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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۲۱/۰۵/۲۰۱۶        داکتر غالم محمد انصاری
 

 هیرمند. ف جناب از« نفرت تبلیغ»و« نفرت» ای مقاله مورد در چند سخنی
 

 قسمت سوم

 

، پس در  چند جمله نفرت را در ذهن خود پخته پرانک میکنیم بحث ما از نفرت آغاز شدهچون 
. مرکز پذیرش اظهارات  وزیگنال های شما در ، جانشین نفرت میسازیمش استومحبت را که ضد

،که وظیفه ای پذیرش و انتقال آنها را به مراکز دیگر واز این طریق به  هیپوتالموس، یعنی دماغ
زیگنال های  عدم واقعیت اظهارات و یا واقعیت و بد و ، نمیتواند تشخیص خوب وتمام وجود دارد

مطابق آن  ، مهم است وفرستاده ای شما را بکند. برای او فقط آنچه که شما میگوئید ودستور میدهید
،  یا خوشحالی را که  سبب عمل فزیکی شما میشود افراز هورمونهای استرش و ،  دستوراظهارات
                                                               .                                                  دماغ میدهد بخش های دیگر به بدن و

، دستان تان را . روی بستر تان به پشت میخوابیدحاال میرویم در پی عملی کردن این تمرینات
با  ، وروی قد کشک ها ) اصطالح وطنی ( راحت قرار میدهید و چشمان تانرا بسته نموده

 اظهارات ذیل آغاز میکنید.
 

وعقلی جسمی -هارات تقویه روحیاظ  

 من از هیچ کس نفرتی بدل ندارم. 

 . من به او محبت میورزم 

 از هر قوم وقبیله را دوست دارم . ،من هر هموطنم 

 هستم ۰۰۰، ازبک ، تاجک ، ترکمن ، بلوچ ومن افغان هزاره 

 . محبت ورزیدن راه ورسم من است 
، ولی به صورت عموم .ی دیگر به آن عالوه کنیدها هیتوانید دخود م نقاط فوق مشخص برای نفرت زدائی بوده و

، ظهر اگر فرصت داشتید . صبح وقتی چشمان تان باز شدبار تکرار کنید ۳جمالت ذیل را هر روز  اظهارات و
 .وشب وقتی میخواهید بخوابید

 

 من آزاد ام . 

 من راحت ام . 
  من قانع ام. 
 من خوش بخت ام . 
 ی دنیا هستمو برکت برا   من تحفه . 
  روشنائی امکامأل من . 
  من کامالً صحتمندم. 
 من مملو از عشق و محبت ام . 
 گذارم انچه اتفاق می افتد، بیفتد.ی من م 
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  آنچه اتفاق می افتد به سود من است. 
 .آنچه من آرزو می کنم اتفاق می افتد 
 با هر هر نفس خارج کردن انرژی منفی را بیرون هر بار تنفس کردن انرژی مثبت می گیرم و  من با

 می کنم. 
 .من افکار منفی را به افکار مثبت تبدیل می کنم 
  لحظه را لذت می برم.همین دیروز قصه است، فردا یک معماست، هستی واقعی در همین لحظه است و من 
 بعد پول. ،اول عشق، محبت و زنده گی 
  می بخشم. یکله ننموده بمن پیشداوری، محکوم ساختن، قضاوت غلط 
 .من همه چیز را بلی گفته و میپذیرم، بانکه بدترین چیز باشد 
 

نظر به جای مشکل صحی تان آن  این بخش شیوه ای دیگری از نیایش خودی است که جسم خود راحت میسازید و
نظر به میل  شما خود تان میتوانید جمالت مثبت را .عضو را مخاطب قرار داده وبطرف شفای خودی سوق میدهید

 .خود ترکیب نموده داخل اظهارات نیایشی کنید
  رام ام. آمن کامالً راحت و 
  رام است آسر من کامالً راحت و. 

  مغز من کامالً راحت و آرام است. 

 چشمان من راحت است . 

  ، منظم است . درتمند وققلب من آرام 

  هفت بار گفته شود(خوش آیند و سنگین است  ، دست راست من گرم( 

 خوش آیند و سنگین است )هفت بار گفته شود( ،دست چپ من گرم 

  خوش آیند و سنگین است )هفت بار گفته شود(، پای راست من گرم 

 )پای چپ من گرم خوش آیند و سنگین است )هفت بار گفته شود 

  خوش آیند و سنگین است )هفت بار گفته شود(،تمام وجودم گرم 
تا باید دست و پا ها را مانند کالی کشیدن استوار کنید  میخواهید برگردید ،زمانیکه از حالت عبادت به حال نورمال 

 بیدار شوید .البته تنها در روز ولی در وقت خواب ضرورت نیست . 
 ادامه دارد
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