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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          
 ۱۱/۱۰/۱۲۰۲                حسیب اشرف

    

 خانه تكانى 

 

  هٔ درود دوستان نهایت عزیز و گرانقدر ، درین هفته، بعضى از نظریات بسیار جالب و شفا دهند 

  من  .ش هاى مختلف تشكیل شده است ، كه از بخرا انتخاب و جمع آورى كرده ام  « لوییزهى»  خانم

،  را خدمت حضور تان تقدیم مى كنم   ، خانه تكانى ذهن ، " خانه تكانىهد دو بخشش را بصورت فشر 

،  تمرین رها كردن. بخش هاى دیگر را "خدا كند كه مورد عالقه و پسند شما عزیزان قرار گیرد 

، تمجید را بپذیرید، تصمیم  آموزش ذهن،  ، گوش دادن به دیگران، ذهن شما وسیله است بخشایش

، تقدیم تان مى كنم .... پیام  ، ألبته اگر عالقه باشد ه هاى بعدىبراى دگر گونى ....... را در هفت

ً ، تقریباصلى خانم لوییزهى این است كه : " اگر مشتاق باشیم كه روى ذهن خود كار كنیم همه    ا

  " . داد  ء چیز را مى توان شفا

  : خانه تكانى

، مانند خانه تكانى است . به اتاقهاى ذهنم مى روم و اندیشه ها  كار ذهنى كه اكنون به آن سرگرمم

و اعتقاداتى را كه در آنهاست مى آزمایم. بعضى را دوست دارم و آنها را روشنى ) برق ( مى  

و تعمیر دارند  . مى بینم بعضى از آنها نیاز به جایگزینى  اندازم و جال مى دهم تا سودمندتر شوند 

. بعضى از آنها مانند روزنامه هاى  بگذارم  شان كنم یا كنارشان   ست و مى كوشم تا حد امكان در

اینها را به دیگران مى بخشم یا دور    ،دیروز و مجالت یا لباسهاى كهنه اند و دیگر مناسب نیستند 

     .مى اندازم كه دیگر جلو چشمم نباشند 

  . گرممبدى هستم كه به این كار سر احساس كنم آدم ضرورتى ندارم كه خشمگین شوم یا 

  : خانه تكانى ذهنى 

اكنون زمان آن است كه اندكى گذشتهء خود را بیازماییم و به چند اندیشهء كه بر ما حاكم بوده نظر  

  . افگنیم 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arya_r_qamoskabir_zaraaty.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ashraf_h_khana_takani_zehni.pdf


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

اه  . أما لزومى ندارد این طور به آن نگ بعضى از أفراد این خانه تكانى را بسیار دردناك مى یابند 

كنیم . پیش از خانه تكانى ذهنى باید به اعتقادات پیشین خود بنگریم . اگر بخواهید اطاق را كامال  

. به بعضى از چیز ها با  ، بیرون مى آورید و مى آزمایید ، هر چه در آن است پاك ) تمیز ( كنید 

ا بر جلوه اش  ، جال مى اندازید تعالقه نگاه مى كنید و گرد و خاكش را مى گیرید و خوب برق

؛ پس فهرستى تهیه مى كنید كه به  . مى بینید بعضى از چیز ها به لعاب یا تعمیر نیاز دارند بیفزایید 

  ، . بعضى از چیز ها از كار افتاده اند و دیگر نمى توانید از آنها استفاده كنید  آن كار ها بپردازید 

ید. مجله ها و روز نامه هاى كهنه و  وقت آن رسیده است كه آنها را كنار بگذارید و به دور افكن

. براى پاك  بشقابهاى كاغذى مصرف شده را با خیال راحت مى توان در سطل خاك روبه انداخت 

  . عصبانى شویم  ، الزم نیست ) تمیز ( كردن اتاق

، چند اندیشه كهنه و قدیمى الزم نیست  . براى دور انداختنخانه تكانى ذهنى نیز همین گونه است 

را جمع مى    . بگذارید با همان آرامشى كه پس از خوردن نان ) غذا ( خرده ریزها ى شویم عصبان 

. آیا شما  ، آنها را نیز به همان آسانى دور بریزیمكنیم و در ظرف كثافت دانى ) آشغال ( مى ریزیم

امشب اً  واقع  ) ) شام  نان شب  تهیهء  براى  كه  دیشب خود حاضرید  زباله هاى  در  دنیال غذا ،   ،  

 ؟  بگردید 

، تجربه هاى فردى خود  آن وقت حاضرید كه با جستجو در كثافت دانى ) آشغالهاى ( كهنه ذهنى

   را بیافرینید؟ 

. هیچ  اگر اندیشه یا عمكردى به دردتان نمى خورد، بگذارید راهش را بگیرد و پشت كارش برود 

،  یا عملكردى عادت داشتید ، روزگارى به اندیشهء و  نص صریح یا قانون مدنى نگفته است كه اگر

  . مجبورید كه این عادت را تا ابداالباد دنیال خود بكشانید 
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