ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل کﻪ زﻧﺪﮔﯽ را در دﺳﺘﺎن ﺧﻮدﻣﺎن اﻓﺮﯾﺪ

ﺗﮑﻨﯿﮏ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ
ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮداﮔﺎه
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ
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ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ ٴ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﯿﺎم ھﺎی ﭘﻨﮭﺎن ﺑﮫ آراﻣﺶ و ﺳﻼﻣﺘﯽ
دﺳت ﭘیدا کﻧیم؟
ﭘﯿﺎم ھﺎی ﭘﻨﮭﺎن،ﺳﯿﺴﺘﻣﯽ ﻧﻮیﻦ و راھﮕﺸﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﺛﺮوت
ﺑﯿﮑﺮان.

ﺗﮑﻧیﮏ جذب ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ
ﺑﮫ وﺳیﻠﮫ ﭘیﺎم ھﺎی ﭘﻧﮭﺎن

ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن 5931
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ﻓﮭﺮﺳﺖ:
ﻓﺼﻞ اول  -آﺷﻨﺎیﯽ ﺑﺎ ﭘیﺎم ھﺎی ﭘﻧﮭﺎن
ﻓﺼﻞ دوم  -ﭼﮕﻮ ﻧﮕﯽ اﺳﺘفﺎده از پیﺎم هﺎی پنهﺎن
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم  -ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان رﻣﺰ ﭘﻮل را ﺑﺎ ﭘﯿﺎم ھﺎی ﭘﻨﮭﺎن ﮔﺸﻮد؟
ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎرم  -رھﺎیﯽ از ﭼﺎﻗﯽ و اﺿﺎﻓﮫ وزن ﺑﺎ ﭘیﺎم ھﺎی ﭘﻧﮭﺎن

ﻓصل ﭘﻧجم  -دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا
ﻓﺼﻞ ﺷﺷم – ﺧﺎطﺮات دردﻧﺎک ﮔذﺷﺘﮫ
ﻓﺼﻞ ھفﺗم  -ﮔفﺗﮫ ھﺎی ﻧﻮیﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
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ﭘﯿﺸﮕفﺘﺎر
ﭼﮕﻮنه ایﻦ ﮐﺘاب مﯿﺘﻮانﺪ زنﺪگی ﺷﻤا را تﺒﺪیﻞ به بهﺸﺘی پﺮ از آرامﺶ و
سﻼمﺘی ﮐﻨﺪ.
ﺷﻤا دوسﺖ ﻋﺰیﺰ امﺮوز با مﻄاﻟﻌه ایﻦ ﮐﺘاب به سﻔﺮی ﮐﻮتاه اما اﻟهی می
رویﺪ .در ایﻦ سﻔﺮ مﻌﺠﺰاتی ﺷﮕﺮف را تﺠﺮبه خﻮاهﯿﺪ ﮐﺮد ﮐه مانﻨﺪ ﭼﺮاﻏی
پﺮ نﻮر زنﺪگی ﺷﻤا را تا ابﺪ روﺷﻦ نﮕاه خﻮاهﺪ داﺷﺖ.
بﻮسﯿﻠه ارتﺒاط مﺴﺘﻘﯿﻢ با
ٴ
مﻄاﻟﻌه ایﻦ ﮐﺘاب به ﺷﻤا می آمﻮزد ﮐه ﭼﮕﻮنه
ضﻤﯿﺮ ناخﻮدآگاهﺘان بار سﻨﮕﯿﻦ تﻤامی رنﺞ های روﺣی گﺬﺷﺘه اتان ﮐه
مﺴﺒﺐ بﯿﻤاری های ﺟﺴﻤی مﯿﺸﻮد را به راﺣﺘی ﮐﻨار گﺬاﺷﺘه ،انﺮژی از
دسﺖ رﻓﺘه را باز یاﻓﺘه و با روﺣی سﺒﮏ ،دیﺪ و نﮕاهی ﺟﺪیﺪ مﺴﯿﺮ اﻟهی
زنﺪگی خﻮد را با آرامﺶ خاطﺮ و ﻟﺬت از نﻌﻤﺖ های خﺪاونﺪ ادامه دهﯿﺪ.
پﯿام های مﻔﯿﺪ ایﻦ ﮐﺘاب بی نهایﺖ ﺷﮕﻔﺖ آور اسﺖ و به ﺷﻤا می آمﻮزد
ﭼﮕﻮنه آن پﯿامها را با ﺷﯿﻮه ای ﻋﻤﻠی در زنﺪگی روزانه خﻮد به ﮐار
بﺒﺮیﺪ.
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ﭼﺮا ایﻦ کﺘﺎب ﻣﺘفﺎوت اﺳﺖ؟ ﺧﺼﻮصﯿﺎت ویﮋه و ﺑﯽ ھﻤﺘﺎی ایﻦ کﺘﺎب،
ﮐﺘاب تﮑﻨﯿﮏ پﯿام های پﻨهان ﮐه هﻢ اﮐﻨﻮن در دسﺖ داریﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﮐتابی اسﺖ
ﮐه راﺟﻊ به تﮑﻨﯿﮏ پﯿام های پﻨهان و ادﻏام آن با ﻗﺪرت تﻔﮑﺮ مﺜﺒﺖ به
زبان ﻓارسی نﻮﺷﺘه ﺷﺪه اسﺖ.
یﮑی از خﺼﻮﺻﯿات بی نﻈﯿﺮ ایﻦ ﮐﺘاب آن اسﺖ ﮐه بﺴﯿار روان نﻮﺷﺘه
ﺷﺪه و دسﺘﻮر انﺠام تﮑﻨﯿﮏ ها بﺴﯿار ساده و ﻋﻤﻠی اسﺖ .نﺘﯿﺠه یﮑایﮏ
ﻓﺮمﻮل هایی را ﮐه مﯿامﻮزیﺪ در طﻮل ساﻟها بﻮسﯿﻠه هﺰاران انﺴان در
سﺮاسﺮ دنﯿا ﺛابﺖ ﺷﺪه اسﺖ .
ایﻦ ﮐﺘاب را هﻤﯿﻦ امﺮوز با دل و ﺟان مﻄاﻟﻌه ﮐﺮده ،تﮑﻨﯿﮏ ها را تﺠﺮبه
ﮐﺮده تا طﻠﻮع خﻮرﺷﯿﺪ مﻮﻓﻘﯿﺖ و سﻼمﺘی ﺟای سایه های تاریﮏ مﺤﺪودیﺖ
ها و مﺤﺮومﯿﺖ ها را بﮕﯿﺮد.
سﻔﺮتان خﻮش ،خﺪایی و پﺮ بار باﺷﺪ.
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ایﻦ ﮐﺘاب ارزﺷﻤﻨﺪ مﻨﺤﺼﺮا ﺟهﺖ آﺷﻨایی و آمﻮزش ﺷﻤا با تﮑﻨﯿﮏ پﯿام
های پﻨهان نﻮﺷﺘه ﺷﺪه اسﺖ تا ﺷﻤا خﻮانﻨﺪه گﺮامی از مﻌﺠﺰات بی نﻈﯿﺮ
و ﺷﮕﻔﺖ آور ایﻦ تﮑﻨﯿﮏ ﮐه ﮐﺸﻒ آن هﺪیه ای از طﺮف خﺪاونﺪ بﺮای ما
انﺴانها بﻮده اسﺖ بهﺮه مﻨﺪ ﺷﻮیﺪ.
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ﺳﺧﻧﯽ از ﻧویﺳﻧده
اﻣﺮوز یﮑﯽ از ﺑﮭﺘﺮیﻦ و ﭘﺮ ﺑﺮکﺖ ﺗﺮیﻦ روزھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ اﺳﺖ و اطﻤﯿﻨﺎن دارم
ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ایﻦ کﺘﺎب یﮑﯽ از ﭘﺮ ﺑﺎر ﺗﺮیﻦ روزھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .از
ایﻦ رو ﺑﺮای ﻣﻦ ﭘﺮ ﺑﺮکﺖ اﺳﺖ ،کﮫ ﺑﻌﺪ از ﭼﻧدین ﺳﺎل ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎ و اھداف ﺧﻮد
رﺳﯿﺪه ام و اکﻨﻮن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ آﻣﻮﺧﺘﮫ ھﺎیﻢ را ﺑﺎ ھﻤﻮطﻨﺎن ایﺮاﻧﯽ ام و ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن
ﻋﺰیﺰ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ کﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ایﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺧﺪایﯽ زﻧﺪﮔﯽ جﺴﻤﯽ روﺣﯽ و
ﻋﺎطفﯽ ﺷﻣﺎ ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادران ﻧﺎزﻧﯿﻨﻢ را ﺑﮫ صﻮرﺗﯽ زیﺒﺎ دﮔﺮﮔﻮن کﻨﺪ .ﭼﺮا کﮫ ایﻦ
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺎکﻨﻮن در اکﺜﺮ کﺸﻮر ھﺎی جﮭﺎن ﮔﺴﺘﺮش یﺎﻓﺘﮫ و یﮑﯽ از کﺸﻮرھﺎیﯽ کﮫ
ﺗﺎﺑﺤﺎل از اﺳﺘفﺎده ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﯿﺎم ھﺎی ﭘﻨﮭﺎن ﺑﮫ صﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﯽ

ﺑﮭﺮه ﺑﻮده ایﺮان

اﺳﺖ.

از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ کﻨﻢ کﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎ را ﺑﮫ طﻮر کﺎﻣﻞ و
ﻣﺪاوم اﻧﺠﺎم داده ﺗﺎ در کﻤﺘﺮیﻦ زﻣﺎن ﻧﺘﯿﺠﮫ دﻟﺨﻮاه را ﺑﺪﺳﺖ آوریﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ایﻦ کﺘﺎب را ﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ دوﺳﺘﺎن ،آﺷﻨﺎیﺎن و ﺧﺎﻧﻮاد ٴه ﺧﻮد ﺗﻮصﯿﮫ کﻨﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ھﻢ از
ﺑﺮکﺖ ایﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﮭﺮﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
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ﻣﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻮیﺴﻨﺪ ٴه کﺘﺎب ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﯿﺎم ھﺎی ﭘﻨﮭﺎن ،ایﻦ کﺘﺎب،را ﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ ایﺮاﻧﯿﺎن
در کﺸﻮرم ایﺮان و ﺳﺎیﺮ ھﻢ زﺑﺎﻧﺎن ﻋﺰیﺰ و ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﻢ ھﺪیﮫ ﻣﯽ کﻨﻢ و ﺑﺎور دارم ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
ﺗﮑﻨﯿﮏ ھﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ در جﺮیﺎن آراﻣﺶ و ﻟﻄﻒ اﻟﮭﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﻤﺎ را
در راه ﻓﺮھﯿﺨﺘﮕﯽ و کﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ یﺎری ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺧﻮاھﺪ داد.
از ﺷﻤﺎ اﺳﺘﺪﻋﺎ دارم ﻣﺮا از دﻋﺎی ﺧﻮد ﺑﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﻧﮕﺬاریﺪ ،ﭼﺮا کﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارم ﺗﺎ
ﺳﺎیﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ و دﻋﺎی ﺷﻤﺎ ﻋﺰیﺰان ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺎی ﺧﻮد اداﻣﮫ
ٴ
زﻣﺎﻧﯿﮑﮫ ھﺴﺘﻢ در زیﺮ
ﺑﺪھﻢ و ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﺎ دﺳﺘﯽ ﭘﺮ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ھﻢ زﺑﺎﻧﺎﻧﻢ ﺑﺎﺷﻢ .
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ﻓﺼﻞ اول  -آﺷﻨﺎیﯽ
ﺑﺎ ﭘﯿﺎم ھﺎی ﭘﻨﮭﺎن
 .5ﺑﮫ دﻧﯿﺎی ﻧﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺎم ھﺎی ﭘﻨﮭﺎن ﺧﻮش آﻣﺪیﺪ
 .2ﭼﺮا ایﻦ کﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ؟
 .9ﭘﯿﺎم ھﺎی ﭘﻨﮭﺎن یﺎ  subliminal massgesﭼﯿﺴﺖ ؟
 .4ﭘﯿﺎم ھﺎی ﭘﻨﮭﺎن ﭼﮕﻮﻧﮫ کﺎر ﻣﯽ کﻨﺪ؟
 .1ﭘﯿﺎم ھﺎی ﭘﻨﮭﺎن از دیﺪ ﻋﻠﻤﯽ
 .6اﻣﺘﯿﺎزات اﺳﺘفﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﯿﺎم ھﺎی ﭘﻨﮭﺎن
 .7ﻧﻘﺶ ﺑﺎدام در ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن amygdale
 .8جﻨﮕﻞ ﻣﺨﺮب ﺑﺎورھﺎی ﻣﻨفﯽ
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آیا از داﺷﺘﻦ زنﺪگی مﻤﻠﻮ از اسﺘﺮس ،ﻓﻘﺮ و یا دردهای ﺟﺴﻤانی خﺴﺘه
ﺷﺪه ایﺪ؟ آیا دوسﺖ داریﺪ آرامﺶ ،ﺛﺮوت و سﻼمﺘی را به سﻮی خﻮد ﺟﻠﺐ
ﮐﻨﯿﺪ؟

ﺑﮫ دﻧﯿﺎی ﻧﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎ ﭘیﺎم ھﺎی ﭘﻧﮭﺎن ﺧﻮش آﻣﺪیﺪ
به ﺷﻤا دوسﺖ ﻋﺰیﺰ و مهﺮبانﻢ ﮐه در ﺣال مطاﻟﻌه ایﻦ ﮐﺘاب هستی سﻼم و
تﺒﺮیﮏ مﯿﮕﻮیﻢ.
بﻨﻈﺮ می آیﺪ ﮐه تﻮ دوسﺖ ﻋﺰیﺰ ﻋﺰمﺖ را ﺟﺰم ﮐﺮده ای ﮐه با تﮑﻨﯿﮏ
مﻌﺠﺰه گﺮ پیام های پنهان در زمانی بﺲ ﮐﻮتاه ،زنﺪه گیات را دگﺮگﻮن
ﮐﻨی  .ایﻦ ﮐﺘاب ﺟهﺖ یاری دادن بﺮای داﺷﺘﻦ یﮏ زنﺪگی مﻤﻠﻮ از آرامﺶ
نﻮﺷﺘه ﺷﺪه اسﺖ .ﺷﻤا دوسﺖ ﻋﺰیﺰ با خﻮانﺪن ایﻦ ﮐﺘاب مﯿﺘﻮانﯿﺪ به ﺟﺴﻤی
ساﻟﻢ و بﺪون بﯿﻤاری ،زنﺪگی پﺮ از ﻓﺮاوانی و ﺛﺮوت ،رابﻄه خﺪایی با
اطﺮاﻓﯿان ،هﯿﮑﻠی دﻟﺨﻮاه و تﻤام خﻮاسﺘه های ﮐﻮﭼﮏ و بﺰرگ خﻮد دسﺘﯿابی
پﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻤه مﺴاﺋﻞ و مﺸﮑﻼت اسﺖ و ﺷﻤا
تﮑﻨﯿﮏ پیام های پنهان راهﮕﺸای ه ٴ
ﻋﺰیﺰان مﯿﺘﻮانﯿﺪ با مﻄاﻟﻌه و انﺠام ایﻦ تﮑﻨﯿﮏ در ﮐﻮتاهﺘﺮیﻦ مﺪت مﻤﮑﻦ
در آرامﺶ درونی و بﻌد بﯿﺮونی ﻗﺮار گﯿﺮیﺪ.

در طﻮل مﺪتی ﮐه ﮐارم رو ﺷروع ﮐردم و اﻓرادی ﮐه از آﻟبوم ها استﻔاده
ﮐردند ﺷاهﺪ مﻮرد های بﺴﯿاری از ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺴﺮدگی ،مﺸﮑﻼت ماﻟی ،مﺴﺌﻠه
اضاﻓه وزن و ﭼاﻗی ،دردهای ﺟﺴﻤانی و مﺸﮑﻼت در روابﻂ اطراﻓیانم
بﻮده ام ﮐه در ﮐﻤﺘﺮیﻦ زمان و بﺮای هﻤﯿﺸه ﺣﻞ ﺷﺪه اسﺖ.
سﻌی مﻦ بﺮ ایﻦ اسﺖ ﮐه در ایﻦ ﮐﺘاب تﺠﺮبﯿاتﻢ را ﮐه با اﻓﺮاد مﺨﺘﻠﻒ در
زمﯿﻨه مﺸﮑﻼت مﺘﻔاوت داﺷﺘهام را تا ﺟایﯿﮑه ﺣﺠﻢ ﮐﺘاب اﺟازه مﯿﺪهﺪ در
اخﺘﯿار ﺷﻤا بﮕﺬارم.

11
دسترسی به ضمیر ناخوداگاه با پیام های پنهان

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
بار در ایران ﻓﻘط توسط سایت مانی ام اس اراﺋه ﺷده است و هنوز به طور
گسترده در ایران مورد استﻔاده ﻗرار نﮕرﻓته است اما ﺷما میتوانید اوﻟین
نﻔری باﺷید ﮐه از روش بسیار ﻗدرتمند استﻔاده میﮑنید برای دیدن ﮐامل
. نظرات به سایت مایند مستر مراﺟﻌه ﮐنید
*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
.هﺎﯾم را ﻣیﺘﻮﻧسﺘم ﺑیﺎد ﺑیﺎورم و در حﺎل حﺎظﺮ قصﺪ دارم ذهنم را ﺑﺮای ﺑیﺎد اوردن شفﺎف و دقیق روﯾﺎهﺎﯾم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾزی کنم

*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'.
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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
ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮدم و از طﺮﯾق ﻓﺮوش صﺎﺑﻮن در ﯾک ﻓﺮوشﮕﺎه کﻮﭼک ﺳﺮﮔﺮم ﺑﻮدم و ﺑیشﺘﺮ وقت ﺧﻮدم را در ﺧﺎﻧﻪ صﺮف ﻣیکﺮدم و ﺑﻌﺪ
از اﯾنکﻪ اﯾن ﻧﺮم اﻓزار رو داﻧلﻮد کﺮدم شﺮوع کﺮدم ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﻓﺮوشﮕﺎه ﺧﻮدم و ﻓﺮوش لﻮازم ارﮔﺎﻧیک .ﺑﻪ ﯾک ﮔﺮوه ﯾﻮﮔﺎ
پیﻮﺳﺘم و دوﺳﺘﺎن ﻓﻮقﺎلﻌﺎده ای پیﺪا کﺮدم حﺘﯽ ﺑهﺘﺮﯾن دوﺳت ﻣن ﺑﺎ ﻣن از ﻣﺪرﺳﻪ تمﺎس ﮔﺮﻓت تﺎ ﺑﺮای اﻧهﺎ ﭼنﺪ ﺳﺎلﯽ را تحقیقﺎت
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
و اﯾن اثﺮ ﻣثبت در تمﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻣن ﻣشﺎهﺪه ﻣیشﻮد.شﻮهﺮ ﻣن االن ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ کﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش کﺎر کنﻪ حﺘﯽ کﻮدکﺎﻧم ﺑسیﺎر شﺎدتﺮ
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.
*رﻧدی ﮔیج— ﻧرم اﻓزار ﺿﻣیر ﻧﺎﺧوداﮔﺎه ﺑﺎ دو ﻋﻧصر ﺑرای ﺑﺎال ﺑردن اﺛر آﻧﮭﺎ ﺑر ﺿﻣیر ﻧﺎﺧوداﮔﺎه اﺳﺗفﺎده ﻣیﮑﻧد یﮑﯽ از ﺗﺎکیدات ﻣﺛﺑت
و دیﮕری ﺗصﺎویر کﮫ ﻗدرت اﻧﮭﺎ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻣوﺛر اﺳت زیرا ﻋﮑس ھﺎ ﻧﺗﺎیج را ده ﺑراﺑر ﺑیﺷﺗر ﻣیﮑﻧد .اﮔر ﻣیﺧواھید ﻣﮭﺎرت ھﺎی زﻧدﮔﯽ
ﺧود را اﻓزایش دھید ﻣﺎﻧﻧد – ﺧﻼﻗیت –اﻓزایش ﺛروت – ﺗﺑدیل ﺷدن ﺑﮫ واﻟدیﻧﯽ ﻣوﻓق و یﺎ ﺑﮭﺑود ﻋزت ﻧفس این ﻧرم اﻓزار ﭼیزی اﺳت
کﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آن ﻧیﺎز دارید.
ﺑرای ﺑیش از 22ﺳﺎل رﻧدی ﮔیج ﺑﮫ ﻣردم کﻣﮏ ﻣیﮑﻧد ﺗﺎ ﺑﺎورھﺎی ﻣﺣدود کﻧﻧده ﺧود را از ﺑین ﺑﺑرﻧدﺗﺎ ﺑﮫ اھداف ﺧود ﺑرﺳﻧد.داﺳﺗﺎن
اﻧﮕیزﺷﯽ او از یﮏ ﻧوجوان ﺷﮑﺳت ﺧورده ﺗﺎ یﮏ ﻣیﻠیوﻧر ﺧود ﺳﺎﺧﺗﮫ در جﮭﺎن اﻟﮭﺎم ﺑﺧش اﻓراد ﺑﺳیﺎر زیﺎدی ﺑوده اﺳت.

13
دسترسی به ضمیر ناخوداگاه با پیام های پنهان

*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
ﻣن یﮏ ﻣﺑﺎرز ﺣرﻓﮫ ای و.  ﻣن واﻗﻌﺎ از ﺗﮫ دل ﺑﮫ این ﻣﺣصول ایﻣﺎن دارم:ﻗﮭرﻣﺎن ﺳﻧﮕین وزن جﮭﺎن— ﭼﮫ کﺳﯽ ﻣیﺗواﻧد ﻧﮕران ﺑﺎﺷد
ﻣن اطﻼﻋﺎت ﺧودم را راجب این ﻣﺣصول ﺑﺎ. ﻗﮭرﻣﺎن جﮭﺎن ھﺳﺗم و ارزوی ﻣن این اﺳت کﮫ ﻣردم ﺑیﺷﺗر راجب این ﻧرم اﻓزار ﺑداﻧﻧد
اﻓراد ﺑﺳیﺎر زیﺎدی ﺑ ﮫ اﺷﺗراک ﮔذاﺷﺗم ﭼرا کﮫ این ﻣﺣصول ﻣیﺗواﻧد ﻣﺳیر زﻧدﮔﯽ ﻣﻠت ھﺎ را ﺗﻐییر دھد و ﺣداﻗل کﺎری کﮫ ﻣیﺗوان ﺑﮑﻧم
.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

 ﻣن اوﻟین ﻗﮭرﻣﺎن اﻟﻣﭘیﮏ اﻣریﮑﺎ در ورزش اﺳﮑﯽ ھوایﯽ، ژاﭘن، در ﺑﺎزی ھﺎی اﻟﻣﭘیﮏ زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧﺎﮔﺎﻧو--ﻣدال طﻼی اﻟﻣﭘیﮏ
واﻗﻌﺎ ﭼﮫ ﭼیزی ﺑﺎﻋث ﺷدم کن ایﻧﮑﺎرو اﻧجﺎم دھم ﺑﺎورﻧﮑردﻧﯽ اﺳت زیرا ﻣن دوﺳﺎل ﻗﺑل یﮏ اﺳیب دیددﮔﯽ ﻣزﻣن. واروﻧﮫ ﺷدم
 ﭘزﺷﮏ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﻣن ﮔفﺗﻧد اﻣﮑﺎن ﻧدارد دوﺑﺎره ﺑﺗواﻧم اﺳﮑﯽ کﻧم ان ھم52 .در زﻣﺎن ایﺳﺗﺎدن داﺷﺗم کﮫ ﻧﻣیﺗواﻧﺳﺗم اﺳﮑﯽ کﻧم
.اﺳﮑﯽ روی ﺑرف و ﺑﮫ وﺳیﻠﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺗﻣرین و ورزش ﻣن یﮏ درک ﻗوی از ﻣوﻓﻘیت داﺷﺗم
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 ایجﺎد اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧفس و،ﭘیﺎم ھﺎی ﭘﻧﮭﺎن ﺗﻧﮭﺎ ﭼیزی اﺳت کﮫ ﻣن ﺑﮫ ﺷدت ﺑﮫ ﺗﻣﺎم کﺳﺎﻧﯽ کﮫ در ﺣﺎل ﺗﻼش ﺑرای رﺳیدن ﺑﮫ اھداف
. و یﺎ ایجﺎد ﻣوﻓﻘیت در ھر زﻣیﻧﮫ ای از زﻧدﮔﯽ ﺧود را دارﻧد ﺗوصیﮫ ﻣیﮑﻧم،ﻋزت ﻧفس

*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

 ﻣن یﮏ ﻣﺎدر ﺗﻧﮭﺎ ھﺳﺗم و در ﭼﮭل ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑرای ﺳﮫ ﺳﺎل در داﻧﺷﮕﺎه ﺑودم و ﭘس از ﺳﺎل اول داﻧﺷﮕﺎھم ﺑﺎ ﭘیﺎم ھﺎی ﭘﻧﮭﺎن--- داﻧﺷجو داﻧﺷﮕﺎه
اﺷﻧﺎ 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 ﭘس از ان
42  ﺗﺎ22 اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻧفﺳم را اﻓزایش دادم و ﻧﻣراﺗم از ﺳطح ﺑﯽ و ﺳﯽ ﺑﮫ ای ارﺗﻘﺎ یﺎﻓت ان ھم ﻓﻘط در یﮏ ﻓﺎصﻠﮫ ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ و این ﻧﺷون ﻣیداد ﻣن
!واﻗﻌﺎ ﺷﮕفت اﻧﮕیز ﺑود. درصد ﺗواﻧﺎیﯽ ھﺎیم اﻓزایش ﭘیدا کرده اﺳت
ﻓﻘط کﺎﻓیﺳت یﮑﺑﺎر ﺗﺎکیدات رو ﺑﮫ ان اﺿﺎﻓﮫ کﻧید و ﺑرای ھﻣیﺷﮫ از.ﻣن ھر زﻣﺎن کﮫ درﺣﺎل کﺎر ﺑﺎ کﺎﻣﭘیوﺗرم ھﺳﺗم از این ﻧرم اﻓزار اﺳﺗفﺎده ﻣیﮑﻧم
 ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣصیل ﺷدم و2223 از ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﻣن ھﻣیﺷﮫ ﺳطح ای ﺑودم و اﻓﺗﺧﺎر ﻧفر دوم داﻧﺷﮕﺎه را دارم و در ﻣﺎه ژوئن ﺳﺎل. ان اﺳﺗفﺎده کﻧید
. واﻗﻌﺎ ﺑﮫ این ﻧرم اﻓزار ﻣﻌﺗﻘد ھﺳﺗم و ﻣطﻣﻌن ھﺳﺗم ﺑدون این ﻧرم اﻓزار ﻧﻣیﺗوﻧﺳﺗم این ﻣوﻓﻘیت رو ﺑدﺳت ﺑیﺎرم
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ﭼﺮا ایﻦ کﺘﺎب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ؟
به ﻋﻨﻮان یﮏ ایﺮانی و ایﺮانی زبان ،در طﻮل مﺪتی ﮐه با تﮑﻨﯿﮏ پیام
های پنهان آﺷﻨا ﺷﺪه ام یﮑی از آرزوهایﻢ ایﻦ بﻮده ﮐه بﺘﻮانﻢ ایﻦ تﮑﻨﯿﮏ را
به هﻤﻮطﻨانﻢ و ایﺮانی زبانان مﻌﺮﻓی ﮐﻨﻢ.
تﮑﻨﯿﮏ پیام های پنهان تﻘﺮیﺒا در تﻤام دنﯿا در زبان انﮕﻠﯿﺴی و دیﮕﺮ زبانهای
اﺻﻠی گﺴﺘﺮش پﯿﺪا ﮐﺮده و در ﭼﻨﺪیﻦ دهٴه اخﯿﺮ تﺤﺖ پﺸﺘﯿﺒانی و ٴتایﯿﺪ
دانﺸﻤﻨﺪان زیادی بﻮده اسﺖ .تاﺛﯿﺮ پیام های پنهان به ﻗﺪری ﻋﻤﯿﻖ و ژرف
بﻮده ﮐه در مﻌﺘﺒﺮتﺮیﻦ دانﺷﮕاه ها مﺜﻞ  cornellو دانﺷﮕاه ﻟندن و ﺷﻤاری
دیﮕﺮ از دانﺸﮕاه ها و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ها اسﺘﻔاده مﯿﺸﻮد و همﭼنین مورد تایید دﮐتر
بهادر بهرامی نیز میباﺷد.در سال  0222میﻼدی ﺟرج بوش در مﻘابل نامزد
اﻟﮕور ﺷانس ﭼندانی برای برنده ﺷدن نداﺷت اما با استﻔاده از یﮏ ویدﺋو
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ﮐوتاه و ﺟایﮕذاری یﮏ پیام پنهان رای مردم را به سمت خود ﺟذب ﮐرد
برای دیدن اطﻼﻋات بیﺷتر و دیدن این ویدﺋو روی این ﻟینﮏ ﮐﻠیﮏ ﮐنید .

ﭘیﺎم ﭘﻧﮭﺎن یﺎ  subliminal massagesﭼﯿﺴﺖ؟
پیام های پنهان پیام های مخفی هستند که بطور مستقیم بدون آگاهی فرد و
بدون سدی که مانع ورود انها شود وارد ذهن ناخوداگاه میشوند.دستورات
پنهان از طریق کانال های صوتی و تصویری منتقل میشوند.
با استفاده درست از تاکیدات پنهان شما در نهایت میتوانید پتانسیل واقعی
خود را برای رسیدن به خواستهایتان ازاد کنید.با استفاده مداوم از تاکیدات
پنهان شما میتوانید در کم کردن وزنتان – ترک سیگار – ایجاد اعتماد بنفس
17
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درک خود و زندگی خود – توسعه مهارت های ارتباطی -تاثیر گذاشتن بر
دیگران و به کمال رساندن زندگی خود بهرمند شوید!.
تاکیدات ظاهر شده توسط صدا خیلی سریع خود را نشان میدهند و با آگاهی
کامل نمیتوان انها را درک کرد اما ضمیر ناخوداگاه زبان انها را میفهمد.
صدای های موجود در پیام های پنهان و تاثیر انها مورد بررسی قرار گرفته
است و شما میتوانید برای اطالعات بیشتر در مورد انها در سایت بیشتر
جستجو کنید.این کشف بزرگ از پژوهش ها در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی
انجام شد.
مینه تغییر باورهای ناخوداگاه است
پیام های پنهان یک درمان سریع در ز ٴ
که انجام این تﮑنیک به تغییر فرکانس های ذهنی کمک می کند.
ﭼشمه اﺣساسات منفی و مﺜبتی است که ما در طول
ٴ
سیستم انرژی بدن سر
زندگی روزانه اﺣساس می کنیم و ایجاد هر ﺣسّ منفی در ذهن موجﺐ
ایجاد یک فرکانس منفی میشود ،که این اختالل باعﺚ مﺤدود کردن باورهای
مﺜبت در ذهن ،ناتوانی هارمونی ذهن و بدن و اختالل سیستم اعصاب میشود.
تاثیرات جانبی این اختالﻻت میتواند هم به صورت فیزیﮑی مانند درد های
کمر ،پا ،سر درد ،بیماری کلیه ،مشﮑالت قلبی ،بیماری خونی ،سرطان و
ﻏیره می باشد و هم به صورت مشﮑالت روﺣی مانند افسردگی ،اضطراب،
وسواس ،کمبود اعتماد به نفس ،مشﮑالت خانوادگی و عصبانیت های مداوم
و ﺣتی ﭼاقی و ﻏیره میشود.
لیه درد های جسمی
امروزه ثابت شده که عدم هماهنگی روح و ذهن دلیل او ٴ
میباشد ،و به استناد این واقیعت تﮑنیک پیام های پنهان جهت بر طرف
کردن بیماری های فیزیﮑی و جسمی از طریق هم آهنﮓ کردن سیستم
انرژی و ذهن به کار میرود.
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در سال  ۷۵۹۱مﺤقق بازار  James Vicaryادعا کرد کوکا کوﻻ و پاپ
کورن فروش خود را پس از فلش زدن پیام پنهان پاپ کورن و کوکاکوﻻ در
تئاتر افزایش دادند.
در سال های بعد پیامهای پنهان در بسیاری از تبلیغات رادیو و تلویزیون
استفاده شد.
در سال FFC (Federal Communications Commission)۴۷۹۱
کمیسیون اتباطات فدرال تبلیغات پنهان را ممنوع کرد.
در این ﺣین بسیاری از مﺤققان درک کردند که پیامهای پنهان واقعا میتواند
بر رفتار ما تأثیر بگذارد.
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.

طبق گفته آلبرت انیشتن در سال " ۷۵٩١تمام سیستم بدن انسان بر طبق
انرژی داخلی بدن کار می کند"
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این تﮑنیک به دلیل درمان بسیار سریع و ﻏیر قابل برگشت بودنش متفاوت
از روش های درمانی دیگر می باشد که از سالها پیش تا بﺤال هزاران انسان
را در زمینه بیماری های روﺣی و فیزیﮑی درمان کرده است .این تﮑنیک
همﭽنین میتواند جایگزین ماه ها درمانهای طوﻻنی مدت برای اشخاصی
که مبتال به مشﮑالت روﺣی  ،جسمی  ،خانواد گی و شخصیتی هستند توسط
خود بیمار صورت گیرد.
پیام های پنهان هوشیاری و اﺣساسات ذهنی را بوسیله التیام دادن طبیعی
سیستم انرژی به توازن رسانده و موجﺐ باﻻ بردن استقامت سیستم اعصاب
شده که این تﺤول به ذهن ،روح و زندگی بدون استرس منتهی خواهد شد.
زمانی که فرد برای معالجه یک بیماری فقط به درمان با دارو اکتفا می
کند ،درمان مقطعی می باشد و بیماری که از ریشه سرکوب نشده باشد به
اشﮑال مختلف قابل برگشت خواهد بود برای مﺜال بیماری سرطان اﻏلﺐ
ﺣتی بعد از عمل های جراﺣی و یا شیمی درمانی به بدن باز میگردد .این
دلیل روشنی بر درمان نشدن جنبه ذهنی و روﺣی بیمار است به این معنی
که هنوز بیماری در ناخوداگاه او ریشه دارد که در وﺣله اول موجﺐ بروز
سرطان شده.
قابل ذکر است که پیام های پنهان درمان داروﺋی توسط پزشک را تﺤت هیﭻ
شرایطی رّد نمیﮑند.
به گفته دکتر فیلیﭗ مونترز "فقط هماهنگی درمان بین مشﮑالت ذهنی و
فیزیﮑی با هم ،یک معالجه اساسی و سرکوب کننده در پی دارد".
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پیﺎم هﺎی پنهﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ کﺎر ﻣﯽ کنﺪ؟
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
سرد و (رودز (Roodsگرم یﮑی را انتخاب کنند و نتایج نشان داد شرکت
کنندگانی که تﺤت تأثیر پیام پنهان قرار گرفته اند به این معنی که  ۱۷۷از
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
نوشابه پیام آن روی پرده سینما به نمایش در می امد و با این کار بینندگان
تشویق میشدند که خرید بیشتری از این برند را داشته باشند به هر ﺣال ﭼه
باور کنیم یا نه این روش در این مورد موفق بوده است و این روش ثابت
کرده است که میتوان اطالعات را به صورت کنترل شده به ذهن ارسال
کرد.
پیام های پنهان بصری به سرعت بسیار باﻻیی که ذهن خوداگاه ما نمیتواند
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
تصاویر و تاکیدات به ناخوداگاه انسان بروند .یﮑی از مطالعات اخیر نشان
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
کار استفاده از پیام های پنهان در زیر آهنﮓ های صوتی مناسﺐ است مانند
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
پخش میشوند اما ناخوداگاه انسان به راﺣتی میتواند انها را بشوند.یک مطالعه
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.

اﻣﺘیﺎزات اﺳﺘفﺎده از تکنیک پیﺎم هﺎی پنهﺎن











شما قضاوتی بر آن ندارید(زیرا پیام ها بسیار سریع ﭼشمک میزند و یا اینﮑه
با اگاهی نمیتوانید ان را بشنوید)
ﻻزم نیست شما تاکیدات را خودتان تﮑرار کنید زیرا این کار را نرم افزار و
یا البوم صوتی برای شما انجام میدهد.
به طور عادی هر زمانی که با کامپیوتر خود کار میﮑنید میتوانید روی تغییر
برنامه ریزی ذهنتان کار کنید.
نداشتن عوارض جانبی
مطمئن ترین تﮑنیک برای زمانی که درمان های دیگر موثر واقع نمیشوند.
قابل اجرا توسط خود بیمار
عاری از هر گونه داروهای شیمیایی و ﻏیر شیمیایی
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ﻧقش ﺑﺎدام در ﻣغز اﻧسﺎن ()amygdale
شاید این عنوان برایتان عجیﺐ باشد .اما دانشمندان بر این نﻈر هستند که
قسمتی به شﮑل بادام در مغز انسان وجود دارد .کار این قسمت واکنش به
استرس در مغز است .این بادام یﮑی از اجزای  Limbicسیستم یا مغز
میانی است که مابین  Cortexو  Hindbrainمغز می باشد قرار دارد.

 Limbicﺳیسﺘم ﻣغز ﺳﺮﭼشمﻪ احسﺎﺳﺎت ﻣنفﯽ و ﻣثبت و حﺎﻓﻈﻪ طﻮالﻧﯽ
ﻣﺪت ﻣﯽ ﺑﺎشﺪ.
تجربه ها و اﺣساسات منفی که در گذشته برایتان اتفاق افتاده این قسمت
بادامی شﮑل را پروگرام میﮑنند تا با مواجه شدن با افﮑار منفی مشابه سوت
خطرش به صدا در آید .به طور مﺜال اگر شما قبالً در جمع دوستان و فامیل
در مورد طرز ﺣرف زدنتان مورد تمسخر قرار گرفته اید ،آن خجالت
زدگی ،مغز شما را با خطر در صﺤبت کردن میان جمع ربط میدهد .بدین
معنا که بعد از این شما هر بار در جمعی مشابه قرار بگیرید سوت خطر
قسمت بادامی شﮑل در مغزتان به شما یادآوری می کند که قبالً این تجربه
را داشته اید و اﺣساس خطر و خجالت زدگی را بیاد تان میاورد و به همین
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دلیل شاید دیگر در جمعی مشابه صﺤبت نﮑنید و سﮑوت را ترجیﺢ دهید .به
یاد داشته باشید مغز انسان تفاوتی بین اﺣساس منطقی یا ﻏیر منطقی قاﺋل
نمی شود ،بلﮑه فقط واکنش شما را می بیند.
نه زندگی به قسمت
در نتیجه پی می بریم که ﭼطور استرس های روزا ٴ
بادامی شﮑل مغز سیگنال میفرستند که در مواقع خطر سوت خود را به
صدا در آورد.

ﺟنﮕل ﻣخﺮب ﺑﺎورهﺎی ﻣنفﯽ
شما میتوانید دنیای باورهای منفی ذهنتان را به یک جنگل تشبیه کنید .در
این جنگل هر درخت نشان دهندهٴ یک باور منفی است که یک کانال انرژی
را در بدنتان در قسمت مریدین سیستم مسدود کرده است .بیشتر انسانها تعداد
زیادی از این درختها در ذهنشان دارند که باعﺚ سد کردن راه موفقیت و
آرامش روﺣی اشان میشود ،ﭼون وجود تعداد درختان بازدارنده ﺣرکت
ذهنی آزادانه برای رسیدن به خواسته ها است.
هدف پیام های پنهان نه قطع کردن ،بلﮑه ریشه کن کردن این درخت ها می
باشد .ﭼون قطع کردن شاخه ها به تنهایی تسﮑینی موقّتی است تا زمانی که
دوباره شاخ و برگ آن ها رشد کند .ما با پیام های پنهان بر خالف شمار
زیادی از تﮑنیک های معالجه ،اول به سراغ ریشه می رویم و با خشﮑاندن
آن بعد از مدت بسیار کوتاهی شاخه و برگ های آن هم خشک شده و از
بین میروند.
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برای بر طرف کردن داﺋمی هر مشﮑلی نیاز به ریشه یابی و از بین بردن
عمقی آن می باشد و این دقیقا تفاوت اصلی پیام های پنهان با دیگر تﮑنیک
ها یا درمان های دارویی می باشد.
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ﻓصل دوم  -ﭼﮕﻮ ﻧﮕﯽ اﺳﺘفﺎده از
پیﺎم هﺎی پنهﺎن
در صورت امﮑان لطفا قبل از شروع این فصل برای آشنایی بیشتر با طرز
کار عملی پیام های پنهان  ،به وب سایت  www.monyms.irمراجعه
فرماﺋید.

در این فصل شما با ﭼگو نگی انجام پیام های پنهان به طور عملی آشنا
میشوید .

ﻣقﺪﻣﻪ
پیام پنهان از دو طریق منتقل میشوند:
 صﻮتﯽ :صﺪاهﺎﯾﯽ کﻪ ﻣﺎ قﺎدر ﺑﻪ شنیﺪن آنهﺎ ﻧیسﺘیم
 تصﻮﯾﺮی :ﺑﻪ ﺳﺮعت ﻓلش زدن پیﺎم ﯾﺎ تصﺎوﯾﺮ کﻪ ﻣﺎ قﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن آنهﺎ ﻧیسﺘیم
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پیام های های پنهان یک راه قدرتمند است که با دور زدن اگاهی ودﻻیل
منطقی به ذهن ناخوداگاه است نفوذ میﮑند.
هر تغییری که میخواهید در ذهنتان ایجاد کنید به راﺣتی با اگاهیتان نمیشود
و شما باید در ناخوداگاه خود آن را ایجاد کنید.
زمانی که شما در ﺣاﻻ تالش برای یک تغییر هستید اما نتایج جدیدی را
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.
پیام های پنهان روشی قدرتمند اسان و موثر برای ارتباط برقرار کردن
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
هر کسی انجام شود ونتایجش را ببینید و راﺣتی استفاده از آن بسیار مورد
مﺤبوبیت قرار گرفته است.
این تﮑنیک شناخته شده کوﭼک توسط نخبگان و همه جا ﺣتی در میان مردم
مورد استفاده قرار گرفته است.

کاری که همیشه برای شخﺺ من بعد از گوش دادن به هر البوم
دلپذیرترین کار بوده ،تشﮑر از قدرت بیﮑران خداوند است .شما میتوانید
با تﮑرار این سپاسگزاری انرژی مﺜبت خود را افزایش دهید و با خداوند
متعال ﺣس نزدیک بودن بﮑنید.
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ﺧﺪاوﻧﺪا تﻮ را ﺑﺮای قﺪرت ﺑیکﺮاﻧت ﺳپﺎس ﻣیﮕﻮﯾم کﻪ ﻣﺮا آﻓﺮﯾﺪی و
همیشﻪ شکﺮﮔزار ﻧﻌمﺘهﺎ و ثﺮوت هﺎی تﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ قﺎدر و تﻮاﻧﺎ هسﺘم کﻪ
ﻣﺮا در ﺟﺎده پیشﺮﻓت و تﺮقﯽ ﺑﺎطنﯽ ،روحﯽ و عﺎطفﯽ قﺮار دادی.
ﻣن ﺧﻮدم را ﺑﻪ تﻮ ﻣﯽ ﺳپﺎرم کﻪ ﻣﺮا در تمﺎم ﺟهﺎت راهنمﺎﯾﯽ کنﯽ و
ﻧﻈم ،تﻌﺎدل و هﻮشیﺎری را از همین لحﻈﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ام حکمفﺮﻣﺎ کنﯽ.
ﻣن ﺑﺎ وﺟﻮد تﻮ ای ﺧﺪاوﻧﺪ زﯾبﺎﯾﯽ هﺎ ﻣنزلت حقیقﯽ ﺧﻮد را پیﺪا ﺧﻮاهم
کﺮد و ﺑﻪ پشﺘﻮاﻧﻪ و حمﺎﯾت تﻮﺳت کﻪ قﺪرت و ﻧیﺮو پیﺪا ﻣﯽ کنم .ﺧﺪاوﻧﺪا
ﺑﺮای تمﺎم داده هﺎﯾت و ﻧﺪاده هﺎﯾت کﻪ در راه هسﺘنﺪ ﺳپﺎﺳﮕزارم.
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ﻓصل ﺳﻮم  -ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ تﻮان رﻣز پﻮل را ﺑﺎ
پیﺎم هﺎی پنهﺎن
ﮔشﻮد؟

 راه دﺳﺘیﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﻣن طالﺋﯽ ثﺮوت
 لیست ﺑﺎورهﺎی ﻣحﺪود ﻧسبت ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ و ثﺮوت
 قﺪم ﺑﻪ قﺪم ﺑﻪ ﺳﻮی ثﺮوتمنﺪ شﺪن
 تﻌﺮﯾﻒ احسﺎس ،ﺑﺎور و رﻓﺘﺎر
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راه دﺳتﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧرﻣن طالﺋﯽ ثروت
آیا شما از آن دسته افرادی هستید که شغل دلخواه خود را دارند و با در آمد
زینه ماهیانه خود و خانواده اشان با آرامش به یک
کافی و بدون ترس از ه ٴ
زندگی آرام و دلپذیر مشغولند یا از آن دسته افرادی که برای به دست آوردن
درآمدی متوسط در ﺣد برطرف کردن مایهتاج زندگی در ﺣال ستیز و کشا
کش هستند و دست آخر هم با یک لیست بلند باﻻ از خواسته های معقول
برآورده نشده و تن و روﺣی خسته اظهار می کنند:






زندگی خیلی سخت است.
این روزها پول کافی در آوردن کار شاقی است.
اگر دور و بر خرج را نگیریم آخر ماه کم می آوریم.
با خواندن یک کتاب آدم پولدار نمی شود.
زندگی همین است دیگرباید تﺤمل کرد.

اگر از دسته دوم هستید باید بگویم که سریعاً نیاز به تجدید نﻈر در افﮑار و
باور های ناخوداگاهتان در مورد فراوانی و ثروت دارید .می پرسید ﭼرا؟
اﻓکﺎر ،احسﺎس و رﻓﺘﺎر ﻣﺎ تمﺎم اﻧﺮژی کﻪ در زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺎن ﻣنﻌکس ﻣیشﻮﻧﺪ
را حمل ﻣﯽ کننﺪ.
زمانیﮑه شما تفﮑر ،اﺣساس و باور منفی خود را در مورد ثروت و فراوانی
تغییر دهید ،ارتعاشی که از شما ساطع میشود را تغییر میدهد و آن ارتعاش
مﺜبت زندگی مالی شما را کامال متغیر می کند.
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ثروتمندان هوشیار افﮑار ثروتمندانه دارند و همواره به اینﮑه ﭼگونه میشود
فراوانی و توانگری را به سوی خود جلﺐ کنند متمرکزهستند .در ناخوداگاه
آنان جاﺋی برای توجه و تمرکز به تنگدستی ،نداشته ها و ترس از بی پولی
وجود ندارد زیرا آنها در ﺣال و هوایی قدم برمی دارند که با شﮑست ،یأس
و ناامیدی بیگانه اند.
خداوند متعال تمام انسانها را از برکت های دنیا بی نیاز کرده تا در آرامش
و رفاه ابدی زندگی کنند .در اطراف هر کدام از ما منابع بسیاری از فراوانی
موجود است که بعضی از ما به دلیل تمرکز به تنگدستی فرصت دیدن آن
منابع را بدست نمی آوریم .
زیرا زمانیﮑه شخصی درآمد ندارد داﺋماً به بی پولی فﮑر می کند تمرکز
به بی پولی اضطراب و نگرانی بوجود میاورد .نگرانی و اضطراب سیستم
فﮑر شما را مختل می کند و سپس توانایی تفﮑر صﺤیﺢ را از شما می گیرد
و درست آن زمان است که مشﮑل به اوج خود رسیده است و بدون شک
شخﺺ نیاز به کمک دارد.
زمانیﮑه هر انسانی به این دنیا پا می گذرد ضمیر ناخود آگاه او خالی از
هرگونه اطالعات می باشد .در گذر عمر از همان سالهای خردسالی
اطالعاتی از طریق ضمیر خودآگاه ما به ضمیر ناخوداگاه ما منتقل میشود.
بدین صورت که هر باوری در هر مﺤدوده ای در زندگی مان اطالعات
ضمیر ناخوداگاه را تشﮑیل میدهند و آن اطالعات رفتار و موقعیت زندگی
انسان را در آینده تعیین می کند.
بطور مﺜال مادری که از گربه می ترسد و ترس خود را در مقابل فرزند
خود بروز میدهد ،آن ترس را به فرزندش منتقل می کند و مغز کودک از
همان لﺤﻈه برنامه ریزی میشود که باید از گربه ترسید.
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این مﺜال بسیار ساده ای برای توضیﺢ پیدایش باورها در مغز انسان است.
و اما در مورد باورهای مﺤدود کننده توانگری هم باید گفت که رفتار
اطرافیان تاثیر بسزاﺋی دراﺣساسات و باورهای ما راجع به فراوانی دارد.
اگر والدین شما و یا کسانی که شما را تربیت کرده اند بر این عقیده بوده اند
که پول راﺣت بدست نمی آید ،پول خوشبختی نمی آورد و یا آدم باید قانع
باشد تا مجبور به دزدی و یا عمل ﻏیر اخالقی برای بدست آوردن پول
نشود و یا بسیاری دیگر از باورهای مﺤدود دیگر ،مطمئن باشید ضمیر
ناخود آگاه شما هم اکنون مملو از افﮑار مﺤدود در ﺣیطه توانگری است.
همانطور که قبال اشاره شد وظیفه ضمیر ناخودآگاه ما ﺣمایت و ﺣراست از
ماست و به مﺤﺾ اینﮑه افﮑاری مغایر با آنﭽه ما قبال به مرور زمان در او
نگهداری کرده ایم به ذهنمان بیاید سریعاً سوت خطر مغز به صدا در می
آید .برای مﺜال دو فرد متفاوت که در یک دانشگاه و در یک رشته فارغ
التﺤصیل شده اما در دو خانواده جدا و طرز تربیت متفاوت رشد کرده اند
میتوانند آینده ای کامالً متفاوتی داشته باشند.
فردی که در مﺤیطی مﺜبت اندیش و بدور از یأس و ناامیدی رشد کرده
مسلما بعد از اتمام دانشگاه ،تﺤت هر شرایطی که ﺣﮑمفرما باشد به این تفﮑر
می کند که ﭼگونه می توانم با هوشیاری آینده ای زیبا برای خود رقم بزنم
و بدور از افﮑار ناامید کننده و تمرکز بر جنبه های منفی  ،در صدد برنامه
ریزی صﺤیﺢ بر خواهد آمد .زیرا او بر این اصل معتقد است که ﺣتی اگر
یﮑنفر در جاﺋی که من زندگی می کنم با تﺤصیالت مشابه من به موفقیت
رسیده و هزاران نفر دیگر موفق نشده اند من میتوانم نفر دوم باشم که به
موفقیت برسم.
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و نﮑته جالﺐ اینجاست ،زمانیﮑه این شخﺺ ﭼنین تفﮑری به ذهنش می رسد
هرگز سوت خطر مغزش به صدا در نمی آید به این دلیل که رشد شخصیتی
این شخﺺ در مﺤیطی بوده که بجای باورهایی از قبیل "پول راﺣت بدست
نمی آید" و "افراد ثروتمند از راه نادرست به ثروتهای کالن می رسند"
باورهای مﺜبت جایگزین بوده مﺜل انسان با هوشیاری و برنامه ریزی صﺤیﺢ
ناخوداگاه میتواند به ثروت بیﮑران دستیابی پیدا کند و یا ثروتمندان هوشیار
از طریق تمرکز به فراوانی و گامهای ﺣساب شده به توانگری می رسند.
در ﭼنین موردی افﮑار عقاید و خواسته های فرد مﺜبت اندیش در ﺣالت
تعادل روﺣی قرار دارد و کوﭼﮑترین تضادی بین افﮑار امروزش و برنامه
ریزی ضمیر ناخود آگاهش که در گذشته شده ،نمی باشد.
اما فرد دوم که در مﺤیطی با افﮑار منفی و ناامیدانه رشد کرده وضعیت و
آینده ای کامالً متفاوت دارد .این شخﺺ به مﺤﺾ اینﮑه تصمیم به برنامه
ریزی برای آینده می گیرد باورهای مﺤدود از قبیل "ﺑﺎ وﺿﻌیت کنﻮﻧﯽ
اقﺘصﺎدی پیﺪا کﺮدن شغل آﺑﺮوﻣنﺪ ﺑﺎ درآﻣﺪ کﺎﻓﯽ حکم کیمیﺎ را دارد ".و یا
"کسﺎﻧﯽ کﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺎرغ الﺘحصیلﯽ کﺎر ﻣنﺎﺳب پیﺪا ﻣﯽ کننﺪ ﯾﺎ پﺎرتﯽ دارﻧﺪ
ﯾﺎ شﺎﻧس ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ و اﯾن دقیقﺎ همﺎن ﭼیزﯾست کﻪ ﻣن ﻧﺪارم".
او را از ﺣرکت باز می دارد .زیرا افﮑار امیدوارانه با اطالعاتی که در ذهن
این فرد برنامه ریزی شده کامالً متضاد است و ﭼنین شخصی اگر ﺣتی
برای یک لﺤﻈه کوتاه افﮑار هوشیارانه در سر بپروراند بیدرنﮓ سوت
خطر مغزش به صدا در می آید و هشدار میدهد که "سرور من این طرز
تفﮑر جدید تو با اطالعاتی که من دارم همخونی ندارد و من برای شما
اﺣساس خطر می کنم پس لطفا به افﮑار قبلی برگردید".برای دیدن ویدﺋو
این مﺜال روی این لینک کلیک کنید.
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آیا شما ترجیﺢ می دهید جزو کدام یک از این دو نفر باشید؟ شخصی که با
افﮑاری مﺤدود رشد کرده ،با آن خو گرفته و دنیایی مﺤدود دارد یا فردی
که در هر لﺤﻈه از زندگی اش در نعمات و برکات خداوند تعالی ﻏوطه
ور است؟ جواب مشخﺺ است.
ﭼندی پیش دوست بسیار عزیزی سوال خوبی از من پرسید که ممﮑن است
سوال شما دوست عزیز هم باشد .ایشان سوال کرد :تﮑلیف شخصی که
ضمیر ناخود آگاهش مملو از افﮑار مﺤدود و باز دارنده است ﭼیست؟ آیا
کار از کار گذشته و راهی برای عوض کردن پروگرام آن نیست و باید به
اجبار به یک زندگی مﺤدود ادامه بدهد و فقط افرادی را که در برنامه ریزی
ذهن ما نقش داشته اند را مقصر بداند یا راه دیگری هم وجود دارد؟"
جواب این سوال اینست که هیﭽﮑدام از اشخاصی که در رشد شخصیتی ما
نقش داشته اند با قصد و نیت ما را در راستای زندگی مﺤدود قرار نداده
اند بلﮑه سعی کردند بهترین هایی را که در آن زمان بلد بودند برای تربیت
ما اتخاذ کنند و اگر ما امروز پی بردیم سیﺐ هایی که در سبد زندگی ماست
مناسﺐ خوردن نیستند میتوانیم هوشیارانه سیبهای قدیمی را بدور انداخته و
سبد خود را از سیبهای جدید پر کنیم .زیرا هیﭻ کس به اندازه خودمان
مسئول زندگی ما نیست.
همگی ما قادریم با تغییر دادن دیدگاه خود اﺣساسات ،باورهای ناخوداگاه و
رفتار خود را به سوی خوشبختی و آرامش تغییر دهیم و ﻻزمه این تغییر
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تنها مسئولیت پذیری در برابر زندگی شخصی امان است .اینﮑه اجازه بدهی
زندگی هر بالیی می خواهد بر سرت بیاورد نشانه بی مسئولیتی است.

همین حﺎال در وﺟﻮد تﻮ قﺪرتﯽ اﺳت تﺎ ﻣﻮاردی کﻪ حﺘﯽ ﺑﻪ ذهنت هم ﻧمیﺮﺳﺪ
را عملﯽ کنﺪ .ﺑﻪ ﻣحﺾ آﻧکﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﺑﺎورهﺎی ﺧﻮدت را تغییﺮ دهﯽ  ،اﯾن
قﺪرت در دﺳﺘﺮس تﻮ قﺮار ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓت.
دکﺘﺮ ﻣکسﻮل ﻣلﺘز

مه ما از این واقعیت آگاهیم که هر فﮑری را که در سر بپرورانیم آینده
ه ٴ
امان را خلق می کند .پس در این صورت یک فرد تﺤصیل کرده با تمام
وجنات عالی که از آن برخوردار است هم میتواند به دلیل عقاید ناامید کننده
سالها بدون شغل ثابت و هراسناک از بی پولی باشد.
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 97٪از کﺎرهﺎﯾﯽ کﻪ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣیﺪهیم تحت کنﺘﺮل اطالعﺎت ثبت شﺪه در
ﺿمیﺮ ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎه ﻣﺎ اﺳت.

افراد بنا به اعتقادات خود زندگی را میگذراند و دنیایشان هموزن باورهای
ناخواگاهشان است .نﮑته قابل توجه اینست که افراد متوجه اﺣساسات منفی
یشان راجع به پول درآوردن نشده اند و به بعضیها به گفته خودشان سالهاست
که با قانون جاذبه و تفﮑر مﺜبت آشنا شده اند و سعی میﮑنند ﺣتی یک کلمه
منفی از دهانش خارج نشود .اما ظاهراً از این واقعیت بزرگ بی خبر
هستند که کاﺋنات صدای ذهن را زودتر از صدایی می شنود که از دهان
جاری میشود.
در مورد افرادی که اینگونه هستند باید روی یﮑایک جنبه هایی که باورهای
شان را شامل میشوند پیام های پنهان را راونه ذهنشان کنند .همانند لیست
زیر:
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 باﻻ بردن اعتماد به نفس
 برای همه به اندازه کافی شغل و فراوانی وجود دارد و برای بدست
آوردن پول کافی نیازی به ﭼپاول و زیر پا گذاشتن دیگران نیست
 پول مﺜل ﭼرک دست نیست
از زمانی که خودم پیام های پنهان را به صورت تخصصی مطالعه کردم
و یاد گرفتم و از زمانی که موفقیت های دوستان دیگر را شاهد بودم،
همیشه خداوند را بخاطر خلق ذهن توانایمان که به آسانی میتوانیم از آن
برای تﺤقق یافتن آرزوهایمان از آن استفاده کنیم سپاس می گفتم.این واقعیت
است که فقط و فقط رها کردن باورهای مخرب و منفی و جایگزین کردن
باورهای مﺜبت و صﺤیﺢ ،تا ﭼه ﺣد ما را از سﮑون خارج کرده و نیروی
خدایی امان را به تﺤرک وا می دارد.
شما میتوانید از لیست زیر برای مﺤک زدن باورهایتان در رابطه با فراوانی
و توانگری استفاده کنید .این لیست شامل باورهای مﺤدود کننده ایست که
فرد را از زندگی سرشار از فراوانی و برکت مﺤروم می کند .امیدوارم
شما از آن دسته افرادی باشید که باورهای زیر در زندگی اتان نقشی نداشته
و کامالً متضاد این عقاید را باور دارید.
مه آنها با عقاید
اگر بعد از مشاهده لیست متوجه شدید شماری از آنها و یا ه ٴ
شما مطابقت دارد باز هم کوﭼﮑترین نگرانی به خود راه ندهید ﭼرا که شما
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با آشنایی با تﮑنیک پیام های پنهان و در دست داشتن این کتاب در این لﺤﻈه
به اندازه کافی آماده گی شروع یک زندگی سراسر از آرامش درونی و
بیرونی و ﻏرق شدن درلذت خرمن های طالیی ثروت و توانگری را دارید.
و به شما اطمینان می دهم که تا پایان این کتاب به رموز آن دست پیدا خواهید
کرد.
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لیست ﺑﺎورهﺎی ﻣحﺪود ﻧسبت ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ و ثﺮوت

 پﻮل ﺳخت ﺑﺪﺳت ﻣﯽ آﯾﺪ.
 ﺑﻪ حﺪ کﺎﻓﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ و ثﺮوت وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﮔﺮ ﻣن ثﺮوتمنﺪ شﻮم حﺘمﺎ حق
دﯾﮕﺮی را ﺧﻮرده ام و اﯾن ﻣنصفﺎﻧﻪ ﻧیست.
 ﺑﺮای پﻮل ﺑیشﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺧیلﯽ ﺳخت کﺎر کﺮد.
















ﺑﺮای ﺑﺪﺳت آوردن پﻮل زﯾﺎد ﺳﺎلهﺎ تﺠﺮﺑﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧیﺎز اﺳت و ﺑﺪون آﻧهﺎ
ﻏیﺮ ﻣمکن اﺳت.
ﻣن تﻮاﻧﺎﯾﯽ در آوردن پﻮل ﺑیشﺘﺮ را ﻧﺪارم.
آدم ﻧمﯽ تﻮاﻧﺪ هم وقت کﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدش داشﺘﻪ ﺑﺎشﺪ و هم پﻮل زﯾﺎد.
از وقﺘﯽ ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾﺪ پﺪر هﺎی ﻣﺎ هم همینﻄﻮر زﻧﺪﮔﯽ کﺮدﻧﺪ پس ﻣﺎ هم ﺑﺎﯾﺪ
از آﻧهﺎ ﯾﺎد ﺑﮕیﺮﯾم.
پﻮل ﺳﺮ ﻣنشﺄ پلیﺪی هﺎ ﺳت.
ﻣﻮﻣن ﺑﺎشﺪ.
ثﺮوتمنﺪ ﻧمﯽ تﻮاﻧﺪ ٴ
پﻮل هیﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮشبخﺘﯽ ﻧمﯽ آورد.
ﻣن ﻧمیﺘﻮا ﻧم ثﺮوتمنﺪ شﻮم ﭼﻮن از ﺧﺎﻧﻮاده ﻓقیﺮی هسﺘم.
پﻮل ﻣثل ﭼﺮک دﺳت اﺳت.
پﻮل ﺑیشﺘﺮ ﯾﻌنﯽ ﭼپﺎول دﯾﮕﺮان.
ﻣن ﺑیشﺘﺮ از اﯾن کﺎری از دﺳﺘم ﺑﺮﻧمﯽ آﯾﺪ.
داشﺘن ثﺮوت ﻣسﺎوﯾست ﺑﺎ درد ﺳﺮ.
ﺑﻌﻀﯽ هﺎ همین ﺑخﻮر و ﻧمیﺮ را هم ﻧﺪارﻧﺪ.
طلب پﻮل ﺑیشﺘﺮ ﯾﻌنﯽ زﯾﺎده ﺧﻮاهﯽ
اﻧسﺎن ﻣﻮﻣن ﺑﻪ پﻮل ﺑیشﺘﺮ ﻓکﺮ ﻧمیکنﺪ.
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همانطور که قبالً اشاره شد دلیل اینﮑه من تصمیم به نوشتن این کتاب گرفتم
این بود که تﮑنیک پیام های پنهان را به هموطنانم معرفی کنم  .زیرا این
تﮑنیک قبال ًً توسط هیﭻ شخصی بصورت گسترده به فارسی زبانان
بخصوص افرادی که آشنایی به زبان انگلیسی ندارند منتقل نشده است .به
همین علت من تمام سعی ام را می کنم تا این کتاب که تماماً از تجربیات
شخﺺ خودم در رابطه با این تﮑنیک است را به زبان هرﭼه گویا تر به
گوش شما فارسی زبانان مهربان ،درهر رده ٴ سنی برسانم.
با این امید که روزی این تﮑنیک به قسمتی از زندگی شخصی یﮑایک
شما نازنینان تبدیل شود و مانند میلیونها انسان دیگر از برکت این تﮑنیک
بهره مند شوید.

قﺪم ﺑﻪ قﺪم ﺑﻪ ﺳﻮی ثﺮوتمنﺪ شﺪن
آیا تا بﺤال کتابی در رابطه با تﮑنیک پول سازی و فراوانی مطالعه کرده
اید یا این اولین کتابی است که در این رابطه مطالعه می کنید؟
نﮑته ای که جا دارد در اینجا متذکر بشوم اینست که رمز رسیدن به هدف
متعالی پشتﮑار و البته همراه با باورای مﺜبت است .بعضی از افراد در واقع
با ذوق و شوق به سمت پله های اهدافشان قدم بر می دارند .اما متاسفانه
زمانی که به مقابل پلها می رسند با دیدن بلندی آن شوق خود را از دست
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میدهند و راه قبلی را که آماده اند ناامیدانه برمی گردند .ﭼنین انسانهایی در
مه ما می دانیم که ﻻزمه
انتﻈار معجزه بدون درخواست و ﺣرکت هستند .ه ٴ
به دست آوردن خواسته هایمان درﺧﻮاﺳت و حﺮکت است.
به همین منﻈور از شما دوست عزیز و مهربانم در خواست می کنم همین
امروز تصمیم به پیشرفت زندگی درونی و بیرونی خود بگیرید و قدم به
قدم به سوی خوشبختی  ،آرامش دنیوی و خداوند متعال پیش بروید .بگذارید
مطالعه این کتاب نقطه شروعی زیبا تر در زندگی زیبایتان باشد و با ادای
مسئولیت پذیری نسبت به شخﺺ خود شادمان و موفق زندگی کنید.
در کسﺐ هر آنﭽه دوست داری هیﭻ نوع فقدان و کمبودی وجود ندارد ،فقط
فقدان در باورهای شما است که مانع عملی شدن آن میشود.
وﯾن داﯾﺮ
تﻌﺮﯾﻒ احسﺎس ،ﺑﺎور و رﻓﺘﺎر
در این قسمت به تعریف اﺣساس ،باور و رفتار هایی که مانع سرازیر شدن
ثروت به زندگی ما میشود می پردازیم.
بهتر است این سه ﺣالت که هم میتواند به صورت منفی  ،مخرب و مانع
ثروت و هم به صورت مﺜبت سر ﭼشمه ثروت و توانگری باشد را به
صورت یک درخت توضیﺢ دهم تا شما عزیزان با تمام مراﺣل آن آشنا
شوید.
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ما اسم این درخت را درﺧت احسﺎﺳﺎت ﻣنﻊ تﻮاﻧﮕﺮی می نامیم.
ﺑﺮگ هﺎ  :عﻮارض ﺟانبﯽ
اجاره یا وام خانه ام به تاخیر افتاده.
پول کافی جهت مسافرت دلخواهم را ندارم.
زیر بار قرض رفته ام.
مجبور به خرید اجناس ارزانتر و بی کیفیت هستم.

شﺎﺧﻪ هﺎ:احسﺎس هﺎی ﻣنفﯽ
شاخه ها اﺣساساتی هستند که بر اثر فقدان پول کافی در زندگیمان به ما
دست میدهد .اگر دخل و خرج شما با هم مغایرت داشته باشد و یا بی کاری
و نداشتن پول کافی برای تامین زندگی به شما فشار آورده ،شما در هر
لﺤﻈه از زندگیتان با این اﺣساسات دست و پنجه نرم می کنید.





ترس و اضطراب :از بی پولی میترسم و وﺣشت دارم.
اعتماد به نفس پایین :قادر نیستم زندگی ام را اداره کنم.
عصبانیت :ﭼرا نمیتوانم پول کافی داشته باشم.
خجالت زدگی :در برابر خانواده ام خجالت زده ام.
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رﯾشﻪ هﺎ :ﺑﺎور هﺎی ﻣحﺪود و ﺑﺎز دارﻧﺪه
ریشه های درخت باور های مﺤدود شما هستند که در پی اﺣساسات منفی
بر اثر فقدان پول کافی در ذهن شما شﮑل میگیرند .این باور ها را قبالً در
اوایل این فصل در لیست باور های مﺤدود مطالعه کردید مﺜل:
 پول خوشبختی نمیاورد.
 پول کافی درآوردن در این اقتصاد بد کار شاقی است.
 من خوش شانس نیستم.
مراﺣلی که نام برده شد نشان دهنده اﺣساسات و عواطف منفی است که بر
اثر تنگدستی و فقدان پول کافی در زندگی انسان ایجاد میشود و زمانی
این عواطف منفی تیر خالص را به سوی انسان شلیک می کند که بر اثر
نا هماهنگی روﺣی  ،آرام آرام به سوی بیماریهای متعدد جسمی سوق
پیدا می کند.
من مطمئن هستم با مطالعه واقعیت هایی در رابطه با تنگدستی و عواقﺐ
عاطفی که در پی دارد بسیار مشتاقید همین امروز این موانع را از سر
راهتان بر داشته و راه را هر ﭼه بیشتر برای خود هموار کنید .بدین سبﺐ
با هم قدم به قدم برای افزایش ثروت و رفاه در زندگیمان طبق دستورالعمل
پیش میرویم:
برای شروع شما نیاز دارید لیستی از خواسته های مالی اتان تهیه کنید .برای
مﺜال:
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پیدا کردن شغل دلخواهم با در آمد کافی در زمان مشخﺺ.
دو برابر شدن در آمد ماهیانه ام.
خانه دلخواهم.
خرید ٴ
خرید ماشین دلخواهم.
تهیه کامل جهیزیه دخترم.
داشتن پول کافی جهت دانشگاه فرزندانم یا شخﺺ خودم.
مسافرت رویایی.
کمک به خیریه و ﻏیره.

این لیست باید ﺣداﻻمﮑان شامل جزﺋیات کامل باشد .تاریﺦ عینی اهداف،
مشخﺺ کردن مﮑان ها و مقدار معین پول ،شما را مستقیما به سوی هدف
هدایت می کند.
پس از نوشتن لیست که ترجیﺤا در مﮑانی ساکت و در تنهایی نوشته شده
باشد آن را به دقت و با صدای بلند بخوانید و ببینید ﭼه اﺣساسی با خواندن
آن به شما دست میدهد .آیا خواسته هایتان معقول به نﻈر می رسد؟ آیا فﮑر
می کنید شما ﻻیق به دست آوردن خواسته های این لیست بلند باﻻ هستید؟
برای مﺜال آیا زمانی که خواستهٴ در آمد ماهیانه ام دو برابر شود را میخوانید
ذهن و درون شما که همان ضمیر ناخود آگاه شما است مخالف شماست و
یا در برابر خواسته ٴ شما آرام است؟
شما با انجام این تمرین سعی بر این دارید که پی ببرید آیا میتوانید مستقیما
به اصل مطلﺐ که همان انجام عملی تﮑنیک پیام های پنهان بپردازید یا نیاز
دارید قبل از آن کمی باورهایتان را آبیاری کنید .پس اگر صدای درون شما
مه خواسته هایی که در لیست دارید عﮑس العمل منفی نشان
به یﮑی یا ه ٴ
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داد از قبیل "ﻣن دوﺳت دارم حقﻮقم تﺎ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ دو ﺑﺮاﺑﺮ شﻮد اﻣﺎ واقﻌیت
اﯾن اﺳت کﻪ شغل ﻣن تخصصﯽ ﻧیست وهمین حقﻮقﯽ هم کﻪ در حﺎل حﺎﺿﺮ
درﯾﺎﻓت ﻣﯽ کنم شﺎﻧس آورده ام و شﺎﻧس دو ﺑﺮاﺑﺮ شﺪ ﻧش ﺧیلﯽ کم و دور
از ﻣنﻄق اﺳت " و ﯾﺎ ای ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺮدم همین آب ﺑﺎرﯾک را هم ﻧﺪارﻧﺪ و زﯾﺎده
ﺧﻮاهﯽ ﻧکنم"و ﻏیره...

دوست عزیز توجه داشته باشید که ذهن شما سالیان سال با پروگرم قدیمی
و مﺤدود قبلی خو گرفته است .به همین دلیل شما نیاز دارید روزانه به طور
مداوم تا زمانیﮑه تغییر را به وضوح مشاهده کنید به انجام تﮑنیک ادامه دهید
و همﭽنین با گوش دادن به عبارت های تاکیدی به ذهن خود یادآوری کنید
که افﮑار و دید شما کامالً تغییر کرده است.
از شما دوست عزیز می خواهم بعد از دیدن نتیجه مﺜبت ،باز هم گوش دادن
و یا اگر از نرم افزار استفاده میﮑنید قطع نﮑنید زیرا بسیار فراوانی هایی
در کنار ما وجود دارد که ﺣتی خود ما از آنها خبر نداریم اما با تﮑرار این
کار آنها راه خود را بسوی زندگی ما پیدا خواهند کرد.
و ﺣتما بعد از انجام تمرینات شﮑر گذاری را فراموش نﮑن
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ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ آزاد کﺮدن ﻣن از هﺮ ﮔﻮﻧﻪ تﺠﺮﺑﻪ هﺎی ﻧﺎﺧﻮشﺎﯾنﺪ و
تنﮕﺪﺳﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬشﺘﻪ ام از تﻮ ﺳپﺎﺳﮕزای ﻣﯽ کنم .ﺧﺪاوﻧﺪا تﻮ را ﻓﺮا
ﻣیخﻮاﻧم کﻪ در اﯾن لحﻈﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣن ﺑیﺎﯾﯽ تﺎ ﺑﺎ ﻧﻮر وﺟﻮد تﻮ زﻧﺪﮔﯽ ام
روشن شﻮد.
ﻣن هم اکنﻮن تﻮ را ﺳپﺎس ﻣیﮕﻮﯾم و ﻣﯽ داﻧم اکنﻮن زﻣﺎن شکﻮﻓﺎﯾﯽ الهﯽ
و رﺳیﺪن ﻧﺪاشﺘﻪ هﺎﯾم ﻓﺮا رﺳیﺪه اﺳت اﺳت.
ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﺮای تمﺎم داده هﺎﯾت و ﻧﺪاده هﺎﯾت کﻪ در راه هسﺘنﺪ ﺳپﺎﺳﮕزارم.
اول اﺣساس ثروتمند بودن کن ،بعد اﺣساست را باور کن ،بعد منتﻈر
ظهورش باش.
ثروت ﭼیزی است که برای بدست آوردن آن باید خود را به آن وفق دهیم.
بخشش راه ،جا باز کردن برای وفور نعمت است.
یادت باشد انسان شاکر قلبش همیشه برای دریافت ثروت باز است.
زمانیﮑه شما به برکت و وفور تمرکز می کنید ،کاﺋنات هم به همان که شما
تمرکز می کنید متمرکز میشود.
ایمان به ثروتمند بودن ,شما را ثروتمند می کند.
اگر تصور ثروتمند بودن برای کسی سخت است ،خود ثروتمند بودن سخت
تر است.
فﮑری که با اﺣساس همراه باشد به شﮑل باور در میاید .پس با اﺣساس خود
را ثروتمند تجسم کن.
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همین امروز ضمیر باطن خود را آگاه کنید که تفﮑرتان نسبت به ثروت تغییر
کرده و به او فرمان دهید که راه خود را تغییر دهد.
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ﻓصل ﭼﮭﺎرم  -رهﺎﯾﯽ از
ﭼﺎقﯽ و اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺑﺎ
پیﺎم هﺎی پنهﺎن

 ﭼﺮا ﻣﺎ ﻏﺬا ﻣﯽ ﺧﻮرﯾم؟
 اﺳﺘﺮس ﭼﺎقﯽ ،دشمن کم کﺮدن وزن اﺳت
 ﭼﻄﻮر ﻣﻮاﻧﻊ رﺳیﺪن ﺑﻪ وزن دلخﻮاهم را از ﺳﺮ راه ﺑﺮدارم؟
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ﭼاقی یﮑی از مشﮑالت عمده دنیای بشر بوده وهست .در تمام کشورهای
جهان درصد زیادی از افراد از اضافه وزن رنج میبرند .طبق آمار ٠١%
از جمعیت آمریﮑا  ٩۴% ،از جمعیت انگلستان ،بیش از نصف جمعیت
آلمان و در ایران  ۶١%از افراد با مشﮑل ﭼاقی دست به گریبان هستند.
امروزه ثابت شده که ﭼاقی از مشﮑالت روﺣی و عاطفی سرﭼشمه می گیرد
و باعﺚ بیماری های خطرناک جسمی از قبیل :بیماری های عروقی ،قلبی،
دیابت و بسیاری از بیماری های دیگر میشود .
ﭼﺮا ﻣﺎ ﻏﺬا ﻣﯽ ﺧﻮرﯾم؟
انسانهایی که از وزن متعادل برخوردارند زمانی ﻏذا میخورند که اﺣساس
گرسنگی می کنند و بدن آنها نیاز به ﻏذا دارد .برعﮑس افرادی که اضافه
وزن دارند ،هم زمانیﮑه اﺣساس گرسنگی می کنند ﻏذا میخورند و هم
زمانیﮑه اﺣساس گرسنگی ندارند و فقط اﺣساس نیاز به خوردن پیدا می
کنند .خوردن ﻏذا بدون اﺣساس گرسنگی بدین دلیل نیاز ذهن ما است زیرا
خوردن مداوم خوراکیها به ذهن ما آرامش میدهد.
دﻻیل میل ذهنی به خوردن مداوم خوراکیها در اشخاص ﭼاق:





سرپوش گذاشتن بر روی اﺣساسات منفی
استرس
دادن جایزه و پاداش به خود
پر کردن جای خالی مﺤبت و بسیاری دیگر
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امروزه متداولترین راه کم کردن وزن و رهایی افراد از این مشﮑل ،رژیم
های ﻏذاﺋی است که موقتی می باشد و اﻏلﺐ با اثرات جانبی همراه است.
ما می دانیم تمام رفتار خود آگاهانه ما از ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه برنامه ریزی شد ٴه ما
سرﭼشمه می گیرند و سعی در عوض کردن رفتار ،قبل از دادن برنامه
ریزی جدید به ذهن ناخود آگاه امری مﺤال است .رژیم ﻏذاﺋی به معنی
مﺤروم شدن از خوردن خوراکی هایی است که عادت به خوردن آنها داریم.
زمانی که شخﺺ ﭼاق میل وافر به خوردن دارد این دستور را از ﻧﺎﺧﻮداﮔﺎه
خود می گیرد و رژیم های ﻏذاﺋی فقط مخالفت با ذهن ناخود آگاه است که
مبارزه ای بس دشوار و بی ثمر است.
امتناع از خوردن تضادی را مابین دو قسمت از وجود ما بوجود میاورد،
یک قسمت که می خواهد با ﭼاقی مبارزه کند و قسمت دیگر که می خواهد
نیاز های عاطفی ما را با ﻏذایی بیشتر رفع کند .و ﭼون که ناخود آگاه ما
تﺤت هیﭻ شرایطی از وظایف خود سرپیﭽی نمیﮑند ،رژیم های ﻏذاﺋی اﻏلﺐ
با شﮑست روبرو میشوند.
اﺳﺘﺮس ﭼﺎقﯽ ،دشمن کم کﺮدن وزن اﺳت
تقریبا همه افرادی که اضافه وزن دارند از این مشﮑل بسیار رنج میبرند.
زمانیﮑه در آیینه نگاه می کنند از برآمده گی های بدن خود که بر اثر ﭼربی
بوجود آمده اند وﺣشت می کنند .زمانیﮑه به میهمانی می روند ناخودآگاه
خود را با افراد ﻻﻏرتر مقایسه می کنند و مضطرب میشوند .همینطور
زمانی که رژیم های گوناگون گرفته و با وجود هدر دادن پول خود و گاهی
اوقات بخطر انداختن سالمتی  ،نتیجه دلخواه نگرفته اند ،اﺣساس ضعف می
کنند که این ﺣس باعﺚ پاﺋین رفتن اعتماد به نفس آنها میشود.
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همه ٴ این اﺣساسات منفی عاطفی دست به دست هم داده باعﺚ استرس
میشوند ،و همین استرس یﮑی از بزرگترین دشمنان کم کردن وزن است
.اختالﻻتی که به موجﺐ استرس ﭼاقی بوجود می آیند از این قبیل هستند:
 گردش ﭼهار برابر کمتر خون در سیستم گوارشی
 باﻻ رفتن کلسترول بدن
 کمتر شدن اکسیژن در بدن
 جذب کمتر مواد مغذی و مواردی دیگر

ﭼﻄﻮر ﻣﻮاﻧﻊ رﺳیﺪن ﺑﻪ وزن دلخﻮاهم را از ﺳﺮ راه ﺑﺮدارم؟
هزاران نفر در دنیا با استفاده از تکنیک پیﺎم هﺎی پنهﺎن به وزن دلخواه خود
رسیده اند و من در اینجا سعی می کنم تا به بهترین نﺤو مراﺣل دستیابی به
این امر را به شما دوست عزیز آموزش دهم.
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مرﺣله اول برای ﺣصول نتیجه ،ریشه یابی کردن دلیل اضافه وزن است.
بدین شﮑل که بیاد بیاورید از ﭼه زمانی شروع به اضافه کردن وزن کردید.
آیا از زمانی بوده که تغییراتی مﺜل ازدواج ،جدایی از همسر ،مرگ عزیز
و صدها تغییرات دیگر که میتواند بر روح و عاطفه شما تاثیر بگذارد؟ کامالً
به این موضوع تمرکز کنید.
ممﮑن است مساﺋلی اتفاق افتاده باشد که از نﻈر شما پیش پا افتاده است ،اما
میتواند بسیار مهم باشد به این دلیل که گاهی اوقات ذهن ما اﺣساسی را از
ره آن را بر اساس برنامه ریزی
طریق ما دریافت می کند و خودش راه ﭼا ٴ
خود برایمان مهیا می کند که برای ما ظاهراً شفاف نیست .
داستان خانمی را که پی بردن به دلیل سالها اضافه وزن ،او را ﺣیرت زده
کرد برایتان بازگو می کنم(.البته این داستان مربوط به فردی است که خارج
از ایران با این تﮑنیک روی اضافه وزن خود کار کرده اند)
او سرگذشت ﭼاقی مفرطی که سالها آزارش میداده و با دو البوم پنهان پایان
یافته بود را اینﭽنین تعریف کرد :
پنج سال تمام با مشﮑل ﭼاقی دست به گریبان بودم .از هر نوع دارو و یا
رژیم ﻏذاﺋی استفاده کردم اما نتا یج موقتی بوده و روز به روز روﺣیه ام را
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بیشتر از دست میدادم .تا اینﮑه با توصیه یﮑی از دوستانم با ناامیدی به
سراغ پیام های پنهان رفتم.
واقعیت آن بود که من سالها با همسر قبلی ام به عنوان زن و شوهر در خانهٴ
کنونی زند گی میﮑردیم و از زمانی که جدا شدیم من مﺜل یک ﻏریبه همسرم
را میدیدم و در عین ﺣال زندگی با او در یک خانه اﺣساس نا امنی به من
داده بود و به همین دلیل سعی می کردم ظاهرم را ناخوشایند نشان دهم تا
از لﺤاظ ذهنی در امان باشم .بعد از متوجه شدن ﺣقیقت با هم به روی این
اﺣساس ناامنی البوم گوش کردم .و نتیجه آن اﺣساس آرامش و امنیتی بود
که در ذهنم ﺣﮑمفرما شد و با ادامه دادن به البوم ها روزانه در مورد اشتها،
به مرور اشتهایم کاهش یافت و در عرض دو ماه و نیم به وزن دلخواه قبلی
ام رسیدم .و نﮑته جالﺐ اینجاست که در آرامش روﺣی به این نتیجه رسیدم
که میتوانم مشﮑالتی که زندگی زناشویی ام را بر هم زده بود مجددا مرور
کرده و نتیجتأ با پیشنهاد همسر سابقم تصمیم به ازدواج دوباره با او گرفتم.
اﯾن ﻧمﻮﻧﻪ ﺑﺎرز ﻧشﺎن دهنﺪه اﯾنست کﻪ تﺎ زﻣﺎﻧیکﻪ ﺧﻮدﻣﺎن کنﺘﺮل ذهن ﺧﻮد
را ﺑﺪﺳت ﻧﮕیﺮﯾم اﯾن ذهن ﻣﺎﺳت کﻪ ﻣﺎ را کنﺘﺮل ﻣﯽ کنﺪ.
در مورد او تنها بخاطر همخانه بودن با همسر سابقش اﺣساس نا امنی
میﮑرده و هرگز نخواسته بود اضافه وزن پیدا کند اما ﺿمیﺮ ﻧﺎﺧﻮد آﮔﺎه او
قبالً برنامه ریزی شده بوده که در ﭼنین مواٴقعی اگر او ظاهر بدی مﺜل ﭼاقی
زیاد که درست نقطه مخالف ایده آل همسرش است را پیدا کند در خانه
اﺣساس امنیت خواهد کرد .
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ﻧکﺎت ﻣهم:
 البﻮم هﺎی پنهﺎن را حﺪاقل  03تﺎ  03روز حﺘمﺎ ﮔﻮش کنیﺪ
 هنﮕﺎم ﺧﻮاب تﺮﺟیهﺎ زﻣﺎﻧﯽ کﻪ کمﯽ ﺧﻮاب الﻮد هسﺘیﺪ البﻮم را تﺎ زﻣﺎﻧیکﻪ
ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺑﺮوﯾﺪ ﮔﻮش کنیﺪ .
 البﻮم را زﻣﺎﻧیکﻪ از ﺧﻮاب ﺑﺮﻣیخیزﯾﺪ ﮔﻮش کﺮده و در طﻮل روز زﻣﺎﻧیکﻪ
ﺳﺮﮔﺮم کﺎر در ﻣنزل هسﺘیﺪ حﺪ االﻣکﺎن ﮔﻮش کنیﺪ تﺎ ﺿمیﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎهﺘﺎن
ﻣﺘﻮﺟﻪ تغییﺮ اوﺿﺎع ﺑشﻮد و ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾزی ﺟﺪﯾﺪ عﺎدت کند.

دعﺎِی شکﺮ ﮔﺬاری ﺟهت ﺑﺮکت رهﺎﯾﯽ از اﺿﺎﻓﻪ وزن
ﻣن هم اکنﻮن در ﺿمیﺮ ﺑﺎطن ﺧﻮد طﺮح وزن دلخﻮاهم را تﺮﺳیم ﻣﯽ کنم و ﻣﯽ داﻧم
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧزدﯾک تﺮ از ﺟﺎﻧم در تمﺎم لحﻈﺎت ﻣﺮا همﺮاهﯽ ﻣﯽ کنﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪا ﺳپﺎس
ﺑﺮای آﮔﺎهﯽ ﻣن از قﺪرت ﺑیکﺮاﻧم کﻪ تﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣهﺮﺑﺎن در وﺟﻮدم ﻧهﺎده ای تﺎ ﺑﺎ
حﺮکت ﺑﻪ ﺑﺮکت ﺧﺪاﯾﯽ ﺑﺮﺳم .ﺧﺪاوﻧﺪا ﺳپﺎس ﺑﺮای داده هﺎﯾت و ﻧﺪاده هﺎﯾت کﻪ در
راه هسﺘنﺪ.
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ﻓصل پنﺠم  -دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ
ﺧﺪا
ﺑﻄﻪ ﻣن ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
 را ٴ
 ﻣیﺪاﻧﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ هم اکنﻮن در حﺎل ﮔفﺘﮕﻮ کﺮدن ﺑﺎ تﻮ اﺳت؟
 ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎلقم ﻧزدﯾک تﺮ شﻮم؟
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ﺑﻄﻪ ﻣن ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ
را ٴ
فته قبل؟ سالها
ﭼه زمانی آخرین بار با خداوند صﺤبت کردید؟ ماه قبل؟ ه ٴ
قبل؟ یا ﭼند دقیقه قبل؟ آیا بیاد دارید آخرین بار راجع به ﭼه موضوعی با
خداوند صﺤبت کردید؟ شفای بیماری خود یا عزیزتان ،گره گشایی مشﮑل
تبه باﻻی امتﺤان ،درخواست همسر دلخواه؟
مالی اتان ،درخواست ر ٴ
گاهی اوقات در زندگی ما اتفاقاتی رخ میدهد که ذهن ما را بالفاصله بسوی
خداوند هدایت می کند .زمانی که مشﮑلی سد راه آرامشمان میشود و هیﭻ
کمﮑی از بنده خدا میسر نیست تنها امیدمان خداوند است و به درگاه الهی
پناه می بریم.
خداوند در تمام کتﺐ آسمانی فرموده "مرا بخوانید تا استجابت کنم" بهمین
دلیل تنها تﮑیه گاه ما در زمان ناخوشی خداوند است و بدون درنﮓ بسوی
او می رویم و او هم در مواقعی که به صالح ماست خواسته ما را برآورده
کرده و در مواقعی برای دادن ﭼیز بهتری در زمان دیگری آن خواسته
برآورده نشده است .بارها خود ما مشاهده کرده ایم که در مقطع زمانی
خاصی درخواستی داشته اما اجابت نشده و ما با دلسردی از آن خواسته
گذشته ایم اما در زمانی دیگر موقعیتی پیش آمده که خداوند را برای اجابت
نشدن خواستهِ قبلی شﮑر کرده ایم.
بﺤﺚ این فصل از کتاب فقط در مورد اینﮑه خداوند به تمام وعده هایی که
در کتﺐ آسمانی به ما داده عمل کرده و می کند نیست بلﮑه بﺤﺚ ما اینست
کا آیا ما برای تشﮑر از خداوند عملی انجام داده ایم؟ آیا با او دوست بوده
ایم؟ آیا تا بﺤال سعی کرده ایم خود را بیشتر به او نزدیک کنیم؟
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مه ما می دانیم خداوند ﻻیزال بی نیاز است .اما بارها و بارها از ما خواسته
ه ٴ
شﮑر او را بجا بیاوریم و به درگاهش دعا کنیم .دعا و شﮑر گذاری ما برای
تنها کسی که منفعت دارد خود ماست .همانطور که بارها این کالم نیﮑو را
شنیده ایم "شﮑر نعمت نعمتت افزون کند".
اگر شما مشﮑلی داشته باشید که که بدست شخصی دیگر مﺜل دوستتان قابل
ﺣل باشد به سراغ او می روید و با او صﺤبت کرده و سپس براﺣتی مشﮑل
خود را بیان می کنید .اما آیا اگر این مشﮑل بدست شخصی که او را زیاد
بطه نزدیﮑی با او ندارید قابل ﺣل باشد میتوانید براﺣتی
نمیشناسید و را ٴ
بسراغ او بروید و راه ﭼاره بطلبید؟ در این مورد اﻏلﺐ ﭼون با فردی که
دوستمان نیست اﺣساس نزدیﮑی نمی کنیم ،نمیتوانیم به راﺣتی مسئله را
عنوان کنیم .همین مﺜال در مورد رابطه ما با خداوند صدق می کند.
بطه خود را با خداوند قطع کرده ایم و فقط در
برخی از ما سالهاست که را ٴ
موقع نیاز به سراغ او می رویم .شاید عده ای به این مسئله فﮑر کنند که ما
مسلمان هستیم و روزی هفده رکعت نماز می خوانیم که تماماً صﺤبت
وارتباط با خداوند است اینرا که نمیشود انﮑار کرد.
بیایید برای ﭼند لﺤﻈه بیش از پیش با خود صادق باشیم .این گفته کامالً
درست است که فرد مسلمان روزی ﭼند بار بوسیله بجا آوردن نماز با خداوند
صﺤبت می کند اما ﭼند نفر از ما در ﺣال بجا آوردن نماز با خدا ارتباط
برقرار می کند؟ اگر بخواهم صادقانه بگویم برخی ازما نمازمی خوانیم
ﭼون آموزش دیده ایم و آنرا یک وظیفه شرعی و یک تﮑلیف می دانیم نه
یک ارتباط و گفتگوی دوستانه با خالق خود.
آیا اگر ما این شانس را داشته باشیم که بدیدن شخﺺ مهمی برویم بدین
شﮑل رفتار می کنیم؟
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از دوستی شنیدم که میگفت "هر کاری که میباید انجام میدادم اما از یاد برده
ام را ،در ﺣال نماز خواندن به یاد می آورم ".در واقع این نشان دهنده
اینست که در زمان ارتباط با خداوند که زمان قطع ارتباط با مساﺋل اطراف،
خالﺺ شدن و صیقل دادن روح است ،برخی از ما در عوض ،ارتباط خود
را با اطرافمان قطع می کنیم تا با آرامش به رتق و فتق امور شخصی در
افﮑارمان مشغول شویم.
خداوند ارتباط دوستانه ما با ذات متعالی اش را دوست دارد ،نه برای خودش
جه ما به درجات
تقا در ٴ
بلﮑه برای نزدیک تر شدن بنده اش به او ،برای ار ٴ
باﻻتر معنوی.
خداوند تنها کسی است که با نزدیک شدن به او ،با درد دل کردن با او زیر
ذره بین نخواهیم رفت .ذات تعالی هنگام گفتگو با بنده اش سرزنش نمیﮑند،
متوقع نیست و در ﺣین گفتگو کمیاب ترین و ارزشمند ترین اﺣساس دنیوی
را که آرامش است به ما هدیه میدهد.
فردی که خدا گونه زندگی می کند ،افﮑار اﺣساسات و رفتار خدا گونه دارد.
مگر نه آنﮑه ذات تعالی از ما می خواهد خدا گونه زیست کنیم ،پس باید
افﮑار خدا گونه را جستجو کنیم.
خداوند عشق است .آیا تابﺤال عشق بدون شرط نﺜار کسی کرده ایم یا ﭼون
او قبالً به شما مﺤبّتی کرده و یا نیازمان را برآورده کرده به او عشق می
ورزیم؟ خداوند بی توقع است .آیا تا به امروز قدمی ﭼه کالمی و ﭼه عملی
برای کسی برداشته ایم که توقع برگرداندن آنرا در زمان دیگری از او
نداشته ایم ؟" آقای ایﮑس خیلی بی ﭼشم و رو است .بارها من در خیلی
از موارد به او کمک کرده ام ﺣاﻻ که من نیاز به او دارم بروی خودش
نمیاورد".
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خداوند بخشنده است .تا بﺤال کسی را که ﭼه کالمی و ﭼه عملی به شما
ظلم کرده را بخشیده اید؟ "این ظلمی را که او در ﺣق من انجام داده تا عمر
دارم فراموش نمیﮑنم".
خداوند راز دار است .تا به امروز پیش آماده که به هر قیمتی راز شخصی
را بر مال نﮑنید؟ "من نمی خواستم پته هاش رو بریزم روی آب خودش
اینو خواست"
خداوند امانتدار است(مانند زمانی که فرزندت را به او می سپاری) .آیا
همیشه امانت دار خوبی بوده ایم؟ ما امانت های خداوند برای همدیگر هستیم
.آیا در همه ﺣال به همدیگر نیﮑی کرده ایم تا در برابر خداوند امانت داری
را بجا آورده باشیم؟ خواهر ،دختر و خانواده دیگران امانت خداوند در کنار
ما هستند .آیا در مﮑانهای عمومی امانتدار خوبی هستیم یا با نگاه ،کالم و
رفتار خود ،به آنها اﺣساس ناامنی میدهیم؟
می دانم در این دنیا ی بی عدالتی  ،خدا گونه عمل کردن کار راﺣتی نیست.
زیرا اگر ما هم خدا گونه عمل کنیم ،دیگران شاید همراه و هم همﮑار ما
جنبه منفی هیﭻ موقعیتی
نباشند اما بزرگترین امتیازش این است که افراد و یا ٴ
به سوی یک زندگی خدایی جلﺐ نمی شود و انسان خدایی همیشه در امان
است .به همین دلیل است که دوستی با خداوند همیشه با پیامد های خوب
همراه است و انسان را به عرش الهی می رساند و همﭽنین ساطع کردن
انرژی خوب از خود ،همان انرژی را به فرد برمی گرداند ﭼون این یک
قانون است.
پس با او دوستی کنیم و آنقدر به او نزدیک شویم تا به درجاتی که خود
متعالش برایمان در نﻈر گرفته است برسیم.
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این اتفاق ﭼند روز پیش برایم رخ داد.از انجایی که من همیشه برنامه ریزی
مالی برای کارهایم دارم اما یک اتفاق ناگهانی افتاد که من باید پول یﮑی از
دوستانم را فقط در مدت  42ساعت جور میﮑردم و این اصال در برنامه
ریزی من نبود و من با یک ﭼالش بزرگ روبرو شدم واز انجایی که همیشه
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
نشده یک ایده ای به ذهن من رسید که با اجرایی کردن آن توانستم مبلغ مورد
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
که اﻻ به ذکرهللا تطمئن القلوب پس هر زمان دستت را به سمت او دراز
کردی از کس دیگر کمک نخواه و ارام باش و منتﻈر ظهور کمک امیدوارم
خداوند را خوب در وجوت درک کنی.
ﻣیﺪاﻧﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ هم اکنﻮن در حﺎل ﮔفﺘﮕﻮ کﺮدن ﺑﺎ تﻮ اﺳت؟
آیا تابﺤال متوجه کالمی خدایی در درونتان شده اید؟ خداوند در تمام لﺤﻈات
عمر ما در ﺣال ارتباط برقرار کردن با ماست .کالم خداوند ،نشانه ها و
افراد و موقعیت هایی که ما را با آنها روبرو می کند است .کالم خداوند
احسﺎﺳﯽ اﺳت کﻪ از درون قلب ﻣﺎ ﺑﻪ شفﺎف تﺮﯾن و حقیقﯽ تﺮﯾن شکل ﻣﺎ
را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ هﺮ عملﯽ هﺪاﯾت ﻣﯽ کنﺪ.
شخصی که در ﺣال انجام کاری ﻏیر اخالقی است ندایی از درون سعی
در بازداشتن او می کند بدین شﮑل که تمام جوانﺐ پیامد های منفی آن عمل
مانند فیلم سینمایی از ذهن آن شخﺺ می گذرد .این صدا ،صدای واﻻی ذات
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تعالی است که ما را از آن عمل ناپسندانه منع می کند .این ارتباط فقط در
هنگام ارتﮑاب اعمال ﻏیر اخالقی بزرگ مانند قتل و تجاوز و ﻏیره نیست،
بلﮑه زمانیﮑه شخصی در سر خود بدنبال راهی برای سوزاندن دل دیگری
میگردد هم صدق می کند.
خداوند گاهی اوقات بوسیله آشﮑار کردن فردی با افﮑار متعالی در مسیر
زندگی امان با ما ارتباط بر قرار می کند و صد افسوس که برخی از ما
تقا ما به دنیا یمان
ﺣتی از آن وسیله خداوند هم که به منﻈور آرامش و ار ٴ
یشه مصلﺤت خود را با ﺣسد می
سو استفاده می کنیم و ر ٴ
هدیه شده است هم ٴ
خشﮑانیم.
گاهی خداوند ما را در موقعیتی الهی قرار میدهد که در آن موقعیت میتوانیم
با امتﺤان خود به ذات او نزدیﮑتر شویم اما بعضی از ما با خیانت آن
موقعیت را به جهنمی برای خود تبدیل کرده و در آن خود سوزی می کنیم.
خداوند بارها نشانه هایی از خود در مسیر ما آشﮑار می کند که میتواند
ﭼراغ پر نوری برای راهمان باشد و خوب و بد مسیر را نشانمان دهد اما
برخی از ما با نادانی دست ها را بروی دیدگان می گذاریم تا نورمشعل
مصلﺤت خداوندی به ﭼشمانمان اصابت نﮑند.
اما با وجود تمام اعمال ناخداگونه ٴ برخی از ما خداوند در تمام لﺤﻈات با
ماست و مﺤبتش را از هیﭻ بند ٴه ﻏنی و ضعیفش دریغ نمیﮑند و تا زمانی که
نفس در بدن داریم ما را هدایت می کند.
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ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎلقم ﻧزدﯾک شﻮم؟
می دانیم که داشتن یک دوستی واقعی و اصیل با خداوند مستلزم باور،
اﺣساس و عمل خدا پسندانه است و ما نیاز داریم در تمام جوانﺐ زندگی آنها
را رعایت کنیم.
دوست واقعی خداوند ،روﺣش زﻻل و دلش اقیانوس بیﮑران است .هنگامیﮑه
قلﺐ انسان تهی از ناپاکی باشد در نتیجه میتواند خدا را بشناسد ،به او اعتماد
کند ،او را دوست بدارد از او قدردانی کند و به او نزدیک شود.
روزی دوستی خردمند ﭼنین گفت :در تمام لﺤﻈات زندگی ام خداوند در
کنارم است .لﺤﻈه ای که از خواب بیدار میشوم اول به خداوند سالم میگویم
و سپس از رختخواب برمیخیزم .مقابل آینه که می ایستم خداوند را برای
داشتن سالمتی ام شﮑر می کنم .سر صبﺤانه برای خوراکم سپاسگزارم .در
مﺤل کارم زمانیﮑه کار مﺜبتی برای ارباب رجوع انجام میدهم بابت توانایی
ام برای کمک به دیگران ذات ﺣق را ستایش می کنم و شﺐ هنگام که به
خانه برمی گردم برای وجود خانواده ام .با وجود اینﮑه ناداشته هایی در
زندگی دارم در طول روز برای داشته هایم او را سپاس میگویم و قبل از
خواب به خاطر دیدن طلوع زیبا ی صبﺢ فردا که در انتﻈارم است شﮑرش
را بجا می آورم.
به نﻈر شما این دوست ﭼقدر به خدا نزدیک است؟ آیا فاصله ای بینشان
وجود دارد؟
شما دوست عزیز که قلبت را از افﮑار و اﺣساس خدا گونه لبریز کرده ای
دیگر جاﺋی برای اﺣساسات و افﮑارمخرب باقی نگذاشته ای .هم اکنون
سایه او زندگی کنی .
تنها کار تو اینست که به سوی او بشتابی و در زیر ٴ
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بیایید راه نزدیک شدن به خداوند را به فرزندانمان بیاموزیم .به آنها بیاموزیم
که جایگاه امن آنها مﺤضر خداوند است و از سّن کودکی ذهن آنها را به
سوی تفﮑر مﺜبت سوق دهیم تا نگاه و دید آنها مﺜبت و خدایی شود.
در اینجا از شما دوست عزیز استدعا دارم که دقایقی را با تمرکز به تفﮑر
بنشینید و افﮑار ،رفتار و اعمال خود را مطالعه کنید .اگر در جاﺋی از
زندگی زیبایتان اﺣساس و یا عادت هرﭼند کوﭼﮑی که خدا گونه بنﻈر نمی
آید را در درونتان اﺣساس می کنید که باعﺚ دوری تو دوست مهربانم از
خالق واﻻ شده ،آنها را بوسیله ٴ البوم های پنهان قﺪرداﻧﯽ از سرراه خود
بردار وخالﺺ تر والهی تر در دریایی الهی ﻏرق شو.
و طبق روال معمول شﮑرگذاری را به جا اور.
ﺧﺪاوﻧﺪ عشق و ﻣهﺮﺑﺎﻧیهﺎ ،تﻮ را ﺑﺮای آالﯾش روحم ﺳﺘﺎﯾش ﻣﯽ کنم .ﻣن
ﻓقﻂ ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ تﻮ کﻪ ﻣنبﻊ ﺧیﺮ و ﺑﺮکت و آراﻣش اﺳت روی ﻣﯽ آورم و
ﻣﯽ داﻧم کﻪ در تمﺎم لحﻈﺎت ﻣﺮا ﻣیبینﯽ و ﻣﯽ شنﻮی.
ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﻪ ﻣن ﯾﺎری ﺑﺪه کﻪ تﻮ را در تمﺎم وﺟﻮدم حس کنم و ﻧشﺎﻧﻪ هﺎی
تﻮ را ﺑﺎ ﭼشم ﺑصیﺮت ﺑبینم تﺎ قﺪم ﺑﻪ قﺪم ﺑﻪ تﻮ و ذات واالﯾت ﻧزدﯾکﺘﺮ شﻮم.
ای دوﺳت ﻣهﺮﺑﺎن ﻣﺮا درﯾﺎب کﻪ ﺑﺪون ﺑﺮﺧﻮرداری از قﺪرت تﻮ هیﭻ هسﺘم.
ﺧﺪاوﻧﺪا تﻮ را ﺑﺮای داده هﺎﯾت و ﻧﺪاده هﺎﯾت کﻪ در راه هسﺘنﺪ ﺳپﺎﺳﮕزارم.
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به خداوند نزدیک شو ،او را ﺣس کن ،نیﮑوﺋی او را لمس کن ،با او سخن
بگو ،به او اعتماد کن ،با او قول و قرار بگذار ،سپس با آرامش خاطر منتﻈر
الطاف بیﮑرانش باش.
امروز ساعت ها نفس کشیده ای و ضربان قلبت بدون لﺤﻈه ای ٴتاخیر تپیده
است ،آیا تا این لﺤﻈه خداوندرا برای این معجزه شﮑر کرده ای ؟
هر جای زندگی گم شدی ،با تمرکز نگاهی به نقشه ای که خداوند در
اختیارت گذاشته بیا نداز تا مسیرت را پیدا کنی قلبی که مملو از دوستی و
عشق خداوند است گنجایش دشمنی و ترس را ندارد.
دوستی با خداوند بزرگترین و پر سودترین سرمایه گذاری قلﺐ و روح
است.
عاشق واقعی خداوند کسی است که با شنیدن نام واﻻی او دلش بلرزد.
خداوند متعال عالیترین تجسم عشق است به او تمرکز کن.
بطه دنیایی را با او شروع کن.
همین امروز ابدی ترین را ٴ
خداوند عشق است .او را در آﻏوش بگیر.
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ﻓصل ششم – ﺧﺎطﺮات
دردﻧﺎک ﮔﺬشﺘﻪ

اتفﺎق الهﯽ
 شﺮوع روشن
ﮔﺬشﺘﻪ دردﻧﺎک را از دوشم
ٴ
 ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎر ﺳنﮕین
ﺑﺮدارم
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حمل کﺮدن ﺑﺎر ﺧﺎطﺮات دردﻧﺎک ﮔﺬشﺘﻪ اﻧﺮژی ذهن را
ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ کنﺪ

آیا میتوانید تصور کنید که در تمام طول زندگی خود یک کوله بار آهنی
و سنگین را بر پشت ﺣمل کنید؟
ﺣمل کردن خاطرات بد گذشته همانند کوله باری آهنیست که هم انرژی
جسمی و هم انرژی روﺣی را بهدر میدهد .و ﭼه بسا انسانهایی که تمام
طول عمر خود را با ﭼنین سنگینی می گذرانند و هر لﺤﻈه آرزوی رسیدن
به مقصد آخر و رها شدن از این بار سنگین را میﮑنند.
ﺣیه ﺣساس ما ایرانیان  ،بسیار اتفاق میافتاد که در طول زندگی به
بدلیل رو ٴ
گذشته ناخوشایند و آسیبهای روﺣی و عاطفی
ٴ
سبﺐ تجارب خاطرات
بسیاری ببینیم  .به همین دلیل من تصمیم گرفتم تا در این فصل با اشاره ای
گذشته خودم به شما نازنینان اثبات کنم که در عمیق ترین سطﺢ
ٴ
به زندگی
ٴ
عرصه
مشﮑالت و گرفتاریها ،فقط و فقط با لطف و دوستی ذات ﺣق به
آرامش و موفقیت خواهیم رسید.
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من امروز که برای شما مینویسم ،نویسنده ای موفق ،دارای همسری مهربان
و فهیم ،زندگی خوب و تنی سالم هستم.
و اما دیروز
در دریای متالطم ﻏصه ،نگرانی ،روﺣیه ای پریشان ،اضطراب ،و
افسردگی و بدهی دست و پا میزدم .در سنّ بیستو و ﭼهار سالگی ،خسته و
ناتوان در انتﻈار یک معجزه بودم که مرا از این پریشانی نجات دهد .اما آن
معجزه هرگز به خودی خود اتفاق نیفتاد.
تجربه یک نامزدی ناموفق و  ،دارای یک کار سخت و طاقت فرسا و البته
ٴ
تمام وقت ،همگی دست به دست هم داده بودند و سعی داشتند مرا از پای
درآورند.
و اما من برای کمک به این وضعیت اسفناک ﭼه می کردم؟ هر روز صبﺢ
هنگامی که ﭼشمانم را باز می کردم اولین ﭼیزی که با ناامیدی بیادم میامد
وضع نابسامان زندگی ام بود و اینﮑه باید در آن فروشگاه تا شﺐ فروشندگی
کنم .دنیایی پر از ﻏم و ﻏصه ،بدون تفریﺢ و ﭼرا هایی که هر روز مرا به
عمق ﭼاه پریشانی سوق می دادند وروز به روز مرا بدهﮑارتر میﮑرد.
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گذشته دردناک خود و
ٴ
دنیایم شده بود دلسوزی برای خودم و یاد آوری
آزارهایی که فقط یﮑی از آنها می توانست انسانی را ناتوان کند میاندیشیدم
مه این اتفاقات فقط برای من
و داﺋماً با خودم تﮑرار می کردم "ﭼرا؟ ﭼرا ه ٴ
افتاد؟ ﭼرا خدا مرا نمی بیند؟ ﭼرا خدا با من ﭼنین می کند؟" و ﭼر اهای
دیگر که نه تنها دوای هیﭻ دردی نبود ،بلﮑه بیش از پیش ناتوانم میﮑرد.
اتفﺎق الهﯽ
آن روز در مﺤل کارم ﺣال عجیبی داشتم .ساعت ده شﺐ بود که با خستگی
از کار طوﻻنی به خانه رسیدم .ساعتی را با همسرم گذراندم و زمانیﮑه او
برای خواب به اتاق رفت ،من هم برای خوابیدن آماده شدم .اما هنوز ﺣالم
متفاوت با شبهای دیگر بود اﺣساس می کردم امشﺐ ﺣادثه ای در ﺣال وقوع
است ،ﭼه ﺣادثه ای ،خوب یا بد ،نمی دانستم.
به رختخواب رفتم و به سقف سفید رنﮓ خیره شدم و تا صبﺢ فﮑر کردم
.بعد ازآن هر شﺐ کارم فﮑر کردن درباره موفقیت و اینﮑه ﭼطور میشود
این وضعیت را تغییر داد و این روند ماهها به طول انجامید هجوم افﮑار
مختلف به ذهنم مرا دوباره به مرور گذشته ام وا داشت.
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ٴ
گذشته
دلم برای خودم می سوخت و با خود می گفتم "ﭼطور میشود ﭼنین
دردناکی اذعان یﮑنفر باشد؟" ریزش اشﮑم به هق هق گریه تبدیل شد .در
ﺣالی که گریه کنان به لیست نگاه می کردم ناگهان اﺣساس کردم دلم خالی
شد و صدای خودم در گوشم پیﭽید" .مﺤمد دیگر بس است ،دلسوزی برای
خودت و ﺣمل بار خاطرات دردناک گذشته ،ﭼراها و در انتﻈار وقوع
معجزه بودن بس است .ﺣرکتی کن".
بالفاصله از جایم بلند شدم ﭼراغ را روشن کردم و دوباره مشغول نوشتن
نامه شدم زیرا قبال هم که به خدمت مقدس سربازی رفتم سودای ثروت و
موفقیت را در سر میپروراندم و ان روزها نامه ای را از تمام اهدافم نوشتم
و در ﺣالی که باﻻی برجک نگهبانی بودم نامه ای که برای خداوند و درددل
با او بود را بدست باد سپردم و کمﮑم در دل صﺤرا مﺤو شد.
اما در نامه ان شﺐ ﭼنین نوشتم:
خداوندا تو میدانی که من ﭼه میخواهم سالیان سال برای اهداف تالش کردم
و همواره شﮑست خورده ام  ،بار سنگین گذشته ام برشانه هایم سنگینی می
کند .میدانم زمان آن رسیده که سرنوشت دیگری برایم رقم بخورد ﭼون دیگر
به اوج خستگی و ناتوانی رسیده ام ،در ماندگی بس است .اما نمی دانم
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ﭼطور به اهدافم برسم؟ نمی دانم از کجا شروع کنم؟ ﭼطور بار گذشته ام را
زمین بگذارم؟ ای خدای مهربان فقط اینرا میدانم که تو به همه ﭼیز آگاهی
 ،از تو می خواهم دوستی مرا بپذیری و تمام سرﭼشمه هایی که به آرامش
منتهی میشوند را برای من آشﮑار کنی دیگر کافی است ،دیگر بس است،
این زندگی پر از اضطراب آن ﭼیزی نیست که من ﻻیقش باشم .منتﻈر
الطافت هستم.
صبﺢ روز بعد که از خواب بیدار شدم هنوز هم اﺣساس عجیبی داشتم ،ته
دلم شادمانی لذت بخشی ﺣس می کردم و ﺣاﻻ که از آن ماجرا می گذرد
متوجه شده ام که آن ﺣس بخاطر شﮑستن موانع بین خودم و خداوند بود.
اﺣساس نزدیﮑی به کسی که قادر و توانا است زیرا واقعا ﺣس خوبی داشتم.

شﺮوع روشن
بدون اﻏراق در مدت بسیار کوتاهی بعد از نوشتن نامه تغییرات مﺜبت یﮑی
یﮑی در اطرافم آشﮑار شدند .اﺣساس سبﮑی ای که از آنشﺐ به من دست
داده بود و همﭽنین ﺣسی که دیگر تنها نیستم باعﺚ شده بود کمی افﮑارم را
سامان بدهم و به راه های متفاوت برای تغییر زندگی ام تمرکز کنم.
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اولین فﮑر و قدم مﺜبتم ارتباط از طریق اینترنت با یک روانشناس بود تا یاد
بگیرم ﭼطور میتوانم ذهنم را تغییر دهم و الﺤقّ که قدمی خدایی بود .بتدریج
ایده هایی به ذهنم می رسید که با گوش سپردن و اجرای آنها پرتو نور
آرامش را بدست میاوردم.
خداوند کتابها و منابعی سر راه من گذاشت که بتوانم میزان درک معنوی ام
را باﻻ ببرم .شغلم را تغییر دادم و از بیزنسی که پر از تنش بود و هفت
روز هفته مرا به خود مشغول کرده بود به بیزنس سبﮑتری تغییر دادم .بعد
از مدتی با مطالعه فراوان پی بردم جهنمی را که در گذشته در آن میسوختم
نه ناامیدی امﮑان درو کردن
خودم خلق کرده بودم زیرا با کاشتن دا ٴ
خوشبختی وجود ندارد.
من سالها با تمرکز به دردها و ظلمهایی که در گذشته تجربه کرده بودم ،قفل
بزرگی بر در خوشبختی و آرامش خود زده و بدون هیﭻ ﺣرکتی منتﻈر
معجز ٴه بیرونی بودم.
تغییراتی که در باﻻ اشاره کردم کوﭼﮑترین تغییرات زندگی ام بوده است.
زیرا در طول این دوسال گذشته در های آرامش معنوی بسویم باز شده است.
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قدم های بسیار بزرگی برداشته و با لطف خداوند شروع به تﺤقیق در ز ٴ
مینه
 ،خدا شناسی  ،طرز تفﮑر مﺜبت و پیام های پنهان کردم .
یﮑی دیگر از اتفاقات روشن زند گی ام ازدواج با همسری خوش قلﺐ،
انسان و دوستی مهربان بوده است .ایشان مشوق بارور شدن استعداد های
خدایی در وجود من بوده و هرگز از هیﭻ کمﮑی در راه پیشرفت من کوتاهی
نﮑرده است.
یﮑی از دﻻیل عنوان کردن داستان زندگی ام این بود که شما را بیشتر با
باورهای مﺤدود آشنا کنم .ما انسانها گاهی بقدری در عمق اتفاقات بد زندگی
خود ﻏرق می شویم که دیگر قدرت تفﮑر صﺤیﺢ را از دست میدهیم .در
واقع ذهن ما آنقدر درگیر مشﮑالت ﺣاضر است که دیگر گنجایشی برای
تفﮑر صﺤیﺢ ندارد ،اما نﮑته مهم اینجاست که تنها شخصی که میتواند در
این مواقع به ما کمک کند خود ما هستیم زیرا همانطور که قبالً اشاره شد
خداوند در تمام لﺤﻈات خوش و ناخوش ما ،در ﺣا ل قرار دادن نشانه هایی
بر سر راه ماست اما متاسفانه برخی از ما بدلیل شدت باﻻی ناراﺣتی از
وضع فعلی به آن پیغامها و نشانه ها توجه نمی کنیم.
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ﮔﺬشﺘﻪ دردﻧﺎک را از دوشم ﺑﺮدارم؟
ٴ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎر ﺳنﮕین
گذشته ،در زمان قبل اتفاق افتاده و وجود ندارد .هرگز هیﭻ اتفاقی با تمام
خصوصیات قبلی دوباره تﮑرار نمی شود .اما در عین ﺣال ما نه قادریم و
گذشته خود را بﮑلی از صفﺤه زندگی خود پاک کنیم.
ٴ
نه لزومی دارد که
تنها راهی که می توان از آسیبها و ترکش های آن در زمان ﺣال جلوگیری
کرد ،تغییر دید و نگاهمان به گذشته است.
ما میتوانیم اﺣساس قربانی شدن را به ﺣس تجربه به دست آوردن تغییر دهیم
و به همین ترتیﺐ تمامی اﺣساسات عاطفی مخرب در باره گذشته را با دید
گذشته دردناک داشته
ٴ
متفاوت ببینیم .در اینجا تفاوت دید دو شخصی را که
اند ،با دو نگاه مختلف میبینیم.
الف -از دست دادن فرزندم ﻏم انگیزترین اتفاق زندگی ام بود و هنوز بعد
از سالها نتوانسته ام بار این ﻏصه را از دوش بردارم.
ب  -با اینﮑه ﻏم از دست دادن فرزندم خیلی ﻏم انگیز بود اما بعد از مدتی
متوجه شدم که خداوند صبر و استقامت زیادی در برابر فجایع زندگی در
وجود ما نهاده است.
ضربه مهلﮑی به من وارد کرد.
ٴ
الف -طالق
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تجربه ارزشمندی برای من بود.
ٴ
ب -طالق با تمام دردناک بودنش

الف -ورشﮑستگی زند گی ام را فلج کرد.
ب -ورشﮑستگی رموز شغلم را به من آموخت.

الف -بیماری همسرم آرامش ما را به هم ریخت.
ب -بیماری همسرم با تمام نگرانی هایش باعﺚ نزدیﮑتر شدن ما شد.
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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گذشته ما در هر صورت گذشته است و هر طور که ما
ٴ
میبینی دوست من
آنرا نگاه کنیم و از آن یاد کنیم تاثیرش بر زندگی ﺣال ما منعﮑس میشود،
پس بهتر است با برﭼسبی بهتر به آن بنگریم تا بتوانیم از تاثیرات منفی آن
در امان باشیم.
شﮑرگذاری
ﺧﺪاوﻧﺪا تﻮ هم رهﺎﯾﯽ و هم رهﺎ کننﺪه .از تﻮ طلب لﻄﻒ و ﻣﺮحمت ﻣﯽ کنم
ﯾﺮﯾنﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ
تﺎ ﯾﺎرﯾم دهﯽ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪم وﻓق پیﺪا کنم و عﺎدت د ٴ
ﮔﺬشﺘﻪ را شفﺎ دهم .ﻣیﺪاﻧم اﯾن عﺎدت ﻣﺎﻧنﺪ قسمﺘﯽ از وﺟﻮدم شﺪه اﺳت،
اﻣﺎ در همین لحﻈﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺟﺪاﯾﯽ و رهﺎﯾﯽ از آن هسﺘم .ﺧﺪاوﻧﺪا تﻮ را
ﺑﺮای داده هﺎ ﯾت و ﻧﺪاده هﺎﯾت کﻪ در راه هسﺘنﺪ ﺳپﺎس ﻣیﮕﺬارم.

 راه همﻮار زﻧﺪﮔﯽ ﺑهمﺮاه کﻮلﻪ ﺑﺎر ﮔﺬشﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎالﯾﯽ تبﺪﯾل ﻣیشﻮد.
 اﻧسﺎن هﻮشیﺎر زﻣﺎن طالﯾﯽ حﺎل را صﺮف زﻣﺎن ﺑﺮﻧز ﮔﺬشﺘﻪ ﻧمیکنﺪ.
 دﯾﺪ ﻣﺘفﺎوت ﻧسبت ﺑﻪ ﺧﺎطﺮات تلﺦ ﮔﺬشﺘﻪ ،آﻧﺮا ﺑﻪ صﻮرت ﻓیلم ﺳینمﺎﯾﯽ رقت
اﻧﮕیزی ﻣینمﺎﯾﺪ کﻪ شمﺎ ﭼنﺪﯾن ﺳﺎل قبل آﻧﺮا تمﺎشﺎ کﺮده اﯾﺪ.
 پﺮﺳﻪ زدن در ﺧیﺎﺑﺎن ﮔﺬشﺘﻪ ﺑﻪ ﮔم کﺮدن راه ﺧﺎﻧﻪ ﻣنﺘهﯽ ﻣیشﻮد.
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 ﮔﺬشﺘﻪ ،ﮔﺬشﺘﻪ اﺳت و هیﭻ قﺪرتﯽ ﻧﺪارد تﺎ زﻣﺎﻧیکﻪ تﻮ اﯾن قﺪرت را ﺑﻪ او
ﺑﺪهﯽ.
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ﻓصل هفﺘم  -ﮔفﺘﻪ هﺎی
ﻧﻮﯾسنﺪه ﺑﺎ شمﺎ
سفرتان بخیر دوستان عزیز و مهربانم .اطمینان دارم این سفر الهی که با من
همگام بوده اید برای شما خیر و برکت و شفای جسم و روح بهمراه خواهد
داشت.
این فصل که آخرین فصل کتاب تﮑنیک پیام های پنهان است را به درددل با
شما عزیزان اختصاص میدهم .با وجود اینﮑه هیﭽﮑدام از شما مهربانان را
با نام نمی شناسم و ﺣتی نمی دانم شما عزیزی که در این لﺤﻈه مشغول
خواندن این کتاب هستی در کجای این ایران پهناور زندگی میﮑنی  .تنها
ﭼیزی که از شما میدانم اینست که هم زبان من هستی و دلی به بزرگی دریا
داری.
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آﺧﺮﯾن ﮔفﺘﻪ
دوستان مهربانم امیدوارم شما نازنینان از مﺤتویات کتاب تﮑنیک پیام های پنهان
بهره برده باشید و در تمام مراﺣل زندگی خود به آرامش بیشتر دستیابی پیدا کنید و
قادر باشید از درون ،ذهن خود را مدیریت کنید.
همانطور که می دانید تﮑنیک پیام های پنهان اولین کتابی است که درباره تﮑنیک
پیام های پنهان بهمراه تفﮑر مﺜبت به زبان فارسی نوشته شده است.
پﮑیج بسیار ارزشمندی هم در زمینه ٴ دستیابی به کلید طالیی ثروت و البته اهداف
بسیاری دیگری که به بطور کامل به ذهن شما آموزش میدهد ﭼگونه آرزوهای
بوسیله تﮑنیک معجزه گر پیام های پنهان به واقعیت تبدیل کرده
ٴ
دیرین مالی خود را
خانه ثروت و توانگری را بسوی زندگی ا تان جاری کنید بر روی سایت
و رود ٴ
آمادهٴ عرضه میباشد.
ٴ
مرتبه
شادمان و الهی باشید .خدایی تفﮑر کنید و روح و روان خود را به سوی
معنوی سوق دهید .خداوند در تمام لﺤﻈات زندگی

همراه و نگهدارتان

باشد.خوانندگان گرامی لطفا جهت اطالعات بیشتر در باره تﮑنیک پیام های پنهان
بوسیله این تﮑنیک به نتیجه رسیده اند و همﭽنین
ٴ
و مطلع شدن از داستان افرادی که
تماشای ویدیو های الهام بخش ،و خرید مﺤصوﻻت به وبسایت مانی ام اس مراجعه
فرماﺋید.

www.monyms.ir
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