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Imagine Your Future 

 

I want you to sit up straight in your chair. Close your eyes. Take a deep breath, and relax. I’m going 

to speak to you, and I want you to just listen and imagine. Do not sleep. Just relax and imagine. 

Right now I want you to think about your life. Think about your family. See your family. Think about 

your friends. In your mind, see your friends. And think about your job. See yourself working. And when 

you see all these things in your mind about your current life, how does it make you feel? Take a moment to 

imagine. 

Now think about a goal you want to accomplish in the next year of your life. It could be a relationship 

goal, an educational goal, a personal goal, or a work-related goal. Think about why this goal is important 

to you. How will achieving this goal add value to your life? Think about it and see your goal in your mind’s 

eye. 

Now I want you to imagine yourself going forward into the future: one week, two weeks, three weeks. 

Go forward into the future. It is now one month in the future. You have started on the road to success. What 

decisions have you made? What actions have you taken? And how does it feel to be on the road to success? 

Now I want you to continue going forward. It is now 6 months in the future. You are much closer to 

your goal. You are starting to feel the benefits of all of your efforts. How does it feel to be closer to your 

goal? What emotions do you feel as you move closer toward your goal. Imagine. 

Now I want you to continue going forward. It is now one year in the future. You have fully 

accomplished your goal. You have achieved success. See yourself. What do you look like? What are you 

doing? Who are you with? What are people saying to you? And what are you saying to them. How does 

success feel? 

Now I want you to look back on your success. Look back on the process of achieving success. Look 

back on all of your hard work and effort. How did you reach your goal, step-by-step. What were the little 

things you did, day-by-day, to achieve success? What did you do at work? What did you do in your 

relationships? And what did you do inwardly to achieve success? Take a moment to think of all the steps 

you took to accomplish your goal. 

And when you are ready, take a deep breath. Relax. Smile. And open your eyes. 
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 آینده خود را تصور کن

 .بدنتون رو آزاد بذارید وچشماتون ببندید و نفسی عمیق بکشید، و آرام باشید  .ازتون میخوام که روی صندلیتون بشینید

 .ط آروم باشید تصور کنیدنخوابیدا، و فق .من میخوام باهاتون صحبت کنم و ازتون میخوام فقط گوش بدید و خیال بافی کنید

 به خانوادتون فکر کنید، خانوادتون رو ببینید. به دوستانتون فکر کنید و تو .خب االن میخوام فقط به زندگیتون فکر کنید
ببینید. وقتی همه این ها رو در ذهنتون دیدید  غلتون فکر کنید. خودتون رو درحاال کارذهنتون دوستانتون رو ببینید . به ش

 .رو چگونه احساس میکنید؟؟ لحظه ای بهش فکر کنید و تجسم کنید درباره ی زندگیتون، حاال زندگی

بطه ی باشه، یا یک را یک میتونه اخیر انجامش بدید فکر کنید. که این هدف حاال به اهدافتون که قرار است در یکسال
اهداف براتون مهمه؟ و رسیدن  تحصیلی و حتی یک هدف شخصی و یا کاری. بهش فکر کنید و فکر کنید که چرا این هدف

 .باشه؟ به این سواالت فکر کنید و اهدافتونو تو چشمان ذهنتون ببینید به این اهداف چقدر میتونه تو زندگیتون با ارزش

 یک هفته، دوهفته وشاید سه هفته بعد را تصور کنید. برید تو آینده، مثال و آینده ببینید،خب حاال من میخوام خودتون ت
عکس العملی دارید؟ و تو جاده موفقیت  االن یک ماه بعد است. شما در اول جاده موفقیت هستید، چه تصمیمی میگیرید؟ چه

 بودن چه احساسی دارد؟

 ماه بعد است. شما خیلی نزدیک هستید به اهدافتون. شما دارید ۶االن  برید. حاال میخوام که ادامه بدید و رو به جلو
باشید؟؟ و چه حسی رو دارید احساس  ارزش تالش های خودتون رو احساس میکنید. چه حسی داره که به اهدافتون نزدیک

 .اهداف پیش روتون. تصور کنید میکنید وقتی که نزدیک و نزدیکتر میشید به

یکسال بعد است. شما کامال به اهدافتون رسیده اید. شما موفقیت را بدست  .آینده ادامه بدیدمن همچنان میخوام تو 
کسانی با شما صحبت میکنند؟؟ و با چه  اید خودتون رو ببینید. شبیه چی هستید؟ چه کسانی همراه شما هستند؟؟ چه آورده

 حسی دارد؟؟ کسانی صحبت میکنید؟؟؟ داشتن موفقیت چه

کارهای که انجام دادید برای بدست آوردن این موفقیت نگاه کنید، به همه  به موفقیتون نگاه کنید، به حاال من میخواهم

 هایی چیز  یافتید؟؟ قدم به قدم. تالش هاتون برای بدست آوردن این موفقیت نگاه کنید. چطوری به این موفقیت دست ی
رابطه  که به این موفقیت رسیده اید؟؟ در کار چکار کرده اید؟؟ درروز چکار کرده اید  به روز است، بوده چه اید داده انجام که
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کارهای دست زدی؟؟ لحظه ای به همه قدم هایی  هاتون با بقیه ی چه رفتاری داشته اید؟؟ برای رسیدن به این هدف به چه

 .کنید که برداشته اید برای موفقیت فکر

 .بخندید و چشمانتون رو باز کنید وقتی که آماده بودید، نفس عمیقی بکشید و آروم باشید و
 




