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راز بزرگ دستیابی سریع به آرزوها2

. کندپیداواقعیتتواندمی،کنددركراآنباشدقادرانسانذهنکهآنچههر
کانفیلدجک
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یک داستان واقعی

می مطالعه آنها راموفقیت داشتم و همیشه روانشناسی من عالقه زیادي به خواندن کتاب هاي 
. کردم

مثبت ،حس درونیم می گفت که این مطالب حقیقت دارد و می توان به کمک قوانین جذب
.و تصویرسازي ذهنی به اهداف و آرزوها رسیداندیشی

مثبت هدف را تکرار می کردم خیلی کم و جزئی و اما از شما چه پنهان، هر چه جمالت تاکیدي 
.بسیار ناچیز به هدفم نزدیکتر می شدم

.چند سال به همین ترتیب گذشت تا اینکه راه حل را به طور اتفاقی پیدا کردم

نکته مهم این بود که باید بدانید در چه زمانی و به چه صورتی و با چه روش هایی 
.سازي هاي ذهنی را انجام دهیداین تلقینات مثبت و تصویر 
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با یادگیري این روش ها تحت نظر اساتید بزرگ و برجسته به طور شگفت انگیز و معجزه آسایی در 
و آرزوهایمردم و به تعداد خیلی زیادي از اهدافعرض چند هفته بیشتر از آن چند سال پیشرفت ک

.رسیدم

دي برایم باز می شود و چقدر مسیرهاي متعدد جالبتر اینکه، با تعجب می دیدم چه راه هاي جدی
.براي دستیابی به آرزوهایم وجود داشت که قبال نمی دیدم

ف شما هرچه باشد، چه مادي و معنوي این مطالب را مطالعه بفرمایید تا زودتر از دحال، آرزو و ه
.آنچه فکرش را بکنید برایتان محقق شود
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به جاي مقدمه

دانید چقدر از اعمال ذهن خود آگاهی دارید؟ چقدر فرآیند عمکرد مغز خود را می شناسید؟ آیا می 
ذهن شما قادر است در شرایط خاص هر غیر ممکنی را ممکن سازد؟

یاد“جهانرایانهترینپیچیده”بهآنازکهطوريبهدارد،ايالعادهخارقهايقابلیتانسانمغز
.کنندمی

بزرگترین موفقیت انسان زمانی حاصل می شود که بتواند ذهن خود و تولید افکارش 
. را کنترل نماید
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هر فکري که ذهنتان می گذرد داراي انرژي است فقط کافیست سطح انرژي خواسته 
به هایتان با سطح انرژي افکار شما یکسان شود، این دقیقا همان زمانی است که 

.هر چیزي بخواهید می رسید

در هر لحظه اي .اکر خواستار تحول بیرونی هستیم باید تغییرات ضروري درونی هم ایجاد کنیم
.کائنات به هر فکر، احساس و درخواست شما جواب می دهد

بررسی ابعاد ذهن انسان

.کندمیاستفادهخودمغزظرفیتدرصد15ازتنهاکهاستکسینابغه

دانشگاهیيرشتهچندیندرتوانیممیکنیماستفادهخودمغزظرفیتازنیمیازتنهاماچنانچه
.شویممسلطدنیايزندهزبانچندبهوبگیریمدکترا

: تشکیل شده استاصلی روان و ذهن انسان از دو قسمت 

)شعور ظاهري(ضمیر خودآگاه - 1

)شعور باطنی(ضمیر ناخودآگاه - 2
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امريهمناخودآگاهضمیرازآگاهیاما. باخبریمخودخودآگاهضمیرازحدوديتاماازبسیاري
.کندمیبازياساسینقشیمدامکهماستضمیر ناخودآگاه.استمهم

راخودمنفیدرونیافکاروکنیمریزيبرنامهمجدداراناخودآگاهتانضمیرتابگیریدیادشما باید
.کنیدتبدیلمثبت و دلخواهافکاريبه

باورهاي مثبت و سالم را و دکه برنامه ریزي منفی ذهنی را رها کنیدشما باید تمایل داشته باشی
.جایگزین آن بسازید

مثبت،تحوالتذهنیتاکیدي،گفتگويعباراتطریقازکههستندانخودتعادتیافکارصرفاباورها
کردنرهابرايموثرالعادهفوقابزارهاییاینها.تغییرندقابلتجسمی،هايروشورفتاري

.هستنددارریشهمنفیفکريالگوهاي
میتاثیرناخودآگاهضمیردرشودمیگفتهیاکندمیخطورمغزبهکهپیامیهر

. بودخواهدبرابرچندینآناثر،شودتکرارچنانچهوگذارد

.استمنفیهااندیشهایناکثرمتاسفانهوکندمیعبورمامغزازاندیشههزار5روزانه
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:به بیان مفصل و جزئی تر می پردازماکنون

ضمیر خودآگاه
ازبخشی. آوردمیبرهانودلیلوکندمیفکرکهوجودتان استازبخشیشما،خودآگاهضمیر
. کنیدمیاستفادهآنازروزمرههايگیريتصمیمبرايکهشماذهن

نمیوضعیتیهیچیاکسهیچ. کنیدردیایریدذبپراچیزيهرتوانیدمیخودذهنازبخشاینبا
انتخاب خودتان نبوده اند، آگاهانه فکر بهکهعقایديیاافکارمورددرکهکندمجبورراشماتواند
.کنید

میمحسوبمحدودتر مراتببهذهنیبخشامااستقدرتمندهوشیارذهنیاخودآگاهضمیر
. شود

توانایی . ثانیه دارد20حافظه کوتاه مدت حدود .پردازش شده دارددگنجایش محدو
230تا 190نیروي حرکت آنی با سرعت . اداره کردن هر بار یک تا سه رویداد را دارد

.دبیت اطالعات در یک ثانیه دار2000توانایی پردازش . کیلومتر بر ساعت را دارد

ضمیر ناخودآگاه
یامعنويذهنعنوانبهآنازغالبا.استترالعادهخارقمراتببهناخودآگاهضمیرواقعدر

میانتخابآگاهانهخودهرآنچهبرايمگرشناسدنمیمرزيوحدوشود،میبردهنامکائناتی
.داردوجودناخودآگاهتانضمیردرشماهايعادت. کنید
ذهنیسطحازباالترمراتببهسطحیدرکهشماستذهنازبخشیاین

.کائنات متصل استالیتناهیهوشوخودآگاه،قرار دارد و به منبع
باتوانیممیمامعناستبدینکهکند،ردراعقایدیامفاهیمنیستقادرخودآگاهضمیر

ناخودآگاهذهنکنیم، وریزيبرنامهدوبارهرا ناخودآگاهضمیرخودآگاه، باورهايضمیرازاستفاده
.کندردراآنهاتواندنمییعنیبپذیرد،راجدیدباورهايوعقایداستمجبور
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.دهیمتغییرراناخودآگاهضمیرمحتوايآگاهانه،عزمیوارادهباتوانیممیمادرواقع

توانایی اداره . حافظه بلند مدت دارد. ضمیر ناخودآگاه قابلیت گسترش پردازش شده ها را دارد
. کیلومتر بر ساعت را دارد16000نیروي حرکت آنی با سرعت . هزاران رویداد را داردبارکردن هر

.بیت اطالعات در یک ثانیه داردمیلیارد4توانایی پردازش 
ضمیر.از ضمیر خودآگاه استو سریع تر ضمیر ناخودآگاه به مراتب قوي تر بنابراین

سریعتاکندمیکمکوببردخواهیدمیکههرجاییبهراشماتواندمیناخودآگاه
درآرزوهایتانکند،بهکاريبرایشتواندمیخودآگاهضمیرآنچهازترراحتوتر

.برسیدزندگی
توانمیالعاده،خارقچابکیوسرعت،قدرتازاستفادهوناخودآگاهضمیربهاتصالبابنابراین
.آوردوجودبهرادلخواهنتایجومحقق کردراخودآرزوهاي

ذهن شما مانند یک دژ مستحکم هست و ضمیرآگاه مانند یک نگهبان از آن مراقبت می کند و 
. مانع از دسترسی انرژي و قدرت کائنات به ضمیر ناخودآگاه می گردد

وقتی شما در طول روز بیدار هستید یا کاري را انجام می دهید، ضمیر آگاه شما مانع از ارسال پیام 
پس باید کاري کنید که این ارتباط . انرژي ضمیر ناخودآگاه از کائنات می شودو دریافت الهامات و 

.ضمیر ناخودآگاه انجام شود

."خودهیپنوتیزم"و "مدیتیشن": این ارتباط با کائنات و دریافت انرژي به دو روش انجام می گیرد
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عادت ها و تصویرهاي ذهنی

سته عادت هاي بانسان کال واعظیمی بر شما دارند؟تچه قدرعادت هاتا به حال اندیشیده اید که 
ثیر خود قرار این عادت هاي شماست که رفتار و زندگیتان را کنترل می کند و تحت تا. خویش است

. می دهد
درشود؛میاودرخصلتیکصورتبهوکندمیعادتآنبه،انسانشدتکراربارچنديکاروقتی
صورتبهآنراانسانمدتی،ازپسولیاست،آگاهانهواراديصورتبهمذکورعملتکرارابتدا
.دهدمیانجامناخودآگاهانهواراديغیر

وبهینههاياستفادهآموزش،ویادگیريامردرعادتوشدنشرطییعنیویژگیاینازانسان
. استمفیدبسیارکهکندمیزیادي

خود،ازخاص دارد؛ذهنیتصویریکیمفهوموچیزهرازاصوالًنکته دیگر اینست که، انسان
اساسبرانسانرفتاروتمام اعمالمعموالً.دیگرچیزهزارانوخوشبختیخدا،جامعه،دیگران،

.چیزآننه واقعیتدارد،چیزآنازکهاستياویژهذهنیتصویر

آنهاازذهننیازوقتبهوشدهذخیرهذهنبایگانیهایی درفایلبصورتذهنیتصاویراین
.کندمیعملونمودهاستفاده

میعملشدهذهنشان بایگانیدرذهنی کهتصاویراساسبربدانندآنکهبدونجهانمردمتمام
. کندتعیینومشخصتواندمیرایک انسانسرنوشتکههستندتصاویراینمحتوايوکنند
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مثبت،ذهنیتصاویروبختیبدوشکستموجبمنفی،ذهنیتصاویرمعموالً
. آوردمیارمغانشخص بهبرايراخوشبختیوپیروزي

موفق،نااشخاصودارندذهندرذهنی مثبتتصاویراغلبخوشبختوموفقافرادشدهثابت
تصاویربیندر.هستیدذهنیتصاویراینکنترلتحتآنکه بدانیدبدونشمامنفی؛ذهنیتصاویر

ذهنیتصویراینواقعدرچونباشد،میمهمترهمهازخود داردازانسانکهذهنیتصویر،ذهنی
.کندمیتعیینراانسانتوانائیهايحتیواعمالکلیه احساسات،کهاست

اگر تصویر ذهنی خود را تغییر دهید، سرنوشت شما عوض خواهد شد و دنیا را جور دیگري مطابق با 
.تصویر ذهنی خودتان می بینید

شیوه هاي زیادي براي تغییر تصاویر ذهنی انسان وجود دارد، سریعترین و موثرترین 
.است"خودهیپنوتیزم"و "مدیتیشن"آنها

کارایی بیشتر این دو روش عملی به عقیده تمام کارشناسان در بین تمام روش هاي متافیزیکی 
.دارد

سطوح تاثیرپذیري ذهنی انسان
:ذهن انسان در شبانه روز در چهار سطح متفاوت قرار می گیرد

زمانی که شما در خواب عمیق هستید و هیچ هوشیاري نسبت به محیط اطراف خود :سطح دلتا - 1
.دنداری

وقتی که خوابتان نیمه عمیق هست و برداشت نسبتا ضعیفی از دور و بر خود دارید مثال :سطح تتا - 2
.صداي زنگ تلفن را می شنوید

که بهترین سطح براي اجراي تلقین و تصویر حالتی پایین تر از سطح هوشیاري کامل :سطح آلفا - 3
.سازي ذهنی است

زمانی که شما کامال بیدار هستید و حواس پنج گانه به طور کامل هوشیار هستند و :سطح بتا- 4
.ذهن خودآگاه فعال است
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طر بسپارید یا حفظشان کنید فقط اریف هاي باال را به خعاصال الزم نیست که ت.، نگران نباشیدخوب
.به سطح آلفا برویدالزم است یاد بگیرید که چطور 

؟اتفاقی می افتداما در سطح آلفا چه 
در سطح آلفا فرد از تنش ها، انقباضات و استرس هاي جسمانی به دور است و داراي آرامش و 

.نوعی سکون درونی متمرکز شده است
ور ذهنی و توجه نیرومندتري است، انرژي و آمادگی روانی بیشتري براي آموزش پذیري داراي حض

ضمیر .ناخودآگاه بیشتر و سریعتر صورت می گیرددارد و مهمتر از همه دستیابی اش به ضمیر
. ه مدنظر شماست را بپذیردچناخودآگاه کامال آماده و گوش به فرمان است تا آن

ذهنتان در سطح آلفا قرار می گیرد، "خودهیپنوتیزم"و "مدیتیشن"یعنی وقتی با آموزش صحیح 
به ذهن ناخودآگاه تان ابالغ ارتصویرسازي ذهنی می توانید خواسته خودتانبه کمک تلقین و 

.نمایید 
در این صورت است که ذهن ناخودآگاه با کسب انرژي بیکران که در کائنات وجود دارد زودتر از حد 

.تصور راه هاي دسترسی به آرزوها را برایتان مشخص و روشن می کند

تجربه خواهید کرد که روش بی نظیر خوتان 2دوستان عزیزم، در حقیقت با یادگیري و تمرین این 
"خودهیپنوتیزم"و "مدیتیشن"با تمرین . چقدر رسیدن به آرزوها آسان و لذت بخش است

.متعجب خواهید شد که چه راه هاي جدیدي براي دستیابی به هدف برایتان آشکار می شود

.روش ها و متدهاي مختلفی دارد"خودهیپنوتیزم"و "مدیتیشن"یادآوري است که البته الزم به
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براي رسیدن به آرزو ها را "خودهیپنوتیزم"و "مدیتیشن"روش صحیح همین االنشما می توانید
.تهیه نماییدیک استارتسایت لینک زیر در از 

http://1start.ir/product/wish

آرزوهایتان برآورده باد
علی حسن پور


