
 

   

 

 نویسنده: آکادمی مجازی باور مثبت

                تخیل چیست؟

www.takbook.com

http://www.pba1.com/
http://www.pba1.com/


 
 

 

 

 تخیل چیست؟

 www.pba1.com                                                          آکادمی مجازی باور مثبت
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 ؟ستیچ لیتخ
و ارائه  میساده ازش داشته باش فیتعر هی میرو اگه بخوا ستیچ لیتخ

موضوع در  کی یشکل دادن مجاز لیگفت که تخ شهیم ینطوریا میاش بد

که در حال حاضر  میمورد رو در ذهن تجسم کن کی میایما ب نکهیا ایذهن 

 لیدر تخ میایو ما م میاون رو لمس کن میتونینداره و ما نم یوجود خارج

 م،یدیبهش پر و بال م مونخود

 

 میکه در داخل ذهنمون دار یریاساس شواهد و تصاودر واقع ما بر  یعنی

رو در کنار هم  میداشته باش میکه دوست دار یاون مورد میتونیم

 ندهیدر آ میموضوع که دوست دار کیواحد از  ریتصو کیو به  م،یبذار

 لیو قدرت تخ میو اونو بارها و بارها تجسم کن میرسیم میداشته باش

 م،یکن تیخودمون رو تقو

 

 یدیورزشش م یعضله که وقت کیمثه  قایکنه دق دایپ یشتریقدرت ب و

 تریفراوان هر روز قو التیهم با تجسم و تخ لیو تخ کنهیم دایرشد پ

ازش  یشتریکرد تا لذت ب هیازش ته یتر تیفیبا ک ریتصاو شهیو م شهیم

 .برد

 

 شما یقوه وجود نیمهمتر لیتخ قوه
 میکن لیتخ یقوه  ییشروع به صحبت در مورد توانا میبخوا نکهیاز ا قبل

 یژگیدر مورد و میکن یرو باهم بررس هیاطالعات اول یکسریبهتره اول 

فرد  کیدر مورد مغز  یها و اطالعات ییانسان بالغ که چه توانا کی یها

 .وجود داره
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 در مورد مغز انسان هیاول اطالعات
هم هستند اما  هیکه شب شده است لیکره تشک میانسان از دو ن مغز

دو  نیو عملکرد ا فیبه شرح وظا نجایدارن و ما در یمتفاوت یکاربرد ها

دو عضو آشنا  نیا ییبا عملکرد و کارا شتریو شمارو ب میپردازیم مکرهین

 .میکنیم
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 سمت راست مغز مکرهین کارکرد
 میگیم نجایها رو ا یژگیاز اون و یداره که برخ یژگیو نیکره چند مین نیا

از  یو برخ کنهیکره سمت چپ بدن رو کنترل م مین نیمرحله ا نیدر اول

 چهره، حل معما، صی، تشخ ریکره شامله: درک تصاو مین نیا یها یژگیو

 

و کشف کردن، استعداد  تیو خواب، خالق لیرنگ ها و صداها، تخ درک

که مربوط به احساس  یموارد ما در …احساسات و عشق و  ،یهنر یها

عوامل باز دارنده  یکسریکره  مین نیقسمت قرار داره که ا نیدر ا شهیم

 .کننده داره تیو تقو

 

 سمت چپ مغز مکرهین کارکرد
مرحله کنترل  نیهست که در اول یها یژگیو ییکره هم دارا مین نیا

: میکنیم یاون رو باهم بررس یها یژگیراست بدن است و و مهیکردن ن

کردن،  لیو تحل هیمنطق و تجز ،ینظم و طبقه بند ،یاضیفلسفه و ر

و  ینیب تیاهل منطق و واقع یها انسان کل در …پردازش اطالعات و

 .کننیم یزندگ شتریکره مغز ب مین نیامحاسبات هستند با 

 

 میو ساده رو در مورد مغز به دست آورد هیاطالعات اول یکسریکه  حاال

آموزش  نیکره راست قرار داره که در میدر ن لیکه قوه تخ میکنیدرک م

 نیبدون قایکه دق میکنیباز م زانیشما عز یرو کامل برا ستیچ لیتخ

چگونه خواسته هاتون رو وارد  تونهیداره و م یو چه قدرت ستیچ لیتخ

 .کنه تونیزندگ
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 ه؟یموفق چ یبارز انسان ها یژگیو
هستند که از هر دو  ییموفق انسان ها یبگم که انسان ها خوامیحاال م اما

که در  دیستین یاما اگر شما جز افراد کنندیم نهیکره استفاده به مین

 ست،ین یمسئله ا چیه دیاستفاده کن لیخوب از قوه تخ دیتونینم یزندگ

 م،یشناسیم شتریاون رو ب ستیچ لیتخ کتاب نیچون در ا

 

خود و  لیاز تخ میایما م ی.وقتمیریگیم ادیرو باهم  تشیراه تقو و

رو  ریتصو کی میبتون نکهیا یبرا میکنیگذشته استفاده م اتیتجرب

به همون اندازه  گنیسازنده م لیکردن را تخ لیمدل تخ نیبه ا میبساز

 .تاصل واضح اس کی یو هنر یورزش یکه تمرکز حواس در رشته ها
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در  یافراد است و افراد تیموفق یاصل واضح برا کیهم  لیتخ قوه

 یدارند که قوه  یلذت بخش و پر از آرامش یثروتمند و زندگ یزندگ

رو ابتدا در  خوانیکه م یزیهرچ رکیدارند. افراد ز یتریقو لیتخ

و  ارنیبدستش م شونیواقع یو بعد در زندگ ارنیذهنشون به وجود م

 .شهیم شونیوارد زندگ

 

 :یدر زندگ لیتخ یاز قوه  یمنف ی استفاده
 نیبارها استفاده کرد لیتخ یقوه  نیخود شما هم از یمردم و حت عموم

در جهت  خوامیم ستیچ لیآموزش تخ نیما در ،یاما در جهت منف

و ازش بهره مند  میاریو بدستش ب میبه بعد ازش استفاده کن نیمثبت،از

 .چه بد چه خوب میاریوجودش ببه  میدار یو هر خواسته  میبش

 

هماره  میبه سمت اهداف حرکت کن میکنیم یط میکه دار یریمس در

 زهیهمواره انگ میبتون نکهیا یاما برا ادیبه وجود م یمسئله ها و چالش ها

 نیدر واقع ما ا یذهن یساز ریکردن و تصو لیبا تخ میداشته باش یا

و مثبت  نهیو در جهت به میداریخودمون روشن نگه م یموتور رو برا

 کی، باز هم به  دیستاره باش دیخواهیاگه نم یحت میکنیم دهازش استفا

 یزیتجسم کردن و تصور کردن با چ ییتوانا  د،یدار اجیاحت رومندین لیتخ

 .وجود ندارد تانیکه در زندگ

 

همواره  شهیکه نم یزیو حل مسئله ها است، از چ تیانواع خالق دیکل

خوب و  لیقوه تخ کیمطمئن شد مسئله ها و چالشها هستش که با داشتن 

 .میرو حل کن یشتریب یمسئله ها میتونیها ما م نیکردن ا یقو
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 با تمرکز لیتخ یقوه  رابطه
هست مثل تمرکز کردن که با  ییتوانا کیهم  لیتخ ستیچ لیتخ قوه

کردن اون رو  نیبا تمر میتوانیم اونو به دست آورد، که ما شهیم نیتمر

در واقع از  م،یرو دار یساز ریکه ما قصد تصو یهنگام میاریبه دست ب

قدرت  یریبا شروع به کارگ میکنیها شروع به استفاده م ییتموم توانا

و با  میکنیم یذهن ریتصاو یکسریما شروع به فراخوان کردن  لیتخ

 .میکنیو متفاوت رو خلق م یدیجد ریو تصو شهیم قیگذشته تلف اتیتجرب
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 ستیچ لیقوه تخ یچند نکته برا یبررس
 دیبا ریبه چند مورد ز میآشنا بش ستیچ لیبا مبحث تخ شتریب نکهیا یبرا

 لیتخ یتا قوه  میو انجام بد میباهاشون آشنا بش شتریو ب میدقت کن

 .میداشته باش یتریقو

 

 میکن یپرداز الیخ(۱
تصور  دیکه دوست دار یاونطور دیکه دوست دار یرو در زندگ یزیچ هر

 دیکن یپرداز الیشروع به خ تونیو در مورد آبنده خودتون و کار دیکن

به  دیو شروع کن دیریاون کار در نظر بگ یحالت ممکن رو برا نیبهتر

 .میکنیم یرو باهم بررس نیتمر نیمهارت که در جلوتر چند نیا یریادگی

 

و  نیاما با تمر ادیدر ابتدا ساده به نظر نم یکه هر کار میقبول دار نویا

 میقرار بد خچالی کیدر  یرو که بخوا لیف کیمثل  شهیتکرار ساده م

. شهیجا م خچالی کیدر  یبه راحت میاگه قطعه قطعه اش کن یول شه،ینم

 اام رسهیممکن به نظر م ریدر ابتدا محال و غ یهر کار بزرگ نیهم یبرا

 یافتنیدست  یبه راحت میکنیم میتقس کتریکوچ یاونو به قسمت ها یوقت

 .شهیم

 

زد روز اول که  شهیمثال دانشگاه رو م شهیباز هم م شتریدرک ب یبرا

همه  نیواحد و ا ۱۴۱ نیاوه ا میگیم میکنیرو نگاه م یچارت آموزش

آروم آروم واحدها و  میکنیشروع م یپاس کنه؟ اما وقت یدرس رو ک

و  میهمه واحدها و درسارو پاس کرد یوقت انیدر پا میکنیدرسارو پاس م

 م،یزنیلبخند م هی میگذروند
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واحد  ۱۴۱با گذروندن  مویمن تونستم مدرک کارشناس نیآفر میگیم

 زیمورد عالقم کارمو شروع کنم دوست عز یتخصص یو در رشته  رمیبگ

و ابتدا هر  میآروم آروم شروع کن دیابتدا با یقو لیداشتن تخ یبرا

و بعد از چند  میکن ادداشتیرو  میکن لیتجسم و تخ میکه تونست یزمان

 .میداشت یصعود شرفتیپ یلیکه خ میشیروز متوجه م
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 میبا خودمون مهربون باش(۲
 میبدون دیدر مورد اول با میمهربون باش لمونیو قوه تخ مونیخود درون با

کامال  یها تیداره اگر تصور کردن موقع نیبه تمر ازین مورد نیکه ا

و خود رو  دیکوچک شروع کن یها نیسخت است از تمر تانیمتفاوت برا

با  یکه اندک یزیچ دیساده قرار ده یو تجسم یلیتخ تیموقع کیدر 

 .متفاوت باشه یزندگ یواقع یاه تیموقع

 

 نینیرو بب یها لمیو ف ریکه تصاو کنمیم شنهادیمورد پ نیا یبرا: نیتمر

خب  م،یرو بشکن یکه ساختار ذهن میدر اون وجود داره تا بتون لیکه تخ

کار شما  نیا یبرا ن،یبد شنهادیراحتتر بهمون پ نیتمر هی دیبازم بگ دیشا

 ن،یرو در دستتون قرار بد ریتصو کی یش کی لهیوس کی

 

و  یو همون ش نیو بعد چشماتونو ببند نیبهش نگاه کن هیبعد چند ثان و

  ن،یو رنگ تجسم کن تیفیبا همون ک قایرو دق ریتصو

 

 یکه قوه  شهیباعث م نیکن نیکار رو در ابتدا چند بار تکرار و تمر نیا

 .دیموارد رو تجسم کن هیبشه و راحتتر بق یقو لیتخ

 

 م؟یاستفاده کن یچطور از هر فرصت(۳
شروع به استفاده  ادیم شیمن و شما پ یکه برا یاز زندگ یهر فرصت در

پس  م،یکار رو ندار نیکه وقت ا میدر مرحله اول فکر کن دیشا میکن

انجام  نیتونیروزانه م یکه در کنار کارها ییها نیبه تمر دیشروع کن

 .دیکن بیتمرکز حواس اون هارو ترک یها یو با باز نیبد
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 یو گوش یوتریکامپ یها یانجام داد باز شهیکه م یها یاز باز یکی

و با قرار دادن  دیفهم نویا شهیسرچ ساده م هیبا  یاهه که به راحتهمر

 طیاون مح یبه حال و هوا شهیم یکاراکتر باز یخودمون بجا تیموقع

 .میتجسم کن میحس کن طیشد و خودمون رو در اون شرا هیشب
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 :گانه۵استفاده از حواس  یچگونگ)۴
تر  یتر و عال یبه صورت واقع ستیچ لیاز قوه تخ میبتون نکهیا یبرا

 کی میکن یسع میبهتره از تمام حواس پنچ گانه استفاده کن میاستفاده کن

 لیتخ ندیاگر ما فرا میپنچ گانمون حس کن یرو با تمام حواس ها ریتصو

 کرد، میرو صرف آن نخواه یادیما وقت ز میبدون هودهیکار ب هیرو 

 

ما  دنیوش گذروندن هم انجام مخ یکار رو برا نیکه بچه ها ا ییآنجا از

 م،یریبگ ادیحاال  نیاز هم دیاست. اما با هودهیکار ب نیا میکنیهم فکر م

 یرا که به شما لذت وجود یخوش یوقت ها میلذت رو دوباره زنده کن نیا

 دایپ نانیاطم لیها خود در استفاده از قوه تخ ییبه توانا یداد وقت یم

خودتان مجسم  یبرا دیرو که دوست دار ییایهر رو دیتوانیم دیکنیم

 .دیکن

 

 شما یدر زندگ لیتخ نقش
رو  یچند برابر ی جهیتا نت میریبه کار بگ مونیدر زندگ دیرو با تجسم

در  میکه در انتظارمونه رو تجسم کن یطیشرا میو تا ما نتون میاریبدست ب

که  یلیاز دال یکی افتی میدست نخواه میخوایکه م یواقع به چشم انداز

 خانما هستش، یپرداز الیخ شنیزوج موفق صاحب خونه م کی

 

دنبال خونه  رنیخونه دار شدن رو ندارن م طیشرا نهیبا وجود ا که

 یکه به دنبال خونه بگردن و بعد از مدت کننیو آقاشونو مجبور م گردنیم

 ایلیخ ایشما  یبرا دیشا شنیدارن خونه دار م یجد یکه جد نهیبیآقا م
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 قیو تجسم دق لیاز قدرت تخ نیکردن ،ا فیاتفاق افتاده و براتون تعر

 .شهست

 
 

 در قرآن لیتخ
عصاشو  یکه حضرت موس یبار اومده اونم موقع کیدر قرآن  لیتخ

 ۶۶ هیشدن عصا به مار که در سوره طه آ لیبندازه و داستان تبد خوادیم

 :دیفرمایشده که م انیب
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حِبَالُهُمْ وَعِصِیُّهُمْ یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا  قَالَ

 (۶۶هیتَسْعَى)طه آ
هایشان   ]نه[ بلکه شما بیندازید پس ناگهان ریسمانها و چوبدستى گفت

خزند  نمود که آنها به شتاب مى  بر اثر سحرشان در خیال او ]چنین[ مى 

 (۶۶هی)طه آ

 

 یدنیکه د ییزایبه ناشناخته ها به چ بیغ آوردن به مانیو ا لیتخ اما

  شده انیب حایسوره بقره صر ۳ هیدر آ ستنین

 

 (۳ هییُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ )بقره آ الَّذِینَ

آورند و نماز را بر پا مى دارند و از آنچه به  که به غیب ایمان مى  آنان

 (۳ هیایم انفاق مى کنند )بقره آ  ایشان روزى داده
 

 

www.takbook.com

https://pba1.com/fancy/


 
 

 

 

 تخیل چیست؟

 www.pba1.com                                                          آکادمی مجازی باور مثبت

 مانیا ییزهایکه ما به چ نهیا  میکن یاز نگاه قرآن بررس میرو بخوا تجسم

با تجسم  نارویو ا ستن،یو قابل لمس ن ستنین دنیکه قابل د میاریب

و در  میاریم مانیوجود دارن ما بهشون ا نکهیول اخودمون با قب

 .شنیم داریپد مونیزندگ

 

 مشینیبب دیبا میلمسش کن دیبا میقبول کن میخوایرو که م یزیهرچ ما

اما تجسم  میکن دشییتا تا مینیو حاضر باشه و چشمامون اونو بب یح دیبا

و با دستامونم  ستنین دنیهستش که با چشم قابل د ییزهایدر مورد چ

 میلمسشون کن میتونینم

 

 نقدیا میبال بد وو بهشون پر  میاریدر ذهنمون به وجودشون ب دیو با

بدست آوردنشون تالش  یو در راستا مشونیکه دار میکن نیتکرار و تمر

 .میاریتا به دستشون ب میکن یو هدف گذار میکن

 

 :کودکان لیاز تخ یریالگوپذ
 نیو شما لمسش کن میبد حیرو کاملتر توض ستیچ لیتخ میبخوا اگه

 خوادیم یوقت دیریکودک رو در نظر بگ کی یرفتارا ایخودتون  یکودک

 زیو همه چ کنهیتجسم م شویباز یصحنه ها و کاراکترها یکنه همه  یباز

 لش،یذهنشه و با ذهنش و قدرت تخ ندهیزا

 

ما به  بخشهیم یخاص جانیحس و ه شیو به باز کنهیسرگرم م خودشو

و  کنهیم یداره صحنه ساز بایکه چقد ز نمیبیبعضا م یعنوان تماشاچ

از الهامات  کنهیم یتداع ییبایندارن رو به ز یکه وجود خارج ییکاراکترها
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و در خواسته هامون تکرارش  میاستفاده رو ببر تینها دیبا مونیکودک

و به  میکن لشیتجسم و تخ اتییجز زیرو با ر میخوایکه م یزیچهر میکن

 .میواردش کن مونیزندگ

 

 
 

 در اشعار معاصر لیتخ
در اشعار خودشون استفاده  الیاز تجسم و خ اریمعاصر ما بس شاعران

 میرو انتخاب کرد تیچند ب یاز هر شاعر زانیشما عز یکردند که ما برا

 .میانتخاب کرد یرباع کی امیدر ابتدا از خ
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 میرانیچرخ فلک که ما در او ح نیا

 میدان یاز او مثال الیخ فانوس

 چراغ دان و عالم فانوس دیخورش

 میرانیکاندر او ح میچون صور ما

 

 حافظ از

 راست ماند یکه قدش به سرو م یماه

 آراست یخود م یبه دست و رو نهییآ

 کردم گفت شکششیپ یا دستارچه

 که توراست یالیخ یزه یطلب وصلم

 

 در اشعار موالنا الیخ

 با ماست دوست الینقش خ تا

 را همه عمر خود تماشاست ما

 جا که وصال دوستانست آن

  خانه صحراست انیکه م واهلل

 

 م؟یاالن توجه نکن طیبه شرا چگونه
 تیکه اون موقع رهیقرار بگ یاز زندگ یها تیموقع هیدر  یهر کس دیشا

ناخواسته  یها تیها رو موقع تیها رو دوست نداشته باشه و موقع

 طیبا توجه به شرا دیکه ما نبا نهیا ستیچ لیبدونه نکته مهم در مورد تخ

 یا گهید یها تیموقع ایرو به وقت ها  لمونیتخ میناخواسته االنمون بخوا

 م،یکن وکولم
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به  میکه اون رو دوست ندار یطیکه ما از شرا نهیا یبرا لیواقع تخ در

 یطیپس بدون توجه به شرا که اونارو دوست دارم میبر یطیسمت شرا

 تیابنکه به شرابط و موقع یبرا میریکمک بگ لمونیاز تخ میایکه هست ب

 .میبرس یها

 

 
 

  لیما در اونجا قرار داره، پس تخ یو خواسته ها میاونارو دوست دار که

که اونارو دوست  یطیموضوعه که مارو از شرا نیا یبرا قایدق ستیچ

 .ببره میخوایکه م ییو خواسته ها طیو به سمت شرا میایب رونیب میندار
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 م؟یریبگ یمثبت رو جد لیتخ دیبا چرا
 نیو ممکنه ا میکنیاستفاده م لیاشاره شد ما از تخ باالکه در  یهمونطور

موضوع  نیا نیباشه اما در قدم اول بزار لیتخ یمنف ییاستفاده در راستا

 ن،ینترس یمنف یذهن یها یساز ریتصو یلیرو بگم که از خ

 

 نیریبگ یمثبت رو جد لیاما تخ فتهیها اتفاق نم یراحت نیبه هم چون

و  لیو تخ میرسیم مونیمثبت زندگ یراحت ما به جنبه ها یلیچون خ

 نیا یپس برا فته،یما اتفاق م یمثبت در زندگ یها یساز ریتصو

 ن،یها وقت بزار یرسازیتصو

 

 ییرو اجرا میآموزش گفت نیرو که بهتون داخل ا یها نینکته ها و تمر و

داره  ییباال یها ییتوانا یلیذهن ما خ دیدلخواهتون برس جیتا به نتا دیکن

 میتونیم میذهن آگاه بش یها لیو به پتانس میکه هر چقدر اونارو بشناس

 م،یاز ذهنمون درست تر و بهتر استفاده کن
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 یخواسته ها شهیهستش که باعث م لیذهن ما تخ یها ییاز توانا یکی

البته    دیاستفاده کن لیپتانس نیپس از ا رهیما شکل بگ یواقع ییایدر دن

 یادتون باشه که تخیل با توهم باهم فرق دارن.

 

توهم یعنی اینکه من که میدونم بهش نمیرسم ولی خیال پردازیش کنم 

در صورتی که تخیل با این دید به نتیجه نمیرسه و ما باید طوری تصور 

بدستش میاریم درین  کنیم که انگار خواستمونو داریم و به راحتی

 که اون خواسته به زندگی ما میاد. صورته

 

 یانیو کالم پا کتاب یبند جمع

 

ما در ذهنمون و  یوقت کنهیم فایرو ا ینقش مهم یلیما خ یدر زندگ تجسم

 یواقع یدر زندگ میشویکه موفق م میتجسم کن میخودمون نتون الیدر خ

 .میرسینم یروزیو پ تیهم به موفق

 

ورزشکاران رو ابتدا در  یهست که در ورزش حرفه  نیهم یبرا 

برا  ذهنشون یو اگه بتونن تو کننیمذهنشون با رقباشون جدال 

 .شنیم روزیبر رقباشون پ تمیکنن در واقع دایغلبه پ فشونیحر

 

روزمرت  یو در زندگ ریبگ یمسئله تجسم خالق رو جد زیدوست عز پس

در درونت هست چرا ازش  یبزرگ نیبه ا یقدرت یازش استفاده کن وقت

 ؟یو الزم رو نبر یاستفاده کاف
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 ازیهرجا و هر زمان که ن یندار ی نهیبه پرداخت هز یازیتجسم ن یبرا 

رو به سمت  جینتاو  تیدر زندگ یقوه استفاده کن نیاز یتونیم یدار

 ،یخودت برگردون

 

و احساس خوب و لذت بخش رو به  یباش تیو فاتح نبرد زندگ روزیتو پ و

خوب ،با تجسم اتفاقات خوب، با تجسم  یبده با تجسم روزا هیخودت هد

هارو  نیبشه. دوستون دارم و براتون بهتر تیلحظات خوش که وارد زندگ

 میآرزومند

 پناه حق در

 حق. ای
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