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 مقدمه

  
 ذهـن  کي یـ  بـرا  مجزا عملکرد ای مرحله دو اما دارد، ذهن کی فقط انسان
 اسـت  خـودش  مخـتص  کـه  خـود  خـاص ي  هـا دهیـ پد بـا  مرحله هر .دارد

 و مـستقل  عمـل  کیـ  بـه  قـادر  هـا ذهـن  نیا از کدام هر. شودیم مشخص
 بـا  رایـ ز مینـام یمی  برون ذهن رای  کی ما. است زمان  هم عمل کی نیهمچن

 بـا ی درونـ  ذهن. یدرون ذهن راي گرید و دارد سروکاری  خارجي  زهایچ
 ذهـن  .شـود یمـ  کنتـرل  و آرام) آگـاه  (اریهوشـ  ای یـ  برونـ  ذهن شنهادیپ

  .گرددیمی نیعي ایدن شناخت موجبی برون
 دهـد یمـ  حیتوض خود هینظر نیاي  روی  مورف ژوزف دکتر کتاب، نیا در
 بهبـود  را مـا ی  زندگ تواندیم ما ناخودآگاه دری  ذات ينهفتهي  هاقدرت که

 قـدرت  کـه یی  هـا نگـرش  و ابزارهـا  از اسـتفاده  بـا ی  مـورف  دکتـر . بخشد
ي برا رای  خاص مراحل کرد، خواهند باز را شما ناخودآگاه ذهنی  تناهیال
 کیـ  بـر  دیـ خواهیمـ  شـما  ایآ که نیا. کندیم فراهم خودآگاه ذهن تیتقو

 د،یبرسـ ی  هماهنگ به خود خانواده در د،یباش ترموفق د،یکن غلبه بد عادت
 شـما  بـه  د،یشـو  نائـل  بودی  افتنین دست تانیبرا کنون تا کهی  اهداف به ای

  .دهد قرار درست ریمس در را شما تا شودیم دادهیی هادستورالعمل
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  »یادداشت«
  
 



  1 فصل

  کند؟ ذهن شما چگونه کار می
  
  

 ذهـن  کي یـ  بـرا  مجزا عملکرد ای مرحله دو اما دارد، ذهن کی فقط انسان
 اسـت  خـودش  مخـتص  کـه  خـود  خـاص ي  هـا دهیـ پد بـا  مرحله هر .دارد

 و مـستقل  عمـل  کیـ  بـه  قـادر  هـا ذهـن  نیا از کدام هر. شودیم مشخص
 بـا  رایـ ز مینـام یمی  برون ذهن رای  کی ما. است زمان  هم عمل کی نیهمچن

 بـا ی درونـ  ذهن. یدرون ذهن راي گرید و دارد سروکاری  خارجي  زهایچ
 ذهـن  .شـود یمـ  کنتـرل  و آرام) آگـاه  (اریهوشـ  ای یـ  برونـ  ذهن شنهادیپ

  .گرددیمی نیعي ایدن شناخت موجبی برون
 شـما ي  راهنمـا ی  برون ذهن .هستندی  کیزیف حس پنج مشاهدات، يواسطه

 کـسب  دانـش  حـس  پـنج  نیـ ا قیـ طر از مـا  .اسـت  طیمحـ  با تماستان در
 .ردیـ گیمـ  ادیـ  آموزش، و تجربه مشاهده، قیطر ازی  درون ذهن. میکن یم

  .است استدالل آگاهانه ذهن کارکرد نیبزرگتر
ــه ــاه آنجلــسلــس اطــراف ب ــکن نگ ــر د؛ی ــا ب ــارك يمــشاهدهي مبن ــا،پ  ه

 نیـ ا به رهیغ وی  داشتن دوست گلي  هاباغ با،یزي  ساختارها ها، ساختمان



8  جادوي ذهن

ی برونـ  ایـ  آگاهانـه  ذهـن  کـار  نیـ ا. باسـت یز يشـهر  که دیرسیم جهینت
  .شماست

 ذهـن  .دارد سـروکار ی  نـ یعي  زهایچ با که استی  معن نیا بهی  برون کلمه
 حــواس از مــستقلي ابــزار قیــطر از را خــود رامــونیپ طیمحــ ،یدرونــ
 یاصـطالح  هـر  ایـ  - ناخودآگـاه  ذهن ای ی درون ذهن. شناسدیم گانه  پنج

 ذهــن .کنــدیمـ  افــتیدر میمـستق  درك بــا - شــود اسـتفاده  اســت ممکـن 
 ذهـن  کـه  نیـ ا میدانیم شک بدون. شماست احساسات گاهیجا ناخودآگاه
 حـواس  که دهدیم انجام یهنگام را خودي  کارکردها نیباالتر ناخودآگاه

  .باشند معلقی نیع
 را خـودش  اسـت  یآلودگ  خواب حالت در ای قیتعل در آگاه ذهن کهی  زمان

 بـدون  ناخودآگـاه  ذهـن . اسـت ی  برونـ  ذهـن ی  رکیز نیا و کندیم آشکار
. استي  شنوبیغ وی  نیبروشن تیظرفي  دارا ند؛یبیم هاچشم از استفاده
 دوردسـت ي  هـا نیسـرزم  بـه  کند؛ ترك را جسم تواندیم ناخودآگاه ذهن
 کـاراکتر  نیترقیدق و راستگو تیشخصی  رکیز بارها و بارها و کند سفر
 د،یبخوان را گرانید افکار دیتوانیم ناخودآگاه ذهن قیطر زا. بازگرداند را
 و شــده مهرومــومي هــاپاکــت اتیــمحتو ات؛یــجزئ نیکــوچکتر بــای حتــ

  .دیبخوان را بستهي هاگاوصندوق
یی توانـا  ،یارتبـاط ی  نـ یع وي  عـاد  ابزار از استفاده بدون ناخودآگاه ذهن
 ذهـن  تعامـل  مـا  هک است مهم اریبس نیبنابرا؛  دارد را گرانید افکار جذب

  .میکن درك دعا،ی واقع هنري ریادگي یبرا را ناخودآگاه و آگاهانه
 ذهـن  وی  برون ذهن فیتوص در که دارد وجودي  ادیز اصطالحات اکنون
 آگـاه   ذهـن  م،یگفتـ  شما به ما که همانطور آنها، .است رفته کار بهی  درون
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 ذهـن  ق،یـ عم خـود  ا ی یسطح خود خفته، ذهن ای داریب ذهن ناخودآگاه، ای
 دهیــنام گــرید اصــطالحات و مــرد و زن ،يرارادیــغ ذهــن ایــ داوطلبانــه

 ا یـ  فـاز  دو کـه  دارد وجـود  ذهـن  کیـ  فقط دیباش داشته ادی به. شوند یم
  .دارد عملکرد
 دیـ با .شـود یمـ  کنترل شنهادیپ با است، ریشنهادپذیپ شهیهمی  درون ذهن
 بحـث  شـما  با د،ریپذیم را شنهاداتیپ تمام ناخودآگاه ذهن که میکن درك
ي بـرا  کـه ی  اتفاقـات  تمـام . کنـد یم برآورده را شماي  آرزوها اما کند،ینم

 ذهـن  بـر  بـاور  قیـ طر از کـه  افکـاري اسـت    اسـاس  بـر  است افتاده شما
 راسـخ  اعتقادات و باورها ناخودآگاه ذهن. است گذاشته ریتأث ناخودآگاه

  .رفتیپذ خواهد را شما
 بـد  ایـ  باشـد  خوب خواه د،یبکار نآ در که راي   بذر هر است؛ خاك مانند
 قـت یحق عنـوان  به شما کهي  زیچ هر: دیباش داشته ادی به. رفتیپذ خواهد
 شـما  ناخودآگـاه  ریضـم  توسـط  د،یباش داشته اعتقاد آن به و دیکن قبول
 شمای  زندگ به دادیرو ای تجربه شرط، کی عنوان به و شد خواهد رفتهیپذ

  .شوند یم منتقل ناخودآگاه ذهن به احساس قیطر از ها ایده .کندیم وارد
ي مرد ا ی سکان افسر مانند آگاه ذهن: کرد میخواه استفاده مثال کی از ما
 بـه  رایی  هـا عالمـت  و کنـد یم تیهدا رای  کشت او. استی  کشتي  سکو در

 ابـزار،  بخـار، ي  هـا گیـ دی  تمام از متشکل که فرستدیم موتورخانه افراد
 کجـا  بـه  داننـد ینمـ  موتورخانـه  رادافـ . اسـت  رهیـ غ وي  ریـ گاندازه لوازم

 براسـاس  سـکو ي  رو فرد اگر. کنندیمي  رویپ دستورات از آنها روند؛ یم
یی هـا دسـتورالعمل  ابزارهـا  ریسـا  ا یـ  ابیـ هیـ زاو ،نمـا   با قطب  شیهاافتهی

. کردنـد یمـ  برخـورد  هـا صـخره  بـا  آنهـا  کـرد یم صادر ناقص ای اشتباه
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 بــا آنهــا راهنماســت زیــرا او کننـد، یمــي رویــپ او از موتورخانــه مـردان 
  .دهندیم انجام را دستوراتی راحت به آنها. کنندینم بحث تانیکاپ
 نیهمـ  بـه  شـوند؛ یمـ  اطاعـت  او دسـتورات  اسـت؛ ی  کـشت  استاد تانیکاپ
 امـور  همـه  و بدن. شمای  کشت استاد است، تانیکاپ شما آگاه ذهن ب،یترت
 انجـام  رای  توراتدس شما ناخودآگاه ریضم. دهندیم نشان رای  کشت شما
 قـت یحق عنـوان  بـه  کـه  یشنهاداتیـ پ و اعتقـاد  براسـاس  شـما  کـه  دهدیم
  .دیکنیم صادر دیارفتهیپذ
 مـردم  بـه  مکـرر  طـور  بـه  شـما ی  وقتـ : اسـت  نیـ ا گـر ید سـاده  مثال کی
 قـارچ  شـما ي  برا که رسدیم یزمان " ندارم، دوست قارچ من" د،ییگو یم

 شـما  بـه  شما ناخودآگاه ذهن رایز د،یریگیم سوءهاضمه شود،یم سرو
 کننـده  سـرگرم  احتمـاالً ی  مثـال  نیا ".ندارد دوست قارچ سیرئ" ،گوید  می
 و آگــاه ذهــن نیبــ يرابطــه ازي انمونــه حــال، نیــا بــا. شماســتي بــرا

  .است ناخودآگاه
. "شـوم یم داریب سه ساعت بخورم قهوه هاشب اگر" :دیگویم یزنی  وقت
 چنـان  هـم  زندیم سقلمه او به ناخودآگاه ذهن بخورد، قهوه که زمان هر
 .دیبمان داریب امشب شما خواهدیم سیرئ": دیگویم که

 انیمــصر. شــدیمــ دهیــنام ناخودآگــاه ذهــن کهــني هــالیــتمث در قلــب
 شیصــدا نــام نیــا بــه امــا بــود، ناخودآگــاه ذهــن قلــب کــه دانــستند یمــ
. کردنـد یمـ  داصـ  مختلـف ي  هانام با را آن هایبابل و انیکلدان .کردند ینم

 ذهـن  و دیـ ده قـرار  ریتـأث  تحـت  را خـود  ناخودآگـاه  ذهن دیتوانیم شما
ي ادهیـ ا هـر  .کندیم انیب گذاشته ریتأث شیرو که را آنچه شما ناخودآگاه
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 ناخودآگـاه  ذهـن  توسـط  تیـ واقع عنـوان  به شود یاحساس ای ی عاطف که
  .شد خواهد رفتهیپذ شما
ی راحتـ  بـه  د،یـ کن استراحت د،یکن سکوت د،یخواهیم شفا اگر مثال،ي  برا

 ذهــن در شــفا قــدرت بــه د،یــکن متمرکــز را خــود توجــه د،یبکــش نفــس
 در شـما  بـدن  ازی  اندام اکنون که دیکن قیتصد ؛بیندیشید خود ناخودآگاه

ي تند و خشم چیه دینبا د،یکنیم را کار نیا که چنان هم. است بهبود حال
 سـه  را بهبود روند نیا توانید می. دیببخش را همه دیبا باشد؛ شما قلب در
 ناخودآگـاه  ذهـن  که دیباش داشته ادی به. دیکن تکرار روز در بار چهار ای

 کي یـ  بهبود دائماً مردم. کند درمان را آن تواندیم و ساخته را بدن شما
 قـه یدق پانزده ای ده آن از پس کنند؛یم دییتأ را بدنشان ازی  بخش ای عضو
 مـن . شـوم ینمـ  خـوب  هرگز من ؛شوم یم بدتر دارم اوه،" ند،یگویم بعد،
 دییـ تأی  منفـ  اظهـارات  نیـ ا ای یـ  ذهنـ  نگرش نیا ". هستم درمان رقابلیغ

  .کندیم اثریب وی خنث رای قبل مثبت
 قطـع  را اسـت  وصل شما به کهیی  زهایچ کرد، عمل را شما جراح کی اگر
 تـا  دیـ کن باز را در دوباره و دیبرگرد عمل اتاق به گرید قهیدق چند و دیکن
 د،یـ کن باز را در دوباره و دیبرگرد بعد ساعت مین د،یبود چگونه که ندیبب
 عبـارات  از اسـتفاده  بـا  شـما . کشدیم کردن مسموم با را شما احتماالً او
  .دیکشیم را خودتان ا یدیکني ریجلوگ خودي بهبود از ،یمنف
 طـور چ کـه  دیـ ریبگ ادی دیبا شما دارد، وجود شما در ناخودآگاه ذهن کی
 ادیــ را بــرق از کــردن اســتفاده کــهي فــرد هماننــد د،یــکن اســتفاده آن از
 مـورد  در دانـشش  عـالوه  بـه  المپ، لوله، م،یس با را برق انسان. ردیگ یم
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 قـدرت  مـورد  در دیـ با مـا . کنـد یمـ  کنتـرل  رهیغ و قیعا و تیهدا نیقوان
  .مینک استفاده آن از عاقالنه و میریبگ ادی مانیدرون هوش و العاده فوق
. انـد کرده ناخودآگاه ذهنی  واقع تیاهم درك به شروع مردان ازي  اریبس

 آن از شرفتیـ پ و تیموفق بهی ابیدستي برا مردان ازي اریبس در مشاغل 
 گـر یدي  اریبـس  و نیشتیان ،ي کور يمار فورد، سون،یاد. کنندیم استفاده

 در بـزرگ ي  دسـتاوردها  همـه، ي  برا اند؛کرده استفاده ناخودآگاه ذهن از
 قـات یتحق. اسـت  داده "فـن  و فـوت " و نشیـ ب آنهـا  به هنر و صنعت علم،
 تیـ موفق ناخودآگـاه ي  هـا قـدرت  کردنی  عملیی  توانا که است داده نشان
 العـاده   فوق نامید کی. است کرده نییتع را محققان وی  علم بزرگان يهمه
 الًکـام  توانـد یم شما. دیکن استفاده آن از دیتوانیم و دارد وجود شما در
 در کـه ی  فراوانـ ي  انـرژ  دیـ توانیمـ  شـما . دیابیی ی رهاي  دیناام و تنش از

 بـدن ي  هـا قسمت تمام کند قادر را شما تواندیم و دارد وجود شما درون
  .دیکن کشف را دیببخش اتیح وي انرژ را
 کـه  داشـت  اظهـار  1هوبـارد  لبـرت ا کـه  شودیم گفته ما به مثال عنوان به

 ایـ  اسـتراحت،  حـال  در او که دیرس ذهنش به یزمان اوي  هادهیا نیمهمتر
 ذهـن ی  وقتـ  است نیا لیدل بود؛ يرو  ادهیپ حال در ای و باغ در کردن کار

 آگاه ذهن کهي  موارد در .کندیم جلوهی  درون عقل شود،یم آرام آگاهانه
  .داشت خواهد وجود بخش الهام حاالت بارها و بارها باشد، لکسیر کامالً

                                                           

1 Elbert Hubbard  
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 را خـاص  مـشکل  کیـ  پاسـخ  کـه  نیـ ا از دیاردهک تعجب شب در بار چند
 صـبح  د،یکرد منتقل ناخودآگاه ذهن به را درخواستی  وقت و دیدانستینم
 د،یـ گویمـ  کـه  اسـت ی  میقـد  حـرف ی  معن نیا. داد ارائه شما به را حل  راه

 داریـ ب خـواب  از صبح هفت ساعت دیخواهیم اگر. دهدیم مشاوره شب"
 ذهــن د،یــکنیمــ شنهادیــپ آگـاه ناخود ذهــن بــه را هفــت ســاعت و دیشـو 

  .کندیم داریب هفت ساعت قاًیدق را شما ناخودآگاه
 خـواب  به و باشد مارشیب فرزند ازي  پرستار حال در يمادر است ممکن
 شنهادیـ پ ناخودآگـاه  ذهـن  بـه  بـرود،  خـواب  بـه  کـه  نیا از قبل اما برود؛

 اجیـ احت دارو بـه  کـه ی  زمـان  ای برود، باال کودك بدني  دما اگر که کند یم
ی حـال  در اسـت  ممکن. شد خواهد داریب کند هیگر دیشا کهی  زمان ای دارد،
 داریـ ب طوفاني  صدا با هنوز اما دهد؛ رخ دیشدی  طوفان دهیخواب مادر که

. شـود یمـ  داریـ ب بالفاصله کند،یم هیگر کودكی  وقت وجود، نیا با نشود؛
  .است ناخودآگاه ذهن يسادهي عملکردها ازی کی نیا
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  »یادداشت«
 



  2 فصل

  سالمتی و ذهن ناخودآگاه
  
  
 سراسـر  دري  اگـسترده  يعالقـه  یدرمـان   روان موضـوع  حاضر حال در

 ادارهي  بـرا  شـدن  داریـ ب حـال  در جیتدر به انسان. است کرده خلق جهان
 کیـ  نیـ ا. اسـت  ناخودآگـاه  ریضم در موجود شفابخشي  هاقدرت کردن
 عـالج  ،یاندرمـ  مختلـف ي  هـا مکتـب  يهمه که است شده شناخته تیواقع

 نهایا همه جواب. دهندیم قرار ریتأث تحت را هاتیشخص نیزتریانگ  شگفت
 ذهــن یعنــی: دارد وجــودی جهــانی شفابخــش اصــل کیــ کــه اســت نیــا

 کـه  اسـت  لیـ دل نیهم به .دارد نام مانیا که بهبود روند کی و ناخودآگاه

 شـما  مـان یا هـدف  خـواه ": کـرد  انیـ ب را بـزرگ  قتیحق نیا پاراکلسوس
  .گرفت دیخواه را راتیتأث همان شما حال نیا با باشد، نادرست ا ییواقع

ي هاارتگاهیز در شفا ایدن سراسر در که است شده اثبات تیواقع کی نیا
ي هـا هیـ نظر. کـا یآمر قاره و اروپا هند، ژاپن، مانند است، داده رخ مختلف

ی شفابخـش  انکار رقابلیغ شواهد کی هر که افتی دیخواه یمتفاوت اریبس
 دری  اساسـ  اصل کی دیبا متفکر،ي  برا مشخص طور به. دهندیم ارائه را

 ایی یـ  ایـ جغراف تیـ موقع گـرفتن  نظـر  در بـدون . باشـد  مشترك آنها همه
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 هــر رونــد و دارد وجــود شــفا اصــل کیــ فقــط اســتفاده مــورد لیوســا
  .است مانیای شفابخش

. شماسـت  ذهـن  يدوگانـه  تیـ ماه دیبسپار خاطر به دیبا کهي  زیچ نیاول
 ذهـن  نیـ ا بر عالوه شود؛یم آرام شنهادیپ قدرت با دائماً ناخودآگاه ذهن

  .دارد بدنتان احساسات و طیشرا عملکردها، بر کامل کنترل ناخودآگاه
 هـستند  آشـنا  تیـ واقع نیا با کتاب نیا خوانندگان همه که دارم اعتقاد من
 در کـه ي  افـراد  بـه  شنهادیپ قیطر از تواندیم بیماري هر تقریباً عالیم که

  .شود القا هستند زمیپنوتیه حال
 تیـ ماه بـا  مطـابق  توانـد یمـ  زمیپنوتیه حالت در فرد کی مثال، عنوان به
. کنـد  جـاد یا لـرز  ایـ  سرخ یصورت باال، حرارت درجه شده ارائه شنهادیپ

 برونـد  راه تواننـد ینم و هستند فلج که يافراد به دیتوانیم شیآزماي  برا
 مثـال ي  بـرا . شـود  القـا  بدن ازی  بخش هر در اندتو  می درد. دیده شنهادیپ
 دیـ دار نگه زمیپنوتیه حال در فردی  نیب ریز سرد آب فنجان کی دیتوانیم
 بـه . کرد خواهد عطسه او "! دیکن بو. است فلفل از پر نیا" د،ییبگو او به و

  شنهاد؟یپ ای آب است، شده او در عطسه جادیا باعثی عوامل چه شما نظر
 دارد، تیحـساس  موتـاوس یتي  هـا علـف  بـه  نـسبت  کـه  دیـ بگوي  مرد اگر
 نیچنـ ی  نـ یب مقابل در رای  خال يشهیش هر ای ی مصنوع گل کی دیتوان یم

 موتـاوس یت علـف  که دییبگو او به و دیده قرار زمیپنوتیه حالت دري  فرد
 علـت  که دهدیم نشان نیا. دهدیم نشان راي  آلرژ معمول عالئم او است؛

 رخی  ذهنـ  طـور  به تواندیم همي  ماریب بهبود پس است؛ ذهن دري  ماریب
  .دهد
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 مفاصـل،  و استخوان مالش قیطر از يریچشمگي  بهبودها که میدانیم ما
 نیهمچنـ  وی  عیطب درمان و دارو فقرات، ستون کردن جابجا و ماساژ فن
 میهـست ی  مدع هم باز اما افتد،یم اتفاق مختلفي  ساهایکلی  تمام قیطر از
 فقـط  -شـوند  یمـ  حاصـل  ناخودآگاه ذهن قیطر از هادرمان نیا تمام که

  .دارد وجود دهنده شفا
 را اسـت  دنیتراشـ  ازی  ناشـ  کـه  شما صورت زخم چگونه که دیکن توجه
 را زخـم  دکتـر . دهـد  انجام را کار نیا چگونه داندیم قاًیدق دهد،یم بهبود

 قـانون  بـه  عـت یطب ".کنـد یمـ  درمـانش  عـت یطب" د،یگویم او ؛پوشاند یم
 ذهـن  يفهیوظ که جان حفظ ای ناخودآگاه ذهن قانون دارد، شارهای  عیطب

 نیتـر يقو است؛ عتیطب قانون نیاول جان حفظ يزهیغر. است ناخودآگاه
  .است خودکار شنهاداتیپ نیرومندترین شما يزهیغر

 ای خود بدن در راي  ماریب شنهاد،یپ قیطر از دیتوانیم که دیاآموخته شما
ی هیبـد  وی  عیطب کامالً. خودی  عیطب زیغرا با خالفتم در د،یکن القاي  گرید

 قـدرت ي زیـ غر خودکـار  شنهادیـ پ بـا ی  همـاهنگ  در شنهاداتیـ پ کـه  است
  .دارندي شتریب

ی مـان یا .اسـت  بـدن  دري  ماریب جادیا از تر  آسانی  سالمتی  ابیباز و حفظ
 کیـ  تفکر، روش کی خاص،ی  ذهن نگرش کی شود،یمي  بهبود موجب که
  .هاست بهترین به دیام و یدرون نیقی

 ناخودآگـاه  و آگـاه  ذهن زمان  هم مانیا از نانیاطم بدن،ي  بهبود در البته،
 وارد بـدن  و ذهـن  آرامـش  با بخواهد شخص اگر اما است؛ مطلوبي  امر

ي ضـرور  برسد یآلودگ  خواب حالت به و شود رشیپذ و انفعال تیوضع
 انکـار  را بدنـشان  و درون کـامالً  کـه  شناسـم یمـ  راي  افـراد  مـن . ستین
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 راي  افـراد  من ...داشتند يزیانگ  شگفتي  بهبودها آنها حال نیا با اند؛ کرده
 آنهـا  بـدن  و بـود  یواقعـ  درون بـود، ی  واقع جهان اندگفته که شناسمیم

  .اند داشته يزیانگ شگفتي هايبهبود ب،یترت نیهم به زین آنها بود؛ی واقع
ي نـد یفرآ ایـ  کیـ تکن روش، هـر  از اسـت  ممکـن  شـما  کـه  اسـت  نیا نکته

 ارمغـان  بـه  يدیـ جدی  ذهنـ  جـو  ای ذهن در رییتغ موجب که دیکن استفاده
 ازی  ناشـ ی  شفابخـش . شـد  خواهـد  حاصـل  جینتـا  است؛ی  قانون که آورد

  .است ذهن تحول ای یذهن نگرش رییتغ
 بـا  نادرسـت،  ایـ  باشـد ی  قیحق شما مانیا هدف خواه" :گفت 1پاراکلسوس

 اسـتخوان  بـه  اگـر  نیبنابرا ". دیرآویم بدست را یمشابه اثرات حال نیا
ی شفابخــش قـدرت  بــه اگـر  ایــ د،یـ دار مــانیای شفابخـش ي بــرا نیمقدسـ 

 شنهادیـ پ بخـاطر  گرفـت،  دیـ خواه جـه ینت د،یـ دار اعتقـاد ی  خاص ییها آب
 کــار کــه اســتی دومــ د؛یــداد خــود ناخودآگــاه ذهــن بــه کــه يقدرتمنــد
 ي  واسـطه   هب زین خود سحر با جادوگر بیطب. دهدیم انجام رای  شفابخش

  .بخشدیم شفا مانیا
 دیـ ام و مـان یا سـمت  بهی  نگران و ترس از شما شود باعث کهی  روش هر

 بـا ی  روانـ  وی  علمـ  درمـان  است، درست. دیبخش خواهد شفا دیکن حرکت
ی علم نظر از که شودیم حاصل یناخودآگاه و آگاه ذهنی  بیترک عملکرد

 .اندشده تیهدا

                                                           

1 Paracelsus 
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 دارد، را قـدرت  نیـ ا هـم  او کنـد، یمـ  انکار را دستشي  رو زخم کهي  فرد
 آن يهمـه  دیـ گویمـ  کـه ی  کـس  و کنـد یمـ  انکـار  را بدنشی  حت کهی  کس
 اسـت  ممکـن  نـدارد ) یخـارج (ی  واقعـ  وجود ملموس، و مشهودي  زهایچ

 شیپـ  سـؤال  نیـ ا. باشـد  پـوچ  شـما ي  بـرا  توانـد یم نهایا همه رد؛یگ شفا
 اعتـراض ی  اظهـارات  نیچن به کهی  زمان ابدییم شفاي  فرد چگونه" د،یآ یم
 آن لیدل" هستند؟ هوشش به نیتوه حال در آنها که کندیم ادعا و کندیم

  .کندیم کار چگونه ناخودآگاه ذهن دیبدان کهی زمان است واضح اریبس
 کیـ  بـه  و کنـد  آرام را خـود  بـدن  و ذهن که شودیم خواسته فرد نیا از

 حالـت  بـه ي  حـد  تـا ی  نـ یع حـواس  آنگـاه  برسد؛ رایپذ منفعل، آرام، حالت
 ذهـن  و اسـت  آلـودگی    خواب درحالت او. شودیم عیمط و آمده در قیتعل

 انگیـز   شگفت کلمات بیطب سپس. است رام شنهادیپ قبولي  برا ناخودآگاه
 شـوند؛ یمـ  وارد او ناخودآگـاه  ذهـن  در که کندیم انیب را کاملی  سالمت
 پزشـک . ابـد ییم کاملي  بهبود دیشا و رینظیبی  نیتسک درمان، تحت فرد
 شـک  از برخاسـته  کـه  مـار یب متـضاد  و خودکار شنهاداتیپ يواسطه به
 نـاتوان  و عـاجز  اسـت، ي  تئـور  نیـ ا صـحت  ایـ  شفادهنده قدرت بهی  نیع
 کـاهش  حـداقل  به آگاهانه ذهن مقاومت آلودگی  خواب حالت در. شود ینم
  .گرددیم حاصل جهینت رو نیا از ابد؛ییم

 دهـد، یمـ  جـه ینت آنهـا ي  تئـور  چـون  ندکنیم ادعا که هستندي  ادیز افراد
 نیـ ا شـد،  داده حیتوضـ  فصل نیا در که همانطور است؛ حیصح ن،یبنابرا
 مـسمر . دارد وجـود  درمـان  انواع که دیدانیم. باشد درست تواندینم امر

 خـاص ی  سیـ مغناط عیمـا  کیـ  ارسالي  ادعا با نیریسا و) یآلمان پزشک(
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 مهمـل  و اوهیـ  نهـا یا همـه  نـد گفت و آمدند يگرید مردان. کردندیم درمان
  .بود شنهادیپ خاطر به شفا است،
 استخوان، نیمتخصص روانشناسان، روانپزشکان، مانند هاگروه نیا همه

 از ساهایکلی  تمام و پزشکان فقرات، ستون يجابجاکننده و ماساژ دهنده 
. کننـد یمـ  استفاده ناخودآگاه ذهن در موجودی  جهان شفابخش قدرت کی

 نـد یفرآ. اسـت  آنهـا ي  تئور بخاطر عالج که کنند اعالم ستا ممکن کی هر
 روش ای یـ  درونـ  يهیـ روح ،یذهن مثبت، ،یقطع نگرش کی هاعالج يهمه
 عنـوان  بـه  که است ینفس به اعتماد خاطر به شفا. است مانیا نام به تفکر

 قـدرت  و تـوان  تـا  شـود یم داده ناخودآگاه ذهن به قدرتمند شنهادیپ کی
  .کند زادآ را خودی درمان
 ممکـن  او که است درست. ابدیینم بهبودي  گرید از متفاوتی  قدرت با فرد
 بهبـود  رونـد  کیـ  فقـط . باشـد  داشته را خود خاص روش و هینظر است
ی عنـ ی دارد، وجـود ی  درمـان  قـدرت  کی فقط. است مانیا آن و دارد وجود
 .دیدهیم حیترج که دیکن انتخاب را یروش وي  تئور. شما ناخودآگاه ذهن
  .گرفت دیخواه جهینت که دیباش مطمئن دیتوانیم دیباش داشته مانیا اگر
ي هـا تـست  1داول مـک  جان نام بهي  آزمونگر آنجلس،لس در شیپي  چند

 قـدرت  " عنـوان  تحـت  را ردلنـد  دانـشگاه  دری  درمـان  دعا در شده انجام
ــز شــرح بــهي و ". کــرد فیتوصــ "یروانپزشــکي هــاتــستي دعــا  ری

 نیاولي  برا امروز ک،ینیکل ریمد ساله 37 ،2پارکر امیلیو دکتر": سدینو یم
                                                           

1 John McDowell  

2 Dr. William R. Parker 
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