
  كنيم، در واقعيت بدست آوريم آنچه را كه در ذهنمان تصور مي
  …شود مي پديدار واقعيت در كنيد، تصور بتوانيد ذهن در كه را هرآنچه كنيد تصور ببنديد را چشمانتان لحظه يك
 كنيد؟ مي فكر چيزهايي چه به حاال

  …بود خواهد سخت چيزهاي بعضي تصور اول بار براي احتماال
 بدست توانستيم نمي فعلي شرايط كه را آنچه اوقات اغلب ما اما ندارد، محدوديتي و هزينه هيچ كردنمان ورتص كه است درست

 ! نكرديم تصور حتي هم را آوريم

 بزرگ دانشمندان و ذهن انديشمندان فيلسوفان، تمام كه صورتي در ! كرديم مشخص حدود و حد هم تخيالتمان براي حتي يعني،

 .»شد خواهد پديدار تان واقعيت در كنيد، تصور بتوانيد ذهن در را آنچه«: اند گفته ما به ديگري چيز تاريخ

  كنيم؟ مي مشخص تصوراتمان براي حدودي و حد چرا پس
 نيستند، خواستيم مي كه را آنچه شرايط و محيط اين گاهي كنيم، مي زندگي خودمان به منحصر شرايطي و محيط در ها، انسان ما

 .هستيم خودخوري حال در و نگرانيم ناراحتيم، داريم كه بدي محيط و شرايط مورد در اوقات اغلب اشتباه به دليل همين به

 موفق، هاي انسان :نويسد مي خـــود بــه اتـكـا كتابِ يعني آثارش از يكي در آمريكايي نويسنده و فيلسوف ،امرسون والدو رالف

 كنند، مي فراموش آنرا بينند، مين خواهند، مي كه را چيزي اگر كنند، مي نظاره را پيرامونشان محيط و شرايط كه هستند آنهايي

 .كنند مي خلق را ببينند خواهند مي كه را چيزي و

 ما از را است انسان موفقيت سالح قدرتمندترين كه را، مان تجسم قدرت فعلي، شرايط و محيط كه است جا همين درست و

 .باشد بايد كه چيزي تا كنيم فكر هست االن كه چيزي به اوقات اغلب شود مي باعث و گيرد مي

 .دارد را كند تصور ميتواند كه را آنچه خلق قابليت انسان ذهن

 ذهن: داد پاسخ برسد، خواسته مي كه جايي به توانست چطور اينكه مورد در او از تيوق ،ديزني والت يعني لند ديزني خالق حتي

 آوريد، بدستش توانيد مي بدانيد پس داريد، سر در رويايي اگر كند، تصور تواند مي را آورد بدست تواند مي كه را آنچه فقط انسان

 .كرديد مين تجسم آنرا هرگز توانستيد، نمي اگر زيرا

  كنيم؟ واقعيت به تبديل كنيم، مي تصور كه را آنچه چطور سوال، ترين مهم بالخره و
 .ميخوانيد كه است مقاله اين موضوعِ دقيقا سوال اين

 …كنيد استفاده ذهن جادوي چراغ غول از بايد

 در و كنيد خلق واقعيت در را كنيد تصور ذهن در توانيد مي كه را آنچه هر چطور، ديادبگيري است قرار دقيقا مقاله اين در شما

 كه گيرد، مي ياد را كنيد تصور توانيد مي ذهن در كه چيزهايي به دستيابي راه ٥ مقاله اين در ببينيد؛ عينا آنرا تان زندگي

 .اند شده ساز شگفتي و اند كرده استفاده آنها از بزرگ سازان تاريخ

 دوست كه را آنچه خواهيد مي و هستيد ناراضي پيرامونتان شرايط و محيط از فقط ادهس خيلي يا و داريد سر در رويايي اگر پس،

 ياد را خودتان به منحصر و رويايي زندگي خلق براي ساده راه ٥ شما به تا شماست، براي مقاله اين ببينيد، اطرافتان در داريد

 .بدهد

 آوريد، بدست خواهيد مي را آنچه و شويد كار به دست زودتر هرچه خواهيد مي و ناراحتيد هستيد روياپرداز زيادي ازينكه اگر

 قائل تصوراتتان براي استثنائي و كنند مي صدق هايتان خواسته تمام براي مرحله ٥ اين .كنيد اجرا دقيق را زير مرحله ٥ كافيست

 .نيستند

 بدست را آنها مرحله ٥ همين طريق از يدباش مطمئن پسنديد، مين را آورديد بدست فعلي شرايط و وضعيت در كه را آنچه اگر پس

 ! نباشيد آن متوجه خودتان اگر حتي …آورديد

 : است زير شرح به ميكنيد، تصور كه را آنچه آوردن بدست براي طاليي مرحله ٥

  كنيد مشخص پايان نقطه آنها براي و بنويسيد را اهدافتان) ١
 است، شدن ثروتمند رويايتان اگر مثال براي. كنيد تجزيه خرد هدف چند به را رويايتان بايد ابتدا شما. است هدفگذاري اول قدم

 ؟شويد ثروتمند توانيد مي اهدافي چه آوردن بدست كمك به كنيد مشخص دقيقا بايد



 داشته انداز پس بايد مقدار چه باشيد، داشته دست در بايد پول مقدار چه كنيد، مشخص زئياتج با دقيقا بايد منظور اين براي

 … و باشيد داشته بدهي بايد مقدار چه باشيد، داشته درآمد بايد مقدار چه باشيد،

  ! خواهيد مي چه بدانيد كه برسيد، خواهيد مي كه آنچه به نيدتوا مي زماني فقط و فقط
 ريزتر، هرچه جزئيات با و دقيق پس …نياوريد بدستش شايد كنيد، كار سخت هم هرچقدر هستيد، چه بدنبال ندانيد اگر شما

 .برسند پايان به بايد كه كنيد تعين مقرر موعد و پايان نقطه هركدام براي و بنويسيد دانيد مي هدف كه را آنچه بهتر

 .باشند داشته ادامه نهايت بي تا نبايد شما اهداف

  كنيد برقرار داشتن نياز و خواستن بين تعادلي) ٢
 .است قانون يك اين …بدهيد را داريد كه چيزهايي بعضي بايد هرچيزي، آوردن بدست براي شما

 ديگر يكبار بايد بنابراين ندهيد، دست از هم چيزي هيچ و آوريد بدست خواهيد مي كه را آنچه توانيد، نمي شما منظور همين براي

 .بياندازيد تان خرج و دخل و احوال و اوضاع و زندگي به سركي

 براي باشم؟ داشته خواهم مي فقط يا دارم؟ نياز كنم، مي استفاده آن از و دارم كه را چيزي آيا: بپرسيد را تان سوال ترين مهم و

 كه ارزانتري اتومبيل با را) باشيد داشته خواهيد مي فقط كه( دارد خرج تومان هزار ١٠ )مثال( نهماهيا كه اتومبيل شايد مثال

 .برسيد هايتان خواسته به تر سريع كنيد تعويض) كند مي برطرف هم را شما نياز اما( دارد خرج تومان هزار ٥ ماهيانه

  داريد نگه اطرافتان صالحيت واجد و مناسب افراد) ٣
 نه كنيد  احاطه عملگرا افراد يعني صالحيت داراي افرادي را خودتان بايد شما  …است رويت قابل تاثير اين نيز مسو مرحله در

 .منفي يا و رويايي راداف

 دقت آوردند بدست زندگي در كه نتايجي و دستآوردها به فقط بلكه ! ندهيد گوش آنها هاي صحبت به افراد، اين كردن پيدا براي

  .برساند هايتان خواسته درصد ٨٠ را شما مورد همين رعايت شايد .كنيد
  كنيد فكر و بايستيد تر عقب قدم يك) ٤

 معلوم زيرا بريد، مي سر به زيادي ريسك شرايط در كه بدانيد نداريد، خاراندن سر فرصت و هستيد كار هب مشغول سخت خيلي اگر

 خير؟ يا هستند مفيد آيا هستيد، دادنشان انجام درحال كه كارهايي آيا نيست

  ) !تر ساده زبان به البته( كنيد استفاده انيشتين نسبيت نظريه از توانيد مي منظور اين براي
 بر تر عقب قدم يك چرا كنيد، مي دريافت منفي حتي يا و انتظار مورد نتايج اما دهيد، مي انجام را كاري است زيادي مدت اگر

 را هستند مفيد كه كارهايي و بپرسيد را »نيست؟ مفيد كاري چه است؟ مفيد كاري چه« معروف سوال خودتان از و گرديد مين

 …كنيد رها را نيستند مفيد كه كارهايي و دهيد انجام

  بود واهندخ كنيد مي تصور كه چيزي از برتر هزينه و تر طوالني چيز همه كنيد تصور) ٥
 دارد پيش در كه اي آينده از اندازي چشم و ديد انسان به زيرا است، خوب بودن پرداز رويا …پنجم قدم يعني قدم، ترين مهم

 كه چيزي مدت طول مثل  …نيستند سازگار واقعيت با بينيم مي رويا در كه مواردي بعضي كه است اين واقعيت اما دهد، مي

 ! دارد آن آوردن بدست كه اي نههزي و آوريم بدست خواهيم مي

 را كرديد تصور كه اي هزينه از بيش اي هزينه و كنيد مي تصور كه را مدتي از بيش زماني خود، برنامه در هميشه منظور، اين براي

 .كنيد نمي ضرر باشيد مطمئن  …بگيريد نظر در

 اگر كه حالي در! شدند تسليم راه اواخر در رسيدند، مي اهدافشان به زودتر خيلي بايد كردند مي تصور اينكه خاطر به افراد اكثر

 .كردند مي تعيين بيشتري اهداف شايد  …است واقعيت از كمتر مراتب به رويا در هزينه و زمان دانستند مي


