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 فصل هشتم

 تفکر به شیوه ای خاص

 

یک اندیشه در  دقیق   دقیق باشد. بدون شکل دادن   مشخص و دهایتان بایذهنی شما از خواسته تصویر  

باید  ،به کائنات منتقل کنید را که بخواهید یک تصویرصورتی در یشه را منتقل کرد.دتوان آن اننمی ،ذهن

به جوهره  های خود راخواستهد نتوانافراد نمی بسیاری از ذهن خود خلق کرده باشید. را در آن تصویر

 دانجام دهن واهندخو کارهایی که می خود ینامفهوم از خواسته و یری مبهمزیرا تصو اندیشمند القاء کنند.

 دارند. بشوند،خواهند یا آن چیزی که می و

ارند. را د همه این گرایش ست.گرایش کلی به ثروتمند شدن برای به انجام رساندن کارهای خوب کافی نی

مردم این تمایالت را  یکافی نیست. همه تر و غیرهعمر طوالنی آرزوی سفر رفتن، دیدن اشیاء مختلف و

 فرستیدحروف الفبا را به ترتیب نمی ،طریق تلگراف به دوستی ارسال کنیددارند. اگر بخواهید پیامی را از 

 کنیدفرهنگ لغت خارج نمی تصادفی لغات را از طوره که بیا این، بخواندخواهید تا پیام را خودش از او نمی و

 خواهیدکه میهنگامی فرستید.وی می منسجم را برای دار وای معنادارید. شما جملهبرای وی ارسال نمی و
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نید. ک که باید از جمالت منسجم استفاده ته باشیددر نظر داش ،کنیدافکارخود را به جوهره اندیشمند القاء 

 دقیق باشید.  و بدانیدخود را  یباید خواسته

الق را قدرت خ و شد گاه ثروتمند نخواهیدهای مبهم هیچشکل نگرفته و خواسته شما با فرستادن تمایالت  

ن که خواهان آ فقط آن چیزی را ببینید مشخص کنید. هایتان راخواسته داشت. نخواهید به حرکت وا

ه ب تان راشد. تصویر ذهنی روشنی از خواستهچشمان شما قرار داشته با یجلوتان همواره خواستههستید. 

 وجود بیاورید. 

ذهن خود حفظ کنید. مانند ملوانی که به هنگام هدایت کشتی تصویر لنگرها را در  را در پیوسته این تصویر

طور دست ندهید. همان ای تمرکز خود را ازو لحظه ببینیدشما نیز باید آن تصویر را  ،کندذهن خود حفظ می

 سازد. ضرورتیدیگری معطوف نمی قطب نما به چیز کان وای تمرکز خود را از س  کاندار کشتی لحظهکه س  

بده شع نیستسکوت نیست. الزم  یکز در زمان خاصی انجام شود. نیازی به روزهتمر  که این تمرین   ندارد

 دبا تمام وجو قدر قدرتمند ورا آن های خوداین است که خواسته دارید چه شما به آن نیازتمام آن بازی کنید.

 ذهن شما باشد.  که تصویر آن همواره در بخواهید

یادی ز تالش آوری تصویر ذهنی استفاده کنید. زمان ویاداوقات فراغت خود در جهت  از توانیدمیکه ییتا جا

تالش  ی، نگران زمان و اندازهتصویر الزم نیست. هنگام تمرکز به ای که واقعی باشدبرای تمرکز به آن خواسته

 خود نباشید. هنگامی
 
مامی ت که چنان قدرتمند خواهد بوداین گرایش آن ،ثروتمند شویدبخواهید  که واقعا

  دهد.قرار مییک جهت ر شما را د افکار  

دهد. می را در جهت مناسب قرار قطب نما یی مغناطیسی عقربهنما طبکشتی قطور که در همان

ها باید به آن جهت رسیدندر که شما  د بودنقدر ارزشمند خواههای قدرتمند شما آنخواسته

 ه در کتاب برای کسانی مناسب استهای ارائه شدخوبی پیاده کنید. روشه های این کتاب را بالعملدستور

راحت طلبی خود غلبه  سستی ذهن و تواند بریچنان قدرتمند است که مها آنبه ثروت در آنکه گرایش 

 عمل پیاده سازند. ها را دراین روش و کنند

جزئیات  و تمامی دتری بر آن داشته باشیتمرکز بیشو  تر باشدرجزئیاتپ   تر وذهنی شما واضح هرچه تصویر 

این  هر چه تر خواهند بود. ودرتمندگرایش و تمایالت شما ق ،باشیدبه روشنی مشخص کرده  را با شادی و آن

 یدیگر مهم یشود. البته مسئلهتان تثبیت میتر در ذهنتصویر خواسته آسان ،گرایش قدرتمندتر باشد

تصویرسازی صرف از شما یک  که آن این است و روشن جزئیات خواسته وجود دارد واضح و جدا از دیدن  

 آن تصاویر خواهد داشت.  قدرت اندکی در به واقعیت رساندن و سازدیپرداز م رویا
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 را به ظهور برساند. آن و سازد رادرا معنا که آن تصویر دواضح باید هدفی قرار داشته باش در ورای هر تصویر  

ان در دست ،متعلق به شماستکه آن خواسته در اصل استوار مبنی بر این ایمانی راسخ و ،در ورای این هدف

 بگذرد تا به ظهور برسد و آماده شود.فقط باید اندک زمانی  و شماست

 ،هنیذی قلمرو در، به وجود بیاید کهیش از اینپی در یک منزلی جدید زندگی کنید. از لحاظ ذهن الزم است 

 این است باور»فرماید: احساس کنید. پیامبر خدا می خود را درک و یخواسته داشتن   کامل   ای لذت  لحظه

را طوری در نظر  ی خودهاخواسته «.آن برخوردار خواهید شد از و یابیدمی ،طلبیدچه در دعا میآن هر که

 و در کنید ها تصورداشتن آن حال استفاده و خود را در و اطراف شما قرار دارند که گویی همواره در بیاورید

 کنید، استفاده کنید. تا آشکار وها استفاده میآناز  طور که در واقعیت به طور ملموستصورات خود همان

 سازی خود ادامه دهید.تصویر ذهنی، به تصویر  جزئیات شدن  ر پ  

  خلق کنید.در تصور وجود دارد،  را چهداشتن و مالکیت هر آن ذهنی   سپس نگرش   
 
 آن   از مالکیت را ذهنا

  که آن اشیاء ایمان راسخ داشته باشید و خود بدانید
 
. این مالکیت ذهنی را متعلق به شما هستند واقعا

شکرگزاری که در فصل راسخ خود سست نشوید. مطالب مربوط به  ای در ایمان  و حتی لحظه دتقویت کنی

 ظارگزار باشید. زیرا انتداشتن آن اشیاء سپاس همیشه به خاطر   و اند در خاطر داشته باشیدپیش مطرح شده

ذهن خود به تصویر  در که چهافت کنید. فردی که بتواند بابت داشتن آنها را دریموقع آنه که ب دارید

 ثروتمند خواهد شد.  و واقعی دارد ایمان ،خالصانه از خدا تشکر کند کشیده،

وز هر ر  خود دعا کنید. اما الزم نیست یباشد. برای خواستهخویش می یاو قادر به خلق و آفرینش خواسته

چنین هنگام دعا عبارتی هم»فرمود: خود را از خدا بطلبید. پیامبر خدا به شاگردان خود می یخواسته

شان یپنداشتند به سبب زیاده گفتن دعاکردند. زیرا میکه بت پرستان میگونه آن، ر نکنیدخالی تکراتو

ازهای نی ،واست کنیدخر د او که ازاین زیرا خدای شما پیش از ،شوند. پس مانند ایشان نباشیدمستجاب می

  .«داندشما را می

ا ر این خواسته  و شکل دهیدای خود به طرز هوشمندانه را در ترکه تمایل به حیات کامل نقش شما این است

 .شکل القاء کنیدجامع را به جوهره بی ورید. سپس این گرایش کامل ومنسجم در بیا به صورت یک کل  

ر این تاثی توانید. شما نمیرا خواهد کرد این کار و شما را برآورده سازد یکه خواسته دارد را جوهره این قدرت

ذهنی  تصاویر اه القاء کنید. بلکه این کار را بطور خالصه به جوهر ه آن هم ب ،خود یرا با تکرار خواسته

  که ایمان داریدحالیر د ،دهیدهدفمند و قدرتمند انجام می
 
 خود خواهید رسید. یبه خواسته حتما

 است.بلکه در جواب ایمان به همراه عمل  ،قع پاسخ به ایمان کالمی شما نیستآورده شدن دعا در وابر 
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یتان هابه خواسته و ز خدا بطلبیدهای خود را اتوانید با اختصاص یک روز خاص به عبادت، خواستهشما نمی

 اختصاص دادن ساعاتی از روز به دعا درتوانید با مانده خدا را فراموش کنید. نمیقیروزهای بادر  و برسید

 یدر د و دادهمکانی خلوت خدا را تحت تاثیر قرار 
 
باره دو و به آن چیزها فکر نکنید گر ساعات روز اصال

ا و تاثیرات خود ر  کالمی بسیار خوب است آوری کنید. دعاییاد را در ذهن خود مرور و هادرساعات دعا آن

 
 
درخواست کالمی  تر نشان داده است. اما اینان و تصویر ذهنی واضحار کردن ایمدر جهت پاید مخصوصا

دارد. شیرین دعا ن رساند. ثروتمند شدن نیازی به ساعات طوالنی وتان میشما نیست که شما را به خواسته

 همیشگی دعا کنید. طور پیوسته وه ب شما باید

هر  در را و همواره آن تصویر پایدار بمانید به صورتی هدفمند به این صورت که همواره بر تصویر ذهنی خود و 

رسیدن به  های مادی شکل بگیرد. فقط ایمان  که در قالبی در ذهن خویش داشته باشید. تا اینتحال

خواهید رسید. پس از  ایدچه طلبیدهکه به آن داشته باشید خود حفظ کنید. باور هایتان را درخواسته

 شوید.میدریافت  یرحلهمشخص کردن دقیق تصویر ذهنی وارد م

 دوریوجود آه یک عبارت کالمی تاکیدی را در قالب دعای خالصانه ب بهتر است ،آن تصویر پس از شکل دهی   

  و خداوند را مخاطب قرار دهید. از
 
خود را  یواستهخکه  داشت را خواهید این باور آن لحظه به بعد ذهنا

د. به خود را برانیبیل های زیبا بپوشید. اتومکنید. لباسجدیدی  زندگی ی ک خانهی در اید.یافت کردهدر

خود  یخواسته یبارهدر ریزی کنید.تر برنامهی بیشهابا اطمینان کامل برای مسافرت و مسافرت بروید

شماست. فضای اطراف و شرایط مالی خود را  در واقعیت از آن   که گویی اکنون و وری صحبت کنیدط

 البته این نکته را در ی کنید.گآن فضای خیالی زند  همواره در و کنید تصور باشدد یهخواکه می طورهمان

  این که داشته باشید نظر
 
ه تفاوت میان ک شته باشیدبافی نباشد. اما ایمان داخیال رویا پردازی و یک کار صرفا

د ای وار به مرحلهبا فراگیری این واقعیت  ایمان است. یک رویا پرداز به دلیل وجود هدف و یک دانشمند و

 اراده را نیز فرا بگیرید. درست از قدرت   یکه شما باید استفاده شویدمی

 

 

 

 


