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 : تقدیم به
 …از یک مادرعزیزتر و تر چه کسی واالمقام

 و خواهد بودبوده و هست  امزندگی در که تمام دلگرمی من مادر عزیزم تقدیم به 
 .    مادرم دوستت دارم.مزنمیو صمیمانه بر دستانش بوسه 

 

 : و تقدیم به
 دکتر حسین شیرمحمدی، استاد عزیزم

 که با دانش و مهارتی که سخاوتمندانه
 توانستم این کتاب را نگارش کنم، به من هدیه کرد

 به من دادو سخاوت و درس بزرگی از شجاعت 
 
 
 



 

 هانامههیتوص
 

 تجساام» عنوان با خود ارزشاامند کتاب در فرسااادپور رضااا یآقا جناب
 تجسم و خواسته جهت باهای همباور روش اصالح  موضوع به «گراهدف
 نآ  مطالب   لذا ،شده نوشته یدل العادهفوق کتاب نیا .اندپرداخته مندهدف
 عادهالفوق نکات و آموختم اریبس کتاب نیا مطالعه از .ندینشایم جان بر

 همه به را ارزشمند اثر نیا مطالعه .داشات همراه به من یبرا یارزشامند
 یوآرز  محترم سندهینو یبرا و کنمیم هیتوصا یفرد رشادبه  مندانعالقه

 .دارم شتریب درخشش

  یرمحمدیش نیحسدکتر      
 کتاب عنوان ۳۱ مترجم و سندهینوکوچ، 

 



 

 
 

 
 31 ----------------------------------------------------------------------------- گفتارپـیش

 31 ------------------------------------------------------------------------------ فصل اول
 31 ------------------------------------------------------------------گیرند؟می شکل چگونه هاخواسته
 31 ------------------------------------------------------------------ تضاد طریق از وضوح زیبای قانون

 02 ------------------------------------------------------------------------------ هدف داشتن   اهمیت  
 03 ----------------------------------------------------------------- زندگی بنیادی فلسفه به جدید نگاه

 03 ----------------------------------------------------------------- هاخواسته برای محکم دلیل یافتن
 00 ---------------------------------------------------------------------- گذاریهدف در اساسی مشکل
 02 ------------------------------------------------------------ اندازچشم و هدف بهتر درک برای مثالی

 02 ------------------------------------------------------------------------------ فصل دوم
 02 ----------------------- «است خودمان درونی هایباور نتیجه استثناء بدون ما، زندگی اتفاقات تمام»
 01 ---------------------------- ای؟!کرده توجه داری، هرلحظه در ذهنت با که هاییگفتگو به تاکنون آیا

 12 ----------------------------------------------- است. ترمهم هدف خود از هدف، به رسیدن به ایمان
 12 ---------------------------------------------------------------------- خواسته بودن   پذیرامکان باور  

 12 ------------------------------------------------------ افتد؟می اتفاق زمانی چه ما هایباور در تغییر

 21 ----------------------------------------------------------------------------- فصل سوم
 21 ------------------------------------------------------------ موفقیت: عامل ترینمهم نفساعتمادبه
 21 --------------------------------------------------------------------------- سرنوشت بنام موضوعی

 23 ------------------------------------------------------------------------ داشتن لیاقت احساس باور
 22 -------------------------------------------------------------------- لیاقت احساس با همراه تجسم
 21 -------------------------------------- اما... باشد ثابت انتها تا باید همیشه هدفمان که کنیممی فکر

 21 ------------------------------------------------------------------------------- داشتن گناه احساس
 21 ------------------------------------------------- داشتن جدید نتیجه انتظار و نکردن تغییر غلط باور

 21 ------------------------------------------------------------------------- است الزام یک کردن تغییر
 23 ---------------------------------------------------------------------------- بیرونی عوامل تأثیر باور

 21 ---------------------------------------------------------------------------- فصل چهارم
 22 -------------------------------------------------------------------------- فکر نیروی مقام و اهمیت
 22 --------------------------------------------------------------------------- ذهنی هایقدرت و ذهن
 22 ---------------------------------------------- بیاموزید. را تجسم صحیح طرز تا کنید نگاه کودکان به

IMAGINE : 21 --------------------------------------------------------------------------- تجسم قدرت 
 12 ------------------------------------------- است انسان متافیزیکی توانایی از ایجنبه ذهنی، توانایی

 13 ------------------------------------------------------------------------------- ذهنی هایدینامیت

 ‹‹‹   فهرست مطالب    ›››



 

 

 11 -------------------------------------------------------- توست دستان در عظیم قدرتی تجسم قدرت
 12 ----------------------------------------------- است هاخواسته به رسیدن برای ذهنی تالش تجسم،
 12 -------------------------------------------------------------------------- نیست؟ چیزی چه تجسم
 12 ---------------------------------------------------------------------- تجسم در تمرکز قدرت و تمرکز
 11 -------------------------------------------------- فعالیت همان از برابر چندین بازدهی یعنی: تمرکز

 11 -------------------------------------------------------- هستیم انتخاب صاحب   و اختیار صاحب   ما
 11 -------------------------------------------------------------------- ”انگشتری اثر“ نام به ایاستعاره
 12 ------------------------------------------------------------------- ذهنی توانایی و فیزیکی توانایی
 13 ----------------------------------------------------------- فیزیکی نتایج و انســـان ذهنی توانایی
 10 ---------------------------------------------------------------------------------- پیانو تمرین مثال
 10 ----------------------------------------------------------------------- انگلیسی زبان یادگیری مثال
 11 ----------------------------------------------- 322-3=2 گوید:می که هست ژاپنی المثلضرب یک

 12 ------------------------------------- تجسم از من نتایج و کنممی تجسم خیلی من که هاییخواسته
 12 -------------------------------- شد: نمایان چنیناین من زندگی در هاخواسته این هاینشانه اولین
 11 ---------------------------------------------------- تجسم و ذهنی نیروی درباره قدرتمند باور اولین
 11 ------------------------------------------- تجسم بودن بخشنتیجه و بودن عملی مهم: باور دومین
 12 --------------------------------------------------------- شرایط تغییر آوردن وجود به در باوریخود
 12 ------------------------------------------------------------------------ ندانیم شرایط قربانی را خود

 11 ----------------------------------------------------------------------------- پنجمفصل 
 12 ---------------------------------------------------------------تجسم در خوب احساس داشتن لزوم

 12 -------------------------------------------------------------------- خالق تجسم در موفقیت عوامل
 12 ----------------------------------------------- است فرعی کیفیتی هایکانال دارای ذهنی تصویر هر

 12 ----------------------------------------------------------------------------- مراقبه با تجسم تفاوت
 11 ------------------------------------------------------------------- کنید برقرار ارتباط برترتان خود با

 11 -------------------------------------------------------------------------- تجسم برای مکان بهترین
 11 ------------------------------------------------------------------------- بخشآرام مکان یک ایجاد
 322 -------------------------- کنی. فکر هم منفی هایچیز به زمانهم و کنی خوب تجسم هم توانینمی

 323 -------------------------------------------------------------------------- فصل ششم
 320 ------------------------------------------------ قرآن در مضارع افعال با آن رابطه و فرکانس مفهوم
 321 --------------------------------------------------------------------- ما درونی احساسات از آگاهی
 322 ---------------------------------------- هاباور شناسایی برای ذهنی، تجسمات در احساسی، جریان
 322 ------------------------------------------ شود.می برانگیخته ما در احساساتی کردن، تجسم هنگام
 321 ------------------------------ تجسم با کنندهمحدود هایباور شدن پیدا مورد در واقعی، هاییمثال
 321 --------------------------------------------------------------------------------قدرتمند هایسؤال

 333 --------------------------------------------------------------- تجسم در ذهن منفی هایمکانیسم
 330 --------------------------------------------است کردن اقدام و قدم برداشتن ایمان، از بزرگی بخش  
 331 --------------------------------------------شوید متمرکز قله فتح یلحظه و پایانی نتیجه روی فقط

 

 



 

 

 331 --------------------------------------------------------------------------- فصل هفتم
 331 --------------------------------------------------------------- هاخواسته با شدن هماهنگ مفهوم

 331 ------------------------------------------------------------------------------------ کردن تحسین
 331 -------------------------------------------------- هاخواسته با هماهنگی ابزار برترین گزاری،سپاس

 303 ------------------------------------------ دارد دلیل دو تنها نمیرسی، هایتخواسته به سرعت با اگر
 301 -------------------------------------- فرمایید. توجه قرآنی آیات این به موضوع این بهتر درک برای
 X+1=Y ----------------------------------------------- 302 بگیرید: نظر در را فرمول این ریاضیات، نظر از
 302 --------------------------------------------------- شود؟می ایجاد ما در چطور هاشایستگی این اما

 302 ------------------------------------------------------------------------------ هدف تجسم مزایای
 301 --------------------------------------------- شود.می شروع اول قدم با نیز هامسافت ترینطوالنی
 301 ---------------------- دارد. وجود هایمانخواسته به رسیدن تا فرکانسی و زمانی فاصله یک همیشه
 301 --------------------------- باشد.می قدمبهقدم و تکاملی فرایند یک همیشه هاخواسته خلق فرایند
 312 -------------------------------------------------------------- اول هایقدم شروع آفت گرایی:کمال
 312 -------------------------------- دهد.می توضیح محصول هر اولیه ارائه در را مورد این ،MVP مفهوم
 313 --------------------------------------------------------------------- شروع در کردن حرکت از ترس
 313 --------------------------------------------------------------------------------- گیریتصمیم عدم

 311 -------------------------------------------------------------------------- فصل هشتم
 312 ----------------------------------------- فرماستحکم الهامات اسم به هستی جهان در مکانسیمی

 312 --------------------------------------------------------------- ؟ دارند هاییویژگی چه الهامات این
 311 ------------------------------------------------------- شمس مبارکه سوره در هدایت مهم موضوع

 311 ------------------------------------------------------- هاخواسته تحقق مسیر در مهم موضوع یک
 311 ------------------------------------------------------------------------ کائنات تست مهم موضوع
 322 ----------------------------------- شود. گفته شما به بعدی قدم تا کنید تحسین و تائید را هانشانه

 320 -------------------------------------------------------- شود.می گفته ما به هاییسرنـــخ همیشه
 321 ------------------------------------------------------------------------ بگیرید کار به را خود شهود

 322 ---------------------------------------------------------------------- مالصدرا... دیدگاه از خداوند

 321 ---------------------------------------------------------------------------- فصل نهم
 322 -------------------------------------------------- تجسم هایکاربرد و تجسم تمرینات از هاییمثال

 323 -----------------------------------------سالمتی طالیی باران تجسم ها:مریضی بهبودی راه برترین
 320 --------------------------------------------- عسل لیموآب شربت پالسبویی و تجسم درمانی قدرت

 321 ----------------------------------- سالمتی: تجسم به کمک برای عالی، ایاستعاره   آزادی استادیوم
 321 ----------------------------------------- پردازیممی سالمتی تجسم تنفسی تمرینات به بعدی مثال

 322 ----------------------------------------------------------------------------- بینایی تقویت تجسم
 322 --------------------------------- است کرده توصیه را آن اینشتین کنید، روی پیاده روزانه رویپیاده

 322 -------------------------------------------------- ذهنی تجسمات تقویت برای العادهفوق تمرینات
 322 -------------------------------------------------------------------------- تجسم: تقویت تمرینات

 322 ---------------------------------------- کنید تجسم را آن آمیزموفقیت پایان کاری هر شروع از قبل
 321 ---------------------------------------------------------------------------------- کتاب: این منابع
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 ای که با نامت جهان آغاز شد
 دار ما هم به نامت باز شادفت

 ور گرفتادفتری کز نام تو زی
 رخ باالتر گرفتاار آن از چاک
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دیدن  اباتاقم هستم و  در انگیز، دلرسید و الهام شد که در یک روز بهاری و  نمه این کتاب زمانی بنوشتن ایده 
عمیق م و سرشار از حس خوب اهمدآ وجد  هب، نمایان استن که از پنجره اتاقم ادر آسم ایهپنبهای ی ابرمنظره
 . دکنمیصدایی با من به وضوح صحبت ، و گویی که در اعماق وجودم هستم

چراکه طبیعت وجودی . ن داشته باشیمااطرافمهای برای دیدن زیبایی، که همیشه چشم بینا  است چقدر خوب
ما را با حقیقت سرشت ، مانزندگیتوجه به هر نوع زیبایی در طبیعت گره خورده و  وها زیبایی ما همیشاه با

 نآ در دقیقًا و  وردبه پرواز دربیا او فکر ما ر  دکنها  بندی ر از هر قید و اما ر  دنتوامیو ، دهدمیپاکمان آشااتی 
با ، و با قلب ما، گویی که خدا با اعماق وجود ما. داریما بیشاااترین ات اااال روحی به منب  ر ، رهاییهای زمان

 . العاده صحبت کردد و با من هم در آن لحظات  فوقکنمیزبانی آشنا صحبت 

و ها و این ایدهها و گفتهها و صاااحبتها این الهام، م کهویبگ این کتاب به همه شاااما عزیزان در م خواهمی
 مانزندگیهای جنبه در تمام ها،هدایتگر تمامیت زندگی ما انسان دنتوامیچطور ، این احسااس خوبداشاتن 

 . دباش

در زندگی ؟ یمخواهمیمعنویت ؟ یمخواهمیارتباط خوب ؟ یمخواهمیساااالمتی ؟ یمخواهمیثروت و  لپوآیا 
 ...  یمشومیهدایت ها آن درونی به سمت ما از طریق همین نیروی، هر چه که باشد؟ داریمهایی چه خواسته

 وبد های با افکار و ورودیهرلحظه نیم که اجدا بد دوخاز ذهن محدود ، ان ر امپایانبی که روح  است فقط کافی
 . است شکل گرفته، ناکارآمد

 ها،دیده ها،وقتی که خودش از ورودی، نیم قاالل باشااایمتوامیچاه اعتبااری برای ذهن ، فرضپیشباا این 
است که حقیقت و اصل زندگی  شکل گرفته به شاکل باور در ذهن ما، ناشای از تجربیات گذشاتههای شانیده
 . مگوییمیذهنی های که به آن نظام باور. نیست

 مهمی تأثیر اما در زندگی ما ، نداریماطالع ها آن ما از  احتماالً  و دناآگاهانه هستن کامالً  در وجود ما کههایی  باور
برای تغییر ، یک جهاد اکبربا ، ”آگاهانه“باید به طور ، یم نیساااتخواهمیکه   طور آنپس اگر زنادگی . دارناد
ر طبق قانون بدون تغییر د، به طور طبیعی، اصاالح شدههای اقدام کنیم تا نتایج جدید مطابق با باورن ادادنشا

 . وارد زندگی ما بشوند، این جهان

 شما که بههایی  و عمل به آگاهی، و همراه شدن در این سفرندن این کتاب اکه بعد از خو  دهممیقول  شما به
ن آ  طور یکسااان به ی ما بههمهعظیمی که های آگاهی بلکه، این کتابهای حرف صاارفاً نه )، دشااومیداده 

 و دن داشاته باشیان رو در دساتان خودتازندگی خودت، به طور آگاهانه هرلحظهنید توامی، (دساترسای داریم
در  و دباشی قبلی یکنندهمحدودهای و باوراز ذهنیت ها و ر دبسازی، دیخواهمیکه   طور همان ای ر گزند  دنیابتو
 . پرواز دربیاید هن زیبای زندگی آزادانه باآسم

 . ”ستی آزادی ذهن مانقطه، تجسم“
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 . مطمئن باشید، دیشومیکمک هدایت و   همواره شما
 ... من مطمئنم

کاربردی های  آگاهیبه هر قسمت  است در  که قرار ،  شتداخواهیم  زیادیهای صحبتمطالعه کتاب در ادامه 
در حد و اندازه نام اشااارف پیدا کنیم و ها ن رو در این دنیاای فراوانیانیم راه خودمااو بتو جادیادی برسااایم

 ”قاتواشرف مخل“ما  جهت بهبیعد از خلقت انساان بخداوند ، نیم کهابدزندگی خود را بساازیم و ، مخلوقات
 . است گفتهن

بیان شده مختلف های و راه ساعادت و اشارف مخلوقات شدن را به شکلها این آگاهی ،قرآن مقدسکتاب در  
از  و درک درساتی، شاامل این هدایت خواهیم شاد، برویم آن سامت هبا دید هدایت شادن بالبته اگر ، اسات
 . رسیممی، الهی کتاب این اصلی معنای

 امالً کو این گفته  . برای کسانی که به دنبال هدایت هستند، منطقی و قابل قبول اسات کامالً آیات قرآن   درواق 
 . است ن گفته شدهآ  منطقی و واضح در  کامالً ،  زیعنی همه چی -است ناطقکتاب ،  که قرآن  درست است

یری مس واقعاً ، متشاابه هستندویل آیات أو ت به دنبال پیدا کردن اشاتباهاما برای کساانی که با دید محدود و 
 . درست آن عاجز هستنددرک و از  برای هدایت نیست

اضح و  و کامالً تجسم را  تکنیک ارگیری کهیادگیری تا ب، این کتاب که در حال مطالعه آن هستید
 . توضیح خواهد دادبه طور هدفمند برای شما ، کاربردی

 

ز خیلی ابود که مسیر موفقی  های اشت به عنوان یک مجموعه از یادد، این کتاب در ابتدا
را در همان لحظه اول و ادراکم تمام الهامات و  و نکات مهم شدمیمن الهام ذهن به ، اوقات

، مکردمینویس برای خودم مکتوب به حال  دس  ایهدر دفترچ، شدمیکه در ذهنم جاری 
در را ها اشتت م و تصتتمیم گرفتم که این یادداهکردبندی گرداوری و دستتته، و در حال حاضتتر

 . ارزشی ایجاد کند، امید اس  که برای تو دوس  خوبم. قالب کتاب نشر بدهم

     رضا فرسادپور

 



 

 فصل اول

 
 هاگیری خواستهشکل 

   هدف داشتن   اهمیت 
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  ؟ندگیرمیچگونه شکل ها خواسته

ه فرآیند رسیدن ب، و حالز اهمیتاما مسئله اصلی . ندگیر میطبیعی شکل  کامالً طور   به، در وجود ماها خواسته
 به امر نیا اگر اما .میکن فکر خود یهاخواسااته به میتوانیم یعیطب طوربهمعمواًل  ما. اسااتها این خواسااته

 ئلهمس آن درباره یذهن یهاگره وجود یمعنابه، ردیگینم شکل ما در یخوب احساس ای و فتدا  یم اتفاق یسخت
 .است

 در ما شااکل، روبرو هسااتیمها آن اکه در زندگی ب ایهو مسااالل ناخواسااتها ما از طریق تضااادهای خواسااته
ته یک خواس به شکل برای مثال وقتی که هوا گرم است خواهان آن هستیم که هوا خنک باشد و این. دنگیر می

ین ا، مسافرت برویم و ماشین شخ ی برای خود نداریمبه آزادانه  یمخواهمییا وقتی که . دشومیایجاد  در ما
 . خریداری کنیمد که ماشین گیر می خواسته در ما شکل

های زمانی ما به خواسته. وجود داردها خواستهآن و رسیدن به ها خواستهن ایجاد میا ایهفاصالهمیشاه اما 
ه احساس خوبی ک. طی کنیماحسااس خوبی ی زمانی فرایند تحقق آن را با بتوانیم فاصالهکه ،  رسایممی خود

احساس آرامش در ، اشکه نتیجهراستین  ایمان  جنسی از  یعنی. حاصال از اطمینان از رسایدن به هدف اسات
 . وجود ما استعمق 

، این شرایط در ما، یمزنمی خود را داریم و حرصهای خواستهو اضطرار تحقق تا زمانی که ما احسااس کمبود 
 ماهای هم جهت با خواساااتههای و باعث مخدوش شااادن فرکانس، دکنمین احسااااس خوبی را برانگیخته

 . دشومی

ی وقتی در شرایط حرص و اضطرار و کمبود نسبت به خواسته، تفسیر کنید که گونهایناین مخدوش شادن را 
من خواهان چیزی هساااتم که در حال حاضااار کمبودش را در ، دگوییمیگویی به کالنات ،  یدگیرمیخود قرار 
د شویمبه نظر کالنات کمبود بیشتر تفسیر ، و منطقی، به طور ذاتی، و این احساس، مکنمیاحساس  امزندگی

به آن معنا که هیچ فردی با احساس . دشومیجهت با برآورده شادن آن خواسته نگاه همهیچ، و این فرکانس
 . رسدمین خودهای بد به خواسته

 اسلکه با احسب، مرسیبه احساس بهتر نمیها با رسیدن به خواسته: این جمله را همواره به خاطر داشته باشید
کاری که نیاز است که از طرف ما ها تنها  پس برای خلق خواساته. مرسایمیها بهتر به خواساتهو  درونی خوب
خود در وجودمان ایجاد کنیم و های این است که فقط و فقط احساس خوبی را نسبت به خواسته، انجام شود
د شااومی که در این کتاب گفتههایی  با تالش ذهنی و تکنیکرا ها آن ربی در وجود ما اسااتخمهای اگر باور

  .امری بدیهی و طبیعی باشد که نتیجه آن احساس خوب استها اصالح کنیم تا فرایند رسیدن به خواسته

به طور بدیهی و ها همین موضاوع اسات که گام به گام با نظام خلق خواستهدقیقًا ، هدف از نگارش این کتاب
 . داریمبرمیقدم  ”به طور آگاهانه“ها یم و در مسیر خلق خواستهشومیا طبیعی آشن

از جهات مختلف با ذکر ها و بارها بار ها،برای درک بهتر اصل  قانون  تجلی خواسته، در مسیر مطالعه این کتاب
د که به یاد داشته باشی. سعی شده معنا و مفهوم درستی از قانون اصلی کالنات منتقل بشود، مختلفهای مثال
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ی یکسانی را برای ما رقم تغییری در آن نیست و همیشه نتیجهگاه فقط یک قانون اصالی وجود دارد که هیچ
و همواره در حال کمک به ما در ، مانند اعمال ریاضاایاتی که همواره جواب یکسااانی دارند اسااتدقیقًا . دزنمی

  .فقط باید به اصل این قانون مسلط شویم و از آن استفاده کنیم در زندگی ما هستند وها مسیر تجلی خواسته

در حال  بسااایار زیادیهای و خواساااتهها آرزو، یم که همواره و به طور همیشاااگیکنمیگی د ما در دنیایی زن
  از ها از این رو باید این مورد را بدانیم که آن خواسته. متفاوتی داردهای خواسته، اسات و هر فردگیری شاکل

 قپی ببریم و در راه تحقها تا بتوانیم به مکانیساام خلق خواسااته، بندیاند و چطور تحقق مگیر میت أکجا نشاا
 . درستی برداریمهای قدمها آن

 

 قانون زیبای وضوح از طریق تضاد

نباید ، ن مرحلهایدر . دشااومیدر ما ایجاد ، زندگیهای در ما به طور خودکار با برخورد به تضااادها خواسااته
مسایر رسیدن به هر . ی حقیقی من اسات یا خیرخواساته، خواساته آیا اینکه   وساواس و شاک به خرد داد

 ا،هرند که در دل خود موهبتی دارند به نام وضوح خواستهگذمی ایهاز تجربیات و اتفاقات آموزند، ایهخواست
به وضاااوح  ، مطمئن باشاااید به مرور. آن اساااتفاده کرد که باید این موهبت را درک کرد و برای ادامه راه از 

 . پس فقط باید حرکت کنیم و هیچگاه ساکن نباشیم. ی حقیقی خود خواهید رسیدخواسته

اول در گام باید ، دشااومی منشااأخود ما  کامل دروناز شااناخت   ها،شااناخت اهداف و خواسااتهاز آنجایی که 
درونی های و ارزش، مطابق با شناختی که از خودمان داریم، ماهای خودمان را دقیق بشاناسیم و بعد خواسته

 . پس نباید نگران این موضوع باشیم. دگیر میبه خودی خود شکل ، ما

زیاد  به احتمال، ببینم که من یک موزیسین هستم جایگاهو خود را در این ، اگر من موزیسین باشم: برای مثال
شناگر خوبی هم باشم و بتوانم در حتمًا این نیست که . موضوع خواهند بودحول همین من های خواستهتمام 

 . مسابقات المپیک مقام بیاورم

و اهداف خود را بر پایه این  شااناساادمیخود را درون و  داندمی ایهخود را ورزشااکار حرفکه فردی  ، همچنین
به طور خودکار شااکل ، حوزه فعالیت ویدر ، برای این فرد، به طور خاص ها،خواسااته، دهدمیشااناخت قرار 

 . ندشومیمشخص  کامالً میگید و اهداف این فرد  
 

 کمی،  داشتن هدف و خواسته برای فردی که شناخت خوبی از خود و تمایالت خود ندارد
 . دشوار است

و از درون خود و عاللق خود شناخت کافی داشته ، پس در گام اول باید بدانیم در کجا قرار داریم
 بچینیمو همچنین اهداف خود را بر پایه عاللق خود ، باشیم
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 هدف داشتنِ  اهمیِت 

 ر بسیا، ”هدف داشتن“و لزوم  دهدمیبه زندگی معنا و مفهوم و سرزندگی ، باید بدانید که صرف هدف داشتن
 و روزمرگیتا به سکون ، یعنی من باید همیشه در زندگی خود هدفی را دنبال کنم. است ”هدف“خود بیشتر از 

 . و رخَوت دچار نشوم

 . و فرمان هم دست توست، باید حرکت کنی، برای تعادل. زندگی مثل دوچرخه است

مان هدفباید . و همیشاه در حرکت باشیمیم برویم خواهمیبه کجا در کجا قرار داریم و باید بدانیم در گام اول 
و . باشااادرسااایدن به اهداف  در مسااایر  و حرکت برانگیز و پر از حل کردن مساااالل و یادگیری برایمان چالش

 . ند متوقف بشودتوامیاین روند نگاه بدانیم که هیچ طور همین

 و این روند. ستاها بهتر از خودمان بسازیم که الیق بهترین ایهباید همواره در حرکت باشایم و همیشه نسخ
 . ”دشومیهمه چیز هدیه طور طبیعی بدانیم به افراد شایسته به“هاست و ایجاد شایستگی

آن  وقتآن، مرا باز نگه داری ماناما وقتی دسااتان، مدریافت کنی ایههدی منیتوامیبا مشااتی بسااته نبدانیم که 
 . از ایجاد شایستگی در وجودمان است ایهاستعار ، و این باز کردن دستم. ایههدیه را طلب کرد

، مباید عاشق به معنای واقعی باشی. برندمیراه به جایی ن، کسانی که عاشق واقعی رسیدن به اهدافشان نباشند
رسیدن به هدف برایتان اهمیت داشته باشد که به طور  قدر آنباید . تا از مسیر رسیدن به اهداف نیز لذت ببریم

 هاتناین و این قدرت تمرکز است که ذهن ما را خالق میکند.  حول همان هدف باشد، تمام فکر و ذکرتان، روزانه
های ایده، یمکنمیذهنمان را درگیر عملی کردن هدف ، وقتی با احساس خوب. راه رسایدن به هر هدفی است
ر روز حتی یک قدم هم که شده ه. رسدمیبه ذهنمان ، ر رسیدن به آن هدفیساجالبی برای حل مساالل در م

 . ل کوچک هم که شده برای هدفت انجام بدهیک عم

 زندگی نگاه جدید به فلسفه بنیادی

. ندهدیه ک پرمعناتریم وند به زندگی ما معنا و مفهتوامی، جدید به فلسااافه بنیادی زندگی ینگاهباا ایجااد 
رساااالتی به این دنیا  به خاطرو یم زندگی چیزی جز تجربه وجودی خودمان نیسااات کنمیزماانی کاه درک 

زش و بدانیم که ار ، روبرو بشویمها چالشبا ، رشد کنیم، قرار اسات یاد بگیریم، و در تجربه این مسایرم ایهآمد
 و باال، مسیرطول و حل کردن مسالل در ها توانایی روبرویی با تمام چالش با، وجودی ما در این مسایرواقعی 

 و این مسیر سراسر رشد و تعالی بخش وجودمان است.. دشومیتعیین ، مانخود بردن عیار وجود

 . باید چگونه باشد ”تو ارزش و شایستگی“پس انتخاب کن که 
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 ها خواستهمحکم برای دلیل یافتن 

 ،یمدارها به آنکه اشااتیاق سااوزانی  هاییخواسااته آن برای ،منطقی کامالً و   کنندهیافتن دلیلی محکم و قان 
کافی انجام  که برای آن دلیل هایی  کاربرای  ها ما انسااان. دکنمیتر درصااد تجساام را برای ما راحت ۰۹ تقریباً 
شتاق کار ر پ  فعال و به شدت ، داریم   .نیم تمام فکر و ذهن خود را برای آن متمرکز کنیمتوامییم و شومیو م 

 هایکار  یم و اولویت  کنمیمرتب تعلل ، که دلیل محکمی برای آن در ذهن ما نیساااتهایی  در مقابل برای کار
از  پس یکی. کنندپیدا میبرای ماا اهمیات باالتری ، ناداردکاه نتاایج بزرگی هم دربر تر  دیگر و حتی کم ارزش

ه دلیلش این بلک، به این دلیل نیست که توانایی آن را نداریم، نیم تجسام قویی داشته باشیمتوامیدالیلی که ن
پس همواره به دنبال دالیل محکم و اشااتیاق . اساات که برای آن اهمیت و اولویت و اشااتیاق چندانی نداریم

 هایت باش.برای رسیدن به خواستهبرانگیز، 

 گذاریهدفمشکل اساسی در 

 . انداز بسیار متفاوت استمبا چش گذاریهدفباید بدانیم 
برای زندگی خوب داشاتن و حرکت و پیشرفت نیازمند چشم اندازی از آینده هستیم و باید ، ما به طور طبیعی

ا توجه هر فرد ب. آینده برسیم و از هر نظر موفق باشیمآل و پربار و سرشار ثروت در بخواهیم به یک زندگی ایده
  .متفاوتی داشته باشدهای ند چشم اندازتوامی، و شناخت شخ یتی که از خود داردها به عاللق و خواسته

. ندکنمیانداز را اشتباه تفسیر هدفگذاری و چشم، این است که خیلی از افراد، گذاریهدفمشاکل اسااسی در 
ا که از جو از آن. ندکنمیی فرکانسی با آن دارند را انتخاب آن چشم انداز بلند مدتی که خیلی فاصله، لبرای مثا

 نند ت ور درستی از آن آرزو و خواستهتوامین، (و باور مناسب داشتن مهارت و ابزار نظر فرکانسی و شایستگی ) 
 با خود درنهایتند و شومیسرخورده و ناامید ، همیشاه با این مقایسه، و آن موقعیت در آینده داشاته باشاند

 . دنزنمیقید آن هدف را هم دیگر های بهانهبا  درنهایتو یا ، خدا برای من نخواسته است احتماالً ند که گویمی

مخرب کمتری نسبت به آن های که باور  رسیممیهایی ما همیشه به خواسته، اما قانون همیشاه این است که
ی لآبهتر اساات چشاام انداز قوی و ایده. ی فرکانساای معقول و کمتری نیز با آن داریمچنین فاصاالهداریم و هم

 ،انتخاب کنیم که از نظر اندازه فرکانسیهایی اما هدف، باشیمو با اشاتیاق داشاته باشایم تا همیشاه سارزنده 
ی  م. کلمهباید تکامل را طی کنی. نباشد باورپذیربرای ذهن نیز حتی که ،  نداشته باشیمبا آن فاصله بسیار زیادی 

 است. ”تکامل“کلیدی این موضوع 

اما  . رسدب میتواندند باور کند به پله دهم هم توامیبهتر ، به دلیل قانون ت اعد، کسی که در پله پنجم ایستاده
مه مسیر برای ادا، تا باور توانستنش نیز. باید هدفش این باشد که به پله دوم برسد، کسی که در پله اول است

 . خواهد رسیدهم به پله پنجم و دهم  باالخرهو ، زیرا که جهت هدفش درست و مشخص است. شودتر قوی

 . باید متفاوت فکر کنید و متفاوت عمل کنید، ید نتایج متفاوت و بهتر از قبل بگیریدخواهمیاگر 
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و ، و برای تغییر آن، آن زمان ما بوده اسااتتا های حاصاال باور، از آنجا که شارایط اکنون ما )هرچه که باشااد(
در  ن انتظار داشاات کهتوامین، نیازمند تغییر بنیادی در فکر و عمل ما اساات، آمدن نتایج جدید  متفاوت و بهتر

 . بزرگ برسیمهای به آن خواسته، شروع حرکت با اندکی تغییر جزلی

درصد از جایگاه فعلی بهتر ۰۹ن این باشاد که فقط هدفما، اما نکته اینجاسات که اگر در آن جایگاه که هساتیم
انرژی و انگیزه بیشتری برای ادامه مسیر خواهیم ، در طول مسیر  رسیدن به آن هدف، شاویم و پیشارفت کنیم
 . بعدی ما خواهد بودهای ی مسیر ما و قدمداشت که سوخت ادامه

، میلیون به طور ماهانه دارد۵فردی که درامد  .استتر برای مسالل مالی بیشتر قابل درک مخ اوصاً این نکته 
که به هایی  راهکار، زیرا اگر همچین هدفی داشته باشد. میلیون برسد۳۹۹ به درامدند هدفگذاری کند که توامین

طعمه ، ی جالب این است که در خیلی از مواق  نیزنکته. قابل اجرا نیست، برای شارایط وی، رسادمیذهنش 
منطقی و غیر های گذاری با ساااوددروغین سااارمایههای که به او وعده،  دشاااومیخوبی برای افراد کالهبردار 

 . کنید  بینیپیشنید توامیو عاقبت این داستان را خودتان . دهندمیبادآورده 

 وقتآن. باشاادطی یک سااال ، میلیون در ماه ۳۹-۳۵رساااندن درامد خود به ، اما ت ااور کنید که هدف این فرد
از پس آن ، در شااارایط و جایگاه فعلی اوحتمًا که   رسااادمیبرای رسااایدن به این هدف به ذهنش هایی ایده

ند به توامیبه راحتی ، وقتی که به آن هدف رسااید و همچنین درامدش چندین ماه تثبیت شااد. برخواهد آمد
ز اش از نظر فرکانسااای نیاکنون جایگاه فعلی زیرا که. میلیونی و بیشاااتر فکر کند۰۹میلیونی و ۱۹هدف درامد 

 و به یاد داشته باشید که. ارتقاء یافته اسات و به طور کل به آدمی با ررف ذهنی بزرگتری تبدیل شاده اسات
 . سال برای وی رخ داده است ۴الی  ۱در کمتر از ، تمام این اتفاقات خوب

با کساااب  کمکم  اما، یکباره به مراحل باالتر رسااایدد به شاااومیکامپیوتری که در آن نهای  مثال بازیدقیقاًا 
و این همان قانون تکامل و . نیم به ساااخت امپراتوری بزرگی برساایمتوامی، جدید و به مرور زمانهای ویژگی

 . دکنمیصدق ، قانونی که برای هر هدف و هر گونه رشدی. دباشمیبعد از آن ت اعد 

 . ی راه نخواهد بوداین همهاما ، دشومییادمان باشد از کم شروع 

 به درنهایتبه شهر دامغان و شاهرود و ، بعد از آن، اول باید به شاهر سمنان بروی، برای رفتن به شاهر مشاهد
 . ی خود برسیمستقیم به خواسته کامالً و  ، پس در همان ابتدا نخواه که بدون طی کردن مسیر. مق د برسی
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 دازانمثالی برای درک بهتر هدف و چشم

 داشتن تناسب اندام < -چشم انداز 
 کیلوگرم(  ۳ماه فقط طور متوسط در هر کم کردن وزن )به< -هدف 

  ۰۵وزن خود را در مدت زمان کمی از ، بار روانی و احسااااسااای خوبی ندارد که بخواهیم، برای ذهن انساااان
همیشاه وضاعیت حال حاضر را با هدف ، گربه این دلیل که ذهن مقایساه. کیلوگرم برساانیم  ۰۹کیلوگرم به 

 سرخورده و ناامید، دشومیچشمگیری در شروع حاصل ن و از آنجا که نتیجه. دکنمیبزرگی که داریم مقایساه 
برای همین باید برای خود احساس بهتری برای رسیدن به هدف ایجاد کنیم و مراحل رسیدن به . خواهیم شاد

 . هدف را برای خود آسان کنیم

و همچنین در طی . احسااس بهتری خواهد داشت، آساان و در دساترس ترهای ان برای انجام کارذهن انسا
کاری که برایش لذت بیشتری داشته باشد را بهتر ،  ذهن همیشاه. باشاد بخشلذتمسایر باید مسایر برای ما 

 . دهدمیانجام 

 وکار آنالین داشتن کسب< -چشم انداز 
 مارکتینگسایت و دیجیتالهای مربوط به وبیادگیری مهارت <-هدف 

 
 با دوچرخه داشته باشمکشور اسپانیا ام سفری به  خواهم در زندگیمی< -چشم انداز 

 (با دوچرخه ترکیهکشور )رفتن به   ،سفر در گام اول  < -هدف 
 

رست ( بلندترین قله جهان صعود به< -چشم انداز  و    ) ا 
 (برنامه یکسالهیک ) هوایی و باالبردن توان بدنیقله بلند برای هم ۱۱فتح < -هدف 

 
 افراد یفرد تیموفق در بودن رگذاریتاث< - من انداز چشم
 (هدفگرا تجسم) کسالی یط تیموفق حوزه در ،رگذاریتاث کتاب کتالیف ی درگام اول< - هدف

 

  . وهایی بیاوریدمثالبرای تمرین این بخش، روی این موضوع فکر کنید و برای خود 
 به یاد داشته باشید.همیشه را  ”تکامل“کلید 
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 هاخواستهرسیدن به  در هاباور اهمیت 
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 «خودمان استدرونی های بدون استثناء نتیجه باور، تمام اتفاقات زندگی ما»

های فرکانس پاساااا دادن به، اشوقفهبی م که کار ایهما موجوداتی فرکانسااای هساااتیم که وارد جهانی شاااد
ما . افتدماند و چیزی از قلم نمیجواب نمیکوچک هم بی  ضاااعیف وهای حتی فرکانس. ماساااتی هرلحظه

با ، مان و تفکرات غالبی که در ذهنمان داریمکه با کانون توجه هساااتیمهایی همواره در حاال ایجاد فرکانس
 . ندشومیتولید ، که با دیگران داریمهایی  صحبت موضوع  

، ماهای زیرا باور. بنیادین شاااما اساااتهای در حال نشاااان دادن باور هرلحظهافکار و اعمال غالب شاااما در 
غالبمان قرار های فرکانسافکار و با جنس همما را در مداری  همیشه، این جهان. دهندمیما را شکل های رفتار
 . داشتشرایط و تجربیات متناسب با همان مدار را خواهیم ، افراد ها،ایده، و در آن مدار. دهدمی

به واسااطه حضااور ها شااهرو در آن ، هسااتیمزندگی مختلف در حال های در شااهر، ت ااور کنید که همه ما
 ی مخ وص همان شهر شغلهای و موقعیتها فرصات ها،راهکار ها،ایده، اتفاقات، متفاوت با افراد، مانفیزکی

 ایهروش خیلی ساد. دکنمیباورهایش تعیین ، را بگیردقرار  شهریدر چه ، اینکه هر فردحال . مایهاحاطه شاد
 . بشناسی کامالً ،  ایهرا که در آن قرار گرفت شهرینی توامیوجود دارد که 

که این تالش جسمانی   ایهو نتیج میزان تالش جسامانی که باید هر روز انجام دهی، به نحوه کساب درآمدت
برای تو به ارمغان ، اتاحساااس در دساات داشااتن کنترل زندگیکیفیت و ،  آسااایش، آرامش، به شااکل پول

 . و سپس نگاهی هم به باورهایت بینداز، نگاه کن، آوردمی

  ای که هر روز برایمیزان تالش جسمانی»و « پول درآوردن کار سختی است»، ارتباط مستقیم میان این باور که
 «پول دست مردم نیست»مستقیم میان این باور که  ارتباط. را پیدا کن« دهیمیکسب درآمد بیشتر به خرد 

 . را پیدا کن« اتات به خریدن اقساطی ملزومات زندگیتالشت برای جور کردن یک وام دیگر یا عالقه» و 

و « نیازمند داشااتن توانایی و اسااتعداد خاص اساات، ثروت ساااختن»میان باور  ی منطقیارتباط
 «درک دیگر یا کسب یک مهارت دیگر برای افزایش درآمدتتالش برای گرفتن یک م، مثل کاریراه»

 . را پیدا کن

تالشاات برای بیشااتر » و« همین میزان درآمد اساات، غل منپتانساایل و توانایی شاا»ارتباط میان این باور که 
 . را پیدا کن« …یافتن یک شغل دیگر و، کاری بیشتراضافه، مأموریت رفتن

ا ر « و ثروتشااان از ثروتمندانهمیشااگی انتقاد »و « دساااز میثروت آدم را از خدا دور »ارتباط میان این باور که 
وجود ، «باورهایت»تو برای تحقق یک خواسااته و های و واکنشها ی مسااتقیمی میان راهکاررابطه. پیدا کن

سااپس به ، دهندمیخود را نشااان ، رهایت و عملکردتراهکا، هایتایده، تو اول در رفتارتهای زیرا باور. دارد
را  تذهن مخربهای باورنی توامی، از طریق این مقایساه ساده. ندشاومیات وارد تجربه زندگی، شاکل اتفاق

 . پیدا و مچ ذهنت را بگیری
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برای  ،طور بنیادینبه ، …تغییر محل کار و، تغییر شغل، تر کار کردنی مثل سختکارارزشش را دارد به جای راه
 . دست به کار بشوین ذهنت دشخم ز 

قادر به ورود ثروت به ، هر چند سخت، هیچ تالشی، ی شاده باشدریزبرنامهه ذهن تو برای فقر ک  زیرا تا زمانی
ه اندکی ب، ند ثروت باشاادتوامیهرگز ن، ذهنی خروجی آن برنامه، منطقی کامالً به طور  زیرا . ات نیسااتزندگی

 . و به منطق مطلق آن پی ببر، فکر کن این جمله

و  دشومی ساپس این برنامه توساط مغز به شکل یک دستور صادر. دکنمیی ریزبرنامهذهنت را ، توهای باور
یا ، ماتی که برای کسب درآمداات و اقدنسبت به مسالل زندگی ”واکنش تو“و  ”تو نحوه نگرش“خودش را در 

ات راهر در تجربه زندگی، اتوضعیت مالی کنونی و درنهایت به شاکل دهدمینشاان ، حل یک مسائله داری
 . دشومی

از است که در ذهنت  ایهنمود واقعی برنام، که برای رسایدن به یک خواساته داریهایی  و شایوهها تمام ایده
تغییر  مثلهایی عملکردقبل از تغییر نحوه ، اتبرای تغییر شرایط مالی، به همین دلیل. اسات ن اب شادهقبل 
تغییر ، گرتولید یک مح ول دی، تبلیغات بیشتر، افزایش ساعات کاری، گرفتن یک مدرک دیگر،  تغییر شهر، شغل

عنی تر یو اساااساایتر باید تغییر را از یک مرحله قبل، ی دیگریتغییر شاارایط فروش و هر ایده، قیمت مح ااول
 . آغاز کنی تی ذهنریزبرنامهتغییر 

نمایی که ذهنت را برای ثروت  ایهقدرتمندکنندهای شااروع به ساااختن باور، ذهنتهای یعنی با تغییر ورودی
ها آدم ها،راهکار ها،با ایده کهد  کنمی شهری جدیدشما را وارد ، ساپس این ذهن ثروتمند. دکنمیریزی برنامه

 . ستتوقالل مالی است، مح ولشد که کنمیاحاطه  جدید و بهتر  و شرایطی

، خالصهای بروی و اجازه دهی این آگاهی این کتابهای فقط باید با ذهنی باز ساااراگ آگاهییادت باشاااد 
هری ش بهتو را ، تآرام با باالرفتن فرکانس ریزی و آرامهنت را از نو برنامهذ، نگرش جدیدی را به تو نشان بدهد

 . دوارد کن بهتر

 ؟ را تغییر دادها باورد این شومیاما چطور 
د با تغییر نوع فکر و تغییر کانون توجهات ذهن و کالمی که بر زبان جاری شاااومیبه طور خالصاااه باید گفت 

به این شکل که در مورد موارد نادلخواهت صحبت . تغییر داد، خودهای را در جهت خواستهها باور، یسازمی
 . ی احساس درونی تو را بد نکندطوری نگاه کنی که گنجینه اتزندگیبه مسالل ، نکنی
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 ؟!ایتوجه کرده، داریهرلحظه که با ذهنت در هایی کنون به گفتگوآیا تا

 ؟!ات مطل  هستیدر زندگی، اهمیتراهر بیذهنی بههای آیا از نقش این گفتگو

و ؟ ذهنت داری در است که غالبًا هایی جنس گفتگوچقدر شبیه به ات، که اتفاقات روزمره زندگی ایهتوجه کرد
به سااامت ها آن دهیو جهتها این گفتگوی آگاهانهنی باا مادیریت توامی دانی کاهمی آیاا، از هماهتر مهم

 ؟! ات را از اساس تغییر دهیزندگی، هایتخواسته

که در طی روز با آن برخورد   متنوعیپیرامون اتفاقات ، ذهنات باا توهاای یاا گفتگویهاا منظورم هماان نجوا
یا هر موضااوع ، ایهکه با همساارت یا دیگران داشاات ایهمشاااجر ، شاانیدن خبر یک حادثه خاص: مثل، یکنمی

راد به اکثر اف، دشومی صحبتها یا رسیدن به خواستهها وقتی درباره تغییر باور. دیگری که برایت اهمیت دارد
 . افتندمی… هاله درمانی و، ریبی مثل هیپنوتیزمغوعجیبهای فکر انجام کار

اید آیا ب؟ را تجسم کنمام آیا باید مدام خواسته: این است که سؤالشانهم نیز دچار وسواس شده و مدام  یبرخ
 …و؟ چند بار در روز این تجسم را انجام دهم؟ صحبت کنماش با دیگران درباره

 : موضوع این است که. هاستاز این حرفتر که ماجرا ساده در حالی

های تکرار همیشگی همین گفتگو“است که در اثر هایی سااخته شده به دست فرکانس، اتهمه تجارب زندگی
 ! در تو شکل گرفته است، ”اهمیتذهنی به راهر بی
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