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تان  در تمام مراحل زندگی به خدا ایمان داشته باشید که کمک

... را در اختیارتان قرار  و ، انرژی کند و جهان، کائنات، افرادمی 

 به شرطی که خودتان بخواهید و حرکت نمایید.  ،دهد می 
 

تمام   از ید که کنها و حل مشکالت، سعی در درمان بیماری 

 انرژی و مدیتیشنبه  .و عقالنی استفاده نمایید  علمیهای راه

امید توجه   یو روزنه ها کننده کمک ،هایکی از مکمل  عنوانبه 

   فرمایید.
 

بلکه یکی از   ،حلعنوان تنها راه انرژی و مدیتیشن نه به به 

   .مایید فر های امید توجه روزنه 
 

های علم تجربی  عنوان یکی از شاخه ه بانرژی و مدیتیشن 

 باشد.نمی فلسفه علم عنوان ه و بباشد می 
 

بافی منجر به  ، خیال استتصویرسازی متفاوت  بابافی خیال

 ،نماید شود و از تالش و حرکت نیز جلوگیری می حرکت نمی 

شود و در واقع  ولی تصویرسازی منجر به تالش و حرکت می 

 باشد.یافتنی می دست  و آرزوهای  یاهاؤر
 

ادامه   نکنید و فراموش  کردن را هرگزحرکت  وقفه و تالش بی 

 .دهید 
 

انتها  تا  تر، تمام کتاب رابهتر و شناخت کامل  یاستفاده برای 

 بار مطالعه نمایید.حداقل یک 
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 گفتارپیش

 

وجود   یاتیبا تجرب معمولیاز افراد  ییهاگزارش  ،بشر خیدر طول تار   

 قرار داده است که احتمالا  ییهات یدارد که آنها را فراتر از محدود

  ی هنرمند رزم ون، ی نگ یچ ی است. از طول عمر چند قرن ل ریپذ امکان

زن و   14آغاز شد و شامل  1677آن در سال  یساله  256که عمر 

بهبود  تا بود،  1933قبل از مرگ او در سال  ککود  200از  شیب

توسط   و  شان غیر ممکن بودکه درمان  ییهای ماریخود به خودب

  800از  شی ب در رجع م 3500با ( IONS) ک یعلوم نئوت یسسه ؤم

به وضوح به ما   ی که شواهد  است. مستند شده زبان 20مجله در 

 ما  به گذشته در که نیستیم  چیزی آن ها،ما انسان ؛ د نیگوی م

 . هستیم تصور  از  فراتر  موجوداتی  ما بلکه ،گفتند می 

اصلی   دستاورد یانسان هایلیپتانس یتوسعه  رش یذ از آنجایی که پ   

به   "؟ما ممکن است یدر زندگ  یزیچه چ"از  ،الؤس  ،این جریان است

را  مان العاده فوق  تانسیلچگونه پ ؟میکار را انجام ده ن یچگونه ما ا"
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ال،  ؤپاسخ به این س  .ه استتغییر کرد "؟م ی کن داریروزمره ب ی در زندگ

؛  شدن فراطبیعی: است را شکل دادهپایه و اساس نگارش این کتاب 

 .ستا  معمولی انسان  توسط  غیرمعمول کارهای  انجام چگونگی

 او دید . ستا  علمی ی معجزه  یک  دیسپنزا جو دکتر من نظر  به    

 علم به  نسبت دیگر دانشمندان که  ستا  عدیبُتک  دید  از فراتر  بسیار

،  ژنتیک جمله از علوم  تمام از استفاده با او . دارند  دانش  و

 است  توانسته، کوانتوم فیزیک  و  شناسیبصع، شناسیلکول وم

 ما به  کتاب این . بردارد ،کرده  جدا هم  از  را علوم  این که  را  مرزهایی

 دنیای  این. کنیم زندگی ماناحساسات درک  از فراتر کند می  کمک

 این. دهد  دست به توانمند  و کامل انسان از نو تعریفی تواند می  تازه

 یا  حرفه و شغل نیست مهم ،آید می  هاانسان یهمه  کار به  کتاب

 کتاب این خواندن  حال در  اگر، چیست شما اجتماعی موقعیت 

 .اید کرده  انتخاب را درستی  کتاب  قطعاا  که  بدانید  هستید 

 سایر  که ستا کارهایی از  برگرفته ، دهد می  انجام جو  که  کاری    

 اتفاق یک از  ایتجربه  تو اگر کهاین. اند داده  انجام هاسال دانشمندان

 تکرار تاندگیز در  ا ر آن توانیمی ، باشی داشته غیرممکن و خاص

.  است خود نوع در کتاب اولین، دارید  دست در  شما که  کتابی.  کنی

 و  توان  نهایت به رسیدن برای  را ما قدم  به  قدم  کتاب این
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 زندگی کل و  روابط ، سالمت، جسم ی زمینه  در  هایمانقابلیت

 .  کند می  راهنمایی

 برای هاروش  همین از نیز یوگا استادان از یکی  که امدیده  من   

 او  آثار. کردمی  استفاده مراجعینش یا دانشجویان ذهن رهاسازی

 . دارد کاربرد نیز  هنوز

 مسیری. بردم غربی  بتت  ایهکوه  به را گروهی  1998 سال  در من   

 شاعری توسط  یازدهم  قرن در  که  بود  اری غ سمت به  رفتیم می  که 

 او نام بار اولین من . بود ش ازندگی  محل و  مده آ وجود به  میلپا  نام  به

 کنجکاو همیشه و بودم  شنیده کالس  در  1980 یدهه  اوایل در را

 به  و  بود  کرده غلبه  مشکالت  همه  این بر چطور  میلپا بدانم ، بودم

 را  عزیزانش و  خانواده  او . بود شده شناخته  جهانی  شخصیتی  عنوان

 حسی  به  او انتقام  حس اما، بود داده  دست از  دولت خشونت  خاطر به

 به ، ارغ آن در او. شد  تبدیل هیمالیا ایهکوه  در شفابخش

 دیگران به ش ازندگی  اختصاص در خود یالعاده فوق  هایتوانایی

 ئه اار دانشجویانش به  را باورهایش  او  که  را  جایی خواستممی . بردپی

 .  داشتم وقت  روز 19  کار این برای . ببینم دادمی 

 میلپاا که یافتم جایی دقیقاا را خودم رفتیم بال پا هزار 15 وقتی   

 چند  تنها صورتم ،بود ایستاده دانشجویانش رویهروب پیش سال 800
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 کردممی فکر رازی به داشتم. داشت فاصله ارغ یدیواره با سانتیمتر

 او. کنناد  کشا  را آن بودند  نتوانسته مدرن دانشمندان گاههیچ که

 دهاد  فشاار دیاوار روی طاوری را دستش توانست که بود جاینهم

 زیار اهسانگ، قادرتش خااطر باه. نادارد وجاود سنگی هیچ گویی

 باار اولاین بارای کاه باود مرحلاه ایان در و شادند  نارم دستانش

 . دیدند  را قدرتش دانشجویانش

 انجام  بار  چندین را  کار  این  او  شدم متوجه ، شدم ار غ داخل  وقتی    

 شدم متوجه، گذاشتم او دست جای روی را دستم وقتی .  است داده

 هیچ که بود مناسب قدرآن هادست  جایاست.  بوده  خودش  خود

 پرسیدم خودم از را ال ؤس  این لحظه همان، گذاشتنمی  باقی شکی

 فکر  چیزی چه  به  گذاشتهمی  هاسنگ روی دست  وقتی  او که 

 شود؟ چیره  فیزیک  قوانین بر توانسته  چطور . است کرده می 

 از قبل راهنما.  بخواند  توانستمی  را ذهنم انگار من بتیِت نمایهرا   

 بدون سنگ ،بود  سنگ از  بخشی  میلپا: گفت بگویم چیزی من کهاین

 یک  نه  است وجود مظهر  ؛ارغ این ،باشد  داشته  وجود  توانستنمی  او

 هیچ انگار کند  حرکت  طوری  توانستمی میلپا،  اینجا. محدود مکان

 ناا ئمطم. بود منطقی  راهنما کالم  نظرم به . ندارد وجود  سنگی

 هایمحدودیت  از  فراتر  استادشان دیدند  وقتی  هم  میلپا  دانشجویان
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 که شدند  روه روب  دوراهی  و چالش همین با، کند می عمل انسانی

 .هستیم روه روب آن  با باورهایمان از  شدن رها برای  ما امروزه 

 دانستند می  دانشجویان  آن خب :است ترتیب این به دوراهی   

.  است بوده  محدودیت  همه  و همه داشتند  خانواده و خود که  افکاری

 عبور  برای ست ا مانعی، سنگی دیوار که بود این باورها از  یکی مثالا

، گذاشتمی  دیوار  روی  را دستش  میلپا  وقتی  ، اما نسانا بدن  گوشت

.  دارد وجود  قانون  این  برای هم استثناهایی که  دیدند می  دانشجویان

 صحیح همان باشیم  داشته  دنیا  به  ما که  دیدی  هر  ت:اس  این  نکته

 عبور  برای مانعی دیوار باشیم داشته باور اگر  دیگر عبارت به. است

 تواند می  دست باشیم داشته  ر وبا اگر  و  بود  خواهد  خب ، است دست

 . شد  خواهد  چنیناین، کند  عبور  دیوار  از

 خودم  از گذاشتممی  میلپا دست  جای به  را  دستم وقتی   

 و  نه  یا داریم ایکننده محدود  باورهای چنین  هم ما یا: آپرسیدممی 

 متوجه  شویم؟ رها آنها از  و  دهیم  تغییر را آنها باید  چطور  داریم  اگر

 اشکال به  را خود حقیقت این  هست زندگی در حقیقتی وقتی  شدم

 دانشجویانش و  جو  تجربیات دلیل  همین به  و  دهد می  نشان  مختل  

 پیش سال 800 در دانشجویانش  و  میلپا تجربیات  همان ، کالس  در

 به ما باور  خاطر به  تنها،  دارد وجود  چیزی اگر  گیریم می  نتیجه . است
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 باشیم داشته باور چیزی وجود به اا واقع اگر بگویم خواهممی . است آن

 وقتی . داشت نخواهد  وجود  باشیم نداشته اگر  و  داشت خواهد  وجود 

 دیگر  کار آن  پس، گیردمی  صورت غیرممکن کاری بینیممی 

 زندگی  تواند می  کتاب این . داد انجامش توان می  و  نیست  غیرممکن

 به حال  زمان در  را  خود  ی ینده آ باید  شماو  دهد  تغییر  را شما

 و  آینده  ،زمان همان در  کند  تصور  هم  تان بدن  که کنید  باور ایگونه 

 و احساسات چطور که بیاموزید  باید  و  ستا شما یاهایؤر تحقق

 و  قلب، شما مغز اعصاب. کنید  فیزیکی دنیای وارد را  خود تفکرات

 نیروهای  و  هاواقعیت  و  هستند  دنیا این به  ورود  یآماده  همه  تانبدن

 با را  ناخواسته زندگی  و  شرایط  شما تا  هستند  اینجا کوانتومی 

  .کنید  تعویض خواهید می  آنچه  و  واقعیات

 . است کتاب این  قدرت، این

 کرده  تالش ، فهم قابل و  مستقیم، ساده کامالا  ایگونه  به جو   

 فراطبیعی انسانی به  تا  کند  ما زندگی وارد را  کوانتوم  دنیای  مفاهیم 

 . شویم تبدیل

 برادن  گرگ

از دید نیویورک تایمز  ترین کتاب پرفروش  ینویسنده
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 مقدمه 

 شدن یعیفراطب یبرا یآمادگ

 

 شهرتیو  من برای، است ریسک یک کتاب این  نوشتن که  دانممی    

 قطعاا  که  هستند  علمی یجامعه  در  خصوصاا افراد  از  تعدادی. دارم که 

 راستش. دانند می  کامل خرافات  یک را آن  ،کتاب این انتشار از بعد 

 اولی  روزهای. بودم انتقادهایی  و  نظرات چنین  نگران  خیلی  قبالا  من

 و نوشتممی بیشتری  کاری محافظه با بودم کرده  نوشتن  به شروع  که 

 را  کارم آنها خواستممی  که  داشتم ذهنم یگوشه  را نکته این همیشه

 ن آ سوی  از  شدن پذیرفته  کردممی  تصور  حدی تا . کنند  یید أت

 مقابل لندن در  وقتی  روز  یک  اما، باشد  مهم  بسیار  علمی ی جامعه

 داشت دست به میکروفون که زنی و بودم ایستاده مخاطب هزاران

 امنوشته  دیگرم کتاب در  من  که  تمریناتی با چطور  که  داد  توضیح

 .داد رخ  من در  عمده تغییر  یک، کرده درمان را ش ابیماری
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 کارهایم و من با که  دانشمندانی از دسته آن که بود  واضح خیلی   

 کنار را شانمخالفت  ، کردممی  هم کاری  هر، بودند  مخال 

 میزان  که شدم متوجه، رسیدم فهم این  به وقتیو  گذاشتند نمی

 خواستمنمی دیگر. بودم کرده  صرف  بیهوده را ماانرژی  از بسیاری

 فراطبیعی  خواستممی ، کنم تمرکز هاانسان آن کردن راضی روی

 تالش  باید  که  رسیدم نکته  این به . دهم قرار  بررسی مورد  را شدن

 کسانی روی را  تمرکزم و  کنم  رها را  کم تعداد  آن  رضایت جلب برای

 عالقه  و دهند می  گوش  ،دارم  گفتن  برای که  هاییحرف  به  که  بگذارم

 برای  تالش  دیگر چون  بود  خوبی روز  خیلی ، روز آن  راستش. دارند 

 در  زن  ن آ شیرین هایصحبت  به وقتی. کردم  رها را شانکردن  راضی

 متوجه،  کردممی  گوش  نابغه  یک  نه  بود دانشمند  یک  نه  که  لندن

 را  خود نامحدود هایتوانایی  کند می  کمک هم دیگران به او شدم

 خیلی  برایم که  امرسیده  جایی به  من.  شوند  آشنا آنها با و  ببینند 

 در  توانم می ، دانممی  چون  .گویند می  چه مخالفانم ،نیست مهم

  .کنم ایجاد تغییر هاانسان  زندگی

 حقایق  کردن  فهم لقاب و  سازیساده  و  امر  این برای  هاسال من    

 با گذشته  سال  4 در  تیمم  و  من. امگذاشته  وقت  مردم  برای  علمی

 معمولی هایآدم  دهیم نشان که ایمکرده  سعی آمار و تحقیق 
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 کتاب این هایبحث  تمامی . دهند  انجام العاده خارق  کارهای توانند می 

 از هایینمونه  اگرچه، نیست هابیماری بهبود  یا دادن شفا مورد در

 ایجاد تغییر شانزندگی  در آن خواندن با هاانسان  چگونه کهاین

 ،ستا غیرعادی هاخیلی  برای  که اموری  این. دید  خواهید  را اند کرده 

.  است شده تبدیل عادت و  رویه  یک به من دانشجویان یجامعه  برای

 هاانسان از خیلی که ستا چیزی، خواند  خواهید  شما آنچه

 شامل کتاب این محتوای . بفهمند  و کنند  درک  را آن خواهند نمی

 ستا خودشان دنیای لودآراز  عمق به  دانشجویان رفتن از هاییمثال

 رمز  و  راز  دنیای و  علم  دنیای بین بتواند  کتاب این امیدوارم  من  و

 . بزند  پلی

 را دانممی  آنچه است   ممکن که  نوشتم دلیل این  به  را  کتاب این   

 مردم  به  خواهممی  . دهم توضیح  مردم  برای  فهمقابل  صورت  به 

 ساخته  و  بسازیم خود  برای بهتری  زندگی توانیم می  ما :بفهمانم

 عدیچندبُ هاییانسان ما. باشیم داشته ای روزمره  زندگی  تا ایمنشده

 این به  هم شما خواندنش  با  امیدوارم ، هستیم  عدی چندبُ زندگی  با

 برای  لزم ذهنی  و شیمیایی، فیزیکی لوازم  تمام که برسید  نتیجه

 در  من  گذشته  در .  دارید  را فراطبیعی  انسان  یک  به  شدن  تبدیل

 ممکن کردم می  تصور  چون  کردم نمی  صحبت  خیلی  امور  این مورد 
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 خواستممی  اما ، بیاندازد جدایی شانباورهای اساس  بر  افراد  بین است

 را  مازندگی  که  امداشته  تجربیاتی خودم  چون بنویسم  را  کتاب این

 که باشم چیزی شدند  باعث اتفاقات آن .دادند  تغییر همیشه برای

 و  آمار با و کنم  آشنا دنیا  آن  با نیز  را شما خواهممی  و  هستم امروز

 دنیای آن از  ،ایمرسیده  آن به پیشرفته آزمایشات در که ارقامی

 این  در دانشجویان به مربوط  اطالعات من .بگویم تانبرای  عدیچندبُ

 بر آثاری  چه تمرینات این دیدم چون کردم آوریجمع را هادوره 

  تغییر  زمان  این در  یز ن آنها زیستی  وضع  دانممی   و داشته  آنها  سالمت

 .  است کرده 

 نه تغییرات این بیانگر که داریم  مغزی  اسکن هزاران و هزاران  ما   

  زیادی  تعداد. هستند  فیزیکی دنیای  و واقعیت در بلکه، فکر در تنها

 در  و  بعد  و قبل  من  همکاران. اند رسیده نتایج  این  به  روز  4 در  تنها

 تحت تنها نه  من. کردند  تهیه هاییاسکن آنها مغز از، کارگاه طول

 . شدم شوکه آنها میزان  خاطر به بلکه، گرفتم  قرار نتایج این ثیر أت

 شانذهن  ، بودند  کرده شرکت پیشرفته بازیابی این  در آنها وقتی   

 عصبی سیستم هماهنگی این. کردمی  عمل ترهماهنگ و بهتر بسیار

 بدون بتوانند  و باشند  داشته  آینده از  بهتری تصویر شد  باعث

 آن  به و  داشته ذهن در را واقعیت آن خارجی شرایط  از اثرپذیری
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 هم  انسان کند  کار  خوب  مغز وقتی خب و  بپوشانند  عمل  یجامه

 ذهن که  داد خواهم  نشان علمی شواهد  با من . کرد خواهد  کار خوب

 که دهد می نشان این و  یافته بهبود چقدر روز چند  طول در آنها

 . بکنید  کاری چنین توانید می  هم شما

.  کرد دادن رخ  به شروع رازآلودی  اتفاق 2013 سال پایان در    

 دانشمندانی کردن  قانع  در  سعی  که  کردیم مشاهده  را هاییاسکن

 این ، آن از قبل  تا. بودند  آمده من کارگاه دیدن برای که داشتند 

 این در شما و بود  نشده ثبت جایی هیچ در  ذهنی  انرژی از میزان

  .خواند  خواهید  را آنها کتاب

 که گفتند  همه ، کردیم صحبت کنندگان شرکت  با  ما وقتی    

 که  داشتند  اظهار و است بوده واقعی شانبرای نهایتبی  ،تجربیات

 یا بخشیده بهبود  بسیار را زندگی  به  آنها دید  یا  تجربه این

 شدم متوجه  زمان  آن  من.  است داده  افزایش  بسیار  را  شانسالمت

 دنیای  در  ایتجربه  هر از  تر واقعی  مدیتیشن دنیای  در آنها ی تجربه 

 صورت به را ذهنی تجربیات آن توانستیممی  ما و  است بوده خارج

 . نیمک مشاهده  عینی

 شدن زیاد زمان توانیممی  حتی حال و  شده عادی ما برای این   

 با کنم می  سعی  کتاب  این  در  من . کنیم بینی پیش را  مغز  در  یژانر
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،  علمی دلیل و  کنم  رمزگشایی اتفاقات نای از ، علمی شواهد  ی ارائه

 را اتفاقات این چگونگی و آنها شناسیعصب  و شیمیایی، بیولوژیکی

 چنین بتوانید  که  شما برای  باشد  راهی این امیدوارم . دهم توضیح

 .کنید  ایجاد خودتان  برای را هاییتجربه 

 از احساساتی شخص وقتی که  رسیدیم نتیجه  این به  همچنین ما   

 ،کند می  قلبش وارد را  مهربانی و لذت، گرفتن الهام، رضایت قبیل

 .زند می  ترهماهنگ  و بهتر قلب

 تمرکز  به نیاز گذشته  از  شدن  رها و  کاری چنین  که  دانیممی  ما   

 هماهنگ و گرفتن قرار  هم  کنار در رسد می  نظر به. دارد بسیاری

 ترتیب  این به  و باشد  لزم  خیلی کار این برای  بدن  و ذهن شدن

 .  کنید  ایجاد را واقعیت توانید می شما

 باور ، برسید  دارید  ذهن در که ایینده آ به خواهید می  شما اگر  پس   

 دست امر  این  به حتماا تمرین  با . دارد وجود آینده  این که  کنید 

 .یافت خواهید 

 کریک  بولدر در  قلب ریاضی سازمان با همکاری  به شروع  ما   

 قلب فعالیت و ضربان بودن مناسب زمان بتوانیم تا کردیم کالیفرنیا

 وقتی دیگر عبارت به . کنیم تعیین را  کنندگان شرکت در

 گوییم می  شخص به ما، باشند  داشته  خوبی هاینشانه ،هاگیری اندازه
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 تغییرات  اگر و بده  ادامه طورهمین  و ایداده  انجام خوب را کارت

 و دهینمی انجام  خوب را هاتمرین  که  گوییم می  او  به  نباشد  زیاد

 انجام بهتر را کار  بتواند  تا گذاریممی  پایش  پیش بسیاری  هایراه

 دهد می نشان ما به، دهد می  انجام بازخورد که  ستا کاری  این. دهد 

 . دهیممی  انجام  اشتباه کی  و درست را کار  زمان  چه

،  دهیممی  تغییر خودمان  درون  در  را  احساس  یا  فکر  یک  وقتی    

 کار متوجه  وقتی و  ببینیم  هم خارج دنیای در را تغییر  این توانیممی 

 این. کنیممی تکرار را آن و  کرده  تمرکز  آن  روی ، شویممی  مانخوب

 دهم  نشان شما به  خواهممی  من . شودمی  عادت ایجاد  باعث، عمل

 .باشید  قدرتمند  توانید می  چقدر که 

 اعصاب سیستم روی  چطور دانند می  ما  مراجعین  و  دانشجویان    

  ما  سالمت حفظ  ول ئمس که سیستمی  همان. بگذارند  اثر  خودکارشان

 مین. ههستیم روزانه  کارهای انجام مشغول  ما که درحالی. ستا

. بخشد می  زندگی و سالمت ما به که  است خودآگاه  نیمه سیستم

 توانیممی  تنها نه، یابیم دسترسی  سیستم این به چطور بدانیم وقتی 

 و  باورها ، عادات توانیم می  بلکه ، سازیم بهتر  را  خودمان  سالمت

 هاسال که  را  اطالعاتی من. کنیم ترسازنده را خود  مخرب رفتارهای

 . داد خواهم نشان شما به ایمکرده  آوری جمع
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 شانقلب  در وقتی که  گوییممی  مانآموزان دانش  به همچنین   

قابل   ناطیسیغم میدان یک شانقلب، کنند می  ایجاد هماهنگی

 یک ،میدان این. کند که فراتر از بدن آنها استی م  جادیا ی ریگاندازه

 تواند می  فرکانس این. ستا اطالعات یو حا و  فرکانس دارای   انرژیِ

 این  از دیگری جای  در دیگری شخص قلب کردن هماهنگ روی

 در  نشسته افراد که داد  خواهم نشان شما به من. باشد  ثرؤم جهان

 در که  افرادی قلب کردن هماهنگ روی توانند می  چطور اتاق یک

شواهد به وضوح   .کنند  کار ،اند نشسته  دورتر یفاصله  در اتاق همان

که بر ما و   یو اطالعات  ینامرئنور  ینه یزم کی بادهد که ما ی نشان م

 .میامحدود شده  ند،گذاری م ر یتأث گرانید

ما   یکه همه  ی افتد زمانی م ی چه اتفاق  د ی تصور کن ن، یبا توجه به ا   

  قاا یدق  نی. امی ده رییتا جهان را تغ  میکار را همزمان انجام ده نیا

که   ی جامعه از افراد کیعنوان است که ما آن را به  یزیهمان چ

اشکال   گریو مردم و د نیزم  نیا ینده یتفاوت در آ جاد یمند به اعالقه 

  ی هماهنگ  یپروژه . ما دهیمانجام می  ،که در آن ساکن هستند  یزندگ

زمان مشابه به هم متصل   کیکه هزاران نفر در  میاکرده  جاد یرا ا

  ی زندگ نجایو هر کس که در ا ارهیس  نیشوند تا فرکانس ای م

  23از  شی. ب اصالًممکن است؟  ریغ به نظرتان. ابد ی شیافزا ،کنند ی م
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صلح نشان   ی آورجمع  یوژه پر 50از  ش یشده و ب ی بررس  ی مقاله 

خشونت، جنگ، جرم   ، توانند حوادثی م رویدادهایی ن یدهد که چنی م

را   ی حال رشد اقتصاد  ن یرا کاهش دهند و در ع ی کیو حوادث تراف

علم به شما نشان دهد  این  است که نی من ا ی دهند. آرزو شیافزا

 . د یجهان کمک کن ر ییبه تغ د یتوانی چگونه م

 را  سالن انرژی میزان ، هاکارگاه  این برگزاری هنگام به  همچنین  ما   

 همزمان  نفر 1500 تا 550 وقتی شویم متوجه تا، گرفتیم اندازه نیز

 چه، سازند می  هماهنگ ذهنی  و  قلب  و  برند می  بال را خود  انرژی

 با، کردیم مشاهده ترتیب این به  را بسیاری  تغییرات ما. شودمی 

 مریکاآ علمی یجامعه  توسط  هنوز  استفاده مورد دستگاه کهاین

. است رسیده یید أت به روسیه  مثل کشورهایی در،  است نشده یید أت

  کرده  زده شگفت را مای شده  اعد صمت انرژی میزان ، کنفرانس هر در

 .است

را که در اطراف بدن   ی اتیح یانرژ  ینامرئ  دان یم ن یما همچن   

 توانند می  یا آ ببینیم  تا میکنی م نییتع ،هزاران دانشجو وجود دارد

 دنیای این در ، بدانیم باید  .نه یا کنند  بیشتر را  خود درون  روشنایی

. کند می اعد تص م خود از انرژی و نور، شما جمله  از چیزی هر مادی

(  نیاسترس )مانند آدرنال یهاکه شما تحت بار هورمون  یهنگام
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و آن را به   کرده استفاده  ی نامرئ یانرژ نیشما از ا د،یکنی م یزندگ

  د، یدهی انجام م این کار را طور که شماو همان د یکنی م لیتبد  یمیش 

  ار یبس یقطعه  ک ی. ما ابد یی بدن شما کاهش م یسیمغناط دانیم

ها )ذرات نور( را  فوتون  ارتواند انتشی که م م یرا کش  کرد یاشرفته یپ

 میدان خودش  اطراف در شخص  آیاکند تا مشخص شود  ی ریگاندازه

 . بردمی  بین از را  آن  یا کند می  ایجاد نوری

رو   نیدارد و از ا یشتر یب یشود، انرژی نور منتشر م شتریکه ب یوقت    

  یفرد نور و اطالعات کمتر کی که  یاست. هنگام شتریب یزندگ

  ن یدارند و بنابرا یشتر ینسبت به بدن خود داشته باشد، آنها مواد ب

کند  ی گسترده ثابت م قات یکنند. تحقی کمتر را منتشر م ی اتیح یانرژ

  یی ایمیمختل  نه تنها با تعامالت ش  یهاستم یس  وبدن  یهاکه سلول 

منسجم )نور( ارتباط   یانرژ  دانیم کیکه با آن آشنا هستند، بلکه با 

  جادیکند که باعث ای م جاد ی( را ای)اطالعات ی امیکنند که پی برقرار م 

  گر ید ی ها را برادستورالعمل  شده و درون و اطراف سلول  ط یمح

مقدار   میخواهی مدهد. ما ی ارائه م یکیولوژیب یهاستم یها و س سلول

آنها   ی درون راتیی تغ لیبه دل را که آموزاندانش  یاعضا یاتیح یانرژ

 روز  4 طول در  که  م یو به شما نشان ده  مییربگ اندازه اند، شده  ایجاد

 .  کرد ایجاد شودمی  عظیمی  تغییرات چه
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  ستم یتحت کنترل س  ز یدر بدن شما عالوه بر قلب ن یگر یمراکز د   

. هر کدام  منامیم یمراکز انرژ را آنها کههستند  خودمختار یعصب

ذهن   نیخاص و بنابرا یمی، هورمون، ش ه ، غد یفرکانس، آگاه یدارا

  تا  د یبگذار ری مراکز تأث ن یبر ا د یتوانی منحصر به فرد خود است. شما م

کار ابتدا   نیانجام ا یاما برا  ، کنند  کار  هماهنگ هم با هابخش  این

 وارد  د یتا بتوان د یده رییرا تغ  یکه چگونه امواج مغز  د یریبگ  ادی د یبا

این است   کلید این کار قت یدر حق .شوید  خودآگاه  نیمه  سیستم  این

و   هیدر حال تجز تفکر دائماامکه مغز  ییبتا )جا مغز را از امواج ،که

 بیشتر  که است( به امواج آلفا ) یرونیبه جهان ب شتریو توجه ب  لیتحل

  ، ی از کاهش امواج مغز ی . با آگاهدهید  تغییر (است درون  به  توجهش

.  د یکن ی زیررا برنامه  خودکار  یعصب  ستمیتر س راحت د یتوانی شما م

  شن یتیمختل  مد  یهات یها فعالکه در طول سال جویان مندانش

  و  یامواج مغز  با تغییر اند چگونهگرفته  ادیاند، خود را انجام داده 

. ما  د نکن د ی تول  ی ر یگاثرات قابل اندازه  ،ی کاف و تمرکز لزم  همچنین

 گیری اندازه را تغییرات این  تواند می که  میاابزار را کش  کرده  کی

 . داد خواهم  نشان شما به را شواهد  این ارقام  و آمار با من باز و  کند 

 ما . ایمکرده  کار هم ژنتیکی تغییرات روی فرایند  این در همچنین ما

 محصور تانژنتیک  هایویژگی  در شما که  آموزیممی  کتاب این در
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 توانید می ، کنید  احساس  و عمل، فکر متفاوت وقتی و نیستید 

 هاکارگاه  ینا طول  در . دهید  تغییر  نیز  را  ژنتیکی  هایویژگی 

 و گذارند می کنار را خود شنایآ زندگی روز 5 یا 4  برای مراجعین

 یادشان به را گذشته زندگی اصالا که  شوند می  محیطی وارد

  ، دارند  آنچه، شناسند می  که مردمی از  را خود آنها. آوردنمی

 جدا روند می آنجا به معمولا که  هاییمکان  و خودکار هایعادت

 تغییر را شانزندگی  مدیتیشن نوع  4 با  کنند می  سعی  و کنند می 

 از  کدام هر در  و  کشیدن  دراز  و  ایستادن ، نشستن ، رفتن راه  .دهند 

 .باشند  دیگری شخص  گیرند می  یاد اینها

 تغییرات  متوجه  چون  کند می  کار  کامالا امر  این  دانیم می  ما    

 سند  با  ما وقتی .ایمشده شانسالمت  نتیجه در و آنها ژن  در  بسیاری

،  نوروترانسمیترها اند توانسته  چطور که  دهیم نشان آنها به مدرک  و

 تغییر کردن فکر با تنها را هاآنزیم  و هاپروتئین ، هاژن ، هارمون وه

 . شوند می  یب غتر و  تشویق  راه  این  یادامه  به آنها، دهند 

 نگران  اما، آموخت خواهید  را بسیاری اطالعات کتاب  این در  شما   

 من. کنیممی بررسی فصل  هر  در را آنها نباشید  کلیدی  مفاهیم

 توانند می  فصول این دانم می .  برسید  بهتری فهم  به  شما خواهممی 

 و  بارها من.  امکرده  تدریس  هاسال را آنها چون  باشند  برانگیز چالش
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 و  برگردید  نباشد  نیازی  تا  کرد  خواهم  مرور  را اید آموخته  آنچه  بارها

 این توانید می  کردید  نیاز احساس  هرگاه البته  بخوانید  را هافصل  باز

 خود توانست خواهید  بیشتر کنید  تمرین بیشتر هرچه . بکنید  را کار

 . بسپارید  مدیتیشن به  را
 

 ؟موزیدآمی  چه کتاب این  در

 ایپایه  طور به  تا کنممی  تعری  تانبرای داستان سه  1 فصل  در    

 به زنی  با اول داستان در . چه یعنی  شدن فراطبیعی  که  شوید  متوجه 

 و مشکالت  ، گذشته در کردن گیر خاطر به که شوید می  شناآ آنا نام

 هایژن  ،هاسیگنال  این. است آمده  پیش برایش بسیاری  هایبیماری

 این. است داده  رخ برایش بسیاری مشکالت و اند کرده  فعال را او

 با را  آن خودم خواست و دلیل با  من اما ستا سختی  بسیار داستان

 شرایط  که  دهم  نشان  شما به خواهممی چون ، امآورده  یاتئجز تمام

 هایتمرین از  او . هستید  تغییرش  به  قادر شما  باشد  سخت  هرقدر

 یزنده  مثال او  ، من برای  و  کرده  استفاده  خود بهبود برای کتاب این

 قدرآن  که  نیست کسی  تنها او  اما. کنممی  بیان  که ستا حقیقتی 

 کار این بسیاری تعداد . شود دیگری شخص تا کرده کار خودش  روی 

 . توانید می  قطعاا هم شما اند توانسته  آنها اگر و اند کرده  را
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 گذارممی  میان در شما با را خودم تجربیات از  مورد دو همچنین   

 به ، است لودآراز که  قدرهمان  کتاب  این. دادند  تغییر  مرا  خیلی  که 

 با را اینها. دارد اشاره نیز زندگی در  بهتر هایفرصت  ایجاد و شفا

 خارج نیوتنی  دنیای  این  از ما  وقتی ببینید  تا گذارممی  میان  در شما

 بسیاری. کنیم ایجاد مانزندگی  در  توانیممی  را تغییراتی چه ، شویم

 .اند داشته  را تجربیات این هم  من مراجعین از

،  شودمی  ژنتیک به  مربوط  نیز کتاب این از بخشی  که آنجایی  از   

 باز نیز  مطالب آن شنیدن برای  را شما ذهن  ،هاداستان  این  امیدوارم

،  دارد  وجود  اکنون هم  شما خود از عالی بسیار ینسخه  یک . کند 

 حضور  دارای  ،تواناتر، ترآگاه ، ترمهربان ، ترداشتنی  دوست که اینسخه 

 شخصیت کل  در و ترفراطبیعی ،  بیشتر اتصال  دارای، لحظه  در  بیشتر

 .ستا شما منتظر شخص . این ستا بهتری

 این . پردازدمی  من  دلخواه  موضوعات از یکی  بررسی  به  2 فصل   

.  یستچ لحظه  این  در  بودن  از  منظورم  دقیقاا بدانید  تا  نوشتم  را  فصل 

  ، دارد وجود دنیا  این  در خواهید می  شما که  چیزی  هر که  آنجایی  از

 خودتان از که  است این یابید   دست آن به  توانید می  که  راهی  تنها

 .  روید  فراتر
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 آن  به  هابرداریعکس از  بسیاری  در  که  باشکوه  یلحظه  این   

 و  خود  است حاضر شخص که  دهد می  رخ زمانی ، ایمرسیده

 سفانه أمت. کند  فدا بهتر  ایینده آ به  رسیدن برای را خود  هایخاطره

 گذشته  در  گیرند می  تصمیم  خودآگاه نا یا خودآگاه  هاانسان  بیشتر

 آنها. باشند  داشته را سابق احساس  همان روز هر و کنند  زندگی

 یندهآ یک در که کنند می  ریزیبرنامه  ایگونه  به  را شانبدن  و ذهن

 زندگی  لحظه  این  در  گاههیچ  و  باشند  بینیپیش  قابل  ی گذشته  یا

 ولی ، دارد تمرین  به  نیاز وضعیت  این تغییر  یعنی  کار  این. نکنند 

 تمرین را نکات این  باید  که  رسیممی  جایی به بعد . دارد را ارزشش

 . بود خواهم شما با گام  هر  در  من  و  کنید 

 بتوانیم تا شودمی  آغاز فهم الگوهای مورد در  توضیح با فصل  این   

؛  بگویم ساده را  چیز همه  شما برای  کنممی  سعی  من. بفهمیم بهتر

 هایبخش  و  شیمیایی وضعیت  و  اعصاب از ، مغز مورد  در  مثالا 

 مورد  در باید . داد خواهم توضیح  ساده بسیار صورت به آن مختل 

 به شما تا کنیم صحبت  نیز  دیگر مفاهیم برخی  و انرژی، مغزی امواج

 مدیتیشن هایتمرین  که این  از قبل  من. خواهید می  که برسید  جایی

 چرا  اصالا که  دهم توضیح تانبرای باید  بیاموزم  شما به  را  کتاب این

 خواهید می  بیشتری اطالعات شما اگر. دهیممی  انجام را کارها این



 
 30 فراطبیعی شدن                                                                             

 

های شکستن عادت  یعنی من  قبلی  هایکتاب  کنممی  پیشنهاد

 .  بخوانید  را هستید  العاده فوق  شما و  خویش

.  پردازیممی  پنجم  عد بُ و  کوانتوم دنیای از بحث  به  3 فصل در    

 مخفی  دنیای عدیبُسه  دنیای  این  بر عالوه  بگویم شما به  خواهممی 

 به . باشیم داشته  دسترسی  آن  به  توانیممی  که  هست هم  دیگری

 از  فراتر  که  باشید  جایی و  باشید  لحظه  در  شما وقتی  دیگر عبارت

 ،خواهید می که  را  واقعیتی  تا هستید  آماده ، ستا شما احساسات

 به ، هستند  تاناطراف  که  آنهایی به ، تانبدن  به بتوانید  وقتی . بسازید 

 هویت، باشید  توجهبی  خودتان حتی  و  زمان  به ، دارید  که چیزهایی

 نیز است  زمان و  فضا  این در  محدود  زندگی یساخته  که  را  خودتان 

 .  کرد خواهید  فراموش 

 کوانتوم نام به  دنیایی  وارد کامل  آگاهی اب شما زمان این در    

 و دردها، هاعادت، تانتعلقات ، تاناسم با توانید نمی شما. شوید می 

 وارد کسی عنوان به توانید نمی . شوید  قلمرو  این  وارد تاناحساسات

 وقتی  دیگر عبارت به ، شوید  وارد  کسهیچ  عنوان  به  باید  شوید 

 به فیزیکی یشده  شناخته  دنیای  از را خود آگاهی  مسیر  بتوانید 

 ستا دنیا آن  در که چیزی  هر با توانید می ،  ببرید  ناشناخته  دنیای

 شما پس هستند  دنیا  آن  در  هاآینده  تمام  بدانید . شوید  هماهنگ
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 با شما  انرژی وقتی . بسازید  خواهید می  که  را  ای آینده  هر  توانید می 

 خود سمت به  را تجربه  نآ شما، باشد  هماهنگ  اتفاق آن  انرژی

 .آموخت خواهم  شما به را کارش  ینحوه  من.  کردخواهید  جذب

 برای  را آن که مدیتیشن تمرین یک  مورد در توضیح با 3 فصل   

 پایان به  امکرده  طراحی  کوانتوم دنیای با شما بیشتر  آشنایی

 به  مدیتیشن نوعی  مورد  در  توضیح با نوع  این  از  فصلی  هر. رسد می 

 توانید می  باشم شما راهنمای  من خواهید می  اگر. رسد می  پایان

 البته . کنید ناشر تهیه  از را  صوتی  هایفایل ای کرده  تهیه  را  دی سی

 دادن  گوش  بدون  را کتاب این هایتمرین از کدام هر توانید می  که

 ینحوه  به مربوط  توضیحات. دهید  انجام خودتان صوتی هایفایل  به

 توانید از ناشر تهیه نمایید. می  نیز را آنها انجام

 هنگام به کنم می  توصیه  دهید می  انجام را تمرینات خودتان اگر   

 هایموسیقی ؛ موسیقی  نوع  بهترین. کنید  گوش  موسیقی  به  انجامش

 گذشته خاطرات آوردن یاد  به از که  باشد  ایموسیقی  باید . است رامآ

 .  کند  جلوگیری 

 یعنی  مدیتیشن هایتمرین  ترین مرسوم از  یکی با  4 فصل  در    

 کنترل  تحت بخش هر. شوید می  شناآ بدن در  انرژی  مراکز  حفظ 

 از یک  هر  چطور  موزم آمی  شما به  من. است خودکار  اعصاب سیستم
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 هایتمرین شما اگر. کنید  ریزیبرنامه  شدن  بهتر برای را مراکز  این

 به رسیدن برای  آنها تمام بدانید  ،اید داده  انجام را  مقدماتی مدیتیشن

 سیستم  وارد ذهن  فرکانس  تغییر با بتوانید  باید  شما. بود مرحله  این

 بهبود  برای را  آن توانید می ،شدید   وارد وقتی   و  شوید  ذهن عامل

  ریزی برنامه  تانزندگی  و  انرژی  بهبود  و  سالمت  کردن  متعادل ،  خود

 .کنید 

 به که  کنممی  آشنا کشیدن  نفس  نوعی با  را شما 5 فصل در    

 الکتریکی  هایسیگنال، دهید  تغییر  را  تان انرژی  توانید می  آن  کمک

 اطراف  قدرتمندتری ناطیسیغم میدان و  کنید  جاری تانبدن  در را

 شانبدن  در را  انرژی  مردم  از  بسیاری  سفانه أمت.  کنید  ایجاد تانبدن

 این باید  ما. کنند می  عمل و  فکر  شانبدن  با  چون  اند کرده  حبس

 آنجا  در تا برگردانیم ذهن به  را آن  و آورده  بیرون  بدن از را انرژی

 ماندن  زنده از  والتر  و  بالتر هدفی  به  رسیدن راه  در  آن  از  بشود

 . کرد استفاده 

 هرگاه تا داد خواهم  شما به  تنفس مورد  در بیشتری  اطالعات من   

 تاننفس  روی بیشتر  بتوانید ، کنید  رها گذشته  از  را  خود  خواستید 

 خواهید ، گرداندید باز  مغز سمت به را انرژی وقتی  .کنید  تمرکز 

 به  من .دهید  عادت جدید  ذهن این به را تانبدن  چطور  که آموخت
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 یندهآ به گذشته در  زندگی  جای به  چطور که  آموخت خواهم شما

،  محیط  که گوید می  ما به  لم . عکنید  زندگی لحظه آن  در  و پرداخته

، احساسات که  آنجایی  از و  کند می  ارسال هاژن  به  را هاییسیگنال

 احساسات بتوانید  شما اگر، هستند  ما محیطی  تجربیات حاصل

 را تانبدن  انرژی  تنها نه ، باشید  داشته  مدیتیشن  زمان  در را  بهتری

 شودمی  باعث که  دهید می  هاییسیگنال هاژن  به  بلکه ، برید می بال

 .کنند  عمل، محیط  از  جلوتر

 عمق تواند نمی  داستان از بهتر  چیزی هیچ  که باورم  این بر  من   

 امآورده  را هاییداستان  6 فصل  در پس. کند  بیان را منظور  و کالم

 یا دانشجویان توسط  هاتمرین  و هاروش  این کارگیری به نشانگر که

 به آنچه فهمیدن بهتر  برای توانید می  فصل این از . است من مراجعین

 خواهید  موردشان در  که  آنهایی. کنید  استفاده  شده  تدریس شما

 معمولی هایانسان تنها. نیستند  عجیبی هایانسان اصالا، خواند 

 از دیگر  یکی. دهند  انجام  را  غیرمعمول  کارهای  توانستند  که  هستند 

 این با بتوانید  شما که است این هاداستان این کردن مطرح دلیل

 برسید  باور این به  وقتی .  کنید  برقرار ارتباط شانداستان و اشخاص

 خواهید  هم شما، دهند  انجام  را  کار این  توانستند  آنها اگر  که 

 بیشتر و  بیشتر خودتان  به  نسبت  باورتان طبیعی  طور  به  و  توانست
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 هرگاه که گویم می  خودمان یمجموعه  به همیشه من. شودمی 

 باید  هستید  قدرتمند  چقدر  که  کنید  ثابت خودتان  به  بخواهید 

 خواهید  کمک نهاآ به  ینده آ در  که  باشید  داشته  کسانی از ایایده

 .کنند می  کمک  شما به  مورد  این  در هاداستان  این و  کرد 

 آن  ایجاد  چگونگی و  قلبی  هماهنگی معنای  به  7 فصل در    

 داشته  خوبی احساسی وضعیت ،  باشیم لحظه  در  ما  وقتی . پردازیممی 

 تازه احتمالت و هاناشناخته  دنیای به  ورود برای وقتی ،باشیم

 کار هماهنگ مغزمان مانند  هم  مانقلب ، باشیم داشته  مادگی آ

 این. شناسد می  و داند می  قلب  ولی  ،کند می  تفکر  مغز . کرد خواهد 

 دنیای  با تانارتباطی  راه عنوان  به  مرکز این  به . ستا آگاهی  مرکزِ

 به خودخواهی از  شما، شود برقرار ارتباط این وقتی ،  کنید  نگاه متحد 

 شرایط ، بیرونی شرایط  از  نظر صرف بتوانید  وقتی. رسید می  خودی بی

 مدیریت را تانمحیط  توانید می ، دارید  نگه  خوب را خودتان درونی

 ولی  ،بردمی  وقت  کنید  هماهنگ  نیز را تانقلب  بخواهید  کهاین . کنید 

 . دارد را ارزشش

 در  که  پردازیممی  هاییفعالیت از دیگر یکی به  8 فصل  در     

 از هاکارگاه  این در. دهیممی  انجام خودمان یپیشرفته  هایکارگاه 

 را  ینده آ از خودشان تصور  ،شودمی  خواسته مراجعان  یا  دانشجویان
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 هیچ بدون  که  برسید  جایی  به  باید  شما. بسازند  فیلم  یک  قالب  در 

 باور خوبی به  را  آن ، شده کوانتوم  دنیای تسلیم ، تحلیلی و  تجزیه 

 بخش  توانست خواهید  قطعاا، بکنید  را  کار  این  اگر . کنید 

 جای  به وقتی. کنید  مدیریت کامل طور  به را تانخودآگاه ه نیم

 هایچشم  با  را خود یآینده  از  فیلمی ، بسته هایچشم با  مدیتیشن

 شدن کمرنگ دلیل به تانذهن شدن منحرف احتمال، ببینید  باز

 .است کمتر تحلیل و  تجزیه  بخش

 خود  توانید می  ترراحت ، ببینید  را  خود  یینده آ از  تصاویری وقتی   

 مراجعین از خیلی . کنید  حرکت سمتش به ، کرده هماهنگ  آن با را

 توانستند  و گرفتند  خوبی بسیار ینتیجه ، کردند  را  کار این وقتی 

 فیلم  هم آنها از  بعضی. دهند  صورت شانزندگی  در بزرگی تغییرات

 قبلی فیلم  دو  در  که  هدفی  هر به  چون  اند ساخته  را شانسوم

 . رسیدند  ،داشتند 

 رفتن راه یا  حرکت حال در مدیتیشن بررسی  به 9 فصل در    

 حرکت هم و  شودمی  ایستادن  شامل هم  بخش  این . پردازیممی 

 مهم  و مفید  آینده  سمت به ما حرکت برای  خیلی  بخش این. کردن

 وقتی ولی  ، کنیممی  عمل خوب مدیتیشن در ما هاوقت  خیلی. است

 نوع  این. گردیممی  باز قبل  دنیای  به  باز کنیم می  باز  را هایمانچشم
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 باز چشمان با  تواند می  شخص  که  است مفید  آنجایی  از  مدیتیشن  از

 نوع  این  شما وقتی . کند  برقرار  ارتباط  خود  ی آینده  دنیای  با  نیز

 شرایط  آن به تانبدن  کهاین  دلیل به ، دهید می  انجام  را مدیتیشن

 موجود یک مانند  و ثروتمندید  خیلی کنید می  احساس  کند می  عادت

 .کنید می  فعالیت نامحدود

 را شما فهم تا پردازیممی  موردی مطالعات به باز 10 فصل در   

 کند می  کمک شما به  درس  این . کنیم بیشتر امر  این  به  نسبت

.  کنید  تکمیل را مورد این در تاناطالعات یشدهگم  هایحلقه 

 اطمینان با را کارتان شما شود باعث هاداستان  این خواندن امیدوارم

 خودتان برای را  حقیقت بتوانید  تا کنید  دنبال بیشتری اعتماد و

 .کنید  تجربه 

 ممکن عدیچندبُ دنیای  در  آنچه  درک  برای  را  شما دید  11 فصل   

 وقتی،  دارم دوست خیلی را لحظاتی چنین  من. کند می  باز، است

،  شوممی  رمز و  راز  دنیای وارد و  دهد می دست من  به خاص حسی

 و انرژی میزان.  کرد توصیفش  شودنمی که  ستا خوبی  حس  قدرآن

 احساسات به من وقتی  که ستا بال قدرآن  وضعیت این در  آگاهی

 .شوممی  ناراحت ،گردمبرمی  خودم
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 و  زمان  آن در  که  کنممی  شناآ دنیایی با را شما فصل  این در    

 چالش به  واقعیت از را  شما فهم قطعاا  فصل این. است نامحدود مکان

 آن  در  اگر  که  است این  بگویم توانممی  که  چیزی تنها. کشید  خواهد 

 شاید . ببرید  لذت  آن  از  و  کنید  کار  آن  با  توانید می ، باشید  دنیا

 در  مدارهایی،  کردید  درک  را آن  وقتی  ولی ، بکشد  طول کمی فهمش

 . کرد خواهد  دنیا این فهم  یآماده  را شما که  گیردمیشکل  مغزتان

 قطعاا باشید  محدود  دنیای این از  فراتر دنیایی در  شما وقتی   

 دست به و کرده تجربه  دارید  ذهن در را آنچه  هر  توانست خواهید 

 بخشی شما ذهن در.  شودمی  آغاز 12 فصل که اینجاست. بیاورید 

 تحلیل و تجزیه  و هافرکانس دریافت اش وظیفه  که دارد وجود

 بخش این بتوانید  شما وقتی . کنید  فکر خوب  بخش  این  به. آنهاست

 تصور  را آنچه  توانید می  تان حواس  کارگیری  به  بدون  کنید  فعال  را

 یتجربه  وضعیت این در . کنید  تجربه و  ببندید  کار به ،کنید می 

 به .رسید  خواهد  نظر به ترواقعی  بیرونی یتجربه  هر از شما درونی

 کنید  عمل طوری  باید  درون دنیای در شدن غرق  برای دیگر عبارت

 نیز شما ذهن نتنآ بکنید  را کار این وقتی.  هستید  آنجا حقیقتاا گویا

 . کرد خواهد  تبدیل تجربه به و کرده حس را  آن
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 ما  وقتی. پرداخت خواهیم هاپروژه  میان هماهنگی به 13 فصل در    

 یک تحت  و  ساعت و  روز  یک در  را دانشجویان مغز و قلب انرژی

 اثر  هم  روی آنها شدیم متوجه  ، گرفتیم زه اندا مشخص  تمرین

 که داشت را  پیام  این کردند می  ارسال هم  به  که  انرژی. گذارند می 

 .  است داده رخ  همه  برای  اتفاق  بهترین

 باعث توانند می  ما مراجعین  و دانشجویان چطور دیدیم وقتی   

 برای که رسیدیم نتیجه این  به، شوند  یکدیگر هایقلب  شدن گشوده 

 ن اهزار. کنیم شروع را جهانی شنتیمدی است بهتر  دنیا کردن بهتر

 که دانیم می، بگذریم که  اینها یهمه  از. کردند  شرکت امر  این  در نفر

 شواهد  با  من . دهیممی  انجام  جهان  کردن بهتر  برای  را  کار  این  ما

 به  چرا. است مد آکار کامالا  روش  این که  کنممی  ثابت شما به  علمی

 نشویم؟ سازتاریخ  خودمان ، تاریخ خواندن جای

 تجربیات سراغ به باز، است کتاب این بخشیان پا که 14 فصل  در   

 به را موارد و هاداستان  این من باز. رویممی  مردم  خوب بسیار

 ارزشمندترین حتی  که  شوید  متوجه  شما تا گذارممی  اشتراک

 . باشند  شما به متعلق ، تالش  صورت در توانند می  نیز  تجربیات
 

 هستید؟  شدن فراطبیعی یآماده  آیا


