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 فصل اول

تجسم زندگی رویایی در فضای رویاهایتان، اولین قدم برای رسیدن به سبک زندگی 

 رویایی است

 

 

، متصور شوید.  نقص و محل مطلوب خود را برای زندگی پیش از اقدام به مرتب سازی، ابتدا باید زندگی بی 

 .تان است، بپردازید به تجسم آنچه دلخواه ای را صرف کرده و ی ماجرا، لحظه ی ادامه پیش از مطالعه 

ی این کتاب، تمرین باال را انجام داد،  نویسنده  چند سالهِو به عنوان مثال، هنگامی که یکی از مشتریانِ بیست

رود که اتاقی در آن  ای میخواهد. پس تصور کرد که به خانه می  "تری زنانه "متوجه شد که سبک زندگی 

و در آن پتویی صورتی و چراغ    -ایهای اجارهاتاقی به تمیزی سوییت-اضافی ندارد  موجود است و خرت و پرت

  .خوابی قدیمی وجود دارد

برد، هنگام انجام یوگا به  های خوشبو لذت می گیرد تا آرام شود و از بوی روغناو قبل از خواب، دوش می 

که احساس آرامش و راحتی  الی نوشد و درنهایت، درحدهد و دمنوش گیاهی می موسیقی کالسیک گوش می 

  .روددارد، به خواب می 

سازی کرده و به زندگی  گیرید که شروع به مرتبوقتی نیازهای خود را در زندگی بدانید، در موقعیتی قرار می 

 .شوید تر تان نزدیک مطلوب 

راین، ضروری است  یک مکان تمیز، جایی است که دسترسی به آنچه بدان نیاز یا عالقه دارید، آسان است. بناب

 .های خود را بدانید که ابتدا خواسته 



 

2 
 

شان هایی را که دوست دارید. پس، لباس فضای زندگی شما باید پر از اشیائی باشد که آنها را واقعا دوست می 

گرایانه باشد، اما بهتر است ببینید آیا  ندارید تبدیل به لباس راحتی و پیژامه نکنید. شاید این نوع استفاده عمل

 .دهند یا خیر تان، تصورات شما را بازتاب می وسایل

هایی را نگه دارید که واقعا  خوانید کنار بگذارید و آن هایی که نمی هایتان را در نظر بگیرید. کتابمثال، کتاب 

 .شودتان به مطالعه بیشتر می دارید. با این کار، عالقه  دوست 

 


