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فریدا نمادخو نستاد در را ندگیز که لمتعا نداوخد منا به  

 

بھ ستیابید تکنیک  

هگاداناخو ضمیر  
 

 

علیخانی محمد  
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  سالمتی و مشآرا بھ نپنھا یاھ مپیا تکنیک ٴ بوسیلھ چگونھ

 دست پیدا کنیم؟

 وتثر بھ نسیدر یگشاو راھ  نوین میسیستن،پنھا یاھ مپیا

ان.بیکر  

 

 

 تکنیک جذب خواستھ ھا

 بھ وسیلھ پیام ھای پنھان

 

 

           تابستان 5931
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 فھرست:

 

ن پنھا یاھ مپیا با شناییآ - اول فصل  

 استفاده از پیام های پنهاننگی  چگو - دوم فصل

د؟گشون پنھا یاھ مپیا با را لپو مزر انتو می چگونھ - مسو فصل  

نپنھا یاھ مپیا با وزن ضافھا و چاقی از اییرھ - چھارم فصل  

اخد با  ستیدو - پنجم فصل  

شتھگذ کنادرد اترطخا – ششم فصل  

شما با هنویسندگفتھ ھای   - تمفھ فصل  
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رپیشگفتا  
 

 و مشآرا از پر  بهشتی به تبدیل را شما  ندگیز ندامیتو بکتا ینا چگونه

 .کند  سالمتی

 می لهیا ماا هکوتا یسفر به بکتا ینا مطالعه با وزمرا عزیز ستدو شما

 غیاچر مانند که دکر یداهخو تجربه را فشگر تیامعجز سفر ینا در. یدرو

 شت.دا داهخو هنگا شنرو بدا تا را شما  ندگیز رنو پر

 با مستقیم طتباار ٴبوسیله چگونه که زدموآ می شما به بکتا ینا مطالعه

 که نتاا گذشته  حیرو یاه نجر  تمامی سنگین ربا نتاهگادآناخو ضمیر

 از ژینرا ،شتهاگذ رکنا  حتیرا به را دمیشو  جسمی یاه ریبیما مسبب

 لهیا مسیر جدید  یهنگا و یدد ،سبک  حیرو با و یافته زبا را فتهر ستد

 ید.ده مهادا نداوخد یاه نعمت از تلذ و رطخا مشآرا با را دخو  ندگیز

 زدموآ می شما به و ستا آور شگفت نهایت  بی بکتا ینا مفید یاه مپیا

 رکا به دخو نهروزا  ندگیز در  عملی  ای هشیو با را پیامها آن چگونه

 .ببرید
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 ،بکتا ینا یمتاھ بی و هیژو تخصوصیا ؟ستا وتمتفا بکتا ینا اچر

 ستکتابی الین او ،یددار ستد در نکنوا مه که نپنها یاه مپیا تکنیک بکتا

 به مثبت تفکر رتقد با آن مغاو اد نپنها یاه مپیا  تکنیک به جعرا که

 .ستا هشد نوشته سیرفا نباز

 نوشته ر روانبسیا که ستا آن بکتا ینا نظیر  بی تخصوصیا از  یکی

 یکایک نتیجه. ستاعملی  و دهسا ربسیا اه تکنیک منجاا رستود و هشد

 در ننساا ارانزه سالها بوسیله لوط در یدزمیامو که را اییه لفرمو

 . ستا هشد ثابت نیاد سراسر

 تجربه را اه تکنیک ده،کر مطالعه نجا و  دل با وزمرا مینه را بکتا ینا

 یتودمحد یکرتا یاه سایه یجا  سالمتی و موفقیت شیدرخو علوط تا دهکر

 .دبگیر را اه میتومحر و اه

 .باشد ربا پر و ییاخد ش،خو نسفرتا
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 مپیا تکنیک با شما زشموآ و شناییآ جهت ا  منحصر شمندارز بکتا ینا

 نظیر  بیات معجز از  میاگر هننداخو شما تا ستا هشد نوشته  نپنها یاه

 ما ایبر نداوخد فرط از  ای دیهه آن کشف که تکنیک ینآور ا شگفت و

 .شوید مند هبهر ستا دهبو نسانهاا
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 سخنی از نویسنده

 دارم نمینااط وست ا من  ندگیز یاروزھ ترین برکت پر و بھترین از  یکی وزمرا

 از. دبو داھخو مھ شما  ندگیز یاروزھ ترین ربا پر از  یکی بکتا ینا مطالعھ بدلیل

 دخوخواستھ ھا  و اھداف  بھ چندین سال از بعد کھ ،ستا برکت پر من ایبر رو ینا

 نباناز سیرفا و ام  نیایرا نناطموھبا  را ایمھ موختھآ نمامیتو نکنوا و  ام هسیدر

 و  حیرو  جسمی  ندگیز ییاخد تکنیک ینا با تا تقسیم کنم نیاد سراسر در عزیز

 ینا کھا چر. کند نگرگود یباز  تیرصو بھ را نینمزنا ادرانبر و انراھخو شما فیطعا

 کھ اییرھکشو از  یکی و یافتھ شگستر نجھا یاھ رکشو کثرا در نتاکنو تکنیک

 انیرا دهبو هبھر  بی دهگستر رتبھ صو نپنھا یاھ مپیا تکنیک دهستفاا از لتابحا

 .ستا

 

 و کامل روط بھ راا ھ تکنیک  تمامی کھ کنم می ستاخودر  میاگر هننداخو شما از

 مطالعھ مچنینھ و یدآور بدست را اهلخود نتیجھ نماز کمترین در تا داده منجاا اوممد

 از مھ نھاآ تا کنید توصیھ دخو ادهٴ خانو و نشنایاآ ن،ستادو  تمامی بھ را بکتا ینا

 .شوند بھرمند تکنیک ینا برکت
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 ننیاایرا  تمامی بھ ب،راکتا ینا ن،پنھا یاھ مپیا تکنیک بکتا هٴ نویسند انعنو بھ من

م نجاا با دارم وربا و کنم می دیھھ مھربانم و عزیز نباناز مھ سایر و انیرا رمکشو در

 را شما و گرفت داھخو ارقر لھیا لطف و مشآرا نجریا در شما  ندگیز اھ تکنیک

 .داد داھخو یچشمگیرری یا بیشتر لکما و یختگیھفر راه در

 تا دارم تصمیم کھ اچر ،یدارنگذ نصیب  بی دخو یعاد از امر دارم ستدعاا شما از

 مھادا دخو یاھ تحقیق بھ انعزیز شما یعاد و نداوخد ٴسایھ یرز در ستمھ مانیکھز

 . باشم بانانمز مھ شما خدمت در پر  ستید با میشھھ و مھبد
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 شناییآ - اول فصل

 نپنھا یاھ مپیا با
 

 مدیدآ شخو  نپنھا یاھ مپیا  با موفقیت ودمحد نا ینیاد بھ .5

 ؟شد منتشر بکتا ینا اچر .2

 ؟ چیست subliminal massges  یا  نپنھا یاھ مپیا .9

 ؟کند می رکا چگونھ نپنھا یاھ مپیا .4

   علمی یدد از نپنھا یاھ مپیا .1

 نپنھا یاھ مپیا تکنیک از دهستفاا زاتمتیاا .6

 amygdale ننساا مغز در دامبا نقش .7

 منفی باورھای بمخر جنگل .8
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 خسته جسمانی یادرده یا و فقر  س،سترا از مملو  ندگیز شتندا از یاآ

 جلب دخو یسو به را  سالمتی و وتثر ،مشآرا یددار ستدو یاآ ؟یدا هشد

 ؟کنید

 مدیدآ شخو  پیام ھای پنھان  با موفقیت ودمحد نا ینیاد بھ

 و مسال هستی بکتا یندر حال مطالعه ا که مهربانم و عزیز ستدو شما به

 .میگویم تبریک

  تکنیک با که ای دهکر مجز را عزمت عزیز ستدو تو که یدآ می بنظر

 نگرگود را اتگی هندز ه،کوتا بس  مانیز در پیام های پنهان  گر همعجز

 مشآرا از مملو  ندگیز یک شتندا ایبر دادن رییا جهت بکتا ینا.  کنی

  جسمی به نیدامیتو بکتا ینا ننداخو با عزیز ستدو شما. ستا هشد نوشته

 با ییاخد بطهرا وت،ثر و  نیاوافر از پر  ندگیز ری،بیما ونبد و سالم

 ستیابید دخو رگبز و کوچک یاه ستهاخو متما و اهلخود  یکلیه ن،فیااراط

 .کنید اپید
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 شما و ستا تمشکال و مسائل ٴمهه یگشاراه پیام های پنهان تکنیک

 ممکن تمد ترینهکوتا در  تکنیک ینا منجاا و مطالعه با نیدامیتو انعزیز

 .گیرید ارقر نیوبیربعد  و  نیدرو مشآرا در

 

لبوم ها استفاده آکارم رو شروع کردم و افرادی که از  که  مدتی لوط در

 مسئله ،مالی تمشکال ،گیدفسرا قبیل از ریبسیا یاه ردمو دهشاکردند 

 اطرافیانم  بطروا در تمشکالو  جسمانی یادرده ،چاقی و وزن ضافها

 .ستا هشد حل میشهه ایبر و نماز کمترین در که ام دهبو

 در مختلف ادفرا با که را تجربیاتم بکتا ینا در که ستا ینا بر من  سعی

 در دهمید زهجاا بکتا حجم جاییکه تا را امشتهدا وتمتفا تمشکال مینهز

 .ارمبگذ شما رختیاا
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نتایج افرادی که با استفاده از پیام های پنهان اهداف خود را به راحتی خلق 

 کرده اند را میتوانید در زیر مشاهده کنید:

البته این نتایج مربوط به افراد خارج از ایران است و این روش برای اولین 

و هنوز به طور بار در ایران فقط توسط سایت مانی ام اس ارائه شده است 

گسترده در ایران مورد استفاده قرار نگرفته است اما شما میتوانید اولین 

کامل  ای دیدننفری باشید که از روش بسیار قدرتمند استفاده میکنید بر

 .مراجعه کنید   مایند مسترنظرات به سایت 

*Dreams Remembered---I have always had trouble remembering my dreams, after the first 

night of using [subliminal massges] I was able to remember 2 dreams my first night, and now 

I plan to start programming my mind for lucid dream. 

Joni Stringfield, California 

من همیشه برای بخاطر سپردن رویاهایم مشکل داشتم اما پس از استفاده از} پیام های پنهان { بعد از شب اول  به راحتی خواب 

 در حال حاظر قصد دارم ذهنم را برای بیاد اوردن شفاف و دقیق رویاهایم برنامه ریزی کنم. وهایم را میتونستم بیاد بیاورم 

 

 

*Changed Outlook on Life---Hi: I purchased the Mindmaster programme about nine months 

ago. Before that time I had been a stay at home mother with four children. I had a small 

hobby making soaps and selling them locally and spent most of my time at home. Since I 

downloaded software  I have started my own company selling natural and organic toiletries, I 

joined a yoga group, I have had wonderful friends come out of the woodwork, even my best 

friend from school has contacted me and I searched for her for years!  

My outlook on life has changed, I never worry about anything, I feel safe in the knowledge 

that everything will always work out. It has had a positive effect on all of the family. My 

husband now earns even more working for himself. The children have much more activity in 

their lives and seem much more happy and content and I think that is because their mum and 

dad have 'changed'. 

http://www.mindmaster.tv/success.html
http://www.mindmaster.tv/success.html
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Thank you so much, Sandra Ryton UK 

 تغییر دید نسبت به زندگی __ سالم من این برنامه رو حدود نه ماه پیش خریداری کردم و قبل از این ما خانه دار و دارای چهار

و از طریق فروش صابون در یک فروشگاه کوچک سرگرم بودم و بیشتر وقت خودم را در خانه صرف میکردم و بعد فرزند بودم 

به یک گروه یوگا .از اینکه این نرم افزار رو دانلود کردم شروع کردم به راه اندازی فروشگاه خودم و فروش لوازم ارگانیک 

ردم حتی بهترین دوست من با من از مدرسه تماس گرفت تا برای انها چند سالی را تحقیقات پیوستم و دوستان فوقالعاده ای پیدا ک

 کنم.

چشم انداز من به زندگی تغییر کرده است و دیگه نگران هیچیز نیستم و از این که همه چیز میتواند رخ دهد احساس امنیت میکنم 

االن یاد گرفته که برای خودش کار کنه حتی کودکانم بسیار شادتر و این اثر مثبت در تمام خانواده من مشاهده میشود.شوهر من 

 و فعالیت بیشتری دارند و دلیل ان فکر میکنم این است که پدر مادر انها تغییر کرده اند.

 

*Better Than Therapy---, first off I want to tell you how much I love this program. Of all the 

seminars and therapy, did I say medications I have gone through or taken, I can honestly say that 

your program is helping me! I have truly suffered for a very long time and have finally found 

something that is working and has given me some hope. 

 

 

Sincerely, Bill Nelson  

اول از ھرچیز میخوام بگم چقدر عاشق این برنامھ ھستم .از ھمھ سمینارھا و درمان ھایی کھ رفتم و انجام دادم صادقانھ باید بگویم 

 این برنامھ خیلی بھ من کمک کرد و واقعا برای یک مدت طوالنی رنج میبردم اما در نھایت چیزی کھ بھ من امید داد این برنامھ بود.

 

*Randy Gage --- "This powerful MindMaster affirmation program adds two elements that raise 

its effectiveness. The use of affirming visual images is tremendously effective. It makes the 

results ten times better . And when you add the ability to create customized affirmation 

screensavers, that puts it over the top. If you want to improve your life skills, boost your 

creativity, create more wealth, become a better parent, or improve your self-esteem, this program 

is what you need."  

For more than 20 years, Randy Gage has been helping people transform self-limiting beliefs into 

self-fulfilling breakthroughs to achieve their dreams. His motivational story of rising from a jail 

cell as a teen, to a self-made multi-millionaire has inspired millions around the world. 

نرم افزار ضمیر ناخوداگاه با دو عنصر برای باال بردن اثر آنھا بر ضمیر ناخوداگاه استفاده میکند یکی از تاکیدات مثبت  —*رندی گیج

ده برابر بیشتر میکند .اگر میخواھید مھارت ھای زندگی و دیگری تصاویر کھ قدرت انھا فوق العاده موثر است زیرا عکس ھا نتایج را 

تبدیل شدن بھ والدینی موفق و یا بھبود عزت نفس این نرم افزار چیزی است  –افزایش ثروت –خالقیت  –خود را افزایش دھید مانند 

 کھ شما بھ آن نیاز دارید.

کننده خود را از بین ببرندتا بھ اھداف خود برسند.داستان سال رندی گیج بھ مردم کمک میکند تا باورھای محدود 22برای بیش از 

 انگیزشی او از یک نوجوان شکست خورده تا یک میلیونر خود ساختھ در جھان الھام بخش افراد بسیار زیادی بوده است.

 

http://www.randygage.com/cmd.php?af=1020218
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*World Light Heavyweight Champion---To whom it may concern: I believe whole heartedly 

in your product. I'm a World Champion professional fighter and I just wish more people knew 

about this product. I share your info of your product with many that I come in contact with, 

because your product could possibly be used to change the course and direction of an entire 

nation of people. To say the least I'm certainly grateful to your company for extending such a 

great product. 

 

---Princebadi 

چھ کسی میتواند نگران باشد: من واقعا از تھ دل بھ این محصول ایمان دارم .من یک مبارز حرفھ ای و —قھرمان سنگین وزن جھان

قھرمان جھان ھستم و ارزوی من این است کھ مردم بیشتر راجب این نرم افزار بدانند .من اطالعات خودم را راجب این محصول با 

ھ اشتراک گذاشتم چرا کھ این محصول میتواند مسیر زندگی ملت ھا را تغییر دھد و حداقل کاری کھ میتوان بکنم افراد بسیار زیادی ب

 تشکر از شرکت شما برای تولید چنین محصول بزرگی.

*Olympic Gold Medalist --- At the Olympic Winter Games in Nagano, Japan, I became 

America’s first-ever Olympic Champion in the sport of inverted aerial skiing. What made 

this performance so unbelievable was the fact that less than two years earlier a chronic 

injury prevented me from standing, much less walking or skiing. 10 different doctors told 

me I would have to face the likelihood that I might never strap on a pair of skis again much 

less ski off a 12-foot wall of snow that launches aerialists 5 stories into the air. Through my 

years in sports and business, I have developed a strong understanding of what it takes to be 

successful.  

Subliminal massges is something that I highly recommend to all those who are trying 

to achieve goals, build confidence and self esteem, or create success in any area of 

their life. This program will help you harness the powers of your own mind and achieve 

goals you never thought possible. Having an extensive educational background in 

psychology, I can tell you that the power of the subconscious mind is tremendously 

powerful and scientifically proven. MindMaster is easy to use and will keep you on track 

towards your goals.  

Nikki Stone 

 

در بازی ھای المپیک زمستانی ناگانو، ژاپن، من اولین قھرمان المپیک امریکا در ورزش اسکی ھوایی  --مدال طالی المپیک

اینکارو انجام دھم باورنکردنی است زیرا من دوسال قبل یک اسیب دیددگی مزمن واقعا چھ چیزی باعث شدم کن .م وارونھ شد

پزشک مختلف بھ من گفتند امکان ندارد دوباره بتوانم اسکی کنم ان ھم  52در زمان ایستادن داشتم کھ نمیتوانستم اسکی کنم. 

 .اسکی روی برف و بھ وسیلھ سالھا تمرین و ورزش من یک درک قوی از موفقیت داشتم

http://images.google.com/images?hl=en&source=hp&q=princebadi&btnG=Search+Images&gbv=2&aq=f&oq=&aqi=
http://www.nikkistone.com/
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چیزی است کھ من بھ شدت بھ تمام کسانی کھ در حال تالش برای رسیدن بھ اھداف، ایجاد اعتماد بھ نفس و پیام ھای پنھان تنھا 

 .عزت نفس، و یا ایجاد موفقیت در ھر زمینھ ای از زندگی خود را دارند  توصیھ میکنم

 

 

 

*College Student Makes Honor Roll---I am a single mom of two, in my early forties, and 

attending college full-time for the past three years. 

After the first year of my college program I discovered MindMaster. Using the program I 

felt so much more positive right away! I also added pictures to the affirmations (which is a 

GREAT feature of MindMaster) and after that my confidence just soared! My grades went 

from a B/C level up to mostly A level in the space of about 3 months - what that basically 

means is that my marks were about 20% to 40% higher! It was amazing! 

I actually have MindMaster running any time I am sitting at the computer for any reason! 

You can set the affirmations running, basically forget about them, and do whatever work 

you have to do. This really makes MindMaster effective, since you don't have to set extra 

time aside to use it - just use it all the time! 

This last year, I accomplished straight A's, and I made the College President's Honor Roll 

two semesters in a row!!! I'll be taking part in graduation ceremonies this June 2009 (with 

my two beautiful kids watching me!), and I really believe it is thanks to MindMaster! I'm 

not sure I would have been able to finish my entire college program without it! 

Sincerely, 

Marina Phillips 

Canada  

 

و پس از سال اول دانشگاھم با پیام ھای پنھان سال در دانشگاه بودم من یک مادر تنھا ھستم و در چھل سالگی برای سھ  ---دانشجو دانشگاه 

س از ان پاشنا شدم و با استفاده از ان احساس مثبتری رو پیدا کردم و با استفاده از ویژگی این نرم افزار تاکیدات و عکس ھایم را اضافھ کردم و 

 42تا  22ارتقا یافت ان ھم فقط در یک فاصلھ سھ ماھھ و این نشون میداد من  اعتماد بھ نفسم را افزایش دادم و نمراتم از سطح بی و سی بھ ای

 درصد توانایی ھایم افزایش پیدا کرده است .واقعا شگفت انگیز بود!

ھمیشھ از  یمن ھر زمان کھ درحال کار با کامپیوترم ھستم از این نرم افزار استفاده میکنم.فقط کافیست یکبار تاکیدات رو بھ ان اضافھ کنید و برا

فارغ التحصیل شدم و  2223ان استفاده کنید .از سال گذشتھ من ھمیشھ سطح ای بودم و افتخار نفر دوم دانشگاه را دارم و در ماه ژوئن سال 

 واقعا بھ این نرم افزار معتقد ھستم و مطمعن ھستم بدون این نرم افزار نمیتونستم این موفقیت رو بدست بیارم .
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 ؟شد شرمنت بکتا ینا اچر

پیام  تکنیک با که  مدتی لوط در ن،باز  نیایرا و  نیایرا یک انعنو به

 را تکنیک ینا نمابتو که دهبو ینا ایمآرزوه از  یکی ام هشد شناآ های پنهان

 .کنم معرفی نباناز  نیایرا و نانمطموه به

 یبانهاز یگرد و  نگلیسیا نباز در نیاد متما در تقریبا پیام های پنهان تکنیک

 ییدٴتا و  پشتیبانی تحت خیرا ٴهده چندین در و دهکر اپید شگستر  صلیا

 ژرف و عمیق ریقد به پیام های پنهان تاثیر. ستا دهبو دییاز اننشمنددا

 ریشما و دانشگاه لندنو  cornell  مثل دانشگاه ها معتبرترین در که دهبو

و همچنین مورد تایید دکتر  دمیشو دهستفاا اه کلینیک و اه هنشگادا از یگرد

الدی جرج بوش در مقابل نامزد می 0222در سال .نیز میباشد بهادر بهرامی

 نداشت اما با استفاده از یک ویدئو نده شدنرالگور شانس چندانی برای ب

http://www.csic.cornell.edu/201/subliminal/#otherSublim
http://www.csic.cornell.edu/201/subliminal/#otherSublim
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/6427951.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/6427951.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/6427951.stm
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کوتاه و جایگذاری یک پیام پنهان رای مردم را به سمت خود جذب کرد 

 نید .کلیک ک لینکبرای دیدن اطالعات بیشتر و دیدن این ویدئو روی این 

 

 ؟چیست subliminal massages یا  پیام پنھان

د و گاهی فرآپیام های پنهان پیام های مخفی هستند که بطور مستقیم بدون 

میشوند.دستورات بدون سدی که مانع ورود انها شود وارد ذهن ناخوداگاه 

 .پنهان از طریق کانال های صوتی و تصویری منتقل میشوند

استفاده درست از تاکیدات پنهان شما در نهایت میتوانید پتانسیل واقعی  با

برای رسیدن به خواستهایتان ازاد کنید.با استفاده مداوم از تاکیدات  خود را

   فسایجاد اعتماد بن –ترک سیگار  –پنهان شما میتوانید در کم کردن وزنتان 

http://www.monyms.ir/help/how-do-i-get-subliminal-messages/
http://www.monyms.ir/help/how-do-i-get-subliminal-messages/
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تاثیر گذاشتن بر  -توسعه مهارت های ارتباطی –درک خود و زندگی خود 

 !.دیگران و به کمال رساندن زندگی خود بهرمند شوید

اهی گآی سریع خود را نشان میدهند و با تاکیدات ظاهر شده توسط صدا خیل

 .را میفهمد کامل نمیتوان انها را درک کرد اما ضمیر ناخوداگاه زبان انها

 هقرار گرفتبررسی  و تاثیر انها مورد  پیام های پنهاندر  موجود یصدای ها

 ربیشت سایتدر در مورد انها برای اطالعات بیشتر است و شما میتوانید 

.این کشف بزرگ از پژوهش ها در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی جستجو کنید

 .انجام شد

 ستا تغییر باورهای ناخوداگاه  ٴمینهز درپیام های پنهان یک درمان سریع 

 .کند می کمک تغییر فرکانس های ذهنی  به تکنیک ینا منجاا که

 لوط در ما که ستا مثبتی و  منفی تحساساا ٴچشمه سر نبد ژینرا سیستم

 موجب نذه در  منفی حسّ ره دیجاا و کنیم می سحساا نهروزا  ندگیز

 یاورهبا دنکر ودمحد باعث لختالا ینا که د،میشو یک فرکانس منفی ایجاد

 .دمیشو بعصاا سیستم لختالا و نبد و نذه مونیراه نیاناتو ،نذه در مثبت

 یاه درد مانند  فیزیکی رتصو به مه ندامیتو تختالالا ینا جانبی اتتاثیر

 و ناطسر ،خونی ریبیما ،قلبی تمشکال ،کلیه ریبیما درد، سر ،پا ،کمر

 اب،ضطرا ،گیدفسرا مانند  حیرو تمشکال رتصو به مه و باشد می هغیر

 اوممد یاه عصبانیت و گیادخانو تمشکال ،نفس به دعتماا دکمبو اس،سوو

 .دمیشو هغیر و چاقی حتی و

  جسمی یاه درد ٴلیهاو لیلد نذه و روح نگیهماه معد که هشد ثابت وزهمرا

 فرط بر جهت پیام های پنهان  تکنیک قیعتوا ینا دستناا به و ،میباشد

 سیستم دنکر نگآه مه ریقط از  جسمی و  فیزیکی یاه ریبیما دنکر

 .ودمیر رکا به نذه و ژینرا

http://www.monyms.ir/
http://www.monyms.ir/
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ادعا کرد کوکا کوال و پاپ  James Vicary محقق بازار ۷۵۹۱در سال 

کورن فروش خود را پس از فلش زدن پیام پنهان پاپ کورن و کوکاکوال در 

 .تئاتر افزایش دادند

های پنهان در بسیاری از تبلیغات رادیو و تلویزیون در سال های بعد پیام

 .استفاده شد

 FFC (Federal Communications Commission) ۴۷۹۱در سال 

 .کمیسیون اتباطات فدرال تبلیغات پنهان را ممنوع کرد

واند تهای پنهان واقعا میدر این حین بسیاری از محققان درک کردند که پیام

 .ر رفتار ما تأثیر بگذاردب

سیستم پیام های پنهان به صورت پنهانی بدون اینکه فرد اگاه باشد تاکیدات 

را به ناخوداگاه ارسال میکند حتی اگر فرد هم بخواهد متوجه انها باشد این 

 امکان پذیر نخواهد بود.

 

 بقط بر ننساا نبد سیستم متما"  ۷۵٩١ لسا در نیشتنا تلبرآ گفته بقط

 "کند می رکا نبد  خلیدا ژینرا
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 وتمتفا نشدبو برگشت قابل غیر و سریع ربسیا نمادر لیلد به تکنیک ینا

 ننساا ارانزه لبحا تا سالها پیش از که باشد می یگرد مانیدر یاه روش از

 تکنیک ینا. ستا دهکر نمادر  فیزیکی و  حیرو یاه ریبیما مینهز در را

  شخاصیا ایبر تمد  والنیط یمانهادر اه هما جایگزین ندامیتو مچنینه

 توسط ستنده شخصیتی و گی ادخانو ، جسمی ، حیرو تمشکال به مبتال که

 .دگیر رتصو ربیما دخو

 بیعیط دادن ملتیاا بوسیله را نیذه تحساساا و ریوشیاه پیام های پنهان

 بعصاا سیستم ستقامتا دنبر باال موجب و هساندر ازنتو به ژینرا سیستم

 .شد داهخو  منتهی سسترا ونبد  ندگیز و روح ،نذه به لتحو ینا که هشد

 می کتفاا دارو با نمادر به فقط ریبیما یک معالجه ایبر دفر که  مانیز

 به باشد هنشد بسرکو یشهر از که ریبیما و باشد می مقطعی نمادر ،کند

 غلبا ناطسر ریبیما لمثا ایبر دبو داهخو برگشت قابل مختلف لشکاا

 ینا. ددمیگر زبا نبد به مانیدر  شیمی یا و حیاجر یاه عمل از بعد حتی

به این معنی  ستا ربیما  حیرو و  نیذه جنبه ننشد نمادر بر شنیرو لیلد

 وزبر موجب اول حلهو در کهکه هنوز بیماری در ناخوداگاه او ریشه دارد 

 .هشد ناطسر

 یچه تحت را پزشک توسط ئیدارو نمادر پیام های پنهان که ستا کرذ قابل

 .نمیکند ّرد یطیاشر

 و  نیذه تمشکال بین نمادر  نگیهماه فقط" زمونتر فیلیپ کترد گفته به

 ."دارد  پی در هکنند بسرکو و  ساسیا معالجه یک ،مه با  فیزیکی
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 ؟کند می رکا  چگونه  پیام های پنهان

در یک ازمایش پیام پنهان چای سرد )لیپتون سرد( بر روی صفحه تلویزیون 

فلش زد و سپس به شرکت کنندگان پیشنهاد شد بین دو برند تجاری )لیپتون 

گرم یکی را انتخاب کنند و نتایج نشان داد شرکت Roods) رودز)سرد و 

از  ۱۷۷  هکبه این معنی   تحت تأثیر پیام پنهان قرار گرفته اند ی کهکنندگان

 .شرکت کنندگان لیپتون سرد را نسبت به رودز گرم انتخاب کردند

این به این معنی است که اگر پیام پنهان مرتبط با هدف باشد بسیار موثر 

 .است

 

 پیام های پنهان از دید علمی   

بحث های زیادی شده که از این روش در سینماها برای افزایش فروش 

سینما به نمایش در می امد و با این کار بینندگان نوشابه پیام آن روی پرده 

تشویق میشدند که خرید بیشتری از این برند را داشته باشند به هر حال چه 

 ثابت  باور کنیم یا نه این روش در این مورد موفق بوده است و این روش

کرده است که میتوان اطالعات را به صورت کنترل شده به ذهن ارسال 

 .کرد

پنهان بصری به سرعت بسیار باالیی که ذهن خوداگاه ما نمیتواند پیام های 

ان را درک کند ارائه میشود و مغز انسان به صورتی طراحی شده است که 

این اطالعات را میتواند بدون اطالع فرد دریافت کند و این امر اجازه میدهد 

شان ن تصاویر و تاکیدات به ناخوداگاه انسان بروند .یکی از مطالعات اخیر

داد که مسیر های عصبی شنوایی و بینایی مستقیما به امیگدال متصل است 

 .چه ما از ان آگاه باشیم چه نباشیم
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درست همانگونه که تصاویر میتواند به قدرت ذهن نفوذ کند همین اثرات در 

اطالعات صوتی هم میتوان بدست آورد.رایج ترین روش برای انجام این 

ی پنهان در زیر آهنگ های صوتی مناسب است مانند کار استفاده از پیام ها

موسیقی های صدای طبیعت .این موسیقی ها میتواند خوداگاه فرد را مشغول 

کند و اجازه دهد که ناخوداگاه روی پیام های پنهان درون موسیقی تمرکز 

 .کند

این پیام ها در سطوح بسیار پایین که برای گوش انسان قابل شنوایی نیست 

میشوند اما ناخوداگاه انسان به راحتی میتواند انها را بشوند.یک مطالعه پخش 

دیگرنشان داد که پردازش اطالعات بدون اگاهی میتواند ذهن را آموزش 

 .دهد و این فرایند میتواند در رفتار و تصمیم گیری ما تاثیر گذار باشد

 

 

 پیام های پنهانتکنیک  از دهستفاا زاتمتیاا

  ینکه و یا ا ندن ندارید)زیرا پیام ها بسیار سریع چشمک میزآشما قضاوتی بر

 (با اگاهی نمیتوانید ان را بشنوید

 و تاکیدات را خودتان تکرار کنید زیرا این کار را نرم افزار االزم نیست شم 

 .برای شما انجام میدهد یا البوم صوتی

 غییر وی تبه طور عادی هر زمانی که با کامپیوتر خود کار میکنید میتوانید ر

 .برنامه ریزی ذهنتان کار کنید

 جانبی ارضعو شتناند 

  واقع نمیشوند.موثر  یگرد یاه نمادر که  مانیز ایبر تکنیک ترینمطمئن 

 ربیما دخو توسط اجرا قابل 

 شیمیایی غیر و شیمیایی یاداروه گونه ره از ریعا 
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 (amygdale) ننساا مغز در دامبا نقش

 که ستنده نظر ینا بر اننشمنددا ماا. باشد عجیب نیتاابر انعنو ینا شاید

 به کنشوا قسمت ینا رکا. دارد دجوو ننساا مغز در دامبا شکل به  قسمتی

 مغز  یا سیستم  Limbic ایجزا از  یکی دامبا ینا. ستا مغز در سسترا

 .دارد ارقر باشد می مغز Hindbrain و Cortex مابین که ستا میانی

 

Limbic والنیط حافظه و مثبت و  منفی تحساساا سرچشمه مغز سیستم  

 .باشد می تمد

 قسمت ینا  دهفتاا قتفاا نیتاابر گذشته در که منفی تحساساا و اه تجربه

 تسو مشابه  منفی رفکاا با نشد جهامو با تا میکنند امگروپر را شکل میدابا

 فامیل و نستادو جمع در قبالً شما گرا لمثا روط به. یدآ در اصد به شخطر

 خجالت آن ،یدا گرفته ارقر تمسخر ردمو ننتازد فحر زرط ردمو در

 بدین. دهمید بطر جمع نمیا دنکر صحبت در خطر با را شما مغز ،گیزد

 خطر تسو بگیرید ارقر مشابه جمعی در ربا ره شما ینا از بعد که معنا

 تجربه ینا قبالً که کند می دآورییا شما به نمغزتا در شکل میدابا قسمت

 مینه به و وردمیا نتا دبیا را گیزد خجالت و خطر سحساا و یدا شتهدا را
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 به. یدده ترجیح را تسکو و نکنید صحبت مشابه جمعی در یگرد شاید لیلد

 قائل منطقی غیر یا  منطقی سحساا بین  تیوتفا ننساا مغز باشید شتهدا دیا

 .بیند می را شما کنشوا فقط بلکه د،شو نمی

 قسمت به  ندگیز ٴنهروزا یاه سسترا رچطو که بریم می  پی نتیجه در

 به را دخو تسو خطر قعامو در که میفرستند لسیگنا مغز شکل  میدابا

 .آورد در اصد

 

 

 منفی باورهای بمخر جنگل

 در. کنید تشبیه جنگل یک به را ننتاذه  منفی باورهای ینیاد نیدامیتو شما

 ژینرا لکانا یک که ستا  منفی باور یک ٴ هندده ننشا ختدر ره جنگل ینا

 ادتعد نسانهاا بیشتر. ستا دهکر ودمسد سیستم مریدین قسمت در نبدنتا در را

 و موفقیت راه دنکر سد باعث که نددار ننشاذه در ختهادر ینا از دییاز

 حرکت هندزداربا نختادر ادتعد دجوو نچو د،میشو نشاا حیرو مشآرا

 .ستا  اه ستهاخو به نسیدر ایبر نهآزادا  نیذه

 می اه ختدر ینا دنکر کن یشهر بلکه دن،کر قطع نه پیام های پنهان فده

 که  مانیز تا ستا موقّتی تسکینی تنهایی به اه شاخه دنکر قطع نچو. باشد

 رشما فخال بر پیام های پنهان با ما. کند شدر اه آن گبر و خشا رهبادو

 نخشکاند با و یمرو می یشهر اغسر به اول ،معالجه یاه تکنیک از دییاز

 از و هشد خشک مه آن یاه گبر و شاخه  یهکوتا ربسیا تمد از بعد آن

 .ندومیر بین
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 دنبر بین از و یابی یشهر به زنیا مشکلی ره ئمیدا دنکر فرط بر ایبر

 تکنیک یگرد با پیام های پنهان  صلیا وتتفا قیقاد ینا و باشد می آن عمقی

 .باشد مییا درمان های دارویی  اه
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  استفاده ازنگی  چگو - دوم فصل

 پیام های پنهان

 

 زرط با بیشتر شناییآ ایبر  فصل ینا وعشر از قبل  لطفا نمکاا رتصو در

 جعهامر www.monyms.ir سایت وب به ،پیام های پنهان  عملی کار

 .فرمائید

 شناآ  عملی روط بهپیام های پنهان  منجاا نگی چگو با شما فصل ینا در

 . میشوید

 

 

 مقدمه

 پیام پنهان از دو طریق منتقل میشوند:

 

 ها نیستیمصوتی: صداهایی که ما قادر به شنیدن آن 

 :ستیمها نیسرعت فلش زدن پیام یا تصاویر که ما قادر به دیدن آن به تصویری 

 

http://www.monyms.ir/
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های پنهان یک راه قدرتمند است که با دور زدن اگاهی ودالیل  پیام های

  .منطقی به ذهن ناخوداگاه است نفوذ میکند

 میشودن تانبا اگاهی به راحتی ایجاد کنید در ذهنتان هر تغییری که میخواهید

  .ن را ایجاد کنیدآشما باید در ناخوداگاه خود  و

هستید اما نتایج جدیدی را زمانی که شما در حاال تالش برای یک تغییر 

نمیتوانید بوجود اورید بدانید که باورهای محدود کننده شما اجازه نمیدهند و 

شما باید انها را حذف کنید و افکار جدید را جایگزین کنید و این فرایند از 

 .طریق ذهن ناخوداگاه انجام میشود

ار کردن پیام های پنهان روشی قدرتمند اسان و موثر برای ارتباط برقر

دوستانه با ریشه ذهن ناخوداگاه است پیام های پنهان به طور گسترده مورد 

بررسی و تحقیق قرار گرفته اند و با گذشت زمان ثابت شده است بهترین 

روش برای ایجاد تغییرات عمیق در ناخوداگاه است این روش میتواند توسط 

ورد ن بسیار مآاز  هر کسی انجام شود ونتایجش را ببینید و راحتی استفاده

 .محبوبیت قرار گرفته است

این تکنیک شناخته شده کوچک توسط نخبگان و همه جا حتی در میان مردم 

 ه است.مورد استفاده قرار گرفت

 

  بعد از گوش دادن به هر البوم من شخص ایبر میشههکاری که 

 نیدامیتو شما. ستا نداوخد انبیکر رتقد از تشکر  ده،بو کار یرترینذلپد

انرژی مثبت خود را افزایش دهید و با خداوند  اریسپاسگز ینا ارتکر با

 متعال حس نزدیک بودن بکنید.
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 و یفریدآ امر که میگویم سسپا نتابیکر رتقد ایبر را تو انداوخد

 که ستمه نااتو و درقا نداوخد تو یاه وتثر و نعمتها ارشکرگز میشهه

 .  دادی ارقر فیطعا و  حیرو ،نیطبا  ترقی و پیشرفت دهجا در امر

 و  کنی  نماییراه تجها متما در امر که رمسپا  می تو به را دمخو من

. کنی حکمفرما ام  ندگیز در لحظه مینه از را ریوشیاه و دلتعا ،نظم

 ماهخو اپید را دخو  حقیقی منزلت اه یباییز نداوخد ای تو دجوو با من

 انداوخد. کنم می اپید ونیر و رتقد که توست حمایت و نهاپشتو به و دکر

 .ارمسپاسگز ستنده راه در که ایته ادهند و ایته داده متما ایبر
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با  را لپو مزان رتو چگونه می - مسو فصل

 پیام های پنهان

 د؟گشو 

 

 
 وتثر الئیط خرمن به ستیابید راه 

 وتثر و  نیاوافر به نسبت ودمحد یاورهبا لیست 

 نشد تمندوثر یسو به مقد به مقد 

 رفتار و وربا س،حساا تعریف 
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 روتث الئیط نمرخ به ستیابید راه

  مدآ در با و نددار را دخو اهلخود شغل که ستیده ادیفرا ستهد آن از شما یاآ

 یک به مشآرا با نشاا ادهخانو و دخو یانههما ٴزینهه از ستر ونبد و  کافی

 آوردن ستد به ایبر که ادیفرا ستهد آن از یا مشغولند لپذیرد و آرام  ندگیز

 کشا و ستیز لحا در  ندگیز جمایهتا دنکر فرطبر حد در متوسط یمددرآ

 لمعقو یاه ستهاخو از باال بلند لیست یک با مه خرآ ستد و ستنده کش

 :کنند می رهااظ خسته  حیرو و  تن و هنشد آوردهبر

 ستا سخت  خیلی  ندگیز . 

 ستا شاقی رکا آوردن در  کافی لپو اروزه ینا. 

 یمآور می کم هما خرآ نگیریم را جخر بر و دور گرا. 

 دشو نمی ارپولد آدم بکتا یک ننداخو با . 

 دکر تحمل یگربایدد ستا مینه  ندگیز. 

 و رفکاا در نظر تجدید به زنیا سریعاً که بگویم باید ستیده دوم ستهد از گرا

 ا؟چر پرسید می. یددار وتثر و  نیاوافر ردمو در ی ناخوداگاهتان اه وربا

 

 میشوند منعکس نماا ندگیز در که ژینرا متما ما رفتار و سحساا ر،فکاا

 کنند. می حمل را

  نیاوافر و وتثر ردمو در را دخو  منفی باور و سحساا ،تفکر شما مانیکهز

 شتعاار آن و دهمید تغییر را دمیشو عطسا شما از که تعاشیار ،یدده تغییر

 .کند می متغیر کامال را شما  مالی  ندگیز مثبت
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 دمیشو چگونه ینکها به ارهموه و نددار نهاتمندوثر رفکاا روشیاه انتمندوثر

 ناخوداگاه در. ستندهمتمرکز کنند جلب دخو یسو به را ینگراتو و  نیاوافر

  پولی  بی از ستر و اه شتهاند ،تنگدستی به تمرکز و توجه ایبر  جائی نناآ

 سیأ ،شکست با که نددار برمی مقد ییاوه و لحا در نهاآ ایرز اردند دجوو

 .ندا بیگانه یمیدانا و

 مشآرا در تا دهکر زنیا  بی نیاد یاه برکت از را نسانهاا متما لمتعا نداوخد

  نیاوافر از ریبسیا منابع ما از امکد ره افراط در. کنند  ندگیز یبدا هفار و

 آن نیدد فرصت تنگدستی به تمرکز لیلد به ما از  بعضی که ستا دموجو

 .  یمآور  نمی بدست را منابع

 تمرکز  کند می فکر  پولی  بی به ئماًدا اردند مددرآ  شخصی مانیکهز ایرز

 سیستم ابضطرا و نیانگر. وردمیا دبوجو نیانگر و ابضطرا  پولی  بی به

 دگیر می شما از را صحیح تفکر ناییاتو سپس و کند می مختل را شما فکر

 شک ونبد و ستا هسیدر دخو اوج به مشکل که ستا نماز آن ستدر و

 .دارد کمک به زنیا شخص

 از  خالی او هگاآ دناخو ضمیر ردگذ می پا نیاد ینا به  نسانیا ره مانیکهز

 سالیدخر یسالها نماه از عمر رگذ در. باشد می تالعااط رگونهه

. دمیشو منتقل ما هگاداناخو ضمیر به ما هگادآخو ضمیر ریقط از العاتیاط

 تالعااط نما  ندگیز در ای ودهمحد ره در وریبا ره که رتصو بدین

  ندگیز موقعیت و رفتار تالعااط آن و ندهمید تشکیل را هگاداناخو ضمیر

 .کند می تعیین هیندآ در را ننساا

 ندزفر مقابل در را دخو ستر و ترسد می گربه از که دریما لمثا ربطو

 از دککو مغز و کند می منتقل شندزفر به را ستر آن ،دهمید وزبر دخو

 .ترسید گربه از باید که دمیشو ییزر برنامه لحظه نماه
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. ستا ننساا مغز در اورهبا یشاپید توضیح ایبر ای دهسا ربسیا لمثا ینا

 رفتار که گفت باید مه ینگراتو هکنند ودمحد یاورهبا ردمو در ماا و

. دارد  نیاوافر به جعرا ما یاورهبا و تحساسادرا ئیابسز تاثیر نفیااراط

 ندا دهبو هعقید ینا بر ندا دهکر تربیت را شما که  کسانی یا و شما لدینوا گرا

 قانع باید آدم یا و آورد  نمی  خوشبختی لپو ،یدآ نمی بدست حترا لپو که

 لپو آوردن بدست ایبر  خالقیا غیر عمل یا و دزدی به رمجبو تا باشد

 ضمیر باشید مطمئن ،یگرد ودمحد یاورهبا از یگرد ریبسیا یا و دنشو

 .ستا ینگراتو حیطه در ودمحد رفکاا از مملو نکنوا مه شما هگاآ دناخو

 از ستاحر و حمایت ما هگادآناخو ضمیر یفهوظ شد رهشاا قبال که رمانطوه

 او در نماز ورمر به قبال ما نچهآ با مغایر ریفکاا ینکها محض به و ماست

 می در اصد به مغز خطر تسو سریعاً بیاید ننماذه به یما دهکر ارینگهد

 رغفا شتهر یک در و هنشگادا یک در که وتمتفا دفر دو لمثا ایبر. یدآ

 ندا دهکر شدر وتمتفا تربیت زرط و اجد ادهخانو دو در ماا هشد لتحصیلا

 .باشند شتهدا تیومتفا کامالً ای هیندآ نندامیتو

 دهکر شدر یمیدانا و سیأ از وربد و ندیشا مثبت   محیطی در که دیفر

 تفکر ینا به باشد حکمفرما که یطیاشر ره تحت ه،نشگادا متماا از بعد مسلما

 بزنم قمر دخو ایبر یباز ای هیندآ ریوشیاه با نماتو می چگونه که کند می

 برنامه دصد در ، منفی یاه جنبه بر تمرکز و هکنند میدانا رفکاا از وربد و

 گرا حتی که ستا معتقد صلا ینا بر او ایرز. مدآ داهخو بر صحیح ییزر

 موفقیت به من مشابه تتحصیال با کنم می  ندگیز من که  جائی در یکنفر

 به که باشم دوم نفر نمامیتو من ندا هنشد موفق یگرد نفر ارانزه و هسیدر

 .برسم موفقیت
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 سدر می نشذه به یتفکر چنین شخص ینا مانیکهز ،ینجاستا جالب نکته و

 شخصیتی شدر که لیلد ینا به یدآ  نمی در اصد به شمغز خطر تسو رگزه

 بدست حترا لپو" قبیل از اییورهبا یبجا که دهبو  محیطی در شخص ینا

" سندر می نکال یتهاوثر به ستدرنا راه از تمندوثر ادفرا" و" یدآ  نمی

 صحیح ییزر برنامه و ریوشیاه با ننساا مثل دهبو جایگزین مثبت یاورهبا

 روشیاه انتمندوثر یا و کند اپید ستیابید انبیکر وتثر به ندامیتو ناخوداگاه

 .سندر می ینگراتو به هشد بحسا یگامها و  نیاوافر به تمرکز ریقط از

 حالت در ندیشا مثبت دفر یاه ستهاخو و عقاید رفکاا ردیمو چنین در

 برنامه و وزشمرا رفکاا بین دیتضا کوچکترین و دارد ارقر  حیرو دلتعا

 .باشد نمی ه،شد گذشته در که شهگاآ دناخو ضمیر ییزر

 و ضعیتو دهکر شدر نهامیدانا و  منفی رفکاا با  محیطی در که دوم دفر ماا

 برنامه به تصمیم ینکها محض به شخص ینا. دارد وتمتفا کامالً ای هیندآ

 کنونی ضعیتو با" قبیل از ودمحد یاورهبا دگیر می هیندآ ایبر ییزر

  یا و" .دارد را کیمیا حکم  کافی مددرآ با مندوبرآ شغل دنکر اپید دیقتصاا

ند دار تیرپا یا کنند می اپید مناسب رکا لتحصیلیا رغفا از بعد که  کسانی"

 "    .ارمند من که چیزیست نماه قیقاد ینا و نددار  خوبی شانس یا

 نذه در که العاتیاط با نهوارامیدا رفکاا ایرز. دارد می زبا حرکت از را او

 حتی گرا  شخصی چنین و ستا دمتضا کامالً هشد ییزر برنامه دفر ینا

 تسو نگربید ندورابپر سر در نهراوشیاه رفکاا هکوتا لحظه یک ایبر

 زرط ینا من ورسر" که دهمید ارشده و یدآ می در اصد به شمغز خطر

 شما ایبر من و اردند مخونیه دارم من که العاتیاط با تو جدید تفکر

برای دیدن ویدئو ."یددبرگر  قبلی رفکاا به لطفا پس کنم می خطر سحساا

 کلیک کنید. لینکاین مثال روی این 

http://www.monyms.ir/video/performance-unconscious-when-creating-new-goals/
http://www.monyms.ir/video/performance-unconscious-when-creating-new-goals/
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 با که  شخصی ؟باشید رنف دو ینا از یک امکد وجز یدده می ترجیح شما یاآ

 دیفر یا دارد ودمحد نیایید و گرفته خو آن با ده،کر شدر ودمحد ریفکاا

 هطغو تعالی  نداوخد تبرکا و تنعما در اش  ندگیز از لحظه ره در که

 .ستا مشخص ابجو ؟ستا ور

 

 ستا ممکن که پرسید من از  خوبی السو یعزیز ربسیا ستدو پیش یچند

 که  شخصی تکلیف: دکر السو نیشاا. باشد مه عزیز ستدو شما السو

 یاآ ؟چیست ستا هنددار زبا و ودمحد رفکاا از مملو شهگاآ دناخو ضمیر

 به باید و نیست آن امگروپر دنکر ضعو ایبر  یراه و گذشته رکا از رکا

 ییزر برنامه در که را ادیفرا فقط و دهبد مهادا ودمحد  ندگیز یک به رجباا

 "دارد؟ دجوو مه ییگرد راه یا ندابد مقصر را ندا شتهدا نقش ما نذه

 

 ما شخصیتی شدر در که  شخاصیا از امیچکده که ینستا السو ینا ابجو

 ادهند ارقر ودمحد  ندگیز یستارا در را ما  نیت و قصد با ندا شتهدا نقش

 تربیت ایبر نددبو بلد نماز  آن در که را اییه بهترین نددکر  سعی بلکه ندا

 ماست  ندگیز سبد در که اییه سیب یمدبر  پی وزمرا ما گرا و کنند ذتخاا ما

 و ختهاندا وربد را  قدیمی یسیبها نهراوشیاه نیمامیتو نیستند ردنخو مناسب

 نمادخو ازهندا به  کس یچه ایرز. کنیم پر جدید یسیبها از را دخو سبد

 .نیست ما  ندگیز لمسئو

 

 وی ناخوداگاه اورهبا ت،حساساا دخو هیدگاد دادن تغییر با یمدرقا ما  مگیه

 تغییر ینا مهزال و یمده تغییر مشآرا و  خوشبختی یسو به را دخو رفتار
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 یهبد زهجاا ینکها. ستا نماا شخصی  ندگیز برابر در یپذیر مسئولیت تنها

 .ستا مسئولیتی  بی نشانه وردبیا تسر بر داهخو می بالیی ره  ندگیز

 

 

 نمیرسد مه نتذه به حتی که اردیمو تا ستا  تیرقد تو دجوو در حاال مینه

 ینا ، یده تغییر را دتخو یاورهبا  نیابتو نکهآ محض به. کند  عملی را

 .گرفت داهخو ارقر تو سسترد در رتقد

 ملتز لمکسو کترد

 

 

 

 هیندآ نیمورابپر سر در که را یفکر ره که یمهگاآ قعیتوا ینا از ما ٴمهه

 متما با دهکر تحصیل دفر یک رتصو ینا در پس. کند می خلق را نماا

 هکنند میدانا عقاید لیلد به ندامیتو مه ستا رداربرخو آن از که  عالی تجناو

 .باشد  پولی  بی از کسنااره و ثابت شغل ونبد سالها
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 در هشد ثبت تالعااط لکنتر تحت یمهمید منجاا ما که اییرهکا از ٪97

 .ستا ما هگاآ دناخو ضمیر

 

باورهای  زنموه یشاننیاد و ندرامیگذ را  ندگیز دخو داتعتقاا به بناافراد 

 منفی تحساساا متوجه افراد که ینستا توجه قابل نکته. است انشناخواگاه

ست سالها اندشخو گفتهبعضیها به  به واند  هنشد درآوردن لپو به جعرایشان 

  کلمه یک  حتی میکنند  سعی و اند هشد شناآ مثبت تفکر و بهذجا نقانو با که

 خبر  بی رگبز قعیتوا ینا از اً رهاظ ماا. دنشو رجخا انشده از  منفی

 ناده از که دشنو می ییاصد از  ترزود را نذه ایصد تکائنا که هستند

 .دمیشو ریجا

 

 یاورهبا که اییه جنبه یکایک روی فرادی که اینگونه هستند بایدا ردمو در

 لیست ماننده. کنند راونه ذهنشانپیام های پنهان را  میشوند شامل راشان 

 :یرز
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 نفس به دعتماا دنبر باال 

 بدست ایبر و دارد دجوو  نیاوافر و شغل  کافی ازهندا به مهه ایبر 

 نیست انیگرد شتناگذ پا یرز و ولچپا به زینیا  کافی لپو آوردن

  نیست ستد کچر مثل لپو 

 

مطالعه کردم  تخصصی رتصو به را پیام های پنهان دمخو که  مانیز از

 دم،بو دهشا را یگرد دوستان یاه موفقیت که  مانیز از و و یاد گرفتم 

 آن از نیمامیتو  سانیآ به که ننایمااتو نذه خلق رطبخا را نداوخد میشهه

 قعیتوا ینا.گفتم می سسپا کنیم دهستفاا آن از نایماآرزوه یافتن  تحقق ایبر

 دنکر جایگزین و  منفی و بمخر باورهای دنکر اره فقط و فقط که ستا

 وینیر و دهکر رجخا نسکو از را ما حد چه تا ،باورهای مثبت و صحیح

 .دارد می وا کتحر به را نماا ییاخد

 

  نیاوافر با بطهرا در نایتاورهبا زدن محک ایبر یرز لیست از نیدامیتو شما

 که یستا هکنند ودمحد یاورهبا شامل لیست ینا. کنید دهستفاا ینگراتو و

 وارممیدا. کند می وممحر برکت و  نیاوافر از رسرشا  ندگیز از را دفر

 شتهاند  نقشی نتاا  ندگیز در یرز یاورهبا که باشید ادیفرا ستهد آن از شما

 .یددار وربا را عقاید ینا دمتضا کامالً و

 عقاید با نهاآ ٴمهه یا و نهاآ از ریشما شدید متوجه لیست هدهمشا از بعد گرا

 شما که اچر یدهند راه دخو به نیانگر کوچکترین مه زبا دارد مطابقت شما
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 لحظه ینا در بکتا ینا شتندا ستد در و پیام های پنهان تکنیک با شناییآ با

 و  نیدرو مشآرا از سراسر  ندگیز یک وعشر   گی دهماآ  کافی ازهندا به

. یددار را ینگراتو و وتثر الییط یاه خرمن تلذدر نشد قغر و نیوبیر

 یداهخوت پیدا سد آن زمور به بکتا ینا نپایا تا که مده می نمینااط شما به و

 .دکر
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 وتثر و  نیاوافر به نسبت ودمحد یاورهبا لیست

 

 

 یدآ می بدست سخت لپو. 

 حق حتما متمند شووثر من گرا ارد،ند دجوو وتثر و  نیاوافر  کافی حد به 

 .نیست منصفانه ینا و ام ردهخو را ییگرد

 دکر رکا سخت  خیلی باید بیشتر لپو ایبر . 

 نهاآ ونبد و ستز انیا سرمایه و تجربه سالها دیاز لپو آوردن بدست ایبر 

 . ستا ممکن غیر

 ارمند را بیشتر لپو آوردن در ناییاتو من. 

 دیاز لم پوه و باشد شتهدا دشخو ایبر  کافی قتو مه نداتو نمی آدم . 

  باید مه ما ند پسدکر  ندگیز رمینطوه مه ما یاه رپد یدآ  می دمیا  قتیو از 

 .بگیریم دیا نهاآ از

 ست اه یپلید منشأ سر لپو . 

 باشد منٴمو نداتو نمی تمندوثر . 

 آورد  نمی  خوشبختی گونه یچه لپو . 

 ستمه یفقیر ادهخانو از نچو مشو تمندوثر نم انمیتو من. 

  ستا ستد کچر مثل لپو . 

 انیگرد ولچپا یعنی بیشتر لپو . 

 یدآ برنمی ستمد از ریکا ینا از بیشتر من . 

 سر درد با یستومسا وتثر شتندا . 

 ندارند  مه را نمیر و ربخو مینه اه بعضی . 

 یاهخو دهیاز یعنی بیشتر لپو لبط   

 نمیکند فکر بیشتر لپو به مومن ننساا. 
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 گرفتم بکتا ینا نوشتن به تصمیم من ینکها لیلد شد رهشاا قبالً که رمانطوه

 ینا ایرز.  کنم معرفی نانمطموه به را پیام های پنهان تکنیک که دبو ینا

 نباناز سیرفا به دهگستر رتبصو شخصی یچه توسطًً  قبال تکنیک

 به. ستا هنشد منتقل ندارند  نگلیسیا نباز به شناییآ که ادیفرا صبخصو

 تتجربیا از تماماً که بکتا ینا تا کنم می را ام سعی متما من علت مینه

 به تر گویا رچهه نباز به را ستا تکنیک ینا با بطهرا در دمخو شخص

 . برسانم  سنی ٴ رده ردره ن،مهربا نباناز سیرفا شما شگو

 

 یکایک  شخصی  ندگیز از  قسمتی به تکنیک ینا روزی که میدا ینا با

 تکنیک ینا برکت از یگرد ننساا میلیونها مانند و دشو تبدیل ننینازنا شما

 . شوید مند هبهر

 

 

 

   نشد تمندوثر یسو به مقد به مقد

 دهکر مطالعه  نیاوافر و زیسا لپو تکنیک با بطهرا در  کتابی لبحا تا یاآ

 ؟کنید می مطالعه بطهرا ینا در که ستا  کتابی لیناو ینا یا یدا

 فده به نسیدر مزر  که ینستا مبشو متذکر ینجاا در دارد جا که  ای نکته

 قعوا در ادفرا از  بعضی. ستا و البته همراه با باورای مثبت رپشتکا متعالی

 متاسفانه ماا. نددار می بر مقد نفشااداه یاه پله سمت به قشو و ذوق با

 ستد از را دخو قشو آن یبلند نیدد با سندر می پلها مقابل به که  مانیز
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 در  نسانهاییا چنین. نددگر برمی نهامیدانا ندا دهماآ که را  قبلی راه و ندهمید

 مهزال که نیمدا می ما ٴمهه. ستنده حرکت و ستاخودر ونبد همعجز رنتظاا

 .ستا حرکت و ستاخودر نایماه ستهاخو آوردن ستد به

 مینه کنم می ستاخو در مهربانم و عزیز ستدو شما از رمنظو مینه به

 به مقد و بگیرید دخو نیوبیر و  نیدرو  ندگیز پیشرفت به تصمیم وزمرا

 یداربگذ. یدوبر پیش لمتعا نداوخد و ینیود مشآرا ،  خوشبختی  یسو به مقد

 ادای با و باشد نیبایتاز  ندگیز در تر یباز عیوشر نقطه بکتا ینا مطالعه

 .کنید  ندگیز موفق و نمادشا دخو شخص به نسبت یپذیر مسئولیت

 

 فقط ارد،ند دجوو دیکمبو و انفقد عنو یچه داری ستدو نچهآ ره کسب در

 .  دمیشو آن نشد  عملی مانع که ستا باورهای شما در انفقد

 یردا ینو  

 

 رفتار و وربا س،حساا تعریف

 نشد یرازسر مانع که  اییه رفتار و وربا س،حساا تعریف به قسمت ینا در

 .یمدازپر می دمیشو ما  ندگیز به وتثر

 مانع و بمخر ، منفی رتصو به ندامیتو مه که حالت سه ینا ستا بهتر

 به را باشد ینگراتو و وتثر چشمه سر مثبت رتصو به مه و وتثر

 شناآ آن حلامر متما با انعزیز شما تا مده توضیح ختدر یک رتصو

 .شوید
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 .نامیم می ینگراتو  منع تحساساا ختدر را ختدر ینا سما ما

 

 نبیاج ارضعو:  اه گبر

 .دهفتاا تاخیر به ام خانه وام یا  رهجاا

 .ارمند را ماهلخود تمسافر جهت  کافی لپو

 .ام فتهر ضقر ربا یرز

 .ستمه کیفیت  بی و نترارزا سجناا خرید به رمجبو

 

 

 منفی یاه سحساا:اه شاخه

 ما به نندگیماز در  کافی لپو انفقد ثرا بر که ستنده  حساساتیا اه شاخه

 ریکا  بی یا و باشد شتهدا تمغایر مه با شما جخر و خلد گرا. دهمید ستد

 ره در شما آورده، رفشا شما به  ندگیز تامین ایبر  کافی لپو شتناند و

 .کنید می منر پنجه و ستد تحساساا ینا با نندگیتاز از لحظه

 دارم حشتو و میترسم  پولی  بی از: ابضطرا و ستر. 

 کنم اداره را ام  ندگیز نیستم درقا: پایین نفس به دعتماا . 

 باشم شتهدا  کافی لپو نمانمیتو اچر: عصبانیت . 

 ام زده خجالت ام ادهخانو برابر در: گیزد خجالت. 
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 هنددار زبا و ودمحد یاه وربا: اه یشهر

  منفی تحساساا  پی در که ستنده شما ودمحد یاه وربا ختدر یاه یشهر

 در قبالً را اه وربا ینا. میگیرند شکل شما نذه در  کافی لپو انفقد ثرا بر

 :مثل یددکر مطالعه ودمحد یاه وربا لیست در فصل ینا یلاوا

 وردنمیا  خوشبختی لپو . 

 ستا شاقی رکا بد دقتصاا ینا در درآوردن  کافی لپو. 

 نیستم شانس شخو من. 

 

 بر که ستا  منفی فاطعو و تحساساا هندده ننشا شد دهبر منا که حلیامر

  مانیز و دمیشو دیجاا ننساا  ندگیز در  کافی لپو انفقد و   تنگدستی ثرا

     ثرا بر که کند می شلیک ننساا یسو به را صخال تیر  منفی فاطعو ینا

 قسو  جسمی دمتعد ییهاربیما   یسو به آرام آرام ، حیرو  نگیهماه نا

 .کند می اپید

 قباعو و تنگدستی با بطهرا در  اییه قعیتوا مطالعه با ستمه مطمئن من

 سر از را نعامو ینا وزمرا مینه مشتاقید ربسیا دارد  پی در که فیطعا

 سبب بدین. کنید ارموه دخو ایبر بیشتر چه ره را راه و شتهدا بر نتاراه

برای افزایش ثروت و رفاه در زندگیمان طبق دستورالعمل   مقد به مقد مه با

 پیش میرویم:

 ایبر. کنید تهیه نتاا مالی یاه ستهاخو از لیستی یددار زنیا شما وعشر ایبر

 :  لمثا
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 مشخص. نماز در  کافی مدآ در با ماهلخود شغل دنکر اپید 

 ام یانههما مدآ در نشد برابر دو . 

 ماهلخود ٴخانه خرید . 

 ماهلخود ماشین خرید . 

 مخترد جهیزیه کامل تهیه . 

 دم.خو شخص یا نماندزفر هنشگادا جهت  کافی لپو شتندا 

 یاییرو تمسافر . 

 هغیر و خیریه به کمک. 

 

 ،افداه عینی یخرتا. باشد کامل تجزئیا شامل نالمکااحد باید لیست ینا

 فده   یسو به مستقیما را شما ،لپو معین ارمقد و اه نمکا دنکر مشخص

 .کند می یتاده

 هشد نوشته  تنهایی در و ساکت مکانی در ترجیحا که لیست نوشتن از پس

 ننداخو با  حساسیا چه ببینید و نیدابخو بلند ایصد با و قتد به را آن باشد

 فکر یاآ ؟سدر می نظر به لمعقو نایتاه ستهاخو یاآ. دهمید ستد شما به آن

  ؟ستیده باال بلند لیست ینا یاه ستهاخو آوردن ستد به الیق شما کنید می

 نیدامیخو را دشو برابر دو ام یانههما مدآ در ٴ ستهاخو که  مانیز یاآ لمثا ایبر

 و شماست مخالف ستا شما  هگاآ دناخو ضمیر نماه که شما درون و نذه

 ؟ستا آرام شما ٴ ستهاخو برابر در یا

 مستقیما نیدامیتو یاآ  ببرید  پی که یددار ینا بر  سعی تمرین ینا منجاا با شما

 زنیا یا یددازبپر پیام های پنهان تکنیک  عملی منجاا نماه که مطلب صلا به

 شما درون ایصد گرا پس. کنید ریبیاآ را نایتاورهبا  کمی آن از قبل یددار

 ننشا  منفی لعملا عکس یددار لیست در که  اییه ستهاخو ٴمهه یا  یکی به
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 قعیتوا ماا دشو برابر دو یگرد لسا تا حقوقم دارم ستدو من" قبیل از داد

 حاضر لحا  در که مه حقوقی مینوه نیست تخصصی من شغل که ستا ینا

 دور و کم  خیلی نش شد برابر دو شانس و ام آورده شانس کنم می یافتدر

 دهیاز و ندارند مه را یکربا آب مینه دممر بابا ای   یا و"  ستا منطق از

 ...هغیر و"نکنم  یاهخو

 

 

  قدیمی مگروپر با لسا نسالیا شما نذه که باشید شتهدا توجه عزیز ستدو

 روط به نهروزا یددار زنیا شما لیلد مینه به. ستا گرفته خو  قبلی ودمحد و

 یدده مهادا تکنیک منجاا به کنید هدهمشا حضوو به را تغییر مانیکهز تا اوممد

 کنید دآورییا دخو نذه به ی تاکیدیاه رتعبا گوش دادن به با مچنینه و

 .ستا دهکر تغییر کامالً شما یدد و رفکاا که

 

باز هم گوش دادن  ،مثبت نتیجه نیدد از بعد ماهخو می عزیز ستدو شما از

 اییه  نیاوافر ربسیا ایرز و یا اگر از نرم افزار استفاده میکنید قطع نکنید 

این  ارتکر با ماا یمارند خبر نهاآ از ما دخو حتی که دارد دجوو ما رکنا در

 . دکر نداهخو اپید ما  ندگیز یبسو را دخو راه نهاآ کار

 فراموش نکنم تمرینات شکر گذاری را اجو حتما بعد از ان
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 و ناخوشایند یاه تجربه گونه ره از من دنکر آزاد رطخا به انداوخد

 افر را تو انداوخد. کنم می ایسپاسگز تو از ام گذشته  ندگیز در تنگدستی

 ام  ندگیز تو دجوو رنو با تا بیایی من  ندگیز به لحظه ینا در که نمامیخو

 .دشو شنرو

 لهیا شکوفایی نماز نکنوا نمدا می و میگویم سسپا را تو نکنوا مه من

 .ستا ستا هسیدر افر ایمه شتهاند نسیدر و

 .ارمسپاسگز ستنده راه در که ایته ادهند و ایته داده متما ایبر انداوخد

 

 منتظربعد  ،کن وربا را حساستا بعد ،کن دنبو تمندوثر سحساا اول

 .شبا رشهوظ

 .یمده فقو آن به را دخو باید آن آوردن بدست ایبر که ستا یچیز وتثر

 .ستا نعمت رفوو ایبر دنکر زبا جا راه، بخشش

 .ستا زبا وتثر یافتدر ایبر میشهه قلبش شاکر ننساا باشد دتیا

 شما که نماه به مه تکائنا ،کنید می تمرکز رفوو و برکت به شما مانیکهز

 .دمیشو متمرکز کنید می تمرکز

 .کند می تمندوثر را شما, دنبو تمندوثر به نیماا

 سخت دنبو تمندوثر دخو ،ستا سخت  کسی ایبر دنبو تمندوثر رتصو گرا

 .ستا تر

 دخو سحساا با پس. میاید در وربا شکل به باشد اهمره سحساا با که یفکر

 .کن تجسم تمندوثر را
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 تغییر وتثر به نسبت نتفکرتا که کنید هگاآ را دخو نطبا ضمیر وزمرا مینه

 .دده تغییر را دخو راه که یدده نفرما او به و دهکر
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 از اییره - چھارم فصل

 با وزن ضافها و چاقی

 پیام های پنهان

 

 
 ؟یمرخو می اغذ ما اچر 

 ستا وزن دنکر کم شمند ،چاقی سسترا  

 دارم؟برراه  سر از را ماهلخود وزن به نسیدر نعامو رچطو  
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 یارهکشو متما در. ستوه دهبو بشر ینیاد هعمد تمشکال از  یکی چاقی

 ٠١% رماآ بقط. میبرند نجر وزن ضافها از ادفرا از دییاز صددر نجها

 جمعیت نصف از بیش ن،نگلستاا جمعیت از ٩۴% ، مریکاآ جمعیت از

 .ستنده نگریبا به ستد چاقی مشکل با ادفرا از ۶١% انیرا در و نلماآ

 دگیر می سرچشمه فیطعا و  حیرو تمشکال از چاقی که هشد ثابت وزهمرا

 ،قلبی ،قیوعر یاه ریبیما: قبیل از  جسمی کخطرنا یاه ریبیما باعث و

 . دمیشو یگرد یاه ریبیما از ریبسیا و یابتد

 

 ؟یمرخو می اغذ ما اچر

 سحساا که ندرمیخو اغذ  مانیز ندرداربرخو دلمتعا وزن از که نسانهاییا

 ضافها که ادیفرا برعکس. دارد اغذ به زنیا نهاآ نبد و کنند می گرسنگی

 مه و ندرمیخو اغذ کنند می گرسنگی سحساا مانیکهز مه ،نددار وزن

 می اپید  ردنخو به زنیا سحساا فقط و ندارند گرسنگی سحساا مانیکهز

 ایرز ستا ما نذه زنیا لیلد بدین گرسنگی سحساا ونبد اغذ ردنخو. کنند

 .دهمید مشآرا ما نذه به کیهاراخو اوممد ردنخو

 :قچا صشخاا در کیهاراخو اوممد ردنخو به  نیذه میل الیلد

 منفی تحساساا روی بر شتناگذ شسرپو   

 سسترا  

 دخو به داشپا و هجایز دادن  

 یگرد ریبسیا و محبت  خالی یجا دنکر پر 

 



 دسترسی به ضمیر ناخوداگاه با پیام های پنهان

50       

 یمرژ ،مشکل ینا از ادفرا اییره و وزن دنکر کم  راه لتریناومتد وزهمرا

 .ستا اهمره جانبی اتثرا با غلبا و باشد می موقتی که ستا ئیاغذ یاه

 ما  هٴ شد ییزر برنامه هگادآناخو از ما انههگاآ دخو رفتار متما نیمدا می ما

 برنامه دادن از قبل  ر،فتار دنکر ضعو در  سعی و گیرند می سرچشمه

  معنی به ئیاغذ یمرژ. ستا لمحا یمرا هگاآ دناخو نذه به جدید ییزر

 .  یمدار نهاآ ردنخو به دتعا که ستا اییه کیراخو ردنخو از نشد وممحر

  ناخوداگاه از را رستود ینا دارد ردنخو به فروا میل قچا شخص که  مانیز

 که ستا هگاآ دناخو نذه با مخالفت فقط ئیاغذ یاه یمرژ و دگیر می دخو

 .  ستا ثمر  بی و ارشود بس   ای رزهمبا

 ورد،میا دبوجو ما دجوو از قسمت دو مابین را دیتضا ردنخو از عمتناا

 داهخو می که یگرد قسمت و کند رزهمبا چاقی با داهخو می که قسمت یک

 ما هگاآ دناخو که نچو و. کند فعر بیشتر ییاغذ با را ما فیطعا یاه زنیا

  غلبا ئیاغذ یاه یمرژ ،نمیکند سرپیچی دخو ایفوظ از یطیاشر یچه تحت

 .میشوند وبررو شکست با

 

 ستا وزن دنکر کم شمند ،چاقی سسترا

. میبرند نجر ربسیا مشکل ینا از نددار وزن ضافها که ادیفرا مهه تقریبا

  چربی ثرا بر که دخو نبد یاه گی همدآبر از کنند می هنگا یینهآ در مانیکهز

 هگادآناخو ندرو می میهمانی به مانیکهز. کنند می حشتو ندا همدآ دبوجو

 رمینطوه. میشوند بمضطر و کنند می مقایسه الغرتر ادفرا با را دخو

 یهگا و دخو لپو دادن رده دجوو با و گرفته نگوناگو یاه یمرژ که  مانیز

 می ضعف سحساا ،ندا نگرفته اهلخود نتیجه ، سالمتی ختناندا بخطر تقااو

 .دمیشو نهاآ نفس به دعتماا فتنر پائین باعث حس ینا که کنند
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 سسترا باعث داده مه ستد به ستد فیطعا  منفی تحساساا ینا ٴ مهه

 ستا وزن دنکر کم نشمناد گترینربز از  یکی سسترا مینه و ،میشوند

 :ستنده قبیل ینا از یندآ می دبوجو چاقی سسترا موجب به که ختالالتیا.

 

 شیارگو سیستم در نخو کمتر برابر رچها دشگر 

 نبد ولکلستر فتنر باال  

 نبد در نکسیژا نشد کمتر  

 یگرد اردیمو و یمغذ ادمو کمتر بجذ 

 

 دارم؟بر راه سر از را ماهلخود وزن به نسیدر نعامو رچطو

 دخو اهلخود وزن به پیام های پنهان تکنیک از دهستفاا با نیاد در نفر ارانزه

 به ستیابید حلامر نحو بهترین به تا کنم می  سعی ینجاا در من و ندا هسیدر

 دهم. زشموآ عزیز ستدو شما به را مرا ینا
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. ستا وزن ضافها لیلد دنکر یابی یشهر ،نتیجه لحصو ایبر اول مرحله

. یددکر وزن دنکر ضافها به وعشر  مانیز چه از یدوربیا دبیا که شکل بدین

 عزیز گمر ،مسره از ییاجد ازدواج، مثل تیاتغییر که دهبو  مانیز از یاآ

 کامالً ارد؟بگذ تاثیر شما فهطعا و روح بر ندامیتو که یگرد اتتغییر اهصد و

 .  کنید تمرکز عموضو ینا به

 ماا ،ستا دهفتاا پا پیش شما نظر از که باشد دهفتاا قتفاا  مسائلی ستا ممکن

 از را  حساسیا ما نذه تقااو یهگا که لیلد ینا به باشد مهم ربسیا ندامیتو

 ییزر برنامه سساا بر را آن رهٴ چا راه دشخو و کند می یافتدر ما ریقط

 . نیست فشفا اً رهاظ ما ایبر که کند می مهیا نیماابر دخو

 زده تحیر را او وزن،  ضافها سالها لیلد به دنبر  پی که را خانمی نستادا

)البته این داستان مربوط به فردی است که خارج .کنم می گوزبا نیتاابر دکر

 از ایران با این تکنیک روی اضافه وزن خود کار کرده اند(

 نپایاالبوم پنهان  دو با و ادهمید آزارش سالها که یطمفر چاقی سرگذشت او

 : دکر تعریف ینچنینا را دبو یافته

 یا و دارو عنو ره از. دمبو نگریبا به ستد چاقی مشکل با متما لسا پنج

 را ام حیهرو روز به روز و دهبو موقتی یج نتا ماا دمکر دهستفاا ئیاغذ یمرژ
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 به یمیدانا با ستانمدو از  یکی توصیه با ینکها تا. ادممید ستد از بیشتر

 .فتمر پیام های پنهان اغسر

 ٴخانه در رهشو و زن انعنو به ام  قبلی مسره با سالها من که دبو آن قعیتوا

 ممسره غریبه یک مثل من شدیم اجد که  مانیز از و یمدمیکر گی ندز کنونی

 من به  منیا نا سحساا خانه یک در او با  ندگیز لحا عین در و ممیدید را

 تا مده ننشا ناخوشایند را مرهاظ دمکر می  سعی لیلد مینه به و دبو داده

 ینا روی به مه با حقیقت نشد متوجه از بعد. باشم نماا در  نیذه ظلحا از

 دبو منیتیا و مشآرا سحساا آن نتیجه و. البوم گوش کردم منیانا سحساا

 ،شتهاا ردمو در نهروزادادن به البوم ها  مهادا با و شد حکمفرما نمذه در که

  قبلی اهلخود وزن به نیم و هما دو ضعر در و یافت شهکا شتهایما ورمر به

 مسیدر نتیجه ینا به  حیرو مشآرا در که ینجاستا جالب نکته و. مسیدر ام

 ورمر دامجد دبو زده مه بر را ام ناشوییز  ندگیز که مشکالتی نمامیتو که

 .گرفتم او با رهبادو ازدواج به تصمیم سابقم مسره دپیشنها با نتیجتأ و دهکر

 دخو نذه لکنتر نمادخو مانیکهز تا که ینستا هندده ننشا رزبا نمونه ینا

 .کند می لکنتر را ما که ماست نذه ینا نگیریم بدست را

  منیا نا سحساا سابقش مسره با دنبو مخانهه رطبخا تنها او ردمو در 

 او هگاآ دناخو ضمیر ماا کند اپید وزن ضافها دبو ستهانخو رگزه و دهمیکر

 چاقی مثل یبد رهاظ او گرا عیٴقامو چنین در که دهبو هشد ییزر برنامه قبالً

 خانه در کند اپید را ستا شمسره آل هیدا مخالف نقطه ستدر که دیاز

 . دکر داهخو منیتا سحساا
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 :مهم تنکا

 

  کنیدروز حتما گوش  03تا  03 قلاحد البوم های پنهان را 

 مانیکهز تا البوم راستید ه دلوا ابخو  کمی که  مانیز ترجیها ابخو منگاه 

 . کنید گوش یدوبر ابخو به

  مانیکهز روز لوط در وگوش کرده  برمیخیزید ابخو از مانیکهز راالبوم 

 نتاهگادآناخو ضمیر تا کنید گوش نالمکاا حد ستیده لمنز در رکا مسرگر

 د.کن دتعا جدید ییزر برنامه به و دبشو عضااو تغییر متوجه

 

 وزن ضافها از اییره برکت جهت اریگذ شکر یعاِد

 نمدا می و کنم می ترسیم را ماهلخود وزن حرط دخو نطبا ضمیر در نکنوا مه من

 سسپا انداوخد. کند می یاهمره امر تلحظا متما در جانم از تر یکدنز نداوخد

 با تا ای دهنها دمجوو در نمهربا نداوخد تو که نمابیکر رتقد از من  یهگاآ ایبر

 در که ایته ادهند و ایته داده ایبر سسپا انداوخد. برسم ییاخد برکت به حرکت

 .ستنده راه
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 با  ستیدو - پنجم فصل

 اخد

 
 نداوخد با من ٴبطهرا  

 ؟ستا تو با دنکر گفتگو لحا در نکنوا مه نداوخد نیامید 

 م؟شو تر یکدنز خالقم به چگونه  
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 نداوخد با من ٴبطهرا

 سالها ؟قبل ٴفتهه ؟قبل هما ؟یددکر صحبت نداوخد با ربا خرینآ  مانیز چه

 با موضوعی چه به جعرا ربا خرینآ یددار دبیا یاآ ؟قبل   قیقهد چند یا ؟قبل

 مشکل گشایی هگر ن،عزیزتا یا دخو ریبیما یشفا ؟یددکر صحبت نداوخد

 اه؟لخود مسره ستاخودر ن،متحاا یباال ٴتبهر ستاخودر ن،تاا مالی

 یبسو بالفاصله را ما نذه که دهمید رخ تفاقاتیا ما  ندگیز در تقااو یهگا

 یچه و دمیشو نمشماآرا راه سد مشکلی که  مانیز. کند می یتاده نداوخد

 لهیا هگادر به و ستا نداوخد نمیدماا تنها نیست میسر اخد هبند از  کمکی

 .بریم می هپنا

 بهمین" کنم ستجابتا تا نیدابخو امر" دهفرمو سمانیآ کتب متما در نداوخد

 یبسو نگدر ونبد و ستا نداوخد ناخوشی نماز در ما هگا تکیه تنها لیلد

 آوردهبر را ما ستهاخو ماست حصال به که قعیامو در مه او و یمرو می او

 ستهاخو آن ییگرد نماز در یبهتر چیز دادن ایبر قعیامو در و دهکر

  مانیز مقطع در که یما دهکر هدهمشا ما دخو ارهبا. ستا هنشد آوردهبر

 ستهاخو آن از دیلسرد با ما و هنشد جابتا ماا شتهدا ستیاخودر  خاصی

 جابتا ایبر را نداوخد که همدآ پیش موقعیتی یگرد  مانیز در ماا یما گذشته

 .یما دهکر شکر  قبلی ستهِاخو ننشد

 که اییه هعدو متما به نداوخد ینکها ردمو در فقط بکتا از فصل ینا بحث

 ینستا ما بحث بلکه نیست کند می و دهکر عمل داده ما به سمانیآ کتب در

 دهبو ستدو او با یاآ ؟یما داده منجاا  عملی نداوخد از تشکر ایبر ما یاآ کا

 ؟کنیم یکدنز او به بیشتر را دخو یما دهکر  سعی لبحا تا یاآ ؟یما
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 ستهاخو ما از ارهبا و ارهبا ماا. ستا زنیا  بی الالیز نداوخد نیمدا می ما ٴمهه

 ایبر ما اریگذ شکر و عاد. کنیم عاد شهگادر به و یموربیا بجا را او شکر

 را نیکو مکال ینا ارهبا که رمانطوه. ماست دخو دارد منفعت که  کسی تنها

 ."کند ونفزا نعمتت نعمت شکر" یما هشنید

 قابل نستتادو مثل یگرد  شخصی بدست که که باشید شتهدا  مشکلی شما گرا

 مشکل حتیابر سپس و دهکر صحبت او با و یدرو می او اغسر به باشد حل

 دیاز را او که  شخصی بدست مشکل ینا گرا یاآ ماا. کنید می نبیا را دخو

 حتیابر نیدامیتو باشد حل قابل یدارند او با  یکیدنز ٴبطهرا و نمیشناسید

 که دیفر با نچو غلبا ردمو ینا در ؟بطلبید رهچا راه و یدوبر او اغبسر

 را مسئله  حتیرا به نیمانمیتو ،کنیم نمی  یکیدنز سحساا نیست نستمادو

 .کند می قصد نداوخد با ما بطهرا ردمو در لمثا مینه. کنیم انعنو

 در فقط و یما دهکر قطع نداوخد با را دخو ٴبطهرا که سالهاست ما از  برخی

 ما که کنند فکر مسئله ینا به ای هعد شاید. یمرو می او اغسر به زنیا موقع

 صحبت تماماً که نیماخو می زنما کعتر هفده روزی و ستیمه نمسلما

 .دکر رنکاا دنمیشو که اینرا  ستا نداوخد با طتباوار

 کامالً گفته ینا. باشیم دقصا دخو با پیش از بیش لحظه چند ایبر بیایید

 نداوخد با زنما آوردن بجا بوسیله ربا چند روزی نمسلما دفر که ستا ستدر

 طتباار اخد با زنما آوردن بجا لحا در ما از نفر چند ماا کند می صحبت

 نیماخو میزنما مااز  برخی بگویم قانهدصا ماهبخو گرا ؟کند می اربرقر

 نه نیمدا می تکلیف یک و شرعی یفهوظ یک انرآ و یما هیدد زشموآ نچو

 .دخو خالق با ستانهدو یگفتگو و طتباار یک

 بدین یموبر  مهمی شخص نبدید که باشیم شتهدا را شانس ینا ما گرا یاآ

 ؟کنیم می رفتار شکل
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 دهبر دیا از ماا ادممید منجاا میباید که ریکا ره" میگفت که مشنید  ستیدو از

 هندده ننشا ینا قعوا در."  آورم می دیا به ننداخو زنما لحا در را، ام

 اف،راط مسائل با طتباار قطع نماز که نداوخد با طتباار نماز در که ینستا

 دخو طتباار ض،عو در ما از  برخی ،ستا روح دادن صیقل و نشد خالص

 در  شخصی رموا فتق و تقر به مشآرا با تا کنیم می قطع نفمااراط با را

 .شویم لمشغو نمارفکاا

 دشخو ایبر نه دارد، ستدو را اش متعالی ذات با ما ستانهدو طتباار نداوخد

 تجادر به ما ٴجهدر ٴتقاار ایبر او، به اش هبند نشد تر یکدنز ایبر بلکه

 .یمعنو باالتر

 یرز او با دنکر دل درد با او، به نشد یکدنز با که ستا  کسی تنها نداوخد

 ،نمیکند نشزسر اش هبند با گفتگو منگاه تعالی ذات. فتر یماهنخو بین  ذره

 ینیود سحساا ترین شمندارز و ترین  بکمیا گفتگو حین در و نیست متوقع

 .دهمید دیهه ما به ستا مشآرا که را

. دارد گونه اخد رفتار و تحساساا رفکاا ،کند می  ندگیز گونه اخد که دیفر

 باید پس ،کنیم یستز گونه اخد داهخو می ما از تعالی ذات نکهآ نه مگر

 .کنیم جستجو را گونه اخد رفکاا

 نچو یا یما دهکر  کسی رنثا طشر ونبد عشق لتابحا یاآ. ستا عشق نداوخد

 می عشق او به دهکر آوردهبر را نمازنیا یا و دهکر محبّتی شما به قبالً او

  عملی چه و کالمی چه  قدمی وزمرا به تا یاآ. ستا توقع  بی نداوخد ؟یمورز

 او از ییگرد نماز در انرآ ننددابرگر توقع که یما شتهدابر  کسی ایبر

  خیلی در من ارهبا. ستا رو و چشم  بی  خیلی یکسا  یقاآ" ؟ یما شتهاند

 دشخو ویبر دارم او به زنیا من که حاال ام دهکر کمک او به اردمو از

 ."وردنمیا
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 شما به  عملی چه و کالمی چه که را  کسی لبحا تا. ستا هبخشند نداوخد

 عمر تا داده منجاا من حق در او که را   لمیظ ینا" ؟یدا هبخشید را دهکر لمظ

 ." نمیکنم شموافر دارم

  شخصی راز قیمتی ره به که دهماآ پیش وزمرا به تا. ستا دار راز نداوخد

 دشخو آب روی مبریز رو شاه پته ستماخو  نمی من"  ؟نکنید مال بر را

 "ستاخو ینوا

 یاآ. (ریسپا می او به را تندزفر که  مانیز مانند)ستا ارمانتدا نداوخد

 ستیمه مدیگره ایبر نداوخد یاه مانتا ما ؟یما دهبو  خوبی دار مانتا میشهه

 داری مانتا نداوخد برابر در تا یما دهکر  نیکی مدیگره به لحا مهه در یاآ.

 رکنا در نداوخد مانتا انیگرد ادهخانو و خترد ،راهخو ؟باشیم آورده بجا را

 و مکال ه،نگا با یا ستیمه  خوبی ارمانتدا  عمومی یمکانها در یاآ. ستنده ما

 ؟یمهمید منیانا سحساا نهاآ به د،خو رفتار

. نیست  حتیرا رکا دنکر عمل گونه اخد ، لتیاعد بی  ی نیاد ینا در نمدا می

 ما رمکاه مه و اهمره شاید انیگرد ،کنیم عمل گونه اخد مه ما گرا ایرز

 موقعیتی یچه  منفی ٴجنبه یا و ادفرا که ستا ینا زشمتیاا گترینربز ماا نباشند

 نماا در میشهه ییاخد ننساا و دشو نمی جلب ییاخد  ندگیز یک یسو به

 بخو یاه پیامد با میشهه نداوخد با  ستیدو که ستا لیلد مینه به. ستا

 دنکر عطسا مچنینه و ساندر می لهیا شعر به را ننساا و ستا اهمره

 یک ینا نچو ندداگر برمی دفر به را ژینرا نماه د،خو از بخو ژینرا

 .ستا نقانو

 دخو که جاتیدر به تا شویم یکدنز او به رنقدآ و کنیم  ستیدو او با پس

 .برسیم ستا گرفته نظر در نیماابر متعالش
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این اتفاق چند روز پیش برایم رخ داد.از انجایی که من همیشه برنامه ریزی 

اتفاق ناگهانی افتاد که من باید پول یکی از ک یمالی برای کارهایم دارم اما 

ساعت جور میکردم و این اصال در برنامه  42دوستانم را فقط در مدت 

واز انجایی که همیشه م دریزی من نبود و من با یک چالش بزرگ روبرو ش

گفته ام خدا را باید در وجودمان حس کنیم و با صحبت کنیم و تنها از او 

کمک بخوایم نه بنده اش این بود که در خلوت گفتم خدایا تو به همه چیز 

اگاهی پس کمکم کن این مبلغ را بتوانم اماده کنم شاید باورتان نشود شب 

اجرایی کردن آن توانستم مبلغ مورد  نشده یک ایده ای به ذهن من رسید که با

نظرم را اماده کنم .میبینی دوست من چقدر زیباست وقتی دستت را به سمت 

او دراز میکنی و دیگر تمام استرس از تمام وجودت پاک میشود او تمام 

کائناتش را برای کمک به تو میفرستد توی کتاب اسمانی خداوند گفته است 

پس هر زمان دستت را به سمت او دراز  قلوبال تطمئن ذکرهللا به االکه 

کردی از کس دیگر کمک نخواه و ارام باش و منتظر ظهور کمک امیدوارم 

 خداوند را خوب در وجوت درک کنی.

 

 ؟ستا تو با دنکر گفتگو لحا در نکنوا مه نداوخد نیامید

 تلحظا متما در نداوخد ؟یدا هشد ننتادرو در ییاخد کالمی  متوجه لتابحا یاآ

 و اه  نشانه  ،نداوخد مکال. ماست با دنکر اربرقر طتباار لحا در ما عمر

 نداوخد مکال. ستا کند می وبررو نهاآ  با را ما که اییه موقعیت و ادفرا

 ما شکل ترین  حقیقی و ترین فشفا به ما قلب درون از که ستا  حساسیا

 .کند می یتاده  ر عملیه با بطهرا در را

  سعی درون از ییاند ستا  خالقیا غیر ریکا منجاا لحا در که  شخصی

 عمل آن  منفی یاه پیامد نباجو متما که شکل بدین کند می او شتنزدابا در

 ذات یالوا ایصد ا،صد ینا. ردگذ می شخص آن نذه از سینمایی فیلم مانند
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 در فقط طتباار ینا. کند می منع نهاناپسند عمل آن از را ما که ستا تعالی

 ،نیست هغیر و وزتجا و قتل مانند رگبز  خالقیا غیر لعماا بتکاار منگاه

 ییگرد دل نندزاسو ایبر  یراه لبدنبا دخو سر در  شخصی مانیکهز بلکه

 .کند می قصد مه ددمیگر

 مسیر در متعالی رفکاا با دیفر دنکر رشکاآ بوسیله تقااو یهگا نداوخد

 ما از  برخی که سفسوا صد و کند می ارقر بر طتباار ما با نماا  ندگیز

 نیما نیاد به ما ٴتقاار و مشآرا رمنظو به که مه نداوخد سیلهو آن از حتی

  می حسد با را دخو مصلحت ٴیشهر و کنیم می دهستفاا ٴسو مه ستا هشد دیهه

  .خشکانیم

 نیمامیتو موقعیت آن در که دهمید ارقر لهیا موقعیتی در را ما نداوخد یهگا

 آن خیانت با ما از  بعضی ماا شویم یکتردنز او ذات به دخو نمتحاا با

 .کنیم می زیسو دخو آن در و دهکر تبدیل دخو ایبر جهنمی به را موقعیت

 ندامیتو که کند می رشکاآ ما مسیر در دخو از اییه نشانه ارهبا نداوخد

 ماا دده ننشانما را مسیر بد و بخو و باشد نماراه ایبر رینو پر اغچر

 مشعلرنو تا یمارگذ می نیدگاد ویبر را اه ستد نیدانا با ما از  برخی

 .نکند صابتا نچشمانما به ینداوخد مصلحت

 با تلحظا متما در نداوخد ما از  برخی ٴ گونهاناخد لعماا متما دجوو با ماا

 که  مانیز تا و نمیکند یغدر ضعیفش و غنی هٴ بند یچه از را محبتش و ماست

 .کند می یتاده را ما یمدار نبد در نفس
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 م؟شو یکدنز خالقم به چگونه

 ،باور ممستلز نداوخد با صیلا و  قعیوا  ستیدو یک شتندا که نیمدا می

 نهاآ  ندگیز نباجو متما در یمدار زنیا ما و ستا نهاپسند اخد عمل و سحساا

 .کنیم عایتر را

 نگامیکهه. ستا انبیکر سقیانوا لشد و لالز حشرو ،نداوخد قعیوا ستدو

 دعتماا او به ،بشناسد را اخد ندامیتو نتیجه در باشد ناپاکی از تهی ننساا قلب

 .دشو یکدنز او به و کند نیرداقد او از اردبد ستدو را او ،کند

 در نداوخد ام  ندگیز تلحظا متما در: گفت چنین منددخر  ستیدو روزی

 میگویم مسال نداوخد به اول ممیشو اربید ابخو از که ای لحظه. ستا رمکنا

 ایبر را نداوخد یستما می که ینهآ مقابل. مبرمیخیز ابختخور از سپس و

 در. ارمسپاسگز کمراخو ایبر صبحانه سر. کنم می شکر ام  سالمتی شتندا

 ناییاتو بابت مهمید منجاا عجور بباار ایبر مثبتی رکا مانیکهز رمکا محل

 به که منگاه شب و کنم می ستایش را حق ذات انیگرد به کمک ایبر ام

 در اییه شتهدانا ینکها دجوو با. ام ادهخانو دجوو ایبر دمگر برمی خانه

 از قبل و میگویم سسپا را او ایمه شتهدا ایبر روز لوط در دارم  ندگیز

 ششکر ستا رمنتظاا در که دافر صبح ی یباز علوط نیدد رطخا به ابخو

 .آورم می بجا را

 نبینشا ای فاصله یاآ ؟ستا یکدنز اخد به رچقد ستدو ینا شما نظر به

 دارد؟ دجوو

 ای دهکر لبریز گونه اخد سحساا و رفکاا از را قلبت که عزیز ستدو شما

 نکنوا مه. ای شتهانگذ   باقی بمخررفکاا و تحساساا ایبر  جائی یگرد

 .  کنی ندگیز او ٴسایه یرز در و بشتابی او یسو به که ینستا تو رکا تنها
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 یمزبیامو نهاآ به. یمزبیامو ننمااندزفر به را نداوخد به نشد یکدنز راه بیایید

 به را نهاآ نذه کیدکو سّن از و ستا نداوخد محضر نهاآ منا هجایگا که

 .دشو ییاخد و مثبت نهاآ یدد و هنگا تا یمده قسو مثبت تفکر یسو

 تفکر به تمرکز با را قایقید که دارم ستدعاا عزیز ستدو شما از ینجاا در

 از  جائی در گرا. کنید مطالعه را دخو لعماا و رفتار ر،فکاا و بنشینید

 نمی بنظر گونه اخد که کوچکی رچنده دتعا یا و سحساا نیبایتاز  ندگیز

 از مهربانم ستدو تو دوری باعث که کنید می سحساا ننتادرو در را یدآ

 دخو راهسر از قدردانیالبوم های پنهان  ٴ بوسیله را نهاآ ه،شد الوا خالق

 .شو قغر لهیا یاییدر در تر لهیوا تر خالصو داربر

 و طبق روال معمول شکرگذاری را به جا اور.

 

 من. کنم می ستایش حمرو الیشآ ایبر را تو ،مهربانیها و عشق نداوخد

 و آورم می روی ستا مشآرا و برکت و خیر منبع که تو  ستیدو به فقط

 .یشنو می و  میبینی امر تلحظا متما در که نمدا می

 یاه  نشانه و  کنم حس دمجوو متما در را تو که هبد رییا من به انداوخد

. مشو یکتردنز الیتوا ذات و تو به مقد به مقد تا ببینم تبصیر چشم با را تو

. ستمه یچه تو رتقد از رداریبرخو ونبد که بیادر امر نمهربا ستدو ای

 .ارمسپاسگز ستنده راه در که ایته ادهند و ایته داده ایبر را تو انداوخد

 

 

 

http://www.monyms.ir/product_cat/appreciation/
http://www.monyms.ir/product_cat/appreciation/
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 سخن او با ،کن لمس را او نیکوئی ،کن حس را او ،شو یکدنز نداوخد به

 منتظر رطخا مشآرا با سپس ار،بگذ ارقر و لقو او با ،کن دعتماا او به ،بگو

 .شبا نشابیکر فلطاا

 هتپید خیرٴتا  ای لحظه ونبد قلبت نضربا و  ای هکشید نفس اه ساعت وزمرا

 ؟ ای دهکر شکر همعجز ینا ایبر رانداوخد لحظه ینا تا یاآ ،ستا

 در نداوخد که  ای نقشه به  یهنگا تمرکز با ی،شد گم  ندگیز یجا ره

 و  ستیدو از مملو که قلبی  کنی اپید را تمسیر تا ازند بیا شتهاگذ رتختیاا

 .اردند را ستر و شمنید گنجایش ستا نداوخد عشق

 روح و قلب اریگذ سرمایه تریندسو پر و گترینربز نداوخد با  ستیدو

 .ستا

 .زدبلر لشد او یالوا منا نشنید با که ستا  کسی نداوخد  قعیوا عاشق

 .کن تمرکز او به ستا عشق تجسم عالیترین لمتعا نداوخد

 .کن وعشر او با را نیایید ٴبطهرا  ترین یبدا وزمرا مینه

 .بگیر شغوآ در را او. ستا عشق نداوخد

 

 

 

 

 



 دسترسی به ضمیر ناخوداگاه با پیام های پنهان

65       

 اترطخا – ششم فصل

 گذشته کنادرد

 

 لهیا قتفاا  

 شنرو وعشر  

 شمدو از را کنادرد ٴگذشته سنگین ربا چگونه  

 دارمبر
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 را نذه ژینرا گذشته کنادرد اترطخا ربا دنکر حمل

 کند می دنابو

 

 نیآه ربا  کوله یک دخو  ندگیز لوط متما در که کنید رتصو نیدامیتو یاآ

 ؟کنید حمل پشت بر را سنگین و

 ژینرا مه که نیستآه ریبا  کوله ماننده گذشته بد اترطخا دنکر حمل

 متما که نسانهاییا بسا چه و. دهمید ربهد را  حیرو ژینرا مه و  جسمی

 نسیدر آرزوی لحظه ره و نندراگذ می  سنگینی چنین با را دخو عمر لوط

 .میکنند را سنگین ربا ینا از نشد اره و خرآ مقصد به

 به ندگیز لوط در که دمیافتا قتفاا ربسیا ، ننیاایرا ما سحسا ٴحیهرو بدلیل

 فیطعا و  حیرو یسیبهاآ و ناخوشایند ٴگذشته اترطخا ربتجا سبب

 ای رهشاا با فصل ینا در تا گرفتم تصمیم من لیلد مینه به.   ببینیم ریبسیا

 سطح ترین عمیق در که کنم تثباا ننینازنا شما به دمخو ٴگذشته  ندگیز به

 ٴعرصه به حق ذات  ستیدو و لطف با فقط و فقط ،یهارگرفتا و تمشکال

 .سیدر یماهخو موفقیت و مشآرا
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 نمهربا یمسره دارای ،موفق ای هنویسند ،مینویسم شما ایبر که وزمرا من

 .  ستمه سالمزندگی خوب و تنی  ،فهیم و

 وزیرد ماا و

 و اب،ضطرا ن،پریشا ای حیهرو ،نیانگر ،غصه مطمتال ییادر در

 و خسته ،سالگی رچها و بیستو سنّ در. دممیز پا و ستدبدهی و  گیدفسرا

 آن ماا. دده تنجا پریشانی ینا از امر که دمبو همعجز یک رنتظاا در انناتو

 .دنیفتا قتفاا دخو دیخو به رگزه همعجز

و البته  فرسا اقتط و سخت رکادارای یک  ، و ناموفق دینامز یک ٴتجربه

 یپا از امر شتنددا سعی و نددبو داده مه ستد به ستد  مگیه ،تمام وقت

 .نددرآور

هر روز صبح  دم؟کر می چه کسفناا ضعیتو ینا به کمک ایبر من ماا و

 میامد دمبیا یمیدانا با که یچیز لیناو دمکر می زبا را چشمانم کهی منگاه

تا شب فروشندگی و اینکه باید در آن فروشگاه  دبو ام  ندگیز ننابساما ضعو

 به امر روز ره که اییه اچر و،بدون تفریح  غصه و غم از پر نیایید. کنم

 .وروز به روز مرا بدهکارتر میکرد ندداد می قسو پریشانی هچا عمق
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 و دخو کنادرد ٴگذشته  آوری دیا و دمخو ایبر زیلسود دبو هشد نیایمد

 ممیاندیشید کند انناتو را  نسانیا نستاتو می نهاآ از  یکی فقط که اییآزاره

 من ایبر فقط تتفاقاا ینا ٴمهه اچر ا؟چر" دمکر می ارتکر دمخو با ئماًدا و

 یااه چر و" ؟کند می چنین من با اخد اچر ؟بیند نمی امر اخد اچر د؟فتاا

 .دمیکر نماناتو پیش از بیش بلکه د،نبو دردی یچه دوای تنها نه که یگرد

 لهیا قتفاا

  خستگی با که دبو شب ده ساعت. شتمدا  عجیبی لحا رمکا محل در روز آن

 او مانیکهز و مندراگذ همسرم با را  ساعتی. مسیدر خانه به  والنیط رکا از

 حالم زنوه ماا. مشد دهماآ نبیداخو ایبر مه من ،تفر قتاا به ابخو ایبر

 عقوو لحا در ای ثهدحا مشبا دمکر می سحساا دبو یگرد یشبها با وتمتفا

 .نستمدا نمی ،بد یا بخو ای، ثهدحا چه ،ستا

و تا صبح فکر کردم  مشد هخیر نگر سفید سقف به و فتمر ابختخور به

بعد ازآن هر شب کارم فکر کردن درباره موفقیت و اینکه چطور میشود .

 رفکاا مجوه این روند ماهها به طول انجامیداین وضعیت را تغییر داد و 

 .شتدا وا ام گذشته ورمر به رهبادو امر نمذه به مختلف
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 ٴگذشته چنین دمیشو رچطو" گفتم می دخو با و سوخت می دمخو ایبر لمد

 در. شد تبدیل گریه قه قه به شکما شیزر"  ؟باشد یکنفر نعااذ ناکیدرد

  خالی لمد دمکر سحساا نناگها دمکر می هنگا لیست به نکنا گریه که  حالی

 ایبر زیلسود ،ستا بس یگرد محمد. "پیچید گوشم در دمخو ایصد و شد

 عقوو رنتظاا در و ااهچر ،گذشته کنادرد اترطخا ربا حمل و دتخو

 ."کن حرکتی. ستا بس دنبو همعجز

 نوشتن لمشغودوباره  و دمکر شنرو را اغچر مشد بلند جایم از بالفاصله

و زیرا قبال هم که به خدمت مقدس سربازی رفتم سودای ثروت  مشد نامه

را در سر میپروراندم و ان روزها نامه ای را از تمام اهدافم نوشتم موفقیت 

 درددل و نداوخد که برای ای نامه و در حالی که باالی برجک نگهبانی بودم 

 . بود را بدست باد سپردم و کمکم در دل صحرا محو شد او با

 :نوشتم چنیننامه ان شب اما در 

من چه میخواهم سالیان سال برای اهداف تالش کردم  که نیامید تو انداوخد

 می  سنگینی ایمه برشانه ام گذشته سنگین ربا ،ه شکست خورده ام راوو هم

 یگرد نچو ردبخو قمر یمابر ییگرد سرنوشت که هسیدر آن نماز نمامید. کند

 نمدا نمی ماا. ستا بس ماندگی در ام، هسیدر نیاناتو و  خستگی اوج به
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 را ام گذشته ربا رچطو ؟کنم وعشر کجا از نمدا نمی ؟برسم اهدافم به رچطو

 یهگاآ چیز مهه به تو که نمامید اینرا فقط نمهربا ایخد ای  ارم؟بگذ مینز

 مشآرا به که اییه سرچشمه متما و یبپذیر امر  ستیدو ماهخو می تو از ،

 ،ستا بس یگرد ،ستا  کافی یگرد  کنی رشکاآ من ایبر را میشوند  منتهی

 منتظر. باشم الیقش من که نیست یچیز آن ابضطرا از پر  ندگیز ینا

  .ستمه لطافتا

 ته ،شتمدا  عجیبی سحساا مه زنوه مشد اربید ابخو از که بعد روز صبح

 ردگذ می اماجر آن از که حاال و دمکر می حس بخشی تلذ مانیدشا لمد

. دبو نداوخد و دمخو بین نعامو شکستن رطبخا حس آن که ام هشد متوجه

 زیرا واقعا حس خوبی داشتم. ستا نااتو و درقا که  کسی به  یکیدنز سحساا

 

 شنرو وعشر

  یکی مثبت اتتغییر نامه نوشتن از در مدت بسیار کوتاهی بعد اقغرا ونبد

 ستد من به نشبآ از که ای سبکی سحساا. شدند رشکاآ فماراط در  یکی

 را رمفکاا  کمی دبو هشد باعث نیستم تنها یگرد که حسی مچنینه و دبو داده

 .کنم تمرکز ام  ندگیز تغییر ایبر وتمتفا یاه راه به و مهبد نساما
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 دیا تا دبو سنشناروا یک اب ارتباط از طریق اینترنت مثبتم مقد و فکر لیناو

 یجربتد. دبو ییاخد  قدمی که لحقّا ومیتوانم ذهنم را تغییر دهم   رچطو مبگیر

 رنو پرتو نهاآ ایجرا و دنسپر شگو با که سیدر می نمذه به اییه هیدا

 .وردممیا بدست را مشآرا

 ام یمعنو درک انمیز نمابتو که شتاگذ من راه سر منابعی و کتابها نداوخد

 فته و دبو تنش از پر که  بیزنسی از و دادم تغییر را شغلم. مببر باال را

 بعد. دادم تغییر یسبکتر بیزنس به دبو دهکر لمشغو دخو به امر فتهه روز

 میسوختم آن در گذشته در که را جهنمی دمبر  پی اوانفر مطالعه با  مدتی از

 دنکر درو نمکاا یمیدانا ٴنهدا کاشتن با ایرز دمبو دهکر خلق دمخو

 .اردند دجوو  خوشبختی

 قفل دم،بو دهکر تجربه گذشته در که لمهاییظ و ادرده به تمرکز با سالها من

 منتظر  حرکتی یچه ونبد و زده دخو مشآرا و  خوشبختی در بر  گیربز

 .دمبو نیوبیر هٴ معجز

. ستا دهبو ام  ندگیز اتتغییر کوچکترین دمکر رهشاا باال در که تیاتغییر

. ستا هشد زبا بسویم یمعنو مشآرا یاه در شتهاین دوسال گذ لوط در ایرز
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 ٴمینهز در تحقیق  به وعشر نداوخد لطف با و شتهدابر  گیربز ربسیا یاه مقد

 . دمکر پیام های پنهان و مثبت تفکر زرط ، شناسی اخد ،

 ،قلب شخو یمسره با ازدواج ام گی ندز شنرو تتفاقاا از یگرد  یکی

 یاه ادستعدا نشد روربا قمشو نیشاا. ستا دهبو نمهربا  ستیدو و ننساا

  یهکوتا من پیشرفت راه در  کمکی یچه از رگزه و دهبو من دجوو در ییاخد

 .ستا دهنکر

 با بیشتر را شما که دبو ینا ام  ندگیز نستادا دنکر انعنو الیلد از  یکی

  ندگیز بد تتفاقاا عمق در ریبقد یهگا نسانهاا ما. کنم شناآ ودمحد یاورهبا

 در. یمهمید ستد از را صحیح تفکر رتقد یگرد که شویم می قغر دخو

 ایبر گنجایشی یگرد که ستا حاضر تمشکال گیردر رنقدآ ما نذه قعوا

 در ندامیتو که  شخصی تنها که ینجاستا مهم نکته ماا ارد،ند صحیح تفکر

 شد رهشاا قبالً که رمانطوه ایرز ستیمه ما دخو کند کمک ما به قعامو ینا

 اییه  نشانه دادن ارقر ل حا در ،ما شناخو و شخو تلحظا متما در نداوخد

 از  حتیرانا یباال تشد بدلیل ما از  برخی متاسفانه ماا ماست راه سر بر

 .کنیم نمی توجه اه  نشانه و پیغامها آن به  فعلی ضعو
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 دارم؟بر  شمدو از را کنادرد ٴگذشته سنگین ربا چگونه

 متما با  تفاقیا یچه رگزه. اردند دجوو و دهفتاا قتفاا قبل نماز در ،گذشته

 و یمدرقا نه ما لحا عین در ماا. دشو نمی ارتکر رهبادو  قبلی تخصوصیا

. کنیم کپا دخو  ندگیز صفحه از بکلی را دخو ٴگذشته که دارد میولز نه

 یجلوگیر لحا نماز در آن یاه ترکش و سیبهاآ از انتو می که  یراه تنها

 .  ستا گذشته به نماهنگا و یدد تغییر د،کر

 یمده تغییر آوردن ستد به تجربه حس به را نشد قربانی سحساا نیمامیتو ما

 یدد با را گذشته رهبا در بمخر فیطعا تحساساا  تمامی ترتیب مینه به و

 شتهدا کنادرد ٴگذشته که را  شخصی دو یدد وتتفا ینجاا در. ببینیم وتمتفا

 .میبینیم مختلف هنگا دو با ،ندا

 بعد زنوه و دبو ام  ندگیز قتفاا نگیزترینا غم مندزفر دادن ستد از -لفا

 .دارمبر دوش از را غصه ینا ربا ام نستهانتو سالها از

  مدتی از بعد ماا دبو نگیزا غم  خیلی مندزفر دادن ستد از غم ینکها با - ب

 در  ندگیز فجایع برابر در دییاز ستقامتا و صبر نداوخد که مشد متوجه

 .ستا دهنها ما دجوو

 .دکر وارد من به مهلکی ٴضربه قالط -لفا
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 .دبو من ایبر یشمندارز ٴتجربه نشدبو کنادرد متما با قالط -ب

 

 .دکر فلج را ام گی ندز شکستگیور -لفا

 .موختآ من به را شغلم زمور شکستگیور -ب

 

 .یختر مه به را ما مشآرا ممسره ریبیما -لفا

 .شد ما نشد یکتردنز باعث ایشه نیانگر متما با ممسره ریبیما -ب

 و اما در مورد من 

با اینکه شغل قبلیم بسیار دردناک و خسته کننده بود درس های زیادی از 

موفقیت به من داد و باعث شد با شرایط بسیار خوبی که من را به سمت 

 موفقیت هدایت میکند اشنا شوم.
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 ما که روط ره و ستا گذشته رتصو ره در ما ٴگذشتهمیبینی دوست من 

 د،میشو منعکس ما لحا  ندگیز بر شتاثیر کنیم دیا آن از و کنیم هنگا انرآ

 آن  منفی اتتاثیر از نیمابتو تا بنگریم آن به بهتر برچسبی با ستا بهتر پس

 .  باشیم نماا در

 شکرگذاری 

 کنم می مرحمت و لطف لبط تو از. هکنند اره مه و اییره مه تو انداوخد

 با  ندگیز ٴیرینهد دتعا و  کنم اپید فقو مجدید  ندگیز با  یده یمریا تا

 ،ستا هشد دمجوو از  قسمتی مانند دتعا ینا نمامید. مده شفا را گذشته

 را تو انداوخد. ستمه آن از اییره و ییاجد رستااخو لحظه مینه در ماا

 .ارممیگذ سسپا ستنده راه در که  ایته ادهند و  یت اه داده ایبر

 

 دمیشو سرباالیی تبدیل به ،گذشته ربا  کوله اهبهمر  ندگیز ارموه راه. 

 نمیکند برنز گذشته نماز فصر را لحا الییط نماز روشیاه ننساا . 

 قتر سینمایی فیلم رتصو به انرآ ،گذشته تلخ اترطخا به نسبت وتمتفا یدد 

 . یدا دهکر تماشا انرآقبل  لسا چندین شما که مینماید ینگیزا

 دمیشو  منتهی خانه راه دنکر گم به گذشته نخیابا در زدن پرسه. 
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 او به را رتین قدا تو مانیکهز تا اردند  تیرقد یچه و ستا گذشته ،گذشته 

 .یهبد
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 گفته های  - هفتم فصل

 شما با هنویسند

 

 من با که لهیا سفر ینا دارم نمینااط. مهربانم و عزیز نستادو بخیر نسفرتا

 داهخو اهبهمر روح و جسم یشفا و برکت و خیر شما ایبر یدا دهبو ممگاه

 .شتدا

 با درددل به را ستا پیام های پنهان تکنیک بکتا فصل خرینآ که فصل ینا

 را نمهربانا شما از امیچکده ینکها دجوو با. مهمید صختصاا انعزیز شما

 لمشغو لحظه ینا در که یعزیز شما نمدا نمی حتی و شناسم نمی منا با

 تنها.  میکنی  ندگیز ورپهنا ایران  ینا یکجا در  ستیه بکتا ینا ننداخو

 یادر  گیربز به لید و  ستیه من نباز مه که ینستا نمامید شما از که یچیز

 .داری
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 گفته خرینآ

پیام های پنهان  تکنیک بکتا تمحتویا از ننینازنا شما وارممیدا مهربانم نستادو

 و کنید اپید ستیابید بیشتر مشآرا به دخو  ندگیز حلامر متما در و باشید دهبر هبهر

 .کنید مدیریت را دخو نذه درون، از باشید درقا

 تکنیک رهبادر که ستا  کتابی لیناوپیام های پنهان  تکنیک نیددا می که رمانطوه

 . ستا هشد نوشته سیرفا نباز به مثبت تفکر اهبهمر  پیام های پنهان

و البته اهداف  وتثر الییط کلید به ستیابید ٴ مینهز در مه یشمندارز ربسیا  پکیج

 یاآرزوه چگونه دهمید زشموآ شماذهن  به کامل ربطو به که بسیاری دیگری

 دهکر تبدیل قعیتوا به پیام های پنهان گر همعجز تکنیک ٴبوسیله را دخو  مالی یریند

بر روی سایت  کنید ریجا نتا ا ندگیز یبسو را ینگراتو و وتثر ٴخانهرود و

 .میباشد عرضه دهٴ ماآ

 ٴمرتبه یسو به را دخو روان و روح و کنید تفکر ییاخد. باشید لهیا و نمادشا

 نتاارنگهد و اهمره  ندگیز تلحظا متما در نداوخد. یدده قسو یمعنو

 پیام های پنهان تکنیک رهبا در بیشتر تالعااط جهت لطفا میاگر ننندگااخو.باشد

 مچنینه و ندا هسیدر نتیجه به تکنیک ینا ٴبوسیله که ادیفرا نستادا از نشد مطلع و

 جعهامر مانی ام اس بسایتو به تمحصوال خرید و ،بخش ملهاا یاه یدیوو یتماشا
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