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 تجسم خالق

 
چگونه با تجسم خالق به اهداف و 

 آرزوهایمان برسیم؟
 

 :گرد آوری

 علی جاوید
 مدرس و مشاور موفقیت و بهبود شخصی

 مدرس و مشاور کسب و کار و بازاریابی

 

 :توجه 
در اختیار دیگران قرار دهید و یا در و رایگان شما می توانید این کتاب را با حفظ اصالت و بدون ایجاد تغییرات 

سایتتان برای دانلود قرار دهید. شما حق فروش یا انتفاع از این محصول را ندارید و فقط می توانید بصورت رایگان 

 آنرا انتشار دهید.
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 جسم خالقت
 

زماني كه بخواهيد ساختماني، ساخته شود ابتدا بايد تصويري از آن در ذهن سازنده، آرشيتكت و معمار آن 

دهد پس از آن كه تغييرات  آورد، تغييرات مي آيد. آرشيتكت در ذهن خود تصوير ذهني به وجود مي پديد مي

اي در جهان  گيرد. هر پديده بزرگ شكل مي كند و اين گونه برجي برايش قابل قبول بود، شروع به كار مي

آيد. تمام هستي از تجسم خالق بوجود آمده است. تجسم خالق روشي است كه همه  بدين گونه به وجود مي

بريم. اما مثل هر روش ديگر، مثل صحبت كردن، راه رفتن،  ما بصورت خودآگاه يا ناخودآگاه از آن سود مي

آزمون و خطا به اصول و قواعد آن دست يابيم يا اينكه با يادگيري اصول و  توانيم با ارتباط برقرار كردن مي

تالش انجام آن قدرت تجسم خالق را براي شكل دهي ساختمان زندگيمان استفاده كنيم و آن را بكار بنديم. 

تا  باشد. از زندگي روزمره و عادي گرفته مهارتهاي تجسم خالق در تمام ابعاد زندگي ما قابل استفاده مي

اينكه بخواهيم جراح خوبي شويم. سخنران خوبي باشيم يا اينكه بخواهيم از سالمت ذهن و جسم نسبتاً 

 خوبي برخوردار شويم.

الزم است ابتدا در مورد ذهن، جسم، صحبت داشته باشيم. دانشمندان فيزيك براساس ساختار ملكولي ارائه 

بنام اتم تشكيل شده است كه غير قابل شكستن  شده قبلي بر اين تصور بودند كه جهان از ماده سختي

به معني غير قابل شكستن و تجزيه كردن است. اما با تالش متوجه شدند كه اتم  "اتم"باشد. خود كلمه  مي

اي بسيار كوچك است كه الكترونها  توان آن را از همديگر جدا نمود. اتم داراي هسته داراي اجزايي است و مي

شان  اي كه الكترونها از اتم دارند اگر بخواهيم به نسبت اندازه حال حركت هستند. فاصله اي از آن در در فاصله

هاي بدن انسان را برداريم به كوچكي نوك  مثال بزنيم همانند منظومه شمسي هستند و اگر فضاهاي بين اتم

انگاريم  ما مي رسد و اين گونه فيزيك ثابت كرده است آنچه تر شود. به نظر مي يك سوزن هم شايد كوچك

كه سخت و غير قابل نفوذ است، بسيار توخالي است و ظاهراً بيشتر از فضاي خالي تشكيل شده است. البته 

اي  ها مختلف آن را ذره اين به شرطي است كه قبول كنيم الكترون يك فضاي توپر است. ولي براساس نظريه

تقد هستند كه الكترون كه موجب شده است اي توخالي. بعضي مع چرخد. ذره دانند كه حول محوري مي مي

اي افتاده و  اين همه تفاوت در حيات به وجود آيد، تنها نور به دام افتاده است، يك ارتعاش كه به دام هسته

 چرخد و راه گريزي جز چرخيدن حول محور ندارد. حول محور هسته مي

 0222وی محیط تاثیر دارد بطوریكه های ما بر ر عرفا از زمانهای بسیار قبل معتقد بودند که اندیشه

شود. فكر انسان نوعی  است: فكرت را عوض کن، زندگیت عوض می فرموده  سال پیش عیسی 

افتد همه و همه انرژی هستند و فكر انسان  انرژی است و الكترون، ماده، بدن ما، اتفاقاتی که می

 .تواند در چگونگی اتفاق افتادن و شكل گرفتن آنها مؤثر باشد می
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آموزد كه چگونه با استفاده از قدرت ذهن بر روي چگونگي اتفاقات تاثير  هاي تجسم خالق به ما مي شيوه

باشد. من در تالش هستم كه شيوه  آن مي بگذاريم. شيوه تجسم خالق، شيوه ساختن زندگي و شكل دادن به

عملي بگويم و آنها را بكار گيرم. ها به صورت تئوري و   ها را در اين برنامه كاركردن و بكار گيري اين روش

تجسم خالق شكلي آگاهانه استفاده كردن از ذهن در ايجاد معجزه در زندگيمان است زيرا تنها روشي كه 

تواند موفقيت، آرامش، لذت، سالمتي را به دنبال داشته باشد. معجزه تجسم خالق و استفاده از نيروهاي  مي

ايم و خالقيت آنها از بين رفته  گراني اين نيروها را در بند كشيدهخالق درون است. ما به دليل استرس و ن

 است.

توانند توليد  نشان داده است كه عناصر و رفتارهاي روان شناختي مي 0891ها در اوايل دهه  پژوهش

حساسيت)آلرژي( و دامنه وسعي از بيماريها از سرماخوردگي تا سرطان بكنند و يا اينكه از پخش و گسترش 

دهد  گيري كند و نشان مي هاي بدن را اندازه تواند انرژي يها بكاهند. ما وسائلي را در اختيار داريم كه ميبيمار

تواند با متمركز شدن بر محيط تاثير بگذارد و موجب حركت و جابجايي فيزيكي در  كه نيروي ذهن مي

 طبيعت گردد.

مرگ و ميرها  3/2اند كه حدود  جه رسيدهاي ديگري كه در زمينه سالمت انجام گرفت به اين نتيه پژوهش

باشند و در  سالگي قابل پيشگيري مي 89مرگ و ميرها قبل از  3/2در آمريكا زودرس و زود هنگام هستند و 

دهد كه مهمترين گزينه و چيزي كه بر سالمت و طول عمر افراد در آينده تاثير  اين تحقيقات نشان مي

ه افرا دارند. اين تكان دهنده است هول انگيز و نگران كننده براي گذارد نوع نگرش و انتخابي است ك مي

خواهند سرنوشت خود را  خواهند مسئوليتي در قبال خود بپذيرند و جالب براي كساني كه مي كه نمي كساني

دهد و با اين نوع تغيير و نگرش آينده و  شكل دهند. تجسم خالق نوع نگرش و نوع انتخاب را در ما تغيير مي

 گيرد. متي شكل ميسال

گيرد كامالً كاربردي است. از  و با آنكه به صورت ذهني انجام مي تجسم خالق یك روش تخیلی نیست

كنيم قابل استفاده تر است. در  دهيم و آنها را خريداري مي روشهاي ارائه شده بيشتر از چيزهايي كه پول مي

ر تجسم خالق با واژه ديگر بنام التيام يا شفا برخورد شويم و د اي بنام درمان آشنا مي پزشكي كالسيك با واژه

كنيم و  كنيم. با شنيدن اين دو كلمه به مفاهيم راز و رمزي و عرفان و طبابت حكيمانه قديم فكر مي مي

هاي درمان  هاي طبيعي ما در زندگي هستند. روشهايي كه در تكنيك انديشيم و اين دو كلمه از سرمايه مي

شوند كه هميشه به طوري وابستگي به دارو و درمان  روند و موجب مي قص به كار ميكالسيك به صورت نا

خواهيم از قدرت  خواهيم با اين روشها جاي پزشك يا دارو را بگيريم بلكه مي وجود داشته باشد. البته نمي

و تفكر ما در ها بتوانند مؤثرتر باشند. نوع نگرش  التيام بخش دروني استفاده كنيم تا حتي داروها و پزشك

هاي به وجود آمده محيط درون ما نقش بسزايي دارند. تضادي بين مراقبت از خود و تجسم  چگونگي حالت

خالق و مراجعه كردن به پزشك وجود ندارد. همه اينها در خدمت سالمتي بدن هستند. بنابراين با استفاده 

 خوردار شود.توان به فرد كمك كرد تا از سالمت بيشتري بر از اين روشها مي
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از آنجايي كه نگراني و استرس نقش بسزايي در ايجاد بيماريهاي ما دارند و پزشكان و محققان معتقد هستند 

كه استرس در بوجود آمدن يا تشديد بيماريها نقش زيادي دارد، بنابراين با تغيير اين حالت يعني با آرامش 

 ا كاست.توان سرعت بهبود را بيشتر كرد و از وسعت بيماريه مي

. دقيقاً تواند بر روی نتایج جراحی تاثیر گذارد قدرت انتظار و باور و روشهای تجسم خالق می

كند. در اين  كند ولي مطمئن هستند كه كار مي مشخص نيست كه روشهاي تجسم خالق چگونه كار مي

دهيم در فرهنگ ما  يبينيم و مورد ارزيابي قرار م ها، باورهاي دروني و احساسات خود را مي روش ما ايده

ل پردازي، غير واقعي و غير عملي و كامالً بي تاثير  دانند. خيا خيلي تجسم خالق را با خيالبافي يكي مي

خواهيم كه دست از  ها مي است. در صورتيكه تجسم خالق كامالً كاربردي و مؤثر است. ما در مدرسه از بچه

ريم همه از خالقيت گرفته شده است. خالقيت يعني روش غير تخيل بردارند. آنچه از امكانات ما در اختيار دا

معمول، اختراع و ابداع روشي است كه تاكنون كسي انجام نداده است. اين روش ابتدا در ذهن و تصورات ما 

شود و اگر تخيل و تصوير سازي ذهني را از فرد بگيريم جهان بدون انعطاف خواهد شد و  بر رويش كار مي

بود كه هيچ مشكل حل نشود و هيچ چيز جديدي ابداع نگردد و اگر تخيل و تجسم خالق  شاهد اين خواهيم

ها پيش مرده بودند. انسانها حتي با استفاده از اين قدرت خدادادي توانست آتش را كشف  نبود انسانها مدت

انجام دهد. شما كند. محصول بكاريد، ساختمان بسازد، اتومبيل توليد كند، هواپيما... يا كارهاي ديگري را 

اي هم در كار نباشيد  اگر بخواهيد ساختماني بسازيد و تصوير از آن در ذهنتان نداشته باشيد، يعني نقشه

چگونه موفق خواهيد شد. آن موقع شما قادر نخواهيد بود قدمي از قدمي برداريد. زيرا براي راه رفتن نيز ما 

ها  يد تعجب كنيد كه با اين همه امكانات و قدرتبه قدرت تجسم و روشهاي تجسم خالق نياز داريم. شا

تاكنون كجا بوده است. اين روش در درون انسان وجود داشته و دارد. ما در اينجا سعي داريم از قوانين كار 

كردن آن آشنا شويم و آن را آگاهانه تر در زندگي خود وارد كنيم. در اين صورت شاهد اين خواهيم بود كه 

ها، سالمتي، پول ... موقعيت يا هر چيز ديگري كه باشد نيازي به جنگيدن نداريم.  ستهبراي رسيدن به خوا

كنند و  % از افراد از اين توانايي مغزي استفاده مي81هاي تجسم خالق بر سالمت ما مؤثر هستند و  قدرت

مفلوك و بيمار آورند. اگر نگران بيماري خود باشيد در ذهنتان خود را  مشكالتي را براي خود به وجود مي

ببينيد، احتمال خوب شدن و شفا يافتن تقريباً غير ممكن است. به همين دليل كساني كه بيشتر نگران 

 شود. هستند، بيشتر بيمارند يا كساني كه استرس بيشتري دارند بيماريهاي بيشتري هم نصيب آنها مي

دن زبان است. مغز سمت در اغلب اشخاص مغز سمت چپ بيشتر مسئول صحبت كردن، نوشتن، درك كر

چپ منطقي و تحليل گرانه است. برعكس مغز سمت راست، با توجه به احساسات، تصاوير، صداها و روابط 

 مغز. است برخوردار بااليي شعور و آگاهي از اما است ساكت كند. اين مغز ظاهرا  فضاي فكري ايجاد مي

غز سمت راست چيزها را بهم م. است گر هتجرب. كند مي جدا هم از را چيزها. كند مي تحليل چپ سمت

انديشد و سمت راست احساسي و عاطفي است. سمت چپ بيشتر با  چسباند. مغز سمت چپ منطقي مي مي

 دنياي بيرون و كسب و كار سركار دارد و سمت راست با دنياي درون و ادراك و احساسات روبرو است.
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دنبال همديگر. در حاليكه مغز سمت راست اطالعات را كند ب مغز سمت چپ اطالعات را با توالي پردازش مي

ها را  شود. مغز سمت چپ واگن كند. تصور كنيد قطاري از سر پيچ ظاهر مي يك باره و همزمان پردازش مي

بيند كه  كند و فقط واگني را مي بيند در حال كه بهم اتصال دارند و يكي يكي از جلو چشمانش عبور مي مي

هاي قبلي و بعدي ديدي و كنترلي ندارد. مغز سمت چپ انگار يك بالن در  اگنجلو چشمش است و از و

بيند بلكه خط آهني را كه  كند. او نه تنها قطار را مي ارتفاع چند صد متري نشسته است و از آنجا تماشا مي

ع تري بيند، مناظر بيرون شهر او ديد وسي بيند. محيط اطراف را مي كند را مي قطار بر روي آن حركت مي

 دارد و نگرش با مغز چپ بسيار متفاوت است.

يكي از عواملي كه در التيام و شفاي بدن يا بهبود اتفاقات و روابط وجود دارد همين خصوصيت كلي نگري 

شود كه ديدگاههاي  كند موجب مي بودن مغز سمت راست است. چشم اندازي كه مغز سمت راست ايجاد مي

جديد در تمام مراحل و شرايط زندگي به كمك ما خواهد آمد و ما را  جديدي پيدا كنيم و اين ديدگاه

كند. مغز سمت راست همان مكانيسم تجسم خالق است. تجسم خالق كار مغز سمت راست است  حمايت مي

تري را نسبت به مسائل خودمان داشته باشيم. نقش بندي احساسات نيز  كند ديد وسيع كه به ما كمك مي

است. نوع احساسات و چگونگي شكل گيري آنها با مغز سمت راست در ارتباط است. كار مغز سمت راست 

 گيري بيماريها و سالمتي ما داشته باشند. تواند نقش زيادي در شكل بنابراين باورها و احساسات ما مي

م تواند كار خودش را انجا شود. مغز سمت راست ديگر نمي آيد. استرس ايجاد مي زمانيكه تعارض وجود مي

كند فشارها را بر روي مغز راست  يابد. روشهاي زيادي وجود دارند كه سعي مي دهد و روند درمان كاهش مي

ها كه معموالً بسيار ساده و طبيعي هستند،  ها و روش بردارند و قدرت تخيل را افزايش دهد. در اين تكنيك

شود و درمان سريعتر اتفاق  مي نگراني و انقباضي كه در عضالت بدن و همچنين در مغز داريم برداشته

 افتد. مي

شايد اگر بخواهيم واقعيت را بگويم اين گونه بيشتر صحيح باشد. مغز سمت چپ ما قدرت درمان بسيار 

دهيم كه او كارش  زيادي دارد و ما با نگران بودن، نگران سالمتي يا بهبود نيافتن يا مشكالت ديگر اجازه نمي

وع تفكر و باورهاي كه داريم مانعي براي او نشويم خيلي سريع مشكالت و را درست انجام دهد. اگر با ن

 شد. بيماريها بر طرف خواهد مي

ايم كه نگران باشيم، البته احتياط كردن  ما به دليل نوع آموزش خانواده و محيط و اجتماع هميشه ياد گرفته

كنيم ديگر  افتد فكر مي يكه اتفاقي ميشرط عقل است با نگراني اشتباه گرفته شود. نگراني يعني اينكه زمان

راه بهبودي وجود ندارد، دنيا به آخر رسيده است ولي چون مغز سمت راست قدرت خود بهبودي بسيار 

 كند. آيد و مات را درمان مي هاي ما فائق مي زيادي دارد بر اين نگراني

بدن ما داراي شعور زيادي است او  خواهيم به شما ياد دهيم كه نگران نباشيد. ما با روشهاي تجسم خالق مي

داند كه ما را چگونه بهبود ببخشد اين اتفاق بايد به صورت ناخودآگاه و با استفاده از مغز راست  بهتر مي

 كنيم. صورت گيرد. با دخالتهاي مغز چپ ما فقط روندمان را كند مي
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تجسم خالق كارش را انجام دهد. در  توانيم از اين قدرت استفاده كامل را ببريم و اجازه دهيم كه چگونه مي

 قسمت تمرين نحوه بكارگيري و انجام تجسم خالق را تجربه خواهيم كرد.

هاي  هاي تصوير ذهني را تغيير دهيد و كنترل كنيد. در برنامه ها و كميت توانيد كيفيت با تمرين بيشتر مي

ه است بر روي جسم و روان خود هايي كه گفته شد آينده خواهيم آموخت كه چگونه با تغيير اين كميت

 كنترل داشته باشيم.

 

 آلفای ذهنی

حتماً اسم آلفاي ذهني را شنيده ايد. شايد هم تكنيكهاي آن را انجام مي دهيد. آلفا پايه و اساس روشها   

است كه ما مي توانيم به قدرت نيروي ناخودآگاه دست يابيم. بيشتر افراد كه در زمينه هاي مختلف 

 را داشته اند يا دارند از اين تكنيك، به صورت خودآگاه و ناخودآگاه استفاده مي كنند. موفقيتهايي

يكي از راههاي بررسي مغز انسان و فعاليتهاي آن اندازه گيري و ثبت فعاليتهاي الكتريكي مغز است كه به آن 

ي كورتكس انجام الكتروآنسفالوگرافي مي گويند. اين تكنيك، فعاليتهايي را كه در سطح قشر مغز يعن

كنند. شدت  كند. در اين روش الكترودهايي را در نقاط معين و مختلف جمجمه وصل مي گيرد را ثبت مي مي

گردند. تكنيك اندازه  الكتريكي مغز كم است و توسط تقويت كننده هايي تشديد و بر روي كاغذ ثبت مي

ر در درك پديده هاي طبيعي مغز و حالتهاي گيري امواج مغز الكتروآنسفالوگراف بسيار ساده ولي بسيار مؤث

 مختلف آگاهي مي باشد.

 كنند. كه به ترتيب عبارتند از: بتا، آلفا، تتا و دلتا. امواج مغزي را بر اساس فركانس آنها نامگذاري مي

 بتا امواج 

 امواج اريبيد حالت در. است ثانيه در نوسان يا ثانيه در هرتز 03 از بيشتر آن فركانس و است موج اولين 

اه رفتن و يا رانندگي ر مذاكره، مساله؛ حل و تفكر دقت؛ و توجه تمركز، هنگام. است بتا حالت در مغز

باشد. هرچه قدر كارها با آرامش بيشتري صورت گيرد امواج در  فركانس امواج مغزي در محدوده بتا مي

استرس باشد امواج مغزي باال مي رود و قسمتهاي پاييني قرار مي گيرد و چنانچه همراه با هيجان شديد و يا 

 نوسان در ثانيه هم خواهد رسيد. 01گاهي اوقات تا 

امواج بتا: هنگامي كه چشمان ما باز مي شود در محدوده بتا هستيم. بسياري از داروهاي آرام بخش امواج بتا 

هنگامي كه افراد از  دهد. در ضمن را افزايش مي دهند و برعكس آرامش ظاهري، فعاليت مغز را افزايش مي

كنند خواب عميق و آرام ندارند و به همين دليل با وجود استراحت شبانه باز  داروهاي آرام بخش استفاده مي

  هم كم انرژي و خسته مي باشند. امواج بتا دندانه اي شال و نامرتب هستند.

 آلفا امواج 

 به نسبت هنوز ولي هستند ريلكس ها چشم و شل عضالت بالغ افراد در شود؛ مي بسته ها چشم كه هنگامي 

مي گيرد كه به آن آلفا مي گويند. هنگامي  قرار ثانيه در نوسان 9-02 بين مغزي امواج دارد آگاهي محيط
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كند امواج آلفا نمايان   كه مغز در حالت آرامش و استراحت باشد و مغز اطالعات بينايي را پردازش نمي

ر جلو سر قابل اندازه گيري هستند و امواج آلفا در قسمت پس سر قابل اندازه گيري گردد. امواج بتا د مي

دهيم ريتم امواج مغزي در  گيريم يا مراقبه انجام مي باشند. هنگامي كه در حالت ريلكسيشن قرار مي مي

آلفا قرار  حالت آلفا قرار دارد. هر چه قدر به آرامش فكري و جسمي بيشتري فرو رويم در سطح عمقي تري از

گيريم. امواج آلفا به شكل دوكي شكل و منظم هستند و امواج مغز در هر دو نيمكره قابل اندازه گيري  مي

 چشمها بستن با و باشند. در استراحت معمولي بعد از بستن چشمها هماهنگي بين دو نيمكره كم است مي

 .شود مي زياد چپ و راست نيمكره دو بين هماهنگي آلفا حالت در

ا وارد شدن به حالت خواب طبيعي امواج آلفا ناپديد و امواج ديگري به نام تتا كه از كيفيت و فركانس پايين ب

 شود. تري برخوردار هستند نمايان مي

 امواج تتا

شوند. ولي در  سالگي در حالت بيداري هم ديده مي 03مي باشند.در كودكان تا سن  4-9امواج تتا بين 

گردد. در بعضي از مراقبه هاي عميق همانند تكنيك آدمك  شدن به خواب ظاهر ميبزرگساالن پس از وارد 

 شود. شوند. اين امواج در ناحيه گيجگاهي ظاهر مي مغزي اين امواج نمايان مي

 دلتا امواج

شود. آلفا در سنين  مي نوسان در ثانيه است. در خواب بسيار عميق و نوزادان ديده 9/1-4فركانس اين امواج 

شوند. همانگونه كه گفته شد امواجي هستند در  گردد و امواج بتا در بزرگساالن ديده مي كودكي ظاهر مي

گيري هستند و نشانگر وضعيت خاصي از آگاهي يا فعاليت مغزي است. در  قسمت پس سري كه قابل اندازه

دهد. نيمكره سمت چپ زمانيكه امواج تتا  نمياين زمان نيمكره سمت چپ مغز فعاليتي را از خود نشان 

شود در حالت امواج بتا پردازش  هستند يا بيدار هستيم نمايانگر هستند. تمام داده هايي كه وارد مغز مي

كند. نيمكره سمت راست همان ناخودآگاه است و  شوند و آنچه را بخواهد وارد نيمكره سمت راست مي مي

شويم اطالعاتي كه وارد مغز  باشد. هنگامي كه وارد حالت آلفا مي طف ميبيشتر مربوط به احساسات و عوا

توان  شود. به همين دليل يكي از بهترين وضعيتهايي كه مي شود بدون پردازش نيمكره چپ وارد مغز مي مي

 جهت تلقين به خود استفاده كرد و يا در يادگيريهاي علمي يا نظري ذهني يا فني از آن استفاده كرد تكنيك

وارد شدن به حالت آلفا مي باشد. حالت آلفا پايه و دروازه ورود به سمت نيروهاي برتر يا ناخودآگاه است و 

 باشد. حالت مشترك در بين تمام قبايل و اديان جهت دعا و ارتباط با دنياي ماوراء مي

 

 

از تكنيكهاي آلفا بهره ببريد. بسياري از  توانيد بر استفاده كنيد مي خواهيد از راه ميان بنابراين اگر مي

كسانيكه نزد من آمده بودند براي آموزش تكنيكهاي آلفا در توهم و اشتباه بودند به همين خاطر توضيحاتي 

 جهت روشن شدن موضوع وضعيت آلفا الزم است .

http://www.modir1.ir/


 

 

 مراجعه کنید www.modir1.irجهت دستیابی به مقاالت و کتاب های بیشتر به سایت مدیر اول 

www.modir1.ir 

 آموزش و مشاوره موفقیت

 آموزش و مشاوره بازاریابی

ر هستيم و حالت آلفا وضعيت هوشياري مضاعف است يعني در اين حالت ما از هوشياري بيشتري برخوردا

توانيم ببينيم؛ فكر كنيم و  گردد و بهتر مي آنچه را فكر مي كنيم واضح تر و روشن تر برايمان نمايان مي

دانند. در اين  بينديشيم. اين حالت، حالت بيهوشي نيست بعضي آن را بيهوشي و عدم ارتباط با محيط مي

كنند و به همين دليل زمانيكه  استفاده مي شود به همين دليل از آن براي يادگيري وضعيت تمركز بيشتر مي

ايد. بدون شك در اين حالت با كنترل ذهن و تكنيكهاي  شود شما وارد حالت آلفا شده چشمان شما بسته مي

توانيد تصاوير ذهني را مرتب و منظم كنيد. وضعيت آلفا زماني مؤثر است و ارزش دارد كه  تجسم خالق مي

ه باشيد و چنانچه كنترل خود را از دست بدهيد و به خواب برويد يا اينكه شما بر روي خودتان كنترل داشت

 هيچ صدايي را نشنويد ارزش استفاده كردن و كاربرد را نخواهد داشت.

كنيد؛ اعتماد كنيد و در هر وضعيتي كه هستيد به جاي  بنابراين هنگامي كه از تكنيكهاي آلفا استفاده مي

ضعيت ديگري باشيد يا اينكه فردي شما را وارد اين وضعيت كند؛ به استفاده عميق تر كردن يا اينكه دنبال و

از تكنيك بپردازيد. چنانچه شما وارد حالت آلفا هم نشده باشيد استفاده از تكنيكها و روشهاي مربوط به آن 

دن شما را وارد حالت هوشياري مضاعف خواهد كرد. اگر جزء افرادي هستيد كه شك داريد براي ارضاء كر

 توانيد از تكنيك سؤال كردن از ناخودآگاه كه در قسمت پاندول گفته شده است استفاده كنيد. خودتان مي

 چگونه وارد حالت آلفا شويم؟

شويم. در اين حالت هر چه قدر بدن شل تر و رها تر باشد؛  هنگامي كه چشم بسته شود ما وارد حالت آلفا مي

ترين اين روشها انجام  كنند. مطمئن مارش معكوس استفاده ميگردد. بعضي از افراد از ش عميق تر مي

باشد. مخصوصا ريلكسيشن پيش رونده و تدريجي يكي از روشهايي است كه شما  تكنيكهاي ريلكسيشن مي

توانيد از تكنيكهاي هيپنوتيزم هم كمك بگيريد. من در كتاب  را مطمئناً وارد اين حالت خواهد كرد. مي

تواند در يك هفته و به  ام و فرد مي ي ذهني از تركيبي از اين روشها استفاده كردهيادگيري خالق و آلفا

 راحتي وارد اين حالت گردد و با شرطي كردن خود در دفعات آتي خيلي سريعتر وارد اين مرحله گردد.

 خصوصیات وارد شدن به حالت آلفا

يابد؛  ها افزايش مي ابد؛ قدرت تجسمي در حالت آلفا تمركز بيشتر است و قدرت تلقين پذيري افزايش مي

رسند، بنابراين از اين موقعيت جهت تمرينات ذهني و يادگيري  تر به نظر مي تر و واقعي تصاوير ذهني روشن

توان نمود. تكنيك آلفا يك روش ميانبر است ولي روش ميانبر به تنهايي مفيد  بيشترين استفاده را مي

رسيد؛ بلكه بايد از   قيق داشته باشيد؛ خود به خود به هدف و مقصود نميباشد. اگر شما نقشه اي بسيار د نمي

 خواهيد برسيد. آن نقشه استفاده كنيد و با تالش و پيروي از نقشه به هدف و مقصدي كه مي

دي هاي آن شما را موفق نخواهد  تكنيك آلفا هم همين گونه است. صرف وارد شدن به آلفا و يا داشتن سي

 تان شما را موفق خواهد نمود. كار تكنيكهاي آن و تالش و پشتكرد. پيروي از 
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باشد.  وضعيت آلفا به دليل خصوصيتي كه ذكر شد يكي از بهترين روشها جهت يادگيري و تغيير رفتار مي

توانيد تلقينهايي را به قسمت ناخودآگاه انجام دهيد و از اثرات آن استفاده كنيد. از اين روش  شما مي

ت ايجاد آرامش يا برطرف كردن يك خصوصيت و عادت ناپسند استفاده نمود. قدرت وضعيت توانيد جه مي

كند كه ظهرها قيلوله كنند. قيلوله، خوابيدن و چرت زدن  آلفا نامحدود است. بوعلي سينا به افراد توصيه مي

ت و هماهنگي شود. وارد شدن به حالت آلفا به خودي خود شفا بخش اس ظهر است كه امواج آلفا توليد مي

كند. قرار گرفتن در اين حالت آرامش؛ خالقيت؛  بين امواج مغزي نيمكره سمت چپ و راست مغز را ايجاد مي

شود. سري برنامه هاي تمرين  هماهنگي ؛ ثبات شخصيت؛ دور شدن از عادات زشت و ناپسند را موجب مي

گيرد تكنيكهاي  در وضعيت آلفا قرار مي اند. عالوه بر اينكه فرد تجسم خالق همه در وضعيت آلفا تهيه شده

گيرند. كه از  تجسم خالق را تجربه خواهند كرد. البته در روشهاي آدمك مغزي؛ امواج در حالت تتا قرار مي

 شود. هاي وضعيت آلفا تشديد مي باشد. در حالت تتا خصوصيت كيفيت باالتر و هماهنگ تري برخوردار مي

 

 یادگیری در آلفا چگونه است؟
گيريم و اسمشان را يادگيري در خواب  ي از افراد معتقدند كه ما در خواب چيزهاي زيادي ياد ميبعض

ام كه توانسته باشد در وضعيت خواب طبيعي  اند. من منكر آن نخواهم بود ولي تاكنون كسي را نديده گذاشته

ام كه اين افراد  پياده كرده گويم بر روي هزاران نفر تاكنون چيزي بياموزد! اما تكنيكي را كه هم اكنون مي

اند به راحتي از اين تكنيك استفاده كنند و عالوه بر اين خود را در وضعيت آلفا قرار دهند و از نحوه  توانسته

 يادگيري آن هم سود ببرند.

باشد و پس از آن بايد  دقيقه مي 99الي 91اگر يادتان باشد در قسمت يادگيري ذكر شد كه اوج يادگيري 

 ايجاد شود. مغز بايد استراحتي كند تا بتواند همان كيفيت قبلي يادگيري را داشته باشد.تغييري 

 (passive(؛ يادگيري غير فعال)activeما دو نوع يادگيري داريم: يادگيري فعال)

دهيم و در يادگيري غير فعال فقط آنرا ذخيره  ايم مي در نوع يادگيري فعال ما تغييري در آنچه يادگرفته

باشد و زود فراموش  يم. در نوع اول يادگيري بسيار عميق است و در نوع دوم يادگيري سطحي ميكن مي

 گردد. مي

( است. اگر تصورتان از يادگيري در activeدهيم نوع فعال) نوع يادگيري كه در موقعيت آلفا پيشنهاد مي

ا قرار بگيريد و مطالبي را بخوانيد آلفا اين است كه شما بايد با چشمان بسته بخوانيد يا اينكه در وضعيت آلف

بايد بگويم كه اشتباه كرده ايد. سوء تفاهمي ايجاد شده است. منظور از يادگيري در آلفا مرور كردن مطالبي 

دقيقه درس خوانديد بايد تغييري در وضعيتتان بدهيد تا مغز  91ايد. شما پس از اينكه  است كه قبالً خوانده

استفاده از تكنيكهاي يادگيري و آلفاي ذهني وارد اين موقعيت شويد و مطالبي  استراحت كند. بهتر است با

ايد را مجدداً مرور كنيد. سعي كنيد تصاوير آنها را ببينيد؛ كلمات را رنگي ببينيد و جدولها و حتي  كه خوانده
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ز اينكه در اينكه جمالت كجاي صفحه نوشته شده بودند را در ذهنتان به تصوير بكشيد. در ذهنتان پس ا

موقعيت آلفا قرار گرفتيد به صورت ذهني كتاب را ورق بزنيد و بخوانيد. اگر مطالبي را فراموش كرديد پس از 

اينكه از وضعيت آلفا خارج شديد آن مطلب را مجدداً مطالعه كنيد و در زمان ديگر كه وارد اين موقعيت 

دقيقه طول  01- 09مطالب درسي نبايد بيش از شديد آنرا مرور كنيد. وارد شدن به موقعيت آلفا و مرور 

بكشد. چنانچه بيشتر طول بكشد نتيجه معكوس خواهيد گرفت. يادتان باشد در اين موقعيت نبايد بخوابيد. 

بايد هوشيار باشيد و صداها را بشنويد تا بتوانيد از قدرت ذهن در جهت هدف و يادگيريتان استفاده كنيد. 

دهيد و به ذهنتان  ( است چون شما مجدداً آنرا تغيير ميactiveوع فعال )يادگيري به اين صورت از ن

ايد براي ديگري درس بدهيد مدت زمان بيشتري  گويند اگر شما مطالبي را كه آموخته ها مي آوريد. بعضي مي

ن باشد. به همين دليل معلما ماند؛ اين نوع يادگيري هم يادگيري فعال است و كامالً صحيح مي در ذهن مي

كنند كه گروه هاي كوچك تشكيل بدهند و با يكديگر درس بخوانند و براي  دلسوز به بچه ها توصيه مي

تر است؛ شما نه تنها در موقعيت آلفا و هوشياري مضاعف  همديگر تدريس كنند. روش يادگيري در آلفا كامل

دهيد. همان گونه كه گفته شد  اند و شما برايشان درس مي كنيد گروهي نشسته گيريد بلكه تصور مي قرار مي

 كند. تواند بين تخيل و واقعيت تفاوت بگذارد و آنرا قبول مي مغز نمي

 ساعت خواندن مفيد و مؤثر داشته باشيد. 9ساعت،  0توانيد در  با استفاده از تكنيك آلفا شما مي

جويان برق و رياضي، بعضي از دانشجويان كه درسهاي سخت دارند از دانشجويان گروه پزشكي گرفته تا دانش

اند را با اين روش مجدداً به خاطر آورند. مثالً شما اگر چند سال  توانند مطالبي را كه مدتها پيش خوانده مي

توانيد در زماني بسيار سريع آنرا در حالت آلفا مرور  ايد مي ايد و حاال فراموش كرده پيش مطلبي را خوانده

 مطالب را با تمام جزئيات براي شما ذخيره كرده بهره ببريد. كنيد و از قدرت ناخودآگاهتان كه تمام

كند بلكه اگر در دستان فردي با پشتكار خوب قرار گيرد و تالش  اين تكنيك به تنهايي جادو نمي

 .کند می معجزه كند

 

 
 

 

 

 
 

 چگونه در شرایط سرنوشت ساز خالق باشیم؟

ون و چراست؛ با اين حال هرگز در مسابقات ورزشكاري را مي شناسم كه در مسابقات محلي قهرمان بي چ

بزرگ شركت نكرده است. وقتي با دوستانش بازي مي كند و يا بازي بي اهميتي را انجام مي دهد به راستي 
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اش حرف ندارد ولي به مسابقات بزرگ و سرنوشت ساز كه مي رسد ضعيف مي شود؛ به زبان ورزشكاري  بازي

 فشار او را مي گيرد.

اي بسياري از ورزشكاران روي مي دهد؛ به تنهايي با دوستان بازي خوبي دارند ولي هنگامي كه اين اتفاق بر

از بازي هاي بزرگ صحبت مي شود كنار مي كشند و انگار هيچ نمي دانند. دست و پايشان مي لرزد و انگار 

در موقعيتهاي  هيچ نمي دانند. بعضي از ورزشكارن بر عكس در شرايط بحراني بهتر عمل مي كنند. آنها

معمولي معمولي هستند ولي در جاهايي كه تحت فشار قرار مي گيرند خارق العاده هستند. شما از كدام 

دسته هستيد آيا زمانيكه تحت فشار هستيد بهتر عمل مي كنيد يا زمانيكه تحت فشار نباشيد.كداميك به 

 سود شماست؟

ا مي بازد و تمام مهارتش را از دست مي دهد و يك فروشنده هنگام معامله با يك خريدار بزرگ خودش ر

فروشنده ديگر در همين شرايط بيش از حد انتظار فروش مي كند. فرد دوم در موقعيت فشار استعدادش 

 شكوفا شده است و خوب عمل مي كند.

 بسياري از دانش آموزان در سر كالس درس بسيار خوب عمل مي كنند ولي نوبت امتحانات پايان ترم كه مي

 رسد خراب عمل مي كنند.

سر جلسه همه چيز فراموش مي شود و بر عكس دانش آموزان ديگري هستند كه سر كالس درس شاگردان 

 متوسطي هستند اما در امتحانات نمرات بسيار خوبي مي گيرند.

شند يا تفاوت اين افراد ذاتي نيست. بلكه آنها از محيط و ديگران اموخته اند كه در شرايط بحراني خالق با

 دستپاچه.

اگر مي خواهيد شما هم در شرايط و اتفاقات پيش بيني نشده و بحراني خوب عمل كنيد به دستورالعملهاي 

 بعدي توجه كنيد.

بايد در شرايط بحراني واكنش مطلوب نشان دهيم. براي اين منظور بايد تمرين بدون فشار را انجام دهيم. در 

ري باال برود ولي كيفيت خوبي ندارد. فردي را كه شنا بلد نبود در شرايط بحراني ممكن است شرايط يادگي

آب انداختند او با دست و پا زدن خودش را نجات داد؛ او در موقعيت بحراني و خطرناك هر طور كه شده 

خودش را نجات مي دهد اما او هرگز نمي تواند يك قهرمان شنا شود و تكنيكهاي شنا را بياموزد. فردي ديگر 

موقعيت بهتري قرار دادند. ابتدا در عمق يك متري سپس در عمق دو متري؛ سه متري و به تدريج او  را در

را در موقعيتهاي مشكل قرار داند. فرد دوم توانست در مدت كوتاه تكنيكهاي شناي زيادي را بياموزد و از 

و حيوانات كار مي كنند از  خالقيت بااليي در اجراي تكنيكها برخوردار شود. متخصصاني كه بر روي انسانها

نقشه هاي عقلي و شناخت صحبت مي كنند. آنها معتقدند كه چنانچه بحران بيش ار حد نباشد و يا بحران 

يادگيري و استرس نباشد نقشه هاي عقلي و شناختي وسيع هستند. اما اگر حيوان در شرايط انگيزه بيش از 

كه چه   يك راه مي انديشد خالص شدن از اين وضعيت؛ حد قرار گيرد نقشه ذهني اش محدود است. تنها به

بسا ممكن است خود را در مشكلي بزرگتر قرار دهد. در واقع تنها يك راه وجود دارد. او نمي تواند در 
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موقعيتهاي جديد راه حل جديدي را از خود بروز دهد و آنها به اين نتيجه رسيدند كه فشار يادگيري را كم 

 مي كند.

استرس و نگراني مي تواند آب و غذا باشد. در آزمايشي كه موشها سير بودند و آب و غذاي كافي براي موشها 

غذاي كافي در اختيار داشتند. در خانه هاي پر پيچ و خم رفت و آمد مي كردند و به ظاهر چيزي ياد نمي 

و سرعت به سوي هدف گرفتند. ولي زمانيكه موشها گرسنه )استرس( در همان موقعيت قرار دادند با كارايي 

حركت مي كردند و نشان مي دادند كه چيزهاي زيادي ياد گرفته اند. در واقع گرسنگي عاملي شده بود 

جهت يادگيري آنها. گرسنگي انگيزه آنها بود به همبن دليل يادگيري بدون انگيزه بسيار سخت است. و هر 

ايجاد كنيد. دسته اي از موشهاي ديگر را با كسي را كه بخواهيد چيزي را ياد بگيرد بايد انگيزه در او 

 در. بود تر شديد آنها انگيزه واقع در. دادند قرار ها خانه همان در -بحران–گرسنگي بيشتر)استرس بيشتر( 

افته بود. موشها تنها راهي را كه به هدف منتهي مي شد به خاطر سپردند و ي كاهش يادگيري نيز شرايط اين

اه مسدود مي شد؛ موشها درمانده مي شدند. هر چه قدر شدت بحران و انگيزه شديد اگر در نوبت بعدي آن ر

ساعت غذا نخورده بودند  02تر باشد يادگيري كمتر مي شود. در آزمايشي ديگر متوجه شدند موشهايي كه 

ساعت غذا نخورده بودند به بيش از بيست حركت به  30بار تالش به هدف رسيدند و گروه ديگر كه  0 با

هدف رسيدند. انسان يا موش تفاوتي نمي كند. يادگيري به همبن طريق صورت مي گيرد. زمانيكه اتفاقي 

برابر  3تا  2دا شود مثل آتش سوزي مي افتد مدت زمانيكه بايد طول بكشد تا راههاي خروج و فرار كردن پي

 زمان عادي مي باشد.

روش تمرين در آرامش و روش سايه زني يكي از بهترين تكنيكها براي موفقيتها و مهارتهاي فيزيكي كه 

هماهنگي جسم و ذهن الزم است استفاده مي شود. بسياري از ورزشكاران از اين تكنيك جهت موفقيت 

سخنرانان از اين تكنيك جهت سخنراني استفاده مي كنند. اين برنامه خود استفاده نمي كنند. بسياري از 

ها، تكنيك سخنراني كردن  تكنيك مي تواند به صورت آگاهانه يا ناخودآگاه استفاده شود. يكي از اين روش

براي صندلي هاي خالي است. تكنيك تمرين در آرامش در بازي چوگان دو ميداني و روشهاي ديگر نتايج 

راه داشته است. اين تكينك به قدري ساده و نتايج آن چشمگير است كه بعضي آن را با چشمگيري را به هم

سحر و جادو اشتباه مي گيرند. تكنيك تمرين سايه زني يا تمرين بدون فشار را همه مي توانند استفاده كنند 

ود. بدون و از آن سود ببرند. حضور ديگران و انقباض در بدن و فشارهايي است كه بر ذهن وارد مي ش

 انقباض در ذهن و حضور ديگران بايد تمرين سايه زني را انجام داد.

 

استاد كلهر استاد خط نستعليق اين روش را به نام مشق ذهني مي نامد. او از نوع سه مشق صحبت مي كند. 

 مشق عملي؛ مشق نظري و مشق ذهني.

مي دادند و از آن سود مي بردند. ولي به  پاندول يكي از اين روشهاست. اين تكنيك را هم پيشينيان ما انجام

 داليلي كه بيشتر مربوط به خودمان است كشورهاي غربي در اين زمينه از ما پيشي گرفته اند.
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از گروهي خواستند كه با فشنگهاي واقعي به پرنده ها تيراندازي كنند و دستشان شروع به لرزش كرد. و 

يگر خواستند كه با تفنگ خالي شليك كنند و زمانيكه فشنگهاي تعداد كمي از آنها به هدف خورد. از گروه د

 .بزنند هدف به را تيرها از ٪81واقعي در اختيار آنها قرار دادند. توانستند كه بيش از 

سايه زني در خدمت فوتبال نيز مي تواند باشد. بعضي ها آن قدر دستپاچه مي شوند كه حتي توپ را نمي 

شود كه نتوانيم واكنش به موقع و مناسب داشته  س و نگراني زياد موجب ميبينند. دقيقا همين است استر

داشته باشيم . حتما براي شما هم اتفاق افتاده است زمانيكه خيلي عجله داريدو به دنبال چيزي مي گرديد 

پيدايش نمي كنيد و زمانيكه عجله نداريد آن را دقيقا جلويتان پيدا مي كنيد. استرس موجب مي شود كه 

 بسياري از چيزها را نبينيم هر چه قدر فشار بيشتر باشد نتايج كمتري به دست مي آيد.

بعضي از مواقع برابر با فشار مي باشد. هر چه قدر انگيزه قوي تري داشته باشيم و موفقيت و اعتبار خود را با 

يد فشاري را به خود انگيزه بسنجيم احتمال موفقيت كمتر مي شود. بنابراين ما براي رسيدن به اهداف با

 نياوريم.

اگر مي خواهيد اين روش رانندگي ياد بگيريد بايد با ماشين خاموش در منزلتان رانندگي كنيد به تمام 

جزئيات توجه كنيد سعي كنيد زمان همان زمان واقعي يا حتي كندتر باشد نه اينكه تمرينات را خيلي سريع 

ان بسته تمرين رانندگي كنيد. در اين صورت حتي نياز به انجام دهيد. مي توانيد با اين تكنيك ا چشم

ماشين هم نداريد. با اين روش مي توانيد تايپ سريع را ياد بگيريد. بايد با كامپيوتر خاموش تايپ كنيد تا 

 تايپ كردنتان سريع شود.

يد متوجه مي بحران قدرت است و شما را قوي مي كند. چنانچه در هنگام بحران و فشار به هدفتان توجه كن

شويد كه داراي قدرت فيزيكي و رواني زيادي شده ايد. اين قدرت فيزيكي و رواني را به خدمت خود بگيريد 

 و از آن استفاده كنيد. بنابراين در موقعيتهاي بحراني بايد هدف را فراموش نكرد.

از چيزي گريز داري. با  نه و ترسي مي چيزي از نه هستي؛ مبارز: گويد مي معروف روانشناس جيمز ويليام 

اين ديد مي توانيد از بحران استفاده بيشتر كنيم. طوري رفتار كنيد كه جز موفقيت چاره اي ديگر نداريد. 

قصد پيشروي كنيد و عزم را جذب كنيد تا از بحران حداكثر استفاده را ببريد و از معركه پيروز در اييد. در 

گر هدف را فراموش كنيد راه گريز از بحران را پيش مي گيريد. اين صورت شجاع تر و توانا تر مي شويد. ا

تمايل به فرار تقويت شده؛ ترس و اضطراب بيشتري ايجاد خواهد شد. هيجان يك نيرو ؛ قدرت مضاعف شده 

اشت. مادامي كه هيجان در راستاي هدفي قرار نگيرد نه ترس است و نه اضطراب. نه شجاعت و نه اعتماد. نه 

ر يا نشانه ضعف نيست. بلكه نشانه توان اضافي است بنابراين در هنگام هيجان به هدف هيچ چيز ديگ

بينديشيد تا اينكه به موقعيت خطرناك. اين نوع ديدن موجب مي شود كه هيجان به خدمت شما در آيد. از 

كنيد. كه آن استفاده كنيد. براي اينكه بتوانيد ميزان فشار و استرس را كاهش دهيد به اين موضوع فكر 

 بدترين اتفاقي كه ممكن است بيفتد چيست؟
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بعضي ها به بدترين اتفاق فكر مي كنند و از كاه كوه مي سازند و احساس عجز و ناتواني مي كنند. روشي كه 

كرد اين بود كه مي  برتر اندراسل فيلسوف و رياضيدان كه شخصا جهت تضعيف هيجان اضافي استفاده مي

بدترين اتفاق احتمالي را در نظر بگيريد بعد با در نظر گرفتن اين بدترين اتفاق با گفت: در موقعيت بحران؛ 

اين نوع برخورد هميشه « خب آن قدرها هم مصيبت وحشتناكي نيست.»دليل و منطق به خود بقبوالنيد كه 

يل مي مي تواند مؤثر واقع شود. زيرا هميشه بدترين اتفاق موقعيت مرگ و زندگي نمي باشد. به همين دل

 ٪88توان به راحتي بر روي آن تسلط يافت و آن را حل نمود. با اين طرز تلقي آرام مي شويد. البته در 

 در كه شناسم مي را دوستي ايم ترسانده آنها از را خودمان فقط ما و افتد نمي اتفاقات بدترين مواقع

بدترين اتفاقي كه ممكن است  خوردم شكست كه گيرم: گفت مي خودش به زا استرس و بحراني موقعيتهاي

 پيش آيد چيست؟

ايد؟ اگر اين گونه فكر كنيد چقدر خالق  چه داريد كه از دست بدهيد. تا به حال به اين موضوع فكر كرده

 خواهيد بود و با اين نوع تصوير ذهني چگونه تحولي عظيم در درونتان ايجاد خواهد شد. از چه مي ترسيد؟

 به ام بستگي به اين اتفاق دارد يا به اين فروش دارد يا اينكه به اين موقعيت ندگيبه جاي اينكه بگوئيد تمام ز

 از را چيزي نشوم موفق اگر و رسم مي خواهم مي آنچه به شوم موفق موقعيت اين در اگر بگوئيد خودتان

 .موقعيت نه هستيد شما مهم باشد يادتان. ندارم اكنون از تر اضافي چيز بلكه. داد نخواهم دست

پس با فشار خودتان را فداي موقعيت نكنيد. استرس شما را فدا مي كند مواظب باشيد استرس را رام خود 

كنيد. نه اينكه رام استرس شويد. اين گونه مي توانيد از بحران استفاده كنيد. هر چه قدر مشكل يا چيزهايي 

د برايتان پيش مي آيد. شما موفق تر و كه ديگران آنها را به عنوان مشكل مي شناسند و از آنها فرار مي كنن

خالق تر خواهيد شد. مكانيزم تجسم خالق الهي است. يعني با توجه به هدف ها و حكمت غايي كار مي 

كند. وقتي به راستي هدف مشخصي در نظر بگيريد مي توانيد با استفاده از اين نظام هماهنگ و هدايت شده 

گران نباشيد. به چگونگي عالئم آن فكر نكنيد. مكانيزم آن به صورت شما را با اطمينان به هدف برساند. و ن

خودكار و ناخودآگاه است. فقط كافي است هدف و تالشي باشد؛ موفقيت و رسيدن به هدف را خودش 

 تضمين مي كند.

 

 

 آرزوهایتان اجابت می شوند.

. بكوبيد به روي شما باز درخواست كنيد به شما داده خواهد شد. جستجو كنيد آن را پيدا خواهيد كرد

يابيد و در به روي كسي كه  كنيد. آنچه جستجو كنيد مي خواهدشد. زيرا هر چه طلب كنيد دريافت مي

 هايتان هر چه باشد راه رسيدن به آن يكي است، و آن تجسم خالق است. شود. رؤياها و آرزو كوبد، باز مي مي

 انجام ، شنويد مي امروز كه را آنچه اگر. يابيد دست آرزوهايتان به تا كند مي كمك شما به خالق تجسم 

 شماست اراده و تجسم انتظار در جهان آموزد مي شما به خالق تجسم. سازد مي دگرگون را زندگيتان دهيد،
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د و سپس اراده كنيد. مكانيزم تجسم خالق آن را براي كني تجسم اول پس گردد، شما تجسم و اراده رام تا

 . بخواهيد، به شما داده خواهد شد.كند شما برآورده مي

تان را به صورت صريح و روشن بنويسيد،  ابتدا بايد آرزوهايمان را آشكار سازيم. آرزوهايتان و خواسته -0

بدون ابهام. بهتر است قبل از ادامه، قلم و كاغذ برداريد تا با هم بتوانيم آرزوهايمان را دنبال كنيم. به عنوان 

 2اي براي خود بسازم. مايلم در آمدم را تا خواهم خانه ده كوچكي زندگي كنم. ميمثال من مايلم در دهك

 برابر كنم. يا از كشور هند ديدن كنم. 2سال آينده 

 

 

 

 

 

 اند؟ رؤیاهایتان چگونه

كردند. رؤياها  در طول تاريخ انسانها به رؤيا و خواب با ديدي متفاوت تري نسبت به بقيه چيزها نگاه مي

گيرد و از اين  سندگان، عرفا، دانشمندان و يا حتي روانشناسان مورد تجزيه و تحليل قرار ميتوسط شعرا،نوي

اند.  شويم. به همين دليل رؤياها هميشه منبع الهام بوده طريق وارد نيروي ناخودآگاه جمعي يا فردي مي

دهد. خواب وسيله  ميخواب اسرار زيادي در خود جاي داده است و ما را به دنياي باالتر و ماوراء اتصال 

اي به  آيد. ناديده پنداشتن رؤياها همانند اين است كه نامه ارتباطي بين انسان و دنياي ماوراء به حساب مي

كنيد؟  ها و رؤياهايتان توجهي مي دستمان داده باشند ولي ما به آن توجهي نكنيم. شما چقدر به خواب

 دهيد.؟ رار ميبنيد، مورد تجزيه و تحليل ق هايي را كه مي خواب

ايم، چه بصورت خودآگاه و  فرويد معتقد بود كه كارهاي نيمه تمام كه در طول روز بر روي آنها متمركز شده

دهند و در رؤياهاي آدمي دريچه ناخودآگاه  چه بصورت ناخودآگاه در خواب بصورت رؤيا خودشان را نشان مي

زند. به همين دليل يكي از روشهايي كه فرويد  باشد كه بصورت سنبل و زبان اشاره با او حرف مي او مي

 باشد. داد تجزيه و تحليل كردن رؤياها و خوابهايمان مي پيشنهاد مي

باشد. بين منطق و شهود، بين زن و مرد، فعال و غير فعال، مثبت  رؤياها ارتباط بين نيمكره چپ و راست مي

خوابيم در واقع  بينيم يا مي تند. وقتي خواب ميو منفي آنها. رؤياها منبع قدرت، دانش، خالقيت، سالمت هس

 با سنجش خردمندتر و جدا از جسم مادي خود يا خود برتر ارتباط برقرار كنيم.

كنيم تا از درون يك  كوپتر، به زمين نگاه مي به رؤياهايتان دقيق شويد. شبيه اين است كه از داخل هلي

ري داريم. در صورتيكه در اتومبيل زاويه ديد محدود است و ت اتومبيل. ما از باال زاويه ديد متفاوت و وسيع

 توانيم ببينيم. افتد آن هم در فاصله كمي را مي فقط آنچه روبرويمان اتفاق مي
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اي در  باشد. آكاشا منطقه هاي درون آكاشيك خودمان مي رؤياها، پي بردن به حاالت روحي و بررسي پرونده

هب مختلف معتقد هستند كه سرنوشت در آن نوشته شده است و آن ناحيه پيشاني است كه در اديان و مذا

ها و  شود. خواب نامند. لوح محفوظ زمان در اين ناحيه است و در اين ناحيه ثبت مي را حافظه جهان مي

توانيم تفسيري  معني هستند و نمي باشد. اتفاقاتي كه ظاهراً بي رؤياها تغيير نوع برداشت ما در اين ناحيه مي

 خواهد حرفي، راه حلي يا سخني به مابگويد. باشد كه مي ها داشته باشيم. تجربه قسمتي از آكاشا ميبر آن

آموزند كه نقش هاي متعددي را بازي كنيم بنابراين بسيار خالقانه راه حلها را در  ها چون به ما مي خواب

ند. شايد داستان كشف فرمول بنزن باش هاي متفاوت آن در طول تاريخ زياد مي دهند. نمونه اختيار ما قرار مي

را شنيده باشيد. زماني كه كلوكه بسيار ذهنش را درگير كرده بود و در فكر اين بود كه چگونه ممكن است 

ها در كنار يكديگر قرار گيرند تا بتوانند چنين فرمولي را داشته باشند به خواب رفت. تا آن زمان همه فكر  اتم

است. از خواب كه   ي هستند. اما او در خواب ديد كه ماري دم خود را گرفتهكردند ملكولها به صورت خط مي

بيدار شد متوجه شد كه ممكن است فرمول اين ملكول جديد بصورت حلقوي باشد و بدين گونه فرمول بنزن 

نشان داده بود كه چگونه به حقيقت دست يابد. بسياري از اختراعات  -مار -كشف شد. خواب بصورت سمبل

اند.  شافات بشر بدين گونه با رؤياهايشان پيوند خورده است و راه حل آنها در خواب و رؤيا بدست آوردهو اكت

شايد شما هم اين گونه هستيد. راستي تا به حال چند راه حل كوچك يا بزرگ از طريق خواب به شما 

   زنند؟ ها با شما حرف مي ايد كه خواب منتقل شده است؟ آيا تا به حال متوجه شده

كنند، باورهاي عميق خود را مورد بررسي قرار دهيم. وقتي   ها بازتاب حقايق هستند و به ما كمك مي خواب

تغييراتي در آنها ايجاد كنيم با ترسهايمان روبرو مي شويم و حتي تغييراتي در آنها ايجاد كنيم در شناخت 

 كنند. ميها و نقاط ضعف خود به ديگران به ما كمك  خود، اشتباهات و شكست

ترين و هيجان انگيزترين روشها براي شناخت  ترين و ساده بينيم يكي از امن خوابها و رؤياهايي كه در آن مي

باشد. همين طور كه در برنامه ديگر گفته شده است ما از دو نوع ناخودآگاه يا ضمير  و طبيعت اطرافمان مي

اي  فردي يا جمعي. ضمير ناخودآگاه فردي تنها دسته ناهوشيار برخوردار هستيم. ضمير ناهوشيار يا ناخودآگاه

كشد و ضمير ناخودآگاه جمعي تمام  از اطالعات و پيامهايي كه در درون ما انباشته شده است را به تصوير مي

كشد. خواب و رؤياهاي  باورها و الگوهايي كه در تمام هستي ذخيره شده است را به تصوير مي – اتفاقات

دهد. ولي در هر دو  هوشيار فردي و بخشي را به ضمير ناخودآگاه جمعي اختصاص ميآدمي برخي ضمير نا

 كنيد. صورت با خود برتر و نيروهاي ماوراي خود ارتباط برقرار مي

 

 

 کار کردن با رویاها:
اي كه بايد به آن توجه كنيم اين است كه رؤياهايمان اهميت دارند و نبايد سرسري از كنار آنها  اولين نكته

شود كه آنها قدرت واقعي خود را به نمايش بگذارند.  ريم. اهميت دادن و توجه كردن به آنها موجب ميبگذ
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 4ها جزئي از وجود ما هستند. بنابراين قابل ستايش و احترام هستند. هر شخصي در طول شبانه روز  خواب

از زندگيشان را در  3/2افراد شوند. معموالً  بيند و اگر خواب نبينيد دچار اختالل مي بار خواب مي 9الي 

 بينند. سال را خواب مي 0گذارند و  خواب مي

خواهيم  براي رؤيا ديدن يا خواب ديدن بايد آماده شويم. اگر قبل از خواب خودمان را آماده كنيم، بهتر مي -

آلفا به تتا افتد كه ضرب آهنگ موج مغز از  رؤياها زماني اتفاق مي تري را تجربه خواهيم كرد. و خواب عميق

به مراتب ‘ شود دانند اين دو موج از امواج بتا كه در حالت عادي از مغز ساطع مي رسد و همانطور كه مي مي

 باشد. تر مي پائين

اي آدمك مغزي به دليل اينكه  تكنيك هاي تجسم خالق و روشهاي مراقبه اي مخصوصاً تكنيك مراقبه

كنند يكي از بهترين وسائل و ابزارها هستند براي اينكه خودمان  هوشياري در امواج تتا يا خواب را ايجاد مي

كنيم. بدن در حالت آرام تر و ريلكس تر  را براي خواب ديدن آماده كنيم. زمانيكه از اين روشها استفاده مي

تري برخوردار شويم. چنانچه محيط آرام باشد يا از  تر و عميق شود از خواب آرام گيرد و موجب مي قرار مي

وهاي خوش يا چند شاخه گل يا گياه يا عود يا بلور كريستال و يا شمع استفاده كنيم خواب به مراتب ب

 تر خواهد شد. عميق

اگر هنگام خواب رفتن با احترام و ستايش بخواهيم رؤياهايمان از كيفيت بهتري برخوردار خواهند بود. 

آگاه و آگاهي برتر را  توانيم ناخودآگاه، نيمه يبنابراين هر چه بيشتر صرف مراسم پيش از خواب كنيم بهتر م

 تحت تأثير قرار دهيم و ارتباط بهتر با آنها خواهيم داشت.

يك نكته بسيار مهم اين است كه روزتان را سپري كنيد مهم نيست كه چطور آن را بگذرانيد بلكه مهم اين 

توانيد به صورت  ست در روز تمام شود. مياست كه آن را وارد شب نكنيد. بگذاريد تمام اتفاقاتي كه افتاده ا

ذهني تمرين كنيد و اتفاقات و ذهنيتتان را قبل از خواب با تمرينات ذهني يا فيزيكي از خود دور كنيم و به 

جاي دوري از بدن داخل كاسه اي آب يا داخل بادكنك هواي خيالي بفرستيم. از اتفاقاتي كه افتاده است 

 كه مي خواهد برايتان بيافتد را نيز بنويسيد. يادداشت برداريد و اتفاقاتي

تان نسبت به  بينيد را بنويسيد؛ به حافظه حاال نوبت آن رسيده است كه يادداشت برداريد. هر خوابي كه مي

افتد كه بالفاصله پس از  تان ضعيف است بلكه اتفاقاتي در رؤيا مي خواب ديدن اعتماد نكنيد. نه اينكه حافظه

ثبت شود و اگر به لحظه اي بعد موكول گردد ممكن است بطور كامل فراموش شود. بيدار شدن بايد 

آيد و از حافظه خوابي بهتري برخوردار  نويسيد خوابها بيشتر به ذهنتان مي هنگاميكه مرتباً خوابهايتان را مي

در مورد خواب  شود كه بهتر بتوانيد تصميم بگيريد. نه تنها اين ها موجب مي شويد. يادداشت كردن خواب مي

 شود مسائل روزمره هم تحت كنترل شما قرار گيرند. مؤثر است بلكه موجب مي

ايد و يا  چنانچه شما در نيمه هاي شب بيدار شديد. قلم و كاغذ در نزديكي خود بگذاريد و هر آنچه ديده

به مراتب از هر احساستان را بنگاريد و فردا صبح از اين احساس و رؤيا درس خواهيد گرفت. نوشتن خواب 
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روش و تكنيكي مؤثرتر است زيرا شما داريد نا ديدني را ديدني و نوشتني مي كنيد. شما در حال ثبت خلقت 

 هستيد.

شود كه قبل از خواب ليواني از آب برداريد و نيمي از آن را  آيد پيشنهادي داده مي اگر خوابها يادتان نمي

شوم يا اينكه هر  ام بيدار مي ه من با يادآوري خوابي كه ديدهبنوشيد و هنگام نوشيدن به خودتان بگوييد ك

تواند صبح بنوشيد و مجدداً به خودتان بگوييد من با  خوابي كه ببينم بخاطر خواهم آورد. نيمه ديگر آن را مي

 كند و نوشيدن آب رؤياهايم را دوباره به خاطر خواهم آورد. اين عمل فكر رؤيا ديدن را در ذهن شما ثبت مي

 دهد. مثل كامپيوتري كه برنامه ريزي شده باشد جواب مي

ها  ها كلمات و نيز استعاره هنگام رؤيا ديدن و يادداشت كردن خواب ابتدا نمادها مهم آن نظير اسامي شماره

شوند تا پيام  كنند و بيشتر سرگرم داستان مي ها آنچه مهم است را فراموش مي را بنويسيد. معموالّ رؤيا بين

شوند يا خير؟ رؤياها را تفسير كنيد، تفسير رؤيا يعني ترجمه كردن  مراقب باشيد آيا نمادها تكرار مي رؤيا.

 تصاوير و مبدل ساختن آنها به احساسات.

 درمانگري در رؤيا يا رؤيابيني آگاهانه از تكنيك هاي نيرومند تسلط بر رؤيا و رؤيابيني مي باشد.

عي و فرد درون ارتباط برقرار كنيم و او را به كمك و ياري بطلبيم. چنانچه توانيم از طريق رؤيا با خود واق مي

هايي كه خوابهايشان را  هايشان را بگويند در مقايسه با بچه بچه ها را تشويق كنيم كه از ابتدا خواب

 گويند از خالقيت بيشتري برخوردار هستند و در تحقيقي نشان داده شده است كه چنانچه از بيماران نمي

% سرعت 01بخواهيم در خواب از كمك و مساعدت خود واقعي برخوردار شوند و از او كمك بخواهند 

 تواند در زايمان سهل تر و بدون درد كمك كند. شفادهي آنها بيشتر خواهد شد. استفاده از رؤيا درماني مي

ن متنوع هستند اينها عبارتند از توانيم با رؤيا ارتباط برقرار كنيم و به اندازه رؤيا ديد با روشهاي بسيار مي

رقص تئاتر، نقاشي، مجسمه سازي، روشهاي شناخت درماني، محاوره و مهمترين و ‘ موسيقي پانتوميم‘ هنر

باشد و با فرد ديگري تفاوت دارد.  باشند. زبان رؤيا مخصوص هر فردي مي مؤثرترين آنها نوشتن رؤياها مي

ن هر چقدر به رؤياهايتان توجه بيشتري بكنيد به آن احترام بگذاريد البته بعضي از آنها مشترك است. بنابراي

 و در مورد آن تعمق كنيد. احتمال بيشتري دارد كه اسرار بيشتري از آنها را بازگو كنيد.

كتابهاي تفسير رؤيا گاهي اوقات مي تواند كمك كند. ولي يادتان باشد كه آنها تفسير سطحي هستند و يك 

 ني خاص و بيش از يك معنا داشته باشد.رؤيا ممكن است معا

هاي مشترك، درمانگري در خواب،  خواب‘ توان با تمرين به آنها دست يافت هايي كه مي از روشها و تكنيك

 رفتن به زمانهاي گذشته يا مكانهاي دلخواه دور با استفاده از رؤيا.

سال آن را  0گذرانيم و  ا در خواب مياز عمرمان ر3/2الزم است يك بار ديگر به اهميت رؤيا بپردازيم. ما 

عمر خود آگاهي و تسلط داريم.  3/2بينيم. چقدر در مورد آن اطالع داريم و چقدر برروي اين  فقط خواب مي

 شايد الزم باشد كه در مورد تجربيات و يادگيريهايمان تجديد نظر كنيم؟
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 ها خلق واقعیت

. 

کنیم، دیگر  ز فاصله ای هر چه نزدیكتر نگاه میوقتی به اشیای جامد نظیر صندلی، شمع، گل ا

 بینیم ذراتی ریز و از هم جدا نمی

در واقع جهان فقط بازی . کنیم برعكس بافت به هم پیچیده ای از میدانهای انرژی را مشاهده می. 

 .پنداریم سخت و غیر قابل انعطاف است، نرم و قابل تغییر است امواج و رنگها است و آنچه ما می

 کند ك کوانتوم نشان داده است که هوشیاری در واقعیت فیزیك نقش بسیار مهمی ایفا میفیزی

مطالعات جدید . زیست شناسان جدید در حال حرکت به سوی پنداری مشابه از واقعیت هستند. 

جالب توجه نشان داده است که مردم، میمونها، موشها، پرندگان و حتی کریستالها به صورت 

هم در ارتباط هستند ممكن است که در دنیای مادی این ارتباط را رد کنند، ولی  وار با پاتیك تله

ما توده های متفرق و جدا از هم نیستیم بلكه با هم در ارتباط هستیم و بر همدیگر . وجود دارد

 .گذاریم تاثیر می

 کتاب مشهور تمثیل غار

بیرون از غار آتش . ور می کنداند تص اثر افالطون، مردم را درون غار که به بند کشیده شده- 

زندانیان که به دلیل اینكه . افتد گیرد و نور آتش و سایه های دنیای بیرون روی دیوار غار می می

 .پذیرند این سایه ها را به عنوان واقعیت می. توانند حرکت کنند بسته بودند، نمی

آید ابتدا نور خورشید  یرون میشود پس از اینكه از غار زیرزمینی ب روزی یكی از زندانیان آزاد می

کند پس از اینكه چشمانش به نور عادت کرد از شگفتی های دنیای واقعی بیرون  او را کور می

 شود که سایه های افتاده روی دیوار غار توهمی بیش نبوده است کند و متوجه می حیرت می

ر بندیان به داستان او از کند برگردد و بقیه را از بند آزاد کند ولی د مرد آزاد شده سعی می. 

 .چسبند خندند و بدون پشیمانی به زنجیرهای خود می دنیای واقعی می

 وقتی ماژاالن، مكتشف پرتغالی در سواحل تیرادو فوگو از کشتی پیاده شد

مردم بومی آنجا از سرنشینان قایق استقبال کردند ولی قادر نبود کشتی بزرگی که در فاصله . 

توانستند باور کنند که قایق های بزرگتری وجود  آنها نمی. بود را ببینند دورتر لنگر انداخته

کردند افق را به صورت خطوط  آنها حتی زمانی که به کشتی بزرگی به اندازه کوه نگاه می. دارد

 .کرد دیدند و نور برای آنها از وراء کشتی عبور می پیوسته می
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 ما هم اکنون با مشكلی شبیه باال روبرو هستیم

 .شویم کشتی های بادبادی را منكر می.

 این عقیده قدیمی وجود داشت که ما خالق واقعیت خود هستیم

دهند؟ کدام صحیح  سازند یا اتفاقات و واقعیت باورهای ما را شكل می آیا باورهای ما اتفاقات را می

 است

خود شما جزء کدام هستید آیا مخالف واقعیت . بسیاری از افراد مخالف این هستند. 

بهتر است به آزمایش هلوت شمیت فیزیكدان آلمانی که در این زمینه انجام گرفته . هستیم؟

 .است بپردازیم

شمیت یك المپ روشنایی را به تعدادی مولد وصل کرد و آنها را در باغچه خانه اش در آلونكی 

 قرار داد و ترتیبی داد که المپ در فواصل نامعینی خاموش و روشن شود

دتی متوجه شد که نصف وقت المپ روشن است و نصف وقت دیگر المپ خاموش پس از م. 

شمیت گربه ای را در هوای سرد در داخل آلونك گذاشت و با کمال تعجب این بارمشاهده . است

رسد که گربه که  به نظر می. کرد دفعات روشن بودن المپ بیش از بارهایی است که خاموش است

  .باشد به نحوی بر عملكرد مولدها تاثیر گذاشته است داده گرمش احتماالّ ترجیح می

 دهیم؟ اگر گربه بتواند واقعیت وجودش را تعیین کند ما چگونه این کار را انجام می

گذاریم و به  افتد تأثیر می ما به صورت خودآگاه و ناخودآگاه بر روی واقعیات و اتفاقاتی که می

 کنیم آنچه فكر می

تمام نیروهای جهان از افكار و باورهای ما . افتد برایمان اتفاق می( گاهبصورت خودآگاه و ناخودآ)

 .رساند جهان طوری ساخته شده است که باورهای ما را به انجام می. کنند حمایت می

 افتد ما خالق هستیم، خالق واقعیت ها و اتفاقاتی که برایمان می

یونها اسم و عدد در واقعیت ما تجلی پیدا گیرند کدام عدد یا اسم از میان میل افكار ما تصمیم می. 

 .کنند

 ایم ایم و یا ایجاد نموده ما همه کامیابی ها، شكست ها، بیماریها، روابط، و زخم روحی را خلق کرده

باورها تجارب را . بلكه فراتر از مثبت اندیشی است. این تفسیری از مثبت اندیشی نیست. 

زند، ما آن واقعیت را به وجود  ه منزل ما دستبرد میاگر دزد ب. آفرینند نه بر عكس آن را می

شاید این باور قبالً وجود داشته که . این اتفاقات برای ما خود بخود پیش نیامده است. ایم آورده

 .جهان خطرناك است و حاال این اتفاق افتاده تا این باور اثبات شود
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ام که بسیار از افراد پس از طی  دهام متوجه این موضوع ش هایم داشته ای که در کالس در تجربه

بینیم یا دیگر آن اتفاقات بد  گویند که بعضی افراد که با آنها مشكل داشته ابم را نمی دوره ها می

 افتند نمی

حاال اگر . شدند یا اینكه آن اتفاقات بدی بیفتد آنها خودشان موجب دیدن آن دسته از افراد می. 

ه آنها موفق شده بودند نوع باورهای خود را در مورد اطرافیان نوع نگرش و باور را تغییر دهیم، ک

اگر . افتند این باورهای ما هستند که اتفاق می. افتاد عوض کنند، دیگر اتفاقات قبلی برایشان نمی

شویم که اتفاقات بیرون نیز تغییر  باورهای خود را تغییر دهیم متوجه می

با . شود فكرت را تغییر ده زندگیت عوض میسال قبل فرموده است که 2000 عیسی. کنند می

 .شود عوض کردن فكر و باورها، زندگی، اتفاقات و حتی شرایط جوی نیز عوض می

روزی فردی زیر یك درخت آرزویی کرد، آرزو کرد که چه خوب بود غذای لذیذی اینجا بود و او 

 خورد می

غذا ظاهر شد و او . ه کردبال فاصله آرزوی او را برآورد. این درخت درخت آرزوها بود. 

آرزو کرد که چه خوب بود تختی . پس از غذا در خواست نوشیدنی کرد آن هم برآورده شد. خورد

پس از خواب بیدار شد احساس تنهایی . برای استراحت کردن بود و بال فاصله آن نیز برآورده شد

 .ببری ظاهر شد و او را خوردبالفاصله .کرد با خودش گفت که نكند ببری اینجا باشد و او را بخورد

 های بسیار دارد تجلی باورهای ما مزیت

. 

 یك پرفسور علوم آزمایشگاهی روزی به دیدن استاد ذن رفت تا از او درباره فلسفه ذن سؤال کند

آن مرد در . در مدتی که پرفسور مشغول پرسیدن بود استاد مشغول پرکردن فنجان چای بود. 

زیاد صحبت کرد و استاد ذن هم چای را داخل فنجان ریخت تا پر شد  مورد اعتقادات و باورهایش

در آخر پرفسور طاقت نیاورد . پس بیشتر ریخت تا از آن لبریز شد و همچنان به این کار ادامه داد

استاد ذن پاسخ داد شما هم ! گیرد این فنجان پر شده است و بیش از این در آن چای نمی: و گفت

توانم فلسفه ای جدید را به شما  اید چگونه می گمانهای خود پر شده مثل فنجان از عقاید و

 .پس شما هم باید خودتان فنجانتان را خالی کنید. بیاموزم

ما در مورد جهان و اطرافمان باورها و اعتقاداتی داریم و برای دریافت های جدید باید جای خالی 

 تا بتوانیم اعتقاد و باور جدیدی کسب کنیم برای آنها پیدا کنیم، باید قدیمی ها را بیرون بریزیم

 :گویند بر این معتقدند کسانیكه از ماوراء و جهان دیگری سخن می. 

 آورد اول اینكه هوشیاری ماده را بوجود می
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. 

 دهد ذهن بر روی ماده تاثیر می گذارد و آن را شكل می

-سی است و بین هر الیه اتماند همانند منظومه شم تناسبی که ملكولها در اتم ها قرار گرفته. 

فضای خالی زیادی وجود دارد و اگر فرض را بر این بگذاریم که الكترون یك وجود توپر -مدار اتم

ها در  شود بعضی باشد اگر فضای بین الكترونها را برداریم یك انسان تنها به سر سوزن تبدیل می

نوری که به طور . دام افتاده هستند الكترونها نور به –این میان معتقد هستند که ذرات نیمه اتمی

تنها تفاوت میان اتمها و یك انسان . مارپیچ در جهت عقربه ساعت یا خالف آن در حرکت است

آورد، نور  کند نور را بوجود می فكر و هوشیاری انرژی را تولید می. باشد تنها در فرکانس آنها می

 .آورد آورد، هوشیاری ماده را بوجود می د میآورد، اتم و مولكول بوجو به دام افتاده را بوجود می

ولی باید بسیار مواظب باشیم اگر آرزو کنیم که اژدهایی ظاهر شود و از دهانش آتش بیرون بریزد، 

 زند شود و به ما آسیب می اژدهایی ظاهر می

زنند، همان کسانی هستند که با باورهای غلط و  بسیاری از کسانیكه به خودشان آسیب می. 

 .شوند د کننده آسیب هایی را متجلی میمحدو

 زیاد فكر نكنید

اید بیمار شوید یا اینكه حتی  خودتان خواسته. اید خودتان آسیب دیده. اید خودتان کرده. 

ممكن است ناراحت شوید و حتی به بقیه صحبت های من هم گوش ندهید . اطرافیان بیمار شوند

اید اگر تصمیم گرفته بودید و باورهای  تان را ساختهولی در هر صورت شما بودید که اینگونه زندگی

افكار ما همانند خود را جذب  .گرفت دیگری داشتید زندگیتان به گونه دیگر شكل می

 .گویند کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز اید که می حتماً شنیده. کند می

 کنند مدیگر را جذب میها ه برعكس قوانین فیزیك مغناطیس که غیر همنوع

اگر ما انتظار رفتار ناشایستی را داشته . کنند ها همدیگر را جذب می در متافیزیك هم همنوع. 

تجسم خالق . کنیم که با ما رفتار ناشایست داشته باشند باشیم، کسانی را به طرف خود جذب می

 :تجسم خالق یعنی اینكه. یعنی همین

 خود استخوان ریشه ای ای برادر تو هم اندیشه ای مابقی

 فرماید موالنا می

 ایم البته ما دست به کار شگفتی زده
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ها و باورهایت هستی و همه چیز جز آن وجود خارجی ندارد و هر چه اتفاق  تو فقط تنها اندیشه: 

زندگی . توانیم بسازیم زندگی شگفتی را می. باشند افتد تنها تجلی اندیشه ها و باورهای تو می می

کنیم و حتی  نویسیم و خودمان بازی می ازی است با این تفاوت که ما خود سناریو را مییك ب

کنیم، همه با انتخاب ماست به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه  خودمان دیگر بازیگران را انتخاب می

سومین قانون یا اصلی که باید بیاموزیم این است که اگر در آنچه اتفاق .کنیم خودمان انتخاب می

ما به صورت . افتد ما سهیم هستیم پس ما نسبت به جهان بیرون و درون خود سهیم هستیم یم

دنیا بسیار ساده است، از هر دست که بدهیم از همان دست . فردی و اجتماعی مسئول هستیم

 .بینید بدلیل آن است که در درون وجود دارد هر آنچه در بیرون می. گیریم می

 خدمت کن روی خودت کار کن و به دنیا

خواهی جهان را کنترل کنی یا به دیگران خدمت کنی؟ اگرقصد  هدف و قصدت چیست؟آیا می. 

کنترل کردن داری قدرت کسب کن و اگر قصد خدمت کردن داری دست بردار بر روی خودت و 

بیاموز که هر آنچه که بخواهی همان خواهد شد و بخواه برای دیگران نیكی، .دیگران کار کن

عا کن برای همه انسانها چون دیوار اطراف ما تنها آینه ای است که هر آنچه به دیگران خوبی، و د

زنی باید نیروی محرك ما تنها  هر بار که دست به کاری می. کنیم دهیم خودمان دریافت می می

هر چه به دیگران کمك کنی داری به خودت کمك . عشق، دوست داشتن و شادی باشد

قصد کمك دارید، حرف زدن و فكر کردن را کنار بگذارید و دوست  اگر شما حقیقتاً. کنی می

کارتان را با عشق شروع کنید و با عشق ادامه دهید و تنها خیر و خوبی را . داشتن را آغاز کنید

خواهیم یاد  ما می. برای دیگران حتی کسانیكه ممكن است به شما بدی کرده باشند، بخواهید

آموزیم دیگران را  داشته باشیم، پس بیاموزیم که خودبخود می بگیریم که چگونه خود را دوست

 .شود همه چیز با عشق آغاز می. دوست داشته باشیم و چگونه به کل هستی عشق بورزیم

 به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

که شما خواهید تا حاال نتیجه گیری کنید باید بگویم  اید یا اینكه می اگر االن به جمع ما پیوسته

 مسئول شادی خود هستید

  .عاشق بر همه عالم که همه عالم از اوست
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 عتماد به نفس ، تندرستی و موفقیتدستیابی به آرامش، ا

  

 اثر : شاکتی گواین

  

  مترجم : دکتر نرگس شکفته

 

 قسمت اول : اصول کلیدی تجسم خالق

  

  . هر لحظه از زندگیتان پر از خالقیت است و نعمت های بی شماری در عالم هستی )کائنات( وجود دارد

  .آن رغبت داشته باشید تا به سوی شما بیایند باید اهدافتان را واضح و روشن مشخص کنید و برای رسیدن به

 

 ؟تجسم خالق چیست 

 

تجسم خالق روش استفاده از تخیالت و تصورات شما برای به دست آوردن آن چه در زندگی تان می خواهید با استفاده از 

ست داشتن موفقیت روش های ارائه شده در این کتاب می توانید به اهداف و خواسته های تان از جمله سالمتی ، لذت دو

در روابط زناشویی ، کسب ثروت، موفقیت در کار و زندگی و ... برسید . قدرت تخیل توانایی اجاد یک فکر ، یک تصویر ذهنی یا 

یک احساس است . باید با انرژی مثبت بر روی فکر ، احساس یا تصویری روشن و واضح آن قدر تمرکز کنید تا به واقعیت تبدیل 

ورد نظرتان یعنی همان چیزی که تصور می کردید برسید سعی کنید درحالت مدیتیشن یعنی در وضعیتی شود و به هدف م

ساکت و آرام و متفکرانه و هوشیار قرار بگیرید پس از رسیدن به این آرامش تصور کنید در محیط دلخواه تان قرار گرفتید از این 

یر گذار بر سایرین کار می کنید این وضعیت را با تمام جزئیات مثال وضعیت لذت می برید و رضایت کامل دارید و هماهنگ و تاث

ساعت های کار مورد نظرتان حقوق دلخواه تان و مسئولیت هایی که دوست دارید بر عهده داشته باشید در ذهن تان 

کرده اید این تمرین  مجسم کنید و این احساس را طوری در خود تقویت کنید که این وضعیت را با تمام جزئیات آن قبال تجربه

ساده و کوتاه را روزی دوبار انجام دهید و در مورد آن فکر کنید و شانس خود را برای رسیدن به موفقیت و کسب هدف ایده آل 

تان را افزایش دهید . با این روش نمی توان رفتار دیگران را کنترل کرد که بر خالف میل باطنی شان کار می کنند کاربرد این 

 از میان برداشتن موانع درونی در جهت رسیدن به یک هماهنگی طبیعی است روش برای

   

 قروش کار تجسم خال
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جهان مادی منشع انرژی است : جهانی که ما در آن زندگی میکنیم از انرژی تشکیل شده است شاید ما سطوح مختلف 1- 

اشیاء از بزرگ ترین آن گرفته تا کوچک ترین زره که اشیا را با حس هایی فیزیکی ظاهرا جدا از هم بدانیم اما در واقع تمام 

شامل اتم و کوچک تر از آن است به انرژی محض تبدیل می شوند . فکر دارای یک انرژی نسبتا خوب است بنابرای خیلی 

 سریع تغییر می کند ماده از انرژی نسبتا غلیظ و متراکم تری تشکیل شده ، به همین خاطر آهسته تر تغییر می کند

 .  

انرژی خواص مغناطیستی دارد : بر اساس قوانین فیزیکی نیروهای دارای کیفیت و ارتعاش مشابه یکدیگر را جذب می 2- 

کنند همچنین احساسات نیز از انرژی مغناطیستی برخوردارند که این انرژی را از طبیعت مشابه خود جذب می کند ما می 

ده کنیم برای مثال موقعی که به طور اتفاقی کسی را ببینیم که همان موقع توانیم این اصل را در کارهای روزانه مان مشاه

  به او فکر می کنیم

 . 

فکر بر خالف صورت های غلیظ تر انرژی از سرعت و تحرک باالیی برخوردار است. فکر انجام دادن   فرم تابع افکار است :3- 

  . ر کاری ابتدا به صورت یک فکر یا تصور ایجاد می شودکاری یا ساختن چیزی از اجزای آن سبقت می گیرد یعنی انجام ه

تجسم همانند نقشه ای است که یک تصور را برای ما به صورت یک شکل ایجاد می کند سپس انرژی را در یک میدان 

  مغناطیستی جذب کرده و آن را به طرف تشکیل آن شکل راهنمایی می کند

 . 

سوم نیوتن هر عمل عکس العملی دارد مساوی و در جهت خالف آن منظور این قانون تشعشع و جاذبه : بر اساس قانون 4- 

است که با توجه به باورها و افکارمان ، آن چه انتظار وقوع آن را داریم و قویا به طور واضح آن را تجسم می کنیم در زندگیمان 

احساس نا امنی و ترس میکنیم از به آن جهت جذب خواهیم شد . وقتی افکار منفی را در ذهن مان پرورش می دهیم و 

همان افراد وشرایطی که دوری می کنیم به سراغ مان می آید . از طرفی با پرورش احساسات مثبت و تجسم شادی به 

  .سمت افراد و موقعیت های مناسب متمایل خواهیم شد

  

ستجو و کشف عمیق ترین و اصلی استفاده از تجسم خالق : تغییر فقط توسط تفکر مثبت رخ نمی دهد بلکه نیاز به ج5- 

ترین رفتارهای روزانه و سپس تغییر آن ها دارید . ابتدا ممکن است شما از تجسم خالق در دوه های خاص و برای اهداف 

معین استفاده کنید با تمرین و تکرار این کا را به عادت تبدیل کنید . با این کار اعتماد به نفس شما افزایش یافته و به نتایج 

لوب خواهید رسید . مزیت دیگر تجسم خالق این است که می توانید لحظه لحظه زندگیتان را آن گونه که شایسته است مط

 خلق کنید

.  

 قیک تمرین ساده برای تجسم خال

 

ت ابتدا موضوعی را که تا اندازه ای تصور تحقق آن برای تان ساده باشد انتخاب کنید مثال بهبود زندگیتان را در یک مکان ساک

که کسی مزاحم شما نشود در وضعیتی راحت بنشیندبدن تان را کامال اش کنی این راز بزرگ انگشتان پا شروع کنید و تا 

پوست سرتان ادامه دهید با این کار احساس لذت بخشی به شما دست خواهد داد در حالی که تجسم یا تصویر موضوع 

  : لندبه خودتان عباراتی شبیه این جمالت بگوییدمورد نظرتان را در ذن خود نگه داشته اید با صدای ب

من اکنون تعطیالت آخر هفته خیلی خوبی را در کوه ها می گذرانم . چه تعطیالت زیبایی ، یا من منظره زیبایی که از آپارتمانم 

دیده می شود خیلی دوست دارم استفاده از این عبارات + که قسمت مهمی از تجسم خالق می باشد . این جمالت به ما 

آن چیزی که فکر می کردید در اظنتار شما خواهد بود . اگر احساس شک و تردید می گویند وضعیتی متفاوت و حتی بهتر از 

دارید یا دچار فکر های متفاوت شده اید در برابر این افکار مقاومت نکنید و در غیر این صورت قدرت آن ها افزایش می یابد حتی 

دقیقه یا نیم  5م خود ادامه دهید . این تمرین را روز اجازه دهید در ذهن تان جریان یابد آنگاه با به کار بردن جمالت + به تجس

  ساعت انجام دهید

 . 

 اهمیت قرار گرفتن در وضعیت ریلکس

  

برای استفاده از تجسم خالق اولین چیزی که باید یاد بگیرید این است که آرام آرام ذهن و بدن تان را شل کنید تا به عمق 
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  . ج مغز و آهسته تر شدن آن می شود این وضعیت را سطح آلفا می گویندآرامش برسید این حالت باعث تغییر سرعت اموا

 . سطح تبا موقعی است که در حالت بیداری و خودآگاهی معمولی قرار دارید

  بهترین زمان برای انجام تجسم خالق شب دقیقا قبل از خواب یا صبح ، بالفاصله پس از بیداری

 

  روش تجسم

 

  . وعی که در ذهنتان فکر کنید یا آن را ببینید و یا احساس کنید برای ادامه کار کافی استهمین که بتوانید بر روی موض

 

  مشکالت خاص تجسم

 

ممکن است شخصی تاحساس کند قادر به تجسم کردن نیست معموال این حالت ناشی از یک نوع ترس است . به طور مثال 

  . آن ترس ناشی از احساسات عاطفی زیادی بود یکی از دانشجویان هنگام مدیتیشین خوابش می برد که علت

 

  گام اصلی برای تجسم خالق 4

 

 هدفتان را مشخص کنید1- 

  

 (افکار و رویدادهایتان را واضح و روشن ایجاد کنید )ساختن تصویر ذهنی2- 

 

  اغلب بر روی آن تمرکز کنید3- 

 

 )به آن انرژی مثبت بدهید )با عبارات تاکیدی4- 

 

نتیجه می رسیم و یا به چیزهایی که ذهن مان مجسم می کردیم دست پیدا می کنیم دیگر فراموش می اغلب وقتی ما به 

کنیم که موفق شده ایم بنابراین پس از رسیدن به هدفتان از خود تشکر و قدردانی کنید و خداوند را به خاطر این موفقیت 

 دشاکر باشی

 

  خالق فقط در جهت کارهای خوب است تجسم

 

الق برای کارهای مفید کاربرد ندارد ، تجسم خالق وسیله ای است برای برطرف کردن موانعی که خودمان در قدرت تجسم خ

مسیر جریان عادی و موزون عالم هستی ایجاد کرده ایم . اگر کسی سعی کند از این روش نیرومند برای مقاصد معنی یا 

 . اند . هر کاری که انجام دهید نتیجه اش به خودتان برمی گرددخودخواهانه استفاده کند ناآگاهی او را از قانون کاری می رس

به طور مثال : مجسم نکنید که مشخص باالتر از شما از کار بی کار شده بلکه تجسم کنید که او به شغل باالتری ارتقا پیدا 

  کرده

 

  تاکید ها

 

  . کم شدن استتاکید ها یکی از مهمترین عناصر تجسم خالق است ، تاکید وسیله ای برای مح

  . تاکید راهی محکم برای رسیدن به چیزی است که تصویرش را در ذهنتان می سازید
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  ذهن مشغول حرف زدن با خود است یک تفسیر بی پایان درباره زندگی خود ما و مسائل دیگران

  آنچه در افکارمان به خود می گوییم اساس واقعیت های ما را تشکیل می دهد

اگر شما روزانه ده دقیقه به صورت آگاهانه جمالت تاکیدی را تکرار کنید پس از مدتی عادات کهنه و منفی را کنار گذاشت به 

  طور مثال می توانید به خودتان بگویید : من توانایی انجام این کار را دارم من از زندگی ام راضی و خوشحال هستم

 دنظر داشته باشیدر مورد جمالت تاکیدی موارد زیر را در 

 

همیشه عبارات تاکیدی را در زمان حال به کار بدهید نه آینده به طور مثال نگویید یک کار جدید و عالی به دست خواهم 1- 

  آورد بلکه بگویید من اکنون یک کار جدید و عالی دارم

 

یر از خواب بیدار نمی شوم بلکه با اطمینان همیشه عبارات تاکیدی را در مثبت ترین حالت بیان کنید . مثال نگویید : صبح د2- 

  بگویید : من صبح زود با انرژی بیدار می شوم

 

استفاده از عبارات تاکیدی واضح و روشن و در عین حال ساده که به احساس قوی را به ذهن شما منتقل کند موثرتر 3- 

  است

 . 

 صحیح است را انتخاب کنید همیشه عبارات تاکیدی مثبتی را که احساس می کنید در مورد شما4- 

 .  

برای این که در مقابل تغییر و دگرگونی مثبت مقاومت نکنید باید احساس کنید که کار جدیدی را آغاز کرده اید و از این بابت 5- 

  خوشحال باشید و فکر نکنید مجبورید یک کار قدیمی را دوباره انجام می دهید

 

 طف شما ندارند و در صد تغییر آن ها نیستندعبارت تاکیدی ضدیتی با احساسات یا عوا6- 

 .  

تا آن جا که ممکن است این باور و احساس را در خودتان ایجاد کنید که عبارات تاکیدی مثبت می توانند باعث موفقیت 7- 

  شوند شما

 

  نکته : به جای گفتن عادی عبارات تاکیدی سعی کنید با تمام وجود آن ها را احساس کنید

ومندترین و الهام بخش ترین عبارات تاکیدی آنهایی هستند که با نام خداوند شروع می شوند . مثال اکنون خداوند با نکته : نیر

  قدرت بی پایانش به من کمک می کند تا بهترین راه را انتخاب کنم

 

 قسمت دوم : کاربرد تجسم خالق

  

ضربه بزنید به روی شما باز خواهد شد  –د خواهید یافت آن چه را بپرسید به شما داده خواهد شد . آن چه را که جستجو کنی

  . . هر کس بپرسد خواهد یافت و هر کس جستجو کند پیدا خواهد کرد وهر کس ضربه بزند به روی او باز خواهد شد

 

 تجسم خالق را جزیی از زندگی تان قرار دهید

  

از وقت خود را به تمرین و تکرار این کار اختصاص  بهترین کار برای یادگیری تجسم خالق این است که حداقل زمان کوتاهی

دهید هر روز صبح ، شب قبل از خواب و حتی اگر فرصت داشتید وسط روز پانزده دقیقه وقت خودتان را صرف مدیتیشن و 

ه تجسم خالق کنید. همیشه تمرین ها مدیتیشین را با تمدد اعصاب شروع کنید آن وقت تجسم خالق را با عبارات تاکیدی ک
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آرزویش را دارید ادامه دهید تجسم خالق با اندکی تمرین و تکرار راههای جدید فکر کردن را به شما می آموزد و هم چنین 

 شما می آموزید چگونه مشکالت و مسائل خود را حل کنید

 .  

 هستی ، انجام دادن و داشتن

  

  زندگی از سه وجه تشکیل شده : هستی ، انجام دادن و داشتن

ودن تجربه اصلی وزنده در لحظه حاضر است ، انجام دادن جنبش و فعالیتی است که از نیروی عادی و خالق هستی یا ب

ناشی می شود وتوسط هر موجود زنده جاری می شود و منبع زنده بودن ما است ، داشتن مربوط به رابطه ، با اجتماعی 

 گران وارد زندگی می شوند و به راحتی آنها را می پذیریماست که در آن زندگی می کنیم در این حالت ما اجازه می دهیم دی

 . 

این سه مورد به طور همزمان وجود دارند اغلب مردم در زندگیشان معکوس عمل می کنند آن ها برای بدست آوردن چیزهای 

ال تر خواهند مورد عالقه شان سعی می کنند کارهایی انجام دهند تا پول بیشتری بدست آورند به این ترتیب آن ها خوشح

بود در صورتی که شما ابتدا باید همان چیزی باشید که هستید آن وقت آن چه را که الزم است انجام دهید ، به این ترتیب آن 

  چه را که بخواهید شما دارید

 

 

 قعناصر سه گانه و تعیین کننده میزان موفقیت تجسم خال

 

  کنید قلبا تمایل داشته باشید هدف : باید به کاری که تجسم می1- 

 

  . اعتقاد : اگر نسبت به هدفی که انتخاب کرده اید اعتقاد راسخ داشته باشید با اطمینان بیشتری عمل خواهید کرد2- 

 

  .پذیرش : باید باتمام وجود هدف مورد عالقه تان را بپذیرد و در جستجوی آن رغبت زیادی داشته باشید3- 

 

  برقرار کنید با خود برترتان ارتباط

 

یکی از مهمترین قدم ها در ساختن تجسم خالق موثر اتصال به منبع روحانی درون تان است . منبع روحی شما همان عشق 

  بی پایان فرزانه و خردمند و قدرت کائنات است

 . 

شنوا : در طی مدیتیشن وقتی به حالت آرامش در می آیید یک کامال ارتباطی بین شما و خویشتن خردمندتان باز می شود 

و به راهنمایی شما می پردازد به طوری که می توانید سواالت خود را بپرسید و منتظر پاسخ ها بمانید که به صورت واژه ها 

  آیندیا تجسم خالق و یا از طریق یک احساس می 

 . 

فعال : وقتی سرنوشت تان در دست گرفتید احساس می کنید که قدرت انتخاب دارید و می توانید از طریق قدرت فرزانه 

 نامتناهی الهی که خداوند در وجودتان نهاده است توسط تجسم خالق به اهداف و خوسته های تان برسید

  

  پیش رفتن با جریان

تفاده از روش تائو است منظور این است که شما مجبور نیستید سعی وتالش زیادی تنها راه کاربرد موثر تجسم خالق اس

بکنید شما به آسانی می توانید به جایی که می خواهید بروید و در ذهن تان واضح و روشن تجسم کنید سپس صبورانه و 

  هماهنگ در جهت جریان رودخانه به زندگی تان ادامه دهید
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 . 

  پذیریدخود را در بهترین شرایط ب

 . 

برای رسیدن به خواسته های تان در زندگی از طریق تجسم خالق باید بپذیرید که شما مستحق بهترین زندگی هستید 

عجیب این که خیلی ها در پذیرفتن خودشان مشکل دارند و فکر می کنند قادر نیستند به خواسته های شان برسند این 

اگر شما احساس می کنید نمیتوانید در عالی ترین وضعیت خودتان را تجسم باورهای غلط ریشه در دوران کودکی ما دارد . 

کنید یا با خودتان فکر می کنید احتماال من هرگز نمی توانم به خواسته هایم برسم در این صورت باید به دقت تصویری از 

ر موقع نسبت به خودتان خودتان را در ذهن خود مجسم کنید این تصویر بیانگر احساس شما راجع به خودتان است . ه

 احساس خوبی نداشتید با بیان جمالت مثبت از خودتان قدردانی و تشکر کنید

 .  

قسمت سوم : مدیتیشن و تاکید ها)وقتی مصمم به اجرای فرمانی باشی ، بی شعار به تو داده خواهد شد 

 )ونور بر فراز روش های تو خواهد درخشی

 

 شایجاد یک مکان آرام بخ

 

ن آرام بخش در درون خودتان یکی از چیزهایی است که درموقع تجسم خالق باید به آن بپردازید این مکان ساختن یک مکا

  . جایی است که شما می توانید هر زمان که دوست داشته باشید آن جا بروید این تمرین را انجام دهید

جسم کنید این مکان می تواند یک علفزار جنگل چشم های تان را ببینید و در یک وضعیت راحت خودتان را در یک طبیعت زیبا ت

و کنار دریا حتی زیر اقیانوس این مکان را با تمام جزئیات دیدنی ، شنیدنی و بویایی اساس کنید یا این مکان را هر طوری که 

که در آن جا دوست دارید بسازید مثال خانه ای زیبا و راحت و با یک نور طالیی که آن جا را محافظت کند باید طوری باشد 

احساس لذت کنید و برای شما آرام بخش باشد با تجسم خالق می توانید هر وقت که دوست داشتید در این مکان تغییراتی 

 ایجاد کنید یا این که دوباره آن را بسازید

 .  

  درمان با مدیتیشن

 

  : ماکنون به بررسی های تکنیک های مدیتیشن در مورد درمان خودمان و دیگران می پردازی

درمان خود : مدیتیشن می تواند در کشف علت بیماری و بهبود آن کمک کند بنشینید یا دراز بکشید و نفس عمیق بکشید 

ریلکس شوید شروع کنید از انگشتان پا تا قسمت های مختلف بدن تان و به همگی بگویید که ریلکس شونددر صورت تمایل 

تا انرژی تان به طور کامل جریان یابد اکنون به طور واضح و روشن انرژی بهبود مدیتیشن بازکردن مراکز نیرو را انجام دهید 

بخشیدن را در اطراف خود تجسم کنید آن را احساس کنید و از این حس لذت ببرید اگر قسمت خاصی از بدن تان بیمار است 

 : یا درد دارد از آن عضو بپرسید

  

متوجه شوید ؟ برای چند دقیقه ساکت بمانید می توانید از واژه های  پیامی برای شما دارد ؟ آیا موضوعی هست که باید

تاکیدی یا تصاویر ذهنی استفاده کنید دقت کنید احساسات تان به شما جواب پرسش ها را می دهد یا نه . اگر جوابتان را 

  نگرفتید دوباره ادامه دهید

 . 

 بهبود بخشیدن دیگران :

ید شما می توانید به شخصی که برایش این مدیتیشن را انجام دهید چیزی نگویید مگر این مدیتیشن را در تنهایی انجام ده 

این که خودش از شما درخواست کند که این مدیتیشن را برایش انجام دهید سعی کنید به طور کامل ریلکس شوید و سپس 

ریافت می کند و به طرف کسی که به خودتان را به عنوان یک کانال روشن تجسم کنید که نیروی بهبود بخشیدن کائنات را د

این نیرو نیاز دارد می فرستد اکنون شخصی که قرار است بهبود یابد را مجسم کنید از او سوال کنید از او سوال کنید آیا 

دوست دارد در هنگام مدیتیشن کار خاصی برایش انجام دهید . اگر شما احساس می کنید باید قسمت خاصی از بدنش را 

یتیشن انجام دهید حتما بر روی این قسمت متمرکز شوید . کارتان را به دقت انجام دهید تا بهبودی کامل حاصل از طریق مد
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شود . اکنون آن فرد را در یک نور طالیی که اطرافش را احاطه کرده سالم و خوشحال تجسم کنید به طور مستقیم در ذهنتان 

  . وی کائنات می تواند بهبود یابدبا او محبت کنید و به او بگویید که به وسیله نیر

 

 هقسمت چهارم : تکنیک های ویژ

 

  با داشتن راز روابط درست انسان و سایر موجودات با راهنمایی کائنات قادر به پیشگویی بودند . جی آلن بون

  یک دفتر یادداشت برای تجسم خالق

 : برای شروع کار با دفتر یادداشت به توصیه های زیر عمل کنید

 

 داکید ها : فهرستی از واژه های تاکیدی مورد نظرتان را یادداشت کنیت1- 

 .  

فهرست جاری شدن : فهرستی از راههایی که می توانند به شما در کسب ثروت ، عشق و قدردانی ، دوستی و غیره 2- 

  کمک کنند را یادداشت کنید

 

ها موفق بوده اید را بنویسید شامل تمام  فهرست موفقیت : فهرستی از مواردی که احساس می کنید با انجام آن3- 

  موفقیت های شما در زندگی و کارتان

 

فهرست قدردانی : فهرستی از تمام چیزهایی که شما قدردان آن هستید و چیزهایی که فکر می کنید در زندگی باید قدر 4- 

  آن را بدانید را بنویسید

 

ت تان تهیه کنید این به معنی خودخواهی نیست هر چه بیشتر فهرست احترام به خود: فهرستی از تمام خصوصیات مثب5- 

  احساسات عالی تان را بدانید خوشحال تر می شوید

 

فهرست قدردانی از خود : فهرستی از روش هایی که فکر می کنید باعث می شود با خودتان مهربان تر باشید را 6- 

  یادداشت کنید

 

از اسامی افرادی که به نوعی احتیاج به کمک و بهبودی دارند را در دفتر  فهرست کمک کردن و بهبود بخشیدن : فهرستی7- 

  یادداشت تان بنویسید

 

  خیال ها و ایده های خالق : تصورات ، رویاها و طرح ها که برای آینده تان دارید را در دفتر یادداشت تان مرتب کنید8- 

  شما چند دقیقه در روز یا یک ساعت در هفته را به این تمرینات اختصاص دهید

 

 

  قسمت پنجم : زندگی خالق

 

 (تنها ابراز موفقیت آن چیزی است که باعث دگرگونی و رشد خودآگاهی انسان از مظاهر آشکار خداوند شود )دیوید اسپانگل

 قخودآگاهی خال

خودآگاهی است که باعث می شود عمیقا درک کنید و سازنده های  تجسم خالق فقط یک روش نیست بلکه یک حالت

پیوسته عالم وجودمان هستیم و در هر لحظه مسئولیتش را برعهده می گیریم ، بین ما و خداوند جدایی نیست ، ما مظهر 

  .نشانه های خالق خداوندیم
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این کتاب بخشی از محتویات کارگاه 

روز می  13آنالین موفقیت نامحدود در 

باشد. برای اطالع از این کارگاه ویژه که 

درصدی است به  311دارای ضمانت 

 مراجعه کنید مدیر اولسایت 
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 کیست؟ جاوید علی

 

 

 مشاور فروش و بازاریابی

 اندازی راه را خود سازی پول کارخانه روز ۰۳ در ” : سازی پول کارخانه  کتاب مؤلف* 

 ”          کنید

 کارخانه پول سازی === کلیک کنید بکتا اول صفحه ۷۵  رایگان دانلود   

 

 یبازاریاب و کار و کسب حوزه ارشد مشاور و مدرس* 

  شرکت ۰۳۳ از بیش به آموزش و مشاوره ارائه ی سابقه* 

 و موفقیت حوزه در اشخاص به خصوصی نیمه و خصوصی مشاوره صدها ی ارائه ای سابقه* 

 رکا و کسب و شخصی بهبود

 ، بازاریابی مشاوره ، بازاریابی آموزش تخصصی سایت : اول مدیر سایت وب و شرکت مدیر* 

 یسازمان بهبود و شخصی بهبود آموزش ، فقیتمو مشاوره ، موفقیت آموزش

مدرس و مشاور در حوزه ی بهبود شخصی و  ( EMBA ) علی جاوید کارشناسی ارشد مدیریت

سازمانی است که سازمانها را در توانمند سازی کارکنان و توسعه ی سیستم ها و گسترش فعالیت 

 .هایشان یاری می دهد

http://www.modir1.ir/
http://www.modir1.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%AF/
http://www.modir1.ir/703/
http://www.modir1.ir/703/
http://www.modir1.ir/


 

 

 مراجعه کنید www.modir1.irجهت دستیابی به مقاالت و کتاب های بیشتر به سایت مدیر اول 

www.modir1.ir 

 آموزش و مشاوره موفقیت

 آموزش و مشاوره بازاریابی

 

ده ها دوره ی آموزشی در حوزه های موفقیت و اصول زندگی  ۳۰تا  ۵۷وی همچنین در طول سالهای 

 .بهتر و همچنین آموزش بازاریابی در استان های مختلف کشور برگزار کرده است

علی جاوید مدرس مراکز مختلف از جمله مرکز تحقیقات مدیریت ، موسسه فرا مدیران ، موسسه 

ی ، ملت ( و تعداد بیشماری مراکز در نقاط عرشیا ، شرکت های بیمه ای ) بیمه ایران ، سامان ، راز

 .باشد می … و بازاریابی ، مختلف کشور در حوزه های ارتباطات موثر ، روانشناسی و فروش حرفه ای 

صدها مشاوره خصوصی و نیمه خصوصی در حوزه ی موفقیت و بهبود شخصی و مطالعه ی صدها عنوان 

اساتید معتبر داخلی و خارجی وی را بر آن داشت تا  کتاب و شرکت در ده ها سمینار و کارگاه آموزشی

 .بخشی از تجارب و آموخته های خود را در اختیار دوست داران و طالبان حقیقی موفقیت قرار دهد

 

در حوزه موفقیت و بهبود شخصی  و همچنین مشاوره در حوزه کسب و کار و  مشاوره رایگانبرای 

سب تماس بگیرید و یا جهت ک ۳۳۰۳0۰۳4۳۵۳و    ۳0۰44۷4۳۵۳0بازاریابی می توانید با شماره  

 زیر کلیک کنید.  های نکاطالعات بیشتر بر روی لی

 

 مشاوره های تخصصی             موفقیت   مشاوره رایگان             بازاریابی         مشاوره رایگان 

 مشاوره موبایلی                                                       
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