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 رازهای رسیدن به آرزوها

 داریم دوست ما ي همه دارد، وجود ها انسان ما تمامی وجود در شدن بهتر و کمال به میل

 دنش بهتر به تمایل ولی کنیم می کار ضعیف کمی عمل در شاید.  باشیم بهتري انسان هاي

 .دارد وجود آفرینش ما در

 می آیا شناسید؟ می را خود مغز عمکرد فرآیند چقدر دارید؟ آگاهی خود ذهن اعمال از چقدر

 دانید

 سازد؟ ممکن را ممکنی غیر هر خاص شرایط در است قادر شما ذهن

 ”جهان رایانه ترین پیچیده“ به آن از که طوري به دارد، اي العاده خارق هاي قابلیت انسان مغز

 انرژي سطح کافیست فقط است انرژي داراي گذرد می ذهنتان که فکري هر .کنند یادمی

 ه هرب که است زمانی همان دقیقا این شود، یکسان شما افکار انرژي سطح با خواسته هایتان

 درونی ضروري تغییرات باید هستیم بیرونی تحول خواستار اکر .رسید می بخواهید چیزي

 .دهد می جواب شما درخواست و احساس فکر، هر به اي کائنات لحظه هر در.کنیم ایجاد هم

 افکارش را تولید و خود ذهن بتواند که شود می حاصل زمانی انسان موفقیت بزرگترین

 ذهن بر داشتن تسلط براي ، باشیم نداشته خود ذهن از درکی ما زمانیکه تا .نماید کنترل

 بسیار نظر به است ممکن ذهن مورد در کردن فکر .بود خواهد غیر ممکن و دشوار بسیار

 بسیار قوانین از برخی اما .است بسیار پیچیده نیز واقع در و باشد مشکل و فرسا طاقت

 نگه خود در را هم کلیدهایی درکنار و بوده ذهن عملکرد نحوه بر حاکم که دارد وجود مهمی

 .دهند می تشریح وضوح به را کار طرز آنها که دارند می

 

 هایتانخواسته  انرژي سطح کافیست فقط است انرژي داراي گذرد می ذهنتان که فکري هر

 دبخواهی چیزي به هر که است زمانی همان دقیقا این شود، یکسان شما افکار انرژي سطح با

 در.کنیم ایجاد هم درونی ضروري تغییرات باید هستیم بیرونی تحول خواستار اگر .رسید می

 دهد. می جواب شما درخواست و احساس فکر، هر به اي کائنات لحظه هر
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 بپردازید آنها به اشتیاق و شور با و دهید وسعت را رویاهایتان

 داندیشیمی رویاهایتان به کهزمانی. کنندمی ایجاد تحرك و انگیزه انسان در بزرگ رویاهاي

 هنذ در مرتبا را آرزوهایتان. کنیدمی باز راهی هستید مندعالقه آن به که مسیري سمت به

 حرکت به را شما که شوقی و شور و انرژي به توانیدمی که رویاهاست همین در زیرا آورید

 ودوج اطرافتان در اکنونهم که چیزهایی تمام باشید داشته خاطر به. یابید دست دارد، وامی

 .اندشده آغاز نیت یك و فکر یك با دارند

 

 بپذیرید را اتفاقات همه مسئولیت

 واقعیت .نباشید متعدد دالیل یا و بهانه و عذر دنبالبه خود تنبلی و فعالیتعدم توجیه براي

 تاندلخواه نتیجه. دهید فرمان باید که هستید شما این پس سازید؛می خودتان را زندگیتان

 یزندگ در آنکه جاي به خودتان، از حتی یا و دنیا آن، و این از گزاريگله جاي به گیرید؟نمی را

 تانزندگی روش و راه و رویکرد کنید، بازي را است شده کشته که فردي یا و قربانی یك نقش

 کارهاي تکرار با که دارید انتظار اگر. باشید دیگري هايروش دنبالبه و دهید تغییر را

 .ایدکرده اشتباه برسید، جدیدي نتایج به گذشته

 

 کنید استفاده تاناحساسات از بگیرید یاد

 پرورش خود در را مثبت احساسات و افکار پیوسته، حقیقت به رویاهایشان که افرادي

 اضطراب، ترس، چون ايکننده فلج و منفی احساسات از دست چگونه که دانندمی و دهندمی

 قیقتح به رؤیا یك کهزمانی. بکشند دست گناه احساس و درماندگی ناتوانی، تردید، ناامیدي،

 و دباشی داشته تسلط تاناحساسات و افکار روي که دارد آن به بستگی درصد08 پیوندد،می

 .شودمی زمان و وقت کنترل به مربوط بقیه درصد08
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 . کن اعتماد کائنات قدرت به

 وراف کنی می آرزو اون در که چیزي هر اما واقعیه جهان به شبیه کامال که کن تصور رو دنیایی

 کائنات از که چیزي هر که ،درحالی ببین( دیگر بُعد)دنیا اون در رو خودت.شه می پدیدار

 معموال مردم نباش؛ خواستت جستجوي در مرتب. شه می ظاهر فورا کنی می درخواست

 شیبا آرزوت به رسیدن انتظار چشم و نگران مرتب تو اگر.کنن می خراب جذبشونو اینطوري

.. . بیشتره ،نداشتنه کنی می جذب که چیزي و نداري اونو که گی می کائنات به داري فقط

 آخه" که نده استرس خودت نشده،به برآورده هنوز هات خواسته اگر نشو امید باش،نا صبور

 .بده انجام برات کارو این کائنات بده اجازه."ممکنه؟ چطور

 .بنویس آرزوهاتو

 یم که چیزي با( پاراگراف) جملتو و "....که حاال سپاسگذارم و شاد من".کن شروع اینطوري

 دونب اخطار یه اینو)نبر بکار منفی هاي جمله.بنویس حال زمان فعل با جملتو.کن تموم خواي

 ورشتص مثبت و واقعی احساس با و ببند ،چشماتو برسی خواستت به که زمانی تا روز هر(.

 .یفته می اتفاق داره و رسیدي بهش االن که ،طوري کن

 کن احساسش

 ،حس داریش االن انگار.کن حس رو داشت خواهی خواستت به رسیدن از بعد که احساسی

 *کردارت و ،پندارت گفتارت. افتاده اتفاق خواستت که کن وانمود و کن مزه مزه لحظرو اون

 قانون ي مرحله ترین قدرتمند و مهمترین این.رسیدي آرزوت به انگار که باشه طوري باید

 نمی احساس دیگه ،گاهی یفته می کار به جذب قانو که هست جایی مرحله این چون جذبه

 و افکار به ،کائنات بعد و.داري اونو االن کنی می* حس واقعا چون داري نیاز بهش کنی

 .کنی می دریافتش تو و ده می عینیت احساست

 

 


