
 بازاریابی معنوی سازیمراقبه تجسم 

 درآمدان گمنامکمیته ترجمه کم

 

شدن به نیروی برتر و دریافت راهنمایی از اوست، ضمن اینکه تجسم سازی است. اکنون زمان وصلاکنون زمان مراقبة تجسم

 تواند باشد. کنیم که بازاریابی سالم و معنوی چگونه میمی

کنم که در حالت رهاشدگی و آرامش کامل قرار بگیرید و چشمان خود را ببندید. یک نفس عمیق و از شما دعوت می

 طوالنی بکشید و تمرکز خود را بر روی تنفس خود نگاه دارید. همه چیز جز این لحظه را رها کنید. 

عتماد و ا هم به یک سفر برویم. اخواهیم بحضور نیروی برتر خود را احساس کنید و با قلب خود ارتباط برقرار کنید. ما می

 بشمرید(.  5باور داشته باشید از نیروی برترتان راهنمایی دریافت خواهید کرد )به آرامی تا 

ید اای رخ داده است. شما مقاومت و افکار و الگوهای محدودکنندة خود دربارة بازاریابی را از دست دادهتصور کنید معجزه

ای استواری هخواهد که به او خدمت کنید و قدمتباط برقرار کنید که نیروی برترتان از شما میتوانید با کسی ارو اکنون می

 بشمرید(.   5آرامی تا برای بازاریابیِ محصوالت و خدمات خود بردارید )به

ین احساس ید  اچه احساسی دارید؟ به خودتان اجازه ده شوید و تنها نیستیددانید در بازاریابی خود حمایت میهنگامی که می

 بشمرید(. 5)به آرامی تا در بدن شما بنشیند 

 بشمرید(. 5)به آرامی تا کند؟ بازاریابی مطمئنِ محصوالت و خدمات برای شما چگونه است و چه احساسی در شما ایجاد می

ن چه احساسی اهنگی دارد، ایشما هم اش هستید را بر عهده بگیرید و آنچه به اطمینان با ارزشاینکه شما مسئولیتِ آنچه شایسته

ئال خود را داشته باشید که باالترین قیمت را به شما های ایداگر شما مشتری بشمرید(. 5)به آرامی تا کند؟ در شما ایجاد می

 بشمرید(. 5)به آرامی تا رسد؟ پرداخت کنند، چگونه به نظر می

تالش و  کننده کنید؟ به جایاریابی خود را جالب و سرگرمتوانید بازبازاریابی با برکت و آسان چگونه است؟ چگونه می

بخشد که این هفته او را دنبال زحمت برای بازاریابی، از چه حمایت و همکاری برخوردار هستید؟ چه کسی شما را الهام می

 بشمرید(. 5)به آرامی تا های بازاریابی مجسم کنید سازی برنامهکنید. خود را در حال پیاده

ردیم و از گخود بازگردید... به آرامی دم بگیرید... اکنون بازدم خود را آزاد کنید... به اتاقی که در آن هستیم برمی به تنفس

کنم که هرگونه بینش یا شهودی که در طول این تجربه داشتید را یادداشت کنید. هرگاه آماده بودید لطفاً شما دعوت می

 تاقی که در آن هستید بازگردید و شهودها و بینشی که داشتید را یادداشت کنید.آرامی چشمان خود را باز کنید، به  ابه


