
 

همراهتوضیحات   



 

 

: میپرداز یاستفاده م یصفحه ابتدا به موارد مهمتر برا نیا در   

 امیو شامل پ کسانیآن ها  یهردو یشده اما محتوا دیباشد که با دو متود متفاوت تول یم نالیمیسابل لیآلبوم شامل دو فا هر

.نوشته شده در صفحه محصول است یها  

 ریضم یشنود که تنها برا یرا با سرعت تند و در چند بعد م یینجواها استفاده کننده نالیمینوع سابل نیمتود نجوا : در ا. ۱

.داده شده حیصفحه توض نیمتود در هم نیناخودآگاه قابل درک است. طرز استفاده از ا  

 تیپوشاننده ) که در محصوالت وبسا یهاست که در آن استفاده کننده تنها صدا نالیمیاز سابل یگری: شکل د لنتیمتود سا. ۲

.شنود یباشد ( را م یآب م یصدا رانیمیسابل  

 یتند و نامفهوم یکه در آن صداها ینالیمیمتود نجوا ) سابل لیابتدا به مدت سه روز از فا دیکرده ا هیرا که ته یهر آلبومـ 

.دیشود ( استفاده کن یم دهیشن  

.باشد یآن آلبوم م یها امیپ دنیامر عادت دادن گوش شما به شن نیعلت اـ    

دیاستفاده کن لنتیسا ایمتود نجوا و  یها لیاز فا یکیاز  دیتوان یو خواست خودتان م قهیو سل اریسه روز به اخت بعد از  

.است کسانیهر دو متود از هر نظر کامال  یرگذاریتاث زانیمـ    

ساعت گوش  کیوا را متود نج ایبه عنوان مثال  دیساعت گوش کن کیرا در روز به مدت  لیدو فا نیاز ا یکی دیشما تنها باـ 

.را لنتیمتود سا ایو  دیکن  

 کیبا کدام  نکهیلذا بسته به ا میندار دیاز دو متود را گوش کن کیکدام  نکهیشما درباره ا یبرا یو نظر شنهادیپ چگونهیما هـ 

.دیانتخاب و استفاده کن دیتوان یم دیراحت تر هست ای دیدار یاز متود ها احساس بهتر  

:شود ینم هیاستفاده در هنگام خواب توص لیاست. به دو دل یداریها هر زمان در ب نالیمیفاده از سابلزمان معمول استـ   

 گرید یبعض یگذار هست و برا ریاز افراد تاث یبعض یبرا یعنی. ستیشده ن دییها در هنگام خواب تا نالیمیسابل یگذار ریتاث. ۱

.توسط شخص دارد یو دقت فراوان ادیبه زمان ز ازیع نموضو نیا صیو تشخ ریخ شودیکه غالب افراد را شامل م  

کند دایخواب شما ممکن است کاهش پ تیفیبه ذهن شما در هنگام خواب ک ادیز اریهمزمان بس یها یورود لیبه دل. ۲  

ان در تو یم یندارد لذا به راحت یرینگاه کردن به تصو ایبه تمرکز ، دقت و  یازیاز آن جا که استفاده از محصوالت نـ   

.از آلبوم ها استفاده کرد یادیروزانه از تعداد ز یها تیو در خالل فعال یداریب  

 

 

۱ 



 

 

:استفاده همزمان از چند آلبوم درباره  

.ستیتوان همزمان استفاده کرد ن یکه م ییدر تعداد آلبوم ها یتیمحدود چگونهیه یطور کل به  

. دیبهره مند شو یتکنولوژ نیخودتان از ا لیروز بسته به خواسته و مدر طول  دیلیاست که شما ما یباره زمان نیمهم در ا نکته

.دیساعت گوش کن کیجداگانه  ستیبا یهر آلبوم را م  

 تیتواند در خالل فعال یالبته همچنان گوش دادن شما م دیساعت در روز گوش کن ۳دیبا دیآلبوم دار ۳اگر به طور مثال لذا

.است یزینگاه کردن به چ ایو از تمرکز ، دقت  ازین یروزانه و ب یها  

.ندارند گرید کیبر  یریتاث ایو  یتداخل چگونهیگوش دادن همزمان )البته در ساعات جداگانه( به چند آلبوم ه   

 

:استفاده نحوه   

دیکن افتیرا در یتر عیو سر شتریب جیتا نتا دیگوش کن  نالیمیبه سابل ریز طیبا شرا دیکن یلطفا سع  . 

 نیا یچون تمام کارکرد ها دیآنها نداشته باش راتیپنهان و تاث یها امینسبت به پ یم هست که مقاومت ذهنامر الز یابتدا در

تر باشد  مقاومت  یمتود قو نیبا ا راتییتغ ییباور شما در عدم توانا انایناخودآگاه است و هر چقدر اح ریبا ضم لهایفا

 اریناخودآگاه بس ریضم یساز ادهیو قدرت پ دیریگ یم جهیها نت لنایمیاز سابل کمترشود و شما  یم شتریناخودآگاه شما ب

شود یتر م فیمحدود و ضع . 

 

(نالیمیپنهان )سابل یها امیپ یاستفاده از فایل ها نحوه  

 ریبار وارد ضم ۲۵از  شیها ب امیمدت هر کدام از پ نیدر ا است. قهیدق ۱۳ یال ۱۰ نیها معموال ب لیمدت زمان فا. ۱

.شوند یم ناخوداگاه شما   

.ماه استفاده کنید 4الی  3روزانه حداقل از هر آلبوم به مدت یک ساعت به مدت  دیشما با   

.شود میساعت تقس میحداکثر به دو ن ایتواند پشت سرهم و  یساعت م 1 نیا  

.دیکن یرا تجربه م یشتریب راتیتاث یکه در چه زمانها و حاالت دیبا دقت در حاالت خود درک کن دیکن یسع  

.دیده صیخود و احساس تان تشخ یو بدن یاز دقت در حاالت  ذهن دیتوان یمورد را م نیا   

.دیدلخواهتان گوش کن یدر آن حاالت به آلبوم ها شتریب دیکن یاز آن سع پس  

۲ 



 

 

 ریممکن است که ضم یا انهیرا یهم در حال باز یاما عده ا رندیگ یرا م ریتاث نیشتریب لکسیافراد در حالت ر اکثر

.باشد راتریپذ نیفرام افتیدر یاخودآگاهشان بران  

.همراه نباشد تانیبرا یتا با سخت دیگوش کن لهایو لذت و بدون دقت به فا یبا راحتـ   

.است یریرپذیتاث یحالت برا نیحالت بهتر نیسعی کنید در حالت آرامش و راحتی خیال باشید ، اـ   

.واقعیتهای دلخواه می باشد ذهنی سبب تقویت ورودی ها به ذهن و اعمال آرامش  

.دیلطفا صدا را از نظر بلندی  به صورت نه زیاد و نه کم قرار ده  لنتیدر هنگام استفاده از متود سا. ۲   

.با متود نجوا کمتر شده است یگذار شما عزیزان میزان قدرت صدا )بلندی( فایلها ریاستفاده درست و تاث  برای  

ه راحت هستید و ) تاکید میکنیم احساس شنیدن کامل( زمزمه ها را دارید ولوم را زیاد با متود نجوا تا حدی ک لیدر فا 

 شتریآن ب ریشود و بهتر بشنوند تاث یبلندتر پل لیکنند که هر چقدر فا یطور تصور م نیا یمهم است افراد اریمورد بس نیکنید.ا

پخش هستند که کامال به گوش  طیدر مح ییزمزمه ها دیباشد که شما احساس کن یا ندازهبه ا قایدق دیکه با یاست در صورت

با  نالیمیحالت طرز استفاده درست از سابل نی.ادیشو یتند شما جمالت آن را متوجه نم تمیبه علت ر یرسند ول یشما هم م

.شوند یناخودآگاه م ریوارد ضم مایمستق نیمتود نجواست و فرام   

.ستین یگریخاص د طیو شرا تیو نه کم باشد و محدود ادینه ز زانیصدا به م یهم بلند لنتیمتود سا در  

چون در استفاده کمتر و یا نامنظم تغییرات  دیمجدد قرار ده یزیرا تحت برنامه ر ریساعت در روز ضم 1حداقل  دیکن یسع. ۳

ظم استفاده معموال کندتر خواهند بود وحتی احتمال توقف هم تا شکل گیری روند منظم مجدد هست پس لطفا سعی کنید من

جز  شهیهم دیکن یسع یراحت تر است ول تانیامر برا نییابند هر چند در ابتدا ا رکنید تا به مرور الگوهای مغزی و ذهنی تغیی

.دلخواهتان باشد راتییتغ یبرا یدر زندگ تانیاز ابزارها یکی یو حت تانیبرنامه ها  

تمرکز و  دیپنهان با یها امیپ ریتاث یکنند برا یفراد تصور ماز ا یارینیازی نیست که حالت خاصی به خود بگیرید ، بس. ۴

.کنند جادیرا ا یآرامش خاص  

 نیبه ا یو ضرورت رگذارندیروزانه بدون تمرکز باال تاث یها تیانجام فعال نیدر ح یحت رانیمیسابل تیوبسا یآلبوم ها یتمام

.شود یو بهتر م شتریب شنیتیمد ایو  نشیلکسیبعد از انجام ر راتیتاث افتیهر چند در ستیسطح از آرامش ن  

.شود ینم هیعنوان توص چیبه ه یبا تمرکز باال و خطرناک مثل رانندگ ییکارها نیگوش دادن به آلبوم ها در حـ   

و حاالت شماست ، چرا که ممکن است بر اثر تمرکز  طیمطالعه کامال وابسته به شرا ایدرس خواندن و  نیگوش دادن درحـ 

 یمشکل چیهم بدون ه یادی. البته افراد ز دیدچار سردرد شو ایزود خسته شده و  یلیذهن شما خ دیبر یکار م که به ییباال

.ها استفاده کنند لبومزمان ها هم همزمان از آ نیتوانند در ا یم   

۳ 



 

 

سم کردن باعث کمک دقیقه تجسم کنید.تج 4الی  2آلبوم ها را روزانه به مدت  ایحتما و موکدا نتیجه دلخواهتان از آلبوم . ۵

.شود یم راتییتغ یشکل ده یشما برا یدرون تگریهدا ستمیبه مغز و س شتریب  

القا  راتییدر واکنش به تغ دراتهیهیبدن د کیتر از  رایپذ اریبس دراتهیبدن ه کی رایاز نوشیدن آب کافی غافل نشوید ز. ۶

.کند یشده عمل م  

.به تغییرات می شوددر واقع بدن  آماده واکنش  ادیآب ز دنینوش با  

در ماه دوم و سوم مشاهده شود ایاستفاده ، و  هیها ممکن است از ساعات اول نالیمیسابل یاولیه برا راتیتاث. ۷  

چه جسمی و چه ذهنی در هر وضعیت ذهنی و باوری تفاوت دارد ، افراد در زمانهای متفاوتی  نالیمیها به هر سابل واکنش

.می دهندواکنشها و تغییرات  را بروز   

حداکثر  افتیتجسم است. پروسه در نیتکرار و تداوم و همچن نالیمیدلخواه از سابل راتیتاث افتیفاکتور در در نیمهمتر 

.باشد یم دیکن یکه از آلبوم استفاده م یماه در هر دوره ا ۴ تاینها  راتیتاث   

 راتیتاث ایکند و  یطول دوره شروع به واکنش مدر  یدر چه زمان قایهر فرد دق نکهیاز ا ینظر و اطالع چگونهیما ه لذا

.متفاوت هستند اریبس نهیزم نینشان داده که افراد در ا زیو تجربه ما ن میشود ندار یم شتریاش ب یافتیدر   

 یناخودآگاه فرد و نداشتن مقاومت ناخودآگاه م ریضم ییجوابگو زانیهر فرد متفاوت و به م یبرا راتیتاث افتیدر زانیم

صفحه به حداکثر  نیگفته شده در ا یدستورالعمل ها تیناخودآگاه تان با رعا ریبودن ضم رایجوابگو بودن  و پذ زانیمباشد. 

.رسد یشما م یممکن برا  

 یبه درون خود مراجعه کرده و تا م دیمهم است ، شما با اریازعوامل بس گرید یکینداشتن مقاومت ناخودآگاه که  یبرا یول

 دیو شک و ترد یو افکار منف دیکن دییو آن را تا  دیاوریب مانیدلخواه ا راتییتغ جادیناخودآگاهتان در ا ریبه قدرت ضم دیتوان

.دیاز خود کامال دور کن اناخودآگاه ر رینسبت به قدرت ضم   

 رید و ضمشو یو قابل اجرا م ریشما امکان پذ یناخودآگاه برا ریشده به ضم نیدلخواه تلق تیواقع یری، شکل گ قیطر نیا به

.گردد یفعال  م راتییانجام تغ یو برا رفتهیمسئله را پذ نیناخودآگاهتان ا  

:دو ماه اول به احتمال زیاد یال کیدر  هیصورت عدم مشاهده نتایج اول در  

.طرز استفاده مشکل داردـ   

.رسند یبه شما نم نیفرام یلیبه هر دل ایبا صدای کافی )بلندی صدا( پلی نشده و  لیفاـ   

.ها ضمیرناخودآگاه را مقاوم کرده نالیمیمقاومت ذهنی نسبت به امکان بروز تغییرات و یا کارکد سابلـ   

.مورد در افراد متفاوت است نیا میالبته همان طور که گفت دیدر هنگام گوش دادن آرامش ندارـ   

۴ 



 

 

یعدم تجسم کافـ   

.ندارد یتفاوت چگونهیاست و ه یاریختآلبوم ها کامال ا یتمام یبرا کریاسپ ایو  یاستفاده از هندزفرـ   

پس از  دیخواه یرا که م یطیدر ذهنتان شرا دیتوان یو م ستین یدلخواه لزوما استفاده از عکس ضرور جهیتجسم نت یبرا. ۹

.دیتجسم کن قهیچهار دق یبه مدت دو ال دیاستفاده از آلبوم تجربه کن  

به آن دنیحاالت دلخواهتان باشد نه در حال رسو  طیتجسم شما داشتن و بودن آن شرا نیا دیکن یسعـ   

تجسم  یحیبه طور صح دیکن یم دایپ یدلخواهتان احساس خوب جهیکه هنگام فکر کردن به نت دیکن یتجسم م یاگر طورـ 

.دیکرده ا  

و  اتیتجرب لیقب نی)و از ا دیبر یاز آن لذت م ایو  دیدلخواهتان خوشحال جهیبه نت دنیباشد که از رس یتجسم شما به گونه اـ 

.هر فرد متفاوت باشد یتواند برا یموارد م نیاحساسات( که ا  

 

 

شما یبرا یسراسر شاد یو زندگ یسالمت یآرزو با  

رانیمیسابل  

 

۵ 
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