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 کتاب نیا دهیچک

قبول  ست؟،یچ نیتلق ن،یتلق یهمچون: شگفت یبه مباحث نیآموزش رموز ناشناخته تلق در

 نیتلق ایآ ن،یتلق شیآزما ،یروانشناس دیاز د نیبعداز آن، تلق یمسائل ناشناخته و دردسرها

مثبت، نکات  یها نیتلق ،یمنف یها نیتلق ن،یناشناخته تلق یها است؟، جنبه یامر ذات کی

پس با ما همراه  میپرداز یدر اشعار، م نیمثبت در قرآن، تلق یها نیتلق ن،یناشناخته تلق

 :دیباش

 :نیتلق یشگفت

 یکه هرکس نِیشده قدرت تلق در ذهن آدم ثابت رشیکه در علم تأث یاز موارد یکی دیشا

 فیتعر هیببره اما قبل از شروع بهتره  شیاز کارهارو پ یلیقدرت خ نیبا استفاده از ا تونهیم

 یو درک بهتر میسروکار دار یآموزش با چه مورد نیا یتو میکه بدون میداشته باش نیاز تلق

 .میکن دایپ نیقاز موضوع تل
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 ست؟یچ نیتلق

 یا گهیشخص د ایکالم به خودمون  هیالقا کردن  ایرفتار  کیحالت،  کی شهیرو م نیتلق

و  میرو دور بزن یا گهیشخص د ایدر واقع ذهن خودمون  میتونیکردن م نیدونست و ما با تلق

 .میروش داشته باش یمثبت ریتأث

 یمعرف ایکوئه درک کرد و اون رو به دن لیبه نام ام یدانشمند فرانسو هیبار  نیرو اول نیتلق

 .کرد

جمله  هیروز صبح  هیصورت بود که  نیکوئه به ا لیتوسط ام نیکردن تلق دایپ داستان

 .شودیجمله در پسرش دبده م نیکه تا شب آثار ا دیبه پسرش گفت و د زیآم سرزنش

کند و به  یریگیموضوع رو پ نیموضوع فکر کند و مشتاق شود ا نیامر باعث شد به ا نیهم

 د،یرس جهینت نیا
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شب  قهیدق ۰۱ یال ۰۱و  شنیم داریکه از خواب ب یصبح وقت قهیدق ۰۱ یال ۰۱ها  انسان که

مدت  نیهم یدارن که در ط یزمیپنوتیه یو خواب آلودگ یاز سست یحالت هی دنیقبل از خواب

بشنوند به طور  ای نیبب ایرؤ یچه تو ای تیواقع یرو چه تو یحرف ای یریتصو ،یا شهیاگه اند

 .کنند یم یساز ریخودشون تصو یدر طول روز اون مورد رو برا دآگاهکامالً نا خو

به  ها نیتلق یسر هیجز  ستین یزیهم چ زمیپنوتیرو گفت که ه نیا شهیدر واقع م پس

 ره،یگیصورت م زمیپنوتیکه ه یدر طول مدت زمان یا گهیدبه فرد  ایخودمون 

 :بعداز آن یمسائل ناشناخته و دردسرها قبول

رو وارد  شهیاند هی ایفکر  هیو به صورت تکرار گونه   یمدت زمان طوالن یبرا میایما ب اگه

که اون مورد رو به  شهیامر باعث م نیو هم مونهیاون مورد داخل ذهن ما م میذهنمون کن

 ن،یالقا کن یو واقع یقیصورت حق

رو  یمطلب چیه ستیحاضر ن گهیصورت قبول کنه د نیموضوع رو به هم هی ادیب یهر کس یوقت

 خودش قابل قبول کنه، یاون رو برا ادیکه خالف اون مطلبه قبول کنه و ب

که  مونیدرمورد تفکرات کودک میایقابل لمس باشه اگه ب یلیرو بگم که خ یزیچ هیبخوام  اگه

موارد در حال حاضر  نیکه هم نمیب یم میحاال هم داخل ذهن ما نقش بسته فکر کن نیهم

 .میما رو ساختن و ما اون موارد رو قبول کرد یزندگ

 



 
 

 

 

ت               بآکادمی مجازی باور مث  

 رموز ناشناخته تلقین

www.pba1.com 

 :یروانشناس دیاز د نیتلق

 تیتمام ذهن ادیفرد ب هیکه اگه  دنیرس جهینت نیبه ا ها فیتعر نیبر اساس اهم  روانشناسان

 موضوع متمرکز کنه، هی یرو ای شهیاند هی یخودش رو رو

و  نیتلق نیاون فکر باشه ا یها هیدییو دنبال تأ ارهیب فیتعر شهیاون اند یبرا ادیروز ب هر

 بشه، تیبه واقع لیتبد رونیکه در جهان ب شهیباور باعث م

 یها که در تمام جنبه دیموضوع رو درک کرد و د نیباور مثبت ا یمجاز یآکادم میت یوقت

 زانیکرد که شما عز تیداخل سا یها آموزش دیو علوم صحت داره شروع به تول یزندگ

 ن،یهر روز در کنار ما باش نیتونیم

 دییو با تأ میبکار رو داخل ذهنتون دیجد یها شهیاند یها روز با گوش دادن به آموزش هر

 .دیبد رییرو تغ رونیب یایکردن اونا دن
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 :نیتلق شیآزما

 یکیمختلف شد داخل  یها مطرح شد شروع به تست شدن در جنبه ایموضوع در دن نیا یوقت

به آن  وگرمیکل ۱رو که  یا از افراد خواستن که وزنه یکیاز  یروز یبدنساز یها از باشگاه

 شده رو بلند کنه، شتریب لوگرمیک ۱اضافه شده رو و از رکورد اون شخص 

از رکورد  لوگرمیک ۱که  یا اون شخص نتونست در بار دوم به اون بدنساز گفتن که وزنه اما

کار رو  نیا یتالش دوم ورزشکار به راحت یکمتره رو امتحان کنه و اون رو بلند کنه تو یقبل

 .نجام دادا

کرده بودن از  یرو طراح شیآرما نیکه ا یبود اما افراد هیبق یبرا یعیامر کامالً طب هی نیا

 لویک ۱تر و وزنه دوم  سبک لویک ۱اون شگفت زده شده بودن چرا که وزنه اول  جهینت

 ورزشکار بود، یاز رکورد اصل تر نیسنگ

از رکورد  لوگرمیک ۱وزنه  نیبود که ا نیاون فرد ا نیکار رو کرده بود که باور و تلق نیا یوقت

 سبک تره، یاصل

که  میداشته باش یرو درک کرد که اگه القا و باور نیا شهیآموزش م نیواقع در هم در

قدرت  دیشا تیرو انجام داد که در واقع یکار شهیهمراه اون نباشه م یذهن یها تیمحدود

 .میانجام اون رو ندار

 است؟ یامر ذات کی نیتلق ایآ

 یها تیاز موه یکیهستند و  یاله یها موهبت یها دارا رو گفتم که همه انسان نیا شهیهم

 نِ،یتلق یو شگفت نیقدرت تلق نیها اون رو دارن هم که همه انسان

نباشد  ریو باور پذ ریپذ نیکه تلق شهینم دایپ ایدر دن یکس چیرو گفت ه نیهم بشه ا دیشا

 ذر افراد متفاوت است، یریپذ نیدرجه تلق یول
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 یها نیتلق یکه فرد یباشه وقت گهیتواناتر از افراد د تونهیفرد م کیاست که  لیدل نیهم به

 شه،یبهبودش بهش م یبرا

فرد  هیقدرت رو داره که به  نیا قاًیکه تواناتر باشه، القا دق شهیالقاها باعث م نیا جهینت خب

فکر  میایب یا گهید یهر کس ایکه من  یوقت رهیفرد بگ هیرو از  یزندگ ایرو ببخشه  یزندگ

 م،یبد رییاز افراد رو تغ یکی

تفکرات با مرور زمان و تکرار در ذهن  نیو ا میکرد شیزندگ رییواقع شروع به تغ در

 که اون مورد به فرد القا بشه، شهیو باعث م شهیناخودآگاه ثبت م

 ریکه در ضم نیها رو تکرار کن که آموزش میگیها م که ما داخل آموزش لهیدل نیهم به

 .میدر فرد شکل بد میرو بتون یدرست یالقا باورها نیناخودآگاه فرد ثبت بشه و با ا

که درون ما هست  یقدرت نیبا استفاده از ا میتونیو م میرو دار نیتلق نیما در ذاتمون ا پس

کنه به  رییشروع به تغ رونمونیب یایباور هامون دن رییو با تغ میبد رییرو تغ میکه دار یباورها

 .در هر دو صورت حق با ماست شهینم میو چه بگ شهیم میکه چه بگ لهیدل نیهم
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گرسنه بودم صبحونه و ناهارم نخورده  اریروز بس هیکه  کرد یم فیاز دوستانم برام تعر یکی

 رم،یدرست کردم و به خودم القا کردم که س مروین کیعصر به خونه برگشتم و  کیبودم نزد

 کنم، لیرو م مرویقاشق ازون ن هیکردم نتونستم  یهرکار یدر کمال ناباور

روزمره و  یالقاها زندگ نیو هم میکن یرو به خودمون روزانه القا م ییزهایمهمه که چه چ یلیخ

دو مورد به  نیسکه هستن و اگه از کی یدو سو دیو ام نیکه تلق دنیم لیمارو تشک ندهیآ

 م،یاریبه وجود ب میتونیم میباش داشته ٔ  هر خواسته میطور آگاهانه استفاده کن

 :نیناشناخته تلق یها جنبه

مثبت  یها نیپس ما هم تلق میدو جنبه رو تجربه کن میتونیها م ما داخل موضوع ایدن نیا داخل

 و نابود کننده، یمنف یها نیهم تلق میو بهبود دهنده دار

و  میبرخورد دار هیدر طول روز که با بق یمنف ایالقا مثبته  هی میبخوام بگم چطور بدون اگه

 به ما بده، یو حس بد یمورد حس منف هیکه  یوقت هریگیصورت م نمونیکه ب یمکالمات

 یالقاها میبه ما بده ما دار یحس خوبو بهتر یو وقت میدیبهم م یمنف یالقاها میما دار درواقع

 .میدیمثبت رو به هم م
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 یسر هیمثبت و  یها نیسراغ تلق میریبعد م میکن یرو باز م یمنف نیتلق شتریب میایادامه م در

 .مونیداخل زندگ یها نیبهبود دادن تلق یراهکار برا

 :یمنف یها نیتلق

موارد  یلیرو مثال بزنم که در خ ینیبدب شهیبزنم م یمنف نیمثال ساده از تلق هیبخوام  اگه

 شه،یم لیتبد تیما به واقع یها ینیبدب نیهم

 ینیو به اون بدب ینیبه بدب کنهیموضوع در ذهنش شروع م هیدر مورد  ادیم یفرد یوقت

 فته،یتا باالخره اون مورد اتفاق ب دهیادامه م یاونقدر

شخص وجود نداشته باشه در  یدر مرحله اول اون مورد اصالً در زندگ دیکه شا یصورت در

  شهیم لیتبد تیاونوقت به واقع میباور کن یوقت اون موضوع رو، میکن یما باور م نیواقع با تلق

مورد رو باز کرد  یب یها ترس شهیم میرو مثال بزن گهید یمنف نیبه مورد تلق میبخوا اگه

 مورد در وجود ما قرار داره، یب یها نداره اما اون ترس یا شهیر چیکه ه یها ترس

 لیدل نیبه هم شهیباف م یها منف گفتم در اثر گذشت زمان ذهن انسان یقبل یها آموزش یتو

 ستن،نافذتر ه یمنف یالقاها

صحبت  یبا چه افراد م،یاریرو به زبان م یکه چه فکر و کالم میلحظه مراقب باش نیاز هم پس

 یها یورود مراقب واقع در …و میدیرو که گوش م یها زیپ م،یخونیکه م یمطالب م،یکن یم

 .میذهنمون باش

 :مثبت یها نیتلق

 یالقاها نیمثبت وجود داره و ا یها نیتلق ،یمنف یها نیکه در مقابل تلق نهیخبر خوب آ خب

 .میها رها بش ها و اضطراب ها، دلهره که ما از ترس شهیمثبت باعث م

ما  یدرون ما باالتر بره، زندگ تیقخال شهیباعث م میکن یمثبت رو شروع م یها نیما تلق یوقت

 .میکن یم دایپ یو هدف رو داخل زندگ زهیو انگ کنهیم دایپ یدیجد یمعنا
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 نیمثبت باشه و هم یها نیکه ذهن مثبت و تلق هییدر جا یعال یها دهیو ا تیخالق دیکن باور

 کنه،یما وارد م یرو به زندگ اقیمورد اشت

 دنیو شروع به د رهیم مونیجوانب مثبت زندگ یمثبت کردن به خودمون تمرکز ما رو نیتلق با

 هیهد هیرو به خودمون و بق ییبایز شهیامر باعث م نیو هم میکن یم مونیداخل زندگ ها ییبایز

 م،یبد

 ها نیو واقعاً درک کردم و از وجود مثبتش تونستم بهره ببرم که تلقوجود و محبت مادر ر یزمان

 .رو مثبت کردم تمیو ذهن

عبارات  یالقا میالزم دار ریمس یداشتن تو زهیانگ یکه برا یاز موارد یکی تیموفق یبرا

 نیآموزش به ا نیکه ما در دوننیم تیمثبت رو الزمه موفق یالقا یمثبته که حت یدیتاک

قسمت به بعد باز  نیو نکات مهم رو از میدار دیتاک میگیقسمت آموزش که در ادامه م

 .میکن یم یبررسو اونارو کامل  میکن یم
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 :نینکات ناشناخته تلق 

 نجاینکات رو ا نیکه ا میداشته باش ادیبه  یستینکات رو با یسر هیمثبت  نیتلق یبرا اما

 :گمیم

رو تکرار  میگیم نجایکه ا یموارد گمیکه م لهیدل نیبه دفعات تکرار شود )به هم دیبا نیتلق (۰

 (ادیدر ب یو باور در زندگ نیو تا به صورت تلق دیکن

 نیبشه و هر بار که ا مونیاز زندگ یو جزئ میریباهاش انس بگ میتکرار کن نقدیمورد رو ا نیا

 .میبد هیحال خوب رو به خودمون هد میکن یعبارات رو تکرار م

از  شهیمثال م یداشته باشه برا یشتریب ریتأث تونهیتر باشه م و قشنگ باتریز نیهر چه تلق (۲

مثبت  یها بت و آموزشمث یها از آهنگ شهیبخش استفاده کرد، م دیمثبت و ام یشعرها

 .استفاده کرد

مثبت و  یها اشعار مثبت پر مفهوم، از آهنگ ،یینمایس یها لمیو مستند و ف ها پیکل از

تا احساس خوب رو به  نیاستفاده کن میدیتدارک د زانیشما عز یکه ما برا ییها آموزش

 .نیبد هیخودتون هد

القا هارو  نیکه ا میریکمک بگ زنیکه برامون عز یکه از افراد نهیآ گهید یها از نکته یکی (۳

 کنه، تر عیروند رو سر نیا تونهیو م شترهیافراد ب نیتوسط ا ها نیتلق نیا ریبه ما بکنن چون تأث

و پر از احساس  یپر انرژ یریقرار بگ دیو تمج فیدوستت مورد تعر نیتر یمیاز صم یوقت شما

 .یشیخوب م

 یادآوریحفظ کرد با  یطوالن یها ساعت یرو برا یاحساس و انرژ نیکه بشه ا نهیمهم ا ٔ  نکته

 .نینگه دار یاحساس رو کماکان خوب و عال نیکه از شما شده ا ییدایاون حرفا و تمج

 یستیپس ما با دهیم لیاون انسان تشک یانسان رو باورها هی یکه زندگ میگفت شهیهم (۴

 .شود یم تر عیسر نیتلق ریتأث میرو باور بکن نیا یو وقت میباور کن نیقدرت تلق
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قبول  شتریخودمو ب عتاًیطب میخودمونو بشناس یها ییما خودمو و استعدادها و توانا یوقت

شده به  یو اونو هرطور میدار مانیخودمون ا یها ییانجام کارها به اراده و توانا یو برا میدار

 .میدینحو احسنت انجام م

در آرامش  میدونیکه م یها باشه پس در زمان شتریب تونهیدر زمان آرامش م ها نیتلق ریتأث (۱

 م،یرو به خودمون بکن ها نیتلق میهست

برابر حالت  نیجمالت مثبت چند یالقا ریتأث میکه حالمون خوبه و شاد و خوشحال هست یوقت

 هستش، یعاد

زمان ممکن  نیعتریو در سر هاست امیپ نیا افتیآماده در شتریناخوداگاه ما ب تیوضع نیرد

 .میاریزمان ممکن بدست م نیعتریدر سر جشویو ما نت دهینشون م مونیاونو در زندگ

هست که ذهن انسان  ییها شدن و قبل از خواب زمان داریبعر از ب میکه گفت یهمنطور (۶

 .میها استفاده کن زمان نیتر هست پس از ا ریپذ نیتلق

 نیهست پس از ندمونیدر مورد آ دهیتجسم و خلق ا یزمان برا نیها مهمتر زمان نیدر

لذت  جیو از نتا نیروزمرتون جا بد یو اونو در زندگ نیسو استفاده رو بکن نیشتریها ب زمان

 .نیلذت ببر ارهیشما به وجود م یکه برا یبخش

که اون هار و  میقرار بد یها در مکان میدر نظر گرفت نیتلق ین جمالت رو که برااو میتونیم (۷

 شتریکه ب ییرو به جاها دنیم هیکه به ما حس و حال خوب رو هد ی. جمالتمیو تکرار کن مینیبب

 .میقرار بد میکن یزمان رو صرف م

 میبهتره بگ ترسم یمن نم میبگ نکهیا یمثالً به جا دیاستفاده کن نیتلق یاز جمالت مثبت برا (۸

 .که من شجاع هستم
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 :میرو از اول فعل هامو بردار نون

 تونمیم <===تونمینم

 شهیم<=== شهینم

اگه به  یحت شه،یم نیریاز خدا هم کمک بگ نیو انجام بد نیتوانستن هست پس بخوا خواستن

دلخواه  جهیکه باالخره مارو به نت میاریبدست م یعال اتیتجرب یلیخ میدلخواه هم نرس جهینت

 .کنهیم کینزد

امروز  نم،یمثالً من بهتر میاریرو به زمان حال ب میکن نیبه خودمون تلق میخوایکه م یجمالت (۹

که وجود داره هم  ییها و آموزش تیموفق یمهمه که کتابها یلینکته خ نیبرا منه، ا یروز عال هی

 نپرداختن، ینکته به خوب نیبه ا

 یناخوداگاه از خودش واکنش نیاستفاده کن یمد نظرتون باشه که اگه از جمالت ماض  نویا

 نخواهد داشت، یریباز هم تاث نیهم موکول کن ندهیو اگه به آ ده ینشون نم

و اونو بدست  میداره که به زمون حال اشاره داشته باش یواکنش و اثر بخش یدر صورت فقط

 .میو بارها تکرار کن میکن یآورده تلق

 دیبه خودتون بکن دیخوا یکه م یها نیر تلقکه د نهیگفت آ شهیکه م یا نکته نیتر و مهم (۰۱

 رو، نیاون تلق نیاحساس وجود داشته باشه و حس کن

 نیاون تلق ریپس منتظر تأث نیبه اون ندار یکه حس نیبه خودتون بکن ینیتلق دیخوایم اگه

 نیوجود داره پس ا یبذاره انرژ ریتأث خوادیکه م یزیکه پشت هر چ گمیم شهیمن هم نینباش

 .نیاریدر ب انیرو به جر یانرژ

که جمله الهام بخشتونو با تموم  یوقت نیکن سهیو باهم مقا نیخودتونو ضبط کن یصدا شما

و  نیدیاز خودتون بروز نم یاحساس چیکه ه یبا زمان نیکنیم انیدرونتون ب یاحساس و ندا

 .نیکنیصرفاً اون عبارات رو ادا م
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احساس و محبت در تموم  یاس باشه هرچکه پر از احس هیروش، روش نیمن بهتر دوست

 جیکن و منتظر نتا یو سار یاونو اون موقع به زبونت جار یو بلد یگرفت ادی تیزندگ

 .نیارزشمندتون باش

 نکهیا یلیدادنشون و دل حیقسمت آوردم چون توض نیوار در ا ترینکات رو به  صورت ت نیا

زمان داره و چون در هر آموزش  نیاز ا یشتریبه زمان ب ازین هیکردن هر نکته چ تیرعا لیدل

اون مالک هارو  میکن یم یسع شهیارائه اون مطلب پس هم یمالکه برا ارهایمع یسر هیما 

 .میکن تیرعا
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 :مثبت در قرآن یها نیتلق

قدرتمند  یمثبت که باورها یها هیآ میداره که ما اگه بخوا ادیجمالت مثبت ز میقرآن کر در

 م،یرو ذکر کن هیچند صد آ دیبا میاریب رو مثبت کننده

که  میکن یم یبررس زانیشما عز یو برا میسوره قرآن رو انتخاب کرد نیتر مثبت نجایما در اما

 .شدند انیب یگریپس از د یکیهستش که جمالت مثبت  یسوره ضح نیاسم ا

و  ارهیم مانیا شتریخودش ب یاحساس خوب و به خدا شتریرو بخونه ب اتیآ نیا یهرانسان و

 :اسالم هستش امبریسوره در مورد سرنوشت پ نیا شهیعاشقش م

 مِیاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِ بِسْمِ

 نام خداوند رحمتگر مهربان به

 (۳) یمَا وَدَّعَک رَبُّک وَمَا قَلَ(۲) یإِذَا سَجَ لِیوَاللَّ( ۰) یوَالضُّحَ

که پروردگارت تو را رها ( ۲) ردیسوگند به شب چون آرام گ( ۰روز ) ییبه روشنا سوگند

 (۳قرار نداده است.) نهینکرده و مورد خشم و ک

 (۶) یفَآوَ مًایتِی جِدْکیأَلَمْ ( ۱) یرَبُّک فَتَرْضَ کیعْطِیوَلَسَوْفَ ( ۴) یلَک مِنَ الْأُولَ رٌیخَ وَلَلْآخِرَةُ

 کند یپروردگارت آن قدر به تو عطا م یو به زود(  ۴بهتر است. ) ایاز دنتو  یمسلماً آخرت برا و

 (۶که سر و سامانت داد ) افتین متیتی ایآ( ۱) یکه خشنود شو

 (۸. )یوَوَجَدَک عَائِلًا فَأَغْنَ(۷) یضَالًّا فَهَدَ وَوَجَدَک

 (۸نمود. ) ازینیو ب افتی ریو تو را فق(  ۷کرد. ) تیو هدا افتیتو را گمشده  و

 (۰۰وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّک فَحَدِّثْ)( ۰۱وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ )( ۹فَلَا تَقْهَرْ ) مَیتِیالْ فَأَمَّا

و اما درباره نعمت پروردگارت ]با سپاس[ (  ۰۱و گدا را مران )( ۹مکن ) یتند میتیبا  پس

 (۰۰) یسخن بگو
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ساده و پر مفهوم عبارات و جمالت الهام بخش مثبت رو به ما  یانیو با ب بایچقد ز خداوند

 کنه،یم یادآوری

همه  نیکه ا ییخدا شمیخودم م یعاشق خدا شتریو ب شتریب خونمیرو م اتیآ نیا هروقت

 زاره،یتنهامون نم یحالت چیو در ه شناسهیمهربون و لطف و کرم داره که مارو م

 اریکه در اخت ییمارو با ابزارها میریرو اشتباه م ریمس میکه ما دار شهیکه متوجه م یوقت یحت

درست  ریو مارو در مس گردونهیبه راه راست بر م میخودمون متوجه بش نکهیداره بدون ا

 کنه،یم تیهدا یزندگ

در  یسجده کن دیبا یخونیرو م اتیآ نیا یکه وقت کنهیم یادآوریو منشش رو به ما  حکمت

با جمالت مثبت به  شهیهوامونو داره و هم شهیکه هم میدار ییاخد نیدرگاه پروردگارت که چن

نگه  ریو مارو در مس کنهیم القا رو درست اصول و عبارات ٔ  ما به طور کامالً هنرمندانه و حرفه

 داره،یم

و دوست  قیو غفور و مهربون و وهاب و رف میو رح میکر ییممنون و سپاسگزارم که خدا ایخدا

 .پرستمش یمثه تو دارم و م یداشتن
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 :در اشعار نیتلق

رو به  تیو القا به خود پرداختن و ما چند ب نیبه موضوع تلق اریبس هم ما ٔ  پر آوازه شاعران

 :میکن یم یبررس نجایا زانیشما عز یاختصار برا

 حافظ دگاهیاز د نیتلق

 اشارت است کیو درس اهل نظر  نیتلق

 کنم یو مکرر نم یتیکنا گفتم

 ز سر خود خبر مرا شود ینم هرگز

 کنم یسر بر نم کدهیم انیدر م تا

 موالنا دگاهیاز د نیتلق

 یکن یشعرم م نیجان من تلق انیکه م یا

 تن زنم خامش کنم ترسم که فرمان بشکنم گر

 قیسخن ز من ال نینبود ا گر

 کن نیاست تلق قیآن ال آنچه

 ناصرخسرو دگاهیاز د نیتلق

 دیاز تقل خرد ینرهد ب نیبه تلق جز

 نیدرون تلق دیچراغ است به تقل که

 بجوشاند دیکه را آتش تقل هر

 نیدهد تسک لیداناش به تأو مرد
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 یخاقان دگاهیاز د نیتلق

 است نهیمن چون آ شیو جهان در پ یچو طوط من

 ننگرم یم شتنیمعذورم آر جز خو الجرم

 کند یم نیتلق نهییعقلم از پس آ هرچه

 آورم یبه صورت بر زبان م یهمان معن من
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 :یانیآموزش و کالم پا یبند جمع

قبول مسائل  ست؟،یچ نیتلق ن،یتلق یهمچون: شگفت یبه مباحث نیرموز ناشناخته تلق کتاب  در

امر  کی نیتلق ایآ ن،یتلق شیآزما ،یروانشناس دیاز د نیبعداز آن، تلق یناشناخته و دردسرها

مثبت، نکات ناشناخته  یها نیتلق ،یمنف یها نیتلق ن،یناشناخته تلق یها است؟، جنبه یذات

تکرار از  ازمندیمباحث ن نیو ا میدر اشعار، پرداخت نیمثبت در قرآن، تلق یها نیتلق ن،یتلق

مطالب  نیو ا نیآموزش رو گوش بد نیبار ا نیچند نیکن یو سع ز،یطرف شما داره دوست عز

 .نیرو تکرار کن

و از اون ها در نقطه نقطه  میمطلع بش میدار یکه در زندگ یها دارم همه ما از موهبت دوست

 .میکه گفته شد استفاده کن یصورت نیبه ا نیو دوست دارم از تلق میاستفاده کن مونیزندگ

اون  انوقت ما شکرگزار و سپاسگزار میاستفاده کن مونیداخل زندگ یها ما که از موهبت یزمان

 . میبود و هست میمواهب خواه

 ریتأث هی میآموزش و تونسته باش نیداخل ا میکرده باش دایپ نیاز تلق یدرک بهتر دوارمیام

 .میمثبت داشته باش

 میدار دوستتون

 پناه حق در

 حق. ای

 


