طور نیا دیتوان یم د،یا ستادهیا پست اداره صف در یوقت مثال عنوان به 

 . است یقشنگ ساختمان چه -

 . اند داشته نگه زیتم را آن چقدر -

 . ديآ یم خوشم پست کارمند دوستانه رفتار از -

 . برم یم لذت فرزندش با مادر آن رفتار نحوه از -

  یبرش خوش کت چه -

 . گذرانم یم را یخوب روز چه -
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 :دیکن فکر نیچن دیتوان یم کارتان محل به دنیرس یبرا یرانندگ هنگام

 .هستم نمیماش عاشق - 

 .گذرانم یم را یخوب یها لحظه من یول بارد یم انبار گرچه - 

 .هستم نانمیاطم قابلاتومبیل  نيا عاشق من - 

 . ام یراض کارم از - 

 شما لذت و یقدردان موجب که آنچه هر مورد در یشتریب اتیجزئ با دیتوان یم شما

 ال:مث عنوان به .ديبگرد تر شیب ليدال دنبال شتریب لذت یبرا و دیکن تمرکز شود یم

 

 :است قشنگ یلیخ ساختمان نیا

 .دارد هم یشتریب نگیپارک پست اداره یقبل ساختمان به نسبت - 

 .رود یم شیپ قبل از تر عيسر مراتب به صف و شترندیب جا نيا یشخانهایپ - 

 . باشد داشته یشتریب یهوا اتاق شده باعث بزرگ یها پنجره - 
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 :است العاده فوق دیجد بزرگراه نیا

 .کنم سفر توانم یم شیپ از تر عيسر - 

 .کند کم را سرعتم تا ندارد يیراهنما چراغ - 

 . نمیب یخوب مناظر شده باعث یرانندگ نيا - 

 باعث که ديیبرآ يیزهایچ یجو و جست در چگونه که ديشو آشنا فکر نحوه نيا با یوقت

 نيا زا آکنده روزتان تمام که شد دیخواه متوجه شوند، یم شما لذت و یقدردان

 یجار شما وجود از یعیطب طور به یقدرشناس با توأم احساسات و افکار. زهاستیچ

 یموها دیکن یم احساس ،یزیچ اي یکس از خالصانه یقدردان انهیم در و شد خواهد

 سرچشمه با شما يیهمسو از یا نشانه احساسات نيا شوند؛ یم خیس خیس تان بدن

 . است تان یهست

 بزن حرف شتریب ما با یشناسقدر حس درباره آبراهام

 نسبت هروقت د،یکن یم نیتحس را یزیچ هروقت د،یکن یم یقدردان یزیچ از هرگاه 

 یلزوم «شتریب هم باز لطفا»: ديیگو یم ایدن به حال آن در د،يدار یخوب حس یزیچ به

 حال در اوقات شتریب اگر. ديریبگ کمک خود احساس انیب یبرا یگريد کلمه از ندارد

 . شد خواهد یجار تان یسو به خوب یزهایچ همه دیباش یسپاسگزار و یقدردان

203



 فیتوص عشق ايآ ست؟ین یقدردان از تر مناسب عشق کلمه ايآ: پرسند یم ما از غالبا

 یقدرشناس و عشق که ميیگو یم پاسخ در ما و ست؟ین یرمادیغ یانرژ آن یبرا یبهتر

 استفاده یشناس حق کلمه از است ممکن یبعض. برخوردارند یمشابه ارتعاش از دو هر

 حس یبرا یفیتوص کلمات نهايا همه اما بدهد، دست آنها به امتنان حس اي و کنند

 . هستند سعادت

 یشتریب یزهایچ به یوقت آن از پس و است یمناسب هیاول قدم یسپاسگزار حس

. نديآ یم در جنبش به سرعت به آنها د،یکن تشکر» آنها بابت دیباش ليما که ديبربخور

 یبرا یزیچ شود، داریب درونتان یسپاسگزار حس دیبخواه که آن محض به

 حد یب یقدرشناس حس جيتدر به که یزمان تا رد؛یگ یم قرار راهتان سر یسپاسگزار

 . شود بدل تان اتیتجرب از یبخش به اندازه و

  دیکن کنترل را گرانید احساس دیتوان ینم شما

 احساس اي و دندیناام اند، بدخلق که ديشو رو وبهر یکسان با است ممکن روز طول در

 ارسال شما یسو به را خود یمنف احساسات آنها که یطيشرا در. کنند یم عذاب و رنج

 ممکن شما و باشد یدشوار کار آنها از یقدرشناس نظرتان به است ممکن دارند، یم

 آنها از یمنف یژانر وجود با که ديا نداشته قدرت آنقدر که لیدل نيا به را خود است

 که میکن ینم شنهادیپ وجه چیه به ما خوب، اریبس. ديینما سرزنش د،یکن یسپاسگزار
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 در د،یباش داشته یخوب حس آن به نسبت اي و دیکن نگاه دیخواه ینم که را یزیچشما 

 را یخوب حس دینیب یم را آن یوقت که دیباش یزیچ یجو و جست در ديباشما  عوض

 . اوردیب ارمغان به تانيبرا را آن از یشتریب انواع جاذبه قانون ات زد،یبرانگشما  در

 که نيا یعني شود یم شما یقدردان باعث که دیهست یزیچ یجو و جست در هروقت

 آنشما  یوقت اما د،يا گرفته دست در را خود جاذبه نقطه نیچن هم و ارتعاشات مهار

 یکنترل نیچن د،يیگو یم سخپا آنها به کنند یم حس شما مورد در گرانيد که گونه

 دیباش داشته توجه دیکن یم احساس خود آنچه به شتریب شما یوقت همه نيا با. ديندار

 دیخواه دست در را خود اتیتجرب مهار کنند، یم حس شما درباره گرانيد که آنچه تا

 آنها طالق باعث گرفته، ريز را آنها سگ امروز یکس چه که نيا درباره شما. داشت

 آنها دیدان ینم شما. دیدان ینم یزیچ برداشته آنها یبانک حساب از یپول اي و شده،

 شما به نسبت آنها چرا که دیکن درک دیتوان ینم نيبنابرا کنند؛ یم یزندگ چگونه

 کنترل به قادر شما که است یزیچ همان نيا و دهند، یم نشان خود از یواکنش نیچن

 حال و حس از تر مهم زیچ چیه آن در که ديا گرفته یمیتصم یوقت االن. دیستین آن

 لذت سبب که ديیبرآ يیزهایچ یجو و جست در ديا گرفته میتصم اي ست،ین خودتان

 شعف احساس به بدل ديا داشته معطوف آن به را تان توجه که آنچه شوند، یم شما

 برده لذت آن از آنچه و خود نیب یمدار شما بیترت نيبد. شود یم شما در یقدردان و
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 نیچن. ديساز یم فعال بالفاصله را جاذبه قانون آن، توسط و ديآور یم وجود به ديا

 . ديشو یم رو روبه ديبر یم لذت آنها از که يیزهایچ با بالفاصله که است

 دیباش داشته یتدافع حالت دیتوان ینم دیکن یم یقدردان احساس یوقت

 انيجر به نحوه گذارد یم اثر انت اتیتجرب بر که یزیچ تنها ديا نشده متوجه هنوز اگر

 تقارن، بخت، شانس، به مسئله نيا دیکن یم فکر اگر شماست؛ یسو از یانرژ انداختن

 قاتل کي که ديشنو یم یوقت صورت آن در است، مربوط تعادل قانون اي ارقام و آمار

 کشد، یم آدم شما یگيهمسا در انهیوحش و افتاده راه به نشیماش با آزادانه یحرفها

 شما سعادت و یخوشبخت دیکن یم تصور رايز د،یکن یم حس ريپذ بیآس را خود شما

 شما و دارد او رفتار به یبستگ شما سعادت دیکن فکر یوقت. دارد یبستگ او رفتار به

 یاديز تعداد دیتوان ینم و کجاست، دیدان ینم یحت چون - دیستین او کنترل به قادر

 به وجودتان در یريپذ بیآس صورت آن در ديریگ کار به او از مراقبت یبرا را سیپل

 . رسد یم اوج

 ،یقدردان و دیکن احساس را خود یرمادیغ منبع با يیهمسو تیاهم شما میخواه یم ما

 با يیهمسو یبرا شما یآرزو که یزمان. است تیاهم نيا درک یبرا راه نيتر ادهس

 به یبرا راه نيچند ساعت هر در شما باشد، قدرتمند یکاف قدر به تان یماد ریغ منبع

 . افتي دیخواه آن انداختن انيجر
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 باز شما یسو به را یزیچ چه مقابل طرف که ندارد یتیاهم د،یباش داشته ادي به ديبا -

 و د،يریبگ خود به یتدافع حالت شد دیخواه ريناگز صورت آن در چون گرداند، یم

 یدفاع حالت آن به نسبت هم و ديببر لذت یا دهيپد از هم زمان هم دیتوان ینم شما

 یم باز شما یسو به بالفاصله دیکن یم تمرکز یقدردان یرو شما یوقت. ديریبگ خود به

 گردد، باز تان یسو به یحس نیچن که ستین نيا دیهست دنبالش شما آنچه اما گردد،

 . شود یجار درونتان یحس نیچن دیخواه یم شما

 آنچه بیترت نيبد و ديشو یم آگاه دیکن هتجرب دیخواه ینم آنچه از شما روز طول در

 و لذت اکنون شما که آنجا از. شود یم تر شفاف تان یبرا ديدار را شيآرزو که

 بر دوباره تمرکز با یسادگ به دیتوان یم د،یکن یم تجربه را اندازه و حد یب یقدرشناس

 شما کنونا. دیخواه یم که دیکن یزیچ از یآگاه به بدل را آن د،یخواه ینم که آنچه

 . ديا آمده ایدن به آن یبرا که یزیچ د،یهست خود تیخالق ارائه و انتقال حال در

 به راجع یزندگ. است امروز نیهم درباره بلکه ست،ین فردا به مربوط یزیچ یزندگ

 ! دیده یم شکل را یانرژ چگونه حاضر حال در که است نيا
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  دوم روش

  تیخالق ییجادو جعبه
 

  د؟یکن استفاده روش نیا از دیبا وقت چه

 د،يدار قرار دلچسب و مطبوع تیفعال کي یبرا یمناسب یروح طيشرا در یوقت 

 یفرد یها تياولو یرو -است کائنات خالق که - یانرژ منبع شود یم سبب که

 . دينما تمرکز شما

 که آنچه درباره یتر قیدق اطالعات کائنات گرداننده به دیخواه یم یوقت 

 . دیدهب شماست نديخوشا

 شما احساسات یریگ جهت محدوده

 دربر را ريز گستره شما احساسات محدوده که یزمان ت،یخالق ییجادو جعبه روش

 :بود خواهد دیمف اریبس ردیگ یم

  /یسپاسگزار/  عشق/  یآزاد/  یتوانمند احساس/  یآگاه/  لذت( 1

  ینیب خوش( 5تا 
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 و ديگرد باز 22 فصل به د،یستین مطمئن خود احساسات يیهمسو یفعل طيشرا از اگر)

 هیته خود یبرا یا نسخه یاحساس مختلف درجات دوگانه و ستیب فهرست آن از

 .( ديینما

 آن در دارد، قرار ینیب خوش یعني( 5) تا لذت( 1) نیب يیجا دیکن یم حس آنچه اگر

 لحظه نیهم از دیتوان یم شما و شماست مناسب کامال يیجادو جعبه روش صورت

 . دیکن آغاز را آن از استفاده

 نگاه آن به یوقت که یا جعبه. دیکن هیته بايز و بیترک خوش جعبه کي شروع، یبرا

 چشم به یراحت به که يیجا جعبه، در یرو. زدیبرانگشما  در را یخوب حس دیکن یم

 در موجود یزهایچ»: دیسيبنو را کلمات نيا شود یم جلب آن به شما توجه و ديآ یم

 « ..از اند تعبار جعبه نيا

 جمع جعبه آن در دیتوان یم راهنما دفترچه و کاال یمعرف جزوه مجله، هرچه آن، از بعد

 اضافه خود اتیتجرب به یزیچ ديدار میتصم هروقت مناسب فرصت در و دیکن یآور

 به که است یريتصاو دهنده نشان که را يیها عکس بعد. دیبزن آنها به یسر دیکن

 لباس، منزل، لوازم از يیها عکس: دیکن مشخص رهیگ با ستا تر کينزد تان یآرزوها

 ،یماد یها تیشخص از یريتصاو ل،یاتوموب ا،یدن یدنيد یجاها ساختمانها، منظره،

209



 را شما ینحو به و شده دهیکش ريتصو به ها انسان متقابل روابط آن در که يیها عکس

 هنگام. ديندازیب يیجادو جعبه داخل را آنها و کرده جدا کند یم جلب خود یسو به

 «  از اند عبارت جعبه نيا در موجود یزهایچ»: ديیبگو خود به جعبه در آنها انداختن

 یوقت و دیکن یآور جمع ها عکس نيا از دیتوان یم هرچه دیهست دور تان جعبه از یوقت

 که ديخور یم بر یزیچ به یگاه اگر. ديندازیب جعبه درون را آنها دیبرگشت خانه به

 . ديندازیب تان جعبه درون و دیسيبنو را آن وصف و شرح د،یکن امتحان را آن دیليما

 و افکار کائنات باشد، شتریب دیکن یم دایپ خود جعبه در که يیزهایچ تعداد هرچه

 افکار هرچه. آنهاست با هماهنگ که دهد یم قرار ارتانیاخت در را یشتریب یها شهياند

 چه هر و ابندي یم یشتریب تمرکز تان یوهاآرز د،يندازیب جعبه آن داخل یشتریب

 رايز دهد،یم دست شما به یشتریب یسرزندگ احساس شوند، متمرکز شتریب تانيآرزوها

 . است یزندگ جنس از ابدي یم انيجر شما درون که یا یانرژ

 شما در اتیتجرب باشد محدود و کم آن زانیم اي دینده نشان خود از یمقاومت اگر

 نيتر کوچک تان یآرزوها به دنیرس در گر،يد عبارت به رند؛یگ یم یشتریب جنبش

 دایپ یبهتر حال و حس دیبزن ها عکس به یشتریب رهیگ هرچه. دیباش نداشته یديترد

 و کينزد شما به روز به روز اتیتجرب نيا دینیب یم که کشد ینم یطول و دیکن یم
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 به زهایچ نيا از یرایبس و شوند یم گشوده تان یرو به درها شوند، یم تر کينزد

 . نديآ یم تان یسو به یسادگ

 یکلش به بیترت نيبد و دیکن تمرکز تان یآرزوها یرو کند یم کمک شما به روش نيا

 یمقاومت نبود در اکنون و د،يریگ یم کار به را (کردن طلب) یعني اول؛ مرحله آگاهانه

 . افتد یم اتفاق سرعت به دیخواه یم آنچه شما، جانب از

 در آنچه نداشتن از د،يدار یخوب حال و حس معموال که دیهست یافراد جزو ماش اگر

 جينتا که کشد ینم یطول و دیکن ینم یناراحت احساس ديا انداخته تان يیجادو جعبه

 یکس یوقت گر،يد عبارت به. شود یم آشکار تان یزندگ در جانیه و تمرکز نيا مثبت

 یبرخوردار یبرا که است یروش تنها روش نيا ندهد، پرورش خود در را مقاوم افکار

 سرچشمه د،یکن یم طلب شما: داشت خواهد ازین بدان زیانگ شگفت یزندگ کي از

 . ديريپذ یم شما و دهد یم پاسخ

 . شد خواهد داده شما به دیبخواه

 شما به قدرتمند یشکل به که است نيا دهنده نشان د،يبر یم لذت روش نيا از اگر

 به د،یکن تمرکز ديدار را شيآرزو آنچه یرو تا کند یم کمکا شم به کند، یم کمک

 نيا به و دیابي یدسترس است تان یآرزوها با هماهنگ که یارتعاش به مداوم یشکل
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 دست به که یخوب حس که نيا تر مهم همه از. ديینما تجربه را آگاهانه تیخالق بیترت

 نيا به شما توجه. دیهست فتنريپذ آماده لحظه نیهم در که ديگو یم شما به ديآور یم

 دیخواه یم آنچه با متناسب را خود یارتعاش موج طول که کند یم کمک شما به روش،

 . دیهست رفتنيپذ هنر نيتمر حال در شما یطيشرا نیچن در د،ينگهدار همسو دیکن تجربه

 .بزن حرف شتریب ما با تیخالق ییجادو جعبه روش درباره آبراهام

 ابعاد با یقشنگ جعبه تان دست کنار و ديا نشسته خود یندلص در که دیکن تصور 

 کرده خلق خود را جعبه نيا و دیتیخالق صاحب که دیدان یمشما . دارد قرار متناسب

 یصندل نيا یرو غول کي همانند شما شماست؛ یایدن نيا ميیبگو ديبا که ینوع به د،يا

 د؛يندازیب دست یماد جهان نيا گوشه هر به ديدار را نيا يیتوانا د،يا نشسته بزرگ

 . دیده قرار جعبه داخل و دياوریب چنگ به دیخواه یم را آنچه

 و خود یبرا. ديگذار یم تان عالقه مورد شهر در را آن و ديدار یم بر بايز خانه کي

 د،یکن یم جمع ديدار دوست که را يیزهایچ همه. دیکن یم کسب یآمد در همسرتان

 یجسمان لذت و شوروشعف حس. دینیب یم خود کنار و گوشه که يیبايز یزهایچ همه

 . ديزير یم يیجادو جعبه نيا داخل و ديآور یم دست به دیخواه یم که را آنچه هر و
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 جعبه اگر یول د،يریبگ کمک یروح یباز کي عنوان به تنها روش نيا از دیتوان یم شما

 لذت اریبس د،يدازنیب آن داخل هست تانيآرزوها معرف که را آنچه و دیکن هیته یا

 خود تیخالق جعبه در را یزیچ یوقت ديشو یم متوجه جيتدر به. بود خواهد تر بخش

 برآورده را آن بالفاصله کائنات ندارد، وجود یمقاومت چیه آن مقابل در که ديزير یم

 تا کشد یم طول مدتها د،يانداز یم جعبه درون مقاومت با همراه آنچه اما ازد،س یم

 . شود محقق

 

 دیا کرده کامل را خود تیخالق مهار د،یکن یم مجسم یوقت

 یقدرتمند اریبس روش اما ديایب بيغر و بیعج نظرتان به است ممکن روش نيا 

 نيشتریب مردم از یاریبس. بخشد یم بهبود کردن، مجسم یبرا را شما يیتوانا رايز است،

 نوع چیه اما ،ندينما یم مشاهده را آن که کنند یم یزیچ صرف را خود ارتعاش

. شماست آگاهانه افکار از یناش تنها شما خالقانه کنترل. ندارد وجود کار نيا در یتیخالق

 . ديا کرده کامل را خود تیخالق مهار شما د،یهست یزیچ کردن تجسم درحال یوقت

 گشت یبازم ویآنتون سن در شان خانه به ورکيوین سفر از یجر با که یهنگام استر

 به رفتن و ليوسا یآور جمع مشغول او که یحال در. بود تیخالق هجعب یباز سرگرم
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 یم اش يیجادو جعبه داخل خواست یم که را يیزهایچ یذهن لحاظ به بود، فرودگاه

 فرودگاه از یوقت آنها) روشن، و پاک روز کي با،يز آسمان کي مثال، عنوان به انداخت؛

 آشنا آنها با و دهيد که را يیدازهاان چشم همه تواند یم او و کنند یم پرواز ايگوارد

 .( برد یم لذت اریبس ندیبب شده

 او. باشکوه یها ساختمان آن و یجار یها آب آن پل، همه آن با! يیبايز یجا چه

 دوروبرش، برخورد خوش مسافران کرد، یم فکر داشتند رو شیپ که یخوب سفر به راجع

 با او سپس. دیکش یم را ارشانتظ سفر نيا در که یاریبس لذات و خوشرو مأموران

 باشد، نکرده بندان راه دچار را ها بزرگراه ملل سازمان جلسه دوارمیام د،یشياند خود

 ببرم، همراهم را آن بخواهم که ستین یجالب زیچ نيا»: گفت خود به بالفاصله بعد

 « .اندازم ینم ام جعبه داخل را آن نيبنابرا

 را آن دیخواه ینم آنچه از د،يانداز یم تان يیجادو جعبه درون را یزیچ آگاهانه یوقت

 کند یم کمک شما به تیخالق جعبه با شما رابطه. ديشو یم آگاه شتریب دیکن تجربه

  دیبشناس را خود افکار قدرت

. بودند شان خانه یبرا یشرق فرش کي دنبال به ها مدت استر و یجر مثال، عنوان به

 مورد یزهایچ یحاو صفحات کردن جدا حال در استر ما،یهواپ با فرس هنگام روز کي
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 ريتصو او. ندازدیب اش يیجادو جعبه داخل را آنها تا بود مختلف مجالت از اش عالقه

 به یوقت انداخت، جعبه داخل و کرد جدا ها مجله یالبال از زین را بايز اریبس فرش کي

 بدهند، یسروسامان خود یپست یها صندوق به خواستند یم که یروز دند،یرس خانه

 سن در فرش ديجد فروشگاه به مربوط یآگه به ،یپست یصندوقها از یکي در استر

. بود دهیرس چاپ به اش عالقه مورد فرش همان عکس یآگه یرو. برخورد ویآنتون

 او که بود نشده ساعت چهار و ستیب هنوز« !داد جواب زود چه نیب»: زد اديفر استر

 . بود گرفته ليتحو را آن ساده و عيسر حاال و بود انداخته اش جعبه در را عکس نيا

 را انتظارش آنچه یوقت غالبأ. دیکن حس را روش نيا یریکارگ به لذت میخواه یم ما

 به یباز نيا اما گذراست، و کوتاه اریبس تان یشاد حس د،يآور یم دست به دیداشت

 و ودش تر یطوالن تان یآرزوها آوردن دست به یشاد حس که دهد یم فرصت شما

 . ديایب تر نيریش نظرتان به اما کوتاه، اگر یحت آن، بروز و ظهور جانیه

 که یماد ریغ عوامل يیکارا و ریتأث مشاهده از د،یکن استفاده روش نيا از بار کي یوقت

 داده شما به دیبخواه یوقت. شد دیخواه زده شگفت دهند، یم را شما ارتعاشات پاسخ

 . ديشو رايپذ را آن چگونه ديآموز یم يیجادو جعبه نيا با یباز هنگامشما  و شود یم
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 سوم روش

  تیخالق کارگاه

  د؟یکن استفاده روش نیا از دیبا وقت چه

 است تیاهم حائز اریبس تان یبرا یفرد لحاظ به یزیچ یوقت . 

 دست در را خود یزندگ یاصل محدوده مهار آگاهانه یکلش به دیخواه یم یوقت 

 . ديریبگ

 شگفت یزهایچ تا دیبخش بهبود خود در را رفتنيپذ طيشرا دیخواه یم یوقت 

 . شود یجار تان اتیتجرب در یشتریب زیانگ

 جاذبه غالب نقطه به بدل تا دیکن تجربه را یمثبت جاذبه نقطه دیخواه یم یوقت 

 . شود تان

 شما احساسات یریگ جهت محدوده

 تیخالق کارگاه روش از دهاستفا رد،یگ یم دربر را ريز فیط شما، احساسات دامنه اگر

 :بود خواهد دیمف اریبس تانيبرا

  یسپاسگزار/  عشق/  یآزاد/  یتوانمند احساس/  یآگاه/  لذت( 1

  ینیخوشب( 5تا  
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 و ديگرد باز 22 فصل به د،یستین مطمئن خود احساسات يیهمسو یفعل طيشرا از اگر)

 هیته خود یبرا یا نسخه یاحساس مختلف درجات دوگانه و ستیب فهرست آن از

 .( ديینما

 یم زین یکي نيا م،يا کرده ارائه جا نيا در که گريد یها روش از یاریبس مانند درست

 ،یرانندگ هنگام یذهن یباز اي نوشتن قيطر از خواه شود، واقع دیمف اریبس تان یبرا تواند

 خواهدن تان مزاحم یکس یا قهیدق چند دیدان یم و ديیتنها که زمان هر با یرو ادهیپ

 . شد

: دیسيبنو را فهرستها اي نيعناو نيا آنها از کي هر یرو و دیکن شروع ورقه چهار با را کار

 جسم) ديینما تمرکز اول عنوان یرو اکنون. من شغل و من روابط من، خانه من، جسم

« .کنم یم آرزو جسمم درباره که است يیزهایچ نيا»: دیسيبنو اول برگه یرو و( من

 یبعد عنوان سراغ رسد ینم فکرتان به یزیچ اگر د،ینکن تالش اديز فهرست نيا یرو

 یم ذهنتان به لحظه نیهم در جسمتان درباره که يیآرزوها از یکوچک فهرست. ديبرو

 : مثال عنوان به د؛يینما هیته رسد

 .برگردم دآلميا وزن به خواهم یم -

 .کنم کوتاه کامال را ميموها خواهم یم - 
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 .بخرم یقشنگ لباس خواهم یم - 

 . باشم داشته متناسب و یقو یبدن خواهم یم - 

 دیسيبنو و دیکن تمرکز د،يدار جسمتان درباره که يیها خواسته از کي هر یرو حاال

 : مثال عنوان به د؛يدار يیآرزوها نیچن چرا

 :برگردم دآلمیا وزن به خواهم یم

 .دارم یبهتر حال و حس باشد آنقدر وزنم یوقت چون - 

 .بپوشم را ام عالقه مورد یها لباس توانم یم ونچ - 

 .است بخش لذت یلیخ نو یجالباس کي یبرا لباس ديخر چون - 

 :کنم کوتاه کامال را میموها خواهم یم 

 .ميایب نظر به باتريز خواهم یم چون - 

 . است تر راحت یلیخ کوتاه یموها به دادن شکل چون - 

  ام يیبايز صرف را یکمتر وقت توانم یم اشدب شده کوتاه خوب ميموها یوقت چون -
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 .بخرم یقشنگ لباس خواهمیم

 .کند یم جاديا من در یخوب حس شهیهم نو لباس چون - 

 .ميایب نظر به آراسته دارم دوست چون - 

 .باشند داشته من به یمثبت واکنش مردم دارم دوست چون - 

 .باشم داشته یا تازه ظاهر شود یم باعث چون - 

 :باشم داشته متناسب و یقو یبدن واهمخ یم 

 .باشم داشته یقو هیبن دارم دوست چون - 

 .باشم داشته یکاف یانرژ یکار هر انجام یبرا دارم دوست چون - 

 . یدار یخوب حس است خوب حالت یوقت چون - 

 یبرا شما نظر به که یا محدوده یرو کند یم کمک شما به تیخالق کارگاه روش

 موضوع چهار یوقت. دیکن تمرکز دارد، یشتریب تيفور و تیاهم یندگز در کردن تجربه

 با یوقت. ديآ یم ديپد شما در یتمرکز یانرژ ینوع د،یکن نییتع را تان یزندگ یاصل

 تر فعال را آن به مربوط یتمرکز یانرژ د،یبزن حرف تانيآرزو درباره یشتریب دیتأک

 د،يببر یپ دیکن فکر يیزهایچ نیچن هب دیخواه یم چرا که نيا علت به یوقت. ديساز یم
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 شيافزا را افکارتان قدرت و تیشفاف و دیبکاه آن برابر در خود مقاومت از دیتوان یم

 کائنات و است زیچ همان جوهره و اساس د،یخواه یم را یزیچ نکهيا علت. دیده

 . کند یم ميتقد شما به را تانيآرزو یارتعاش جوهره همواره

 د،يگذار یم کنار را مقاومت غالبا د،یخواه یم را یزیچ چرا که دیشياند یم نيا به یوقت

 به یکس چه اي چگونه و افتي دیخواه یدسترس آن به وقت چه دیکن یم فکر یوقت اما

 یم نشان مقاومت خود از که است یوقت کرد، خواهد کمک آن به دنیرس یبرا شما

 . دیباش شتهندا سؤاالت نيا یبرا یپاسخ قبل از اگر ژهيو به د،یده

 یکوچک فهرست من شغل و من روابط من، خانه: دیکن لیتکم را گريد فهرست سه حاال

 : مثال عنوان به د؛يینما هیته دیکن یم آرزو تان خانه درباره لحظه نیهم که آنچه از

 .کنم هیته یبزرگ و کیش مبلمان خواهم یم -

 .باشم داشته یشتریب بیترت و نظم خواهم یم - 

 . باشد متحرک گذارم، یم را تاوهها که يیجا ام، آشپزخانه نتیکاب طبقات همخوا یم - 

 . باشم داشته حمام در یتر قشنگ یها یکاش خواهدیم دلم -

 .دیسيبنو را تانيها خواسته علت حاال
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 :کنم هیته یبزرگ و کیش مبلمان خواهم یم 

 . است بخش لذت راتییتغ آوردن وجود به چون - 

 . ديایب نظر به خوب ام خانه خواهم یم و هستم دادن یمهمان عاشق چون -

 . است تر ساده آن به دادن سامان و سر چون -

 . دهد یم جلوه خانه به هیاثاث چون -

 :باشم داشته یشتریب بیترت و نظم خواهم یم

 . دارم یبهتر حس است مرتب زیچ همه یوقت چون - 

 .کنم یم کار بهتر منظم طیمح کي در چون -

 . رود یم شیپ بهتر کار است منظم زیچ همه یوقت چون -

 .ترم موفق مراتب به چون -

 :باشد متحرک ام آشپزخانه نتیکاب طبقات خواهم یم 

 . است تر ساده مراتب به دارم الزم آنچه کردن دایپ چون - 

 . بروم یآشپز سراغ شتریب شود یم باعث چون -
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 .شود یم تر راحت ارم،ند کار آنها با یوقت تاوهها، یآور جمع چون -

 .ديایب نظر به بهتر آشپزخانه شود یم باعث چون - 

 :باشم داشته حمام در یتر قشنگ یها یکاش خواهد یم دلم 

 .شود یم حمام یدرخشندگ باعث چون - 

 . کند یم شتریب را حمام ۂجلو - 

 . است تر آسان آن نظافت -

 .شود یم بهتر حالم هایکاش نيا به کردن نگاه با چون -

 در یسادگ به و بالفاصله که تان روابط مورد در خود یآرزوها از یکوچک فهرست 

 اریبس نظرتان به حاضر حال در که یارتباط همان) دیکن هیته ردیگ یم شکل تان ذهن

 (. است ارزشمند و مهم

 .میبگذران هم با را یشتریب وقت خواهدیم دلم-

 . میباش داشته هم اب یشتریب یحيتفر یها برنامه خواهدیم دلم -

 . ميبخور غذا رونیب ها وقت شتریب خواهد یم دلم -
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 . باشم داشته یشتریب حيتفر و استراحت خواهدیم دلم-

 

 :میبگذران هم با را یشتریب اوقات خواهم یم

 . است خوب اریبس حالم میهست هم با یوقت چون - 

 .بگذرانم او با را وقتم تا ستین یگريد کس چون -

 . میبزن حرف آن به راجع که ميدار یاديز مشترک یزهایچ چون - 

 .دارم دوست اریبس را شخص نيا رايز -

 

 :باشم داشته یشتریب یحیتفر یها برنامه خواهدیم دلم 

 .میداشت دوست گريکدي در که بود یا یژگيو نیاول نيا رايز - 

 . کردنم حيتفر و دنيخند عاشق من چون - 

 .هستم یشتریب حيتفر و لذت یجو و جست در چون -

 . دهد یم انسان به یخوب حس حيتفر و لذت چون - 
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 : میبخور غذا رونیب ها وقت شتریب خواهدیم دلم

 . اندازد یم مان يیآشنا روز نیاول ادي به را من چون -

 . برم یم لذت باشد کرده یآشپز یگريد کس که نيا از ،یتجمل جنبه از -

 لذت کنم تمرکز هست همراهم که یکس یرو امشآر با یمناسب یجا در که نيا از -

 .برم یم

 . هست خوردن یبرا یاديز خوشمزه یها یخوراک چون -

 

 :کنم استراحت ای حیتفر شتریب دارم دوست

 . دارم دوست را گريکدي با یگذران وقت و آرامش حس یطورذات به چون - 

 . نديآ یم سراغمان به یطيشرا نیچن در افکار نيبهتر چون -

 . بخشد یم بهبود را مان روابط چون -
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 . ديینما هیته دیکن یم آرزو شغلتان مورد در لحظه نیهم در که آنچه از یکوتاه فهرست

 .اورمیب دست به یشتریب پول خواهم یم -

 .کنم هیجان احساس کارم از خواهم یم - 

 .ببرم لذت همکارانم با کار از خواهم یم -

 .بکنم یشتریب یهدفمند احساس خواهم یم - 

 :اورمیب دست به یشتریب پول خواهمیم 

 . بخرم یديجد نیماش خواهم یم چون - 

 .کنم یم غرور احساس ميها تیموفق از چون -

 . دارد وجود ایدن در یاديز یدادن انجام یکارها و اریبس یدنيد یجاها چون -

 . کند یم جاديا انسان در یخوب حس حسابها صورت پرداخت چون -

 :کنم جانیه احساس کارم از مخواه یم

 تیاهم ميبرا کار طیمح از بردن لذت و است من یزندگ از یمهم بخش کار چون - 

 .دارد

225



 . زدیانگ یم بر من در را یخوب حس دهمیم انجام که یکار به یعالقمند چون - 

 . گذرد یم سرعت به روز کنم یم تیفعال یوقت چون -

 . یردا یخوب حس است خوب حالت یوقت چون -

 :ببرم لذت همکارانم با کار از خواهم یم

 . دهندیم لیتشک را ام یزندگ از یا عمده بخش آنها چون - 

 . میباش قائل یا العاده فوق ارزش گريکدي یبرا ديبا چون -

 .دارد همراه به خود با یزیانگ شگفت توان یتعامل هر چون -

 . بدهم هیروح گرانيد به دارم دوست - 

 :کنم یشتریب یهدفمند ساحسا خواهم یم

 . باشم متفاوت خواهم یم چون - 

 . بروم دنبالش به و کنم دایپ یا تازه فکر دارم دوست چون -

 . دارم دوست را کار به اشتغال حس چون -

 .دارم دوست را نو یها شهياند کسب تجربه چون -
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 موضوع چهار یسو به را تان اتیح سرچشمه تا کرد خواهد کمک شما به نديفرآ نيا

 . ديساز یجار تان یفرد اتیتجرب یاصل

 و ديبپرداز یباز نيا به بار کي هفته هر ماه، کي مدت به میکن یم قيتشو را شما ما

 .. دیکن تکرار را آن بار کي یماه آن از پس

 کينزد بلکه د،یسيبنو ديآ یم نظرتان به هرچه شده، ذکر عنوان چهار درباره دینکن یسع

 . دیکن ادداشتي رسد یم ذهنتان به که را یزیچ نيتر

 که شد خواهد يیزهایچ همه حد از شیب شدن فعال باعث یجيتدر ساده روش نيا

 طيشرا و دادهايرو وقوع سرعت ديشویم متوجه سرعت به شما دارد، تیاهم تان یبرا

 . است گذاشته شيافزا به رو یشدت چه به موضوعات نيا با مرتبط

 .بزن حرف شتریب ما با تیخالق کارگاه روش درباره آبراهام،

 که را آنچه هر و یزندگ سبک ع،يوقا افراد، افکار، شما ربا، آهن کي مانند درست 

 را زهایچ که آنجا از ب،یترت نيبد. ديینما یم جذب خود یوس به دیکن یم یزندگ

 اما د،یکن یم جذب خود یسو به را آنها از یشتریب مقدار د،ینیب یم هستند که آنگونه

 دوست که یبیترت همان به را آنها د،ینیبب باشند دیهست ليما که آنگونه را زهایچ اگر

 شروع خوب یوقت که است لیدل نیهم به. دیکن یم جلب خود یسو به باشند ديدار
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 همه نيا با. شود یم بدتر شود، یم شروع بد یوقت و رود، یم شیپ خوب شود، یم

 . نندیبب هست، که هگون همان را زیچ هر اند ليما تر شیب مردم

 يیآهنربا نوع چه دیخواه یم دیکن نییتع کند یم کمک شما به تیخالق کارگاه روش

 یم اي خواهند یم دارند، باور نيريسا آنچه یبرا یهدف به گريد بیترت نيا به. دیباش

 . بود دیخواه شيخو تجارب آگاه و قدرتمند خالق خود وود ش دینخواه بدل نند،یب

 یآمد خوش نیزم ارهیس به کوچولو،

 شما به ميزد یم حرف شما با ديکرد یم تجربه را خود یماد یزندگ که یاول روز اگر 

 ینتوان که ندارد وجود ایدن در یزیچ. یآمد خوش نیزم ارهیس به کوچولو،: میگفت یم

 آگاهانه و قدرتمند یآرزو خاطر به تو. یبرس آنجا به اي ،یباش داشته را آن ،یده انجام

 تیخالق زیانگ شگفت قانون دقیقة تو. یدار حضور نجايا جا، نيا در حضور یابر ات

 .یهست نجايا اکنون کار نيا انجام یبرا ات يیتوانا با و یا بسته کار به را آگاهانه

 کند یم کمک یخواه یم آنچه شناخت در تو به که را یزندگ تجارب آن و برو شیپ

 کن متمرکز آن بر فقط را فکرت ،یتگرف را متیتصم یوقت. کن جذب خود یوس به

 درباره - تيها یریگ میتصم در که کن یاطالعات یآور جمع صرف را وقتت شتریب

 ابتدا که است نيا تو یواقع کار همه، نيا با. کنند یم کمک تو به - یخواه یم آنچه
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 خواسته یرو تمرکز قيطر از تنها چون ،یکن تمرکز آن یرو بعد و یخواه یم چه یبدان

 . است تیخالق نديفرآ همان نيا. یکن جذب خود یسو به را آن یتوان یم تا

 مدتها شما م،یزن ینم حرف شما با دیکن یم تجربه را یزندگ که یاول روز همان ما یول

 اساسا درواقع - دینیب ینم خود چشمان چهيدر از تنها را خود شما غالب و ديا بوده نجايا

 مشاهده را خود گرانيد چشم چهيدر از شتریب کهبل دینیب ینم خود چشمان قيطر از

 . ديندار قرار دیليما که یگاهيجا در حاضر حال در شما از یاریبس رو نيا از و دیکن یم

 خود که یگاهيجا در را خود دیتوان یم که است يیجا تنها تیخالق کارگاه نديفرآ

 و دیابي یم دست ناتکائ قدرت به آگاهانه شما قيطر نيا از. دیابیب ديا کرده انتخاب

 تیواقع دیکن یم فکر آنچه نه ديینما یم جذب خود یوس به دیکن یم آرزو را آنچه

 را آن شما که هست اکنون آنچه نیب یا عمده تفاوت ما، دگاهيد از. شماست یوجود

 . دارد وجود شماست، یوجود تیواقع آنچه و دینام یم خود قتیحق

 و است یسالمت فاقد که دیباش داشته قرار یکالبد در حاضر حال در شما اگر یحت

 یزندگ ینوع ندارد، را ديبود کرده انتخابشما  که یدلخواه شکل و وزن ،یسرزندگ

 یم تياذ را شما که دیران یم یلیاتوموب نباشد ندتانيخوشا است ممکن که دیکن یم

 میاهخو یم ما نباشد، دلچسب تان یبرا است ممکن که ديدار حشرونشر یکسان با کند،
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 نیچن شما یهست جوهره ديایب نظر به است ممکن گرچه د،یابيدر میکن کمک شما به

 . نباشد نیچن تواند یم اما است،

 صرف با روز هر آن کمک بهشما  که است یروش م،یده یم ارائه جا نيا در ما آنچه

 و ثروت و رفاه ،یسرزندگ ،یتندرست د،یتوان یم یآگاه و تفکر یرو از و وقت یکم

 یتلق کامل یزندگ کي تجربه تواند یم شما ديد از آنچه هر و گرانيد با درست تباطار

 . دیکن جلب خود یسو به را شود

 

 تیخالق کارگاه از یگرید مثال

 کي یبرا فقط البته د،یبزن خود کارگاه به یسر روز هر میکن یم قيتشو را شما ما 

 نوشتن و نشستن یبرا يیجا راگ. کند یم تيکفا قهیدق ستیب با پانزده. کوتاه مدت

 یزمان هر در یذهن شکل به را آن دیتوان یم گرچه. است بهتر مراتب به دیباش داشته

 شما که ستین يیجا نيا اما. دیده انجام شود، ینم تان مزاحم یکس دیکن یم حس که

 بلکه ست،ین مکاشفه ینوع نيا. ديشو آن وارد تان یآگاه در رییتغ جاديا با دیبخواه

 آنقدر د،یکن فکر دیخواه یم هرچه دیتوان یم آن در که يیجا. است شروع یبرا یيجا

 کارگاه وارد یسرزندگ و یقو هیروح با ديبا. زدیبرانگشما  در را یخوب حال و حس که
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 کارگاه به رفتن یبرا یمناسب وقت د،يندار یخوب احساس حاضر حال در اگر. ديشو خود

 . ستین تیخالق

 خود یزندگ یواقع اتیتجرب از که را يیها داده که است نيا رگاهکا نيا درشما  کار

 موجب که دیده قرار هم کنار یکلش به را آنها و دیکن یآور جمع ديا کرده جذب

 که یکار از نظر صرف روز طول در. آورد فراهم را شما خاطر تيرضا و یخرسند

 دوستان اي خانواده راداف با معاشرت منزل، در کار سرکار، رفتن هنگام دیده یم انجام

 کارگاه به را آنها بعد و دیکن یآور جمع است تان عالقه مورد که هرآنچه از يیها داده

 . دیده انتقال تان

 مطلوب و مثبت یها یژگيو دارد، یمطبوع تیشخص که ديبربخور یکس به است ممکن

 شما هک یهاینقل لهیوس که ديشو مواجه یکس با است ممکن د؛یکن یآور جمع را او

 آن به که ديبربخور یشغل به است ممکن د؛یکن جمع هم را آن راند، یم ديدار دوست

 یحت اي ديبسپار خاطر به را آن است ريدلپذ تان یبرا که دینیب یم هرچه د،يدار عالقه

 آنجا در د،يببر همراه به خود با را ها داده نيا دیرفت تان کارگاه به یوقت بعد و دیسيبنو

 آماده خود از یريتصو د،یکن نیچن یوقت. دیکن یهمانندساز را ها داده نيا دیتوان یم

 دیخوان یم آنچه. شد خواهد جذب تان اتیتجرب یوس به جيتدر به که کرد دیخواه

 : دهد یم دست به تیخالق کارگاه کي از یتر روشن نمونه
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 هستم نجايا یوقت. دانم یم را لحظه نيا قدرت و ارزش رايز. دارم دوست را بودن نجايا

 نمیب یم مجموعه کي شکل به را خود نم،یب یم را خود یوقت. دارم یخوب یلیخ حال

 من. خودم یها انتخاب از یکي البته و است من خود دهيآفر دانم یم که یريتصو

 در ام یزندگ اتیتجرب در یمقاومت چیه بدون که ريناپذ یخستگ ام، یانرژ از سرشار

 شوم یم لمیاتوموب داخل. نمیب یم دنیخرام حال در را دخو ر،يتصو نيا در من. حرکتم

 یم ها اتاق داخل. شوم یم خارج آنها از و دهش ساختمانها وارد. ميآ یم رونیب آن از و

 اتیتجرب وارد. شوم یم جدا سپس و وندمیپ یم گوها و گفت به. روم یم رونیب و شوم

 هر به یخوشحال با و یراحت هب ،یتالش چیه یب. ميآ یم رونیب آن از و شوم یم یزندگ

 . روانم سو

 به اند هماهنگ ام یفعل اتین و افکار با که را يیآنها تنها که نمیب یم یحال در را خود

 سوار یوقت. شود یم شتریب ميها خواسته به نسبت ام یآگاه و کنم یم جذب خود یسو

 و حیصح که نمیب یم را خود کنم، یم حرکت يیجا یسو به و شوم یم لمیاتوموب

 دهم انجام است قرار که یکار یبرا و ام دهیرس مقصد به موقع به و سرحال سالمت،

 آراسته را خود و دهیپوش لباس ام خواسته که یروش به که نمیب یم. دارم یآمادگ کامال

 . ام
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 ینظر چه کنم یم من که یکار به راجع اي کنند یم چه نيريسا که ندارد یتیاهم ميبرا

 یريتصو نیچن با را خود یوقت و دارم تيرضا خودم از که نيا است ممه آنچه دارند؛

 . هستم خودم واقعا نمیب یم

  یريناپذ انيپا یبانک حساب. رميناپذ انيپا یموجود یزندگ ابعاد یتمام در که دانمیم

 خواهم یم آنچه یمبنا بر را ماتمیتصم تمام. کنم ینم حس یمال تيمحدود چیه. دارم

 دانم یم. نه اي دارم را استطاعتش که نيا یمبنا بر نه کنم یم بنا نم،نک اي کنم تجربه

 که یا رابطه نوع هر اي یتندرست رفاه، اندازه هر توانم یم که هستم يیربا آهن که

 . کنم جذب خود یسو به بخواهم

 یتيمحدود چیه ایدن در که دانمیم رايز کنم، یم انتخاب را یدائم و مطلق وفور من

 کس تیمحروم موجبات ود، خ یوس به یفراوان جذب با و ندارد جودو ثروت یبرا

 کي در ندارد یلزوم. هست یکاف قدر به همه یبرا رايز آورد، نخواهم فراهم را یگريد

 به توانم یم را باشم داشته ازین اي بخواهم هرچه چون کنم احتکار را یزیچ بزرگ انبار

 ارمیاخت در نوع، هر از رفاه، و پول از یريپذنا انيپا ر؛یذخ. ميفزایب اتمیتجرب به یسادگ

 . هست
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 آرزو،. ام شده احاطه دارند دوستم که یکسان توسط که نمیب یم یطيشرا در را خود

 یم آنچه دهم اجازه آنها به تا اند روان ميسو به من شوق و شور با يیشکوفا و رشد

 ارتباط گرانيد با که نمیب یم یحال در را خود. برسند آن به اي باشند داشته خواهند

 در اریع تمام شکل به که آنچه از من. ميخند یم م،یکن یم گو و گفت دارم؛ متقابل

 چیه و میکن یم یسپاسگزار گريکدي از آنها که چنان هم برم یم لذت دارد وجود آنها

 .شود ینم مواجه یریگ خرده اي ناخواسته یزهایچ با کس

 ام یماد یزندگ اتیتجرب همه از. مطلق رفاه در و نمیب یم کامل یسالمت در را خود

 یم را آنها شوم ظاهر یماد جسم نيا قالب در گرفتم میتصم که لحظه همان از که

 میتصم. است باشکوه اریبس یماد جسم نيا در حضور. مينما یم یسپاسگزار خواستم،

 از من. جاذبه نقطة قيطر از کائنات قدرت به یدسترس نیع در ،یماد مغز با یریگ

 یزیچ. کنم یم جلب خود یسو به را زهایچ از یاریبس یهست زیانگ شگفت نقطه نیهم

 . دارم دوست اریبس را آن من که بخش لذت و مطبوع

 در روز، هیبق یبرا و کنم یم ترک را تمیخالق کارگاه. دهیرس انيپا به امروزم کار حاال،

 امروز کار. دارم ستدو را آنها که ميآ یم بر یگريد شتریب یزهایچ یجو و جست

 . است شده تمام
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 خود با د،يدار یخوب حال و حس قبل از که ديشو یم کارگاه وارد یطيشرا در یوقت

 دهد،یم شما به ینديخوشا حس که ديبر یم همراه را تان یزندگ اتیتجرب از یابعاد

 اهکارگ از رونیب یزندگ د،یدهیم قرار مشاهده مورد شتریب اتیجزئ با را آنها یوقت و

 عرضهشما  به ديا دهيآفر آن خود تیخالق کارگاه در که را یريتصاو از یبازتاب تان

 خلق خود یبرا یکمال تمام یزندگ تا کند یم کمک شما به قدرتمند ابزار نيا. دارد یم

 . دیکن
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  چهارم روش

 (تجسم خالق) یمجاز تیواقع

  د؟یکن استفاده روش نیا از دیبا وقت چه

 دیکن نيتمر را بودن ريپذ ارتعاش دیخواه یم و ديردا یخوب حال و حس یوقت . 

 صورت در و تر یطوالن را آن ديدار الیخ و ديا افتاده ینديخوشا تجربه ادي یوقت 

 . دیکن بدل یبهتر حال و حس به امکان

 را آن یخوب نحو به خواهد یم دلتان و ديدار اریاخت در یاضاف فرصت یوقت 

 . دیکن یسپر

 شما اساتاحس یریگ جهت محدوده

 تان یبرا است ريز شکل به شما احساسات محدوده که یزمان یمجاز تیواقع روش

 :بود خواهد دیمف اریبس

  یسپاسگزار/  اعشق یآزاد/  یتوانمند احساس/  یآگاه لذت( 1

  یتنگ دل( ۸تا    
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 و ديگرد باز 22 فصل به د،یستین مطمئن خود احساسات يیهمسو یفعل طيشرا از اگر)

 هیته خود یبرا یا نسخه یاحساس مختلف درجات ودوگانه ستیب رستفه آن از

 .( ديینما

 بر زیچ همه آن در و دیکن یم یزندگ یارتعاش یجهان در شما که دیباش داشته ادي به

 د،يآور یم دست به را آن دیکن فکر هرچه به شما. شود یم اداره جاذبه قانون یمبنا

 ديریبگ قرار یزیچ با همسو یارتعاش لحاظ هب هروقت رايز د؛ینخواه چه د،یبخواه چه

 شما اتیتجرب در ینوع به آن یارتعاش جوهره د،يا کرده متمرکز آن بر را خود فکر که

 . شود یم ظاهر

 به شما، جاذبه نقطه به شما، یارتعاش شنهادیپ به کائنات ديیبگو دیتوان یم نيبنابرا

 در آنچه به کائنات. دهد یم بجوا د،یکن یم حس آنچه به و دیشياند یم که یافکار

 خود از حاضر حال در که یارتعاشات به بلکه دهد، ینم پاسخ افتاده اتفاق شما اتیتجرب

 کي حاضر حال در شما که مسئله نيا نیب یتفاوت کائنات. ديگو یم پاسخ دیتابان یم

 جاذبه هنقط. ستین قائل د،یباش داشته که دیکن یم آرزو اي ديدار اریاخت در دالر ونیلیم

 .است شده یمتجل تان یزندگ در که آنچه نه شماست افکار از یناش شما
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 مرمت شکسته که را یزیچ آن در دیبتوانشما  که ستین يیجا یمجاز تیواقع نديفرآ

 که ديسازیم فعال را يیدورنما خود ذهن در آگاهانه آن در که است يیجا بلکه د،یکن

 در. دیبتابان خود از ديا ساخته تان ذهن در آنچه با هماهنگ یارتعاشات شود یم موجب

 ارتعاشات د،یکن یم تجربه تان ذهن در را نديخوشا یاندازها چشم تجسم شما که یحال

 . گردد شما جاذبه نقطه به بدل تواند یم خوب حال و حس نيا از یناش

 که کنند یم یطيشرا و افراد زها،یچ صرف را خود ارتعاشات نيشتریب افراد، از یاریبس

 طيشرا همان تکرار با انسانها از یاریبس یزندگ بیترت نيبد و هستند آن ناظر و شاهد

 ارائه که یارتعاشات نوع که است نيا آن علت. ابدي یم ادامه روز به روز اتیتجرب و

 را آن یمجاز تیواقع روش همه نيا با. ندارد یتفاوت شده تجربه قبال آنچه با شود یم

 خودتان، انتخاب به بنا و یموضوع هر یرو روش، نيا از استفاده با اريز. داد خواهد رییتغ

 یم شیپ ديدار قرار آن در اکنون که يیجا از فراتر مراتب به شما ارتعاشات دامنه

 تان یزندگ یفعل شکل به نه - دهد یم پاسخ شما ارتعاشات به کائنات که آنجا از. رود

 هرگز قبال که آن غم شوند، یم یجار شما اتیتجرب یسو به تر بخش لذت یزهایچ

 . اند نکرده نیچن
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 یبرا که یزیچ است، یناهمگون و تضاد اندازد، یم اشتباه به را شما شتریب معموال آنچه

 تیفعال موجب اغلب و است ارزشمند و الزم اریبس تانيآرزوها گرفتن اوج به کمک

 د،یخواه یم چه دیبدان که نيا یبرا معموال. ودش یم شده انباشته یها یانرژ از یاریبس

 یزیچ چه دیبدان کنند یم کمک شما به که دیکن تمرکز یعيوقا اي اتیجزئ یرو ديبا

 دیخواه یم که ديیگو یم یروشن به یزمان چه معموال گر،يد عبارت به د؛یخواه ینم را

  باشد؟ خوب حالتان

 شتریب پول داشتن مسئله وقت چه است؟ درست ست،ین خوب چندان تان احوال یوقت

 یوقت. ديندار پول یکاف قدر به که یوقت است، روشن دهد؟ یم قرار فشار تحت را شما

 نه؟ مگر د،يگرد یم تیشفاف دنبال به که است یوقت همان د،یهست سردرگم و جیگ

 یوقت د؟یهست آرامش یوجو جست در که ستین یموقع همان ايآ د،یناراحت یوقت

  د؟یهست زهینگا خواهان که ستین یوقت همان دیدلتنگ

 : شود یم شامل را مرحله سه تیخالق کارگاه روش که دیباش داشته ادی به

 ؛(دیمشغول بدان همواره شما که است یا ساده کار) خواستن (۱)

 را آن انجام خود یهست سرچشمه ست،ین شما فهیوظ که) شما درخواست به پاسخ( ۲)

  ؛(دارد برعهده
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 (. دیخواه یم آنچه هر رفتنيپذ و افتيدر) بودن رايپذ (۳)

 یزیچ یرو یوقت. دارد وجود تفاوت سوم و اول مرحله نیب دیبدان که است مهم اریبس

 به غالبا د،یکن یم دعا اي دیکن یم تمرکز ديازمندین آن به اي دیهست آن خواهان که

 . ديیهمسو و هماهنگ آن فقدان و نداشتن فکر با بلکه د،یستین همسو آن با یارتعاش لحاظ

 آنها پرداخت یبرا یکاف پول و ديآ یم سراغتان جا کي حسابها صورت همه یقتو

 ؛«دارم الزم یشتریب پول»: ديیگو یم و دیکن یم وحشت و ترس احساس ندارد، وجود

 یم یشتریب پول»: دیکن استفاده یگريد مثبت کلمات از دیتوان یم شما همه نيا با

 تمرکز تان خواسته یرو یعني د؛يبند یم ارک به را اول مرحله شما طيشرا نيا در خواهم

 تان خواسته آنچه از را خود ديا دهینرس ومس مرحله به هنوز چون همه نيا با. دیکن یم

 . ديداریم نگه جدا بوده

 تضادها،. ديشو خود کردن طلب مانع دیتوان ینم و دیکن یم طلب مداوم یلکش به شما

 تا دیکن دایپ یراه که است نيا شما یاصل فهیوظ و زندیانگ یم بر شما در را يیآرزوها

 ديبا شما. ويراد اي ماهواره امواج افتيدر هیشب یکار. ديریگ قرار افتيدر ریمس در

 وضع فرستنده اي شما که یصورت در د،یکن میتنظ موج طول همان یرو را خود رندهیگ

 نیهم به ستدر. دیکن افتيدر شفاف صورت به را عالئم دیتوان ینم دیباش داشته یثابت
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 و رندهیگ) تان یارتعاش يیهمسو جهت خود یاحساس عالئم کمک به شما بیترت

 قرار ینامتعادل و ناهموار گاهيجا در یوقت گر،يد عبارت به. دیشناس یم را( فرستنده

 محدوده از خارج د،یکن یم رنجش اي تیعصبان خشم، ،یفرسودگ احساس و ديدار

 . ديا گرفته قرار مناسب یارتعاش

 یأ یمنف یاحساس طيشرا چنان در یوقت و دیکن دایپ آرامش یکم شما میخواه یم ام

 آورند یم همراه به یفرصت خود با یمنف احساسات. ديرینگ سخت خود به ديدار قرار

 . ديدار يیجز راتییتغ به ازین تان یدرون شتنيخو با شدن هماهنگ یبرا دیبدان شما تا

 طيشرا در دیکن یم حس اگر گر،يد عبارت به د؛یگناهماهن و ناهمگون واقعاشما  اگر

 یم حاضر حال در که یا هیتوص نيبهتر صورت نيا در د،يندار قرار یمناسب یحس

 را کردن فکر د،یکن یم آرام را خود ذهن یوقت رايز. است مراقبه م،یبکن شما به میتوان

 ارتعاشات یعیطب طور به ديساز یم متوقف را کردن فکر یوقت و. ديساز یم متوقف

 د،یکن دایپ کردن تمرکز یبرا یزیچ دیبتوان اگر البته و. گذارند یم شيافزا به رو شما

 یبرا اندازه و حد یب یقدرشناس حس د،یباش آن سپاسگزار دیبتوان یسادگ به که یزیچ

 کجا که نيا از نظر صرف - طيشرا همه در شما رايز بود، خواهد مناسب اریبس تان

 خاص قيطر دو به تنها یمجاز تیواقع روش اما. دیده انجام را نآ دیتوان یم دیباش

 حس آنکه محض به و دیکن یم عادت مقاومت عدم احساس به: کند یم کمک شما به
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 ینینش عقب که یطيشرا در - ورود بدو در ديا شده مقاوم افکار قلمرو وارد ديکرد

 خود مقاوم ریغ رفتار به یوقت نيا بر عالوه. ديشو یم خارج آن از. است تر ساده هنوز

 .. دهدیم پاسخ شما به مثبت یشکل به جاذبه قانون دیدهیم ادامه

 

 .بزن حرف شتریب ما با یمجاز تیواقع روش درباره آبراهام،

 لحظه نیهم در آنچه هر از دیکن یم یسع شما آن در که است یروش ،یمجاز تیواقع 

 . دهدیم انجام لمیف ارگردانک کي که یکار مثل درست. دیکن استفاده دارد وجود

 فتد؟یب اتفاق ديبا کجا صحنه نيا: ديریبگ میتصم ديبا ابتدا روش نيا یریکارگ به یبرا

 يیجا تواند یم. است مناسب کامال تان یبرا دیکن یم حس که دیکن انتخاب را يیجا

 را آن یحت اي ديا دهيد آن درباره یلمیف د،يا دهیشن آن به راجع د،يا رفته قبال که باشد

 . ديا کرده مجسم

 شب؟ اي ظهر بعداز صبح، روز، از یساعت چه ؟یرونیب اي هستند یداخل مکانها نيا

 نظرتان به هوا روشن، و صاف روز کي. است غروب به رو اي طلوع حال در دیخورش

 آنجاست؟ یکس چه شما از ریغ د؟يا دهیپوش یلباس چه چطور؟ هوا درجه است؟ چگونه

 . . دیکن انتخاب کند یم خوب را تان لحا و حس که یزیچ
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 یایدن وارد را یکس که است مهم اریبس اما د،يیتنها اي دیهست یکس با که ندارد یتیاهم

 . ديبر یم لذت حضورش از که دیکن تان یمجاز تیواقع

 آن محض به کردن؟ مراقبه اي نشستن دن،يخند حال در د؟یهست يیوهوا حال چه در

 گريکدي به ديبا یزیچ چه که دیکن مجسم تان ذهن در دیوانت یم شد آماده صحنه که

 . ديیبگو

 موجب که را یارتعاشات کند کمک شما به که است نيا یمجاز تیواقع روش از هدف

 تیواقع کي شما نيبنابرا. ديساز فعال خود در دیباش داشته یخوب حال و حس شوند یم

 و شده سوراخ سقفش که ديازبس یا خانه خود یبرا آن در که دیکن ینم خلق یمجاز

 . کنند ریتعم تانيبرا را آن تا دياوریب آنجا به کارگر یتعداد ديبا شما

 تانيبرا را آن تا دياوریب را یکس که ديا نزده واريد به را يیبدنما یواريد کاغذشما 

 یم که یشکل همان به را یزیچ هر قایدق دیتوان یم شما یمجاز تیواقع در. کند عوض

 . ديبساز اشد،ب دیخواه

  دارد انيجر تان یزندگ در که یخاص طيراش بهبود یبرا روش نيا از دینکن یسع
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 تیواقع وارد را موجود ارتعاشات شما ،يیجو چاره یبرا تالش هنگام رايز. ديریبگ کمک

 از را یمجاز تیواقع نديفرآ در موجود قدرت کار نيا با و کرد دیخواه تان یمجاز

 . داد دیخواه دست

 ستین خوب حال و حس داشتن از تر مهم زیچ چیه

 عنوان به را آن شما که آنچه به پاسخ در سعادت احساس که ندارد وجود یلیدل چیه 

 شما که آن مگر نشود؛ یجار تان اتیتجرب یتمام در د،يا کرده معلوم خود خواسته

 . دیباش نگران و یعصب یزیچ درباره اي دیباش نداشته یمساعد یخو و خلق

 که ديببر يیسو و سمت به را خود کرد خواهد کمک شما به یمجاز تیواقع شرو

 هرچه. بدن عضالت یرو کردن کار مانند درست. دیباش داشته یخوب حال اوقات شتریب

 . کند یم کار تان یبرا بهتر و شتریب د،یکن نیچن شتریب

 سفر به آن در یجر و او که بود یبزرگ لیاتوموب راندن سرگرم که یزمان بار کي استر

 نيبهتر نيا که بود دهیرس جهینت نيا به او. داد انجام را یمجاز تیواقع یباز رفتند، یم

 و رساندن خوب حال و حس مکان به را خود است، صحنه به عيسر ورود یبرا طيشرا

 اصالح صدد در و شود ریدرگ بود ممکن کرد یم توقف یشتریب مدت اگر. شدن خارج

 یخوب حال و حس کجا کرد مشخص یوقت اما. ديبرآ کارها دنکر پاره اي و گرانيد
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 کس چه کرد مشخص. آورد جانیه به را قلبش که کرد انتخاب را يیزهایچ دارد،

 گو و گفت و صحبت کلمه چند ،يیخو و خلق چه با باشد، فضا آن در تواند یم یگريد

 ،یرانندگ هنگام میکن یم قيتشو را شما ما و. بود یزیانگ شگفت حس. شدن خارج بعد و

 اگر اي دیکن نيتمر را یباز نيا خود تختخواب در استراحت وقت اي صف، در ستادنيا

 یم خلق يیويسنار نیچن یوقت. ديریبگ نظر در آن یبرا یا جداگانه وقت دیخواه یم

 خوب حال داشتن ارتعاش شما د،یباش داشته یخوب وحال حس شود یم باعث که دیکن

 تر مهم زیچ چیه. کند یم عمل آن با هماهنگ جاذبه قانون پسس و ديساز یم فعال را

 که ستین نيا از بهتر زیچ چیه و د،یباش داشته یخوب وحال حس شما که ستین نيا از

 . شود شما در خوب حس آن جاديا باعث که دیکن خلق یالتیتخ

 ورچط هوا وضع که کند فکر نيا به توانست یم بود، یرانندگ حال در استر که یزمان

 که بود خشک آنقدر وقتها یبعض. شود مرطوب او بدن شود یم باعث هوا یگاه است،

 چیه بدون بود، درجه ۹۰ وقتها یبعض و کرد یم یخوب احساس بدنش با باد تماس از

 فکر توانست یم روز از لحظه آن و رطوبت حرارت، رینظ یب بیترک به او. یرطوبت

 . کند

 یم آنها. کند همراه خود با یباز نيا در را اش هعالق مورد دوستان توانست یم بعد

 چنان یمجاز تیواقع یباز در استر. باشند داشته یزیانگ شگفت اتیتجرب توانستند
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 یباز نيا یوقت رايز بماند، آنجا نهايا از شیب خواست یم که داشت یخوب حال و حس

 . کند کنترل زیچ همه درباره را زیچ همه توانست یم کرد یم را

 

  است بد آورد وجود به یبد حس که یفکر هر

 نيا مختلف لحظات در شما ارتعاشات چرا که.( کند ینم توجه یحت اي) داندینم کائنات

 یماریب دچار شما بودند داده صیتشخ روزيد پزشکان گر،يد عبارت به است؛ گونه

 ینوع .(کرد استر که یکار همان) د؛یکن یرانندگ بزرگراه در دیتوانست امروز و دیهست

 نداشت وجود شما در یماریب از یا نشانه چیه لحظه آن در. یمجاز تیواقع در لیتخ

 خود در یماریب از تان یآگاه از قدرتمندتر را ارتعاش آن دیتوانست یمشما  اگر و

 لیدل نيا به صرفا یماریب. اوردیب دوام شما وجود در توانست ینم یماریب د،ينگهدار

 تابانند یم خود از یماریب آن با هماهنگ یارتعاشات که یرافکا به شما که دارد وجود

 . دیشياند یم

 شما در را یبد حس شود یم یماریب با هماهنگ ارتعاش بروز به منجر که یفکر هر

 مناسب افکار نيا. ترس اي ریتقص سرزنش، رنجش، ت،یعصبان خشم، حس کند؛ یم جاديا

 آنها به یوقت چون ستند،ین خوب تان یبرا افکار نيا ديیبگو دیتوان یم شما. ستندین شما
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 کردن لمس اي زدن دست که یبیترت همان به درست. ديندار یخوب حال دیشياند یم

 صدمه شما به زین یمنف احساسات شود، یم شما به زدن صدمه باعث گرم اجاق کي

 . زنند یم

 فعال انت ارتعاشات در حاضر حال در و ديا کرده یزندگ را آن قبل ها مدت که یزیچ

 چیه د،یکن ینم فکر آن به لحظه نيا در و ديا کرده یزندگ روزيد که یزیچ اي ست،ین

 از را خود دیستین مجبور نيبنابرا نوع، چیه - ندارد شما یارتعاش نقطه در یریتأث نوع

 .دیکن رها آنها دست

 دیکن یم حس اي دینیب یم د،يشنو یم یزیچ گران،يد با معاشرت هنگام وقتها، یبعض

 نيا. زدیانگ یبرنم شما در را یخوب حس که سازد یم فعال درونتان را یارتعاشات که

 رسد یم نظرم به کند، یم کار من یراهنما سامانه اوه،»: ديیبگو ديبا که است یزمان

 نيا شدن فعال با رايز کند، ینم جاديا من در یخوب حس که شده فعال درونم یزیچ

 یم درونم در سعادت حضور از مانع که ديآ یم وجود به من در یمقاومت ارتعاش،

 « .شود

 تیواقع شما اگر. دیکن انتخاب یبهتر افکار که است آن وقت اکنون نيبنابرا پس

 یافکار دنبال که بود خواهد تر ساده مراتب به شما یبرا د،یباش کرده تجربه را یمجاز
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 نکرده تجربه را یزیچ نیچن اگر اما. زندیانگ یم بر شما در یبهتر حس که ديبرو

 دینخواه رفتن یبرا یمثبت یجا ديریگ یم قرار یمنف افکار مرکز در که یزمان د،یباش

 . شوند محو تان ذهن در افکار نيا جيتدر به تا دیکن صبر ديبا نيبنابرا. داشت

 یمجاز تیخالق ندیفرآ از یگرید نمونه

 تجربه را رمقاومیغ اشاتارتع شتریب دیکن تجربه را یمجاز تیخالق روش شتریب چه هر 

 دیخواه یبهتر حس دیکن تجربه را رمقاومیغ ارتعاشات نيا شتریب هرچه کرد؛ دیخواه

 یجار تان اتیتجرب در یسادگ به دیخواه یم آنچه همزمان طور به البته، و داشت

 . شد خواهد

 : دیکن مجسم را ريز یويسنار مثال یبرا

 دیسف یشن ساحل کي: مکان  

 هوا برخورد. پراکنده یابرها با درجه 7۰ .است رینظ یب هوا اما» :زمستان و بايز 

 « .کند یم جاديا من در یخوب احساس پوستم با

. برم یم لذت ميپا ريز زیتم و مرطوب یها شن یخنکا حس از. ندارم پا به کفش»

 در سالنه سالنه. دارم یخوب اریبس احساس درونم در. اند راحت و گشاد ميها لباس

 پنج نوه انتقاالت« .کنم یم تیامن و یشاد قدرت، احساس زنم، یم قدم احلس امتداد
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 بودن از من مثل درست دارد، دوست را باشکوه روز نيا زین او. است همراهم ام ساله

 داشته من به اجیاحت شدن سرگرم یبرا رسد ینم نظر به اما است، خوشحال من با

 کند یم یباز ها ماسه با دود، یم خود رایاخت به و خوشحال که او یتماشا از من. باشد

 آمدهام يیجا نیچن به که نيا از. خرسندم اریبس برد، یم لذت بايز احلس نيا از و

 . «بود یدرست کامال انتخاب. خوشحالم اریبس

 ذوق و نرم یصدا با. دارد دست در کرده دایپ که را یصدف. دودیم طرفم به نوهام»

 که خوشحالم یلیخ بزرگ، مادر: ديگو یم زندیم قبر یخوشحال از که یچشمان و زده

 ملوسم، دختر دهمیم جواب او به من و. یآورد نجايا به مرا که ممنونم. میهست نجايا

 سفر یبرا یمناسب وقت حاال« .برم یم لذت یلیخ هستم تو با جا نيا که نيا از هم من

 .است کردن

 گرندیکدی یهمسو شما یها تجسم در موجود جانیه و شور با ینگران

 با استر. داد نیماش یجلو شهیش ریتعم تیک کياستر به دوستان، از یکي توسان، در 

 کرد فکر باز و خواند را راهنما دفترچه ،«کند یم کار چطور دانمینم» کرد فکر خود

 زیچ چه» دیشياند یم خود با گرفت یم دست در را آن هروقت« .یجالب زیچ چه»

  «یا مبتکرانه
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 از سرعت به یونیکام آنها حرکت از پس قهیدق ده بايتقر. بودند راه در یرج و او یوقت

. کند کمانه آنها نیماش جلو شهیش طرف به یسنگ تکه شد باعث و گذشت کنارشان

 مجسم خود ذهن در را آن کار طرز که یریتعم تیک از شد ناچار استر که دینکش یطول

 . کند استفاده بود، کرده

 احساس اي ینگران احساس خود، یمجاز تیواقع نديفرآ در ماش که نيا از نظر صرف

 . است جاذبه قانون با همسو دیتابان یم خود از که یارتعاش دیکن یخوشحال

 رمیگ یم میتصم یوقت است، سخت یلیخ ميبرا کردن مجسم آبراهام: گفت ما به یکس

 نیچن ديبا طورچ دانمینم من و است ناشناخته ینوع به ميبرا شوم یمجاز تیواقع وارد

 . کنم

 یاوریب ادي به را آنها اگر ؟یدار ادي به افتاده اتفاق که را یحوادث ايآ: میگفت پاسخ در ماا

 نيا به مربوط آنها از کدام چیه چون ،یبند کار به را یمجاز تیواقع روش یتوان یم

 بوده هک یزیچ از دوباره را آن یآور یم ادي به را یزیچ یوقت. ستین حاال نیهم اي جا

 . یکن یم ینيآفر باز
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 به دو هر. ندارند یتفاوت گريکدي با یمجاز تیواقع نديفرآ اي کردن مجسم نيبنابرا

 احساس آن دادن انجام ضمن که نيا آن و واحد؛ هدف کي با اما اند، یآوردن خاطر

 . دیکن لذت

 تنها نه د،يزیبرانگ شتریب را خود التیتخ و دیکن نيتمر شتریب را نديفرآ نيا هرچه

 متوجه بلکه د،یگذران یم ريدلپذ و خوب یکلش به را خود وقت که دیکن یم احساس

 یدگرگون و رییتغ آستانه در مسائل از یاریبس دربارهشما  غالب ارتعاشات که ديشو یم

 به را زیانگ شگفت شرفتیپ نيا بازتاب جيتدر به تان، یزندگ اتیتجرب و دارند قرار

 . کرد خواهند عرضه شما
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  پنجم روش

  راوانیف یباز

  د؟یکن استفاده روش نیا از دیبا وقت چه

 دیده گسترش را خود لیتخ قدرت دیخواه یم یوقت. 

 دیبده تانيآرزوها به یشتریب صراحت و تیشفاف دیخواه یم یقتو. 

 دیکن شتریب خود اتیتجرب در را پول حضور دیخواه یم یوقت . 

 خود یسو به را یفراوان و وفور انيجر ها، تفاوت به احترام با دیخواه یم یوقت 

 . دیده شيافزا

 شما احساسات یریگ جهت محدوده

 احساسات جهت یفعل دامنه که است مناسب اریبس شما یبرا یزمان ثروت و رفاه یباز

 : باشد ريز شرح به شما

  یسپاسگزار/  عشق/  یآزاد/  یتوانمند احساس/  یآگاه/  لذت( 1

 تا

  یدلسرد( 1۶
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 ديگرد باز 22 فصل به د،یستین مطمئن خود احساسات يیهمسو یفعل طيشرا از اگر) 

 هیته خود یبرا یا نسخه یاحساس مختلف درجات دوگانه و ستیب فهرست آن از و

 .( ديینما

 عبارت به د؛یکن یم شروع را کار یبانک حساب کي جاديا تصور باشما  نديفرآ نيا در

 را پولتان یواقع حساب کي مثل درست شما اما ست،ین رکا در یواقع بانک چیه گر،يد

 استفاده آن از گريد که یميقد چک دسته کي از دیتوان یم. دیکن یم برداشت و زيوار

 دیتوان یم حتى شما. وترتانیکامپ در یحسابدار برنامه اي د،يریبگ کمک دیکن ینم

 آن دیسف صفحات از و ديریبگ نظر در چک دسته عنوان به را خود ادداشتي دفترچه

 کار نيا از هدف. دیکن استفاده چک ورقه طور نیهم و محاسبات اشتباه ادداشتي یبرا

 . ديایب نظر به یواقع است ممکن که يیجا تا نديفرآ نيا که است نيا

 به د؛یکن خرج را آن دیتوان یم که بود خواهد دالر 1۰۰۰ شما سپرده زانیم اول روز

 نهيهز یبرا و ديبگذار سپرده عنوان به دالر 1۰۰۰ مبلغ دفترچه در گر،يد عبارت

 کجاي را خود پول همه چک کي دنیکش با دیتوان یم شما. دیبکش چک آن کردن

 صرف را آن مختلف یچکها دنیکش با اي دیکن نهيهز خاص مورد کي یبرا و ديبردار

 . دیکن متفاوت یکارها
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 یداريخر دیخواه یم که يیزهایچ به کردن فکر با که است نيا یباز نيا در مهم نکته

 . ديببر لذت یعمل صورت به چک نوشتن از طور نیهم و دیکن

 کي ديخر یبرا مثال عنوان به د؛یده شرح را آن کردن نهيهز مناسبت چک ته یرو

. گوردون سالمت و ورزش باشگاه در تيعضو اي دنيدو مخصوص کفش با،يز سيخودنو

 نيا با. ديبگذار فردا یبرا را یبخش اي و دینک خرج امروز را آن همه دیتوان یم شما

 فردا است قرار رايز د،یکن خرج امروز نیهم را آن همه میکن یم هیتوص شما به همه

 . ديبگذار تان حساب به یگريد سپرده

 . بود خواهد دالر 2۰۰۰ شما سپرده دوم روز •

 . دالر 3۰۰۰ سوم روز •

 . دالر ۴۰۰۰ چهارم روز •

 یزیچ روز 3۰۰ از پس. بود خواهد دالر 5۰.۰۰۰ برابر یرقم شما دهسپر پنجاهم روز •

 ادامه سال یروزها تمام را یباز نيا اگر. داشت دیخواه سپرده دالر 3۰۰.۰۰۰ برابر

 . ديا کرده نهيهز و سپرده دالر ونیلیم ۶۶ معادل یزیچ د،یده

 به شد؛ دیهخوا مند بهره شتریب آن منافع از دیکن تيتقو را خود لیتخ قدرت هرچه

 ديا کرده که یا نهيهز یرو هفته چند از پس ،یباز نيا از استفاده با گر،يد عبارت
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 یزیانگ شگفت شکل به تجسم یبرا شما يیتوانا بیترت نيا به و کرد دیخواه تمرکز

 . افتي خواهد گسترش

 از یاریبس. کنند ینم استفاده خود لیتخ قوه از چندان ما یماد دوستان از یاریبس

 انجام با. ندينما یم مشاهده که کنند یم يیزهایچ همان صرف را خود ارتعاشات دممر

 افتهي گسترش شما در که ديشو یم یا تازه افکار متوجه که کشد ینم یطول یباز نيا

 بیترت نيا به. دیکن یم احساس را خود انتظارات و آرزوها توسعه و بسط جيتدر به و

 . ديشو یم برخوردار تان ذبهجا نقطه جهت رییتغ یايمزا از شما

 حال در که یطيشرا به نه و ديگو یم پاسخشما  ارتعاشات به کائنات که دینیب یم

 د،يینما متمرکز خود یفعل وضع به را خود حواس همهشما  اگر. ديدار قرار آن در حاضر

 زیانگ شگفت یگستردگ به شما اگر اما ابد،ي یم ادامه شکل نیهم به زین شما ندهيآ

 به کائنات دیده ادامه.  کند یم جاديا شما در یروش نیچن از استفاده که - ارتانافک

 . داد خواهد پاسخ یافکار نیچن ارتعاشات

 یم خود از یزندگ یفعل طيشرا به پاسخ در شما که یارتعاشات نیب یتفاوت چیه کائنات

 و رفاه یزبا لیدل نیهم به. ستین قائل دیکن یم مجسم تان ذهن در آنچه با دیتابان
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 یم قرار ارتانیاخت در شما جاذبه نقطه ارتعاش رییتغ جهت یقدرتمند ابزار ثروت،

 . دهد

 که یمدت هر. شتریب اي و سال کي د،يبپرداز یباز نيا به یکوتاه مدت دیتوان یم شما

 بیعج نظرتان به آغاز در است ممکن. بود خواهد مناسب همان د،یکن انتخاب خودتان

 گسترده تان التیتخ دامنه دیده ادامه یباز نيا به شتریب چه هر اما کند، جلوه بيوغر

 نيا لذت جوهره یرو تمرکز هنگام و تان التیتخ بسط و شرح با. شد خواهد تر

 . کرد خواهد رییتغ شما جاذبه نقطه ،یگستردگ

 نوشتن یرو چک، ته یرو نوشتن با و دیکن یم استفاده خود لیتخ قوه از چک، نوشتن با

 روش نيا در رايز د،یده ینم نشان خود از یمقاومت چیه کار نيا در و دیکن یم زتمرک

 یم آنچه به ،یزیچ به یابیدست بدون دیتوان یمشما . ندارد وجود یولخرج از ینگران

 آن ميیبگو بهتر اي دیرس یم تانيآرزها به یمقاومت چیه یب بیترت نيبد. دیبرس دیخواه

 .ديشو یم رايپذ را

 تان جاذبه نقطه بلکه د،يشو یم مند بهره خود التیتخ گسترش یايمزا از اتنه نه شما

 اوضاع تنها نه. کند یم تفاوت زین تان یزندگ اتیتجرب بیترت نيبد و ابدي یم رییتغ زین
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 کرده تمرکز آنها یرو وشوق شور با که يیزهایچ همه بلکه ابد،ي یم بهبود تان یمال

 . شود یم یجار تان اتیتجرب در جيتدر به ديا

 که شکل هر به دیتوان یم اي د،یکن متوقف را آن اي و شروع را یباز نيا دیتوان یم شما

 کار در یدينبا و ديبا. ندارد یقانون چیه یباز نيا. دیکن یباز را آن ديدار دوست

 کار نيا یرو دیخواه یم که یمدت هر. دیکن یباز و ديبرو گر،يد عبارت به ست؛ین

 تا ديببر کار به را تان تالش حداکثر: که نيا دارد تیاهم چهآن. دیکن صرف زمان

 . ديندازیب کار به را تخیلتان

 مجسمه گل تکه کي نبود ممکن کارتان اول روز در د،يبود ساز مجسمه کي شما اگر

 را آن حتما شما« .امدیدرن کار از یزیچ»: ديیبگو و ديندازیب زیم یرو و ديبردار یساز

 و ديکرد یم اضافه آن به یگريد رنگ گل د،يکرد یم کار آن یرو د،يداد یم شکل

 با. ردیبگ شکل دیکن خلق دیخواست یم که یکار تا ديداد یم ادامه خود کار به آنقدر

 جهان خلق سرچشمه که یگل با را آن ديبا که رسد یم یتیخالق به نوبت یوقت همه نيا

 د؛یکن ینم خود افکار تيهدا یبرا یتالش شما غالب د،یدهشکل  و دیکن بیترک است
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 یگوشها یساز مجسمه را گل یگريد کس که نيا مثل درست گر،يد عبارت به 

 به چگونه گل تکه نيا ديیبگو که دیکن یم نيا صرف را عمرتان همه شما و انداخته

 . رسد یم نظر

 اي ،«کردند یم یگريد کار مورد نيا در ديبا نميوالد نشد، خوب اش جهینت خب،»

 اي ،«دارد وجود یعدالت یب و ینابرابر ایدن در» اي ،«بکند نيا از ریغ یکار ديبا اقتصاد

 با را تانيها دست ميیگو یم ما. «امدین خوشم موضوع نيا با گرانيد برخورد از که نيا

 کمک به را آن و ديیفزایب تانيآرزوها قدرت به را یانرژ! ديزیامیب هم در وجودتان گل

 . دیده شکل خود تیخالق

 داشته یتیاهم تو یبرا ديآ ینم نظرم به آبراهام»: گفت یم اخیرا مان دوستان از یکي

 ذهنم در را او یقدر به یخواه یم کنم یم فکر. نه اي ديایب سراغم من عشق که باشد

 درست کامال :میگفت جوابش در ما« .ستین نجايا او نشوم متوجه که کنم مجسم خوب

 با ،یبر یم که یلذت از لحظه، نیهم در نجاست،يا او یکن یم مجسم یوقت رايز است،

 درون یده یم اجازه -یهست سرچشمه - یاله یروین به ،یتابان یم خود از که یارتعاش

 « .ستین نيا از تر زیانگ شگفت یزیچ چیه و ابدي انيجر تو
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 که یزمان تا اما. دياین که تواند ینم او یبرس آنجا به یوقت یراست اوه،»: میگفت سپس

 ینم او تنها نه دارد، دیتأک او امدنین از نو یآگاه بر شتریب او آمدن یبرا تو یزوآر

 نوع آن که است لیدل نيا به یکن یم حس لحظه آن در که یاندوه بلکه د،يایب تواند

 نيا اجازه است ختهیبرانگ را تيآرزو که یا یانرژ به که یکن یم انتخاب را یارتعاش

 « .دهد ینم را کار

 را شما یزندگ سطوح هیکل بلکه ،یمال وضع تنها نه ثروت و رفاه ،یشادمان با متوأ یباز

 که یزیچ اطراف در را خود ارتعاشات کند یم کمک شما به تنها نه. بخشد یم ارتقاء

 اوقات شتریب کند یم کمک شما به بلکه د،يوادار جنبش به شتریب دیهست آن خواهان

 . شود یجار تان اتیتجرب درون دیواهخ یم آنچه که ديینما تمرکز یبیترت به

. دیبتابان خود از یتر عیوس دوارانهیام ارتعاشات شود یم موجب یباز نيا به پرداختن

 یم که هرآنچه یتجل تان یارتعاش رییتغ به پاسخ در که است نيا شما به ما وعده

 . ابدي یم انيجر تان یسو به دیخواه
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 ششم روش

 و رسیدن به باالترین سطح ارتعاشی مراقبه روش 
 

  د؟یکن استفاده روش نیا از دیبا وقت چه

 دیبخش بهبود را خود ارتعاشات فورا تا ديگرد یم یا ساده راه دنبال به یوقت. 

 دیده شيافزا را خود ارتعاشات سطح یکل طور به دیخواه یم یوقت. 

 ديشو آگاه خود یدرون تيموجود از دیخواه یم یوقت . 

 شما احساسات یریگ جهت محدوده

 دربر را ريز محدوده شما احساسات که است دیمف تانيبرا یزمان ژهيو به مراقبه روش

 :ردیگ یم

  یسپاسگزار/  عشق/  یآزاد/  یتوانمند احس یآگاه/  لذت( 1

 تا

  يیتوانا عدم/  يأس/  یافسردگ/  اندوه /ترس( 22
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 و ديگرد باز 22 فصل به دیستین مطمئن خود احساسات يیهمسو یفعل طيشرا از اگر)

 هیته ینسخها خود یبرا یاحساس مختلف درجات دوگانه و ستیب فهرست آن از

 .( ديینما

 یاریبس. شود یم دهینام باور د،یکن فکر آن به مداوم شکل به شما که یا شهياند هر

 شما یآگاه با که یافکار: کنند یم خدمت شما به یرینظ یبشکل  به باورها نيا از

 یآرزوها یهمسو که یکاراف طور نیهم اند، آهنگ هم تانیهست سرچشمه به نسبت

 یب اي قيناال بر یمبن یافکار: ستندین شما خدمت در باورها از یبرخ اما. دارند قرار شما

 . هستند تفکرات نوع نيا از خود شمردن ارزش

 موقع به دیتوان یم افکارتان، آگاهانه انتخاب به ليتما و کائنات قانون درک با اکنون

 یروش به جا نيا در. ديینما خود بازدارنده یورهابا نيگزيجا را بخش اتیح یباورها

 تر کوتاه یمدت در تان یباورها رییتغ یبرا یعيسر حل راه تواند یم که میکن یم اشاره

 به یشوخ به غالبا اما. مینامیم مراقبه روش را نديفرآ نيا ما. دينما ارائه شما به را

 است نيا م،یده یم ادي را مراقبه روش ما که آن لیدل: ميیگو یم خود یماد دوستان

 فکر یزیچ به د،یکن پاک را خود ذهن که است تر ساده اریبس شما شتریب یبرا که

 . دیشيندیب مثبت و خالص افکار به دیبخواه که نيا تا دینکن
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 خود از یمقاومت چیه دیکنینم فکر زیچ چیه به و دیکن یم آرام را خود ذهن یوقت رايز

 جاديا شما در که یارتعاش نباشد، فعالشما  ذهن در یاوممق فکر یوقت. دیدهینم نشان

 . است خالص و عيسر بلند، شود یم

 ارتعاش آن انگرينما نيا رود یم نيیپا و باال آب سطح در یا پنبه چوب که دیکن تصور

 پنبه چوب که دیکن مجسم حاال(. آشناست شما یبرا که است خالص و عيسر و بلند

 که دیکن تصور باز حاال و (مقاوم افکار هیشب یزیچ) ديا شتهدا نگه آب ريز فشار با را

 . برد یم باال آب سطح یرو یارتفاع و سرعت چه با دینیبب د،يا کرده رها را پنبه چوب

 شما یبرا - است شناور آب یرو یعیطب طور به یوقت - پنبه چوب همان مانند درست

 باز و دیکن تجربه را خالص و عيسر بلند، ارتعاش آن که است ممکن یسادگ به زین

 به بالفاصله نگهدارد؛ آب ريز را شما که دینکن یکار اگر پنبه، چوب آن مانند درست

 یبرا دينبا شما گريد عبارت به د؛يدار تعلق آن به که يیجا گشت، دیخواه باز سطح

 جزء نيا رايز د،یده خرج به خود از یتالش شماست یذات که بلند ارتعاشات داشتن

 یم نيیپا را شما یارتعاش سطح که یافکار به دنیشياند از ديبا بلکه شماست، عتیطب

 .دیکن اجتناب آورند
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 رفتن نيیپا و باال از مانع که ديینما متمرکز یمسائل یرو را افکارتان نيا از شیب دينبا 

 مرتعش خود یوجود تیواقع با هماهنگ دهند ینم اجازه اي شوند، یم شما پنبه چوب

 قرار شما مطلق یآرزو خالف جهت در که یا ناخواسته یزهایچ یرو شما اگر. ديشو

 وشوق شور آن شما و شد نخواهد فعال شما در یمقاوم ارتعاش چیه د،ینکن تمرکز دارند

 . کرد دیخواه تجربه را خود یعیطب سعادت و

 ديدار را شيآرزو که است یزیچ ارتعاشات، یرو کردن تمرکز مفهوم به یریگ میتصم

 قدرتمند یکاف قدر به شما وجود درون آرزو که است یزمان یریگ میتصم ظهلح و

 که است نيا دیکن نيتمر را آن و تيرعا میخواه یم که یا قاعده و نظم تنها. است

 در که نيا و نباشد تر ارزش با و تر مهمشما  سعادت از زیچ چیه که ديریبگ میتصم

 باال. دیباش داشته یبهتر وحال سح شوند یم موجب که ديیبرآ یافکار یجو و جست

 . دارد را قاعده و نظم آن ارزش که است یزیچ تنها تان پنبه چوب رفتن نيیپا و

 نبود در رايز شماست، یباورها رییتغ یبرا یانبریم راه مراقبه روش ديیبگو دیتوان یم

 یعیطب طور به شما پنبه چوب گفت شود یم و ندارد وجودشما  در یمقاومت چیه تفکر،

 . ردیگ یم قرار سطح یرو
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 يیجا. ديریبگ قرار یآرام و خلوت یفضا در. دیکن شروع را مراقبه نديفرآ ديیایب حاال

 اي دینیبنش نیزم یرو کند ینم یفرق. دیبپوش یراحت لباس. نباشد یمزاحمت احتمال که

 است ممکن دیکن فکر که نيا مگر) دیبکش دراز تان تخت یرو یحت اي ،یصندل یرو

 . باشد راحت کامال بدنتان که نيا است مهم آنچه.( ردیبگ خوابتان مراقبه نیح در

 خود هير وارد را هوا یآرام به د،یبکش نفس آرامش با د،يببند کامال را خود چشمان

 مرحله نيا درشما  یفرد شيآسا) ديببر لذت تان نفس آرام دادن رونیب از و دیکن

 (. دارد تیاهم اریبس

 توجه با الاقل اي دیکن رها را یفکر هر یآرام به است گردش در نتا ذهن که یدرحال

 . دیکن تمرکز خود تنفس یرو باز و د،ینکن تيتقو را آن شتریب

 آغاز، در نيبنابرا د،یکن تمرکز دیخواه یم که دیهست یموجود یعیطب طور به شما

 یم باز تان ذهن دیکن یم حس و کند یم جلوه رمعمولیغ نظرتان به مراقبه نديفرآ

 آرام یکم افتد، یم اتفاق یزیچ نیچن یوقت. دينما تمرکز تان یقبل افکار یرو خواهد

 . ديبگذار کنار را افکار آن دیکن یسع و دیبکش نفس دوباره ديریبگ
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 توجه مورد مسائل به توانند ینم بالقوه که یکوچک افکار به اگر دیکن یم حس جيتدر به

: است تر ساده تان یبرا تان ذهن هیتخل و آنها شتنگذا کنار دیکن فکر شوند بدل شما

 به یذهن طور به را خود بازدم و دم. دیکن تمرکز خود دنیکش نفس یرو دیتوان یم

 افکار م،يمال و نرم افکار انتخاب با. دیکن تمرکز آب قطرات ختنير فرو یرو. ديشمار

 چوب همان انندم درست) شما ارتعاشات و گذاشت دیخواه کنار را مقاومت با توأم

 . رفت خواهد باال یعیطب طور به( پنبه

 بلکه دیابي دست تان یآرزوها به قيطر آن از دیبخواهشما  که ستین ینديفرآ نيا

 یمقاومت نوع هر فتدیب اتفاق یزیچ نیچن یوقت کند، یم آرام را شما ذهن که است یروش

 . رود یم شیپ دخو خالص و یعیطب حالت سمت به شما ارتعاشات و کند یم فروکش

 دهد؛ یم دستشما  به یماد یگسستگ حس ینوع د،یکن یم آرام را خود ذهن یوقت

 ممکن یگاه. دینکن حس خود ینیب اي انگشت نیب یتفاوت است ممکن مثال عنوان به

 گذاشته کنار را مقاومت یوقت غالبا. دیکن تکان اي کشش احساس خود پوست ريز است

 یرارادیغ یها وجوش جنب یبعض د،يا گرفته اوج خود الصخ و بلند ارتعاشات در و ديا

 گر،يد طرف به طرف کي از بدن، آرام نوسان مثل د؛یکن یم حس خود درون را

 نيا از یا نشانه حرکات و احساسات نيا همه اي کي دن،یکش ازهیخم اي لرز احساس

 . ديا داده انجام تیموفق با را مراقبه شما که هستند
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 قرار خود یسرجا کامال شما رشيپذ نقطه و است کرده رییتغ شما جاذبه نقطه اکنون

 به - هستند یاله نعمات جزو که آنچه همه به ديا بوده آن خواستار آنچه هر. دارد

 نيا ديیآ یم رونیب مراقبه حال از که یحال در. اند افتهي انيجرشما  یسو به یآرام

 زیچ یرو را خود ذهن باز که یوقت تا ابدي یم ادامهشما  در همچنان رشيپذ انيجر

 ن،يتمر کمک به اما. شود یم تان یارتعاش رییتغ باعث که ديینما یم متمرکز یگريد

 د،یکن اراده هروقت دیتوان یم که شوند یم آشنا تان یبرا چنان باال، یموجها طول آن

 . ديینما اصالح را آنها

 یموجها طول که یحس هب نسبت د،يینما مراقبه یمداوم شکل به اگر زمان مرور به

 یزیچ یرو یوقت گر،يد عبارت به د؛يشو یم تر حساس کنند یم جادياشما  در باالتر

 دیتوان یم آغاز همان از شود، یم تان ارتعاشات آمدن نيیپا باعث که دیکن یم تمرکز

. ديینما متوقف را آنها برسند، یحیات مراحل به که آن از شیپ و دیده صیتشخ را آن

 . دیده رییتغ تان تعادل حفظ جهت را خود مقاوم افکار یسادگ به توانست دیخواه شما
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 .بزن حرف شتریب ما با مراقبه روش درباره آبراهام،

 روش نيبهتر عنوان به مراقبه از م،یهست آنان جزو زین ما که آموزگاران، از یاریبس

 که بود خواهد یا مراقبه مؤثر، مراقبة کي. رندیگ یم کمک ارتعاشات بردن باال یبرا

 شوند یم شما ارتعاشات در مقاومت جاديا باعث که تان یماد یها یآگاه از را شما

 دارد یم نگه نيیپا را شما ارتعاش که آنچه از را توجهتانشما  یوقت رايز کند، دور

 گذاشتن کنار هیشب یزیچ رود، یم باال به رو یعیطب طور به تان ارتعاش د،یکن منحرف

 رها را یآگاه خود به خود دیخواب یوقت رايز د؛يداریب هنوز که یطيشرا در اما ،یآگاه

 سرگرم و داریب یوقت. دارد یحس چه باالتر ارتعاش در گرفتن قرار دیدان ینم و دیکن یم

 درک را باالتر ارتعاش در گرفتن قرار مفهوم آگاهانه، یشکل به دیتوان یم ديا مراقبه

 که دیکن یم دایپ خود ارتعاشات به نسبت یا تازه تیحساس شما زمان مرور به. دیکن

 آنها د،یکن تمرکز شوند یمشما  در مقاومت جاديا باعث که یافکار یرو یوقت بالفاصله

 . دیشناس یم را

 همه مراقبه یبرا یکس که است یعیطب ايآ آبراهام»: نديگو یم مردم اوقات یبعض

 به شما تیحساس رايز بله،: ميیوگ یم پاسخ در ما «کند؟ رها را اش یزندگ یها روش

 شما یراحت موجبات گريد ن،يیپا سطح و نیشیپ یارتعاش یالگوها که رود یم باال یقدر

 . سازند ینم فراهم را
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 شما یارتعاش سطح ارتقاء یبرا یگرید یها روش

 از دارد، وجود زین یگريد یراهها ،یارتعاش سطح ارتقاء یبرا مراقبه روش از ریغ به

 در دنيدو. ديآ در ترنم به شما قلب شود یم باعث که یقیموس به کردن گوش جمله

 تنها نهايا. بیترت نیهم به و سگتان با زدن قدم تان، گربه کردن نوازش با،يز مکان کي

 سطح و بکاهند شما مقاومت از توانند یم که هستند ینديخوشا یها تیفعال از یتعداد

 در شما یرانندگ نیح در است ممکن اوقات از یاریبس. بخشند ارتقا را شما یارتعاش

 ليدال از یکي نيا. دیباش داشته قرار تان یهست سرچشمه با یارتباط طحس نيباالتر

 یناراحت موجب که آنچه از شدن دور جاده، بودن متوازن است، تصادفات ینسب کاهش

 کنار ار نديناخوشا افکار شود یم سبب غالب د،يجد يیجا به رفتن تصور و شود یم شما

 . ديبگذار

 از را شما و شوند یم شما مقاومت باعث که است یافکار گذاشتن کنار شما هدف

 طور به را خود ذهن دینتوان اگر. دارد یم نگه دور مثبت و خالص افکار به یابیدست

 یمنف افکار یرو شما ذهن که نيا مگر آمد، نخواهد شیپ یمشکل دیکن آرام کامل

 اریبس دیشيندیب نديخوشا افکار به یآرام به مراقبه زمانما ش اگر. باشد کرده تمرکز

 . بود خواهد دیمف تانيبرا
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 نیتحس را آنها استر و یجر که یا خانواده با روز کي گذراندن از پس مثال، عنوان به

 روز آن درباره زدن حرف و کردن فکر از یمتماد یها ساعت دو آن کردند، یم

 بود یکاف باشند داشته یخوب حال و حس خواستند یم هروقت. بردند یم لذت ريدلپذ

 که یحرکت بود، گفته آنها از یکي که یحرف اورند؛یب خاطر به روز آن به راجع یزیچ

 در یبخش روح زدن قدم و خوشمزه یغذا خوب، یهوا بود، داده انجام ها بچه از یکي

 . جنگل انیم

 ساده کار باشد مثبت و لصخا یانرژ از سرشار که یزیچ کردن دایپ گر،يد عبارت به

 ریغ واناتیح عشق رايز است، یمثبت یفکر منبع واناتیح به کردن فکر. است یا

 یم بهتر را تان حال و دهد یم هیروح شما به که دیشيندیب یفکر به. است مشروط

. ديساز رومندین خود دورن در را آن جيتدر به تا دیده ادامه کار نيا به قدر آن و کند

 . ابندي یم انيجر درونتان نديخوشا افکار که شدک ینم یطول

 

 مراقبه ندیفرآ یبرا یگرید مثال

 آن از ميبود گرفته قرار یماد قالب در شما یجا به ما اگر که است یگريد روش نيا

 یجا در يیتنها به شتر،یب نه و قه،یدق 15 یال 1۰ مدت به روز هر: ميکرد یم استفاده
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 درخت، ريز ديشا - مینشست یم شد نخواهد زاحممانم یکس میدانست یم که یدلپسند

 تا ميبرد یم کار به را خود تالش همه. باغ انیم اي و حمام در خود، لیاتوموب داخل

 پرده بود اندازه از شیب نور اگر گر،يد عبارت به. میکن لیتعط را خود یماد یها حس

 . ميکرد یم بانتخا را یدنج یجا و میبست یم را چشمانمان م،يدیکش یم را ها

 متمرکز آن دادن رونیب طور نیهم و مان یها هير در هوا دادن فرو یرو را حواسمان

 یجيتدر و آرام ميبود کرده هوا از پر را مان یها هير که یحال در سپس و ميکرد یم

 نه - گريد زیچ چیه به نه و بود لحظه نیهم به مان توجه تمام. ميکرد یم هیتخل را آن

 نه کند، یم چه یگريد که نيا به نه موها، کردن شانه به نه صبحانه، کردن آماده به

 . بازدم و دم نیهم مگر گريد زیچ چیه. فردا از ینگران به نه و روزيد به

 ديشو یم یزیچ شدن داريپد از مانع قهیدق چند یبرا: است رفتنيپذ حالت همان نيا

 به ،یهست سرچشمه به که است یا لحظه همان نيا. ديریگ یم را یاتفاق هر یجلو و

 حضور نجايا من: ديیگو یم( دینام یم را آن هرآنچه اي) خداوند به تان، یدرون شتنيخو

 . شود یجار وجودم در کسرهي یهست سرچشمه دهم یم اجازه و رميپذیم. دارم
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 که یانرژ منبع دهدیم اجازه رايز دهد، یم رییتغ را تان یزندگ تالش، قهیدق پانزده

 و ديدار یخوب حال دیکن یم حس لحظه آن در. ابدي انيجر درونتان شماست یذات

 . دیکن یم یانرژ و یسرزندگ احساس ديگذار یم سر پشت را قيدقا نيا یوقت

 

 شود؟ رییتغ همه نیا سبب تواند یم قهیدق پانزده ایآ

 شما به را خود مدت نيا گذاشتن سر پشت از پس و بالفاصله که یمنفعت نيبزرگتر 

 یم ظاهر تان یزندگ در د،یخواه یم آنچه هر سروکله که است نيا دهد یم نشان

 فکر یهدف به من ننشستم، یخاص قصد به من آبراهام،»: ديیبگو است ممکن چرا؟ شود،

 پانزده چرا خواهم، یم چه که نگفتم کائنات به. نکردم مطرح را یا خواسته من. نکردم

 کرده طلب را آنها قبال شما رايز «رد؟آو یم در جنبش به را زیچ همه نشستن قهیدق

 شما مراقبه کمک به. دیگذاشت کنار را مقاومتها آن همه مراقبه، مدت طول در و ديبود

 . شوند یجار تان اتیتجرب در تانيآرزوها ديداد اجازه

 شما درون ان،يپا یب یآرزوها آنکه یب دیباش یماد یایدن نيا از یبخش دیتوان ینم شما

 یم پاسخ شما به کائنات رند،یگ یم شکل شما در آرزوها نيا که یحال در. شوند زاده

 خواه د،يا بوده تانيها خواسته یرايپذ که یا قهیدق پانزده نیهم کمک به اکنون و دهد
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 فرو یصدا به د،یباش کرده دقت خود بازدم و دم یرو د،یباش کرده نوازش را یا گربه

 یارتعاشات د،یباش کرده یسپاسگزار د،یاشب سپرده گوش یقیموس ینوا با آبشار ختنير

 . داد نخواهند نشان مقاومت خود از تانيها خواسته مقابل گريد که ديا کرده جاديا

 سال پنجاه ام، بوده یباف یمنف موجود سال پنجاه مدت من اگر آبراهام، خوب اریبس »

 . کند نیچن ديبا قهیدق پانزده همان نه« .کنم؟ رییتغ تا کشد یم طول

 عادت آنها به یانیسال که را يیها مقاومت تمام توانم یم قهیدق پانزده ظرف یعني»

 را یزیچ که نيا نه ،یريبپذ یتوان یم قهیدق پانزده ظرف تو» «کنم؟ یخنث بودم کرده

  «یکن یخنث

 پانزده ظرف توانم یم چطور؟ باشم کرده عادت یباف یمنف با توأم افکار به اگر خب،»

 یمنف یفکرها آن به یوقت گريد بار کي اما... نه.. احتماال» «دهم؟ رییتغ را آنها قهیدق

 شود یم ختهیانگ بر ینحو به تو تيهدا سامانه. بود یخواه آگاه آن به نسبت ،یشيندیب

 خود یماد ریغ یانرژ با که یشو یم آگاه - یزندگ در بار نیاول یبرا احتماال - که

 «.... یکن یم چه

 دیشناس یم که یکسان همه باشما  یبرا آنچه هر دارد، تیاهم رایبس نکته نيا دانستن

 یزیچ رفتنينپذ اي رفتنيپذ یبرا شما که است یا یانرژ زانیم از یناش افتد یم اتفاق
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 است یاتیتجرب همان یدارا زین یگريد کس دینیب یم اگر. ديینما یم متمرکز خود در

 را شيآرزوها کردن محقق الیخ یزندگ که است لیدل نيا به آشناست، شما یبرا که

 . است کرده مقاومت برابرشان در اي رفتهيپذ را آنها داشته،

 

 برسانم؟ انجام به را آن روز یس ظرف توانم یم

 آن به بشر که یماریب نوع نيتر کشنده به حاال نیهم است ممکن شما که دیدانیم

 دیآموخت یوقت فردا، و دیشبا مبتال( اند ناشناخته هنوز آنها از یبرخ که) شود یم گرفتار

 ما منظور البته باشد؟ بربسته رخت یماریب نيا د،يساز یجار درونتان را یانرژ چگونه

 . اند کننده ناراحت یکم آنها چون ست،ین بزرگ یها جهش آن قيتشو

 خرج به یخودخواه آنقدر روز هر که است نيا میکن یم قيتشو را آن ما آنچه بلکه

. باشم داشته یخوب حال و حس که ستین نيا از تر مهم زیچ چیه»: ديیبگو که دیده

 امروز دارم الیخ. کنم دایپ حال و حس آن به یدسترس یبرا يیها راه دارم الیخ امروز

 .دهم قرار ام یانرژ سرچشمه با همسو را خود و کنم شروع مراقبه با را
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 آن با روز یمامت در تا گردم یم یسپاسگزار یبرا يیها فرصت دنبال روز، طول در 

 دهمیم حیترج باشد کردن انتقاد یبرا یفرصت اگر. باشم هماهنگ یهست سرچشمه

 را ام گربه بچه دارم انتقاد الیخ دیرس نظرم به هروقت. کنم مراقبه و ببندم را دهانم

 از انتقاد حس نيا تا کنم یم نوازش را او قدر آن و کوچولو شیپ شیپ" زنم، یم صدا

 « .شود دور من

 به بدل نیزم ارهیس یرو افراد نيتر مقاوم از م،يمال تالش روز یس یط دیتوان یم اشم

 در آنچه دنيد از هستند شما شاهد که آنها. ديشو افراد نيتر مقاومت کم از یکي

 سرتان فراز از را شما اما. شد خواهند یشگفت دچار کند یم ظهور تان یماد اتیتجرب

 در و ديا ستادهيا بسته در کي کنار شما که است نيا مثل درست م،ینیب یم گونه نيا

 . دارد قرار دیخواه یم که يیزهایچ آن همه گريد سمت

 شما که یا لحظه همان از همه. دیکن باز را در شما منتظرند و اند داده هیتک در به آنها

 بدن شما، عشاق کشند، یم را شما انتظار ديا کرده ابراز انش داشتن به را خود ليتما

 هر د،یبکن را تصورش دیبتوان که یپول همه تان، عالقه مورد یها غلش شما، ناسبمت

 .درشت و زير یزهایچ دايا داشته را شيآرزو همواره که آنچه
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 ستندین یاتیح چندان تانيبرا که يیزهایچ و دیدانیم یاساس و مهم را آنها که يیزهایچ 

 یم را انتظارتان در رونیب د،يا کرده مشخص تان خواسته عنوان به شما که آنچه هر -

 . کشد

 آن و شد، خواهد ريسراز تان یسو به دیخواه یم آنچه هر ديیبگشا را در که لحظه هر

 و بروز با ديبا چگونه»: کرد دیخواه برگزار عنوان نيا با ینشست شما که است وقت

 « .ديشو رو روبه است شده ريسراز تان یسو به که هرآنچه ظهور
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 فتمه روش

  اهایرؤ یابیارز 

  د؟یکن استفاده روش نیا از دیبا وقت چه

 ديدار سر در یخاص یايرؤ چرا دیبدان دیخواه یم یوقت . 

 خلق یزیچ دیهست صدد در و کجاست شما جاذبه نقطه دیبدان دیخواه یم یوقت 

 . شود ظاهر شما اتیتجرب در که آن از شیپ یحت د،یکن

 شما احساسات یریگ جهت محدوده

 یبرا است ريز شکل به شما احساسات تعادل محدوده که یزمان اهايرؤ یابيارز نديآفر

 : بود خواهد دیمف اریبس تان

  یاسپاسگزار عشق یآزاد/  یتوانمند احس یآگاه/  لذت( 1

 تا

  يیتوانا عدم اساي/  یافسردگ/  اندوه /ترس( 22
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 و ديگرد باز 22 صلف به دیستین مطمئن خود احساسات يیهمسو یفعل طيشرا از اگر)

 هیته خود یبرا یا نسخه یاحساس مختلف درجات دوگانه و ستیب فهرست آن از

 .( ديینما

 یناش زین شود یم ظاهر تان اتیتجرب در که هرچه و دیکن یم فکر آن به که هرآنچه

 . است یارتعاش یهماهنگ از

 بار کي یوقت. نديهمسو شود یم ظاهر تان یزندگ در آنچه با شما مسلط و غالب افکار

 یم ظاهر تان یزندگ در آنچه و دیکن یم حس د،یکن یم فکر آنچه نیب مطلق رابطه به

 تان یزندگ در است قرار را آنچه هر قایدق دیتوان یم صورت آن در د،يببر یپ شود

 . دیکن ینیب شیپ دهد یرو

 ظهور و بروز از شیپ بیترت نيا به و دیباش آگاه خود افکار از که است خوب اریبس

 از پس حال، نیع در د،یباش مطلع زین دیکن یم خلق آنچه از تان، اتیتجرب در یزیچ

 شده یا جهینت نیچن به منجر که را یافکار شد، گر جلوه تان یزندگ در یزیچ که آن

 ديآ یم شیپ آنچه و احساسات افکار، نیب دیتوان یم شما گر،يد عبارت به د؛یبشناس زین

 وجه دو هر رايز د،یکن برقرار آگاهانه ارتباط ینوع آن، وستنیپ وقوع به از بعد اي قبل

 . است سودمند و دیمف یآگاه نيا
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 ینوع دیشياند یم آنها به که یافکار و ايرؤ آن نیب دینیب یم را یزیچ یايرؤ یوقت

 ستین ممکن شماست، دهيآفر ینوع به يیايرو هر که آنجا از و دارد وجود يیهمسو

 تیواقع. ديا نکرده خلق خود افکار در را آن هنوز که دینیبب را یزیچ یايرؤ دیبتوان

 آن به حد از شیب که است نيا دهنده نشان تان یايرؤ در یزیچ هر بروز و ظهور

 . ديا دهیشياند

 سرانجام د،یکن یم فکر آنها به حد از شیب که يیزهایچ و شما احساسات اساس و اصل

 در آنها ظهور و بروز یبرا اما - شد هدخوا ظاهر تان یزندگ یواقع اتیتجرب در

 به توانند یم تانياهايرؤ ل،یدل نیهم به ستین ازین یچندان توجه و وقت به تانياهايرؤ

 یزیچ چه یداریب در ديدار الیخ دیبدان تا کنند کمک شما به یا مالحظه قابل صورت

 تر ساده تبمرا به د،یخواه ینم را آن که دیهست یزیچ خلق ریمس در اگر. دیکن خلق

 د،يشو آن یتجل از مانع افکارتان جهت رییتغ با آن، بروز و ظهور از قبل که بود خواهد

 . ديیبرآ خود افکار رییتغ صدد در آن بروز از پس و دیکن صبر که نيا نه

 :است ریز شرح به اهایرؤ یابیارز ندیفرآ

 تانياهايرؤ که دیکن توجه نکته نيا به آگاهانه یشکل به ديرو یم رختخواب به یوقت 

 از طراوت با و بخوابم آسوده دارم الیخ ديیبگو خود به. هستند افکارتان جهینت قایدق
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 یوقت اورم،یب خاطر به را مياهايرؤ از یزیچ که است مهم ميبرا اگر و شوم، داریب خواب

 . آورد خواهم ادي به را آن برخاستم خواب از

 دیبکش دراز حال همان به قهیدق چند رخاستن،ب از قبل د،يا شده داریب که یحال در بعد

 روز طول در است ممکن گرچه آورم؟ یم ادي به یزیچ ميايرؤ از ايآ: دیبپرس خود از و

 فرصت نيبهتر معموال اما د،ياوریب ادي به را خود یايرؤ از یمختلف یها بخش دیبتوان

 تانياهايرو از یکي یوقت. ديا برخاسته خواب از که است یا لحظه همان ،یادآوري یبرا

 خاطر به لحظه آن در را خود احساس دیکن یسع و ديریبگ آرام یکم ديآورد ادي به را

 از شیب مراتب به ديکرد یم حس تان یايرؤ طول در آنچه یادآوري رايز د،ياوریب

 . داد خواهد قرار ارتانیاخت در را مهم اطالعات ات،یجزئ یادآوري

 قدرتمند وجودتان در آنقدر تا دیده نشان خود از یفکا توجه یموضوع هر به ديبا شما

 تانياهايرؤ در یزیچ دیخواه یم اگر اما سازد، آشکار تان اتیتجرب در را خود که شود

 شما دار یمعن یاهايرؤ لیدل نیهم به. دیکن توجه آن به یکم است یکاف شود، ظاهر

 .باشد بد اي خوب دتوان یم احساسات نيا. همراهاند یقدرتمند احساسات با معموال

 .دیکن حس را آن شما که هست قدرتمند آنقدر معموال اما
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 یخوب حس که ديا برخاسته یخواب از اگر داشتم؟ یحس چه افتاد یم اتفاق داشت یوقت

 احاطه را موضوع آن که یغالب افکار دیباش مطمئن دیتوان یم است، ختهیبرانگشما  در را

 .اند رفته نشانه ديا خواسته را آن آنچه وزبر و ظهور یسو و سمت به اند، کرده

 که دیدان یم است، آورده وجود به شما در یبد حس که ديزیخ یبرم یخواب از یوقت 

 همه نيا با. ستین شما عالقه مورد که هستند یزیچ جذب حال در شما غالب افکار

 یم شود، یم ظاهر تان اتیتجرب در یزیچ چه حاضر حال در که نيا از نظر صرف

 شماست مطلوب که یشکل به را یتجل و بروز نيا و ديریبگ ديجد ماتیتصم دیتوان

 . دیده رییتغ

 مجسم تان اتیتجرب در را یريدلپذ یها خواسته آگاهانه که است بخش لذت اریبس

 در بعد و ديندار آنها به یا عالقه واقعا که دیکن تجربه را يیزهایچ که نيا تا دیکن

 داريپد یزیچ بار کي یوقت رايز د،يینما بدل ديدار دوست آنچه به را آنها ديیبرآ صدد

 عادات آن جمله از شد؛ دیخواه رو روبه یگريد ناخواسته یزهایچ با آن از پس شود،

 .اند شده يیها دهيپد چنان شدن محقق موجب که یفکر
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 زیانگ شگفت بازتاب نديآفر یم آنچه هر و تانياهايرؤ دیکن درک آنکه محض به

 تانياهايرؤ بر مثبت یاثرگذار منظور به را خود افکار دیتوان یم هستند، شما تاحساسا

 ند،يایب تان سروقت به مثبت یاهايرؤ آنکه محض به. دیده رییتغ آگاهانه یشکل به

 . ديا گرفته قرار یواقع یزندگ مثبت یها جلوه ریمس در که ديشو یم متوجه

 دیباش نيا سپاسگزار عوض در د،ينشو ننگرا د،يشد داریب خواب از یبد یايرؤ با اگر

 شده آگاه ديا داده نشان خود از ناخواسته زیچ کي به که یتوجه از بیترت نيبد که

 از راشما  که لیدل نيا به تان یپوست یحسگرها از که یبیترت همان به درست د،يا

 احساسات یوقت اي د،یکن یم یسپاسگزار اند داشته برحذر داغ یئیش به شدن کينزد

 ناخواسته یزهایچ یوسو سمت به افکارتان که سازند یم آگاه موضوع نيا از را شما تان

 . ديینما یم یقدردان آنها از رود یم شیپ

 است یزیچ آن جلوه شما یايرؤ د،یکن ینم خلق یزیچ ،یاپروريرؤ نیح درشما  اما، و

 به و ديشو یم داریب یوقت همه نيا با. ديا دهیشياند آن به یداریب دوره طول در که

 یآت یها تیخالق بر افکار آن د،یزن یم حرف آن درباره اي دیکن یم فکر تان یايرؤ

 . گذارند یم اثر شما
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 د؛يبپرداز اتیجزئ به ندارد یلزوم د،یکن ینگهدار را تانياهايرؤ مکتوبشکل  به اگر

 یکسان چه ،افتاد اتفاق کجا در تان یايرؤ که نيا درباره یاتیکل بود خواهد دیمف اریبس

 که نيا تر مهم همه از و دیداشت یحس چه گرانيد اي شما داشتند، حضور تان خواب در

 . دیکن ادداشتي بود، ختهیبرانگ شما در را یوحال حس چه خواب نيا

 نيا با د،يا داشته یمتفاوت احساسات خواب طول در که ديایب نظرتان به است ممکن

 ینم مثال عنوان به داشت؛ نخواهند گريکدي اب یچندان تفاوت شما احساسات نوع همه

 دو نيا رايز د،یباش داشته کجاي را تیعصبان و شوروشعف احساس تان یايرؤ در دیتوان

 هم کنار زمان هم توانند ینم و دارند تفاوت اریبس گريکدي با یارتعاش لحاظ به حس،

 .رندیگ قرار

 درصدد د،يشو آشنا آورده ودوج به شما در خواب نيا که یحس با یوقت جهت نیهم به 

 یعني ؛22 روش یسو به دیبخواه ديشا و دیبخش ارتقاء اي دیده رییتغ را آن ديیآ یم بر

 . دیکن حرکت خود احساسات درجه کردن جا جابه
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 .بزن حرف شتریب ما با اهایرؤ یابیارز روش درباره آبراهام،

. بدهند شما به تان یحس یاشارتع یفعل تیموقع از یرینظ یب شناخت توانند یم اهايرؤ 

 که شماست یماد ریغ عالم ازشما  یماد ترجمه واقع در ديا دهيد که یخواب یادآوري

 آن به گريد بار ديرو یم خواب به یوقت. ديا کرده برقرار ارتباط آن با خواب ضمن

 بلکه کلمات، صورت به نه) دیکن یم وگو گفت آن با و ديگرد یم باز یرمادیغ عالم

 یماد زبان به را افکار آن مجموعه ديزیخ یبرم خواب از یوقت و( یارتعاش تصور به

 . دیکن یم ترجمه و ریتفس

 نوع چیه ديآ یم نظرتان به و ديا داشته را یزیچ یآرزو ديمد یها مدت وقتها یبعض

 لیدل به. دینیب یم را خواسته نيا شدن آورده بر خواب د،يندار را آن به یدسترس راه

 نيا به و دیکاه یم خود مقاومت زانیم از د،يا داشته تان یايرؤ در که یخوب حس

 . شود یم محقق تانيآرزو بیترت

 به اما داشتند، مشارکت یبازرگان کار کي در هم اتفاق به استر و یجر قبل، ها سال

 دانستند یم را گريکدي با کار قدر آنها. نبود شان انیم یا رابطه یاحساس و یعاطف لحاظ

 داشتن اجازه خود به کي چیه چون. نداشتند گريکدي با یاحساس رابطه نوع چیه اما

 یحت خود یباورها و طيشرا به توجه با آنها از کدام چیه. دادند ینم را یا رابطه نیچن

 . کردند ینم هم فکر یا رابطه نیچن به نسبت

283



 گونه و زد زانو تختش کنار (ديد را او وضوح به) یجر که ديد خواب در استر شب کي

 محض به. بود دهیشن اش یکودک دوران در او که انيپر قصه هیشب یزیچ. دیبوس را او

 استر وجود یسراپا یزیانگ شگفت حس کرد، لمس را استر صورت یجر یلبها که آن

 او که یزیچ ف؛یتوص قابل ریغ یحس و یخوش و شوروشعف حس ینوع - کرد پر را

 شد داریب خواب از یوقت استر. گريدشکل  به هن و خواب در نه بود، نکرده تجربه هرگز

 که گونه آن ،یجر به توانست ینم گريد يیگو. کرد یم فکر شيايرؤ به مدت تمام

 ینم آن از شیپ تا که کرد داریب او در را یحس ايرؤ نيا. شديندیب کرد یم فکر شهیهم

 توانست ینم او چه اگر بود، بخش لذت اریبس شيبرا خواب نيا مکرر تکرار. شناخت

 دوباره را ريدلپذ حس آن و اوردیب ادي به را آن کرد یسع اما ند،یبب یخواب نیچن دوباره

 . بود دو آن رساندن هم به یبرا یعامل ارتعاش نیهم. کند تجربه

 

 خواهم یم را یکس کنم، یزندگ یخوش و یخوب به خواهم یم: بود کرده فکر نيا به استر

 به استر که یلحظات در. کنم تجربه را ینديخوشا یدگزن خواهم یم. بداند را قدرم که

 شتنيخو بود، آنها از یاریبس فاقد که یطيشرا در هم آن کرد، یم فکر مسائل نيا

 را اش خواسته ینیع و ینفسان ،یبصر یها جلوه د،یشن یم را او خواسته که اش یدرون

 که قدرتمند و کممح یزیچ - نکرد فراموش را آنها هرگز استر که یزیچ.  کرد ارائه
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 پاسخ[ کرد یجار سو آن به را اش یانرژ استر آنکه محض به. کرد یم شيصدا مرتب

 ! یبازده پر مشارکت چه ،]کرد افتيدر را آن

 

 شما ندهیآ نشده اعالم شینما اها،یرؤ

 درباره یاریمع چیهشما  که هستند يیزهایچ آنها اما د،يدار دیخواه یم آنچه اگر اما و 

 ثروتمند قبال وقت چیه اما دیباش ثروتمند دیخواه یم مثال عنوان به - ديندار شان

 یم اگر د،يا نکرده تجربه را یزیچ نیچن قبال اما دیباش کامروا دیخواه یم د،يا نبوده

 با - ديا نداشته یا تجربه نیچن قبال اما دیباش داشته را خود محبوب همسر دیخواه

 یم یزیچ نیچن چرا ديیبگو و دیبزن حرف دیاهخو یم آنچه درباره تان یدرون شتنيخو

 یها خواسته و التیتخ تانياهايرؤ قيطر از شما یدرون شتنيخو دیده اجازه. دیخواه

 نيا به و ديساز یجار آن یسو به را خود یانرژ دیبتوان تا دارد عرضهشما  به را تان

 آن جاذبه قانون دیخواه یم که ردیگ قرار یزیچ جهت در شما یارتعاش وضع بیترت

 . کند تيهدا شما یسو به را

 تانياهايرؤ یابيارز با شما نيبنابر هستند، شما جاذبه نقاط یارتعاش جلوه شما یاهايرؤ

 یپنهان یشکل به شما یاهايرؤ. دیکن یم چه خود ارتعاشات با که دیکن معلوم دیتوان یم
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 یايرؤ مضمون گرا پس. دهند یم اطالع شما به قبال فتدیب اتفاق است قرار را آنچه

 دیستین ليما اگر و دیده صیتشخ را خود جاذبه نقاط دیتوان یم دیکن یابيارز را خود

 . دیده انجام یکار آن تغییر به نسبت دیتوان یم شود، محقق ديا دهيد ايرؤ در را آنچه

 را خود یانرژ است ممکن گذارد، یم شما یرو اطراف طیمح که یراتیتأث جهینت در

 یوال ندارد یدرست کارکرد که ديساز یجسم متوجه اي د،یکن متمرکز یلما فاجعه یرو

 ...آخر

 خود یماریب ینیب شیپ سرگرم شما شده متوجه که شما یدرون شتنيخو ب،یترت نيا به

. دیکن یم حرکت وسو سمت کدام به ديبگو شما به خواب قيطر از است ممکن د،یهست

 !خواهم ینم را نيا من ،نه: ديیگو یم و ديشو یم داریب خواب از شما

 خواهم؟ یم را آن چرا و ستیچ خواهم یم آنچه: دیپرس یم خود از بعد

 ديساز یجار يیسو به مؤثر یشکل به را خود یانرژ ديریگ یم میتصم که است وقت آن

 دگرگون را خود ندهيآ اتیتجرب تان یانرژ تیماه رییتغ با و دیهست آن خواهان که

 . ديینما
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 هشتم روش

  مثبت یها جنبه فترد 
 

  د؟یکن استفاده روش نیا از دیبا وقت چه

 ديکردها تمرکز آن یرو بر که یمثبت افکار به واکنش در مثبت، احساسات یوقت 

 حس موج یرو یشتریب مدت دیکن یم آرزو شما و شود یم یجار درونتان

 . دیبران شیپ ديدار که یمثبت و خوب وحال

 در را یخوب حس شماست مداوم توجه زممستل که یموضوع که دیآگاه یوقت 

 بهبود نهیزم نيا در را خود یارتعاش وضع دیخواه یم شما و زدیانگ یبرنم شما

 . دیبخش

 جاديا شما در را یخوب حس دیکن یم تمرکز آنها یرو که یموضوعات شتریب یوقت 

 دیخواه یم که هستند نديناخوشا یها مقاومت یبعض حال نیع در اما کنند، یم

 . دیده شکل دهدیم شما به یبهتر حس که یقالب در را آنها
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 شما احساسات یریگ جهت محدوده

 دیمف تانيبرا است ريز شرح به شما احساسات دامنه که یزمان مثبت یها جنبه کتاب

 : بود خواهد

  یسپاسگزار/  عشق/  یآزاد/  یتوانمند احس یآگاه /لذت( 1

 تا

  یقرار یب یآزردگ /خشم( 1۰

 و ديگرد باز 22 فصل به دیستین مطمئن خود احساسات يیهمسو یفعل طيراش از اگر)

 هیته خود یبرا یا نسخه یاحساس مختلف درجات دوگانه و ستیب فهرست آن از

 .( ديینما

 ديریگ یم دست در را آن یوقت که دیکن هیته یادداشتي دفترچه روش، نيا شروع یبرا

 نوشتن نحوه با آن خطوط فاصله اشد،ب داشته یخوشرنگ جلد بدهد، شما به یخوب حس

 شما عالقه مورد قلم دهد اجازه که باشد ینوع به آن کاغذ جنس. باشد متناسب شما

. ردیگ قرار صاف کامال صورت به سطح یرو و شود باز راحت بلغزد، آن یرو یراحت به

 هدخوا شتریب شما تمرکز زانیم تنها نه است، همراه روش نيا با که یتیفعال لیدل به
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 شيافزا شما در تیشفاف نیچن هم و بودن زنده حس تمرکز، نيا با همراه بلکه بود،

 . افتي خواهد

  مثبت یها جنبه کتاب: دیسيبنو تان دفترچه جلد یرو حاال

 یم بعدها اما د،یده اختصاص روش نيا به را قهیدق ستیب تنها اول روز است بهتر

 مثبت یها جنبه است ممکن اگرچه. دیده شيافزا یجيتدر طور به را آن مدت دیتوان

 که باشد مطلوب تان یبرا چنان کند یم جاديا شما در که یتيرضا حس و روش نيا

 .دیکن شتریب را آن مدت آغاز، همان از دیبخواه

 فکر که را یزیچ اي یشخص مشخصات اي نام خود کتابچه اول صفحه یباال در سپس

 مثال، عنوان به د؛یسيبنو د؛یباش اشتهد یخوب حال و حس شود یم باعث آن به کردن

 یم یحت. دیهست عاشقش که یکس اي دوستتان، نيبهتر تان، یداشتن دوست گربه نام

 با اسم یرو که یحال در آنگاه د،یسيبنو را تان عالقه مورد رستوران اي شهر نام دیتوان

 دارم؟ وستد تو در را زیچ چه: دیبپرس خود از ديا کرده تمرکز ديا نوشته که یعنوان

  اند؟ کدام تو مثبت یها جنبه هستم؟ عاشقت نقدريا چرا

 در رسد یم تان ذهن به تان سؤال به پاسخ در را آنچه هر یسادگ و یآرام به بعد

 دیده اجازه است یکاف تنها. دياوریب فشار خود ذهن به دینکن یعس .دیسيبنو تان کتابچه
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 ديا نوشته را آنچه سپس ود،ش یجار تان کتابچه صفحه یرو یسادگ به تان حس

 . ديببر لذت خود کلمات از و دیبخوان

 است تان عالقه مورد که را یزیچ اي شخص عنوان اي نام و ديبرو یبعد صفحه به حاال

 . شود پر شما وقت قهیدق ستیب تا دیده ادامه یقبل روش به و دیسيبنو آن در

 و یسپاسگزار از یتمندقدر ارتعاش چنان دیکن حس اول جلسه همان در است ممکن

 یسو به یگريد نيعناو و یاسام همچنان که ديا ساخته فعال خود درون را سعادت

 و دیبده وقت خود به یکم است، نیچن یوقت. اند یجار شما مثبت یها جنبه کتاب

 اگر. دیکن وارد خود کتابچه یبعد صفحات در را نيعناو و یاسام نيا دیتوان یم اگر

 دوست تو در را یزیچ چه: دیبپرس را سؤاالت نيا د،يدار فرصت هنوز دیکن یم فکر

 را آنها زمان همان اند؟ کدام تو مثبت یها جنبه هستم؟ عاشقت قدر نيا چرا دارم؟

 صبر روش نيا از استفاده دوباره زمان یعني فردا تا نه اگر. دیکن تان کتابچه وارد زین

 . دیکن

 افتي دیخواه یشتریب یزهایچ د،يیبرآ مثبت یها جنبه یجو و جست در شتریب هرچه

. رفت دیخواه یشتریب تعداد دنبال به دیکن کشف را مثبت یها جنبه شتریب چه هر و

 با که) ديسازیم فعال را یقدرتمند سعادت ارتعاش خود درون شما نديفرآ نيا در

290



 ارتعاش نيا: که نيا آن از بهتر دهد؛یم شما به یخوب حس که( همسوست شما تیواقع

 یتمام و شود یم وجودتان غالب ارتعاشات به بدل که شود یم تکرار شما در نانچ

 . دهند یم بازتاب را قدرتمند ارتعاش نيا اکنون تان اتیتجرب ابعاد

 یگريد یها دفترچه دیليما رسد یم نظرتان به شد، پر تان دفترچه که نيا محض به

 یقدرتمند یواقع تمرکز به دیکن یم تجربه را نوشتن که یهنگام رايز د،یکن هیته را

 سازند یم یجار شما در را یخوب حس دیسينویم که يیزهایچ یوقت. دیابي یم دست

 . دیکن یم برقرار ارتباط خود یهست سرچشمه با یقدرتمند شکل به

 :است اریبس روش نيا یايمزا

 حال در که نيا از نظر صرف تان جاذبه نقطه د؛يدار یخوب احساس آن انجام طول در

 که یموضوع هر با شما ارتباط گذارد؛ یم بهبود به رو باشد، مطلوب اندازه چه تا حاضر

 یشتریب مجموعه جاذبه قانون و شود یم یشتریب تيرضا با توأم و تر یغن دیسينویم

 قرار ارتانیاخت در شما بردن لذت یبرا را مختلف یزهایچ و اتیتجرب مکانها، افراد، از

 . دهد یم
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 .بزن حرف شتریب ما با مثبت یها جنبه کتاب روش هدربار آبراهام

 کیتراف که کاست و کم یب یشهر اما بزرگ، چندان نه: دیکن مجسم را يیبايز شهر

 یب تجربه آن در کردن کار و یزندگ. دارد يیبايز یاندازها چشم و است روان آن در

 یم ميا ردهک مجسم تان یبرا ما که یشکل به شهر، نيا به که چنان هم. است یرینظ

 یخوش و یخوب به آن در عمر همه توانم یم دیکن فکر خود با است ممکن د،یشياند

 ابانیخ در: میکن اشاره آن به ميکرد فراموش ما که هست یکوچک زیچ اما. کنم یزندگ

 . دارد وجود یقیعم چاله شهر ششم

 بود نيا ما یآرزو ديکرد یم یزندگ آن در و هیتک شهر مثبت یها جنبه یرو شما اگر

 به افراد از یاریبس. ديآور سر به آنجا در یخوش و یخوب به عمر همه دیتوانست یم که

 با عوض در بلکه کند، اشاره شان یزندگ مثبت یها جنبه به که اند برنخورده یکس

 از و! باش ششم ابانیخ قیعم چاله مراقب: اند گفته آنها به که اند دهش مواجه یکسان

 چاله، آن وجود خاطر به یاریبس کرده، محاصره را آنها یمنف یاه یریگ جهت که آنجا

 . اند داده هدر را خود عمر تمام

 از معالجش پزشک و شده دچار یالعالج یماریب به ديگو یم یکس م،يیبگو ديبگذار

 درصد، ۹۹ حدود یزیچ او، بدن عمده قسمت نيباوجودا است، دهش دیناام او درمان

 به او یارتباط یها انيشر یتمام. است فعال یخوب به ،يیجادو شهر نيا مانند درست
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 خود حواس همه ماریب داده، او به پزشک که یهشدار لیدل به اما کند، یم کار یخوب

 نابود را او شهر کل سرانجام چاله نيا که یزمان تا کرده، قیعم چاله آن معطوف را

 . کند

 

 دیینما منحرف شهر قیعم یها چاله از را خود توجه

 یرو یوقت یول دارم یخوب حس کنم، یم تمرکز خواهم یم که یزیچ یرو یوقت 

 . ديآ یم سراغم به یبد حس کنم یم تمرکز خواهم یم که آنچه نداشتن

 د؟یکن تمرکز زیچ کي از شتریب یرو بار هر دیتوان یم شما ايآ. ميبرو جلوتر یکم ديیایب

 یمنطق چون نه، قطعا د؟یباش داشته بد و خوب حس همزمان طور به دیتوان یم ايآ

 یم که یزیچ یرو شما اگر. شود یم جاذبه قانون دستورالعمل مشمول رايز ست،ین

 تمرکز زین دیخواه ینم که یزیچ یرو همزمان دیتوان ینم د،يا کرده تمرکز دیخواه

 اگر و آورد یم وجود به شما در را یخوب حس تان خواسته یرو تمرکز اگر پس. دیکن

 شما یاصل هدف دينبا ايآ د،يدار قرار جاذبه مثبت جهت در ديدار یخوب حس یوقت

 شما که ديیبرآ يیزهایچ یجو و جست در که باشد نيا یزندگ مثبت جنبه دنيد یبرا

  د؟يساز منحرف قیعم یها چاله از را خود حواس و آورند یم شوق سر را
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 کنند، یم ینگران ساحسا ما دوستان آگاهانه، تیخالق با يیآشنا لياوا اوقات، یگاه

 یزهایچ و برود باال کائنات اوج تا شندياند یم آن به که یا یمنف افکار ترسند یم آنها

 یادآوري با را شما الیخ میخواه یم ما. کند اضافه آنها اتیتجرب به یناهنجار و زشت

 مالز نيبنابرا. میکن آسوده د،یکن یم یزندگ را خود افکار تعادل نقطه شما که نکته نيا

 اما د،یکن فکر آن به یکم شود، آشکار تان اتیتجرب در یزیچ که آن از قبل است

 شده، بنا غلط و درست و يیجو بیع براساس که یا جامعه در که یکسان مانند درست

 شده یموجود به بدل زین شما اند بوده تیواقع یوجو جست در همواره و کرده یزندگ

 خواهد شیپ یخوب به زیچ همه دیکن فکر که نآ از شیپ - خود یفرد افکار در که ديا

 . . دیکن یم ینگران احساس عمدتا. رفت

 حس شود یم باعث آنچه به را خود توجه شتریب که میکن قيتشو را شما میخواه یم ما

 کنترل را یفکر هر که یافراط چنان نه - ديینما معطوف دیباش داشته یخوب حال و

 یدشوار میتصم. دیکن نگاه دینیبب دیخواه یم چهآن به تنها که ديریبگ میتصم. دیکن

 . کند جاديا یبزرگ رییتغ ديیافزا یم خود اتیتجرب به آنچه در تواند یم اما ست،ین
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 دیکن توجه آورند یم همراه به یخوب حس که ییزهایچ به

 دارد تیواقع». دارد را شما توجه استحقاق دارد تیواقع که یزیچ رسد یم نظر به 

 حساب آن یرو دينبا کنم؟ جمع مدرک آن یبرا دينبا پس دارد، تیواقع باشد هرچه

 درباره دينبا بزنم؟ حرف گرانيد با آن به راجع دينبا کنم؟ هیته آمار آن از دينبا کنم؟

 «بدهم؟ هشدار ميها بچه به آن

 که نيا لیدل به دينبا. ميندازیب راه کرنا و بوق م،یخواه ینم که يیزهایچ به راجع دينبا

 ديبا چرا میپرس یم ما م؟یببخش یشتریب تیواقع آنها به هستند اتیواقع جزء نهاآ

 قهیسل حسن با و ديندازیب ینگاه تیخالق به مربوط یها داده به دينبا چرا د؟یکن نیچن

 به کرنا و بوق آنها درباره و دیکن یبررس ديبساز نو از دیخواه یم که را يیها تیواقع

 چون میکن یم نیچن ما»: ديگو یم. ستین یمناسب چندان اسخپ شما پاسخ د؟يندازیب راه

 «.است داده انجام را آن یگريد کس چون میکن یم نیچن ما. است تیواقع

 خود یسو به را ما توجه یزیچ تیواقع ميداد ینم اجازه ميبود شما یجا به ما اگر

 به نيبنابرا. ردیگ قرار کارمان یمبنا آن یارتعاش حس ميداد یم اجازه بلکه کند، جلب

 حس اگر»: ميیگو یم م،یکن یم چه مورد نيا در ما بدانند خواهند یم که یکسان همه

 « .کنم ینم هم نگاهش یحت نه، اگر کنم، یم توجه آن به کند جاديا من در یخوب
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 در هم شما« !.یشو رو روبه تیواقع با ديبا»: گفت خواهند چه شما به آنها دیدانیم

 من. شوم یم رو روبه تیواقع با شهیهم من. شوم یم رو وبهر»: ديیبگو شان جواب

 ام دهیفهم رايز شوم، رو روبه خواهم یم که یتیواقع با انتخاب حسن با ام کرده عادت

 فکر آن به زنم،یم حرف که یتیواقع هر به راجع شوم، یم رو روبه که یتیواقع هر با

 کنم، یم هیته آمار آن از کنم، یم تکرار وار یطوط آورم، یم خاطر به را آن کنم، یم

 یزندگ اتیواقع به بدل دارم، یم نگه ارتعاشاتم در را آن یطوالن مدت که یتیواقع هر و

 سخت اریبس کنم یم یبازساز اتمیتجرب در که يیها تیواقع به نسبت من. شود یم ام

 یتیواقع خود توانم یم من. کنم خلق را یتیواقع خود توانم یم ام شده متوجه رايز رم،یگ

 . «مينما انتخاب کنم خلق دارم الیخ که را یتیواقع توانم یم نيبنابرا. توانم یم... نميافریب

 آنچه هر دیتوان یم و دیخالق شما. ميیبگو شما به یزیچ نیچن که میهست نيا عاشق ما

 دیتوان یم شما :هست هم یبهتر راه موضوع نيا انیب یبرا اما د،یکن خلق دیخواه یم

 . کرد دیخواه زین نیچن و دیکن خلق ديدار یم معطوف آن به را خود توجه که هرآنچه
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 بود خواهد شما با هم شما شتنیخو د،یرویم جا هر

 طبق اما کنند برگزار یکارگاه تکزاس ن،یاست در واقع یهتل در استر و یجر بود قرار

 استر و بودند کرده امضاء را داد قرار آنها گرچه. بود شده فراموش آنها ورود معمول

 پشت که يیبايز دختر دندیرس آنجا به یوقت اما بود، داده اطالع تلفن با را ورودشان روز

 دنيدو به شروع فرفره مثل بعد و شد خسته و رنجور شهیهم مثل بود ستادهيا زشیم

 به استر. کند آماده کارگاه یبرگزار یبرا را زیچ همه تا کرد طرف آن و طرف نيا به

 حل راه کي هم نيا م،يداد جواب ما و« !میکن دایپ یگريد هتل است طورچ»: گفت ما

 همراه شيخو با زین را خودتان ديرو یم کجا هر شما که است نيا ما دیام اما. است

 « .هستند همراهتان ديبرو که جا هر شما ارتعاش و یفکر یالگوها رايز د،يببر

 دیسيبنو درشت حروف با آن جلد یرو و دیکن هیته ادداشتي دفترچه کي گفتم آنها به

 یها جنبه دیسيبنو اول صفحه یرو و دیکن باز را دفترچه بعد ؛«مثبت یها جنبه کتاب

 : نوشت اش دفترچه در استر که بود گونه نيا. نیاست پارکادر ساوت هتل مثبت

. راست سر ینشان با ،یالتيا نیب یبزرگراهها به آسان یدسترس با مناسب، با،يز ساختمان

 شرکت تعداد هر میتوان یم که مختلف ابعاد با زیتم یها اتاق. راحت و بزرگ نگیارکپ

 « .میده جا آن در را کننده
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 یگريد هتل کردن دایپ دنبال چرا که کرد تعجب نوشت را موارد نيا همه یوقت استر

 که داد قرار یطيشرا در را او مثبت یها جنبه به توجه گريد عبارت به است؛ بوده

 از ینديناخوشا زیچ و( ماست صیتشخ نيا) کند دایپ یبهتر احساس قبل هب نسبت

 اش، دفترچه در آگاهانه نوشتن با او گر،يد عبارت به نکرد؛ جذب خود یسو به را هتل

 . کرد منحرف عمیق چاله آن از را خود توجه

 زه؟یانگ ای است الهام

 یزهایچ کنم، چنان و نیچن گرا: دیکن نگاه مسئله به مختلف هيزاو دو از دیتوان یم شما 

. ديآ یم شیپ ميبرا بد اتفاقات نکنم چنان و نیچن اگر اي افتند، یم اتفاق ميبرا خوب

 یگاهيجا از دهدیم زهیانگ شما به یدوم و دهد یم الهام شما به مثبت یگاهيجا از یاول

 . ديشو عمل وارد یمنف

 جذب داد؛ خواهد قرار بجذ تیموقع در شتریب چه هر را شما مثبت یها جنبه کتاب

 . ديدار را شيآرزو آنچه هر
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 نهم روش

  یسینو لمنامهیف

  د؟یکن استفاده روش نیا از دیبا وقت چه

 تان یزندگ اتیتجرب به را يیها یژگيو دیخواه یم و ديدار یخوب حس یوقت 

 . دیکن اضافه

 دینک تجربه را ديدار دوست آنچه نوشتن و شناختن شوروشوق دیخواه یم یوقت 

 در اتیجزئ همان با ديبود خواسته را هرچه عتیطب که دیباش آن شاهد و

 . دهد یم قرار ارتانیاخت

 تجربه را افکارتان بر خود تمرکز قدرت آگاهانه یکلش به دیخواه یم یوقت  

 . دیکن

 شما احساسات یریگ جهت محدوده

 تان یبرا است ريز شکل به شما احساسات محدوده که یزمان یسينو لمنامهیف روش

 : بود خواهد دیمف اریبس

  شوروشوق( 2

  یدواریام( ۶تا     
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 آن از و ديبازگرد 22 فصل به دیستین مطمئن خود احساسات یفعل طيشرا از اگر)

 .( ديینما هیته خود یبرا یا نسخه یاحساس مختلف درجات دوگانه و ستیب فهرست

 شروع یبرا که شد یملیف مجذوب کامال و کرد روشن را ونيزيتلو استر شب کي

 بود شده متوجه یناموفق سينو شنامهينما لمیف نيا در قرار از. بود مناسب اریبس کارش

 کرد یم فیتوص را صحنه او که آن از بعد روز هر. است يیجادو رشيتحر نیماش که

 اش یزندگ در همانها مشابه نوشت یم کنند، انیب ها شهیهنرپ ديبا که را یجمالت و

 سينو لمنامهیف رفت ینم شیپ خواست یم او که چنان آن تیوضع اگر. تاداف یم اتفاق

 ويسنار همان و نوشت یم را آن شده اصالح تيروا و رفت یم رشيتحر نیماش سراغ

 . افتاد یم اتفاق اش یواقع یزندگ در

 یزیچ همان قایدق نيا»: میگفت او به بود ونيزيتلو یتماشا سرگرم استر که یحال در

 چیه و دیکن یم تمرکز تان یآرزوها یرو وضوح به یوقت« .افتد یم اقاتف که است

 دیخواه یم که یزیچ همان د،یده ینم نشان خود از باشد مقاومت از یناش که یارتعاش

 اتفاق تان یبرا و شود یم داده شما به همواره د،یکن یم طلب یوقت رايز افتد، یم اتفاق

 لیدل نيا به افتد ینم اتفاق ديدار را شيآرزو که یزیچ اگر. يیاستثنا چیه یب. افتد یم

. دارند قرار تانيها خواسته مخالف جهت در دیشياند یم آن به که یافکار که است

 . شود تانيآرزوها به شما یابیدست از مانع تواند ینم زیچ چیه
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 ديا سندهينو شما دیکن تصور. است نیچن شیوب کم یسينو شنامهينما نديفرآ عملکرد

 هر اتیجزئ با که است نيا شما کار. فتدیب اتفاق قایدق است قرار دیسينو یم آنچه و

 . دیسيبنو د،يایب شیپ تانيبرا دیخواه یم را آنچه

 احتمال ديریگ ینم یجد را آن چندان و دیسرحال شما یباز نيا انجام هنگام که آنجا از

 تظاهر با گر،يد ارتعب به است؛ محدود و کم شوند فعال شما بازدارنده یباورها که نيا

 و هستند يیجادو شما ادداشتي دفتر اي وتریکامپ پرداز، واژه ر،يتحر نیماش که نيا به

 یبرا که زیچ دو به شما رد،یبگ خود به یواقع شکل تواند یم دیسينو یم آنچه هر

 را نیدورب لنز که نيا اول: دیابي یم دست اند یضرور تان یها خواسته به دنیرس

 . دیدهینم نشان خود از یمقاومت چیه که نيا دوم و د،يینما یم متمرکز انت خواسته یرو

 دیکن دایپ یشتریب شناخت تانيآرزوها به نسبت که کند یم کمک شما به نديفرآ نيا

 هرچه. دیکن حس شتریب را ژهيو تمرکز نيا قدرت تان یها خواسته شدن تر شفاف با و

 عيسر یانرژ د،يبپرداز آن به یشتریب اتیجزئ با و دیکن تمرکز یموضوع یرو شتریب

 یروین يیهمگرا طور نیهم و خود یآرزو تکانه عمال شما نيتمر با. کند یم حرکت تر

 دست شما به که یحس قيطر از دیتوان یم اوقات شتریب. کرد دیخواه حس را کائنات

 . دیده صیتشخ را آن بروز اي تیموفق شدن کينزد دهد یم
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 با دیده یم اجازه خود افتهيتمرکز افکار به کمتر شما ،یباز نيا نبودن یجد لیدل به

 دیتوان یم مقاومت، ابیغ در د،یسرحال و شاد که یوقت. کند نگاه آن به یناباور و شک

 تعادل نقطه بر گريد کباري بیترت نيا به. دیکن تمرکز تان خواسته یرو شفاف یشکل به

 . ديا افتهي دست تانيها خواسته به دنیرس یبرا یکمال تمام

 کشد ینم یطول ديبر یم لذت آن انجام از و ديوش یم یباز نيا سرگرم گاهیب و گاه اگر

 شود، یم ظاهر تان اتیتجرب در ديا نوشته آنچه هر و یباز نيا قدرتمند یها جنبه که

 ارتباط در که یزمان و دیباش صحنه یرو یشينما یکارگردان حال در نکهيا مانند درست

 درک با شما رد،یگ یم کار به ديا نوشته شما که را یکلمات تان قابلم طرف رودررو،

 . . دیکن یم یخوشبخت احساس تان یها خواسته قدرت

 همان ا،یدن در یگريد کس هر و دیهست خود یزندگ داستان یارتعاش سندگانينو شما

 وعن هر واقع در دیتوان یم شما. ديا کرده محول او به شما که کند یم فايا را ینقش

 در دیخواه یم که را یعيوقا و مکان افراد، ا،یدن و دیسيبنو دیخواه یم که را یزندگ

 میتصم ديبا تنها - دیهست خود اتیتجرب نندهيآفر شما رايز دهد،یم قرار ارتانیاخت

 . بشود بشود، ديبا آنچه تا دیده اجازه و ديریبگ
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 .نبز حرف شتریب ما با یسینو لمنامهیف روش درباره آبراهام،

 . میکن یم شنهادیپ شما به ما که است يیندهايفرآ از یکي یسینو لمنامهیف 

. دیخواه یم شما که باشد گونه آن کائنات ديیبگو تا کند یم کمک شما به روش نيا

 رايز د،یشناس یم را آنها د،يا بوده هماهنگ تان یآرزوها ارتعاشات با قبل از شما اگر

 به هنوز دیخواه یم آنچه اگر یول اند، گرفته خود به یماد صورت قبال تان یآرزوها

  به دنیبخش سرعت یبرا یدرست راه لمنامهیف نوشتن صورت آن در است، ننشسته بار

 آنگونه زها،یچ درباره زدن حرف عادت کند یم کمک شما به یسينو لمنامهیف. است آن

 یسينو لمنامهیف .باشند چگونه آنها ديدار دوست ديیبگو و ديبگذار کنار را هستند که

 . دیبتابان رونیب آگاهانه یشکل به را خود ارتعاشات که کند یم کمک شما به

 دیسیبنو د،یکن یزندگ دیدار دوست که را یطرح

 تیشخص سپس م؛یکن یم شروع را کار ،یاصل تیخصش عنوان به خود دادن قرار با ما 

 را آن اگر. )میکن یم طرح نوشتن به شروع آنگاه و مشخص را ويسنار گريد یها

 نقطه نيقدرتمندتر نوشتن رايز کار، آغاز در خصوص به است، مؤثر اریبس دیسيبنو

 .( دیده ادامه نوشتن به دیستین ناچار بعدها اما شماست، تمرکز
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 که نمیب یم را نفر دو»: گفت کرد نيتمر ما با را شيها نوشته از یکي که یزن یروز

 سرش سربه یکم سؤال نيا با ما. «کنند یم حرکت نيیپا به رو ساحل امتداد در

 میکن اشاره آن به میخواستیم که یا نکته «؟یستین خودت آنها از یکي خب،»: میگذاشت

 یم که را یاتیتجرب نوع آن که است نيا شنامهينما نوشتن از یاصل هدف که بود نيا

 . دیکن حس دیکن یزندگ آن با دیخواه

. ديینما تجربه دیکن یزندگ دیليما که را یستنيز گونه آن که است نيا روش نيا هدف

 یم یزندگ که است یزیچ به پاسخ در شما ارتعاش دهد ینم تیاهم اي داندینم ایدن

 به را آن کائنات صورت دو هر در.  دیکن یم تصور ذهن در را آن که یزیچ اي دیکن

 به را آن جيدرت به د،یکن تکرار وار یطوط را لمنامهیف شما اگر ما. دهد یم ليتحو شما

 باور را آن ایدن د،يريپذ یم تیواقع عنوان به را آن یوقت و ديريپذ یم تیواقع عنوان

 . دهدیم پاسخ شما به بیترت همان به و کند یم
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  دهم روش

  یبشقاب ریز روش

  د؟یکن استفاده روش نیا از دیبا وقت چه

 ديریبگ کمک ایدن گرداننده از مؤثرتر یشکل به دیخواه یم یوقت . 

 دیکن خلق یانرژ انيجر قيطر از شتریب را خود یوجود تیواقع دیخواه یم یوقت . 

 تان یفرد عملکرد قيطر از کمتر را خود یوجود تیواقع دیخواه یم یوقت 

 .دینيافریب

  دیده انجام ديبا که هست یاديز یکارها دیکن یم حس که یزمان . 

 زمان به تان عالقه مورد یکارها شتریب هرچه انجام یبرا دیکن یم حس یوقت 

 . ديدار ازین یشتریب

 روش نيا از استفاده است ريز شکل به شما احساسات یریگ جهت محدوده که یزمان

 . بود خواهد دیمف اریبس تان یبرا

  شوق و شور( 2

 یشکستگ درهم( 11تا 
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 و ديگرد باز 22 فصل به دیستین مطمئن خود احساسات يیهمسو یفعل طيشرا از اگر )

 هیته خود یبرا یا نسخه یاحساس مختلف درجات دوگانه و ستیب فهرست آن زا

 .( ديینما

 شان یها برنامه و افکار و گذاشت تحول به رو استر و یجر یزندگ که جيتدر به

 یم که را يیکارها فهرست آن در تا کرد هیته یيادداشت دفتر استر افت،ي گسترش

 یمضحک شکل به و شد یم شامل را هصفح چند فهرست. سديبنو دهد انجام خواست

 نفر ده یحت که يیکارها« .دهم انجام امروز ديبا که يیکارها»: بود گذاشته را آن اسم

 . برسانند انيپا به را آنها روزه کي توانستند ینم هم

 به او. کرد یم حس گرفتار و افسرده را خود زد، یم سر فهرستش به استر که بار هر

 خود یبرا یاديز یها تیمسئول مصممش، عتیطب طور نیهم و شدن واقع دیمف خاطر

 . بود داده فنا باد به را خود یآزاد جهینت در و کرده جاديا

 استر بودند، شانيغذا دنیرس منتظر و نشسته زیم پشت یرستوران در که یحال در

 و گذشت یم بود داده انجام آنچه از سرعت به او. زد فهرستش دفترچه به یسر

 حس آنکه محض به. کرد یم اضافه فهرست به گريد قلم سه آنها حذف با بالفاصله

  «بکنم؟ ديبا چه من آبراهام،»: دیپرس ما از شد یجار وجودش در یدینوم
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 وسط یخط. میکن يیراهنما را شما ما تا ریبگ را یکاغذ یبشقاب ريز نيا: میگفت او به ما

 امروز که يیکارها: سيبنو را لهجم نيا چپ قسمت در تریت عنوان به بکش، یبشقاب ريز

 ميبرا کائنات دارم دوست که يیزهایچ: سيبنو هم کاغذ راست سمت. داد خواهم انجام

 . دهد انجام

. ندازیب یبده انجام است قرار امروز که يیکارها یباال بلند فهرست به ینگاه اکنون

 انجام قصد که يیکارها تمام کن یسع. یبده انجام ديبا یکن یم فکر که را آنچه همه

 ريز را آنها اکنون ،یکن انتخاب هستند، يیکارها چه که نيا از نظر صرف ،یدار را آنها

 کائنات به مربوط یکارها و کاغذ چپ سمت داد، خواهم انجام امروز که يیکارها عنوان

 . سيبنو کاغذ راست سمت ستون در را

 روز آن ستيبا یم اقعاو که را يیکارها از یمشت و انداخت فهرست به ینگاه استر

 به مربوط بخش در را مهم یکارها ماندهیباق سپس و کرد ستیل وارد دهد انجام

 احساس کرد یم منتقل صفحه راست سمت به را اقالم نيا شتریب هرچه نوشت، کائنات

 . کرد یم یشتریب یسبکبار

 مشخص دده انجام کار دو ديبا خواهد، یم آنچه به دنیرس یبرا ميداد شرح شيبرا ما

 به آن؛ شدن محقق یبرا یفرصت دادن و رفتن کنار سپس و شيآرزو با هدف کردن
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 رايز آن، رفتنيپذ یبرا همسو ارتعاشات یبرا یراه افتني و کردن طلب گر،يد عبارت

 . شود یم داده شما به دیبخواه وقت هر

 درحال واقع در کرد، یم نگاه خود یها تیمسئول فهرست به دقت با استر که یحال در

 پا از حس و یسردرگم همه، نيا با. بود شيها خواسته یساز متعادل بخش تيتقو

 ،یارتعاش لحاظ به او دادند یم نشان که بودند یروشن یاحساس ینشانگرها درآمدن

 از یبخش انتقال ضمن و. ندارد قرار کرده طلب را آنچه رشيپذ با همسو جهت در

 فروکش او در مقاومت حس آن جيتدر به کائنات، به مربوط قسمت به شيها خواسته

 نقطه اما کرد، ینم درک را آن لحظه آن در او گرچه. گرفت اوج ارتعاشاتش و کرد

 . بود داده جهت رییتغ شيآرزوها رفتنيپذ یسو و سمت به رو سرعت به او جاذبه

 تفهرس بود قادر تنها نه او. شد او یشگفت باعث کرد تجربه بعد روز چند استر که آنچه

 از شيها خواسته بلکه کند، یعمل یسادگ به را شيها خواسته کنترل قابل و کوتاه

 اي توجه وقت، به ازین آنکه یب شد، یم محقق زین فهرست راست قسمت در کائنات،

 او به کند دایپ یدسترس آنها به تلفن قيطر از توانست ینم که یکسان. باشد او تیفعال

. کنند کمک او به ینوع به خواستند یم زهیانگ و وقش با بخش کارمندان. زدند یم زنگ

 به آن لیتکم از پس و دادند یم انجام داشت، قرار استر فهرست در که را یزیچ آنها

 یزمانبند و آمد یم کش استر یها خواسته انجام یبرا زمان انگار. کردند یم تلفن استر
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 شکل به کیتراف ضعو طور نیهم و يیجا به دنیرس اي اشخاص، با مالقات یبرا اش

 . گذاشت یم یبهبود به رو یزیانگ شگفت

 خود از یشتریب تمرکز شيها خواسته یرو ژهيو به استر شد سبب یبشقاب ريز روش

 هروقت رايز بگذارد، کنار آنها برابر در را خود مقاومت بار نیاول یبرا و دهد نشان

 درباره آبراهام. دیبده راه ندرو به را آنها ديبا اما.  شد خواهد داده شما به دیبخواه

 . بزن حرف شتریب ما با یبشقاب ريز روش

 از را یبزرگ کاغذ استر هستند نهار خوردن سرگرم یجر و استر یوقت اوقات، شتریب

 یباال آنها. کشد یم خط نيیپا تا باال از را آن وسط آورد، یم رونیب اش یدست فیک

 سمت در و استر، و یجر: میده نجاما امروز ديبا که يیکارها سندينو یم چپ قسمت

 مربوط قسمت در. کائنات توسط: شود انجام ديبا که يیکارها: سندينو یم هم راست

 در و کنند یم ادداشتي دهند انجام روز آن ظرف ديبا که را يیکارها آنها خود به

 . کنند یم وارد دهد انجام کائنات ديبا که را يیکارها ،یکنار قسمت

 کي یبرا او که یفهرست. کند هیته بلندباال یفهرستها که داشت تعاد شهیهم استر

 او دست به یا بهانه وقتها شتریب و داشت روز ده به اجیاحت گرفت یم نظر در روز

 آن عهده از توانست ینم چون گر،يد عبارت به کند؛ هیتوج را خود یخستگ که دادیم
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 پا از است کينزد کرد یم حس ديبرآ بود گرفته نظر در خود یبرا که یکار همه

 آنها انجام الیخ قتایحق که را آنچه تنها که است نيا افتهيدر او اکنون که یزیچ. ديدرآ

 که يیکارها به احترام ینوع یادا ضمن لیدل نیهم به دهد؛ قرار فهرستش در دارد را

 کار هر نيا بر عالوه. دهد یم نشان خود از زین یکمتر مقاومت دهد، انجام خواهد یم

 ده یحت و سال کي اي باشد امروز به مربوط خواه است، آن انجام به ليما که یگريد

 یم فرصت کائنات به و کند یم ادداشتي کاغذ راست سمت را همه آن، از بعد سال

 . سازد محقق را آن خواهد یم که زمان هر دهد

 یقاببش ريز یخواه یم»: گفت یجر کردند، یم ترک را رستوران دو آن یوقت روز کي

 را آن دينبا ما چون ماجراست، بخش نيبهتر نيا»: داد جواب استر ؟یبردار خود با را

. ردیبگ برعهده را آن یباق انجام کائنات تا گذاشت زیم یرو را فهرست او« .میکن دنبال

 دنبال را آن که ستین یزیچ گريد. ندارد وجود او یریگیپ یبرا یزیچ گريد د،ینیب یم

 شما که هستند يیکارها جمله از نهايا کند، تياذ آن خاطر به را خود و بکشد خود

 . دیده یم انجام دارد انيجر درونتان سعادت مداوم انيجر آن دیدان یم یوقت

 لذت من» ،«دارم دوست من» ،«دهم یم حیترج من»: ديیگو یم که یا لحظه همان

 درست ،یمادریغ یها یانرژ و شما وجود یآسمان بخش ،«خواهم یم من» اي «برمیم

 ! لحظه همان. کنند یم شما یآرزو یتجل و بروز و یهماهنگ به شروع لحظه، همان از
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. کند یم شدن یجار به شروع یانرژ د،یبزن حرف دیبتوان شما که آن از تر عيسر

 برآورده یبرا م،یستین آن فیتوص به قادر ما که ،یهماهنگ ینوع با عيوقا و طيشرا

 مقاومت خاطر به اگر. رندیگ یم قرار خود یجا سر د،یهخوا یم شما که آنچه ساختن

 . فتدیب اتفاق زین نيا از تر عيسر توانست یم عيوقا نبود، شما

 د؟یدار صراحت دیخواه یم آنچه مورد در ایآ

 یکاف بار کي تنها د،یخواه یم چه ديیبگو ایدن به مداوم یکلش به که ندارد یلزوم 

 صراحت آن به نسبت جيتدر به که است نيا نآ درباره کردن صحبت حسن اما است،

 خواسته همه یروشن به اول جمله همان در دیتوان ینم شما غالبأ. دیکن یم دایپ یشتریب

 جهت شتریب دیبزن حرف آن به راجع شتریب هرچه لیدل نیهم به د،یکن انیب را تان

« .باشد ورط نيا خواهدیم دلم»: ديیگو یم یوقت پس. دیکن یم میتنظ را آن فرستنده

... کائنات« .است خوب نيا از یکم مقدار»: ديیگو یم یوقت. کند یم اصالح را آن کائنات

 یرو یوقت د،یخواه یم چه ديیبگو وضوح به هرگاه م؟یکن یم اشاره زیچ چه به دیدانیم

 خواسته. شماست به دنیرس راه در که دیبدان د،یخواه یم چه دیبدان و دیکن تمرکز آن

 لیدل به غالبا همه، نيا با آمد، خواهد دنبال به آن یتجل و ظهور. شد اهدخو انجام تان

 . ديدارینم افتيدر را آن سرعت به دارد وجود شما در که یمقاومت
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  ازدهمی روش

  بخش هر کردن هدفمند

  د؟یکن استفاده روش نیا از دیبا وقت چه

 شود یم شامل را ريز فیط شما احساسات محدوده که یزمان روش نيا یریکارگ به

 . بود خواهد دیمف اریبس تانيبرا

  باور /مثبت انتظارات( ۴

 تا

  آمدن در پا از( 11

 و ديگرد باز 22 فصل به دیستین مطمئن خود احساسات يیهمسو یفعل طيشرا از اگر)

 هیته خود یبرا یا نسخه یاحساس مختلف درجات دوگانه و ستیب فهرست آن از

 .( ديینما

 یرو سپس و دیکن شروع قدرتمند چندان نه و تازه فکر کي با را نديفرآ نيا است بهتر

 به را آن دیکن یسع شیشاپیپ که نيا نه ابد،ي گسترش جيتدر به تا ديینما تمرکز آن

312



 که است تر ساده اریبس گر،يد عبارت به د؛يساز بدل یافتهاي گسترش قدرتمند فکر

  حاضر حال در که را یا تجربه که نيا تا دیکن خلق شیپ از بهتر را خود ندهيآ تجربه

 . دیده رییتغ ديدار

 االن خود یسو به را شما توجه که دیهست یماد موضوع کي کردن تجربه حال در اگر

 در را همان شیشاپیپ تان، یفعل طيشرا یرو تمرکز لیدل به شما است، کرده جلب

 دیکن تمرکز ندهيآ در یمتفاوت طيشرا یرو اگر اما د،یکن یم منعکس خود یآت اتیتجرب

 بر تمرکز ضمن بیترت نيا به و ديساز یم فعال لحظه نیهم در را متفاوت تجربه آن

 . ديگذار یم سر پشت را تان یفعل تجربه خود، یآت افتهي رییتغ تجربه

 یارتعاش یژگيو آن کمک به که است نیهم در بخش هر کردن هدفمند روش قدرت

. دیکن یم نییتع ديبگذار قدم آن در است ارقر که تان یزندگ از یبخش یبرا را خود

 راحت یسفر یبرا یرساختيز م،يیبگو است بهتر اي تان، یارتعاش جاده یبرا یرساختيز

 . تر بخش لذت و تر

 مقاومت تان، یارتعاش یموجها طول در که است نيا نشانه ديدار یبد یهوا و حال اگر

 یدسترس ديدار قرار آن در که یطيشرا لیدل به که آنجا از و دارد وجود یتوجه قابل

 بخش به را تان یفعل یها خواسته ارتعاشات ست،ین ممکن تان یبرا متفاوت افکار به
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 از استفاده ما ل،یدل نیهم به. دیتابان یم ديدار را آن یوس به حرکت الیخ که یگريد

 یخوب وحال حس شما که میکن یم هیتوص یزمان را بخش هر کردن هدفمند روش

 منظور به گريد یها روش از است بهتر دیکن یم یبد احساس لحظه نيا در اگر. ديدار

 بهتر حالتان ديکرد حس هروقت و ديریبگ کمک تان جاذبه نقطه و وحال حس بهبود

 . ديبپرداز روش نيا از استفاده به وقت آن شده،

 کمک شما به. دیکن تمرکز افکارتان یرو تر آگاهانه کند یم کمک شما به روش نيا

 کمک شما به که نيا گريد و دارند قرار کجا حاضر حال در افکارتان دیابيدر تا کند یم

 قبل که بود خواهد یعیطب اریبس. ديینما عرضه و انتخاب آگاهانه را افکارتان کند یم

 را تان انتظارات و ها خواسته سپس و صبر یا قهیدق چند ديجد بخش هر به ورود از

 . دیکن تيهدا

 شستن حال در اگر: ديشو یم یا تازه بخش وارد کند یم رییتغ شما دفه که وقت هر

 بر سوار یوقت. ديشو یم یديجد بخش وارد شما زند، یم زنگ تلفن و دیهست ظرفها

 داخل یفرد یوقت طور نیهم. ديشو یم یديجد بخش وارد ديشو یم تان لیاتوموب

 . ديشویم یديجد بخش وارد شما شود یم اتاق
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 توانست دیخواه د،یکن فکر تانيها خواسته به یکم ديجد بخش هر به ودور از شیپ اگر

 ديشد یم آن وارد یقبل یها برداشت همان با که یزمان از بهتر را ديجد بخش طيشرا

 . ديینما تيتقو

 د،يبر یم لذت تانيکارها شرفتیپ نحوه از و دیهست شام پختن حال در مثال، عنوان به

 .ديدرآ کار از خوب جهینت ديدار انتظار و ديا هکرد یزير برنامه را زیچ همه

 جواب آن به ديریگ یم میتصم.( ديشو یم یديجد بخش وارد شما) زند یم زنگ تلفن

 و کرد خواهد ضبط را امیپ ر،یگ غامیپ دستگاه دیدان یم که است نيا آن علت. دینده

 . دیبده را تلفن جواب بعدا ديریگ یم میتصم

 تا شما بخش اگرچه. شود ینم جاديا یا وقفه شما یغذا هیهت روند در بیترت نيا به

 . رفت شیپ یخوب به زیچ همه و ديکرد حفظ را خود تعادل شما اما کرد، رییتغ یحد

 ديآور یم ادي به. ديشو یم یديجد بخش وارد شما زند، یم زنگ تلفن نه، که نيا اي

 ديریگ یم میتصم. دیبده دست از را آن دیخواه ینم و ديبود یمهم تلفن انتظار در که

 و عيسر دیخواه یم که را یاطالعات و دیبرسان انجام به دیمف و کوتاه را بخش آن که

 انتظارات داشته، انيجر شما در قبل از که یخوب حس لیدل به و دیکن کسب مؤدبانه
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 که نيا از قبل شما نيبنابرا. کند یم عمل آن با هماهنگ یا گونه به زین شما مثبت

 . ديا رفتهيپذ را آن به يیپاسخگو خوب یحس با ديبردار ار یگوش

 اتیتجرب یرساختهايز کردن آماده حال در د،یبدان آنکه یب و مداوم یشکل به شما

 معطوف تان ندهيآ اتیتجرب به را خود انتظارات مداوم طور به شما. دیهست خود ندهيآ

 طور به کند یم کمک اشم به بخش، هر کردن هدفمند یعني ند؛يفرآ نيا و ديساز یم

 به را یآت یها بخش تيهدا و ديا کرده تمرکز یا برنامه چه یرو دیابيدر آگاهانه

 . سپارد یم شما دست

 هموار دارند قرار دور ندهيآ در که يیآنها اي یفرد اتیتجرب یبرا را راه دیتوان یم شما

 ببار شما اتیتجرب در یمثبت جينتا آگاهانه، افکار چگونه دیابيدر یوقت بار کي و ديینما

 شتریب هرچه یگريد نديفرآ هر مانند درست شد، دیخواه آن تکرار خواستار آورند، یم

 لذت آن از شتریب هرچه و دیکن یم دایپ آن در یشتریب مهارت ديریگ کار به را آن

 . شود یم دتانيعا یبهتر جينتا ديببر

 نيا پس د،يا نبرده لذت آن انجام از هرگز که است یزیچ شامل ديجد بخش اگر

 که است آن از بهتر البته اگرچه بود، نخواهد شما یبرا یمناسب روش چندان نديفرآ

 تانيبرا دیداشت یفرصت که وقت هر اما د،یباش نداشته یمقصود و هدف چیه اصل در
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 کار به را( 22 #13 روش) دارند یشتریب دوام که يیها روش از یکي که است دتریمف

 . ديریگ

 چیه رسد یم نظرتان به که ديبرو وهرتانش مادر داريد به ديدار الیخ مثال، نعنوا به

 شرکت کي د؛یهست کارتان سر به رفتن حال در اي است نداشته دوست را شما وقت

 . . شود یم تان یتلخ اوقات سبب مختلف انواع به که یکس با نفره، دو

 دیليما و دیباش داشته یحس چه دیخواه یم ديیگو یم خود اهداف به که هروقت اگر

 مثبت تیموقع کي افتني یبرا دیکن یم حس شود، ظاهر شما مقابل چگونه بخش آن

 ذهن در را موضوع. ديبگذار کنار را روش نيا که است بهتر د،يبرو کلنجار خود با ديبا

 کار به را یگريد روش بعدتر و دیکن فکر ینديخوشا موضوع به و دیده رییتغ خود

 . ديریگ

 .بزن حرف شتریب ما با بخش هر کردن هدفمند روش درباره امآبراه

 لحاظ به که یزمان در. دیکن یم یزندگ یزیانگ شگفت زمان در یماد لحاظ به شما

 شتریب را خود افکار ا،یدن همه به یدسترس با دیتوان یم و است شرفتهیپ اریبس یفناور

 در را یشتریب رشد فرصت اريز د،يشو یم مند بهره نهايا همه از شما. دیزانیبرانگ

 زین را يیانهايز خود، افکار شدن ختهیبرانگ از حال نیع در اما دهد، یم قرار ارتانیاخت
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 بیترت همان به رايز. شماست یها یسردرگم از یناش انهايز نيا که دیکن یم تجربه

 صراحت و تیشفاف جاديا باعث معدود موضوعات یرو تمرکز یبرا شما يیتوانا که

 متعدد، مسائل یرو عيسر تمرکز یبرا شما يیتوانا اما شود، یم تان خواسته در یشتریب

 . گردد یم تانیسردرگم سبب

 شما که چنان هم. است عيسر اریبس شما یفکر پردازش. دیهست رايپذ یموجودات شما

 ديدار را نيا يیتوانا جاذبه، قانون کمک به د،یهست یموضوع درباره تأمل و تفکر سرگرم

 را آن دیبتوان که یزمان تا دیبده موضوع به یشتریب صراحت و تیفافش جيتدر به که

 از یاندک تعداد یزشیانگ افکار انواع به شما یدسترس لیدل به اما. دیبرسان یا جهینت به

 شتریب. دیبرسان آخر به را آن که دیکن تمرکز قدر آن یموضوع یرو است ممکن شما

 فرصت که ديشو یم سردرگم یقدر به متنوع و متعدد افکار نيا با مواجهه در شما

  ان. دیده گسترش یکاف حد به را آنها از یکي دیکن ینم
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 شما آگاهانه تیخالق یبرا یحل راه

 تان خواسته روشن یشکل به که است نيا بخش هر کردن هدفمند روش یاصل نکته 

 شیپ دیواهخ یم آنچه جذب ریمس در آگاهانه یشکل به دیبتوان تا ديینما مشخص را

 .ديبرو

 هر که ديریبگ نظر در ربا آهن کي مانند را خود: شماست آگاهانه تیخالق دیکل نيا

 یراحت احساس یوقت. دیکن جذب خود یوس به را یزیچ هر دیتوانیم دیبخواه که زمان

 کرد؛ دیخواه جذب خود یسو به را یراحت د،يدار تسلط برخود دینیب یم و دیکن یم

 یوقت کرد؛ دیخواه جذب خود یسو به را یخوش د،یکن یم یخوشحال احساس یوقت

 خود طرف به شود یم تان یسالمت موجب که را یطيشرا د،یکن یم یتندرست احساس

 یم جذب خود یسو به را تیموفق د،یکن یم یابیکام احساس یوقت د؛یکن یم جذب

 ودخ طرف به را یدوست و عشق دارد، تان دوست یکس دیکن یم حس یوقت د؛يینما

 . شود یم شما جاذبه نقطه به بدل عمال د،یکن یم حس انچه هر و دیکن یم جذب

 در کند یم قيتشو را شما که است نيا در شما یبرا روش نيا تیاهم بیترت نيا به

 خواهم یم که است یزیچ آن نيا»: ديیبگو خود به و دیکن تأمل نوبت نيچند روز طول

 که یدرحال« .کشم یم را انتظارش و خواهم یم کنم، تجربه ام یزندگ از بخش نيا در

 را آن ما که ديشو یم یموجود به بدل د،يیگو یم خود به را قدرت پر کلمات نيا
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 یم جلب خود یسو به دیبخواه را آنچه هر شما. مینام یم «قهیسل خوش گر غربال»

  .دیکن

 است نيا است، مؤثر همه نيا بخش، هر کردن هدفمند روش که نيا علت همه نيا با

 که یزمان اما د،یکن درک را آنها دیخواه یم که هستند یاریبس مسائل چه اگر که

 ارزش. ديشویم سردرگم و جیگ دیبفهم همزمان طور به را آنها همه دیکن یم یسع

 طور به کرد دینخواه یسع شما گريد که است نيا در بخش به بخش کردن هدفمند

 یزیچ چه» گفت دیخواه خود به شما. دیده قرار یبررس مورد را موضوع چند همزمان

  «بدانم؟ خواهم یم را

 خواهد اضافه تان یسردرگم به دیبفهم همزمان طور به را موضوع چند دیبخواه اگر

 خود تیخالق به دیکن یم تمرکز زیچ کي یرو نیمع زمان کي در یوقت اما شد،

 بخش هر کردن هدفمند یاصل مفهوم نيا. دیده یم یشتریب سرعت و قدرت ت،یشفاف

 چه همه از شیپ دیبدان تا دیکن صبر یکم ديشویم یديجد بخش وارد یوقت پس. است

 ( دیبفرست آن یسو به را جذب قدرت و) دیکن تمرکز آن بر دیبتوان و دیخواه یم

. دیکن یم تمرکز تان روزانه اتیتجرب از يیها بخش یرو روز طول در شما از یبرخ

 دارد، تیاهم تانيبرا بخش هر در که آنچه نییتع و ها بخش يیشناسا بیترت نيبد
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 اي پرکشش يیربا آهن شکل به روز هر دیبتوان که دهدیم قرار یگاهيجا در را شما

 . دیکن عمل ها بخش آن در آگاه یا نندهيآفر

 مراتب به دیکن یم حس بلکه د،يا شده تر سازنده که ديشو یم متوجه تنها نه شما

 د،يريپذ یم و دیده یم اجازه سپس د،يریگ یم میتصم آگاهانه یوقت رايز د،يتر خوشحال

 که دیهست یرشد به رو موجودات شما. دهد یم دست شما به یا العاده فوق تيرضا

 دیکن یم يیستايا حس یوقت اما د،يیها نيتر خوشحال جزو ديرو یم جلو به رو یوقت

 . ديندار قرار خود حاالت نيتر خوش در که است یزمان

 

 بخش هر کردن هدفمند با توأم یروز از نهنمو کی

 آگاهانه ديریبگ میتصم شما است ممکن که یروز از یا نمونه ذکر با میخواه یم ما

 فرض طور نيا ديیایب. میکن يیراهنما را شما ديشو خود یزندگ از یديجد بخش وارد

 را روش نيا ديا گرفته میتصم رختخواب به رفتن از قبل و روز انيپا در شما که میکن

 تان یزندگ تجربه از یديجد بخش تواند یم رفتن خواب که دیدانیم و ديبند کار به

 د،يشو یم دنیخواب آماده و ديگذار یم بالش یرو را سرتان یوقت بیترت نيبد. باشد

321



 یطيشرا در را خود. ردیبگ روین تان جسم تا دیباش داشته یراحت خواب ديریبگ میتصم

 . ديا برخاسته خواب از السرح بعد روز که دیکن مجسم

 اتیتجرب از یتازها بخش وارد ديشو یم متوجه دیکن یم باز را تانيها چشم صبح یوقت

 از که یزمان تا دیمان یم یباق خود رختخواب در که یا لحظه از. ديا شده تان یزندگ

: باشد نيا تواند یم لحظه آن در شما میتصم. است تازه بخش کي ديزیخ یبرم آن

 یم. باشم داشته خود امروز از یروشن ريتصو خواهم یم ام دهیکش دراز که یحال در»

 از ديا دهیکش دراز که طور همان بعد« .کنم شوروشعف احساس خود امروز از خواهم

 . کرد دیخواه یخرم و طراوت احساس ديدار رو شیپ که یروز

 د،يشو یم دوار یزندگ اتیتجرب از یا تازه بخش به ديزیخ یبرم رختخواب از یوقت

 بیترت نيا به. ديا کرده آن آماده را خود که باشد یروز همان از یبخش تواند یم نيا

 که یگريد کار هر به اي و دیکن یم حمام د،یزنیم مسواک را دندانتان که یحال در

 انجام از و دیده انجام یکامل شکل به را کارها نيا که باشد نيا ديبا هدفتان دیمشغول

 را شما که ديریبگ نظر در یوشوق پرشور لحظات را اوقات نيا همه. ديببر لذت آنها

 . کنند یم آماده روز آن یبرا
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 که آنچه هر و یمغذ و دیمف مواد که باشد نيا تان هدف صبحانه کردن آماده ضمن

 با که دیکن یکار. دیبگنجان آن در سازد یم فراهم لحظه نيا در را تان یجسم تعادل

. ديببر لذت آن خوردن از و شود نیتأم تان یجسم ذخیرة د،يیایب سرحال صبحانه نيا

. دیکن یم یریس و یتازگ طراوت، احساس غذا خوردن هنگام باشد، نيا تان هدف یوقت

 . ديبر یم یشتریب مراتب به لذت خود یغذا از انگار

 آن محض به. ديا شده یديجد بخش وارد که دیباش متوجه زند یم زنگ تلفن یوقت

 صحبت از قبل ديبا است، خط پشت یکس چه دیفهم یم و ديدار یم بر را یگوش که

 هر اي کار سر و ديشو یم تان لیاتوموب سوار یوقت. دیکن یریگ میتصم وضوح به کردن

 طول در. دیبرس مقصد به سالم که باشد نيا ديبا تان هدف تمام د،يرو یم یگريد یجا

 اي دادن انجام الیخ رانندگان ريسا هک آنچه متوجه. دیکن یزندگ سر احساس یرانندگ

 . دیکن حرکت کیتراف در کارآمد و امن روان، یشکل به تا دیباش دارند را آن ندادن

 یلحظها. ديگذار یم قدم یگريد بخش به د،يیآ یم رونیب تان نیماش از که یزمان

. دیخواه یم که ديرو یم يیجا سمت به که دیکن مجسم یحال در را خود و دیکن صبر

 نيا و دیکن یم طراوت و یزندگ سر احساس زدن قدم از که دینیبب یطيشرا در را خود

 یروشن به که باشد نيا تان هدف. دیرس دیخواه نقطه آن به نقطه نيا از سالمت به که

 یم که یگريد بخش یرو را خود هدف و الیخ و دیکن حس را خود یفکر کار و ساز
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 رؤسا ،یمنش به که دیکن مجسم یحال در را خود. ديینما معطوف ديشو آن وارد دیخواه

 هیروح گرانيد به که دیکن مجسم یکس نقش در را خود. ديیگو یم خوشامد کارمندان و

 لزوما ديشو یم رو روبه او با که هرکس که دیباش متوجه آماده، یلبخند با بخشد، یم

 اتیتجرب ديدار یدفه چه دیدان یم که نيا به توجه با شما اما ستین آگاه خود اهداف از

 رانده عقب آنها نفوذ اي اهداف ،یسردرگم لیدل به و کرد دیخواه تيهدا را تان یزندگ

 . شد دینخواه

 نیهم بود، نخواهد ميا کرده ارائه ما که گونه همان شما یزندگ مختلف یها بخش البته

 یبرا دیکن حس است ممکن آغاز در. بود نخواهد کساني زین روزها همه در طيشرا طور

 که یزیچ د،یستین برخوردار يیباال عمل سرعت از خود یزندگ یها بخش صیتشخ

 که ديایب نظرتان به است ممکن یمدت یبرا. آورد دیخواه دست به تکرار اثر در بعدها

 د؛یکن صبر یکم یکيزیف لحاظ به. دیباش داشته همراه یکوچک دفترچه است بهتر اریبس

 در را خود اهداف از یفهرست و دیکن نییتع ديشو ردوا آن به دیخواه یم که را یبخش

 دیخواه تمرکز و تیشفاف نقطه اوج در را خود نوشتن هنگام رايز د،یسيبنو دفترچه

 به را دفترچه وجود روش، نيا از استفاده آغاز در است ممکن جهت نیهم به افت،ي

 . دیکن یتلق یبزرگ موهبت منزله
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 به را خود اهداف ندهيفزا یروین و قدرت ديذارگ یم قدم یروز نیچن به که یحال در

 نیچن و دینیب یم ريناپذ شکست یباشکوه شکل به را خود. دیکن یم درک یخوب

 داشته اي و دیده انجام د،یبرس آن به دینتوان که ستین یزیچ که دیکن یم احساس

 خود اتیتجرب آگاهانه تيهدا دیتوان یم که دینیب یم یطيشرا در را خود رايز د،یباش

 . دیباش داشته عهده بر را
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 دوازدهم روش

  ؟...اگر نبود بهتر 

  د؟یکن استفاده روش نیا از دیبا وقت چه

 خود از جهت نیهم به و ديدار ینگر یمنف به یشتریب ليتما دینیب یم یوقت 

 ینگر مثبت یسو به افکارتان دیخواه یم حال نیع در د،یده یم نشان مقاومت

 .ندده جهت رییتغ

  از یخاص یها بخش بر تمرکز با دیخواه یم و ديدار یخوب حال و حس یوقت 

 .دیبخش بهبود را آنها تیفیک تان، یزندگ

  انهيگرا یمنف بالقوه اي انهيگرا یمنف یوگو گفت کي یآرام به دیخواه یم یوقت 

 تيهدا یآرام به را گريد فرد اي دیبرگردان یتر مثبت سمت به خود نفع به را

  .دیکن

 شما احساسات یریگ جهت محدوده

 تان یبرا باشد ريز شکل به شما احساسات محدوده که یزمان ؟...اگر نبود بهتر روش

 : بود خواهد مناسب اریبس

  انیرانيا باور /مثبت انتظارات( ۴
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  یدلسرد( 1۶تا     

 و ديگرد باز 22 فصل به دیستین مطمئن خود احساسات يیهمسو یفعل طيشرا از اگر)

 هیته خود یبرا یا نسخه یاحساس مختلف درجات دوگانه و ستیب فهرست آن از

 .( ديینما

 اتفاق ميبرا حال به تا که فتدیب اتفاق ام یزندگ در یزیچ خواهدیم دلم» ديیگو یم یوقت

 به مربوط ارتعاش بلکه د،يساز یم فعال را خود یآرزو ارتعاش تنها نه شما فتاده،ین

 نفع به زیچ چیه جهت نیهم به د،يدار یم وا حرکت به زین را تان یآرزو به دنینرس

 و دیکن یم سکوت تان جمله دوم بخش درباره که یوقت یحت غالبا. کند ینم رییتغ شما

 ناگفته ارتعاش ینوع ،«فتدیب اتفاق ام یزندگ در یزیچ خواهدیم دلم»: ديیگو یم فقط

 یم نگاه تان خواسته به نسبت مقاومت حالت در را شما که شود یم فعال شما درون

 . دارد

 یگريد نوع به شد؟ یم برآورده ميآرزو نيا اگر نبود بهتر ديیگو یم که یوقت اما

 . دارد یکمتر یمقاومت بار که دیکن یم انیب را تان خواسته

 ظاهر خود از دوارانهیام و مثبت اریبس یواکنش یعیطب طور به خودتان، از شما پرسش

 شيافزا موجب قدرتمند حال نیع در و ساده یباز نيا بیترت نيا به و سازد یم
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 یوسو سمت با را شما یعیطب طور به رايز شود، یم شما جاذبه سطح بهبود و ارتعاشات

 اجازه تا کند یم کمک شما به ؟..اگر نبود بهتر نديفرآ. سازد یم آشنا دیخواه یم آنچه

 . ینهایزم هر در شود، یجار شما یسو به ديا کرده طلب را آنچه هر دیده

 م؟یداشت را ممکن اوقات نيبهتر مان دوستان با اگر نبود بهتر -

  م؟یداشت یخوب سفر ما و بود روان کیتراف اگر نبود بهتر -

  داشتم؟ یدتریمف واقعا یکار روز کي اگر نبود بهتر -

 : مثال عنوان به. باشد زیانگ شگفت رابطه کی افتنی تواند یم شما خواسته موضوع -

 که همانقدر که کردم یم دایپ ام یزندگ یبرا یا العاده فوق کيشر اگر نبود بهتر -

  باشد؟ عاشقم زین او هستم او ةدلبست من

  م؟یبزن قدم هم با آفتاب غروب وقت که شود دایپ ام یزندگ در یکس اگر ستین بهتر -

  گشت؟ یم من مثل یکس دنبال دورها آن یکس اگر نبود بهتر -

 بهتر ديیگو یم که یهنگام که است نيا ؟...اگر نبود بهتر یباز قدرت و تیاهم علت

 و نرمش خود از آن برابر در و دیکن یم انتخاب دیخواه یم که را یزیچ ؟...اگر نبود
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 ینوع بلکه ست،ین ایدن انيپا یمعنا به نيا گر،يد عبارت به د؛یدهیم نشان متيمال

 . است تر ميمال ارتعاش

 کي نيا. ديدار را خود وزن کاهش الیخ شما که میکن تصور دیيایب مثال، عنوان به

 :شماست یبرا ؟..اگر نبود بهتر یباز از نمونه

  داشت؟ یبهتر جهینت ميبرا که خوردم یم بر یزیچ به نبود بهتر -

  کرد؟ یم یهمراه من با شتریب بدنم ساز و سوخت اگر نبود بهتر -

 خود اوج به دارم، سر در را آن است یالنطو یها مدت که يیآرزوها اگر نبود بهتر -

  شد؟یم یعمل و دیرس یم

 دیمف شانيبرا که اند شده رو روبه يیزهایچ با که خوردم یم بر یکسان به نبود بهتر -

  شد؟یم داریب من ذهن در هم یا جرقه ديشا بوده،

  کردم؟ یم رفع را وزنم اضافه مشکل بودم سال و سن آن در یوقت اگر نبود بهتر -

  آمدم؟ یم نظر به عکسم نيا هیشب اگر نبود بهتر -

 یم اگر کنم، یم فکر موضوع نيا به که مدتهاست من... یه» ديگو یم شما به عقل

« .بودم کرده را کار نيا قبال بودم، خبره یکاف قدر به اي کنم مقابله آن با چطور دانستم

329



 چنان هم را خود و دیکن یم عمل خود یآرزو با تناقض در گريد بار شما بیترت نيا به

 ديشویم ؟...اگر نبود بهتر یباز سرگرم یوقت اما د،يدار یم نگه ارتعاش همان با همسو

 . شوند یم پراکنده ارتعاشات آن از یاریبس

  شد؟یم همسو ميآرزوها با ام یماد جسم اگر نبود بهتر -

  ست؟ا شیپ از تر ساده اریبس آن انجام که دمیفهم یم اگر نبود بهتر -

 لحاظ به هست اطرافم در آنچه هر تا شدمیم همسو یانرژ منبع با اگر نبود بهتر -

  شود؟ هماهنگ آن با یارتعاش

  داد؟یم نشان واکنش غذاها به یگريد نوع ام یماد جسم اگر نبود بهتر -

  داشتم؟ یشتریب زهیانگ کردن ورزش به نسبت اگر نبود بهتر -

 نسبتا يیماجرا به نديفرآ نيا و رفت یم باالتر بدنم ازس و سوخت وضع اگر نبود بهتر -

  شد؟یم بدل ساده و سهل

 از من که شدند یم همسو من با یا گونه به غذا مورد در افکارم اگر نبود بهتر -

 هستند ام یجسم یازهاین و ها خواسته با هماهنگ واقعا یارتعاش لحاظ به که يیغذاها

  بردم؟ یم لذت ديبا که چنان
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 نيا در را خود شما که است نيا افتد یم اتفاق آنچه یباز نيا ميمال و آرام نجاما با

 نيا کل که است نيا دیده انجام دیتوان یم که یگريد کار. دیده یم قرار يیهمسو

 . دینکن فکر آن به گريد و دیکن فراموش را ماجرا

 ینم و شماست همراه ديرو یم که جا هر جسمتان رايز است، یدشوار کار هم نيا اما

 شما است سخت آن کردن فراموش چون پس. دیکن دور تان ذهن از را آن دیتوان

 . دیشيندیب ؟.....اگر نبود بهتر چون ینديخوشا افکار به ديناچار

 خود موقع به زیچ همه که دیبدان د،ینباش یفور جينتا انتظار در گر،يد مسئله کي اما و

 کي از یا مجموعه خود رفتار و افکار قيطر از ماش گر،يد عبارت به افتاد؛ خواهد اتفاق

 به و دیکن یم قيتشو است ینابود حال در آن از یا عمده بخش که را یسلول طیمح

 .افتد یم اتفاق یسلول مشارکت ینوع بیترت نيا

 و کنند ینم یفداکار آنها. هستند آن در مشارکت به ليما سلولها همه که یزیچ 

 کار در یسوگ چیه. کنند ینم برگزار را زیناچ یسلولها نيا میترح مراسم شیشاپیپ

 «.بدهد کشتن به را ما از درصد 25 خواهد یم او... آره»: نديگو ینم آنها. ستین
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. هستند یهمکار نيا آماده تانيسلولها. است یگروه یهماهنگ ینوع افتد یم اتفاق آنچه 

 گريکدي با يیهمسو تجه در زیچ همه تدارک و یآمادگ مرحله نيا در ديد دیخواه

 همراه هم با را آنها دیتوانست ینم هم دیخواست یم اگر یحت که يیزهایچ. رندیگ یم قرار

 نهايا همه با فعاالنه یتوافق و یهماهنگ به او. بکند ديبا چه داند یم تان جسم. دیکن

 . است دهیرس

 یبرا را خود جسم یاعضا هیبق دیهست اگر؟...  نبود بهتر یباز سرگرم که همچنان پس

 را يیغذا سیپل نقش که ستین شما فهیوظ نيا که، نيا یعني د؛یکن رها سلولها شناخت

 است نيا همه از شیپ شما فهیوظ. دیباش ورزش سیپل که ستین شما فهیوظ. دیکن فايا

 . برود نیب از ديبا سلول کدام ديریبگ میتصم که

 مراقبت تیمسئول که دارد ودوج یسازمانده ینوع باشد، که هرچه شما خواسته موضوع

 سرگرم هروقت پس. دارد برعهده را اگر؟. نبود بهتر یباز به شما مطلوب واکنش از

 دیبدان شد، خواهد هماهنگ گريکدي با زیچ همه که ديدار نانیاطم اگر د،یهست یباز نيا

 . شد خواهد نیچن که
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  زدهمیس روش

  دهد؟ یم یبهتر حس فکر کدام

  د؟یکن استفاده روش نیا از دیبا وقت چه

 ديدار یحس چه موضوع به نسبت حاضر حال در دیبدان آگاهانه دیخواه یم یوقت . 

 انتخاب را ممکن ریمس نيبهتر دیخواه یم و دیهست یریگ میتصم حال در یوقت 

 . دیکن

 دیکن مشخص را خود یاحساس یریگ جهت محدوده دیخواه یم یوقت. 

 ديشو مطلع خود احساسات تيهدا سامانه زا آگاهانه، یشکل به دیخواه یم یوقت . 

 شما احساسات یریگ جهت محدوده

 ريز شرح به شما احساسات دامنه که یزمان دهد؟ یم یبهتر حس فکر کدام نديفرآ

  بود خواهد دیمف تانيبرا است

  باور /مثبت انتظارات( ۴

 تا

  تیعصبان( 17
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 آن از و ديگرد باز 22 لفص به دیستین مطمئن خود احساسات یفعل طيشرا از گر)ا

 .( ديینما هیته خود یبرا یا نسخه یاحساس مختلف درجات دوگانه و ستیب فهرست

 شيآرزو که آنچه نبود و ديدار را شيآرزو آنچه. دارد وجه دو قتیحق در یا مسئله هر

 دارند، یفاحش تفاوت گريکدي با یارتعاش لحاظ به دو نيا که دینباش متوجه اگر. ديدار را

 یحال در ديا کرده تمرکز تان یآرزوها یرو که دیکن فکر است ممکن صورت آن در

 . است بوده آن خالف جهت در کامال شما تمرکز که

 که یحال در اند کرده تمرکز سالم یجسم داشتن یآرزو یرو کنند یم الیخ ها یبعض

 کنند یم فکر ها یبعض. اند کرده تمرکز ماریب جسم داشتن از ترس یرو آنها برعکس،

 نداشتن یرو آنها برعکس، که یحال در شندياند یم خود یمال اوضاع کردن بهتر به

 . اند کرده تمرکز یکاف پول

 موضوع نيا یرو وقت هر کنند یم تصور آنها است، یسالمت اي پول موضوع که آنجا از

 که یحال در شند،ياند یم خواهند یم آنچه به که است یمعن نيبد کنند یم تمرکز

 یها مدت ديآ یم ادمي که يیجا تا»: نديگو یم مردم اوقات یبعض. ستین نيا موضوع

 لیدل «فتاده؟ین اتفاق حال تابه چرا پس ام، کرده فکر موضوع نيا به که است یاديز
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 هستند آن خواهان آنچه: دارد جنبه دو موضوع هر که ستندین متوجه آنها که است نيا

 پول به راجع یوقت کردند یم تصور آنها: لمثا عنوان به آن؛ نداشتن فکر یگريد و

 خالف یرو آنها که یحال در کنند، یم صحبت خواهند یم آنچه درباره زنند یم حرف

 دقت دیکن یم حس که آنچه درباره یوقت. بودند کرده تمرکز خواستند یم که یزیچ

 جيتدر به ن،يتمر یکم با البته. ستیچ شما ارتعاشات مضمون که دیابي یم در د،یکن

 .دیکن یم دایپ مهارت ديا کرده تمرکز زیچ چه یرو که نکته نيا دانستن در

 موج طول آگاهانه کند یم کمک شما به دهد؟ یم یبهتر حس فکر کدام ندیفرآ

 که یزمان یباز نيا ریتأث. دیده صیتشخ حاضر حال در را خودتان یفکر ارتعاشات

 نوع چه کند ینم درک اي داندینم کس چیه رايز است، شتریب مراتب به دیهست تنها

 معاشرت سرگرم گرانيد با یوقت غالبا. کند یم جاديا را حس نيبهتر شما در یافکار

 نیچن واقعا ايآ که نيا. ديشو یسردرگم دچار خود افکار درباره است ممکن دیهست

 به را یفکر نیچن شما اي و کند یم جاديا شما در یبهتر حس حاضر حال در یفکر

 . ديینما یم ارائه دارد انتظار نیچن شما از یگريد دیکن یم تصور آنکه لیدل

 ديعقا یآرزوها افکار، د،یهست خود احساسات یابيارز حال در یوقت که است مهم اریبس

 . ديبگذار کنار کامل طور به را گرانيد یباورها و
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 د؟یده انجام را یباز نیا دیبا موقع چه

 به دیتوان یم شما که دارند وجود مختلف ضوعاتمو و افکار از یريناپذ انيپا مجموعه

 دیکن یم یزندگ آن در که يیتضادها و خودتان مشخص اتیتجرب اما د،یشيندیب آنها

 و نییتع را دیکن تمرکز آنها یرو دیخواه یم که یمسائل تا کنند یم کمک شما به

  .ديینما مشخص

 احساسات که داده یرو اتتانیتجرب در یزیچ که است دیمف یزمان ژهيو به یباز نيا

 . است آورده همراه به خود با را یتوجه قابل یمنف

 تر شیب یآگاه با و شماست مقاومت از یا نشانه یمنف احساسات که نيا از یآگاه با

 دور دیهست آن خواهان واقعا آنچه از را شما که است یلیدل تنها مقاومت نيا که نيا از

 برابر در خود مقاومت گذاشتن کنار یبرا ديریبگ میتصم است ممکن دارد، یم نگه

 . دیده انجام یکار فکرتان در گرفته شکل تازه موضوع

 دهد؟ یم یبهتر حس فکر کدام ،یباز یبرا نمونه کی

 کاغذ یرو را خود افکار و دینیبنش لحظه چند یبرا دیبتوان که یصورت در نديفرآ نيا

 انجام یکاف قدر به را یباز نيا یقتو جيتدر به. دهد یم دست به یبهتر جهینت دیسيبنو

 نوشتن اما د،یکن یعمل را آن دیتوان یم تان ذهن در افکار گردش با تنها د،یباش داده
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 صیتشخ که شود یم شما در یقدرتمند تمرکز آمدن وجود به موجب کاغذ یرو بر آن

 . کند یم تر ساده تان یبرا را افکارتان جهت

 دیکن یم حس خود در موضوع به نسبت آنچه بارهدر یمختصر شرح ابتدا شروع، یبرا

 فیتوص آن از تر مهم اما است، افتاده یاتفاق چه که دیده شرح دیتوان یم شما. دیسيبنو

 . ديدار که است یحس

 کمک شما به کار نيا د،یسيبنو باشد شما یواقع حس دهنده نشان که یشرح آن از بعد

 شده داريپد افکارتان در یبهبود ديرو یم شیپ که همچنان دیابيدر یسادگ به کند یم

 . نه اي است

 خانه یکارها در که نيا سر بر دخترتان با شیپ لحظه چند نیهم شما مثال، عنوان به

 هم اش یشخص ليوسا به یحت او. ديا کرده جروبحث کند ینم شما به یکمک چیه

 نيچکترکو او رسد یم نظر به. است ختهير درهم شدت به اتاقش و کند ینم یتوجه

 نه او. ندارد باشد، منظم و مرتب دوروبرتان که نيا یبرا شما یها تالش به یتوجه

. شود کارتان مانع کند یم یسع عمدا رسد یم نظر به بلکه کند، ینم کمک شما به تنها

 : دیسيبنو دیتوان یم شما

 . کند دشوارتر مرا یزندگ کند یم یسع عمدا.( دیسيبنو را دخترتان نام دیتوان یم) او
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 .ستین قائل یارزش ميبرا اصال

 .ديآ ینم جلو هم سهمش قدر به یحت 

 خود به د،ینوشت ديدار اکنون هم که است یوحال حس دهنده نشان که جمله چند یوقت 

 یم بهتر را وحالم حس یکم که شميندیب یافکار به مورد نيا در دارم الیخ: ديیبگو

 نوشتن به شروع که یزمان به نسبت التانح ايآ دینیبب افکارتان نوشتن محض به. کند

 : دیسيبنو آنگاه بدتر؛ اي است شده بهتر ديبود کرده

 ( کساني. )کند ینم گوش من حرف به وقت چیه

 (کساني. )بکند یشتریب تیمسئول احساس خواهم یم

 ( کساني. )بشوم کردن مرتب مشغول او از بعد دينبا 

 (بدتر). کردم یم تیترب را او نيا از بهتر ديبا

 (بدتر. )کرد یم تيحما من از تر شیب پدرش کاش 

 (بهتر یکم. )دارد تیاهم ميبرا خانه بیترت و نظم 

 ( بهتر. )است ریدرگ فکرش که دانمیم 
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 ( بهتر. )دارد يیمعنا چه بودن نوجوان دانمیم

 ( بهتر. )هست ادمي بود یکوچک ملوس دختر که وقت آن

 (بدتر). بود ملوس دختربچه همان هنوز کاش

 (بدتر. )بکنم ديبا چه مورد نيا در دانم ینم 

 ( بهتر. )دهم انجام امروز را کارها همه ستمین مجبور خب 

 (بهتر. )کنم یم نیتحس را آنها من که هست وجودش در یاديز یزهایچ

 ( بهتر. )دارد وجود زیتم خانه کي از تر مهم يیزهایچ یزندگ در که دانمیم 

 (بدتر. )باشد زیتم ام خانه واهمخ یم که کند قبول ديبا

 (بهتر. )ندارد یضرر باشم داشته یزیتم خانه خواهم یم که نيا 

 (بهتر. )ستین مهم کند ینم یتوجه مسئله نيا به حاال که نيا 

 کس چیه و ندارد وجود یغلط اي درست پاسخ چیه جا نيا در که دیباش داشته توجه

 نيا تیاهم. زندیانگ یم بر شما در را یحالو حس چه افکار نيا که داند ینم قایدق هم

 یم آگاه کنند یم جاديا شما در افکارتان که یحس از خود شما که است نيا در یباز
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 دایپ مهارت کنند یم جاديا شما در یبهتر حس که یافکار انتخاب در جهینت در د،يشو

 . دیکن یم

 داشته یبهتر حس دخترم یشلختگ مورد در که نيا»: بپرسند است ممکن یاریبس

 « .دهند ینم رییتغ را او رفتار که من افکار دارد؟ یا دهيفا چه باشم

 سروکار شما با که یزیچ هر و یکس هر رفتار شما افکار که ميیبگو شما به میخواه یم ما

 هستند، شما جاذبه نقطة برابر مطلق طور به شما افکار رايز دهد، یم رییتغ را دارد

 دارد قرار تان اطراف در که یزیچ هر و هرکس د،یباش تهداش یبهتر حس شما هرچه

 تیموقع و طيشرا ديدار یبهتر حس شما که یا لحظه در. رفت خواهد شدن بهتر به رو

 . کرد خواهند رییتغ شما با يیهمسو یبرا ها

 شما افکار که نيا قدرت جيتدر به کند یم کمک شما به است؟ بهتر فکر کدام یباز

  دیبشناس را گذارد یم اثر نتا اطراف بر چگونه

 . بزن حرف شتریب ما با دهد یم یبهتر حس فکر کدام روش درباره آبراهام

 تيمحدود شما یوقت. نه «دهم؟ انيپا بهتر یزیچ به دنیرس یبرا تالشم به ديبا ايآ

 به دست کائنات که دیکن یم نانیاطم و ديگذار یم رونیب یتساو از را یمال اي یزمان

 زمان آن کند، ارضا گرفته شکل تان ذهن در که را یا شهياند هر تا هدد یم هم دست
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 احساس شما که یزمان تا اما د،یده یم حرکت اجازه خود یها شهياند به که است

 . ديساز یم متوقف و متوقف متوقف، را تان یها شهياند واقع در دیکن یم تيمحدود

 که يیکارها صرف را یپول دهد ینم اجازه ما به یفعل طيشرا خب»: ديیبگو است ممکن

 ینم حال نیع در و میکن یبازساز را مان آشپزخانه میخواه یم م؛یبکن میخواه یم

 ديبا چه شهياند و فکر جوشش نيا با حاال خوب. ميبرو نیسنگ قرض بار ريز میخواه

 دایپ ظهور و بروز حاال نیهم ديبا تان یها خواسته همه ايآ م،يیگو یم ما و م؟یبکن

  د؟يببر لذت فکر نيا خود از فقط فعال دیتوان یم که نيا اي ؟کنند

 چنان و نیچن میتوان یم یزود به یول حاال، نیهم نه اگر خب،» ديیبگو دیتوان یم شما

 خودتان یبرا یوقت یول د،يببر لذت تان شهياند و فکر رشد از بیترت نيا به و «میکن

 کمبود فکر وقت آن است، کار در یاالجل ضرب يیگو که دیکن یم یزير برنامه یطور

 احساس شما و کند یم عمل تان یانرژ خالف اندازد، یم هيسا رتانس بر پول اي وقت

 به یفکر نیچن هرگز کاش دیکن آرزو که شود یم باعث مسئله نيا. دیکن یم یبدبخت

 عمر، کي قدر به..... اوهوم». ديیبگو دیتوان یم شما اما. بود نکرده خطور ذهنتان

 ندهيآ یبرا که يیها شهياند و آن شدن یعمل فکر از فعال ماست، انتظار در زخانهآشپ

  «!ميبر یم لذت ميدار
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 در تنها که آنچه همه مشاهده از و دیکن مکان نقل یديجد خانه به یروز است ممکن

 دیرس خواهد یزمان. ديیایب جانیه به آنجا آشپزخانه در د،یداشت را شيآرزو تان شهياند

 شهياند همه به کائنات گر،يد عبارت به د؛یباش داشته اریاخت در یکاف وقت و پول که

 خواهد مناسب پاسخ دیکن یم شانيرها آزادانه و خلق خود ذهن در را آنها که يیها

 . داد

 

 ندارد وجود یغلط و درست روش، نیا در

 یم بر شما در را یخوب حس تان خواسته اگر: نهايا همه به یدسترس یبرا یمناسب راه 

 احساس تان خواسته نيا با اگر اما رفت، خواهد شیپ یخوب به زیچ همه دیبدان زد،یانگ

 حرکتدر  شما باور از باالتر ديدار که يیآرزو که است نيا شيمعنا دیکن یم یناراحت

 میستین مجبور ما»: دیکن آرام را آن جمله نيا گفتن با دیتوان یم شما همه نيا با. است

 فکر کي عنوان به را نيا ما« .میکن یعمل لحظه نیهم در درست داغ، و گرم را آن که

 میدان یم چون میکن لیتعط را شهياند نيا ميندار الیخ ما. ميدار یم نگه ندهيآ یبرا

 همسو ميدار قرار آن در ما که یا نقطه با حاضر حال در گرچه است، یخوب فکر که

 تيرضا نسبتا وضع نیهم حاضر حال در. شد خواهد آن از یبخش یروز اما ست،ین

 . است بخش
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 دیکن محقق اکنون هم را تان یآرزوها که نيا دهد؟یم شما به یبهتر حس فکر کدام

 یجر میبمان منتظرش ديبا که است یزیچ نيا.. اوه»: ديیبگو اي ديبرو قرض بار ريز و

 نیهم ار زیچ همه استر رايز شوند یم يیماجرا نیچن ریدرگ اوقات از یاریبس استر و

 خواهدیم حاال نیهم را زیچ همه چرا که ندارد هم یخاص لیدل چیه البته. خواهد یم حاال

 یجر. برد یم لذت زیچ همه از یدلخوش با که کرده ازدواج یکس با او که نيا جز به

 به رو شيها شهياند که است نيا نگران شتریب او ست،ین نگران شود پول یب که نيا از

 آخر به سرعت به را شيها شهياند که خواهد ینم او گر،يد بارتع به بروند؛ انيپا

 هرچه خواهد یم استر و ببرد آنها کي کي از را بهره حداکثر خواهد یم او. برساند

 یبرا را آن یجر اما خورد یم را یپا یرو ریخم اول که است یکس استر. بجهد باالتر

 لیم گريد رسد یم آخر تکه به یوقت که است نگران استر چون گذارد، یم کنار آخر

 . رود یم یپا ریخم سراغ اول لیدل نیهم به باشد، نداشته آن هیبق خوردن به

. ستین کار در یغلط و درست چیه. اند افتهي را خود راه کدام هر یجر و استر نيبنابرا

 یم بخواهد وقت هر و شد نخواهد تمام شيها شهياند هرگز: ميیگو یم یجر به ما

 به رو ميکارها خواهد یم دلم اما»: ديگو یم ما به او بردارد؛ زیخ آنها یسو به تواند

 من به یشتریب تيرضا کنم عمل یشتریب دقت با ميها تیخالق در هرچه بروند، تحول
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 یغلط و درست چیه توست، یبرا یمناسب کامال روش نيا ميیگو یم هم ما« .دهندیم

  دهد؟ یم یبهتر حس کدام. ندارد وجود آن در

  کردن؟ صبر یکم اي رفتن قرض بار ريز: کند یم جاديا یبهتر حس فکر دامک

 ديیبگو که نيا اي ديا ساخته کم به ديیبگو نکهيا: است بهتر کدام. کردن صبر یکم البته

 یبخش نيا ديیبگو که نيا البته کرد؟ دیخواه تجربه ندهيآ در که است يیزهایچ جزو

 که آنقدر تان آشپزخانه چون که نيا: است هترب فکر کدام. شماست ندهيآ اتیتجرب از

 است مناسب کامال یفعل طيشرا در دیکن فکر که نيا اي ديشو یعصب ستین مدرن ديبا

 شدن بهتر حال در همواره که خودتان مثل درست - کرد بهتر را آن توان یم شهیهم و

  دهد؟یم شما به یبهتر وحال حس فکر کدام. دیهست

  کردن نیتحس: است بهتر کدام. کردن نکوهش اي بودن زارسپاسگ: است بهتر کدام

  د؟يا نکرده کار یکاف بقدر که نيا از يیجو بیع اي ديا داده انجام که یکار

  دهد؟ یم شما به یبهتر حس فکر کدام. دیشيندیب دقت به موضوع نيا به
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 چهاردهم روش

  شتریب تیشفاف یبرا ها ینظم یب به دنیبخش نظم

  د؟یکن استفاده روش نیا از دیبا وقت چه

 دیکن یم یروح فشار احساس ینظم یب لیدل به که یزمان . 

 دیکن یم یزیچ افتني صرف را یاديز وقت دیکن یم حس یوقت . 

 گريد یجا چون ديینما یم اجتناب تان خانه به رفتن از دیکن یم حس یوقت 

 . ديدار یبهتر حس

 ديندار یکاف وقت تانيکارها انجام یبرا دیکن یم فکر یوقت . 

 شما احساسات یریگ جهت محدوده

 دنیبخش نظم روش از استفاده است، ريز شکل به شما احساسات محدوده که یزمان 

 .بود خواهد دیمف اریبس تانيبرا شتریب تیشفاف یبرا ها ینظم یب به

  باور مثبت انتظارات( ۴

 تا 

  تیعصبان( 17
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 و ديگرد باز 22 فصل به دیستین ئنمطم خود احساسات يیهمسو یفعل طيشرا از اگر)

 هیته خود یبرا یا نسخه یاحساس مختلف درجات دوگانه و ستیب فهرست آن از

 .( ديینما

 شما اگر. کند جاديا را برهم و درهم جاذبه نقطه کي تواند یم برهم و درهم طیمح کي

 صورت شده،ن انجام یها برنامه نداده، جواب یها نامه ناتمام، یکارها از یا مجموعه با

 یا مجموعه افتاده، دوشتان یرو يیتنها به که نیسنگ فيوظا نشده، پرداخت یحسابها

 زهاير خرده انواع و راهنما یها دفترچه ف،یبالتکل مجالت ،یادار سامان نابه یکارها از

 فايا یمنف نقش شما یزندگ اتیتجرب در توانند یم آنها که دیبدان د،يا دهش محاصره

 . کنند

 آنچه با یارتعاش ارتباط ینوع شما که آنجا از و دارد را خود ارتعاش زیچ هر که آنجا از

 یم حس آنچه بر شما یخصش متعلقات د،یکن یم برقرار دارد وجود تان یزندگ در

 . گذارد یم اثر تان جاذبه نقطه بر طور نیهم و دیکن

 که نيا اول: ددار وجود عمده مانع دو اطرافتان یها ینظم یب کردن رفته شسته یبرا

 حس یکوتاه فاصله به ديا انداخته دور که را یزیچ هر ديآور یم ادي به که يیجا تا

 دوم و ديدار اکراه یزیچ انداختن دور از جهت نیهم به ديدار اجیاحت آن به ديا کرده
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 اجیاحت یاديز زمان و دقت به تان یزندگ به دنیبخش نظم یبرا دیکن یم فکر که، نيا

 ديا شده مستأصل و مانده در دیکن مرتب را زیچ همه ديا خواسته روقته چون د،يدار

 . ديا کرده رها خود حال به داشته قبال که یوضع از بدتر را زیچ همه باالخره و

 راهتان سر از را موانع نيا شتر،یب تیشفاف یبرا ها ینظم یب به دنیبخش نظم نديفرآ

 دیباش ناچار آنکه بدون شود انجام عتسر به تواند یم که است یروش رايز دارد، یبرم

 . ديندازیب دور ديایب کارتان به بعدها است ممکن که را یارزش با یزهایچ

 کامال ها بانک یها جعبه) دیکن هیته بادوام دردار کارتن چند روش، نيا شروع یبرا

 بهتر اریبس باشند اندازه کي و رنگ کي ها جعبه نيا اگر ،(هستند کار نيا مناسب

 به میتوان یم. دارند يیبايز ظاهر و رندیگ یم قرار هم یرو مرتب و صاف آنها. است

 به است ممکن بعدها. دیکن شروع را خود کار جعبه ستیب با حداقل میکن شنهادیپ شما

 نیهم. دیکن هیته جعبه یشتریب تعداد دیبخواه روش نيا دادن صیتشخ دیمف لیدل

 آماده یدست صوت ضبط کي و الفبا حروف بیترت به فهرست کارت یتعداد طور

 .( دیکن

 دیليما که یاتاق در را آنها از عدد شش اي پنج حدود و دیکن هم سر را ها جعبه ابتدا

 حاال د،يریبگ نظر در ستیب تا کي از یا شماره جعبه هر یبرا. دیده قرار دیکن مرتب
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: دیبپرس خود از و دیکن تمرکز تان ليوسا از فقره کي یرو د،يندازیب دوروبرتان به ینگاه

 خود حال به همانجا را آن است مثبت جواب اگر دارم؟ الزم حاضر حال در را نيا ايآ

. ديبرو یگريد زیچ راغس بعد دیده قرار ها جعبه از یکي داخل را آن نه، اگر د،یکن رها

 . ديینما تمرکز هستند اتاق در که يیایاش همه یرو ک،يکاي و دیده ادامه روش نيا به

 کامل طور به لحظه نیهم در دیستین ناچار که است نيا در روش نيا مهم تيمز

 مرتب را دوروبرتان موقتا که است نيا روش نيا از هدف. ديشو یآور جمع سرگرم

 . دیکن

 عنوان به د؛یکن ضبط خود یصدا با را آنها نوع ها، جعبه داخل لوازم دادن قرار ضمن

 جعبه ،یميقد همراه تلفن» اي ،«کي شماره جعبه ،تاریگ یها میس نشده باز بسته»: مثال

 یکل یآور جمع کي دیتوان یم جعبه شش اي پنج همزمان کردن آماده با. «دو شماره

 نیهم د،يبگذار جعبه کي داخل دیتوان یم را ها مجله همه گر،يد عبارت به د؛یده انجام

 نظر در ار خودش مخصوص جعبه مختلف یها زهير خرده اي و ها لباس یبرا طور

 د،يبردار دینیب یم که را یزیچ د؛ينشو زده جانیه لوازم یآور جمع کار از اما.  ديریبگ

 ديبگذار جعبه داخل را آن نه اگر نه؛ اي ديدار اجیاحت آن به یزود نيا به دیکن معلوم

 قرار چند شماره جعبه در را یزیچ چه که دیکن مشخص خود یصدا کردن ضبط با و

 یرو صوت، ضبط از را اطالعات شتریب یکم اي بعد ساعت کي - بعدها. ديا داده
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 یرو گر،يد عبارت به د؛يینما وارد شده مشخص الفبا بیترت به که یفهرست یکارتها

 «بادبزن» که یا جعبه یرو الف، دیسيبنو ديا داده قرار «نهيیآ» آن داخل که یا جعبه

 . بیترت نیهم به و ب، دیسيبنو ديا گذاشته

. شود یم یعمل سرعت به روش نيا د،یستین یآور جمع دنبال یجد یلیخ که آنجا از

 که دیستین نيا نگران شهیهم مثل. دیکن یم آرامش احساس دوروبرتان شدن مرتب با

 . دارد قرار کجا یزیچ هر دیدانیم قایدق چون د،یکن دایپ را یزیچ توانست دینخواه

 مرتب را ها جعبه نيا دیبتوان که دیکن ادیپ خود گاراژ با خانه در را یخال گوشه کي حاال

 یابيباز را مهم یزهایچ همه دیتوان یم که دیباش داشته نانیاطم و دینیبچ آنجا منظم و

 شما به يیالفبا فهرست دیباش داشته تارتانیگ بازنشده یها میس به اجیاحت اگر. دیکن

 . ديا داده قرار جعبه کدام داخل را آنها که گفت خواهد

 شماره جعبه اتيمحتو از کي چیه به مثال، عنوان به د؛یدانست یوقت هفته، دچن از پس

 یحت د،یده قرار تانيانبار در و ديببر رونیب خانه از را آن دیتوان یم د،يندار اجیاحته س

 لوازم کردن پر یبرا سه شماره جعبه از و ديزيبر دور را آن اتيمحتو است ممکن

 که جيتدر به. دیکن استفاده باشد شده جمع مدت نيا در است ممکن که یگريد یاضاف
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 ديدار تسلط خود اطراف طیمح بر که موضوع نيا دانستن از دیدهیم ادامه روش نيا به

  .دیکن یم آرامش احساس

 ینم دردسر احساس بودن بیترت و نظم یب از که نديگو یم ما به افراد ها وقت یبعض

 نيا با. ستین دیمف شما یبرا روش نيا مانجا پس میده یم جواب آنها به هم ما کنند،

 و منظم طیمح در کس هر دارد، همراه به یارتعاش خود با یئیش هر که آنجا از همه،

 . دارد یبهتر احساس آشفته ریغ

 

 شتریب ما با تیشفاف یبرا ها ینظم یب به دنیبخش نظم روش درباره آبراهام،

 .بزن حرف

 آن با شما از یاریبس. کنند جمع وروبرشاند را زیچ همه دارند عادت یماد موجودات

 گر،يد عبارت به د؛یکن یم پر را تان وقت آن با اي و دیکن یم کسب ازیامت خود یبرا

 کرده دایپ تیاهم تان یبرا یماد یها جلوه دیکن یم یزندگ یماد یایدن در شما چون

 . ديشو غرق یماد یها جلوه نيا اتیجزئ در شود یم باعث نیهم و

 به تنها نه د،یکن یم اءیاش نيا به یدگیرس صرف را خود وقت شتریب شما از یاریبس

 که لیدل نيا به بلکه د،یکن مرتب را آنها ديبا که هست یاديز یزهایچ که لیدل نيا
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 نیغمگ احساس درباره شما با ما تر شیپ. شماست یذات یآزاد خالف اءیاش نيا وجود

 معموال مردم ميیگو یم حاال م،يکرد وگو گفت است شدن یته حس از یناش که بودن

 به و خرند یم یشتریب یزهایچ کنند، پر اءیاش با را شدن تهی حس آن کنند یم یسع

 که هست هم یگريد خالقانه یها راه همه، نيا با. خورند یم شتریب اي و برند یم خانه

 قيتشو گونه نيا را انسانها یبعض ما لیدل نیهم به د،یکن پر را خالء آن دیتوان یم شما

 . ديبگذار کنار ستین یضرور تان یبرا حاضر حال در که آنچه هر: میکن یم

 دیکن ینم مصرف که را آنچه اي دیپوش ینم حاضر حال در که را آنچه دیتوان یم اگر

 یم قرار تر روشن یگاهيجا در شما اتیتجرب آنها گذاشتن کنار با رايز د،يبگذار کنار

 تان اتیتجرب در یراحت به است تر هماهنگ شما یواقع تنشيخو با که آنچه هر و ردیگ

 که یلوازم انیم یوقت و ديدار یتیظرف کردن، جذب یبرا شما همه. شود یم یجار

 کندتر شما یسو به ديجد جاذبه یابیدست راه د،یافتیم ریگ ديندار یاجیاحت آنها به گريد

 . ديشو یم مواجه یشکستگ درهم اي یدلسرد حس با شما و شود، یم

 دیکن مجسم ینظم یب از دور به یطیمح در را خود

 شهياند و افکار کند یم حرکت تر عيسر یانرژ هرچه که نديگو یم اخیرا استر و یجر

 یالبال در آنها که است نيا مفهومش و رسد یم جهینت به یشتریب سرعت با شان یها

 آنها یسو به یشتریب سرعت با لوازم گر،يد عبارت به شوند؛ یم مدفون یشتریب لوازم
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 طبقه اي دارند، شان نگه اي: بکنند یکار لوازم نيا با ديبا آنها و دیلوازم نوع همه ديآ یم

 . کنند یکار آنها با ديبا. زنديبر دور اي بخوانند کنند، یبند

 یزندگ آن در که يیفضا از یعکس تان، ذهن چشم با که نبوده مهم قدر نيا وقت چیه

 نظم با - دیکن مجسم تیشفاف و وضوح حداکثر با یطیمح در را دخو. ديبردار دیکن یم

. دارد قرار کجا زیچ هر دیدانیم که دیکن مجسم یحال در را خود اندازه یب یبیترت و

 فقط گر،يد عبارت به د؛يا کرده مرتب راحت کامال یشکل به را آنجا که دیکن مجسم

 . آرامش حس: ديا گرفته هدف شما که است یزیچ همان نيا. دیکن تصور

 استر یکودک دوره تمام در. کند یم مجسم مادرش از یذهن یريتصو گاهیب و گاه استر،

 شتریب مادرش. کردند یم یزندگ یبزرگ خانه در آنها. کرد یم کار وقت تمام مادرش

 یزن چمن روزها آن البته. دادیم انجام را یزن چمن و ها علف دنیچ به مربوط یکارها

 به یزن چمن موقع را مادرش استر،. بودند دهيند آنها الاقل اي - نبود کار در یکیمکان

 یزن چمن کار یوقت که است نيا دارد ادي به همه از شیب استر که یبخش. آورد یم ادي

 وانيا در چگونه مادرش افتاد، یم راه به خودکار، یآبپاش ستمیس و دیرس یم انيپا به

 یبو و نشست یم او کنار هم استر. برد یم لذت کارش گرفتن انيپا از و نشست یم

 تراوش او یسو به تيرضا از یرینظ یب حس مادرش. دادیم فرو را دهیچ تازه یعلفها

 . کرد یم
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 تمام از که یتيرضا حس چون بود، یبخش لذت روز استر یبرا همواره یزن چمن روز

 یحس همان مشابه نيا. کرد یم تيسرا زین او به دادیم دست مادرش به کار شدن

 یکار حس. کنند یم حس خود در یکارگاه روز کي انيپا در استر و یجر که است

 . است گرفته قرار گريکدي با هماهنگ زیچ همه يیگو شده، انجام یخوب به که

 د؛یابي دست یحس نیچن به شیشاپیپ که است نيا دیده انجام ديبا شما که آنچه پس

 و کمک شه،ياند تیشفاف آن از پس و دشو یم هماهنگ شما با یانرژ د،یکن نیچن اگر

 . ردیبگ قرار شما با یهمسو ،یماد تیواقع آن تا دهند یم هم دست به دست یهمراه

 زیچ کي برداشتن با. دیکن رونیب تان اتاق از را یشلوغ دیتوان یم ساعت، دو یکي ظرف

 قرار جاک زیچ هر ديا کرده نییتع که آنجا از. جعبه داخل آن دادن قرار و بار هر در

 به که دیهست یکار سرگرم یوقت ها شب از یکي - ديا کرده ضبط را همه چون - دارد

 کارت کي قيطر از و دیکن گوش خود ضبط به دیتوان یم ندارد، ازین یچندان توجه

 و دارد قرار کي شماره جعبه در شما یويما مثال عنوان به که دیده صیتشخ کوچک

 . دیده صیتشخ را آن محل کارت قيطر از دیتوان یم ديکرد دایپ اجیاحت آن به هروقت

 به دیتوان یم که است نيا تیشفاف یبرا ها ینظم یب به دنیبخش نظم روش تيمز

 رايز دیدهینم نشان خود از یچندان مقاومت آن به نسبت. دیده انجام را آن سرعت
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 سابقه يیزج زیچ هر یبرا گر،يد عبارت به دارد؛ قرار تان دست دم دیخواه یم هرآنچه

 . ديدار یا

 به را روش نيا که یافراد که است نيا م،يا دهيد مردم اتفاق به بيقر در ما که آنچه

 دوباره استفاده یبرا ندرت به دهند یم قرار جعبه درون را یزیچ یوقت اند، بسته کار

 جعبه در سال دو اي کي مدت به را یزیچ ديشد متوجه یوقت پس. روند یم سراغش

 را آن که بود خواهد تر راحت مراتب به تانيبرا اکنون د،يا نرفته سراغش و داده قرار

 و نظم تان یزندگ حال نيا در. دیکن خارج رده از را آن ینوع به اي دیببخش یکس به

 . ديگذار یم کنار را مقاومت نوع آن شهیهم یبرا و ردیگ یم خود به یبیترت
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  پانزدهم روش

  پول فیک

  د؟یکن استفاده روش نیا زا دیبا وقت چه

 دیکن جذب خود یزندگ به را یشتریب پول دیخواه یم یوقت . 

 دیبخش بهبود ديدار پول به نسبت حاضر حال در که را یحس دیخواه یم یوقت 

 . ابدي انيجر تان یزندگ در یشتریب پول تا

 در تان یروین یتمام د،يدار که یخاص یآرزو به توجه با دیخواه یم یوقت 

 .شود یجار انوجودت

 ديندار پول یکاف قدر به تان یزندگ در دیکن یم حس یوقت . 

  شما احساسات یریگ جهت محدوده

 شکل به شما احساسات محدوده که است مناسب شما یبرا یزمان پول، فیک روش

 :است ريز

  یدواریام( ۶

 تا

  یدلسرد( 1۶
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 و ديگرد باز 22 لفص به دیستین مطمئن خود احساسات يیهمسو یفعل طيشرا از اگر)

 هیته خود یبرا یا نسخه یاحساس مختلف درجات دوگانه و ستیب فهرست آن از

 .( ديینما

 باشد، نشده فعال پول با مرتبط موضوعات قدر به شما فرهنگ در یارتعاش چیه ديشا

 به یماد سعادت آن قيطر از که نندیب یم یا لهیوس عنوان به را آن یاریبس رايز

 .ابدي یم انيجر شان یسو

 تا کردهاند تمرکز پول فقدان یرو بدانند، آنکه بدون مردم از یاریبس نيا وجود با

 به اما اند، کرده معلوم دارند آرزو را آنچه اوقات غالب آنها گرچه نيبنابرا. آن وجود

 از را خود کنند، تمرکز شان یزندگ در پول نبود یرو دارند عادت شتریب که نيا لیدل

 آن به قبال که است یتیواقع از یناش آن لیدل باز و دارند یم نگه دور آن به یابیدست

 از ینگران و دیخواه یم که آنچه: دارد جنبه دو یموضوع هر که نيا م،يا کرده اشاره

 . آن نداشتن

 فیک روش و است یعیطب یامر شما یزندگ در یفراوان و وفور نوع هر افتني انيجر

 هماهنگ پول آوردن دست به با که دیبتابان خود از یارتعاش کند یم کمک شما به پول

 داخل را اسکناس دالر صد ابتدا: است گونه نيا کار روش. آن راندن عقب نه است

356



 هروقت و دیباش داشته همراه شهیهم را پول نيا. ديبگذار تان یبغل فیک اي پول فیک

 فتانیک در پول وجود زا. ديدار همراه به دالر صد که باشد ادتاني ديدار یم بر را فتانیک

 خود به گاهیب و گاه کند یم جاديا شما در که را ینانیاطم و دیکن یخوشحال احساس

 . ديینما یادآوري

. ديندازیب ینگاه دیکن هیته دالر صد نيا با دیتوان یم که يیزهایچ همه به روز طول در

 دیبخواه اگر. دیکن توجه آن به دیکن یم عبور یبرق و زرق پر رستوران مقابل از اگر

 یفروشگاه در را یزیچ یوقت. ديبخور یدلچسب یغذا و ديشو آنجا وارد دیتوان یم یحت

 کصدي چون د؛یکن یداريخر را آن دیتوان یم گرفته را تان چشم واقعا اگر د،ینیب یم

 . ديدار فتانیک در دالر

 فکر آن به که هروقت آن، یفور نکردن خرج و یدالر صد اسکناس نيا نگهداشتن با

 دالرتان صد ادي اگر گر،يد عبارت به شد؛ خواهد تان بینص یارتعاش ازیامت کي دیکن

  د،یکن نهيهز کرده را نظرتان جلب که یزیچ نیاول ديخر یبرا را آن و دیباش

 را رقم آن اگر اما کرد، دیخواه تجربه بار کي تنها را تان یمال عادتس یواقع لذت

 کردن نهيهز یارتعاش ازیامت از دیکن خرج یذهن رتصو به روز یط در بار یاسي ستیب

 . شد دیخواه برخوردار دالر هزار سه اي دو
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 فیک در یکار انجام اي یزیچ ديخر یبرا شما قدرت که دیکن احساس نیچن هروقت

 نيبد و دیکن یم رهیذخ خود در را یمال سعادت حس مکرر یشکل به دارد، قرار پولتان

 . . کند یم رییتغ شما جاذبه نقطه بیترت

 است یکاف تنها د،یباش ثروتمند دينبا لزوما ،یفراوان و وفور جذب یبرا دینیب یم پس

 یمقاومت دیکن یم فکر پول کمبود به هروقت تر، روشن انیب به. دیکن ثروت احساس

 . ابدي انيجر تان یسو به ثروت دهد ینم اجازه که دیکن یم جاديا خود در

 سعادت، با مرتبط ارتعاشات شما پول، نيا مکرر و ررمک یذهن کردن نهيهز با پس

 به ثروت اختنس انينما با کائنات و دیکن یم تجربه را یمال آرامش و ثروت ت،یامن

 . دهد یم پاسخ يیهمسو نيا

 در یمعجزها یمال یفراوان و وفور زیانگ شگفت حس قبول محض به معلوم، قرار از

 یم دایپ یشتریب قدرت ديآور یم دست به معموال که یپول: دهد یم یرو تان یزندگ

 یم ظاهر تان یزندگ در یبانک بهره اي حقوق اضافه عنوان به یمنتظرها ریغ ارقام کند،

 یداريخر که یاجناس از یبعض. بدهد ترفیع شما به ردیگ یم میتصم تان سیرئ. شود

 یم موا شنهادیپ شما به دیشناس ینم یحت که یکسان. شوند یم گرفته پس دیکن یم

 ديبپرداز پول آنها بابت ديبود حاضر و دیخواست یم که يیزهایچ ديشو یم متوجه. دهند
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 نوع هر کسب یبرا يیها فرصت. رسد یم تان دست به یناريد صرف بدون یگاه

 شدن یعمل دیتوان یم که يیها فرصت شود؛ یم داده قرار ماش اریاخت در یفراوان و وفور

 و یفراوان از یا چهيدر که رسد یم نظرتان به طور نيا جيتدر به. دیکن باور را آنها

 کنون تا نعمات همه نيا که ديشو یم زده شگفت شما و شده گشوده تان یرو به وفور

 . بودند شده پنهان کجا

 آن ديخر قدرت من. باشم داشته را آن توانم یم من باشم، داشته را آن توانم یم من

 دارم. را

 ینم ظاهرت وجود که یزیچ داشتن به رايز ديدار یقدرت نیچن واقعا شما که آنجا از

 تان یسو به که را یثروت و وفور چشمه تواند ینم یناباور اي و شک نوع چیه به دیکن

 . کند آلود گل است ريسراز

 رییتغ را شما یمال جاذبه نقطه تواند یم و است قدرتمند حال نیع در و ساده یروش نيا

 انداز پس اي نهیگنج آن گذارد، یم یبهبود به رو ماش یلما تیموقع که یحال در. دهد

. ابدي شيافزا شتریب اي دالر هزار صد هزار، ده هزار، به است ممکن شما یدالر صد

 نسبت ديبا اما ندارد، وجود یتيمحدود چیه کرده اعطا شما به کائنات آنچه در اگرچه

 . شود یجار نتا اتیتجرب در دیده اجازه و دیباش داشته یخوب حس آن به
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 .بزن حرف شتریب ما با پول فیک روش درباره آبراهام

 دينبا نيبنابرا. ديدار قرار نوسان حالت در یتعادل لحاظ به شما دیباش داشته ادي به 

 خواهند رخنه یگريد در از آنها رايز د،يبگذار کنار را کمبود به مربوط افکار یتمام

 یم تا که است نيا دیبکن ديبا که یکار تنها. دارد قرار شما دوروبر نفوذ عامل. کرد

 سمت به شتریب را شما یها یانرژ که ديینما ارائه یافکار آگاهانه، یشکل به د،یتوان

. ديینما ارائه خود از یشتریب آگاهانه افکار. دهند سوق دیخواه یم که یثروت و یفراوان

 یجار دیخواه یم هک یثروت یسو به آگاهانه را یماد ریغ یانرژ از یشتریب مقدار

 مقدار چه که ديشو یم متوجه ديرو یم شیپ روز امتداد در که چنان هم حاال، و. ديساز

 یانرژ از آگاهانه استفاده با دیکن نهيهز شان بابت دالر صد دیخواست یم که يیزهایچ از

 . بخشند یم بهبود وجودتان در را ثروت و یفراوان حس ،یماد ریغ

 آن دالر صد رايز ینداشتها یماد مشکل اواخر نيا ظاهرا امآبراه»: گفت یکس یزمان

 دالر صد شما. ديا مانده غافل یاصل نکته کي از شما»: میگفت ما و. «ندارد یقدرت چنان

 روز، در دالر هزار صد همان برابر یزیچ یعني د؛يا کرده خرج روز کي یط بار هزار را

 که است یروش همان نيا. شود تيتقو شما در بودن ثروتمند حس شده باعث نیهم و

 « .دیشناس یم را تان جاذبه نقطه آن کمک به
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 نوشتم یورقها یرو فقط نگذاشتم، فمیک در را دالر صد واقعا من»: گفت ما به یکس

 یکن باور را تيها یبده دينبا پس میگفت جواب در هم ما. «بدهکارم تو به دالر صد

 را آن که است یقرض بدهکارم، تو هب من. ندارد وجود ثروت حس یبدهکار در چون

 « .یبر یم طرف آن و طرف نيا به خودت با

 و حس جاديا باعث که آنچه به نسبت را شما که است یگريد لهیوس پول فیک روش

 . کند یم آگاه شود یم شما در خوب حال
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  شانزدهم روش

  یمحور چرخش

  د؟یکن استفاده روش نیا از دیبا وقت چه

 دیخواه یم که است یزیچ عکس جهت در ديا گفته آنچه ديشویم همتوج یوقت 

 .دیکن جذب خود یسو به

 دیکن جاديا خود یبرا یبهتر جاذبه نقطه دیخواه یم یوقت. 

 نيا از بهتر دیتوان یم که دیدان یم یول ديدار یخوب نسبتا حال و حس یوقت 

  .فتدیب اتفاق حاال نیهم یزیچ نیچن کاش دیکن یم آرزو و دیباش

 شما احساسات یریگ جهت محدوده

 تان یبرا است ريز شکل به شما احساسات محدوده که یزمان یمحور چرخش روش

  بود خواهد دیمف اریبس

  یدلتنگ( ۸

 تا

  تیعصبان( 17
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 و ديگرد باز 22 فصل به دیستین مطمئن خود احساسات يیهمسو یفعل طيشرا از اگر)

 هیته خود یبرا یا نسخه یاحساس مختلف درجات دوگانه و ستیب فهرست آن از

 .( ديینما

 که آنچه عکس جهت در یارتعاش لحاظ به دیبدان که نيا بدون شما است ممکن

 یچوبدست یوقت. چوب کي سر دو هیشب یزیچ. دیباش کرده تمرکز ديدار را شيآرزو

 کمک شما به یمحور چرخش نديفرآ. ديدار اریاخت در را آن سر دو هر ديدار یم بر را

 آن: ديا کرده فعال حاضر حال در را یچوبدست سر دو از کي کدام دیابيدر تا کند یم

 برآورده علت یرو که را یبخش اي دیخواه یم که است یزیچ به مربوط که را بخش

 . ديا کرده تمرکز آن نشدن

 اریبس ماش یبرا یماد یها تیواقع و مکان زمان، در موجود یها یناهمگون و تضاد

 چه دیبدان هروقت. دیکن تمرکز افکارتان یرو شود یم باعث تضاد اريز است، دیمف

 یزیچ چه واقعا که دانست دیخواه یشتریب تیشفاف و وضوح با د،یخواه ینم را یزیچ

 شود یم تيتقو تمرکزتان تضادها، نيا معرض در گرفتن قرار جهینت در. دیخواه یم را

 ارزشمند تضاد نيا واقع، در. ردیگ یم شکل شما در یديجد یها تياولو و آرزوها و

 آن از یانيجر هر و ابدي یم انيجر آن از زیچ همه که یا سرچشمه گسترش ینوع به

 . دينما یم نیتضم را ردیگ یم سرچشمه
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 شماست، در یارتعاش عادات رییتغ شروع یبرا مرحله نیاول غالبا یمحور چرخش روش

 د،یهست يیآرزو چه دنبال ديینما مشخص قیدق یشکل به کند یم کمک شما به رايز

 شما دارد، وجود چوب تکه سر دو ارتعاشات در یاديز تفاوت معموال آنکه لیدل به اما

 رییتغ را خود یارتعاش جهت آرزو، کي آوردن زبان به صرف به دیتوان ینم معموال

 . دیده

 قدر به یوقت اي ديدار یالمتس یآرزو که دیدان یم قایدق ديماریب یوقت مثال عنوان به

 با بیترت نيا به. دیهست یشتریب پول خواهان که دیدان یم ديندار اریاخت در پول یکاف

 مرتعش سو و سمت همان به آن، یرو کردن تمرکز و دیخواه یم که آنچه به توجه

 . ديشو یم

 دیکن مشخص کند یم کمک شما به ابتدا همان از د،یخواه ینم که یزیچ یرو توجه

 دیزن یم حرف تانيآرزوها به راجع یوقت گر،يد عبارت به د؛یخواه یم را یزیچ چه که

 چرخش روش به اگر اما نباشد، تان یها خواسته با هماهنگ شما ارتعاشات است ممکن

 و ديشد خود انهيگرا یمنف احساسات متوجه هروقت که نيا یعني د؛یده ادامه یمحور

 یم خود به و دیکن یم صبر یکم د،يا کرده تمرکز یناخواستها زیچ یرو که دیافتيدر

 ارتعاشات جيتدر به اند؟ کدام ميها خواسته اما خواهم، ینم را یزیچ چه دانم یم: ديیگو
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 د،یکن یم تيهدا د،یخواه یم که یریمس به را آنها کم کم شما و کنند یم رییتغ شما

 . شوند یم بدل شما غالب فکر به افتهيبهبود ارتعاشات آن رانجامس

 راتییتغ از و دیکن یتلق خود یارتعاش یجيتدر روند عنوان به را یمحور چرخش روش

 به مداوم یشکل به شما که ستین ممکن. ديببر لذت ديآ یم آن دنبال به که یمثبت

 یم نیتضم جاذبه قانون رايز د،ینکن افتيدر را آن و دیکن توجه دیخواه یم که یزیچ

 . شود یم یجار تان اتیتجرب در دیکن تمرکز آن یرو قیدق طور به آنچه هر کند

 .بزن حرف شتریب ما با یمحور چرخش درباره آبراهام،

 یآرزوها کننده جذب شما که است نيا دیباش داشته خاطر به ديبا که یزیچ نيتر مهم 

 یروین یدارا افکار. دیکن یم جذب خود یسو به را آنها افکارتان قيطر از و دیهست تان

 گر،يد یفکرها افکارتان د،یشياند یم یزیچ به شما که آن محض به. هستند یسیمغناط

 و یظاهر جلوه ماش سرانجام که نيا تا کنند یم جذب خود یوس به را گريد و گريد

 .دینیب یم چشم به را ديبود کرده فکر آن به آنچه هر یارتعاش جوهره

 هر( است نیچن میدانیم که) دیباش کرده تجربه را یمنف احساسات حال تابه ماش اگر

 فیتوص یبرا یاديز یها راه) دیکن یم فیتوص يیتنها اي خشم شک، ترس، را آن چهآن
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 یافکار. ديا دهیشياند آنها به که هستند یافکار از یناش( دارد وجود یمنف احساسات

 .تابانند ینم خود از شما یدرون شتنيخو با هماهنگ و همسو یارتعاشات که

 مجموعه اي یدرون شتنيخو ،یماد ریغ اي یماد خواه ،یزندگ اتیتجرب قيطر از دینیب یم

 نيا به و است دهیرس خواهد، یم آنچه صیتشخ و شناخت مرحله به شما یوجود

 ديا کرده تمرکز یفکر یرو آگاهانه و ديدار قرار یماد جسم نيا در شما یوقت ب،یترت

 احساس کي شکل به آن جهینت ست،ین هماهنگ تان یدرون شتنيخو شناخت با که

 . کند یم بروز شما در یمنف

 دور را یبند انيشر اگر اي ديشو خون گردش انيجر از مانع و دینیبنش پا یرو اگر

 نيا جهینت سرعت به د،يشو تان بدن به ژنیاکس دنیرس از مانع و دیچیبپ گردنتان

 دیشياند یم یافکار به شما یوقت بیترت نیهم به درست. ديد دیخواه را یمحدودساز

 از که یا یانرژ یعني ست؛ین سازگار یزندگ یروین یعني زرگ؛ب یآگاه آن با که

 یم سرکوب اي محدود را آن و شود یم یجار تانيماد وجود در شما یدرون شتنيخو

 دیده اجازه اگر. دیکن یم تجربه خود در که است یا یمنف احساسات آن حاصل سازد

 خود یجسم قالب یگختير هم به با شما فتد،یب اتفاق یطوالن یمدت یبرا یزیچ نیچن

 احساسات قبول از یناش هايماریب همه ميیگو یم که است لیدل نیهم به. ديشو یم مواجه

 . است یمنف
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 آن منشاء با شما یهماهنگ عدم از یا نشانه یمنف یانرژ ديوش یم متوجه که جيتدر به

 یخوب حس وقتها شتریب خواهد یم دلم»: ديیگو یم شما از یاریبس است، بزرگ يیدانا

 یم ديیگو یم یوقت رايز است، یزیانگ شگفت اعتراف نيا ميیگو یم ما و« .باشم داشته

 کانون در خواهم یم: که است نيا ديیگو یم واقعا آنچه باشم داشته یخوب حس خواهم

 یم آنها به که یافکار که باشم يیجا خواهمیم که نيا اي رمیبگ قرار مثبت یها جاذبه

 يیدانا با یهماهنگ در شوند یم من در یخوب حال و حس آمدن ديپد باعث و شمياند

 . رندیگ قرار بزرگ

 

 ها خواسته یسو به ها ناخواسته از یمحور چرخش

 داشتن با باشد، یمنف افکار از سرشار که ديرینگ قرار یطیمح در اگر ماش از یاریبس

 ديشد یم یماد جسم نيا وارد که یروز قطعا که یزیچ) ديندار یمشکل خوب حس

 محدود افکار از مملو که دیکن یم یزندگ یطیمح در شما که آنجا از اما داشت قتیحق

 دیبتوان آن توسط که ديریبگ کمک یروش از بود خواهد دیمف اریبس تان یبرا است کننده

 جهت رییتغ دیباش آن در دیخواه یم که يیجا یسو به ديدار قرار آن در که یطیمح از

 . مناسب کامال یروش. دیده
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 مشخص که ديدار قرار یخوب اریبس تیموقع در د،یهست یمنف احساسات دچار یقتو

 ناخواسته تجربه حال در که یزمان قدر به وقت چیه رايز د،يدار یا خواسته چه دیکن

 توقف لحظه همان در اگر. دیخواه یم چه قایدق ديیبگو دیتوان ینم دیهست تان یها

 حاال. نداشتم یبد حس نیچن وگرنه دارد ودوج جا نيا در یمهم نکته: ديیبگو و دیکن

 یم که ديساز یزیچ متوجه را خود فکر بعد و. کنم تمرکز خواهم یم آنچه یرو ديبا

 و یمنف احساسات دیگردان یم بر را خود توجه که لحظه همان از درست به دیخواه

. کند یم تیفعال به روعش مثبت جاذبه نقطه و وندش یم متوقف یمنف جاذبه نقطه

 مفهوم نيا. دهندیم جهت رییتغ خوب تیموقع یسو به بد تیموقع از شما احساسات

 . است یمحور چرخش نديفرآ

 مثبت مطلقة یانرژ اي احساسات که ديریبگ قرار یتیموقع در دیتوان ینم هرگز شما

 به خود و یذات موازنه ینوع دیخواه یم ماش آنچه یال البه رايز باشد، داشته وجود

 ديبا شما نيبنابرا. دیخواه یم که است یزیچ نبود اي فقدان آن که اردد وجود یخود

 جهت در را افکارتان آگاهانه یشکل به سپس و ديدار یا خواسته چه که دیکن معلوم

 یدرون شتنيخو از که یاحساس سامانه آن یطيشرا نیچن در. دیده قرار تانيها خواسته

 دیبدان تا سازد یم آگاه تان یمنف اي مثبت احساسات نحوه از را ماش زدیخ یبرم شما
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 به اي دیکن یم فکر دیخواه یم آنچه به ايآ. ديا گرفته قرار موازنه نيا سمت کدام در

 . ديدار را شيآرزو که آنچه هر فقدان

 یحال در کند، یم سیخ را شيجا پسرم آبراهام،»: گفت یم و بود زده زنگ یجوان پدر

 دانمینم. ام دهینرس يیجا به یول ام داده انجام دهیرس عقلم به یکار هر. است بزرگ که

 «.بکنم ديبا چه

  «افتد؟ یم یاتفاق چه یشو یم خواب اتاق وارد یوقت صبحها»: میگفت جوابش در ما 

 اتفاق یزیچ نیچن باز که دانم یم شومیم اتاق وارد که آن محض به»: داد جواب او

 «.ومشیم متوجه دهیچیپ اتاق در که يیبو از افتاده،

 «؟یدار یحس چه لحظه آن در»: ميدیپرس او از 

 من و دارد ادامه ماجرا که نيا از تیعصبان و خشم ،یدیناام احساس»: داد پاسخ مرد 

 « .بکنم ديبا چه دانمینم

 «...یهست وضع نيا ادامه باعث خودت تو خب،»: میگفت ما

  «بکنم؟ ديبا چه من»: دیپرس او 

  «؟يیگو یم چه کوچکت پسر به»: گفتم
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 «کن عوض را ساتیخ یها لباس و حمام برو ميگویم»: داد جواب مرد

 موضوع نيا به راجع قبال ما ،یا شده بزرگ یلیخ کار نيا یبرا»: ميگو یم او به 

 «.ميا کرده صحبت

 ینیب یم یمنف احساس با و یشو یم اتاق وارد یمنف احساس با یوقت»: ميداد جواب ما 

 خواهان بپرس خودت از و کن صبر یکم است، افتاده اتفاق باز یخواست ینم که آنچه

.... کن متمرکز ات خواسته یرو کوچکت پسر از شتریب را افکارت و یهست یزیچ چه

 «.باش دهد یم یرو آنچه بهبود شاهد بعد

 اش خواسته شود متوجه او شده باعث تجربه نيا ايآ ميدیپرس پدر از ما بیترت نيبد

 سیخ را خود شود، داریب خواب از خوشحال فرزندم خواهد یم دلم»: گفت او ست؟یچ

 خوب، اریبس»: میگفت ما« .باشد شرمنده که نيا نه. کند افتخار خودش به و باشد نکرده

 هماهنگ ات خواسته با کند یم تراوش تو از آنچه یکن یم فکر يیزهایچ نیچن به یوقت

 فرزند بر تر مثبت و تر انهقدرتمند اریبس یشکل به تو. ناهماهنگ نه و بود خواهد

 نيا... اوه»: شد خواهد یجار زبانت بر یکلمات نیچن و گذاشت یخواه ریتأث کوچکت

 یلیخ تو... ميا گذاشته سر پشت را مراحل نيا همه ما... است شدن بزرگ از یقسمت

 که دینکش یطول کنه عوض را ساتیخ یها لباس و حمام برو حاال یشویم بزرگ زود
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 متوقف پسرش یادرار شب که داد خبر و بعد هفته چند ديشا کرد فنتل جوان پدر

  است شده

 که دیهست یزیچ جذب طيشرا در ديدار یبد حس یوقت. است ساده اریبس دینیب یم

 دیخواه یم که یزیچ نداشتن یرو غالبا که است نيا آن لیدل. ستین ندتانيخوشا

 کردن مشخص یبرا آگاهانه میتصم ینوع ،یمحور چرخش نيبنابرا. ديا کرده تمرکز

 یمنف افکار داشتن که ميیبگو یضمن طور به میخواه ینم ما. دیخواه یم که است یزیچ

 حال در که دیابيدر شود یم موجب یمنف احساسات داشتن غالبا رايز است، یبد زیچ

 کند، یم عمل خطر زنگ کي همانند درست یآگاه نيا و دیهست یمنف یزهایچ جذب

 . شما تيهدا سامانه از یبخش عنوان به

 اما د،ینکن را خود ديا شده یمنف احساسات گرفتار یوقت میکن یم قيتشو را شما قويا ما

 گرفتار من: ديیبگو خود به و دیکن متوقف را افکار نيا دیتوانست که آن محض به

 نمیبب ديبا حاال. هستم ها ناخواسته جذب حال در که نيا یعني ام، شده یمنف احساسات

  اند؟ کدام ميها ستهخوا

 خواهم یم»: ديیبگو که است نيا یمحور چرخش یریکارگ به یبرا راه نيتر ساده

 یکم ديدار یبد حس رسد یم نظرتان به هروقت. «باشم داشته یخوب حال و حس
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. باشم داشته یخوب حال و حس که است نيا من خواسته: ديیبگو خود به و دیکن صبر

 ابندي یم انيجر شما یسو به یافکار کشد ینم یطول دیکن انیب را یزیچ نیچن یوقت

 دنباله شکل به افکار که آنجا از و دهندیم قرار موازنه نيا مثبت یسو در را شما که

 یارتعاش آن شما که کشد ینم یطول کنند، یم جذب را گريهمد یگريد از بعد یکي دار

 یسو به شما بیترت نيبد و است بزرگ یآگاه با یهماهنگ در که دیتابان یم خود از را

 . ديیآ یم در حرکت به مثبت تیخالق

 است وستهیپ یگرید فکر به یفکر هر

 شما افکار ارتباط دادن نشان یبرا را ها اسیق نيقدرتمندتر از یکي ،یجر ما، دوست

 در یرگاهیتعم به بزرگ یکشت کي حمل مثل درست. است داده ارائه ما به گريکدي به

 آب سطح یرو پرتاب یبرا که شد یم بسته یطناب با ديبا یکشت نيا ديگو یم او. بندر

 آن یجا به لیدل نیهم به( متر یسانت 31 یبيتقر قطر به. )بود قطور و میضخ اریبس

 تر کلفت و کلفت یسمانير به پسس و کيبار یسمانير به را دهیتاب هم به نخ هيال چند

 به قطور طناب بیترت نيا به. دندز گره هیاول میضخ طناب به را آن یانتها سرانجام و

. اند خورده گره گريکدي به نحو نیهم به زین ما افکار. شد دهیکش آب سطح یرو یراحت

 .یگريد به یکي اتصال قيطر از
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 مراتب به تانيبرا است، شتریب شما یمنف طناب طول که جا آن از مسائل یبرخ در

 اي کوچک، سخن کي تنها. دیده جهت رییتغ یمنف افکار طرف به رو که است تر ساده

 از یا رهیزنج ریدرگ بالفاصله را شما که است یکاف یاظهارنظر اي یزیچ از یا خاطره

 یباف یمنف سررشته که است دشوار تانيبرا یگاه بیترت نيا به و کند یمنف احساسات

 و ديا شده ليمتما يیگرا یمنف یسو به که ديشو متوجه یوقت اما د،یبده دست از را

 است صورت آن در د،ياوریب دست به یخوب حال و حس که باشد نيا تان قاطع ۂاراد

 . ديا وانهاده را رشته آن یراحت به ديشو یم متوجه که

 به تا اند دهش عرضه لیدل نيا به مثبت یها جنبه کتاب و یمحور چرخش نديفرآ دو

 نازک ینهاسماير دنیکش حال در که دیابيدر( هیاول مراحل همان در) کنند کمک شما

 یسمانهاير یسو به و کرده رها را آن بالفاصله بیترت نيا به و دیهست یمنف احساسات

 . دياوریب یرو مثبت

 یم م،یزن یم حرف ماش با گريکدي به افکار وار رهیزنج ارتباط درباره ما که یحال در

 تبمرا به: دیباش کرده فراموش را آن است ممکن که میکن اشاره یا نکته به میخواه

 و زدیانگ یم بر شما در را یخوب حال و حس که کوچک فکر کي از که است تر ساده

 و حس که نيا تا دیکن شروع دیکن یفکر مثبت احساس شتریب هرچه شود یم باعث

 . ديبرو مثبت افکار سراغ به آنجا از کسرهي دیبخواه و دیباش داشته یبد حال
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 دیده نجات را تانخود دیکن یسع د،یده نجات را ایدن دینکن یسع

 خود یسو به را یزیچ هر یعني) برخوردارند یاریبس جاذبه قدرت از افکار که آنجا از

 زدیانگ یبرنم شما در را یخوب حس که ديبرو یفکر سراغ ماش یوقت( کنند یم جذب

 و متمرکز افکار نيا از یا رهیزنج یرو را خود فکر که است تر ساده اریبس تان یبرا

 یمحور چرخش روش از دیبخواه نکهيا تا د،يینما رهیذخ خود در را یاديز یمنف یانرژ

 . ديریبگ کمک

 یم شنهادیپ ماش به را یمحور چرخش روش در نيتمر نيتر مهم ما علت نیهم به

 ريتصو چیه که دیکن آغاز یحال در را روزتان که نيا یجا به گريد عبارت به م،یکن

 دیستین آن کردن تجربه به ليما که یزیچ نديماب منتظر و ديندار تان خواسته از یروشن

 چرخش به میتصم آنگاه و کند، جاديا یمنف واکنش شما در یعني بگذارد، ریتأث شما بر

 یجو و جست با را خود روز که است مؤثرتر و تر سازنده شما یبرا مراتب به د،يریبگ

 . دیکن آغاز مثبت یاندازها چشم

 هر یرو که نيا یعني د؛یده نجات را خودتان لکهب د،یده نجات را ایدن دینکن یسع

 یابزار یمحور چرخش نديفرآ دیکن تمرکز کند یم بهتر را شما یهوا و حال که یزیچ

 خود با آن ضمن که است یروند. رساند یم دیخواه یم هرچه به را شما که است
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 آن نداشتن یرو نيا از شیب و باشم ام خواسته دنبال خواهم یم: ديریگ یم میتصم

 نکنم. تمرکز

 آن ضمن که است جزء به جزء و ساعت به ساعت مداوم، ینديفرآ یمحور چرخش

 و خوب حال و حس به دنیرس یبرا یراه. ديرو یم مثبت احساسات دنبال به شما

 . دیخواه یم آنچه هر به یابیدست یبرا یراه
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 هفدهم روش

  تمرکز گردونه

  د؟ینک استفاده روش نیا از دیبا وقت چه

 ندارد قرار دیليما که يیشما،جا جاذبه نقطه یارتعاش جهت ديشو یم متوجه یوقت. 

 یمنف احساسات دارد تیاهم تانيبرا که یزیچ به نسبت ديشو یم متوجه یوقت 

 . دیابیب مثبت احساسات به یابیدست یبرا یراه دیخواه یم و ديدار

 شما و ستین ندتانيوشاخ که افتاده اتفاق تان یبرا لحظه نیهم در یزیچ یوقت 

 گريد تا دیده رییتغ را خود جاذبه نقطه هست تان ذهن در هنوز تا دیخواه یم

 .فتدین اتفاق تان یبرا یزیچ نیچن

 دیکن یآسودگ احساس دیخواه یم یوقت . 

 شما احساسات یریگ جهت محدوده

 تان یبرا است ريز صورت به شما احساسات محدوده که یزمان تمرکز گردونه روش

 : بود خواهد دیمف اریبس

  یدلتنگ( ۸

  تیعصبان( 17تا   
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 و ديبازگرد 22 فصل به دیستین مطمئن خود احساسات يیهمسو یفعل طيشرا از اگر)

 هیته ینسخها خود یبرا یاحساس مختلف درجات دوگانه و ستیب فهرست آن از

 .( ديینما

 آنها که رسند یم يیباورها به یزندگ اتیتجرب معرض در گرفتن قرار قيطر از افراد

 دست شانيآرزوها به که شود یم آن از مانع و دهد یم قرار یارتعاش یالگو کي در را

 بازگشت از افراد از یاریبس کند ینم آنها به یخدمت باروها نيا که آن وجود با. ابندي

 باشد چه هر» که کنند یم استدالل نیچن و دفاع نديناخوشا عيوقا نيا به خود دوباره

 «.دارد تقیحق

 و ملموس قتیحق جنبه یزیچ که یلیدل تنها میکن یادآوري شما به میخواه یم ما

 شکل تا کند یم توجه آن به آنقدر یکس که است نيا ردیگ یم خود به یماد مشخص

 معنا نيا به کرده خلق خود یبرا را یقتیحق یگريد که نيا صرف اما کند، دایپ یواقع

 خواهد دینيافریب خود یبرا دیخواه یم شما آنچه اي شما به یارتباط مسئله که ستین

 . داشت

 د،يریبگ بهره یزيدستاو عنوان به خود زمان اتفاقات و عيوقا از که ديدار تالش اگر

 آن شود یم موجب که دیدهیم قرار یارتعاش ریمس در را خود د،یبدان آنکه یبا غالب
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 یزندگ اتیتجرب یواقع مصداق را( دیهست آن به دنیشياند حال در آنچه اي) «تیواقع»

 نيا به بلکه د،یهست ريانکارناپذ قتیحق کي شاهد شما که لیدل نيا به نه دیبدان خود

 شما در یارتعاش یهماهنگ ینوع ديا داشته مبذول آن به که یتوجه خاطر به که جهت

 قرار راهتان سر را آن با هماهنگ اتیتجرب اکنون جاذبه قانون که است آمده وجود به

 . دهد یم

 هرچه رم،یبگ دهيند را آن توانم ینم من آبراهام یول»: ديبگو ما به یکس است ممکن

 آن آن، به توجه با یکسان چون است تیواقع: ميیگو یم ما و« !است تیواقع کي باشد

 که نيا یعني د؛يیگو یم عمال ماش که آنچه دینیب یم پس. اند کرده بدل تیواقع به را

 خود اتیتجرب به را آن جاذبه قانون یمبنا بر و کرده توجه نآ به یگريد کس چون»

 ینم را آن من اگرچه گريد عبارت به کنم؛ نیچن خواهم یم هم من است، فراخوانده

 یگريد کس چون کنم خلق خودم به مربوط یها تیواقع در را آن ناچارم یول خواهم،

 « .است کرده نیچن

 که چنان هم ديدار سر در را آنها یرزوآ را شما که هستند یاریبس یواقع یزهایچ

 ما. دیکن تجربه را آنها دیخواه ینم شما که هستند زین یگريد اریبس یواقع یزهایچ

 نيا و دیکن توجه ديدار را شانيآرزو که يیزهایچ به میکن قيتشو را شما میخواه یم

 . ديینما بدل خود یزندگ اتیواقع به را زیانگ شگفت یزهایچ
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 وحال حس که یسمت به آگاهانه یشکل به را خود افکار افراد از یاریبس همه نيا با

 باشند آگاه یزیچ نیچن از آنکه یب و کنند ینم تيهدا زدیانگ یم بر آنها در را یخوب

 . کنند یم تکرار را آنها مرتب و تيتقو خود در را یفکر یالگوها ینوع

 لزوما نه یول سودمندند، و دیمف اریبس تان یبرا ماش یفکر یالگوها از یاریبس البته

 یالگوها کند کمک ماش به تا شده یطراح قصد نيا به تمرکز گردونه روش. آنها همه

. دیده رییتغ ندارند یسود تان یبرا که یخاص موضوعات به نسبت را خود یارتعاش

 نیهم و حال و حس سمت به را خود افکار جيتدر به دیتوان یم شما روش نيا کمک به

 . دیده رییتغ بهتر جاذبه نقطه یسو به طور

 افتاده اتفاق که یزیچ به نسبت دیرس نظرتان به هروقت میکن یم هیتوص ماش به

 تیشفاف زانیم دیخواه یم که وقت هر اي آمده ديپد شما در یقدرتمند یمنف احساسات

 را روش نيا قهیدق ستیب تا پانزده مدت به د،یبخش بهبود را تان احساس در وضوح و

 . ديبند ارک به

 که سازند یم فراهم شما یبرا یخوب فرصت همواره شما گرفته اوج یمنف احساسات

 یم یزندگ را آن که یزیچ رايز د،یکن متمرکز یگريد موضوع یرو را خود یانرژ

 از استفاده ضمن حاال، و است آورده ديپد شما در را یتمرکز نقطه نیچن ديا کرده
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 تر قدرتمندانه یشکل به افکارتان چگونه که شد دیخواه متوجه تمرکز، گردونه روش

 که ديشد متوجه دقیقا هروقت که است نيا شما به ما هیتوص. اند گذاشته بهبود به رو

 . ديریبگ کمک روش نيا از دیکن تجربه را یزیچ دیخواه ینم

 انیب را است هماهنگ تان یآرزو با که یکل جمله کي تنها ديبا ماش روش نيا در

 یم متوجه کجا از. دیکن دراز يیهمسو یسو به را تان دست گر،يد عبارت به د؛یکن

 نيا انیب. دیکن یم یآسودگ احساس چون د؟يا کرده دایپ یدسترس آن به که ديشو

 آن یوقت بار کي. دیباش داشته یبهتر حس شود یم باعث کند؛ یم آرام را شما جمله

 تيتقو و ديتشد را آن یحت د،یکن کزتمر آن یرو شتریب یکم دیبتوان اگر د،يکرد دایپ را

 آرامش جمله آن ميیبگو است بهتر اي دياوریب ادي به را آن با مرتبط یزیچ د،يینما

 تا دیده فرصت و ديینما تمرکز آن یرو هیثان هفده مدت به الاقل د،یکن دایپ را بخش

 یشجنب یروین ینوع دتانيجد باور به ها نيا مجموعه شود، ملحق آن به یگريد فکر

 . داد خواهد

  تمرکز گردونه روش یبرا یمثال

 صفحه کي یرو یبزرگ رهيدا ابتدا. است شرح نيا به تمرکز گردونه از استفاده نحوه

 رسم بزرگتر رهيدا داخل متر یسانت پنج قطر به یتر کوچک رهيدا سپس د،یبکش کاغذ
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 آن یرو دقت به و دیکن نگاه دقت به تر کوچک رهيدا به و دینیبنش عقب یکم د،یکن

 . ديینما تمرکز

 بروز باعث که آنچه به را خود توجه یا لحظه یبرا و ديببند را خود چشمان حاال

 دیخواه ینم آنچه دیکن معلوم قایدق. ديینما معطوف شده شما در یمنف احساسات

 خواهم ینم را یزیچ چه که دانمیم حاال خب: ديیبگو خود به لحظه نيا در. ستیچ

  ست؟یچ ام خواسته یول

 که را یحس تان،يها ناخواسته و خواسته نییتع ضمن دیکن یسع که است دیمف اریبس

 . دیکن معلوم زین ديدار آنها به نسبت

 : مثال عنوان به

 . باشم یا ترکه یکم خواهد یم دلم چاقم، کنم یم حس -

 . ثروتمندم کنم حس خواهد یم دلم رم،یفق کنم یم حس -

 . کنم تیمحبوب احساس خواهدیم دلم ستم،ین یکس محبوب کنم یم حس -

 . کنم یسربلند احساس خواهد یم دلم ام، خورده بيفر کنم یم حس -

 . کنم یتندرست احساس خواهد یم دلم ، مارمیب کنم یم حس -
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 . کنم يیتوانا احساس خواهم یم ام، شده ناتوان کنم یم حس -

 است يیزهایچ مطابق که دیسيبنو بزرگ رهيدا از خارج را یجمالت دیکن یسع سپس

 بود تان خواسته به کينزد بايتقر که ديکرد دایپ یا جمله یوقت. دیهست آن خواهان که

  شد؛ دیخواه آن متوجه خودتان قطعا

 اصطالح به و ستین تان خواسته با هماهنگ جمله کدام دیکن یم حس گر،يد عبارت به

 کينزد تانيآرزو به یکاف قدر به که نيا اي کرد خواهد پرتاب رونیب به چرخه از را شما

 تا گردونه یرو تمرکز نديفرآ که نيا علت. کند یم متصل گردونه به را ماش و است

 آگاهانه که است يیآنها دیسينو یم که یجمالت که است نيا است، دیمف اندازه نيا

 یاآرزوه با که همانها د،يدار باور آنها به قبل از که یکل اظهارات د؛يا کرده انتخاب

 قانون بودن قدرتمند لیدل به که است نيا روش نيا بودن مؤثر علت. اند هماهنگ تان

 یم ملحق آن به مشابه افکار دیکن تمرکز هیثان هفده از شیب یفکر یرو یوقت جاذبه،

 افکارتان قدرت که شود یم جاديا احتراق ینوع رسند یم هم به فکر دو نيا یوقت. شوند

 . ددهیم شيافزا مراتب به را

 هستند یزمان از تر شفاف ماش افکار احتماال ديداریم انیب یزیچ یکل صورت به یوقت

 یناش گردونه یرو تمرکز روش قدرت نيبنابرا د،یکن یم دیتأک یخاص نکته یرو که
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 نيبنابرا د،يدار باور آن به شیپ از که دیکن یم ابراز یکل نظر کي ماش که است نيا از

 خود یبرا یفرصت د،یکن تمرکز شتریب اي هیثان هفده اتنظر نيا از کي هر یرو اگر

 و شتریب هرچه که دیبتابان خود از ناب و خالص ارتعاش ینوع که ديآور یم فراهم

 . است کينزد تان یآرزوها به شتریب

 قصد د،یکن استفاده روش نيا از ديشو یم آماده شما که یحال در ميیبگو ديبگذار حاال

 ميزانو وضع» اي «دارم یخوب حس جسمم به نسبت»: دیسينوب که است نيا تان يینها

 یخوب حس جسمم به نسبت» که دیکن شروع کوچک جمله نيا با اگر اما« .است بهتر

 یچندان یانرژ که ديیبگو دیتوان یم ديآ یم وجود به شما در که یحس قيطر از «دارم

 احساس تان یزانو ردد با یچاق از یآگاه با شما شده باعث رايز ست،ین جلمه نيا پشت

 . است بوده خاص یلیخ جمله نيا پس. دیکن تیعصبان و یناراحت

 است حرکت حال در سرعت به که یقطار به شدن سوار هیشب یزیچ گر،يد عبارت به

 تصور دیتوان یم. دیجه یم آن پشت بر که است نيا دیکن یم شما که یکار تنها و

 شما بجهید؟ است گردش حال در رعتس به که یفلک و چرخ یرو نحو نیهم به دیکن

 یم کند، حرکت یکند به فلک و چرخ اگر اما. ديشو سوار آن یرو دیتوان ینم یحت

 دهد ادامه خود عيسر گردش به دوباره فلک و چرخ اگر یحت د،يشو سوارش دیتوان

 کاهش ديدار الزم شما که یزیچ تنها. کرد دیخواه یراحت احساس آن در زین شما
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 سوار آنها بر دیبتوان تا تان یباورها سرعت کاهش یعني است؛ «دونهگر» آن سرعت

 . دیده شيافزا را خود یارتعاش سرعت دیتوان یم د،یکن نیچن بار کي یوقت و ديشو

 نيا هیشب مثال یزیچ د،یکن انتخاب یگريد جمله دیتوان یم خطا و آزمون یبرا حاال

 نسبتا جمله نيا خوب، اریبس« .دهد یم نشان واکنش افکارم به جسمم که دانم یم»

 نسبت را شما تیعصبان هم نیهم اما ديدار باور را آن قبل از شما و است یتر ميمال

 یگريد زیچ دنبال ست،ین یمناسب شروع نقطه هم نيا پس زد،یانگ یم بر خودتان به

 درست را خود کار بدنم یاعضا تر شیب»: ديیبگو یزیچ نیچن است ممکن. ديگرد یم

 یمناسب کامال حس جمله نيا. ديدار باور را آن که است یزیچ نيا« .دهند یم انجام

 . دیبمان یباق فلک و چرخ در چنان هم دیتوان یم ماش .دهد یم

 حس ديا کرده تمرکز آن یرو اي دیهست رهيدا اطراف در نوشتن سرگرم که همچنان

: نيا هیشب یزیچ احتماال. دیکن یگريد جمله نوشتن به شروع بعد. ديدار یخوب نسبتا

 قطعا شما که آنجا از« .سازد یم هماهنگ را ما ارتعاشات عتیطب که دارم نانیاطم من»

 ميبرا یماد قالب نيا»: ديیگو یم ادامه در را جمله نيا ديدار نانیاطم خود گفته به

 آورد؛ یم دوام تان جمله د،يدار باور موضوع نيا به شما چون« .بوده مناسب کامال

 دست از گريد د،یکن یم یآسودگ احساس است، شده بهتر حالتان دیکن یم حس

 . ردیگ یم اوج شما ارتعاشات و دیستین یعصبان خودتان
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 به آنکه محض به: کنم اضافه یزیچ تمرکز گردونه روش قدرت به هم باز ديبگذار

 تر بزرگ رهيدا رامونیپ تان یها جمله نوشتن به ديکرد دایپ یدسترس نديخوشا افکار

 ساعت تانيرو روبه ساعت که نيا مثل درست د،یکن شروع دوازده عدد از. دیده امهاد

 طرف به بعد د،یکن حرکت کي ساعت عقربه سمت به بعد دهد، یم نشان را دوازده

 حال که یا جمله دوازده مجموعة که یوقت تا دیده ادامه بیترت نیهم به و دو ساعت

 . دیباش نوشته بخشد یم بهبود را شما

 اگر یحت که چرخند یم یسرعت چنان با شیشاپیپ شما افکار از یبرخ که آنجا از

 دایپ گردونه یرو دنيپر یبرا يیجا دیتوان ینم دیکن جاديا آنها در یرییتغ دیبخواه

 يیجا به کينزد حاضر حال در که را یفکر تا کند یم کمک شما به یباز نيا د،یکن

 شود؛ گردونه از رونیب به شما افتادن از انعم تا دیکن دایپ دارد، قرار دیهست شما که

 اتصال لهیوس کي د،یبرس دیخواه یم که یحس به جيتدر به دیبتوان شما که يیجا

 . زیانگ شگفت یارتعاش

 در یزیچ. ديدار وزن اضافه که دیکن یم حس ماش ميیبگو ديبگذار مثال عنوان به

 ساخته بدل تانیذهن دغدغه نيرت یاصل به را موضوع نيا که افتاده اتفاق تان اتیتجرب

 د،يبردار یکاغذ تکه. ديدار یمنف کامال احساس آن به نسبت لحظه نيا در شما و است

 « .شوم الغر خواهم یم»: دیسيبنو رهيدا آن داخل و دیبکش یا رهيدا آن وسط
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 آنها به یوقت که دیابیب یافکار دیکن یسع و ديینما تمرکز ديا نوشته آنچه یرو حاال

 گردونه از را شما که یافکار نه و زدیانگ یم بر ماش در را یخوب حس دیکن یم فکر

 یواقع یباورها از مراتب به فکر نيا) باشم الغر هم باز توانم یم من: اندازد یم رونیب

 را نيا دیتوان یم و ديندار باور اما دیکن باور را آن دیخواه یم گرچه است، دور به شما

 زدیانگ یبرنم شما در را یخوب حس موضوع نيا که آنجا از بیترت نيبد و دیکن حس

 .( اندازد یم رونیب گردونه از را شما که است یا جمله

 . هستند الغر و بایز من خواهران

 دارد، آنها تیموقع به اشاره فکر نيا. کند ینم جاديا شما در یخوب حس هم فکر نيا)

 است یافکار آن از هم نيا. دهد یم شيافزا ماش در را تیموفق عدم حس رو نيا از

 .( انداخت خواهد رونیب گردونه از را شما که

 .باشد مؤثر میبرا که کرد خواهم دایپ یراه

. دهد ینم ماش به یخوب حس هم باز اما ، است یقبل فکر از بهتر یکم فکر نيا گرچه) 

 ردهنک دایپ یمؤثر راه هنوز که ديمعتقد و ديا کرده شيآزما را یاديز یزهایچ شما

 رونیب چرخه از را شما و دارد شما یقبل یها شکست به یا اشاره واقع در فکر نيا. ديا

 .( اندازد یم
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 یمؤثر راه و اند داشته قرار هستم اکنون من که يیجا نیهم در یاديز کسان که دانمیم

 . اند کرده دایپ خود یبرا

. بدهد دست ماش به یبهتر حس و دیکن یآسودگ احساس یکم است ممکن فکر نيا با

 فکر کي دنبال تنها شما د،یستین حل راه نيباالتر یوجو جست در شما که باشد ادتاني

 به بعد و دیسيبنو تان رهيدا دوازده عقربه مقابل را آن پس. دیهست اتصال یبرا خوب

 . ديبرو گريد مثبت افکار دنبال

 . میبده انجام امروز را اش همه میستین مجبور

 ساعت مقابل را آن شود، متصل گردونه به تواند یم که آنهاست از گريد یکي نيا)

 .( دیسيبنو کي

 . باشد مؤثر که کنم یم دایپ یمیرژ

 ( گردونه از رونیب)

 . ندارم یخوب حس لباس نیا در

 ( گردونه از رونیب)

 ( ۲:۰۰. )بخرم نو لباس دست چند است خوب
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 ( گردونه به وصل)

 (۳:۰۰). کرد خواهد یشتریب یشاداب احساس جسمم

 ( گردونه به وصل) 

 (4:۰۰).کرد خواهم یزندگ سر حس

 (گردونه به وصل ) 

 (5:۰۰). آمد خواهند سراغم به یا تازه یها شهیاند 

 .(دیهست دنیغلت حال در)

 (6:۰۰). بود خواهند مؤثر ییزهایچ چه دانستمیم قبل از

 (دهد یم یبهتر حس)

 (7:۰۰). باشم داشته دست در را اتمیتجرب مهار دارم دوست

 ( گردونه به وصل)

 (8:۰۰). هستم یرییتغ نیچن منتظر

 ( گردونه به وصل)
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 .باشم داشته یخوب حال و حس دارم دوست

 .(دیسيبنو ۹ ساعت مقابل را آن. شود یم وصل گردونه به )

 (۱۰:۰۰).باشم داشته یخوب حس جسمم به نسبت دارم دوست

 ( گردونه به وصل) 

  (۱۱:۰۰).دارم یخوب حس جسمم به نسبت

 که را یکلمات دور تیقاطع با ازدهي عدد تیموقع در جمله، نيا نوشتن از پس حاال! بله)

 اکنون که ديشو متوجه تا دیبکش خط ديبود نوشته تمرکز گردونه مرکز در ابتدا در

 وجه چیه به شیپ یقيدقا که یحال در د،يدار افکار آن با یشتریب یارتعاش يیهمسو

 .( دينبود هم کينزد تعاشار نيا به یحت

 

 .بزن حرف شتریب ما با تمرکز گردونه روش درباره آبراهام،

 به شما چه رايز است، یفعل لحظه نیهم در شما قدرت نقطه که ديا دهیشن ما از حتما

 شما. افتد یم اتفاق حاضر حال در نهايا همه نده،يآ به چه و حال چه د،یکن فکر گذشته

 ارتعاشات بروز. دارد انيجر لحظه نیهم در ضربان. ديوشیم مرتعش لحظه نیهم در
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 فراخواندن نیب خالقه کشمکش نوع هر یعني افتد؛ یم اتفاق آنچه. است لحظه نیهم در

 نیهم و لحظه نیهم ،(رشيپذ و فراخواندن) شما جانب از آن رفتنيپذ و یزندگ یروین

 . افتد یم اتفاق حاال

. ديینما متمرکز آن بر را خود فکر ندهيآ روز دچن در میخواه یم ما که است یلغت نيا

 دوست ديا ستادهيا شما که را يیجا طراوت ما. ديا ستادهيا یديجد یجا در اکنون شما

 به و دیستيبا ديجد یجا نيا در ديبا چگونه میده نشان شما به میخواهیم حاال. ميدار

 تازه و نديخوشا جينتا تا دیکن همسو خود ديجد یآرزوها با را خود تازه یانرژ همراه

 . اوردیب همراه به تان یبرا یا

 تانيباورها آن به اتصال با دیتوان یم که است یا لهیوس نيبهتر تمرکز گردونه روش

 یحت ،یزیچ هر خلق حل راه نکهيا یعني د؛يساز هماهنگ و همسو تان یآرزوها با را

 و تانيآرزو کردن لوممع: است نيا ات،یمال تيرضا با توأم پرداخت یبرا شدن آماده

 . آن با هماهنگ یارتعاش به یابیدست سپس

  تمرکز گردونه روش یبرا یگرید مثال

. ديشو گردونه سوار دهد فرصت شما به که ديیبرآ یگريد جمله یوجو جست در حاال

 که نيا یعني باشند کينزد تان یقبل یباورها به که دیسيبنو و دیکن انتخاب را یجمالت
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 اتیمال پرداخت از»: دیسيبنو اگر گريد عبارت به نکنند؛ پرتاب گردونه از رونیب را شما

 یلیخ نظرم به»: دیسيبنو اگر. ديشو یم پرتاب رونیب به گردونه از «خوشحالم ميها

 از باز« .دهدیم هدر یشکل به را آن و دارد یبرم من پول از دولت که است جالب

 تان یآرزو با که دیکن دایپ یزیچ شما که است نيا هدف. دیافت یم رونیب گردونه

 نيا به هیشب یزیچ دیتوان یم پس. کند جاديا شما در یخوب حس و باشد هماهنگ

. دهدیم من به یخوب حس تعهداتم انجام. باشم ام یزندگ اوج در دارم دوست»: دیسيبنو

 را بیترت و نظم حس من. کنم یم لذت احساس دهم یم انجام موقع به را کارها یوقت

 «وست دارم.د اتمیتجرب در

 قيطر از شما شد دیخواه متوجه هم خودتان. هستند یقدرتمند اریبس جمالت ها نيا

 خطا و آزمون قيطر از پس. نه اي مانند یم گردونه در ايآ ديیبگو دیتوان یم تان حس

 افراد از یاریبس کنم یم تصور»: ديیبگو یزیچ نیچن یوقت. دیده ادامه خود تالش به

 سوار را شما گفته نيا« .اند برآمده آن عهده از اکنون و اند داشته مرا حس نیهم هیشب

 آن از اي ديشو یم گردونه وارد دیکن یم فکر نيا هیشب یا جمله با. کند یم گردونه

 یسازوکار حال هر به اما ست،ین کامل ما یاتیمال ستمیس اگرچه» د؟یافت یم رونیب

 کارها شود، یم بهتر وضعم نهیزم نيا در سال هر. کند یم اداره را ما کشور که است

. شود تر ساده هم باز کارم که کنم دایپ يیها راه خواهم یم. دهم یم انجام تر راحت را
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 سروسامان را ميکارها ینوع به کنند یم کمک من به که هستند یخوب زهیانگ ها اتیمال

 «.اورمیب در سر مسائل از و بدهم

 شود یم انجام بهتر دیباش شتهدا آن به نسبت یبهتر حس هرچه

 به م؛يا نکرده حل را زیچ چیه ما: ديبشنو را آن میخواه یم که است یزیچ نيا حاال 

 را تان یها اتیمال همچنان ديبا شما. است نکرده رییتغ واقع در زیچ چیه گريد عبارت

 اب متفاوت یگاهيجا در شما که است نيا ديبشنو میخواه یم که یزیچ اما. ديبپرداز

 د؛يا ستادهيا دیداشت قرار قبال آنچه

 حافظه. شود یم ظاهر افکارتان در شیپ از تر ساده وضوح و تیشفاف گريد عبارت به 

 یم. ديا گذاشته کجا را یزیچ چه ديآور یم ادي به زودتر. کند یم کار قبل از بهتر تان

 و ها جعبه رد انبوه شکل به که تان یزندگ پراکنده یکاغذها تکه آن تمام گفت توان

 طرف نيا که یدرشت و زير اطالعات تمام اند، گرفته جا تان یها فیک ته و ها پوشه

 یدرون ذهن واقع در. رندیگ یم قرار هم کنار تان ذهن در اند دهش پراکنده طرف آن و

 طول چندان و افتاد ینم اتفاق قبال که یزیچ کند، یم هيتغذ را شما مداوم یکلش به تان

 . دیکن هماهنگ و همسو تان یآرزو با را یانرژ دیتوانب تا کشد ینم
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 یروین دیده قرار خود توجه کانون در را آن شما اگر. دگمه کي اي باشد قصر کي خواه

 یزندگ یروین کردن حس مگر ستین یزیچ یزندگ و کند، یم جمع خود در را یزندگ

 عبارت به ندارد؛ یتیاهم دیکن یم جمع خود در را یزندگ یروین لیدل چه به که نيا

 یم جاديا شما در يیايدر سفر کي یبرا یزير برنامه که یلذت است ممکن گاه گر،يد

 . دیکن یم احساس خود در اتیمال پرداخت از که باشد یلذت با برابر کند

 بدون یانرژ ديا نداده اجازه شما که است لیدل نيا به نيا اما د،ینکن باور است ممکن

. ابدي انيجر است کرده جلب را تان توجه که یزیچ یسو هب شما قيطر از یمقاومت

 لیدل به اما د،یده انجام دیليما که را یکار دیخواه یم رايز دیکن یم جمع یانرژ شما

 آن افتني انيجر از مانع ديا کرده عادت آنها به که یجمالت از استفاده با یفکر عادات

 ینم آن به افتني انيجر اجازه شما و شود یم یجار درونتان یانرژ یوقت. ديوش یم

 سبب تمرکز گردونه روش یرو تمرکزتان یول آورد، یم فشار شما بر درون از دیده

 آگاهانه شما که یحال در و دینکن هیتک یخاص موضوع یرو معمول حد از شیب شود یم

 . کند یم رییتغ تان جاذبه نقطه د،يیآ یم بر نديخوشا افکار یجو و جست در

 موضوعات به آن دادن میتعم و تمرکز گردونه قدرتمند اما ساده روش یریکارگ به با

 خود جاذبه نقطه یمؤثر شکل به دیتوان یم ند،يآ یم ديپد تان یزندگ در که یگوناگون

 . دیبخش بهبود دارد تیاهم تانيبرا که هرآنچه به نسبت را

393



  هجدهم روش

  یاحساس - گاهیجا افتنی

  د؟یکن هاستفاد روش نیا از دیبا وقت چه

 دیبخش بهبود را یتیموقع دیخواه یم یوقت . 

 دیخواه یم یشتریب پول یوقت . 

 دیخواه یم یبهتر شغل یقتو. 

 دیخواه یم یخوشتر رابطه یوقت. 

 دیخواه یم یتر سالم جسم یوقت . 

 شما احساسات یریگ جهت محدوده

 تان یبرا روش نيا از استفاده است ريز کلش به شما احساسات محدوده که یزمان

 . بود خواهد دیمف اریبس

  ینیبدب( ۹

 تا

 تیعصبان( 17
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 آن از و ديگرد باز 22 فصل به دیستین مطمئن خود احساسات يیهمسو طيشرا از اگر )

 .( ديینما هیته خود یبرا یا نسخه یاحساس مختلف درجات دوگانه و ستیب فهرست

 دیکن یم یزندگ اضرح حال در که یطيشرا به را خود توجه نيشتریب ماش که آنجا از

 در اي و ديدار را شيآرزو که آنچه با سهيمقا در ماش یزندگ نحوه د،يینما یم معطوف

 به کشد؛ یم دوش بر را یارتعاش بار نيشتریب اصطالح به دیکن یم مجسم تان ذهن

 الغر یآرزو د،یهست وزن اضافه گرفتار حاضر حال در که آن وجود با اگر گر،يد عبارت

 دیکن یم تصور خود ذهن در آنچه ارتعاشات بر شما یفعل اتیتجرب بعادا د،يدار شدن

 . کنند یم ینیسنگ

 اما« .بودم آنجا خواست یم دلم ستم،ین خوشحال بودن نجايا از»: نديگو یم مردم غالبا

 نيا مضرات درباره معموال دارند، را یزیچ چه یآرزو آنجا شود یم سؤال آنها از یوقت

: کنند یم استفاده یکلمات نیچن از معموال گرچه. دهند یم حیتوض شما به بودن جا

 ارتعاشات اما« .خواهمیم هست آنجا که را یزیچ» اي ،«باشم آنجا توانستم یم کاش»

 خواهند یم که يیجا تا است متمرکز دارند قرار اکنون که یا نقطه نیهم در شتریب شان

 . باشند
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 عکس با را آن یرو اگر میگفت که تان لیاتوموب در «نيبنز عقربه» مثال هیشب یزیچ

 در اگر. ندارد یارزش چیه دیکن پنهان را نيبنز باک بودن یخال تا دیبپوشان برگردان

 هستند یخوشحال نشانه که یکلمات از دیکن ینم یخوشحال احساس واقعا که یطيشرا

 به بلکه دهد، ینم نشان یواکنش چیه شما یها گفته به جاذبه قانون د،یکن استفاده

 است ممکن یسادگ به شما یبرا. دهد یم پاسخ شود یم تابانده شما از که یارتعاشات

 شدت به خود سعادت برابر در اما د،ياوریب زبان به را موجه و مناسب کلمات تمام

 یم حس آنچه ستند،ین تیاهم حائز ديبر یم کار به که یکلمات رايز د،یکن مقاومت

 . دارد تیاهم دیکن

 یارتعاش دهد یم نانیاطم شما به که است یدیمف نديفرآ یاحساس گاهيجا افتني روش

 را یزیچ چه عمال که دیابي یم در و نه، اي شماست خدمت در دیتابان یم خود از که

 که نيا. است تان التیتخ از استفاده موارد از یکي نيا. دیکن یم جلب خود یسو به

 . دیکن یم یزندگ آن به یابیدست با وناکن شما و شده محقق قبال تانيآرزو دیکن وانمود

 را یحس چه تانيآرزو یمبنا بر کردن یزندگ که دیکن یم تمرکز نکته نيا یرو یوقت

 د،یکن حس را خود یآرزو فقدان همزمان طور به دیتوان ینم زدیانگ یم بر ماش در

 هنوز تانيآرزو عمال گرچه. دیبرس جهینت به اصطالح به دیتوان یم نيتمر با شما نيبنابرا
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 افتاده اتفاق یزیچ نیچن يیگو که دیتابان یم خود از یارتعاش شما اما نشده، برآورده

 . فتدیب اتفاق ديبا یزیچ نیچن آن دنبال به و است،

 خود از یارتعاش نیچن دیکن یم یزندگ که آنچه لیدل به ماش داند ینم کائنات هم باز و

 ارتعاشات به او صورت دو هر در. دیکن یم مجسم را آن که نيا لیدل به اي د،يا تابانده

 . آورد یم دنبال به را تانيآرزو ظهور و بروز جهینت در دهد، یم پاسخ شما

 که ديشو یم متوجه و دیزن یم تان یپست صندوق به یسر میکن فرض مثال عنوان به

 د،يشو یم ناراحت دیکن یم باز را پاکت یوقت. ديدار یگريد نپرداخته حساب صورت

 گذشته آن پرداخت خيتار. ديبپرداز را آن حاال نیهم دیتوان یم چگونه دیدان ینم چون

 درآمدن پا از و یدیناام احساس. ديدار هم گريد نپرداخته حساب صورت چند شما و

 اما ديیگو یم اریبس دیتأک با را نيا« .دارم الزم یشتریب پول»: ديیگو یم و دیکن یم

 ندارند شما جاذبه نقطه بر یریتأث چیه و اند یتوخال و یته ديبر یم کار به که یکلمات

 همان شما جاذبه نقطه. ستندین تان جاذبه نقطه دهنده نشان تان کلمات چون -

 جاذبه نقطه یواقع نشانگر دیکن یم احساس آنچه و هستند شما کارآزموده ارتعاشات

 یهوا و لحا با وضوح به که جوشند یم درونتان یاحساسات لحظه نیهم در شماست

 . اند هماهنگ یکاف پول نداشتن یعني شما؟

397



 در یارتعاشات شوند یم موجب که است يیها انگاره احضار نديفرآ نيا در شما هدف

 به تان ذهن در یالتیتخ که است نيا شما هدف. دیبتابان خود از پول رفتنيپذ جهت

 گاهيجا آن به که است نيا شما هدف. دهند یم ماش به یخوب حال و حس که دیبپروران

 در که نيا تا باشد داشته تواند یم یمفهوم چه یکاف پول داشتن که دیبرس یاحساس

 . دارد یمفهوم چه یمال کمبود ديبگو شما به که ديریبگ قرار یگاهيجا

 اگر که یزمان اي د،یداشت یفراوان پول که دياوریب ادي به را یزمان دیتوان یم ماش حال

 احساس همه نيا حسابها صورت پرداخت یبرا الاقل دیاشتند هم یفراوان پول لزوما

 را آن اتیجزئ دیکن یسع د،يکرد دایپ دست خاطرات نيا به یوقت. ديکرد ینم ینگران

 . دیکن حس را وهوا حال آن که نيا تا دياوریب ادي به شتریب چه هر

 خرج اقالنهع را آن دینیب ینم یلزوم که ديدار پول قدر آن دیکن وانمود دیتوان یم شما

 از تن کي دیکن تصور. دينگهدار کجا دیدانینم که ديدار پول قدر آن دیکن وانمود. دیکن

 به که دیکن مجسم یحال در را خود. ديا گذاشته تان تخت ريز اي یانبار داخل را آن

 یطيشرا در را خود. دیکن ليتبد اسکناس به را خودتان یها پول تا ديرویم بانک طرف

 را تان یدالر ستیب و ده پنج، یاسکناسها شتر،یب انداز پس منظور به که دیکن تصور

 .ديا کرده ليتبد یدالر صد به

398



 به که دیهست نامحدود یاعتبار کارت کي صاحب که دیکن مجسم طور نيا دیتوان یم

 یم استفاده آن از بار چند روزانه که يیجادو کارت ینوع. است بازپرداخت قابل یراحت

 نهيهز پرداخت یبرا یررسمیغ طور به بار کي یماه. است کارآمد اریبس چون د،یکن

 در پولتان تراز نیانگیم که دیکن وانمود نیچن. دیبکش چک ديا آورده بار به که يیها

 . ندارد یتیاهم تانيبرا حسابها صورت پرداخت که باالست قدر نيا تان یاعتبار کارت

 دیخواه تر یا حرفه آن انجام در ديریگ کار به را یاحساس گاهيجا روش شتریب هرچه

 ارتعاشات د،ياوریب ادي به را یزیچ نیچن انتخاب حس با اي دیکن وانمود نیچن یوقت. شد

 یوقت و کرد، خواهد رییتغ تان جاذبه نقطه و ساخت دیخواه فعال خود در را یديجد

 گاهيجا هاآن یبرا که یموضوعات همه با مواجهه در تان یزندگ کند رییتغ جاذبهتان نقطه

 . کرد خواهد رییتغ ديا کرده دایپ یديجد یاحساس
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  نوزدهم روش

  یبده از شدن خالص یبرا مقاومت گذاشتن کنار

  د؟یکن استفاده روش نیا از دیبا وقت چه

 دیکن تجربه را یبده نداشتن شيآسا دیخواه یم یوقت. 

 دياوریب وجود هب یشتریب وسعت تان یها نهيهز و درآمدها نیب دیخواه یم یقتو. 

 دیباش داشته یبهتر حس پول به نسبت دیخواه یم یوقت.. 

 دیده شيافزا را تان اتیتجرب در پول انيجر دیخواه یم یوقت . 

  شما احساسات یریگ جهت محدوده

 احساسات محدوده که یزمان یبده از شدن خالص یبرا مقاومت گذاشتن کنار روش

 :بود خواهد دیفم اریبس تان یبرا است ريز شکل به شما

  یقرار یاب یآزردگ /خشم( 1۰

 تا

  يیتوانا عدم/  اسي/  یافسردگ/  اندوه /ترس( 22
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 و ديگرد باز 22 فصل به دیستین مطمئن خود احساسات يیهمسو یفعل طيشرا از اگر)

 هیته خود یبرا یفهرست یاحساس مختلف درجات دوگانه و ستیب فهرست آن از

 .( ديینما

 کي یبده از شدن خالص یبرا مقاومت گذاشتن کنار روش از هاستفاد شروع یبرا

 آن در دقت به را تان ماهانه مخارج یتمام تا دیکن هیته دهش یبند ستون کاغذ ورقه

 که دیسيبنو را یعنوان. دیکن شروع کاغذ چپ سمت هیال یمنته از را کار. ديینما وارد

 ماهه هر که یچک رقم نيشتریب اگر مثال دهد؛ یم نشان را شما ماهانه نهيهز نيشتریب

 : دیسيبنو ستون یباال دیتوان یم شود یم مربوط خانه یها نهيهز به دیسينو یم

 را نهيهز نيا یپول رقم آن ريز خط نیاول یرو سپس و «خانه به مربوط یها نهيهز»

 ديبپرداز یرقم چه ديبا ماهه هر شود معلوم تا دیبکش یا رهيدا را آن دور حاال. دیسيبنو

 مربوط یها نهيهز» مورد در را خود افتاده عقب یبده کل رقم سوم خط یرو سپس و

 . دیکن وارد «خانه به

 یباال. آخر تا بیترت نیهم به و دیسيبنو را خود یبعد نهيهز نيباالتر دوم، تونس در

 عمل ام یمال تعهدات همه به که است نيا من یآرزو»: دیسيبنو نیچن زین خود ورقه

 « .بپردازم است الزم که آنچه برابر در یحت یردموا در کنم،
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 را خود شده یبند ستون ورقه رسد یم تان دست به یحساب صورت که وقت هر

 ماه هر یبرا که را یپول حداقل نه اگر د،یکن حیتصح را آن باشد الزم اگر و ديبردار

 . ديینما وارد را یقبل رقم همان نکرده یفرق تان نهيهز اگر و دیسيبنو آن در ديدار ازین

 هیال یمنته در که یپول پرداخت زمان یوقت اي دیکن یم افتيدر یدیرس که یبار نیاول

 کي( ماهانه هزينه رقم نيتر نيیپا گريد عبارت به) د،یرس فرا ديا نوشته راست سمت

 در را ديجد رقم د،يکرد نیچن یوقت د؛یسيبنو ازین مورد رقم برابر دو به چک فقره

 .ديینما وارد تان افتاده عقب یبده قسمت

 اگر یحت اما کند، جلوه بیعج نظرتان به است ممکن دیکن یم شروع را یباز نيا یوقت

 هم باز د،یکن پرداخت را خود یستونها همه یها یبده که ديندار پول یکاف قدر به

 قول خود به که نيا از و دیکن برابر دو را راست متس ستون نيآخر در یپرداخت رقم

 یخوشحال ابراز دیبمان وفادار تان یها یبده پرداخت مورد در تان وعده به که ديا داده

 . دیبرسان برابر دو به را رقم نيا یموارد در یحت و د،یکن

 بالفاصله شما ارتعاش دیکن یم نگاه یا تازه ديد از تان یمال مسائل به ماش که آنجا از

 احساس یکم ديا داده خود به که یا وعده خاطر به اگر یحت کند، یم رییتغ به شروع
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 کم مقدار به یحت رییتغ نيا با و کند یم رییتغ به شروع شما ارتعاشات باز د،یکن غرور

 . کند یم رییتغ به شروع تان یماد یزندگ مسائل

 خود شده یبند ستون ورقه وارد اتیجزئ با را زیچ همه و دیکن صرف وقت واقعا اگر

 مثبت یشکل به را شما یمال مسائل با مرتبط طيشرا ز،تمرک با توأم توجه نيا. ديینما

 صندوق در یديجد حساب صورت دنيد با که آن یجا به ماش .ساخت خواهد فعال

 را رقم نيا که کرد دیخواه شوق و شور احساس د،يینما یدلسرد احساس تان یپست

 یمال طيشرا تان ارتعاشات و رفتار در رییتغ نيا با و دیکن تان یحسابرس ورقه وارد زین

 . کرد خواهد رییتغ زین شما

 آشکار را خود معامالت. شد خواهد ظاهر تان اتیتجرب در دینداشت را انتظارش که یپول

 یمال یتهایموقع. کنند یم دایپ شما انتظار از شیب یقدرت شما یها پول و سازند یم

 دیباش وجهمت آگاهانه یشکل به شود یم نیچن یوقت و وندش یم داريپد یرمنتظرهایغ

 رییتغ از یناش و افتاده اتفاق تمرکزتان ديجد نوع به پاسخ در مسائل نيا همه که

  شماست ارتعاشات

 یگريد یپرداخت که دینیب یم مشتاق را خود رسد یم تان دست به یاضاف پول یوقت

 شود یم پرداخت یبده آن که کشد ینم یطول. دیکن منتقل راست سمت ستون به را
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 ستون پشت ستون. دیکن حذف تان یها حساب ورقه از کل به را آن دیتوان یم شما و

 حس. شود یم تر عیوس ماش یها یپرداخت و ها یافتيدر نیب فاصله و حذف گريد

 یبهبود به رو ديشو یم یباز نيا سرگرم که یروز نیاول همان از تان یمال سعادت

 یمال مسائل به نسبت شما ارتعاشات ديریبگ یجد را یباز نيا شما اگر. گذارد یم

 یم آزاد ها یبده دست از را خود ماش کشد ینم یطول که کند یم یاساس رییتغ چنان

 !ديدار يیآرزو نیچن اگر البته. دینیب

 ینیسنگ دوشتان یرو یبار چون شما یها یبده اگر یول ستین یبد زیچ داشتن قرض

 نیسنگ بار نيا یوقت .هاست مقاومت نيا از یکي پول به نسبت شما ارتعاش پس کند یم

 ديریگ یم قرار یتیموقع در د،یکن یبار سبک و یآزاد احساس یوقت د،يبگذار کنار را

 . شود یجار تان اتیتجرب در وفور به دیده یم اجازه یخوشبخت و سعادت به که

 بزن حرف شتریب ما با اقتصاد و پول درباره آبراهام

 دگمه کي هیته قدر به قصر کي کردن پا بر م،يکرد اشاره هفده روش در که طور همان

 گرچه. دگمه اي ديا کرده تمرکز قصر ساختن یرو شما که است نيا مسئله. است ساده

 خواه قصر، خواه. باشد بخش لذت قصر کي اختنس قدر به تواند یم هم دگمه کي هیته

 یگزند یروین د،یباش داده قرار خود توجه کانون در را آنها از کي هر ماش اگر دگمه،
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 که یلیدل. یزندگ مفهوم و معنا یعني ؛یزندگ یروین احساس و شود یم رهیذخ شما در

 .ندارد یتیاهم چیه دیکن یم متمرکز خود در را روین نيا

 یسادگ به پول که نيا کردن تجسم چطور؟ ثروت مثبت انيجر کي خلق ةدربار خب،

 اریاخت در یتفرص دادن قرار و پول کردن خرج چطور؟ دارد انيجر شما یسو به

 گرانيد یبرا فرصت جاديا یبرا را پولش فرد که نيا از بهتر یزیچ چه چطور؟ گرانيد

 یم منتفع آن از یشتریب افراد دیکن خرج شتریب هرچه بازگرداند؟ یاقتصاد چرخه به

 . گردند یم هماهنگ و همراه شما با یباز نيا در یشتریب مردم و شوند

 شما. است نیهم شما یوجود علت. دیکن استفاده یانرژ از که است نيا شما نقش

 و. خالق یموجود. کننده احساس و کننده متمرکز د،یهست یانرژ از سرشار یموجود

 که يیجا یناهمگون و تضاد از پر طیمح نيا در شما که ستین نيا از بدتر زیچ چیه

 شما قيطر از یانرژ دینده اجازه و دیباش داشته قرار رندیگ یم شکل یراحت به آرزوها

 . است یزندگ یواقع اتالف نيا. شود یجار تانيآرزو یسو به

 شما. است کردن تمرکز یبرا يیها فرصت هست آنچه. ميندار نيیپا و باال سطح کار

 افکار صاحب شما رايز د،یکن یابیکام و تيرضا احساس یتیفعال و کار هر در دیتوان یم

 که یکار از نظر صرف ،دارد انيجر درونتان یزندگ سرچشمه و دیهست سازنده شرویپ
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 یکار هر انجام از شود یجار شما درون یانرژ آن دیده اجازه اگر. دیده یم انجام

 تجربة نيا در زیچ همه. ستین اتيماد برابر در یا نهيگز اتيمعنو. برد دیخواه لذت

. ديندار اثبات یبرا یزیچ شما ات،يمعنو يینها محصول است، یمعنوی،ماد افتهي یتجل

 . دیکن خلق دیخواه یم هرچه یماد جادوگر کي مانند و دیباش تان یمعنو شتنيخو

 

 بخشدینم بهبود را فقرا وضع شما یمال افول

 چه و بوده چگونه مردم نيا یایدن در یاقتصاد وضع شیپ سال چند که دیکن فکر یکم

 ايآ ده؟ش منتقل جا نيا به گريد کرات از یديجد منابع ايآ است؟ کرده رییتغ یزیچ

 ریغ یانرژ و اند نکرده آرزو یاریبس یزهایچ یشمار یب مردم یمتماد انیسال طول در

 نکرده؟ فراهم شانيبرا را آن است یابد و ريناپذ انيپا که یماد

 با یانیسال یکاف قدر به من خب،»: ديبگو شما از یکي که ميا دهینشن وقت چیه ما

 دهم اجازه نيريسا به تا شوم ماریب یدتم خواهم یم حاال و ام کرده یزندگ یتندرست

 مسئله نيا نه، اي دیباش تندرست شما خواه دیدان یم رايز« .کنند یزندگ المتس به

 برخوردار یسالمت از شما. اورندیب دست به یشتریب یسالمت نيريسا شود ینم سبب

. تاس طور نیهم زین ثروت مورد در. دیکن بهره یب یالمتس از را آنها تا ديشو ینم
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 نيا و اورندیب دست به يیدارا و ثروت با هماهنگ یارتعاش اند شده موفق که یافراد

 و مال به یابیدست از را گرانيد. است افتهي انيجر آنها درون و آنها یسو به ثروت

 کمک گرانيد به تا ديشو ریفق حد از شیب دیتوان ینم شما. اند نکرده محروم ثروت

 یزیچ یکس به دیتوان یم شما که است بودن موفق صورت در تنها. شوند ثروتمند دیکن

 خواسته یرو است ممکن که يیجا تا د،یکن کمک گرانيد به دیخواه یم اگر. ديینما ارائه

 . دیباش آن یرايپذ و هماهنگ د،یکن تمرکز تان

 اگر. دیباش سپاسگزار سازند یم فراهم را گرانيد سعادت موجبات که یکسان به نسبت

 است؟ ممکن بودن ثروتمند که دیدانستیم کجا از نبودند دوروبرتان يیها نمونه نیچن

 منشاء پول. دیبخش یم شدت را تانيآرزوها شما که است تناقضات نیهم لیدل به

 را خود یکس که است نيا جهینت پول. ستین هم یبدبخت موجب اما ست،ین یخوشبخت

 یم اما. دینکن جذب را نآ دیخواه ینم پول ماش اگر. است کرده هماهنگ یانرژ با

 دیده قرار انتقاد مورد شان ثروت لیدل به را گرانيد شما که نيا: ميیبگو را نيا میخواه

 و تیشفاف ،یسالمت مانند د؛یخواهیم که يیزهایچ که دارد یم نگه یمکان در را شما

 . شوند یجار شما یسو به توانند ینم سعادت

 است نيا شيمعنا شود، یم شما در یناراحت ادجيا باعث دیکن یم فکر پول به یوقت اگر

 واقعا و اواقع واقعا، که نيا یعني دارد؛ وجود شما در یاریبس اقیاشت آن به نسبت که
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 خوب احساس و آن به دنیشياند یبرا یراه کردن دایپ نيبنابرا. دارد تیاهم تانيبرا

 حس د،یکن فکر زین یگريد زیچ هر به شما است ممکن البته. شماست فيوظا از داشتن

 فکر آن به دينبا پول به یابیدست یبرا. دیبده را آن ورود اجازه و دیباش داشته یخوب

 تان یزندگ در دیباش داشته انتظار و دیکن فکر پول نداشتن به دیتوان ینم شما. دیکن

 . باشد داشته انيجر

 دیکن یم حس که یلذت یعنی تیموفق

 رايز د،یکن یم نیتحس را گرانيد تیموفق که مینیبب یحال در را ماش ميدار دوست ما

 ديبا که یریمس در درست ماش که دهد یم نشان ديیآ یم جانیه به صادقانه یوقت

 یم هرآنچه به هرکس که نيا یعني تیموفق کنند یم تصور یاریبس. ديا گرفته قرار

 نینچ البته و است مرگ مفهوم همان نيا ميیگو یم ما یول کند، دایپ یدسترس خواهد

 و ايور داشتن یمعنا به بلکه ست،ین کار انيپا یمعنا به تیموفق. ندارد وجود یمرگ

 اي پول یزندگ در تیموفق زانیم اریمع. هاست ناگشوده گشودن یبرا مثبت احساسات

 . دیکن یم حس تان یزندگ در که است یلذت زانیم شما تیموفق اریمع تنها. ستین کاال

 ثروتمند افراد منظورم کنم یم نگاه موفق افراد به یوقت» :ديیبگو نیچن دیتوان یم شما

. اند خوشبخت و ثروتمند آنها اوقات یبعض. است خوشبخت افراد منظورم بله،« .است

 است، خوشبخت واقعا افراد ام یواقع منظور زنمیم حرف موفق افراد به راجع یوقت اما
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 همه بايتقر. کنند آغاز تیوفقم با را روزشان خواهد یم دلشان و اند شادمان که یمردم

 یافراد به را آنها آغاز در که یزیچ. اند داشته یسخت شروع استثناء، بدون آنها،

 و یذات عادتس در تا کردند دایپ یراه آنها اما بود، کرده بدل قدرتمند و رکشس

 . رندیبگ آرام خود یمادرزاد

 از یخوشبخت با أمتو یزندگ و یخوشبخت با توأم یزندگ کی داشتن یعنی تیموفق

 نیا به مردم از یاریبس همه نیا با. شود یم لیتشک یخوشبخت با توأم یها لحظه

 با توأم یزندگ کی به یابیدست دنبال به آنها رایز دهند، ینم ورود اجازه لحظات

 .هستند یخوشبخت

 

 دیشو رایپذ را خود ثروت نعمت و ثروت آوردن دست به یجا به

 ارتعاش به است یپاسخ شما ثروت! ندارد تان شدن ثروتمند هب یربط چیه شما تیفعال 

 که ديدار باور شما اگر نيبنابرا شماست، ارتعاشات از یبخش شما یباورها البته. تان

 ما. دیکن فصل و حل را آن ديبا پس شد، خواهد تان شدن ثروتمند موجب تان تیفعال

 کلمه و ديبگذار کنار دخو ادراک و مکالمات از را درآمد کسب کلمه شما میليما

 نيا ابد،ي انيجر درونتان سعادت دیخواه یم شما. ديینما آن نيگزيجا را رفتنيپذ
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 که است نيا دیبکن ديبا که یکار تنها د،یباش آن کسب ازمندین شما که ستین یزیچ

 نيا. دیباش آن یرايپذ سپس و دیکن تجربه را یزیچ چه دیخواه یم ديریبگ میتصم

 یارزشمند موجودات یهمگ شما. دیکن تقال و تالش آن کسب یراب که ستین یزیچ

 . ديدار را یخوشبخت و سعادت استحقاق و دیهست

. دارند قرار تان دست دم درست د،يدار ازین آنها به اي دیخواه یم شما که یمنابع تمام

 سپس و دیکن چه آن با دیخواه یم دیکن معلوم که است نيا دیبکن ديبا که یکار تنها

 شما یبرا آن به یابیدست دیکن مجسم خود، یاحساس گاهيجا افتني روش از استفاده با

 . دارد یمفهوم چه

 آن به اي دیده انجام د،یباش داشته را آن دینتوان شما که ندارد وجود ایدن در یزیچ

 شده یماد طیمح نيا وارد تیخالق قصد به و دیهست یمتبرک موجودات ماش .دیبرس

 احساسات و شود تیخالق نيا مانع تواند ینم شما ضیضدونق افکار جز به زیچ چیه. ديا

 .ديدار سر در یافکار نیچن زمان چه که گفت خواهند ماش به شما

 شما. باشد خوب حال و حس با توأم دیبا باشد یشادمان با توأم دیبا یزندگ 

 . دیرو یم شیپ برنامه طبق درست د،یهست یقدرتمند نندهیآفر
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 .دیکن مرمت کمتر د،يربب لذت شتریب

 . دیکن هيگر کمتر د،يبخند شتریب 

 د،یباش داشته یشتریب مثبت انتظارات

 . دیباش داشته یکمتر یمنف انتظارات 

 و دیکن نيتمر. دیباش داشته یخوب حال و حس شما که ستین نيا از تر مهم زیچ چیه

 . افتد یم یاتفاق چه دینیبب

 

 

 

 

 

 

 

411



 ستمیب روش

  ریمد به کار واگذاردن 

  د؟یکن استفاده روش نیا از دیبا وقت چه

 دیده انجام ديبا که هست یاديز یکارها دیکن یم حس یوقت. 

 ديدار یشتریب وقت به ازین ديبر یم لذت آنها از که يیکارها انجام یبرا یوقت. 

 زاده آن خاطر به که ديشو بدل یقدرتمند خالق موجود آن به دیخواه یم یوقت 

 . ديا شده

 شما احساسات یریگ جهت محدوده

 شما احساسات محدوده که است دیمف تانيبرا یزمان ر،يمد به کار کردن واگذار روش

 : باشد ريز شکل به

  یقرار یب یآزردگ /خشم( 1۰

  تیعصبان( 17تا     

 و ديگرد باز 22 فصل به دیستین مطمئن خود احساسات يیهمسو یفعل طيشرا از اگر) 

 هیته خود یبرا یا نسخه یاحساس مختلف درجات انهدوگ و ستیب فهرست آن از

 .( ديینما
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 یم کار شما یبرا نفر هزاران و دیهست بزرگ شرکت کي مالک شما که دیکن تصور

 نیهم. کارند به مشغول شما رکتش در ابيبازار و کننده دیتول عنوان به یگروه. کنند

 در را غاتیتبل امور متخصصان و هنرمندان مشاور، حسابدار، یکتابدار یتعداد طور

 . دیباش داشته یموفق شرکت شما تا کارند مشغول نفر هزاران. ديدار خود استخدام

 ديدار یريمد اما ديندار یسروکار چیه افراد نيا با خصاش شما که دیکن مجسم حاال

 تيهدا و گوشزد آنها به را مسائل داند، یم را شان مشکالت. کند یم کار آنها با که

 شرکت ريمد با را آن رسد، یم نظرتان به یفکر یوقت جهت نیهم به. کند یم شان

 یم یدگیرس مسئله نيا به فورا»: ديگو یم جواب در او و ديگذار یم انیم در خود

 شما که یبیترت همان به و دقت به دهد، یم انجام را کار نيا دیمف یشکل به و« .کنم

 . دیخواه یم

 باشم، داشته یريمد نیچن دارم عالقه یلیخ» :ديیبگو خود به حاال نیهم است ممکن

 « .کند کار من جانب از که یکس رم،یبگ کمک او از بتوانم که یکس

 شیب یزیچ یحت و دارد یمشخصات نیچن که ديدار یريمد شما»: ميیگو یم شما به ما

 او نام و کند یم کار شما طرف از مداوم صورت به که ديدار یريمد ماش آن از تر
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 خواست در انجام یبرا تا دیبخواه کائنات ريمد از شما است یکاف. است بهجاذ قانون

 . شود کار به دست سرعت به تان

 حفظ به اما ديدار یريمد نیچن شما. دینیب ینم نیچن را ريمد شما از یاریبس اما

 قانون... بله... اوه»: ديیگو یم گريد عبارت به د؛یدهیم ادامه خود نهاد در تیمسئول

 جواب در ما« .دهم انجام خودم را کارها همه ديبا من یول است دوروبر نیمه جاذبه

 :ميیگو یم

 دالر 5۰۰.۰۰۰ ساالنه شما که است نيا مثل ست؟یچ جاذبه قانون دهيفا پس خب» 

 است؟ ساخته تان یبرا من دست از یکار: بپرسد شما از که دیبده حقوق رتانيمد به

 نیچن تا دهمیم تو به یرقم نیچن که نيا از من.. .نه... نه... نه: دیبده جواب ماش و

 خودتان دوش یرو کارها همه تیمسئول که یحال در« .خوشحالم یباش داشته یعنوان

 د،یکن یرکشس ساختمانها و وترهایکامپ ملزومات، به ديبا د،یکن تقال و تالش ديبا. است

 که یحال در. دیکن یم یخستگ احساس شهیهم و ديشو یم یپرت حواس دچار جيتدر به

 « .است گرفتن آفتاب سرگرم ساحل، در يیجا تان شرکت ريمد

 تان یبرا رتانيمد دیده یم اجازه شما ست؟ین طور نيا د،یکن ینم یکار نیچن شما

 انتظارات دیخواه یم او از مقابل در و دیکن یم واگذار تیمسئول او به شما. کند کار
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 به. دیبخواه جاذبه قانون از ديبا شما که است یزیچ همان نيا. سازد برآورده را تان

 یوقت. ديدار را تان خواسته شدن برآورده انتظار دهد نشان که دیکن درخواست ینحو

 یبرا که را یزیچ دو همان واقع در د،یکن یم واگذار را تیمسئول صورت نيا به شما

 یم شخصم را تان خواسته و هدف: دیده یم انجام ديازمندین بدان آگاهانه تیخالق

 . کند میتسل شما به را آن دیده یم اجازه کائنات به و دیکن

 به یابیدست و است کائنات ريمد به تیمسئول یواگذار منزله به هدف نییتع پس

 که دیباش مطمئن و دیستيبا کنار که است نيا مانند درست رفتن،يپذ با همسو ارتعاش

 باشد یضرور یزیچ انجام یوقت دینک یم نانیاطم. داد خواهد انجام را کارها تان ريمد

 است الزم که یزمان گر،يد عبارت به کند؛ یم جلب آن یسو به را شما توجه رتانيمد

 . ديشو یم آگاه آن از ديریبگ یگريد میتصم

 به ماش .دیکن یم خلق را خود یزندگ شما بلکه د،یکن ینم یندگينما را خود یزندگ شما

 نيا با. تان یها تیفعال قيطر از نه ديشویم قخال یموجود به بدل یپرور الیخ کمک

 ماش میخواه ینم ما. دیهست آنها دادن انجام به ليما ماش که هست یاديز یکارها همه

 .است بخش لذت تیفعال. مينگهدار دور تیفعال از را
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 یارتعاش و دیباش داشته يیآرزو شما که ستین نيا از ندتريخوشا ایدن در یزیچ چیه 

 انجام یبرا تان یانرژ منبع با يیهمسو قيطر از و دیده نشان خود از آن با هماهنگ

 در یتیفعال چیه. است تیخالق نديفرآ یگستردگ تينها نيا. ديشو ختهیبرانگ یکار

 . ستین ريدلپذ شدن، ختهیبرانگ از یناش تیفعال قدر به ایدن
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 کمی و ستیب روش

 (قانون جذب و سالمتی)یذات یتندرست یریگ بازپس

  د؟یکن استفاده روش نیا از دیبا وقت چه

 ديندار یخوب حال دیکن یم حس یوقت . 

 اند نداده صیتشخ را تان یماریب یقطع طور به هنوز یوقت. 

 دیکن یم درد احساس یوقت. 

 دیکن یشتریب یسرزندگ احساس دیخواهیم یوقت. 

 ديدار یمبهم ترس خود یجسم وضع به نسبت یوقت . 

 شما احساسات یریگ جهت محدوده

 باشد ريز شرح به شما احساسات محدوده که یزمان یذات یتندرست یریگ سپ باز روش

 :بود خواهد دیمف تانيبرا

  یقرار یاب یآزردگ /خشم( 1۰

 يیتوانا عدم اساي/  یافسردگ/  اندوه /ترس( 22تا    
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 و ديبازگرد 22 فصل به دیستین مطمئن خود احساسات يیهمسو یفعل طيشرا از اگر)

 هیته خود یبرا یا نسخه یاحساس مختلف درجات دوگانه و ستیب فهرست آن از

 .( ديینما

 تر راحت هرچه د،يینما استفاده دیکن یم استراحت یراحت یجا در یوقت روش نيا از

 . شود تان مزاحم یکس دیدهینم احتمال که یزمان و قهیدق 15 بايتقر مدت به. بهتر

 ممکن تانيبرا آن خواندن که ديذاربگ يیجا در و دیسيبنو را کوتاه فهرست نيا اکنون

 . دیبخوان خود یبرا را آن آرام آرام ديدیکش دراز یوقت و باشد

 باشد سالم که است نيا من جسم عتیطب . 

 داندیم جسمم بکنم، ديبا چه حالم شدن بهتر یبرا ندانم من اگر یحت. 

 تعادل چگونه دانند یم خود آنها و هستم آگاه سلول ونیليتر کي صاحب من 

 .آورند دست به را خود یفرد

 دانستم ینم دانم یم اکنون که را آنچه شد، شروع طيشرا نيا یوقت. 

 آمد ینم شیپ وضع نيا دانستم،یم دانم، یم اکنون را آنچه اگر . 

 بدانم را یماریب نيا علت ندارم یازین من . 
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 یم تجربه را یطيشرا چه یماریب نيا انيجر در دهم حیتوض که ندارم یاجیاحت 

 .کنم

 شوم خالص یماریب نيا دست از یآرام به باالخره ديبا من. 

 رییتغ را رشیمس حاضر حال در چون شده، شروع یماریب نيا که ستین مهم 

 .است داده

 مورد در ام شده اصالح افکار با جسمم تا کشد یم طول یمدت که است یعیطب 

 .شود هماهنگ یسالمت

 ندارم یا عجله ها نيا از کي چیه مورد در. 

 بکند ديبا چه داند یم جسمم. 

 است یعیطب یامر من یبرا سعادت. 

 است آگاه ام یجسم وضع از یا ماهرانه طرز به من یدرون شتنيخو. 

 به یهست سرچشمه و کنند یم درخواست خود بهبود منظور به من یها لولس 

 .دهدیم پاسخ ها درخواست نيا

 هستم مراقبت تحت من . 

 شود برقرار ام یهست سرچشمه و جسم انیم تباطار تا کنم یم استراحت اکنون . 

 بکشم نفس و کنم استراحت که است نيا بکنم ديبا که یکار تنها. 
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 کنم نیچن توانم یم من. 

 دهم انجام را کار نيا یسادگ به توانم یم من . 

 یرو. ديببر لذت ديا انداخته خود ريز که یا مالفه یراحت از و دیبکش دراز فقط اکنون

 که يیجا تا که است نيا شما هدف. بازدم و دم. بازدم و دم د،یکن تمرکز خود تنفس

 . دیباش راحت است ممکن

 مجبور را خود. دیبکش قیعم نفس است ممکن که يیجا تا د،يا گرفته آرام که یحال در

 فهیوظ چیه شما. فتدیب اتفاق یزیچ دیبخواه زور به که دینکن یسع. دینکن کار نيا به

 . دنیکش نفس و کردن استراحت مگر ديندار حاضر حال در یا

 دیبدان و دیبزن لبخند. کرد دیخواه آرامش و یسبک ینوع احساس تان بدن درون احتماال

 در اکنون شما. ديگو یم پاسخ شما یسلولها ازین به که است یهست سرچشمه نيا که

 فقط. دیکن تيتقو را آن اي کمک آن به دینکن یسع. دیهست یبهبود نديفرآ تجربه حال

 . ديشو رايپذ را آن و دیبکش نفس. دیکن استراحت

. دیکن دنبال را روش نیهم باز دیداشت درد احساس ديا دهیکش دراز که یحال در اگر

 : دیکن اضافه خود فهرست به را نوشته نيا که است دیمف تانيبرا دیباش داشته درد اگر
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 یسلولها درخواست هب یهست سرچشمه که است نيا از یا نشانه درد حس نيا 

 .دهد یم پاسخ یانرژ جذب یبرا من

 است راه در کمک که است نيا از یزیانگ شگفت نشانه درد حس نيا . 

 است یبهبود از یا نشانه که دانمیم رايز کنم یم استراحت درد نیهم با من . 

 دلبخن است راه روبه زیچ همه که نيا از یآگاه با. ديبرو خواب به است ممکن اگر حاال

 . دیباش مطمئن و دیکن استراحت د،یبکش قیعم نفس. دیبزن

 .بزن حرف شتریب ما با یذات یتندرست یریگ پس باز روش درباره آبراهام،

 یناراحت نيا»: ديیبگو خود به و دیکن صبر یکم د،يکرد یناراحت احساس یوقت بعد دفعه

 نشان خود از هک یمقاومت به نسبت ام یآگاه مگر ستین یزیچ کنمیم احساس من که

 بکشم، نفس و کنم استراحت. بکشم نفس و کنم استراحت که دهیرس آن وقت. دهمیم

 به دوباره را آرامش توانست دیخواه هیثان چند از پس« .بکشم نفس و کنم استراحت

 . دیبازگردان خود یسو

 يیتنها به سلول هر و دارد یزندگ خالقه یروین با یمیمستق ارتباط شما درون یسلول هر

 نیهم به. اند گشوده مدارها یتمام د،یکن یم لذت احساس یوقت. دهد یم نشان واکنش

 سرزنش، تقصیر، احساس یوقت اما د،یکن افتيدر را یزندگ یروین همه دیتوانیم جهت
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 کامل طور به تواند ینم یزندگ یروین و شوندیم مختل مدارها دیکن یم خشم اي ترس

 تا آنها نگهداشتن باز و مدارها نيا مشاهده یعني یماد تجربه. ابدي انيجر شما درون

 . هستند یانرژ رهیذخ حال در آنها. کنند یم چه دانند یم شما یسلولها ممکن، حد

 بدل یشتریب زیچ به را آن دینتوان شما که ندارد وجود ایدن در یا یماریب نوع چیه

 دوباره را آن دینتوان هک ندارد وجود ایدن در یا ینقاش یتابلو چیه که طور همان د،یکن

 .دیبکش

 یتصور نیچن توانند یم دارند وجود یبشر طیمح در که یمتعدد کننده محدود افکار

 کنند، دایپ رییتغ توانند ینم ريرناپذییتغ طيشرا اي العالج یهايماریب که کنند جاديا را

 اواخر نیهم یکس. ديدار باور شما که رنديرناپذییتغ لیدل نيا به آنها ميیگو یم ما اما

 :دیپرس ما از

 مگر نه،»: ميداد پاسخ ما و« .روست روبه تيمحدود با افتنيبهبود یبرا ما جسم ايآ» 

 یها اندام صاحب انسانها چرا پس»: دیپرس باز او« .دیباش داشته باور را آن شما که نيا

 «.تواند یم که کند ینم باور کس چیه چون»: ميداد جواب ما و «شوند؟ ینم ديجد
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 چطور؟ ناسالم کودکان مورد در

 کودکان چطور؟ ها بچه مورد در خب»: است نيا شود یم مطرح غالبا که یسؤال

 د.ان گرفته قرار یارتعاش معرض در زین آنها که میده یم پاسخ آنها به ما و «ناسالم؟

 تولد از پس اما. است شده آنها یسو به سعادت انيجر از مانع که -رحم داخل یحت

 رند،يبپذ خود درون را سعادت که شدند یم قيتشو آنها اگر شان، یناتوان از نظر صرف

 بهبود ینوع یسو به آنها طيشرا بود، گرفته شکل کامال بدنشان که آن از پس یحت

 . رفت یم شیپ

 احساس. دیباش برخوردار یفراوان و وفور از. دیباش سالم کامال که است یعیطب شما یبرا

 نيا حال نیع در. دیکن حس را تیشفاف که است یعیطب شما یابر. دیباش داشته یخوب

. ديشو سرزنش اي روبرو یکاست و کم با د،یباش سردرگم یموجود که است یعیطب ریغ

 در رسد یم نظر به گرچه است، یعیرطبیغ کامال شما یواقع شتنيخو یبرا ها نيا

 . کند یم لوهج یعیطب اریبس دیکش یم دکي خود با را آن شما که یبشر یالگوها

 و همواره ،یروح اي یجسم خواه د،يکرد یناراحت نوع هر احساس خود درون هروقت

 مانع ميباورها اما کنم، رهیذخ یانرژ که است نيا من یآرزو»: دارد مفهوم کي همواره
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 در - چاره راه« .ام کرده جاديا مقاومت ینوع جسمم در لیدل نیهم به شوند، یم آن از

 . است آرامش حس و کردن استراحت یناراحت اي درد از شدن خالص یبرا بار هر

 : ودش یم سؤال ما از

 آنها رايز «مارند؟یب افراد همه نيا چرا پس ندارد وجود یماریب منبع نام به یزیچ اگر»

 یخوشبخت ارتعاشات مخالف جهت در را خود تا شوند یم متوسل یمختلف یها بهانه به

 ورود اجازه آن به یوقت و دهندینم ورود اجازه یوشبختخ و سعادت به آنها. دهند قرار

 مردم از یاديز تعداد یوقت و است یماریب ديآ یم ديپد آنچه آن، ابیغ در دهند، ینم

 یبرا ديیایب. دارد وجود یماریب منبع حتما پس: ديیگو یم خود به شما کنند یم نیچن

 یضمن طور به و گر،يد ناکوحشت یاسام اي سرطان مثال م،یکن دایپ عنوان و اسم آنها

 یزیچ نیچن ميیگو یم ما« .شود یم ظاهر افراد اتیتجرب در یزیچ نیچن ميیبگو

 و آزمون قيطر از که اند مردم خود نيا. کند ینم حمله یکس به ناگهان اي چوقتیه

 آنها درونشان به سعادت ورود از مانع که را یفکر یالگوها یپرحرف قيطر از و خطا

 . کنندیم منتقل گريکدي به شود یم

 یم داريپد شما یزندگ در يیها هيسا د،یده ینم ورود اجازه سعادت به که یطيشرا در

 را شيآرزو که کمبود اي ديآ یم وجود به جسمتان در که يیها یماریب جمله از شوند،
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 و دارد يیجا در شهير که است یتیواقع نيا که شود یم باورتان زمان مرور به. ديدار

 «شر منبع نيا از را خود تا دیده یم گسترش همه به را اطالعات مجموعه نيا سپس

 . است نداشته وجود اصل از که یزیچ. دیکن محافظت

 باشد کننده نگران اند داده که یصیتشخ اگر

 ليتما د،يبشنو را آن یحت دیخواه ینم که اند داده یصیتشخ شما یماریب مورد در اگر

 به خواستم یم همه آن که آنچه از چقدر من یخدا. وها»: ديیبگو که است نيا به شما

 یزهایچ از یا مجموعه ست؛ین یمهم مسئله آنقدرها که ميیگو یم ما و «افتادم؟ دور

 من به یخوب حس که کنم انتخاب را فکر نيا توانستم یم من که نيا یعني کوچک،

 ام رفته يیالگو سراغ من اما دهد، ینم من به یخوب حس چندان که فکر نيا اي دهد،یم

 یزیچ رفتنينپذ از من روزانه سهم نيا پس. کند ینم جاديا من در یخوب حس اصال که

 . دارد یم نگه رونیب رفتنيپذ رهيدا از مرا که همان دارم، را شيآرزو که است

 هست هرچه. بترساند را شما ديدار قرار آن در که يیجا دينگذار! هست که است نیهم

 دیبدان تا دهد یم یقدرتمندتر تیشفاف شما به که است يیمسوه یانرژ یجانب امدیپ

 جهت در دیبدان که نيا مورد در یشتریب تیحساس تر مهم همه از و دیخواه یم چه

 .ديدار فاصله آن از مراتب به اي ديا گرفته قرار کردن قبول و رفتنيپذ
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 ،یفکر ارساخت به دو هر دیکن یم رد را آن که یسعادت با ديريپذ یم که یسعادت

 حیوان و انسان نیب يیاستثنا چیه. دارند یبستگ شما یفکر عادات و نگرشها ات،یخلق

 یبرا یگريد راه آنها و دیکن مداوا را آنها بارها و بارها دیتوان یم ماش رايز ندارد، وجود

 . ابندیب خود یفکر یعیطب روال به یابیدست

 بدون: آن ذرات همه یتن روان بارهدر. است روح یمداوا باره در واقع در جسم یمداوا

 مشروط دهد، جهت رییتغ سعادت یسو به نتواند که ندارد وجود یزیچ چیه استثناء

 کند یم جاديا شما در را یخوب حس که یزیچ یرو را خود فکر دیبخواه که آن بر

 .ديینما متمرکز

 ظرف تواند یم یا یماریب هر: میکن اشاره جسورانه گفته کي به میخواه یم نجايا در 

 ديینما منحرف آن از را خود حواس دیبتوان اگر ۔یماریب نوع هر - ابدي بهبود روز چند

 در که دارد یباتیترک زانیم به یبستگ یبهبود دوران. ديازس فعال را یگريد ارتعاش و

 ازین یتر یطوالن زمان به شما یماد جسم در یاختالل هر بروز رايز. است موجود آن

 . آن ردنک رها تا دارد
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 شما یمنف احساسات ادامه عنوان به یماریب

: دارد وجه دو یگريد زیچ هر مانند هم آن که است یفرد احساسات ادامه یجسم درد

 جدا آن از اي ديدار اتصال تان یانرژ سرچشمه به شما با یعني بد؛ و خوب احساسات

 خود از آن به نسبت شما یوقت و است یمنف احساسات دنباله درد اي یماریب. ديا افتاده

 . است یمنتف موضوع گريد دیبده نشان مقاومت

 یم شما که باشد آنگونه تا دیباش داشته ینیمع مثبت افکار جسمتان به نسبت ديبا ايآ

 دینکن فکر جسمتان به گريد اگر. دیشيندیب ینیمع یمنف افکار به دينبا اما نه، د؟یخواه

 سعادت یعیطب گاهيجا به شما جسم د،ینک فکر گريد نديخوشا یزهایچ به عوض در و

 . گشت خواهد باز خود

 

 دیبمان یباق جسم نیا در نامحدود یشکل به دیتوان یم شما

 یماد یزندگ سرآغاز را آن آنچه به دیتوانست یم شما که است نيا ما منظور ايآ 

 دهش متمرکز یماد جسم نيا در که یزمان تا دیتوانست یم و دیابي دست دیدانیم انسان

 ستین یمعن نيبد نيا اما بله، قطعا است، نيا پاسخ د؟یباش داشته اریاخت در را آن ديا

 منظور د،يبردار زیخ یا صخره طرف به آنجا از روز همان و دیابي دست بدان شما که
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 هر چرا حاال. ديشو ور غوطه آن لذت در و ديبازگرد خود سرآغاز به که است نيا

  است؟ کنواختي تجربه ینوع آن از ریغ یزیچ

 خود از نندیب یم آنچه به واکنش در و کنند یم نگاه خود دورروبر به همه غالبا چون

  ست؟یچ حل راه پس. تابانند یم یارتعاش

 و دیکن نگاه کمتر. ديینما مجسم تان ذهن در شتریب و دیکن نگاه خود دوروبر به کمتر

 . شود بدل شما یارتعاش نقطه نيکترينزد به لیتخ که یزمان تا دیکن مجسم شتریب

 طیمح ديداد یم اجازه اگر دیبمان یباق جسم نيا در شهیهم یبرا دیتوانست یم شما

 مقاومت و یزندگ یروین از سرشار ناب، مداوم، د،يجد یآرزوها دیتول به ماش اطراف

  .دهد ادامه ريناپذ

 یشکل به و ديیبگشا را تان جمجمه يیباال بخش که دیباش یکس نیاول دیتوانست یم ماش

 یروین مداوم یشکل به آرزوها آن تا د،یکن دایپ آن در دیخواه یم که را آنچه مداوم

 یم یزندگ یسرزندگ با شما گريد عبارت به ندازند؛یب انيجر به شما درون را یزندگ

 یبرا آگاهانه ها، چارچوب نیهم قيطر از و شوق و شور با و نشاط با ،یشادمان با د،یکن

 . ديریگ یم میتصم خود گذار
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 است خودخواسته یمرگ هر

 یایدن که ستین نيا ديبازگرد یماد ریغ یایدن به شود یم باعث که یلیدل نيبهتر

 در را خود کار دیکن یم فکر ماش که است لیدل نيا به بلکه است، زیانگ غم یماد

 .دیهست یگريد فرصت دنبال به و ديا رسانده انيپا به یماد یایدن

. کردن معطوف آنجا به نجايا از را خود توجه یعني ؛یآگاه از ینینش عقب یعني مرگ؛ 

. ندارد وجود يیاستثنا مورد نيا در. است یهست ارتعاش اوج نقطه از یناش یمرگ هر

 خود درون یارتعاش توافق بدون را یرمادیغ یایدن به گذار وانیح اي انسان - کس چیه

 . است خودخواسته رايز است، یشخودک ینوع یمرگ هر نيبنابرا. دهد ینم انجام

 نيا یگاه و ديشو یم داريپد یرمادیغ یایدن از همواره که دیهست یابد یموجود شما

 واقع در رديپذ یم انيپا شما یماد تیشخص یوقت. است یجسم قالب در شدن داريپد

 وقتها یگاه د،ینینش یم جا نيا. نيا هیشب یزیچ بايتقر: ديرو یم رونیب تمرکز نقطه از

 نمایس به که ديیشما نيا همواره اما د،يیآ یم رونیب نمایس از یگاه و ديرو یم نمایس به

 . نه خواه دیباش داشته حضور لمیف در خواه - ديرو یم

 خوب یزیچ ديدار دهیعق اگر. کند کمک ماش به مورد نيا در تواند یم تجربه قانون

 .کند یم کار شما نفع به د،یده یم انجام را آن است،
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 دیخواه رو شیپ یانباريز تجربه دیده یم انجام باز و است بد یزیچ ديدار باور اگر 

 نامناسب یکار دیباش داشته باور که ستین نيا از بدتر شما یبرا زیچ چیه. داشت

 د،یباش آسوده و خوشحال دیکن یم انتخاب آنچه از نيبنابرا. دیده انجام را آن یول است

 شما در متناقض ارتعاشات نيشتریب بروز سبب که ستشما در موجود تناقض نيا رايز

 . شود یم

 یاحساس گاهيجا و دیکن متمرکز آن یرو را تان توجه. ديریبگ میتصم خود خواسته درباره

 عذاب یزیچ به یابیدست یبرا که ندارد یلیدل. دیباش آنجا بالفاصله تا دیابیب را آن

 .دیکن تقال و دیبکش
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 ومد و ستیب روش

 بردن درجه احساساتباال 

 (ها خواسته تحقق و باال یارتعاش سطح به یابیدست)

 د؟یکن استفاده دیتوان یم نیتمر نیا از وقت چه

 مشکل دچار بهتر احساس به یابیدست یبرا و ديدار یبد احساس که یهنگام 

 .ديشدها

 یروح ضربه دچار و است افتاده انتانیاطراف و شما یبرا یبد اتفاق که یهنگام 

 .ديشدها

 است شده مبتال یماریب به زتانيعز اي شما خود است شده معلوم که یهنگام. 

 

 دارد؟ را کاربرد نیشتریب یاحساس فیط چه در نیتمر نیا

 بودن آشفته -

 بودن وسيمأ -

 ديترد -
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 ینگران -

 کردن مالمت -

 یدیناام -

 انتقام -

 خشم/نفرت -

 حسادت -

 یستگيناشا/گناه احساس/تیامن عدم -

 يیتوانا نداشتن/یدیناام/یافسردگ/اندوه/ترس -

 دیده صیتشخ را خود خواسته شود یم باعث یزندگ در ها ناخواسته و تضاد با برخورد

 و است برده یپ شما خواسته به منبع د،ینکن اي و دیکن اعالم را خود خواسته شما چه و

 ها تیموقع م،يکرد ادي یريمد عنوان به آن از که جذب قانون. دهد یم پاسخ آن به

 به. شود ريپذ امکان شما خواسته تا دهد یم قرار شما ریمس در یگونها به را افراد و

 است شده داده پاسخ بالفاصله شما خواست در و ديا کرده درخواست شما گريد عبارت

 .دیباش آن یرايپذ که است نيا دیده انجام ديبا که یکار تنها و
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 وجود فقر و یماریب ظلمت، یبرا یمنبع چیه که دیباش داشته ادي به همواره را نکته نيا

 .ندارد

 عدم فقر و است یسالمت وجود عدم یماریب است، نور وجود عدم ظلمت قتیحق در

 به انيجر نيا دارد، وجود که است سعادت و ریخ انيجر فقط. است ثروت وجود

 انيجر مانع یقيطر هر به خودتان نکهيا مگر است یجار شما سمت به یعیطب صورت

 .ديشو خودتان سمت به سعادت

 نيا یرايپذ چقدر که هستند نيا دهنده نشان شما احساسات نوع میگفت که همانطور

 زانیم نيکمتر در یعني است خوب شما احساس اگر گريد انیب به د،یهست انيجر

 .دیهست مقاومت سطح نيباالتر در یعني است بد شما احساس اگر و دیهست مقاومت

 کمک شما به ديدار قرار یطيشرا چه در نکهيا از نظر صرف یارتعاش سطح رییتغ نيتمر

 نشانه. ديریبگ قرار رشيپذ سطح نيباالتر در و دیکن کم را خود مقاومت زانیم تا کندیم

 .شماست یدآلسودگ و آرامش زانیم ديدار قرار رشيپذ سطح نيباالتر در نکهيا

 یب نیب فاصله کردن پر یبرا که دیکن درک را نيا ديبا ديندار یکاف پول یهنگام -

 حس که یهنگام. دیابي دست تیامن احساس به یناامن حس از ابتدا ديبا ثروت و یپول

 .کند یم دایپ انيجر شما سمت به یشتریب پول دیکن جاديا خود در را تیامن
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 از ابتدا ديبا یسالمت و یماریب نیب فاصله کردن پر یبرا دیهست ضيمر که یهنگام -

  در را خاطر آرامش و نانیاطم حس که یهنگام. دیابي دست نانیاطم به ترس حس

 .کند یم دایپ بهبود سرعت به یماریب دیکن جاديا خود

 دیکن ینم دایپ یمناسب زوج اما ديشو متاهل دیخواه یم و دیهست مجرد که یهنگام -

 دوران از و ديبگذار کنار را يیتنها احساس که است نيا دیکن ديبا که یکار نيمهمتر

 با که است صورت نيا در تنها د،یباش داشته یخوب احساس و ديببر لذت خود یمجرد

 .کرد دیخواه مالقات خود مناسب زوج

 گونه به شما یارتعاش سطح اما باشد، ديجد يیخودرو داشتن شما خواسته است ممکن

 :که رساند یم را امیپ نيا یانرژ منبع که باشد یا

 .ستمین یراض ام یفعل یخودرو از -

 .کنم یداريخر یبهتر یخودرو بتوانم نکنم فکر -

 .کنم یم یحسود است دهيخر یبهتر یخودرو دوستم نمیب یم یوقت -

 .شوم یم برآشفته ندارم را بهتر يیخودرو ديخر توان نمیب یم یوقت -
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 که باشد یا گونه به شما یارتعاش سطح اما باشد یسالمت شما خواسته است ممکن

 :کند یم مخابره منبع به را یسالمت فقدان

 .هستم یناراض ام یجسمان تیوضع از -

 .شد دچار مادرم که شوم دچار یماریب همان به ترسم یم -

 .خودم از مواظبت عدم خاطر به هستم یعصبان خودم دست از -

 یم منتقل منبع به یارتعاش لحاظ از آنچه اما دیباش یبهتر کار خواستار است ممکن

 :باشد نيا دیکن

 .ستمین یراض حقوقم زانیم از -

 ستمین خشنود است شده داده من به که یاديز تیمسئول و کار از -

 .ندارم دوست را ميکارفرما

 سطح بلکه ستین مهم ديآور یم زبان بر آنچه اي شما خواسته دینیب یم که همانطور

 نوع یبررس با شما. است مهم دارد شما احساس با یمیمستق رابطه که شما یارتعاش

 شدن کينزد حال در اي و ديشو یم دور تان خواسته از دیبفهم دیتوانیم تان احساس

 .دیهست آن به
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 است یانيپا فصل که فصل نيا در م،يآورد 21 فصل در که را یفهرست دوباره ريز در

 احساس نوع شما رشيپذ زانیم در عامل نيمهمتر که میباش کرده دیتاک تا ميآوریم

 قرار ستیل یباال در دارند را مقاومت نيکمتر که یاحساسات ستیل نيا در. است شما

 .دارند قرار ستیل نيیپا در دارند را مقاومت نيشتریب که یاحساسات و اند گرفته

 یها نام افراد رايز. ستین قیدق کامالً است شده آورده ستیل نيا در که يیها نام

 صورت به تواند یم ستیل نيا اما دهند یم اختصاص یاحساس سطح کي به را یمختلف

 . دهد شما به را یاریمع ینسب

 نيا مهم بلکه. ستین مهم آنچنان احساس نوع یبرا قیدق یا کلمه کردن دایپ نيبنابرا

 دیهست نيیپا یارتعاش سطح در دیبدان و دیده صیتشخ را خود احساس نوع که است

 .باال اي و
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 :است ریز شرح به شما احساسات و عواطف فیط

 یسپاسگزار/عشق/یآزاد .1

 اقیاشت و جانیه و شور .2

 باور/مثبت انتظارات .3

 بودن دواریام .۴

 تيرضا .5

 مالل .۶

 ینیبدب .7

 یصبریب/یقراریب/یسرخوردگ .۸

 بودن آشفته .۹

 بودن وسيمأ .1۰

 ديترد .11

 ینگران .12
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 کردن مالمت .13

 یدیناام .1۴

 انتقام .15

 خشم/نفرت .1۶

 حسادت .17

 یستگيناشا/گناه احساس/تیامن عدم .1۸

 يیتوانا نداشتن/یدیناام/یافسردگ/اندوه/ترس .1۹

 نوع ینسب طور به اول ، ديندار یخوب احساس ديشد متوجه که یهنگام شروع یبرا

 دیتوان یم. ديدار قرار احساسات فیط یکجا در دینیبب و دیکن مشخص را خود احساس

 :دیبپرس خود از منظور نيا به

 ضعف؟ اي و کنم یم قدرت احساس ايآ 

  دارم؟ یسرخوردگ احساس ايآ

  دارم؟ اضطراب احساس ايآ
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 هستم؟ نیخشمگ یشخص از ايآ

 بهتر یکم یفکر دنبال به د،يکرد دایپ احساسات فیط در را خود یجا که یهنگام

 یرو بر را خود افکار ديدار دوست اگر دیتوان یم. کند بهتر یکم را شما حال تا ديبگرد

 . دیسيبنو کاغذ

 اریبس یافسردگ و اندوه مانند یاحساسات از خشم همانند یاحساس که دیبدان را نيا ديبا

 چند عرض در دیتوان یم ديشد ماهر بهتر افکار کردن دایپ در که یهنگام. است بهتر

 .ديببر باال را خود یارتعاش سطح قهیدق

 فاصل کردن پر خاص یها تیموقع از یبعض در دیباش داشته ادي به همواره را نيا

 است ممکن داشتن اقیاشت و بودن دواریام مانند یاحساسات تا اندوه و یافسردگ احساس

 که یکس دادن دست از همانند يیها تیموقع. ببرد زمان هفته چند یحت اي و روز چند

 نيا در. شما به یکينزد دوست اي و همسر انتیخ اي و است بوده زيعز اریبس تانيبرا

 یارتعاش اديز فاصله نيا دیبتوان ساعت چند عرض در دیباش نداشته انتظار ها تیموقع

 منبع با را خود ارتباط دیتوان یم دوباره صورت هر در که دیبدان را نيا اما د،یکن پر را

 سطح نيباالتر و مقاومت سطح نيتر نيیپا در دوباره  و دیکن برقرار کامل صورت به

 .ديریبگ قرار رشيپذ
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 شما یفعل ارتعاش از که دیابي دست یارتعاش سطح به دیتوان ینم بالفاصله باشد ادتاني

 و خشم ارتعاش از هیثان چند در توانست دینخواه هرگز مثال طور به است، دور اریبس

 نيا در بلکه دیابي دست است یارتعاش سطح نيباالتر که یشکرگزار ارتعاش به نفرت

 کاهش را خود نفرت و خشم قیعم یها نفس با و دینیبنش یا گوشه ابتدا ديبا طيشرا

 شما خشم که یهنگام د،یکن مشغول یفکر اي و یکار به را خود ذهن ديبا سپس د،یده

 و دیکن انتخاب را تر مثبت یکم یافکار دیتوان یم حال کرد فروکش کامل صورت به

 شکرگزار تينها در و جانیه اق،یاشت یارتعاش سطح به تا دیده ادامه انقدر را روند نيا

 .دیابي دست بودن

 یتازگ به اگر کرد، پر فاصله نيا توان یم سرعت به باشد یجزئ شما یمنف احساس اگر

 باال را خود یارتعاش سطح دیتوان یم یشتریب سرعت به دیباش شده احساس نيا ریدرگ

 شيافزا نيا اگر یحت د،یده فرصت خودتان به است قیعم یعاطف ضربه اگر اما  .ديببر

 روزيد به نسبت روز هر دیکن یسع وجود نيا با اما بکشد طول روز چند ارتعاش سطح

 .دیبپروران سر در را بهتر یکم یافکار

 .میکن احساساتتان نوع تیاهم متوجه را شما کتاب نيا در میباش توانسته میهست دواریام

 .تانيها خواسته تحقق و خوب اتفاقات با است یمساو خوب احساس باشد ادتاني همواره
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 :آخر کالم
 . دیریبگ راحت را یزندگ

 همانند را یزندگ و ديریبگ یجد را زیچ همه که است شده نيا بر رسم شما جامعه در

 یزندگ. ستین نیچن نيا. ديببر در به سالم جان آن از ديبا که دیبدان یجنگ دانیم

 که است نيا موضوع نيا یاصل لیدل شود، گرفته یجد اديز دينبا که است یشينما

 فرصت نيا در که است نابخردانه اریبس پس. است کوتاه یخاک کره آن در شما عمر

 یآرزو. دیکن یافسردگ و اندوه ، غم احساس همواره دیبخواه ديدار اریاخت در که یکوتاه

 آرزو. دیکن یزندگ شاد. دیباش یزندگ شکرگزار و گر شيستا که است نيا شما یبرا ما

 و یزندگ تولد، شاهد ما. ديبدار دوست را خودتان مخصوصاً موجودات، تمام که ميدار

 .ميورز یم عشق شما به یواقع یمعنا به و میهست شما رشد
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