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ی ست ذای روح چ  ه ت ات ی ری در زت دگی ما دارد  غ   ؟ و چ 

ی این  ای  ه ه ین نهم در سهیت جنهت  ن  ،   گ ف ه شده است؛   ای مشههدهاین ک ه چه از مقهله
 مقهله در سهیت جنهت  ن   آدرس زی  را کلیک کنید:
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شود که ما موضوعی ذهنم را درگیر کرد و آن این بود که چطور می   بعد از نهار،  هنگام استراحتروز گذشته  
حساس هستیم که مبادا آن غذا مشکلی داشته باشد؟ )چه از نظر   قدرنیاخوریم  در مورد غذایی که می ها  آدم

شرعی و چه از نظر بهداشتی(، اما هرگز به این فکر نکردیم که غذای روح چیست و آن را چطور برای روحمان 
 کنیم؟می  تهیه

متفاوت هستند؛ ما هر روز کاماًل  کنیم؛ اما غذای این دو  می   تهیهدرواقع ما هر روز برای جسم و روحمان غذا  
گاهانه برای جسم خود غذا تهیه می   صورتبه کنیم، اکثر مواقع  کنیم، اما غذایی که برای روحمان تهیه می آ

گاهانه تهیه می   شود. ناآ

یک موضوع بسیار مهم را برایتان توضیح بدهم که برای موفقیت و خوشبختی خواهم  امروز در این پست می 
 تا پایان آن همراهم باشید... .  بادقت؛ بنابراین شما بسیار مهم و حیاتی است

 غذای روح چیست؟ 
گاهانه و هدفمند برای روح خود غذا تهیه کنند؛ غذای  صورتبهکنند افراد بسیار کمی هستند که تالش می  آ

 . هستندهای ذهنمان همان ورودیروح ما 

کنیم و حواسمان هست که داریم چه غذایی میل می   قدرنیااید که ما چرا  به این موضوع دقت کرده  حالتابه
 آیا آن غذا از نظر بهداشتی سالم هست یا نه؟ 

از    یمآن را میل کن  خواهیماگر غذایی که می   کهیطور بهخیلی حساس هستیم؛    خوریممی ما روی غذایی که  
و یا... وجود داشته باشد یا رنگ و بوی آن تغییر کرده تار مو، حشره  در آن  باشد، مثاًل    شده  حالت طبیعی خارج

 خوریم... . باشد، هرگز آن را نمی 

 خوریم. ، در آن رستوران غذا نمیدهداهمیت نمی بهداشت  است که به بدانیم آشپز یک رستوران، فردی مثاًل اگر  •

 کنیم. خوریم و یا با اکراه آن را میل میدر خیابان فردی ناشناس شربت، بستنی و... درست کند، آن را نمیمثاًل اگر  یا   •

دانیم که کثیف خوریم چون مییا مثاًل اگر هنگام خوردن یک خوراکی، آن خوراکی روی زمین بیفتید، دیگر آن را نمی •
 شده است.

 کنیم و... . فیزیکی، رنگ، بو و تاریخ مصرف آن دقت می خواهیم مواد خوراکی بخریم، به شکلاگر میو یا  •
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گویم این خیلی خوب است که ما روی غذایی که شناسی مغز شوم؛ فقط می خواهم وارد مبحث عصبنمی 
 طورهمانخوریم حساس هستیم و مراقبیم که چیز نادرستی نخوریم؛ اما یک سؤال مهم وجود دارد: چرا می 

  وح خود حساس نیستیم؟س هستیم، در مورد غذای ر که برای غذای جسم خود حسا

ورودی  طورهمان روح،  غذای  گفتم  ورودیکه  هستند؛  ما  ذهن  می های  ذهن  شکلهای  به  های توانند 
 « باشند.کردنصحبت»دیدن«، »شنیدن«، »خواندن« و »

 های ذهن ورودی
بینیم؛ هر دهیم؛ هر فیلمی را می های ذهنمان حساس نیستیم؟ هر موزیکی را گوش می چرا ما دربارۀ ورودی
 کنیم و... . افرادی صحبت می هر بینیم؛ با خوانیم؛ هر عکس و کلیپی را می متن و کتابی را می 

اریم به بیماری توجه کنیم! دبه طور خالصه، ما اصاًل حواسمان نیست که داریم به چه چیزهایی توجه می 
مان به چه چیزهایی توجه کنیم یا به ثروت؟ واقعًا در زندگی کنیم؟ یا به سالمتی؟ داریم به فقر توجه می می 
 کنیم؟ می 

های ذهن، غذای روح ما هستند؛ چرا مراقب نیستیم که چه غذاهایی برای روحمان که گفتم ورودی   طورهمان
 کنیم؟ آماده می 

 یهاناخواسته  ۀها دربار ساعت  کنیم؛بینیم و دربارۀ آن صحبت می شنویم، می اشد می هر چرت و پرتی که ب
از آن  یی زهایچ  ۀدربار   م؛یکنی صحبت م  مانی زندگ دربار   میندار   تیها رضاکه   رشیکه درگ  ی مسائل مال   ۀو 
همراه   نالند، ی م   یکه از اوضاع بد اقتصاد  ینای و دائمًا با دوستان و آشنا  میکنی م  تیهر روز گله و شکا   ،میاشده

 ! میکنی م دیی تأ زیرا ن  شانیهافتهگ ی و حت میشوی داستان مو هم

  ۀ کنند نییتعکنیم،  ها غذای روح ما هستند و آنچه که برای روحمان آماده می عین خیالمان هم نیست که این
 سطح موفقیت و ثروت ما هستند.
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ها و... ها، فقرها، بدبختی در حال دیدن اخبار هستند؛ اخباری که مدام از مشکالت، گرانی   هاساعت افراد  
جهان رخ   وکنارگوشه فجایعی باخبر شوند که ممکن است در    تکتک از    بینند تااخبار می   کند؛صحبت می 
 کنند!خود آماده می و ذهن این غذایی است که مردم برای روح و داده باشد؛ 

 

  ، کنندانتخاب می   گونهبوده و مواد غذایی را وسواس  برخالف اینکه برای غذای جسم خود بسیار حساس  افراد
ترین موضوع، یعنی برای  مهم برای  اما    ؛رین گوشت، بهترین روغن و... هستندمثاًل به دنبال بهترین برنج، بهت

 زند... .موضوعی که دارد زندگی ما را رقم می ؛ اهمیتی قائل نیستندارزش و غذای روح خود هیچ 

 زند؟ را رقم می  نماهای ذهن ما زندگی شاید بپرسید چطور ورودی

کنیم، دربارۀ چیزی صحبت  نیم، یعنی دربارۀ چیزی مطالعه می کمی وقتی که ما به چیزی توجه  باید بگویم که  
کنیم، ما در همان لحظه بینیم و یا دربارۀ چیزی فکر و تجسم می کنیم؛ دربارۀ موضوعی فیلم و عکس می می 

 .)بدون اینکه خودمان اطالع داشته باشیم(... کنیم داریم نوعی فرکانس خاص را به جهان هستی ارسال می 

اتفاقات، شرایط و موقعیتسپس جه را در زندگی ان هستی  ایجاد می هایی  ریشه و اساس آن،  کند که  مان 
 ایم.نوع با چیزی است که به آن توجه کردههم
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های ذهن ما که همان غذای روح ما هستند، هر لحظه زندگی ما را رقم این به این معنی است که ورودی
کنیم و چه غذایی را برای روح خود آماده که به چه چیزهایی توجه می د؛ اما واقعًا چرا حواسمان نیست  نزنمی 
 کنیم؟ می 

 ؟کنیمغذای روح را کنترل نمی چرا
دانم، کردم که چرا من خودم که این موضوع را می کردم؛ فکر می به این سؤال فکر می   عمیقاً من روز گذشته  

 وح خود را کنترل کنم؟های ذهن و غذای ر کنم که باید ورودیگاهی اوقات فراموش می 

یا  )و  خوریم که سالم نیست  ما وقتی غذایی را می   : کهبسیار مهم رسیدم و آن این است  نتیجه  یک  سپس به  
 ر یتأثکنیم و  پیدا می در همان لحظه احساس بدی  و  ، سریعًا  (حتی اگر سالم باشد اما با ذائقۀ ما سازگار نباشد

 کنیم. آن غذای نامناسب را احساس می 

شویم؛ گیریم و مدام اذیت می می   چهیپدلو    درددلمثاًل اگر ما اشتباهًا یک غذای فاسد را بخوریم، خیلی زود  
که کارمان اشتباه بوده است و از   شویممتوجه می ها قبل از اینکه آن غذا را قورت بدهیم،  حتی خیلی وقت

 م. کنیخوردن آن خودداری می 

 شود! ظاهر می   سیهر س یعاثرش ، خوردن غذای ناسالم برای جسمبه طور خالصه: 

کنیم و یک غذای فاسد و کثیف را به خورد ذهن و اما زمانی که ما به یک موضوع منفی و نامناسب توجه می 
بینیم؛ مثاًل یک هفتۀ بعد، یک ماه بعد و حتی یک سال بعد  را نمی   رشیتأثدهیم، همان موقع  روحمان می 

 ... . کنیماثرش را در زندگی تجربه می 

ی نامناسب، اخبار نامناسب و  هامثل فیلم)   به موضوعات منفی و نامناسباینکه بین »توجه کردن    خاطربهو  
»تجربۀ نتیجۀ آن«، یک فاصلۀ زمانی نامشخص وجود دارد و اثرش سریع نیست، و  « (های نامناسبصحبت 

 .اهمیت شده استبرایمان بی 

آید و دست و ن نمی کنیم، همان موقع بال سرمامثاًل زمانی که ما به موضوعات منفی و نامناسب توجه می 
 مان ندارد.روی زندگی  یر یتأثهای ذهن و غذای روح کنیم ورودیشکند؛ به همین دلیل فکر می پایمان نمی 
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که   است  این  حقیقت  ما    ظاهرشدناما  توجه«  »کانون  مینتایج  شرایط      د زمهت  و  اتفاقات  در   آرامآرامو 
 . دنشومان ایجاد می زندگی 

فرکانسی که در آن    توسطکنید،  کند(، توجه می وقتی که شما به یک موضوع مناسب یا نامناسب )فرقی نمی 
گیرید و مدام اتفاقات و شود، خیلی زود در مدار آن موضوع قرار می لحظه از شما به جهان هستی ساطع می 

توانید آثار و نتایج از مدتی، می و بعد    یابدتان گسترش می شرایطی از جنس ریشه و اساس آن موضوع در زندگی 
 تان ببینید! عینی آن را در زندگی 

های ذهن« و »نتایج،  ارتباط دقیق بین »ورودیها نتوانیم  شود که خیلی از ما آدماین فاصلۀ زمانی باعث می 
 . کنیم« را درک کنیماتفاقات، بالها و شرایطی که در زندگی تجربه می 

 است! زیهدقیق را درک کنند چون فاصلۀ زمانی »عامل« تا »نتیجه« توانند این ارتباط دافراد نمی 

گویند: »این ؛ مثاًل می شان تعابیر مختلفی دارندخیلی از افراد دربارۀ اتفاقات و بالهای زندگی جالب اینکه  و  
افراد هزاران دلیل مختلف برای اتفاقات   یعنی   است« یا »شاید خدا نخواسته است« و یا... . ی بدشانس  خاطربه

 و درست است. ی حقیق دلیل دلیل اصلی که رازیغبهشان دارند  و شرایط زندگی 

آشغال    مشتکی  دارندروزانه  ها  ؛ آنخورانندمی شان  دارند غذای نامناسبی به ذهنناخواسته  دانند که  ها نمی آن
؛ شان وجود داشته باشدخواهند در زندگی نمی کنند که  به چیزهایی توجه می   دهند؛ دارنده خورد ذهنشان می ب

 شود.شان می س باعث بد شدن احسا چیزهایی که مدام

است؛   دلخواه  ریغکنند که از جنس همان موضوعات  افراد از این طریق فرکانسی را به جهان هستی ارسال می 
نوع سنگ و همدهد که همها گسترش می ها و افرادی را در زندگی آنایط، موقعیت جهان هم اتفاقات، شر 

 کنند.همان چیزهایی است که مدام به آن توجه می 

وضع کرده است، بارهاوبارها    ی جهان هست   یرا برا  داریثابت و پا  ی نیکه قوان  ی است که خداوند، خالق  یزیچ  نیا
. دهدی رخ م  تانی همان در زندگ  د،یکنی مختلف در قرآن گفته است که به هرآنچه که توجه م  یهابه شکل

چ زندگ   یی زهایتمام  در  م  ی که  کارهابه   دیکنی تجربه  خو  یی خاطر  که  م  دتاناست  که    دیدهی انجام  آنچه  و 
 ندارد.  ی ز ظلمو خداوند هرگ  دیفرستی م یبه جهان هست شیشاپیپ
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 های اجتماعی ها و شبکهرسانه
های اجتماعی است! استفاده از همین شبکه   خاطربهکنند،  مشکالتی که دوستان در زندگی تجربه می از    خیلی 

روز   شبکه   مشتک یهر  در  می چرندیات  پخش  اجتماعی  جمله های  هر  که  مطالبی  از    ،اششود؛  را  افراد 
می  دور  سعادتمندی  و  خوشبختی  سالمتی،  ثروت،  اما  موفقیت،  آن    خاطربهکند؛  بین اینکه  زمانی  فاصلۀ 

، خیلی  زیاد است  «روی یک موضوع  کانون توجهمانمتمرکز شدن  دهد« و »مان رخ می »اتفاقاتی که در زندگی 
 کنیم. از ما آن را درک نمی 

و مفید استفاده کنیم؛    ی درستبهی مخالف نیستم؛ اما به شرطی که از آن  های اجتماعمن با استفاده از شبکه
های ها و صفحات زرد خارج شوید و یا کاًل شبکههمین از شما خواهشمندم که همین امروز از کانال  خاطربه

 اجتماعی را کنار بگذارید.

متمرکز این کار کنید؛ برای اینکه خواهید پیشرفت کنید و موفق شوید، باید تمام وجودتان را  دوستان، اگر می 
را روی نکات مثبت بگذارید و به آنچه که به شما قدرت    توجهتانخوشبخت و شاد زندگی کنید، الزم است تمام  

 دهد توجه کنید.می 

 هایتان! هایتان متمرکز شود نه ناخواستهبه خودتان این اجازه را بدهید که تمام کانون توجهتان روی خواسته
با تغییر افکار  گذشته در ذهنتان ایجاد شده است،    ازکه    ایکنندهو تخریب  باورهای مخرب  ، آنرتدر این صو

 کنند. ها نیز تغییر می و کانون توجهتان، آن
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تان را بررسی کنید و بعد تصمیم بگیرید و تعهد تان نگاه کنید؛ اتفاقات و تجربیات زندگی بعد از مدتی به زندگی 
 خورم که ارزشش را دارد!مسیر را ادامه دهید؛ قسم می داشته باشید که این 

بینم که واقعًا ارزشش  کنم، می ها قبل مقایسه می کنم و آن را با سالام نگاه می من خودم وقتی که به زندگی 
کمی سخت باشد، اما باور کنید که ارزشش را در ابتدا را دارد که من هر روز روی خودم و ذهنم کار کنم؛ شاید 

که  را  کنم: »هرآنچه  تاکید می   .شود را که بخواهید به شما داده می   هرآنچه تنها در این صورت است که    دارد.
 شود«.بخواهید به شما داده می 

داشته باشند؛ اما اگر   نانلقمه کی کنند تا بتوانند  ساعت کار می   10افراد بسیار زیادی هستند که روزانه حداقل  
بتوانید روی باورهایتان کار کنید، اگر روی کانون توجهتان کار کنید و اگر مراقب باشید که چه چیزهایی را به 

دهد را پیدا کنید  مناسبی که به شما احساس خوبی می دهید و به دنبال این باشید که افکار  خورد ذهنتان می 
تان به دهم که زندگی و متعهد باشید که فقط همان افکار را در ذهنتان پرورش دهید، من به شما قول می 

؛ بدون  شودتان می وارد زندگی و سعادت  سالمتی    ،از درودیوار ثروت، خوشبختی، شادیرود که  سمتی پیش می 
 اصی انجام بدهید! اینکه بخواهید کار خ

 جهان هستی این است! سازوکارچرا؟ چون 

ربای  ربای موفقیت، آهنربای خوشبختی، آهنربای ثروت، آهنربای عشق، آهنشوید آهنوقتی که شما می 
اتفاقات، شرایط و موقعیت انرژی  : سالمتی  به سمت خود جذب می ها،  را  باعث عشق، هایی  کنید که فقط 

 شود!ختی، ثروت و سالمتی می زیبایی، موفقیت، خوشب

کنم که برایتان مهم باشد؛ چون این موضوع بیش از بنابراین برای این موضوع زمان بگذارید و خواهش می 
 کنید مهم است. آنچه که تصور می 

ام؛ هم من و هم افرادی که های بسیار زیادی را بررسی کرده و آزمودهخوب است این را هم بدانید که من راه
اند؛ درنهایت به همین چیزی رسیدم که در این پست برایتان توضیح دادم؛ تمام  والتم استفاده کردهاز محص

 آورد... . مان را کانون توجهمان به وجود می اتفاقات و شرایط زندگی 
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 بندی نهایی جمع 
خواهیم جسمی سالم داشته باشیم؛  مراقب هستیم که غذایی سالم و بهداشتی میل کنیم؛ چون می   شدتبهما  

مان  تمام اتفاقات و شرایط زندگی   کهی درحالدهیم؛  رسد، هیچ اهمیتی نمی اما وقتی نوبت به تغذیۀ ذهنمان می 
 ست.های ذهن ماو ورودی حاصل کانون توجه ما

که   ی ر یو تصو  پیهر کل  زد،یر ی م  به همکه آرامش ما را    ی هر موضوع  که:   کنندی درک نم  یادیز   اریافراد بس 
که باعث  ی و به طور خالصه، هر توجه  کند،ی تر مکه ما را نگران یهر متن و اخبار   کند، ی را بد م احساسمان

 جادیو باعث ا  کندی م  ماریاست که ذهن و روح را ب  ی مسموم  یهمان غذا  شود،ی و اضطراب م  دی ترس، ترد
 .شودی محدودکننده م یرهاباو 

، روابط نامساعد، شتریب  یهای نگران  شتر،یب  یهای بده  شودی ، ممحدودکننده  یو باورها  ماریذهن ب  نیا  ۀجینت
 و... .  ماریجسم ب

خوریم هستیم، که مراقب غذایی که می   طورهمان: بیاییم از این لحظه،  مخطاب به خودم و شما دوستان عزیز
مبادا از کنترل غذای روح خود غافل   دهیم! به همان اندازه مراقب باشیم که چه چیزی به خورد ذهنمان می 

 شویم... . 

سازیم، چه باورهایی را در کنیم، چه افکاری را در ذهنمان می باید مراقب باشیم که به چه چیزهایی توجه می 
کنیم، بدون استثناء  مان تجربه می نیم و بدانیم که تمام اتفاقات و شرایطی که در زندگی کذهنمان ایجاد می 

 کنیم. حاصل چیزهایی است که به آن توجه می 

 . هدایت کنید بهترشدنتان را به سمت زندگی  کشتی  های این پست عمل کنید وامیدوارم که واقعًا به آموزه

ه یکتا، شاد، پیروز، ثروتمند، سالمت، خوشبخت و سعادتمند در دنیا و  هرکجا هستید، در پناه الل    هشاءالل  ان
 آخرت باشید. 

 دوستدار شما،
 سید محمد موسوی
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 jahanebehtar.comسایت جهان بهتر:  اصلی  آدرس

 jahanebehtar.ir: دنبال کنید( حتماً  شود)پیشنهاد می صفحۀ جهان بهتر در اینستاگرام 

 https://t.me/jahanebehtar_comجهان بهتر در تلگرام: اصلی  کانال  

 شاید این مطالب نیز برایت مفید باشد:

 

 

 

 قهن ت جذب چیست؟
 19/12/1400در  بروزرسانی شده 

ههی زندگی را نه  د نهخ اس هچط ر 
 50/12/1400منتشر شده در  - کنیم؟

 ؟را پیدا کنیمجسهرت تغیی  چط ر 
 21/11/4001 منتشر شده در  

از  ییهههیاول ک هب رؤ  صفح 28دانل د 
 07/20/1399منتشر شده در  - جنس ال هس
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