https://azmandian.com/article/39

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺴﯿﺎری ،ﺗﺨﯿﻞ را ﺑﺎ ﺗﻮﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن آن و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﺑﺎوری ﮐﺎﻣﻼ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ!
اﻧﺴــﺎن ،دارای ﻗــﺪرت ﺷﮕﻔــﺖ اﻧﮕﯿــﺰ ﺗﺨﯿــﻞ اﺳــﺖ و اﯾــﻦ ﺗﻮاﻧــﺎﯾﯽ را دارد ﮐــﻪ ﻗﺒــﻞ از آن ﮐــﻪ ﭼﯿــﺰی اﺗﻔــﺎق ﺑﯿﻔﺘــﺪ ،آن را در ذﻫــﻦ ﺧــﻮد
ﺗﺼﻮرﮐﻨﺪ و ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ رﻫﺎ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﺨﯿﻞ اش ،در آﯾﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮ آرزو ،ﻫﺪف و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای را در ذﻫﻦ و ﺗﺨﯿﻞ ﺧﻮد آﻏﺎز ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ دردﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون ،ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺨﯿﻞ و ﮐﺎرﮐﺮد آن در زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.

ﺗﺨﯿﻞ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ،ﺗﺨﯿﻞ ﭘﯿﺶ درآﻣﺪی از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه زﻧﺪﮔﯿﺴﺖ) .آﻟﺒﺮت اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ(

ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﻧﺴﺎن ،دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﻧﺴﺎن ،ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ )ﺗﺼﻮر و ﺗﺨﯿﻞ( درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﭘﺮدازش
ﮐﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻠﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آورد.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻋﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮ روی ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﺳﮑﻦ ﺷﺪه ،وارد ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ و ﭘﯿﺎمﻫﺎ ،ﺑﺮ ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺮدازش ﻣﯽﺷﻮد و ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه
ﻣﻔﻬﻮم آن ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻋﯿﻨﯿﺖ ﺑﺒﺨﺸﺪ.
ﺗﺨﯿﻞ ﮐﺮدن راﻫﯽ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺧﻄﺎﻫﺎ و اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮّر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ً ﻓﻼن اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ زﯾﺒﺎ را ﺧﺮﯾﺪهاﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻋﺰﯾﺰان ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎل اﯾﺮان رﻓﺘﻪاﯾﺪ ،ﻫﻮا ﻫﻢ
ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﻧﻐﻤﻪی زﯾﺒﺎی ﻣﻮزﯾﮑﯽ ﮐﻪ از ﺿﺒﻂ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ و درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻇﺮ زﯾﺒﺎی ﺟﻨﮕﻞ اﻃﺮاف ﺟﺎده ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارد ﮐﻪ ﻋﯿﻨﺎ ً ﺑﻪ زودی در دﻧﯿﺎی ﺷﻤﺎ
اﺗﻔــﺎق ﺑﯿﻔﺘــﺪ و ﺷﻤــﺎ روزی آن اﺗﻮﻣﺒﯿــﻞ زﯾﺒــﺎ را ﻣﯽﺧﺮﯾــﺪ و ﺑــﻪ ﻫﻤــﺮاه ﻋﺰﯾﺰاﻧﺘــﺎن در ﻫﻤــﺎن ﺳــﻔﺮ ﺷﻤــﺎل و در ﻫﻤــﺎن ﺟﻨﮕﻞﻫــﺎ و ﺟﺎدهﻫــﺎ
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ! و ﻧﺎﮔﻬﺎن در ﺳﺮ ﯾﮏ ﭘﯿﭻ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻬﯿﺐ ﻣﯽزﻧﯿﺪ ﮐﻪ وای ﺧﺪا ﻣﻦ! ﻣﻦ دﻗﯿﻘﺎ ً اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ را دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
ﺗﺠﺴﻢ و ﺗﺨﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدم ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ آن روز اﺻﻼ ً اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﻓﻘﻂ آرزو ﮐﺮدم روزی ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ

ﺑﺨﺮم و ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺧﻮد ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻢ.
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ﺗﺼﻮﯾﺮﺳـــﺎزی ذﻫﻨـــﯽ ،ﯾﮑـــﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾـــﻦ ﺷﯿﻮهﻫـــﺎی ﺑﺮﻧـــﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻫـــﺪاﯾﺖ ﺿﻤﯿـــﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔـــﺎه و در ﻧﻬـــﺎﯾﺖ اﺳـــﺘﻔﺎذه از ﻗـــﺎﻧﻮن ﺟـــﺬب
اﺳﺖ.
ﺗﺨﯿﻞ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی را در ذﻫﻦ ﺗﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت روی آن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ
ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﻘﺸﻪ ی راﻫﯽ در ذﻫﻦ ﺗﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ی راه در ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺗﺎن ﺣﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﯿﺮو و اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺎن ﺷﺪه و ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ را درﯾﺎﺑﯿﺪ .ﺗﮑﺮار ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ از ﻫﺪف ﺗﺎن ،ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب را ﺑﻪ
ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺛﺮوﺗﻤﻨــﺪﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﻓــﻖﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎنﻫــﺎ ،ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐــﻪ ﺑﯿﺸﺘــﺮ و ﺑﻬﺘــﺮ از ﺑﻘﯿــﻪ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪاﻧﺪ در ذﻫــﻦ ﺧــﻮد ﺧﯿــﺎلﭘﺮوری ﻣﺜﺒــﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »اﻧﺴﺎن زﯾﺒﺎی دﯾﮕﺮ« ﺧﯿﺎلﭘﺮدازیﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و زﯾﺒﺎﯾﯽﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ را ،اﺑﺘﺪا در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯿﺪ
و ﺑﺪاﻧﯿــﺪ آﻧﭽــﻪ را ﮐــﻪ ﺷﻤــﺎ در ذﻫــﻦ ﺧــﻮد ﺗﺠﺴــﻢ )ﺗﺨﯿــﻞ( ﻣﯽﮐﻨﯿــﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿــﺪ در دﻧﯿــﺎی واﻗﻌﯿﺖﻫــﺎ ﺧﻠــﻖ ﮐﻨﯿــﺪ؛ و اﯾــﻦ ﻗــﺪرت اﻧﺴــﺎن
اﺳﺖ.
ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺻﺪ ﻗﺪم ﻧﯿﺎز دازﯾﺪ ﮐﻪ  99ﻗﺪم آن را ﺑﺎﯾﺪ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﺮدارﯾﺪ و ﯾﮏ ﻗﺪم را ﺑﺎ زور ﺑﺎزو!
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺗﺨﯿﻞ ﮐﻪ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری ،ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺮو در وﺟﻮدﺷﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮﺷﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ زور ﺑﺎزوی ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﯿﺶ
ﻣﯽ روﻧﺪ ،ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰی ﻣﺠﻬﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ﻧﯿﺮوی ﺗﺨﯿﻞ و ﺗﺠﺴﻢ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺪرت ﺧﻼﻗﯿﺖ دروﻧﺸﺎن ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ را در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎدش ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ آﻗﺎی ﻧﯿﻞ آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ ،اوﻟﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺪم ﺑﺮ ﮐﺮه ﻣﺎه ﮔﺬاﺷﺖ ،روزی در ﺳﻦ ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺎه ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ
ﺧﺪاﯾﺎ ،ﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﻣﺎه ﻗﺸﻨﮓ اﺳﺖ! ﭼﻘﺪر ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮوم و آن را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺒﯿﻨﻢ .او ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺨﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد و
ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮش ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺮهی ﻣﺎه ﺑﺮود و ﺑﺮ اﯾﻦ آرزو و ﺗﺨﯿﻞ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪی ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻪی ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﻮل را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ:
ﮔﺎم اول ،ﺗﺨﯿﻞ ﮐﺮدن
ﮔﺎم دوم ،داﺷﺘﻦ ﺧﻮاﺳﺖ و اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﺳﻮزان
ﮔﺎم ﺳﻮم ،اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
و ﮔﺎم ﭼﻬﺎرم ،اﻗﺪام ﮐﺮدن
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ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﺗﺨﯿﻞ از ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .ﻋﻠﻢ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺨﯿﻞ ،دﻧﯿﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ دو ﻧﻮع ﻗﺪرت دارﯾﻢ ﯾﮑﯽ ﻗﺪرت ﺟﺴﻢ و ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﺎ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ،ﻗﺪرت ذﻫﻦ ﻣﺎ!
و ﻗﺪرت ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در راﺳﺘﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎ ،ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از ﺗﻤﺎم
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت و ﺗﻤﺮﯾﻦ دارد.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻗﺪرت ﺗﺨﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺗﮑﺮارﮐﺮدن ،ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮزه ﻓﺎرﻣﺮ)ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺳﺒﮏ
ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﯿﻠﯽ( ،ﺗﺨﯿﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻀﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﻮهی ﺗﺨﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و ﺗﺨﯿﻞ ﮐﺮدن ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺒﺪ از ﻗﺪرت آن در ﺟﻬﺖ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻤﺮﯾﻦ:
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﺮس ،ﺗﺼﻮرات ﺧﻮد
را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﯿﺎلﺗﺎن ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮدهاﯾﺪ.
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮرات ﺧﻮد  ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺪﻫﯿﺪ و اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻫﻤﻪی ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﺣﺘﻤﺎﻻت در
ﮐﻨــﺎر ﻫــﻢ ﺗﺼــﻮرات ﺷﻤــﺎ را ﺑﺴﺎزﻧــﺪ و راه ﺣــﻞ ﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ در ذﻫــﻦ ﺗــﺎن ﺷﮑــﻞ ﮔﺮﻓــﺖ را در دﻓﺘﺮﭼــﻪ ای ﯾــﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿــﺪ .ﺑﻌــﺪ ﺑــﻪ ﺳــﺮاغ
ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮوﺑﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

دوﺳﺘﺪار ﺷﻤﺎ دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ آزﻣﻨﺪﯾﺎن

