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هعجشُ شکزگشاری ()52
رٍس تیست ٍ پٌجن  :اشارُ شگفت اًگیش
فرض کيید کً کائيات (ٌسحیٌ ،ر چیزی کً ٌسث) خیلی دوسحاىً و دلسَزاىً نی
خَاٌد ٌر چیزی را کً صها نی خَاٌید داصحً ةاصید .فرض کيید از آىجا کً کائيات ىهی جَاىد
ةليد صَد و آىچً را کً نی خَاٌید ةً صها ةدٌید ،از كاىَن جذب اسحفاده نی کيد و ةً صها
ىضاىً ٌا و عالنث ٌایی نی دٌد کً کهک نی کيد جا ةً آرزوٌایحان ةرسید .کائٌات
(ّستی) هی داًذ کِ شوا تایذ احساس شکزگشاری داشتِ تاشیذ تا تحقق آرسٍّا
را تزایتاى هیسز ساسد .تٌاتزایي ًقش خَد را ایي گًَِ تاسی هی کٌذ کِ تِ شوا

اشارُ ّایی شخصی ًشاى هی دّذ تا شکزگشار تاشیذ .از اىسان ٌا ،صرایط ،رخ
دادٌایی کً در طَل روز صها را احاطً نی کييد ةً عيَان ىضاىً ٌایی ةرای صکرگزاری صها
سَد نی ةرد یعيی ةً ایو صَرت کار نی کيد.
اگر نی خَاٌید وزىحان را جغییر دٌید ،وكحی کسی را نی ةیيید کً وزن دلخَاٌحان را
دارد اصاره کائيات ةً صها آن اسث کً ةرای آن وزن دلخَاه نَرد ىظرجان صکرگزار ةاصید .اگر
یک صریک زىدگی رناىحیک نی خَاٌید وكحی یک زوج را نی ةیيید کً دیَاىً وار عاصق
یکدیگرىد ،اصاره کائيات ایو اسث کً ةرای داصحو یک صریک زىدگی نياسب و رناىحیک
صکرگزار ةاصید.
ةرای آىکً انروز جهریو ( اصاره صگفث اىگیز) را اىجام دٌید ةاید سعی کيید کً ّفت

اشارُ پز اّویت را از سَی جٍان ةرای صکرگزار ةَدن در طَل روز ةیاةید و ةرای ٌر کدام
از آىٍا صکرگزاری کيید .اگر عالكهيد ةاصید نی جَاىید ةً جهانی ىضاىً ٌای دریافحی جان در
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طَل روز پاسخ دٌید .اگر ایو کار را در  42ساعث گذصحً اىجام داده ةاصید،
اکيَن ةً صرایطی رسیده اید کً ىضاىً ٌای ٌضیار دٌيده را دریاةید کً از سَی جٍان ةً صها
ارائً نی صَد .یکی اس هشایای فزاٍاى ًیزٍی شگفت شکزگشاری آى است کِ تز
ّشیاری ٍ آگاّی تاى هی افشایذ ٍ شوا را تیذار هی کٌذّ .ز چِ شوا تیشتز آگاُ ٍ
َّشیار تاشیذ ،شکزگشارتز هی شَیذ ٍ راحت تز هی تَاًیذ رٍیاّایتاى را جذب
کٌیذ.

اگر نی خَاٌید کً یک خاىَاده داصحً ةاصید ،وكحی ةچً و ىَزادی را نی ةیيید ،اصاره
کائيات ةً صها آن اسث کً ةرای داصحو ةچً صکرگزار ةاصید .وكحی از کيار ةاىک جان یا یک
عاةرةاىک عتَر نی کيید ،ىضاىً صگفث اىگیز ةً صها آن اسث کً ةرای داصحو پَل زیاد
صکرگزار ةاصیدٌ .يگانی کً ةً خاىً نی رسید و ٌهسایً جان صها را ةً خَردن چای یا كٍَه
دعَت نی کيد ،اصاره کائيات ةً صها آن اسث کً ةرای داصحو ٌهسایً خَب صکرگزار ةاصید.
راٌٍای ةی ىٍایث و خالكاىً و نحفاوجی ٌسث کً کائيات ةرای اصاره کردن ةً صها در
خالل فعالیث ٌای روزاىً جان از آن ٌا سَد نی ةردٌ .یچ گاه انکان ىدارد کً صها یک اصاره
را ةً اصحتاه دریافث کيید زیرا ٌر آىچً کً صها نی پيدارید کً یک اصاره ةرای آن ةاصد
درسث اسث .کائٌات اس قاًَى جذب استفادُ هی کٌذ تا تِ صَرت کاهال رٍشي تِ

شوا اشارُ کٌذ ةياةرایو صها ٌهیضً دكیلا ٌهان ىضاىً ای را دریافث نی دارید کً ةرای
صکرگزار ةَدن الزم اسث.
توزیي شوارُ  :52اشارُ شگفت اًگیش
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نٌَتث ٌای خَد را ةضهارید :لیسحی از ده نَرد آن را جٍیً کيید و ةيَیسید کً چرا
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احساس نی کيید کً ةرای آىٍا صکرگزارید .لیسث خَد را از ىَ ةخَاىید و در
پایان ٌر نَرد سِ تار کلوِ شکزگشارم را تا قلة تاى تکزار کٌیذ و جا آىجا کً
نی جَاىید ةرای نٌَتث ٌایی کً دارید صکرگزار ةاصید.
 -4انروز ىستث ةً آىچً کً در اطرافحان نی گذردٌَ ،صیار ةاصید و دسث کم ٌفث اصاره
پر اٌهیث را در ىظر ةگیرید کً ةرای صکرگزاری از رخ دادٌای انروز دریافث نی کيید.
ةرای نثال اگر کسی را ةا وزن دلخَاٌحان نی ةیيید .ةگَیید ( ةرای وزن نياسب و
دلخَاٌم صگرگزارم)
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پیش از آن کً ةخَاةید ،افکارجان را نحهرکز کيید و صکرگزاری را ةرای ةٍحریو اجفاكی
کً در روز ةرای صها رخ داده ةر زةان آورید ٍ ٍاقعا تا توام ٍجَد شکزگشار تاشیذ

pars namad dade

pars namad dadeha

Pars namad dadeha

