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بیایید با خودمان صادق باشیم. همه ی ما دوست داریم زندگی خوبی 
داشــته باشــیم و در ناز و نعمت زندگی کنیم. همه ی ما، انسان های 
موفق را تحســین می کنیم. اولین سؤالی که در برخورد با انسان های 

موفق به ذهن ما می رسد این است که آن ها چگونه این کار را کرده اند؟ 
حقیقت این اســت کــه آن ها چیزهایــی را درک می کنند و کارهایــی را انجام می دهند که 
دیگــران بــا آن ها غریبه هســتند.آن ها در مورد کســب  و کار و زندگــی ذهنیتی دارند که 
دیگران ازآن بی بهره هستند. به طورکلی آن ها قواعدی را به کار می بندند که دیگران از آن 

بی خبرند. هدف این کتاب افشای این قواعد و توضیح آن هاست.
این قواعــد همانند قواعد فیزیک به اثبات رســیده و عملی هســتند. تمامی این قواعد از 
بررسی زندگی افراد موفق به دست آمده اند؛ بنابراین ا گر شما هم این قواعد را رعایت کنید 
به همان میزان از موفقیت دســت پیدا خواهید کرد و ا گر این قواعد را نادیده بگیرید باید 

تاوان آن را بپردازید.
اجازه دهید مثالی برای شما بزنم:

قانــون جهانی گرانش می گوید؛ به دلیل وجود جاذبه، جرمی که در نزدیکی کره زمین رها 
شود به سمت سطح این سیاره سقوط می کند. 

بنابراین قاعده ا گر شــخصی خودش را از ارتفاعی رها کند به طرف پایین ســقوط کرده و 
صدمه می بیند و این موضوع ربطی به این ندارد که او چه قدر باهوش، مصمم، تحصیل کرده 

و ... است. او این قانون را نادیده گرفته است و باید تاوان آن  را بپردازد.
» توماس هنری ها کســلی1« می گوید: » دنیا همانند یک صفحه ی شــطرنج است. مهره ها 
پدیده های جهان و قواعد بازی همان قانون های طبیعت هســتند. طرف دیگر این بازی از 
چشــم ما پنهان است؛ ولی ما مطمئن هســتیم که این بازیگر، همیشه عادل و صبور است. 
همچنین به تجربه دریافته ایم که هرگز اشتباهی از نظر او پنهان نمی ماند و از کوچک ترین 

غفلت ما چشم پوشی نخواهدکرد.«
برای این که از بازی زندگی لذت ببرید باید قواعد بازی را بدانید. باید بدانید که شکست های 
پی درپی، شــما را به بازیگری چیره دست تبدیل می کند؛ البته به شرط آن  که هرگز تسلیم 
نشــوید و راهتان را ادامه دهید. باید شجاع باشــید. باید تصمیم های درست بگیرید. باید 

بدانید به کجا می روید و ... .

شاید شما بیشتر قواعد این کتاب را بدانید و حتی ا گر قاعده ای را نمی دانستید ممکن است 
آن را در ایــن کتاب بخوانید و بگویید: » این که مســّلم اســت.« یا ممکن اســت بگویید:                 

1) Thomas Henry Huxley
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» من این قاعده را از قبل می دانســتم.« و من به شــما می گویم: » بله، شما فردی باهوش و 
مطلع هستید؛ اما سؤال من از شما این است؛ آیا شما به دانسته های خود عمل می کنید؟ آیا 
دانســته های خود را در زندگی به کار می گیرید؟«  بیشتر ما می دانیم ولی عمل نمی کنیم. به 
همین دلیل در این کتاب پس از بیان هر قاعده وآوردن نمونه هایی در قالب داستان بخشی 
تحت عنوان » چه  باید کرد؟« آمده است. در این بخش کارهایی که شما برای به  کارگیری 
هر قاعده باید انجام دهید گفته شــده است. از شما خواهش می کنم که این بخش را به دقت 
بخوانید و کارهای خواســته شــده را انجام دهید؛ زیرا ا گر این کار را انجام ندهید نتیجه ی 

زیادی از این کتاب نخواهید گرفت. 
در ایــن کتاب قســمت هایی تحت عنوان » بنویــس تا اتفاق بیفتد.« وجود دارد. از شــما 
می خواهم که آن چه را دوســت دارید در زندگی شــما اتفاق بیفتد در این قسمتها بنویسید. 
زیرا من اعتقاد دارم که در نوشتن جادویی نهفته است. اجازه دهید این جادو را برای شما 

توضیح دهم:
» ایستر هیکس1« یکی از برجسته ترین مفسران قانون جذب می گوید:

» ا گر انســان بتواند فقط هجده ثانیه روی چیزی که واقعًا می خواهد تمرکز کند، یک زنگ 
بزرگ در کائنات به صدا درمی آید که توجه تمام هســتی را به ســمت این شــخص جلب 
می کند. حال ا گر این هجده ثانیه بتواند تا شصت و هشت ثانیه ادامه پیدا کند کار تمام است 
و کل هستی به تکاپو می افتد تا برای فکر متمرکز شده یک راه حل پیدا کند. ا گر آرزوست 

برآورده اش کند و ا گر سؤال است برایش جوابی پیدا کند.«
در نگاه اول شــاید این عدد شصت و هشت ثانیه خیلی کم به نظر برسد و شما بگویید بسیار 
ســاده اســت. خب ا گر این طور فکر می کنید برای لحظه ای کتــاب را ببندید و این کار را 
امتحان کنید. بله، حتمًا متوجه شــدید که هنوز هجده ثانیه ی اول را رد نکرده اید فکر شــما 
منحرف می شود. بالفاصله نجوا گر درونی شما به صدا در می آید که جدی نگیر و دست از 

این بازی ها بردار و به مسائل مهم تر زندگی بپرداز و ... .
اما من در این کتاب راهی را به شما می آموزم که شما بتوانید بیش تر از این زمان هم تمرکز 
کنید. این روش چیزی نیســت جز نوشــتن آن چیزهایی که می خواهید. هنگامی که شــما 
قصد دارید آن چه را که می خواهید بنویسید به منظور آن  که نوشته های شما درست و دقیق 

باشد فقط روی خواسته هایتان تمرکز می کنید؛ پس بنویسید تا اتفاق بیفتد.  

1) Esther Hicks

ــد جــوکــار ــم اح  
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ای��ن قاع��ده می گوید که موفقیت، ثروت، خوش��بختی و پیش��رفت، آث��ار و نتایج 
گر ش��ما  مس��تقیم یا غیرمس��تقیم علت ها یا اعم��ال خاصی هس��تند؛ به این معنی که ا
آن چ��ه را که می خواهید، به خوبی بشناس��ید، ب��ه احتمال زیاد به آن خواهید رس��ید. 
گر هدف خود را مشخص کرده  موفقیت یک معجزه نیس��ت به شانس هم ربطی ندارد. ا
باش��ید فقط باید همان کارهایی را که دیگران برای رس��یدن به آن هدف  انجام داده اند 

تکرار کنید تا به هدفتان برسید.

روزی مال به همس��رش می گوید: »برایم شیرینی درس��ت کن که تعریف آن را از 
ثروتمندان بسیار شنیده ام.«

همسرش می گوید: »آرد گندم نداریم.« 
مال می گوید: »از آرد جو استفاده کن.«
همسرش می گوید: »شیر هم نداریم.«

مال جواب می دهد: »به جایش آب بریز.«
همسر مال می گوید: »شکر هم نداریم.«
مال پاسخ می دهد: »شکر نمی خواهد.«

همسر مال دست به کار می شود و با آرد جو و آب به اصطالح شیرینی می پزد.
م��ال بعد از خوردن، قیافه اش در هم م��ی رود و می گوید: »چه ذائقه ی  بدی دارند 

این ثروتمندها!«
این حکایِت بیشتر ما انسان ها ست وقتی می خواهیم به موفقیت برسیم.

به ما می گویند: »کینه ها را بیرون بریزید که تنها راه خوشبختی، رها شدن است.«
م��ا می گویی��م: »یکی از دالیلی که می خواهیم موفق باش��یم این اس��ت که ش��اخ 

بعضی ها را بشکنیم!«
می گویند: »هر چه نیاز نداری از زندگیت خارج کن تا روح طراوت و سعادت در 

زندگی جریان یابد.«
پاس��خ می دهیم: »وقتی به ثروت رس��یدیم هر آن چه نیاز داریم تهیه می کنیم، بعد 

فکری به حال کهنه ها خواهیم کرد.«
آن وق��ت همان گونه که مال نصرالدین به ش��یرینی نگاه می کن��د ما به نانی که برای 
موفقیت خود ساخته ایم نگاه می کنیم و می گوییم: »چه دِل خوشی دارند بعضی ها!«
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ب��رای این ک��ه موفق ش��وید باید مثل یک دس��تگاه کپ��ی عمل ک��رده و همه ی آن 
گر آن ها در انجام  کارهای��ی را که یک انس��ان موفق انج��ام می دهد، عینًا انجام دهی��د. ا
کارها ی خود موفق می ش��وند، بدانید که شما نیز به همان میزان از موفقیت دست پیدا 

می کنید.

آلب��رت اینش��تین1 برای رفتن به س��خنرانی ها و تدریس در دانش��گاه از راننده ی 
م��ورد اطمینان خود کم��ک می گرفت. راننده ی وی نه تنها ماش��ین او را هدایت 
می کرد بلکه همیش��ه در طول س��خنرانی ها در میان ش��نوندگان حضور داش��ت، 
به طوری که به مباحث اینش��تین تسلط پیدا کرده بود. یک روز اینشتین در حالی 
که در راه دانش��گاه بود با صدای بلند گفت که خیلی احس��اس خستگی می کند. 
رانن��ده اش پیش��نهاد داد که آنها جایش��ان را ع��وض کنند و او به جای اینش��تین 
س��خنرانی کند، چرا که اینشتین تنها در یک دانش��گاه استاد بود و در دانشگاهی 
که آن روز س��خنرانی داش��ت کسی او را نمی ش��ناخت و طبعًا نمی توانستند او را 
گر پس از  از راننده اش تش��خیص دهند. اینش��تین قبول کرد، اما در مورد این که ا
س��خنرانی سؤاالت سختی از وی بپرس��ند او چه می کند، کمی تردید داشت. به 
هر حال س��خنرانی راننده به نحوی عالی انجام ش��د؛ ولی تصور اینشتین درست 
از آب درآمد. دانشجویان در پایان سخنرانی شروع به مطرح کردن سؤاالت خود 
کردند. در این حین راننده ی باهوش گفت: »س��ؤاالت به قدری ساده هستند که 
حتی راننده ی من نیز می تواند به آنها پاس��خ دهد.« سپس اینشتین از میان حضار 
برخاس��ت و به راحتی به س��ؤاالت پاسخ داد، به طوری که باعث شگفتی حضار 

شد!

مهم تری��ن جنب��ه ی قاع��ده ی عل��ت و معلول این اس��ت که افکار، علت و ش��رایط 
معلول آن هس��تند. به عبارتی دیگر افکار شما آفریننده هستند. همه ی افراد و شرایط 
موجود در زندگی شما همان معنا و مفهومی را دارند که شما با نحوه ی تفکرتان به آن ها 
می دهی��د. زمانی که نح��وه ی تفکرتان را عوض کنید، در حقیق��ت زندگی خود را تغییر 

می دهید، آن هم در عرض چند ثانیه!

1. Albert Einstein 
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مردی تبرش را در حیاط خانه گم کرد. هر چه فکر کرد، دید جز کار مرد همسایه 
نمی تواند باش��د. تصمیم گرفت او را زیر نظر بگیرد. گوش��ه ای کمین کرد و تمام 
حرکات او را زیر ذره بین گرفت. دید عجب مرد مرموز و آب زیر  کاهی اس��ت. 
کاماًل واضح بود که چیزی را پنهان می کند. حتی تلفن زدن هایش هم به ش��دت 
مش��کوک بود. نجواها و آوازهایی هم که زیر ل��ب می خواند دلیلی بود بر این که 
عذاب وجدان دارد. در پایان روز فهرس��ت کاملی از دالیل انکارناپذیر یافته بود 
که محکمه پس��ند هم بودند. برای همین تصمیم گرفت فردا اول وقت � با همه ی 
ای��ن دالیل و مدارک � س��راغ پلیس برود و همس��ایه را به ج��رم دزدی به دادگاه 

بکشاند.
در همین لحظه زنش وارد خانه شد و گفت: »راستی مرد، دیروز تبر را همین طور 
در حیاط رها کرده بودی. من آن  را به زیرزمین بردم.« مرد سراسیمه به زیرزمین 
رف��ت. تبر آن  جا بود. پس با این همه دلیل و مدرک چه کند؟ تصمیم گرفت فردا 
صبح دوباره مرد همس��ایه را پنهانی زیر نظر بگیرد. صبح که ش��د، باز در همان 
گوشه پنهان شد و مرد را  پایید. با تعجب دید که او رفتاری کاماًل  طبیعی دارد؛ نه 

موذی بود و نه آب زیر کاه. نجواها و تلفن هایش هم کاماًل عادی بودند.

آن  چیزی که احس��اس و عکس العمل ش��ما را تعیین می کند اتفاقی که برای شما 
رخ می ده��د نیس��ت بلکه نوع نگاه و برداش��ت ش��ما از آن اتفاق اس��ت. در حقیقت این 
دنیای بیرونی نیس��ت که ش��رایط و موقعیت های زندگی ش��ما را می س��ازد، بلکه دنیای 

درونی شماست که این شرایط را خلق می کند. 

خاطره ای از استفان کاوی1 یکی از چهره های سرشناس علم موفقیت:
»صبح یک روز تعطیل در نیویورک سوار اتوبوس شدم. تقریبًا یک سوم اتوبوس 
پر ش��ده بود. بیش تر مردم آرام نشس��ته بودند یا سرش��ان به چیزی گرم بود. در 
مجموع، فضایی سرش��ار از آرامش و سکوتی دلپذیر برقرار بود، تا این که مردی 
با بچه هایش س��وار اتوبوس شد. بالفاصله فضای اتوبوس تغییر کرد. بچه هایش 
س��روصدای زی��ادی راه انداختن��د و مدام چی��زی را به ط��رف همدیگر پرتاب 
می کردن��د. یکی از بچه ها با ص��دای بلند گریه می کرد و یکی دیگر روزنامه را از 

1. Estefan Kavi
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دس��ت این و آن می کش��ید. خالصه، اعصاب همه ی مسافران خرد شده بود، اما 
پ��دِر آن بچه ه��ا، که دقیقًا در صندلی جلوی من نشس��ته بود، اصاًل به روی خود 

نمی آورد و غرق در افکارش بود.
آقای محترم! بچه های ش��ما همه را  باالخره صبرم لبریز ش��د و اعتراض کردم: »

آزار می دهند. نمی خواهید جلوی آن ها را بگیرید؟«
مرد که انگار تازه متوجه شده بود چه اتفاقی افتاده، کمی خودش را روی صندلی 
بله، حق با شماس��ت. واقعًا متأس��فم. راستش ما داریم از  جابه جا کرد و گفت: »
بیمارستانی برمی گردیم که همسرم، مادر همین بچه ها، نیم ساعت پیش در آن جا 
جان خود را از دس��ت داد. من واقعًا گیجم و نمی دانم به این بچه ها چه بگویم. 
نمی دانم که خودم باید چه کار کنم و ...« بغضش ترکید و اشکش سرازیر شد.

بالفاصله نظرم عوض ش��د و دلس��وزانه به آن م��رد گفتم: »واقعًا مرا ببخش��ید. 
نمی دانستم. آیا کمکی از دست من ساخته است؟ «

ش��ما با انتخ��اب نوع ن��گاه و تفکرتان درباره ی دنی��ای پیرامونت��ان و اتفاقاتی که 
برایتان می افتد احساسات و رفتارتان را انتخاب می کنید و از همین طریق آن چه را که 

هستید یا خواهید شد تعیین می کنید.

مهم ترین حوزه های زندگی خود مانند خانواده، سالمتی، شغل و وضعیت 
مالی تان را بررسی کنید و رابطه ی علت و معلولی بین افکار خود را با 
نتایج��ی که در این حوزه ها به دس��ت آورده اید بررس��ی کنید. توجه 
داشته باشید که همه ی نتایجی که در این حوزه ها به دست آورده اید، 

چه خوب، چه بد، حاصل افکار شما در این حوزه ها می باشد.

قسمتی از مقدمه ی کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید جوزف شوارتز1:
چندین س��ال پیش در جلس��ه ی مدیران فروش یکی از شرکت ها شاهد موضوع 
فوق الع��اده تکان دهن��ده ای ب��ودم. رئیس بخ��ش بازاریابی ش��رکت، ب��ا حالتی 
هیج��ان زده در انتظار آغاز س��خنرانی خود ب��ود. او می خواس��ت نکته ی مهمی 
را تفهی��م کند. در کنار او در جایگاه س��خنرانی، موفق ترین نماینده ی  ش��رکت با 

1. David Joseph Schwartz 
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قـاعــده علت و معلول14

ظاهری عادی ایستاده بود. این نماینده توانسته بود درآمد حاصل از فروش خود 
را در سال قبل به حدود 25 هزار دالر برساند، در حالی که درآمد سایر نمایندگان 

به طور متوسط حدود 5 هزار دالر بود.
از ش��ما  رئی��س بخ��ش بازاریاب��ی، اعض��ای گروه را م��ورد خطاب ق��رار داد: »
می خواه��م نگاه دقیقی به »هری« بیندازید. به او نگاه کنید و بگویید »هری« چه 
خصوصیاتی دارد که ش��ما ندارید؟ »هری« توانس��ت درآمد خود را به پنج برابر 
درآمد ش��ما برس��اند، ولی آیا پنج برابر هم از ش��ما باهوش تر است؟ مسلمًا نه. 
براس��اس تس��ت هایی که از ارزیابی کارمندان خود در دست داریم و من آن ها را 
بررسی کرده ام، هوش »هری« نسبت به سایر همکارانش در حد متوسطی است.
آیا »هری« پنج برابر ش��ما کار کرده اس��ت؟ نه، گزارش ها چنین چیزی را نش��ان 
کثر شما بیشتر در مرخصی بوده است.  نمی دهد. راستش را بخواهید »هری« از ا
آیا منطقه ی کار »هری« بهتر اس��ت؟ دوباره باید تصریح کنم که نه. بر طبق آمار، 
وضعیت همه ی مناطق کم و بیش یکس��ان اس��ت. »ه��ری« تحصیالت باالتری 
دارد؟ س��الم تر اس��ت؟ باز هم نه. »ه��ری« کاماًل یک آدم معمولی اس��ت البته به 

استثنای یک چیز.«
تفاوتی که میان »هری« و ش��ما وجود دارد، این است که او  معاون مدیر گفت: »

پنج برابر بزرگ تر از شما می اندیشد.«
او در ادامه ی س��خنانش نش��ان داد که موفقیت افراد بیش از آن که به میزان هوش 

آن ها بستگی داشته باشد به میزان تفکر آن ها وابسته است.

کنون از شما می خواهم که تغییراتی را که باید در هر یک از حوزه های زیر در افکارتان  ا
ایجاد کنید تا به نتایج دلخواه برس��ید در زیر بنویس��ید و آن ها را جایگزین افکار قدیمی 

خود کنید.
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 1( خانواده:

 2( سالمتی:
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 3( شغل:

 4( وضعیت مالی: 

م����ط����اب����ق����ت دن�����ی�����ای ب����ی����رون����ی ش���م���ا، 
شماست. درون���ی  دن��ی��ای  ب��ازت��اب 
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براس��اس این قاعده، افرادی که وضعی��ت ضعیف و فقیری دارند، درون ضعیف و 
فقیری نیز دارند. زیرا دنیای بیرونی هر کس دقیقًا بازتاب دنیای درونی او می باشد.

دکتر ماکس��ول مالتز1 جراح پالستیک، هر روز در مطب خود شاهد حضور انبوه 
کسانی بود که برای از بین بردن اشکاالت و عیب  های ظاهری خود به او مراجعه 
می کردن��د. او می دی��د که عمل جراحی پالس��تیک منجر به تغییرات ش��گرف و 
عمیق ش��خصیتی در مراجعه کنندگانش می ش��ود به نحوی ک��ه آن ها با روحیه و 
اعتم��اد به نفس باالیی زندگی جدید خود را آغاز می کنند. اما دکتر مالتز در دراز 
مدت متوجه ش��ده بود که عمل جراحی همیش��ه موجب تغیی��ر روحی و روانی 
افراد نمی شود. برخی با این که تغییر چشمگیری در زیبایی صورتشان رخ می داد 
هنوز دچار کم رویی و خجالت بودند و تمایل به تنهایی و انزوا در آن ها مشاهده 

می شد.
این مس��أله دکتر مالتز را به تأمل و تحقیق در این زمینه واداش��ت تا باالخره بعد 
از مدت ه��ا تفک��ر و کنکاش موفق به کش��ف و ارائه ی نظری��ه ی مهم و معروف 

»تصویر ذهنی« شد.
بر اس��اس این نظریه در ذهنیت هر فرد تصویر و باوری از خودش ش��کل گرفته 
است. تصویر ذهنی هر فرد است که به او می گوید چه کسی است، قادر به انجام 
چه کارهایی اس��ت، سزاوار داش��تن چه نوع زندگی ای اس��ت و امور و اتفاقات 
را ت��ا چه ان��دازه می تواند کنترل کن��د. دکتر مالتز پی برد هرچن��د بعضی از افراد 
دارای ظاهری مناس��ب و مطلوبند، اما به خاطر مغش��وش بودن س��یمای درونی 
و ذهنیش��ان احساس خوبی نس��بت به خود ندارند و با دس��ت کم گرفتن خود، 
زندگیش��ان را مح��دود می کنن��د. آن چه بای��د انجام گیرد عم��ل جراحی بر روی 

تصویر درونی افراد است. 
او پس از آن تا پایان عمرش وقت خود را صرف کمک به مردم برای از بین بردن 

چین و چروک های صورت روانی آن ها کرد.

گر بخواهید چیزی را در زندگی خود تغییر بدهید و یا وضعیتی را بهتر کنید، باید  ا
این کار را از درونتان آغاز کنید. خانواده، س��المتی، ش��غل و وضعیت مالی شما بازتاب 

1. Maxwell Maltz
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همان چیزی اس��ت که بیش��تر اوقات به آن فک��ر می کنید. پذیرفتن ای��ن واقعیت برای 
بیش��تر مردم مشکل اس��ت زیرا آن ها فکر می کنند که دیگران و عوامل خارجی مسئول 
مش��کالت آن ها هستند. زمانی که به آن ها گفته می ش��ود خودشان مسبب همه ی این 
اتفاقات هس��تند، متعجب و عصبانی می ش��وند. آن ها می خواهند دنیا و دیگران عوض 

شوند ولی حاضر نیستند خودشان را تغییر دهند.

چوپانی زیر سایه ی درختی دراز کشیده بود و کالهش را روی صورتش گذاشته 
بود و استراحت می کرد. سواری به او نزدیک شد و پرسید: »هی مرد، مردم این 

شهر چه  جور آدم هایی هستند؟«
چوپان پرسید: »مردم شهر تو چه  جور هستند؟«

گفت: »مزخرف!«
چوپان گفت: »مردِم این جا هم همین طورند.«

بعد از چند ساعت، سوار دیگری آمد و همین سؤال را از چوپان پرسید.
چوپان باز هم از او پرسید: »مردم شهر تو چه جور هستند؟«

گفت: »مهربان هستند.«
چوپان گفت: »مردِم این جا هم همین طورند!«

از همی��ن ام��روز معادل ذهنی آن چ��ه را که می خواهید در زندگی بیرونی ش��ما 
باش��د بس��ازید. چه تغییراتی باید در افکار خود به وج��ود بیاورید تا 
دنی��ای درونی یا ذهنی ش��ما با آن چه می خواهی��د در دنیای بیرونی 

تجربه کنید مطابقت داشته باشد؟
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گیر است که بر هر چیزی که انجام دهید،  این قاعده آن چنان قدرتمند، نافذ و فرا
بگویید، فکر کنید و یا حتی احساس کنید تأثیر می گذارد.

گهان پای پسر به سنگی گیر کرد، به  پسر و پدری داشتند در کوه قدم می زدند که نا
آآآی ی ی!!«  آآآی ی ی!!« صدایی از دوردست آمد: » زمین افتاد و فریاد کشید: »
پس��ر با کنجکاوی فریاد زد: »کی هس��تی؟« پاسخ ش��نید: »کی هستی؟« پسرک 
خش��مگین شد و فریاد زد: »ترس��و!« باز پاسخ شنید: »ترسو!« پسرک با تعجب 
از پدرش پرس��ید: »چه خبر اس��ت؟« پ��در لبخندی زد و گفت: »پس��رم، توجه 
تو  کن« و بعد با صدای بلند فریاد زد: »تو یک قهرمان هستی.« صدایی گفت: »
یک قهرمان هس��تی.« پسرک باز بیش��تر تعجب کرد. پدرش توضیح داد: »مردم 
می گویند این انعکاس کوه اس��ت، ولی این در حقیقت انعکاس زندگیس��ت. هر 
گر  چی��زی ک��ه بگویی یا انجام ده��ی، زندگی همان گونه به تو ج��واب می دهد. ا
گر به دنبال موفقیت  عشق را بخواهی، عشق بیشتری در قلبت به  وجود می آید و ا
باشی، آن را حتمًا به دست خواهی آورد. هر چیزی را که بخواهی، زندگی همان 

را به تو خواهد داد.«

هر چیزی که در زندگی ش��ما وجود دارد به دلیل نحوه ی تفکر و ش��خصیت ش��ما 
به طرفتان جذب ش��ده است. ش��ما می توانید زندگی خود را تغییر دهید زیرا می توانید 

نحوه ی تفکر و شخصیت خود را تغییر دهید.

قسمتی از کتاب برندگان هرگز نمی هراسند اثر جک کنفیلد1:
در یکی از کتاب هایم به نام »قدرت، هدیه ی خداوند به انس��ان« که گزیده ای از 
الهامات و تفکرات خانم »فلورانس اس��کاول ش��ین«2 می باش��د، داستان دو زن 
چاپ ش��ده که همانند بس��یاری از ما ناخودآگاه از قدرت درونی خود در جهت 

منفی استفاده کرده اند.
1(  زن��ی با م��ردی ازدواج کرده بود و هر ش��ب باید با او ب��ه میهمانی می رفت. 
زن ک��ه از این مهمانی ها به تنگ آمده بود، هر ش��ب بی صبران��ه آرزو می کرد که 

1. Jack Canfield
2. Florence Scovel Shinn 
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ای کاش می توانس��ت در خانه بمان��د و کتاب بخواند. ای��ن آرزو چنان نیرومند 
ب��ود که برآورده ش��د؛ همس��رش در پی زن��ی دیگر رفت و در نتیج��ه زن مجال 
یافت در خانه بماند و کتاب بخواند ولی حمایت ش��وهرش را از دس��ت داد. در 
زندگی، هیچ رویداد دعوت نش��ده ای به س��راغ ش��ما نمی آید. آدمی فقط آن چه 
را که می دهد بازمی س��تاند. بازی زندگی بازی بوم رنگ هاس��ت و پندار، کردار و 

گفتار انسان، دیر یا زود با دقتی حیرت انگیز به خودش بازمی گردد.
2(  زنی را می شناس��م که در کودکی همیش��ه وانمود می کرد که بیوه است. سراپا 
س��یاه می پوش��ید و تور بلند سیاه بر س��ر می نهاد. اطرافیانش تصور می کردند که 
دخت��رک بس��یار باهوش و بانمک اس��ت تا ای��ن که کودک بزرگ ش��د و با مردی 
عروسی کرد که از جان و دل دوستش می داشت؛ اما چندی نگذشت که شوهرش 
ُمرد و زن س��الیان س��ال، لباس س��یاه به تن کرد و تور سیاه بر سر گذاشت. آدمی 
همواره در درون، همان را درو می کند که در دنیای اندیشه ی خود کاشته است.

ب��ا دقت به دنی��ای اطرافتان نگاه کنی��د و ببینید هماهنگ��ی آن با افکارتان 
چگونه اس��ت. خودتان را به خاطر تمام چیزهای خوبی که به خاطر 

شما به زندگی تان جذب شده است تحسین کنید.
چیزهایی که در زندگی تان مورد پس��ند شما نیستند را نیز شناسایی 
کنید. وجود آن ها به علت نقصی در نحوه ی تفکر ش��ما می باش��د. این نقص چیس��ت و 

برای برطرف کردن آن  چه خواهید کرد؟

چه تغییراتی باید در نحوه ی تفکرتان ایجاد کنید تا زندگی شما بهبود یابد؟
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داش���ت���ه ب��اش��ی��د،واق��ع��ی��ت
زن���دگ���ی ش��م��ا خ���واه���د ش��د.
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cess in Your Business and  by Brian Tracy

3. Crunch Point: The 21 Secrets to Succeeding When It Matters Most  by Brian Tracy

4. The 21 Success Secrets of Self-Made Millionaires  by Brian Tracy

5.TurboStrategy: 21 Powerful Ways to Transform Your Business and Boost Your Profits 
Quickly  by Brian Tracy

6. Goals!: How to Get Everything You Want -- Faster Than You Ever Thought Possible by 
Brian Tracy

7. Now, Build a Great Business!: 7 Ways to Maximize Your Profits in Any Market  by 
Brian Tracy

8. Reinvention: How to Make the Rest of Your Life the Best of Your Life  by Brian Tracy

9. Million Dollar Habits: Proven Power Practices to Double and Triple Your Income by 
Brian Tracy

10. The Way to Wealth Workbook, Blueprints for Success  by Brian Tracy

11. How to Think Like a Millionaire: Ten of the Richest Men in the World and the Secrets 
of Their Success  by Charles Albert Poissant

12. Cappuccino & Success. 101 Short Stories to beat the blues and. “Turn You On”. 
Positively  by Richard Quek

13. Get Motivated: Sayings and Stories to Motivate Yourself and Others by Owen Collins

14. Finding the Courage Within You: True life stories that will Inspire and motivate you to 
overcome any challenge by Ellen Suazo, Francesca Burack, John R O’neill, and Jennifer 
Jedow

15. The Best of About Life: Stories to Inspire, Motivate and Encourage by Glynda Lomax

16. Teaching Powerful Writing: 25 Short Read-Aloud Stories and Lessons That Motivate 
Students to Use Literary Elements in Their Writing by Bob Sizoo

17. 1001 Motivational Quotes for Success: Great Quotes from Great Minds by Thomas 
J. Vilord

18. Historias Para Pais, Filhos e Netos    by Paul Coelho

19. The Magic of Thinking Big by David J. Schwartz

20. Management Thoughts By  Promod Batra


	بخ
	ghavaed bazi



