
 www.barkhordariy.com                                                        وين داير -كتاب  آرزوهاي تحقق يافته  خالصه 

1 
 

 خالصه كتاب آرزوهاي تحقق يافته  وين داير

 دوست عزيزسالم  

مطالبي كه در ادامه مطالعه مي كنيد خالصه يكي از بهترين آثار دكتر وين داير مي باشد كه به گفته خودش 
نوشته شده و حاصل دانسته هايش در طول زندگي بوده است. مانند بقيه  بعد از حدود يك سال و نيم مراقبه 

مهمترين مطالب كتاب به رشته سعي شده تا  www.barkhordariy.com  ه كتابهاي موجود در سايت خالص
تفاده باشد . خوشحال شود و اميد است كه اين مجموعه براي شما خواننده عزيز مفيد و قابل استحرير آورده 

خصوص محتواي ارائه شده با من در ميان بگذاريد مي شوم كه بعد از مطالعه كتاب نظرات ارزشمند خود را در 
 ر ادامه مسير از نظرات شما در بهبود كارها استفاده كنم.تا بتوانم د

هكارهايي است و رااصل مهم جهت تحقق روياها اشاره شده  5فصل نوشته شده و  در آن به  8 ن كتاب در اي 
 براي استفاده از اين اصول بيان شده است. 

 خوب بدون اتالف وقت بريم به سراغ اصل كتاب 

 

 

 فصل اول 

 دیده رییرا تغ دیکه نسبت به خودتان دار  یباور 
 

برجسته امريكايي كه وين داير بخش مذهبي يكي از سخنرانان  .شروع مي شود نويل جمله اي از لكتاب با نق
 او برداشت كرده است. و تعليمات  زيادي از مطالب اين كتاب را از آموزه ها

تا  دیکن یز یبرنامه ر یا ذهن خود را به گونه نکهیتوان به وجود آورد، مگر ا یو نبوغ را نم ییبایثروت، ز ،یسالمت
را که  یز ی. هر آن چدیده رییرا تغ دیدار خودتان که نسبت به یباور  دیبا ی. به عبارتدیآن ها را آشکار کن دیبتوان

 شود. یشما م تیبه واقع لیتبد تینها در دینسبت به خودتان باور دار

اين مفهوم را انتقال دهد كه رسيدن به خواسته ها و كتابش، وين داير تمام تالش خود را كرده  تا به خواننده 
  به صورت بنيادي تنها كافي است كه باوري را كه نسبت به خودتان داريد تحقق آنها امري امكان پذير است.

 تغيير دهيد.

 هستيم. اولي  عادي بودن هست  و دومي خارق العاده ) غيرعادي( بودن .ما با دو رويكرد در زندگي مواجه 
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يك شهروند عادي باشيم  درحالت اول مسيري كه در زندگي انتخاب مي كنيم مانند اكثريت جامعه است. يعني 
بته كه ال درس بخوانيم، قوانين را رعايت كنيم، شغلي داشته باشيم و تشكيل زندگي بدهيم و بازنشستگي و ....

 . و اكثريت مردم به اين شكل زندگي مي كنند بد نيست

سته مسير خارق العاده بودن يعني رشد و گسترش تا مرزهاي نامحدود و بي نهايت كه اين موضوع خوا اام 
 ژگي اصلي روح ما نامحدود بودن است.وي اروح و هويت الهي ما مي باشد زير 

 باورهايي كه ما نسبت به خودمان داريم به دو دسته كلي تقسيم مي شوند.  

 ،موضوعاتي مانند هوشتوانمندي هاي جسمي خودمان داريم.  كه نسبت بهورهايي دسته اول با -1
مانند اينكه چقدر  خصوصيات اخالقي  و ويژگي هاي شخصيتي و ... ،سالمتي ، مهارت ها و توامندي ها

چه قدر سالمت  باهوش هستيم؟ چه مهارتهايي داريم و در چه مسايلي نسبت به ديگران بهتر هستيم؟
 هستيم ؟ شجاع هستيم يا ترسو  و.....

اينكه روح ما چه  دسته دوم باورهايي كه نسبت به توانايي هاي نامشهود و دروني خودمان داريم. -2
و  باورهايي درمورد خدا و اعتقادات مذهبي  چنينو هم  () مثل قدرت شفادهي ؟توانايي هايي دارد

..... 
 

نید، اما نحوه تفکر عوض نمی شود، مگر اینکه ایده و "برای آن که متحول شوید بايد نحوه تفکر خود را متحول ک
 باورهای جدیدی داشته باشید، زیرا نحوه تفکر شما ناشی از ایده ها و باورهای شماست."

 

 

 

   فكر چيست؟

 كردن چيزي جز مشاهده و انتخاب نيست. فرايند فكر از نظر وين داير 

تعداد  چیه افکار نیا نیهمچن م،یقرار ده یآنها را مورد بررس میندارند که بتوان یحد و مرز و شکل چیافکار ه
شوند  یم بزرگ ظاهر  شینما صفحه کی یهستند که رو ییافکار مثل عددها نیندارند. ا یخاص بیو ترت نیمع

موضوع به موضوع  کیکه از  دیداشته باش یمتضاد در آن واحد افکار دیتوان یشوند. شما م یو سپس محو م
مدام در  رفت و آمد هستند و مانند اين افكار از زمان بيداري تا زمان به خواب رفتن  در گردش هستند. گرید

 نقش ما تنها مشاهده اين افكار و انتخاب است.رودي در جريان هستند و همانطور كه اشاره شد 

يم و  به بهترين شكل استفاده كن براي ايجاد تغيير در باور ها بايد ياد بگيريم كه از اين فرايند مشاهده و انتخاب
افكاري را انتخاب كنيم كه احساس خوبي در ما ايجاد مي كنند. مانند اينكه من سالمت هستم . من زيبا هستم. 

و انتخاب كنيم كه شور و عشق و اميد همه من را دوست دارند. من موجودي الهي هستم. ما بايد افكاري را 
 ما ايجاد كنند و رنج و غم و ناراحتي و حقارت را از ما دور كنند.اني و نشاط و سرزندگي را در مهرب
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 صيه هايي براي اين فصل:تو 

 اين واقعيت را بپذيريد كه واقعيتي غير مادي وجود دارد. 
 مراقبه را ياد بگيريد و زماني را به انجام اين كار اختصاص دهيد. 
  را با افكار بهتري سعي كنيد فكري را كه موجب آن شده شناسايي كنيد و آن هر وقت ناراحت شديد

 و اين كار را تا اندازه اي انجام دهيد كه به احساس بهتري برسيد. عوض كنيد
  با خودتان تكرار كنيد كه  از االن براي من هيچ محدوديتي وجود ندارد  و هيچ چيز نمي تواند مانع

 رشد و تعالي من شود. 

 

 دومفصل 

 هویت برتر و باالتر شما
 من كيستم؟

در پاسخ به اين سوال بايد دقت كنيم كه خصوصيات فيزيكي ما در طول زمان تغيير كرده اند پس در جواب من 
 كي هستم نمي توانيم خودمان را با جسممان يكي بدانيم.

 بدن یتمام قسمت ها یو سامانده تیریوجود دارد که مد (شما یواقع تیهو)  یدنیشعور ناد کی اقعو در 
کند و  یم لیتبد دیجد یبدن شما را تحت کنترل دارد و آن ها را به سلول ها یشما را بر عهده دارد، سلول ها

 برد. یم انیفرسوده را از م یسلول ها

از دست آن  یکار  چیه ندیفرآ نیاست و در کل ا ندیفرآ نیشاهد تمام ا (کاذب شما تیهو)  یآن من ساختگ
 یتیهوش و هو تیریتحت مد د،یپندار یم شما که آن را به اشتباه خود یکیزیجسم ف قتیدر حق. دیآ یبرنم

 است.  یرونیب عوامل است و مستقل از تمام یدنیبرتر قرار دارد که ناد

که  یثابت کرده است که جسم کوانتوم کیزی. فستین دیکه اشغال کرده ا یکیزیجسم ف نیشما ا یواقع تیهو
که در هنگام خواندن پاراگراف  یبا جسم دیپاراگراف هست نیا و در حال خواندن دیدر حال حاضر اشغال کرده ا

 .میکن یم یاست که ما در آن زندگ یماد یایدن یژگیو نی. بله ااست کامال متفاوت دیداشت یقبل

همان روح الهي كه قابل تغيير در واقع هويت واقعي ما انرژي يا نيرويي بدون شكل و غير مادي است يعني 
 نيست.

 یگام مهم شماست، بلکه درون ست،یاز شما ن رونیخداوند ب د،یکه باور کن دیبرس یسطح از آگاه نیکه به ا نیا
 نانیبا اطم دیتوان یم دیدیرس یآگاه سطح از نیکه به ا ی. هنگامدیآ یشما به حساب م یدر تحول معنو

 من كامل هستم. :دییبگو
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است که خود را  نیا دیبر عهده دار شما که یمهم ی فهیو تنها وظ دیبرتر خود شما هست قتیحق گرید یبه عبارت
عمل  یبه گونه ا جیبه تدر دیرا درک کرد تیواقع نیا که ی. زماندیاز وجوتان هماهنگ کن یبخش قدس نیبا ا

 .دیابی یمانند خداوند دست م تیخلق کردن و خالق ییو کم کم به توانا کند یم خداوند عمل ییگو دیکن یم

 توصيه هايي براي اين فصل:

انجام  یچه کار  ای میچه بگو دی: "من بادیرا از خود بپرس یدیسوال مهم و کل نیبار ا نیروز چند یدر ط -1
" از خودتان رند؟یگ ینشات م من برتر تیاز هو ایکاذب من است  تیاز هو یاعمال من ناش ایدهم، آ

 .دیتر کن کیوجوتان نزد یاله خود را به بخش دیتوان یو تا م دیسوال را بپرس نیا
حال درخشش  در ینوران یکه درون شما ذره ا دیدر هنگام مراقبه تجسم کن د،یمراقبه بپرداز ناتیبه تمر -2

 یذره اله نی. اردیرا در بر بگ شما که تمام وجود ییتا جا دیذره را گسترش ده نیا دیکن یاست. سع
 شده است. دهیدم است که درون شما یاز وجود خالق هست یبخش

نامحدود  یکامل هستم، من توانا هستم، من موجود من :دیرا مرتب با خود تکرار کن یدیعبارت تاک نیا -3
 هستم.

 

 سوم فصل

 شما متعالی و الهی هویت

 

متوجه اين موضوع كند كه هويتي تا بيشتر ما را وين داير در اين فصل هم به آموزه هاي نويل اشاره مي كند 
 الهي داريم.

و خلق کننده  خالق . شمادیدار یاله تینکته است که شما هو نیا یدر جهان هست قتیحق نیزتریشگفت انگ
و عارفان  امبرانیاست که تمام پ یراز  نیمهمتر نی. ادیهست نشیقدرت آفر یدارا ی. شما مانند خالق هستدیهست

 قیاز طر دیتوان ینم قتیحق نیدهم که به ا یم هشدار کرده اند. البته به شما دایپبه آن دست  خیدر طول تار
تنها به شکل  یسطح از آگاه نی. ادیآن را درک کن دیتوان یاست که م حساسا قی. تنها از طردیعقل و منطق برس

 است. ریشودکه وصف ناپذ یم ظاهر یعشق

او عاشق نبود شما  اگر موضوع که نیکه اساس وجود شما خداوند است و درک ا یسطح از آگاه نین به ارسيد
 قتیاست که حق ریامکان پذ یدر صورت تنها امر نیکند. ا یکرد، قلب شما را مملو از عشق و محبت م یرا خلق نم

شما سرشار  یصورت است که زندگ نیدر ا د،یشده باش کینزد خود درون یو به خدا دیخود را کشف کرده باش
 .شود یاز نعمت و غنا م
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 براي درك بهتر اين موضوع كه ما هويت الهي داريم مثال زيبايي مطرح مي كند. وين داير    

 وانیآب داخل ل ایآ د،یبردار انوسیاق نیاز آب ا وانیل کیاست، حال اگر  انوسیخداوند مانند اق دیفرض کن
 کیاست، اما آن  عیوس اریبس انوسیاق سوال بدون شک بله است! در واقع اگرچه نیاست؟ پاسخ ا انوسیاق
. پس دیستی. شما جدا از خدا ندیاز وجود خدا هست یا ذره زیرا دارد. شما ن انوسیاق یها یژگیآب تمام و وانیل

  .دینکن ییمنشا خود احساس جدا از و دیخود آگاه باش یاله تیاز هو

حوادث و اتفاقات طوري رقم خورد تا اين  ،اشاره مي كند كه براي نوشتن اين كتابين داير به اين موضوع و
، "آماده باشد استاد از راه مي رسد شاگرد وقتي"كه  قاعده اين آگاهي ها در دسترس او قرار بگيرند و بر اساس 

نوشتن كتابش  و براي كرد در زمان مناسب اين آگاهي ها را دريافت  و ها خود را آماده كرده بود سال در طول او
 مورد استفاده قرار داد.

  توصيه هايي براي اين فصل

با  دیآ یاز آن م بعد . اگر آنچهدیکن یاستفاده م من كلمه  چگونه از دینیبب د،یبه مکالمات روزمره خود دقت کن

مات قدرتمند و مطابق با سعي كنيد از كل .دیآن را اصالح کن دیمتفاوت باشد با دیگو یم یآنچه خالق هست
درهمه حال به خود يادآوري كنيد كه و ن قوي هستم. من سالم هستم ي خود استفاده كنيد مانند مهويت اله

 .من هويت الهي دارم

فصل بعد وين داير به اصول اساسي موفقيت از ديدگاه خودش اشاره مي كند كه  4در ادامه كتاب و در طول 
 آنها مي تواند خوسته هاي افراد را محقق كند.توجه به آنها و رعايت 

 چهارمفصل 

 :اهایاصل تحقق رو نیاول
 یذهن یرساز یاز قدرت تجسم و تصو استفاده

 
 .ردیگ یتمام جهان را در بر م لیمهم تر از دانش است، دانش محدود است اما تخ لیتخ

 نیانشت آلبرت

 

از طريق  .ذهني ما مي باشد يبزرك ترين موهبتي كه نصيب ما شده قدرت تجسم و تصويرساز 
و نكته مهم اين است كه ما فرمانرواي اين  به تمام خواسته هايي كه داريم برسيماين قدرت مي توانيم 

 قلمرو هستيم. 
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براي اينكه چيزي به اين دنياي هستي وارد شود  و خواسته اي محقق شود، ابتدا بايد به طور  
 جدي در تخيل شما شكل بگيرد. 

  هنري ديويد تروي  مي گويد : 

خود  ذهن کند که در یزندگ یخود حرکت کند و بگونه ا یاهایبا تمام وجود در جهت رو یاگر کس
به نظر  ریپذ امکان یکه در مدت زمان معمول افتیدست خواهد  یتیکرده است، به موفق یساز  ریتصو

 رسد. ینم

مواره هوين داير اين توصيه را دارد كه   .است روياها و تصوير سازي ،هدو عبارت مهم در اين جمل 
 ییگو دیکن یرساز یتصو تجسم و یدر ذهن خود به گونه ا نیهمچنو  دیبزرگ در سر بپروران یاهایرو

دست خلقت با  د،یحفظ کن را یذهن یرهایتصو نیاگر ا. دیا دهیخود رس یاهایهم اکنون به تمام رو
 ریاز آنچه که در ذهن خود به تصو شیب یحتشما هماهنگ خواهد شد تا خواسته شما را تحقق بخشد 

 .دیا دهیکش

 

 جمله مهم :

 تیدر نها د،یکن حفظی مدت طوالن یرا برا ریتصو نیو ا دیکن یساز  ریرا که در ذهن خود تصو یز یهر چ
 شود. یشما وارد م یبه زندگ

 

بايد مراقب استفاده اشتباه از اين قدرت هم باشيم و اين زماني است كه با قدرت تخيل و در اين رابطه 
 .تجسم خود چيزهايي را تجسم كنيم كه خواستار آنها نيستيم

 قواعد تخيل سالم:

 .دیخود راه نده لیتخ یکنند،در قلمرو دایتحقق پ دیستین لیرا که ما یقاعده اول: هرگز افکار 

 .شماست گذشته یآلوده شود که مربوط به زندگ یشما با افکار  لیتخ دیدوم: هرگز اجازه نده قاعده
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قاعده شما بايد ايمان داشته باشيد كه توانايي تحقق چيزهايي كه تا كنون در زندگي تان طبق اين 
 وجود نداشته را دارا هستيد.

 .فقط و فقط متعلق به شماست لتانیقاعده سوم: قدرت تخ

 قلمرو نیندارد. ا یاست و حد و مرز  عیوس اریشما بس لیتخ یقلمرو ه شدداد حیهمانطور که توض
 ستین قادر کس چیداشته باشد. ه یتواند به آن دسترس ینم یگر یشخص د نیشماست، بنابرا درون

 شما باشد.  لیقرار دهد که خالف م یقلمرو شخص نیرا در ا یز یچ

که شما خواهان  یهرگونه خواسته ا یرشد و تجل یاست برا یز یحاصل خ نیزم شما لیتخ یقلمرو
يي خود روياهاي شما را محدود هرگز به كسي اجازه ندهيد كه با كالم و به ظاهر راهنما .دیهست آن خلق

 كند و براي شما تعيين كند كه چه چيزي براي شما مناسب و خوب است و چه چيزي نامناسب.

 .شما محدود شود یفعل طیشما بر اساس شرا لیتخ یقلمرو دیقاعده چهارم: اجازه نده

 است، شما نامحدود لی. قدرت تخدیموجود شو طیگرفتار شرا دیکند که شما نبا یم انیقاعده ب نیا
که  دیباش گرفته می. در واقع تصمدیداشته باش یو معمول یعاد یزندگ دیگرفته باش میمگر آنکه تصم

 .دینکن شکوفا لقوه و نهفته خود رابا یها ییو توانا دیریبپذ شهیهم یموجود را برا طیشرا

 گذشته یاساس باورها شما بر یفعل طیکه شرا دیگذشته به خاطر داشته باش ینکته را از فصل ها نیا
قدرت تخيل انع تحقق خواسته ها و استفاده از جمله باورهاي خطرناكي كه م زاشما شکل گرفته اند. 

 ن است كه خودمان را محكوم به سرنوشت ناشي از وضعيت فعلي بدانيم.مي شود اي

 

 :دییجمله را همواره به خود بگو نیا دیبا یاز آگاه یبه سطح باالتر فتن براي ر

 هستم که خواهان آن هستم. یطیهم اکنون در ذهن خودم در همان شرا من

 تیهو با معنا است که شما نیکند در واقع به ا یخواسته شما را محقق م لیتخ یرویعبارت که ن نیا
دست  یقدرت به دیشما با خالق خود هماهنگ شو یوقت د،یهماهنگ شده ا یخود و خالق هست یاله
 جهان از آن استفاده کرده است. نیخلق ا یکه خالق شما برا دیابی یم

 یبرا یبیعج یها دهیپد دیکن یاحساس م دیبر یبهره م احسن به نحو لتانیکه از قدرت تخ یهنگام
آن  لی. دلرندیگ یشما قرار ممناسب در زمان درست و مکان درست، سر راه  افراد افتد، یشما اتفاق م

شفا و . دیکه ماده را از عدم خلق کرده است، هماهنگ شده ا یخالق هست با قدرت شما است که نیا
که  یکتاب دنیرس از،یمورد ن یمال یرسند، کمک ها یبه نظر م رممکنیها که غ یمار یاز ب یدرمان بعض
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 گریشمار د یو اتفاقات ب شما زانیاز عز یکیمطلوب در رفتار  رییشما را در بردارد، تغ ازیاطالعات مورد ن
 .ونددیپ یبه وقوع م

 ریناپذ شما نه تنها ممکن است بلکه اجتناب یتحقق خواسته ها دیاگر با خالق خودتان هماهنگ شو
درون  آن قدرت است، فراتر یوجود دارد که از هر قدرت یدر خلقت قدرت دیداشته باش ادیشوند. به  یم

 اهایخلق رو یو برا دیباش یاله موهبت نیشماست. شکرگزار و حق شناس ا لیشماست، آن قدرت تخ
 .دیاز آن بهره کامل را ببر تانیها و خواسته

  توصيه هايي براي اين فصل

  به ياد داشته باشيد كه قدرت تخيل قلمروي خصوصي شما است و اجازه ندهيد كسي وارد اين
 قلمرو معنوي شود. 

 تي براي تخيل خود قائل نشويد.هيچ محدودي 
 .اگر بتوانيد با خالق هستي هماهنگ بمانيد شرايط را براي هدايت الهي فراهم مي كنيد 

 

  

 فصل پنجم

 دومین اصل تحقق رویاها:
کنون تحقق یافته ببینید!  رویای خود را هم ا

 

 

 

شايد اين باور سخت ترين موضوعي باشد كه با آن روبرو هستيد. براي اينكه بتوانيد اين باور جديد را در خودتان 
لوه مي دهد كنار بگذاريد و به روياي شما را غير ممكن ج ايجاد كنيد بايد حواس پنج گانه و تمام شواهدي را كه 

 نحوي رويايتان را در تخليتان جا دهيد كه گويي هم اكنون محقق شده است. 

مثالي كه وين داير در مورد اين اصل مي زند مربوط به نوشتن همين كتاب است به اين صورت كه درحالي كه 
كه  با عنوان روياهاي تحقق يافته  گذاشته خود كار  كتابي با جلدي زيبا در اتاق ،تنها يك سوم از كتاب را نوشته

 هر روز  آن را مي بيند. در واقع چيزي را كه وجود خارجي ندارد هر روز مي بيند. 
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 :و باز تاكيدي ديگر از نويل در راستاي اين اصل تحقق روياها 

 که شما هم دیبر آن بگذار را . فرضدیریبگ دهیدهند ، ناد یممکن جلوه م ریشما را غ یایرا که تحقق رو یشواهد
خودتان که خالق  یاله تیفرض قاطع، شما با هو نیا با رایز د،یباش دیخواه یکه م دیهست یاکنون همان کس
 .دیرس یم یاست، به وحدت و هماهنگ ریامکانپذ آن یبرا زیاست و همه چ

 دیگو یم فرض قانون نکته نیبه ا لیاکنون وجود دارد. نو هم یذهن ریتصو نیکه ا دیبگذار نیفرض را بر ا دیبا
 خواسته به دنیکه حس غالِب وجود شما شود، رس دیفرض را آنقدر در ذهن خود نگه دار نیا اگر :کند یم دیو تأک
 است. ریاجتناب ناپذ تان

که شما هماکنون همان  دیبگذار نیفرض را بر ا دیبا د،یاز خودتان برس یو ارزشمندتر  دیجد گاهیآنکه به جا یبرا
فرض،  نیاست، با اعتقاد به ا افتهین تینیشما ع یزندگ اگر هنوز در ی.حتدیباش دیخواهیکه م دیهست یکس

 شما تیزود آن فرض به واقع ای رید د،یبدان یحتم دیداده ا یتان جا لیکه در تخ را . اگر تحقق آنچهدیکن یزندگ
 شود. یم لیتبد

  :در مسير خلق خواسته ها بايد به دو نكته مهم ديگر در اين زمينه هم توجه كرد

 د،یفکر نکن آنها و به زمان تحقق دیرا فراموش کن دیهر گونه شک و ترد دیخود با یاهایدر روند تحقق رو -1
 خواهند کرد.  دایدر زمان مناسب تحقق پ رایز

 .دیکن یزندگ. با آن دیکن فراموش تحقق آن را یچگونگ نیهمچن -2

. دیتحقق ببخش دیخواه یرا آنگونه که م یآن زندگ کمک و با دیریرا درون خودتان بپذ یاله تیهو کنم یم دیتأک
که در  یهدف و ایرو ییکه گو دیکن یزندگ یطور  دی، شما با دیمصمم باش و یجد یلیخ دهیعق نینسبت به ا

 .شماست یزندگ قتیهم اکنون حق د،یدار خود لیقلمرو تخ

 لیعمق قلمرو تخ در مفهوم نیا سعي كنيد است و ریپذ امکان زیکه همه چ دیکن یسپر  دگاهید نیرا با ا یزندگ
 شما ثبت شود.

  توصيه هايي براي اين فصل

  هر وقت به آينه نگاه مي كنيد با خود بگوييد آن كه به شما خيره شده جسم در حال تغييرشما نيست
 بيكراني دارم. تكرار كنيد كه من هويت الهي بلكه هويت الهي و واقعي شما است و با خود

  و با گفتن جمالتي مانند من با استعداد بدون نگراني هويت الهي خود را در قلمرو تخيلتان جاي دهيد
دهيد  اين ايده آل ها  هستم. من قوي هستم. من خوشبخت هستم من واقعاً ثروتمند هستم اجازه

 ما جاري شوند. شدر زندگي 
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 فصل ششم

 :اهایاصل تحقق رو نیسوم
 دیخود را احساس کن یایرو تحقق

 
 برآورده شود. تانیایتا خواسته و رو دیخود را حس کن یایبا تمام وجود تحقق رو دیبا

 لینو

 

 تیاصل بر اهم نیا دینهفته است. تأک ینکته مهم د،یخود را احساس کن یایتحقق رو دیگو یاصل که م نیا در
با  نشیخلق کردن و آفر ندیفرآ گفت، توان یبه طور خالصه م است. تانیاحساس شما و نقش مهم آن در زندگ

 .اقدام ختم خواهد شد کیسرانجام به  و ابدی یبا احساس شما ادامه م شود، یفکر شروع م کی
 نیقیاز ته قلب  یز یآنکه به چ ی. برادیکن دایپ یقلب نیقی یز یچ استدالل و منطق به قیاز طر دیتوان یشما نم

که  یتنها ابزار  .دیرا حس کن زیآن چ یواقع یو به معنا دیآن را تجربه کن نکهیا جز وجود ندارد یراه د،یکن دایپ
  احساسات شما است. د،ینسبت به خودتان دار دیبه باور جد دنیرس یبرا

 

 قاً یآن را عم تحقق و دیا دهیکش ریبه تصو لتانیدر عالم تخ د،یآن هست یرا که در پ یا خواسته قیاگر به طور دق
 .دیدار اریابزار خلق معجزه را در اخت د،یاحساس کن

 

 

 

 

 

  تغيير احساس به معني تغيير سرنوشت است.

 براي درك بهتر اين موضوع بايد نگاهي داشته باشيم به عملكرد ضمير خودآگاه و ناخودآگاه در وجودمان 
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حساس، انقل شده است كه و رابطه آن با ضمير ناخودآگاه  ميت احساس ينجا از قول نويل در رابطه با اهدر ا
 قیافکار و باورها از طر  .شود یم ناخودآگاه منتقل ریآن به ضم قیاز طر ها شهیاست که افکار و اند یتنها ابزار 

 ناخودآگاه ثبت شود ریبر ضم تواند ینم یا شهیاند و یفکر  چی. هگردد یناخودآگاه ثبت م ریاحساس بر ضم
سازنده باشد، پس از  ایفکر مخرب  نیندارد که ا یتیاهم گریشد، د احساس یمگر آنکه احساس شود؛ اما وقت

 است. رونیب یایدر دن یمحکوم به تجل شهیاند نیا شدن، احساس

جالب و شگفت  نکته .دهد یقرار م ریرا تحت تأث تانیزندگ طیناخودآگاه شما حک شده است، شرا ریآنچه بر ضم
 یکیزیف یایبا آنچه که در دن دیکن یم خود احساس لیچه در تخآن نیب یناخودآگاه تفاوت ریاست که ضم نیا

 زیناخودآگاه شما ن ریضم د،ی. آنچه را احساس کنستین قائل د،یکن یتوسط حواس پنجگانه خود احساس م
 .ردیپذ یم تیهمواره آن را به عنوان واقع

 نیا دیببر نیقیآن  به  که یبه صورت یز یاحساس کردن است، راه درک چ یقلب نیقیو  یواقعتنها راه شناخت 
 ریبر ضم دیتوانیکه با کمک آنها م هستند ییاحساسات شما ابزارها گر،ی. به عبارت دمیاست که آن را احساس کن

 کنند. دایشما تحقق پ یواقع یشما در زندگ یها خواسته که دیکن یو کار  دیبگذار ریناخودآگاهتان تأث

شما نشان  احساسات نیشما. بنابرا اتیو ح یدر محل زندگ یعنی رند؛یگیاحساسات شما در جسمتان شکل م
وجود  یگر ید یاطرافتان قلمرو طیمح . عالوه بردیکن یرا چگونه احساس م یاطراف و زندگ طیکه مح دهند یم

 یطیمح طیقلمرو فارغ از شرا نیشماست.در ا لیقلمرو تخ آن رند،یگ یدارد که احساسات شما از آن جا نشئت م
افکار  نیا یام، وقت کتاب تکرار کرده نی. همانطور که بارها در ادیانتخاب کن دیبخواه که یتا هر فکر  دیآزاد هست

 .کنندیم دایپ یاله یاحساسات شما رنگ و بو شوند، یشما هماهنگ م یاله تیهو با

 

. از آنجا که است آن را دارا باشد، عشق تواند یم زیکه خداوند خلق کرده است و انسان ن یحس نیتر یعال
و  اتیتمام اعمال، تجرب یاصل عامل اند، ناخودآگاهتان حک شده ریکه در ضم یعشق ژهیاحساسات شما، به و

 دیداشته باش یخود آن چنان حس یبه آرمان و آرزو نسبت دیبا، دیکن یخلق م یاست که در زندگ یز یهر آن چ
             دایدست پ یواقع یاگر هنوز به خواسته خود در زندگ یحت است، کرده دایما تحقق پش یآرزو ییکه گو
 .دیا نکرده

 ری. ضمکند یم کار ناخودآگاه چگونه ریضم میبدان دیکرده است، با دایما تحقق پ یآرزو میآنکه احساس کن یبرا
است که  یو حاکم بر هست یجهان ناخودآگاه ریاز ضم یبلکه جزئ ست،ین یفرد ای یناخودآگاه شما امر شخص

 . میبري همه ما از آن بهره م

 میتوان یکه نم میدان ین خود مرا از آ زیما آنچنان همه چ رایباشد، ز بیعج یکم مفهوم نیالبته ممکن است ا
 من خوب است،: حالم دیرا انتخاب کن یافکار  نیچن دی. بکوشمیناخودآگاه مشترک دار ریما ضم همه میریبپذ
 دیداشته باش یاحساس سپس د،یقرار ده لتانیهستم، موفق هستم و سرگرم کار هستم. آنها را در عالم تخ یقو

شعف، آرامش و  ،یپر از عشق، شاد را درونتان دیاند. اگر بتوان شما برآورده شده یها خواسته نیا ییکه گو
 نیناخودآگاه شما ا ریضم د؛یگو یم یگر ید زیچ شما تیو وضع طیکه شرا یهنگام یحت د،یکن یشادکام
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با  دیکن یخود احساس م لینچه در تخآ نیب یناخودآگاه تفاوت ریضم کنم یم دیتاک . کندیاحساسات را ثبت م
 . ستین قائل د،یکن یحواس پنجگانه خود احساس م توسط یکیزیف یایآنچه که در دن

 : کرده انیب ینکته را به خوب نیا لینو

اکنون  هم ییکه گو دیباشرا داشته  یآن حس دیبا د،یناخودآگاهتان ثبت کن ریرا در ضم تان آنکه خواسته یبرا»
  « خواسته شما برآورده شده است

قرار خواهد  یادیز ریناخودآگاه شما تحت تأث ریضم د،یتان را حس کن به خواسته دنیهم اکنون رس دیاگر بتوان
انسان را همراه  یها دهیا آفرينش است. ناخودآگاه محل ریضم»کنم  یم یادآور یرا  لیگفته نو گریبار د .گرفت

 تیبلکه تنها به آنها واقع دهد، ینم رییتغ وجه چیرابه ه یافتیدر یها دهی. اردیگ یکه دارند، م یبا احساس
 «.بخشد یم یکیزیف

را  تانیزندگ شما احساسات نی. بنابراداند یم یناخودآگاهتان آن را واقع ریضم د،یبدان یکه واقع یهر احساس
مهم است که آنچه  یلیخ لیدل نیبه ا اند. خود گرفته اریناخودآگاه شما را در اخت ریضم رایز کنند؛ یم تیریمد
خلق  یدر زندگ دیخواه ی. نسبت به آنچه مدیآن را با همه وجود حس کن ابتدا د،یخلق کن یدر زندگ دیخواه یم
  .دیبسپار کارها را به آن هیو بق دیناخودآگاه حاکم بر جهان ثبت کن ریاحساس را در ضم نیو ا دیبورز عشق د،یکن

 کند. دایپ آن ابراز یبرا ییها راه کوشد یم کند، یم افتیرا در یاحساس نکهیناخودآگاه به محض ا ریضم

 

  توصيه هايي براي اين فصل 

 است که  یآن احساس منظور .دیاحساس کن د،یا قرار داده لتانیرا که در قلمرو تخ ییتحقق خواسته ها دیبکوش
و آن حالت را درونتان  دی. چشمانتان را ببنددیکن تان، آن را با تمام وجود احساس به خواسته دنیهنگام رس

 .دیاحساس کن
 ابتدا تصور دیبورز عشق و به آن دیشماست مورد توجه قرار ده یها و آرزوها که مربوط به خواسته یهر احساس .

. دیا دهیاکنون به خواسته خودتان رس هم ییگو که دیبه آن عشق بورز یورتسپس به ص د،یخواه یچه م دیکن
 کنند. دایشما تحقق پ یها خواسته تا دیحس را آنقدر ادامه ده نیا

 که برنامه مربوط  کندیم عمل یز یناخودآگاه شما بر اساس آن چ ری. ضمدیتوجه کن شتریناخودآگاهتان ب ریبه ضم
مثل )  یعادت نی. بنابراکندیبر اساس عادت عمل م و که ذهن شما به طور خودکار یبه نحو د،یا را به آن داده

 .انجام شود یاراد ریبه طور غ دیخواه یم که دیرا انتخاب کن (یبخشندگ
اگر شده با  یحت د،یرا ببخش یز یچ یسخاوتمند هیبا روح دیبا.هستم یانسان سخاوتمند من دییبا خودتان بگو 
 باشد. زیآم قیکلمه تشو کی ای ُخردسکه پول   کی

 

 

 

http://www.barkhordariy.com/
http://www.barkhordariy.com/


 www.barkhordariy.com                                                        وين داير -كتاب  آرزوهاي تحقق يافته  خالصه 

13 
 

 فصل هفتم

 چهارمین اصل تحقق رویاها:
 توجه و تمرکز

 
  تخیل شما این توانایی را دارد که بر اساس میزان توجه و تمرکز شما،

 هر آنچه را بخواهید به واقعیت تبدیل کند .

 نویل

اين كتاب ايجاد شود اين است يكي از مشكالتي كه امكان دارد بر سر راه تغيير كردن و استفاده از آموزه هاي 
 دیباشما را از اين مسير منصرف كنند.  ،از سر دلسوزي  به شكل هاي مختلف و ظاهراً  كه نزديكان شما سعي كنند

 یرونیو عوامل ب فشارها دی. هرگز اجازه ندهدیتوجه و تمرکز کن تانیها و خواسته اهایقاطعانه بر تحقق رو
 زانیبه م تانیدستاوردها و ها تیموفق تمام»  لیمنحرف کنند. به قول نو د،یکه دار ییها تمرکزتان را از خواسته

 « دارد یتمرکز و توجهتان بستگ

بايد توجه داشته باشيد كه دو   براي اينكه بتوانيد اين قدرت توجه و تمركز را به دست آوريد و آن را  حفظ كنيد
متداول  اریبس یرونیب توجه د؛یبه موضوع توجه کن دیتوان یم یرونیو ب یدرونشما به دو صورت نوع توجه داريم. 
 .دیرا انتخاب کن یتوجه درون دیاست، اما شما با

توجه و تمرکز  مانع یرونیعوامل ب دیو اجازه نده دیا بنا کرده لتانیکه در عالم تخ دیتمرکز کن ییها بر آن خواسته
است و  دهیکه به شما رس یهر گونه اطالعات خواهم یشما م از است. یمفهوم توجه درون نیشما بر آنها شوند. ا
اطالعات از حواس پنجگانه شما به دستتان  نی. به خصوص اگر ادیکن فراموش دارد، رتیبا خواسته شما مغا

 .اند دهیرس

را درست  اهایرو تحقق اگر سه اصل اول یبگذارد.حت ریبر باور شما تأث یطیشرا ای یز یچ ،یکس دیهرگز اجازه نده
 خود ساخته یبرا لتانیکه در عالم تخ یگاهیجا توجه شما را از آن یرونیعوامل ب دیاما اجازه ده دیکن یگذار  هیپا
 رفت. خواهد نیمنحرف کنند؛ تمام طرح شما از ب د،یا

 دیو باور کن دیباش داشته مهم افراد خودساخته است؛ اگر به خودتان اعتماد یهایژگیاز و یکی یتمرکز و توجه ذهن
بر شما  ایکنند  وسیشما را مأ یرونیب عوامل داد دیاجازه نخواه د،یسرنوشت خودتان را رقم بزن دیتوان یکه م

کند.  یشود که توجه و تمرکز شما را به خود جلب م یم یز یچ نظرتان تنها مورد یبگذارند و خلق زندگ ریتأث
 لتانیتخ یکه در قلمرو یر یا شوند و تصوشم یاهایمانع تحقق رو یرونیب طیشرا داد دیهرگز اجازه نخواه نیبنابرا

 قرار نخواهد گرفت. گرانیو سخنان د دیعقا ریتأث تحت د،یدار
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را  ها تیموفق نیا آنکه مدتها قبل از دیبا د،ینیبب افتهیرا تحقق  تانیاهایو رو دیکن تیآنکه احساس موفق یبرا
و تحقق آنها را درونتان  دیکن یساز  ریتصو لتانیتخ یرا در قلمرو د،آنهایبا حواس پنجگانه خودتان احساس کن

  .دیحس کن

 یرونیعوامل ب ریتأث شما تحت لیتخ د،یو اجازه نده دیمستلزم آن است که سرسخت و مصمم باش ندیفرآ نیا
و  لیتخ یدرون یقلمرو نیا جیتدر به د،یو آن ها را احساس کن دیخود را حفظ کن یذهن ری. اگر تصاوردیقرار بگ

داشته  نیقیو آنچه به آن کاماًل  دیرس یم نیقیبه  باور خواهند کرد. شما از دایپ ییواال گاهیاحساسات شما جا
 نخواهد شد.  متزلزل دیهرگز با شک و ترد د،یباش

 

 جذب نعمت و فراواني در زندگي  

 دیمتمرکز کن موضوع نیتمام توجه خود را بر ا دیبا د،یجذب کن یرا در زندگ ینعمت و فراوان دیآنکه بتوان یبرا

ها چگونه است،  نعمت نیداشتن ا دیکن حس دیبتوان دی. بادهد یبه شما م ینعمتها چه حس نیکه داشتن ا

ناخودآگاه  ریضم د،یاحساس را درک کن نیا دی. اگر بتوانشوند شما وارد ینعمت ها به زندگ نیقبل از آنکه ا یحت

  .شود یم شأ تمام تحوالت عالم است، هماهنگکه من یبر هست حاکم با شعور یشما از لحاظ ارتعاش

 یخوشبخت فرد که دیاحساس کن شهیپرت کنند. هم لتانیتخ یتوجه شما را از قلمرو ،یرونیعوامل ب دینده اجازه

 .دیدار  تیرضا یو از زندگ دیهست یانسان ثروتمند د،یهست

 

عبارت من خوشبخت هستم را در عالم  دی. اگر بتواندیآ یم است که از درون ینگرش و طرز فکر  یخوشبخت

 ت.اس یدرون یحس یخوشبخت که دیفهم دیخواه د،یقرار ده لتانیتخ

  توصيه هاي براي اين فصل

 ر  خواسته هايتان را تكرار كنيد كه  احساس بدون توجه به افرادي كه قصد نا اميد كردن شما را دارند آنقد
 لحاظ ارتعاشي هماهنگ شده ايد. كنيد با خواست هايتان از

  تصويري دقيق  و قوي از خواسته هايتان در ذهن ايجاد كنيد كه  هيچ عامل خاجي نتواند در آن تاثير
 خودتان تكرار كنيد كه من ثروتمند هستم . من خوشبخت هستم.با گذار باشد. 

 ر جلوي ديگران خودداري كنيد. خواسته هايتان را فقط در برابر پروردگارتان مطرح كنيد و از بيان آن د 
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 فصل هشتم

 پنجمین اصل تحقق رویاها:
 برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه قبل از خواب

 
 از همه مورد توجه آنهاست، تحقق کند تا افکاری که بیش دست خلقت به همه انسانها کمک می

 پیدا کنند

 آلنجیمز                                                        

 

اتفاق  تانیکه در طول روز برا یا از هر حادثه دیبل از خواب دارق و درست یدار یلحظات ب نیکه در آخر یحس
 .مهمتر است افتد، یم

است بعد از برخاستن  قرار و دیدار یچه احساس دییگو یناخودآگاهتان م ریروز ، به ضم یانیپا قهیدق  5 نیدر ا
 ببخشد. تحقق کدام خواسته شما را یشعور حاکم بر هست ایاز خواب، خداوند 

وارد  ناخودآگاهتان ریضم یمدت حدود هشت ساعت به قلمرو یبرا دیدار میروز که تصم یانیپا قهیدق  5 نیا
  روز شما است. ساعت شبانه  24تمام  قیدقا نیتر حساس د،یشو

ناخودآگاه را با زبان  ریخودآگاه و ضم ریباور رابطه ضم یشناس ستیدر کتاب خود با عنوان ز پتونیبروس ل
فاقد احساس و قضاوت نسبت به  ،یاطالعات  گاهیناخودآگاه مانند پا ریضم:»کند یم انیب نگونهیا یتکنولوژ 

 ایو بدون هر گونه پرسش  ردیرا بگ یا است که برنامه نیا فقط شده در آن است و کار آن رهیذخ یبرنامه ها
 .کند آنها را اجرا ،یقضاوت یحت

در آنجا ثبت  ،یاز زندگ ما و احساسات اتیاست که تجرب ریپذ برنامه یافزار  سخت لهیوس کیناخودآگاه  ریضم 
 .کند یم ایما مه یبرا اطالعات ثبت شده را نیهماهنگ با ا یو اتفاقات طیو شرا شود یم

و پردازش  افتیناخودآگاه شما در حال در ریضم خودآگاه شما در حال استراحت است، ریکه ضم یدر تمام اوقات
 یرونیب یایرا در دن یافتیدر ریتا تصاو شودیو آماده م دیا کرده آن ثبت یاست که بر رو ییزهایتمام آن چ

 کند. یمتجل
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 روش درست برنامه ريزي براي ضمير ناخودآگاه قبل از خواب

 اند کرده دایشما تحقق پ یاهایکه رو دییاحساس نما نیو همچن دیفرض کن 

ناخودآگاه شما آرام  ریضم شده و نیکه چشمانتان سنگ دیکنیو احساس م دهیکه در رختخواب دراز کش همانطور
 یو معنو یاله یانسان دیو بکوش دیکن استفاده یارتباط با خالق هست یبرا یدار یآخر ب قیدقا نیگرفته است، از ا

  کرده است. دایتحقق پ شیاهایکه رو دیشو

 یاهایکه رو دیکن یز یر برنامه یناخودآگاهتان را طور  ریو ضم دیقبل از خواب استفاده کن قیدقا نیاز ا دیتوان یم
که  دیبگذار نیرا بر ا فرض وجود دارد و لتانیکه در عالم تخ دیتمرکز کن یشما را برآورده کند. قرار است بر آن حس

 اند. کرده دایشما تحقق پ یاهایرو

من هم اکنون تحقق  یاهایواگر ر: دیاز خودتان بپرس ،یو در حالت خواب آلودگ تانیداریب انیپا قیدر دقا نیبنابرا
 ؟دیایآن حس مورد نظر به وجود ب جیتدر بهتا  دیفکر را حفظ کن نیهم  ؟داشتم یکرده باشند،چه حس دایپ

روياهاي شما تحقق پيدا  از اين لحظات گرانبهاي قبل از خواب استفاده کنيد و فرض را بر اين بگذاريد که تمام
خيلي جدي در زندگي شما وجود داشته  اند. هرگز با ناراحتي و نگراني به خواب نرويد، حتي اگر مسائل کرده

لحظات قبل از خوابتان را بشکنيد، به اين معنا که در آنچه مورد  توانيد به آساني عادت استفاده از باشد. شما مي
ظر کنيد. از اين فرصت مهم استفاده کنيد و به افکار مثبتي بپردازيد که ن شود، تجديد مي ناراحتي و نگراني شما

کرده و به خودتان  ايد. اگر افکار منفي به سراغ شما آمد، خيلي راحت آنها را متوقف عالم تخيلتان قرار داده در
ساس کنيد که ناخودآگاهتان شويد. سپس اح خواهيد با اين نوع افکار وارد قلمروي ضمير يادآوري کنيد که نمي
خواب به ضمير ناخودآگاهتان يادآوري کنيد تا در پي تحقق  ايد. آيا قصد داريد قبل از به روياهايتان رسيده

 هاي شما اقدام کند؟ خواسته

 نیشد. اگر ا دیخواه شما پولدار د،یکند که شما پولدار هست افتیباور را از شما در نیناخودآگاهتان ا ریاگر ضم
 ورزم، یدارم، من به همه عشق م خاطر تیمن خوشبخت هستم، من سالمت هستم، من رضا که دیریرا بگ امیپ

ناخودآگاهتان آن را در عالم  ریراسخ شما است، ضم اعتقاد از باور و یکه ناش یگر ید امیهر پ ایمن عاقل هستم 
  واقع خلق خواهد کرد.

  توصيه هايي براي اين فصل 

  من هويت "براي اينكه بتوانيد به بهترين شكل از فرصت قبل از خواب استفاده كنيد مي توانيد عبارت
حداقل سه بار قبل از خواب  را"زندگي ام احساس مي كنم خانه ام و  در   الهي دارم  و حضور خدا را در 

 تكرار كنيد.
 و كاري انجام دهيد تا احساس آرامش  اگر قبل از خواب دچار نگراني شديد متني الهام بخش بخوانيد

و سپس به رختواب برويد و به آنچه شد استفاده كنيد  توصيه به شما برگردد. از عبارات مثبتي كه 
 آموختيد را در ضمير ناخودآگاهتان ثبت كنيد.
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عزيز به پايان خالصه كتاب آرزوهاي تحقق يافته رسيديم خوشحالم كه در مسير لذت بخش  دوست
ي توليد نظرات شما براي بهتر كردن محتوامي شوم از مطالعه اين كتاب همراه من بودي. خوشحال 

 .شده استفاده كنم
 برخورداري محمد  
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