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و صمیمانه بر دستانش بوسه میزنم.

مادرم دوستت دارم.

و تقدیم به:
استاد عزیزم ،دکتر حسین شیرمحمدی
که با دانش و مهارتی که سخاوتمندانه
به من هدیه کرد ،توانستم این کتاب را نگارش کنم
و درس بزرگی از شجاعت و سخاوت به من داد

توصیهنامهها
جناب آقای رضااا فرسااادپور در کتاب ارزشاامند خود با عنوان «تجساام
هدفگرا» به موضوع روش اصالح باورهای همجهت با خواسته و تجسم
هدفمند پرداختهاند .این کتاب فوقالعاده دلی نوشته شده ،لذا مطالب آن
بر جان مینشایند .از مطالعه این کتاب بسیار آموختم و نکات فوقالعاده
ارزشامندی برای من به همراه داشات .مطالعه این اثر ارزشمند را به همه
عالقهمندان به رشاد فردی توصایه میکنم و برای نویسنده محترم آرزوی
درخشش بیشتر دارم.
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ایده نوشتن این کتاب زمانی به من رسید و الهام شد که در یک روز بهاری و دلانگیز ،در اتاقم هستم و با دیدن
منظرهی ابرهای پنبهای در آسمان که از پنجره اتاقم نمایان است ،به وجد آمدهام و سرشار از حس خوب عمیق
هستم و گویی که در اعماق وجودم ،صدایی با من به وضوح صحبت میکند.
چقدر خوب است که همیشه چشم بینا ،برای دیدن زیباییهای اطرافمان داشته باشیم .چراکه طبیعت وجودی
ما همیشاه با زیباییها و طبیعت گره خورده و توجه به هر نوع زیبایی در زندگیمان ،ما را با حقیقت سرشت
پاکمان آشااتی میدهد ،و میتواند ما را از هر قید و بندی رها کند و فکر ما را به پرواز دربیاورد و دقیقاً در آن
زمانهای رهایی ،بیشاااترین ات اااال روحی به منب را داریم .گویی که خدا با اعماق وجود ما ،و با قلب ما ،با
زبانی آشنا صحبت میکند و با من هم در آن لحظات فوقالعاده صحبت کرد.
میخواهم در این کتاب به همه شاااما عزیزان بگویم که ،این الهامها و صاااحبتها و گفتهها و این ایدهها و
داشاتن این احسااس خوب ،چطور میتواند هدایتگر تمامیت زندگی ما انسانها ،در تمام جنبههای زندگیمان
باشد.
آیا پول و ثروت میخواهیم؟ ساااالمتی میخواهیم؟ ارتباط خوب میخواهیم؟ معنویت میخواهیم؟ در زندگی
چه خواستههایی داریم؟ هر چه که باشد ،ما از طریق همین نیروی درونی به سمت آنها هدایت میشویم ...
فقط کافی است که روح بیپایانمان را ،از ذهن محدود خود جدا بدانیم که هرلحظه با افکار و ورودیهای بد و
ناکارآمد ،شکل گرفته است.
باا این پیشفرض ،چاه اعتبااری برای ذهن میتوانیم قاالل باشااایم ،وقتی که خودش از ورودیها ،دیدهها،
شانیدههای ناشای از تجربیات گذشاته ،به شاکل باور در ذهن ما شکل گرفته است که حقیقت و اصل زندگی
نیست .که به آن نظام باورهای ذهنی میگوییم.
باورهایی که در وجود ما کامالً ناآگاهانه هستند و احتماالً ما از آنها اطالع نداریم ،اما در زندگی ما تأثیر مهمی
دارناد .پس اگر زنادگی آنطور که میخواهیم نیسااات ،باید به طور “آگاهانه” ،با یک جهاد اکبر ،برای تغییر
دادنشاان اقدام کنیم تا نتایج جدید مطابق با باورهای اصاالح شده ،به طور طبیعی ،طبق قانون بدون تغییر در
این جهان ،وارد زندگی ما بشوند.
به شما قول میدهم که بعد از خواندن این کتاب و همراه شدن در این سفر ،و عمل به آگاهیهایی که به شما
داده میشااود( ،نه صاارفاً حرفهای این کتاب ،بلکه آگاهیهای عظیمی که همهی ما به طور یکسااان به آن
دساترسای داریم) ،میتوانید هرلحظه به طور آگاهانه ،زندگی خودتان رو در دساتان خودتان داشاته باشید و
بتوانید زندگی را همانطور که میخواهید ،بسازید و رها از ذهنیت و باورهای محدودکنندهی قبلی باشید و در
آسمان زیبای زندگی آزادانه به پرواز دربیاید.

“تجسم ،نقطهی آزادی ذهن ماست”.
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شما همواره هدایت و کمک میشوید ،مطمئن باشید.
من مطمئنم...
در ادامه مطالعه کتاب صحبتهای زیادی خواهیم داشت ،که قرار است در هر قسمت به آگاهیهای کاربردی
جادیادی برسااایم و بتوانیم راه خودماان رو در این دنیاای فراوانیها پیدا کنیم و در حد و اندازه نام اشااارف
مخلوقات ،زندگی خود را بساازیم و بدانیم که ،خداوند بعد از خلقت انساان بیجهت به ما “اشرف مخلوقات”
نگفته است.
در کتاب مقدس قرآن ،این آگاهیها و راه ساعادت و اشارف مخلوقات شدن را به شکلهای مختلف بیان شده
اسات ،البته اگر با دید هدایت شادن به سامت آن برویم ،شاامل این هدایت خواهیم شاد ،و درک درساتی از
معنای اصلی این کتاب الهی ،میرسیم.
درواق آیات قرآن کامالً منطقی و قابل قبول اسات ،برای کسانی که به دنبال هدایت هستند .و این گفته کامالً
درست است که قرآن ،کتاب ناطق است -یعنی همه چیز ،کامالً منطقی و واضح در آن گفته شده است.
اما برای کساانی که با دید محدود و به دنبال پیدا کردن اشاتباه و تأویل آیات متشاابه هستند ،واقعاً مسیری
برای هدایت نیست و از درک درست آن عاجز هستند.

این کتاب که در حال مطالعه آن هستید ،یادگیری تا بهکارگیری تکنیک تجسم را کامالً واضح و
کاربردی ،به طور هدفمند برای شما توضیح خواهد داد.

این کتاب در ابتدا ،به عنوان یک مجموعه از یادداشت

های مسیر موفقی

بود که خیلی از

اوقات ،به ذهن من الهام میشد و نکات مهم و تمام الهامات و ادراکم را در همان لحظه اول
که در ذهنم جاری میشد ،در دفترچهای به حال

دس

نویس برای خودم مکتوب میکردم،

و در حال حاضتتر ،گرداوری و دستتتهبندی کردهام و تصتتمیم گرفتم که این یادداش ت
قالب کتاب نشر بدهم .امید اس

که برای تو دوس

ها را در

خوبم ،ارزشی ایجاد کند.
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فصل اول

 شکلگیری خواستهها
 اهمیت داشتن هدف
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خواستهها چگونه شکل میگیرند؟
خواستهها در وجود ما ،به طور کامالً طبیعی شکل میگیرند .اما مسئله اصلی و حالز اهمیت ،فرآیند رسیدن به
این خواسااتهها اساات .ما معموالً بهطور طبیعی میتوانیم به خواسااتههای خود فکر کنیم .اما اگر این امر به
سختی اتفاق میافتد و یا احساس خوبی در ما شکل نمیگیرد ،بهمعنای وجود گرههای ذهنی درباره آن مسئله
است.
خواسااتههای ما از طریق تضااادها و مسااالل ناخواسااتهای که در زندگی با آنها روبرو هسااتیم ،در ما شااکل
میگیرند .برای مثال وقتی که هوا گرم است خواهان آن هستیم که هوا خنک باشد و این به شکل یک خواسته
در ما ایجاد میشود .یا وقتی که میخواهیم آزادانه به مسافرت برویم و ماشین شخ ی برای خود نداریم ،این
خواسته در ما شکل میگیرد که ماشین خریداری کنیم.
اما همیشاه فاصالهای میان ایجاد خواستهها و رسیدن به آن خواستهها وجود دارد .زمانی ما به خواستههای
خود میرسایم ،که بتوانیم فاصالهی زمانی فرایند تحقق آن را با احسااس خوبی طی کنیم .احساس خوبی که
حاصال از اطمینان از رسایدن به هدف اسات .یعنی جنسی از ایمان راستین که نتیجهاش ،احساس آرامش در
عمق وجود ما است.
تا زمانی که ما احسااس کمبود و اضطرار تحقق خواستههای خود را داریم و حرص میزنیم ،این شرایط در ما،
احسااااس خوبی را برانگیخته نمیکند ،و باعث مخدوش شااادن فرکانسهای هم جهت با خواساااتههای ما
میشود.
این مخدوش شادن را اینگونه تفسیر کنید که ،وقتی در شرایط حرص و اضطرار و کمبود نسبت به خواستهی
خود قرار میگیرید ،گویی به کالنات میگویید ،من خواهان چیزی هساااتم که در حال حاضااار کمبودش را در
زندگیام احساس میکنم ،و این احساس ،به طور ذاتی ،و منطقی ،به نظر کالنات کمبود بیشتر تفسیر میشود
و این فرکانس ،هیچگاه همجهت با برآورده شادن آن خواسته نمیشود .به آن معنا که هیچ فردی با احساس
بد به خواستههای خود نمیرسد.
این جمله را همواره به خاطر داشته باشید :با رسیدن به خواستهها به احساس بهتر نمیرسیم ،بلکه با احساس
درونی خوب و بهتر به خواساتهها میرسایم .پس برای خلق خواساتهها تنها کاری که نیاز است که از طرف ما
انجام شود ،این است که فقط و فقط احساس خوبی را نسبت به خواستههای خود در وجودمان ایجاد کنیم و
اگر باورهای مخربی در وجود ما اساات آنها را با تالش ذهنی و تکنیکهایی که در این کتاب گفته میشااود
اصالح کنیم تا فرایند رسیدن به خواستهها امری بدیهی و طبیعی باشد که نتیجه آن احساس خوب است.
هدف از نگارش این کتاب ،دقیقاً همین موضاوع اسات که گام به گام با نظام خلق خواستهها به طور بدیهی و
طبیعی آشنا میشویم و در مسیر خلق خواستهها “به طور آگاهانه” قدم برمیداریم.
در مسیر مطالعه این کتاب ،برای درک بهتر اصل قانون تجلی خواستهها ،بارها و بارها از جهات مختلف با ذکر
مثالهای مختلف ،سعی شده معنا و مفهوم درستی از قانون اصلی کالنات منتقل بشود .به یاد داشته باشید که
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فقط یک قانون اصالی وجود دارد که هیچگاه تغییری در آن نیست و همیشه نتیجهی یکسانی را برای ما رقم
میزند .دقیقاً مانند اعمال ریاضاایاتی که همواره جواب یکسااانی دارند اساات ،و همواره در حال کمک به ما در
مسیر تجلی خواستهها در زندگی ما هستند و فقط باید به اصل این قانون مسلط شویم و از آن استفاده کنیم.
ما در دنیایی زندگی میکنیم که همواره و به طور همیشاااگی ،آرزوها و خواساااتههای بسااایار زیادی در حال
شاکلگیری اسات و هر فرد ،خواستههای متفاوتی دارد .از این رو باید این مورد را بدانیم که آن خواستهها از
کجا نشااأت میگیرند و چطور تحقق میابند ،تا بتوانیم به مکانیساام خلق خواسااتهها پی ببریم و در راه تحقق
آنها قدمهای درستی برداریم.

قانون زیبای وضوح از طریق تضاد
خواسااتهها در ما به طور خودکار با برخورد به تضااادهای زندگی ،در ما ایجاد میشااود .در این مرحله ،نباید
وساواس و شاک به خرد داد که آیا این خواساته ،خواساتهی حقیقی من اسات یا خیر .مسایر رسیدن به هر
خواستهای ،از تجربیات و اتفاقات آموزندهای میگذرند که در دل خود موهبتی دارند به نام وضوح خواستهها،
که باید این موهبت را درک کرد و برای ادامه راه از آن اساااتفاده کرد .مطمئن باشاااید به مرور ،به وضاااوح
خواستهی حقیقی خود خواهید رسید .پس فقط باید حرکت کنیم و هیچگاه ساکن نباشیم.
از آنجایی که شااناخت اهداف و خواسااتهها ،از شااناخت کامل درون خود ما منشااأ میشااود ،باید در گام اول
خودمان را دقیق بشاناسیم و بعد خواستههای ما ،مطابق با شناختی که از خودمان داریم ،و ارزشهای درونی
ما ،به خودی خود شکل میگیرد .پس نباید نگران این موضوع باشیم.
برای مثال :اگر من موزیسین باشم ،و خود را در این جایگاه ببینم که من یک موزیسین هستم ،به احتمال زیاد
تمام خواستههای من حول همین موضوع خواهند بود .این نیست که حتماً شناگر خوبی هم باشم و بتوانم در
مسابقات المپیک مقام بیاورم.
همچنین ،فردی که خود را ورزشااکار حرفهای میداند و درون خود را میشااناسااد و اهداف خود را بر پایه این
شااناخت قرار میدهد ،خواسااتهها ،به طور خاص ،برای این فرد ،در حوزه فعالیت وی ،به طور خودکار شااکل
میگید و اهداف این فرد کامالً مشخص میشوند.

داشتن هدف و خواسته برای فردی که شناخت خوبی از خود و تمایالت خود ندارد ،کمی
دشوار است.
پس در گام اول باید بدانیم در کجا قرار داریم ،و از درون خود و عاللق خود شناخت کافی داشته
باشیم ،و همچنین اهداف خود را بر پایه عاللق خود بچینیم
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ِ
داشتن هدف
اهمیت
ِ
باید بدانید که صرف هدف داشتن ،به زندگی معنا و مفهوم و سرزندگی میدهد و لزوم “هدف داشتن” ،بسیار
بیشتر از خود “هدف” است .یعنی من باید همیشه در زندگی خود هدفی را دنبال کنم ،تا به سکون و روزمرگی
رخوت دچار نشوم.
و
َ
زندگی مثل دوچرخه است .برای تعادل ،باید حرکت کنی ،و فرمان هم دست توست.
در گام اول باید بدانیم در کجا قرار داریم و به کجا میخواهیم برویم و همیشاه در حرکت باشیم .باید هدفمان
برایمان چالشبرانگیز و پر از حل کردن مساااالل و یادگیری و حرکت در مسااایر رسااایدن به اهداف باشاااد .و
همینطور بدانیم که هیچگاه این روند نمیتواند متوقف بشود.
باید همواره در حرکت باشایم و همیشه نسخهای بهتر از خودمان بسازیم که الیق بهترینها است .و این روند
ایجاد شایستگیهاست و “بدانیم به افراد شایسته بهطور طبیعی همه چیز هدیه میشود”.
بدانیم که با مشااتی بسااته نمیتوانیم هدیهای دریافت کنیم ،اما وقتی دسااتانمان را باز نگه داریم ،آنوقت آن
هدیه را طلب کردهایم .و این باز کردن دست ،استعارهای از ایجاد شایستگی در وجودمان است.
کسانی که عاشق واقعی رسیدن به اهدافشان نباشند ،راه به جایی نمیبرند .باید عاشق به معنای واقعی باشیم،
تا از مسیر رسیدن به اهداف نیز لذت ببریم .باید آنقدر رسیدن به هدف برایتان اهمیت داشته باشد که به طور
روزانه ،تمام فکر و ذکرتان ،حول همان هدف باشد و این قدرت تمرکز است که ذهن ما را خالق میکند .این تنها
راه رسایدن به هر هدفی است .وقتی با احساس خوب ،ذهنمان را درگیر عملی کردن هدف میکنیم ،ایدههای
جالبی برای حل مساالل در مسایر رسیدن به آن هدف ،به ذهنمان میرسد .هر روز حتی یک قدم هم که شده
یک عمل کوچک هم که شده برای هدفت انجام بده.

نگاه جدید به فلسفه بنیادی زندگی
باا ایجااد نگاهی جدید به فلسااافه بنیادی زندگی ،میتواند به زندگی ما معنا و مفهوم پرمعناتری هدیه کند.
زماانی کاه درک میکنیم زندگی چیزی جز تجربه وجودی خودمان نیسااات و به خاطر رساااالتی به این دنیا
آمدهایم و در تجربه این مسایر ،قرار اسات یاد بگیریم ،رشد کنیم ،با چالشها روبرو بشویم ،و بدانیم که ارزش
واقعی وجودی ما در این مسایر ،با توانایی روبرویی با تمام چالشها و حل کردن مسالل در طول مسیر ،و باال
بردن عیار وجود خودمان ،تعیین میشود .و این مسیر سراسر رشد و تعالی بخش وجودمان است.
پس انتخاب کن که “ارزش و شایستگی تو” باید چگونه باشد.
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یافتن دلیل محکم برای خواستهها
یافتن دلیلی محکم و قان کننده و کامالً منطقی ،برای آن خواسااتههایی که اشااتیاق سااوزانی به آنها داریم،
تقریباً  ۰۹درصااد تجساام را برای ما راحتتر میکند .ما انسااانها برای کارهایی که برای آن دلیل انجام کافی
داریم ،به شدت فعال و پرکار و مشتاق میشویم و میتوانیم تمام فکر و ذهن خود را برای آن متمرکز کنیم.
در مقابل برای کارهایی که دلیل محکمی برای آن در ذهن ما نیسااات ،مرتب تعلل میکنیم و اولویت کارهای
دیگر و حتی کم ارزشتر کاه نتاایج بزرگی هم دربر نادارد ،برای ماا اهمیات باالتری پیدا میکنند .پس یکی از
دالیلی که نمیتوانیم تجسام قویی داشته باشیم ،به این دلیل نیست که توانایی آن را نداریم ،بلکه دلیلش این
اساات که برای آن اهمیت و اولویت و اشااتیاق چندانی نداریم .پس همواره به دنبال دالیل محکم و اشااتیاق
برانگیز ،برای رسیدن به خواستههایت باش.

مشکل اساسی در هدفگذاری
باید بدانیم هدفگذاری با چشمانداز بسیار متفاوت است.
ما به طور طبیعی ،برای زندگی خوب داشاتن و حرکت و پیشرفت نیازمند چشم اندازی از آینده هستیم و باید
بخواهیم به یک زندگی ایدهآل و پربار و سرشار ثروت در آینده برسیم و از هر نظر موفق باشیم .هر فرد با توجه
به عاللق و خواستهها و شناخت شخ یتی که از خود دارد ،میتواند چشم اندازهای متفاوتی داشته باشد.
مشاکل اسااسی در هدفگذاری ،این است که خیلی از افراد ،هدفگذاری و چشمانداز را اشتباه تفسیر میکنند.
برای مثال ،آن چشم انداز بلند مدتی که خیلی فاصلهی فرکانسی با آن دارند را انتخاب میکنند .و از آنجا که از
نظر فرکانسی و شایستگی (داشتن مهارت و ابزار و باور مناسب) ،نمیتوا نند ت ور درستی از آن آرزو و خواسته
و آن موقعیت در آینده داشاته باشاند ،همیشاه با این مقایسه ،سرخورده و ناامید میشوند و درنهایت با خود
میگویند که احتماالً خدا برای من نخواسته است ،و یا درنهایت با بهانههای دیگر قید آن هدف را هم میزنند.
اما قانون همیشاه این است که ،ما همیشه به خواستههایی میرسیم که باورهای مخرب کمتری نسبت به آن
داریم و همچنین فاصاالهی فرکانساای معقول و کمتری نیز با آن داریم .بهتر اساات چشاام انداز قوی و ایدهآلی
داشاته باشایم تا همیشاه سارزنده و با اشاتیاق باشیم ،اما هدفهایی انتخاب کنیم که از نظر اندازه فرکانسی،
فاصله بسیار زیادی با آن نداشته باشیم ،که حتی برای ذهن نیز باورپذیر نباشد .باید تکامل را طی کنیم .کلمهی
کلیدی این موضوع “تکامل” است.
کسی که در پله پنجم ایستاده ،به دلیل قانون ت اعد ،بهتر میتواند باور کند به پله دهم هم میتواند برسد .اما
کسی که در پله اول است ،باید هدفش این باشد که به پله دوم برسد .تا باور توانستنش نیز ،برای ادامه مسیر
قویتر شود .زیرا که جهت هدفش درست و مشخص است ،و باالخره به پله پنجم و دهم هم خواهد رسید.
اگر میخواهید نتایج متفاوت و بهتر از قبل بگیرید ،باید متفاوت فکر کنید و متفاوت عمل کنید.
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از آنجا که شارایط اکنون ما (هرچه که باشااد) ،حاصاال باورهای تا آن زمان ما بوده اساات ،و برای تغییر آن ،و
آمدن نتایج جدید متفاوت و بهتر ،نیازمند تغییر بنیادی در فکر و عمل ما اساات ،نمیتوان انتظار داشاات که در
شروع حرکت با اندکی تغییر جزلی ،به آن خواستههای بزرگ برسیم.
اما نکته اینجاسات که اگر در آن جایگاه که هساتیم ،هدفمان این باشاد که فقط ۰۹درصد از جایگاه فعلی بهتر
شاویم و پیشارفت کنیم ،در طول مسیر رسیدن به آن هدف ،انرژی و انگیزه بیشتری برای ادامه مسیر خواهیم
داشت که سوخت ادامهی مسیر ما و قدمهای بعدی ما خواهد بود.
این نکته مخ اوصاً برای مسالل مالی بیشتر قابل درکتر است .فردی که درامد ۵میلیون به طور ماهانه دارد،
نمیتواند هدفگذاری کند که به درامد ۳۹۹میلیون برسد .زیرا اگر همچین هدفی داشته باشد ،راهکارهایی که به
ذهنش میرساد ،برای شارایط وی ،قابل اجرا نیست .نکتهی جالب این است که در خیلی از مواق نیز ،طعمه
خوبی برای افراد کالهبردار میشاااود ،که به او وعدههای دروغین سااارمایهگذاری با ساااودهای غیرمنطقی و
بادآورده میدهند .و عاقبت این داستان را خودتان میتوانید پیشبینی کنید.
اما ت ااور کنید که هدف این فرد ،رساااندن درامد خود به  ۳۹-۳۵میلیون در ماه ،طی یک سااال باشااد .آنوقت
ایدههایی برای رسااایدن به این هدف به ذهنش میرساااد که حتماً در شااارایط و جایگاه فعلی او ،از پس آن
برخواهد آمد .وقتی که به آن هدف رسااید و همچنین درامدش چندین ماه تثبیت شااد ،به راحتی میتواند به
هدف درامد ۱۹میلیونی و ۰۹میلیونی و بیشاااتر فکر کند .زیرا که اکنون جایگاه فعلیاش از نظر فرکانسااای نیز
ارتقاء یافته اسات و به طور کل به آدمی با ررف ذهنی بزرگتری تبدیل شاده اسات .و به یاد داشته باشید که
تمام این اتفاقات خوب ،در کمتر از  ۱الی  ۴سال برای وی رخ داده است.
دقیقااً مثال بازیهای کامپیوتری که در آن نمیشاااود به یکباره به مراحل باالتر رساااید ،اما کمکم با کساااب
ویژگیهای جدید و به مرور زمان ،میتوانیم به ساااخت امپراتوری بزرگی برساایم .و این همان قانون تکامل و
بعد از آن ت اعد میباشد .قانونی که برای هر هدف و هر گونه رشدی ،صدق میکند.

یادمان باشد از کم شروع میشود ،اما این همهی راه نخواهد بود.
برای رفتن به شاهر مشاهد ،اول باید به شاهر سمنان بروی ،بعد از آن ،به شهر دامغان و شاهرود و درنهایت به
مق د برسی .پس در همان ابتدا نخواه که بدون طی کردن مسیر ،و کامالً مستقیم به خواستهی خود برسی.
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مثالی برای درک بهتر هدف و چشمانداز
چشم انداز  >-داشتن تناسب اندام
هدف  >-کم کردن وزن (بهطور متوسط در هرماه فقط  ۳کیلوگرم)
برای ذهن انساااان ،بار روانی و احسااااسااای خوبی ندارد که بخواهیم ،وزن خود را در مدت زمان کمی از ۰۵
کیلوگرم به  ۰۹کیلوگرم برساانیم .به این دلیل که ذهن مقایساهگر ،همیشاه وضاعیت حال حاضر را با هدف
بزرگی که داریم مقایساه میکند .و از آنجا که نتیجه چشمگیری در شروع حاصل نمیشود ،سرخورده و ناامید
خواهیم شاد .برای همین باید برای خود احساس بهتری برای رسیدن به هدف ایجاد کنیم و مراحل رسیدن به
هدف را برای خود آسان کنیم.
ذهن انساان برای انجام کارهای آساان و در دساترس تر ،احسااس بهتری خواهد داشت .و همچنین در طی
مسایر باید مسایر برای ما لذتبخش باشاد .ذهن همیشاه ،کاری که برایش لذت بیشتری داشته باشد را بهتر
انجام میدهد.
چشم انداز  >-داشتن کسبوکار آنالین
هدف  >-یادگیری مهارتهای مربوط به وبسایت و دیجیتالمارکتینگ
چشم انداز  >-میخواهم در زندگیام سفری به کشور اسپانیا با دوچرخه داشته باشم
هدف  >-در گام اول سفر( ،رفتن به کشور ترکیه با دوچرخه)
چشم انداز  >-صعود به بلندترین قله جهان ( اورست )
هدف  >-فتح  ۱۱قله بلند برای همهوایی و باالبردن توان بدنی (یک برنامه یکساله)

چشم انداز من  >-تاثیرگذار بودن در موفقیت فردی افراد
هدف  >-درگام اول تالیف یک کتاب تاثیرگذار ،در حوزه موفقیت طی یکسال (تجسم هدفگرا)

برای تمرین این بخش ،روی این موضوع فکر کنید و برای خود مثالهایی بیاورید .و
کلید “تکامل” را همیشه به یاد داشته باشید.

فصل دوم

 اهمیت باورها در رسیدن به خواستهها
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«تمام اتفاقات زندگی ما ،بدون استثناء نتیجه باورهای درونی خودمان است»
ما موجوداتی فرکانسااای هساااتیم که وارد جهانی شااادهایم که کار بیوقفهاش ،پاساااا دادن به فرکانسهای
هرلحظهی ماسااات .حتی فرکانسهای ضاااعیف و کوچک هم بیجواب نمیماند و چیزی از قلم نمیافتد .ما
همواره در حاال ایجاد فرکانسهایی هساااتیم که با کانون توجهمان و تفکرات غالبی که در ذهنمان داریم ،با
موضوع صحبتهایی که با دیگران داریم ،تولید میشوند.
افکار و اعمال غالب شاااما در هرلحظه در حال نشاااان دادن باورهای بنیادین شاااما اسااات .زیرا باورهای ما،
رفتارهای ما را شکل میدهند .این جهان ،همیشه ما را در مداری همجنس با افکار و فرکانسهای غالبمان قرار
میدهد .و در آن مدار ،ایدهها ،افراد ،شرایط و تجربیات متناسب با همان مدار را خواهیم داشت.
ت ااور کنید که همه ما ،در شااهرهای مختلف در حال زندگی هسااتیم ،و در آن شااهرها به واسااطه حضااور
فیزکیمان ،با افراد متفاوت ،اتفاقات ،ایدهها ،راهکارها ،فرصاتها و موقعیتهای شغلی مخ وص همان شهر
احاطه شادهایم .حال اینکه هر فرد ،در چه شهری قرار بگیرد را ،باورهایش تعیین میکند .روش خیلی سادهای
وجود دارد که میتوانی شهری را که در آن قرار گرفتهای ،کامالً بشناسی.
به نحوه کساب درآمدت ،میزان تالش جسامانی که باید هر روز انجام دهی و نتیجهای که این تالش جسمانی
به شااکل پول ،آرامش ،آسااایش ،کیفیت و احساااس در دساات داشااتن کنترل زندگیات ،برای تو به ارمغان
میآورد ،نگاه کن ،و سپس نگاهی هم به باورهایت بینداز.
ارتباط مستقیم میان این باور که« ،پول درآوردن کار سختی است» و «میزان تالش جسمانیای که هر روز برای
کسب درآمد بیشتر به خرد میدهی» را پیدا کن .ارتباط مستقیم میان این باور که «پول دست مردم نیست»
و « تالشت برای جور کردن یک وام دیگر یا عالقهات به خریدن اقساطی ملزومات زندگیات» را پیدا کن.

ارتباطی منطقی میان باور «ثروت ساااختن ،نیازمند داشااتن توانایی و اسااتعداد خاص اساات» و
«راهکاری مثل ،تالش برای گرفتن یک مدرک دیگر یا کسب یک مهارت دیگر برای افزایش درآمدت»
را پیدا کن.
ارتباط میان این باور که «پتانساایل و توانایی شااغل من ،همین میزان درآمد اساات» و «تالشاات برای بیشااتر
مأموریت رفتن ،اضافهکاری بیشتر ،یافتن یک شغل دیگر و…» را پیدا کن.
ارتباط میان این باور که «ثروت آدم را از خدا دور میسااازد» و «انتقاد همیشااگی از ثروتمندان و ثروتشااان» را
پیدا کن .رابطهی مسااتقیمی میان راهکارها و واکنشهای تو برای تحقق یک خواسااته و «باورهایت» ،وجود
دارد .زیرا باورهای تو اول در رفتارت ،ایدههایت ،راهکارهایت و عملکردت ،خود را نشااان میدهند ،سااپس به
شاکل اتفاق ،وارد تجربه زندگیات میشاوند .از طریق این مقایساه ساده ،میتوانی باورهای مخرب ذهنت را
پیدا و مچ ذهنت را بگیری.
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ارزشش را دارد به جای راهکاری مثل سختتر کار کردن ،تغییر شغل ،تغییر محل کار و… ،به طور بنیادین ،برای
شخم زدن ذهنت دست به کار بشوی.
زیرا تا زمانی که ذهن تو برای فقر برنامهریزی شاده باشد ،هیچ تالشی ،هر چند سخت ،قادر به ورود ثروت به
زندگیات نیساات .زیرا به طور کامالً منطقی ،خروجی آن برنامه ذهنی ،هرگز نمیتواند ثروت باشااد ،اندکی به
این جمله فکر کن ،و به منطق مطلق آن پی ببر.
باورهای تو ،ذهنت را برنامهریزی میکند .ساپس این برنامه توساط مغز به شکل یک دستور صادر میشود و
خودش را در “نحوه نگرش تو” و “واکنش تو” نسبت به مسالل زندگیات و اقداماتی که برای کسب درآمد ،یا
حل یک مسائله داری ،نشاان میدهد و درنهایت به شاکل وضعیت مالی کنونیات ،در تجربه زندگیات راهر
میشود.
تمام ایدهها و شایوههایی که برای رسایدن به یک خواساته داری ،نمود واقعی برنامهای است که در ذهنت از
قبل ن اب شاده اسات .به همین دلیل ،برای تغییر شرایط مالیات ،قبل از تغییر نحوه عملکردهایی مثل تغییر
شغل ،تغییر شهر ،گرفتن یک مدرک دیگر ،افزایش ساعات کاری ،تبلیغات بیشتر ،تولید یک مح ول دیگر ،تغییر
قیمت مح ااول ،تغییر شاارایط فروش و هر ایدهی دیگری ،باید تغییر را از یک مرحله قبلتر و اساااساایتر یعنی
تغییر برنامهریزی ذهنت آغاز کنی.
یعنی با تغییر ورودیهای ذهنت ،شااروع به ساااختن باورهای قدرتمندکنندهای نمایی که ذهنت را برای ثروت
برنامهریزی میکند .ساپس این ذهن ثروتمند ،شما را وارد شهری جدید میکند که با ایدهها ،راهکارها ،آدمها
و شرایطی جدید و بهتر احاطه میکند که مح ولش ،استقالل مالی توست.
یادت باشاااد فقط باید با ذهنی باز ساااراگ آگاهیهای این کتاب بروی و اجازه دهی این آگاهیهای خالص،
نگرش جدیدی را به تو نشان بدهد ،ذهنت را از نو برنامهریزی و آرام آرام با باالرفتن فرکانست ،تو را به شهری
بهتر وارد کند.

اما چطور میشود این باورها را تغییر داد؟
به طور خالصاااه باید گفت میشاااود با تغییر نوع فکر و تغییر کانون توجهات ذهن و کالمی که بر زبان جاری
میسازی ،باورها را در جهت خواستههای خود ،تغییر داد .به این شکل که در مورد موارد نادلخواهت صحبت
نکنی ،به مسالل زندگیات طوری نگاه کنی که گنجینهی احساس درونی تو را بد نکند.
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آیا تاکنون به گفتگوهایی که با ذهنت در هرلحظه داری ،توجه کردهای؟!
آیا از نقش این گفتگوهای ذهنی بهراهر بیاهمیت ،در زندگیات مطل هستی؟!
توجه کردهای که اتفاقات روزمره زندگیات ،چقدر شبیه به جنس گفتگوهایی است که غالباً در ذهنت داری؟ و
مهمتر از هماه ،آیاا میدانی کاه میتوانی باا مادیریت آگاهانهی این گفتگوها و جهتدهی آنها به سااامت
خواستههایت ،زندگیات را از اساس تغییر دهی؟!
منظورم هماان نجواهاا یاا گفتگویهاای ذهنات باا تو ،پیرامون اتفاقات متنوعی که در طی روز با آن برخورد
میکنی ،مثل :شاانیدن خبر یک حادثه خاص ،مشاااجرهای که با همساارت یا دیگران داشااتهای ،یا هر موضااوع
دیگری که برایت اهمیت دارد .وقتی درباره تغییر باورها یا رسیدن به خواستهها صحبت میشود ،اکثر افراد به
فکر انجام کارهای عجیبوغریبی مثل هیپنوتیزم ،هاله درمانی و… میافتند.
برخی هم نیز دچار وسواس شده و مدام سؤالشان این است که :آیا باید مدام خواستهام را تجسم کنم؟ آیا باید
با دیگران دربارهاش صحبت کنم؟ چند بار در روز این تجسم را انجام دهم؟ و…

در حالی که ماجرا سادهتر از این حرفهاست .موضوع این است که:
همه تجارب زندگیات ،سااخته شده به دست فرکانسهایی است که در اثر “تکرار همیشگی همین گفتگوهای
ذهنی به راهر بیاهمیت” ،در تو شکل گرفته است!
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برای تهیه نسخه کامل کتاب ،لطفا از طریق لینک زیر اقدام کنید
https://zehnovin.com/product/ebook-imagine

و یا از طریق واتساپ با شماره زیر در ارتباط باشید

https://wa.me/989354471593
tel:09354471593
09354471593

همچنین این کتاب به همراه هدیه  ۰۰۹۹۹تومانی  ،بعد از خرید به شما داده میشود

