
دارموفقیت پای
:گردآوری و تنظیم

بهروز ریاحی



و فرآیند تصویرسازی ذهنیمراحل 

:فعالتصویر سازی: 1
قبلی برنامه ریزیو اختیار تصویری که شما با

داریدآن را در ذهنتان دیدنقصد 
:منفعلتصویر سازی :  2

ایتان تصویر سازی وقتی که شما چشم هنوع در این
به دارد باورناخودآگاه  درآنچه را ذهن می بندید را 

بیندمی تصاویر صورت

و اساس تجربه ولی ما بر ،نداردخارجی وجودکه در جهانتصویری بدیع 
کنیممی خلقراآن خودبرداشت شخصی 

الزماحساس به رسیدنبرای 





:شدهسناریو نوشته داشتن : 1

:تصویرسازیدر زمان : 2

:تصویرسازیدر عدم وابستگی : 3

عالذهنی فتصویرسازی مراحل و فرآیند 



اکم بر قوانین حاکم بر مغز و شناسایی حاالت مختلف ح
انسان و اثر آن بر روی موفقیت فردی 

:بتاانرژی وضعیت یا : 1

26تا 14

30تا 26: سریعبتا 

:آلفایا انرژی وضعیت : 2

13تا 8



اکم بر قوانین حاکم بر مغز و شناسایی حاالت مختلف ح
انسان و اثر آن بر روی موفقیت فردی

:تتایا انرژیوضعیت : 3
5تا7

:دلتایا انرژی وضعیت : 4
0/5تا 5

امی تن آریا ریلکسیشنتکنیک 



{دوربروگلین} قانون دوبروی 
همو انرژی همسان پیوسته صورتبه هر ذره 
ندمی کساطعپیرامون به محیط از خود راستا 



اانرژی هتفاوت انرژی انسان با سایر 

:نیانساانرژی هدایتو انتقال قابلیت: 1

:انسانانرژی باردار شدن قابلیت : 2





:مجاورتاصل 
خودرا با انرژی محیطباشد بار مثبت انسان بار انرژی چنانچه 

و برعکسمی کند هم سان 

کندنزدیک می آلفااین اصل شما را به 



:  جذبقانون 
پر تراکمبه دنبال جذب کم تراکمی هر 

استمشابه خود یا خود 



ککم تراکم ها و پر تراکم ها در فیزی
:هاتراکم کم.1

:هاتراکم پر .2
:افالطون 

ا شمپیرامون دنیای و زندگی است سازندهو معمارذهن 
گرددطراحی می ذهنتان درابتدا 



تأثیرگذار برعمل کردعوامل 
:قانون جذب 

:سریعبه جذب باور قوی . 1

:قویبه جذبحس مثبت . 2

:جذبدر فراوانی. 3

:Qآنگاه  Pریاضیقانون .4



در کسان    عیبی که بینی ای بسا 
فالنایباشد در آنها خوی تو 

تو هستی افتهتاندر ایشان 
تو  مستیو بـد ظـلمو نفاق از

نزدیکانجدول صفات آشنایان و 
صفات شخصیجدول 



:د چه مسائلی وارد زندگی ما می شون

:دهستنپر رنگ ما در ذهن مسائلی که : 1

ما درسی برایو حاوی پیام مسائلی که :2
:  باشند



اندیشاننو 
ثروتمند

دنمی شو


