
 انرژی های مثبت و منفی

 .ّاظت اًرشی ی ًتیجِ هیَفتِ، ها بر ٍ دٍر کِ ّایی اتفاق توام

 !"دٍبرٍی" لاًَى اظن بِ فیسیک در دارین لاًًَی عسیس دٍظتاى

 :کِ هیگِ ظادُ زباى بِ دٍبرٍی لاًَى

 .اظت خَد از اًرشی هذام کردى ظاطع حال در ررُ ّر

 خَدؼَى از اًرشی هذاٍم کردى ظاطع حال در چیس ّوِ خالصِ ٍ ؼوا ٍ هي بذى پردُ، هذاد، ، خَدکار

 .ّعتٌذ

 براتَى هیؽِ، هربَط هَفمیت ّای تکٌیک بِ کِ جایی تا کِ اظت هفصلی بحث ّعتٌذ؟ چِ ّا اًرشی ایي

 .هیذم تَضیح

 

 .ًذارًذ ّا اًرشی بمیِ رٍ ٍیصگی دٍ ایي کِ دارًذ ٍیصگی دٍ اًعاى اًرشی ّای ّالِ

 

 .اظت هؽخص ظوت یک بِ ّذایت لابل ؼوا ٍ هي بذى اًرشی 1  

 .هیرُ هؽخص چیس اٍى ظوت بِ ها اًرشی کٌین فکر هؽخصی چیس بِ اگر

 :هیگِ ٍ زًین هی زًگ کعی بِ کِ هیؽِ ّا ٍلت خیلی

 "!زدی زًگ ؼذ خَب چِ" -

 "!زدم هی زًگ بْت داؼتن " -

 "!کردم هی فکر بْت داؼتن" -

 "!دارُ راُ دل بِ دل" -

 

 اًرشی کٌن فکر کِ دًیا جای ّر در خاصی ؼخص بِ ایٌکِ هحض بِ هي کِ ایٌِ جالبػ العادُ فَق ًکتِ ٍ

 هْن اصال. زهاى ؼذى ظپری بذٍى هیرظذ اٍ بِ بالفاصلِ ٍ کٌِ هی حرکت اٍى ظوت بِ بالفاصلِ هي ّای

 "کَاًتَهی جْػ" هیگي ایي بِ فیسیک در. باؼِ آهریکا همابل طرف ٍ باؼن ایراى هي کِ ًیعت

 .کٌذ هی عبَر زهاى از ها اًرشی یعٌی



 .اظت حاضر اٍ پیػ ها اًرشی کٌین فکر چیسی بِ ها ایٌکِ هحض بِ پط

 

 .اظت خٌثی ّویؽِ اجعام اًرشی ٍلی هیؽِ هٌفی ٍ هثبت ؼوا ٍ هي اًرشی2  

 کٌین، هی ٍرزی هْر دارین اگر باؼین، آرام اگر باؼِ، خَب حالوَى ها اگر

 .اظت هثبت ها اًرشی خًَین هی دعا دارین اگر کٌین، هی لطفی دارین اگر

 

 ّعتین عصباًی اگِ هیگین، راُ بی ٍ بذ دارین اگِ هیسًین، غر دارین اگِ باؼِ، بذ حالوَى اگر

 .اظت هٌفی ها داریواًرشی اضطراب اگِ ّعتین، ًگراى اگِ دارین، اظترض اگِ

 

 .بکٌِ هٌفی ٍ هثبت ّن رٍ اجعام اًرشی هیتًَِ ؼوا ٍ هي اًرشی ٍلی اظت خٌثی اجعام اًرشی اها ٍ

 

 .اظت هثبت ؼَى اًرشی( دارى عالی رٍحیِ – کٌي هی خَب ّای فکر) ّعتي هثبت کِ ّایی آدم

 .اظت هٌفی ؼَى اًرشی( دارى داغًَی رٍحیِ) ّعتي هٌفی کِ ّایی آدم

 

 .دارًذ بیؽتری تراکن ها بذى از لعوت دٍ پیراهَى در اًرشی ّای ّالِ

 ّا دظت ٍ ّا چؽن

 

 :کِ زهاًی هي دٍظت

 .اًذ هٌفی اًرشی اًتمال ی درٍازُ ها ّای چؽن هیسًین غر ، عصباًین ، ًیعت خَب حالوَى -

 .بؽی خًَِ ٍارد ًذاری حك ًیعت خَب حالت ٍلتی هي دٍظت

 اًرشی کٌیذ، هی دیگراى بِ کردى ظالم بِ ؼرٍع ٍ هیؽی خًَِ ٍارد هٌفی حالت با ؼوا ایٌکِ هحض بِ

 داریذ یا بعذ ظاعت ًین کِ هیؽِ ایي ًتیجِ. کٌیذ هی هٌتمل خًَِ اعضای بِ ّاتَى چؽن طریك از رٍ هٌفی

 !ؼذیذ ٍلَ خًَِ گَؼِ یِ داغَى ٍ کَفتِ ٍ خعتِ کذٍم ّر یا ّوذیگِ ظر تَ هیسًیذ



 

 .اظت صادق ّن ایي عکط

 .اظت هثبت ّای اًرشی اًتمال درٍازُ ها ّای چؽن خَبِ، حالوَى ٍلتی

 .ًکٌیذ ًگاُ عسیساتَى بِ بذُ، حالتَى ٍلتی

 .کٌیذ ًگاُ عسیساتَى بِ تًَیذ هی تا خَبِ، حالتَى ٍلتی

 

 اظت هثبت اًرشی اًتمال ی درٍازُ باؼِ، خَب حالوَى اگِ ها ّای چؽن عسیس، دٍظتاى

 .اظت هٌفی اًرشی اًتمال ی درٍازُ باؼِ، بذ حالوَى اگر ٍ

 

 ّا دظت اًرشی اها ٍ

 .ّا چؽن بعذ ٍ دارى ّا دظت اٍل رٍ اًرشی همذار بیؽتریي. اظت ّا دظت در اًرشی همذار بیؽتریي

 دیذیذ؟ کٌي هی درهاًی اًرشی کِ رٍ کعاًی حال بِ تا

 هیذى؟ اًجام چی با

 .دظت با

 چرا؟

 .اظت دظت دٍ کف در اًرشی همذار بیؽتریي چَى

 

 .هیؽِ آرٍم هَى درد ّن بعذغ ٍ هیسارین دظت رٍغ گیرُ، هی درد هَى بذى از جایی یِ ٍلتی ها

 !بؽین هتَجِ ایٌکِ بذٍى هیذین، اًرشی خَدهَى بِ دارین خَدهَى حمیمت در

 

 ّا بچِ ایي دلیمِ 22 حذالل رٍزاًِ کِ گفتي ؼَى هادرّا بِ ٍ کردى اًتخاب رٍ ًَزاداًی عذُ یِ آهریکا در

 .کٌیذ ًَازغ رٍ



 ظي ایي در رٍ کَچک ّای بچِ کِ چیسّایی ّاؼَى، تابی بی ؼکوؽَى، ًفخ هیؽذى، ًَازغ کِ ّایی بچِ

 !ؼذ ّا بچِ بمیِ از کوتر ؼذت بِ هیؽِ، ؼَى گریِ باعث ٍ هیکٌِ اریت


