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را ب اب د    ؟ن را کنترل کنی مهای ذهنماورودیچ 

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:

https://jahanebehtar.com/inputs-of-the-mind 

 سید محمد موسوی
 1400زمستان 

https://jahanebehtar.com/
https://jahanebehtar.com/
https://jahanebehtar.com/inputs-of-the-mind/
https://jahanebehtar.com/inputs-of-the-mind/
https://jahanebehtar.com/inputs-of-the-mind/


 

 

 رل کنیم؟های ذهنمان را کنتچرا باید ورودی
 جججنججهت  ججنجج جج    مججوجج جج  جج 

jahanebehtar.com 

 ان با دوستان خود به اشتراک بگذارید. گمنتشر شده است؛ لطفًا آن را به صورت رای سایت جهان بهتربه صورت رایگان از طریق  کتابچهاین  1

  نظارت های ذهن  ورودیوی  بر ر باید  دانید که  می   احتمالً ،  باشیدخوانده    تر ران بهسایت جهااگر مطالب قبلی  
کنترل باشیم  و  پست  طورهمانچون  ؛  داشته  در  قبلی گفتم، ورودیکه  افکار  های ذهای  ایجاد  باعث  هن 

را در جنس    ههیی از ه هت هورند،  ر شوراک ت  یک احساس،و همراه با    بیشتر  چقدر کهکار هر شوند و افمی 
گاهمان ضمیر  کند.ایجاد می  ناخودآ

مهم نکات  کوتاه،  پست  این  در  ورودیامروز  دربارۀ  را  می ی  بررسی  ذهن  می های  کشف  و  که  کنیم  کنیم 
 ان دارند... .مثری در زندگی ی ذهن چه اهاورودی

 چه هستند؟ های ذهن  رودیو 
 : شکل مختلف باشد 4تواند به های ذهن می ورودی

 دیدن .1
 شنیدن .2
  ۀ موضوعی دربار  کردنصحبت  .3
 یزیۀ چمطالعه کردن دربار  .4

 وییم. گهای ذهن می شود، ورودیی بیرون وارد ذهن می اطالعاتی که از دنیاونه ، به هرگهبه طور خالص

قرار    ریتأثز مورد  شود، احساسات را نیباورهای جدید می افکار و  باعث ایجاد  عالوه بر اینکه    های ذهنورودی
تماشا کنید،    کنندهناراحت  یا یک ویدیوی  یک خبرخوب است،  ساستان  اح  که  زمانی مثاًل  اگر  هد؛ یعنی  دمی 

 کند.پیدا می به بد تغییر ن، احساس شما از خوب های ذهاین ورودیواسطۀ به

 ی ما های ذهن در زندگ ورودی  ریتأث
مطالب  که    طورهمان سایت  در  گفتیم،قبلی  بهتر  مسا  جهان  خوب  و  احساس  خوب  اتفاقات  با  است  وی 

تجربیات  قدامات شما و  اترین عامل  باورها مهم گفتیم که    چنینهم  ؛احساس بد مساوی است با اتفاقات بد
مهم  است، این بسیار    ذهنتانهای  ودیور   ریتأثتحتساسات شما  باورها و اح  ازآنجاکه؛ بنابراین  تان استزندگی 

 .شما چه چیزهایی هستندهای ذهن ورودی  که مراقب باشیداست که 
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هایی را در باشید که چه چیز باید مراقب  خود باشید، این یعنی    های ذهنورودیگویم باید مراقب  وقتی می 
کنید؛ هایی صحبت می قب باشید که هر روز دربارۀ چه چیز بینید؛ باید مرامی خوانید و  ی می جتماعهای اکه شب

 دهید و... .هایی گوش می ه موزیک؛ چکنیدرا تماشا می هایی سریالو  باید مراقب باشید که چه فیلم

ها و  ریال، سهام که فیلم توضیح داد  «ی در فقیر شدن افرادهای اجتماعها و شبکهرسانه   ریتأثمن در پست »
اگر    پنهان اما قدرتمندی روی باورهایتان دارند؛  ریتأثشود، چه  تماعی منتشر می های اجتصاویری که در شبکه

 کنم حتمًا آن را ببینید چون بسیار مهم است.اید، پیشنهاد می پست را ندیده آن

گاه افا  ه از طریق فیلم و سریالای که  دکننده ودهای سمی و محور یکی از با راد منتقل شده به ضمیر ناخودآ
 د!ندانی پول را چرک کف دست م، این است که ها شدهاست و باعث فقر آن 

بسیار زیاد تالش کنید  ؛ حتی اگر  ها و ثروتمند شدن شما را بگیردتواند جلوی موفقیت می   یی تنهابه همین باور  
 و زحمت بکشید!

ردن، توانند با دعا کمردم می »شود، این است که  قل می به افراد منتاز این طریق    که  یکی دیگر از باورهایی 
اند دیگراناین  ، بلکه  تان نیستیدگی شما قادر به کنترل زند   ؛ بنابراینند بگذار   ریتأثتان  روی زندگی و...  جنبل  ادوج

 ( است کنندهف یتضع و   خطرناک شدتبه: این باور هشدار)  .«کنندکه زندگی شما را کنترل می 

گاهتان دارید!  ضمیر ناخودشما هم این باور را در    احتمالً یع شده است که  ردم شادر بین م  قدرآناین باور   آ
 طورآنتان را  که زندگی   دهدگیرد و اجازه نمی تا حد بسیار زیادی از شما می تان را  گی این باور قدرت خلق زند 

 کنید.و تجربه ق اهید خل خو که خودتان می 

های ذهن خود باشید و بر آنچه که هر روز  دیکه مراقب ورو  کنیممی به همین دلیل است که بسیار تاکید  
مهم    کنیدبیشتر از آنچه که فکرش را می   خیلی   این؛  نترل داشته باشیدشنوید، کخوانید و می ، می بینیدمی 

 است!
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 عیاجتماهای ن از طریق شبکههای ذهورودی
و تصاویر و  رانیم  گذاجتماعی می   هایدر شبکهرا  زیادی  زمان  هر روز  امروزه شرایط طوری شده است که ما  

که واقعًا باید  کنیم؛ یکی از جاهایی  ارسال می   نیز   دیگربرای هم  هاآن   حتی بینیم و  های مختلفی را می پکلی
 ؛ برای مثال به تصویر زیر دقت کنید: های اجتماعی استین شبکه ذهن بود، هم هایورودی مراقب

 

اما این  شود؛  جتماعی برای خنده و سرگرمی منتشر می های ادر شبکه ، یکی از تصاویری است که  این تصویر
تصاویر و این  هرچقدر که این  ؛  دهدقرار می   خاطبناخواسته، باور کمبود و ناتوانی را در ذهن م  صورتبهصویر  ت

عاملی    صورتبه  تواندرسد که می شود و درنهایت کار به جایی می تر می شوند، این باور قوی رار  افکار بیشتر تک
 د.یر را بگ افرادجلوی ثروتمند شدن  ،و ناشناخته پنهانی 

گاموضوع    ایناز  سازند  را می   هاتصاویر و کلیپافرادی که این    اکثر  البته ها صرفًا ایجاد ت آننی  وهی ندارند  آ
ها ، کلیپتصاویرباشید این شما هستید که باید مراقب  ها را قضاوت کرد.و نباید آن  برای مخاطب است خنده 

 نبینید و گوش ندهید. مضر را های صوتی و یا فایل
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 رل کنیم؟را کنت مانهای ذهنچطور ورودی
سریالفیلم بیشتر   و  پها  تلویزیون  در  که  بیشتر    ودشمی خش  هایی  کلیپو همچنین  و  که  تصاویر  در  هایی 

شما را روی    هو توج  ده هستندکننباورهای مخرب و محدود  کننده  منتقل،  شودمی   ردوبدلهای اجتماعی  بکه ش
 .. . ند.دهنکات منفی قرار می 

را نبینیم و  ها پها و این تصاویر و کلی، سریالهاین است که این فیلمهای ذهن اۀ کنترل ورودیبهترین شیو
 بگذاریمشود کاًل فیلم و سریال را کنار  ر می این که خیلی سخت است، مگ: »بگویید؛ شاید  ها دوری کنیماز آن

 .«بینیم؟های اجتماعی نشبکه در هم  را هاپیکلی تحو 

شود و یادتان باشد  گویم بله ممکن است سخت باشد، اما هر کار سختی با تمرین آسان می ی من در پاسخ م
می  باگر  را  بهایش  باید  شوید،  ثروتمند  و  موفق  نمی پردخواهید  مردمازید؛  مانند  زندگی   شود  د کنی  عادی 

 !تمند شویدخواهید موفق و ثروی م کهی درحال

که   بر این  ! این کار عالوهتوانید؛ شما هم می مرا کنار بگذار   و...  فیلم و سریال   دیدن  که من توانستم  طورهمان
نیز افزایش   ار   تمرکزتان  صبر و  هم کاهش داده و  را  ی پرتحواسد، میزان  کنبرایتان آزاد می یار زیادی را  زمان بس 

 د.دهمی 

را  یجابه کنم  ه می من توصی ؛  کنید  (از جنس منفی ) ن  های ذهورودی  کردنفراهم   صرف  اینکه وقت خود 
 خودتان  روی  مفید،  افزایش علم و دانش  برای  ش دهید وگو   بخشالهامای صوتی  هبیشتر کتاب بخوانید، فایل 

 گذاری کنید.هسرمای

 هاییبندی نجمع

کنیم،  تجربه می مان  که در زندگی   هایی قعیت تفاقات، شرایط و مواا  ن بهای ذهکه فهمیدیم، ورودی  طورهمان
 .شودذهنمان می ایی وارد اشیم که چه چیزهقعًا مراقب بابنابراین باید و  ۀ مستقیم دارد؛رابط

برای  شما اگر  شود؛  تی باشد، اما باور کنید که با تمرین آسان می ید در ابتدا کار سخهای ذهن شاکنترل ورودی
تری در کنترل آن خواهید یش قدرت بسیار ب تمرین، پس از مدتی ، مم باشیدهای ذهنتان مصنظارت بر ورودی

 داشت. 
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تصاویر  ها،ها، سریالین است که از فیلم شود، ااطالعاتی که وارد ذهن می ها برای کنترل یکی از بهترین راه
 ؛ دوری کنید.شودهای اجتماعی منتشر می ها و شبکهرسانههایی که در و کلیپ

ان پیشرفت و موفقیت  که به افرادی که خواه  آماده کردمپست را برای این  این  .  را برایتان آرزومندمها  بهترین
خوشبخت باشیم؛ اما ، ثروتمند، شاد و  ت داریم موفقا دوسهآدم خیلی از ما  م؛ چون  هستند، کمک کرده باش

 . کنیمبرای رسیدن به اهدافمان ایجاد می ی مختلف اهی، موانعگناآ  خاطربه

مان خوب نیست، اگر شرایط بدی را تجربه ؛ اگر زندگی ما را خلق کرده است که خوب زندگی کنیمخداوند  
؛  کنیممی   شرایط بدی را برای خودمان خلق  داریم!  کنیملم می ظخودمان  در حق  نیم، باور کنید داریم  کمی 
 دانیم!چیزهایی که نمی  خاطربه م فقط ه آن

گاهآن  کنم،  برایتان منتشر می   که  هاییکنم در پستبه همین دلیل من سعی می  را با شما به اشتراک    هاییی آ
 .ایجاد کرده است اند،فرادی که از محصولتم استفاده کردهمن و ا مثبت در زندگی  ی راتییتغکه  بگذارم

اید  داننمی  وقتی  چقدر  دارم  گرفته بینم  که می حساس خوبی  نتیجه  از مطالبم  تغییرات دوستان  آن  از  و  اند 
م که این فرصت را در اختیارم شکرگزار خداوند هست  ،این  خاطربهدانید چقدر  ؛ نمی هستند و راضی  حال  خوش

 . ایجاد کنم وطنانمهمتغییری مثبت در زندگی نم بتوا تا رار دادق

، المتس موفق،    ، شاد،اکتیه الله  پناهرکجا که هستید، در    شاءاللهان؛  دها را جدی بگیریصحبتاین  امیدوارم  
 ثروتمند و سعادتمند در دنیا و آخرت باشید.

 دوستدار شما،
 ویوسسید محمد م

  

  
 پهیهت
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 قهن ت جذب چیست؟
 20/11/1400شده در  بروزرسانی

 هه ت جه کنیم؟چ ا  هید  ه زیبهیی
 06/10/1400منتشر شده در 

 ههی زندگی اس هذف نهخشی ۀ ح
 03/10/4001 منتشر شده در  

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

 هه نهمه  ن یسیم؟چط ر   ای ف ش ه
 06/10/1400منتشر شده در 

 چط ر از احسهس گنهه رهه ش یم؟
 03/10/4001 منتشر شده در  
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