
 ؟ القرآن الكريم لحفظ كيف تبرمج عقلك الالوعي

  .. وهذه الرسائل لها خمس مواصفات… يكون بإرسال رسائل إلى العقل 

  : أن تكون واضحة ومحددة 

  اكتب ذلك وثبته كتابيا وأرسل رسالة أن تبّين ما تريد ال ماال تريد .. وتحدد الوقت ..

  .. لفظية وكتابية إلى نفسك تقول فيها .. : أنا أستطيع .. أنا قادر

  .. أنا أريد أن أكون عالما ... مبدعا .. حافظا .. متكلما

  . إذا حدد ما تريده .. وال تقول أنا ال أريد أن أنسى حفظ القرآن مثال.. أو ال أريد أن أكون جاهال

  ا .. فإذا استطعت أن تحفظ كما حددت أو أقل قليال أو أكثر استطعت أن تبرمجوهكذ

 عقلك على نظام دقيق .. تحفظ صفحة بإتقان كل عشر دقائق . تحدد الوقت تقول ن

 عم نجحت .. إذا سأعمل تحديا اكبر .. سأحفظ في خمس دقائق

  . و حفظتها في ست دقائق ... وهكذا

  .. ةأن تكون إيجابية غير سلبي

  أن تكون الرسالة التي أرسلها إلى العقل الالوعي مركزة على اإليجابيات .. امنع جميع

  ..السلبيات من حياتك ضع نفسك في دائرة االمتياز دائما ... فالنجاح يولد النجاح

  .. أن تدل على الحاضر ال على المستقبل 

   .. العقل الالوعي يجب أنال تقل بعد الدورة إن شاء اهلل سأبدأ بتنظيم أموري .. ال

  .. يعمل اآلن ومباشرة .. من اآلن صمم ونظم وبادر في عقلك الالوعي أن تفعل كذا وكذا

  أن يصاحب الرسالة مشاعر وإحساس والشعور بتحقيقها 

  كـــيــــف ؟؟

  هذه الرسالة وتعيش لحظات النجاح وتفرح في قلبكحققت  كيف عليك أن تتخيل

  .. لهذا النجاح عليك أن تعيش لحظات النجاح لفترة لتجد لذة العمل من أجل هذا النجاح

 تقول إحدى الحافظات : أنا كلما أقرا واتلوا القرآن الكريم أتخيل أنني اقرأ أمام اهلل تعالى

  .. (ويد أحسن وأتذكر ) اقرأ وارتقوارتق في درجات الجنة فأقرأ أفضل وأرتل بتج

  : التكرار .. التكرار .. التكرار 

 .التكرار لهذه الرسائل هي أهم صفة فيها .. كرر رسائلك إلى عقلك الالوعي وال تمل

  رزقنا اهلل وإياكم حفظ كتابه الكريم وجعلنا ممن يقرأون ويرتقون

 إلى أعلى الدرجات فى الفردوس األعلى

 .ذلك ومــــــوالهإنه ولــــى 
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